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 گزارش دومین همایش بین المللی علم اطالعات جغرافیایی: بنیادها و کاربردهای بین رشته ای

ای به مناسبت رشته بین کاربردهای و (: بنیادهاGIScienceجغرافیایی ) اطالعات علم المللی بین همایش دومین

 شرق ، برای ششمین بار در(GIS) جغرافیایی اطالعات سیستم جهانی جهانی هفته آگاهی جغرافیایی و روز بزرگداشت

 سیستم و دور از سنجش به صورت حضوری و مجازی برگزار شد. یکی از دالیل برگزاری این همایش تاسیس رشته کشور

 پس مهم است که این مشهد فردوسی دانشگاه جغرافیای گروه در ارشد کارشناسی مقطع در( GIS) جغرافیایی اطالعات

 گردیده محقق 1372 سال در مدرس تربیت دانشگاه در GIS و دور از سنجش دانشجویان پذیرش اولین از سال 28 از

 .است

با  جامعه در آن از استفاده و GIS و دور از سنجش علم مزایای درک و کشف برای فرصتی ایجاد منظور این همایش به 

ایران، شرکت آب منطقه ای خراسان رضوی و بسیاری از  GISهمکاری دانشگاه فردوسی مشهد، انجمن سنجش از دور و 

 گردید:  ذیل برگزار جنبی اهداف با دانشگاه ها و مراکز پژوهشی و اجرایی ملی و بین المللی

 مقاالت قالب در مرتبط های زمینه در علمی و فنی جدید دستاوردهای ها، ایده آخرین ارائه. 

 در ضعف و قدرت نقاط شناسایی GIS&RS کشور در فعال های مجموعه 

 زمینه  در مختلف های بخش در نیازها شناسایی GIS&RS 

 وضعیت از...  و نهادها /سازمانها /ادارات آتی های برنامه و اقدامات گزارش ارائه GIS&RS مربوطه مجموعه در 

 زمینه در برتر مجموعه از تقدیر و شناسایی GIS&RS جاری سال در کشور و استان در 

 دانشگاهی جامعه و متخصصین ،دولتی و خصوصی ها مجموعه مابین فی دستاوردها و اطالعات تبادل. 

 و کارها و کسب اندازی به توجه به فرصت های داخل کشور و راه دانشگاهی التحصیالن فارغ و جوانان تشویق 

 مکانی های داده مبنای بر هایاستارتاپ

فنی سخنرانانی از ایران و از کشورهای خارجی شامل -در این دوره برای اولین بار به منظور تبادل نظرات و تجربیات علمی

دانشمندان ایرانی مقیم خارج از کشور و دانشمندان بین المللی به بحث و تبادل نظر پرداختند. برای مثال پروفسور دوکر 

( و فعالیت های آن پرداخت تا این IGUاتحادیه بین المللی جغرافیا ) GIScienceاز کشور ترکیه به معرفی کمسیون 

پروفسور فرناندز از اسپانیا نیز طی سخنرانی خود به کمسیون و فعالیت های آن برای جامعه علمی بیشتر معرفی شود. 

هستند  GISهواشناسی و خدمات اقلیمی مرتبط با بهداشت و سالمت که مبتنی بر -معرفی زیرساختهای داده زیست

پرداخت. به منظور آشنایی و معرفی فعالیت های مرتبط در کشور استرالیا، ارتباط خوبی با محققین و دانشمندان فعال در 

ین زمینه در آن کشور برقرار گردید و سرکار خانم دکتر شارن کاظمی و جناب آقای دکتر علی فرقانی در قالب پنل ا

در مدیریت یکپارچه منابع آب در مقیاس حوضه آبریز ، به ارائه  GISتخصصی آب و کاربردهای سنجش از دور و 

ر مدیریت منابع آب پرداختند. این پنل با همراهی و سخنرانی دستاوردهای کشور استرالیا در بهره برداری از این علم نافع د

جناب آقای دکتر گل محمدی رئیس گروه نوآوری، مدلسازی و تحلیل داده های آب کشور، جناب آقای محمود ارجمند 

شریف مدیر محترم مطالعات پایه منابع آب شرکت آب منطقه ای خراسان رضوی، جناب آقای دکتر بختیار فیضی زاده 

جناب آقای دکتر امیر سعید همایی نژآد فعالیت های ضو هیئت علمی دانشگاه تبریز و محقق دانشگاه هامبولت برلین بود. ع
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( در استرالیا را گزارش نمودند و جناب آقای دکتر محمدرضا ملک GISهای مبتنی بر سیستم اطالعات جغرافیایی )پروژه

( Noosphereدر باب آینده اطالعات مکانی در مسیر خردکره ) عضو هیئت علمی دانشگاه خواجه نصیرالدین طوسی

سند  نیتدو "همچنین با سخنرانی جناب آقای دکتر یاسر ابراهیمیان تحت عنوان سخنرانی جالبی را ارائه نمودند . 

ی معرفی زمینه برا "ییایبر اطالعات جغراف یمبتن تحول جادیبر ا یسرآغاز ک،یژئومات یها یتوسعه فناور یمل یراهبرد

فرآیندها و فعالیت های معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری  برای متخصصین فعال، شرکت های دانش بنیان و فعالین 

 بخش خصوصی فراهم گردید. 

در این همایش تالش شد تا ضمن ارائه دستاوردهای نوین علمی، مقاالت و پژوهش های مرتبط با موضوعات روز کشور  

نیز پوشش داده شود که از جمله آنها می توان به موضوعات مختلف جغرافیایی و بین رشته ای همچون پایش و مدیریت 

، تغییرات کاربری اراضی و بیابان زایی، بهداشت و سالمت، بهینه منابع آب، بخش های منابع طبیعی و کشاورزی و خاک

پاندمی کرونا، مسائل شهری و روستایی و پهپادها و کاربردهای آنها و به صورت کلی تمام زمینه های فعالیت در کشور که 

 می توانند حامی تصمیم گیری های درست باشند اشاره شد. GISسنجش از دور و 

ایران همایش امسال در  GISله این همایش و برگزاری مشترک آن با انجمن سنجش از دور و باتوجه به سابقه چندین سا

مقاله  110مسیر پیشرفت نسبت به سال های گذشته بود. خوشبختانه علی رغم شرایط ناشی از پاندمی کرونا، بیش از 

از بین مقاالت ارسال شده توسط بخش های مختلف جامعه علمی کشور برای این همایش یک روزه ارسال گردید. که 

درصد مقاالت برای ارائه شفاهی در دوسالن آنالین همایش انتخاب  40خوشبختانه تعداد مقاالت ضعیف بسیار اندک بود و 

 گردید و مابقی به صورت پوستر ارائه شدند. 

 GISز دور و از مساعدت، همکاری و حمایت های بی دریغ ریاست محترم انجمن سنجش ادر این جا الزم است از 

ایران جناب آقای دکتر علی اکبر متکان، هیئت رئیسه محترم دانشگاه فردوسی مشهد به ویژه جناب آقای دکتر محمد 

کافی، جناب آقای دکتر حسین انصاری، جناب آقای دکتر احسان قبول، مجموعه مدیریت پژوهشی دانشگاه فردوسی مشهد، 

اعضای محترم جناب آقای دکتر حسین عقیقی دبیر اجرایی همایش، دوسی مشهد، اساتید گروه جغرافیا و بیابان دانشگاه فر

کمیته علمی و داوران، دانشجویان گرامی و پرتالش گروه جغرافیا و انجمن علمی دانشجویی جغرافیای دانشگاه فردوسی 

مشهد، حامیان گرامی برگزاری همایش از جمله: شرکت آب منطقه ای خراسان رضوی، شرکت مدیریت منابع آب ایران، 

و حمل و نقل پیشرفته ریاست جمهوری، شهرداری و شورای شهر مشهد مقدس، سازمان ستاد توسعه فناوری های فضایی 

شک بدون حمایت های آنها برگزاری جغرافیایی نیروهای مسلح، مرکز منطقه ای اطالع رسانی علوم و فناوری و ... که بی

و مجال تشکر از یکایک آنها در این  انداین همایش ممکن نبود و همه بزرگوارانی که ما را در برگزاری همایش یاری نموده

مختصر فراهم نیست، صمیمانه سپاسگزاریم و از خداوند منان توفیق روز افزون ایشان در عرصه های علمی و اجرایی کشور 

 عزیزمان ایران را آرزومندیم.

 دبیر علمی همایش

 دکتر مسعود مینایی
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 چکیده 

با  زین اءیاش گریکدیکه در آن افزون بر ارتباط افراد با  ییای. دنشودیاطرافمان م یایاز دن یدیشکل جد شیدایعلم موجب پ شرفتیپ

ارتباط  یاطراف و برقرار طیدرک مح تیقابل اءیاش نیاست. ا اءیاش نترنتیآورنده مفهوم ا دیامر پد نیدر ارتباط باشند، که ا گریکدی

 دیتول هایسبب که تمام داده نیمکان است بد اءیاش نترنتیاز اصول مهم در ا یکیرا دارند.  وترهایو کامپ هانیماش ریسا ای گریکدیبا 

به ما  یاطالعات مکان ستمسی. دارد وجود هاآن نیب یدر مکان و زمان هستند و روابط مکان یرگیبعد و جهت ت،یموقع یشده دارا

 و هاموجب درک بهتر داده اءیاش نترنتیآن با ا بیو ترک دهدیرا م یمکان هایداده رهیل و ذخیو تحل هیتجسم، تجز ت،یریامکان مد

مربوط به آن پرداخته  معماری و ها،چالش ب،یو معا ایو اجزاء، مزا اءیاش نترنتیا رامونیمقاله به بحث پ نی. در اشودیم یمکان الگوهای

 هایو چالش یمکان اءیاش نترنتیا یو مباحث مربوط به آن مانند معمار یمکان مو علو اءیاش نترنتیا قیشده است. در ادامه تلف

 شهر هوشمند، ه خانهب توانیم اءیاش نترنتیکاربرد ا هایقرار گرفته است. از جمله حوزه یمورد بررس یدر علوم مکان اءیاش نترنتیا

 رهیو زنج هوشمند یکشاورز هوشمند، سالمت هوشمند، یصنعت هوشمند، خودرو ،یدنیپوش زاتیهوشمند، تجه هایشبکه هوشمند،

 هوشمند اشاره کرد. نیتام

 حسگرها هایشبکه ،یکالن داده مکان ،یاطالعات مکان ستمیس اء،یاش نترنتیاهای کلیدی: واژه
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Abstract 

The advancement of science creates a new form of the world around us. A world in which, in addition to 

people communicating with each other, objects also communicate with each other, which creates the 

concept of the internet of tings. These objects have the ability to understand the environment and 

communicate with each other or other machines and computers. One of the important principles in the 

internet of things is location because all the data generated has a position, dimension and orientation in 

space and time and there are spatial relationships between them. The geographic information system allows 

us to manage, visualize, analyze, and store spatial data, and combining it with the internet of things provides 

better understanding of spatial data and patterns. In this paper discusses the internet of things and its 

components, its advantages and disadvantages, its challenges, and its architecture. In the following, the 

integration of internet of things and spatial sciences and related topics such as internet of spatial things 

architecture and internet of things challenges in spatial sciences are examined. Internet of things 

applications include smart home, smart city, smart grids, wearables, smart industry, smart car, smart health, 

smart agriculture, and smart supply chain. 

Keywords: Internet of things, Geographic information systems, Spatial big data, Sensors networks 
 

 مقدمه - 1

 و مکان و زمان هر در هابه داده یدسترس تیبا قابل میداده عظ گاهیپا کیاست، که  نترنتیافراد ا یزندگ رناپذییبخش مهم و جدائ

اطالعات موجب شده است  گذاریبه اشتراک تیقابل(. Priya et al., 2016)است  گریکدیاتصال افراد به  تیبا قابل ایشبکه نهمچنی

 نترنتیا (. ,2015Burange & Misalkar)شناخته شود  نترنتیدر خصوص ا دیجد یانقالب عنوانبه  (IOT) 1اءیاش نترنتیتا ا

 ,Jiang)اطالعات است  یفناور دیمهم توسعه نسل جد ریمس کیاطالعات است،  یاز فناور یدینسل جد ندهینما نکهیعالوه بر ا اءیاش

را بر  اءیدر مورد اش دیحصول اطالعات مف یبه شبکه برا هستند،جهان که مجهز به حسگر  اءیاتصال همه اش اءیاش نترنتیا (.2021

افراد ایجاد شده  یبهبود زندگ یرا برا یاامکانات گسترده ء،ایاش نترنتیازمان پیدایش  از (.Whitmore et al., 2015)عهده دارد 

این توانایی برای افراد ایجاد شده است که محیط  ا،یاش نترنتیا یهااز دستگاه گسترده یهاداده یآورجمع ییبا توجه به توانا است؛

است، به  اءیاش نترنتیا نهایی هدف هاانسان یبهتر برا یایدن جادیا .(Oktian et al., 2021پیرامون خود را بهتر ارزیابی نمایند )

و بر اساس آن  رنددا ازین ییزهایخواهند و به چه چ یرا دوست دارند، چه م یزچی چه هااطراف افراد بدانند که آن اءیاش کهیطور

 ییبا توانا یپردازش ستمیس کی (GIS) 2یاطالعات مکان ستمیس (. ,2016Soumyalatha)عمل کنند  حیصر هایبدون دستورالعمل

 Priya) دهدیاطالعات را م سازیبصری و هانقشه جادای امکان کاربران به و است هاداده مکانی مولفه اساس بر هاانواع داده بیترک

et al., 2016.) فیآن توص های مکانیبا استفاده از داده مکان و شکل قیرا از طر تیقادر است هر موجود سیستم اطالعات مکانی 

 رایدر نظر گرفت، ز اءیاش نترنتیمهم در ا یاصل اجبار کیبه عنوان  توانیمکان را م .(Safari Bazargani et al., 2021) کند
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آنها  نیب یدر مکان و زمان هستند و روابط مکان یریگبعد و جهت ت،یموقع یشده دارا دیحسگر تول هایو داده یکیزیف اءیتمام اش

کشف، اکتساب،  شامل یبه چهار مرحله اصل یمکان یهاکار با داده ندیفرآ (.van der Zee and Scholten, 2014)وجود دارد 

 قیو تلف یو علوم مکان اءیاش نترنتیا رامونیپ یمتعدد قاتیتحق .(Pavlík et al., 2020)شود تقسیم می لیو تحل هیو تجز تیریمد

از  یجامع فیتعر انیبه ب (1395) یو زهره وند یوسفی اشاره شده است. قاتیتحق نیاز ا برخی به ادامه در که است شده انجام هاآن

 نیکه ا هاییچالش نیپرداختند. همچن اءیاش نترنتیشبکه ا یکاربرد هایبرنامه رامونیآن و بحث پ گاهیو جا اءیاش نترنتیا یفناور

 ه،یاول میو مفاه فیشهرها، تعار یسازهوشمند یدر راستا (1396) ینمودند. فضل یدر جهت توسعه با آن مواجه است، بررس یفناور

و  آوریجهت جمع یبررس نینمودند. ا ی، را بررس(UbiGIS) 3فراگستر یاطالعات مکان ستمیس هایسیسرو طراحی و هامولفه

 نیآن، همچن هایو چالش ءایاش نترنتیمفهوم ا یمطالعه مرور کی( در 1396) یانجام شد. حداد واقعی زمان در هاداده شینما

 یشهرها اطالعاتی اندازچشم ۀتوسع ی( به بررس1396و مهرشاد ) ینمودند. سعادت یرا بررس اءیاش نترنتیا یاز کاربردها یعیسدامنه و

 یکه دارا یکاربرد هایبرنامه نیبا استفاده از کالن داده پرداختند. همچن یطیمح یداریهوشمند جهت حصول سطح مطلوب پا

 هایاز گره یرگی( به بهره1397فرهادآباد و همکاران ) یینمودند. رضا یبررس داریهوشمند پا یدر شهرها، ارتباط با کالن داده هستند

 جایانجام شد. بر طبق نت یاطالعات مکان ستمیامر در بستر س نیو نظارت بر پسماند پرداختند، که ا تیریمد یبرا اءیاش نترنتیا

 داشت.  یشهر تیریمد هایستمیدر بهتر شدن س ییبسزا ریامر تاث نیا ،اءیاش نترنتیو ا یاطالعات مکان ستمیس قیحاصل شده از تلف

 ایخبره هوشمند را در جهت کاهش تصادفات جاده ستمیس کی اء،یاش نترنتیا یبا استفاده از فناور (1398)و همکاران  انیجواد

محل نصب  یابیمکان یبرا یاطالعات مکان ستمیو س یاماهواره ریاستفاده از پردازش تصاو ی( به بررس1398) ومیارائه نمودند. راد

کمبود اطالعات از سطح  یخوببه یاماهواره ریاستفاده از تصاو شانیا جنتای طبق بر. پرداختند هادر باغ ینیزم شیپا یهاحسگر

 یو نوسانات پارامترها راتییتغ یتمام یرگیها موجب اندازهحسگرمناسب  یابیمکان نیرا رفع نمود، همچن یکشاورز یهانیزم

 اءیاش نترنتیا یهاحسگرو به صورت خاص  اءیاش نترنتیا یفناور یری( بکارگ1399و همکاران ) ومیموردنظر در سطح باغ شد. راد

 ینمودند. عل یرسرا بر ایماهواره ریبا استفاده از تصاو روتعرقیتبخ زانیدما، رطوبت هوا و سرعت باد در برآورد م یرگیجهت اندازه

 یتربیو نمودار وا یدرون ساختمان یابیحضور افراد به کمک مکان هایمکان یابیرد ی( به بررس1400و همکاران ) یرنان یعسگر

( 1400) انیحرکت گره داشت. آشنا و بوشهر ریمکان و مس ینبیشیدر پ یمطلوب ییکارا یشنهادیپ یدهیا جیپرداختند. بر طبق نتا

مجدد  سازیدوچرخه با توجه به چالش متعادل گذاریاشتراک یشهر هایدوچرخه در سامانه هایستگاهیا نهیبه یابیبه مکان

 سامانه ها داشت. نیا ییدر درآمدزا یادیز ریتاث هاستگاهیمحل ا یابیمجدد در مکان سازیوجود متعادل جیپرداختند. بر طبق نتا

Fan and Chen  نترنتیا هایداده تیریچارچوب مد نیپرداختند و همچن اءیاش نترنتیساختار ا لیو تحل هیبه تجز 2010در سال 

 لیتعد یبرا اءیاش نترنتیا یبرا یعموم یمعمار کی 2013و همکاران در سال  Wangنمودند.  یبر اساس خدمات وب را طراح اءیاش

 نهیرا در زم اءیاش نترنتیا یهاچالش یبه بررس 2014همکاران در سال و  Chenدادند.  رائها تالیجید یایدر دن یکیزیف اءیاش

 2015و همکاران در سال  Duپرداختند.  اءیاش نترنتیا اندازهای چشم و هافرصت نیهمچن ،یها و استانداردسازبرنامه ها،یفناور

نمودند.  یرا طراح یاطالعات مکان ستمیو س اءیاش نترنتیا بر یمبتن یعموم یاجاده یهاشبکه یاضطرار تیریمد یبرا یستمیس

Priya  یبررس یمطالعه مرور کیرا در  یاطالعات مکان ستمیمجهز به س اءیاش نترنتیا یکاربرد هایبرنامه 2016و همکاران در سال 

آن پرداختند.  هایو چالش بیمعا ا،یمزا ،یکاربرد هایبرنامه ،یمعمار اء،یاش نترنتیا یبه بررس 2016در سال  Soumyalathaکردند. 

به  2018در سال  Kamilaris and Ostermannهند ارائه شد.  یدر حوزه کشاورز اءیاش نترنتیاستفاده از ا یبرا ایدهیا نیهمچن

 لیتحل یهاروشبر اساس  اءیاش نترنتیا یهاها و پروژهبرنامه بندیآن و دسته یبر اساس بعد مکان اءیاش نترنتیا لیو تحل هیتجز

 نمودند. یرا بررس یمکان لیو تحل هیتجز لیآگاه از مکان را و پتانس اءیاش نترنتیا یهافرصت نیپرداختند. همچن ،یمکان
  

 Wachowicz Cao and  خودکار  یلیتحل فیبه منظور انجام وظا یاطالعات مکان ستمیس-اءیاش نترنتیپلتفرم ا کی 2019در سال

و عملکرد باال پلت  یریپذاسیبه مق یابیدست یبرا یابر انشیبه را ازین جینمودند. بر طبق نتا یارائه خدمات حمل و نقل، طراح یبرا
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 4یمکان اءیاش نترنتیمفهوم ا 2019و همکاران در سال  Eldrandalyوجود داشت.  یاطالعات مکان ستمیس-اءیاش نترنتیفرم ا

(IOST) نترنتیاز ا دیجد یشنهادیمدل مرجع پ کی ن،ینمودند. همچن یبررسآن را  هایهیو ال یاجزاء معمار ف،یو در ادامه تعار 

سیستم و  ءایاش نترنتیا یدیکل یهایمرتبط و فناور یهاهینظر 2019و همکاران در سال  Huang کردند. شنهادیپ یمکان اءیاش

 یو معمار داشته استتمرکز  یعیطب یایبال یکاربرد فرمان اضطرار یویسنار نمودند. این مطالعه بر حیرا تشر اطالعات مکانی

و همکاران در سال  Shakeri .نمودند یطراح مکانیاطالعات  یو فناور ءایاش نترنتیشبکه برق را بر اساس ا یاضطرار یفرمانده

 ءایاش نترنتیبر ا یاستقرار شبکه مبتن یسازنهیبه یبرا سیستم اطالعات مکانیبر  یمبتن یسازنهیبه یهاتمیاستفاده از الگور 2020

را بررسی  یو بهداشت یطیمح یکاربردها یمتصل هوشمند برا یو حسگرها (WSNs) 5میسیحسگر ب یهااستفاده از شبکه قیاز طر

 ءایاش نترنتیبر ا یاستقرار شبکه حسگر مبتن در یعملکرد بهتر (PSO) 6ازدحام ذرات یسازنهیبه تمیالگورنمودند. بر طبق نتایج 

و  اءیاش نترنتیرا بر اساس ا یشهر یشبکه زهکش کیمضر در  ینفوذ گازها یالگوها 2020و همکاران در سال  Wang .داشت

منطقه  یاقتصاد یتکامل ساختار مکان 2021در سال  Jiangنمودند.  لیو تحل هیتجز یزمان-یبه صورت مکان یاطالعات مکان ستمیس

اطالعات  ستمیس یفناور یمعرف شانیا جینمودند. بر طبق نتا یبررس یاطالعات مکان ستمیو س اءیاش نترنتیا سسروی اساس بر را

 یو مکان یکم سمبه سطح تج یسنت یو آمار یفیاز سطح ک یامنطقه یاقتصاد قاتیموجب ارتقا تحق یبه مطالعه تنوع اقتصاد یمکان

با  یاطالعات مکان ستمیبر س یدر جنگل مبتن سوزیآتش تیحساس بندیبه پهنه 2021و همکاران در سال  Novkovicشد. 

مناسب  تیریمد یبرا توانیحاصل شده م جیصربستان پرداختند. از نتا جا،یگول یعیدر پارک طب ایاش نترنتیشبکه حسگر ا یبانیپشت

 یو کابردها میمفاه یحاضر بررس قیتحق هدف استفاده نمود. هیهشدار اول ستمیس کینظارت و  بودجنگل، به یسوزخطر آتش

-در یک مطالعه مروری به ارائه یکپارچه 2021و همکاران در سال  Safari Bazargani است. یدر علوم مکان اءیاش نترنتیا یفناور

 یهاتیقابلهای مختلف پرداختند. بر طبق نتایج ها و معماریسازی اینترنت اشیاء و سیستم اطالعات مکانی با تمرکز بر روی برنامه

 ،سازی و تجزیه تحلیلبصری یبه همراه ارائه ابزارها یمکان یهایژگیها و وبرخورد با دادهمواردی چون در سیستم اطالعات مکانی 

 را به همراه دارد. کپارچهی ستمیس کیتوسعه ء ایاش نترنتیتوسط ا در زمان واقعی هاداده ی و پایشآوراز جمع گیریبهره به همراه

 اءیاش نترنتیا -2 

 ,.Sundmaeker et al)صورت گرفت  1999در سال  MIT Auto-IDبار نخست توسط مرکز  یبرا اءیاش نترنتیمفهوم ا یمعرف

فرکانس  ییشناسا هایبا برچسب یکیزیف اءیبود که در آن تمام اش Auto-ID هایشگاهیهدف آزما یشبکه جهان کی یطراح (.2010

(.  ,.2013Wang et al)است  یشناسه منحصر به فرد جهان کی یدارا یءو هر ش شوندیمتصل م گریکدیبه ( RFID) 7ییویراد

 اءیو اش ایاش نترنتیا یتعداد حسگرها شود.اطالق می نترنتیبه ا هاحسگرها و دستگاه ،ا،یاتصال انواع مختلف اشاینترنت اشیاء به 

های بینی که در خصوص تعداد دستگاهپیش .(Chegini et al., 2021) است شیروز به روز در حال افزا نترنتیموجود در ا یکیزیف

 .(Oktian et al., 2021) رسدمیدستگاه  اردیلیم 75ها به دستگاهاین که تعداد  وجود دارد این است 2025تا سال اینترنت اشیاء 

 نیاست. در ا یمجاز یایبه دن یواقع یایو سپس اتصال دن نترنتیبه شبکه ا یواقع یایدن اءیاتصال همه اش اءیاش نترنتیهدف ا

در  اءیاش(. (Fan and Chen, 2010 ونددپییبه وقوع م یمجاز یایدر دن یواقع یادنی در هاآن تیو وضع اءیحالت، انعکاس اش

  .(Wang et al., 2013)هستند  یمجاز یایدر دن تیو شخص یژگیو ت،یهو یدارا اءیاش نترنتیا

 زین یبیو معا ایمزا یدارا اءیاش نترنتیا است. ءایهوشمندانه اش تیرینظارت و مد ،یابیرد ،یابیمکان ،ییشناسا اءیاش نترنتیهدف ا

 اشاره شده است. بیو معا ایمزا نیاز ا یبه برخ 1که در جدول  باشدیم
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 (Soumyalatha, 2016) اءیاش نترنتیا بیو معا ایمزا -1جدول 

 معایب مزایا

ها در اینترنت اشیاء و اتصال بین دستگاهارتباط: قابلیت برقراری ارتباط 

های فیزیکی در آن باعث حصول شفافیت کلی با ناکارآمدی کمتر و دستگاه

 شود.کیفیت باالتر می

های تولیدکنندگان مختلف در اینترنت اشیاء به سازگاری: از آنجایی که دستگاه

گاری برای المللی سازهم متصل خواهند شد، در حال حاضر هیچ استاندارد بین

 گذاری و نظارت وجود ندارد.تجهیزات برچسب

ها حجم وسیعی از اطالعات را بدون دخالت اتوماسیون و کنترل: ماشین

 تر را به همراه دارد.تر و به موقعکنند که خروجی سریعانسان کنترل می

پیچیدگی: اینترنت اشیاء یک شبکه متنوع و پیچیده است. هر گونه خرابی یا 

 در نرم افزار یا سخت افزار عواقب جدی خواهد داشت.اشکال 

صرفه جویی در هزینه و زمان: استفاده از حسگرهای هوشمند برای نظارت 

های مختلف توسط اینترنت های مختلف زندگی روزمره برای برنامهبر جنبه

 شود.اشیاء موجب صرفه جویی در هزینه و زمان می

ء دارای چندین دستگاه و فناوری است حریم خصوصی و امنیت: اینترنت اشیا

های متعددی بر آن نظارت خواهند داشت. از آنجایی که بسیاری از و شرکت

-شوند، خطر از دست دادن دادهها توسط حسگرهای هوشمند منتقل میداده

 های خصوصی باال است.

های کاربردی مبتنی بر اینترنت اشیاء موجب افزایش کیفیت زندگی: برنامه

یش راحتی و مدیریت در زندگی روزمره و در نتیجه بهبود کیفیت زندگی افرا

 شود.می

های روزانه و ظهور فناوری اینترنت اشیاء، خودکارشدن فعالیت :اشتغال کمتر

مداخله کمتر افراد را به دنبال دارد. این امر باعث کاهش نیاز به منابع انسانی 

 شود.ه میشود که باعث ایجاد مشکل بیکاری در جامعمی

های تجاری جدید: کسب و کار جدید برای فناوری اینترنت اشیاء فرصت

شود، از این رو موجب افرایش رشد اقتصادی شده و مشاغل جدید ایجاد می

 دهد.را افزایش می

ای توسط تکنولوژی کنترل زندگی توسط تکنولوژی: زندگی افراد به طور فزاینده

آن وابسته خواهد بود. افراد باید تصمیم بگیرند تکنولوژی کنترل خواهد شد و به 

خواهند مکانیزه کنند و توسط فناوری که چقدر از زندگی روزمره خود را می

 کنترل شود.

کند و به ایجاد یک محیط زیست بهتر: منابع طبیعی و درختان را ذخیره می

 کند.سیاره سبزتر و پایدار کمک می

 

 اءیاش نترنتیاجزا ا -1-2
 نیا یدر ادامه به معرف (.1)شکل (Priya et al., 2016) است شیافزار و نما انیسه جز شامل سخت افزار، م یدارا اءیاش نترنتیا

 .اجزا پرداخته شده است
 یو سخت افزارها کروکنترلرهایبا استفاده از حسگرها، م یواقع یایدن اءیاطالعات از اش آوریجمع به افزار سخت: افزار سخت 

 .پردازدیشده م هیتعب یارتباط
 ی. عمومآ براکندیمتصل م سازییبصر یرا به جزء برا یافزاراست که جزء سخت یانیجزء م کی افزارانیافزار: م انیم 

 .دهدمی ارائه هاداده لیو تحل هیتجز یبرا ییابزارها نیو همچن شودیبر اساس تقاضا استفاده م سازیرهیذخ
 جادیا یشده از مؤلفه سخت افزار آوریاطالعات جمع ریو تفس سازییبصر یبرا یبرنامه کاربرد شی: مؤلفه نماشینما 

 است. یقابل دسترس یبرنامه در هر نقطه و هر پلتفرم نی. اکندیم

 

 
 اجزاء اینترنت اشیاء -1شکل 

 

 اءیاش نترنتیا هایچالش -2-2

 تواندیم یادیز هاینهیرا به همراه داشته است اما در زم یبه صورت گسترده و استفاده عمل رشیپذ اءیاش نترنتیا نکهیبا وجود ا

 .شودیپرداخته م اءیاش نترنتیموجود در ا یکند. در ادامه به چالش ها دایبهبود پ
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 به پردازش و  ازیکه ن شوندیها ماز داده یمیحجم عظ دیمنجر به تول اءیاش نترنتیا یهاداده: حسگرها و دستگاه تیریمد

بهبود  یمراکز داده برا شتر،یباند ب یو مصرف پهنا اءیاش نترنتیا هایدستگاه از تردارند. با استفاده گسترده سازیرهیذخ

 (.(Lee and Lee, 2015 شوندیم عیتوز شتریپردازش و زمان واکنش ب ییکارا

 یداده کاو یدر دسترس است، استفاده از ابزارها لیو تحل هیپردازش و تجز یبرا یشتریب یها: همانطور که دادهیداده کاو 

 ریدر هوا هستند. تفس ییایمیش راتییتغ حتی و رطوبت دما، ارتعاش، حرکت، مکان، مورد در هاشود. داده یضرورت م کی

 (.(Lee and Lee, 2015است  اءیاش نترنتیا هایلشاز چا ،کاوی داده از استفاده با هاداده

 و  اءیاش نترنتیکاربران ا ییها را در مورد مکان و جابجااز داده یعیحجم وس اءیاش نترنتیا یهادستگاه: یخصوص میحر

 Lee and شودیم یخصوص میدر مورد حفظ حر یقابل توجه یهانگرانی بروز موجب هاداده نی. ارائه ادهندیارائه م رهیغ

Lee, 2015).) 
 نترنتیبه حسگرها، مشکل گسترده در ا یکیزیف دسترسی و استحکام ها،دستگاه نیب مسییاتصال ب لیبه دل تی: امنتیامن 

حمله و اقدامات  صیتشخ ،ییقادر به شناسا دیبا اءیاش نترنتیا ستمیس کی ،یتیمقابله با حمالت امن یاست. برا اءیاش

 (.Raskar & Nema, 2019)کننده الزم باشد  میترم

 اءیاش نترنتیا یمعمار -3

 افتدیاتفاق م یباشد زمان یمنیاعتماد و ا تیچون سرعت، قابل ییها تیقابل یاطالعات و ارتباطات که دارا یفناور ییهمگرا نیبهتر

انجام شود، متفاوت  دیکه با یفیو وظا ازهایبسته به ن یمعمار یهاهیال نیساخته شود. ا اءیاش نترنتیموثر ا یمعمار هیال کیکه 

کاربرد( که  هیشبکه و ال هیادراک، ال هی)ال هیسه ال یمعمار نجایشده است که در ا فیتوسط محققان تعر یمختلف هاییاست. معمار

 (.(Kumar and Mallick, 2018 شودیم انیاست ب اءیاش نترنتیا هاییمعمار نترییو اساس نتریاز مهم یکی

 هوشمند  اءیکه اش یطیاطالعات در مورد مح یآورسنجش و جمع تیتوان به قابل یم هیال نیا هاییژگیادراک: از و هیال

 در آن موجود است، اشاره کرد.

 مختلف است. هایدستگاه نترنتیشبکه فراهم آوردن امکان انتقال و پردازش اطالعات با اتصال به ا هیال یژگیشبکه: و هیال 

 آن ارائه خدمات خاص بر اساس نوع برنامه به کاربر است. یاصل یژگیکاربرد: و هیال 

های سه الیه، پنج الیه، شش الیه و هفت الیه به همراه مزایای هر ء شامل معماریایاش نترنتیا های مختلفیمعمار یهاهیال 2شکل

 (.(Kumar and Mallick, 2018دهد ها را نشان مییک از معماری
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 هاهای گوناگون اینترنت اشیائ و مزایای آنهای معماریالیه -2شکل 

 یو علوم مکان اءیاش نترنتیا قیتلف -4

 نترنتیاز ا یبخش ضرور کی تواندیم علوم مکانی ،کنندقسمتی از یک مکان یا زمان را اشغال می یکیزیف ءایکه تمام اش ییاز آنجا

 اءیاش نیصادق باشد. مکان، بعد و جهت ا زیشده توسط حسگرها ن دیتول یهاداده یتواند برایامر م نی. همدیبه حساب آاشیاء 

 .(Safari Bazargani et al., 2021)شود  منجرآنها  نیب یادیز مکانیتواند به روابط یم

 کیبه  زین اءیمکان اش ،یواقع زندگی مشکالت و هاروزمره افراد و حل انواع مختلف چالش یدر زندگ اءیاش نترنتیبا توجه به نفوذ ا

 صیمانند تشخ یتیقابل یدارا دیبا اءیاش نترنتیا یهابرنامه (.Kamilaris and Ostermann, 2018)شده است  لیپارامتر مهم تبد

 تیموقع نییتع ستمیس به دست آمده از یمکان تیاطالعات مکان باشند. اطالعات مکان شامل اطالعات موقع گذاریمکان و به اشتراک

 نترنتیا ستمیاست. س اءیاش نیب ینسب ایمطلق  تیو اطالعات موقع رهیو غ شناسایی فرکانس رادیویی، GPS،) ID-Cell( 8یجهان

 یمبتن یاز برنامه ها یگسترده ا فیط .(Chen et al., 2014)دهد یشده خدمات ارائه م آوریبر اساس اطالعات مکان جمع اءیاش

سیستم از  یدر تعداد اءیاش نیکنند.. ا تیریدهند، مدیم رییخود را با توجه به زمان تغ تیرا که موقعئی ایاش دیبا ءایاش نترنتیبر ا

 دنشویاستفاده م کیربات و نظارت بر تراف ریمس یزیربرنامه ،یابیمکان از جمله رد رب یمبتن یهاو برنامه تعیین موقعیت جهانی
(Chaudhry et al., 2020). 

 (:Chen et al., 2014)است  ریشامل موارد ز قلحدا اءیاش نترنتیا یمعمول هایبرنامه

کاال را  تیکاال، وضع ینصب شده رو یو عملکرد ارتباط تیبا استفاده از دستگاه سنجش موقع تواندیبرنامه م نی: اسیار یابیرد -

 و نظارت کند. یابیرد

 آوریجمع ایلحظه تیو اطالعات موقع یو رانندگان را بر اساس الزامات تجار هینقل لیوسا تواندیناوگان م ریناوگان: مد تیریمد -

 کند. بندیزمان هینقل لیشده توسط وسا

مانند  یکیخودرو، اطالعات تراف یادیاطالعات مکان تعداد ز یابیبا رد تواندیمنرم افزار کاربردی  نی: اکیاطالعات تراف ستمیس -

را انتخاب  ریمس نیکند تا کارآمدتریبه راننده کمک م ستمیس نیکند. بنابرا افتیشلوغ را در یهاجاده ها و مکان کیتراف تیوضع

 کند.

شامل مکان، شکل، اندازه و  یمکان هاییژگیو(. (Shirabe, 2005آن در مکان است  یریجسم نحوه قرارگ کی یمکان هاییژگیو

                                                                    
8 Global positioning system 
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به  اءیاش نترنتیتوسط ا یکیزیف یایشده در دن یریگاندازه قیمکان دق(. (Van der Zee and Scholten, 2014است  یرگیجهت

کارآمد  اریبس نهیو آگاه از زم یبر مکان، شخص یمبتن یکاربرد یهاتوسعه خدمات و برنامه ای یمحل یطیمح طیمنظور درک شرا

مجهز به  لیشده توسط وسا یرگیاندازه هاییژگیو نتریاز مهم یکی یمکان تیموقع (.Kamilaris and Ostermann, 2018) است

 اءیاش یمکان یهایژگیو (.Kamilaris and Ostermann, 2018)است  رهیو غ هانیهمراه، دورب هایها، تلفنحسگرمانند  نترنتیا

 اءیاش نترنتیتواند هسته واکنش ایم ءیش کی یتنوع مکان گر،یدانست و به عبارت د اءیاش نترنتیکنترل کننده عملکرد ا توانیرا م

 شودیم فیتعر ریز صورتبه دو  یمکان اءیاش نترنتی. اشودیم یمکان اءیاش نترنتیمفهوم ا یرگیمسئله باعث شکل نیباشد. ا
(Eldrandaly et al., 2019.) 

اغلب شامل مکان، شکل، اندازه،  کنند،یم افتیکه اطالعات را ارسال و در شدهیجا و جاسازهمه یمحاسبات یهادستگاهالف( 

 ها هستند.در شبکه یمکان یهمکار تیالزامات قابل یبرا یریگجهت

 ءیدر مورد ش یعدد ریاغلب شامل مقاد کنندیم افتیکه اطالعات را ارسال و در شدهیجا و جاسازهمه یمحاسبات یهادستگاهب( 

 داده شود. شیها نمادر شبکه یمکان یهمکار تیقابل یبرا ییایمختصات جغراف ستمیس کیدر  تواندیاست که م یکیزیف

 یمکان اءیاش نترنتیا یمعمار -1-4

به پردازش  ازیبا ن یمکان هایبا تفاوت در تنوع منابع داده یکل اءیاش نترنتیا هایهیمشابه ال بایتقر یمکان اءیاش نترنتیا هایهیال

 یاصل هایهیاز ال کیکاربرد که هر هی، ابر و الیشامل درک مکان یمکان اءیاش نترنتیا هیسه ال یبه معمار نجایاست. در ا یزمان واقع

 (.3)شکل شودیشود، پرداخته م میتقس تواندیم زین یفرع هایهیبه ال

i. اشاره  یمکان یداده ها ییاست که به استخراج و شناسا یمکان اءیاش نترنتیا هیال نیاول ی: ادراک مکانیادراک مکان هیال

 Eldrandaly)شده است  لیتشک یمکان اءیاش نترنتیو محاسبات لبه ا یاز دو مرحله شامل منابع داده مکان هیال نیدارد. ا

et al., 2019.) 
 وجود های حاصل از حسگرها دادهو  یابیهای حاصل از موقعیتدادهشامل  ی: دو نوع منبع داده مکانیمکان هایمنابع داده

 دارد. 

 (.Alnahari et al., 2018) شوندیم میتقس یو خارج یداخل یابیتیموقع هایکی: به تکنیابیموقعیتحاصل از  هایداده

 ,Kárník and Streit دهدیمانع نشان م یدارا یهاطیرا در مح یش کیو جهت  تیموقع یداخل یابیتیموقع کیتکن

هر  تیهستند. با وجود محبوب )WiFi( 9مسییب یفاداربلوتوث و و یداخل یابیتیموقع یهایفناور نیترمحبوب (.2016(

وجود دارد  گنالیس تیقابل فیکند، تضعیعبور م وارهایاز د گنالیکه س یدر موارد ،سیموفاداری بیبلوتوث و  یدو فناور

 هاگنالیدر س تین محدودیمحدوده خود را داشته باشند. ا هایمکان نیتخم توانایی فقط هاتا آن شودیامر موجب م نیکه ا

مهم  یهایآوراز فن یکی  ییویفرکانس راد ییشناسا ن،یشود. همچن تیموقع یممکن است منجر به بروز  خطاها

 تیموقع یها کیتکن ،یداخل یابی تیموقع هایکیدر مقابل تکن (.Burmester et al., 2017)است  یداخل یابیتیموقع

در  یابی تیموقع کیتکن نی. محبوب ترپردازندیم رونیب طیدر مح یش کیجهت  و تیموقع نییباز به تع یدر فضا یابی

 (. Wellenhof et al., 1997)است  یجهان یابی تیموقع ستمیباز، س یفضا

دسته  ریمجاورت، حرکت و تصو یشامل حسگرها یبه سه نوع حسگر کل توانمی را هاحاصل از حسگرها: آن هایداده

 شوندیاستفاده م ءایبا اش یکیزیهدف بدون تماس ف یابیو رد صیتشخ یمجاورت برا ی. حسگرها((Saha, 2014 کرد یبند

(Kim et al., 2005.)  متحرک )مانند افراد(  اءیهستند که به طور خاص اش هاییاهحرکت دستگ هایابیرد ایآشکارسازها

مورد  یمکان یهاو انتقال داده ییشناسا فهیهستند که وظ یسنجش یهادستگاه ریتصو ی. حسگرهاکنندیم ییرا شناسا

 ی. حسگرهاداردرا برعهده  گنالیبه س یسیتابش الکترومغناط راتییتغ گرید ایامواج نور  لیبا تبد ریساخت تصو یاستفاده برا

قابل اجرا هستند.  یپزشک یربرداریتصو یو ابزارها تالیجید هاینیکم، دوربحسگرها هستند که در وب نیمشهورتر ریتصو

 Eldrandaly et)کنند  جادیا یمکان تیگرفته شده و موقع ریتصاو نیرابطه ب کیتوانند یها منیدورب نیا ن،یعالوه بر ا

al., 2019.) 
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 ایاست و آ یمکان هایمحل پردازش داده شودیکه مطرح م هاییاز پرسش یکی: یمکان اءیاش نترنتیا 10محاسبات لبه و مه 

 یخوانده شده به اندازه کاف یمکان هایداده لیو تحل هیتجز ی. اگر دستگاه براریخ ایارسال شوند  یبه مرکز داده ابر دیبا

 یهوشمند برا ی. اگر دستگاه به اندازه کافردیبگ میتصم شود،یتواند بر اساس آنچه خوانده میهوشمند باشد، آنگاه م

بلوتوث،  ای 11یگبی، ز مسییب یاتصال مثالً وفادار یفناور کی قیها را از طرادهد دیشده نباشد، با افتیدر یهاپردازش داده

ارسال  هایداده تواندیمحاسبات مه( م ایمحاسبات لبه ) (.Scholten et al., 2017)منتقل شوند  به بخش محاسبات لبه

 یواقع را در زمان سازینهیو به سازیبصری ها،داده لیو تحل هیکند و پردازش، تجز رهیذخ یمحل سازیرهیشده را در ذخ

ها است. به محاسبات مه و لبه در محل پردازش داده نیب یتفاوت اصل (.Kitanov and Janevski, 2019) اعمال کند 

( LAN) 12یکه به شبکه محل ییهاپردازش در پردازنده یرا برا شدهیآورجمع یمکان یهاخاص، محاسبات مه، داده طور

 یرو ماًیرا مستق شدهیآورجمع یمکان یهامحاسبات لبه معموالً داده گر،ید ی. از سودهدیانتقال ممتصل هستند، 

ها است، حسگربه  کینزد یکیزیکه از نظر ف یادروازه ستگاهد کی ایها متصل هستند که حسگرها به آن ییهادستگاه

 (. (Dastjerdi and Buyya, 2016 کندیپردازش م

ii. هایتیبزرگ با قابل اسیمرکز داده در مق کی رایبا محاسبات لبه و مه متفاوت است ز ی: محاسبات ابر13یمحاسبات ابر هیال 

را از  هاداده یهاخالصه تواندیم یابر انشیرا (.(Seal and Mukherjee, 2018است  شتریب یو محاسبات یسازرهیذخ

 یابر انشیرا ،یمکان اءیاش نترنتیا یرا انجام دهد. برا ترقیعم یهاداده لیو تحل هیکرده تا تجز یآورگره مه جمع نیچند

از خدمات به کاربران  یاگسترده فیو ارائه ط کیکالس یمکان یکاربردها یاست که موجب ارتقا یابزار نیتراز مهم یکی

و  یکاربرد یامکان استفاده گسترده از برنامه ها یابر انشیو را یمکان اءیاش نترنتیشود. ادغام ا دهیدر سراسر جهان د

 (.Eldrandaly et al., 2019) کندیرا فراهم م یاقتصاد هایبا راه حل یاطالعات مکان

iii. دهدیشده ارائه م یجمع آور هایخدمات درخواست شده توسط کاربران را با استفاده از داده هیال نیکاربرد: ا هیال .

 یکشاورز ،ینظام یکاربرد یهاهوشمند، حمل و نقل هوشمند، برنامه یشهرها یمکان اءیاش نترنتیمعمول ا یکاربردها

 (.Eldrandaly et al., 2019)هستند  رهیهوشمند و غ
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 معماری اینترنت اشیاء مکانی -3شکل 

 (.Priya et al., 2016) شودیم یمکان الگوهای و هامنجر به درک بهتر داده یاطالعات مکان ستمیو س اءیاش نترنتیا قیتلف

 یو علوم مکان اءیاش نترنتیاستفاده از ا یهاها و فرصتچالش  -4-2

 لیو تحل هی( و تجزیاوقات در زمان واقع ی)گاه دادیبه پردازش رو ازیها، نداده یسازرهیذخ یازهاین ا،یاش نترنتیا زاتیتجه نهیهز

 لیتحل یهااز جمله چالش دکن یبانیپشت یمکان یهاکه از انواع داده یاداده یهاگاهیو استفاده از پا یکالن داده مکان یمحاسبات

 (. Kamilaris and Ostermann, 2018)است  ءایاش نترنتیا یهاپروژه رد یمکان

 یبه استانداردساز ازین نیهمچن (،Mueller et al., 2004) هایابیدرون ژهیوبه ها،میبه عدم دقت در تعم توانیها مچالش گرید از

کشف حسگر تا  یبرا ییوب معنا میگنجاندن مفاه (.Noonan-Wright et al., 2011)اشاره کرد  هارساختیو ز یمکان یهاداده

 لیتبد یاطالعات ستمیس کیتواند به یموجود است. که در آن وب م هایچالش گریاز د زیکند ن لیتبد کانوب آگاه از م کیوب را به 

 Kamilaris)مختلف به اشتراک گذاشت  یکاربرد هایبرنامه نیر بد ترآسان توانیشود که در آن اطالعات مربوط به مکان را م

and Ostermann, 2018.) 
در طول زمان  طیقادر ساختن کاربران به مشاهده شرا یبرا ،یچهار بعد یهاتوسعه مدل یمجموعه داده ناهمگن برا نیچند بیترک

 (.Kamilaris and Ostermann, 2018)است  یمکان گرانلیو تحل اءیاش نترنتیا ندهیمحققان آ یچالش برا کی

 یدر علوم مکان اءیاش نترنتیکابرد ا -5

 نترنتیمرتبط با ا یکاربردها یبرا یشتریبه ابعاد و امکانات ب تواندیم ءایاش نترنتیا یهاستمیدر س سیستم اطالعات مکانیاستفاده از 

توسط حسگرها سروکار داشته باشد.  شدهی آورجمع یمکان یهاقادر است با داده سیستم اطالعات مکانی رایمنجر شود  ز ایاش

(Safari Bazargani et al., 2021). صیتشخ ا،ینظارت بر بال ،یمانند گردشگر یمختلف یکاربرد یهاحوزه اءیاش نترنتیا یهاپروژه 

دارد. سنجش  رهیو غ یکیزیف طیمح ؛یجرم، ورزش و باز ینیبشیپ ،یوحش، کشاورز اتینظارت بر ح ونقل،حمل ،یماریسالمت و ب
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ورزش، حس  ،یبا مردم، حمل و نقل، سالمت، کشاورز یاجتماع تتعامال ژهیبه و ،یکاربرد هایحوزه نیدر همه ا باًیمکان محور تقر

 (. Kamilaris and Ostermann, 2018)است  یعنصر مهم ،یکیزیف اءیانسان و اش نیو تعامل ب یمشارکت

با استفاده از  یعموم ایحمل و نقل جاده هایشبکه یبرا یاضطرار تیریمد ستمیس کی یبه طراح توانیکاربردها م نیجمله ا از

 نترنتیدر آن از ااشاره کرد. ای حمل و نقل جاده هایدر شبکه یمنیا ریبا هدف اتخاذ تداب یاطالعات مکان ستمیو س اءیاش نترنتیا

و  یتیهشدار موقع یبرا یاطالعات مکان ستمیو از س ایجاده هایحمل و نقل در شبکه هایرساختیو ز کیفمشاهده ترا یبرا اءیاش

از  کهیکاربردها است. بطور گریاز د رساختیز تیریمد ستمیس کی یطراح (.Du et al., 2015) شودیاستفاده م یاقدامات اضطرار

 نترنتیاستفاده شده است. از ا یمکان هایداده رهیو ذخ آوریبا جمعهمراه  لیو تحل هیو تجز تیریمد یبرا یاطالعات مکان ستمیس

 روزو به آوریداده جمع گاهیسرعت در پا به توانندمی هاکه داده یمنفرد استفاده شده است، به طور اءیاش حیصح ییشناسا یبرا اءیاش

 ییموجب بهبود کارا رساخت،یز تیریمد ستمیدر س ییویفرکانس راد ییو شناسا یمکان هایداده لیو تحل هتجزی از استفاده. شوند

 هایو مدل اءیاش نترنتیا سازیکپارچهی قیاز طر یاطالعات مکان ستمیس دیجد ستمیس کی ساخت (.Qiao et al., 2010)آن شد 

 یهمکار تیاطالعات ساختمان، قابل سازیبه آن اشاره نمود. مدل توانیاست که م یگریکاربرد د( BIMs) 14اطالعات ساختمان

 تیقابل بیترک نی. اکندیم رپذی امکان را هاهمه دستگاه نیب طارتبا ،اءیاش نترنتیمختلف و ا ینرم افزارها نیتبادل اطالعات ب یعنی

هوشمند را دارد  ستمیس کی یهوشمند برا هایو ساختمان ینظارت شهر ،یمراقبت شهر ستم،یس یاستفاده در واکنش اضطرار

Isikdag, 2015).) ستمیس یابیتیموقع پودمان بیبه صورت ترک یاطالعات مکان ستمیبه عنوان مکمل س اءیاش نترنتیاز ا استفاده 

 اءیاش نترنتیا یکاربردها گریاز د زین ییامکانی و هاداده عیسر آوریجمع یبرا ییویفرکانس راد ییبا شناسا یجهان تیموقع نییتع

اطالعات  ستمیس لیو تحل هیتجز تیو ظرف یمکان یهاو داده اءیاش نترنتیا میسیب یی. با داشتن شناساباشدیم یدر علوم مکان

 اءیاش نترنتیا بیترک (.Wang et al., 2012) شودیفراهم م ستیز طیمح تیفیک تیریمد یبرا یترشرفتهیپ یریگمیتصم ،یمکان

 آوریجمع یبرا اءیاش نترنتیا مسییاز شبکه حسگر ب کهیاطالعات بر اساس مکان بطور تیریمد یبرا یاطالعات مکان ستمیو س

 یبرا یاطالعات مکان ستمیاطالعات و ابزار نگاشت س یآورگره جمع قیمحل دق افتنی یبرا یجهان یابیتیموقع ستمیاطالعات، س

آتش را  یکرده و فرمان اضطرار نییآتش را تع تیموقع قاًیبه سرعت و دق یشنهادیپ ینظارت ستمی. سشودیم استفاده یمکان لیتحل

ها، جنگل یسوزمناسب خطر آتش تیریبه مد توانیم سوزیکاربردها در حوزه آتش گرید از (.Dan et al., 2011) کندیم جادیا

چند  یرگیمیتصم لیو تحل هیو تجز یاطالعات مکان ستمیصورت که از س نیاشاره نمود. بد هیهشدار اول یهاستمیبهبود نظارت و س

 یسوزاز آتش یریشگیپ یبرا یبانی. پشتنموداستفاده  یعیبط یایبال سکیر تیریبه منظور مد یمکان لیو تحل هیتجز یبرا ارهیمع

را  یمحل یطیو مح یهواشناس یهامداوم داده یآوراست که امکان جمع ءایاش نترنتیبر ا یشبکه حسگر مبتن قیها از طرجنگل

 (.Novkovic et al., 2021) سازدیم ریپذو قابل اعتماد را امکان نهیهزکم یسوزخطر آتش صیو تشخ یابیکه ارز آوردیفراهم م

 زاتیدر تجه یو زمان یوضوح مکان کهیبطور ی،نفت دانیدر م یسه بعد یاطالعات مکان ستمیو س اءیاش نترنتیا نیب یهمبستگبهبود 

ارائه شده توسط  یشده خودکار از امکانات با ادراک مکان یآوراطالعات حس شده و جمع بیبا ترک ینفت دانیو امکانات شبکه م

 تیمز ینفت دانیدر م یسه بعد یاطالعات مکان ستمیو س ءایاش نترنتی. استفاده از اباشدی از دیگر کاربردها میبعدسه یصحنه مجاز

خدمات شبکه لوله  تالیجید تیریمد (.Tan et al., 2013)و امکانات بر اساس مکان و زمان دارد  زاتیتجه تیریدر مد یادیز

 هایداده تیریو مد آوریجمع یبرا دیروش جد کی ی. خدمات شبکه لوله فاضالب شهرباشدیکاربردها م گریاز د زین یفاضالب شهر

 تیریمد پودمانشامل  یاطالعات مکان ستمیو س اءیاش نترنتی. اشودیم بیشبکه لوله فاضالب ترک یژگیو هایاست که با داده یمکان

 پودمان شبکه لوله فاضالب و تیریمد پودمانمرکز کنترل اطالعات فاضالب،  پودمان ،یاطالعات مکان ستمیس یمکان لیو تحل

 Liu et) ردگیمورد استفاده قرار  تواندیم یآب طیروش به عنوان حفاظت از مح نیاست. ا یشبکه لوله زهکش یکینامید یسازهیشب

al., 2014.) سیستم اطالعات مکانی کاربرد دیگری و  ءایاش نترنتیا تیریمدبا استفاده از با راندمان باال  ییمواد غذا دیکاشت و تول

 ستمیس نیشود. ایانجام م ءایاش نترنتیا یفناور یهاپروتکل قیاز طر ستمیو نظارت بر س تیریمدتوان به آن اشاره نمود. است که می

 یطراح .(Alcoberro et al., 2022) کندیعملکرد کاشت استفاده م یسازنهیبه یخاک برا یو بررس سیستم اطالعات مکانیاز 
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به  یشنهادیپ ستمیساطالعات مکانی از دیگر کاربردها است.  ستمیو س سیمء بیایاش نترنتیبر اساس ا ابانیخ یمعمارانداز چشم

و اتصال شبکه  ابانیخ یهوشمند، معمار یدر طراح ژهیشبکه، به و یبه عنوان فناور سیستم اطالعات مکانیو  شیء کیعنوان 

 دار،یهوشمند و پا تیریمد یبرا یدر کشاورز نیبالک چ یاستفاده از فناورکاربرد دیگر،  .(Kang, 2021)د شویم فیتوص میسیب

چارچوب  تیبا تقو نیبالک چ ء است.ایاش نترنتیا یو حسگرها یمکان هاییفناوری هاتیبا قابل رمتمرکزیغ یهارساختیبا ارائه ز

 سازیبصریبا ارائه  مکانی یهایکند. فناوریرا حفظ م نفعانیذ یخصوص میتر، حر منیقابل اعتمادتر و ا یهابا داده ءایاش نترنتیا

 .(Miloudi et al., 2019)گذار هستند  ریتأث دار،یپا یبه کشاورز یسنت یکشاورز لیبا تبد لیو تحل هیتجز قیاز طر یریگمیو تصم

 نتیجه گیری و جمع بندی -6

. شودیم ایشدن دن یتالیجیبرعهده دارد، که موجب د یپردازش ستمیشبکه به س قیها را طرها و محرکحسگراتصال  اء،یاش نترنتیا

اطالعات مکان از جمله  گذاریمتصل شده است. درک مکان و به اشتراک اءیاش تیوضع تیریو مد شیقادر به پا یستمیس نیچن

موجب هوشمندتر شدن جهان  یاطالعات مکان ستمیس در اءیاش نترنتیا هایکیاز تکن استفاده .است اءیاش نترنتیبرنامه ا هایتیقابل

 تیریچون مد اءیاش نترنتیاهای چالش ،همچنینشیشامل سخت افزار، نرم افزار و نما اءیاش نترنتیاجزاء ادر این تحقیق به . شودیم

 یمعمار قیتحق نیاست که در ا یگوناگون هاییمعمار یاء دارایاش نترنتی. اپرداخته شد تیو امن یخصوص میحر ،یداده، داده کاو

شامل  هیسه ال یدارا زین یمکان هایبا منابع داده یمکان اءیاش نترنتیشد. ا انیکاربرد ب هیشبکه و ال هیادراک، ال هیشامل ال هیسه ال

از  رهیهوشمند و غ یهوشمند، حمل و نقل هوشمند، کشاورز یکاربرد است. شهرها هیو ال یمحاسبات ابر هیال ،یادراک مکان هیال

درک بهتر،  یبرا یادیز لیپتانس یمکان لیو تحل هیتجز ،یهستند. به طور کل یمکان اءیاش نترنتیارائه شده توسط ا یجمله کاربردها

 .دهدیارائه م اءیاش نترنتیبا استفاده از ا سازییو بصر یمدلساز

 منابع  -7

دوچرخه  یبه اشتراک گذار یشهر یدوچرخه در سامانه ها یها ستگاهیا نهیبه یابی،مکان 1400د،یام ان،یو بوشهر یآشنا، مجتب -

 و کاربردها،اصفهان. ایاش نترنتیا یالمللنیدوره کنفرانس ب نیمجدد،پنجم یبا توجه به مساله متعادلساز

از  یریبا بهره گ یکاهش تصادفات جاده ا یخبره هوشمند برا ستمیس کی،ارائه 1398د،یوح ،یسجاد و قاسم ،یاتیمحمد و ح ان،یجواد -

 و کاربردها،اصفهان. اءیاش نترنتیا یالملل نیکنفرانس ب نیاء،سومیاش نترنتیا یتکنولوژ

 یدر مهندس نینو یها یفناور ی، چالش ها و حوزه کاربرد آن،کنفرانس مل اءیاش نترنتیبر مفهوم ا ی،مرور1396مژگان، ،یحداد -

 .وتر،اصفهانیبرق و کامپ

 ستمیو س یماهواره ا ریباغات با استفاده از پردازش تصاو ینیزم شیپا یمحل نصب سنسورها یابی(. مکان 1398س. ) وم،یراد -

 .67-53(,  37)10مناطق خشک,  ییای: باغات پسته(. مطالعات جغرافیمورد ی)مطالعه  ییایاطالعات جغراف

با  روتعرقیتبخ زانیدر برآورد م ایاش نترنتیا یفناور یری(. بکارگ1399. )دی, حمیشهراب ی, صالحنی, حسیقی, عقلی, سهومیراد -

 .44-33(, 2)12, رانیا GIS. سنجش از دور و یماهواره ا ریاستفاده از تصاو

 یهوشمند جمع آور ستمیس ی،طراح1397حامد، ،یپردنجان یمژگان و خان ،یدیو شعبان پور، نگار و جد یفرهادآباد، عل ییرضا -

و  شیهما نیو پنجم ستیب (،IOT and GIS)یاطالعات مکان ستمیو س ایاش نترنتیا یبا استفاده از تکنولوژ یپسماند شهر

 اطالعات مکان،تهران. یفناور یسکنفرانس مهند نیو سوم کیژئومات یمل شگاهینما

نامه  استی. سداریهوشمند پا یها در شهرهادادهکالن یکاربرد یهاو برنامه اءیاش نترنتی(. ا1396, مهرشاد, بتول. )نبی, زیسعادت -

 .30-17(, 3)07, یعلم و فناور

درون  یابیحضور افراد به کمک مکان  یمکان ها یابی،رد1400مستانه، ،یو چگن نیحس ان،یفاطمه و غفار ،یرنان یعسگر یعل -

 و کاربردها،اصفهان. ایاش نترنتیا یالمللنیدوره کنفرانس ب نی،پنجمیتربیو نمودار وا یساختمان

 نیکنگره ب نیشهرها،اول یجهت هوشمند ساز (UbiGIS)فراگستر  یاطالعات مکان یها ستمیبر س ی،مقدمه ا1396نب،یز ،یفضل -

 .زی،تبریو معمار یدر شهرساز یرشته ا انیعلوم م یپژوهشها یالملل

 یمهندس یالملل نیتوسعه،کنفرانس ب یو چالش ها یکاربرد یبرنامه ها اء،یاش نترنتی،ا1395عباداهلل، ،یو زهره وند یمرتض ،یوسفی -
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 چکیده 

. هدف ردیگیقرار م یواقع یایدن طیدر مح وتریتوسط کامپ دشدهیاست که در آن اطالعات تول یتجربه تعامل کیافزوده  تیواقع
باشد. و مشکالت موجود در این زمینه می هاچالشی علوم مکانی و بررسی از این مطالعه بررسی کاربردهای واقعیت افزوده در حوزه

در ایجاد یک سامانه مبتنی بر  رگذاریتأثو  توجهقابلی مکانی و تعیین موقعیت موضوعات گذاربرچسب، استفاده از بافت، ردیابی
مکانی  در تعیین موقعیت و مسیریابی کاربران در فضای داخلی و بیرونی و تجسم توانیم. از واقعیت افزوده باشدیمواقعیت افزوده 

ی نمایش اطالعات در هاچالشیی در ناوبری و مشکالت ردیابی و ثبت و هاچالشاستفاده کرد. واقعیت افزوده در علوم مکانی شامل 
 دسترسی بههتر کاربر از محیط در ناوبری و حل مشکالت ناآگاهی در حوزه مکانی، بهبود . واقعیت افزوده به درک بباشدیممحیط 

 کند.تاسیسات زیرزمینی کمک می و استفاده از اطالعات یبهبود دسترسجزئیات در نقشه های دیجیتال و کاغذی و 

 ی مکانیگذاربرچسب(، GISواقعیت افزوده، علوم مکانی، سامانه اطالعات مکانی )های کلیدی: واژه
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Abstract 

Augmented reality (AR) is an interactive experience where computer-generated perceptual information is 

superimposed into the real-world environment. The main objective of this research was to investigate 

applications and challenges of augmented reality in the field of spatial sciences. Tracking, using texture, 

geo-labeling, and positioning are significant and influential issues in augmented reality-based system. 

Augmented reality can be used to positioning, indoor and outdoor navigation and geo-visualization. 

Augmented reality in spatial sciences includes challenges in navigation, tracking, registering and displaying 

information in the environment. Augmented reality helps users to have a better user experience of 

environment in navigation, solve spatial unawareness problems, improve augmentation of digital and paper 

maps and improve the access and utilization of underground facilities information. 

Keywords: Augmented reality, Spatial Science, Geospatial Information System (GIS), Geo-labeling 
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 مقدمه – 1

 جادیا یرا در زمان واقع یو شخص ی، انطباقایبه اطالعات پو یبه دسترس ازی، نیفناور عیسر شرفتیو پ ینرخ رشد جوامع امروز
 داریمناسب معن یو مکان یکند که با قرار گرفتن در چارچوب زمانبه اطالعات را فراهم می عیسر یافزوده دسترس تیکرده است. واقع

ارتباط برقرار  تالیجیو د یکیزیف یایبا دن یکند تا در زمان واقعکاربران فراهم می یرا برا یدیجد یهاافزوده روش تیشوند. واقعمی
تنها الزامات و ، نهجهیشده است و درنتحجم داده یتصاعد شیروزمره منجر به افزا یشدن زندگ یتالیجی، دنیه بر اکنند. عالو

 شیافزا .(Lampropoulos et al., 2020) به وجود آمده است زین یدیجد یهالیها و پتانسبلکه فرصت جادشدهیا دیجد یهاچالش
جانبه را با تمرکز بر تلفن همراه همه یکاربرد یهاها، امکان توسعه برنامهگسترده آن رشیتلفن همراه و پذ یهاقدرت دستگاه

 روسکوپیژ اینما، شتاب سنج، ، قطبی جهانیابیتیموقعسیستم مانند  ییهای. فناورکندیخارج از منزل فراهم م اتیتجرب
واقعیت  ی. فناورکنندیفراهم م علوم مکانی نهیها را درزمبرنامه نیاند و امکان گسترش اشدهها ادغامتبلت ایهوشمند  یهایدرگوش
 Schmalstieg) شودیمحبوب م یاندهیطور فزااطراف ما به یواقع یایدن ریدرک و تفس لیتکم یبرا شیهاتیبه لطف قابل افزوده

& Hollerer, 2016). 

 ر تجربه کارب شیباهدف افزا یواقع یایموجود در دن یهامکان ای ءایاشرا روی  یتالیجیاست که اطالعات د یافزوده فناور تیواقع

(User Experience)د دهیم قرار از محیط(Berryman, 2012) .ءایاش کردن با ادغام یواقع یایدرک دن بهبود بهافزوده  تیواقع 

در تعریفی  .(Makhataeva & Varol, 2020) کندکمک می نیمختلف دورب یهایآمده از فناوردستبه ریتصو دنباله کیدر  یمجاز

 میرمستقیغ ای میمستقدید یا نمای افزوده  تیواقع است که شدهانیب صورت نیاواقعیت افزوده به  (1994میلگرام و کیشینو ) دیگر از

 ای کی، گرافلمیمانند صدا، ف یاانهیرا یحس یهایاست که عناصر آن با ورود یواقع یایدن ی درکیزیف طیمح کیاز  آنی صورتبه

 . شوندمی به محیط اضافه (Global Positioning System;GPS)ی جهانی ابیتیموقعسیستم  یهاداده

واقعیت افزوده و همچنین واقعیت افزوده در علوم مکانی صورت گرفته است که در ادامه به برخی از  ٔ  نهیدرزمتحقیقات بسیاری 

(، 1395)رضوی و ملک، عات موضوعی النمایش اط یسازادهیبرای پ. استفاده از بافت آگاهی و واقعیت افزوده شودیماشاره  هاآن

 سازیبصری(، 1396)سعادت جو و همکاران،  واقعیت افزوده با استفاده ازها و استفاده و نمایش این داده GIS هایبهبود تجسم داده

سازی یک سیستم راهنمای کاربر طراحی و پیاده (،1398اقعیت افزوده )کریمی و همکاران، با استفاده از و زیرزمینی هایزیرساخت

تحقیقات داخلی است که از واقعیت افزوده در  زجملها (1399)اسدی و ملک،  در فضای بسته با استفاده از واقعیت افزوده بافت آگاه

ی ناوبری داخلی برای ابیتیموقعاستفاده از واقعیت افزوده و است. تحقیقات مختلفی در رابطه با  شدهاستفادهی علوم مکانی حوزه

 ,.Cruz et al)، یک فروشگاه بزرگ (Fenu & Pittarello, 2018) ، موزه(Huang et al., 2016) کتابخانه کیدر داخل  افراد

ی باستانی هامکاناز  دکنندگانیبازدرای افزایش تجربیات یک برنامه واقعیت افزوده مبتنی بر مکان باست. همچنین  شدهانجام (2019

از  تیمنظور حمابه ،ینیرزمیز ساتیتأس قیدق تیموقع ییشناسا یقاضا برات. (Shakouri & Tian, 2018)است  شدهدادهتوسعه 

عنوان افزوده به تیواقع( از 2018و همکاران ) Chu موجود وجود دارد. ینیرزمیز یهارساختیبه ز بیاز آس یریدر جلوگ مانکارانیپ

استفاده کارگران  فیوظا یو اثربخش ییبهبود کارا یبرا یاطالعات یهااستخراج اطالعات از ساخت مدل ندیبهبود فرآ یبرا یزمیمکان

، حسگرها، یجهان یناوبر یاماهواره یهاستمیمانند س ییهایادغام فناوربه بررسی   (2020)و همکاران  Stylianidis کردند.

و   Khanپرداختند.  ینیرزمیز ساتیتأس دنید در راستایافزوده  تیواقع مکانی و یهاگاهیو پا ییایاطالعات جغراف یهاستمیس

Panuwatwanich (2021 ) ساختمان  کی التیتسه تیریاطالعات ساختمان در مد یسازبا مدل کپارچهی واقعیت افزوده کیکاربرد

 .باشدیمواقعیت افزوده  ٔ  نهیدرزمتحقیقات خارجی صورت گرفته  ازجمله ذکرشده. تحقیقات اندکردهرا بررسی 

ی موجود هاچالشو  هافرصتهدف از این تحقیق بررسی مبانی واقعیت افزوده و کاربردهای آن در علوم مکانی و همچنین بررسی 

 .باشدمیدر این زمینه 

 

 مبانی واقعیت افزوده -2

 کیدر  یواقع زمانکیدر  یبعدسه یمجاز ایاش واقعیت افزوده شود که درمی انیب ط آزوماتوس واقعیت افزوده فیتعر نیترجیرا

 Virtuality)ی مجاز یوستگیمفهوم پ (1994) نویشیو ک لگرامیم .(Azuma, 1997) شوندادغام می یبعدسه یواقع طیمح
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Continuum) کند می جادیرا ا یکامالً مجاز یایدن کیو  یواقع یایدن نیکردند که ارتباط ب جادیرا ا(Milgram & Kishino, 

 ؛تعلق دارند (Mixed Reality) یترکیب تی، دو منطقه گسترده وجود دارد که به واقعمیلگرام. مطابق نمودار (1)شکل  (1994

 افزودهبودن تر و مجازی نزدیکمحیط واقعی واقعیت افزوده به  .(Augmented Virtuality) افزودهبودن  یو مجاز واقعیت افزوده

 .(Makhataeva & Varol, 2020) تر استمجازی نزدیکمحیط به 

 
 (Milgram & Kishino, 1994)زنجیره میلگرام، پیوستگی مجازی  -1شکل 

 

هرگونه  یبرا نی، بلکه همچنیاطراف و طیتنها به محنه یبا آوردن اطالعات مجازی زندگی کاربر سازسادههدف واقعیت افزوده 

 نایبکم ای نایافراد ناب یینایب تیمانند تقو رفته کاربرانازدست حس تیتقو یبرا باشد.می یواقع یایدن طیاز مح میرمستقیمشاهده غ

استفاده واقعیت افزوده از توان می بصری، یهاکاربران ناشنوا با استفاده از نشانه یبرا ییشنوا تیتقو ای، یصوت یهابا استفاده از نشانه

ها، ، موزهیابی، بازاری، در پزشکیتالیجیو اطالعات د تیواقع قیتلف ییافزوده، با توانا تیواقع .(Carmigniani et al., 2011)کرد 

 .(Berryman, 2012) در حال مطالعه و اجرا است گرید یهانهیزم یاریمد و بس

دستگاه  به یک کار نیابرای  را درک کند یتالیجیدمحیط و  تیوجود داشته باشد تا کاربر بتواند واقع یراه دیبه زبان ساده، با

به نوع برنامه نیاز داریم. با توجه  شینما تیریمد یافزار برانرمو یک  یابیرد و (میسیبند بمثال، تلفن هوشمند، مچعنوانگر )بهیشامن

در  شدهاستفادهسه نوع اصلی از نمایشگر  .(Berryman, 2012) اجزا متفاوت است نیو استفاده از ا ینحوه گردآور، توسعهدرحال

و ی دست یشگرهاینما ،(Head Mounted Display;HMD)سر  یشده رونصب یشگرهاینماواقعیت افزوده وجود دارد؛ 

 کنید.تصاویر سه گروه از نمایشگرها را مشاهده می 2ی. در شکل مکان یشگرهاینما

 

 
 (Makhataeva & Varol, 2020)سه گروه از نمایشگرها  -2شکل 

HMD و  یواقع طیاز مح ریشود و هر دو تصواز کاله استفاده می یعنوان بخشبه ایسر  یاست که رو شگرینما یلهیوس کی

روی سر به دو گروه رصد کردن نوری   شدهنصبنمایشگرهای  .(Carmigniani et al., 2011) دهدکاربر قرار می دید دررا  یمجاز

  .(Makhataeva & Varol, 2020)شوند و رصد کردن فیلم تقسیم می

افزوده مورداستفاده قرار  تیواقع ستمیس یموجود در بازار وجود دارد که برا یدست یشگرهایمجزا از نما گروهدر حال حاضر سه 

 Tablet)ی لوح یهاانهیو را (Personal Digital Assistant)دستیارهای شخصی دیجیتال  هوشمند، یهاگیرند: تلفنمی

Computers) (Wagner, 2007). 
فرکانس های ، هولوگرام، برچسبی، عناصر نورییدئویو یاز پروژکتورها (Spatial Augmented Reality) مکانیافزوده  تیواقع

 یبه کاربر برا ازیبدون ن یکیزیاجسام ف یبر رو میطور مستقبه یکیاطالعات گراف شینما یبرا یابیرد یهایورافن ریو سا ییویراد
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و آن را در  به حمل دستگاه توسط کاربر نیستنیاز  ی مکانیشگرهاینمابا استفاده از  (.3شکل ) کندحمل استفاده می ای دنیپوش

کاربران را فراهم  نیب یامکان همکار نی، بنابراتعداد کاربران افزایش یابد یعیطور طبتا بهشود این باعث می. دهندیم قرار طیمح

 ،فیلم قیمشاهده از طر با هم متفاوت هستند:ی مکانی شگرهاینما افزودن اطالعات به محیط درنحوه در مختلف  کردیسه رو. کندیم

 .میصورت مستقبهافزودن به محیط و  ینور قیمشاهده از طر

 

 
 نمایشگرهای مکانی -3شکل 

 واقعیت افزوده در علوم مکانی -3

و  یبصر یابی. با استفاده از ردکندیم بیرا با هم ترک یو مجاز یواقع یکه فضاها است یاز رابط کاربر یشکلواقعیت افزوده 

ها اتصال داده یبرا یتوجهابلق لیپتانس واقعیت افزوده یهارابط ن،ی؛ بنابراوجود دارد یواقع یدر فضا یمجاز اءیاشثبت اجازه  ،مکانی

 تیقابل نیبودند. ا یدسترسقابل یمجاز یدارند که قبالً فقط در فضاها یواقع یبه فضاهای اطالعات مکانی هاستمیس یهالیو تحل

 شنهادیاطراف ما پ یایو مشاهده دن مربوط به علوم مکانی یانجام کارها ،یمکان یهااستفاده از داده یرا برا یدیاساساً جد یهاراه

موضوعات مرتبط با علوم مکانی  ازجملهی مکانی و تعیین موقعیت در واقعیت افزوده گذاربرچسبردیابی، استفاده از بافت،  .کندیم

 .ردیگیمقرار  موردبحثاست که در ادامه 

 ردیابی -1-3

ها را و متناظر دارند تا بتوان آن یواقع یمجاز یدر فضاها یزمان در زمان واقعو هم قیدق یابیبه رد ازین یو مجاز یواقع اءیاش

از  ییبا نماها یمجاز اءیاش بیترک یبرا و تفسیر ثبت ،یابیبا استفاده از رد افزایش ای ترکیب نیقرارداد. معموالً ا یبیترک تیدر واقع

اند عبارت واقعیت افزوده یمعمار یدی. عناصر کلدیآیبه دست م تالیجید شینما یهابا استفاده از انواع دستگاه ،یواقع یهاطیمح

 :(Hedley, 2018) از

 .یو واقع یمجاز یدر فضا اءیاش یابیرد ییتوانا .1

 یانسان از فضا یادراک اتیکه با تجرب یبا سرعت ،یواقع یایدن یشده در فضاثبت یمجاز اءیاش تیموقع همحاسبه و ارائ ییتوانا .2

 مطابقت دارد. یواقع

 .شگریبا استفاده از نما یو مجاز یواقع اءیاز اش یبیامکان مشاهده ترک .3

های ردیابی شامل ردیابی مبتنی بر حسگر، ردیابی مبتنی بر دیدار و ردیابی ترکیبی هستند. در ردیابی مبتنی بر حسگر از روش
در فضاهای بسته  .شوداستفاده می GPS فضای باز اغلب از حسگر یهاشود. در دستگاهحسگرهای داخلی برای ردیابی استفاده می
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واقعیت در  هیاول یاز کارها یاریبس. شودسنج برای ردیابی استفاده میسنج، ژیروسکوپ و مغناطیساز حسگرهای داخلی نظیر شتاب
حسگرهای  ایو  رقومی یهانیاز دورب یابیرد یهادستگاه .(Hedley, 2018) متمرکز بود واقعیت افزوده یابیبر بهبود ثبت و رد افزوده

برخوردار  یاز سطح متفاوت هایآورفن نیاز ا کیاست. هر  شدهلیتشک میسیب یحسگرهاو  نماها، قطب، شتاب سنج GPS،گرید ینور
 .(Carmigniani et al., 2011) توسعه دارنددرحال ستمیبه نوع س یادیز یهستند و بستگ

ی رایج در ی نشانگر مبنا و بدون نشانگر، دو دستهدسته دو .های رایانه بینایی استروشروش ردیابی مبتنی بر دیدار شامل 

هستند که  یریتصاو، افزوده تیواقع یانواع مختلف نشانگرها. (Katiyar, Kalra and Garg, 2015)ی بینایی است فناوری رایانه

 یابیبر نشانگر درواقع نشانگرها را رد یمبتن یهاستمیس شوند.استفاده میدر یک مکان خاص هستند و  صیتشخقابل نیتوسط دورب

 ی. گوشکنندیسرور استفاده م-رندهیگ یاز معمار کار نیاکنند و برای ی را ردیابی میواقع اءیاش نشانگربدون  یهاستمیساما  کنندیم

در واقعیت   .(Weng et al., 2013) کند یابیو رد ییشناسا یسرور و نشانگر چیرا بدون ه یواقع یایدن اءیهوشمند قادر است اش

 GPSکه این کار با کمک شود داده می شینما یمکان خاص شود و درمی یآورجمع نترنتیا قیاز طر ری، تصونشانگرافزوده بدون 

 4در شکل .(Katiyar, Kalra and Garg, 2015) دارند ی نسبت به روش نشانگر مبناشتریتعامل بدسته  نی. اگیردصورت می

 .دیکنیمواقعیت افزوده بدون نشانگر و تصویر یک نشانگر را مشاهده 

 
 یک نمونه نشانگر ساده و نمایی از واقعیت افزوده بدون نشانگر -4شکل 

ضعف  لی، به دلحالنیباا. است یمتک یاضاف یمعموالً به نشانگرها یبعدسه اءیثبت اش ،یافزوده سنت تیواقع یهاستمیس در

 شتهگذ یهادر دهه کنند،یهدف استفاده م ءیش یعیطب یهایژگیکه از و اردیبر د یمبتن یکردهایرو، بر نشانگر یمبتن یکردهایرو

به دودسته  یطورکلبه توانیم نینهمچ را یداربر د یمبتن یکردهای. رو(Hedley, 2018) اندشدهلیاعتماد تبدقابل نیگزیجا کیبه 

جسم  موقعیت نیتخم یمرسوم برا یالگو روش قیتطب کرد. یبندطبقه یژگیبر و یمبتن یهاالگو و روش قیبر تطب یمبتن یهاروش

مطابقت  ریموردنظر در تصو ءیش مرزکه با  (Offline) خطبرون یالگو کیبا  توانیروش م نیواحد است. در ا ریتصو کی یاز رو

 جادیو ا هایژگیو قیو با تطب کندیم ییموردنظر را شناسا ءیش ،یژگیبر و یروش مبتن زد. نیرا تخم ءیشموقعیت شده است، داده

 .(Wang et al., 2020) کندیم نییتع نیآن را نسبت به دورب تیموقع ،یبعدو مدل سه یدوبعد ریتصو نیتناظر ب

های اتصال قوی شوند. در سیستمهای اتصال ضعیف تقسیم میو سیستم قوی های اتصالسیستم یهای ترکیبی به دودستهروش

شود؛ تخمین زده می افتهیگیرد و یک موقعیت بهبودشود و محاسبات حسگرها یکجا و باهم انجام میاز ترکیب حسگرها استفاده می

 (.1399)اسدی و ملک،  کنند و محاسبات هرکدام از یکدیگر جدا استحسگرها جدا از هم عمل میهای اتصال ضعیف اما در سیستم

 بافت -2-3

شده استفاده گرهیتوص یهاستمیس ایهوشمند  یکاربر یها، رابطفراگستر یهاستمیمختلف مانند س یهادر حوزه یآگاهبافت و بافت 

 تواندیمنظور مشخص کردن وضعیت یک موجودیت معاتی است که بهطالا بافت، ،(1999همکاران )و  Day مطابق تعریف است.

ازجمله خود  ،یبرنامه کاربرد کیکاربر و  نیاستفاده گردد. یک موجودیت یک شخص، یک مکان و یا یک شئ است که به تعامل ب

تنها عات نهالاط یزمان همههم یعات در واقعیت افزوده، ارائهالبا افزایش اط. (Schall, 2013) شودیها مربوط مکاربر و برنامه

، ترکیب مشکلهم باید تابع شرایط باشد. برای غلبه بر این بلکه جزییات و نحوه ارائه آن ،عات را کاهش دادهالو خوانایی اط سودمندی

عات ضروری را با توجه به تغییر بافت الکاربر، اط ازیهای موردنکه با توجه به بافتگزینه مناسبی است  واقعیت افزوده با بافت آگاهی
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پلی بین دنیای واقعی که کارهای کاربر  تواندیبافت آگاهی م(. 1395)رضوی و ملک،  دهدییت افزوده نمایش مصورت واقعکاربر به

ها در آن وجود دارند، باشد که در این فرآیند اطالعات دنیای واقعی را در دنیای مجازی و دنیای مجازی که برنامه شودیدر آن انجام م

عات در دنیای واقعی استفاده از واقعیت افزوده است. با استفاده از واقعیت افزوده، النمایش اط. رویکردی متفاوت جهت دهدینمایش م

که باعث بهبود درک کاربر از دنیای واقعی  شودیعات اشیاء مجازی بر روی دنیای واقعی در زمان آنی نشان داده ماز اطال یاهیال

مثال، در حوزه عنوانبه است. شنهادشدهیپ بافتعوامل  یمتنوع برا یهایبندطبقه .(Milgram & Kishino, 1994) شودیم

 چه ،یبه سؤاالت کجا، چه کس ییپاسخگو یبراعوامل اصلی بافت  عنوانو زمان را به تیفعال ت،یمکان، هو رستفراگ یهاستمیس

 هیلبا دو عامل او بافت یمدل برا کی (1999) و همکاران Schmidt .(Abowd et al., 1999)ند کرد یمعرف یو چه زمان چیزی

 ریکاربران، مکان مشترک سا فیکاربر، وظا یبه عادات و حالت عاطف توانیمثال معنوان. بهندارائه کرد یو عوامل انسان یکیزیف طیمح

مثال، عنوان)به یکیزیف طیو شرا رساختیشامل مکان، ز یکیزیف طیمحعوامل اشاره کرد.  یعوامل انسان یها براکاربران و تعامل با آن

و عوامل  یطیعوامل مح ،یازجمله عوامل انسانبافت منابع ی دیگر بنددستهدر  .(Schmidt et al., 1999) سروصدا، نور، فشار( است

ی و عوامل اجتماع فردیعوامل  یدودستهبه  یمل انسانواع شده است.نشان داده 1ها در جدول آن یهارمجموعهیبه همراه ز ستمیس

 رنف نیچند نیتعامل ب یعوامل اجتماع کهی، درحالکنندیکاربر تمرکز م کیهستند که بر  عواملی فردی؛ که عوامل گرددیمتقسیم 

عوامل محیطی شامل عوامل فیزیکی خارجی و فنی است که تحت کنترل  .رندیگی( را در نظر مستندین ستمی)که لزوماً کاربران س

( شگرهای)مثالً تعداد نما یدستگاه، خروج یمحاسبات یهاتیقابل ستم،یس یکل یکربندیشامل پ سیستم عواملسیستم و کاربر نیست. 

 ,.Grubert et al) است فزودهواقعیت ا ستمیس کیموس( متصل به  یدر مقابل ورود ی)مانند صفحه لمس یورود یهاو دستگاه

2016). 
 منابع بافت مرتبط با واقعیت افزوده -1جدول 

 بافت

 انسانی
 هامانند عوامل فیزیولوژیکی )سن(، حاالت، رفتار، فعالیت فردی

 هامکانی اجتماعی و هاشبکه اجتماعی

 محیطی

 فیزیکی

عوامل حس شده توسط انسان )دما( یا توسط حسگرها )موقعیت، جهت(، عوامل 

از حسگرها )میزان جمعیت بر اساس میزان نویز محیط(، زمان، عوامل  آمدهدستبه

 توپولوژی مثل اتصال، تقاطع، مرز

 نوع، کیفیت و کمیت اطالعات رقومی مانند قدرت تفکیک نمایشگر روی سر رقومی

 مانند قابلیت اطمینان و پهنای باند اتصال شبکه زیرساخت

 سیستم

حالت 

 سیستم

در دستگاه و  شدهگرفتهقدرت محاسبات، پلتفرم، مصرف باتری و حسگرهای بکار 

 هاآندقت و درجه آزادی و قابلیت اطمینان 

 خروجی
کند مانند نوع نمایش )بصری، انواع مختلف نمایش اطالعات به کاربر را تعریف می

 صوتی، لمسی(، وضوح تصویر

 ورودی
کند تواند ورودی به سیستم بدهد را تعریف میمیاین عوامل اینکه چگونه کاربر 

 مانند لمس، موس یا گفتار

 

شده نشان داده 5طور که در شکل . همانکرد یبندبه بافت ثابت، پویا و فردی طبقه رابافت مکانی ( 2008ی دیگر هانگ )بندطبقهدر 

. بافت ثابت باشدیکاربر، مکان، سرعت و جهت م یهاتیخاص در مورد یک کاربر مثل اولو یهاعات بافت فردی شامل دادهالاست، اط

. بافت پویا شامل شودیرقومی ذخیره م یهاعات مکانی است که ممکن است بر محیط کاربر تأثیر بگذارد و همانند دادهالشامل اط

 یهامشابه برای هوا، ترافیک و جنبهی عاتالاط یهاسیسرو یلهیوسو یا به دیآیها به دست معات زمان واقعی است که از سنجندهالاط

 .(Hong, 2008) کندیولی بافت پویا تغییر م کندیسرعت تغییر نم؛ بنابراین بافت ثابت بهشودیمحیط کاربر فراهم م رییتغقابل
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 .(Hong, 2008)انواع بافت مکانی  -5شکل 

 تعیین موقعیت -3-3

 SLAM (Simultaneousو  تیموقع نیتخم ،گذارینشانهازجمله  یابیتیانجام موقع یبرا یمختلف یها، روشواقعیت افزودهدر 

Localization and Mapping) کد  کیبا  طیموجود در مح اءیاش گذارینشانهمورداستفاده، روش  نیشتری. بشودیاستفاده م
منجر به  کهدارد  ازین زیاد در محیط گذارینشانهبه  حالنیدارد، اما درع ازین کم یمحاسبات تیروش به ظرف نیاست. ا کپارچهی

 نیدارد و بنابرا ازین طیاز مح یریداده تصو گاهیپا کیبه  موقعیت نی. روش تخم(Paucher & Turk, 2010) شودیم هزینه شیافزا
حسگر مختلف، عمدتاً  نینقشه با استفاده از چند کیبا ساختن  SLAM. روش شودیبزرگ و ناشناخته محدود م یهاطیدر مح

در از این روش  طور گسترده. بهکندیم یابیکاربر را رد تیوقعم ی وبعدسه یزریاسکنر ل ای یدوبعد نیمانند دورب ینور یحسگرها
سنجش  کهیی. ازآنجاشودیخودران استفاده م یهالی( و اتومبنیبدون سرنش ییهوا هینقل لیپهپادها )وسا یناشناخته برا یهاطیمح

کوچک  یوهایسنار یبرا یکردیرو نیدارد، اکنون چن ازین یقدرتمند یهاانهیبه را یابیتیو موقع یبردارنقشه یهاو پردازش داده
کوچک و  طیمح کیباال از  تیفیباک یابیرد وابسته بهافزوده  تیواقع یو ناوبر یابیتیموقع یهاروش شتریدر دسترس است. ب شتریب

 .(Xu et al., 2020)باشد می GPSبا  بیرونی یهاطیمح در نییبا دقت پاو یا وابسته به ردیابی  نیمع یابیرد یهامحدود با دستگاه

 ی مکانیگذاربرچسب -3-4

ی است که اعارضهیا  ءیشبه کاربر مبتنی بر بافت او )جهت و مکان کاربر(، ارائه اطالعات پیرامون  ارائهقابلی هاسیسرویکی از 
یا مشخصه مکانی و بازگرداندن اطالعات مربوط به آن،  ءیشمکانیزمی که برای تشخیص یک  درواقع. شودیمتوسط او مشاهده 

مکانی از نقطه شروع که ارسال  یگذارفرایند برچسب .(Schall, 2013) شودیمی مکانی نامیده گذاربرچسب، شودیم کاررفتهبه
 6ها در سکوی مورد درخواست کاربر هست، در شکل عات و بصری سازی آنالتا نقطه پایانی که دریافت اط باشدیدرخواست کاربر م

مانند )، کاربر در دنیای واقعی با استفاده از ابزاری که در اختیار دارد شودیطور که مشاهده مشده است. هماناختصار نشان دادهبه
ی ریگاندازهواحد  نما وقطب ، GPSحسگرهای یریرگکا. در گام نخست با بهکندیم یرو، به سمت عوارض موجود نشانه(تلفن همراه

حسگرها، سیستم مختصات او در  یروجهت نشانهو کاربر  ابتدا موقعیت مکانی( Inertial Measurement Unit: IMU) اینرسی
به سیستم مختصات جهانی تبدیل  تیدرنهاو شده  موردنظرمکانی داده یگاه وارد پا یافتیدر بعدی اطالعات در گام .شودیم مشخص

 تواندیمی مکانی گذاربرچسبی یک سیستم سازادهیالبته پ. شودیمی تعیین رونشانهمختصات عارضه مورد حالت این در  .شودیم
و ( Radio-frequency identification: RFID) ییویفرکانس راد ییشناسا یهابرچسببه دو صورت فیزیکی نظیر استفاده از 

به زمینه مربوط  موردنظر. در مرحله بصری سازی، مشخصات مکانی و با بصری عارضه صورت مجازی باشدبارکدهای دوبعدی و یا به
. فرایند شودیمبه آن نظیر عکس، نام عارضه، فیلم و سایر اطالعات مبتنی بر نیاز کاربر بازیابی شده و به کاربر نمایش داده 

کاربر  کهیدرحال درواقعمبتنی بر رابط گرافیکی واقعیت افزوده باشد.  تواندیمی فراگستر هاستمیسی مکانی مجازی در گذاربرچسب
ی مجازی هابرچسب صورتبه، اطالعات مربوط به آن عارضه کندیمهمه اشیاء و عوارض را از داخل دوربین تلفن همراه خود مشاهده 

 (.1394)جمالی و صادقی نیارکی،  ردیگیمکاربر قرار  مورداستفادهو  شدهاضافهبر روی آن 
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 (.1394)جمالی و صادقی نیارکی،  ی مکانی در واقعیت افزودهگذاربرچسبفرآیند  -6شکل 

 کاربردهای واقعیت افزوده در علوم مکانی -4

 ،ینیزم ناوبری مکانی،اطالعات  یهاستمیو س GPSبا استفاده از  یابیمکان؛ ازجملهمواردی  شامل واقعیت افزوده یکاربردها
 ای ها وساختمان یسازتجسم و مدلمانند  اطالعات ساختمان یسازمدل ی،تعامل یهانقشه مکانی تجسم و پهپاد، لیاتومب ناوبری

گنج  یهایمثال، بازعنوانو آموزش )به سرگرمی ی،پرواز و رانندگ یسازهیشب ،همراه یکاربرد یهابا استفاده از برنامه یبافت شهر
 تیتلفن همراه )که شامل واقع یهاو دستگاه افزوده تیمونتاژ با استفاده از واقع ندفرآی وباز(  یدر فضا یریادگی یبرا اریس یابی

و کاربردهای برخی از موارد ذکرشده  هاچارچوب. در ادامه به (Werner, 2019) باشدیم (شودیم تالیجید یهاو نقشه لیافزوده موبا
 .شودیماشاره 

 ی و مسیریابی بیرونیابیتیموقع -1-4

 متمرکز است. شینماصفحه یآن رومکانی مختصات  یشخص و همپوشان ای ءیش کی تیموقع نییبر تع شتریب واقعیت افزوده
یک مجموعه ابزار  و GPS ،شینماصفحه ،نکاربر، دوربی ی شامل؛ابیتیموقعیک برنامه واقعیت افزوده برای در عملکرد  یاصل یاجزا

 طورهمان. دهدیمرا به همراه زمان فعال بودن هر جزء نشان  گامبهگاممراحل  7شکل . باشدیم شینماصفحهبرای افزودن اطالعات به 
یک جریان . کندیم یاندازراه را شینماصفحهو  کندیم فعال نیفعال است. کاربر برنامه را با دورب شهیکاربر هم شودیممشاهده که 

 واقعیت افزودهبرنامه  یورود ،اطالعات نی. اشوندیمتطابق داده تلفن همراه  GPSو مختصات با  شده گرفته نیزنده از دورب ویدئویی
 .( ,2015Saxena) شودیمداده  شینماصفحه یبر روه و اطالعات مربوط شدهدادهمختصات مطابقت ، GPSبا کمک . است
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 .(Saxena, 2015)گردش کار برنامه واقعیت افزوده مبتنی بر مکان  -7شکل 

 ی و مسیریابی داخلیابیتیموقع -2-4

 یناوبر یبرا یمحدود یهانهیوجود دارد، گز GPSباز با استفاده از  یدر فضا یناوبر یبرا یادیز یهاو برنامه هاکیتکن کهیدرحال
اکثر  و مؤسسات مطلوب است. یادار یفضاها د،یبزرگ مانند مراکز خر یداخل یوجود دارد که به همان اندازه در فضاها یداخل
واقعیت بر  یمبتن یهادستگاه ایافزار توسعه نرم یکیتکنولوژ یهاافزوده بر جنبه تیبر واقع یمبتن یابیریموجود در مس قاتیتحق

طور به کندیماستفاده از واقعیت افزوده برای ناوبری در فضای بسته به افراد کمک  اند.همتمرکزشد یتحقق ناوبر یبرا افزوده
در و ناوبری  شیمایپ یبرا .(Zhang et al., 2021) دنکمتر بهبود بخش اریبس یخود را با حجم کار یابیریعملکرد مس یتوجهقابل

 یسازادهینمونه پ انیاز جر توانیبه مقصد، م مبدأاز  شیمایپ یبرا یواقع یایدر دن شدهافزودهی هاکانیپناآشنا با  یداخل طیمح کی
 Joshi et) است شدهلیتشککاربر و  مدیراز دو بخش  انیجر نیاستفاده کرد. ا 8در شکل  شدهدادهدر دستگاه تلفن هوشمند نشان 

al., 2020). 

 
 .(Joshi et al., 2020)ی یک سیستم ناوبری داخلی با استفاده از واقعیت افزوده سازادهیپ -8شکل 

 مکانیحوزه  یکتابخانه و حل مشکالت ناآگاه کیدر داخل  ی افرادناوبری داخلی برای ابیتیموقعاز واقعیت افزوده و  مثالعنوانبه
 .(Huang et al., 2016)است  شدهاستفاده
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 بصری سازی و تجسم مکانی -4-3

مثال، عنوانبه ،یدر سرگرم نیرا در علم و اقتصاد )و همچن یدیامکانات نسبتاً جد استفاده از واقعیت افزوده و بصری سازی مکانی
 شدرک و ساخت دان ،یآگاهموجب و  کندیاستفاده م یاطالعات مکان یبصر ییز بازنما. بصری سازی مکانی اکردند جادی( ایدر باز

 کندیم لیتسه واقعیت افزودهها را با استفاده از جنبه نیا یبصر شینوبه خود، نماو به شودیم مکانو  یانسان طیدر مورد مح
(Werner, 2019). 

 ریتصاو توانندیافزوده نوظهور م تیواقع یهایدارند. فناوری بعدسه مکانیتجسم  یبرا یادیز لیافزوده پتانس تیواقع یهاستمیس
را  یامکان تعامل بصر یو صوت یحرکت یهایورود قیبگذارند و از طر شیبزرگ را به نما اسیدر مق یهاطیاز مح یغن یکیگراف

 .(Gardony et al., 2021) فراهم کنند

 دیکامالً جد یروش، تالیجیدی هاو نقشه اطالعات مکانی تحت وبسامانه ، واقعیت افزوده، استفاده از سیستم اطالعات مکانی
 همراه یهاعمدتاً به نقشه واقعیت افزودهو  سیستم اطالعات مکانی بیتاکنون، ترک. ه استکرد جادیا یمکان یهاارائه داده یبرا
 به جزییات بهبود دسترسیدر  توانیماما از واقعیت افزوده ندارد؛  یجز ناوبربه یگرید یکاربرد عملکه  شودی( مربوط متالیجی)د

 ینقشه کاغذ یرو ییبرنامه لنز جادو کیبا استفاده از  (2011) و همکاران سونیآن مور مثال طوربهی کاغذی استفاده کرد. هانقشه
 .(Werner, 2019) ندکرد شیافزوده را آزما تیبا استفاده از تلفن هوشمند، واقع

 بر یمبتن ستمیس زیرزمین استفاده کرد. استفاده از یک ساتیتأسدر نمایش  توانیماز سیستم اطالعات مکانی و واقعیت افزوده 
وارد سیستم تلفن همراه در  یهارا با استفاده از دستگاه زیرزمینی ساتیتأساطالعات مرتبط با تا  دهدیامکان را م نیبه کاربران ا ابر

چنین سیستمی مختلف مورداستفاده در توسعه  یاجزا نیکار ب روند 9شکل  به اشتراک بگذارند. ینریها را با ساداده یطور آنکرده و به
 .(Fenais et al., 2019) دهدیرا نشان م

 

 
 .(Fenais et al., 2019)زیرزمینی  ساتیتأسروند کار برنامه واقعیت افزوده در نمایش  -9شکل 

 یمکان یانتزاع یهااز داده با استفاده لیاطالعات س شینمایی مانند ایجغرافی هادهیپددر بصری سازی  توانیماز واقعیت افزوده 
 Zhang) مفید است یتجربه بصر کیو ارائه  لیکنندگان در درک خطر سکمک به شرکت یروش برا نیکه ای استفاده کرد و زمان
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et al., 2020).  ملموس یواقعیت افزوده یها،  رابط2000دهه  لیدر اواعلوم مکانی محققان (Tangible AR) مکانیتجسم  یرا برا 
 یکه فناور ندکرد انیب( 2018خانم توران و همکاران ) مثالعنوانبه .(Hedley, 2018) توسعه دادند ایآموزش جغراف یو برا یبعدسه

 .است یمباحث ژئومورفولوژ ژهیوبه ایآموزش جغراف یبرا یدیابزار مف همراه واقعیت افزوده

 هاها و فرصتچالش -5

شود. تر میجذاب یاصل یفناور کیعنوان بر مکان، به یمبتن یهاسیهوشمند با سرو یهاتلفن ریتکث لیافزوده به دل تیواقع
 چیاست. ه پیچیده سیسرو کی نیاست که ا تیواقع نیها اآن نیتراز مهم .روبرو است یادیز یهابا چالش یفناور نیا وجودنیباا
 ستین ریپذهنوز امکان ی بین اجزا مختلف این سرویسهمکار تیکه قابل یمعن نیافزوده وجود ندارد، به ا تیواقع یبرا یتاندارداس

 یهاتلفن نکهیا رغمیعل ن،یعالوه بر ا .(Vaughan-Nichols, 2009) کند خودکارباید برای توسعه فردی  عاملستمیو هر دستگاه و س
بلند  یهاساختمان ن،ی. همچنستندین قیدستگاه، کامالً دق یابی، در مکانکنندیم یبانیبر مکان پشت یهوشمند از خدمات مبتن

افزوده  تیواقع ها،یدگیچیپ نیتر از امهمشوند. هوشمند  یهاموجود در تلفن GPS یهاستمیس حیاز عملکرد صح مانع ممکن است
 ,Carmigniani et al) مواجه است زیو مشکالت کاربر ن یمسائل اخالق ،یخصوص میشامل مسائل مربوط به حر یگریبا مشکالت د

2011; Berryman, 2012.) 
 ای یفایوا یمانند نقاط دسترس یافزار خارجبه سخت ازین RFID فای ووای اثرانگشت ،مختلف یناوبر یهاکیتکن انیدر م

کرد، اگرچه استفاده  یسازادهیپ یخارج یافزارسختمنابع  نیبدون ا توانیمرا  دیبر د یمبتن یناوبر گر،ید یدارند. از سو هاکنیب
، موردمطالعه یسازادهیپ یهاافزوده و روش تی. انواع مختلف واقعبخشدیمرا بهبود  انهیرا یینایقطعاً دقت ب هاآن ازمشترک 

 یهادستگاه نیسر و همچن یرو یشگرهایبا نما توانیمرا  واقعیت افزوده. دهندیرا نشان م یفناور نیممکن مختلف ا یهایسازادهیپ
است، اما تجربه را  یسازادهیپ یراه برا نیتربر نشانگر ساده یمبتن واقعیت افزودهکرد.  یسازادهیپهوشمند  یهایگوشمانند  یدست

 یوجه سع نیبه بهتر میتوانیم م،یکن رتریتعامل کاربر را فراگ نکهیا ی. براکندیکه نشانگرها در دسترس هستند محدود م یبه مناطق
 رتریپذتر است، اما انعطافآن نسبت به نشانگر سخت یاجرا که میکن یسازادهیبدون نشانگر را پ یمجاز تیافزوده واقع تیواقع میکن
داشته  یریچشمگ شیافزا یدر بخش سرگرم ژهیودر چند سال گذشته بهافزوده  تیواقع تیمحبوب .(Joshi et al., 2020) باشدیم

اندازه به دیباافزوده  تیواقعد. باش یاز سرگرم شتریب دیباافزوده  تیواقع ،مکانی یلیتحل یو کاربردها علوم مکانی ی، براحالنیاست. باا
 تیقابل یدارا یهاکند. دستگاه یبانیپشت ارمعناد مکانیو ارتباطات  ریتفس ،یسازهیشب ل،یوتحلهیباشد تا از درک، تجز یقو یکاف
روزمره ادغام شوند.  کارهایدر  یراحتفشرده و سبک باشند تا به یاندازه کافبه دیبلکه با شوند،یتنها قدرتمندتر منهافزوده  تیواقع
 دیبا شگرهایبدون لرزش( باشد. نما ر،یکم )بدون تأخ اریبس ریخبا تأ دیبا تفسیرثبت و  ،یابیرد فتد،یادغام اتفاق ب نیا نکهیا یبرا

 میدان دید ایشکنند. افز بیباال ترک تیفیک را با یو مجاز یواقع یداشته باشند تا بتوانند محتوا ییوضوح باال با بزرگ و میدان دید

 تیواقع باشد که ممکن است تجربه ترریوپا گو دست ترنیتر، سنگبزرگ یشگرهاینما متیممکن است، اما ممکن است به ق شتریب
 تجربه کاربر هستند فیتضع لیپتانس یعوامل دارا نیکند. همه ا فیتضع میو حج یوزن، ناراحت یپرتحواس لیرا به دلافزوده 

(Hedley, 2018). یهادرصحنه یمجاز یمحتوا یطراح ریشدت تحت تأثبه زین یو مجاز یواقع یافزار، ادغام محتوااز سخت جدا 
میدان  باال وبا وضوح یو نماهاتفسیر ثبت،  ،یابیممکن است بتواند رد شگریدستگاه نما کی کهیخواهد بود. درحال ترکیبی یواقع
ازنظر  یمجاز یهایهمپوشان گاهی اوقات .در تضاد است یواقع یدارد که با نما یظاهر یمجاز یابزرگ را ارائه دهد، محتو دید
 فیو ثبت ضع یابیاز رد یممکن است تابع که تضاد دارند شگریدستگاه نما کی قیشده از طرمشاهده یواقع یایبا دن مکانی ای و یبصر

که  تیواقع نیباوجودا .(Hedley, 2018)باشد افزوده و هدف  تیکاربر واقع نیب رمنتظرهیغ اءیاش لیممکن است به دل ایباشد، 
 تواندیکه م یدانیبر کار م یجامع مبتن ستمیس کیوجود دارد،  مکانیمختلف علوم  یهامتمرکز بر جنبه واقعیت افزودهبرنامه  نیچند
متخصصان  نیب یاکار چند رشته کیبر اساس ی گزکن و همکاران آقا جامعه سازگار شود، هنوز وجود ندارد. یازهایبا ن یراحتبه

کار  یبرا یلیابزار تکم کی یشنهادیپ ستمی. سندو توسعه داد یرا طراح واقعیت افزوده ستمیس کی ،روتیو علوم کامپ مکانیعلوم 
افزار دستگاه با استفاده از سخت نهاراه دور استفاده شود، ت یهاتیتا در سااست  شدهیدقت طراحاست که به یشناسنیزم یدانیم

 .(Gazcón et al., 2018) هاداده یآورجمع یبرا نترنتیبه اتصال به ا ازیتلفن همراه و بدون ن
نکته  نی. درک امیادر جامعه بوده یمجاز یهاطیو مح یمجاز یهایعالقه به فناور دیشد شیدر چند سال گذشته، ما شاهد افزا
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هستند که ممکن  ییهاییبلکه توانا ستند،یو ابزارها ن هانکیع دارندکه در برابر ما قرار  یمکان یهااست که فرصت یاتیما ح یبرا
را دارند که نحوه و مکان  لیپتانس نیا واقعیت ترکیبی و واقعیت افزوده است که نیساده ا قتیما قرار دهند. حق اریاست در اخت

است ما را قادر  ممکنها دهند. آن رییها را تغو تجسم هایسازهیشب ،ییفضا یهالیتحل یگذارمشاهده، تعامل، مصرف و به اشتراک
 .(Hedley, 2018) میدرک و تجربه کن یاسابقهیب دیجد یهاروش را به یسازند که اطالعات مکان

 گیرینتیجه -6
ردیابی مبتنی بر حسگر،  ازجملهردیابی ی هاروشی واقعیت افزوده در علوم مکانی وجود دارد. انواع ریکارگبهپتانسیل باالیی در 

های حوزه ازجملهی مکانی و تعیین موقعیت در واقعیت افزوده گذاربرچسبافت های مکانی، ب، ردیابی مبتنی بر دیدار و ردیابی ترکیبی
 مسیریابی و ناوبریکاربردهای مکانی واقعیت افزوده شامل؛ . رگذارندیتأثمهم مرتبط با علوم مکانی است که در توسعه این فناوری 

پوشش  ،های جغرافیایی با استفاده از بصری سازی مکانیپدیده یتجرب یابیارز ،هانقشه مکانی تجسم و پهپاد، لیاتومب ناوبری ،ینیزم
. استفاده باشدیمهای مرتبط با محیط و همچنین بازی شدهتیتقو یها، نقشهینیرزمیز یهارساختیاطالعات ساختمان، مشاهده ز

ی تعیین هاستمیس؛ مشکالت موجود در ازجملهیی مواجه است. در این مقاله به مواردی هاچالشی مکانی با حوزهاز واقعیت افزوده در 
، محدودیت در استفاده از فیو ثبت ضع یابیردی مجازی با دنیای واقعی ناشی از هایپوشانهم، تضاد موجود در موقعیت و ناوبری
ی واقعیت افزوده به درک بهتر کاربر از ریکارگبهاست.  شدهاشارهوزن و هزینه،  به خاطرو با دید وسیع  باالوضوحنمایشگرهای با 

و آگاهی از ی دیجیتال و کاغذی هانقشهجزئیات در  دسترسی بهمحیط در ناوبری و حل مشکالت ناآگاهی در حوزه مکانی، بهبود 
ی بهتر اطالعات سازمدلی مکانی که به یادگیری بهتر و هایبازی مرتبط با مکان مانند هانهیزمزیرزمینی و در سایر  ساتیتأس
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 چکیده

همواره رویدادهای سیاسی، اجتماعی و نظامی و عدم وجود امنیت می تواند اثراتی بر رونق کشاورزی در یک منطقه داشته باشد. برای 

درک بهتر این موضوع با کمک علم سنجش از دور می توان این تأثیرات را رصد کرد و کاهش و یا افزایش تولید محصوالت کشاورزی 

قرار داد. در این مقاله در منطقه مورد مطالعه که شهر رقه در کشور سوریه می باشد، تغییرات پوشش اراضی در سال را مورد مطالعه 

هکتار از زمین های  4823آشکار و برآورد شده است که حدود   (CVA)میالدی با روش آنالیز بردار تغییرات 2016و  2013های 

، روش طبقه بندی ماشین بردار 8بین رفته اند. در این تحقیق از تصاویر ماهواره ی لندست کشاورزی یا تغییر کاربری داده اند و یا از 

استفاده گردید و می توان از دیگر تبدیالت و یا دیگر روش های آشکارسازی  CVAبرای ورودی  Tasseled Capپشتیبان و تبدیل 

 تغییرات، استفاده و نتایج را با همدیگر مقایسه نمود.
 

 آشکار سازی تغییرات ، آنالیز بردار تغییرات ، رقه ، ماشین بردار پشتیبان ، تبدیل تسلد کپلیدی: های کواژه
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Abstract 

Political, social and military events and the lack of security can always have an impact on the prosperity of 

agriculture in a region. To better understand this issue, with the help of remote sensing science, these effects 

can be observed and the decrease or increase of agricultural production can be studied. In this paper, in the 

study area which is the city of Ar-Raqqah in Syria, revealed changes in land cover in 2013 and 2016 by the 

Change Vector Analysis (CVA) method and it is estimated that about 4823 hectares of agricultural land, 

have changed or lost. In this research, used Landsat 8 satellite images, Support Vector Machine (SVM) 

classification method and Tasseled cap Transformation for CVA input which can be used other 

transformations or other Change Detection methods and results can be compared with each other. 
 

Keywords: Change Detection, Change Vector Analysis, Support Vector Machine, Tasseled Cap 

Transformation, Ar-Raqqah, 
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 مقدمه  -1

 مساحت مانند جهانی مقیاس در اطالعات استخراج/آوریجمع برای تالش در که تحلیلگرانی زیادی در عالقه دور از سنجش حوزه

 مورد شی از زیادی فاصله در که کنند می استفاده قدرتمندی سنسورهای است و از کرده ایجاد ، هستند زمین پوشش/خاص کاربری

 روی انواع بر که است حسگرهایی شامل کنونی فناوری .کشند می تصویر به باال وضوح با را جسم های ویژگی و اند گرفته قرار نظر

 تصاویر روی بر بیشتر تحقیقات .کنند ثبت اجسام انعکاس از با را اطالعات تا گیرندمی قرار باال ارتفاع در هواپیماهای یا هاماهواره

 (.Amin & Shivakumar, 2017است ) شده متمرکز طیفی چند اطالعات حاوی ای ماهواره

 مهم بسیار گیری تصمیم و بهتر درک منظور به محیط با انسان تعامالت بین رابطه دانستن برای تغییرات دقیق آشکارسازی نتایج

 خاص کاربردهای و معایب مزایا، کدام است، که هر شده استفاده و یافته توسعه تغییرات آشکارسازی برای زیادی های تکنیک .است

 سال سه طی تغییرات بررسی منظور به  15به روش آنالیز بردار تغییرات تغییرات آشکارسازی در مقاله پیش رو تکنیک .دارد را خود

 (2009et al.,  Lu).است شده استفاده  16اراضی پوشش در

 و تجزیه و تغییر برداری تحلیل و تجزیه تصویر، تفاوت بندی، طبقه از پس مقایسه شامل تغییرات آشکارسازی تکنیک ترین متداول

 (.Abadi, 2010),(Lambin & Strahlers, 1994),(Singh, 1989است ) اصلی های مؤلفه تحلیل

 شی یک مورد در اطالعات استخراج در خصوص دور از سنجش تحقیقات باال، وضوح با زمانی و مکانی های داده بودن دسترس در با

 دارد قصد مقاله این .است یافته گسترش زمین رانش و سیل از قبیل طبیعی خطرات مانند خاص پدیده یک تحلیل و تجزیه تا

 قادر را ما تغییرات آشکارسازی .کند اطراف آن ،در کشور سوریه مطالعهشهر رقه و  در زمین را سطح پوشش در تغییرات آشکارسازی

 آشکارسازی تکنیک ما مطالعه، این در. کنیم درک بررسی دوره یک طی در را سطح تغییرات همچنین و جانوران و گیاهان تا سازد می

 اصلی هدف .دهیممی قرار بحث مورد است، شده اعمال 2016 تا 2013 هایدوره بین مطالعه مورد منطقه در که را تصویر تغییرات

 می باشد. سال 3طی  نظر مورد منطقه زمین در سطح پوشش هایکالس در تغییرات یافتن مطالعه این
 

 

 منطقه مورد مطالعه  -1شکل

                                                                    
1  Change Vector Analysis (CVA) 

2   Land cover 
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 بردار ماشین بندیطبقه از استفاده با برای ارزیابی نتیجه آشکارسازی تغییرات 2016و  2013مطالعه در دو زمان  مورد منطقه

آموزشی،  های کمبود نمونه در حتی دقیق نتایج تولید برای پشتیبان بردار ماشین. (3و  2شده اند)شکل شماره  بندیطبقه 17پشتیبان

 استفاده با شده بندی طبقه نقشه ی دو هر (. سپسRoli & Fumera, 2001),(Pal & Mather, 2005مورد استفاده قرار می گیرد)

سپس به تحلیل جهت  .کند می تولید ( تغییرات راDirection( و جهت )Magnitude) بزرگی که شدند پردازش CVA تکنیک از

 تغییرات پرداخته شده است.

 

 2016طبقه بندی تصویر ژوئن   -3شکل                                      2013طبقه بندی تصویر ژوئن  -2شکل

 داده ها و روش ها  -2

 منطقه ی مورد مطالعه

 دارد شمالی قرار 36˚ 22ʹ 29ʺتا  35˚ 51ʹ 02ʺشرقی و  39˚ 23ʹ 23ʺتا  38˚ 35ʹ 40ʺمحدوده ی  بین در مطالعه مورد منطقه

نمایش داده شده است. این منطقه در شمال شرقی کشور سوریه قرار گرفته و بخشی از کشاورزی در کنار رودخانه ی  1که در شکل 

 های دیگر کشاورزی در اطراف شهر به چشم می خورند.فرات و بخش 

 8ماهواره لندست 

 مدار استاندارد  از و شده ساخته NASA 18 با قرارداد تحت Orbital Science Corporation توسط که 8لندست  ماهواره

LEOStar-3 باند طیفی تشکیل می شوند : 11از  8کند. تصاویر گرفته شده توسط لندست  می استفاده 

 میکرومتر( 0,453تا  0,433آئروسل )/ساحلی -1

 میکرومتر( 0,515تا  0,45آبی ) -2

 میکرومتر( 0,6تا  0,525سبز ) -3

 میکرومتر( 0,68تا  0,63قرمز ) -4

 میکرومتر( 0,885تا  0,845مادون قرمز نزدیک ) -5

 میکرومتر( 1,66تا  1,56) 1-کوتاه موج طول با قرمز مادون -6

 میکرومتر( 2,3تا  2,1) 2-کوتاه موج طول با قرمز مادون -7

                                                                    
3   Support Vector Machine (SVM) 
4   National Aeronautics and Space Administration 
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 میکرومتر( 0,68تا  0,5پانکروماتیک ) -8

 میکرومتر( 1,39تا  1,36سیروس ) -9

 میکرومتر( 11,3تا  10,3) 1-بلند موج طول با قرمز مادون -10

 میکرومتر( 12,5تا  11,5) 2-بلند موج طول با قرمز مادون -11

که تصحیحات اتمسفری روی آن صورت  USGS Landsat 8 Level 2, Collection 2, Tier 1در این مقاله ما از مجموعه داده ی 

 گرفته است ، استفاده نموده ایم.

  (SVM)پشتیبان  بردار ماشین

(، Im et al., 2007است )آماری توسعه داده شده  تئوری یادگیری چارچوب در و همکاران V.Vapnik توسط پشتیبان بردار ماشین

 ابرصفحه n کردن پیدا کالس با n حل به را آن توان می که داد نشان Vapnik  .بود( کالسه دو) باینری الگوریتم که در ابتدا یک

 Kernelهسته ) ترفندهای از SVM این استراتژی همچنین بعنوان یک در برابر بقیه شناخته می شود.  داد. بین کالس ها، تعمیم

tricks) شناسایی برای تابعی عنوان به ( صفحات هایپرHyper-planesاستفاده ) با ورودی فضای هسته، ترفندهای اساساً .کند می 

 پذیر تفکیک فضای یک به را تفکیک غیرقابل مسائل نتیجه در و کند می تبدیل باال ابعاد با فضای به را آن و گیرد می را کم ابعاد

 (.Amin & Shivakumar, 2017کند ) می تبدیل

 .دارد وجود یکدیگر با کاربری اراضی با پوشش زمین های کالس همپوشانی احتمال و هستند مختلط دور راه از سنجش های داده

SVM مطالعه چندین .است مناسب است، برانگیزی چالش کار خالص آموزشی هایپیکسل گرفتن آن در که ناهمگن هایداده برای 

 .کند می ایجاد شده ارائه های داده مجموعه برای را بهتری بندی طبقه نتایج SVM که اندکرده  ثابت تجربی

 (Change Detectionآشکارسازی تغییرات )

 سازیکمی و بندیطبقه آشکارسازی، جغرافیایی، موقعیت تغییرات شناسایی برای دور از سنجش در آشکارسازی تغییرات هایتکنیک

 می شوند.  استفاده آشکارسازی تغییرات آمار طریق از دقت ارزیابی نهایت در و تغییرات نوع

 (CVAآنالیز بردار تغییرات )

یکی از روش های مناسب از نوع مقایسه ی مستقیم آشکار سازی تغییرات به شمار که می تواند عالوه بر  روش آنالیز بردار تغییرات

طیفی و تحلیل و  اطالعات ترکیب (. مزایای این روش امکانMalila, 1980تعیین بزرگی تغییرات، جهت آنها را نیز نشان دهد )

آنالیز همزمان از باندهای مختلف می باشد. این روش از فضای طیفی برای محاسبه ی جهت تغییرات استفاده می کند. بزرگی تغییرات 

هوم جهت در روش بردار تغییرات بصورت کاهش میزان تغییرات را نشان می دهد که اگر صفر باشد، یعنی تغییری رخ نداده است. مف

(. همچنین 1394یا افزایش طیف یک پیکسل در جهات گوناگون، با در نظر گرفتن تعداد باندها تعریف می شود )صادقی و دوستان، 

ده شده است.برای مفهوم تغییرات برای دو باند آور 4نیاز به محاسبه ی یک حد آستانه برای تعیین تعریف تغییرات می باشد. در شکل 

 کد یا جهت تغییرات تعریف می شود.  n2باند،  nتعریف جهت تغییرات در تصویری با 
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 مفهوم بردار تغییرات، الف(پیکسلهای بدون تغییر، ب(پیکسلهای تغییر یافته، ج(مفهوم جهت تغییرات در فضای سه بعدی -4شکل

 محاسبه ی بزرگی تغییرات از رابطه ی زیر بدست می آید:

 (:1رابطه ی )

2

11 1
( )

t m

k kik i
CM N N 

   

1kN  باندk  اُم از تصویر مبنا وkiN  باندk  اُم از تصویر وCM .تصویر بزرگی تغییرات است 

 Tasseled Capتبدیل 

( برای تصاویر، باید دانست که این آنالیز میزان وابستگی بین باندهای تصاویر را مشخص PCAدر استفاده از آنالیز مؤلفه های اصلی )

را به فضایی انتقال می دهد که در آن کمترین وابستگی بین باندها وجود دارد. این تبدیل به صحنه و تصویر وابسته می کند و تصویر 

(. از این رو تالش شد تبدیلی معرفی شود که این محدودیت را نداشته باشد، به عبارتی فقط به Abdi & Williams, 2010است )

 ,Kauth & Thomasمنجر شد ) Kauth and Thomas (KT)یا  Tasseled Capسنسور وابسته باشد. این تالش به معرفی تبدیل 

خطی است که با استفاده از ترکیب خطی باندهای سنسور، ( تبدیلی PCA(. این تبدیل مشابه تبدیل آنالیز مؤلفه های اصلی )1967

(، به عبارتی تصویر به فضای چهار بعدی منتقل می شود، این تبدیل بر Huang et al., 2002چهار باند جدید به دست می آید )

یات فیزیکی پوشش مبنای خصوصیات فیزیکی پوشش های سطح زمین ارائه شده است، یعنی باندهای تصویر انتقال یافته، بر خصوص

سطح زمین منطبق اند. باندهای پدید آمده در این انتقال با یکدیگر وابستگی ندارند و بنابراین می توانند فضای چهار بعدی را تشکیل 

مربوط به  Brightnessو  Greennessهستند. دو باند  Yellownessو  Greenness ،Brightness ،Hazeدهند. این باندها شامل 

بین دو باند مرئی و دو باند فروسرخ نزدیک اند و به ترتیب تغییرات میزان سبزینگی گیاهان و تغییرات بازتابندگی خاک همبستگی 

(( را نشان می دهد. Aerosolsشرایط اتمسفر )میزان هواویزه ) Hazeمیزان زردی گیاهان و باند  Yellownessپس زمینه، باند 

( محاسبه می شود و سپس این مقادیر TOA Reflectanceدگی در باالی سطح اتمسفر )برای محاسبه ی هر باند، نخست بازتابن

(. برای جلوگیری از مقدار منفی در باندهای این تبدیل، بعد از 2برای هر باند سنسور، در ضرایب این تبدیل ضرب می شوند)رابطه

 .)1394دیر این تبدیل مثبت باشند )صادقی و دوستان، اعمال هر ضریب برای یک باند، مقدار ثابتی نیز با آن جمع می شود تا مقا

 (:2رابطه ی )
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ii iU CR X   

iR  ،ضریب تبدیلX  ،تصویر اولیهiC  مقدار ثابت برای جلوگیری از مقادیر منفی وiU  باندi  اُم تبدیلTasseled Cap .است 

 روش پیشنهادی

به فضای جدید  Tasseled Cap( را با اعمال تبدیل 2016)مربوط به سال  2( و زمان 2013)مربوط به سال  1ابتدا تصاویر زمان 

و  Greennessبرده شد، از آنجا که هدف این مطالعه آشکارسازی تغییرات پوشش اراضی می باشد لذا فقط نیاز به محاسبه ی 

Brightness نکه این تبدیل برای هر سنسور از هر ماهواره، روابطی متفاوت دارند و در این مقاله از تصاویر می باشد و  باتوجه به ای

 (:Ali Baig et al., 2014استفاده شده است، بنابراین روابط آنها به قرار زیر می باشد ) 8لندست 

Greenness = b2*0.3029+b3*0.2786+b4*0.4733+b5*0.5599+b6*0.508+b7*0.1872 

Brightness = b2*(-0.2941)+b3*(-0.243)+b4*(-0.5424)+b5*0.7276+b6*0.0713+b7*(-0.1608) 

 می باشد. 8، شماره ی باندهای ماهواره ی لندست b7تا  b1که 

خروجی برای هرکدام از تصاویر می باشد، سپس برای این چهار تصویر مرحله ی قبل،  2نتیجه ی اعمال این روابط بر هر تصویر، 

می باشد. برای جداسازی وجود  CVA( در روش Magnitudeبکار برده می شود که نتیجه آن ایجاد تصویر بزرگی ) 1طه ی راب

تغییر و عدم وجود تغییر در تصویر بزرگی تغییرات می بایست یک حد آستانه تعیین شود که این مقدار برای این تحقیق، با توجه به 

بزرگی تغییرات درنظر گرفته شده است. تصویر حاصل، یک تصویر باینری می باشد که تغییرات و  تجربه، برابر انحراف از معیار تصویر

، باعث ایجاد تصویر جهت تغییرات Tasseled Capعدم تغییرات را مشخص می کند، تصویر باینری و چهار تصویر حاصل از اعمال 

 (.Lorena et al., 2002استخراج شده اند ) 1می شوند که حالت های مختلف آن از جدول 

 مرتبط راتییتغ انواع و یورود مؤلفه دو هر از ممکن اترییتغ یهاکالس -1جدول 

  Greenness Themesتغییرات  Brightnessتغییرات 

- + Regrowth                               

+ - Deforestation                               

+ + Biomass Loss                               

- - Water or Burning                               
 

نمونه ی  30، برای هرکدام از پوشش ها )گیاه ، خاک و آب(  SVMبرای طبقه بندی پوشش اراضی ، از طریق روش نظارت شده ی 

 (.  3و 2برای آزمایش درنظر گرفته شده است )شکل  30جهت آموزشی و  
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 الگوریتم کلی روش انجام کار -5شکل

 نتایج و بحث -3

برای تشخیص تغییرات استفاده شده است، و باتوجه به اینکه این روش بزرگی تغییرات و جهت آنها را هم  CVAاز آنجا که از روش 

 حاصل شده است: 6نمایش می دهد، لذا شکل 

 

 

 )قسمتی از کل تصویر می باشد( Change Directionدسته بندی تصویر حاصل از  -6شکل
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 تراییتغ جهت ریتصو در دسته هر سهم -2جدول   

Themes درصد پوشش تعداد پیکسل ها 

No Change 754,628,2 96,22 % 

Regrowth 902,23 0,87 % 

Deforestation 597,53 1,96 % 

Biomass Loss 466,21 0,78 % 

Water or Burning 272,4 0,15 % 

   

متر  30که اندازه ی پیکسل های آن  8همانطور که مشاهده می شود و باتوجه به قدرت تفکیک مکانی سنجنده ی ماهواره لندست 

هکتار می باشد.  823,4(، معادل Deforestationمتر می باشد، مساحت مناطقی که پوشش گیاهی آنها از بین رفته است ) 30در 

( و دلیل آن می تواند پسماندهای محصوالت Biomass lossپوشش گیاهی شده اند )پوشش های اراضی دیگری که دچار کاهش 

کشاورزی، تنش در گیاه و از بین رفتن سبزینگی آن یا هر دلیل دیگری باشد، چون برای مطالعه ی آنها باید بازه ی زمانی کوتاهتری 

ات در بازه ی زمانی چندساله استفاده کرد. همچنین پوشش )معموال یکساله یا در فصل رشد گیاه( لحاظ شود، لذا نمی توان از تغییر

( بوده است، هدف این تحقیق نبوده اند Water or Burningهایی که در آنها تغییرات بصورت مناطق آبی یا مناطق سوخته شده )

 و دالیل و اهمیت این تغییرات می تواند مورد بررسی قرار بگیرد.

در سال  2و زمان  2013در سال  1و در دو زمان  CVAات پوشش از هر دسته ی حاصل از در شکل های زیر نمونه ای از تغییر

 نمایش داده شده است: 2016

 

 

 Deforestationنمونه هایی از  – 7شکل
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 Re-Growthنمونه هایی از  -8شکل

 

 Water or Burningنمونه هایی از  -9شکل

 

 Biomass Lossنمونه هایی از  -10شکل
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 گیری و جمع بندی نتیجه -4

با این تفاسیر میتوان فهمید شرایط و اتفاقات سیاسی و اجتماعی که می تواند باعث مهاجرت تعداد قابل مالحظه ای از انسان های 

برای تشخیص  ساکن منطقه باشد، چقدر در تغییر حجم تولید محصوالت کشاورزی و به طبع آن پوشش گیاهی منطقه مؤثر باشد.

استفاده شده است. اما می توان از دیگر روش های تبدیل مانند تبدیل آنالیز  Tasseled Capمطالعه از روش تبدیل  تغییرات در این

مولفه های اصلی و یا مستقیماً از خود باند ها استفاده نمود و همچنین دیگر روش های تشخیص تغییرات مانند تفاضل تصاویر و 

  ه را با این نتایج مقایسه کرد.رگرسیون و ... استفاده و نتایج بدست آمد

در روش های طبقه بندی نظارت شده، آن چیزی که مهم است دقت در طبقه بندی کالس ها می باشد. دقت بیشتر در طبقه بندی 

ر که ماحصل دقت در نمونه گیری، تعداد مناسب نمونه ها و نیز پراکندگی نمونه ها می باشد، می تواند نتایج بهتر و دقیق تری را د

( و نیز Otsouتشخیص تغییرات منجر شود. همچنین دقت در تعیین حد آستانه که می تواند بر اساس بهره گیری از روش اُتسو )

 بصورت تجربی باشد، می تواند در دقت تعیین وجود تغییرات یا عدم تغییرات، نقش بسزایی داشته باشد.
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 چکیده 

. اینترنت اشیا میتواند نقش مهمی مدرن دارد یبه تکنولوژ یسنت یتکنولوژ یو ارتقا تبدیل در ایکننده تعیین نقش اشیا اینترنت

ها در کشاورزی هوشمند ایفا نماید. در این پژوهش با به کارگیری فناوری اینترنت وریدر به حداقل رساندن ضایعات و افزایش بهره

گیری ازاینترنت اشیا در کشاورزی، ارائه های مهم بهرهگیاهان  ارائه شده است. یکی از چالشاشیا، روشی برای محاسبه نیاز آبی 

های آوری شده و نمایش بر خط این اطالعات است. برای مواجهه با این چالش، در این تحقیق استفاده از وب سرویساطالعات جمع

های حسگرها و نتایج محاسبه نیاز آبی گیاه پیشنهاد شده است. منطقه تحت وب با استفاده از فریم ورک جنگو، برای ارائه برخط داده

گیری نیاز مورد مطالعه ، اراضی کشت گل محمدی در نزدیکی استان قم ایران است. در این تحقیق اطالعات مورد نیاز برای اندازه

آوری میشوند. نتایج نشان حسگر جمع آبی از جمله دما، رطوبت هوا، سرعت باد و ساعات آفتابی برای محصول گل محمدی توسط

درصد، بین اطالعات محاسبه شده با حسگرها با اطالعات محاسبه شده توسط نزدیکترین  84داده این است که ضریب همبستگی 

 باشد.میلیمتر می 0,07 خطای ایستگاه هواشناسی برقرار است و میانگین مربعات
 
 

 اشیا، حسگر، وب سرویس، پورتال مکانیکشاورزی هوشمند، اینترنت : های کلیدیواژه
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Abstract 

The Internet of Things (IoT) plays a key role in transforming traditional technology into modern 

technology. The Internet of Things can play an important role in minimizing waste and increasing 

productivity in smart agriculture. In this research, using IoT technology, a method for calculating the water 

needs of plants is presented. One of the major challenges of using the Internet of Things in agriculture is to 

provide the information gathered and display it online. To meet this challenge, in this research, the use of 

web-based services using the Django framework has been proposed to provide online sensor data and the 

results of calculating the water requirement of the plant. The study area is Rosa Damascena Mill flower 

cultivation lands near Qom province of Iran. In this research, the information needed to measure water 

requirements such as temperature, humidity, wind speed and sunny hours for the Rosa Damascena Mill 

flower crop are collected by the sensor. The results show that the correlation coefficient of 84% is 

established between the information calculated with the sensors and the information calculated by the 

nearest meteorological station and the root mean square error is 0.07 mm. 

 
Keywords: Smart Agriculture, Internet of Things, Sensors, Web Services, Spatial Portals 

 

 مقدمه - 1

 ،ریاخ یدر سال هاآید. مشکالت فراوانی برای تامین آب مورد نیاز برای کشاورزی به وجود می 2050با توجه به رشد چمعیت تا سال 

های کشاورزی با خطر افزایش پیدا کرده است. آبیاری زمین نیریمنابع آب ش یتقاضا برا ،رو به رشد تیجمع ییغذا یتقاضابر اساس 

 تیمحدود نیاتواند میزان تقاضا، مصرف و کمبود آب را مشخص کند. کمبود آب روبرو هستند. محاسبه نیاز آبیاری کشاورزی می

 (Zia ،2021 ).خشک است مهیخشک و ن یکشورها ژهی، به و انهیخاورم یمشکالت در کشورها نیتر یاز جد یکی

چهارم  کی( ، GDP) یناخالص داخل دیچهارم تول کی کشاورزی در ایران کند. یم فایا رانیدر اقتصاد ا ینقش مهم یکشاورز

 یم تشکیلرا  عیصنا هیدرصد مواد اول 90و  ینفت ریسوم صادرات غ کی،  ییغذا یازهایدرصد ن 80از  شیاشتغال، ب

متر  یلیم 252ساالنه  یبارندگ نیانگیمناطق جهان واقع شده است. م نیاز خشک تر یکیدر  رانیا  .(Keshavarz ،2005دهد)

 یم ریتبخ میبه طور مستق یدرصد بارندگ 71 ایمتر  یلیم 179است که  یطیدر شرا نیجهان( است و ا بارندگیسوم متوسط  کی)

                                                                    

1. PhD student in GIS at the remote sensing and GIS center, Shahid Beheshti University, Tehran, Iran, nima.ghasemloo@gmail.com 
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 ابانیمتر در ب یلیم 50بارش ساالنه )از  ییایتنوع جغراف متر است. یلیم 2000تا  1500 نیساالنه کشور ب ریتبخ لیشود. پتانس

 ریدرجه متغ 100از دما که تا  یگسترده ا فیخزر( و ط یایدر ی، واقع در ساحل جنوب النیمتر در استان گ یلیم 1600تا  یمرکز

 (Mesgaran ،2017دارد.)، در ایران وجود  است

 90از  شیاست. ب دیتول یبرا ایمحدودکننده کشور است و آب عامل یاقتصاد یبخشها نیاز مهمتر یکی رانیدر ا یبخش کشاورز

. به ستین یکشور کاف یبرآوردن تقاضا یآن برا دیشود ، اما تول یاستفاده م یدر کشور در کشاورز ریدپذیتجد یدرصد از آب ها

آب  یباعث شده است بهره ور نیرود و ا یم نیاز ب یدر کشاورز ریدپذیدرصد آب تجد 60تا  50 ود، حد نییپا یاریراندمان آب لیدل

 (Amini ،2019 .)باشد نییپا اریبس یکشاورز

 یماما . کنندرا بر اساس پارامتراهای پایدار فراهم می همه کشاورزان منطقه یآب عادالنه برا نی، گرچه تأم های سنتی آبیاریروش

صحیح میزان  یکی از مهمترین اقدامات در استفاده از منابع آبی، برآورد ها شود. نیاز حد زم شیموقع و ب یب یاریآبد منجر به نتوان

 ریتأث زیمحصول ن تیفیبرد ، بلکه بر ک یم نیرا از ب ابیکم نیریاز حد نه تنها منابع آب ش شیب یاریآبباشدآب مورد نیاز گیاهان می

، Dasgupta)شود  یم اهیمانع از رشد گ جهیدهد ، که در نت یرا کاهش م اهیتنفس گ یالزم برا یدر خاک فضا یگذارد. آب اضاف یم

مطلوب، کاهش عدم برآورد صحیح این مقدار منجر به هدر رفت آب و عدم دستیابی به پتانسیل عملکرد (. عالوه بر این، 2018

پتانسیل تولید، تخریب منابع خاک با آبیاری زیاد و یا عدم آبشویی کافی و شور شدن خاکها در اثر آبیاری کمتر از حد لزوم خواهد 

  .که این امر نهایتاً توسعه پایدار کشاورزی را به مخاطره خواهد انداخت، شد

وارد می شود. انتقال آب از سطح خاک به هوا را تبخیر و خارج شدن آب به طور مستقیم از سطح خاک و یا گیاه به داخل اتمسفر 

-Al .)( در نظر گرفته می شوندETتعرق ) -آن از گیاه را تعرق گویند. این دو پدیده هر دو ماهیت تبخیری داشته و به نام تبخیر 

Kazragy ،2020)  است که باید به یک پوشش زراعی و یا باغی تعرق گیاه، برآورد مقدار آبی  -منظور از تعیین نیاز آبی یا تبخیر

تعرق نماید و بدون آن که با تنش آبی مواجه شود، رشد خود را تکمیل نموده و  -داده شود تا در طول دوره رشد خود صرف تبخیر 

تعرق  -ر تعرق یک سطح بدون کمبود آب، تبخی -تبخیر برای محاسبه آن از . (Biro ،2020)حداکثر مقدار محصول را تولید کند

سطح مرجع، یک گیاه مرجع چمن فرضی با ویژگی های مشخص می  شود.، استفاده مینشان داده می شود ET0ا که ب(مرجعگیاه )

تعرق مرجع برای بررسی تقاضای تبخیر در اتمسفر صرف نظر از نوع گیاه، مرحله رشد آن و عملیات مدیریت  -مفهوم تبخیر  باشد.

روش  (Elhag ،2021 )تعرق مرجع به عوامل مرتبط با خاک بستگی ندارد. -ی بودن آب خاک، تبخیر زراعی توصیف شد. هنگام کاف

تعرق گیاه مرجع چمن توصیه  -روش استاندارد برای تعیین تبخیر  یا به اختصار فائو به عنوان مونتیث سازمان کشاورزی و غذا -پنمن

 (.Somnuek ،2020)می شود

مهمترین عوامل محیطی  و ضریب گیاهی عوامل گیاهیو  سرعت باد، هوا کمبود فشار بخار،سطح تبخیردمای هوا و ، تابش خورشیدی 

های مختلفی برای تعیین پارامترهای مورد نیاز برای روش (.Roja ،2020باشند)گیاه می تعرق -و اقلیمی موثر بر تبخیر و تبخیر

های هواشناسی، سنجش از دور و استفاده از سنسورهای اندازه اده از دادهتوان به استفمحاسبه تبخیر و تعرق گیاه وجود دارد که می

 گیری اشاره نمود.  در این تحقیق از روش اینرنت اشیا برای جمع آوری اطالعات مورد نیاز برای تعیین نیاز آبی استفاده شده است

ها و برنامه اینترنت اشیا اینترنت است. به کمک ی مختلف به یکدیگر از طریقهادستگاهدر کل، مفهوم اینترنت اشیا شامل اتصال 

با استفاده از این  مثالعنوانبه .تعامل و صحبت کنند با یکدیگر و حتی انسان از طریق اتصال اینترنت توانندیمی مختلف هادستگاه

نیاز محصوالت مختلف با سنجش میزان آب  برحسبگردد و آبیاری هوشمند میی و کنترل ریگاندازهی میزان رطوبت خاک آورفن

با سنجش میزان مواد معدنی موجود در خاک استفاده از انواع کود  تواندیمآوری گیرد. این فنمیبرای هر واحد خاک انجام  ازیموردن

  .(Brewster, 2017)یا سم را به کشاورزان پیشنهاد  نماید

ها به کشاورزان و مسئولین مرتبط یک چالش مهمی گیریدن اطالعات مربوط به اندازهعالوه بر این، نحوه نمایش و در دسترس قرار دا

گیری برای تعیین توان در تصمیمها میاست که باید در نظر گرفته شود. آگاهی کشاورزان از میزان تبخیر و تعرق اراضی کشاورزی آن

اشت شده از اراضی کشاورزی با فرمت استاندارد برای انجام زمان آبیاری کمک نماید. از طرفی مسئولین به دریافت اطالعات برد

 ها، نیاز دارند. تحلیل
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Panara  برای ایجاد مزرعه هوشمند در هند با استفاده از اینترنت اشیا تحقیق نمود. در این مقاله پارامترهای دما،  2018در سال

مونیتیث با استفاده از حسگرها برداشت شده و از میکروکنترلر  –تابش گرما، فشار اتمسفر و سرعت باد مورد نیاز برای معادله پنمن 

RASBERRY PI ها و ماژول به محرکWIFI  برای اتصال به سرورهای از راه دور استفاده شده است تا بتوان آبیاری را به صورت

یاری مبتنی بر هوش مصنوعی یک سیستم هوشمند برای آب 2019در سال  و همکاران Choudhary  هوشمند و اتوماتیک انجام داد.

شوند و آوری میو اینترنت اشیا ارائه نمودند. در این سامانه اطالعات مورد نیاز برای تعیین نیاز آبیاری با استفاده از حسگرها جمع

کشاورزی به  گردد. در این پروژه با استفاده از محاسبات انجام شده عملیات آبیاریهای هواشناسی نیز مقایسه میاطالعات با داده

 باشد.درصد می 80گیری شده نسبت به پارامترهای اندازه گیری دارای دقت باالی گیرد. پارامترهای اندازهصورت خودکار انجام می

Dasgupta پروژه نظارت بر سیستم آبیاری در مزارع بزرگ و کوچک در کلکته هند با استفاده از حسگرهای  2019و همکاران در سال

،  PM2.5  ،PM10  ،COدر هوا مانند  یاصل یها ندهیمانند وجود آال یکیزیعوامل ف ریرطوبت خاک و سا زانی، مدما ، رطوبت 

NOx ها با استفاده از شوند. سیستم پمپهای محیطی کنترل میگیریتعریف نمودند. در این پروژه عملکرد محصول با اندازه

در مورد شبیه  2020همکاران در سال  و Bamurigireگیرد. اند تا آبیاری در زمان صحیح انجامریزی شدهمیکروکنترلرها برنامه

سازی مدیریت آبیاری در اراضی برنج با استفاده از اینترنت اشیا، در مرکز آفریقا تحیقیق نمودند. در این مقاله اشاره شده است که 

کان کنترل نسبتاً ( امIoT) ایاش نترنتیا کردیکه در رو یاریآب شرفتهیپ زاتیو تجه نترنتیحسگر مدرن ، ا یها یاز فن آور یبیترک

 یرا در برابر تقاضا یکشاورز یها ستمیس یریتواند انعطاف پذ یم ،ایاش نترنتیا کردیرو نیاد. کن یرا فراهم م یکشاورز یاریآب قیدق

برای محاسبه نیاز آبیاری در این تحقیق از روش پنمن مونیتیث استفاده شده است. در   دهد. شیافزارا آب  استفاده کننده دهیچیپ

های اینترنت اشیا در کشورهای توسعه یافته ایجاد شده، ولی در رواندا آفریقا با توجه به این مقاله مطرح شده است که این سامانه

های ایجاد شده در آبیاری کشاورزی این طرح توجیه کاهش هزینه نماید. البته با توجههای اینترنت مشکالتی ایجاد میمحدودیت

های آبیاری خودکار با استفاده از حسگرهای بی سیم قابل مروری برای توسعه سیستم 2020و همکاران در سال  Li .گرددپذیر می

وبت هوا و سرعت باد استفاده مونیتیث مانند رطوبت خاک، دما، رط –گیری پارامترهای محیطی مدل پنمن حمل که برای اندازه

. از شود یمنتقل م یبه سرور ابر ماًیمستق ایاش نترنتیا یدانش به دست آمده از حسگرها با استفاده از فناورشدند، انجام دادند. می

مدرن ، آن را مقرون به صرفه و به طور بالقوه مولد  یبر حسگر در کشاورز یتوسعه کاربرد مبتننتایج این مقاله آورده شده است که 

گزارش شده  یقبل یمورد بررس اتیدر نشر یمتفاوت یها تیدهد. محدود یم شیافزا قیدق یکشاورز قیرا از طر یورکند و بهره یم

 یکند برطرف م یبرق شارژ م را همزمان با استفاده از یکه باتر یدیشکه با استفاده از پنل خور نهیزم نیاست مانند کمبود برق در ا

و سنسور سرعت  PHیک سیستم آبیاری با استفاده از سنسورهای رطوبت خاک، سنسور  2021و همکاران در سال  Sharma  شود.

شود سیم به پایگاه داده سرور وب ارسال میها از حسگرها با استفاده از انتقال بیباد بر اساس مفهوم اینترنت اشیا ایجاد نمودند. داده

کنترل  یبرا httpپروتکل  قیاز طرگردد. در این پروژه و بر اساس تحلیل میزان نیاز آبیاری و زمان مورد نیاز برای آبیاری مشخص می

آب  رایز است در نظر گرفته است در سوالن هند مقاله محصول شلتوک را که برنج نیاگردد. یعمل م یکشاورز یها نیپمپ آب زم

 است. یبرنج ضرور اهانیرشد و نمو گ یبرا

آبیاری  گردد که جمع آوری اطالعات از طریق حسگرها یک روش نوین برای ایجادبا توجه به مطالعات انجام شده، مشخص می

هوشمند است. اما یکی از مسائل مهم که امروزه برای استفاده از اینترنت اشیا در کشاورزی هوشمند مطرح می گردد امکان دسترسی 

 باشد. می امکان ادغام منابع ناهمگن اطالعات یاستاندارد برا یپروتکل هاو قابل استفاده بودن اطالعات جمع آوری شده و استفاده از 

Morales های استاندارد برای ادغام منابع در مورد ایجاد یک بستر باز و قابل همکاری بر اساس پروتکل 2020همکاران در سال  و

 کیهمه اطالعات در  یساز کپارچهتا همگون اطالعات در یک سیستم آبیاری تحقیق نمودند. در این تحقیق نشان داده شد که ی

ها در زمینه آبیاری کشاورزی پذیری داده. تحقیق ایشان اهمیت تعاملکند یم لیر آن را تسهمدل داده واحد ، که استفاده و انتشار بهت

 هوشمند نشان داد.

در تحقیق حاضر، استفاده از سنسورها با روش اینترنت اشیا برای جمع اطالعات مورد نیاز برای محاسبه تبخیر و تعرق پیشنهاد شده 

است. که توآوری تحقیق، محاسبه آنالین تبخیر و تعرق گیاه با استفاده از سرویسهای مکانی استاندارد و ارائه آن به صورت وب 

https://sciprofiles.com/profile/868746
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 اطالعات را به صورت آنی به مسئولین و کشاورزان از طریق ژئوپورتال ارائه داد. باشد تا بتوان سرویس می

 روش تحقیق داده ها و -2

رز  ترین محصـوالت کشـتصنعتی است. درختچهرز یکـی از مهمناحیه موردمطالعه در این تحقیق اراضی کاشت گل محمدی است. 

ترین رزهای دنیا و از مشهورترین گیاهـاندر بانام علمی رزا داماسینا میل ازمهم و گل محمدیرقم 18000گونـه و بـیش از200شامل 

 .(Kazaz, 2009)های ایـن گیـاه شـاملگالب، عطرمایه، گلبرگ و غنچه خشک استفرآورده که تاریخ باغبانی است

کیلومتری شهر قم و در روستای جعفریه قرار دارند. این منطقه  20هکتار است که در حدود  30ناحیه موردمطالعه با مساحت تقریبی 

و عرض  50,6832تا  50,6711صورت طول جغرافیایی  از ین منطقه بهایی ایجغرافمتری از ژئوئید قرار دارد. محدوده  899در ارتفاع 

 (. 1است )شکل 34,8383تا  34,8355جغرافیایی از 

 

 

 

(b) 
 (a) 

 

 مختصات موقعیت زمین کشاورزی موردمطالعه -bکیلومتری شهر قم،  20موقعیت منطقه موردمطالعه در  -a -1شکل 

طور مستقیم از سطح خاک و یا گیاه به داخل اتمسفر وارد می آب به برای اندازه گیری نیاز آبیاری کشاورزی باید در نظر داشت که 

شود. انتقال آب از سطح خاک به هوا را تبخیر و خارج شدن آن از گیاه را تعرق گویند. این دو پدیده هر دو ماهیت تبخیری داشته و 

تعرق گیاه، برآورد  -از آبی یا تبخیر منظور از تعیین نی .(Al-Kazragy, 2020)( در نظر گرفته می شوندETتعرق ) -به نام تبخیر 

تعرق نماید و بدون آن  -مقدار آبی است که باید به یک پوشش زراعی و یا باغی داده شود تا در طول دوره رشد خود صرف تبخیر 

آن از  برای محاسبه. (Biro, 2020)که با تنش آبی مواجه شود، رشد خود را تکمیل نموده و حداکثر مقدار محصول را تولید کند

سطح مرجع،  شود.، استفاده مینشان داده می شود ET0ا که ب(مرجعتعرق گیاه ) -تعرق یک سطح بدون کمبود آب، تبخیر  -تبخیر 

تعرق مرجع برای بررسی تقاضای تبخیر در اتمسفر  -مفهوم تبخیر  یک گیاه مرجع چمن فرضی با ویژگی های مشخص می باشد.

تعرق مرجع به  -د آن و عملیات مدیریت زراعی توصیف شد. هنگام کافی بودن آب خاک، تبخیر صرف نظر از نوع گیاه، مرحله رش

  (Elhag, 2021)عوامل مرتبط با خاک بستگی ندارد.

تعرق گیاه مرجع چمن  -روش استاندارد برای تعیین تبخیر  یا به اختصار فائو به عنوان مونتیث سازمان کشاورزی و غذا -روش پنمن

 .(Allen ،1998باشد)مونیتیث می-دهنده معادله پنمننشان 1رابطه  .) ,2020Roja(دتوصیه می شو

(1) 

ET0 =
0.408∆(R𝑛 − 𝐺) + 𝛾

900
𝑇 + 273 u2(e𝑠 − e𝑎)

∆ + 𝛾(1 + 0.34u2)
 

 که در آن:
ET0  [.میلی متر بر روز]تعرق مرجع  -= تبخیر 

EPSG:4326 WGS84 
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Rn  [مگاژول بر مترمربع بر روز]= تابش خالص ورودی به سطح گیاه، 

G  [مگاژول بر مترمربع بر روز]= شار گرمای خاک، 

T [درجه سلسیوس]= میانگین روزانه دمای هوا در ارتفاع دو متری، 

2u [،= میانگین روزانه سرعت باد در ارتفاع دو متری ]متر بر ثانیه 

se کیلوپاسکال[]= فشار بخار اشباع، 

ae  [،کیلوپاسکال]= فشار بخار واقعی 

es – ea [،= کمبود فشار بخار اشباع ]کیلوپاسکال 

 [و= شیب منحنی فشار بخار ]کیلوپاسکال بر درجه سلسیوس∆

γ  می باشند.[کیلوپاسکال بر درجه سلسیوس]= ضریب ثابت سایکرومتری ، 

محاسبه  2مطابق با رابطه توان میانگین بیشینه دما و کمینه دما را دراین رابطه دمای مورد استفاده، میانگین دمای روزانه است که می

 نمود.
(2) 

T𝑚𝑒𝑎𝑛 =
T𝑚𝑖𝑛+T𝑚𝑎𝑥

2
 

میانگین فشار بخار اشباع در دوره یک روز، هفتگی، ده روزه یا  آورده شده است. 3در رابطه  فشار بخار اشباع و دمای هوا  رابطه بین

(. با 4)رابطه  هوا برای همان دوره محاسبه شودماهانه به صورت میانگین بین فشار بخار اشباع در حداکثر و حداقل دمای روزانه 

 (5.)رابطه (Allen ،1998شود)، با استفاده از رطوبت نسبی فشار بخار واقعی محاسبه می5استفاده از رابطه 
(3) 
 

𝑒0(T) = 0.6108exp[
17.27T

𝑇 + 237.3
] 

 :که در آن
(e0(T  [کیلوپاسکال]= فشار بخار اشباع هوا در دمای واقعی، 

T هوا درجه سلسیوس(= دمای 
(4) 

𝑒𝑠 =
𝑒0(T𝑚𝑖𝑛) + 𝑒0(T𝑚𝑎𝑥)

2
 

 که در آن:
se کیلوپاسکال[]= فشار بخار اشباع، 
 (Tmin )e0[= فشار بخار اشباع در حداقل دمای روزانه ]کیلوپاسکال، 
(e0(Tmax  کیلوپاسکال[]= فشار بخار اشباع در حداکثر دمای روزانه، 

 
(5) 

𝑒𝑎 =
𝑒0(T𝑚𝑖𝑛)

𝑅𝐻𝑚𝑎𝑥

100
+ 𝑒0(T𝑚𝑎𝑥)

𝑅𝐻𝑚𝑖𝑛

100

2
 

 :که در آن
ae [کیلوپاسکال]= فشار بخار واقعی 
(Tmin )e0[= فشار بخار اشباع در حداقل دمای روزانه ]کیلوپاسکال، 
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(e0(Tmax  کیلوپاسکال[]= فشار بخار اشباع در حداکثر دمای روزانه، 
RHmax-  و [درصد]حداکثر رطوبت نسبی 

minRHحداقل رطوبت نسبی = 

 (6رابطه  )تعرق، شیب تابع )رابطه( فشار بخار اشباع و دمای هوا مورد نیاز می باشد. -محاسبه تبخیر برای 
(6) 

∆=
4098[0.6108exp[

17.27𝑇
𝑇 + 237.3

]

2
 

 که در آن:
 []کیلوپاسکال بردرجه سلسیوسT= شیب منحنی فشار بخار اشباع در دمای ∆
Tدمای هوا )درجه سلسیوس( و = 

exp   می باشند. طبیعیپایه لگاریتم 

 
 آید.به دست می 7که از طریق رابطه  (، فشار اعمال شده به وسیله وزن اتمسفر اطراف کره زمین استPفشار اتمسفر ) 

 (7) 

𝑃 = 101.3(
293 − 0.0065z

293
)5.26 

 (:8شود)رابطه باشد. با استفاده از فشار اتمسفر ضریب سایکرومتری محاسبه میارتفاع از سطح دریا می  zکه در آن 
(8) 

𝛾 =
𝐶𝑝𝑃

𝜀𝜆
= 0.665 ∗ 10−3𝑃 

(γضریب ثابت سایکرومتری ]کیلوپاسکال بر درجه سلسیوس = )،] 
P  [کیلوپاسکال]فشار اتمسفر، 
λ [مگاژول بر کیلوگرم] 54/2درجه سلسیوس مساوی با  20= گرمای نهان تبخیر هوای، 

cp  1/013= گرمای ویژه در فشار ثابت مساوی با ×  و [مگاژول بر کیلوگرم بر درجه سلسیوس] 10−3

ε می باشد. 622/0= نسبت وزن مولکولی بخار آب به هوای خشک مساوی با 

 ( می باشد:nlR( و تابش موج بلند خروجی خالص )nsRموج کوتاه ورودی خالص )(، تفاوت بین تابش Rnتابش خالص )
(9) 

𝑅𝑛 = 𝑅𝑛𝑠 − 𝑅𝑛𝑙 
تابش موج بلند خروجی خالص است. برای محاسبه تابش موج کوتاه ورودی    Rnlتابش موج کوتاه ورودی خالص و  Rnsکه در آن 

 .(Allen ،1998محاسبه نمود) 10را از رابطه  تابش خورشیدی یا تابش طول موج کوتاهخالص ابتدا باید 
(10) 

𝑅𝑠 = (𝑎𝑠 + 𝑏𝑠
𝑛

𝑁
)𝑅𝑎 

 ن:که در آ
Rs [مگاژول بر مترمربع بر روز]= تابش خورشیدی یا تابش طول موج کوتاه، 

n [،ساعت]= ساعات آفتابی واقعی 
N [ساعت]= حداکثر ساعات آفتابی، 
n

N
 [،= ساعات آفتابی نسبی ]بدون واحد

Ra [مگاژول بر مترمربع بر روز]= تابش فرازمینی، 
as( 0= کسر تابش فرازمینی ورودی به سطح زمین در روزهای ابری=nو ) 

as + bs ( کسر تابش فرازمینی ورودی به سطح زمین در روزهای صاف =n=N.می باشند ،) 

 شود.استفاده می 11برای محاسبه تابش فرازمینی از رابطه 
(11) 

𝑅𝑎 =
24(60)

𝜋
𝐺𝑠𝑐𝑑𝑟[𝜔𝑠 sin(φ) sin(δ) + cos(φ) cos(δ) sin(𝜔𝑠)] 
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 که در آن:
Ra[ = تابش فرازمینی ]مگاژول بر مترمربع بر روز، 

scG [ ،مگاژول بر مترمربع بر دقیقه 820/0= ثابت خورشیدی ]مساوی با 

rD فاصله نسبی زمین تا خورشید = ، 
ωs- [ زاویه ساعتی خورشید ]رادیان، 

φ و  [رادیان]= عرض جغرافیایی 
δمی باشند. [= زاویه میل خورشید ]رادیان 

 شود.استفاده می 12تابش موج کوتاه ورودی خالص از رابطه  حال برای محاسبه
(12) 

𝑅𝑛𝑠 = (1 − 𝛼)𝑅𝑠 
 که در آن

Rs  [مگاژول بر مترمربع بر روز]= تابش خورشیدی خالص یا تابش طول موج کوتاه خالص، 
α است 23/0= ضریب بازتابش یا آلبید و برای پوشش گیاهی، برای گیاه مرجع چمن فرضی 

 شود. استفاده می 13نیز از رابطه  تابش طول موج بلند خروجی خالصبرای محاسبه 
(13) 

𝑅𝑛𝑙 = 𝜎[
𝑇𝑚𝑎𝑥,𝑘
4 + 𝑇𝑚𝑖𝑛,𝑘

4

2
](0.34 − 0.14√𝑒𝑎(1.35

𝑅𝑠
𝑅𝑠𝑜

− 0.35) 

 :که در آن
nlR [مگاژول بر مترمربع بر روز]= تابش طول موج بلند خروجی خالص ، 
σ 4/9بولتزمن ] -= ثابت قانون استفان × 3 ×  مگاژول بر توان چهارم کلوین بر مترمربع بر روز(،   10−9

max,kT[ حداکثر دمای مطلق =°K = °C + 273/16،] 

min,kT[ حداکثر دمای مطلق =°K = °C + 273/16،] 

ae کیلو پاسکال[،= فشار بخار واقعی[ 
Rs

Rso
 [1کوچکتر یا مساوی ]تابش موج کوتاه نسبی  =

Rs [مگاژول بر مترمربع بر روز]= تابش خورشیدی محاسبه یا اندازه گیری شده  ، 

soR باشند.[ می مگاژول بر مترمربع بر روز]= تابش خورشیدی محاسبه یا اندازه گیری شده 

 استفاده نمود.  14توان از رابطه می soRبرای تابش اندازه گیری شده 
(14) 

𝑅𝑠𝑜 = (0.75 + 2 ∗ 10−5𝑧)𝑅𝑎 
، Allenبه دست آمده است) 10است که از رابطه  تابش فرازمینی  Raو  ارتفاع از سطح دریا برحسب متر می باشد Zکه در آن 

طور نسبی، پایین می باشد، بنابراین،  مقدار شار گرمای خاک زیرین سطح مرجع چمن برای دوره های روزانه و ده روز، به. (1998

 . یعنی:(Allen ،1998)می توان از آن صرف نظر کرد
(15) 

𝐺𝑑𝑎𝑦 ≈ 0 

 

را محاسبه نمود و از طریق آن  14تا  2توان مقادیر معادالت با داشتن پارامترهای دما، رطوبت هوا، سرعت باد و ساعت آفتابی می

در این تحقیق برای جمع آوری پارامترهای نیاز آبی  ..(Pinnagadi, 2018)دست آورد به 1مقدار نیاز آبی مرجع را مطابق رابطه 

های کاربردی مبتنی بر آن، نقشی محوری در کشاورزی گیاهان از روش اینترنت اشیا استفاده شده است. حوزه اینترنت اشیا و برنامه

مدل    .انجامدافزوده برای کشاورزان و مشتریان میایجاد ارزش اشیا به نترنتیبر اراهکارهای مبتنی  ارائههوشمند بر عهده دارد و 

گردد. در این روش اطالعات مورد نیاز برای تعیین نیاز آبی گیاه گل محمدی میبرای جمع آوری اطالعات پیشنهاد  2مطابق با شکل 

های مورد نیاز به سرورهای اطالعاتی م تحلیلبا استفاده از اینترنت اشیا توسط حسگرها اندازه گیری شده و سپس اطالعات برای انجا

 گردد.ارسال می
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 فرایند جمع آوری اطالعات جهت برآورد نیاز آبی با استفاده از اینترنت اشیا -2شکل 

 

 80تا  -40استفاده شده است. این حسگر میزان دمای هوا را در محدوده   DHT22گیری دما و رطوبت هوا از سنسور برای اندازه

نماید.  برای درصد اندازه گیری می 2درصد با دقت  100تا  0درجه و روطبت هوا را در محدوده  0,5درجه سانتی گراد با دقت 

سنسورهای فتو رزیستوری است. این از خانواده  استفاده شده است. این سنسور BH1750FVIگیری شدت نور از سنسور اندازه

برای اندازه گیری سرعت باد از سنسور  .کندبه عنوان دیتا تبدیل می Lux سنسور شدت نور محیط را سنجیده و بر اساس پارامتر

MPXV7002  سری پیزورزیستیو های استفاده شده است. مبدل MPXV7002 هستند یکپارچه سیلیکونی فشار سنسورهای .

MPXV7002 ورودی با ریزپردازنده یا میکروکنترلر از که هایی برنامه ویژه به است، شده طراحی کاربردها از وسیعی طیف یبرا 

 دهد.شکل ظاهری این حسگرها را نشان می 3شکل   .کنند می استفاده دیجیتال به آنالوگ های

 

 
 

 

سنسور دما و رطوبت هوا  BH1750FVIسنسور شدت نور   MPXV7002سنسور سرعت باد 
DHT22   

 حسگرهای استفاده شده در تعیین نیاز آبیاری کشاورزی -3شکل 
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و مودم متصل به اینترنت   wifiتوان اطالعات اخذشده از حسگررطوبت خاک را با استفاده از می NodeMCUبا استفاده از ماژول 

های الزم بر روی آن را انجام داد.از پاور بانک برای تأمین برق الزم برای استفاده حسگر و از راه دور به سرور ارسال نمود و تحلیل

 دهد. آوری اطالعات از حسگرها را نمایش مینحوه جمع  4شود. شکل یم استفادهNodeMCU ماژول

 

 
 (b) 

 
 

(a) 

 نحوه قرارگیری سنسورها در زمین کشاورزی -bزمین کشاورزی موردمطالعه  -4شکل 

ضریب گیاهی اثر متفاوت بودن ویژگی های یک محصول و سطح چمن با ظاهر ثابت و پوشش گیاهی کامل را در یک ضریب می 

گیاه در طول دوره رشد، نیز، بر گنجاند. بنابراین، انواع محصوالت دارای ضرایب گیاهی متفاوت هستند. متغیر بودن ویژگی های 

 ضریب گیاهی مؤثر است.

 :(Allen ،1998گردد)مرجع، ضرب می گیاه تعرق تبخیر در گیاهی ضریب تعرق گیاه ، –برای محاسبه میران تبخیر 
(16) 

𝐸𝑇𝑐 = 𝑘𝑐 ∗ 𝐸𝑇0 
 :آن در که

ETc [روز بر متر میلی] گیاه = تبخیر تعرق 

ck  و[ واحد بدون] گیاهی = ضریب 

0ET  باشند می[ روز بر متر میلی] مرجع گیاه تعرق –= تبخیر. 

 از ای نمایه مرجع تعرق –تبخیر  که طور همان بنابراین،. است شده گنجانده مرجع گیاه تعرق  تبخیر در اقلیم، تأثیر بیشترین

. دارد بستگی اقلیم به محدودتر، طور به و، ویژگی های گیاه به عمده، طور به گیاهی، ضریب است، مشخص اقلیم در تبخیر تقاضای

 ضریب روش جهانی پذیرش اصلی دلیل و مختلف های اقلیم و در مناطق استاندارد گیاهی ضرایب بکارگیری موجب ویژگی این

ضریب گیاه به نوع گیاه، اقلیم و تبخیر از   .است بوده حاضر مطالعات به گذشته بررسی های منتج از گیاهی ضرایب توسعه و گیاهی

ای در  کاشان میزان ضریب گیاهی در منطقه 1393سطح خاک و مراحل رشد گیاه بستگی دارد. عاشور آبادی  و همکاران در سال 

 (1توان از آن ضرایب استفاده نمود. )جدول اند. با توجه به نزدیکی منطقه کشاورزی در این تحقیق میمحاسبه نموده
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 ضریب گیاهی گل محمدی در مراحل رشد این گیاه -1جدول

 ردیف ماه مراحل رشد گیاه ضریب گیاهی
 1 فررودین قبل از گلدهی 0.84
 2 اردیبهشت غنچه دهی 0.7

گلدهی و پایان  1.03
 گلدهی

 3 خرداد

0.96 
 

 4 تیر
0.84 

 
 5 مرداد

0.89 
 

 6 شهریور
0.89 

 
 7 مهر

    

0.92 
 

 8 آبان

 

های مورد نیاز برای تعیین نیاز آبی گیاه گل محمدی توسط سنسورهای رطوبت و دمای هوا، ساعت آفتابی و در این تحقیق داده

از منطقه برداشت شده و میزان نیاز آبی گیاه در این دوره به صورت روزانه  1399آبان ماه  29تا  1399مهرماه  8سرعت باد از 

 محاسبه شده است.

 5های مکانی در شکل کارگرفته شده برای جمع آوری اطالعات و ذخیره سازی آن در پایگاه داده و ایجاد وی سرویسمعماری به 

  نمایش داده شده است.
 
 
 

 
 

 
 ها در بستر وبسازی و ارائه آنمعماری پیشنهادی برای دریافت اطالعات ذخیره -5شکل 

های مورد نیاز برای ذخیره شده و پس از آن وب سرویسPostgreSql آوری در زمین کشاورزی در پایگاه داده جمعها پس از داده

 شود.مکانی نمایش داده می شوند. در نهایت اطالعات در بستر وب و در پورتالها و محاسبه نیاز آبی گیاه ایجاد میبازیابی آن
 

 نتایج و بحث    3
های بعدی به سرور گیری داده ها توسط حسگرها، اطالعات از راه دور برای انجام تجزیه و تحلیلدر این تحقیق پس از اندازه

های ارسالی هایی از دادهباشند. نمونهسازی گشته و قابل بازیابی میذخیره PostgreSqlارسال گردید. این اطالعات در پایگاه داده 
 ش داده شده است.نمای 6به سرور در شکل 
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 ارسال اطالعات دما و روطوبت هوا

 
 ارسال اطالعات سرعت باد به سرور

 

 گیری حسگرها به سرورنمونه اس از ارسال اطالعات اندازه -6شکل 

های تحت وب با استفاده از برنامه نویسی جنگو طراحی گردید تا بتوان به اطالعات دست پس از ارسال اطالعات به سرور، سرویس
یافت. به عنوان نمونه سرویس دستیابی به اطالعات دمای بیشینه، کمینه و میاینگین دمای روزانه و رطوبت هوای بیشینه، کمینه و 

های تحت وب برای استفاده در پورتال JSONها بر اساس فرمت گردد. این خروجیدریافت می 79 میانگین رطوبت به صورت شکل
تواند میزان در این شکل نحوه در خواست دما و رطوبت روزانه نشان داده شده است که کاربر با ورودی تاریخ می  طراحی شده اند.

 کمینه، بیشینه و میانگین دما و رطوبت هوا را مشاهده نماید.
 

02-10-50.109:8000/sensor/tempday?date=2020http://95.217.Request:  
Response:{minTemp:3.35,maxTemp:13.45,aveTemp:8.20,minHumid:84.45,maxHumidm99.9,aveHumid:97.15

}4 

 ها برای دریافت اطالعات از سنسورهاایجاد وب سرویس -7شکل 

شود. میزان محاسبه شده به صورت وب سرویس در محاسبه میپس از دریافت اطالعات از سنسورها میزان نیاز آبی گیاه مرجع 
 دهد.گیرد. این وب سرویس با ورود تاریخ میزان نیاز آبی گیاه مرجع را پاسخ میاختیار کاربران قرار می

16-10-sensor/ET0Request?date=2019http://195.201.52.77:88/ Request: 
0.6204579923693513 Response: 

 ها برای دریافت اطالعات نیاز آبی گیاه مرجعایجاد وب سرویس -8شکل 

توان تغییرات نیاز آبی این گیاه را  کنترل نمود. با استفاده از اطالعات دریافتی از سنسورها ،و ضریب گیاهی گل محمدی می
 نمایش داده شده است. 9آبی گیاه گل محمدی در موقعیت مکانی این تحقیق بر اساس تاریخ ماه اکتبر در شکل تغییرات نیاز 

http://95.217.50.109:8000/sensor/tempday?date=2020-10-02
http://195.201.52.77:88/sensor/ET0Request?date=2019-10-16
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 2020نمودار تغییرات میزان تبخیر وتعرق گیاه مرجع در ماه اکتبر  -9شکل 

یابد. عالوه بر این گیاهان کاهش میهای سرد نیاز آّبی شود که با گذشت زمان و نزدیکی به ماهنشان داده می 9در نمودار شکل 
نمایش اطالعات سنسورهای دما، رطوبت   های آنالین تحت وب نشان داد.های دریافتی از سنسورها را به صورت نقشهتوان دادهمی

 نمایش داده شده است. 10هوا و سرعت بادو روشنایی در شکل 
 

 
 

 ( و آفتابی بودن آسمان در زمین کشاورزیS(، سرعت باد)T(، دمای هوا)Hوا)نمایش اطالعات اخذ شده از سنسورهای رطوبت ه -10شکل 

های سنسورها را با میزان نیاز آبی گیاه مرجه به برای بررسی نتایج به دست آمده، میزان نیاز آبی گیاه مرجع به دست آمده از داده

ایستگاه هواشناسی در روستای جعفریه قم را استخراج گردد. بدین منظور اطالعات دست آمده از اطالعات هواشناسی مقایسه می

های ایستگاه نموده تا بتوان اطالعات را با آن مقایسه نمود. ضریب همبستگی بین نتایج حاصل از روش اینترنت اشیا و استفاده از داده

 یزان مقدار میانگین مربعات خطا )های ایستگاه هواشناسی را به عنوان مرجع در نظر گرفته شود ماست و اگر داده 0,84هواشناسی 
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RMSE دست آورد  توان میزان نیاز آبی گیاه را با دقت قابل قبولی بهگردد. بنابراین با روش پیشنهادی میمیلیمتر می 0,07( برابر

 گیران قرار داد.توان به صورت برخط در اختیار کشاورزان و تصمیمو نتایج به دست آمده را می

 

 و جمع بندی نتیجه گیری    4

آوری و ارائه اطالعات برای تعیین نیاز آبی گیاه بررسی شده است. در در این مقاله قابلیت استفاده فناوری اینترنت اشیا برای جمع

حسگرهای اندازه گیری کننده دما، رطوبت هوا، سرعت باد و ساعات آفتابی  گیری نیاز آبیاین تحقیق، اطالعات مورد نیاز برای اندازه

های مهم در استفاده از فناوری اینترنت اشیا، نحوه ارائه اطالعات اخذ شده از مزارع گل محمدی مستقر شدند. یکی از چالش در

سازی شد.  با استفاده از وب ذخیره PostgreSqlهای اخذ شده از حسگرها در پایگاه داده باشد. بدین منظور، دادهسنسورها می

توان های تحت وب ایجاد گردید. با استفاده از این اطالعات میاز جنگو، با قابلیت ارائه در پورتالهای تحت وب با استفاده سرویس

های اخذ شده را به صورت نمودارها مشاهده نمود. زیر ساخت الزم برای نمایش اطالعات پرتال مکانی تحت وب در تغییرات داده

توانند اطالعات مربوط به اراضی کشاورزی خود را به صورت آنی ر کاربران میبستر وب ایجاد با استفاده از این روش کشاورزان و سای

آوری اطالعات سنسورها که مشاهده  نموده و بر اساس ان تصمیم گیری و اقدام کنند. استفاده از استانداردهای مشخص برای جمع

  وضوعات مهم برای تحقیقات آینده میباشند.تواند از ممعرفی شده اند می Open GeoSpatial consortium(OGC)  در کنسرسیوم
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 های زیرزمینیبینی مکانی سطح آبهای پیشمروری بر مفاهیم و روش
 

 مرادی کالرده زهرا ،علیرضا ژاله دوست

 ،طوسی نیرالدینص، دانشگاه خواجهمکانی العاتاط یهاستمیش سیگرا یبردارنقشه عمران یارشد مهندس یکارشناس یدانشجو

 

 چکیده 

و کمبود  ینرخ تقاضا تنش آب شیو افزا تیبا رشد جمع .شودیو محدود در نظر گرفته م یضرور یمنبععنوان طور گسترده بهآب به

 شیتدریج شاهد افزابه نیشود؛ بنابراتأمین می ینیرزمیهای زهای مختلف از منابع آباز آب موردنیاز در بخش یمنابع، بخش مهم

سازی رو مدلناپذیری دارد. ازاینجبران یامدهایایم که پها بودهشدن سفره یو ته ینیرزمیز آبو درنتیجه افت سطح  آبروند پمپاژ 

 یمکان یطورکلی بررسمنابع را به دنبال خواهد داشت. به نیا تیوضع تیریآگاهی و مد ینیرزمیهای زسطح آب یبینی مکانو پیش

 نیباشد در امتمرکز می یبینی زمانموجود بر پیش قاتیتحق شتری. ازآنجاکه باستچالش بزرگ مطرح  کیعنوان آب به راتییتغ

، Kriging ،Random Forestهای شامل روش ینیرزمیهای زسطح آب یبینی مکانسازی و پیشهای مدلاز روش یمطالعه برخ

Suport Vector Machine  وArtificial Neural Network شرح  یاطالعات مکان ستمیبرده با سهای نامادغام روش نیهمچن

بینی با پیشصورت گرفته نشان داد  جیشد و درنهایت نتا یمختلف بررس هایروش بیو معا ایمزااز طرفی دیگر شده است. داده

 بخشد.شود و دقت را بهبود میباعث بهتر شدن نتایج می Artificial Neural Networkاستفاده از 

 ماشین بردار پشتیبان، درخت تصمیم آب زیرزمینی، شبکه عصبی، جنگل تصادفی،های کلیدی: واژه
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forecasting 
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Abstract 

Water is usually recognized as an essential yet limited resource. With population increase and rising 

demand rates, water stress and resource scarcity, a large share of the water required in diverse sections of 

groundwater resources is supplied. As a result, we have steadily seen a rise in the process of water pumping, 

which has resulted in a fall in groundwater level and aquifer depletion, both of which have irreversible 

repercussions. As a result, spatial modelling and forecasting of groundwater levels will lead to increased 

awareness and management of the state of these resources. The spatial research of water changes is a severe 

difficulty in general. Because most existing research focuses on time forecasting, this study describes some 

groundwater modelling and spatial forecasting methods such as Kriging, Random Forest, Support Vector 

Machine, and Artificial Neural Network methods, as well as the integration of the mentioned methods with 

the spatial information system. On the other hand, the benefits and drawbacks of various methods were 

investigated, and the results revealed that forecasting with Artificial Neural Network enhances the results 

and improves accuracy. 

Keywords: Groundwater, Artificial Neural Network, Random Forest, Support Vector Machine, Decision Tree 
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 مقدمه – 1

 میطور مستقبه نیریآب ش یهاسامانه حالنیاما درع شودیدر نظر گرفته م منبعی ضروری و محدودعنوان طور گسترده بهآب به

باعث  نیریآب ش یعیو طب یذات یهایژگیقرارگرفته است. و خطر جدیدر معرض  ییوهواآب راتییو تغ یانسان یهاتوسط دخالت

مبنی بر اینکه با کارشناسان اجماع نظر دارند  گریها و د ستیدرولوژیمحدود شوند. ه ،با رشد جمعیت یعیکه منابع طب شودیم

. از (1392و همکاران،  انی)صاقتنش آبی و کمبود منابع امری قطعی خواهد بود نرمال، ریغ صورتبهافزایش نرخ تقاضای آب شیرین 

ی نباشند. دسترسقابل یراحتبه ایمحدود باشند  یسطح یهاناطق، منابع آباز م یدر بعضطرفی با توجه به اقلیم منطقه ممکن است 

 تأمین اند،شدهو گسترده پخش عیطور وسجا بهکه در همه ینیرزمیز یهاآب قیاز طر ها به آب،انسان ازیمناطق ن گونهنیغالباً در ا

 زانیبودن م ادیزبه  توانیم خشکمهیمناطق خشک و ن یهایژگیاز و ،یمیاقل طیبر اساس شرا. (1393ی و شاهدی، )افضلشودیم

آب  اناتیعدم وجود جرمنجر به  هایژگیوه اشاره کرد که درمجموع این انیسال شبار یزانبودن م زیدر مقابل ناچ قیو تعر ریتبخ

و صنعت  ،شربیکشاورزمختلف  یهادر بخش ازیاز آب موردن یامروزه بخش مهم  شدهگفتهی موارد جهیدرنتی خواهد شد. سطح

 جیتدربه ،ی سطحی جواب گوی نیازهای بشر نیستهاآببا توجه به اینکه میزان   نی. بنابراشودیتأمین م ینیرزمیزی هامنابع آب از

مشکالت جهانی که  نیترمهم ازجمله .میابوده هاسفرهی و تهی شدن نیرزمیزافت سطح آب  جهیدرنتشاهد افزایش روند پمپاژ آب و 

. است آب تیفیو کاهش ک نیاستحصال آب، نشست زم یهانهیهز,است ینیرزمیآب زی هاشدن سفره یته ی پیامدهایجهیدرنت

. (1396مسلمی و درویشی، )در آن منطقه است داریضامن توسعه پا یمناطق نیدر چن ینیرزمیز یهاآب مناسب تیریمد رونیازا

 افتنی ،محدودیت منابع آبی و خطر بحران آببا توجه به  .ابدییکاهش م ازحدشیبرداشت ب لیبه دل یآب ریاز ذخا یادیساالنه مقدار ز

با توجه به عوامل بنابراین ؛ (1392و همکاران،  انی)صاقاست  یبینی مقدار سطح آب قبل از حفر چاه ضرورپیش یبرا ییهاراه

و نامتناسب این منابع آبی،  هیرویبی استفادهمعضالت و پیامدهای  نیچنهمی زیرزمینی و هاآبدر هدر رفت و کاهش  رگذاریتأث

بینی دقیقی از پیش رزمینییوضعیت منابع آب ز بیشتر و مدیریت آگاهی یبرا ،الزم است که ضمن شناسایی و بررسی این عوامل

 اعتمادتأمین آب قابل یزیربرنامهبه  تواندیم رزمینییح آب زتغییرات سط قیقد بینیانجام شود. پیش رزمینیینوسانات سطح آب ز

ها و در این مطالعه هدف اصلی بررسی روش. (1396زنگنه اسدی و همکاران، )گردد  استفاده منابع آب تیریدر مد منجر شده و

بینی زمانی متمرکز  بوده و بیشتر تحقیقات بر پیش ازآنجاکهی است. نیرزمیزی هاآببینی مکانی سطح سازی و پیشمفاهیم مدل

ی را نشان نیرزمیز. لذا این موضوع اهمیت بررسی مکانی تغییرات آب کنندیمی را از دیدگاه زمانی بررسی نیرزمیزتغییرات سطح آب 

از  یعیوس فیرا در ط یناهمگون یامدهایپ یکم یابیامکان ارز ی محیطیهاستمیسدر  20سیستم اطالعات مکانی استفاده از دهد.می

 برای غالباً رایبینی است، زپیش ییفاقد توانا GIS. از طرفی (Lee, Song et al., 2012)کندفراهم می یو زمان یمکان یهااسیمق

 .هیچ عملکردی ندارد ندهیآ یدادهایرو یمرتبط با وقوع احتمال مکانی یکاوش الگوها یبرا نیچنهمی و های چندبعدداده ریتفس

بنابراین در وجود داشته باشد؛  وهای مکانیالگ ریسا ای مکانی یهایهمبستگ ییشناسا یبرا یکاربرد کیتکن کیالزم است  رونیازا

تغییرات  بینی بهبود پیش یآن برا یایمزا ی موجود در غالب یک مدل یکپارچه به همراههاروش و GIS دغاما ندیفرآاین مطالعه 

 نیز هر روش بیو معا ایمزا ،ی موجودهاروشبررسی عالوه بر  نیچنهم در این مطالعه .شده است قرارگرفته موردبحث ی،نیرزمیزآب 

 . شده است قرارگرفته یو بررس موردبحث

 

 21آب زیرزمینی    2

 عیتجم هریذخ ک. یوجود دارد یسنگ هاییخاک و در شکستگ ،منافذ سنگ و در نیسطح زم ریاست که در ز یآب ینیرزمیآب ز

                                                                    
20 Geographic Information System (GIS) 
21 Groundwater 
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ها یشکستگ ایمنافذ خاک  یکه در آن فضاها یکند. عمق دیآب تول یتوجهشود که بتواند مقدار قابلیم دهیآبخوان نام ینشده زمان

ممکن است و  شودیاز سطح شارژ م ینیرزمیآب ز شود.یم دهیشود، سطح آب نامیطور کامل از آب اشباع مسنگ به یهاو حفره

مصارف  یاغلب برا زین ینیرزمیز یهادهد. آب لیها را تشکها از سطح خارج شود و تاالبها و تراوشدر چشمه یعیطور طببه

 یعنوان آببه ینیرزمیز یهاطورمعمول، آببه شوند.یاستخراج برداشت م یهاچاه یاندازبا ساخت و راه یو صنعت یشهر ،یکشاورز

 ریخاک منجمد، آب غ رطوبت خاک، یتواند حاویم ،یاما ازنظر فن ابد،ییم انیعمق جرکم یهاشود که از سفرهیدر نظر گرفته م

 یهاتر و کمتر از آبتر، راحتاغلب ارزان ینیرزمیز یهاآب. باشد ییگرمانیزم قیکم و آب عم اریبس یریمتحرک در بستر با نفوذپذ

 ینیرزمیز یهامثال، آبعنوانشود. بهیاستفاده م یتأمین آب عموم یمعموالً برا ن،یهستند؛ بنابرا ریپذبیآس یدر برابر آلودگ یسطح

 نیرا در ب ینیرزمیمقدار آب ز نیشتریساالنه ب ایفرنیکند و کالرا فراهم می متحدهاالتیاستفاده در اآب قابل رهیمنبع ذخ نیتربزرگ

 یهااچهیو در یتمام مخازن سطح تینسبت به ظرف یشتریب اریآب بس یحاو ینیرزمیمخازن ز کند.برداشت می هاالتیتمام ا

) Nationalشوند یتأمین م ینیرزمیز یهاتنها از آب یاز منابع آب شهر یاریبزرگ است. بس یهااچهیازجمله در متحدهاالتیا

)2005Geographic, .  دهد.آب زیرزمینی را نشان می 1شکل 

 

 
 )Groundwater Foundation(ی نیرزمیزآب  -1شکل 

 ی زیرزمینیهاآبی کاهش سطح امدهایپاثرات و     3

و نامتناسب از این منابع زیرزمینی پیامدهای  ازحدشیبها بدون در نظر گرفتن مقدار سطح آب در منطقه و برداشت چاه هیرویبحفر 

 گذرا اشاره خواهد شد: طوربهی به دنبال خواهد داشت که در ادامه به تعدادی از این اثرات ریناپذجبران

 

  وحشاتیحآسیب اراضی کشاورزی و کاهش تولید و تلف شدن دام و طیور و 

را خواهد  بیآسی بیشترین آبو کمبود منابع  سالیخشکمصرفی جهان، در هنگام  آببخش کشاورزی با اختصاص درصد باالیی از 

 .(Karimi et al. 2014)دید 

  ییزاابانیبتخریب زمین و 

 .(1395)برزگر و مسعودی،  یی داردزاابانیبی تخریب زمین و بر رومعیار آب در میان معیارهای دیگر بیشترین اثر را 

 ی شورهاآبو تداخل  شورآبی هاجبههو پیشروی  تغییر کیفیت آب زیرزمینی 
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کمتر است و  آبی زیرزمینی بیشتر است، به دلیل افزایش امالح کیفیت هاآبکه در مناطقی که افت  دهدیمنشان  هاپژوهش

 .(1396)مسلمی،  شودیم هایماریبناسالم منجر به افزایش  آباین کیفیت کم و استفاده از 

  یزیخلیسفرونشست و افزایش 

که با عوامل انسانی تشدید خواهد  شودیمعوامل طبیعی و انسانی تعریف  ریتأثیا فروپاشی زمین تحت  آمدنفرونشست زمین پایین 

ی هاسالدشت قروه در ایران در طی  مثالعنوانبه ی است.نیرزمیزی هاآب ازحدشیبی برداربهرهعوامل انسانی،  نیترمهم از شد.

 است. شدهیمعرفی ممنوعه استان کردستان هادشتی زیرزمینی جز هاآباز  ازحدشیبی برداربهرهاخیر به دلیل 

ی اطالعاتی صورت گرفته و مناطق مستعد هاهیال بر اساسی و بندپهنهمطالعات مربوط به فرونشست بیشتر برمبنای  درگذشته

ست با در نظر گرفتن ارتباط آن با وضعیت آبخوان فرونش برآورد منظوربهتحقیقات مختلفی  راًیاخاما  شدیمفرونشست شناسایی 

یی )فرونشست و باالآمدگی( ناشی از وضعیت جاجابهبعضی از مناطق که مسئله  برخالفدشت قروه نیز  در .ردیگیممنطقه صورت 

 .(1398)محمدخان و همکاران،  ی داردنیرزمیزی هاآبی مستقیمی با افت رابطهتکنونیکی منطقه است، میزان فرونشست 

  افزایش عمق آب() یطیمحستیزی هایآلودگی و کشآبی هانهیهزو افزایش  هاچاهترک 

نیاز خواهد داشت که مقدار آن با میزان افت سطح رابطه مستقیم  به انرژی بیشتری ترنییپابا افزایش عمق آب، پمپاژ آب از اعماق 

 نیبنابرا ،گرددیم تأمینی فسیلی هاسوختمستقیم یا غیرمستقیم از احتراق  طوربهپمپ آب  ازیموردنطرفی اغلب انرژی  از دارد.

ت و عباسی نژاد، )شاهی دشی را به دنبال خواهد داشت طیمحستیزی هایآلودگ، هانهیهز شیبرافزاافزایش مصرف انرژی عالوه 

1390) 

 ینیرزمیزهای بینی آبسازی و پیشهای مدلروش    4

این منابع  در هدر رفت و کاهش رگذاریتأثی زیرزمینی و عوامل هاآب ازحدشیبی استفاده نامتناسب و امدهایپبا توجه به معضالت و 

بینی دقیقی از نوسانات سطح آب های قبل ارائه شد، الزم است که برای آگاهی از وضعیت منابع آب زیرزمینی پیشمهم که در بخش

و نیز در  اعتمادقابلی تأمین آب زیربرنامهاز آن در  توانیمدقیق نوسانات سطح آب زیرزمینی  بینیپیشزیرزمینی انجام شود. با 

 سازیو مدلبینی های و فنون مختلفی برای پیشبنابراین روش؛ (1392)محمدعلی و همکاران،  ع آب استفاده نمودمدیریت مناب

 شدهانجامها ی آننهیدرزمها به همراه تحقیقات مختلفی که روشگیرد که در ادامه برخی ازاینقرار می مورداستفادهی نیرزمیزها آب

 شود.است شرح داده می

 22یابی کریجینگدرون -1-4

سازی و برای تحلیل، مدل توانیم یابیدرونروش . ازایناست 23یآمارنیزمی هاروشیابی است که از خانواده روش درون نیترمهم

ی هایژگیوو  هادادهی مقادیر اولیه مجموعه( این تکنیک با استفاده از Stein et al., 2001) بینی مقادیر مجهول استفاده کرد.پیش

. واریوگرام ابزار اصلی پردازدیمی مجهول هامکانی در امنطقهی متغیرهای طرفانهیبتخمین بهینه و  به ,24ساختار نیمه واریوگرام

پارامتر  مکانیساختار  Kriging. کندمیمرتبط  هاآناین روش و نصف میانگین اختالف مربع بین مقادیر زوج داده را به فاصله بین 

مانند  گرید یهانسبت به روشباشند مناسب است و  شدهفیتعریی که دارای روندهای موضعی هادادهبرای  رونیازا ردیگیرا در نظر م

 Kumar) برتری دارد 28یایابی چندجملهو درون 27فاصله یروش وزن ،26هیهمسا نیترکینزد K روش ،25یحساب نیانگیروش م

                                                                    
22 Kriging 
23 Geo statistical 
24 Semivariogram 
25 Arithmetic mean 
26 K Nearest Neighbors (KNN) 
27 Distance Weighted  
28 Polynomial interpolation 
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2001and Remadevi ) اسپالین منظم، اسپالین 29ی موضعیاچندجملهی تابع هاروشمانند  یابیدرونی هاروش. البته دیگر ،

محاسبه  را نیتخم انسیوار نگیجیکر نیهمچن.  (1396ی، )صمددقت باالتری خواهند داشت  غالباًی عام اچندجملهکششی، تابع 

. شودیدر نظر گرفته م نیتخم یهاکیتکن رینسبت به سا Kriging یاصل تیعنوان مزبه نی. انشانگر دقت تخمین است که کندمی

. این روش تخمین بر (Kumar and Remadevi, 2001)ی مستند شده استخوببهی زیادی جزئیات این تکنیک هاپژوهش در

 و فرمول آن به شرح زیر است: است داروزنمنطق میانگین متحرک 

(1) 𝑍𝑣
∗=∑ λi

N

i=1

G𝑍𝑣𝑖  

𝑍𝑣در این رابطه
. این کریجینگ به باشدیمپارامتر معلوم  𝑍𝑣𝑖 ,ام iوزن یا اهمیت کمیت وابسته به نمونه  λi,پارامتر تخمینی  ∗

توزیع غیر نرمال داشته باشد  zمتغیر  کهیدرصورت. شودیمداده را شامل   nترکیب خطی  چراکهکریجینگ خطی معروف است 

غیرخطی  Krigingهای آماری توزیع متغیر نرمال شود و یا استفاده کرد و بایستی با استفاده از تبدیل Krigingتوان از این نمی

 نگیو ک  ،یمعمول نگیجیساده، کر نگیجیکرشامل  یخط نگیجیکر تمیسه الگور .(1381جایگزین این روش گردد )قهرودی، 

 منفصل نگیاحتمال، و ک  نگیجیشاخص، کر نگیجیربه کتوان می یرخطیغ نگیجیسه کر عنوانچنین بههم وباشد ی میجهان

های زیرزمینی به بینی تغییرات آبسازی و پیشی مدلشده درزمینهتحقیقات انجام 1در جدول  (Asa et al., 2012)داشاره کر

 شده است.نشان داده Krigingکمک 

 Kriging یشده درزمینهتحقیقات مختلف انجام -1جدول 

 مزایا و معایب توضیحات نویسنده

(Kumar and 

Remadevi 

2001) 

 GISدر این مقاله کاربرد تکنیک آماری مکانی کریجینگ در محیط 

منطقه  .برای تحلیل مکانی سطوح آب زیرزمینی نشان داده شد

شده راجستان، هند واقع التیا یدر قسمت شمال غرب موردمطالعه

 60ها شامل سطوح آب زیرزمینی است که حدود . مجموعه دادهاست

 گیری شد.سال اندازه 6نقطه دو بار در سال و به مدت 

این مطالعه تخمین سطح آب زیرزمینی به 

های حاصل از روش کریجینگ را با نقشه

مقایسه کرد و  30روش فاصله مربع معکوس

نسبت به این روش کریجینگ  نشان داد که

سازی با این خطای کمتری داشته و مدل

طور رضایت بخشی با سطوح آب روش به

مطابقت دارد.  ،شدهزیرزمینی مشاهده

وتحلیل خطاهای تخمین از این تجزیه

های عنوان راهنمایی برای انتخاب مکانبه

منظور کاهش این خطا ی جدید و بهمشاهده

 باشند.می

)قهرودی، 

1381) 

ابتدا  یابی بر اساس روش کریجینگاین مطالعه برای تحلیل درون

سالی استان کرمان را اطالعات بارندگی و شاخص خشک

   موردبررسی قرارداد. سپس با استفاده از این اطالعات در محیط

GIS های این استان پرداخت.به تخمین سطوح آب 

تخمین با مدل مجذور در این تحقیق نتایج 

که تحت شرایطی  فاصله معکوس

 ،تر از مدل کریجینگ استمناسب

این تحقیق نشان داد که در  مقایسه شد.

 ،های مکانی منطبق بر روند یابیتحلیل

تر عمل کرده است. کریجینگ کاربردی

                                                                    
29 Local Polynomial 
30 Inverse Distance Square 
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که مدل مجذور فاصله معکوس این درصورتی

الگوی مکانی را مدل مجذور فاصله معکوس 

وابستگی نشان نداد. از طرفی این مطالعه به 

به  های منطبق بر مدل کریجینگیابیدرون

ی نقاط از یکدیگر برداری و فاصلهتعداد نمونه

الگوی ساختار فضایی  کهطوریبه ،اشاره دارد

 برده تغییر کرده است.با تغییر موارد نام

ی، )صمد

1396) 

 یو زمان یمکان راتییسازی تراز، عمق و تغمدل قیتحق نیهدف از ا

بر اساس سازی است. این مدلآبخوان کاشان  ینیرزمیهای زسطح آب

یابی مختلف درون یهامتقابل روش سنجیاعتبار کیاستفاده از تکن

در این پژوهش ابتدا از  .باشدیم GIS طیدر مح یآمارنیو زم یقطع

طریق ابزارهای مربوط به کاوش داده مشاهده گردید که استفاده از 

ها و نزدیک شدنشان به توزیع تابع لگاریتمی باعث بهبود توزیع نمونه

بین خودهمبستگی فضایی  ،شود. همچنین برای بهبود مدلنرمال می

های دارای وابستگی کمتر از شده و نمونهها بررسیجفت نمونه

سازی نهایی به روش مدل درنهایت ها حذف شد.مجموعه داده

 کریجینگ انجام شد.

یابی های مختلف دروننتایج ارزیابی روش

ای توابع چندجمله یهاکه روش نشان داد

 ،یکشش نیمنظم، اسپال نیاسپال ،یموضع

و معکوس  نگیجیای عام، کرتابع چندجمله

دقت را دارا  نیشتریب بیفاصله به ترت یوزن

 بودند.

(Ynag et al., 

2008) 

در  ینیرزمیی سطح آب زشبکه یسازهیشبباهدف  این مطالعه 

سازی با موردبحث قرارگرفته است. این شبیه نیچ ای واقع درمنطقه

 یکیدروژئولوژیوتحلیل هتجزیههمراه با معمولی  نگیجیکر کردیرو

های سیستم یکیزیو اطالعات ف شده استانجام( GIS)بر اساس 

. طور کامل در نظر گرفته شدبه یکم هایاریو مع یکیدروژئولوژیه

 های معمولی با سه وریوگرام متفاوت مقایسه شدند.عالوه کریجینگبه

 وگرامیوار یمدل گاوسنتایج نشان داد که 

طورکلی و به موردمطالعه مناسب است یبرا

استفاده از کریجینیگ در این منطقه 

عالوه آمیز عمل کرده است. به موفقیت

در تحلیل و بررسی  GISهای وتحلیلتجزیه

سیستم آب زیرزمینی به کار گرفته شد و 

حلقه چاه  18حلقه چاه به  37ی آن درنتیجه

اضافه شد. باید توجه داشت که  ،مشاهده

ی ی نصب و نگهداری این شبکهنههزی

های پایش سطح آب زیرزمینی بسیار چاه

توان ارزیابی می GISزیاد است و به کمک 

 این شبکه را بهبود بخشید. اثربخشی

 
 31جنگل تصادفی -2-4

این الگوریتم  شود.های با ناظر محسوب میهای یادگیری ماشین است که از تکنیکترین تکنیکجنگل تصادفی حائز یکی از اهمیت

ها برای کند و از آنهای داده عمل میتوسط لئوبریمن توسعه پیداکرده است. الگوریتم جنگل تصادفی بر روی نمونه 2001در سال 

های داده را کند. جنگل تصادفی یک روشی است که ویژگیگیری میهای ممکن تصمیمحلکند و از بین راهبینی استفاده میپیش

های پذیر نیست اما تفسیرهای آن دارای محدودیته کند هرچند که تعدادشان زیاد باشد. این الگوریتم در برابر نویز آسیبتواند ادارمی

 دهد.وضوح نشان میعملکرد الگوریتم جنگل تصادفی را به 2. شکل (Ivanof et al., 2018)بسیاری است

 

                                                                    
31 Random Forest (RF) 
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  (Bakshi, 2009)عملکرد الگوریتم جنگل تصادفی -2شکل 

 جنگل تصادفی شده در زمینهتحقیقات مختلف انجام -2جدول 

 مزایا و معایب توضیحات نویسندگان

(Nhu et 

al., 2020) 

باشد که سطح آب منطقه موردمطالعه دریاچه زریبار استان کردستان می

 32ی مبتنی بر درخت تصمیمشدههای شناختهی دریاچه از طریق الگوریتمروزانه

و درخت هرس  34یدرخت تصادف ،ی، جنگل تصادف33درخت هرس شده ازجمله

 ها با معیارهای ارزیابیبینی شد. عملکرد مدلشیپ 35یافتهکاهش یبا خطا

 38ضریب تعیین ،37میانگین خطای مطلق ،36مربعات نیانگیجذر م یخطا

 ارزیابی شد.

ی همهنتایج نشان داد که 

بینی قابلیت پیش هاالگوریتم

مدل  حالنیبااخوبی داشتند اما 

M5P  کمی بهتر ازRF  عمل

 کرد.

(Nhu et 

al., 2020) 

-هیهمسا نیترکینزد K همسایه نیترکینزدترکیبی جنگل تصادفی و  مدل

بینی پیش یبرا یمیاقل-یهای آببا استفاده از داده( KNN-RF) یجنگل تصادف

تا سه ماه موردبررسی قرار  ی شرق رواندانیرزمیز یهادر سطوح آب راتییتغ

و تعرق  ریتبخ نیگزیعنوان جابه یدیتابش خورشگرفت. از طرفی استفاده از 

 بینی شد.منجر به بهبود دقت پیش

در  KNN-RF نتایج نشان داد که

ی شبکه عصبی هابا مدل سهیمقا

ماشین ، KNN، 39مصنوعی

عملکرد  RFو  40بردار پشتیبان

است و این  تری داشتهمناسب

ای الگوریتم جایگزین پیشرفته

ها خواهد بود. برای این مدل

 KNN تمیالگور ،بعدازاین مدل

مدت بهترین نتایج را برای کوتاه

 RF کهدرحالی به دست آورد.

                                                                    
 32 Decision Tree 
33 M5P 
34 Random Tree (RT) 

 35 Rep Tree 
36 Root Mean Square Error (RMSE) 
37 Mean absolute error (MAE) 
38 R2 

   39 Artificial Neural Network (ANN) 
40 Support Vector Machine (SVM) 



 

747 
 

دقتی بهبودیافته را برای 

مدت تر به برآوردهای طوالنی

نیز در  SVM مدل  دست آورد.

تغییرات طوالنی بهتر از مدل 

ANN .تک الیه عمل کرد 

(Naghibi, 

et al. 2016) 

ی ی نقشه پتانسیل چشمه آب زیرزمینی در حوزههدف از این مطالعه تهیه

با  GISآبخیز کوهرنگ استان چهارمحال بختیاری بود. در این مقاله از ادغام 

RF استفاده شد.  و دو مدل یادگیری ماشین دیگرGIS  در این پژوهش

 ها را فراهم کرد.ی این نقشههای پتانسیل و تهیهفاکتورهای نقشه سازیآماده

نتایج این پژوهش نشان داد که 

دقت قابل قبولی  هر سه مدل

برنامه  یبرا ندتوانمی داشتند و

 تیریو مهندسان در مد زانیر

در  نیسرزم شیمنابع آب و آما

 باشد. دیمنطقه موردمطالعه مف

 یدهندهنشان جینتاحال بااین

رگرسیون  41که مدل این است

 نیبهتری دارا یافتهدرختی توسعه

 لیبرداری پتانسعملکرد در نقشه

 یهاو مدل ینیرزمیچشمه آب ز

RF بندی و رگرسیون و طبقه

قرار  یدر مرحله بعد 42درخت

 دارند.

 

 ماشین بردار پشتیبان -4-3
توسعه است. این روش یادگیری ماشین است که و درحالماشین بردار پشتیبان یکی از موضوعات مهم و حائز اهمیت در بحث 

جای به حداقل طورکلی، این روش بهبه .(Wang et al. 2005) های زمانی را حل کندبینی سریتواند مشکالت رگرسیون و پیشمی

ت است که با یک مدل یادگیری تحت نظار SVMرساند. سازی را به کمترین مقدار خود میرساندن خطا، ریسک عملیاتی مدل

ها را بر اساس نمونه SVMکند. الگوریتم دهد، عمل میکند و الگوها را تشخیص میها را تفسیر میهای یادگیری که دادهالگوریتم

بر اساس توابع هسته و پارامترهای آن است، بنابراین یک  SVMدهد. ایده اصلی ها اختصاص میی آنهای آموزشی و نوع دستهداده

شده تحقیقات انجام 3. در جدول (Djemai et al. 2016)دهد ها اختصاص میها را به دستهکند و نمونهابر صفحه را در فضا پیدا می

 شده است.نشان داده SVM های زیرزمینی با استفاده ازبینی آبدر زمینه پیش

 ماشین بردار پشتیبان شده در زمینهتحقیقات مختلف انجام -3جدول 

 مزایا و معایب توضیحات نویسندگان

Huang et 

al. 2017 

 این مقاله از نظریه آشوب برای انتخاب متغیرهای ورودی و خروجی

ی بر اساس ماشین بردار رخطیغکند. مدل های غیرخطی استفاده میمدل

آوردن  به دستشود. در این مقاله نویسندگان برای پشتیبان ساخته می

بنابراین از مدل ؛ استفاده کردند 43سازی ازدحام ذراتاز بهینه SVMپارامترهای 

SVM-PSO بینی سطوح روزانه بر اساس نظریه آشوب برای پیش پیشنهادی

سطوح هفتگی و ماهانه آب زیرزمینی بینی و پیش Huayuanآب زیرزمینی در 

 ومرجهرجی هایژگیوکه  دهدیمشود. نتایج نشان اعمال می Baijiabao در

ریسک  SVMالگوریتم 

 رساندیمساختاری را به حداقل 

تا بتواند دقت خوبی برای 

بینی داشته باشد. در این پیش

های آموزشی روش اگر تعداد داده

زیاد باشد زمان محاسبه افزایش 

. همچنین انتخاب نوع ابدییم

                                                                    
41 Boosted Regression Tree (BRT) 
42 Classification And Regression Tree (CART) 

 
43 Particle swarm optimization (PSO) 
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های زیرزمینی وجود دارد. همچنین تحلیل همبستگی خطی مبتنی در سطح آب

منظور مقایسه به زین 44عصبی انتشار برگشتی و شبکهخطی  PSO-SVM بر

دقت  SVM-PSO دهد که مدل آشفتهشوند. نتایج نشان میاعمال می

آشفته  BPNN و SVM-PSO های خطیبینی باالتری نسبت به مدلپیش

 .دارد شدهگرفتههای آزمون در نظر برای داده

تابع هسته ضروری است زیرا در 

 نتایج نهایی بسیار تأثیرگذار است.

Dixon 

Barnali, 2009 

 

 ی بردار پشتیبانهانیماشهدف از این مطالعه ارزیابی مناسب بودن 

های آلوده برای شناسایی چاه در یک سیستم اطالعات جغرافیایی شدهکپارچهی
است. در این مطالعه چهارده پارامتر هیدروژئولوژیکی خاک و کاربری اراضی 

نیز از شبکه  در این مطالعه عنوان ورودی اولیه استفاده شد.به GIS مشتق از
 ژهیوبه SVM در مقایسه با ANN عصبی استفاده شد. نتایج نشان داد عملکرد

. بخشدینمهای آموزشی برتر بوده است. انتخاب ویژگی دقت را بهبود در داده
؛ کمک کرد (TPR) ، به افزایش حساسیت یا نرخ مثبت واقعیحالنیباا

 ی بود.ابیدستقابلباالتر با متغیرهای کمتر  TPR بنابراین،

 هستهنوع تابع  انتخاب

در  رایمهم است ز اریو بس یضرور

 است. رگذاریتأث اریبس یینها جینتا

 شبکه عصبی مصنوعی -4-2
 Naghibi)ی پنهان و خروج ،یورودی هاهیاست: ال شدهلیتشک هیاست که معموالً از سه ال یاشبکه یبر اساس معمار ANNمدل 

et al., 2016)است یکاف یعال شبکه کی جادیا یپنهان معموالً برا یهیالک. ی (Abidoye et al., 2019) .ایمستقل  یرهایمتغ 

. باشندیم مدل یتعداد پارامترها انگریب شوندیوارد مدل م یورود یهاتحت عنوان نورون یورود یهیال که در رگذاریهمان عوامل تأث

ی و بندکالسهی جهیکه نت یخروج تیدرنها .شودمی پردازش یسازتابع فعال کی یلهیوسپنهان به یهیدر ال یورود یرهایوزن متغ

 یابیارز یابر. (Masters, 1993)دیآیم دست به یخروج یهیاست در ال یابیرگرسیون و درون مسائلی وابسته ریمتغ یا در مواردی

 مینسبت تقس یبرا یقانون چی. هشوندیم میتقس مدل به دو مجموعه شیآموزش و آزما یهای موجود برابینی مدل، دادهدقت پیش

. درمجموع معموالً شودیکارشناس انتخاب م یهالیو تحل یبا بررس نسبت مناسب .(Cechin et al., 2000) ها وجود نداردداده نیا

های داده نه باشندیم یزمان یهای سرچندساله را شامل شده و داده یدوره کیها که نمونه یزمان الخصوصی)عل ها رانمونه یاندازه

 کنندیعمل م یعال اریکم بس یهانمونه با یهوش مصنوع یهاکیاست که تکن نیا لیاز دال یکی. رندیگی( کم در نظر میمقطع

(Rossini, 1997, Zhang et al., 1998) .شده استنشان داده 3در شکل  پنهانی هیالکبا ی شبکه عصبی از یینما.  

 
 (Elçiçek, et al. 2014) پنهان هیدوالی عصبی مصنوعی با شبکه -3شکل 

 ANN یجهان بیتقر یژگیو یهستند. از طرف یرخطیتوابع غتقریب ها قادر به ANN  ها با ترین الگوریتممحبوب ازی کیها را به

 یشبکه عصب زیکه با تعداد نامحدود گره پنهان ن معناست نیبه ا یجهان بیتقر یژگیکند. ومی لیتبد یی زمانهای همبستهداده

 ،(García-Magariño et al., 2020)ی . با توجه به مقاله(Zhang et al., 1998)بود بسته خواهد یتقریب تابعقادر به هیچندال

                                                                    
44 Back Propagation Neural Network (BPNN) 
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ANN تیماه لیبه دل اریبس یایروش باوجود مزا نیها االبته گل. بزند بیرا تقر یچندان محدودکننده قادر است هر تابعنه طیشرا در 

. (Waller, 1999)الزم را ندارد  یبخش نانیو اطم تیکند مقبولرا دشوار می خروجی ارزش نییی تعخود که درک نحوه اهیجعبه س

شده نشان داده  های زیرزمینی به کمک شبکه عصبیبینی سطح آبسازی و پیششده در زمینه مدلانجامتحقیقات  5در جدول 

 است.

 شبکه عصبی مصنوعی شده در زمینهتحقیقات مختلف انجام -4جدول 

                                                                    
45  Genetic Algorithm (GA) 
46 Imperialist Competitive Algorithm (ICA) 
47  Ant Colony Optimization (ACO) 

 

 

 مزایا و معایب توضیحات نویسنده

)عبادی و 

 (1398همکاران، 

های احمد و همکارانش در این تحقیق از اطالعات موقعیتی مکانی چاه

ی عصبی و عنوان ورودی شبکهمشاهداتی دشت شبستان صوفیان به

ساله استفاده شد. پس از برای یادگیری تابع هدف سطح تراز آب یک

درنهایت شده و های مجهول محاسبهی سطح تراز آب چاهطراحی شبکه

 ابتدانقاط مجهول در منطقه موردمطالعه،  ریبه سا جینتا میتعم یبرا

. سپس شد 85×85بندی منظم با ابعاد به شبکه لیکل منطقه تبد

دیده با ها استخراج و با شبکه آموزشپیکسل یختصات مرکز تمامم

 ریکه مقاد ینقاط ریسا نی، اقدام به تخمیمشاهدات یهانمونه

 .دیگرد ،شده نداشتندمشاهده

روش در  نیانشان داد که  نتایج تحقیق

کمتر برآورد  یبا خطا نگیجیبا کر سهیمقا

ارائه  ینیرزمیاز سطح تراز آب ز یترنانهیبواقع

 .کرد

 

)پایمزد و 

 (1398همکاران، 

شامل، شبکه  یتکامل یاز چهار مدل متفاوت شبکه عصبدر این مطالعه 

 ی، شبکه عصب45کیژنت تمیبا الگور هیپرسپترون چندالی عصب

 یازدحام ذرات، شبکه عصب یسازنهیبا به هیپرسپترون چندال

 یو شبکه عصب 46یرقابت استعمار تمیبا الگور هیپرسپترون چندال

 نیتخم یبرا 47مورچگان یکلون یسازنهیبه اب هیپرسپترون چندال

 ی استفاده شد.نیرزمیسطح آب ز

 میدر تنظ ییباال ییتوانا هاروش نیا یتمام

 یهمهاگرچه  .داشتند عصبی شبکه یهاوزن

مدل داشتند اما  یمناسب نیها تخممدل

ژنتیک به نسبت سه مدل دیگر عملکرد 

کاندید خوبی برای  تواندیمبهتری داشته و 

 باشد.سازی هیدرولوژیکی میمدل

 

(Elçiçek et 

al., 2014) 

عنوان روشی برای به خورشیپدر این مقاله از مدل شبکه عصبی 

در جنوب شرقی  زیآبخی آب زیرزمینی یک حوزه سطحبینی پیش

ی و تحلیل های ورودسازی دادهاست. اماده شدهاستفادههند  درآبادیح

 شود.انجام می GISخروجی در محیط 

ANN  با موفقیت نشان داد که با در نظر

توان سطح آب می مختلفگرفتن سناریوهای 

نتایج این مقاله  بینی کرد.زیرزمینی را پیش

تواند در می ANN بود که آنحاکی از 

بینی هیدرولوژیکی شرایط مختلف پیش

را  آبخوانآبخوان مفید باشد زیرا دینامیک 

. البته این روش در درک روابط کندینممختل 

خاصی  حلراهبین پارامترها ضعیف است و به 

اما با توجه به تشخیص  ؛شودمنجر نمی

ها به قدرتمند الگوی پنهان داده

ی قدرتمندی هیدرولوژیکی هاینیبشیپ

 .ابدییمدست 
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 یبندجمعی و ریگجهینت -6

و کمبود  یضا تنش آبانرخ تق شیو افزا تی. با رشد جمعشودیو محدود در نظر گرفته م یضرور یمنبععنوان طور گسترده بهآب به

 شیتدریج شاهد افزابه نیشود؛ بنابراتأمین می ینیرزمیهای زهای مختلف از منابع آباز آب موردنیاز در بخش یمنابع، بخش مهم

 تیمسائل اهم نیناپذیری دارد. اجبران یامدهایایم که پها بودهشدن سفره یو ته ینیرزمیروند پمپاژ آب و درنتیجه افت سطح آب ز

 یبینی مکانسازی و پیشمدل یبرا یهای مختلفطورکلی روشدهد. بهرا نشان می ینیرزمیهای زبینی سطح آبسازی و پیشمدل

روش را انتخاب کرد. با توجه  نیها را در نظر گرفت و بهترروش یایب و مزایالزم است معا نیوجود دارد؛ بنابرا ینیرزمیسطح آب ز

 را مطرح نمود: ریتوان مباحث زمی قاتیتحق نیشده در اگزارش جیموجود و نتا قاتیتحق یبه بررس

Kriging :د مناسب باشن یموضع یروندها یهایی که داراداده یرو براگیرد ازاینپارامترها را در نظر می یساختار مکان نگیجیکر

 نیعمل کرده است. همچن تریکاربرد GIS طیدر مح یابیمنطبق بر روند  ییایجغراف یهالیدر تحل نگیجیاست و درواقع کر

 رینسبت به سا نگیجیکر یاصل تیعنوان مزبه نیاست. ا نیکه نشانگر دقت تخم کندیرا محاسبه م نیتخم انسیوار نگیجیکر

 دیجد یمشاهده یهاانتخاب مکان یبرا ییصورت راهنمامنظور کاهش خطا، بهکه به شودیدر نظر گرفته م نیتخم یهاکیتکن

و  وگرامیوابسته است. وار گریکدینقاط از  یو فاصله یبردارروش به تعداد نقاط نمونه نیحاصل از ا یابیعالوه درنکاربرد دارد. به

 شود.می نییبر اساس ساختار مسئله تع زیمدل مناسب ن جهیدرنت

Random Forest: اما  ستین ریپذبیآس نیباشد. ا ادیداده را اداره کند هرچند که تعدادشان ز یهایژگیتواند وروش می نیا

و  SVMهای نسبت به روش یترعملکرد مناسب KNNروش با  نیا بیاست. ترک یاریبس یهاتیمحدود یآن دارا یرهایتفس

ANN حالنیخواهد داشت. باا Random Forest بهتر از  بیبه ترت مدتیطوالن یدر برآوردهاSVM  وANN البته کندیعمل م .

 روش خواهد شد. نیبینی او تعرق منجر به بهبود دقت پیش ریتبخ یجابه دیکردن پارامتر تابش خورش نیگزیجا

Support Vector Machine :تمیرا حل کند. الگور یزمان یسر یهاینیبشیو پ ونیروش قادر است مشکالت رگرس نیا SVM 

 یآموزش یهاروش اگر تعداد داده نیبینی داشته باشد. در اپیش یبرا یتا بتواند دقت خوب رساندیرا به حداقل م یساختار سکیر

است.  رگذاریتأث اریبس یینها جیدر نتا رایاست ز یانتخاب نوع تابع هسته ضرور نی. همچنابدییم شیباشد زمان محاسبه افزا ادیز

با  سهیدر مقا ANN تمیطور کل الگوردارد اما به یبینی باالترانبوه ذرات دقت پیش یسازنهیبه تمیبا الگور تمیالگور نیا بیترک

SVM شده است.عنوان عملکرد برتر شناختهبه یآموزش یهاداده در ژهیوبه 

Artifical Neural Network :یجهان بیتقر یژگیو یهستند. از طرف یرخطیتوابع غ بیتقرقادر به یعصب یهاشبکه ANN 
چندان نه طیدر شرا ANN. با توجه به مقاالت کندیم لیتبد یزمان یهمبسته یهابا داده هاتمیالگور نیتراز محبوب یکیها را به 

 اهیجعبه س تیماه لیروش به دل نیالزم را ندارد. البته ا یبخش نانیطمو ا تیبزند. مقبول بیرا تقر یمحدودکننده قادر است هر تابع
منجر  یحل خاصالزم، به راه یبخش نانیاست و ضمن نداشتن اطم فیضع یخروج نییتع یپارامترها و نحوه نیخود در درک روابط ب

روش  نی. اابدییدست م یکیدرولوژیه یندقدرتم یهاینیبشیها به پپنهان داده یقدرتمند الگو صیاما با توجه به تشخ شود؛ینم
 یهاتمیروش با الگور نیا بی. ترککندیارائه م ینیرزمیاز سطح تراز آب ز یترنانهیبکمتر برآورد واقع یبا خطا نگیجیبا کر سهیدر مقا

تواند از می شتریب نپنها ی هیروش با تعداد ال نیا نیخواهد داد. همچن را ارائه یعملکرد بهتر کیخصوص ژنتبه یسازنهیبه
Random Forest بهتر عمل کند. زین 

آبخوان  کینامید رایباشد ز دیمختلف آبخوان مف طیشرا یکیدرولوژیبینی هدر پیش تواندیم ANN یکل ی جهیعنوان نتبه نیبنابرا
است  فیضع یخروج نییتع یپارامترها و نحوه نیخود در درک روابط ب اهیجعبه س تیماه لیروش به دل نی. البته اکندیرا مختل نم

ها به پنهان داده یقدرتمند الگو صیاما با توجه به تشخ شود؛یمنجر نم یحل خاصالزم، به راه یبخش نانیو ضمن نداشتن اطم
و  شتریپنهان ب یهاهیتعداد ال توجه به پیچیدگی مسئله و با شبکه با نی. اابدییدست م یکیدرولوژیه یقدرتمند یهاینیبشیپ

 برده بهتر عمل کند.مهای نااز روش یاریتواند از بسیمت مکانی اطالعا ستمیبا س بیترک نیهمچن
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  منابع -6
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 ،«سپهر»پژوهشی اطالعات جغرافیایی -فصلنامه علمی؛ محدوده مورد مطالعه: دشت قروه. 1-استفاده از تصاویر راداری سنتینل

28(112): 219-229. 
 یها شپژوهآن.  یآمدهایاستان هرمزگان و پ ،یدشت هشتبند ینیرزمیاز منابع آب ز هیرویب یبردار. بهره1396 .، حیمسلم

 .19-3 :(4)30 ،یزداریآبخ

 

Abidoye, R. B., A. P. Chan, F. A. Abidoye and O. S. Oshodi (2019). "Predicting property price index using 

artificial intelligence techniques: evidence from hong kong." International journal of housing markets 

and analysis. 

Asa, E., M. Saafi, J. Membah and A. Billa (2012). "Comparison of linear and nonlinear kriging methods 

for characterization and interpolation of soil data." Journal of Computing in Civil Engineering 26(1): 

11-18. 

Bakshi, C. (2009). Random Forest Regression. Website at: levelup.gitconnected.com 

Cechin, A., A. Souto and M. A. Gonzalez (2000). Real estate value at Porto Alegre city using artificial 

neural networks. Proceedings. Vol. 1. Sixth Brazilian Symposium on Neural Networks, IEEE. 

Djemai, S., Brahmi, B., & Bibi, M. O. (2016). A primal–dual method for SVM training. Neurocomputing, 

211, 34-40. 

Dixon Barnali. (2009). A case study using support vector machines, neural networks and logistic regression 

in a GIS to identify wells contaminated with nitrate-N. Hydrogeology Journal،17(6): 1507-1520. 

Elçiçek, H., E. Akdoğan and S. Karagöz (2014). "The use of artificial neural network for prediction of 

dissolution kinetics." The Scientific World Journal. 



 

752 
 

García-Magariño, I., C. Medrano and J. Delgado (2020). "Estimation of missing prices in real-estate market 

agent-based simulations with machine learning and dimensionality reduction methods." Neural 

Computing and Applications, 32(7), 2682-2665. 

Groundwater Foundation, what is groundwater?. Website at: www.groundwater.org 

Huang Faming؛ Huang Jinsong؛ Jiang Shui-Hua و Zhou Chuangbing. (2017). Prediction of groundwater 

levels using evidence of chaos and support vector machine. Journal of Hydroinformatics ،19(4): 586-

606. 

Ivanov, A., Voynikova, D., Stoimenova, M., Gocheva-Ilieva, S., & Iliev, I. (2018). Random forests models 

of particulate matter PM10: a case study. Paper presented at the AIP conference proceedings. 

Karimi, H., F. Naderi and L. Nikseresht (2014). "Management of groundwater resources in Mehran plain 

in Ilam by determining its volume and rate of exploitation." Two quarterly journal of urban ecology 

research, 4(7): 97-106. 

Kumar, V. and V .Remadevi (2001). "Kriging of groundwater levels-a case study". 

Lee, S., K.-Y. Song, Y. Kim and I. Park (2012). "Regional groundwater productivity potential mapping 

using a geographic information system (GIS) based artificial neural network model." Hydrogeology 

Journal, 20(8): 1511-1527. 

Masters, T. (1993). Practical neural network recipes in C++, Morgan Kaufmann. 

Naghibi, S. A., H. R. Pourghasemi and B. Dixon (2016). "GIS-based groundwater potential mapping using 

boosted regression tree, classification and regression tree, and random forest machine learning models 

in Iran." Environmental monitoring and assessment, 188(1): 1-27. 

Nhu, V.-H., H. Shahabi, E. Nohani, A. Shirzadi, N. Al-Ansari, S. Bahrami, S. Miraki, M. Geertsema and 

H. Nguyen (2020). "Daily Water Level Prediction of Zrebar Lake (Iran): A Comparison between M5P, 

Random Forest, Random Tree and Reduced Error Pruning Trees Algorithms." ISPRS International 

Journal of Geo-Information 9(8): 479. 

National Geographic Almanac of Geography, 2005, ISBN 0-7922-3877-X, p. 148. 

Rossini, P. (1997). "Artificial neural networks versus multiple regression in the valuation of residential 

property." Australian Land Economics Review, 3(1): 1-12. 

Wang, L.-S., Xu, Y.-T., & Zhao, L.-S. (2005). A kind of hybrid classification algorithm based on rough set 

and support vector machine. Paper presented at the 2005 international conference on machine learning 

and cybernetics. https://doi.org/10.1109/ICMLC.2005.1527214. 

Waller, B. D. (1999). "The impact of AVMs on the Appraisal Industry." Appraisal Journal, 67: 287-292. 

Yang, F.-g., S.-y. Cao, X.-n. Liu and K.-j. Yang. (2008) ."Design of groundwater level monitoring network 

with ordinary kriging." Journal of Hydrodynamics, 20(3): 339-346. 

Zhang, G., B. E. Patuwo and M. Y. Hu (1998). "Forecasting with artificial neural networks:: The state of 

the art." International journal of forecasting, 14(1): 35-62. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

753 
 

 

 الگوریتم خودکار سازی پهنه بندی سطح برف ، با استفاده از داده های سنجش از دور
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 چکیده 

مدیریت مخاطرات محیطی امروزه ارزیابی و کنترل تغییرات زیست محیطی و آب و هوایی در سطح منطقه ای و جهانی، از منظر       

 ای برخوردار است. شرایط فعلی و امکان پیش بینی تغییرات آینده، از اهمیت ویژهو پایش 

به عنوان  NDSIبرف سنجی و تعیین سطوح تحت پوشش برف همواره مورد توجه کارشناسان سنجش از دور می باشد . و شاخص 

یک الگوریتم استخراج اتوماتیک برف به همراه مجموعه ای از آستانه ها به کار می رود. این شاخص بر مبنای این حقیقت که برف 

در ناحیه مرئی و بازتابندگی پایین در مادون قرمز میانی می باشد جهت تشخیص برف از ابر و مناطق فاقد برف  الدارای بازتابندگی با

. اما با دقت در تصاویر ماهواره ای ،مشاهده شد که سطح برف به طور کامل استخراج نگردیده است و آن دسته از  شود استفاده می

ق این الگوریتم قابل برآورد نیست. همچنین با اجرای این الگوریتم مشخص شد که برفی که در داخل دره ها وجود دارند از طری

در این پزوهش بر این بر آمدیم تا پهنه بندی سطح برف را بهینه سازی نماییم ، بخشی از سطوح ابری با سطوح برفی تداخل دارد. 

  استفاده شدBrightness و NDVI وLST وریتم های بنابراین برای اینکه سطوح برف به صورت کاماً دقیق استخراج شود، از الگ

 .LST ، NDVI  ، Brightness ،  مدیریت مخاطرات محیطی  ،پهنه بندی سطح برف های کلیدی: واژه
 

 

Snow surface zoning automation algorithm, using remote sensing data 

 

Mohammad Muslim Momenzadeh1, Seyed Mohammad Tavakoli 2 
1 Master student, Kharazmi University, momenzade@iran.ir 

2 Director of Remote Sensing Department, Kharazmi University, tavakkolikhu @ .ac.ir 

 
Abstract  

Today, the assessment and control of environmental and climate change at the regional and global 

levels, from the perspective of environmental risk management and current conditions and the 

possibility of predicting future changes, is of particular importance. 

NDSI is used as an automatic snow extraction algorithm with a set of thresholds. This index is based 

on the fact that snow has high reflectivity in the visible area and low reflectivity in the middle infrared. 

It is used to detect snow from clouds and snow-free areas.But carefully in the satellite images, it was 

observed that the snow surface has not been completely extracted and the amount of snow inside the 

valleys cannot be estimated by this algorithm. Also, with the implementation of this algorithm, it was 

found that part of the cloud surfaces interfere with the snow surfaces. Therefore, LST, NDVI and 

Brightness algorithms were used to extract snow surfaces quite accurately. 

Keywords: Snow Surface Zoning, Environmental Risk Management, LST, NDVI, Brightness. 
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 مقدمه -1

مناطق شهری ،اهمیت کشاورزی در توسعه اقتصادی و لزوم تأمین آب مورد نیاز این در حال حاضر رشد جمعیت، توسعه 

 رفتن سطح بهداشت عمومی جامعه، مصرف آب را نسبت به شرایط زندگی سنتی چندین برابر نموده است. این البخش و با

صادی و حتی سیاسی مطرح است. ترین پارامترهای برنامه ریزی اجتماعی،  اقته منبع طبیعی به عنوان یکی از تعیین کنند

ع از میزان آب موجود در منطقه مورد نظر،  تغییرات زمانی و مکانی الجهت استفاده صحیح و بهینه از منابع آب، نیاز به اط

برداری از آن وجود دارد. منابع آب مصرفی کره زمین از ریزش های جوی تأمین  هآن و برنامه ریزی دقیق نگهداری و بهر

هرچند برف ،(. 1388فتاحی و همکاران )این ریزش ها به صورت های مختلف نظیر برف، باران و تگرگ می باشد شود که  می

درصد سطح زمین  43حدود )نه را دربرمیگیرد ولی به دلیل وسعت مناطق دربرگیرنده برف الدرصد از کل بارش سا 5تنها 

و فاصله زمانی بین نزول آن تا زمان پیوستن به ذخایر آب های سطحی یا زیرزمینی از  (دارای پوشش برف فصلی می باشد

. پوشش برفی (Vikhmar & Rune, 2002; Wang et al, 2008)جایگاه خاصی در مطالعات هیدرولوژی حوضه های آبریز برخوردار است 

 ترین منابع آب محسوب می ، یکی از اساسیدرجه شمالی و جنوبی 60تا  30و آب حاصل از ذوب آن در مناطق واقع بین 

و حدود یک سوم از آب مورد نیاز برای فعالیت های کشاورزی و آبیاری را در کره زمین تأمین میکند ،( 1384ادهمی )گردد 

آبی همواره  خشک و خشک شناخته میشود که مشکل کم . ایران به عنوان کشوری با اقلیم نیمه( 1389رایگانی و همکاران(

یکی از مسائل زیست محیطی آن بوده است. لذا بارش برف و پوشش آن،  بهترین عامل در میزان تأمین آب در فصول گرم 

نظر به اینکه میانگین بارندگی در ایران کمتر از یک سوم بارندگی جهان ، (1395روستایی و همکاران)سال محسوب میشود 

ی اصلی آب هستند، مطابقت ندارد، لزوم کنترل و استفاده  و صنعتی، که مصرف کننده بوده و توزیع آن با نیازهای کشاورزی

. در مناطق کوهستانی کشور، بخش قابل توجهی از (B.Dariane et al, 2017)بهینه از منابع آب بیش از پیش احساس می شود 

خت دقیق کمیت این منابع به لحاظ بارش به صورت برف می باشد که منبع مهم جریان رودخانه ای محسوب میگردد. شنا

 ،( 1382 حجام و شرعی پور)ارزش روز افزون آب شیرین و هم به واسطه بهره برداری بهینه از منابع آب ضروری است 

یکی از بزرگترین و مهمترین برجستگی های آذربایجان و از معرو فترین کوه های ایران می  النکوهستان سهند بعد از سب

نگه های با شیب تند بوده و در فصل بارش حجم زیادی از برف را در خود جای می دهد. در این تنگه های باشد که دارای ت

دریاچه ارومیه و دره قزل اوزن جریان دارند. بنابراین  یدو آبگیر عمده آذربایجان یعن یبه سو یکوهستانی رودخانه های پرآب

را  یو عشایر یاست که حیات شهری ،روستای یمتعدد یخانه هااز بزرگترین منشأهای رود یارتفاعات برف گیر سهند یک

تداوم بخشیده است. لذا تعیین سطح پوشش برف در این منطقه جهت استفاده در پژوهش های کارشناسان علوم طبیعی، 

ارآمد از آن به عنوان ابزاری ک جغرافیدانان، مهندسین آب و برق ضروری به نظر می رسد و سنجش از دور و تصاویر حاصل

در این امر محسوب می شوند .از آنجا که سطح پوشش برف یکی از پارامتر های مهم و دخیل در میزان جریان رواناب 

گیری میزان سطح پوشش برف در حوضه های آبریز  حاصل از ذوب برف می باشد، با توجه به مشکل بودن پایش و اندازه

کوهستانی، تصاویر ماهواره ای به عنوان جایگزین پایشها و عملیات  زمینی در تهیه نقشه سطح برف مطرح شده اند 

تحلیل دقیق مسائل برفی به مجموع های از مشاهدات در زمینه بر فسنجی نیاز دارد که . (9831میریعقوب زاده و قنبرپور ،)

با داشتن مزیت های فراوان و با داشتن تعداد باند های مناسب، میزان تفکیک مکانی قابل  49TIRSو  48OLIجنده های سن

 استناد و سری های زمانی متوالی ابزار مناسبی برای این منظور محسوب می شوند .

                                                                    
48 - Operational Land Imager 

49 - Thermal Infrared Sensor  
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) ,Blaschkeشود  بردی محسوب میای یکی از مهمترین روش ها برای استخراج اطاعات کار بندی تصاویر رقومی ماهواره طبقه

.  درحال حاضر طبقه بندی تصاویر رقومی ماهواره ای با دو روش کلی پردازش پیکسل پایه و شیءپایه انجام م یشود 05020(

روش پیکسل پایه که مبتنی بر طبقه بندی ارز شهای عددی تصاویر است، و روش جدید شیءگرا  (1389 اکبری و همکاران.)

 عات مربوط به محتوا، بافت و زمینه را نیزدر فرآیند طبقه بندی تصاویر به کار می گیردالکه عاوه بر ارزش های عددی اط

طبقه بندی شیءگرا نسبت به طبقه بندی پیکسل  یالدر تحقیق حاضر با توجه به دقت با،( 1395 فیضی زاده و همکاران .)

 پایه برای استخراج سطح پوشش برف طبقه بندی شیءگرا به کار گرفته شده است.

در منطقه  MODIS1در مطالعه ای به پایش تغییرات پوشش برف با استفاده از تصاویر سنجنده  (1391)میرموسوی و صبور 

نظارت نشده و نظارت  یها ی، طبقه بند51NDSIشمال غرب ایران پرداختند.  روش مورد استفاده در این مطالعه شاخص 

 نقشه ینظارت شده به عنوان روش مناسب انتخاب گردید. بررس یباشد که پس از مقایسه بین روش ها، طبقه بند یشده م

ریل نشان داد که در طول دوره ی مورد مطالعه، کمترین مقدار پوشش برف در ماه آو یمربوط به تغییرات پوشش برف یها

کیلومترمربع  87/17401با   7002کیلومترمربع و بیشترین مساحت مربوط به سال 10/0401با  8002مربوط به سال 

 می باشد.

  Landsatتصاویر ماهواره ای در تحقیق خود به تخمین سطح پوشیده از برف با استفاده از (1393)جویباری مقدم و همکاران 

پرداخته اند.  به این منظور ابتدا با بررسی رفتار طیفی برف، شاخص و حد آستانه مطلوب بر روی باندهای محدوده مرئی، 8

مادون قرمز میانی و حرارتی طیف الکترومغناطیس،  طراحی شده و پیکسل های برفی شناسایی شدند؛ سپس براساس 

 داد پیکسل های شناسایی شده در مرحله قبل سطح پوشیده شده از برف تخمین زده شد .قدرت تفکیک مکانی و تع

ف در بازتابش البه بررسی میزان اخت MODISدر مطالعه ای با استفاده از تصاویر ماهواره ای  (1395)محمدپور و محمدپور 

ای و طبقه  در تصاویر ماهواره (NDSI )باندهای مختلف در تصاویر پرداختند،.  آنها با به کار بردن شاخص پوشش برفی

سطح پوشش برف را استخراج کردند. نتایج نشان داد که شاخص پوشش برفی  ArcMapو  Erdasبندی در نرم افزارهای 

 ای پایدار در استخراج نقشه پوشش برفی دارد. رابطه 4و  2گذاری طیفی بر روی باند  همراه با آستانه

)2009Georgievsky, ( از مدل ،SRM  روزه پوشش برف  8و تصاویرMODIS  برای شبیه سازی جریان ذوب برف در روسیه استفاده

مدت رواناب در دامنه کوه ها و مناطقی از حوضه آبریز  کرد و نتیجه گرفت که این مدل را میتوان برای پیش بینی کوتاه

 در روسیه مورد استفاده قرار داد. 52کرانسودار

(jimenez-Munoz et al, 2014)   با استفاده از تصاویر ماهواره ای سنجش از دوری Landsat 8 .سطح پوشش برف را تخمین زدند

به این صورت که با استفاده از باندهای مرئی، مادون قرمز و حرارتی پیکسل های برفی را از تصویر منطقه مورد مطالعه 

 استخراج کرده و سطح پوشش برف را بدست آوردند.

)2015t al, Ahmad Tahir e( با مطالعه تصاویر ماهواره ای سنجنده ،MODIS واقع در 53های رودخانه آستور مربوط به زیرحوضه ،

کشور پاکستان، سطح پوشش برف و یخ را بدست آورده و به وسیله داده های اقلیمی و نتایج حاصل از تصاویر ماهواره ای، 

این تحقیق رفتار هیدرولوژیکی رودخانه های منطقه مورد مطالعه  آب حاصل از ذوب برف و یخچال را محاسبه کردند. نتایج

 بینی سیل و مدیریت منابع آب کاربرد داشته باشد. را مشخص کرد که می تواند در پیش

                                                                    
50 - Moderate-Resolution Imaging Spectroradiometer 

51 - Normalized-Difference Snow Index 

52 - Kransodar 

53 - Astor 
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)2016Antonio et al, ( با استفاده از تصاویر ماهواره ای سنجنده  ،MODIS واقع در جنوب 54سطح پوشش برف کوه سیرا نوادا ،

 SRMنقطه برداشت شده زمینی رواناب ناشی از ذوب برف را به وسیله مدل  32اسپانیا را استخراج کرده و با استفاده از 

درتحقیقی که برای منطقه کوهستانی البرز مرکزی در شمال  (Dariane et al, 2017)برای منطقه مورد مطالعه بدست آوردند.

پرداختند و با توسعه الگوریتم حذف  2015الی  2002ایسه تغییرات سطوح برف طی سال های ایران انجام دادند، به مق

برآورد کردند. نتایج تحقیق نشان داد که   2MODISمتوالی ابر، سطح برف را با دقت بیشتری  از طریق تصاویر ماهواره ای 

 ،کاهش شدیدی را داشته است. (سال 13)مدت  میزان سطح برف منطقه کوهستانی البرز مرکزی در یک دوره کوتاه

، و از MODISجمع بندی پیشینه تحقیق نشان می دهد که در طبقه بندی سطح پوشش برف بیشتر از تصاویر ماهواره ای 

رو شهای پیکسل پایه استفاده شده است. در روش های معمول پیکسل پایه، طبقه بندی براساس ارزش عددی هر یک از 

 ه نتیجه بازتاب عارضه ها متناظر آن در سطح زمین است. توانایی روش های کاسیک در طبقهها انجام میشود ک پیکسل

 بندی تصاویر ماهوار های هنگامی که اشیاء متفاوت اطاعات طیفی مشابهی دارند محدود می باشد .

اطاعات  بندی شیءگرا این امر موجب کاهش صحت روش های طبقه بندی پیکسل پایه می گردد.  اما در روش طبقه

طیفی با اطاعات مکانی ادغام گردیده و پیکسل ها براساس شکل، بافت و تن خاکستری در سطح تصویر با مقیاس مشخص 

سگمنت سازی شده و طبقه بندی تصویر براساس این سگمنت ها انجام می شود. در تحقیق حاضر سطح پوشش برف 

در طبقه بندی ،قابلیت استفاده از  الگرا به دلیل دقت بسیار بامنطقه مورد مطالعه با استفاده از تکنیک های پردازش شیء

انواع الگوریتم ها و توابع مختلف جهت استخراج اطاعات مورد نظر از تصاویر رقومی و همچنین استفاده ازاطاعات مکانی و 

 صورت همزمان در طبقه بندی، محاسبه شده است . طیفی به

 بندی جدید بر روی تصاویر ماهوار های  بیان کرد اجرای این نوع از روش طبقهنوآوری دیگری که میتوان در این تحقیق 

8Landsat متری  03های با قدرت تفکیک  میباشد؛ چرا که تصاویر ماهوار های سنجندهOLI  متری  09وTIRS   نسبت

 خواهد داشت.متر (قابلیت مناسبی را در برآورد استخراج برف 500)با قدرت تفکیک  MODISبه تصاویر سنجنده 

 منطقه مورد مطالعه -2

کیلومتری جنوب شرقی شهر تبریز، در  04کیلومتری شرق دریاچه ارومیه و  06کوهستان سهند در شما لغرب ایران، 

درجه  37دقیقه شرقی و عر ضهای جغرافیایی  1درجه و  74دقیقه تا  73درجه و  54محدوده بین طول های جغرافیایی 

متر می  3695ارتفاع کوه سهند از سطح دریا  ) .1نگاره شماره (دقیقه شمالی قرار دارد  01درجه و 83دقیقه تا  82و 

باشد و مخروطی بسیار پهن و گسترده دارد که از توف ها و خاکسترهای فوران تشکیل گردیده و بر اثر آبهای جاری دره 

و هوای سردسیری بوده و مقدار بارندگی در این  های تنگی در آنها ایجاد شده است. ناحیه کوهستانی سهند دارای آب

میلیمتر در سال می باشد. از نظر تقسیم بندی آب و هوایی، منطقه سهند در ردیف مناطقی است  006تا  003منطقه بین 

                                                                    
54 - Sierra Nevada 
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متر است .وجود تابستان های مایم و زمستان های سرد و طوانی از خصوصیات این مناطق  0002که ارتفاع آنها بیش از 

  می باشد.

 مواد و روش ها -3
 داده های مورد استفاده -3-1

 از دو سنجنده اصلی تشکیل شده است:Landsat 8 ماهواره 

 Landsat 8ماهواره TIRSو باندهای حرارتی سنجنده  OLI: خصوصیات باندهای چندطیفی سنجنده 1جدول 
 

عرض تصویربرداری 

 (کیلومتر)

ابعاد پیکسل 

 (متر)

نام  باند طیفی طول موج (میکرومتر)

 سنجنده

 185  30 
0/433 – 0/453  

Coastal/Aerosol   1باند باند -  
OLI 

 آبی -2باند   0/515 – 0/450 30  185 

 سبز -3باند   0/600 – 0/525 30  185 

 قرمز -4باند   0/680 – 0/630 30  185 

 مادونقرمز نزدیک -5باند  0/885 – 0/845 30  185 

 مادونقرمز طولموج کوتاه -6باند   1/660 – 1/560 30  185 

 مادونقرمز طولموج کوتاه -7باند   2/300 – 2/100 30  185 

185  15 0/500 – 0/680  
Panchromatic 8 - باند 

185  30 1/360 – 1/390  Cirrus–9 باند 

 TIRS مادونقرمز حرارتی -01باند   11/30 – 10/30 100  185 

 مادونقرمز حرارتی -11باند   12/50 – 11/50 100  185
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باند طیفی در محدوده مرئی ،مادون قرمز نزدیک و مادون قرمز با طول موج کوتاه طیف  9که دارای  OLIسنجنده   

 الکترومغناطیس می باشد.

این ماهواره در )، 1394 پیرنظر و زند کریمی .( قرمز حرارتی است باند طیفی در محدوده مادون 2که دارای  TIRSسنجنده   

روز طول میکشد.  مشخصات فنی  61کیلومتر را پوشش م یدهد و تهیه پوشش کامل زمین  581هر گذر نواری به عرض 

 نشان داده شده است. 1در جدول شماره   8Landsatماهواره 

، مربوط به Landsat 8،  ماهواره TIRSو  OLIبرای تهیۀ سطح پوشش برف منطقه مورد مطالعه از تصاویر سنجنده های 

ماهواره  ،56Asterسنجنده 55 و همچنین داده های مدل رقومی ارتفاع) 861-43به شماره گذر و ردیف (1395/11/2تاریخ 
Terra  متر استفاده شده است . 5/82با قدرت تفکیک 

تهیه شدند، با این توضیح که ابتدا تصاویر مورد نیاز از سازمان  57USGSاز سایت  Geo TIFFداده های ماهواره ای به فرمت 

  2) جدول شماره .(زمین شناسی آمریکا درخواست و از سایت مربوط دریافت شد 

های نهایی به ترتیب از نرم افزارهای بندی و خروجی گرفتن نقشه  در این تحقیق برای پردازش و آماده سازی تصاویر ،طبقه

Envi 5.3, eCognition 9.1, ArcMap 10.4.1  روند کلی تحقیق را نمایش می دهد. 2استفاده گردید. نگاره شماره 

 : مشخصات تصویر استفاده شده در تحقیق 2جدول 

 سطح 
 گذر تاریخ مبنا تصحیحات

 سنجنده ردیف

 ماهواره

LIT WGS84 1395/11/20 168 34 OLI Landsat 8 

LIT WGS84 1395/11/20 168 34 TIRS Landsat 8 

LIT WGS84 - - - Aster Terra 

 بررسی کیفیت تصاویر -3-2

ها از نظر وجود خطای هندسی و رادیومتری  در تحقیق حاضر، کیفیت تصاویر قبل از هرگونه تجزیه و تحلیل و پردازش داده

خطا، با نمایش تک تک باندها و همچنین ترکیبهای رنگی مختلف بر روی صفحه بررسی شدند. به منظور اطمینان از عدم 

شدگی مورد ارزیابی  راه نمایی قسم تهای مختلف تصاویر، از لحاظ خطاهای رادیومتری مانند راه نمایش رایانه و با بزرگ

 قرار گرفتند .

ها روی  ها و آبراهه ر، ایه های برداری جادهبرای بررسی وضعیت هندسی تصاویر و اطمینان از مناسب بودن هندسه تصاوی

 تصاویر ماهواره ای قرار داده شد، که با اجرای این روش از صحت هندسی تصاویر مورداستفاده اطمینان حاصل گردید.

 آماده سازی تصاویر -3-3

عیین طول موج،  نوع پس از دانلود تصاویر مربوط به منطقه مورد مطالعه و اطمینان از عدم وجود خطاهای رایج، جهت ت

استفاده گردید. پس از این مرحله، تصویر ادغام شده در محیط Envi 5.3 سنجنده و ادغام تصویرهای مورد نیاز از نرم افزار 

  IMAGINEبراساس محدوده مورد مطالعه برش داده شد و در مرحله آخر در فرمت  ArcMap.110.4نرم افزار 

Image ذخیره گردید، تا برای ورود به نرم افزار eCognition.جهت طبقه بندی و استخراج سطح پوشش برف آماده گردد 

                                                                    
55 - DEM (Digital Elevation  Model) 

56 - Advanced Spaceborne Thermal Emission and Relection Radiometer 

57 - United States Geological Survey 
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 : روند کلی تحقیق2نگاره 

 بندی تصویر بر مبنای تکنیکهای شیءگرا طبقه -3-4

 رضایی بنفشه و همکاران.) اراضی را به اشیاء تصویری ارتباط می دهد سهای پوششکالطبقه بندی شیءگرا فرایندی است که 

ها اختصاص می یابند. این نوع  کالسبندی، هر یک از اشیاء تصویری به یکی یا هیچکدام  از  پس از فرایند طبقه ،(  1386

از طبقه بندی براساس منطق فازی استوار است و ارزش عوارض را به ارزش فازی بین صفر و یک با درجه عضویت معین 

بندی می  س طبقهالکند. در این فرایند پیکسل ها با درجه عضویت متفاوت در بیش از یک ک س تبدیل میالبرای هر ک

فیضی )س، طبقه بندی براساس الگوریتم نزدیکترین همسایه انجام میشوند الشوند و براساس درجه عضویت نسبت به هر ک

 ( .، 1395 زاده و همکارن.
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 سازی سگمنت -3-5

مهمترین  (نظیر ارزش عددی و بافت)های همسایه در داخل یک ناحیه است که شباهت  سگمنت به معنی گروهی از پیکسل

بندی  سازی ،مبنای طبقه شیءهای تصویری حاصل از فرآیند سگمنت (1387فیض یزاده و همکاران ،) معیار مشترک آنهاست

رشان در سطح تصویر های زمینی متناظ های پدیده شیءگرا هستند و آنها دارای حجم زیادی از مشخصات و خصیصه

بندی شیءگرا تأثیر خواهد گذاشت.  میباشند. هرچقدر این فرایند با دقت بیشتری انجام گیرد، مستقیماً در کیفیت طبقه

سازی، شیءهای تصویری در سطح تصویر براساس تفکیک مکانی و تفکیک طیفی تصویر به وسیله  در فرایند سگمنت

فیض یزاده و )سها تعیین میکند، انجام میشود  الطیفی و هندسی که مفسر برای ک گروهی از پیکسلها، مطابق با ویژگیهای

و 59 ، ضریب فشردگی58تواند با در نظر گرفتن پارامترهای شکل، بافت سازی مفسر می در فرآیند سگمنت ( .593سلمانی ،

یک از این عوامل در خصوصیات سازی تصویر را انجام داده و براساس نسبت اهمیت هر  ، فرایند سگمنت60معیار نرمی شکل

فیض )سازی اعمال نماید  سهای مورد نظر برای استخراج از تصاویر ماهوار های، نسبت اهمیت آنها را در فرایند سگمنت الک

سازی تصویر است. تعریف  سازی نیز یکی دیگر از عوامل مهم در سگمنت مقیاس مناسب برای سگمنت (1388یزاده و هالی، 

سازی اجازه ایجاد شیءهای تصویری کوچک را خواهد داد. بنابراین  پارامتر مقیاس در فرایند سگمنت عددی بزرگ برای

 . برخوردار است .(Dong et al, 2016) یی السازی تصویر از اهمیت با تعریف مقیاس مناسب برای سگمنت

سازی  پارامترهای مؤثر در کیفیت سگمنتبندی یکی دیگر از  برای طبقه نواری مناسب بر پارامتر مقیاس، ترکیب وهالع

سازی، امکان اعمال وزن  است .در تحلیل شیءگرای تصاویر عاوه بر امکان استفاده از بهترین ترکیب نواری برای سگمنت

   ) ,2017Hanibal et al.(برای هر کدام از نوارها نیز وجود دارد

-2به صورت RGBبه کار گرفته شد و از ترکیب نواری  Multi resolution segmentation در تحقیق حاضر سگمنت سازی 

برای تصویر منطقه مورد مطالعه استفاده گردید. برای این منظور با تجزیه و تحلیل نتایج سگمنت سازی تصویر با  6-7

برای سگمنت سازی انتخاب شد. به دلیل اهمیت باندهای  03پارامتر مقیاس متفاوت و تفکیک مکانی تصویر ،پارامتر مقیاس 

 3برای سگمنت سازی وز نهای نمایش داده شده در جدول شماره 61 ، مدل رقومی ارتفاع و دمای سطح زمین 2-3-6-7

 در نظر گرفته شد. 6/0و ضریب فشردگی،  4/0اعمال گردید.  همچنین معیار نرمی شکل، 
  فرایند سگمن تسازی تصویررکیب نواری منتخب در: وزن های انتخابی برای ت3جدول 

 نوار تصویر وزن اعمال شده

 2باند  20

 3باند  10

 6باند  20

 7باند  20

10 DEM 

20 LST 

 جمع 100

                                                                    
58 - Texture 

59 - Compactness 

60 - Shape 

61 - Land Surface Temperature (LST) 
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 طبقه بندی شیءگرای تصاویر -

س تعیین می کند. این المتناسب با شرایطی است که مفسر برای هر ک eCognitionطبقه بندی فازی در محیط نرم افزار 

س ها بیان میگردد ،تعریف می شود که می تواند به صورت تابع عضویت ،شبیه سازی الشرایط به وسیله توابعی که برای ک

تعریف شرایط مناسب برای  eCognitionدر نرم افزار   )Mokhtarzade,  ValadanZoej &2016.(س ها یا نزدیکترین همسایه باشد الک

بندی فازی را تشکیل می دهد. با تعیین ویژگیهای مربوط به اطاعات طیفی و ویژگی های هندسی  س مبنای طبقهالهر ک

عملگری با حداکثر ارزش  Max, Or س ها در طی فرایند پردازش تصویر، می توان از عملگرهای منطق فازی شاملالک

، عملگری بازگشتی به Andبازگشتی از ارزش فازی، میانگین حسابی ارزش فازی، میانگین هندسی ارزش فازی و عملگر 

در تعریف  .(Costa et al, 2017)بندی را تعریف نمود  عنوان حاصل ضربی از ارزش فازی استفاده و شرایط مناسب برای طبقه

استفاده نموده و با تعریف  (شامل بافت، شکل ،تن رنگ و...)میتواند از پارامترهای طیفی و بصری  شرایط طبقه بندی، مفسر

بندی، شرایط  یک یا مجموع های از این عوامل و همچنین تعیین نسبت اهمیت هر یک از این عوامل در فرایند طبقه

 ANDدر تحقیق حاضر عاوه بر الگوریتم فازی  (، 1388 فیض یزاده و هالی.) سها را تعریف نماید البندی ک مناسب برای طبقه

LST, Brightness1NDVI ,از الگوریت مهای(عملگر بازگشتی ب هعنوان حاص لضربی از ارزش فازی)
, NDSI    برای طبق

 .(3نگاره شماره )هبندی و استخراج سطح پوشش برف استفاده شده است 
 

 

 : توابع به کار گرفته شده در پردازش شیءگرای تصاویر3نگاره 
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NDSI 
NDSI  به عنوان یک الگوریتم استخراج اتوماتیک برف به همراه مجموعه ای از آستانه ها به کار می رود. این شاخص بر

در ناحیه مرئی و بازتابندگی پایین در مادون قرمز میانی می باشد جهت  المبنای این حقیقت که برف دارای بازتابندگی با

از نسبت  Landsat 8 . این الگوریتم در تصاویر  (Nolin & Liang, 2000)یشود تشخیص برف از ابر و مناطق فاقد برف استفاده م 

) تقسیم بر مجموع بازتابندگی در OLIسنجنده  6b) و باند مادون قرمز میانی( OLIسنجنده  2bاختاف بازتابندگی باند مرئی( 

 ( 1 رابطه.)این دو باند بدست می آید 

  ( 1رابطه        )

ایجاد شده و آستانه در نظر گرفته شده برای این شاخص جهت  NDSI) الگوریتم 1، از طریق رابطه (eCognitionدر نرم افزار  

  (NDSI > 0/35 ).به باا لحاظ گردید 53/0استخراج سطح پوشش برف 

کیلومتر مربع برآورد شد. اما با دقت در تصاویر ماهواره ای ،مشاهده  1566/51میزان سطوح برف براساس این الگوریتم 

شد که سطح برف به طور کامل استخراج نگردیده است و آن دسته از برفی که در داخل دره ها وجود دارند از طریق این 

ا سطوح برفی تداخل الگوریتم قابل برآورد نیست. همچنین با اجرای این الگوریتم مشخص شد که بخشی از سطوح ابری ب

نیز LST NDVI، Brightness ،دارد. بنابراین برای اینکه سطوح برف به صورت کاماً دقیق استخراج شود، از الگوریتم های 

 استفاده شد.
NDVI 

این شاخص معیار مناسبی برای جداسازی برف،  از خاک و پوشش گیاهی می باشد. بر همین مبنا، آن دسته از پوشش 

بندی با سایر کاربری های مورد نظر آمیخته شده بودند، از طریق این الگوریتم جدا شدند. همچنین  هنگام طبقهبرفی که در 

دارای پوشش )مخصوصاً زمین های در ارتفاعات باا قرار داشته(آن دسته از زمین هایی که  LSTدر هنگام اجرای شاخص 

لگوریتم جدا شده و زمین های بدون برف تفکیک گردید. در واقع برف نبوده ولی دمایی معادل برف داشته اند از طرق این ا

 استفاده گردید تا مشکل آمیختگی برف با سایر کاربر یها برطرف شود. LSTاین الگوریتم به عنوان فیلتر بر روی الگوریتم 

 اجرا شد. OLI) بر روی تصاویر سنجنده 2این شاخص از طریق رابطه (

        (2رابطه  )

 می باشد. OLIبه ترتیب باند قرمز و مادون قرمز نزدیک سنجنده  5bو  4bدر این رابطه 

 .(NDVI > 0.5)می باشد  5/0بااتر از  NDVIآستانه در نظر گرفته شده برای این الگوریتم در تحقیق حاضر ،

LST 
ها برای استخراج سطح پوشش برف محسوب می شود. برای محاسبه  اهرترین  محاسبه دمای سطح زمین یکی از کاربردی

 انجام شود . TIRSسنجنده  01برای باند  Radianceبه   DNابتدا باید تبدیل   8Landsatدمای سطح زمین در تصاویر 

باشد  می 11 و مناسب بودن این باند نسبت به باند البرای محاسبه سطح پوشش برف دقت با 01علت استفاده از باند 
 (، 1393المدرسی و همکاران)

DNها از آنها برای ثبت مقدارنسبی  ، اعداد صحیح بدون واحدی هستند که ماهوارهRadiance  استفاده می کنند و در تصاویر

نیز ،مقدار فیزیکی نوری ثبت شده توسط ماهواره می باشد. هر پیکسل دارای یک  Radianceراردارند .(0-552)بیتی بین  8
DN   در هر طول موج است و باید در نظر داشته باشیم کهDN  ها فقط شاخصی ازRadiance  بوده و فاقد واحدهای فیزیکی از

Radiance   هستند. پس برای مطالعه  ویژگی مربوط بهRadiance  پدیده های سطح زمین باید عمل تبدیل انجام شود. در زمان

 DNو   Radianceتوسط سنجنده ها، یک رابطه خطی بین   Radianceدر زمان ثبت ، به دلیل اینکه Radianceها به  DNتبدیل 
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؛ بنابراین اقدام به  اعمال یک سری (پیدا نمیکند افزایش DNمقدار  Radianceیعنی همزمان با افزایش )آید  به وجود نمی

  10اعمال ضرایب مورد نظر بر روی باندضرایب برروی تصویر میشود تا اینکه  یک رابطه خطی بین آنها بوجود آید. برای 

 . (Sehnaz & Erhan, 2016)استفاده شد  (3 )از رابطه TIRSسنجنده 

 
                                                                                                                        ( 3رابطه)

 Multi Bands Radiance = ML   = تابش طیفی

 = تصویر خام 

  Add Band Radians = AL 
 از هدر فایل تصویر بدست آمد که در تصاویر مختلف دارای اعداد مختلفی می باشد. ALو MLاعداد پارامترهای 

 ( نقشۀدمای سطح زمین، بدست آمد4از طریق رابطه ) Radianceبه  DNپس از تبدیل 

  4نگاره شماره  

 )                                                                                                                            4(رابطه

Tدر متادیتای تصویر موجود می باشند  و   مقادیر  = دمای سطح زمین بر حسب درجه کلوین 

  10= رادیانس باند  

تر از صفر  )، پایینNDVIو شاخص پوشش گیاهی(  -1له برای دمای سطح زمین ،بااتر از ی لحاظ شده در این مرح آستانه

 < 0and NDVI <  1-LST (در نظر گرفته شد
.( 

کیلومتر مربع برآورد گردید. در واقع می  NDVI 21/2161و  LSTسطح پوشش برف استخراج شده از طریق الگوریتم های 

جهت برآورد سطح برف عمل کرده و خروجی بهتر  NDSIتوان چنین بیان کرد که این الگوریتم ها به عنوان مکمل شاخص 

 دهد و بادقت باایی را ارائه می
Brightness 

گی برف با سطوح ابر و سایر کاربریها با استفاده از سه الگوریتم بیان شده سطح پوشش برف استخراج گشته و مشکل آمیخت

برطرف گردید اما آن دسته از سطوح برفی که ضعیف بوده و دارای انعکاس پایینی هستند از طریق الگوریتم ضریب روشنایی 

استخراج گردید تا بدین طریق بتوان سطوح برف را با دقت بسیار مناسب و بدون آمیختگی با سایر کاربر یها برآورد کرد. 

یی برخوردارند، البارتی دیگر میتوان گفت که ضریب شفافیت برف با دیگر کاربر یها متفاوت بوده و از ضریب شفافیت بایه ع

های  ها وجود دارند و استخراج آنها با الگوریتم لذا از این شاخص برای استخراج آن دسته از سطح پوشش برفی که در دره

 ) ارائه شده است.5اخص مورد نظر در رابطه( دیگر ممکن نیست، استفاده شده است. فرمول ش

   5(رابطه)

مجموع همه میانگین روشنایی در باندهای مرئی و   مقدار میانگین روشنایی از یک شیء است و  Bدر این رابطه ،

vis
n
  Maxو  Min) به کار گرفته می شود که در آن مقادیر 6رابطه ( MaxDiffتعداد باندها است. در ادامه، برای محاسبه  

 به ترتیب، میانگین کمترین و بیشترین شیءها است.

  6(رابطه                                   )
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 < Brightness).در نظر گرفته شد 0021تر از الآستانه مورد نظر برای این الگوریتم ، درجه روشنایی با

نهایتاً با اجرای این الگوریتم بر روی نتایج سه الگوریتم بیان شده سطوح برف برای کوهستان سهند 1200( 

 کیلومتر مربع برآورد گردید. 98/2881به میزان 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 : نمایشی از نتایج بدست آمده از سطح پوشش برف 5نگاره 

 ارزیابی نتایج -4

به برآورد سطح پوشش برف  NDSIهای تصویر و تنها با به کارگیری الگوریتم  پردازش بر روی پیکسلهای اخیر با  پژوهش

اند بخشی دارای  اند؛ بنابراین در نتایج چنین تحقیقاتی ممکن است پیکسلهایی که به عنوان برف شناخته شده پرداخته

مسئله دقت استخراج  برف را پایین آورده و امکان  پوشش برفی بوده و بخشی از آن کاربر یهای دیگر را شامل شود که این

 استخراج تمامی سطوح برفی را با مشکل مواجه میکند. ازجمله این تحقیقات، استخراج سطح برف با تصاویر سنجنده 

MODIS به علت قدرت تفکیک مکانی پایین، آن دسته از پوشش برفی که در  ای است که در این نوع از تصاویر ماهواره

های کوهستانی هستند قابل استخراج نبوده و عاوه بر این تفکیک پوشش برف از پوشش ابر با دقت بسیار پایینی  دره داخل

 انجام میشود. پژوهش حاضر با روش پردازش شیءگرا به برآورد سطح پوشش برف پرداخته است .

بندی شده و از این طریق پیکسل در این روش پیکسل ها براساس شکل،  بافت و تن خاکستری در سطح تصویر تقسیم 

ها را برطرف می کند. بنابراین با تخصیص هر شیء  ها به شیءهای تصویر تبدیل می شوند که مشکل آمیختگی پیکسل

در  NDVIو Brightnessیابد همچنین استفاده از الگوریتم های مکمل از جمله  به کاربری خاص دقت طبقه بندی افزایش می

 بخشد . قت نتایج پژوهش حاضر را نسبت به تحقیقات اخیر قوت مید NDSIکنار الگوریتم 
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وه بر الو روش نوین طبقه بندی تصاویر، ع  8Landsat بنابراین در پژوهش حاضر به دلیل استفاده از تصاویر ماهواره ای

استخراج سطح برف در دامنه های مختلف منطقه مورد مطالعه، پوشش برف داخل دره ها نیز به وسیله الگوریتم های مورد 

در روش پردازش شیءگرا ،تشخیص و  LSTدند و با به کار بردن الگوریتم استفاده با دقت مناسب و قابل قبول استخراج ش

درک   5پذیر شد تا نتیجه مطلوبی از سطح برف ارائه شود. نتایج حاصل شده در نگاره شماره  جداسازی برف از ابر امکان

 بهتری را از مطالب ارائه شده نمایش می دهد.

دهد. همانگونه که در  نتیجه کلی سطح پوشش برف استخراج شده از منطقه مورد مطالعه را نشان می )b( 6نگاره شماره 

شود سطح پوشش برف با دقت بسیار مناسبی برآورد شده است که میتوان از چنین نتایجی  نتیجه تحقیق مشاهده می

 ، استفاده نمود.جهت مدیریت مناسب منابع آب مناطق کوهستانی که اکثر بارش به صورت برف هست

 نتیجه گیری -5

و به کارگیری روش های پردازش   8Landsatهمانگونه که در نتیجه تحقیق مشاهده شد استفاده از تصاویر ماهواره ای 

استخراج سطح پوشش برف در مناطق کوهستانی را دارا می باشد. با  زم جهتالبندی تصاویر کارایی  شیءگرا در طبقه

سطح برف و همچنین کم هزینه بودن استفاده از این نوع تصاویر ماهواره ای، می توان با اطمینان توجه به برآورد دقیق 

های این نوع از تصاویر بهره برد؛ چراکه برداشت های زمینی برای مطالعه  زیادی جهت بررسی سطح پوشش برف از مزیت

سطح پوشش برف  (b 02/11/5931منطقه کوهستانی سهند برای تاریخ  از TIRSو  OLIتصویر ماهواره ای سنجنده های  (a 6نگاره :

 استخراج شده از منطقه مورد مطالعه به روش پردازش شیءگرا
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ف سایر الانی، از دقت کافی برخوردار نیستند. برخ بودن هزینه به دلیل صعب العبور بودن مناطق کوهستالوه بر باالبرف ع

و روش طبقه بندی پیکسل پایه استفاده شده،  در پژوهش  MODISپژوهش های انجام گرفته که از تصاویر ماهواره ای 

 NDVI, LST, Brightnessحاضر جهت استخراج سطح پوشش برف از تکنیک های پردازش شیءگرا، الگوریتم های 
NDSI,  و

8یر ماهواره ای از تصاو
Landsat   استفاده شد. در نهایت سطح پوشش برف برای محدوده کوهستانی سهند به میزان

کیلومترمربع محاسبه گردید. با توجه به اهمیت برف به عنوان یک منبع بسیار مهم و حیاتی برای تأمین آب  98/2881

 بردن الو داشتن مزیت های فراوان این نوع از بارش نسبت به انواع بار شهای شناخته شده در منطقه کوهستانی، لزوم با

حاضر می تواند به این نیاز پاسخ دهد و روشی که در این  دقت در استخراج  برف بیش از پیش احساس میشود که تحقیق

پژوهش برای برآورد سطح برف ارائه گردیده است می تواند راهنمای بسیار مناسبی برای دانشجویان و اساتیدی که در این 

واره ای موارد  بردن دقت در زمینه برآورد و استخراج سطح پوشش برف از تصاویر ماهالزمینه فعالیت دارند باشد. جهت با

 زیر را می توان پیشنهاد کرد تا به عنوان جایگزینی برای برداشت های زمینی باشد:.

8تر از الاز تصاویر ماهواره ای با قدرت تفکیک با -1
Landsat   همچون تصاویر ماهواره ایAster  2وSentinel  .استفاده شود 

 .Asterسنجنده  DEMجای استفاده از  به الاستفاده از مدل رقومی ارتفاعی با قدرت تفکیک با -2

برای محاسبه دمای سطح زمین از روش های دیگر همچون الگوریتم پنجره مجزا نیز استفاده شود تا نتایج  آن  -3

 مقایسه شده و بهترین روش تعیین گردد. ،Landsat 8ماهواره  01با دمای سطح زمین محاسبه شده به وسیله باند 

جهت استخراج سطح پوشش برف از روش پردازش شیءگرا استفاده شود؛ چرا که در این روش طبقه بندی  -4

سطح پوشش   (نه برمبنای پیکسل های تصویر)میتوان از پارامترهای مختلف استفاده کرده و برمبنای شیءهای تصویر 

 برف را محاسبه کرد.

 منابع و مآخذ -6

زدور و سیستم اطاعات جغرافیایی در پهنه بندی پوشش برف،  مطالعه موردی: کاربرد سنجش ا (1384)ادهمی، سام،  -1

 .GISحوضه آجی چای، رسولی علی اکبر، دانشگاه تبریز ،گروه سنجش ازدور و 

در  GISکاربرد سنجش ازدور و  (1398)اکبری، سلیمانی، حبی بنژاد روشن، رئیسی؛ مسلم، کریم ،محمود، محسن،  -2

ارزیابی تغییرات کاربری اراضی، مطالعه موردی: حوضه آبخیز نورآباد لرستان، همایش ژئوماتیک، تهران، سازمان نقشه 

 برداری کشور.

پهنه بندی و مقایسه دمای سطح زمین با استفاده  (1393)المدرسی، رحیم آبادی، خضری؛ سید علی، ابوالفضل ،صادق،  -3

(مطالعه موردی شهرستان بهشهر)، نخستین همایش ملی کاربرد مدل  8ر لندست ،تصوی 11و  01از دو باند حرارتی 

 در آمایش سرزمین، دانشگاه آزاد اسامی واحد یزد. (GISسنجش از دور و )های پیشرفته تحلیل فضایی 

 ENVIو پردازش تصاویر ماهواره ای  ENVI، راهنمای کاربردی نرم افزار (1394)پیرنظر، زند کریمی؛ مجتبی، آرش،  -4

  242انتشارات ناقوس، تهران، صص. ،5.1

تخمین سطح پوشش برف با استفاده از  (1393)جویباری مقدم،  آخوندزاده،  سراجیان؛ یاسر،  مهدی ،محمدرضا،  -5

، اولین کنفرانس بی نالمللی مهندسی محیط زیست، تهران، مرکز راهکارهای دستیابی 8-تصاویر ماهواره ای لندست 

 به توسعه پایدار.

 46، ذوب برفدر حوضه آبریز طالقان، پژوهش های جغرافیایی، شماره ،(1382)حجام، شرعی پور؛ سهراب، زهرا،  -6

  49-62صص.
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، بررسی و ارزیابی روند تغییر سطوح جنگل (1386)رضایی بنفشه،  رست مزاده،  فیض یزاده؛ مجید،  هاشم ،بختیار ، -7

)، پژوه شهای جغرافیایی، 5002- 1987لهای ارسبارانمطالعه موردی جنگ GISبا استفاده از سنجش از دور و 

 .951- 143، صص 62شماره

، برآورد رواناب ناشی از (1398)اد ،سعید، سید جمال الدین، سوسن،رایگانی، سلطانی کوپایی، خواجه الدین، براتی؛ بهز -8

  4، شماره.2دیریت آبخیز، جلد مجله مهندسی و م ،MODISذوب برف با استفاده از تصاویر ماهواره ای 

 روستایی، رحی مپور، نخستین روحی؛ شهرام، توحید، مهسا ، -9

،  دومین NOAA-AVHRRآشکارسازی سطح پوشش برف حوضه آبریز تبریز با استفاده از تصاویر ماهوار های ،(1395)

جهاد دانشگاهی واحد استان  کنگره بی نالمللی علوم زمین و توسعه شهری، تبریز، شرکت کیان طرح دانش، پژوهشکده

 آذربایجان شرقی.

کاربرد داده های سنجش ازدور در آشکارسازی تغییرات   (1387)فیضی زاده، جعفری، نظ مفر؛ بختیار، فیروز، حسین ، -10

 .42 17-، صص43کاربری های اراضی شهری مطالعه موردی فضای سبز شهر تبریز، نشریه هنرهای زیبا، شماره 

( ،بررسی سطح پوشش برف حوضه های جنوب غربی ایران، در 1388حی، داور؛ ابراهیم، کیوان، مجید ،)فتاحی، نو -11

  109-120، صص.59ارتباط با سیگنال های اقلیمی، فصلنامه تحقیقات جغرافیایی، شماره 

أثیرگذار در طبقه ، مقایسه روش های پیکسل پایه، شیءگرا و پارامترهای ت(1388)فیض یزاده، هالی؛ بختیار، حسین، -12

فیضی   -31 84-73، صص.17بندی پوشش / کاربری اراضی استان آذربایجان غربی ،پژوهش های جغرافیایی، شماره 

 زاده،  شهابی،  سیفی؛ بختیار،  هژار،  هوشنگ ،

شیءگرای تصاویر ماهواره -، شناسایی پهنه های مستعد توفان های نمکی دریاچه ارومیه با استفاده از پردازش فازی(1395)

  269-284، صص3، شماره 3، دوره (دانش مخاطرات سابق)ای، مدیریت مخاطرات محیطی 

رشد و توسعه شهری با به مدل سازی تخریب اراضی کشاورزی بر اثر (1395)فیضی زاده، سلمانی؛ بختیار، سعید،  -41

کارگیری رو شهای شیءپایه پردازش تصاویر ماهواره ای در محدوده شهری ارومیه، آمایش سرزمین، دوره هشتم، شماره 

  177-202دوم، صص.

 میریعقوب زاده،  قنبرپور؛ میرحسین،  محمدرضا ،  -51

در مدل سازی رواناب ذوب برف ،مطالعه  MODISبررسی نقشه های پوشش برفی حاصل از تصاویر ماهواره ای  (1398)

  141-148، صص .67موردی: حوضه آبخیز سد کرج، مجله علوم زمین ،شماره 
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 چکیده 

های آبی است که در ارتباط مستقیم با پارامترهای موثر بر اکوسیستمترین از مهمترین و کلیدی روند تغییرات دما

های ی آبی، دادهباشد، اطالع از الگوهای دمایی در یک پهنهپارامترهای کمی و کیفی آب و سالمت اکوسیستم آبی می

گردد. یهای سطحی، منطبق بر کاربری تعیین شده ، تلقی مارزشمندی جهت مدیریت منابع آب و حفظ کیفیت آب

های کیفی و های دمایی بر تنوع زیستی و حیات جانداران آبزی تاثیرگذار است. تغییرات دما از چالشهمچنین تنش

عنوان مطالعه های دما در دریاچه شهدای خلیج فارس چیتگر)بهباشد. در این پژوهش دادههای آبی میبیولوژیک در پهنه

های زمانی و مکانی دما مورد تحلیل قرار گرفته است. همچنین ت دادهسال ، جهت بررسی تغییرا 5موردی( به مدت 

استفاده گردیده است. براساس الگوهای  Landsat 8 OLI/TIRSهای سنجش از دور ماهواره ها از دادهجهت بررسی روند

کند. ولی در تغییر میی دمایی های فصلی شیب روند، مشاهده گردید که نوع توزیع با تغییر بازهمکانی و زمانی و بررسی

 های دمایی دیده نشده است.مجموع روند با تغییرات زیادی مواجه نبوده است و ناهنجاری

 ، دریاچه چیتگرسنجش از دور، تغییرات دما، کیفیت آبهای کلیدی: واژه
 

Investigation of temporal and spatial temperature data changes 

 (Chitgar Persian Gulf Martyrs Lake) 
Behnaz Karimi 1, Hossein Aghighi 2, Seyed Hossein Hashemi 2 

 

1Science & Environmental engineering, shahid Beheshti University  
2Remote Sensing & GIS PHD, shahid Beheshti University 

3Environmental engineering PHD, shahid Beheshti University 

 

Abstract 

The trend of Temperature changes are one of the most important and key parameters affecting 

aquatic ecosystems that are directly related to the quantitative and qualitative parameters of water, 

knowledge of temperature patterns in a water area, valuable data for water resources management 

and Maintaining surface water quality is considered in accordance with the designated use. 

Temperature stresses also affect the biodiversity and life of aquatic organisms. Temperature 

changes are a qualitative and biological challenge in water zones. In this study, temperature data 

in Chitgar Persian Gulf Martyrs Lake (case study) for 5 years have been analyzed to investigate 

changes in temporal and spatial temperature data. Landsat 8 OLI / TIRS remote sensing data were 

also used to investigate the trends. Based on spatial and temporal patterns and seasonal studies of 

trend slope, it was observed that the type of distribution changes with changing temperature range. 

But in general, the trend has not changed much and no temperature anomalies have been seen. 

Keywords: Remote sensing, Water Quality, Temperature, Chitgar Lake 
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 مقدمه - 1

ترین مباحث و نیازهای امروزه جوامع است و فرآیند پایش کیفیت آب یک از ابزارهای مورد مدیریت منابع آب از ضروری

ریزی، مدیریت باشد، در حقیقت بدون اطالع از روند تغییرات کیفی و پارامترهای آن، برنامهمدیریت منابع آب مینیاز 

باشد. از پذیر نمیهای مدیریتی امکانهای مختلف، طراحی و اجرای برنامهبهینه و تخصیص منابع برای مصارف و کاربری

-ت که رابطه مستقیم بر روی سایر پارامترهای کیفی آب و اکوسیستمترین پارامترهای تحت پایش در منابع آب دماسمهم

های آبی دارد. به علت تعییرات اقلیمی و پدیده گرمایش جهانی، در سالهای اخیر در رابطه با تغییرات زمانی و مکانی دما 

توان ها میه این بررسیو ارتباط آن با تغییرات آب و هوایی ، خشکسالی و... تحقیقات زیادی صورت گرفته است. از جمل

ساله بررسی شده است و نتیجه  50مکانی حوضه مارون اشاره کرد که تغییرات در یک بازه -به بررسی تغییرات زمانی

تحقیق نشان از روند صعودی دمای فصل تابستان، و روند ثابت دمای فصول زمستان داشته است و گواه تغییر اقلیم به 

 (.1384حدی و همکاران،تر شدن بوده است )موسمت بری

 SST ارزیابی شده است. برآورد دما  با روش  در پژوهش دیگر تغییرات زمانی و مکانی دمای سطح آب در خلیج فارس 

بوده و مطالعه به سمت غرب  دمای سطح آب از شرق منطقه موردی افزایش دهندهنشانتغییرات زمانی  انجام شده و

، همچنین نتایج به دست آمده مربوط به تغییرات مکانی در محدوده بوده استکمترین دما مربوط به نواحی شرقی منطقه 

های مشابه در منطقه خلیج فارس و از پژوهش (1400)حیدری,  بوده است.کم عمق دریا و نواحی نزدیک به ساحل 

 ی( نیز اشاره کرد. در تحقیق دیگر رژیم دمایی رودخانه1399پژوهش کریمیان.س وهمکاران)توان به دریای عمان می

(Snoqualmie) بینی روندها، مورد بررسی و ارائه مدل قرار گرفته استدر واشنگتن آمریکا جهت پیش (Steel, 2016). 

های مختلف آبی و با توجه به نوع پهنه و اهداف مد نظر به مقوله بررسی پهنهبا مرور منابع این نتیجه بدست آمد که در 

ها میانگین دما پارامتری کلیدی شود، بعنوان مثال در برخی از پهنههای مختلف نگریسته میتغییرات دمایی با دیدگاه

اکید دارند. در این مقاله نیز ها بر ضرورت تعیین روندها تی پژوهششود و در برخی دیگر بالعکس، اما همهتلقی می

برای  8شود و از ماهواره لندستتغییرات دما و توزیع مکانی و زمانی آن در دریاچه شهدای خلیج فارس چیتگر بررسی می

ها استفاده شده و اثربخشی کاربری آن مورد ارزیابی قرار گرفته است. از دیگر کاربردهای این پر کردن فواصل کمبود داده

 توان به تأثیر تغییرات دما بر سایر پارامترهای کیفی و حیات آبزیان دریاچه اشاره کرد.بررسی می
 

 روش تحقیق ها وداده -2

 محدوده مورد مطالعه

عنوان منطقه مورد مطالعه انتخاب شده است. شهرداری تهران، به 22دریاچه شهدای خلیج فارس چیتگر واقع در منطقه 

میلیون متر مکعب به  6,8هکتار و حجم  132در شمال غرب شهر تهران به مساحت  ی مصنوعی کم عمق،این دریاچه

واقع شده  (to 51°13‘22” Eastern longitude & 35°44‘20” to 35° 45‘34” north latitude ”21‘12°51)مختصات،

تفرج شهروندان، ایجاد (. اهداف ایجاد این دریاچه ایجاد جاذبۀ گردشگری و بستری جهت  2019است )بیات و همکاران،

های مختلف تفریحی، توریسم، و فضای تفریحی، تلطیف هوای منطقه، توسعه اقتصادی از طریق ایجاد اشتغال در حوزه

 (.1باشد )شکل شمارههای تجاری و ... میچنین توسعه امکانات و زیرساختهم
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 ایستگاههای پایش دریاچه شهدای خلیج فارس چیتگر و موقعیت-1شکل 

 هاها و روشداده

 5سال پیاپی در  5های دمای پایش شده در طول های در دسترس، دادهگرفته بر روی دادههای اولیه صورتبا بررسی

گیری و ثبت های دما هم در سطح و هم در عمق اندازهایستگاه زمینی از آزمایشگاه مستقر در دریاچه دریافت شد، داده

های عمق دریاچه در ایستگاه عمق است، اختالف دمای سطح و عمق کم است،بعلت اینکه این دریاچه کمگردد. می

باشد که با سطح تراز دریاچه متغییر است. متر می 7,2-5,5متر و در ایستگاه مرکزی بین  4,4-2,7حاشیه دریاچه بین 

 های دمای سطحی استفاده شده است.در این پژوهش از داده

ها وجود دارد، های میدانی همچون خرابی دستگاهها و تجهیزات، کمبود داده در برخی ماههای پایشمحدودیتبه علت  

های بعنوان داده  (Landsat 8 OLI/TIRS) ( ماهواره 1400تا  1396ای مربوط )سال در این تحقیق از تصاویر ماهواره

 شود.اطالعات زمینی استفاده میهای فاقد ها و سالسنجش از دوری جهت برآورد دما در ماه

مورد ارزیابی قرار گرفت.   Q-Q Plotو  Shapiro-wilkها از نظر نوع توزیع بررسی گردید و با دو آزمون در ابتدا داده

 ها نرمال ارزیابی گردید. نوع توزیع داده  p-value>0.05با مقدار 

های دمای سطح دریاچه با استفاده از داده LSTو روش محاسبه دمای سطح زمین  QGISافزار سپس با استفاده از نرم

 برداری زمینی برآورد گردید.های منطبق بر روزهای نمونهدر تاریخ 8ماهواره لندست 

با استفاده از معادله انتقال تابشی و روش مبتنی بر نظریه انتقال تابشی برآورد شده است. در این روش  LSTمحاسبه 

 این. گرددمی استفاده (Landsat 8 OLI/TIRS)ماهواره  10س از انجام تصحیحات هندسی و اتمسفری، از باند پ

 (Yu, 2014) .گرددمی محسوب“ ”Radiative Transfer Equation یافته توسعه روابط از معادالت

توسعه داده شده، استفاده  8برآورد دما با استفاده از ماهواره لندست که جهت (1)در این تحقیق از رابطه ساده شده

 (Avdan, 2015) گردیده است.

  
T = TB/[1+( * TB/C2) * ln(e)] 

 

    = wavelength of emitted radiance 

 C2 = h * C/S=14388 µm k, c is the light speed, h is the Planck constant 

 TB = At-Satellite Brightness Temperature 

 e = Emissivity  

ای، در حاصله از تصاویر ماهوارههای برداری زمینی و دادههای مربوط به نمونهپس از انجام محاسبات، با مقایسه داده

بدست آمد  2R=0.96درصد و  با  95معادله رگرسیون خطی درجه اول مربوطه با سطح اطمینان  ،Rافزار محیط نرم

های زمینی معادله ای بود. سپس با استفاده از دادههای ماهواره(. که دقت قابل قبولی در تخمین دما از طریق داده2)شکل

ایی های فاقد اطالعات زمینی از برآوردهای ماهوارهاعتبارسنجی شده و اعتبار مدل تأیید شد،  سپس جهت ماهبدست آمده 

 استفاده گردید.

(1)  
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 8های لندست گیری زمینی و دماهای برآوردی از دادهتصویر توزیع دماهای نمونه-2شکل

 

 نتایج و بحث -  3

ای رگرسیون خطی درجه اول مربوطه با سطح اطمینان زمینی و ماهوارههای باتوجه به محاسبات و برآوردها، بین داده

بدست آمده و اعتبار سنجی گردید، که جهت پرکردن فواصل با کمبود داده از این رابطه  2R=0.96درصد و  با  95

 استفاده شده است.

های زمینی و کردن خالء کمبود داده های ماهواره برای پربا توجه به بررسی صورت گرفته بر روی کارایی استفاده از داده

توانند این فواصل را پر کنند، توجه به این نکته نیز ضروری است ها با دقت قابل قبولی میدر کنار این نتیجه که این داده

که محدودیت شرایط جوی مانند پوشش ابر، در برخی از ماههای سال مانع محسوب شده و همراه با ایجاد خطا در 

های های زمینی و پایشدر این پژوهش دیده شد. بنابراین باید بر ثبت داده 98ت. این مورد در زمستان سال محاسبات اس

 تأکید و نظارت گردد.  گونه مواقعمیدانی در این

 

 زمانی-الگوی تغییرات مکانی

در دماهای   یکن الگوی توزیعهای مکانی و زمانی بارز نبوده ولبا ثبت روندهای فصلی دما مشاهده گردید که، تغییرات داده

تر قرار عمقهایی که در قسمتهای کمگردد. در فصول گرم سال ایستگاهپایین و فصول سرد سال دستخوش تغییر می

شود، اختالف دهند. اما این الکوی توزیع در زمستان دیده نمیمیتر نشان دارند دمای باالتری را نسبت به قسمتهای عمیق

درجه  2درجه سلسیوس و در زمستان کمتر از  5دمای مینیمم و ماکزیمم دمای سطحی دریاچه در تابستان حدود 

 سلسیوس ثبت شده است. 

( نتایج ذیل قابل برداشت است که 3های دما در فصول  متفاوت )شکلبا مقایسه پروفیل دما و توزیع موقعیت مکانی داده

های زمانی در داده-های دریاچه وجود دارد و تغییرات مکانییش دما از مرکز دریاچه به سمت کنارهدر نیمه اول سال افزا

دما بارز نیست، این شرایط همراه با باال بودن اختالف دمای حداقل و حداکثر دریاچه در فصول گرمتر است. در نیمه دوم 

( در تصویر 3کند. این تغییر الگو در شگل )شماره غییر میها در دماهای پایین کمی تزمانی داده-سال الگوی توزیع مکانی

درجه سلسیوس نشان داده شده است . همچنین اختالف دمای  7-5,5در محدوده دمایی  99مربوط به زمستان سال 

 باشد.مینیمم و ماکزیمم در دماهای پایین کمتر می
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 های دما به تفکیک چهار فصل زمانی داده-الگوی مکانی-3شکل 

همپنین روند تغییرات دمای دریاچه در فصول مختلف سال ترسیم گردید، که شیب روند متفاوتی در فصول مختلف 

 گردد.سال مشاهده نمی 5( ولی بازه تغییرات ناهنجاری در طول این 4بدست آمد )شکل

 

 

 

 الف(

 ب(



 

774 
 

774 

 

 

 

 

 -،ت1396-1399پاییز-، پ1396-1400تابستان -، ب1396-1400بهار -روند تغییرات دمای دریاجه در فصول مختلف ) الف- 4شکل

 (  1396-1399زمستان

باشد. الزم به ذکر است، بعلت از دسترس خارج بودن حاوی اطالعات فصلی و ساالنه دمای دریاچه می 1جدول شماره 

پوشش باالی ابر همراه بوده ها ثبت نشده است و اغلب تصاویر ماهواره همراه با داده 98تجهیزات پایش در زمستان سال 

های قابل اتکایی در این مقطع زمانی وجود و این موضوع، امکان ثبت دماهای با دقت را محدود نموده است، لذا داده

 ندارد.
 (1400-1396اطالعات دمای دریاچه چیتگر ) -1جدول شماره 

 

Var Median mean Min Max season Year 

 بهار 26.4 12.2 21.4 23.4 18.5

1396 
 تابستان 29.2 24.6 27.3 27.3 1.8

 پاییز 20.9 6.7 16 18.1 24.4

 زمستان 11.9 6.5 8.7 7.3 5.6

 بهار 25.3 15.8 20.6 18.5 17.5

1397 
 تابستان 29.5 25.6 28.2 28.8 1.6

 پاییز 23.8 9.9 16.1 14.9 20.1

 زمستان 9.5 6.2 7.4 7.2 0.8

 بهار 27.3 14.5 21.8 22.9 17.5

1398 
 تابستان 29.2 24.8 27.6 28.2 1.9

 پاییز 22.7 11 17.2 17.8 19.9

 زمستان - - - - -

 بهار 22.4 14.4 18.8 18.4 5.9

1399 
 تابستان 27.8 26.9 27.5 27.7 0.2

 پاییز 23.4 9.7 16.9 17.2 29.9

 زمستان 11.8 5.6 9.1 9.8 6.1

 پ(

 ت(
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 بهار 25.7 14.4 22.3 23.8 13.8
1400 

 تابستان 30.4 25.9 27.9 27.8 1.1

 

درجه سلسیوس در تابستان سال  30,4سلسیوس و ماکزیمم آن  5,6سال  5مینیمم دمای ثبت شده در دریاچه در این 

ها در های مختلف جلبکجاری بوده است. از آثار بارز تغییرات دما میتوان به این نکات اشاره نمود که رشد و حضور گونه

های آبزی است، روند تغییرات ارتباط مستقیم با تغییرات دما بوده و با توجه به اینکه دریاچه زیستگاه ماهیان و برخی گونه

شود ها و سایر موجودات میدما پیامدهای بیولوژیکی دارد. به عنوان مثال، حداکثر دما باعث ایجاد اثرات کشنده در ماهی

های دمای زیستی تر نسبت به تغییرات دمایی، تعریف محدودههای حساسر مورد گونه(. البته د2016)استیل و همکاران،

 کاربرد بیشتری دارد.

 بندیگیری و جمعنتیجه -  4

های دما در یک مطالعه موردی )دریاچه شهدای خلیج فارس چیتگر( مورد در این پژوهش تغییرات زمانی و مکانی داده

ارزیابی به جهت اهمیت تأثیر تغییرات دما بر کیفیت آب دریاچه و اکوسیستم آبی آن صورت بررسی قرار گرفته است. این 

سال ، جهت بررسی استفاده شده  5در دریاچه چیتگر به مدت  های دمای ثبت شدهگرفته است. در این تحقیق از داده

سویی نیاز به داده، به جهت بررسی  های سال و ازمیدانی در برخی ماه های پایشعلت کمبود دادهاست. همچنین به 

استفاده گردیده است. و با توجه به نتایج و محاسبات  Landsat 8 OLI/TIRSهای سنجش از دور ماهواره ها از دادهروند

 صورت گرفته، این روش در برآورد دما، کارآیی مناسبی در این ارزیابی داشته است.

فصلی شیب روند، مشاهده گردید که نوع توزیع مکانی و زمانی با تغییر  هایبراساس الگوهای مکانی و زمانی و بررسی

تواند به موقعیت کند. ولی در مجموع روند با تغییرات زیادی مواجه نبوده است. این پدیده میبازه دمایی تغییر می

به مدت محدودی عمق و داخل محدوده شهری مربوط باشد که ای مصنوعی و کمجغرافیایی دریاچه به عنوان دریاچه

باشد. از سوی دیگر آبگیری شده و تبادالت و ورودی و خروجی محدودی دارد. عمده خروجی در دریاچه پدیده تبخیر می

های تر گویاتر است و نیاز است که این نتایج با استمرار پایشهای زمانی طوالنیهای روند دمایی در بازهاساساً بررسی

 گتری بررسی و کنترل گردد.های زمانی بزرزمینی در بازه
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 چکیده 

ترین متغیر بیوفیزیکی پوشش گیاهی است که وضعیت ساختاری پوشش گیاهی را بیان شاخص سطح برگ یکی از مهم

پردازند ورودی کلیدی به ها که به ارزیابی تبادالت ماده و انرژی بین زمین و اتمسفر میکند و برای بسیاری از مدلمی

ر به عنوان ابزاری منحصر بفرد برای تخمین چنین متغیرهای های اخیر سنجش از دوآید. از این رو، در دههحساب می

های سنجش از دوری بکار گرفته هایی که برای تخمین متغیرهای پوشش گیاهی از دادهاند. یکی از روشبکار گرفته شده

گیری ندازهسازی شده با بازتابندگی ا، بازتابندگی شبیههای انتقال تابش است. در این روشسازی مدلشود معکوسمی

گیری سازی شده با بازتابندگی اندازهترین بازتابندگی شبیهشده بواسطه یک تابع هزینه مقایسه شده و مقادیر ورودی مشابه

به  LSEها و تابع سازی دادهشود. در تحقیق حاضر از نرمالشده به عنوان مقادیر تخمین زده شده در نظر گرفته می

ها به سازی به همراه میانگین بهترین جوابا استفاده شده است و نتایج نشان داد نرمالههمراه میانگین بهترین جواب

 شود.درصد باعث بهبود نتیجه بازیابی می ٪7میزان 

 LUTمدل انتقال تابش، جدول  (،LAIشاخص سطح برگ)های کلیدی: واژه
 

Leaf area index (LAI) retrieval using radiative transfer model 
 

Meysam shirmohammadpour 1, alijafar mousivand2, Behzad mohammadi3 
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Abstract 

Leaf area index is one of the most important biophysical variables of vegetation that expresses 

the structural status of vegetation and is a key input for many models that evaluate the exchange 

of matter and energy between the earth and the atmosphere. Therefore, in last decades, remote 

sensing has been used as a unique tool to estimate such variables. One of the methods used to 

estimate vegetation variables from remote sensing data is the inversion of radiation transfer 

models. In this method, measured reflectance compared with the simulated reflectance by a cost 

function and the input values of the most similar simulated reflectance to the measured reflectance 

are considered as estimated values. In the present study, we used data normalization method along 

with LSE function and the multiple best solution. The results showed that, data normalization 

with the mean of the best solution by 7% NRMSE improves the estimation result. 
Keywords: leaf area index (LAI), radiative transfer model (RTM), look-up table (LUT) 
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 مقدمه - 1

های است که معرف وضعیت ساختاری پوششگیاهی متغیرهای پوششترین مهم جمله از( LAI)1برگشاخص سطح 

کند سطح کند و به طور کلی بیان میپوشش را کنترل می گیاهی است و فرآیندهای بیوفیزیکی و بیوشیمیایی سطح تاج

های است های مدلترین ورودیگیاهی پوشیده شده است از این رو به عنوان یکی از مهمزمین با چه تراکمی از پوشش

 ,Meroni)کنند سازی میهای زیرزمین را مدلکه تبادالت ماده و انرژی بین سطح زمین، اتمسفر و حتی الیه

Colombo, & Panigada, 2004).  LAI بعد است و به نسبت مجموع مساحت یک طرفه سطح یک پارامتر بی

علیرغم دقیق بودن،  LAIگیری زمینی متغیر اندازه .(Chen & Black, n.d)شود برگ در واحد سطح زمین گفته می

 Rسازد )باشد که در اغلب موارد استفاده از آن را ناممکن میاس بزرگ مینیازمند صرف هزینه و زمان زیادی در مقی

Darvishzadeh, Skidmore, and Prins 2008ترین (. سنجش از دور به دلیل پوشش وسیع و مستمر مناسب

  باشد.می LAIابزار برای استخراج اطالعات مربوط به متغیرهای پوشش گیاهی از جمله 

شود. دسته بندی میی کلی تقسیمهای سنجش از دوری به سه دستهگیاهی از دادههای بازیابی پارامترهای پوششروش

گیاهی و باندهای خاص تصاویر شوند. وجود رابطه بین پارامترهای پوششهای آماری/تجربی شناخته میاول با عنوان روش

ها به بوسیله ابراین تخمین پارامترهای پوشش گیاهی در این روشباشد. بنها میسنجش از دوری فرض اساسی این روش

ی زمینی و استفاده از مدل تعلیم یافته برای آوری شدههای جمعتعلیم یک مدل پارامتریک یا ناپارامتریک براساس نمونه

ها دارند ه از روشای که این دستپذیرد. با وجود سادگی و محاسبات بهینههای مجهول تصویر انجام میتخمین پیکسل

های برداشت ، محدودیت، وابستگی به مکان سنجندهLAIگیاهی برای مقادیر باالی های پوششولی اشباع شدن شاخص

رو ساخته است با این حال، با در نظر گرفتن برخی از مالحظات ها را با محدودیت روبهی زمینی استفاده از این روشداده

های فیزیکی هستند ای بدست آورد. دسته دوم روشاده کرد و در مواردی نتایج قابل مالحظهها استفتوان از این روشمی

گیری شده انجام بازتابندگی اندازهو سازی شده های شبیهبازتابندگیاختالف بین سازی کمینهاز ، تخمین متغیرها که

های گیاهی از مدل. این رویکرد برای بازیابی متغیرهای بیوفیزیکی پوشش(Frederic and Buis 2008a)شوند می

( 2های سنجش از دوری )( داده1است. )کند و به طورکلی از چهارمولفه تشکیل شده ( استفاده میRTM) 2انتقال تابش

. تابع هزینه برای مقایسه )2015sivand et al., Mou(( تابع هزینه 4) 3سازی( الگوریتم بهینه3مدل انتقال تابش )

 Leonenko, Los, andگیرد)گیری شده، مورد استفاده قرار میبازتابندگی شبیه سازی شده و بازتابندگی اندازه

North 2013; Rivera et al. 2013; J. Verrelst et al. 2012های آماری/تجربی (. دسته سوم، ترکیبی از روش

های یادگیری ماشین یکی  به عنوان ورودی روشهای فیزها خروجی مدلهستند. در این روش های فیزیکیو روش

 شود.  استفاده می

 ill-posedهای انتقال تابش در ذات خود یک مسئله بازیابی متغیرهای پوشش گیاهی با استفاده از معکوس مدل

ود ( وج1کند که راه حل آن اگر و فقط اگر )را بدین صورت بیان می well-posed( مسئله 1932باشد. هادمارد)می

کند هرکدام از این شروط نقض شود ها ثابت باشد. او بیان میحل ( در فضای کل راه3همتا باشد )( بی2داشته باشد)

 . (Ben Shalom & Poeppel, 2008)خواهد بود ill-posedمسئله 

های باشد. از یک طرف، بازتابندگیگیاهی ناشی از دو علت میدر بازیابی متغیرهای پوشش ill-posedاساسأ مسئله 

ز اثرجبرانی و متقابل ترکیبات مختلف متغیرهای بیوفیزیکی تاج پوشش و بیوشیمیایی برگ است و از مشابه که ناشی ا

های سنجش از دوری به دلیل اثرات اتمسفر و کالیبره هایی است که به ترتیب در دادهها و فرضطرف دیگر، عدم اطمینان

 .Leonenko, Los, and North 2013; Verrelst et alسازی مدل وجود دارد)گیری و سادهنبودن ابزار اندازه

                                                                    
1 Leaf area index 
2 Radiative transfer model 
3 Regularization algorithms  
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 به LUTجدول ها از میان این روشتوسعه یافته است که  ill-posedهای مختلفی برای حل مشکل (. روش2012

قرار  استفاده مورد مختلف مطالعات در گسترده ای که دارد به صورتصرفهسازی سریع و حجم محاسبات بهدلیل بهینه

هزینه با  به وسیله یک تابعرا  LUTهای جدول بازتابندگی مستقیم به طور LUTبر  مبتنی معکوس گیرد. روشمی 

 4، ویا توابع واگرایی3، معیار2ارزش، 1فاصلهتواند توابع می هزینهتابع  کند اینمقایسه می شده های مشاهدهبازتاب

 (.Rivera et al. 2013شند)با

دانش قبلی درباره  استفاده از( 1انند )ماست،  شده ارائه متغیرهاتخمین بهبود مختلفی برای  سازیبهینههای تکنیک 

 عدمدلیل وجود بهاضافه کردن نویز LUT 5(MBS(، )3 )های جدول بهترین جواب از ( استفاده2) مدل پارامترهای

 . (Rivera et al., 2013)ها سازی داده( نرمال4)ها، گیریمدل و اندازه در اطمینان

افتد باعث سازی اتفاق میهای که در مدلهای سنجش از دوری و ساده سازیهای موجود در دادهوجود عدم اطمینان

گیری شده اختالفاتی در امضاء طیفی باهم داشته باشند و فرایند بازیابی سازی شده و اندازهشده بازتابندگی شبیه

ها از فضای طیفی به حالت نرمال شده زند. بنابراین تبدیل دادهگیاهی را با مشکالت زیادی مواجه ساپارامترهای پوشش

های ها شود. در مطالعات مختلفی که از روشتواند باعث کاهش اثرات  این عدم اطمینانهای ابرطیفی میبویژه در داده

سازی روش نرمال اند توجه کمتری بهاستفاده کرده LAIهای انتقال تابش جهت بازیابی پارامتر معکوس مبتنی بر مدل

ها شده است. حال آن که بهبود نتایج تخمین در هنگام استفاده از چنین روشی جهت بازیابی پارامتر کلروفیل از داده

 گزارش شده است. لذا تحقیق حاضر بر آن است تا از روش (Rivera et al., 2013)در مطالعه  6های چند طیفیداده

 استفاده کند. LAIجهت بهبود تخمین متغیر  LUTهای جدول جواب ها در کنار استفاده از بهترینسازی دادهنرمال

 روش تحقیق داده ها و -2

های سنجش از دوری، روش معکوس مبتنی بر گیاهی از دادههای بازیابی متغیرهای پوششترین روشیکی از متداول

LUT باشد که اساس تولید محصوالت میLAI وFAPAR  ماهوارهMISR وMODIS دهد.را تشکیل می 

شود. سپس ذخیره می LUTم در جدولی به نا RTMسازی شده توسط مدل های شبیهدر این روش، ابتدا بازتابندگی

شود. بدین ترتیب مقایسه می LUTهای جدول گیری شده بواسطه یک تابع هزینه با بازتابندگیهای اندازهبازتابندگی

گیری شده دارند هایی که کمترین اخالف یا به عبارتی بیشترین تطابق را با بازتابندگی اندازهبازتابندگی و یا بازتابندگی

 گردد.گیاهی مربوط به بازتابندگی انتخاب شده استخراج میمتغیرهای پوششانتخاب شده و 

  SPARCهای مجموعه داده

آوری شده طی کمپین زمینی جمع سازی از مجموعه دادهبه منظور ارزیابی عملکرد مدل معکوس و رویکردهای بهینه

SPARC 2003 از منطقه باراکس  12/07/2003که در تاریخ پروبا همزمان با برداشت زمینی -های ماهواره کریسو داده

مانچای -برداشت شده استفاده شده است. منطقه باراکس یک منطقه کشاورزی است که در جنوب اسپانیا و در منطقه ال

(N30°3’, W2°6’)  یاهیمزارع گ ،متر( 2تا  اختالف ارتفاع) هموار یتوپوگرافواقع شده است. این منطقه به لحاظ 

از ) LAI ی ازگسترده فیبا ط( ریو س ازی، چغندرقند پ ینیزم بی، ذرت ، س ونجهی)به عنوان مثال  یک شکلبزرگ و 

طی سالیان متمادی برای انجام تحقیقات سنجش از دور کشاورزی  منطقه متمرکز شده است نیدر ا ( که6,5تا  0,5

های از زمین ٪65شوند و ورت آبی کشت میهای کشاورزی این منطقه به صاز زمین ٪35مورد توجه بوده است. نزدیک به 

واقع شده است.  نیسطح زم ریمتر ز 20-30 ی در این منطقهنیرزمیز یهاآب آن به صورت کشت دیمی هستند. سطح

گرم و  یو تابستانها زییدر طول بهار و پا زیادتوان با بارش یرا م ترانهیمنطقه مد یمعمول ییآب و هوا طیشرااینجا در 

                                                                    
1 Distance function 
2 Merit function 
3 Metric function 
4 Divergence function  
5 Multiple best solution  
6 Multi spectral 
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 .(متر است یلیم 400بارش ساالنه در حدود  زانیم)خشک مشاهده کرد

به  2004سال  16تا  14و  2003ژوئن سال  14تا  12که تحت حمایت سازمان فضایی اروپا است از  SPARCکمپین  

 منظور تحقیقات در زمینه کشاورزی در منطقه باراکس اسپانیا اجرا گردید.

، Cmتوده برگ  ستی، زCWآب برگ  پارامترهای پوشش گیاهی نظیر محتوی از یادی، تعداد ز SPARCطی کمپین 

ماده خشک و  ریمقادگیری شد. ی اندازهنیزمباراکس به صورت در منطقه   LAIو  Chl (a + b) لیکلروف یمحتوا

گرم در متر مربع  800-100و  190-40 بیبه ترت SPARCی کمپین دانیم یآب حاصل از داده ها یمحتوا زانیم

(g/m2) متر ی گرم در سانت یلیم 50و  20 نیمحصوالت مزرعه ب یریگبه دست آمده از اندازه لیکلروف ریبود. مقاد

 نیانگیمانجام شد.  LAI-2000 (LI-COR Biosciences)با استفاده از  LAI یریگبود. اندازه (mg/cm2)مربع

سنجنده  Mode A . در مطالعه حاضر از تصاویربود 6,3و حداکثر  0,6 مقادیر ، حداقل 3,01برداشت شده  LAI مقادیر

برداشت گردیده است  2003ژوئن  12)به وقت محلی( و در  11:32پروبا که با زاویه زنیت صفر درجه در ساعت -کریس

 استفاده شده است

 1پروبا-معرفی ماهواره کریس

 یمکان قدرت تفکیکبا  ایزاویهو چند ای ابرطیفی کریس سنجندهشد،  یاه اندازر 2001اکتبر  22، در کریس سنجنده

 دهد.ارائه میدهد  یم لیتشکی پردازش و بهره برداربرای سنجش از دور را  هایدادهاز  یدیکه نسل جدمی باشد باال 

باند  62نانومتر در  1050تا  400( و از محدوده 55±,36±,0و با زاویه زنیس ) Modeتصاویر این سنجنده در پنج 

های این شود. تصحیحات هندسی و رادیومتریکی بر روی دادهنانومتری برداشت می 1,25طیفی با قدرت تفکیک طیفی 

 ( نشان داده شده است.1جدول پروبا در )-سنجنده اعمال شده است. اطالعات مربوط به خصوصیات سنجنده کریس

 

 

 پروبا-های برداشت شده کریساطالعات ژئومتریک داده 1شکل 

 
-اطالعات قدرت تفکیک سنجنده کریس 1جدول 

 پروبا

 اندازه تصویر
14*14 

 پیکسل(748*748کیلومتر)

محدوده 

 طیفی
 نانومتر1050تا  410

قدرت تفکیک 

 طیفی

باند با قدرت تفکیک  63

 نانومتر 1,3

قدرت تفکیک 

 مکانی
 متر 36

 

 
 پروبا-اطالعات ژئومتریک تصاویر برداشت شده کریس 2جدول 

-55 -36 0 +36 +55 F.Z.A 

12/07/2003 

177.06 165.44 102.40 37.98 26.11 Azimuth 
56.24 39.15 19.40 38.78 55.99 Zenith 

                                                                    
1 Chris-Proba 
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معکوس مورد  های برداشت شده از منطقه باراکس به منظور ارزیابی عملکرد مدلLAIاز کل  LAIداده  79تعداد 

 ( نشان داده شده است.3جدول ها در)استفاده گرفت که اطالعات مربوط به این داده
 

 SPARC 2003 نیکمپ یط شده برداشت یهاداده اطالعات 3جدول 

 پیاز سیر چغندرقند گوجه ذرت یونجه 

 15 11 10 11 16 16 تعداد

 1.34 0.4 2.98 4.82 2.43 1.22 حداقل

 2.88 0.8 4.91 6.2 4.13 3.72 حداکثر

 1.9 0.56 4.09 5.37 3.37 2.69 میانگین

 

 ینیزم یهاپروبا به همراه محل برداشت داده-سیماهواره کر یواقع یرنگ بیبا ترک ریمورد مطالعه مربوط به تصو 2شکل 

 PROSAILمدل انتقال تابش 

PROSAIL (Stéphane Jacquemoud et al., 2009) یک مدل انتقال تابش غیر خطی از نوع turbid 

medium گیرد. مدل سازی بازتابندگی تاج پوشش مورد استفاده قرار میاست که به صورت گسترده برای شبیه

PROSAIL های برای شبیه سازی بازتابندگی تاج پوشش از ترکیب مدلPROSPECT  برگ(S. Jacquemoud 

& Baret, 1990)  و مدلSAIL  تاج پوشش(Verhoef, 1984)  کند.میاستفاده 

 2500-400محدوده  یرا برا یاکرهمین-یو عبور جهت یبازتابندگ زانیاست که م یعمدل قط کی PROSPECTمدل

. پارامترهای (Stéphane Jacquemoud et al. 2009) کندیم یسازهینانومتر شب 1ی فیط کینانومتر با قدرت تفک

و  "صفحات"( )توصیف کننده متوسط تعداد Nعبارت هستند از، پارامتر ضخامت برگ) PROSPECTورودی مدل 

های دیواره سلولی ( )بیان کننده مولکولCdmها در داخل مزوفیل است(، میزان ماده خشک برگ)فضای خالی بین آن
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های (، محتوی رنگدانهCab a+b(، کلروفیل برگ)Cwمانند سلولز و لیگنین برگ است(، محتوی رطوبتی برگ)

فنول برگ است که عامل پیری های پلیشان دهنده رنگدانه( )نCbpای برگ)های قهوه(و محتوی رنگدانهCarکارتونید)

 شوند(.در برگ محسوب می

SAIL4 های انتقال تابش های مدلیکی از جدیدترین نسخهSAIL1  است که توسط ورهوف توسعه یافته است و در

یک مدل تحلیلی  SAILسازی بازتابندگی باالی اتمسفر تاج پوشش استفاده شده است. تحقیق حاضر از آن برای شبیه

گیرد که درحالت افقی ساز بازتابندگی تاج پوشش است که تاج پوشش را به صورت صفحه موازی در نظر میشبیه

یکنواخت و بینهایت و در حالت عمودی متغیر و محدود است. در این مدل برگ ها در داخل تاج پوشش به تعداد بینهایت 

( و زاویه θoگر)(، زنیس نظارهθsی زنیس خورشید). سه زاویه(Verhoef, 1984)اندو به صورت تصادفی توضیع یافته

 ( برای ژئومتری سیستم انتقال تابش تعریف می شود. ϕrسبی)آزیموت ن

کند. در قدم نخست را شبیه سازی میrdot2 ،rsot3 ،rsdt4 ،rddt 5به عنوان خروجی چهار نوع شار تابشی  SAILمدل 

rsot  وrdot شود و با استفاده از آنمحاسبه می(ها بازتابندگی جهتی با توجه به ایرادیانس مستقیم خورشیدEsun و) 

و تابش جهانی محاسبه  SKYLها با استفاده از فاکتور ( مربوط به هرکدام از بازتابندگیEskyایرادیانس غیرمستقیم )

 شود.می

شود و هم باشد که از طریق یک مدل خاک تعریف میمی 4SAILهای مدل اطالعات طیفی خاک یکی دیگر از ورودی

شود. در این مطالعه از طیف خاک المبرتی ای اضافه میز محیط و یا از داده ماهوارهتواند از طریق نمونه برداری زمینی امی

( که بین خاک روشن و تاریک مقیاس bfاستاندارد که در داخل مدل ذخیره شده در ترکیب با ضریب روشنایی خاک)

 شود.بندی شده است استفاده می

 LUTجدول 

سازی بازتابندگی برای شبیه PROSAILفاده شده است. مدل است PROSAILاز مدل  LUTبرای شبیه سازی جدول 

کند. برای تنظیم تاج پوشش استفاده می 4SAILبرگ و  PROSPECTباالی اتمسفر تاج پوشش از ترکیب مدل 

 ,D’Urso, Dini)از مطالعات مشابه استفاده شده است PROSAILمحدوده تغییرات متغیرهای ورودی مدل 

Vuolo, Alonso, & Guanter, 2004) . 
 هاو دامنه تغییر آن PROSAILمتغیرهای ورودی مدل 4جدول 

 محدوده تغییرات توضیع واحد پارامتر

N - 2.5-1.5 یکنواخت 

LCC µg/cm2 70-0 یکنواخت 

Cdm g/cm2 0.03-0.001 یکنواخت 

Cw cm 0.05-0.002 یکنواخت 

LAI m2/m2 7-0 یکنواخت 

soil - 1-0 یکنواخت 

ALA 70-30 یکنواخت درجه 

Hotspot m/m - 0.05 

Sky1 0.05 - کسر 

θs 22.4 - درجه 

θv 56.24 - درجه 

                                                                    
1 Scattering by Arbitrarily Inclined Leaves 
2 hemispherical-directional reflectance factor in viewing direction 
3 bi-directional reflectance factor 
4 directional-hemispherical reflectance factor for solar incident flux 
5 bi-hemispherical reflectance factor 
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Φr 137.21 - درجه 

 نتایج و بحث    3

های ثبت ها انجام گرفت و در هر دو حالت )نرمال شده و نرمال نشده( بازتابندگیسازی به روش خطی بر روی دادهنرمال

مقایسه شد. جهت یافتن  LUTسازی شده در جدول های شبیهبا بازتابندگی LSEشده توسط سنجنده بواسطه تابع 

از بهترین تا بدترین مرتب شد. به منظور ارزیابی  LUTهای جدول ها، جوابها برای هرکدام از بازتابندگیبهترین جواب

مقایسه  SPARCن ی زمین برداشت شده طی کمپیها با مجموعه دادهصحت بازیابی یک تا صد درصد بهترین جواب

(، خطای جذر RMSE)2(، خطای جذر میانگین مربعاتMAE)1های آماری، میانگین مجذور خطاهاشد. از شاخص

( جهت صحت سنجی استفاده شد. با توجه STD)5(و انحراف معیارR2)4(، ضریب تعیینNRMSE)3میانگین مربعات

سازی استفاده جهت مقایسه عملکرد نرمال NRMSE ها وابستگی ندارد لذا ازبه واحد داده NRMSEبه اینکه شاخص 

بهبود داده است. برای هر دو  %7را به میزان  LAIسازی نتیجه تخمین پارامتر دهد نرمالشده است. نتایج نشان می

به بهترین جواب دست  LUTهای جدول درصد بهترین جواب 6و  7حالت )نرمال نشده و شده( تابع هزینه به ترتیب در 

 3و2های گیری شده و تخمین زده شده استفاده شده است که در شکلهای اندازهLAIاست. نمودارهای پراکنش  یافته

های دهند. برای دادهسازی ارائه میشده است. این نمودارهای اطالعات مفیدی جهت مقایسه عملکرد نرمال نشان داده

با بیش تخمینی خیلی زیادی همراه بوده.  LAIی مقادیر ناسبی نداشته و در کل بازهعملکرد م LSEنشده تابع نرمال

 LSEهای نرمال شده تابع صورت گرفته است. برای داده 5حول مقدار  LAIتخمین  3باالتر از  LAIبرای محدوده 

داده است. دو نوع رفتار متفاوت را تر عملکرد خوبی را نشان رفتار نسبتاً خوبی را نشان داده مخصوصاً برای مقادیر پایین

بیش تخمینی زیادی حاصل شده  3از روی نمودارها مشاهده کنیم اول اینکه برای مقادیر حول  LAIتوان در تخمین می

 است. 4و دوم کم تخمینی برای مقادیر باالی 

 
 نرمال نشده یهاداده یشده و هم برامال رن یهاداده یهم برا LSEمربوط به تابع  جینتا 5جدول 

 MBS% R2 NRMSE RMSE MAE STD تابع

LSE 7 0.85 0.20 1.2 1.03 1.42 

LSE* 6 0.86 0.13 0.76 0.56 1.44 

 
 

                                                                    
1 Mean absolute error 
2 Root mean square error  
3 Normalized Root mean square error 
4 R-square 
5 Standard deviation  
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گیری شده و تخمین زده شده با اندازه LAIنمودار  3شکل 

 های نرمال شدهداده

 

گیری شده و تخمین زده شده با اندازه LAIنمودار  4شکل 

 های نرمال نشدهداده

 

 های نرمال شدهتصویر بازیابی شده با داده

شده باعث  ها از حالت طیفی به حالت نرمالسازی نشان داد تغییر فضای دادهنتایج مربوط به استفاده از روش نرمال

 شود. های موجود میکاهش اثرات خطا

بازیابی شده است. برای ارزیابی عملکرد  NRMSE %13ها و بهترین جواب %6با استفاده از میانگین  LAIی نقشه

از نقشه انحراف معیار که تعریف کننده عدم اطمینان موجود در تخمین  LAIسازی پارامتر مدل معکوس در نقشه

LAIهای معکوس ها است و نقشه ضریب تغییرات که اطالعات مفیدی برای مقایسه عملکرد روشی هرکدام از پیکسل

ها های آندر درصدهای بهترین جواب LAIها معرف پراکندگی کمتر دهد. انحراف معیار کمتر برای پیکسلارائه می

 نیبهتردرصد  نیدر ب LAIمقادیر  شتریب یواختکنی یبه معنا هابرای هرکدام از پیکسل CV نییپا و مقادیر  است

 .است ها بودهجواب

 منطقه استفاده شده است. NDVIبرای ارزیابی بهتر از تصاویر واقعی، کاذب، و 

های کشاورزی موفق عمل کرده است. دهد مدل معکوس در بازیابی شکل زمیننشان می LAIهای بازیابی شده نقشه

های واقعی نیز مشهود است. های کشاورزی دیده می شود که در نقشهها تغییراتی در داخل زمینعالوه بر شکل زمین

با مقادیر  LAIزیابی شده های بامشخص شده است که در نقشه 0,8با مقادیر باالتر از  NDVIها در نقشه این زمین

 0,7مقدار  NDVIمشهود است که در نقشه  3,5ها با مقادیر مشخص شده است. تغییرات داخل این زمین 4باالتر از 

های با عدم اطمینان باالتری همراه بوده است. نقشه LAIدهد که مقادیر باالتر ی انحراف معیار نشان میدارند. نقشه

با دشواری بیشتری همراه بوده است.   LAIتر دهد که مدل معکوس در بازیابی مقادیر پایینمیضریب تغییرات نشان 

 LAIهای با خاک لخت که در نقشه ها برداشت شده و یا زمینهای کشاورزی است که محصوالت آناین مناطق زمین

 مشخص شده است. 1,5تر از با مقادیر پایین
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( و نقشه FULSE(، کاذب)TRU COLORصاویر رنگی واقعی)، (CVی ضریب تغییرات)(و نقشهSD، انحراف معیار)LAIنقشه  5شکل 

NDVI 

 
 

نتایج خوبی در مطالعات مختلف برای  LUTهای جدول جواب ها به همراه استفاده از میانگین بهترینسازی دادهنرمال

بازیابی پارامترهای پوشش گیاهی نشان داده است و از طرف مطالعات مختلفی جهت استفاده پیشنهاد شده است به 

سازی برای بازیابی انجام شده بود نشان داد استفاده از نرمال (Rivera et al., 2013)ای که توسط عنوان مثال مطالعه

آمیز نبوده است. دلیل موفقیت LAIشود ولی برای بازیابی متغیر پارامتر کلروفیل برگ باعث بهبود نتیجه تخمین می

های سازی است که در سنجندهها در نتیجه فرایند نرمالفشردگی داده LAIها برای پارامتر هسازی دادعدم موفقیت نرمال

سازی های شبیهگیری تطابق بین بازتابندگیتر باعث بروز اختالل در اندازهچند طیفی این عمل به دلیل پهنای باند بزرگ

سازی تر استفاده از نرماله دلیل پهنای باند باریکهای فراطیفی بشود حال آن که در دادهگیری شده میشده و اندازه

 شود. باعث افزایش دقت بازیابی می

شوند یکی دیگر از ها استفاده میهای زمینی برداشت شده که برای صحت سنجی مدلهای موجود در دادهعدم اطمینان

ها شود تواند به طرق مختلفی وارد دادهها میروند. این عدم اطمینانهای معکوس به شمار میمنابع بروز خطا در مدل

شکل ای به دنبال داشته باشند. گیری اشتباه مقدار پارامتر مورد نظر در محل برداشت( و نتایج گمراه کننده)مانند اندازه

دهد. همان گونه از های نرمال شده نشان میرا برای داده LAIگیری شده و تخمین زده شده نمودار مقادیر اندازه 3

های با بیش تخمینی همراه بوده که یکی از دالیل آن عدم اطمینان موجود در داده 3حول  LAIشکل پیداست مقادیر 

های موجود در محدوده مادون به دلیل فقدان باند 4ی زمینی است. کم تخمینی موجود در مقادیر باالتر از برداشت شده

به تغییرات ساختار تاج پوشش درختان پروبا است که حساسیت زیادی -( در ماهواره کریسSWIRقرمز طول موج کوتاه )

آید و تنها به باال ( به حالت اشباع در می 4)از حدود  LAIدارد. چراکه بازتابندگی در محدوده مرئی با افزایش مقادیر 

 دهد.تغییرات کمی در محدوده مادون قرمز نزدیک و مادون قرمز طول موج کوتاه از خود نشان می
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 بندی نتیجه گیری و جمع    4

 LUTبازیابی شد. در ابتدا جدول  LUTبا استفاده از معکوس مدل انتقال تابش و جدول  LAIدر تحقیق حاضر، متغیر  

ها بدون نرمالسازی و رویکرد دوم: تشکیل شده و طی دو رویکرد )رویکرد اول: داده PROSAILبا استفاده از مدل 

گیری شده مورد مقایسه قرار گرفت. در نهایت های اندازهبا بازتابندگی LSEهای نرمالسازی شده( بواسطه تابع هزینه داده

سازی مقادیر شود. عالوه بر این، نقشهدرصدی دقت نتایج تخمین می 7ها باعث افزایش سازی دادهنتایج نشان داد نرمال

LAIسازی متغیر در منطقه مورد مطالعه انجام شده و نتایج نشان داد مدل معکوس در نقشهLAI  به خوبی عمل کرده

 ها نیز به خوبی بازیابی شده است. داخل زمین LAIهای کشاورزی تغییرات است و عالوه بر شکل کلی زمین
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 Landsat ریاروند رود با استفاده از تصاو یمئآندر راتییتغ یبارزساز
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 چکیده 

 نیبهتر درک کرد و همچن ندهیآن را در آ یاحتمال راتییتغ لیو پتانس یکنون طیشرا توانیرودخانه م یالگو یبا بررس

کرد. محدوده مورد مطالعه ما رودخانه اروند رود  ینیبشیپ یو انسان یعیطب راتییپاسخ رودخانه را نسبت به تغ توانیم

لندست در  یاماهواره ریبستر رودخانه اروند رود از تصاو یو مکان یزمان راتییتغ یمطالعه به منظور بررس نیاست. در ا

 لیو تحل هیفوق مورد تجز یدو دوره زمان یرودخانه برا یهندس بیو ضرا دیاستفاده گرد 2021و  1985 یزمان یهابازه

 یهندس یپارامترها یبررس ازحاصل  جینشان داد. نتا ریسال اخ 36 یرا در ط ییو جابجا راتییحاصله تغ جیقرار گرفت. نتا

از  یکواترنر یرسوبات آبرفت یرودخانه بر رو انیمنطقه و جر بیبودن ش نییکه پا سازدیرودخانه اروند رود روشن م

 رودخانه بوده است. یعرض ییو جابجا رییتغ یعوامل اصل

 

 .یهندس یلندست، پارامترها یاماهواره ریاروند رود، مئآندر، تصاوهای کلیدی: واژه

 
 

Detection of Arvand River Meander Changes Using Landsat Images 
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Abstract 

The current status and the possibility for future changes can be better understood by evaluating 

the river's pattern, and the river's response to natural and human changes can be forecast. Arvand 

River is the subject of our research. This study utilized Landsat satellite pictures from 1985 and 

2021 to examine the temporal and spatial changes in the Arvand River bed. For the two time 

periods mentioned above, the river's geometric coefficients were examined. The findings revealed 

movements and changes in the last 36 years. The research results of the Arvand River's geometric 

parameters show that the river's change and transverse displacement mainly were caused by the 

region's low slope and river flow on Quaternary alluvial sediments. 

 
Keywords: Arvand River, meander, Landsat Images, geometric coefficients. 
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 مقدمه - 1

 لیبه دل تواندیم راتییتغ نیبوده و ا راتییآن همواره دچار تغ یایپو یژگیرودخانه بواسطه و یکیمورفولوژ اتیخصوص

 ساتیو تأس یمسکون ینواح ،یکشاورز یاز اراض یادیرودخانه هر ساله سطح ز یمرزها ییو جابجا یکنار شیفرسا

 یدسترس ازمندیرودخانه ن یبر رو یکیدرولیه لیهر گونه تحل ور نیقرار دهد. از ا بیو تخر یرا در معرض نابود یساختمان

 ریمس ریی(. به هر حال تغ1384)رنگزن و همکاران، باشدیمخصوصاً شکل آن رودخانه م یکیمورفولوژ قیبه مشخصات دق

 اتاقدام هی(.کل1387 ،یانسان به وجود آورده است )بهرام یبرا یچه در زمان حال مشکالت و میرودخانه چه در قد

موجب  ماًیمستق رد،یگیو کاهش خطرات انجام م شتریب یبرداها که به منظور بهرهرودخانه در بستر رودخانه یمهندس

رودخانه، فعل و انفعاالت  داریپا طی. دگرگون شدن شراشودیم دیجد یتیوضع لیرودخانه و تحم یعیطب طیشرا یدگرگون

 یشناسختینقش مطالعات ر نیترخواهد داشت. مهم یدر پ رودخانه یکیزیف یهارا درمشخصه یمتوال راتییو تغ دیجد

. خطرات باشدیآن م ندهیآ راتییروند تغ ینیبشیالعمل رودخانه و پعکس یفیو ک یکم نییتع ،ییهارودخانه نیدر چن

 یها ممکن است به دنبال داشته باشند، ضرورت بررسرودخانه راتییو تغ هاییجاکه جابه یرناپذیو جبران یجد

 یمهندس جیاز اقدامات را ی. امروزه برخسازدیم انینما یآن را در مرحله مطالعات، قبل از هر گونه اقدام یشناسختیر

ساخت و ساز در بستر و کاهش  ،یسد مخزن ،یمتقاطع مانند پل، بند انحراف یهاشامل احداث سازه توانیها را مرودخانه

 یپرورش ماه ساتیسأپمپاز، اسکله و بارانداز، ت ،یریگمانند آب یجنب یاهسازهعرض، برداشت مصالح از بستر، احداث 

متقابل با  یاقدامات بدون در نظر گرفتن اثرها نیاز ا کیبستر دانست. هر  یو محدود ساز ریمس رییخانه و تغ هیو تصف

حاضر، رودخانه اروند رود  یرس(. در بر1391،یخواهد شد )مصباح نشدهینیب شیرودخانه، منجر به حوادث بحران ساز پ

رودخانه  کیژئومورف راتییو تغ هایژگیو یبررس قیتحق نیا یانتخاب شده است و هدف کل یکیمورفولوژ یهالیجهت تحل

 .باشدیاروند رود م
 

 روش تحقیق داده ها و -2

 یبر رو یمحدودة مطالعات نییمنطقه به تع یکیو اطالعات ژئومورفولوژ یو مکان یفیاطالعات توص یابتدا با گردآور

نرم یریپرداخته شد، سپس با به کارگ Landsat یاماهواره ریتصاو یو جمع آور هیو ته 1:50000 یتوپوگراف یهانقشه

منطقۀ  یموضوع یهاو نقشه کیژئومورف یهاهیال یمیترس یهاکیتکن ریو سا GIS( و ENVIسنجش از دور ) یافزارها

 .دیگرد هیته یمطالعات
 

 معرفی منطقه -2-1

غربی ایران است و ازهم ریزش رودهای دجله، فرات و اروند رود رودخانه پهناوری است در مرز ایران و عراق در جنوب

کیلومتر را در مرز ایران و عراق  85کارون پدید آمده است. بعد از متصل شدن کارون به اروندرود، رودخانه مسیری حدود 

ریزد. دهانه ورودی اروندرود به خلیج فارس در هشت کیلومتری جنوب شهرهای فارس میکند و به شمال خلیج طی می

(.کل 1399متر است) عبدالخانیان و همکاران،  500باشد. عرض این رودخانه به طور متوسط حدود اروندکنار و فاو می

 ( موقعیت رودخانه اروند رود را نمایش می دهد.1)
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 Google Earth(: معرفی منطقه مورد مطالعه بر روی تصویر 1ل )شک

 

 روش تحقیق-2-2

 های کمیشاخص 

با ماهیت  ییهادهیپد یریگای برای مقایسه و اندازهشاخص کمیتی است که نماینده چند متغیره همگن است و وسیله
اند از نمادی از واقعیت که عبارت کند. مدلزمانی مختلف بررسی می یهامشخص است که تغییرات را در طول دوره

ها برای (. در مطالعه و بررسی رودخانه139دارد )رفاهی، دنیای واقعی را به صورتی ساده بیان می یهایژگیو نیترمهم
 به موارد زیر اشاره کرد: توانیها، تعیین الگو و تغییرات آن در طول زمان، مکمی کردن رفتار رودخانه

 .ترسیم شده مماس بر پیچان رودها یهارهیبرازش قوس دا .1

 .طول موج و یا طول پیچان رودها، طول دره و تعیین ضریب خمیدگی یریگاندازه .2

 .گیری شعاع قوس پیچان روداندازه .3

 1زاویه مرکزی  •

ها با استفاده از زاویه برای بیان کمی میزان توسعه و پیشرفت پیچان رودی شدن در رودخانه 1980در سال  کورنایس

عدد  πی فرضی وارهیدا شعاع Rمئاندر،  انحنای c،مرکزی زاویه θرا معرفی نمود که در این رابطه (2رابطه ) ،مرکزی

 .(1371تلوری، ) باشدیصحیح م

θ(.........................1رابطه ) = 180
c

Rπ
 

  2ضریب خمیدگی  

ه سینوسیت .ردیگیرودخانه مورد استفاده قرار مبندی شکل که در تقسیم ستمعیارهای کمی ا یکی از یدگخمی شاخص ضریب

ول مسیر طعبارت است از  هیتسسینو (.1389 ،)نیری رودیبه طول دره برای توصیف شکل مجرا به کار م هنسبت طول آبراه یا

هایی رودخانه ر وکمت هیتسی سینوابیشتر دار بشی با یهارودخانه ،وابسته است ببه شی هیتسسینو .رودخانه به فاصله مستقیم آن

رودها از قبیل طول  چانمشخصات هندسی پی نسبت با استفاده از محاسبهن ای .بیشتری هستند هیتسشیب کمتر دارای سینو با

محاسبه  ،که مسیر رودخانه در آن تعیین شده یاهوایی و تصاویر ماهواره یهاعکس ،هاانحنا در نقشه عاعش وس،قوج، طول م

 زیر: ی از فرمولگمیدخلئوپولد برای محاسبه شاخص ضریب  (.1391 ،اصفهانی)شود می

                                                                    
1 Centeral angle 
2 Sinusity 
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S(.........................2رابطه ) =
c

v
 

 .(1،1987لئوپولد و وولمنباشد )یطول قوس م vطول موج و c ،خمیدگی ضریب Sکه در آن  ندینمایاستفاده م

 نتایج و بحث  -3

ها تحت تأثیر های بشری را در حاشیه رودخانهکه فعالیت ترین مسائل مهندسی رودخانه استمئاندری شدن یکی از مهم

دهد. لذا مطالعه این مناطق به منظور کسب شناخت دقیق و بررسی معضالت و مخاطرات احتمالی در جهت حفظ قرار می

های (. در این پژوهش به بررسی یافته1391رضایی مقدم و همکاران،) برداری بهینه از منابع طبیعی ضروری استو بهره

 ( پرداخته شده است.2021 و 1985تغییرات مورفولوژیکی رودخانه در منطقه مورد مطالعه در طی دو دوره زمانی )

 ی کمیهاروشی رودخانه اروند رود استفاده از هاچیپبررسی  -3-1

شد و  Layer Stackingتصاویر لندست  ENVIافزار برای تعیین الگوی از زاویه مرکزی و ضریب خمیدگی ابتدا در نرم

 Autoافزار ی زمانی مختلف دیجیت شد و سپس در نرمهابازهی رودخانه برای اماهوارهبراساس تصاویر  Gisافزار در نرم

CAD با توجه به این که سرعت تکامل باندهای مدنظر گیری و محاسبه شد. در زاویه مرکزی و ضریب خمیدگی اندازه

های مذکور بیانگر شکل رودخانه و تغییرات آن در طول زمان یکسان نیست بنابراین مدل رودها از نظر زمانی و مکانیپیچان

 باشد.و مکان می

 2زاویه مرکزی کورنایس -3-1-1

در این روش بر باشد. بندی و شناسایی میزان توسعه پیچان رودی یک رودخانه میزاویه مرکزی معیاری برای تقسیم

ی برازش دوایر مماس بر ریگاندازهی کرد. جهت تسریع ریگاندازهزاویه مرکزی را  توانیم، هاقوساساس دوایر مماس بر 

محاسبه شده  هابازهافزار اتوکد استفاده شد. در ادامه میانگین حسابی برای هر یک از قوس و در ادامه زاویه مرکزی، از نرم

زاویه مرکزی رودخانه  ( نقشه تغییرات3و  2) یهاشکل. دیگردی هر بازه تعیین افتگیتوسعه( میزان 1و با استفاده از جدول )

 2021و  1985های نمودار درجه انحنای رودخانه اروند رود طبق شاخص زاویه مرکزی سال (5 و 4ی )هاشکلاروند رود و 

 دهد.نشان می
 .(1391مصباحی،) یمرکزی پیچان رود در رودخانه بر اساس مقدار زاویه هاحلقهمیزان رشد  -1جدول 

 درجه() یمرکززوایه  شکل رودخانه

 0 مستقیم

 1-41 شبه مئاندری

 41-85 مئاندری توسعه نیافته

 85-158 مئاندری توسعه یافته

 158-296 خیلی توسعه یافته

 >296 رودخانه دریاچه هاللی

 

                                                                    
1.Leopold and Wolman. 
2 Kornise. 
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 1985نقشه تغییرات زاویه مرکزی رودخانه اروند رود در سال  -2شکل 

 

 2021نقشه تغییرات زاویه مرکزی رودخانه اروند رود در سال  -3شکل 

 

 1985نمودار درجه انحنای رودخانه اروند رو طبق شاخص زاویه مرکزی سال  -4شکل 
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 2021نمودار درجه انحنای رودخانه اروند رود طبق شاخص زاویه مرکزی سال  -5 شکل

 

باشد که درصد می 5/168بیشترین فراوانی زاویه مرکزی  1985گردد در سال ( مالحظه می2گونه که در جدول )همان

 64درصد آن نیز مربوط به الگوی پیچان رود توسعه یافته،  83/109مربوط به الگوی پیچان رود خیلی توسعه یافته است، 

 مربوط به پیچان رود خیلی توسعه نیافته است.

درصد تعلق  5/171پیچان رودی خیلی توسعه یافته با فراوانی  نیز بیشترین فراوانی زاویه مرکزی به الگوی 2021در سال 

 درصد رسیده است. 69و الگوی پیچان رودی توسعه نیافته نیز به  37/111دارد. الگوی پیچان رود توسعه یافته 

بوده است که نشان  84/110و  23/101به ترتیب  2021و  1985های ها در طی سالمیانگین زوایای مرکزی قوس

 دهد که رودخانه در طی این دو دوره دارای الگوی پیچان رود خیلی توسعه یافته بوده است.می

 2021، 1985های در سال تغییرات مقادیر زاویه مرکزی رودخانه اروند کنار -2جدول 

(2021زاویه مرکزی ) زاویه مرکزی  

(1985)  

زاویه مرکزی 

 به درجه

 شکل رودخانه

 شبه پیچان رود 41-0 - -

 پیچان رود توسعه نیافته 85-41 64 69

 پیچان رود توسعه یافته 158-85 83/109 37/111

پیچان رود خیلی توسعه  269-158 5/168 5/171
 نعل اسبی به باال 296 - - یافته

 درجه() نیانگیم 23/101 84/110

پیچان رود توسعه 
 یافته

پیچان رود توسعه 
 یافته

 شکل رودخانه

 

 خمیدگی یا نسبت پیچشیضریب  -3-1-2

دهد. معموالً باشد و میزان تکامل مئاندر را نشان میور رودخانه به طول دره میدهنده نسبت طول خط محاین عامل نشان

ها در طول زمان نیز در حال توسعه به در طول یک رودخانه تعدادی مئاندر با مشخصات گوناگون شکل گرفته و این چم

باشد. ها میتعیین نوع رودخانه، بررسی ضریب خمیدگی آن باشد. یکی از عواملخمیدگی میسمت افزایش شدت و ضریب 

( که در این پژوهش 1384خوشدل، ) اندای استفاده کردهبندی این شاخص از فرمول سادهلئوپولد و همکارانش برای تقسیم

و رودخانه از لحاظ پایداری مورد تجزیه  نیز برای محاسبه ضریب خمیدگی، طول موج و طول دره قوسی به کار گرفته شد
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( نیز بر حسب میزان ضریب خمیدگی چهار نوع رودخانه را به شرح زیر 1986)1ترسنو تحلیل قرار گرفت. همچنین پ

 2021و  1985های سال را درضریب خمیدگی رودخانه اروند رود ( نمودار 8و  7) یهاشکل. (6 شکل) بندی نمودتقسیم

 دهد.نشان می

 
 شکل 6- تقسیمبندی رودخانه بر حسب ضریب خمیدگی )ولفرت2، 2001(

 

 1985نمودار ضریب خمیدگی رودخانه اروند رود در سال  -7 شکل

 

2021نمودار ضریب خمیدگی رودخانه اروند رود در سال  -8شکل   

درصد مربوط به الگوی  44/2ترین فراوانی ضریب خمیدگی بیش 1985شود در سال مالحظه می 3همانطور که در جدول 

درصد از فراوانی  61/1و  24/1، 96/0باشد و و الگوی مستقیم، و سینوسیته و پیچانرودی نیز به تربیت پیچانرودی شدید می

 در رده بعدی قرار دارند.

 به الگوی مئاندری 26/1. باشدیمدرصد مربوط به الگوی پیچانرودی شدید  41/2بیشترین فراوانی با  2021درسال 

 مستقیم تعلق دارد.

ها برای هر دو دوره زمانی ها و تقسیم بر تعداد نمونهمیانگین ضرایب خمیدگی که از طریق محاسبه مجموع فراوانی 

باشد. این مقدار در سال باشد که نشان دهنده الگوی پیچانرودی میمی 75/1دارای رقم  1985محاسبه شد که در سال 

                                                                    
1 Petersen 
2 Wolfert. 
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 36باشد. تغییر الگوی رودخانه در بازه زمانی ه است که نشان دهنده الگوی پیچانرودی میافزایش پیدا کرد 88/1به  2021

 سال نشان دهنده تغییرات به صورت تدریجی از پیچانرودی است.

 1985،2021های تغییرات مقادیر ضریب خمیدگی رودخانه اروند در سال -3 جدول

 ضریب خمیدگی

(2021)  

 ضریب خمیدگی

(1985)  

ضریب 

 خمیدگی

شکل 

 مستقیم 1 -05/1 96/0 26/1 رودخانه

 سینوسیته 06/1 -25/1 24/1 -

 پیچان رودی 25/1 -2 61/1 73/1

پیچان رودی  >2 44/2 41/2

 درجه() نیانگیم 75/1 88/1 شدید

پیچان رود توسعه  پیچان رود توسعه یافته

 یافته

 شکل رودخانه

 

 بحث و نتیجه گیری -4

شد. هدف از انجام این پژوهش،      سایی مئآندرهای رودخانه اروند رود پرداخته  شنا سایی    در این پژوهش به مطالعه و  شنا

 بوده است. 2021میالدی تا سال  1985ی زمانی ابازهنوع مئآندرها، میزان توسعه، چگونگی و میزان تغییرات آنها طی 

های توپوگرافی و  بر اســاس این روش تدوین گشــته اســت، نقشــه  در روش توالی زمانی و اســتنتاج که این پژوهش نیز

صاویر ماهواره  شده و میزان حرکت و جابجایی پیچان رودها اندازه گیری و  ای رودخانه در زمانت های متفاوت جمع آوری 

ی دیجیتایز شده   اشود. بر این اساس مسیر رودخانه از روی تصاویر ماهواره    تغییرات احتمالی آینده رودخانه پیش بینی می

میانگین شــاخص زوایای مرکزی و بر اســاس میزان جابجایی رودخانه و پارامترهای هندســی رودخانه اســتخراج گردید و 

سال قوس شان می    84/110و  23/101به ترتیب  2021و  1985های ها در طی  ست که ن دهد که رودخانه در طی بوده ا

ــت.  این دو دوره دارای الگوی پیچان رود خیلی تو ــعه یافته بوده اس با توجه به تغییرات زاویه مرکزی در دو دوره زمانی  س

سعه پیچ و خم   مورد مطالعه به این نتیجه می سیم که رودخانه در کل در حال تو سعه      های خود میر سمت تو شد و به  با

نشان دهنده الگوی باشد که می 75/1دارای رقم  1985میانگین ضرایب خمیدگی در سال  رود. همچنینیافتگی پیش می

سال   پیچانرودی می شد. این مقدار در  ست.      88/1 به 2021با شان دهنده الگوی پیچانرودی ا ست که ن افزایش پیدا کرده ا

ها  باشد و مسلماً بر تعداد قوسسال نشان دهنده تغییرات تدریجی رودخانه می 36بررسی الگوی پیچانرودی در بازه زمانی 

سازد که پایین  یمود روشن نتایج حاصل از بررسی پارامترهای هندسی رودخانه اروند ر   است. نیز تأثیر بسیار اندکی داشته   

ضی رودخانه         صلی تغییر و جابجایی عر سوبات آبرفتی کواترنری از عوامل ا شیب منطقه و جریان رودخانه بر روی ر بودن 

 .بوده است
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 منابع  -6
استان  ج؛یرودخانه الو کیژئومورف یهایژگیاثرات برداشت ماسه بر و: (1392) .،ر ،یاقبال ،م م زاده،نیر، حس ،یلیاسماع .1

 . 57-70شماره ششم، صص  ،یطیو مخاطرات مح ایمازندران، جغراف

کیلومتری ساحل خزر تا جزیره میانکاله(،  60بررسی تحوالت ژئومورفیک رودخانه گرگانرود )از  :(1391).، اصفهانی، م  .2

 پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشکده جغرافیا، دانشگاه تبریز.

 ،Landsat 1974ای (: بررسی تغییرات مسیر رودخانه کارون با استفاده از تصاویر ماهواره1387) بهرامی، ص.، .3

Landsat 1991، IRS 2006( پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشکده ادبیات و علوم  –مطالعه موردی: شوشتر ،)اهواز

 انسانی، دانشگاه اصفهان.

، ، انتشارت موسسه تحقیقات جنگلها و مراتعرسوبی هایدشتشناخت فرسایش کناری رودخانه در  :(1371) .،تلوری، ع .4

 چاپ اول.

نامه  انیپا ،یآبرفت یهابر تراس دیدشت ازومدل ورزقان با تأک یژئومورفولوژ نیدر تکو یپژوهش :(1384) .،خوشدل، ک .5

 .زیدانشگاه تبر ،یو اجتماع یارشد، دانشکده علوم انسان یکارشناس

رودخانه قزل اوزن با  رودیپیچانبررسی الگوی  :(1391) .،رضایی مقدم، م ح، ثروتی، م ر، اصغری سراسکانرود، ص .6

کیلومتری میانه تا مرز سیاسی استان زنجان(.  30)محدوده بین  مرکزیضریب خمیدگی و زاویه  هایشاخصاستفاده از 

 .34پژوهشی انجمن جغرافیای ایران، سال دهم، شماره  -فصلنامه علمی

 ، انتشارات دانشگاه تهران، چاپ هفتم.و کنترل آن یآب شیفرسا :(1396).، ح  ،یرفاه .7

(: بررسی تغییرات پایین دست سد کرخه قبل و بعد از ساخت سد با 1384) پ.، ک، صالحی، ب، سلحشوری، رنگزن، .8

 ، دانشگاه شهید چمران اهواز.Landsatاستاده از تصاویر چند زمانه 

(، علوم و تکنولوژی محیط زیست، دوره 1399عبدالخانیان، ن، علمیزاده، ه، دادالهی سهراب، ع، سواری، ا، محمدی، م.م.،) .9

 .261 -273، صص 7، شماره 22

 فترد دی،هبررا رتنظا نتومعا، 592 رهشما نشریه ها،رودخانه یشناسختیمطالعات ر یراهنما :(1391).، ج  ،یمصباح .10

 آب و آلفا. فنی یهارمعیاو  مهندسی

آبریز رودخانه مهاباد، پایان نامه دکتری، دانشکده علوم  ةتحلیل دینامیک و شکل مجرا را در حوز :(1389).، نیری، ه  .11

 انسانی و اجتماعی، دانشگاه تبریز.

 

 

12. Leopold, L.B. , & Wolman, M.G. )1987(.River Channel Pattern: Braieded, meandering and 

straight, US.Geo Survey. No.282-c. 

13. Petersen, M.S. (1986). River Engineering, Prentice-Hall. 
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 یآن بر توان رزم ریپهپاد و تاث
 3، شاهین محمدی2 نادر موالئی ،1حسن رضائی 

 
 yahoo.com63Rezaei_hasan@.، افسری امام علی)ع(، دانشگاه  اقلیم شناسی اریاستاد 1

  Nader.molaei@gmail.com دانشجوی رشته مهندسی مکانیک، دانشگاه افسری امام علی)ع(.، 2
  gmail.com1998shahin.olam@دانشجوی رشته مدیریت دفاعی، دانشگاه افسری امام علی)ع(.،.، 3

 چکیده

 یارتش جمهور زیو ن ایروز دن یهاروز بوده که ارتش یهای)پهباد( از جمله تکنولوژ نیبدون سرنش یها مایهواپ یفناور

کنند.سامانه بی سرنشین نبرد استفاده می دانیدر م یبرتر جادیو ا یعملکرد نظام لیاز ان در جهت تسه رانیا یاسالم

پرنده را  نیباشد. اپرنده موتوردار فاقد سرنشین می کیرکن آن  نیتر مموسوم به پهپاد، مجموعه ای است که مه ییهوا

منابع و مطالعات مرتبط، در کتب  افتنیمطالعه به منظور  نیراه دور کنترل کرد. در ا از ایتوان به صورت خودمختار  یم

 یبیبا ترک 2020تا  2000 یدر سال ها Google, Sid , Magiranییهاگاهیمانند: و پا یمعتبر علم یها گاهیو داده پا

شد. متون توسط پژوهشگران به طور مستقل  امانج یهای روز به زبان فارس، ارتشیپهباد، توان رزم یدیاز کلمات کل

مورد از منابع  736ذکر شده  ینترنتیا یها گاهیمقاله استخراج شده از پا 800قرار گرفتند. از مجموعه  یمورد بررس

شده  ینها به عنوان داده چشم پوشآموجود از  یهاتیگزارش و محدود یها اریاز مع یبوده که با توجه به برخ یخارج

های پهباد اطالعات و داده ینظام ردمقاله در حوزه کارب 13استخراج شده تنها  یمقاله که از منابع داخل 64است. از 

مقاله مورد استفاده قرار گرفته  یقرار داده است که به عنوان منابع اصل اریارزشمند با توجه به مطالعات انجام شده در اخت

، بررسی فعالیت ها و تحرکات دشمن ییمراقبت و شناسا یها تیمأمور یبرا هبادهای. بررسی نتایج نشان داد که پاست

 شود. قدرت کشف راداری، کنترل زمینی، جاسوسی، ترور، بررسی نیاز های عملیاتی و طرحریزی عملیات استفاده می

  .ای، ارتش دنیپهپاد ، توان رزمهای کلیدی: واژه
 

UAV and its impact on combat capability 

Hasan Rezaei 1, Nader Molaei 2, Shahin Mohamadi3 
 

1 Assistant professor Climatology, Imam Ali Officer University 
2 Student of Mechanical Engineering, Imam Ali Officer University, Nader.molaei@gmail.com 

3 students of defense management, Imam Ali (AS) Officer University., Shahin.olam1998@gmail.com 

Abstract 

Drone technology is one of the modern technologies that the armies of the world and the army of 

the Islamic Republic of Iran use to facilitate military operations and create superiority on the 

battlefield. The unmanned aerial system called UAV is a set whose most important pillar is an 

unmanned motorized bird. This bird can be controlled autonomously or remotely. In this study, 

in order to find related sources and studies, in the books and data of reputable scientific databases 

such as: and Google, Sid, Magiran databases in the years 2000 to 2020 with a combination of 

keywords drone, combat capability, modern armies in the language Persian was done. The texts 

were independently reviewed by the researchers. Out of a collection of 800 articles extracted from 

the mentioned internet sites, 736 were from external sources, which have been ignored as data 

due to some reporting criteria and existing limitations. Out of 64 articles extracted from internal 

sources, only 13 articles in the field of military application of the drone have provided valuable 

information and data according to the studies that have been used as the main sources of the 

article. The results showed that drones are used for surveillance missions and to identify enemy 

activities and movements, radar detection capabilities, ground control, espionage, assassination, 
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operational needs assessment and operations planning. 
Keywords: UAVs, combat power, World Army. 

 مقدمه - 1

دولت ها همواره سعی کرده اند از فناوری های نوین حوزه های مختلف در تسهیل و پیشبرد اهداف خود استفاده کنند . 

ها داشته فناوری تولید هواپیماهای بدون سرنشین می های که نقش بسیار مهم در پیشبرد اهداف دولتیکی از فناوری

( . هواپیما های بدون سرنشین 2019، 1های نظامی و غیر نظامی از ان بهره می جویند)راج و ساها در جنبه باشد که دولت

مورد از آن با توجه به  400شود دارای تنوع فراوانی بوده و حداقل بیش از که در زبان فارسی به آنها پهباد نیز گفته می

تفاده قانونی پهباد ها در حوزه نظامی و تجاری مورد کاربرد طراحی و ساخته شده است . همواره در خصوص موارد اس

های نظامی در فراسوی مرز ابهاماتی وجود دارد. اما آنچه حائز اهمیت می باشد قابلیت پهبادهای رزمی در انجام عملیات

باشد که این موضع چالش امنیتی های کشور در ابعاد منطقه و فرا منطقه ای به دور از چشم سامانه های راداری می

( . فناوری پهباد و جنبه نظامی آن ابتدا در غرب 2020و همکاران،  2کند)میالنعمیقی برای کشور های هدف ایجاد می

ظهور یافته و کشور های چون ایاالت متحده آمریکا و انگلیس را می توان به عنوان نخستین کشورهای نام برد که از 

(. در ایران نیز پس از انقالب 2020و همکاران، 3ستفاده کردند)میلیکهای نظامی به شیوه های گوناگون اپهباد در عملیات

توان هوایی  60و قطع همکاری صنعت هوای کشور با غرب و سپس وقوع جنگ تحمیلی در دهه  1357اسالمی در سال 

مالی کشور های جدی رو به رو ساخت . با تداوم جنگ و وارد شدن خسارات جانی و کشور را در ابعاد مختلف با محدودیت

مشاهده شد که عرصه هوای کشور نیازمند ایده ای نو در رزم هوای می باشد . در میان ایده های مطرح شده فناوری 

هواپیماهای بدون سرنشین مورد توجه قرار گرفت و اولین پهباد های ایرانی با نام های تالش و مهاجر که ابتدا جنبه 

ده و سر آغازی بر شکل گیری صنعت پهبادی ایران شدند. در این گزارش شناساسی و عکس برداری داشته اند ساخته ش

ای و فرا نیز سعی شده به روش مروری ابعاد مختلف کاربرد نظامی پهبادها و نقش آنها در اجرای سیاست های منطقه

 (.1397)احمدیان، ای کشور های مختلف بیان شود.منطقه

 مفاهیم نظری:

تواند از این قدرت  توان رزمی، یا قدرت رزمی، قدرتی است که در اختیار فرماندهی یک یگان بوده و او می توان رزمی:

 .(2020، 4)اسکالرموریت در میدان رزم استفاده نماید ابرای از بین بردن دشمن و انجام م

کنند منظورشان تهاجم بر وقتی نظامیان نیروی هوایی، از حمالت هوایی راهبردی صحبت میقدرت هوایی راهبردی: 

شود. قبل از پیشرفت نبرد هوایی مدرن، تداوم جنگ می بعلیه اهدافی از دشمن است که برای آنها حیاتی بوده و موج

برای رسیدن به مراکز حیاتی دشمن معموالً ضروری بود تا با نیروی زمینی یا ناوگان دشمن درگیر شده و از آنها عبور 

. (2018و همکاران، 5)المبددهد که مراکز حیاتی دشمن مستقیماً مورد تک واقع شودن اجازه را مینمایند. توان هوایی، ای

های هباشد. از این رو حمله هوایی راهبردی به مسابق ترین پاسخ دشمن در این مورد بازسازی و تحکیم هدف میمعمولی

که دشمن بتواند آنها را بازسازی نماید، منهدم  ها را قبل از آن هدف کندمیی آن کوشش  شود که حمله کنندهگفته می

 (.1388)حبیبی، نماید 

کنند و پهپادها، تجهیزات نقلیه هوایی با نیروی محرکه هستند که افرادی با عنوان اپراتور را با خود حمل نمی پهپاد:

تواند قابل بازیافت باشد و  . پهپاد می(2019، 6)لی کنندبرای به پرواز درآمدن از نیروهای آیرودینامیک استفاده می

موشک های بالستیک یا نیمه بالستیک، موشک های کروز و )تواند یک محموله مخرب یا غیرمخرب را حمل نماید. می
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عبارتی دیگر، پهپادها عبارتند از هواپیماهایی که در  به(. 2020، 1() اگبدویندآیاجسام پرتاب شونده پهپاد به حساب نم

وصیات آیرودینامیک این امکان را صز کرده و نیاز به سرنشین برای هدایت آنها وجود ندارد و با خمحدوده اتمسفر پروا

موریت های شناسایی، رزمی، ادارند تا مهمات، وسایل شناسایی و سایر تجهیزات را با خود حمل کنند. این هواپیماها در م

شوند متعدد هستند و به آنها داخل کشور تولید می پهپادهایی که در کنند.فرماندهی و کنترل و فریو و ...شرکت می

گیرند. قرار میایران اسالمی  ارتش جمهوریشود و در حال حاضر تولید انبوه شده و در اختیار می پهپادهای بومی گفته

 (1388)نوری،

 

 پژوهش یروش شناس -2

و نیز استفاده  google موضوع از موتور جستجوگردر این مطاله مرور روایتی، به منظور یافتن مطالعات و منابع مرتبط با 

های در سال  googleو  Sid،Magiranهای روز، در پایگاه های از کلید واژه های همچون پهباد، توان رزم، ارتش

مقاله  736عنوان با توجه کلمات کلیدی از منابع داخلی و خارجی شناسایی شده که  80بالغ بر  عنوان  2020الی  2000

 مقاله از داخلی بوده اند. که در این پژوهش از منابع داخلی استفاده شده است. 64ابع خارجی بوده و تنها از من

های مورد نظر گزارش استخراج که با توجه به هدف گزارش و محدودیت های موجود و رعایت اصول مقاله نویسی داده 

 شده و به شیوه مروری استفاده شده است.
 فلوچارت جستجو های انجام شده. -1جدول 

 
 

 نتایج و بحث    3

مورد از منابع خارجی بوده که با توجه به  736مقاله استخراج شده از پایگاه های اینترنتی ذکر شده  800از مجموعه 

از منابع مقاله که  64برخی از معیار های گزارش و محدودیت های موجود از انها به عنوان داده چشم پوشی شده است. از 

های ارزشمند با توجه به مطالعات انجام مقاله در حوزه کاربرد نظامی پهباد اطالعات و داده 13داخلی استخراج شده تنها 

شده در اختیار قرار داده است که به عنوان منابع اصلی مقاله مورد استفاده قرار گرفته است. فناوری هواپیماهای بدون 

در این گزارش سعی شده با توجه به اطالعات حاصل از مطالعه محقق روی منابع اطالعات سرنشین بسیار گسترده بوده و 

 آمده است: 2مفید و مختصر به خواننده برسد. برخی از مهم ترین منابع در جدول 
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 یآن بر توان رزم ریمطالعات منتشر شده در خصوص پهپاد و تاث -2 جدول

 عنوان مقاله ردیف

 

تاریخ  نگارنده

 انتشار

 نتایج کلی

راهبردهای توسعه بهرهگیری  1

از پهپاد در افزایش توان 

 رزمی 

مسلح جمهوری  نیروهای

 اسالمی ایران

احمدیان و 

 همکاران

در مدل  محاسبات سشده براسا صاءعوامل اح یینها لیدر تحل 1397

 شد. طبقه بندیسوات، 

به کارگیری پهباد علیه  2

 های تروریسمگروه

هواپیما های بدون سرنشین به طور گسترده در جنگ علیه ترورست  1398 اجیلی

های داعش به کار گرفته شده و نقش تعین کننده ای در اجرای 

عملیات و شناسایی مواضع داعش داشته است.که از جمله مهم ترین 

توان به ها میپهبادهای بکار گرفته شده در جنگ علیه تروریست

کرد. نیروهای قدس سپاه پاسداران پهبادهای خانواده شاهد اشاره 

انقالب اسالمی و نیروهای مقاومت حذب اهلل از پهباد های شاهد به 

منظور شناسایی مواضع و شلیک به اهداف متحرک و ثابت استفاده 

 کرده اند .

میالدی عوامل اجتماعی، جغرافیایی، 2025با نزدیک شدن به سال  1388 نوری روند توسعه پهباد در جهان 3

گیری هرچه بیشتر از پهباد خواهد سیاسی و اقتصادی موجب بهره

شد، اگر چه دیدن آینده ناممکن است اما برخی از فرضیات درسال 

 حاکی از بکارگیری پهباد به دالیل زیر است 2025

 کشور ها نسبت به تلفات جانی و مالی حساس خواهند بود-1

د از پهبادها اقتصاد کشور ها بخش نظامی را وادار خواهندکر-2

 استفاده کنند

4 

 

 

 

ارائه الگو به کارگیری پهباد 

جهت ارزیابی رادارهای 

تاکتیک هشدار دهنده شبکه 

 پدافندی

توانند معیارهای ارزشمندی مبنی بر هواپیماهای بدون سرنشین می 1393 دارابیان

سنجش شبکه راداری باشند.  با به کارگیری انواع مینی پهبادها و 

رزمی در محدوده ای خاص می توان قدرت کشف راداری پهبادهای 

را محک زد و از پهبادها به عنوان عاملی در جهت بهبود عملکرد 

 رادارها استفاده کرد.

تدوین راهبرد توسعه و  5

 بهرهبرداری سامانه و آرایه

های پهپادی آجا در صحنه 

 نبرد ناهمگون

که پهباد ها در زمینه ی  یکی از عمده ترین و مهم ترین وظایفی 1394 شکوهی

آوری الکترونیکی )شنود( های اطالعاتی بر عهده دارند جمعماموریت

است. این قابلیت در صحنه نبرد ناهمگون با توجه به جابه جای سریع 

نیروها، امکان استفاده از پهباد را برای فرمانده در کنار استفاده از 

جه به معیار های رزمی کند. که با توایستگاه کنترل زمینی فراهم می

 و شناسایی پهباد، باعث بهبود عملکرد شود.

سرنشین  یبنقش پرنده های   6

موریت اراهکنشی در م

 شناسایی

هواپیما های بدون سرنشین با توجه با شرایط جنگ های متعارف  1378 بهارلو

های شناسایی مواضع دشمن بوده که ترین عامل در عملیاتمهم

 مواضع در هنگام شناسایی را داراست.قابلیت آسیب به 

پیروزی در شرایط عدم  7

 تقارن

کننده تواند عاملی تعیینبه کارگیری پهباد در نبرد های نا متقارن می 1391 حبیبی

ای که موضع ضعیف تر با استفاده پهباد در میدان نبرد باشد به گونه

 های خود را پوشش دهد.تواند تا حدود زیادی ضعفمی

دهی  مطالعه مفهومی جهت 8

 نیروی پیشران در بهینه

 سازی فاز پرواز انتقالی پهپاد

با جهت دهی در پیشران می توان فاز انتقالی پهباد را بهبود داد که  1378 کریمی

 این امر عاملی مهم در خصوص افزایش کارایی پهباد می باشد.
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تدوین راهبردهای آموزشی  9

 اخلبانی نهاج

در زمینه های مختلف نهاجا از جمله خلبانی با تاثیر پذیرفتن  آموزش 1393 حمید

 از علوم مربوط به پهباد تاکید دارد.

های پهپادی  نقشه راه سامانه 10

 ارتش ایاالت متحده  
 برنامه در شدت به المللی بین شرایط سریع تغییر از ناشی ضرورتهای 1394 فالح

مینیاتوری و رزمی آمریکا بوده و طراحی پهباد های  ارتش  های

های ارتش آمریکا با توجه به نیاز های عملیاتی شناسایی از اولویت

 می باشد.

 

رحریزی راهبردی نظامی در  11

 صحنه جنگ و عملیات

های نظامی بوده و بیان دارد طرحریزی پهباد از اولویت های عملیات 1390 افشردی

 باشد.در نبرد های متعارف پهباد راهبردی حذف ناشدنی می 

های  رهنگاشت جامع سامانه 12

 بدون سرنشین آمریکا 

با توجه به داده ها رهنگاشت جامع آمریکا در حوزه پهبادی ، توسعه  1394 ازموده

و به کارگیری پهباد های مینیاتور با توجه به نیاز های جنگ آینده 

میالدی گام های موثری برداشته شده 2000می باشد. که از سال 

 است.

تاثیرات پهباد راهبرد جنگ  13

 متعارف

از  نزدیکهای جنگی آینده سامانهکلید جنگ های متعارف آینده را  1395 زارعی

که در یک شبکه  داندمیسرنشین  دار و بدون های سرنشینسامانه

 اطالعاتها تهیه  اند، این سامانه ی دیجیتالی به هم گره خوردهطارتبا

 .جاسوسی و بخش عمدهای از جنگ را بر عهده خواهند داشت

 

 نتیجه گیری و جمع بندی    4

آمیز های کشورهای پیشرو به دنبال برتری نظامی از طریق علوم نوین نظامی به منظور انجام موفقیتهمواره ارتش

هواپیما های بدون سرنشین و تکنولوژی  های  می توان دریافت که فناوریهای نظامی می باشند و با توجه به دادهعملیات

تواند فاکتوری موثر در ایجاد برتری نظامی در شرایط مختلف میدان نبرد باشد. با توجه به این که به مربوط به آن می

تواند کند میکارگیری پهبادها در میدان نبرد از لحاظ اقتصادی کامال به صرفه بوده و نیز از تلفات انسانی جلوگیری می

وان رزمی نیروهای نظامی را به طور چشم گیر افزایش دهد و نیز پیشرفت سطح تکنولوزی به کار برده شده در پهبادها ت

های مختلف های پهبادی به ارتشقطعا در نتیجه جنگ های آینده عاملی تعین کننده خواهد بود. قطعا اضافه شدن یگان

ند محسوب می شوند بیانگر اهمیت تکنولوژی پهباد و علوم مربوط های قدرمهمچون آمریکا و انگلیس که از جمله ارتش

های های چون جنگ خلیج فارس و جنگ علیه تروریستبه آن می باشد و با توجه به کاربرد گذشته پهباد ها در جنگ

دنیا خواهد های روز داعش در سوریه و عراق می توان نتیجه گرفت، هواپیما های بدون سرنشین جزئی جدا ناپذیر از ارتش

بود و کشور که در زمینه تکنولوژی پهباد بهترین عملکرد را داشته باشد دست برتر را در در جنگ های متعارف آینده 

( مشخص شد هواپیماهای بدون سرنشین به طور 1398خواهند داشت. بر اساس جستجو های انجام شده توسط اجیلی)

ای در اجرای عملیات و شناسایی فته شده و نقش تعیین کنندههای داعش به کار گرگسترده در جنگ علیه ترورست

مواضع دائش داشته است . نیروهای قدس سپاه پاسداران انقالب اسالمی و نیروهای مقاومت حذب اهلل از پهبادهای شاهد 

ی از پهباد توسط کرده اند . البته به کارگیر ابتدابه منظور شناسایی مواضع و شلیک به اهداف متحرک و ثابت استفاده می

( نشان داد با 1388های تروریستی نیز مشاهده شد که اثر چندانی بر روند میدان نبرد نداشت. همچنین نوری)گروه

گیری هرچه میالدی عوامل فرهنگی ،اجتماعی، جغرافیایی، سیاسی و اقتصادی موجب بهره2025نزدیک شدن به سال 

حاکی از بکارگیری پهباد  2025ده ناممکن است اما برخی از فرضیات درسال بیشتر از پهباد خواهد شد، اگر چه دیدن آین

 به دالیل زیر است:

 کشور ها نسبت به تلفات جانی و مالی حساس خواهند بود-1

 اقتصاد کشور ها بخش نظامی را وادار خواهند کرد از پهبادها استفاده کنند-2
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ا توسعه روند ساخت پهباد بهبود خواهد یافت و با توجه به نیاز با توجه به ویژگی های منحصر به فرد عملیاتی پهباده

های عملیاتی موجود ممکن است در سال های آینده مسیر های متفاوتی را با توجه به نیاز های کشور در پیش بگیرد. 

ستور کار خود قرار برای مثال آمریکا با توجه به نیاز های عملیاتی خود پهبادهای پهن پیکر با برد عملیاتی باال را در د

بر اساس داده اما با توجه به باال بودن نیاز های عملیاتی خود تولید و توسعه پهبادهای مینیاتوری را نیز دنبال می کند. 

( هواپیماهای بدون سرنشین می توانند معیار های ارزشمندی مبنی بر سنجش 1393مطالعات انجام شده توسط دارابیان)

توان قدرت کشف ای خاص میبه کارگیری انواع مینی پهبادها و پهبادهای رزمی در محدودهشبکه راداری باشند. با 

راداری را محک زد و از پهباد ها به عنوان عاملی در جهت بهبود عملکرد رادارها استفاده کرد. پهباد  طبق مطالعات انجام 

های اطالعاتی بر عهده دارند ی ماموریته( یکی از عمده ترین وظایفی که پهباد ها در زمین1394شده توسط شکوهی)

جمع آوری الکترونیکی)شنود(است. این قابلیت در صحنه نبر ناهمگون با توجه به جابه جای سریع نیرو ها، امکان استفاده 

وسط کند. با توجه به تحقیقات انجام شده تاز پهباد را برای فرمانده در کنار استفاده از ایستگاه کنترل زمینی فراهم می

های ( بیان دارد هواپیما های بدون سرنشین با توجه با شرایط جنگ های متعارف مهم ترین عامل در عملیات1378بهارلو)

شناسایی مواضع دشمن بوده که قابلیت آسیب به مواضع در هنگام شناسایی را داراست. و از آن جایی که در انجام 

ود پهباد نقش بسزایی در انجام و اجرای دارد. مطالعات صورت گرفته شهای نظامی شناسایی از ارکان محسوب میعملیات

( نشان داد به کار گیری پهباد در نبرد های نا متقارن می تواند عاملی تعین کننده در 1391توسط نیکبخش حبیبی)

ود را پوشش دهد. تواند تا حدود زیادی ضعف های ختر با استفاده پهباد میای که موضع ضعیفمیدان نبرد باشد به گونه

دهی در پیشران می توان فاز انتقالی پهباد را بهبود های خود این مطلب را بیان داشت با جهت( در پژوهش1378کریمی )

( اموزش در زمینه های 1393داد که این امر عاملی مهم در خصوص افزایش کارایی پهباد می باشد. همچنین حمید)

یر پذیرفتن از علوم مربوط به پهباد تاکید دارد. با توجه به مطالعات صورت گرفته مختلف نهاجا از جمله خلبانی با تاث

آمریکا بوده و  ارتش  های برنامه در شدت به المللی بین شرایط سریع تغییر از ناشی ضرورتهای (1394توسط فالحی )

 های ارتش آمریکا با توجه به نیاز های عملیاتی می باشد. طراحی پهباد های مینیاتوری و رزمی شناسایی از اولویت

( با مطالعات خود نشان داد کمتر عملیات نظامی صورت گرفته شده در یک دهه گذشته را می توان نام 1390افشردی )

ادیده گرفته شده باشد و بیان دارد در نبردهای متعارف پهباد راهبردی حذف برد که طرحریزی کاربرد پهباد ها در ن

( نیز بیان دارد با توجه به داده ها رهنگاشت جامع آمریکا در حوزه پهبادی، توسعه و به 1394ناشدنی می باشد. آزموده)

های موثری برداشته میالدی گام2000باشد . که از سال کارگیری پهبادهای مینیاتور با توجه به نیاز های جنگ آینده می

 های سرنشیناز سامانه نزدیکهای جنگی آینده  سامانهنیز کلید جنگ های متعارف آینده را  )(1395زارعی) شده است.

 اطالعاتها تهیه اند، این سامانهی دیجیتالی به هم گره خوردهطکه در یک شبکه ارتبا می داندسرنشین  دار و بدون

برسی مطالعات و نتایج در این پژوهش نشان دهنده نقش  های از جنگ را بر عهده خواهند داشت.جاسوسی و بخش عمد

های نظامی با توجه به ویژگی های منحصر به فرد این غیر قابل کتمان فناوری هواپیما های بدون سرنشین در عملیات

باشند و با توجه ده و دارای صرفه اقتصادی میباشد . با توجه به اینکه پهبادها از تلفات جانی جلوگیری کرتکنولوژی می

های آینده تواند فاتحان جنگبه نیازهای عملیاتی همچون انجام عملیات در برد بلند، پیشرفت در توسعه فناوری پهباد می

را را مشخص کند و امید است ارتش جمهوری اسالمی نیز در این مسیر با سرمایعه گذاری بیشتر زمینه توسعه فراگیر تر 

توان به نبود دسترسی به اطالعات روند توسعه پهباد در ایران و سایر فراهم کند. از جمله محدودیت های این پژوهش می

 کشورها و همچنین محدودیت در شناسایی پهباد های رزمی اشاره کرد.
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 استفاده وکاربرد پهپاد های شناسایی در مناطق مرزی   
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 چکیده

 باشد، می برخوردار ای ویژه و حساس شرایط از امنیتی و سیاسی جغرافیایی، خاص موقعیت لحاظ به کشور مرزی مناطق

 مرزها، از حراست و پایش در سنتی اقدامات انجام و انسانی منابع بکارگیری بر عالوه مناطق، این در امنیت ایجاد جهت

 به نقش پهپادها مانند نوین ابزارهای از استفاده شک بدون. برد بهره نیز افزاری نرم و پیشرفته تجهیزات از است مطلوب

دارد. هدف از  مرزی نواحی در انقالب ضد و معاند های گروه و دشمن تحرکات رصد جرم، وقوع نقاط شناسایی در سزایی

منابع و  افتنیمطالعه به منظور  نیدر اباشد، که ی میدر مناطق مرز ییشناسا یاستفاده وکاربرد پهپاد ها این تحقیق،

 یدر سال ها Google, Sid , Magiranییهاگاهیمانند: و پا یمعتبر علم یها گاهیمطالعات مرتبط، در کتب و داده پا

شد. متون توسط  امانج یبه زبان فارس هواپیمای بدون سرنشین ، مرزپهباد،  یدیاز کلمات کل یبیبا ترک 2020تا  2008

ذکر  ینترنتیا یها گاهیمقاله استخراج شده از پا 100قرار گرفتند. از مجموعه  یپژوهشگران به طور مستقل مورد بررس

است که به عنوان  استخراج شده یدر مناطق مرز ییشناسا یاستفاده وکاربرد پهپاد ها ردمقاله در حوزه کارب 12تنها 

در  ینقش مهم نیبدون سرنش یماهایهواپ. بررسی نتایج نشان داد که مقاله مورد استفاده قرار گرفته است یمنابع اصل

 .کندیم فایانقش  هوشمند  یروهایو ن، شناسایی مرزها بدون رهگیری  انتحاریی، عملیات تیترانز ی،خطوط مرز تیامن

 پهپاد، مرز، امنیت و فناوری، شناسایی.های کلیدی: واژه
 

Use of reconnaissance drones in border areas 
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Abstract 

The border regions of the country have special and sensitive conditions in terms of special 

geographical, political and security situation. In order to create security in these areas, in addition 

to using human resources and performing traditional measures in monitoring and protecting the 

borders, it is desirable to use advanced equipment and software. Undoubtedly, the use of new 

tools such as drones plays an important role in identifying the crime scenes, monitoring the 

movements of the enemy and opposition and counter-revolutionary groups in the border areas. 

The purpose of this research is the use of reconnaissance drones in border areas. In this study, in 

order to find related sources and studies, in books and data of reputable scientific databases such 

as: and Google, Sid, Magiran databases in the years 2008 to 2020 with a combination of keywords 

drone, border, drone in Persian. The texts were independently reviewed by researchers. From the 

collection of 100 articles extracted from the mentioned internet sites, only 12 articles have been 

extracted in the field of use of reconnaissance drones in border areas, which have been used as 
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the main sources of the article. The results showed that drones play an important role in the 

security of border lines, transit, suicide operations, border detection without interception and 

intelligent forces. 

Keywords: UAV, border, security and technology, identification. 
 

 مقدمه - 1

 یانسان یروهایو از تلفات ن انجامد،یم هایریگمیتصم ییو کارا یبدقت، درست ل،یدخ یطیمح یرهایاز عناصر و متغ یآگاه

 زاتیو تجه یکنترل هوشمند، فرمانده ی. استفاده از سامانه هاکاهدیدر صحنه نبرد م یریپذ بیفعال و در کل آس

امکانات موجب  نیکه استفاده مؤثر از ا یبه گونها کند،یفراهم م اهارتش یرا برا یفراوان التیاز صحنه نبرد، تسه یآگاه

 (.2021، 1)شیاو همکارانشودیبر صحنه نبرد م یفرمانده شتریتسلط هر چه ب

انجام  تحقیق و تولید پهپادت متحده آمریکا و انگلستان اقداماتی جهت لل جنگ جهانی اول توسط دو کشور ایاایوادر 

شد که بتواند یک کالهک جنگی را حمل نماید.تحقیقات در پایان جنگ متوقف شد ولی چند بعد در بنیاد هواپیمایی 

میالدی بصورت توپ دوربرد هوا به زمین با موتور ملخ دار به نام )الرینکس( 1927انگلستان ادامه یافت تا بالخره در سال 

 شد و بدین ترتیب اولین پهباد پا به عرصه وجود گذاشت.له از خشکی یا از روی ناو جنگی پرتاب میخاتمه یافت این وسی

 نیو ساخت ا یطراح نهیکه هز ییاز انجا مورد توجه قرار گرفتند. عیصنا ریو بلکه سا ییهوا عیپهباد ها در صنا امروزه

خطرات  نیکمتر بوده و همچن اریدار بس نیسرنش یماهایبا هواپ سهیمشخص در مقا تیمامور کیانجام  یبرا ماهایهواپ

پرنده مشهود  لینوع از وسا نیبه سمت ا ینظام ریو غ ینظام ییهوا عیدر صنا یادیز یها شیدربردارند.گرا یکمتر یجان

گوناگون  یبه استفاده ها شرفتهیپ یکشور ها یبرخ سیکرده درحال حاضر پل دایراه پ یمردم عاد یبه زنذدگ یبوده حت

 یشهر طیپهپاد از جمله:رصد مح ادیز یها تیارتش ج.ا.ا به جهت قابل ینیزم یروین عتایاورده اند.طب یاز پهباد ها رو

 یریدرگ تیمسلح با قابل یالوده به ش.م.ه پهباد ها یها طیدر مح اتیها کنترل و نظارت در عمل یبحران و ناارام تیمدر

 یمایاستفاده از هواپ یفناور .(2019، 2)ماتیاس و ماتهرا انجام دهد یاقدامات نهیزم نیدر ا دیبا تینظم و امن نیکمک به تام

 یبرا یخوب اریراهکار بس ینور یبرهایبرج حسگر ف سیقابل اجراست که با تاس یمرز یهمان پهپادها در نواح ای نیبدون سرنش

 یولوژیراد یکیولوژیب ییایمیمواد ش ییو شناسا صیتشخ یسنسورها قیکه از طر یفن آور نیباشد که با ا یکشور م یمرز تیامن

کند و نسبت به انهدام و  یم ییباشند را شناسا یم یمعمول یها نیدور از چشم انسان و دورب یزهایو در کل چ منفجرهو مواد 

باشد تحت نظارت  یم ینور فیمادون قرمز و ط یبردار ریو اقدام به تصو یو اطالعات رزم ییشناسا اتیعمل قیآنها که از طر ینابود

پهپاد را  تیبلند توسط نرم افزار صورت گرفته و هدا یهادر دامنه ینور یبرهایمراقبت و ف یهارجو رادارها و ب نیبا استفاده از دورب

 .(2019همکاران،  و3)کایریکودهند یانجام م

 شود : یم یبند میتقس به چند دسته ینظام یپهپادها تیمأمور یطور کل به 
  هیو اعالم خطر اول ییمراقبت شناسا: 1 گروه 

  قیگروه سه هدف و حر کیو جنگ الکترون یمخابرات: 2 گروه
 (.2021ی)وانگ و همکاران، و انتحار ی: رزم3گروه

 ی:مناطق نوار مرز یپهپاد مناسب برا کی یها یژگیو 
 باشند زیکم و رادار گر یموتور پر قدرت و صدا یدارا دیپهپاد ها با-1             
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 در شب و مادون قرمز را داشته باشند  دید نینصب دورب تیقابل-2       

 پرواز به مرکز کنترل پهپاد را داشته باشد  نیدر ح ریتصاو زیآنال تیقابل-3

 را داشته باشد ییآب و هوا یجو طیو توان پرواز در ارتفاعات باال و فرود در هر شرا تیقابل-4       

 (.2021و همکاران، 1)مرونعمود پرواز را داشته باشند  تیقابل-5        

 .باشدیبرخوردار م یاژهیحساس و و طیاز شرا یتیو امن یاسیس ییایخاص جغراف تیکشور به لحاظ موقع یمرز مناطق

حراست از مرزها  و شیدر پا یو انجام اقدامت سنت یمنابع انسان یریمناطق عالوه بر بکارگ نیدر ا تیامن جادیجهت ا

مانند پهبادها نقش  نینو ی.بدون شک استفاده از ابزار هابردبهره  زین  یو نرم افزار شرفتهیپ زاتیمطلوب است از تجه

 )وانگ ودارد یمرز یمعاند و ضد انقالب در نواح ینقاط وقوع جرم رصد تحرکات دشمن و گروه ها ییدر شناسا ییبسزا

 .(2021، 2همکاران

بکارگیری هواپیمای مدل کوچک به عنوان سرگرمی استفاده شد که پس از پیروزی انقالب  1345درایران نیز از سال 

اسالمی و شروع جنگ تحمیلی از پهباد)مهاجر و تالش( که ساخت کشور بود در عملیات ها بهره برداری شد و در طول 

صادر شد و در حال حاضر در نیروی هوا فضای سپاه حرکت ها و پیشرفت های  جنگ تشکیل یگان پهپاد به نام تیپ رعد

چشم گیری داشته است که در سال های اخیر بنابر تدابیر فرماندهی و احتیاجات ستاد اجا به تشکیل یگان پهباد در 

رای ایجاد پوشش نیروی هوایی پدافند و زمینی تشکیل گردید که امروزه هزاران فروند پهپاد های شناسایی رزمی ب

موزاییک در مناطق مرزی و ایجاد امنیت اسایش و جلوگیری از ورود معاندین و ضد انقالب و قاچاق کاال در اختیار این 

این نیرو های پهپادی قرار گرفته است که سال های اخیر با تشکیل رشته خلبانی پهپاد به اهمیت این موضوع پرداخته 

پهپادها بخشی از یک سیستم بزرگ هستند که از آن به عنوان سیستم هواپیمای یدهند.و خلبانانی را تربیت و اموزش م

بدون سرنشین یاد می شود، اصطالحی که کل سیستم را با کنترل زمینی و سنسورهای در نظر گرفته شده در بر می 

 . باشدی میدر مناطق مرز ییشناسا یوکاربرد پهپاد ها استفادههدف از تحقیق . گیرد

 پژوهش یروش شناس -2

و نیز استفاده  google در این مطاله مرور روایتی، به منظور یافتن مطالعات و منابع مرتبط با موضوع از موتور جستجوگر

 2008های در سال  googleو  Sid،Magiranی ، در پایگاه های و فناور تی، مرز، امناز کلید واژه های همچون پهباد، 

مقاله از منابع خارجی  88عنوان با توجه کلمات کلیدی از منابع داخلی شناسایی شده که  100بالغ بر  عنوان  2020الی 

مقاله از داخلی بوده اند. که در این پژوهش از منابع داخلی استفاده شده است. که با توجه به هدف گزارش  13بوده و تنها 

های مورد نظر گزارش استخراج شده و به شیوه مروری استفاده و رعایت اصول مقاله نویسی داده و محدودیت های موجود

 شده است.

 

                                                                    
1 . Merron 
2 . Wang 
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 فلوچارت جستجو های انجام شده. -1جدول 

 

 نتایج و بحث    3

در  مقاله 13مقاله استخراج شده از پایگاه های اینترنتی ذکر شده از منابع داخلی استخراج شده تنها  100از مجموعه 

های ارزشمند با توجه به مطالعات انجام شده در اختیار قرار داده است که به حوزه کاربرد نظامی پهباد اطالعات و داده

عنوان منابع اصلی مقاله مورد استفاده قرار گرفته است. فناوری هواپیماهای بدون سرنشین بسیار گسترده بوده و در این 

حاصل از مطالعه محقق روی منابع اطالعات مفید و مختصر به خواننده برسد. گزارش سعی شده با توجه به اطالعات 

 آمده است: 2برخی از مهم ترین منابع در جدول 

 
 یآن بر توان رزم ریمطالعات منتشر شده در خصوص پهپاد و تاث -2 جدول

 

تاریخ  نتایج کلی 

 انتشار

 ردیف عنوان مقاله نگارنده

پهپادی در افزایش توان استفاده از فناوری های نوین 

 رزمی.

 احمدیان 1397

 و پورصادق

راهبرد های پهپاد در افزایش 

 توان رزمی

1 

رویکرد نوآورانه فناوری پهپادی در رزم هوایی 

 نیروهای مسلح.

 بهارلو 1398

 و همکاران

گذار فناورانه در نظام اجتماعی 

 رزم هوایی ایران با تمرکز پهپاد

2 

پهباد در ایران نیاز به انجام با استفاده از فناوری 

ماموریت های شناسایی و اطالعاتی و محدودیت های 

هواگرد های سرنشیندار منجر شد تا کاربران سطح 

 توانمندی خود را از طریق تحقیق و توسعه ارتقا دهند.

 بهارلو 1398

 و  همکاران

تحلیلی بر توسعه فناوری پهپاد 

 در ایران با مدریت راهبردی

3 

های مخابراتی هوایی با توجه به انعطاف پذیری شبکه 

و ظرفیت باال کاربرد های گسترده ای دارند من جمله 

 در کنترل ترافیک و غیره.

قضاوی و فروغ  1399

 السادات

پهپاد ها و کاربرد ان در امنیت 

 عمومی 

4 

برای تامین امنیت و ایجاد ثبات تامینی در جامعه و 

ناامنی های موجود حفظ ارامش مردم و خنثی کردن 

 در  سطح جامعه با استفاده از فناوری پهبادی.

نقش پلیس هوایی در استفاده از  عصاریان نژاد 1394

پهباد در تامین نظم امنیت 

 داخلی

5 

ی این پژوهش نوع عوامل مطرح شده مهمترین یافته

نشان میدهد که صنعت نو پا در کشور ما نیاز به 

 باشد.پهپاد میموفقیت و نواوری جهادی در 

دانش کهن و  1394

 همکاران

برسی و اولویت بندی عوامل 

کلیدی موفقیت در صنعت پهپاد 

 ایران

6 
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بهره گیری از تجهیزات نوین امکان نظارت و گشت 

های مرزی از راه دور و اتاق فرمان و کنترل توسط 

پهپاد های شناسایی و اشرافیت اطالعاتی بر این 

 مناطق

نقش پهپاد ها در امنیت و اشراف  اسدی فرد 1395

 اطالعاتی مناطق مرزی

7 

چگونگی بکارگیری هواپیماهای بدون سرنشین جهت 

جمع اوری اطالعات از صحنه نبرد در یگان های رزمی 

 نزاجا منظور پایش تهدید های صحنه نبرد 

 مطاعی و 1398

 پریانی

بکارگیری پهپاد های جمع اوری 

اطالعات در یگان های رزمی 

 نزاجا 

8 

استفاده از هواپیماهای بدون سرنشین مهمترین گزینه 

برای درگیری با نیروهای منطقه ای است که از بعد 

 شناسایی تاکتیکی افند و حمالت تاکتیکی است.

رویارویی با نیروهای فرا منطقه  شرفیان 1388

هواپیماهای بدون  ای بااستفاده از

 سرنشین

9 

در آینده پژوهی در حوزه ضد پهپاد که از توانایی 

کشف و اشکار سازی باالیی برخوردار هستند میتوان 

 برای پدافند و افند در حوزه تاکتیک استفاده کرد.

 پدرام 1397

 و همکاران

اینده پژوهی در حوزه محصوالت 

ضد پهپاد با استفاده از اولویت 

 گذاری

10 

در جامعه بین الملل برای مقابله با تروریسم که 

حمالت پهپادی جز ان میباشد که از حادثه یازده 

سپتامر به بعد یک رویکرد شده است بدان معنا که 

رعایت حقوق بین المللی بشر دوستانه یک امر ملزم 

 باشد.می

 تدینی 1394

 و کازرونی

بررسی قواعد بشردوستانه حاکم 

در مخاصمات  بر کاربرد پهپاد ها

 مسلحانه

11 

پهپاد از جمله تجهیزات پیشرفته عصر حاضرند که در 

جنگ های اینده جایگاه ویژه ای دارند. اهمیت توسعه 

وسایل جنگی کنترل شونده از راه دور بسیار حایز 

 اهمیت می باشد.

 شکوهی 1389

 و همت عندلیبی

توانمندی های پهپاد در جنگ 

 های اینده

12 

 

 گیری و جمع بندینتیجه     4

آمیز همواره یگان های نظامی کشورهای پیشرو به دنبال برتری نظامی از طریق علوم نوین نظامی به منظور انجام موفقیت

های  می توان دریافت که فناوری هواپیما های بدون سرنشین و تکنولوژی های نظامی می باشند و با توجه به دادهعملیات

کتوری موثر در جهت شناسایی مرزها استفاده نموده است که با توجه به نتایج به دست آمده از تواند فامربوط به آن می

 یافته های مروری می توان پیشنهاد داد:

 بهره گیری مناسب فرماندهی مستقر در مرز از پهپادها  -1

 مرزی فرهنگ سازی مناسب جهت استفاده از پهپادها در یگان های رزمی نزاجا و ناجا در مناطق -2

های مانند ارتش وسپاه وناجا هم افزایی اطالعات فنی به دست آمده توسط پهپادها با استفاده از ظرفیت سایر یگان -3

 یگان ها جهت اجرای مطلوب عملیات .

گسترش رویداد نظامی و عملیات روانی و در کنار استفاده مناسب از منابع انسانی در امر نظارت و کنترل فرماندهی -4

رزهای کشور از طریق آموزش و تربیت کارکنان یگان های مرزی در استفاده از پیشرفت تکنولوژی و فناوری های در م

 .نوین دفاعی

 :حمایت و جذب از مخترعین برای انجام تحقیقات صنعتی و پژوهشی در زمینه امنیت بیشتر مرز های ایران 5

رزمی جغرافیایی با توجه به شرایط خاص جغرافیایی و موقعیت سازی و تولید انبوه پهپادهای انتحاری شناسایی بومی-6

 آب و هوایی مناطق مرزی
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 منابع  -5

 
 کشور، مرزی مناطق اطالعاتی اشراف و امنیت ایجاد در پهپادها نقش (.1394محمد.، ) فر، اسدی  -

 .179-204(: 1)3مرزی،  مطالعات نامه پژوهش
از پهپاد در  یریتوسعه بهره گ ی(. راهبردها1398.، و پورصادق، ناصر.، )لیاحمداسماع فان،یاکبر.، شر یعل ان،یاحمد - 
 .153-176(: 72)16 ،کیاستراتژ یفصلنامه مطالعات دفاع ران،یا یاسالم یمسلح جمهور یروهاین یتوان رزم شیافزا

 داخلی امنیت و نظم تأمین در پهباد از استفاده و هوایی پلیس نقش(. 1394) ،.حسین نژاد، عصاریان ،.علی ابراهیمی؛   -
-102(: 27)8 غربی، آذربایجان استان کاربردی تحقیقات دفتر انتظامی دانش علمی نشریه ،(غربی آذربایجان استان: مطالعه مورد)

83. 
 ایران در پهپاد فناوری توسعه بر تحلیلی(. 1398. )علیرضا, بوشهری, مهدی, الیاسی, طاهره, میرعمادی, مهدی, بهارلو -

 .128-103(, 2)8, نوآوری مدیریت. جاویژه راهبردی مدیریت رویکرد بر تاکید با

 اجتماعی نظام در فناورانه گذار(. 1398. )مهدی الیاسی، و ،.علیرضا بوشهری، و ،.طاهره میرعمادی، و ،.مهدی بهارلو، -

 .30-1( (, 44 پیاپی) 2)13, مدیریت بهبود. با ایران هوایی رزم فنی

 مخاصمات در پهپادها کاربرد بر حاکم بشردوستانه قواعد (. بررسی1394.، )سید مصطفی ،کازرونی  .، وعباس ی،تدین -

 .177-204(:74)24آمریکا.  متحده ایاالت پهپادهای حمالت موردی مطالعه) مسلحانه

 با پهپاد ضد محصوالت درحوزه پژوهی آینده (1397) ،.امیرمزلقانی، یوسف مهدی.، احمدیان، عبدالرحیم.، پدرام، -

 .21-32(: 15) دفاعی، پژوهی آینده پابرجا، گذاری اولویت از استفاده

 بندی اولویت و بررسی(. 1394. )محمد سید, بافقی طباطبایی, نازنین, وری پیله, مهدی, الیاسی, حسین, کهن دانش -

 .130-107(, 4)4, نوآوری مدیریت. ایران پهپاد صنعت در نوآوری موفقیت کلیدی عوامل

(: 7) نظامی، فنون علوم آینده، های درجنگ پهپاد های توانمندی (1389) ،.عندلیبی، علی همت حسین.، شکوهی، -

17-5. 

 علوم سرنشین، بدون هواپیماهای از استفاده با ای فرامنطقه نیروهای با رویارویی (1388) ،.محمد اسماعیل شریفیان، -

 .143-164(: 11) نظامی، فنون

گیری از پرنده های بدون سرنشین در نیروی انتظامی (افزایش امنیت و کنترل در مرزها با بهره 1391فالورجانی فرهاد)  -

 های مرزبانی همایش ملی شهرهای مرزی و امنیت دانشگاه سیستان و بلوچستان.و نزاجا و یگان

( طراحی مفهومی و ساخت پرنده های بدون سرنشین با مأموریت تجسسی پایان نامه 1385فرهاد ) کیانی فالورجانی  -

 کارشناسی مهندسی هوافضا دانشگاه امام حسین علیه السالم تهران.

( بررسی نقش هواپیماهای بدون سرنشین در عملیات های توسعه و پدافند داخلی با تاکید بر 1390گودرزی محسن)  -

 .61-104: 81فصلنامه مطالعات دفاعی و امنیتی  استان کردستان

(. پهپاد ها و کاربرد آنها در امنیت عمومی و پلیس هوشمند. فناوری 1399. )روغ السادات.، و طباطبا، فلیرضاقضاوی، ع -

 .90-67(,  1)1اطالعات و ارتباطات انتظامی, 
 صحنه از اطالعات آوری جمع مسعود جهت پهپاد کارگیری به چگونگی تبیین(.  1397) ،.محسن پریانی،  مسعود، مطاعی، -
 .29-52(: 45)14 نظامی، فنون علوم نزاجا، رزمی های یگان در نبرد

- Kyrkou, C., Timotheou, S., Kolios, P., Theocharides, T., & Panayiotou, C. (2019). 

Drones: Augmenting our quality of life. IEEE Potentials, 38(1), 30-36. 
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با استفاده از  8لندست یماهواره ا ریسد الر با استفاده از تصاو یبرآورد پهنه آب

 MNDWIشاخص 

 روشن یوسفی یعل، 2روشن یوسفیمحمدرضا 1

 
 رانیتهران، ا ان،یدانشگاه فرهنگ ایجغراف ارگروهیاستاد 1

mr.yousefiroshan@cfu.ac.ir 

 رانیدانشگاه مازندران، بابلسر، ا ریدپذیتجد یها یانرژ یارشد مهندس یکارشناس یدانشجو 2

ali.yousefiroshan.1372@gmail.com 
 چکیده 

از آن مورد توجه مردم و  یو تنش ناش یبه علت نوسان پهنه آب ریاخ یسدها درطول سال ها یپایش و برآورد پهنه آب

و مساحت آنها، استفاده  یآب یپهنه ها راتییتغ نهیدر زم یموثر و کاربرد یاز ابزارها یکیقرار گرفته است.  زانیبرنامه ر

نجش از دور، علم و هنر به دست آوردن اطالعات است. س یماهواره ا یاز داده ها یریسنجش از دور و بهره گ یاز فناور

قدرت  ،یمکان عیپوشش وس لیبه دل یماهواره ا ریبا آن است. استفاده از تصاو یکیزیبدون تماس ف نیدر مورد سطح زم

 تین مساحت، اهمییتع یو سهولت روش ها یماهواره ا ریدر دسترس بودن تصاو ،یزمان ویکم، آرش نهیباال، هز کیتفک

 یمستند کردن پهنه آب یبرا 8لندست یماهواره ا ریمقاله از تصاو نیکرد. در ا دایپ یآب یدر مطالعات پهنه ها یفراوان

 یکه برا یوجود دارد، شاخص یآب یپهنه ها یبرا یمختلف یفیط یسد الر مورد استفاده قرار گرفته است. شاخص ها

شاخص پهنه  نیباشد. ا یم MNDWIب اصالح شده آ یفیگرفت، شاخص ط قرارسد الر مورد استفاده  یآب یپهنه ها

 یفیکه تحت پوشش آب است رفتار ط ییشاخص مکان ها نیجدا نموده است. در ا یپوشش ها  به خوب ریسد الر را از سا

مادون قرمز  یعنی دتربلن یبه سمت طول موج ها یاست، از باند آب یبازتاب آن در باند آب  زانیم نیشتریدارد،  ب یمتفاوت

  IDL یسیبراساس زبان برنامه نو ENVI. در نرم افزار ابدی یو به دنبال آن بازتاب کاهش م شیجذب افزا زانیم کینزد

داد. با استفاده از شاخص   شیها را بارزتر نما دهیاستفاده شد، تفاوت پد میو تقس قیتفر یکه از عملگراها ییفرمول ها

MNDWI  ،ROI یبدست آمد.  سپس خروج 8دستلن ریتصاو Thershohid محاسبه   1/0تا حداقل  1حداکثر  نیب

 یماهواره ا ریاخذ تصاو خیسد الر در تار یپهنه آب Arc Mapو نرم افزار  ENVIدر   Shipe file یخروج کیو با 

 انجام شده است. یریگ جهیمحاسبه و نت

 MNDWIسدالر، شاخص  ،یبرآورد پهنه آبهای کلیدی: واژه
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Abstract 

Monitoring and estimating the water area of dams has been considered by people and planners in 

recent years due to the fluctuation of the water area and the resulting stress. One of the effective 

and practical tools in the field of changes in water areas and their area is the use of remote sensing 

technology and the use of satellite data. Remote sensing is the science and art of obtaining 

information about the earth's surface without physical contact with it. The use of satellite imagery 
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became very important in the study of water areas due to its vast spatial coverage, high resolution, 

low cost, time archiving, availability of satellite imagery, and ease of surveying methods. In this 

article, Landsat 8 satellite images have been used to document the water area of Lar Dam. There 

are different spectral indices for water zones, the index used for water dams of Lar Dam is 

MNDWI modified water spectral index. This index has separated the Lar Dam area from other 

coatings well. In this index, the places that are covered by water have different spectral behavior, 

the highest rate of reflection is in the blue band, from the blue band to higher wavelengths, ie near 

infrared, the absorption rate increases and then the reflection decreases. In ENVI software, based 

on IDL programming language, formulas that used subtraction and division operators showed the 

difference of phenomena more clearly. Using the MNDWI index, the ROI of Landsat 8 images 

was obtained. Then, the Thershohid output was calculated between a maximum of 1 and a 

minimum of 0.1, and with a output of Shipe file in ENVI and Arc Map software, the blue zone of 

Lar Dam was calculated and concluded on the date of receiving satellite images 

 
Keywords: Estimation of Water areaLur Dam, MNDWI Index 

 

 مقدمه - 1

کار با  نیبا آن است. ا یکیزیبدون تماس ف نیسنجش از دور، علم و هنر به دست آوردن اطالعات در مورد سطح زم

اطالعات انجام  نیو استفاده از ا لیوتحل هیو پردازش، تجز نیمنتشر شده از سطح زم ایبازتاب شده  یسنجش و ثبت انرژ

 ن،یو علوم زم ستیز طیمطالعات مح نهیموثر در زم یاز ابزارها یکی(. 1: 1398فرد،  یکامران و مهدو زادهیشود )ول یم

(. اشکال و پدیده 20: 1389پناه،  یاست )علو یماهواره ا یاز داده ها یریسنجش از دور و بهره گ یاستفاده از فناور

 رتغییر پیدا می کنند و این تغییرات در طول زندگی انسان بسیار چشمگی های طبیعی سطح زمین خیلی سریع

(. نکته ای که اهمیت زیادی دارد این است که بتوان چنین تغییراتی را به Macleod & Congalton, 1998است)

چند دهه گذشته، دقت بررسی کرده تا فرایند های طبیعی و انسانی بوجود آورنده این تغییرات را بخوبی شناخت. در طی 

در طی زمان توجه محققان مختلف را به خود معطوف  اتیاستفاده از فناوری سنجش از دور برای تشخیص چنین تغییر

 (.Singh, 1989کرده است)

روابط  یبررس قیبرآورد از طر ،ینیزم یروش نقشه بردار ریگوناگون نظ یبه روش ها یآب یها کرهیسطح پ نییتع

ماهواره  ریفوق روش استفاده از تصاو یفن ها نیدر ب رد؛یپذ یسنجش از دور و.... صورت م یفن هااستفاده از  ،یمتریبس

و سهولت روش  یماهواره ا ریاز تصاو یغن یزمان ویکم، آرش نهیباال، هز کیقدرت تفک ،یمکان عیپوشش وس لیبه دل یا

امکان  نیسنجش از دور امروزه ا یداشته است. فناور یو کاربرد یپژوهش یدر مطالعات علم یمساحت فراوان نییتع یها

 ریتصاو نیا یکه بر رو ییو پردازش ها یا رماهوارهیفراهم آورده تا بتوانند با استفاده از تصاو نیعلوم زم نیمحقق یرا برا

انسان ها در  رامونیپ طیدر مح راتییتغ یو آشکار ساز شتریاطالعات الزم را در ارتباط با شناخت ب رد،یگ یصورت م

 یاز ابعاد گوناگون کالیبا استفاده از سنجش از دور اپت یسطح ی. مطالعات مربوط به آب هاندینما ییرا شناسا نیزم ارهیس

 نیروش سنجش از دور، هدف از ا یای(.  لذا با توجه به مزا2: 1395و همکاران،  ی)احرا ردیگتواند مورد توجه قرار ب یم

است تا در  MNDWIبا استفاده از شاخص  8لندست یماهواره ا ریسد الر با استفاده از تصاو یبرآورد پهنه آب  قیتحق

شهرستان  نیچند یزاریشال یها نیمو مساحت آن بتوان آب شرب شهر تهران و آب ز ینقشه پهنه آب هیبا ته تینها

 کرد. یزیاستان مازندران را برنامه ر
 

 روش تحقیق داده ها و -2

مورد مطالعه قرار گرفته است. سد الر در در استان مازندران   رانیا یسد الر واقع در البرز مرکز یآب در این تحقیق پهنه

 یشرق هیثان 27و  قهیدق56درجه،  51 ییایو درطول جغراف یشمال هیثان 34و قهیدق54درجه،  35 ییایدرعرض جغراف

 (.1واقع شده است)شکل
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 نقشه منطقه مورد مطالعه 1شکل

قرار گرفته  لیوتحل هیمورد پردازش وتجز 02/06/2021 خیتار 8لندست یماهواره ا ریسد الر، تصاو یپهنه آب جهت برآورد
سازمان  تیاز وب سا دی، اخذ گرد 7:07:51که  ساعت 34فیو شماره رد 169با شماره گذر 8ماهواره لندست ریاست. تصاو

. ماهواره لندست از دو سنجنده دیدانلود گرد https://earthexplorer.usgs.gov کایمتحده آمر االتیا یشناس نیزم
در محدوده  یفیباند ط 9از  OLI، سنجنده TIRSسنجنده  یگریو د OLIسنجنده  یکیبرخوردار است.  ربرداریتصو
برخوردار است. بعد از دانلود  یاز دو باند حرارت زین TIRSسنجنده  نیبرخوردار است. همچن یو مادون قرمز بازتاب یمرئ

از  یا رماهوارهیتصاو یمحدوده سد الر برش زده شد، خطا 3/5ورژن  ENVI، در نرم افزار 8لندست یماهواره ا ریتصاو
 برطرف شد. یو اتمسفر یکیومتریلحاظ راد
سدالر مورد استفاده قرار  یبرآورد پهنه آب یکه برا یوجود دارد، شاخص یآب یپهنه ها یبرا یمختلف یفیط یها شاخص

 Band قیباشد. از طر ی( مMNDWI) Modified Normalized Difference Water Indexگرفت، شاخص

Math ( براساس فرمولb3+b4)/(b3-b4محاسبه گرد )شاخص،  نیدر ا د،یB3 باند ادلرا معRed  وB4  را باند
Near Infrared در نرم فزار  لیتحل ندیکند. فرا یجدا م یپهنه آب مرطوب )شورزه زار( را با یداده شد که نواحENVI 

پهنه Near Infrared کیکه باند مادون قرمز نزد دیگرد سهیمقا گریکدیرا با  SWIRو  Near Infraredباند  ریتصو
دهد.در محدوده طول  یکه تحت پوشش آب قرار گرفته  را نشان م  ییها نیملموس زم رترا جدا نموده و به صو یآب

در نظر گرفته شد، با توجه به  یداده شد، پهنه آب شینما اهیس ENVIتمام سدالر در نرم افزار   SWIRموج کوتاه 
دهد. در  شیبهتر نما گرید یها هرا نسبت به پهن یتواند پهنه آب یبهتر م کیصورت گرفته باند مادون قرمز نزد یابیارز
 یآب، باندسبز، آب یفیشود. با توجه به رفتارط یمحسوب م یهست، پهنه آب 0از عدد که باالتر  یریشاخص مقاد نیا

 یادیز یلیجذب خ کی. باند مادون قرمز نزددیمشاهده گرد یادیز یلیتفاوت خ کیوقرمز نسبت به باند مادون قرمز نزد
 گریو در باند د ادیبازتاب ز یدارند. دو باند که در پهنه آب یادیز یلیو قرمز بازتاب خ یسبز، آب یهادارد، اما محدوه باند

 یکه از عملگراها ییفرمول ها ENVIها متفاوت هستند. در نرم افزار  دهیپد شیدارد، از نظر نما یادیز یلیجذب خ
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 Bandاز دستور  ENVIداده شد. در نرم افزار  شیابارزتر نم ریدر تصو دهیاستفاده شد، تفاوت دو پد میو تقس قیتفر

Threshold ROI زانیم ROI بدست آمد، درData Manager ریمقاد ROI داده شد.  شینما 1تا  1/0 تیدر موقع
  Arc Mapدر لیفا بیش یخروج لیانجام شد. فا ENVIدر  Shipe File یسدالر، خروج یجهت برآورد پهنه آب

 ماهواره محاسبه شد. ریاخذ تصاو خیدر تار  لومترمربعیسدالر برحسب ک یو مساحت پهنه آب یفراخوان
 

 نتایج و بحث    3

 یسیامواج الکترومغناط لیبازتاب و گس قیبه  سنجنده از طر دهیرس یها یانرژ قیاهداف از طر ییدر سنجش از دور شناسا

 کیاهداف مختلف در  یریاندازه گ ایو  ییسنجش از دور شامل شناسا ریتصاو لیو تحل ریباشد. تفس یم سریشده م جادیا

 یئیش ای یژگیسنجش از دور ممکن است هر و ری. اهداف در تصاواشدب یدر آنها م دیاستخراج اطالعات مف یبرا ریتصو

ممکن است  یرقوم ری(. پردازش تصو148: 1398فرد،  یکامران ومهدو زادهیشود )ول یم دهید ریتصو کیباشد که در 

 لیسهت ی( براریتصو تیفی)باالبردن ک یرقوم شیداده ها، افزا حیو تصح یاز جمله قالب بند یمتعدد یشامل روش ها

 ENVI(. نرم افزار 155: 1398فرد،  یکامران و مهدو زادهیباشد )ول وتریخودکار با کامپ یطبقه بند ایبهتر  یبصر ریتفس

مورد  یاز روش ها یکیما فراهم کنند.  یتوانند برا یرا م ریتصاو لیتحل تیهست که قابل ریتصاو لیتحل ستمیس کی

در  یاریبس قاتیاست. مطالعات و تحق یفیها با استفاده از شاخص ط دهیپد ییشناسا یاستفاده در سنجش از دور برا

(. 3: 1395و همکاران،  یاست)احرا دهیگرد یو جداساز کیها تفک دهیپد ریاز سا یگذشته صورت گرفته که پهنه آب

ارائه  یالدیم 1995بار توسط گائو در سال  نیاول یشود، برا یم ادی زیکه از آن به عنوان شاخص آب ن NDWIشاخص 

شکل  یانیو مادون قرمز م کیدو باند مادون قرمز نزد بیشده و ترک ینرمال ساز یاتیاضیشاخص از ساختار ر نیشد. ا

 (.1گرفته است)شاخص شماره

 

NDWI0.86&1.24 = 
P0.86-P1.24

P0.86+P1.24
 

مورد استفاده قرار  زین اهیرطوبت گ زانیم یبررس یو همکاران برا سونیتوسط دن 2005در سال  یگریبعدها شاخص د

و  کیدر ارتباط با تفک یگری( در مطالعه د1996) ترزیسال بعد مک ف کی(. Dennison et al. 2005گرفته است)

 یم کیسبز و مادون قرمز نزد یاز باندها یبی( که ترک2را ارائه نمود)شاخص شماره NDWI ،یآب یپهنه ها صیتشخ

مقدار رطوبت  یبررس یها نهیمختلف در زم نیشاخص توسط محقق نی(. تا کنون از اMcFeeters, S.K., 1996باشد)

ماهواره  ریدر تصاو گریکدیمختلف از  یها دهیپد یجداساز ،یطیمح ستیز راتییتغ ییتاالب ها، شناسا ییشناسا اه،یگ

 Chen et al. 2003; Haibo. 2011;استفاده شده است )  یماندآب یابیو مطالعات ارز یآب یها هنهاستخراج پ ،یا

et al. 2011; Li et al(Lu et al. 2011; McFeeters 1996; Ouma and Tateishi 2006; Xu 2006; 

Zhao et al. 2009.) 

NDWI = 
PGreen-PNIR

PGreen+PNIR
 

)شاخص یدیشاخص جد اه،یرطوبت گ یمحتوا یمربوط به بررس یچن و همکاران در مطالعه ا یالدیم 2003در سال 
 Chen 2003و مادون قرمز طول موج کوتاه است )  کیمادون قرمز نزد یاز باندها یبی( را ارائه نمودند که ترک3شماره

,.et alچرخه  شیدر مناطق خشک، پا اهیرطوبت گ یحتوام یشاخص تا کنون در مطالعات مربوط به بررس نی( از ا
 Delbart) )استفاده شده است یآب یو استخراج پهنه ها یمیاقل یمدلساز ،یاراض ینقشه کاربر هیته اه،یگ یکیفنولوژ

et al.2005, Estallo et al. 2012. Huttich et al.2006, Liu2012. 

 

NDWI NIR.SWIR = 
PNIR-PSWIR

PNIR+PSWIR
 

باند مادون قرمز  نیگزیرا جا یانیباند مادون قرمز م نیشیپ یها تمینسبت به الگور رییتغ یژو با کم زین 2006در سال 
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که توسط ژو ارائه شد)شاخص  NDWIشده  حی(. شاخص تصحXu, H., 2006را ارائه داد ) یدیشاخص جد کینزد

 .Singh et alاستفاده شده است) یآب یپهنه ها جو استخرا ییشناسا نهی( در مطالعات گوناگون تنها در زم4شماره

2015, Subramaniam et al. 2011.) 

MNDWI Green. MIR = 
PGreen-PMIR

PGreen+PMIR
 

 

ما فراهم کنند. در سنجش  یتوانند برا یرا م ریتصاو لیتحل تیهست که قابل ریتصاو لیتحل ستمیس کی ENVIنرم افزار 

تواند برآورد کند، لذا  یمطلق را نم ریدهد، اما مقاد یها و مساحت پهنه ها را به ما نشان م دهیپد ینسب راتییاز دور تغ

  Radiometric Calibration قیاز طر ENVIدارد. در نرم افزار وجودها  دهیپد یبرآورد نسب کیدر سنجش از دور 

 Quickدستور  قیازطر کیاتمسفر حیمحدوده سد الر برش زده شد. جهت دستور تصح Spatial subsetو 

Atmospheric Correction (quacدر نرم افزار )ENVI لندست برش زده شده منطقه مورد  ریشد، تصو یفراخوان

 (.2شد)شکل یمعرف Landsat Tm/Etm/OLIرا  Sensor Typeو  خابمطالعه را انت

 
 سد الر (Quacتصحیحات اتمسفری)و  Radiometric Calibrationکیومتریراد حاتیتصح 2شکل

براساس اصول و قواعد زبان   ENVIدر نرم افزار  یباند نیو محاسبات ب یماهواره ا ریتصاو یبر رو یسیفرمول نو یبرا

 (:3و شکل 5صورت نوشته شد )شاخص شماره نیبد IDL یسیبرنامه نو

 

float((b1 le 0 )*0+(b1 ge 10000)*1+(b1 gt 0 and b1 lt 10000 )*float(b1/10000.0))) 

 
 سدالرشده  Rescale ریتصو 3شکل

آب رفتار طیفی متفاوتی نسبت به شاخص های دیگر دارد، میزان بارتاب آن پائین است و بیشترین بازتاب آب در باند 
آبی است، لذا از باند آبی برای برآورد پهنه های آبی استفاده کرد. از باند آبی به سمت طول موج های بلندتر یعنی مادون 

میزان جذب آن افزایش می یابد ومیزان انعکاس آن کمتر می شود. شاخص های طیفی مختلفی برای پهنه های قرمز 

شاخص، آبی وجود دارد، یکی از این شاخص ها که به صورت دستی محاسبه صورت می گیرد
NIR-SWIR2

NIR+SWIR2
 = NDMI 
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باند و  (5(، تقسیم بر مجموع باند مادون قرمز)باند7باندمادون قرمزنزدیک )باند –( 5می باشد که باند مادون قرمز)باند

  (:6فرمول بدین صورت نوشته می شود)فرمول شماره ENVI ( می باشد، که در نرم افزار7مادون قرمز نزدیک)باند
 

Float=((b5-b7)/(b5+b7))   
 

 
 SWIR2باند B7و  Near Infraredباند B5و  NDMIشاخص  4شکل

دهند و  یرطوبت  هستند را  نشان م یکه دارا ییو پهنه ها یآب یشاخص پهنه ها ینبا توجه به شکل سمت چپ ا
مناسب  یآب یپهنه ها یشاخص برا ینگردد، لذا ا یاستفاده م ینرطوبت در سطح زم ییشناسا یشاخص برا یناز ا یشترب
 (.4)شکل یستن

 شاخص دوم، شاخص
Blue-NIR

Blue+NIR
  =NDWI شاخص از نیبازتاب را دارد، در ا نیشتریب یباشد، آب در باند آب یم 

جذب آب در باند مادون قرمز  زانیو م ادیز(2ی)باندبازتاب آب در باند آب زانیکه مگرفته شد، کمک  یباند آب
اختالف را درجذب و بازتاب آب  نیشتریب کیو مادون قرمز نزد یآب شاخص دو باند نیاست و در ا ادیز(5)باندکینزد

 صورت نوشته شد: نیدارند، که فرمول آن به صورت بد
Float((b2-b5)/(b2+b5)) 

باشد که در فرمول  یم 4باند کیو باند مادون قرمز نزد 1باند ،یشود، باند آب یاستفاده م 5لندست  ریالبته اگر از تصاو
و  دهد یمنطقه وجود دارد را نشان نم یها نیکه در زم ییشاخص رطوبت ها نیاعمال گردد.در ا دیبا یفیشاخص ط
انجام   ENVIدر نرم افزار  یدو شاخص به صورت دست نیکند. ا یآشکار م یرا  با رنگ روشن بخوب یآب یپهنه ها

 (.5شد)شکل
 

 
 تصویر سمت چپ پهنه آبی را به خوبی نشان می دهد NIRباند b5باند آبی و  NDWI ،b2شاخص 5شکل

 (.6باشد )شکل یم -1+ تا 1 نیبه دست آمد ب  Quick Statsکه در  یریمقاد یفیاعمال شاخص ط بعد از
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 -1+ تا 1 نیب Quick Stats ریمقاد 6شکل

odified M (MNDWI) شاخص رد،یگ یمورد استفاده قرار م یآب یپهنه ها یکه برا یشاخص نیسوم

ndexIater Wifference Dormalized N باشد، که همان شاخص دوم هست که اصالح شده هست. در نرم  یم
 MNDWI) Modifiedرا انتخاب و شاخصسد الر شده  Rescale ریتصو Spectral Indicesدستور  ENVIافزار 

Normalized Difference Water Index) شدآب اصالح شده به صورت خودکار را انتخاب  یفیشاخص ط 
 (،7)شکل

 

 
 سدالر( MNDWIبر اساس شاخص ) یرخروجیتصو7شکل 

آب وجود  مکان هایی که شاخص  نیپوشش ها جدا کرده است. در ا ریرا از ساسد الر ( پهنه MNDWIشاخص)
متفاوت  گرید یآب نسبت به شاخص ها یفیرفتارط. که مرطوب هست متفاوت است ییآن با جاها NDWIدارد مقدار 

باشد  یم یکیدستورات تکن نیتر یاز کاربرد یکیکه  Band Threshold ROIاز دستور  ENVIدر نرم افزار . است
ROI ،در  محاسبه شدData Manager یرو ROI نهیگز یرو سپس کیراست کل Load ROI انتخاب و حداقل بین 

 (.8)شکلقرار گرفت که محدوده ی سد که دارای آب هست به رنگ قرمز مشخص گردید 1حداکثرتا  1/0
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 1/0تا  1 نیب ROI ریمقاد 8شکل

  Arc Mapدر  لیفا بیش یخروج لیانجام شد. فا ENVIدر  Shipe File یخروج ،رآورد پهنه آبی سد الرجهت ب

لندست با  یماهواره ا ری(. با توجه به تصاو9محاسبه شد )شکل لومترمربعیبرحسب ک سد الرشد و مساحت  یفراخوان

 66/7 د،یدانلود گرد 02/06/2021مربوط به  رکهیاخذ تصاو خیتار رد سد الر درصد، مساحت 1/0تا 1 نیب ROI ریمقاد

 شده است. برآورد لومترمربعیک

با توجه به بازدید میدانی که  از سد الر به عمل آمد، مسؤلین محترم سد عنوان کردند که به علت عدم مطالعه دقیق، 

نفوذپذیری و خروج آب از پشت سدالر بسیار باال بیشتر تشکیالت  و سنگ های منطقه سنگ های آهکی است که میزان 

هست که حجم زیادی از آب سد به صورت چشمه در شهر پلور و در اولین تونل بعد از شهر پلور به طرف شمال، کامالً 

مشهود هست و همین امر باعث شده که دبی آب رودخانه هراز افزایش یاید. جالب هست در باالی سد، دریچه  شبیه 

شد که آب اضافه ی سد از طریق آن سرریز گردد، با توجه به فرمایش مسؤل محترم از زمان احداث تا تاریخ  قیف احداث

 بازید، این امر میسر نشد، چندین بار برای جلوگیری از نفوذ آب سد، اقداماتی صورت گرفته که موفقت آمیز نبود.
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 درصد 1/0تا 1 نیب ROIریبا مقادسد الر  9شکل

 گیری و جمع بندینتیجه     4
با استفاده از شاخص  8لندست یماهواره ا یرسد الر با استفاده از تصاو یپژوهش برآورد پهنه آب ینهدف از ا
MNDWI بازتاب و  یقبه  سنجنده از طر یدهرس یها یانرژ یقاهداف از طر ییباشد. در سنجش از دور شناسا یم

 یا یکهستند که  یباند ینب یفرمول ها یفیط یباشد. شاخص ها یم یسرشده م یجادا یسیامواج الکترومغناط یلگس
 ینکه براساس رابطه ب MNDWIشاخص ها، شاخص  یناز ا یکیکند،  یها جدا م یدهپد یررا از سا یدهچند هدف و پد

ها که توسط ژو ارائه شد در مطالعات گوناگون تن NDWIشده  یحکاربرد دارد. شاخص تصح یباندها، در برآورد پهنه آب
 استفاده شده است. یآب یو استخراج پهنه ها ییشناسا ینهدر زم

PGreen-PMIR

PGreen+PMIR
=  Green. MIR MNDWI 

 یفیرفتارط. که مرطوب هست متفاوت است ییآن با جاها NDWIآب وجود دارد مقدار  مکان هایی که شاخص  نیدر ا

از  یکیکه  Band Threshold ROIاز دستور  ENVIدر نرم افزار . متفاوت است گرید یآب نسبت به شاخص ها

 یرو سپس کیراست کل ROI یرو Data Manager، در محاسبه شد ROIباشد  یم یکیدستورات تکن نیتر یکاربرد

قرار گرفت که محدوده ی سد که دارای آب هست به رنگ  1حداکثرتا  1/0 انتخاب و حداقل بین Load ROI نهیگز

  لیفا بیش یخروج لیانجام شد. فا ENVIدر  Shipe File یخروج ،پهنه آبیآورد جهت برقرمز مشخص گردید، 

 سد الر درصد، مساحت 1/0تا 1 نیب ROI ریلندست با مقاد یماهواره ا ریبا توجه به تصاو. شد یفراخوان  Arc Mapدر

دسترسی به تصاویر  شده است. برآورد لومترمربعیک 66/7 د،یدانلود گرد 02/06/2021مربوط به  رکهیاخذ تصاو خیتار رد

ماهواره ای، جهت برآورد پهنه های آبی سدها  میزان آب ذخیره شده برای مصرف شرب شهر تهران و آبیاری زمین های 

کشاورزی بخصوص شالیزارهای چندین شهرستان های استان مازندران حیاتی و اساسی است، عالوه براین درفصل زمستان 

حوضه آبریز سد الر را برآورد کرد، تا مشخص  سطح پوشش برف NDSIویر ماهواره ای و شاخص و بهار با استفاده از تصا

گردد که در سال آبی چه مقدار حجم آب بر اثر ذوب برف، وارد سد الر می شود، لذا از این طریق می توان آب مصرفی 

 شهر های مختلف و زمین های کشاورزی را برنامه ریزی کرد.
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 چکیده

 دهیگرد یجوامع انسان یدر زندگ یمیو تحوالت عظ یسبب دگرگون نینو یهایو فناور یامروزه، نفوذ تکنولوژ

 یو فناور یبرآنست تا مفهوم تکنولوژ ی. در پژوهش حاضر سعستندین یقائده مستثن نیاز ا زیو علوم مختلف ن

 دیجد میمفاه یریگرا بر شکل یکیوژتکنول -یآن بر تحوالت علم راتیمطرح نموده و تاث ایرا در علم جغراف

و  هانامهانیو مطالعه مقاالت، پا یاخانهابمطالعه، با استفاده از روش کت نیا یها. دادهدینما یبررس ییایجغراف

که سبب  ایدر  علم جغراف یآن است که با ورود تکنولوژ انگریبدست آمده ب اطالعات .باشدیم ینترنتیاسناد ا

 نیبا ا شتریب ییباعث، آشنا یتکنولوژ نیشده، همچن ایدر علم جغراف دیجد یها ستمیس  شیدایساخت و پ

 .استدهیگرد هاستمیس نیو سهولت در استفاده از ا ایعلم جغراف

 ، محاسبات آماری، آینده پژوهیGISنوین، عصر فنّاوری، جغرافیایهای کلیدی: واژه
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application software 
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Abstract 

Today, the influence of technology and new technologies have caused great changes and 

transformations in the lives of human societies and various sciences are no exception to this rule. 

In the present study, an attempt was made to introduce the concept of technology and technology 

in geography and to examine its effects on scientific-technological developments on the formation 

of new geographical concepts. The data of this study are using the library method and reading 

articles, dissertations and online documents. The information obtained indicates that with the 

introduction of technology in geography, which has led to the construction and emergence of new 

systems in geography, technology has also caused more familiarity with this geography and ease 

of use of these systems. 
Keywords: New Geography, Technology, GIS, Statistical Computing, Futurology 

 

 مقدمه - 1

ها به یک عنصر حوزه در حال افزایش است. بیشتر فنّاوریهای جغرافیایی به چندین امروزه گستره دسترسی به تکنولوژی

ها و یا تحقیقات رشد است و در واقع هیچ یک از فعالیتبههای روترین ارکان تکنولوژیفضایی نیاز دارند و این یکی از مهم

 آینده، بدون اطالعات مکانی قابل تصور نیست.

                                                                    
09303017039  :نویسنده مسئول مکاتبات  
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هایی است که در تولید کاال، خدمات یا تحقق اهداف مانند ا و فرایندهها، روشها، مهارتای از تکنیکتکنولوژی مجموعه

فناوری اطالعات به معنی و مفهوم بسیار ساده یعنی علم استفاده از یک سری ابزار که شود. تحقیقات علمی استفاده می

شود. طالعات اعمال میاین ابزار همان پردازش، نگهداری، جمع آوری، ذخیره، توزیع، انتقال، امنیت است که بر روی ا

فناوری  .آشنا شوند؛ تعریفی مناسب و کامالً ساده و شفاف است IT این تعریف برای کسانی که بخواهد با فناوری اطالعات

های نظم یافته دیگر برای انجام وظایف علمی است. فناوری یعنی طراحی، به منظور کاربرد منظم معلومات علمی و آگاهی

 ر و نگهداری، تحقیق و توسعه.ساخت، استفاده، تعمی

همواره در طول تاریخ  (.107: 1396جغرافیا از جمله علومی است که سابقه طوالنی به درازای عمر بشر دارد)کرم زاده، 

ها، گردآوری اطالعات و نظایر این کار بسیار سخت و دشواری بوده؛ وسعت بسیار کره زمین، انجام محاسبات، مساحی

شرایط متفاوت آب و هوایی، میزان خطای انسانی و خطای ابزاری و به صورت کلی، عدم یکسان بودن شرایط عالوه بر 

گردید. این علم ها و در نتیجه سبب اشتباهات بسیاری در انجام محاسبات میسسختی، سبب عدم دقت و یکسان مقیا

از همان ابتدا مورد توجه دانشمندان و جغرافی پژوهان تمدن های مختلف قرار گرفت و در دوره اسالمی و قرون متقدم 

 (.107: 1396ن بود)کرم زاده، و اساساً از نیمه های دوم قرن سوم قمری/نهم میالدی نیز مورد توجه جدی دانوران مسلما

 هدف پژوهش حاضر، بررسی کاربردهای تکنولوژی در علم جغرافیا است. 

 روش تحقیق    2

باشد؛ در واقع این پژوهش به منظور ارائه نتایج و دستاوردهای پیشین ای میرو از نظر هدف توسعهپژوهش پیش

تر از نتایج تحقیقات انجام یافته و گسترش دامنه ک معرف جامعای، ایجاد یانجام شده است. هدف از انجام تحقیق توسعه

ای بوده و با . روش گردآوری اطالعات در این پژوهش، کتابخانه(Desai & Potter, 2006: 3)ها استمطالعات آن

 ست.مطالعه آثار و نتایج پژوهشگران پیشین، سعی در دستیابی به مبانی نظزری مورد نیاز جهت انجام پژوهش شده ا

 

 نتایج و بحث    3
 1سیستم اطالعات جغرافیایی

 ،یمکان یکار با داده ها یالزم برا یهایو تکنولوژ یوتریکامپ یهایبه فناور یعلم، امکانات و دسترس شرفتیبا پ
شکل گرفت،  ییایجغراف یهابزرگ داده یهاحجم لیو تحل هیفراهم آوردن قدرت تجز یبرا ییایجغرافاطالعاتستمیس
 ت،یریمد جاد،ای را هااست که انواع داده یستمی( سGIS) ییایاطالعات جغراف ستمیس رخ داد.1970مهم در سال  نیا

مکان را با انواع اطالعات  یهاو داده کندیها را به نقشه متصل مداده GISکند؛ در واقع یم یبردارو نقشه لیو تحل هیتجز
 یهر صنعت باًیکه در علم و تقر کندیفراهم م لیو تحل هیو تجز ینقشه بردار یرا برا ایهیو پا کندیم کپارچهی یفیتوص

. را درک کنند ییایجغراف نهیکند تا الگوها، روابط و زمیبه کاربران کمک م GIS یشود؛ به صورت کل یاستفاده م
 :گرددیم میافزار تقسنرم نیبه چند ییایجغرافاطالعاتستمیس

Arc Map  :افزار، نرم نینقشه است. با استفاده از ا دیو تول هیمهم در ته یهااز نرم افزار یکینرم افزار  نیا
 ردیگیها صورت مداده تیریپردازش، ساخت نقشه، مد ل،یو تحل هیتجز ش،یرایو و میرترسینظ ییهاتیفعال

 

Arc Scene: Scene عوارض  نیکه ا دهدیکاربران قرار م اریعوارض در اخت یسه بعد شینما یرا برا یطیمح
شهر )عوارض انسان ساخت یساز یجهت سه بعد شتریب یبردار یهاهیال. باشند یرستر ای یبردار یهاهیاز نوع ال توانندیم

بکار  یعیعوارض طب یسه بعد شیبه منظور نما زی( نDEM & TIN) یرستر یهاهیو ال (و امثال آن
 یادیز یابزارها شن،یمیو ان یسه بعد یکیگراف شیدر نما یفراوان یهاتیافزار با وجود قابلنرم نیا. (1392،یروزی)فرودیم
 یاریبس شینما یتواند براینرم افزار م نیا یسه بعد یفضا دارد. ییایاطالعات جغراف یعدو پردازش سه بُ شیرایو یبرا

                                                                    
1 Geography Information System 
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در ارائه گزارش و  یمهمها، نقش لیتحل جیاز نتا شنیمیان ییدئویو یو خروج ییایاطالعات جغراف ستمیس یهااز داده
 داشته باشد. قاتیها و تحقپروژه جینتا انیب

 

 1سامانه موقعیت یاب جهانی
های پیشرفته دریایی، هوایی و عمومی مورد توجه قرار گرفته در کشور GPSهای نوین از جمله امروزه کاربرد فناوری
ای با حداقل ماهواره یاب جهانی یک سیستم راهبردی و مسیریابی ماهواره ای است که از شبکهاست. سیستم موقعیت

گرفت. این راراست. این فناوری در ابتدا برای مصارف نظامی تهیه شد ولی بعدها مورد استفاده عمومی قتشکیل شده
کنند. هایی را به زمین مخابره میشده که به صورت مداوم سیگنالای تشکیلتایی ماهواره 24سیستم از یک مجموعه 

 ای برا پخش اطالعات استفاده می کنند.ها از محاسبات ریاضی سادهاین ماهواره

Google Earth : 
شد.  یو توسط شرکت گوگل معرف 2005بار در سال  نینخست )نقشه سه بُعدی زمین(ارث گوگل یکاربرد افزارنرم

شده توسط گوگل،  نییتع نقوانی طبق .شدمی دهینام نیزم بعدی 3 شینما ای Earth View 3Dدر ابتدا این نرم افزار 
هر دوماه  آن عموماً یهایروزرسانازبه یاند والبته بعضشده گرفته شیافزارحداکثر سه سال پنرم نیا ریتصاو نیدتریجد

 .(1398ی، حاتم)شودیانجام م بارکی
 هستند ماهواره دو Eaetsatو TeleAtlas. کندیم یسازهیشب بُعدیبه صورت سه  را نیتمام کره زم نرم افزار نیا
درنرم افزار گوگل ارث این قابلیت وجود دهد. یم قرار google earth اریرا در اخت برداری نقشه اطالعات و ها نقشه که

یک تریلیون بایت اطالعات  به حدودکاربر آن پس  و از شوداتوماتیک به سرورهای گوگل متصل می دارد که به صورت
 یربرداریتصو ن،یشده ازکره زم نیزمان مع کی در هاماهواره .پیداخواهدکردجغرافیایی، سیاسی و اجتماعی دسترسی 

استفاده از آن  با توانندیکاربران م، افزارنرم نیاستفاده ازا با قتیبه روزخواهندکرد. درحق را یقبل یرهایو تصو کنندیم
به صورت سه  منطقه را کی اتیجزئ یها وتمامها، ساختمانابانیخ اها،یها، در یمانند خشک را نیکره زم یاجزا یتمام

اطالعاتی راجع های اطالعاتی ازجمله تواند نمایی از یک شهر را با تمام خصوصیات والیهکاربر میدهد.  یم شینما یعدبُ
های گوناگون و حتی آمارجرائم آن منطقه رادر دسترس داشته به جمعیت، اطالعات مکانی، آمارهای متعدد در زمینه

وبدون  نهیهز نیهارا در اسرع وقت وکمتر انوسیاعماق اق اتایمرتفع دن یکه امکان سفربر فراز قله ها ییباشد. برنامه ا
 (.1396، فر یلیسه)سازد یم ایرا مه یدسرگونه در چیه
 

 Google Maps با Google Earth نیب یتفاوتها
 انمی توجهی قابل هایاماتفاوت دهندمی را نشان مشابهی ایماهواره رتصاوی مپ، گوگل ارث و هم گوگل هم

 یفانتز یتوان نوع یگوگل ارث را م یدارد ول یو محل ییتر است و حالت منطقه ا یمپ کاربرد گوگل دارد: وجود دو نیا
با توجه  یشد ول دیسال زودتر از گوگل مپ تول 4.گوگل ارث دیآ یبه کمک کاوشگران و گردشگران م شتریتر دانست و ب

 (1398)حجازی، دانندیمپ م گوگلمجموعه  ریگوگل مپ امروزه همه افراد گوگل ارث را ز یکاربر یجنبه ها

 2سنجش از دور
توان تکنولوژی کسب اطالعات و تصویربرداری از زمین با استفاده از تجهیزات یا دورکاوی را می سنجش از دور 

به بیان ساده تر، سنجش از دور علم و هنر بدست ؛ هوانوردی مثل هواپیما، بالن یا تجهیزات فضایی مثل ماهواره نامید
)سایت تخصصی که در تماس فیزیکی با آن نباشدآوردن اطالعات در مورد هر موضوع تحت بررسی به وسیله ابزاری است 

GIS ،1392) ،ها را در سطح توان با هزینه و زمان کمتر، طیف وسیعی از پروژهمی. با استفاده از فناوری سنجش از دور
رزی و توان به کشاوای میهای ماهوارهای، ملی، استانی، و محلی به نتیجه رساند؛ از جمله کاربردهای دادهجهانی، منطقه

شناسی، ژئومورفولوژی، بیبانزایی، مدیریت بالیای طبیعی، تخمین دمای سطح زمین و ... اشاره منابع طبیعی، آب، زمین

                                                                    
1 Global positioning system 
2 Remote Sensing 
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 (.1398نمود)علوی پناه، 
AGPS 
AGPS یکمک اسیپیج یمعنا (Assisted GPS.است ) ها کمک برای هدف اصلی این تکنولوژی در انواع ردیاب
، که از طریق اتصال به اینترنت باعث تسریع دریافت یاب جهانیجغرافیایی است. سیستم موقعیتتر موقعیت نمایش دقیق

  شود.مختصات ماهواره می
وجود نداشته AGPS  یاست، اگر فناور رییمدام در حال تغ یمکان تیهمراه مسافر که موقع ابیرد ای خودرو ابردی در •

که خودرو به سرقت رفته  یمانند زمان ط،یشرا یو در بعض ردیگ یصورت م یها با کند ارتباط با ماهواره یباشد، برقرار
 یکاربردها نتری مهم در مدت زمان کوتاه از تیموقع نیی. تعآورندیبه وجود م یاریها مشکالت بساتالف وقت  نیاست، ا

AGPS است. 
 کند یبهتر کمک م یابی تیبسته و نامناسب به موقع یها طیها و مح تیموقع

 یپ یج یاما ا دیآ یاس م یپ یاس در نقاط کور به کمک ج یدر آن است که ال ب AGPSبا  LBSیاصل تفاوت
 دهد. یم شیافزا را یابی تموقعی و اتصال سرعت اس

 کند. یاس کمک م یپ یمکمل هم هستند و به بهبود عملکرد ج یدو فناور نیا

GPS: 

از  یجهان ابیتیسامانه موقعیاب جهانی فرق دارد. یا کمک) دستیار( موقعیت  AGPسامانه موقعیت یاب جهانی با 
به  یی)که در مدارهاGPS  یاز ماهواره ا گنالیس افتیکار با در نیو ا کندیم تیموقع نییماهواره تع 4دست کم  قیطر

 .گردد یدر چرخش هستند( انجام م نیدور کره زم
دو  نیتفاوت ا .کندیم سهیشده را با زمان خود مقا افتیدر یهازمان GPS رندهی، گتیموقع نییتع یبرا

انجام  GPS رندهیگ کی قاًیاست که دق یعمل نیبود و ا از ماهواره مزبور خواهد GPS رندهیکننده فاصله گمشخص
 دینما نییمکان خود را تع ییایتواند طول و عرض جغرافیم GPS، شتریب ایبا استفاده از حداقل چهار ماهواره . دهدیم

 .ندیگویم یدوبعد نییکه به آن تع

قادر به  GPS ستمیس قیاز طر هینقل لهیوس کیاست.  یجاده ا کی، ترافGPS یبازارها برا نیاز بزرگتر یکیامروزه 
 GPSاست با کمک  نیسنگ کیکه تراف یدر مواقع نی. همچنابدیخود را تا مقصد ب ریتواند بهتر مس یاست و م یابیریمس
 . دیکند و در هنگام سفر زمان را برآورد نما دایاست پ یکمتر کیتراف یرا که دارا یبهتر ریمس

از قطارها و خطوط  یاریسب .است شیدر حال افزا یدر صنعت حمل و نقل و ناوبر GPSاستفاده از  یتقاضا برا امروزه
 لهیوس کیخودرو و هم به عنوان  تیموقع نییتع یتواند برا یم نیهمچن GPSهستند.  GPSامروزه مجهز به  یلیر

 کیهم دارد. در  یگرید یمتفاوت یها یکاربر نیهمچن GPS ابی تیموقع ستمیس. ردیضد سرقت مورد استفاده قرار گ
 .شود ینوجوانان از راه دور استفاده م یمراقبت از کودکان، سالمندان ناتوان، کنترل رانندگ یبرا GPSخانواده از 

 AGPSو  GPSمقایسه  -6جدول 

  Assistant Global Positioning نام کامل
System 

Global Positioning System 

 A-GPS نام اختصاری
 

GPS 
 

 موقعیت یاب جهانی کمک موقعیت یاب حهانی برگردان به فارسی

مثلث منبع اطالعات 

سازی برای محاسبه دقیق 

 موقیت یابی یک جسم

 یکمک یو سرورها GPSاز ماهواره  ییویامواج راد
 .لیموبا یمانند شبکه ها ار،یدست ای

 GPSاز ماهواره  ییویامواج راد

 سرعت
شود چرا که یانجام م عتریسر یلیخ یابیتیموقع

با ماهواره، از  میارتباط مستق یبه جا یابیتیموقع
 شود. یانجام م لیموبا یهاتیسا قیطر

 4ارتباط با دست کم  یبرقرار لیبدل
را  یمدت زمان طوالن GPS یماهواره ابزارها

 یابی نیاز دارند.تیموقع یبرا

 اطمینان
با دقت کمتر  یابیتی، موقعGPSبا  سهیدر مقا
 تیموقع نییمتر تع کیاز  شی)ب ردیگ یصورت م

 کیتر بوده و با قیدق یابیتیدقت موقع
 شود.اختالف انجام میمتر
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 .(قیدق

 هزینه
 لیموبا یهااستفاده از منابع شبکه لیدلهب

 .بردار استنهیهز

دار با GPS یدستگاهها میارتباط مستق
بار پول بابت  کیاست و فقط  گانیماهواره را

 .شودیدستگاه پرداخت م

 قایقاتوموبیل، هواپیما، کشتی و  تلفن موبایل موارد استفاده

 

 محاسبات آماری
 Statisticsای بیش از دو هزار سال به کار رفته، معادل واژه انگلیسی واژه آمار که اکنون در زبان فارسی با سابقه

به معنای حالت و وضع یا  Statusمعنای افعال و کردارهایی در رابطه با دولت  Statisticusهای التین است که از واژه
ای از شود و علم در اینجا به مجموعه(. آمار به علم اعداد اطالق می19: 1375موقعیت گرفته شده است)تکمیل همایون، 

 (.1: 1388های عددی است)عباسی و دیگران، آوری، توصیف و تحلیل دادههای جمعها و روشنظریه
گیرد و حجم اطالعات تری قرار میتر و پیچیدهار در مقابل مسائل مرکبداری و گسترش تجارت، آمبا ظهور سرمایه

 17(. آمار حیاتی در قرن 1395یابد)حسینی مطلق، یابد و در نتیجه کارهای آماری توسعه میآوری شده افزایش میجمع
سو، با پیشرفت صنعت (. از قرن هجدهم میالدی بدین 2: 1398شود)عباسی و دیگران، گذاری میتوسط جان گرانت پایه

آید و اگر در آغاز، فراهم آوردن اطالعات منظور هایی پدید میو بازرگانی و تحول علوم جدید، در امر شمارشگری دگرگونی
گیرد و نخستین ها مورد توجه قرار میبوده، از این زمان اندک اندک تغییر و تعبیر اطالعات بر پایه اعداد و کمیّت

ها حاکی از غنای تاریخی علم آمار دارد؛ (. بررسی21: 1375شود)تکمیل همایون، دید انجام میها به سبک جسرشماری
ها علمی که همواره در مسیر پاسخگویی به نیازهای انسان در مسیر تکامل و پیشرفت گام برداشته است. در تاریخ، چینی

مصریان نیز عالوه بر سرشماری نفوس، جداول تحرک اند و چندهزار سال قبل از تولد مسیح، تعداد نفوس را برآورد کرده
های اداری بیش از دوهزار سال سابقه دارد و چنین آوری آمارهجمعیت را نیز تشکیل داده بودند؛ در کشور ایران نیز جمع

اصی خ شد که آنان از جایگاهبرای شمارش سربازان بدین گونه عمل می -پادشاه ایران-اند که در زمان داریوشآورده
 (.1395بگذرند و پاره سنگی در آن بگذارند)حسینی، 

SPSS 
SPSS1  های قابل استخراج از نرم افزار باشد. از جمله آمارهی میعلوم اجتماع یبرا آماریهمان بسته  ایSPSS ،

 باشد.ی میتوافق جداولی، ناپارامتر یهاآزمون، T آزمون، نسبت آزمون، ونیرگرس، انسیوار زیآنال شامل
AMOS 

AMOS ایشیوه به را ساختاری معادله سازی مدل که است  نرم افزاری برای مدل سازی معادالت ساختاری 
 آن نیاز صورت در و داد انجام را محاسبات کرد، تعریف را هامدل سرعت به توانمی که نحوی به دهد،می ارائه ترسیمی

دهد ها بر مبنای مدل سازی قرار دارد نشان میهای آنتحلیل دادهمروری بر مقاله هایی که کرد؛  اصالح سادگی به را ها
سازی باز کرده و به سرعت های کامپیوتری موجود در زمینه مدلکه این برنامه به خوبی جای خود را در میان برنامه

 فزار توسط شرکتاستفاده از آن در حال گسترش است. با توجه به این که در حال حاضر به روز کردن و عرضه این نرم ا

SPSS  به بعد نرم افزار 16انجام می شود و این نرم افزار به همراه نگارش های SPSS  عرضه می شود، تا حدودی این
)داده پردازی شود SPSS انتظار وجود دارد که عمومیت استفاده از آن به تدریج به اندازه عمومیت استفاده از نرم افزار

 (.1399اطمینان شرق، 

 لیزرل:
معادالت  یهاآزمون مدلو  است که به منظور برآورد یمحصول نرم افزار کسازی معادالت ساختاری، ییا مدل زرلیل

 به بازار عرضه شده است. Scientific software international یالملل نیشرکت ب"یو از سو یطراح یساختار
روابط ساختار » ای Linear Structural Relations که نام آن برگرفته از عبارت (Lisrel) زلیل افزارنرم

                                                                    
1 Statistical Package for the Social Sciences 
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منتشر  1 ورسکوگیکارل  ،یتوسط آمار شناس سوئد 1970درسال  Uppsalaدردانشگاه  بار نیشده، اول گرفته«یخط
منتشرشد. درسال  1975درسال  زرلیبرنامه ل نی. اولافتیدانشگاه، توسعه  انازهم  2داک سوربوم یبا همکار بعدها شد و
 یاآن محاسبه خالصه یاست که کارکرد اصل زرلیل ازین شیپ سیمنتشرشد. نسخه پرلPRELIS3نسخه  نیاول1986

منتشر  1993در سال  SIMPLS نسخه سپس .باشدیم زرلیمدل ل لیوتحل هیتجز یمناسب برا یآمار یهااز ساخت
 یکه حاو یدستور لیفا کیجادیا قیاست که کاربراز طر زرلیل یاز مدل اختصاص یگریشد که ساختار دستور د

نرم  یالملل نیشرکت ب افزار توسطنرم نیا امروزه .دینمایم میترس ررایدرباره برنامه است، نمودار مس ییهادستورالعمل
)نسخه زرلیل یانسخه محاوره نیو بهتر نیاول 1998سال  در .شودیم یقرار گرفته و به روز رسان تیمورد حما  3یافزار علم
گفتگو  یکادرها یکردن بررو کینشان دادن وکل تیدستور از قابل پیتا یشدکه به جا ( منتشرندوزوی تحت 8.20

 نآخری LISREL 9\2توسط جورسکوگ و سوربوم به بازار عرضه شد.  2006در سال  زینرم افزار ن نیبرخوردار بود. ا
 باشدیافزار م نرم نیشده ا نتشرنسخه م
 رها،یمتغ نبی (Covariance) 5انسکوواری و (Correlation) 4همبستگی لینرم افزار و براساس تحل نیکمک ا به
 لتحلی ،یاکتشاف یعامل لتحلی امکان انجام جهیپنهان را برآورد شده و در نت یرهایمتغ یو خطاها انسیوار ،یعامل یبارها
 .شودیم سریپنهان م یرهایمتغ یبرا یو معلول علت یسازهمان مدل ای ریمس لیتحل نیهمچن و یدییتا یعامل

 .یو مدل معادالت ساختار یریشکل آن شامل دو بخش است: مدل اندازه گ نیتر یعموم در زرللی یخروج یها مدل
مدل  لیتحل یها کیاز تکن یکی ند،یگویم زین LSR 6ی یا روابط ساختار خطیبه آن گاه که انسیساختار کووار لیتحل

که به اختصار  7یمعادالت ساختار یابیهمان مدل ای انسیکووار یساختارها لیو تحل هیتجز است. یمعادالت ساختار
SEM شودیم دهینام. 

 

 آینده پژوهی

 8میک مک

 مدلسازی در ها آن یقدرت نفوذ و وابستگ پایهبراست که  رهایمتغ یکیگرافارائه  یبرا یمک روش کیم لیتحل
شده  یطراح یپژوه ندهیمتقاطع در آ سیماتر دهیچیافزار جهت انجام محاسبات پنرماست. این  یریتفس-یساختار
  (.1396 ،یبیط یگرام.)است

 یسیها را در ماترو سپس آنتشخیص داده شده است  مدنظرمهم در حوزه  یهاو مؤلفه رهایافزار ابتدا متغنرم نیا در
شناسایی می توسط خبرگان،  مشخص شده با حوزه رهایمتغ نیان ایارتباط م می شود. سنجشاثرات وارد  لیمانند تحله

 شود.

 9سناریوویزارد
و  نددار یاشتهرنمیا ماهیت که ستا هاییوژهپردر  کیفی تطالعاا دازشپر مردر ابرای آسان سازی  ارفزا منراین 

 شالوده .شوند گرفته رکا به یرنگاهیندآ یهاوژهپرتا در  هستند کیفی یهاداده مشخصا که نخبرگا اتنظر تا ستا زنیا
 تمحاسبااز  تا میکند کمک زاردیوویسنار ارفزامنر .ست( اCIB) متقاطع  ثرا تحلیل یهاسماتری یمبنا بر ارفزا منر ینا
 منجاا یرز حلامر طی با ارفزا منر یناز ا دهستفاا با متقاطع رثاآ تحلیلو  هیوپژ هیند. آدشو جلوگیریطوالنی ستید

  :دمیپذیر

                                                                    
1 Karl Jöreskog 
2 Dag Sörbom 
3 Scientific Software International 
4 Correlation 
5 Covariance 
6 Linear Structural Relations 
7 Structural Equation Modeling 
8 MIC MAC 
9 Scenario Wizard 
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  .ستا تحلیل رساختا هندزسا که نهاآ( حالت) کیفی یمتغیرهاو ( سیستم عناصر) توصیفگرها لنتقاا یا دیجاا •
. ستا هشد حاصل پنل یا پرسشنامه اربزا با نخبرگا به جعهامر با که رساختا یندر ا متقاطع رثاآ یهاورود داده •
  .هنددمی شکلرا  متقاطع رثاآ ماتریس ،متقاطع رثاآ یهاو داده تحلیل رساختا
  (.…و  نهاوز ر،گازسا ییوهارسنا) بهااجو مجموعه محاسبه با متقاطع رثاآ ماتریس یابیارز •
 (.1396)مرزبان،  نتایج رنتشا( و اارگذ تحلیلو  رثاآ تحلیل ،هارما)آ زنیا رتصودر  بیشتر یها یابیارز منجاا •

 

 نتیجه گیری و جمع بندی    5

ها همواره سبب افزایش سرعت، دقت و سهولت را به دنبال داشته است. بیان و تکنولوژی به زندگی انسانورود فناوری 

ای ورود فناوری و نتایج حاصل از آن همواره امری مهم و ای و تاریخچهاین مزایا مبین این امر است که بررسی ریشه

ارائه روندی از سیر ورود فناوری به علم جغرافیا، مزایا و گردد. در این پژوهش سعی بر آن شد تا با ارزشمند تلقی می

، سه مقوله کلی هستند که به اختصار نگریکاوی آماری و آینده نتایج آن بیان گردد. سیستم اطالعات جغرافیایی، داده

 افزارهای کاربردی ارائه شده در هرکدام از این مقوالت نیز معرفی گردید.ها، نرمضمن تعریف آن
 

 منابع    6
(. تاثیرات دو سویه فرهنگ علم و تکنولوژی در سیاست های توسعه ای از منظر 1382اردستانی, دکتر احمد بخشایش. )

 .- ,(0)59 ,مجله دانشکده حقوق و علوم سیاسی  .تاریخ

معاصر. فصلنامه گیری علم آمار و مردم نگاری در دوران (. نگاهی اجمالی بر روند شکل1375تکمیل همایون، ناصر. )
 .17جمعیت، شماره 

. انتشارات SPSSافزار های آماری در شهرسازی به کمک نرم(. کاربرد روش1395حسینی مطلق، سیدمحمدرضا. )
 اندیشمندان یزد.

 (. آمار و احتمال. تهران: انتشارات دانشگاه پیام نور.1388عباسی، نرگس؛ شاهرخ، علی؛ وحیدی اصل، محمد قاسم. )
 (. کاربرد سنجش از دور در علوم زمین)علوم خاک(. تهران: انتشارات دانشگاه تهران.1398ه، سیدکاظم. )علوی پنا

و توسعه  قیو تحق یتکنولوژ تیریمد ریتاث ی(. بررس1391. )مینا ،یآلمان یمحمدجید؛ م ،ینژاد اسفقن سر یقنبر
 .18-1(, 2)2, یدر علوم انسان تیابتکار و خالق. تیفیو ک یجامع( بر عملکرد سازمان از لحاظ نوآور ینوآور تیری)مد
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بررسی عملکرد پارامترهای مختلف تصویر راداری در تهیه نقشه پوشش جنگل در 

 شمال ایران
 

 2سارا عطارچی ،1میثم محرمی

 
  moharramimeisam@ut.ac.ir، دانشگاه تهران، دانشجوی دکتری سنجش از دور و سامانه اطالعات جغرافیایی1

 satarchi@ut.ac.ir، دانشگاه تهران، استادیار سنجش از دور و سامانه اطالعات جغرافیایی2

 

 چکیده

اند. هدف های سطح زمین را پوشاندهدرصد از خشکی 30های طبیعی هستند که حدود ترین اکوسیستمها از مهمجنگل

است.  1-های شمال ایران با استفاده از تصویر راداری سنتینلاز این پژوهش تهیه نقشه پوشش جنگل در بخشی از جنگل

های پوشش گیاهی راداری ها، محاسبات پالریزاسیونی و شاخصونبرای این کار از پارامترهای مختلفی شامل: پالریزاسی

بندی تصویر مختلف در کنار فیلترهای مکانی کاهش اثر اسپکل استفاده شد. از الگوریتم جنگل تصادفی نیز برای طبقه

ها، سیون، جمع پالریزاVHدست آمده نشان داد، پالریزاسیون در دو کالس جنگل و غیر جنگل استفاده شد. نتایج به

های ها، محاسبات پالریزاسیونی، شاخصترتیب بهترین عملکرد را در میان پالریزاسیونبه Leeو فیلتر  RVIشاخص 

های پوشش اند. همچنین نتایج نشان داد، استفاده از شاخصپوشش گیاهی راداری و فیلترهای مکانی مختلف ارائه داده

بندی پوشش جنگل نسبت به ها باعث کاهش صحت طبقهریق پالریزاسیونگیاهی راداری باعث افزایش و استفاده از تف

بندی مربوط به استفاده از شاخص که بیشترین صحت طبقهطوریشود؛ بههای راداری میاستفاده تنها از پالریزاسیون

RVI  در حالتی که از فیلتر(Lee  با صحت کلی )صحت درصد و کمترین  88برای کاهش اثر اسپکل استفاده شد

برای کاهش اثر اسپکل استفاده شد( با صحت  Gammaها )در حالتی که از فیلتر بندی مربوط به تفریق پالریزاسیونطبقه

 درصد بود. 74کلی 

 ، شاخص راداری، فیلتر1-پالریزاسیون، جنگل، سنتینلهای کلیدی: واژه
 

Investigation of the performance of different radar image parameters 
in preparing forest cover map in northern Iran 

 
Meysam Moharrami 1, Sara Attarchi 2 

 

1Ph.D. Candidate in Remote Sensing and GIS, University of Tehran 
2Assistant professor in Remote Sensing and GIS, University of Tehran 

Abstract 

Forests are one of the most important natural ecosystems, covering about 30% of the land surface. 
The purpose of this study was to produce a forest cover map for a part of northern Iran using a 
Sentinel-1 image. Different parameters including: polarizations, polarization calculation, radar 
vegetation indices, and speckle filters. The random forest algorithm was used to classify the 
Sentinel-1 image into two classes of forest and non-forest. The results showed that VH 
polarization, polarizations addition, and Radar Vegetation Index (RVI) were the most informative 
features, respectively. According to the results, the use of radar vegetation indices increased and 
the use of polarizations subtraction reduced the accuracy of forest cover classification compared 
to the single use of radar polarization. The Lee filter was the most efficient filter in reducing 

                                                                    
)09128123644(نویسنده مسئول مکاتبات:  شماره تماس  
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speckle effect. The highest classification accuracy was related to the use of the RVI index (Lee 
filter for speckle reduction) with an overall accuracy of 88% and the lowest classification accuracy 
was related to the polarizations subtraction (Gamma filter for speckle reduction) with an overall 
accuracy of 74%. 
Keywords: Polarization, Forest, Sentinel-1, Radar Index, Filter. 

 مقدمه - 1

های طبیعی، دارای نقش مهمی در چرخه جهانی کربن، حفاظت از خاک و اکوسیستمترین عنوان یکی از مهمها بهجنگل

های تنفسی زمین ها با تولید انبوه اکسیژن همچون ریه(. جنگل2007، 1باشند )کالدر و همکارانتعادل دمای هوا می

، 2شود )ژو و همکارانها از عوامل اصلی حیات بر روی زمین محسوب میکنند. اکسیژن تولید شده در جنگلعمل می

ها ترین مزایای اقتصادی جنگلباشند، از جمله مهمها دارای مزایای گسترده اقتصادی نیز میبر این، جنگل(. عالوه2021

ها، مدیریت (. با توجه به مزایای متعدد جنگل1397توان به صنایع چوب، کاغذسازی و سوخت اشاره کرد )مصدق، می

نیازهای ها و پیشبیعی از اهمیت فراوانی برخوردار است. نقشه پوشش جنگل یکی از دادههای طصحیح این اکوسیستم

ای برداری زمینی، استفاده از تصاویر هوایی و استفاده از تصاویر ماهوارهشود. نقشهمحسوب می اصلی برای مدیریت جنگل

برداری (. نقشه2016، 3)بارت و همکارانشوند جنگل محسوب می سه روش اصلی مورد استفاده برای تهیه نقشه پوشش

العبور( ممکن است پر هزینه باشد و ها )برای مثال مناطق صعبها با توجه به موقعیت جغرافیایی جنگلزمینی جنگل

(. استفاده از تصاویر هوایی نیز پر هزینه 2021، 4ها نیز کار بسیار دشواری است )داینلی و همکارانروز رسانی این نقشهبه

های زمانی مشخص انجام شود. همچنین جنگل در بازه پوشش روزرسانی نقشهخصوص اگر این کار با هدف بهست، بها

های دیگر تصویربرداری هوایی برای تهیه نقشه پوشش جنگل، محدویت برداشت آن در خارج از مرزهای یکی از محدودیت

ای، اطالعات سطح زمین را در مقیاسی وسیع و تصاویر ماهواره(. 2021، 5سیاسی یک کشور است )دوستالووا و همکاران

برداری ای در نقشهطور گستردهای بهدهد. امروزه تصاویر ماهوارههای زمانی مشخص در اختیار کاربران قرار میدر بازه

منظور تهیه ستفاده بهای مورد ا(. تصاویر ماهواره2018، 6گیرند )کانگاس و همکارانجنگل مورد استفاده قرار می پوشش

جنگل(  از لحاظ محدوده طیف الکترومغناطیس در دو دسته کلی قرار  های سطح زمین )از جمله پوششنقشه پوشش

(. تصاویر اپتیک دارای کاربردهای 2020، 7گیرند که عبارتند از: تصاویر اپتیک و تصاویر راداری )آلدوسکی و همکارانمی

باشند. اما در برخی مناطق از جمله مناطق جنگلی، های سطح زمین میتهیه نقشه پوششمختلفی در مطالعات مربوط به 

سازد و اخذ تصویر در زمان وجود شرایط ابرناکی مکرر استفاده از تصاویر اپتیک در این مناطق را با محدودیت مواجه می

جنگل  ل مناسبی برای تهیه نقشه پوششحسازد. در چنین مواردی، تصاویر راداری راهمورد نظر را با مشکل مواجه می

هوایی را های سطح زمین در تمام شرایط آبشوند، زیرا تصاویر راداری توانایی اخذ اطالعات در مورد ویژگیمحسوب می

 (.1394دارند )مقصودی و مهدوی، 

توان ابراین میتصاویر راداری به شکل هندسی، زبری سطح و محتوای رطوبتی عوارض حساسیت چشمگیری دارند و بن

از این تصاویر در استخراج پارامترهای مختلف بیوفیزیکی جنگل از جمله بایومس، سن درختان، ارتفاع درختان و برآورد 

(. با در نظر گرفتن ماهیت جنگل، انواع 2018دقیق نوع پوشش در مناطق جنگلی استفاده کرد )دوستالووا و همکاران، 

بازپراکنش  -2بازپراکنش از تاج درختان  -1گیرد: ق جنگلی در پنج دسته کلی قرار میبازپراکنش امواج راداری در مناط

-بازپراکنش از تنه درخت -5زمین -بازپراکنش از تاج درخت -4بازپراکنش مستقیم از زمین  -3مستقیم از تنه درختان 

های مختلف راداری، متفاوت موج(. بر این اساس بازپراکنش از اجزای درختان در طول 1394زمین )مقصودی و مهدوی، 

                                                                    
1 - Calder et al 
2 - Zhu et al 
3  - Barrett et al 
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5 - Dostalova et al 
6 - Kangas et al 
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از  Lهای کوچک و بزرگ، باند ها، شاخهاز برگ Cهای کوچک، باند ها و شاخهبیشتر از برگ Xاست. بازپراکنش باند 

های اصلی، تنه درخت و زمین است. با توجه به اینکه بیشتر از شاخه Pهای بزرگ و تنه درخت و بازپراکنش در باند شاخه

جنگل  کنش دارد، این باند از کارایی مناسبی در تهیه نقشه پوششهای کوچک و بزرگ برهمها و شاخهبا برگ Cباند 

میالدی، دسترسی  2014در سال  1-(. با پرتاب ماهواره سنتینل2019، 1برخوردار است )فلورس اندرسون و همکاران

پذیر شده است، این تصاویر در باند مشخص امکان های زمانیرایگان به تصاویر راداری در سطح وسیعی از زمین و در بازه

C جنگل با  (. تاکنون مطالعات مختلفی در زمینه تهیه نقشه پوشش2018شوند )بائر مارشالینگر و همکاران، ارائه می

 ها اشاره شده است.ترین آناستفاده از تصاویر راداری انجام شده است که در ادامه به برخی از مهم

های خیرودکنار نوشهر واقع در استان مازندران با استفاده از تصاویر بندی پوشش جنگل در جنگل( به طبقه1391زارعی )

و تصاویر راداری سنجنده  ALOS AVNIR-2اپتیک و راداری پرداخت. او برای این کار از تصاویر اپتیک سنجنده 

ALOS PALSAR بندی پوشش های بافت برای طبقهطیفی اپتیک و ویژگیهای استفاده کرد. در این پژوهش از شاخص

کالس مختلف استفاده شد. نتایج نشان داد استفاده همزمان از تصاویر اپتیک و رادار صحت بیشتری را در  11جنگل در 

دهد. همچنین مشخص شد الگوریتم شبکه عصبی مصنوعی صحت بیشتری را )صحت بندی پوشش جنگل ارائه میطبقه

بندی پوشش جنگل ارائه درصد( در طبقه 28/65درصد( نسبت به الگوریتم بیشترین شباهت )صحت کلی  54/67کلی 

ها بندی مناطق جنگلی با استفاده از تصاویر راداری و ابرطیفی پرداختند. آن( به طبقه1397دهد. وحیدی و همکاران )می

( و تصویر ابرطیفی VV, VH, HH, HVون )با چهار پالریزاسی UAVSARمنظور از تصویر راداری سنجنده بدین

های درختی بندی بر اساس نوع گونهباند طیفی در محدوده اپتیک استفاده کردند. طبقه 629با  HYPLANTسنجنده 

بندی تصاویر های دوک، واقع در ایالت کارولینای شمالی در آمریکا در هفت کالس انجام شد؛ برای طبقهموجود در جنگل

بردار پشتیبان استفاده شد. نتایج نشان داد، استفاده همزمان از تصاویر اپتیک بندی کننده ماشینا و طبقهمبناز روش شی

( به 2018) 2درصد شده است. ارینجری و همکاران 78/82های جنگلی با صحت کلی بندی گونهو رادار باعث طبقه

پرداختند. محققان  2-و اپتیک سنتینل 1-ی سنتینلجنگل در جنوب هند با استفاده از تصاویر رادار بندی پوششطبقه

بندی بیشترین شباهت و جنگل تصادفی استفاده کردند. در تصویر اپتیک عالوه بر در این پژوهش از دو الگوریتم طبقه

های از ویژگی VHو  VVهای باندهای طیفی از شاخص پوشش گیاهی نرمال شده و در تصویر رادار عالوه بر پالریزاسیون

درصد عملکرد بهتری را نسبت به  5/83افت نیز استفاده شد. نتایج نشان داد الگوریتم جنگل تصادفی با صحت کلی ب

 ( به تفکیک پوشش2020) 3درصد ارائه داده است. هانسن و همکاران 6/81الگوریتم بیشترین شباهت با صحت کلی 

پرداختند. این پژوهش در شش منطقه مختلف  1-لغیر جنگل با استفاده از تصاویر راداری سنتین جنگل از پوشش

بندی )آالسکا، فلوریدا، فنالند، انگلستان، اندونزی و کلمبیا( انجام شد. برای این کار از چهار الگوریتم مختلف طبقه

یج وتحلیل درجه دوم و جنگل تصادفی( استفاده شد. بر اساس نتاها، ماشین بردار پشتیبان، تجزیهترین همسایه)نزدیک

دست آمد. درصد( در آالسکا به 80درصد( در فنالند و بدترین صحت ) 93بندی )دست آمده بهترین صحت کلی طبقهبه

ترتیب وتحلیل درجه دوم بهها و تجزیهترین همسایههای ماشین بردار پشتیبان، جنگل تصادفی، نزدیکهمچنین الگوریتم

های آمازون بندی جنگل( به طبقه2020) 4ئه دادند. پولال و همکارانبندی پوشش جنگل ارابهترین عملکرد را در طبقه

های مختلف بافت در تصاویر ها در این پژوهش از ویژگیپرداختند. آن 1-در برزیل با استفاده از تصاویر راداری سنتینل

جنگل، آب و سطوح بندی در چهار کالس جنگل، غیر بندی پوشش جنگل استفاده کردند. طبقهمنظور طبقهراداری به

بندی در صورت استفاده از نفوذناپذیر با استفاده از الگوریتم جنگل تصادفی انجام شد. نتایج نشان داد صحت کلی طبقه

بندی ( به طبقه2021باشد. اکبری و همکاران )درصد می 85بندی عنوان ورودی الگوریتم طبقهتمام اطالعات بافت به

                                                                    
1 - Flores-Anderson et al 
2 - Erinjery et al 
3 - Hansen et al 
4 - Pulella et al 
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بندی در پرداختند. بر این اساس طبقه 2-و اپتیک سنتینل 1-ده از تصاویر راداری سنتینلجنگل در نروژ با استفا پوشش

های در حال رشد، درختان جوان، درختان پیر، مناطق جنگلی کهن( و با استفاده از پنج کالس )بدون درخت، نهال

یفی از شاخص پوشش گیاهی نرمال بندی جنگل تصادفی انجام شد. در تصاویر اپتیک عالوه بر باندهای طالگوریتم طبقه

بندی نیز برای طبقه VVبر  VHاز تقسیم پالریزاسیون  VHو  VVهای شده و در تصاویر راداری عالوه بر پالریزاسیون

درصد، در صورت استفاده از تصویر  8/83استفاده شد. نتایج نشان داد صحت کلی در صورت استفاده از تصویر راداری 

 باشد.درصد می 1/89ر صورت استفاده همزمان از تصاویر اپتیک و راداری درصد و د 9/86اپتیک 

های صورت گرفته در زمینه تهیه نقشه پوشش جنگل با استفاده از تصاویر راداری نشان داد عمدتاً از بررسی پژوهش

های جنگل استفاده شده است و شاخص بندی پوششمنظور طبقهدر کنار اطالعات بافت به VHو  VVهای پالریزاسیون

های مختلف راداری کمتر مورد توجه قرار گرفته است. در میان پوشش گیاهی راداری و محاسبات پالریزاسیون

ر گرفته و عمدتاً نتایج قابل میزان بیشتری مورد استفاده قرابندی الگوریتم جنگل تصادفی بههای مختلف طبقهالگوریتم

 منظور تهیه نقشه پوششقبولی را نیز ارائه داده است. همچنین اکثر محققان به استفاده ترکیبی از تصاویر اپتیک و رادار به

تنهایی کمتر های مختلف راداری بهها و شاخصاند و استفاده تنها از تصاویر راداری و مقایسه پالریزاسیونجنگل پرداخته

جنگل در ایران با استفاده  ورد توجه قرار گرفته است؛ عالوه بر این تاکنون مطالعات اندکی در زمینه تهیه نقشه پوششم

ترین کاربردهای تصاویر صورت گرفته است. یکی از مهم 1-خصوص با استفاده از تصاویر سنتینلاز تصاویر راداری به

بندی پوشش جنگل ست. بر این اساس هدف از این پژوهش طبقهغیر جنگل ا جنگل از پوشش راداری تفکیک پوشش

دارای دو پالریزاسیون  1-است. با توجه به اینکه تصویر سنتینل 1-در شمال ایران با استفاده از تصویر راداری سنتینل

VV  وVH قرار گیرد،  بندی مورد استفادهاست، الزم است پارامترهای بیشتری از این تصاویر استخراج شده و برای طبقه

های مختلف از محاسبات پالریزاسیونی و شاخص VHو  VVهای بر این اساس در این پژوهش عالوه بر پالریزاسیون

بندی تصاویر راداری استفاده شده است؛ همچنین یکی از موارد مهم دیگر که منظور طبقهپوشش گیاهی راداری نیز به

سزایی دارد نقش فیلترهای مکانی کاهش اثر اسپکل راداری تأثیر بههای تهیه شده با تصاویر در صحت نهایی نقشه

 باشد، با توجه به این موضوع در این پژوهش نقش فیلترهای مکانی مختلف کاهش اثر اسپکل نیز در تهیه نقشه پوششمی

پالریزاسیونی، ها، محاسبات ای در زمینه مقایسه پالریزاسیونجنگل مورد بررسی قرار گرفته است. تاکنون مطالعه

جنگل در شمال ایران انجام  منظور تهیه نقشه پوششگیاهی و فیلترهای مکانی کاهش اثر اسپکل به های پوشششاخص

 این موضوع بپردازد. نشده است و این پژوهش قصد دارد برای نخستین بار به
 

 روش تحقیق داده ها و -2

 منطقه مورد مطالعه

اند )مروی های صنعتی شمال شهرت یافتههای مرطوب و جنگلهای هیرکانی، جنگلهای شمال ایران به جنگلجنگل

پوشانند و از آستارا تا گلیداغی بجنورد های مشرف به دریای خزر را میصورت نواری دامنهها به(. این جنگل1398مهاجر، 

باشد که های شمال ایران می( بخشی از جنگل1ر این پژوهش )شکل (. منطقه مورد مطالعه د1397ادامه دارند )مصدق، 

 20' 9''تا  51° 51' 1''عرض شمالی و  36° 30' 40''تا  36° 15' 52''در استان مازندران و در مختصات جغرافیایی 

متغیر است و  های آزادمتر باالتر از سطح آب 2133تا  171طول شرقی قرار دارد. ارتفاع منطقه مورد مطالعه از  °52

کننده از جمله راش، ممرز و توسکا شود؛ این منطقه شامل درختان خزانهکتار را شامل می 49263مساحتی بالغ بر 

 باشد.می
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 موقعیت جغرافیایی منطقه مورد مطالعه -1شکل 

 هاداده

( با قدرت تفکیک Level-1 GRD) 1-بندی پوشش جنگل، تصویر راداری سنتینلمنظور طبقهتصویر استفاده شده به

هجری شمسی اخذ شده است.  1400تیر  24باشد که در تاریخ بیت می 16متر و قدرت تفکیک رادیومتریک  10مکانی 

تصویر را ثبت کرده است.  1IWاست. تصویر راداری استفاده شده در حالت  VHو  VVاین تصویر دارای دو پالریزاسیون 

برای نیز  SNAPافزار پردازش تصویر استفاده شد؛ نرممنظور پیشنیز به 2SRTMمتری  30از مدل رقومی ارتفاع 

 250های زمینی مورد استفاده در پژوهش شامل بندی تصویر راداری مورد استفاده قرار گرفت. نمونهپردازش و طبقهپیش

های ( و نقشهGoogle Earthها از تصاویر با قدرت تفکیک مکانی باال )نمونه برداشت زمینی است که برای برداشت آن

 ( استفاده شد.3JAXAپوشش جهانی جنگل مربوط به آژانس فضایی ژاپن )

 روش تحقیق

( و محاسبات پالریزاسیونی و 2پردازش تصویر راداری انجام شد )شکل منظور تهیه نقشه پوشش جنگل ابتدا پیشبه

( Google Earthیر با قدرت تفکیک مکانی باال )های پوشش گیاهی راداری مختلف برآورد شدند. با توجه به تصاوشاخص

های جنگل و غیر جنگل تهیه شد. نمونه از پوشش 250های پوشش جهانی جنگل مربوط به آژانس فضایی ژاپن، و نقشه

های ها، محاسبات پالریزاسیونی و شاخصبندی جنگل تصادفی، هر یک از پالریزاسیوندر ادامه با استفاده از الگوریتم طبقه

بندی شدند. در انتها با استفاده از ماتریس خطا و محاسبه پارامترهای صحت طور جداگانه طبقهپوشش گیاهی راداری به

 بندی مورد بررسی قرار گرفت.کلی، صحت تولید کننده و صحت کاربر، صحت طبقه

                                                                    
1 - Interferometric Wide swath 
2 - Shuttle Topography Mission Radar 
3 - Japan Aerospace Exploration Agency 
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 فلوچارت مراحل انجام پژوهش -2شکل 

 

 هاپیش پردازش

های بعدی ها هستند تا آماده پردازشپردازشای نیازمند یکسری از پیشتصاویر ماهوارهتصاویر راداری نیز مانند سایر 

اعمال  -1ترتیب عبارتند از: در شش مرحله انجام شد که به 1-پردازش تصویر راداری سنتینلشوند. در این پژوهش پیش

-ماهواره سنتینلمداری جام شد. فایل های مداری ماهواره ان(: در این مرحله تصحیحApply-Orbit-Fileفایل مداری )

صورت شود، با اعمال فایل مداری بر روی تصویر پارامترهای مداری ماهواره بهصورت اتوماتیک ارائه میهمراه با تصویر به 1

باشد شود. عمده اطالعات ارائه شده در این فایل شامل موقعیت دقیق ماهواره و سرعت ماهواره میدقیق تنظیم می

صورت تصادفی بر روی تصویر (: نویز حرارتی بهThermal Noise Removalحذف نویز حرارتی ) -2(. 2019، 1)فلیپونی

شود تا تفسیر تصویر با شود، هنگامی که شدت بازپراکنش تصویر راداری ضعیف باشد، نویز حرارتی باعث میظاهر می

شود، حذف نویز حرارتی بر اساس ( نیز ارائه میLook Up) مشکل مواجه شود. همراه با تصویر راداری یک جدول جستجو

ها (: در این مرحله مقادیر عددی پیکسلCalibrationکالیبراسیون ) -3(. 2017، 2این جدول انجام شد )پارک و همکاران

ل هر تصویر )مقادیر شدت( به مقادیر بازپراکنش )سیگما صفر( تبدیل شد. مقادیر مورد نیاز برای این تبدیل در متافای

                                                                    
1 - Filipponi 
2 - Park et al 
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(: اسپکل کیفیت تصویر راداری را کاهش داده Speckle Filterفیلتر اسپکل ) -4(. 2019گنجانده شده است )فلیپونی، 

های معمول برای کاهش اسپکل استفاده از فیلترهای شود تشخیص عوارض در تصویر مشکل شود. یکی از روشو باعث می

با  Lee(. در این پژوهش از سه فیلتر مکانی مختلف )فیلتر 1394مهدوی، باشد )مقصودی و مکانی کاهش اثر اسپکل می

ها ( استفاده شد و نتایج هر یک از آن3در  3با پنجره  Gammaو فیلتر  3در  3با پنجره  Frost، فیلتر 3در  3پنجره 

های مکانی نیز در صحت بندی قرار گرفت تا اثر هر یک از فیلترطور جداگانه در مراحل بعدی مورد پردازش و طبقهبه

صورت (: با توجه به اینکه تصاویر راداری بهTerrain Correctionتصحیح زمینی ) -5بندی مورد بررسی قرار بگیرد. طبقه

منظور رفع این باشند. تصحیح زمینی بهشوند دارای مقداری اعوجاج هندسی در ثبت تصاویر میپهلونگر برداشت می

شود، در این پژوهش از مدل منظور از مدل رقومی ارتفاع استفاده می(. برای این2019فلیپونی، شود )ها انجام میاعوجاج

بل: در مرحله پایانی با تبدیل مقادیر بازپراکنش به دسی -6برای تصحیح زمینی استفاده شد.  SRTMرقومی ارتفاع 

 ند.بل تبدیل شداستفاده از تبدیل لگاریتمی مقادیر بازپراکنش به واحد دسی

 

 های پوشش گیاهی راداریمحاسبات پالریزاسیونی و شاخص

جنگل، از سه  های پوشش گیاهی مختلف در استخراج پوششمنظور بررسی صحت محاسبات پالریزاسیونی و شاخصبه

( استفاده شد. محاسبه 5و  4( و دو شاخص پوشش گیاهی راداری مختلف )رابطه 3تا  1محاسبه پالریزاسیونی )رابطه 

و  1RVIهای پوشش گیاهی راداری شامل: شاخص شاخصها و ها شامل: جمع، تفریق و تقسیم پالریزاسیونپالریزاسیون
2RFDI  هستند. مقدار عددی شاخصRVI دهنده سطوح بایر صاف و مقدار یک بین صفر و یک است، مقدار صفر نشان

 3/0تا  0نیز بین صفر و یک است، مقادیر  RFDIباشد. مقدار عددی شاخص دهنده پوشش گیاهی متراکم مینشان

 6/0دهنده مناطق جنگلی تخریب شده و مقادیر بزرگتر از نشان 6/0تا  4/0ای انبوه و متراکم، مقادیر هدهنده جنگلنشان

 (.2019، 3باشد )فلورس اندرسون و همکارانزدایی شده میدهنده مناطق جنگلنشان

 

(1) 

 

PolarizationAddition = VV + VH 

(2) 

 

PolarizationSubtraction = VV-VH 

(3) PolarizationDivision = VV ÷ VH 

 

(4) 
RVI =

4VH

VV + VH
 

 

(5) 
RFDI =

VV-VH

VV + VH
 

 

 Polarization Subtraction، 2ها، در رابطه دهنده جمع پالریزاسیوننشان Polarization Addition، 1در رابطه 

ها است؛ دهنده تقسیم پالریزاسیوننشان Polarization Division، 3ها و در رابطه دهنده تفریق پالریزاسیوننشان

 است. VHدهنده پالریزاسیون نشان VHو  VVدهنده پالریزاسیون نشان VV، 5تا  1همچنین در رابطه 

 

                                                                    
1 - Radar Vegetation Index 
2 - Radar Forest Degradation Index 
3 - Flores-Anderson et al 



 

833 
 

833 

 بندیطبقه

بندی تصویر راداری استفاده شد. الگوریتم جنگل تصادفی یکی از در این پژوهش از الگوریتم جنگل تصادفی برای طبقه

(. این الگوریتم در ابتدا از نقاطی که 2020، 1شود )ژانگ و یانگقدرتمند یادگیری ماشین محسوب میهای الگوریتم

بینی کننده هایی از متغیرهای پیشاند )متغیر پاسخ( و همچنین نمونهمنظور آموزش مدل انتخاب شدهطور تصادفی و بهبه

شود و شوند. این روند چندین بار تکرار میبندی میقهکند، در نتیجه تعدادی درخت مستقل از یکدیگر طباستفاده می

فرد شود. در این حالت هر درخت با یک رأی منحصربهبندی کننده تشکیل میدر نتیجه جنگلی متشکل از صدها طبقه

د شوگیر تعیین میبندی بر اساس رأی اکثریت درختان تصمیمپردازد، نتیجه نهایی طبقهانتخاب کالس مورد نظر میبه

عنوان دو معیار اصلی در الگوریتم جنگل تصادفی مورد (. دو معیار تعداد درختان و تعداد متغیرها به2001، 2)بریمن

؛ 2018، 3گیرند. بر این اساس در این پژوهش بر اساس آزمون و خطا و مطالعات قبلی )لئو و همکاراناستفاده قرار می

ها، ها )پالریزاسیونگیری استفاده شد و جذر تعداد ویژگیمدرخت تصمی 100( از 1397جهانبخشی و اختصاصی، 

های عنوان تعداد متغیرها در نظر گرفته شد. تعداد کالسهای پوشش گیاهی راداری( بهمحاسبات پالریزاسیونی و شاخص

 70شده،نمونه آموزشی برداشت  250مورد استفاده در این پژوهش شامل دو کالس جنگل و غیر جنگل است؛ همچنین از 

 بندی استفاده شد. درصد آن برای ارزیابی صحت طبقه 30بندی و منظور طبقهدرصد آن به

 بندیارزیابی صحت طبقه

بندی، یکی از نکات مهم برای استفاده از هر نوع اطالعات موضوعی، آگاهی از صحت آن اطالعات است. ارزیابی نتایج طبقه

(. در این پژوهش برای ارزیابی صحت 1391پناه و لدنی، شود )علویمحسوب میبندی آخرین مرحله از تولید تصاویر طبقه

ها( استفاده شد. درصد از نمونه 30بندی دخالت داده نشده بودند )های آموزشی که در روند طبقهبندی، از نمونهطبقه

باشد. صحت کلی، س خطا میبندی شده، استفاده از ماتریروش متداول مورد استفاده برای ارزیابی صحت تصاویر طبقه

شوند )اولوفسون باشند که با توجه به ماتریس خطا محاسبه میصحت تولید کننده، و صحت کاربر از جمله پارامترهایی می

بندی شده ( برای ارزیابی صحت تصاویر طبقه8تا  6(؛ در این پژوهش نیز از این پارامترها )رابطه 2014، 4و همکاران

 استفاده شد.

 

(6) 
O. A.= 

∑ Eii
c
i=1

N
 

 

(7) 
P. Aj =

Xjj
∑ Xij
r
i=1

 

(8) 
U. Ai =

Xii
∑ Xij
r
j=1

 

صحت  O.Aاعضای قطری ماتریس خطا و  iiEهای آموزشی، تعداد کل نمونه Nها، دهنده تعداد کالسنشان c، 6در رابطه 

هایی است که در کالس تعداد نمونه j ،jjXدهنده صحت تولید کننده کالس نشان jP.A، 7بندی است. در رابطه کلی طبقه

j اند و بندی شدهدرستی طبقهبهijX دهنده جمع مقادیر هر ستون در ماتریس خطا برای کالس مورد نظر است. در نشان

اند بندی شدهدرستی طبقهبه iهایی است که در کالس تعداد نمونه i ،iiXدهنده صحت کاربر کالس نشان iU.A، 8رابطه 

                                                                    
1 - Zhang & Yang 
2 - Breiman 
3 - Liu et al 
4 - Olofsson et al 



 

834 
 

834 

 دهنده جمع مقادیر هر سطر در ماتریس خطا برای کالس مورد نظر است.نشان ijXو 

 نتایج و بحث  -3

های پوشش ها، محاسبات پالریزاسیونی، شاخصبندی پوشش جنگل با استفاده از پالریزاسیوندست آمده از طبقهنتایج به

عملکرد  VHها، پالریزاسیون ( نشان داد، در میان پالریزاسیون5تا  3گیاهی راداری و فیلترهای مکانی مختلف )شکل 

ارائه داده است. در میان محاسبات پالریزاسیونی نیز به  VVزاسیون بندی بیشتر( را نسبت به پالریبهتری )صحت طبقه

های پوشش گیاهی راداری، اند. در میان شاخصها بهترین عملکرد را ارائه دادهترتیب جمع، تقسیم و تفریق پالریزاسیون

، Leeترتیب فیلترها ارائه داده است و در میان فیلترهای مکانی نیز به RFDIعملکرد بهتری را نسبت به  RVIشاخص 

Frost  وGamma اند.بهترین عملکرد را ارائه داده 

 

 
 های مختلفبندی در پالریزاسیونصحت طبقه -3شکل 

 
 بندی در محاسبات پالریزاسیونی مختلفصحت طبقه -4شکل 
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 های پوشش گیاهی راداری مختلفبندی در شاخصصحت طبقه -5شکل 

 

در هر سه حالت )با اعمال فیلترهای  VHهای مختلف نشان داد، پالریزاسیون بندی پالریزاسیونبررسی صحت طبقه

که با اعمال فیلتر طوریارائه داده است. به VVمکانی مختلف کاهش اثر اسپکل( عملکرد بهتری را نسبت به پالریزاسیون 

Lee  برای کاهش اثر اسپکل، پالریزاسیونVH درصد و پالریزاسیون  85 صحت کلیVV  درصد را ارائه  84صحت کلی

صحت  VVدرصد و پالریزاسیون  84صحت کلی  VHبرای کاهش اثر اسپکل، پالریزاسیون  Frostداد. با اعمال فیلتر 

درصد و پالریزاسیون  83صحت کلی  VH، پالریزاسیون Gammaدرصد را ارائه داد و در نهایت با اعمال فیلتر  81کلی 

VV  توان گفت پراکنش حجمی از تاج پوشش درختان جنگل باعث درصد را ارائه داد. بر این اساس می 80صحت کلی

پالریزه شدن امواج راداری شده و در نتیجه میزان بازپراکنش اهداف با پراکنش حجمی )مثل درختان جنگل( در دی

های جنگل و غیر جنگل در این اعث شده پوششیابد، این موضوع ب( افزایش میVHهای ناهمسان )مثل پالریزاسیون

 ( با صحت بیشتری تفکیک شوند.VHپالریزاسیون )

ها در هر سه حالت )با اعمال بندی محاسبات پالریزاسیونی مختلف نشان داد، جمع پالریزاسیونبررسی صحت طبقه

ها ارائه داده است. م پالریزاسیونفیلترهای مکانی مختلف کاهش اثر اسپکل( عملکرد بهتری را نسبت به تفریق و تقسی

نوبه خود باعث افزایش نسبت ها را دارد که این موضوع بهگیری از آنها اغلب نتایجی مشابه میانگینجمع پالریزاسیون

گیری و کاهش نویز در تصویر خروجی باعث میانگین VHو  VVهای شود، در نتیجه جمع پالریزاسیونسیگنال به نویز می

ها که از آن تحت عنوان بندی شده است. تقسیم پالریزاسیوننوبه خود باعث افزایش صحت طبقهش نویز نیز بهشده و کاه

شود عمدتاً باعث کم شدن اثر توپوگرافی و بارزسازی بازپراکنش عوارض مختلف و در نتیجه گیری نیز یاد مینسبت

ها شده و ها باعث بارز شدن اختالف بین پالریزاسیونیونشود. تفریق پالریزاسها در تصویر خروجی میافزایش تفاوت آن

دست آمده نیز کمترین صحت تأثیر چندانی در بارزشدن عوارض سطحی و یا کاهش نویز در تصاویر ندارد، در نتایج به

حالتی  ها )دربندی مربوط به جمع پالریزاسیونها بود. بر این اساس بیشترین صحت طبقهمربوط به تفریق پالریزاسیون

بندی مربوط درصد و کمترین صحت طبقه 85برای کاهش اثر اسپکل استفاده شده بود( با صحت کلی  Leeکه از فیلتر 

 74برای کاهش اثر اسپکل استفاده شده بود( با صحت کلی  Gammaها )در حالتی که از فیلتر به تفریق پالریزاسیون

 درصد بود.

عملکرد بهتری را نسبت به  RVIگیاهی راداری مختلف نشان داد، شاخص های پوشش دست آمده از شاخصنتایج به

در هر سه حالت )با اعمال فیلترهای مکانی مختلف کاهش اثر اسپکل(  RVIارائه داده است. شاخص  RFDIشاخص 

کاهش پرداش برای ارائه داده است. بر این اساس در حالتی که در مرحله پیش RFDIعملکرد بهتری را نسبت به شاخص 
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 RVIهای پوشش گیاهی بر این اساس محاسبه شده بودند، شاخص استفاده شده بود و شاخص Leeاثر اسپکل از فیلتر 

برای کاهش اثر  Frostدرصد را ارائه داد؛ در حالتی که از فیلتر  87صحت کلی  RFDIدرصد و شاخص  88صحت کلی 

درصد را ارائه داد و در  86صحت کلی  RFDIخص درصد و شا 88صحت کلی  RVIاسپکل استفاده شده بود، شاخص 

 86صحت کلی  RFDIدرصد و شاخص  87صحت کلی  RVIاستفاده شده بود، شاخص  Gammaحالتی که از فیلتر 

بررسی میزان  RFDIهای گیاهی در جنگل و هدف از شاخص پایش پوشش RVIدرصد را ارائه داد. هدف از شاخص 

های به تاج پوشش و میزان بایومس پوششحساسیت بیشتری نسبت RVIباشد، همچنین شاخص ها میتخریب در جنگل

بندی در طبقه RFDIعملکرد بهتری را نسبت به شاخص  RVIجنگلی دارد در نتیجه این موضوع باعث شده تا شاخص 

 پوشش جنگل ارائه دهد.

ترتیب بهترین به Gammaو  Lee ،Frostلترهای مکانی مختلف نشان داد فیلترهای بررسی نتایج حاصل از اعمال فی

کند، این موضوع باعث ها عمل میبر مبنای کمترین مربع میانگین مقادیر پیکسل Leeاند. فیلتر عملکرد را ارائه داده

دست دا کند. بر اساس نتایج بهشود وضوح و جزئیات تصویر راداری حفظ شده و در عین حال اثر اسپکل نیز کاهش پیمی

های پوشش گیاهی راداری مختلف عملکرد ها، محاسبات پالریزاسیونی و شاخصدر همه پالریزاسیون Leeآمده فیلتر 

 ارائه داده است.  Gammaو  Frostبهتری را نسبت به فیلترهای 

های ا، محاسبات پالریزاسیونی و شاخصهجنگل با استفاده از پالریزاسیون بندی پوششمقایسه نتایج حاصل از طبقه

های پوشش گیاهی راداری عملکرد بهتری را نسبت به (، شاخص7و  6پوشش گیاهی راداری مختلف نشان داد )شکل 

های پوشش گیاهی ضمن استفاده ترکیبی از اند. استفاده از شاخصها و محاسبات پالریزاسیونی ارائه دادهپالریزاسیون

شود تا در تصویر مورد نظر، بازپراکنش پوشش گیاهی نسبت به سایر عوارض سطحی ختلف باعث میهای مپالریزاسیون

ها بندی کرد. همچنین نتایج نشان داد، پالریزاسیونبارزتر شده و در نتیجه بتوان پوشش گیاهی را با صحت بیشتری طبقه

اند و حتی عملکرد تفریق جنگل ارائه دادهبندی پوشش و محاسبات پالریزاسیونی عملکرد نسبت مشابهی را در طبقه

تر بوده است. این موضوع نشان داد محاسبات پالریزاسیونی ها ضعیفها نسبت به استفاده تنها از پالریزاسیونپالریزاسیون

جنگل از غیر جنگل ارائه کند و  تواند تغییر چندانی در تفکیک پوششساده )جمع، تفریق، تقسیم( با یکدیگر نمی

ها برای سبات پالریزاسیونی باید بر اساس اصول و هدف مشخص )برای مثال محاسبات پالریزاسیونی و ترکیب آنمحا

 ایجاد شاخص پوشش گیاهی راداری( صورت پذیرد تا نتایج ملموسی حاصل شود.

 
 اثر اسپکل( برای کاهش Leeو اعمال فیلتر  RVIبندی )شاخص بندی شده با بیشترین صحت طبقهتصویر طبقه -6شکل 
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 برای کاهش اثر اسپکل( Gammaها و اعمال فیلتر بندی )تفریق پالریزاسیونبندی شده با کمترین صحت طبقهتصویر طبقه -7شکل 

 

 نتیجه گیری و جمع بندی  - 4

عنوان یکی از ای بهشود. تصاویر ماهوارهجنگل یکی از اطالعات اصلی در زمینه مدیریت جنگل محسوب می نقشه پوشش

گیرند. وجود ابر در تصاویر ای برای تهیه نقشه پوشش جنگل مورد استفاده قرار میطور گستردههای پرکاربرد، بهداده

ی مختلف سال نسبت به تهیه نقشه پوشش جنگل اقدام کرد؛ تصاویر راداری هاشود تا بتوان در زماناپتیک مانع از آن می

توان نقشه پوشش جنگل را تهیه کرد. این محدودیت را ندارند و بنابراین در هر زمانی که تصویر راداری برداشت شود می

ز تصاویر راداری های شمال ایران با استفاده ابر این اساس در این پژوهش نقشه پوشش جنگل در بخشی از جنگل

گیاهی راداری مختلف  های پوششها، محاسبات پالریزاسیونی و شاخصکار از پالریزاسیونتهیه شد. برای این 1-سنتینل

بندی شدند. عالوه بر این در این پژوهش نقش ها با استفاده از الگوریتم جنگل تصادفی طبقهاستفاده شد و این داده

دست آمده نشان های تهیه شده مورد بررسی قرار گرفت. نتایج بهکل نیز در صحت نقشهفیلترهای مکانی کاهش اثر اسپ

ترتیب بهترین عملکرد )بیشترین صحت به Leeو فیلتر  RVIها، شاخص ، جمع پالریزاسیونVHداد پالریزاسیون 

داری و فیلترهای مختلف های پوشش گیاهی راها، محاسبات پالریزاسیونی، شاخصبندی( را در میان پالریزاسیونطبقه

پالریزه شدن امواج راداری در جنگل و در نتیجه افزایش شدت اند. پراکنش حجمی و دیکاهش اثر اسپکل ارائه داده

دست آمده از توان از علل اصلی صحت بیشتر در نتایج به( را میVHهای ناهمسان )مثل بازپراکنش در پالریزاسیون

ها باعث بارزتر شدن ها باعث کاهش نویز و تقسیم آنوان کرد. جمع پالریزاسیونعن VVنسبت به  VHپالریزاسیون 

دست توان از علل اصلی صحت بیشتر نتایج بهشود، این عوامل را میهای بازپراکنش اهداف در سطح زمین میویژگی

ها عنوان کرد. همچنین حساسیت دست آمده از تفریق پالریزاسیونها نسبت به نتایج بهآمده از جمع و تقسیم پالریزاسیون

ذکر کرد. در  RFDIنسبت به شاخص  RVIتوان از علل عملکرد بهتر شاخص به بایومس گیاه را می RVIبیشتر شاخص 

ها و محاسبات های پوشش گیاهی عملکرد بهتری را نسبت به پالریزاسیوننهایت ذکر این نکته ضروری است که شاخص

های جنگلی تحت تأثیر عوامل مختلفی از جمله . با توجه به اینکه بازپراکنش راداری در محیطاندپالریزاسیونی ارائه داده

ها(، شرایط محیطی )مثل رطوبت و فنولوژی گیاهی( و هندسه تصاویر ساختار جنگل )نوع درختان و ترتیب قرارگیری آن

های پوشش گیاهی راداری باعث کاهش اخصگیرد، استفاده از شراداری )مثل زاویه فرود و توپوگرافی سطحی( قرار می

تأثیر این عوامل در بازپراکنش راداری و افزایش حساسیت بازپراکنش راداری نسبت به پوشش جنگل و بایومس گیاهی 

عنوان یکی از عوامل تأثیرگذار در افزایش صحت تواند بههای پوشش گیاهی میشود، در نتیجه استفاده از شاخصمی

جنگل با استفاده از تصاویر راداری در نظر گرفته شود. نتایج این پژوهش در راستای نتایج پژوهش بندی پوشش طبقه
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عملکرد بهتری  RVIباشد، محققان در این پژوهش نتیجه گرفتند شاخص پوشش گیاهی ( می2019) 1مین و همکارانلی

ها( ارائه فریق و تقسیم پالریزاسیونهای جنگلی نسبت به محاسبات پالریزاسیونی )جمع، ترا در تهیه نقشه پوشش

بندی پوشش جنگل در ویتنام با باعث طبقه 1-طوری که استفاده از این شاخص در تصویر راداری سنتینلدهد، بهمی

( نشان داد استفاده از تصاویر 2021) 2درصد شد.  همچنین نتایج پژوهش دوستالووا و همکاران 72/90صحت کلی 

کارایی مناسبی در تهیه نقشه پوشش جنگل و غیر جنگل دارد و کاربرد این تصاویر باعث شده تا بتوان  1-راداری سنتینل

های بعدی شود در پژوهشبندی کرد. در انتها پیشنهاد میدرصد طبقه 2/88ها را در قاره اروپا با صحت کلی این نقشه

مورد بررسی قرار  C( نیز در مقایسه با باند ALOS PALSARدر سنجنده  Lر باندهای راداری )مثل باند نقش سای

های گرفته تا تأثیر باندهای راداری مختلف نیز در تهیه نقشه پوشش جنگل مورد بررسی قرار بگیرد. استفاده از کالس

عملکرد هر یک از پارامترهای راداری )مثل های درختی مختلف موجود در جنگل( و بررسی کاربری بیشتر )گونه

 های بعدی مورد توجه قرار گیرد.تواند در پژوهشها نیز میبندی این کالسهای راداری( در طبقهپالریزاسیون و شاخص
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 چکیده 

باعث کاهش سرعت رواناب و کاهش  یاهیاست. پوشش گ زیمشکالت حوزه آبخ نیاز مهمتر یکیو رسوب خاک  شیفرسا

 یاست. هدف اصل یضرور شیآن بر سرعت فرسا یکنترل نیو قوان یاهیشود. برآورد اثرات پوشش گ یخاک م شیفرسا

فخرآباد در استان  زیدر حوضه آبخ GISبا استفاده از  RUSLE( مدل C) یاهیبرآورد شاخص پوشش گ ریمطالعه اخ

گرفته شد. سپس با استفاده از  یاهینقشه پوشش گ هیته یمناسب ماهواره لندست برا یباشد. در ابتدا داده ها یم زدی

تا  09/0 نیب یاهیفاکتور پوشش گ زانیم ج،یانجام شد. بر اساس نتا یو هندس یاصالحات جو ENVI 4.8نرم افزار 

 نیشترینشان داد که ب جیهستند. نتا ریفق یاهیاز نظر پوشش گ زیکه اکثر مناطق آبخ یمعن نیا بهاست.  ریمتغ 98/0

هکتار(  32/153) یزراع یهانیرا زم هابیش نیهکتار( و کمتر 38/17750ها )فخرآباد را صخره زیمساحت حوضه آبخ

 .افتیکاهش  یاهیپوشش گ شیافزا لیبه دل شی. نرخ فرسادهندیم لیتشک

 پوشش گیاهی، کاربری اراضی، سیستم اطالعات جغرافیایی، حوزه آبخیز های کلیدی: واژه
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Abstract 

Soil erosion and sediment  is one of the most important problems of the watershed. The 

vegetation cover reduces the runoff velocity and decrease soil erosion. Estimating the effects of 

vegetation cover and its controlling rules on erosion rate is essential. The  main purpose of recent 

study is to estimate the vegetation index (C) of RUSLE model using GIS in Fakhrabad watershed, 

in Yazd province. At the First, the suitable Landsat satellite data was taken  to prepare a vegetation 

map. Then, by appliying ENVI 4.8 software, atmospheric and geometric corrections were 

performed. According to the results, the amount of vegetation factor varies between 0.09 to 0.98. 

it means that the most of watershed areas is poor in vegetation. the results shown that the largest 

area of Fakhrabad watershed was covered by rocky (17750.38 ha) and the lowest slopes covered 

by cropland (153.32 hectares). Erosion rate was decrease due to increase vegetation cover. 

Keywords: (Vegetation Factor, land use, GIS, watershed) 

 

 مقدمه – 1

شدن آن و متروکه شدن مزارع  ریخاک نه تنها سبب فق شیهر کشور است. فرسا یعیمنابع طب نیاز مهم تر یکیخاک 

گذارد، بلکه با رسوب مواد در آبراهه ها، مخازن سدها،  یرا به جا م یریو جبران ناپذ ادیراه خسارات ز نیگردد و از ایم

از خاک موجب  یاصول ریبهره برداری غ .گرددیرا سبب م یفراوان یها انیز زیآن ها ن یریآبگ تیبنادر و کاهش ظرف

 یزمان برده، در مدت کوتاه ادییهای ز آن سال لیکه برای تشک یگردد و خاک یم رییوارد آمدن خسارات جبران ناپذ

 یحاصل از آبرفت ها زیحاصلخ یگذشته دردشت ها یاز تمدن ها یاریبس نکهی(. با وجود ا1375،یرود )رفاهمی نیاز ب

موجب افول تمدن  خیدرطول تار یانسان یدخالت ها ریخاک تحت تاث شیحال فرسا نیاند، درع افتهیتکامل  یرودخانه ا

 زمینی کره  روی بر خویش حیات ادامه برای امروزه بشر شده باعث امر همین(. 1387ا،ین ضیبوده است)ف اریبس یها

. یکی از روش تاس طبیعی منبع نیا تخریب و محیطی زیست بحران معضالت این از یکی که شود روبرو مشکالتی با

راضی درجهان درصد از تخریب های ا 58بررسی ها نشان می دهد حدود  های حفاظت خاک، روش زیستی می باشد. 

به دلیل فرسایش خاک بوده است که  بیش ترین تخریب  از زمان جنگ جهانی دوم به بعد  رخ داده است که این امر 

وجود پوشش گیاهی در حوزه (. Bruce et al, 1995درصدی تولید محصوالت کشاورزی شده است) 17سبب کاهش 

فرسایش خاک می شود. در این زمینه مطالعات متعددی های آبخیز سبب کاهش سرعت جریان سیالبی و جلوگیری از 
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در میان عوامل ایجاد فرسایش خاک، پوشش گیاهی زمین از اهمیت باالتری نسبت به سایر عوامل برخوردار 

در مناطق پوشیده شده از جوامع گیاهی، در مقایسه با فضاهای عاری از پوشش گیاهی خواص  (.Garsia, 2010است)

از طرفی دیگر  (.Vasquez et al, 2010گسترش نفوذ و مواد آلی بیشتری صورت گرفته است)فیزیکی خاک مانند 

پوشش های گیاهی مختلف درجات حفاظتی متفاوتی را در مقابل فرسایش ایفا می کنند. بنابراین هرگونه اقدامی جهت 

خطرات فرسایش و ارزیابی پیش بینی شدت فرسایش خاک به منظور برنامه ریزی در تعیین کاربری اراضی و بررسی 

یکی ازمحدودیت های  (.Yu & Rosewell, 1996تغییرات کاربری ها صورت گیرد از اهمیت زیادی برخوردار است)

(. 2002مهم در ارزیابی ها، می توان به عدم وجود داده های کافی و داشتن کیفیت های پایین دانست)روپایی وگاورس، 

رپذیری داده های همگن از مناطق وسیع می توان به عنوان ابزاری مفید در ارزیابی سنجش از دور با داشتن قابلیت تکرا

(. هم چنین به کار بردن مدل های ریاضی فرسایش Siakeu & Oguchi,2000فرسایش آبی مورد استفاده قرار داد)

بکار گرفته خاک از جمله مواردی است که در سراسر جهان  جهت مطالعات فرسایش و رسوب درحوضه های مختلف 

می شود. در زمینه تعیین کاربری اراضی وپوشش گیاهی مطالعات زیادی در ایران صورت گرفته و استفاده از داده های 

 ماهواره ای مانند لندست و اسپات و غیره در تهیه نقشه ها مورد تایید متخصصین قرار گرفته است. 

را برای تهیه نقشه کاربری در   7ماهواره لندست   ETM+ده ( از تصاویر ماهواره ای سنجن1386فیضی زاده و همکاران)

شهرستان ملکان استفاده کردند. آنها از طبقه بندی تصاویر از الگوریتم حداکثر مشابهت را در طبقه بندی پوشش کاربری 

ه از سنجش اراضی بهره یافتند.در این تحقیق سعی شده است به تاثیر فاکتور پوشش گیاهی و کاربری اراضی با استفاد

 برمیزان فرسایش خاک  را درحوضه آبخیز فخرآباد یزد پرداخته شود. RUSLE  از دور و مدل

 

 روش تحقیق داده ها و -2

 الف(موقعیت جغرافیایی منطقه مورد مطالعه
 اردکان دردامنه شرقی رشته کوه شیرکوه بین طول جغرافیایی-حوزه آبخیز فخرآباد یکی از زیرحوزه های دشت یزد

(.  حوزه مذکور دربخش میانکوه 1شمالی قراردارد)شکل  '41°31تا   '31°31شرقی و عرض  '15°54تا      '54°2
دردامنه های شیرکوه واقع گردیده وتقریبا یک حوزه مرتفع وکوهستانی محسوب می شود. ارتفاعات شیرکوه درحاشیه 

ی مانند دیواری آن را از حوزه آبریز کویر ابرکوه جنوب شرق -جنوبی تا بخش غربی حوزه فخرآباد، باجهت شمال غرب
جدا کرده است. به دنبال آن این حوزه از سوی شرقی وشمالی رشته شیرکوه واقع گردیده است و متوسط ارتفاع آن 

ومتوسط بارش  هکتار 3/20663درصد می باشد. مساحت حوزه حدود  75/45متر وشیب متوسط حوزه حدود  2720
 میلی متر می باشد.  200ساالنه حوزه حدود 
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 موقعیت جغرافیایی حوزه آبخیز در استان یزد و ایران -1شکل 

 ب( پوشش گیاهی و کاربری اراضی

مربوط به فاکتور پوشش گیاهی است که عبارت است از نسبت تلفات خاک از کرت با ابعاد کرت مبنا تحت  Cفاکتور 

 & Sharma)مدیریت خاص و پوشش خاص گیاهی به تلفات خاک کرت مبنا در همان منطقه و خاک تحت آیش

Kamlesh& Tiwari,2010 .)توان از طریق نمایه گیاهی پوشش گیاهی منطقه را میNDVI ه دست آوردب (Ahmet, 

دهد. نشان می گیاهی را این شاخص بیانگر انعکاس انرژی خورشیدی از سطح زمین است که انواع شرایط پوشش(. 2010

در نوسان است. هم چنین مقادیر این شاخص برای پوشش گیاهی سبز، مثبت ومناطق با  1-و  1بین + NDVIمقادیر 

و مناطق آبی و دارای ابر مقادیر منفی یا صفر را به خود  -0,1+ و 0,1پوشش گیاهی کم یا بدون پوشش گیاهی بین 

جهت محاسبه این شاخص  (.2008و ورلینگ و همکاران،  1998و وایت،  1384می دهند )فاطمی و رضایی،  اختصاص

باندهای مختلف، باند تهیه شده وبا بررسی  8در  38و ردیف  162با شماره گذر   8گیاهی از تصاویرماهواره ای لندست 

در ماه های آوریل،   2014-2013مربوط به سال های   4و 3مناسب ترین ترکیب باندی به صورت ترکیبی از باندهای 

می و جون  برای منطقه مورد مطالعه از سایت سازمان زمین شناسی ایالت متحده گرفته شد، سپس تصحیحات الزم را 

که نشان دهنده درصد   NDVIی آن اعمال گردید. رابطه های مورد استفاده در بر رو  ENVI 4.8 با استفاده از نرم افزار

 (. 1389( قابل محاسبه است)اسدی و همکاران، 1تراکم پوشش گیاهی در منطقه است از رابطه)

                                                                                                    NDVI= IR-R/IR+R(1)رابطه 

 ,Van der Knijffتخمین زده شد) Arc GIS( در محیط نرم افزار 2از نمایه گیاهی با استفاده از رابطه ) Cفاکتور 

1999.) 
C            (                                                                                   2)رابطه = exp(-α ×

NDVI

β-NDVI
                                                                                 

فاکتور  ریکه مقاد ییازآنجارا دارند که پارامترهایی بدون بعد هستند.  2و 1به ترتیب مقادیر برابر  βو  αدر رابطه فوق، 
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Cاز  شتریب ریبا مقاد ییها کسلیبه پ کیومقدار  یمنف ریبا مقاد ییها کسلیباشد، مقدار صفر به پ یم کیصفر و نی، ب

)بابایی  برقراراستمعکوس  یبه طور کامل رابطه  Cو فاکتور  NDVI موجود درریمقاد نی. بافتیاختصاص خواهد  کی

 .(1393و همکاران،

 ج( کاربری اراضی

اراضی در حوزه فخرآباد تهیه گردید. کاربری با استفاده از تصاویر ماهواره ای گوگل ارث و بازدیدهای میدانی، انواع کاربری 

اراضی حوزه فخرآباد یزد در پنج دسته شامل باغات، صخره، مرتع، مسکونی و کشاورزی طبقه بندی شده و سطح هریک 

                                                                                                                                                    از آنها محاسبه گردیده است.

 نتایج و بحث    3
متغیر است. همچنین  0,98تا  0,09نتایج حاصل از این تحقیق نشان می دهد که مقادیر عامل پوشش گیاهی بین 

نشان می دهد که  Cر را به خوداختصاص داده است. به دنبال آن، نقشه فاکتو 0,11و انحراف معیار  0,73میانگین 
کمترین مقدار بدست آمده مربوط به مناطقی با پوشش متراکم می باشد و بیشترین مقدار آن مربوط به مناطقی است 

 که پوشش گیاهی ضعیف تری دارند و با رنگ قرمز نشان داده شده است.

 

 
 

 نقشه فاکتور پوشش گیاهی حوزه آبخیز فخرآبادیزد -2شکل

 17750,38کاربری اراضی حوزه آبخیز فخرآباد ، نشان می دهد که کاربری های صخره  به وسعت نتایج حاصل از 
هکتار و کشاورزی به وسعت  294,13هکتار، باغ به وسعت  1160,73هکتار، مرتع  1304,70هکتار، مسکونی به وسعت 

 هکتار را به خود اختصاص داده اند. 153,32
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 فخرآباد یزدنقشه کاربری اراضی حوزه  -3شکل

 

 

 نتیجه گیری و جمع بندی    4

تحقیق حاضر با هدف برآورد فاکتور پوشش گیاهی و کاربری اراضی با استفاده از سامانه اطالعات جغرافیایی در محیط 

GIS (در حوزه آبخیز فخرآباد پرداخته شده است. بر این اساس، میزان فاکتور پوشش گیاهیC بین )در  0,98تا  0,091

را به خود اختصاص  0,98است. هم چنین نتایج ، بیانگر این است بیشترین مساحت حوزه آبخیز مورد مطالعه مقدار نوسان 

داد که  داللت بر پوشش گیاهی ضعیف در منطقه را دارد. به دنبال آن نتایجی که از نقشه کاربری اراضی استنباط می 

خره سنگی می باشد که پوشش بسیار ضعیفی را دارد . شود این است که بیشترین مساحت کاربری منطقه از نوع ص

همچنین در مطالعه تغییرات کاربری های اراضی در هر منطقه پیشنهاد می شود از تصاویری که در یک ماه از سال گرفته 

شوند که تغییرات مربوط به فصل رویش گیاه حداقل باشد.  هم چنین از تصاویری در شرایط جوی مناسب  تهیه شده 

 ، مورد استفاده قرار گیرند که سبب کاهش دگرگونی و اختالل در کارگردد.اند
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 الگوریتم ارزیابی و بهینه سازی پارامترهای عملکردی مولتی روتورها
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 چکیده 

را  ییکارا نیکه بهتر یقطعات به نحو حیانتخاب صح، GISروتورها در حوزه  یمولت یکاربرد اریبا توجه به نقش بس
ها بوده سازندگان آن یهادغدغه نیتر یاز اصل یکیداشته باشد همواره  دخو یهاتیاهداف و مامور یساز ادهیدر جهت پ

ر در راستای بهینه سازی پارامترهای عملکردی و هماهنگی قطعات مولتی روتورها و همچنین برطرف پژوهش حاض است.
جمع آوری گردیده است. در همین راستا تالش شده است تا تمامی  GISودن نیاز پالن سنجی و ارتفاع سنجی در نم

پارامترهای موثر بر عملکرد مولتی روتورها بررسی شده و نقاط مبهم پیش از ساخت و یا پیش از پرواز تا حد ممکن آشکار 
شوند و در ادامه به گردد. در ابتدا ویژگی های ابتدایی قطعات پرنده مورد بررسی قرار گرفته تا مشکالت بنیادی مشخص 

بررسی جزئیات پرنده در حالت های مهم پروازی پرداخته شده است. الگوریتم ایجاد شده در این مقاله، یک مسیر کارآمد 
دهد. صحت سنجی های انجام شده، در مقایسه ی نتایج و راحت در قالب کد متلب، برای تحلیل مولتی روتورها ارائه می

توان بهترین اند که در نتیجه میباشند و در چندین شرایط خاص بررسی شدهی سازنده میهای تجربی شرکت هابا داده
 بندی متناسب با ماموریت هر پرنده را بر اساس شرایط کاری آن به دست آورد.پیکره

 

 پهپاد سنجش از دور ، انتخاب قطعات ،  پرواز مولتی روتور ، پهپاد ، بهینه سازیهای کلیدی: واژه

 

Evaluation and optimization algorithm of multi-rotor’s functional 

parameters 
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Abstract 

Due to the highly operational role of multi-rotors in the field of GIS, choosing the right parts 

in a way that has the best efficiency in implementing their goals and missions has always 

been one of the main concerns of their manufacturers. The present study was conducted to 

optimize the performance parameters and coordination of multi-rotor parts as well as to 

meet the needs of planimetry and altimetry in GIS. In this regard, it has been tried to 

investigate all the parameters affecting the performance of multi-rotors and reveal the 

ambiguous points before construction or before flight as much as possible. At first, the initial 

characteristics of the multi-rotors fragments have been investigated to determine the 

                                                                    
 علی اسماعیلی :   aliesmaeili@ferdowsi.um.ac.ir 



 

848 
 

848 

fundamental problems and then the details in important flight modes have been 

investigated. The algorithm created in this paper offers an efficient and convenient path in 

the form of Matlab code for analyzing multi-rotors. The validations are compared with the 

experimental data of the manufacturers and have been investigated in several special 

conditions, so that the best configuration tailored to each multi-rotor's mission can be 

obtained based on its working conditions. 

 
Keywords: multi-rotor, drone, flight optimization, GIS drone, parts selection 

 

 مقدمه - 1
های بدون سرنشین آغاز شده و با آشنایی بیشتر مهندسان و با گسترش تکنولوژی و به روز شدن نیازها، کاربرد پرنده

ها و نیاز مبرم به این تکنولوژی روز به روز افزایش های پهپادها و مولتی روتورها، استفاده از آنپتانسیلدانشمندان با 
، نظارت برداری هوایی از مناطق بلند و ناهموارهای بدون سرنشین کاربردهای متنوعی همچون تصویریافته است. پرنده

از دور و .... را به صنعت هوایی معرفی کردند و به مرور زمان  نشان، مباحث سنجش، پهپاد آتشبر خطوط فشار قوی برق
 جایگاه خود را در دیگر صنایع جهانی بدست آوردند.

اند ولی چالش اصلی های بدون سرنشین به عنوان یک ابزار بسیار کارآمد در جهان صنعتی معرفی شدهاگرچه پرنده
به هدف و کارآیی مدنظر، با کمترین ضریب خطا و با بیشترین  توان یک مولتی روتور را با توجهاین است که چطور می

 ساخت.  ]1[کارایی

شود. باشد که سبب پروازی مطمئن میای، هماهنگی بین اجزا و قطعات آن میترین پارامتر برای ساخت هر پرندهمهم
می روابط و قواعد ساخت مولتی اما همواره کمبود یک پایگاه کامل و جامع در ارتباط با مولتی روتورها که بتواند تما

شود. بنابراین در این تحقیق تالش شده تا با بررسی روتورها را به صورت واحد بررسی و بهینه سازی کند احساس می
ها ، قدمی مناسب و جامع در راستای انتخاب صحیح قطعات و بهینه سازی آن]2[روابط و قواعد حاکم بر مولتی روتورها

باشد تا حد نیز می GISترین ابزارهای های مختلف این فناوری نوظهور که یکی از اصلیویژگییجه برداشته شود و در نت
ها این ابزار را برای مهندسان  droneها و قابل قبولی آشکار شود. عالوه بر این، ارائه یک الگوریتم طراحی و ارزیابی پرنده

GIS آورد تا برای و صنعتگران فراهم میdrone بل ساخته شده خود نیز دید عملکردی پیدا کرده و به کمک های از ق
 این ابزار، شرایط مختلف پروازی و امنیت پرواز پرنده خود را تضمین کنند.  

 

 ارائه الگوریتم و معادالت حاکم  -2
انتخاب مناسب قطعات و بررسی پارامترهای  (multi rotorsترین و اولین بخش ساخت مولتی روتورها )مهم

جویی شود و ثانیا قطعات انتخاب شده متناسب با یکدیگر باشند های تولید صرفهباشد تا اوال در هزینهمی ]3[عملکردی
، مشخصات رادیو کنترل ]4[و بتوانند هدف اصلی پرنده را ارضا نمایند. اطالعات ورودی شامل مدل موتور، مشخصات ملخ

(radio control ،)( مشخصات اسپید کنترلspeed controlمشخصات باتری ،)]های فریم و شرایط محیطی ، ویژگی]5
توان سرعت سازی آن در قالب کدنویسی متلب، میباشد.  با برقراری الگوریتمی ساده اما کارآمد و پیادهپرواز پرنده می

کار  ]6[ری افزایش داد. این الگوریتم در ابتدا با بررسی فریم گیانجام محاسبات و دریافت خروجی نهایی را به شکل چشم
کند. با در اختیار داشتن سایز ملخ، ابعاد فریم و تعداد موتور فاصله مرکز هر موتور تا موتور مجاور خود خود را شروع می

سایز ملخ(  %15 ی ایمن بین نوک هر دو ملخ مجاور )معموالمشخص خواهد شد و در نهایت با در نظر گرفتن فاصله
باشد. قطعات انتخابی می ]7[پارامتر ورودی اصلی با یکدیگر را بررسی کرد. قدم بعدی بررسی ولتاژ 3توان همخوانی می

ولتاژ جزو اولین پارامترهای مورد بررسی است؛ زیرا اگر ولتاژ موتور، باتری و اسپید کنترل همخوانی نداشته باشد پرنده 
 شوند.نخواهد کرد و تمامی محاسبات بعدی دچار مشکل میتحت هیچ شرایطی پرواز 

( موتور ذکر شده است( با اسپید  data sheetدر مرحله بعد، به مقایسه جریان حداکثر موتور )که در دیتای شیت ) 
باشد یا نیازمند اصالح در انتخاب شود که اسپید کنترل انتخابی مناسب موتور میکنترل پرداخته شده و مشخص می
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کنند؛ به این صورت که حداکثر جریان عبوری از است. اسپید کنترل ها را بر اساس حداکثر جریان موتورها انتخاب می
باشد که گاهی مواقع در حین از حداکثر جریان موتور بیشتر باشد. دلیل این امر این موضوع می %30اسپید کنترل باید 

ها( ممکن است جریان مصرفی در گیر کردن شاخ و برگ در بین ملخپرواز )مخصوصا در تغییر مسیرهای ناگهانی و یا 
ی اطمینان و جلوگیری از سوختگی اسپید کنترل، یک لحظه، بیشتر از حداکثر جریان موتور شود و برای ایجاد حاشیه

 گیرند. اختالف را در نظر می 30%
سپس پارامترهای عملکردی مهم در حالت  های پرنده وتوان تمامی ویژگیحالت شناور قدم بعدی می باشد که می

باشد و ( برابر وزن پرنده می thrustشناور را به دست آورد. حالت شناور وضعیتی در پرواز می باشد که نیروی تراست ) 
توان ماند. حالت شناور به این دلیل حائز اهمیت است که میمولتی روتور بدون حرکت اضافی در هوا شناور باقی می

داقل نیروی تراست الزم برای برخواستن مولتی روتور چه مقداری خواهد بود. در حالت شناور، نیروی تراست فهمید ح
(thrustبرابر وزن است که از رابطه ذیل )]آید:بدست می  ]8 

(1) 3 2

3

p L  c  R     C   
F

      
 

  

شیب   LαCای موتور،سرعت زاویه ɷشعاع ملخ،  pRوتور آیرودینامیکی ملخ،  cچگالی هوا،  نیروی تراست ، Fکه 
به عنوان ورودی و  LαCو  c ،pR ،باشد. با استفاده از این معادله و با دانستن زاویه گام روتور می θمنحنی برا ملخ،

زیر  ]8[و با استفاده از فرمول  ɷآید. با معلوم بودن ای بدست میبرای ملخ مورد نظر، میزان سرعت زاویه θیمحاسبه
 آید : مقدار گشتاور به دست می

(2) 2
4 2 0   

   (  )
4 3

D Di L
p

p

C C C
Torque c R

R

 
 



  
     

 
 

 
 باشد.ای پسا میضریب چند جمله iDCو  ضریب پسا در زاویه گام صفر 0DCکه 

 شود: استفاده می]9[ی جریان از فرمول توان مصرفیباشد. برای محاسبهپارامتر مهم بعدی در حالت شناور، جریان می
(3) 

0  ( -  ) ( - )mTorque V R I I I    
 

( no load currentجریان بدون بار ) 0Iجریان موتور در حالت شناور و  Iمقاومت اولیه موتور،  mRولتاژ موتور،  Vکه 
 آید. ، جریان در حالت هاور نیز به دست میIباشد. با حل این معادله برای موتور می

باعث افزایش مقاومت درونی سیم پیچ موتور براشلس خواهد شد و به تبع  ]10[همان طور که اشاره شد افزایش دما 
شوند و هر دو با جریان گذرا از موتور اعث تشدید یکدیگر می، افزایش بیشتر دما را نتیحه خواهد داد و این دو پارامتر بآن

 وارد معادالت اصلی خواهد شد: ]11[ی معکوس دارند که اثر دما بر اساس رابطه ذیلرابطه
(4) 2( ) –  (  )

  
V I Torque

R I
n

 
  

 
 آید.به دست می 1باشد و مقدار آن بر اساس جدول کیفیت خنک کاری می nکه 

 
 کیفیت خنک کاری-1جدول                                                        

 n ( 5کیفیت خنکاری ) حداکثر 

1  1,5 
2 2 
3 2,5 
4 3 
5 3,5 
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و جایگذاری  Rآید و با به دست آوردن به دست می]12[یا همان مقاومت ثانویه موتور Rسپس از حل این معادله مقدار 

  اید: ی موتور در حالت شناور به دست میی زیر دمای ثانویهدر معادله
(5) 

0 (1 ( - ))mR R T T    
 

 باشد . دمای ثانویه موتور می Tدمای ثانویه محیط و  0T(، temperature coefficientضریب دما ) که 

آیند مرحله تمامی پارامترهای مجهول پرنده به دست میگیرد که در این سپس حالت ماکسیمم مورد بررسی قرار می
توان پارامترهای عملکردی پرنده در شرایط بحرانی را محاسبه کرد. در حالت ماکسیمم بر خالف حالت شناور، نیروی و می

ومت و مجهول اصلی )نیروی تراست، گشتاور، جریان، دما، مقا 6باشد؛ بنابراین برای به دست آوردن تراست مجهول می
معادله تعریف شود در حالی که با در  6باشند باید ها میای( که اساس بررسی پارامترهای عملکردی پرندهسرعت زاویه

ی زمانی ، فرمول گرمای تولید شده در بازه6یمعادله بدست آمده است. معادله 5نظر گرفتن شرایط شناوری، تنها 
کند؛ به صورت مداوم در تمام مدت پرواز خود با حداکثر توان پرواز می شود پرندهباشد که در اینجا فرض میمشخص می

 به صورت زیر خواهد بود:  ]13[شود و معادلهی زمانی برابر مداومت پروازی پرنده میپس بازه
 (6) 2

0( )
FL R I

m c T T
n

 
    

 
ظرفیت گرمایی ویژه سیم پیچ )از  cجرم سیم پیچ موتور و  mدر حالت ماکسیمم،  ]14[تایم پرواز پرنده FLکه 

 آید:بدست می 6ی ( در معادلهFLباشد. با قرار دادن فرمول فالیت تایم )جنس مس( می

 

  (7) 
2

0 0

3600
( ) ( )

B capacity D R I B capacity D R I
m c T T m c T T

n N I n N

        
        

  

 

 
تعداد موتورها است. با حل  Nحداکثر میزان تخلیه باتری و  D، ]15[ظرفیت باتری capacityها، تعداد باتری Bکه 

های موتور از جمله تراست و گشتاور را تحت شرایط داده شده به مجهولی، حداکثر خروجی 6معادله و  6این دستگاه 
 دست خواهد آمد. 

شود. طبیعتا اولین از این مرحله تا اخر به بررسی و تحلیل شرایط به وجود آمده در حالت ماکسیمم پرنده پرداخته می
باشد رای بررسی شرایط ماکسیمم این است که آیا پرنده توانایی ارضا کردن نسبت تراست به وزن به پرنده را دارا میقدم ب

ی آن با ضرب وزن کل پرنده در نسبت تراست به یا خیر؛ که با ضرب تراست تولیدی هر موتور در تعداد موتور و مقایسه
 وجه داشت که دمای پرنده از دمای بحرانی فراتر نرود. شود. البته در این مرحله نیز با توزن مشخص می

توان مدت زمان پرواز در هر حالت با به دست آوردن جریان مصرفی در حالت شناور و حالت ماکسیمم به سادگی می
الزم به ذکر است که حداقل مداومت پروازی در حالت ماکسیمم و حداکثر آن در ( به دست آورد. 7را براساس معادله )

 شود. دهد و معموال برآیند این دو به عنوان مداومت پروازی برآیند برای مولتی روتور در نظر گرفته میالت شناور رخ میح
توان توان ورودی و ای موتور میو سرعت زاویه %100در مرحله بعد، با در اختیار داشتن گشتاور، جریان در تراتل 

توان با در اختیار داشتن ارتفاع پرواز میزان افت توان آورد. همچنین می خروجی و به تبع آن کارایی موتور را به دست
های مولتی چون اکثر پروازخروجی را محاسبه کرد و بر اساس آن تراست تولیدی در ارتفاع مشخص را محاسبه نمود. 

 باشد: به شرح زیر می ]16[ی تروپوسفر قرار دارد پس ضریب کاهش توان خروجیروتورها در الیه
(9) -6 3.83(1-6.875 10 )po h   

 
های مختلف در اینجا ارتفاع پروازی و بر حسب فوت است. در نتیجه برای به دست آوردن توان واقعی در ارتفاع hکه 
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 باید این ضریب را در توان خروجی به دست آمده در مراحل گذشته ضرب کرد. 
شود و در صورت عدم وجود قابل تحمل آن مقایسه می در مرحله بعد، حداکثر جریان مصرفی موتور با حداکثر جریان

باشد. سپس با در مناسب می ]17[گیری کرد که موتور انتخابیتوان نتیجههای قبلی میمشکل در این بخش و بخش
های در حالت]18[توان سرعت پرنده اختیار داشتن تراست تولیدی موتور و توان خروجی در ارتفاع پروازی مشخص می

ی پرنده در هنگام حرکت رو به جلو است ترین پارامتر اثرگذار بر سرعت پرنده، زاویهمختلف پرواز را به دست آورد. مهم
 نشان داده شده است.  1که در شکل 

 

 
 : نیروهای وارده به پرنده و نحوه حرکت آن1شکل 

  

دو مبحث مهم در رابطه با باتری میزان مداومت پروازی، مرحله ی بعدی بررسی انتخاب درست یا غلط باتری است. 
باشد. اگر باتری انتخاب شده بتواند هر سه نیاز در ارضا کند و تولید جریان کافی برای موتورها می ]19[میزان برد پروازی

 ]20[ی باتریهبنابراین درست انتخاب شده است. در این حالت، بایستی جریان مصرفی موتور و ارتباط آن با ضریب تخلی
های موجود میزان ضریب تخلیه، ضریب شارژ و ضریب دشارژ مشخصی دارند. یکی از دالیل بررسی شود. تمامی باتری

های لیتیم پلیمر و لیتیم یون داشتن ضریب تخلیه و ضریب شارژ نسبتا باالی آنهاست. البته برای اصلی انتخاب باتری
کنند زیرا باعث افزایش ا با حداکثر نرخ شارژ و یا ضریب تخلیه استفاده نمیی اطمینان، هیچ گاه باتری رحفظ حاشیه

های ناگهانی موتورها ممکن است جریان بیشتری را شود. همچنین در تغییر جهتدما و کاهش طول عمر باتری می
های لیتیم در باتری ی اطمینان این است کهمصرف کند. البته الزم به ذکر میباشد که دلیل اصلی در نظر گرفتن حاشیه

ی یابد. به همین علت باید ضریب تخلیهپلیمر و لیتیم یون با مصرف انرژی باتری، میزان جریان دهی آن نیز کاهش می
 بیشتر باشد.  %60باتری از مجموع حداکثر جریان مصرفی ممکن توسط تمامی موتورها حداقل 

گذاشته شده و مراحل طراحی یک پرنده بدون سرنشین از به خوبی به نمایش  2این الگوریتم طراحی شده در شکل 
 دهد.نوع مولتی روتور را به خوبی نشان می
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 های بدون سرنشین: الگوریتم ارائه شده به منظور طراحی و ارزیابی عملکردی پرنده2شکل 
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 نتایج و بحث    3
کیلوگرم و طول  4برای صحت سنجی برخی از مراحل ذکر شده در بخش پیشین کواد کوپتر پالس )+( زیر به جرم 

( و در حالت شناور مورد بررسی 6.1*18 و 5.8*17سانتی متر، تحت شرایط مشخص شده )در سایزهای ملخ  80بازوی 
 قرار خواهد گرفت. 

        cell 4000mAh 45C 12 باتری :                   20Aاسپید کنترل :              170KV T motor MN5008موتور :
گیرد و همان طور که مشخص بر اساس الگوریتم مذکور ، ابتدا سایز ملخ و طول بازوی پرنده مورد بررسی قرار می

شود که ولتاژ پرداخته میاینچ مقدار مناسبی میباشد. در قدم بعد به بررسی  18باشد طول بازو در مقایسه با ملخ می
باشند. و سپس حداکثر جریان موتور با اسپید کنترل ولت ولتاژ می 48سل یا  12موتور ، اسپید کنترل و باتری همگی 

آمپر جریان قابل تحمل موتور انتخاب شده ، اسپید کنترل نیز مناسب انتخاب  15شود که با توجه به حداکثر مقایسه می
 توان حالت شناور را مورد بررسی قرار داد.قدم اولیه ، اکنون می 3شده است . با تایید 

 شرح داده شده اند :  2پارامترهای ثابت در جدول 
 پارامترهای ثابت-2جدول

 واحد مقدار پارامترها

 1,225 
kg

m3 

LαC 2,87 - 

c 0,06 m 

 0,14 rad 

D0C 0,035 - 

DiC 0,01 - 

mR 0,27  
0I 0,4 A 

g 9,8 m

s2
 

چون وزن پرنده بر عهده هر چهار موتور می باشد پس نیروی وزن برای یک موتور تقسیم بر تعداد موتور میشود و بر 
 نتیجه میدهد : 1اساس معادله ی 

 
 

 

 : 2در ادامه بر حسب معادله ی 
2

4 2 0.035+0.01 0.14 2.7  0.14
Torque= 1.225 .06 0.2159  314.52  ( + ) Torque 0.168 .

4 3 0.2159 314.52
N m

 
     

 
 

 : 3و با جاگذاری در معادله ی 
1.54AI0.4)-(II) 0.27 -(48 = 314.52 168.0   

انجام میشود . از مقایسه ی اطالعات به دست آمده با اطالعات دیتا  2و بقیه ی مسیر طبق روند گفته شده در بخش 
 شیت موتور خواهیم داشت : 

 17*5,8مقایسه ی اطالعات ملخ -3جدول 

 درصد خطا مقدار تجربی مقدار تئوری پارامترها
 314,52 335 6 

Torque 0,168 0,17 1,1 

I 1,54 1,57 1,2 

 

3 21.225 0.06  0.2159     2.87  0.14
1 9.8= 314.52

3

rad

s
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اگرچه این درصد خطا ناشی از عواملی همچون ضرایب آیرودینامیکی ملخ و شرایط آب و هوایی محل تست تجربی 
 باشد .شود درصد خطا میزان قابل قبولی میباشد اما همان طور که مشاهده میموتور می

 دهد : نتیجه می 6.1*18به طرز مشابه برای سایز ملخ 
 18*6,1مقایسه ی اطالعات ملخ -4جدول 

 درصد خطا مقدار تجربی مقدار تئوری پارامترها

 288,67 316 8,6 

Torque 0,21 0,22 4,5 

I 1,7 1,8 5,5 

 
اکنون برای بررسی چگونگی تاثیر تغییر انواع پارامترهای اساسی مانند تغییر ارتفاع، تغییر وزن و تغییر سایز ملخ 

گیرد. در نتیجه با در نظر گرفتن شرایط شناور حالت اول ) سایز ی مذکور مورد بررسی قرار میحالت های مختلف پرنده
یر ارتفاع بر توان خروجی موتور در ارتفاع های مختلف بررسی خواهد تاثیر تغی 9( و بر اساس معادله ی  5.8*17ملخ 
 شد :

0.172 314.52 59.01inP W   
-6 3.83po (1-6.875 10 1000) 0.97    

 کاهش توان خروجی با افزایش ارتفاع-5جدول 

 میزان کاهش)وات( ضریب کاهش توان در ارتفاع پروازی)وات( ارتفاع)فوت(

1000 57,24 0,97 1,77 

2000 55,94 0,948 3,07 
5000 51,63 0,875 7,38 

10000 44,85 0,76 14,16 

15000 38,95 0,66 20,06 
20000 33,46 0,567 25,55 

 

شود ؛ های باال از توان موتور تا حد بسیار باالیی کاسته میباشد در ارتفاعمشخص می -1همان طور که در نمودار 
ا باید تراتل پرنده افزایش یابد که منجر به افزایش جریان مصرفی و نتیجت ی پرواز در همان ارتفاعدر نتیجه برای ادامه

شود.کاهش مداومت پروازی می  

 
 تغییرات توان خروجی بر اساس تغییر ارتفاع-1نمودار
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  شود :بررسی می 1سپس تاثیر تغییرات جرم بر جریان مصرفی و در نتیجه مداومت پروازی پرنده در حالت 
 

 
 تغییر مداومت پروازی با تغییر وزن-6جدول                                                 

 (minمداومت پروازی شناور) (Aجریان) (kgجرم کل پرنده)

3 1,14 42,1 
3,5 1,32 36,36 
4 1,54 31,17 
4,5 1,71 28,07 
5 1,92 25 

 

وزن، مصرف جریان پرنده افزایش یافته و از مداومت پروازی آن باشد با افزایش مشخص می 6همان طور که در جدول 
 کاسته شده است.

 
کیلوگرم  5ای با جرم ای و جریان مصرفی بر اساس تغییر سایز ملخ در پرندهو در نهایت تغییرات گشتاور ، سرعت زاویه

 بررسی خواهد شد : 1و مابقی قطعات همانند حالت 
 

 تغییر پارامترهای اصلی موتور با تغییر سایز ملخ-7جدول                                                

 جریان گشتاور سرعت زاویه ای سایز ملخ

15 439,16 0,18 2,06 
16 390,31 0,192 1,98 
17 349,16 0,204 1,9 
18 314,15 0,217 1,83 
19 281,93 0,23 1,76 

 

 تقسیم شود : 15مقادیر موجود در سایز ملخ اگر هر یک از مقادیر به دست آمده، بر 
 

 
 تغییر پارامترهای اصلی نسبت به تغییر سایز ملخ-2نمودار
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باشد ، با افزایش سایز ملخ در تراست ثابت، گشتاور تولیدی زیاد و جریان و مشخص می 2همان طور که در نمودار 
 یابند.پارامتر فوق افزایش می 3ملخ افزایش یابد، هر شود ؛ اما اگر در تراتل ثابت سایز ای کمتر میسرعت زاویه

 
 

 نتیجه گیری و جمع بندی    4
در این مقاله مشخص شده است که می توان پارامترهای اساسی و عملکردی مولتی روتورها را بر اساس تعداد 

باشد که ی قابل توجه این میمحدودی از ورودی های قابل دسترسی برای تمامی افراد به دست آورد. عالوه بر این، نکته 
مداومت پروازی و .... را در شرایط آب و هوایی و  جریان مصرفی، توان اطالعات پروازی پرنده مانند تراست تولیدی،می

ارتفاع های مختلف با دقت باالیی مورد بررسی قرار داده و از بروز سوانح احتمالی به دلیل تغییرات جوی تا حد قابل 
تر مورد بررسی قرار داده تا از توان قطعات انتخاب شده را دقیقکرد. همچنین پیش از ساخت میقبولی جلوگیری 

هماهنگی کامل آنها اطمینان حاصل کرده و نیز از بروز مشکالت ساختاری و هزینه های مجدد نیز جلوگیری کرد. 
د بررسی قرار داده و با توجه به نیاز خود توان اطالعات کامل موتور را در تمامی سایزهای ملخ انتخابی موراللخصوص می

الگوریتم مذکور قابلیت به دست آوردن و تحلیل تمامی پارامترهای عملکردی و ، بهترین گزینه را انتخاب کرد. در نتیجه 
ی تغییرات ایجاد شده در پرنده به دلیل شرایط بیرونی ویژگی های اصلی پرنده، در تراتل های مختلف و همچنین مقایسه

توان در هر لحظه از پرواز، شرایط مختلف پرنده را مورد بررسی باشد که از این طریق میو یا درونی گوناگون، را دارا می
بنابراین با بهینه سازی کد متلب و تلفیق آن با هوش مصنوعی میتوان قطعات پرنده را به نحوی انتخاب کرد که قرار داد. 

ازه ی وسیعی از شرایط محیطی بهترین کارایی ممکن را ارائه دهد که این مورد در بر اساس نیاز و کاربری اصلی آن در ب
 باشد. فاز دوم پژوهش در حال انجام می
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 چکیده

شد. در اثر این بیماری، افراد زیادی در سراسر  زدهشگفتی ویروس کرونا ریگهمه، جهان با 2019در پایان سال 
هایی است که از ابتدای شیوع بیماری، برای جلوگیری از اثرات قرنطینه یکی از روش. دادندازدستجهان جان خود را 

ی ویروس کرونا در ایران نیز باعث شد تا دولت اقدام به قرنطینه شهرها کند. ریگهمهنامطلوب ویروس کرونا استفاده شد. 
به کار و تحصیل  هاخانهو مردم بیشتر در  تعطیل شدند هادانشگاهدر دوران قرنطینه بسیاری از مقاصد توریستی، مدارس، 

که  شودیم، قرنطینه شد. فعالیت کمتر باعث کاهش وسایل نقلیه در داخل شهر 99پرداختند. شهر تهران نیز در فرودین 
شود. هدف این در منطقه می NDVIافزایش احتمالی  طورنیهمو  LSTاین شرایط باعث کاهش دمای سطح زمین 

حاصل از تصاویر   LST. از هستی ویروس کرونا بر دمای سطح زمین ریگهمهبررسی اثر قرنطینه در  لیوتحلهیتجزمقاله 
 شدهدر پلتفرم گوگل ارث انجین برای نشان دادن تغییرات در قبل، حین و بعد از دوران قرنطینه استفاده  8لندست 

در شهر کمتر شده  هاتیفعالدمای سطح زمین با کاهش  2020که در دوران قرنطینه در سال  دهدیماست. نتایج نشان 
 بدست نیامده است. NDVIو  LSTبعد از دوران قرنطینه رو به افزایش بوده است. اما ارتباطی میان مقادیر  کهیدرحال

 ارث انجین ، قرنطینه، گوگلازدورسنجشویروس کرونا، دمای سطح زمین، های کلیدی: واژه
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Abstract 

At the end of 2019, the world was surprised by the Coronavirus pandemic. Many people around 

the world have lost their lives. Quarantine is the most common term used in modern life to prevent 

the adverse effects of coronavirus. The city of Tehran, as the capital of the country, has been 

affected by the Coronavirus. The outbreak of the coronavirus prompted the government to 

quarantine cities. During the quarantine period, many tourist destinations, schools, universities, 

etc. were closed and people mostly worked and studied at home. Less activity reduces intra-city 

traffic, which lowers LST and can also increase NDVI in the area. The purpose of this paper is to 
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analyze the effect of Coronavirus pandemic at land surface temperature using Landsat 8 images 

to show changes before, during, and after quarantine on the Google Earth Engine platform. The 

results show that during the quarantine period in 2020, the land surface temperature decreased 

with the decrease of activities in the city, while it increased after the quarantine period. 

Keywords: Corona virus, surface temperature, remote sensing, quarantine, Google Earth Engine 

 

 مقدمه - 1
 2019. این ویروس اولین بار در نوامبر هست cov-Sars-2ویروسی مسری و سندرم حاد تنفسی ناشی از  191کووید 

 3(. سازمان بهداشت جهانی ,.2020Jin et alچین شناسایی شد و سپس در سراسر جهان شیوع یافت ) 2در شهر ووهان
 29تا تاریخ  منتشرشدهطبق آمارهای  (.Sohrabi et al., 2020)اعالم کرد  ریگهمهاین بیماری را  2020مارس  11در 

نفر در اثر این بیماری  4,998,857مورد مبتال در سراسر جهان شناسایی شده و  246,431,765تعداد  2021اکتبر 
روش برای پیشگیری و عدم شیوع این  نیمؤثرتر(. اعمال قرنطینه بهترین و www.worldometers.infoاند )باختهجان

 Guhaبیماری توسط سازمان بهداشت جهانی و بسیاری از کشورها تشخیص داده شد و در بسیاری از کشورها اجرا شد )

and Govil, 2020 ،مالی،  مؤسساتآموزشی، مراکز تفریحی،  مؤسسات(. در دوران قرنطینه تعطیلی مشاغل گوناگون
ی دورکاری اجتماعی و افزایش خرید اینترنتی و هاتیمحدودی شد و اعمال گذارفاصلهدفاتر باعث ، هاکارخانهمراکز خرید، 
( مصرف انرژی Braga et al., 2020خودروها )( ترافیک De Vos, 2020وسایل نقلیه، سفرها ) وآمدرفتسبب کاهش 
 ,Guha and Govil, 2020: Berman and Ebisu)ی صنعتی شد هاتیفعال( و Bashir et al., 2020نفت و گاز )

آن کاهش آلودگی هوا،  راتیتأث ازجملهداشته است.  ستیزطیمحبه سزایی بر  راتیتأثی این بیماری طورکلبه (.2020
(. یکی Shi et al., 2020: Yunus et al., 2020کاهش دمای هوا و دمای سطح زمین بوده است ) رشد پوشش گیاهی،

، قرنطینه در ایران از تاریخ باشدیمو قرنطینه در آن اعمال شد، ایران  قرارگرفتهویروس  این ریتأثاز کشورهایی که تحت 
ی صددر 73قرنطینه باعث کاهش  (.Broomandi et al., 2020اعمال شد. ) 1399اردیبهشت  1تا  1399فروردین  1

انتظار می رود در اثر قرنطینه ناشی از ویروس  .(Rad et al., 2020) درصدی مصرف گاز در تهران شد 50ترافیک و 
تابش نور خورشید  طورنیهمبه ترکیب سطح زمین و  LST. نیز تغییر کنند NDVI5و  LST4کرونا، پارامترهایی مانند 

(. در مناطقی که پوشش گیاهی وجود دارد، در مقایسه با مناطق Guha et al., 2018: Peng et al., 2016وابسته است )
گفت که شاخص پوشش گیاهی یا همان  توانیم رونیازا(. Li et al., 2017کمتر است ) LSTشده مقدار هساخت

NDVI  با تغییراتLST ( رابطه داردChen et al., 2008 .)LST  وNDVI ی یک همبستگی معکوس دارند طورکلبه
(Chen et al., 2008.)  کرونا بر روی  راتیتأث نهیدرزماز زمانی که بیماری کرونا فراگیر شد مطالعاتیLST  انجام گرفته

 و زمین سطح دمای بر 19کووید  قرنطینه در دوران با عنوان اثر 2020در سال  Guha and Govilی امطالعهاست. در 
-2013ی قبلی هادورهکه در شهر رایپور هند انجام دادند، به بررسی این دو شاخص در طی  گیاهی پوشش شاخص
ی نهیقرنطهم در دوره  NDVI ابدییمکاهش  LSTپرداختند. در این مطالعه به این نتیجه رسیدند که زمانی که  2019

 موردوضعیت اکولوژیکی شهرهای  بعدازآندر دوران قرنطینه و  آمدهدستبه. همچنین طبق نتایج ابدییمشهر، افزایش 
در کاهش  شهرها(. در زمینه بررسی اثرات بیماری کرونا و قرنطینه Guha and Govil, 2020) اندشدهی بهتر بررس

که نتایج مطالعات گویای کاهش دمای سطح زمین مناطق بوده است  شدهانجامدمای سطح زمین مطالعات دیگری هم 
(Maithani et al., 2020: Parida et al., 2021: Chakraborty et al., 2021: Arrofiqoh and Setyaningrum, 

)به دلیل داشتن باندهای  8-ی مختلف از تصاویر لندستهازماندر  NDVI طورنیهمو  LST(. برای بررسی 2021
ی مبتنی بر وب و محاسبات ابری اسامانهاستفاده شد. سامانه گوگل ارث انجین  6حرارتی( درسامانه گوگل ارث انجین

                                                                    
1 COVID-19 
2 Wuhan 
3 World Health Organization (WHO) 
4 Land Surface Temperature (LST) 
5 Normalized Difference Vegetation Index (NDVI) 
6 Google Earth Engine (GEE) 

http://www.worldometers.info/
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 ,.Shelestov et alی شده است )اندازراه هادادهیمی از که توسط شرکت گوگل برای تحلیل و پردازش حجم عظ هست

ی مهم هادادهپیشرفته و دسترسی آزاد به پایگاه  افزارسختمزایای این سامانه رایگان بودن، عدم نیاز به  ازجمله(. 2017
 NDVIقرنطینه بر روی  ریتأثهدف اصلی این مطالعه بررسی  .(Kumar and Mutanga, 2018ی است )ازدورسنجش

 از بعدی زمانی قبل و هادورهدر دوران قرنطینه با  LSTو  NDVIاین منظور، مقادیر . بهباشدیمدر شهر تهران  LSTو 
 است.  قرارگرفتهآن مورد مقایسه 

 روش تحقیق و هاداده -2
 موردمطالعهمنطقه 

و همکاران،  همتایاست )بالبرز گسترده شده  کوهرشتهی جنوبی هادامنه، در لومترمربعیک 730شهر تهران، دارای مساحت 

 ییایو در عرض جغراف یشرق قهیدق 36درجه تا  51تا  یغرب قهیدق 04درجه و  51 ییایشهر در طول جغراف نیا (.1397

متر  1800متر تا  950. ارتفاع این شهر از قرارگرفته است یشمال قهیدق 49درجه و  35تا  یجنوب قهیدق 34درجه و  35

 (.1شکل ) است ریمتغح دریا از سط

 

 
 موردمطالعهمنطقه  -1شکل 

 

 :مورداستفادهی هاداده
NDVI  و LSTتصاویر لندست استخراج شد. این تصاویر در داخل پلتفرم گوگل ارث انجین اخذ و عملیات پردازش  از

 است. قرارگرفتهی بررس مورد نهیو بعد از قرنط نیدوره قبل، ح 3 قیتحق نیدر ا است. شدهانجامبر روی این تصاویر 

 (.Broomandi et al., 2020)ه است اعمال شد 1399 بهشتیارد 1تا  1399 نیفرورد 1 خیاز تار رانیدر ا نهیقرنط
است. به دلیل پوشش ابر زیاد در منطقه،  مشاهدهقابلدر این تحقیق  مورداستفادهاطالعات مربوط به تصاویر  1در جدول 

 نزدیک ترین تصاویر ممکن به تاریخ قرنطینه استفاده شده است.
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 در تحقیق مورداستفاده 8مشخصات تصاویر لندست  -1جدول 
 گذر ردیف تاریخ تصاویر

12/05/2019 164 35 

14/05/2020 164 35 

17/05/2021 164 35 

 

 روش کار:
 زمینمحاسبه دمای سطح 

 ,Sekertekin and Bonafoni, 2020است ) شدهاستفادهاز الگوریتم پنجره مجزا  LSTآوردن  به دستبرای 

Wang et al., 2019 در این روش دو باند حرارتی، تلفیق شده و باعث کاهش اثرات اتمسفری می شود. مزیت دیگر .)
الگوریتم پنجره مجزا از سه مرحله (. Anding and Kauth, 1970باشد)ها میاین روش کاربرد آن در تمامی سنجنده

است. تصاویر لندست  شدهلیتشک LSTآوردن  به دستاساسی گسیل سطح، عبور اتمسفر و دمای متوسط اتمسفر برای 
دارای عدم قطعیت بیشتری است برای همین از باند  11. باند اندشدهلیتشکاز دو باند حرارتی  OLI/TIRS، سنجنده 8

 (.Barsi et al., 2014) شودیماستفاده  LSTآوردن  به دست برای 10
 (.Zanter, 2019) شودیماستفاده  1را به تابش طیفی تبدیل کرد از رابطه  TIRبرای اینکه بتوان مقادیر تابش باند 

 L+ A calQ ×LMλ=L                                                                                                    1رابطه 
λL  1(= رادیانس طیفی باالی اتمسفر−mm1−sr2−Wm( ،LM  ،ضریب مقیاس سازی ضریبی باند خاص =LA  = ضریب

 .باشندیمشده  کالیبره استاندارد محصول پیکسل مقادیر=  calQمقیاس سازی تجمعی باند خاص، 
 (.Wukelic et al., 1989) شودیماستفاده  2برای تبدیل تابش طیفی به دمای روشنایی در حسگر از رابطه 

BT                                                                                                           2رابطه  =
K2

In[(
K1

Lλ
)+1]

 

BT  ،)کلوین( دمای روشنایی =λL  تابش طیفی =)1−mm1−sr 2−Wm( ،1K  2وK  ثابت حرارتی هستند که به ترتیب
 .باشندیم )mm 1−sr 2−Wm−1( 08/1321و  89/774معادل 

 ,Carlson and Ripleyشود )یماستفاده  3آوردن نسبت پوشش گیاهی هر پیکسل از رابطه  به دستبرای 

1997.) 
 

 3رابطه 
Fv = (

NDVI-NDVImin

NDVImax-NDVImin
) ² 

Fv  ،نسبت پوشش گیاهی =NDVI min مقدار = حداقل NDVI ،NDVI max  حداکثر مقدار =NDVI  رابطه
 (. ,.2004Sobrino et al) دیآیم دست بهی زیر هارابطهاز  εd, vF, sε, vεبین 

 vε)FvF -1)(s ε -1ε=(d                                                                                                       4رابطه 

 εd )+ vF  -1(s ε+ v F v=ε ε                                                                                                    5رابطه 

 ε  ،توان تشعشعی سطح زمین =εd داخلی،  یهابازتاب و طبیعی سطوح هندسی توزیع = تأثیرvε  توان تشعشعی =

 = نسبت پوشش گیاهی vF= توان تشعشعی خاک،  sεگیاه، 

 

 (.Sobrino et al., 2004توان تشعشعی سطح زمین را محاسبه کرد ) توانیم 6با استفاده از رابطه 

 =v × F 0.004ε+0.986                                                                                                                           6رابطه 

vF  ،نسبت پوشش گیاهی =ε توان تشعشعی سطح زمین = 

 



 

862 
 

862 

 (.Yang and Qiu, 1996استفاده کرد ) توانیم 7موجود از رابطه  بخارآببرای محاسبه مقدار 

) RH] + 0.1697      w = 0.0981 × [10 × 0.6108 × exp× (                              7رابطه 
17.27×(T0-273.15)

237.3+(T0-273.15)
 

W  =2( بخارآبg/cm( ،0T به نزدیک هوای = دمای  ،)کلوین( سطحRH = )%( رطوبت نسبی 

 (.Qin et al., 2001) شودیماستفاده  8برای اینکه بتوان انتقال اتمسفر را مشخص کرد از رابطه 

 w0.11536 – 1.031412= T                                                                                             8رابطه 

 

T  ،انتقال کل اتمسفر =w  =2( بخارآبg/cm( 

 (.Qin et al., 2001) شودیماستفاده  9از رابطه  مؤثرآوردن میانگین انتقال اتمسفری  به دستبرای 

                                                                                                      Ta = 17.9769 + 0.91715T0             9رابطه 

Ta  ،میانگین دمای اتمسفر =T0 سطح به نزدیک هوای = دمای 

 

را محاسبه  LST توانیم 12با استفاده از رابطه  تیدرنهاو  شودیممحاسبه  Dو  Cپارامترهای  11و  10در رابطه 

 (.Qin et al., 2001کرد )

 =T ε C                                                                                                                    10رابطه 

 ) =T ε) -1+(1) [T   - 1D                            [                                                                       11رابطه 

 

Ts                                                                  12رابطه  = 
[a(1-C-D)+(b(1-C-D)+C+D)Tb-DTa]

C
 

ε  ،توان تشعشعی سطح زمین =T انتقال کل اتمسفر = ،C  وD  پارامترهای داخلی مبتنی بر انتقال جوی و توان =

 سنسور، روشنایی = دمایTb= میانگین دمای اتمسفر،  Ta= دمای سطح زمین،  Tsتشعشعی سطح زمین هستند، 

 a = -67.355351  وb=0.458606 

 :NDVIمحاسبه 

 (.Tucker, 1979استفاده کرد ) 13از رابطه  توانیم NDVIبرای محاسبه 

  13رابطه

NDVI =
Band5-Band4

Band5+Band4
                                                                                                             

و مثبت  1بین منفی  NDVIهستند. مقادیر  4و  5باندهای    به ترتیب REDو  NIR، باندهای  OLIدر سنجنده

هم  0، مقادیر نزدیک به باشدیمقرار دارد که مقادیر مثبت مربوط به پوشش گیاهی و مقادیر منفی مربوط به آب  1

 مربوط به زمین بایر هستند.

 

 نتایج و بحث -3

در قبل، حین و  هاآنی بین رابطهو  NDVIو  LSTاقدام به محاسبه  8در این مطالعه، با استفاده از تصاویر لندست 

نشان  2021، 2020، 2019سال متوالی  3در را  NDVIو  LSTمقادیر  2بعد از قرنطینه برای شهر تهران گردید. شکل 

 .دهدیم
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 برای شهر تهران آمدهدستبه NDVIو  LST -2شکل 

 

مشاهده  توانیم آمدهدستبهحداکثر، حداقل و میانگین دمای سطح زمین آمده است که با بررسی نتایج  2در جدول 

نسبت به همان بازه  2020در سال . باشدیمدر اکثر مناطق بیشتر  2020نسبت به سال  2019کرد که دما در سال 

افزایش پوشش گیاهی منطقه . شودمشاهده می ی سطح زمینکاهش دمابه دلیل قرنطینه،  2021و  2019در سال  یزمان

 است. در دوران قرنطینه بسیار کم بوده
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 LSTحداکثر، حداقل و میانگین  -2جدول

 میانگین حداقل حداکثر سال

2019 51,8 20 36,3 

2020 50,3 19,9 32,5 

2021 53,9 24,1 37 

 

 .است مشاهدهقابل 3نیز محاسبه شد که در شکل  NDVIو  LSTهمبستگی بین نتایج 
 

 
 

 LSTو  NDVIرگرسیون بین پارامترهای  -3شکل 

 

ای وجود ندارد. همبستگی قابل توجه NDVIو  LSTمشاهده کرد که بین  توانیم آمدهدستبهبا بررسی رگرسیون 

در مناطقی که دارای  ؛ وباشدیممنطقه بایر  دهندهنشاناست که  0نزدیک به  NDVIزیاد است،  LSTدر مناطقی که 

 شود.کمتری مشاهده می LSTپوشش گیاهی است،

 

 (.5شکل در سطح شهر، سه منطقه انتخاب شد ) LST ترقیدقبرای بررسی 
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 مشخص کردن مناطقی از شهر تهران با استفاده از تصاویر گوگل ارث -4شکل 

 

 
 شدهانتخابمناطق  LSTبررسی  - 5شکل 
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866 

تمامی مناطق دارای دمای سطح بیشتری نسبت به سال  2019است، در سال  مشاهده قابل 5که در شکل  طورهمان

دمای مناطق کمتر شده و در بعضی مناطق  2020بیماری کرونا و اعمال قرنطینه در سال  از شروعهستند. بعد  2020

 دوباره به حالت سابق برگشته است. 2021این دما در سال 

ی هواشناسی شهر تهران در بازه زمانی مورد مطالعه استفاده هاستگاهیای هابرای ارزیابی نتایج بدست آمده از داده

 است. مشاهدهقابلاین مقادیر  5تا  3شده است. در جدول 
 

 2019ی هواشناسی سال هاستگاهیامقایسه دمای سطح زمین لندست با  -3جدول 
 هاستگاهیا 8لندست  ایستگاه شهر

 تهران

 29 37 چیتگر

 28 29 ژئوفیزیک

 27 31 شمیران

 
 

 2020ی هواشناسی سال هاستگاهیامقایسه دمای سطح زمین لندست با  -4جدول 
 هاستگاهیا 8لندست  ایستگاه شهر

 تهران

 25 34 چیتگر

 22 27 ژئوفیزیک

 21 26 شمیران

 

 

 2021ی هواشناسی سال هاستگاهیامقایسه دمای سطح زمین لندست با  -5جدول 
 هاستگاهیا 8لندست  ایستگاه شهر

 تهران

 29 39 چیتگر

 28 30 ژئوفیزیک

 29 31 شمیران

 

 

توسط ایستگاه هواشناسی و  شدهثبتدماهای  2019در سال  شودیمی باال مشاهده هاجدولکه در  طورهمان

عدم  لیبه دلهم  2021. در سال است 2020بیشتر از سال  8با استفاده از تصاویر لندست شده استخراجدمای  طورنیهم

 7و  6بیشتر هستند. شکل  8ی هواشناسی و تصاویر لندست هاستگاهیااز  آمدهدستبهوجود قرنطینه شهرها دماهای 

 دهد.این روند را بصورت نمودار نشان می صورتبه
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 ی شهر تهرانهاستگاهیانمودار دمای  -6شکل 

 
 

 ی شهر تهرانهاستگاهیااز تصاویر برای  آمدهدستبهنمودار دمای  -7شکل 

 

 یبندجمعی و ریگجهینت 4-

در شهر تهران در دوران قبل، حین  LSTو  NDVIطور بررسی همبستگی بین و همین LSTاین مطالعه به پایش 

برای  مِهماه  17تا  12از تاریخ  OLI/TIRS 8تصویر لندست  3از  درمجموعو بعد از قرنطینه کرونا پرداخته است. 

در داخل پلتفرم گوگل ارث انجین صورت گرفت.  NDVIو  LSTاستفاده شد. استخراج  2021و  2020، 2019ی هاسال

تا  2019میانگین دما از سال  کاهش داشته است. 2020در دوران قرنطینه در سال  LSTکه مقدار  دهدیمنتایج نشان 

است. این نتایج  2020اشد که نشان از کاهش دما در سال درجه سانتی گراد می ب 37و  32,5، 36,3به ترتیب  2021

در مطالعه   است. افتهیکاهش LSTکه در شهر تهران در دوران قرنطینه نسبت به زمان قبل و بعد از آن  دهدیمنشان 

در دوران قرنطینه NDVIو افزایش   LSTانجام دادند همین روند کاهش  2020در سال  Guha and Govilای که توسط 

در اثر آن توقف فعالیت صنعتی و کاهش رفت و آمد خودروها که منجر به کاهش  مشاهده می شود. وجود قرنطینه و

  .آلودگی اکولوژی نسبت به سال های پیشین شده است
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 منابع -5

ی اسهیمقادر  TRMMو  GPMی هاماهوارهی بارش هادادهبررسی (: 1397، ح.، و معظمی، ص.، )گهر نژاد، آ.، همتایب -
 .45-60، شماره دوم، 10سال ایران،  GISو  ازدورسنجشروزانه، ماهانه و فصلی در شهر تهران، نشریه 
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   چکیده

در طی قرن بیستم در آسیا  کههای ساده یک بحران جهانی است به اکوسیستم یجنگلاراضی زدایی و تغییر کاربری جنگل 

 ةدر هر حوز یاجتماع -یقتصادا و کیزیوفیب یهایژگیو نیاز مهمتر یجنگل یاراض یکاربرتغییر از اینرو مسئله . افزایش یافته است

 نیچن ینیبشیو پ یآشکارساز لذاریزی آینده و مدیریت آنها است. آن امری مهم در برنامه نظارت بر که دیآیشمار مبه زیآبخ

در این زمینه  تغییراتی در اکوسیستم جنگلی از اهمیت بسیار زیادی برخوردار است تا اقدامات مقتضی در صورت لزوم انجام گیرد.

و  راتییتغ نیا ییجهت شناسا در (GISجغرافیایی ) اطالعات ۀو سامان( RS)مانند سنجش از دور  یدیجد یستفاده از ابزارهاا

سامانه  وبررسی تغییر کاربری اراضی جنگلی با استفاده از سنجش از دور  حاضر، تحقیق از لذا هدف. دارد ییبسزا نقش آنها لیتحل

منابع انجام شده و  «یلیتحل -یفیتوص» بوده که به روش یفیک یهاپژوهش حاضر از نوع پژوهش باشد.می اطالعات جغرافیایی

اخیر افزایش  هایدهه طول در های انجام شده نشان دادنتایج بررسی .شودشامل می را آن از مهمی بخش ایو کتابخانه یاسناد

زدایی جنگل هایاراضی جنگلی، فعالیت انسانی در هایتعرض و دخالت به منجر جنگلی ارزش به منابع با آسان جمعیت، دسترسی

تهیه  جهتجغرافیایی  اطالعات ۀو سامان سنجش از دورابزارهای کارگیری بهاست. از اینرو  شده جدید مسکونی ایجاد مناطق و

تسهیل در جلوگیری از تبدیل و کاهش سطح اراضی جنگلی و ، جهت بویژه در بخش جنگل هاو تغییرات آن های اراضینقشه

 .باشندامری ضروری می آتی آنریزی مدیریت برنامه

 تغییرات جنگل زدایی،جنگل ،یکاربر رییتغ ،یاماهواره ریتصاو ی،نیبشیو پ یآشکارساز: کلیدیکلمات 
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Abstract 

Deforestation and forest land use change to simple ecosystems is a global crisis that has 

increased in Asia during the twentieth century. Therefore, the issue of forest land use change is 

one of the most important biophysical and socio-economic features in any watershed the 

monitoring of which is important in future planning and their management. Therefore, detecting 

and predicting such changes in a forest ecosystem is very important to take appropriate action. 

In this regard, the use of new tools such as remote sensing (RS) and geographic information 

system (GIS) plays an important role to identify these changes. Therefore, the purpose of this 
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study is Evaluation of Forest Land Use Change using remote sensing (RS) and geographic 

information system (GIS). The present study is a qualitative research that has been done by 

"descriptive-analytical" method and includes documentary sources and libraries as an important 

part of it. The results of studies have shown that in recent decades, population growth, easy 

access to valuable forest resources is leaded to human intervention and aggression in forest 

lands, deforestation activities and the creation of new residential areas. Therefore, it is necessary 

to use remote sensing tools and GIS to prepare land maps and their changes, especially in the 

forest sector, to prevent the conversion and reduction of forest land and facilitate future 

management planning. 
Keywords: Detection and forecasting, satellite imagery, land use change, deforestation, forest 

changes 

 

 مقدمه .1

ها، یخ و پوشش زمین به هر نوع پوشش فیزیکی و بیولوژیکی موجود در سطح زمین شامل آب، پوشش گیاهی، زمین بایر، تاالب

کننده های سطح زمین منعکس(. پوشش و کاربریKun et al., 2015شود )برف و ساخت و سازهای مصنوعی اطالق می

 و کرده است بیشتر را منابع تغییرات سرعت اقتصادی، سریع در سطح زمین است. اما امروزه رشد فرآیندهای طبیعی و اجتماعی

 هاسالمتی انسان و آب منابع جنگل، کشاورزی، مانند طبیعی زیستبر محیط باری زیان و سریع اثرات تغییرات، این از بسیاری

عوامل مهم و مؤثر بر این تغییرات کاربری اراضی و پوشش زمین به عنوان یکی از (. Dong & Wenting, 2014است ) گذاشته

طبیعی زیست و منابعهای محیطای از ویژگیتغییرات کاربری اراضی بر طیف گسترده. باشدزیست جهانی میتغییرات محیط

. (Sundarakumaret al., 2012ثیرگذار است )های آب و هوایی تأها و سیستمها و کارکردهای اکوسیستمفرایندمانند کیفیت آب، 

های طبیعی بنابراین تشخیص به موقع و دقیق این نوع تغییرات، پایه و اساس درک بهتر روابط و تعامالت میان انسان و پدیده

کارسازی تغییرات آش .(Lu et  al.,  2002) کندطبیعی را فراهم میتر از منابعبباشد و در نتیجه مدیریت بهتر و استفاده مناسمی

در . طبیعی بر روی زمین انجام دادتوان در یک مقیاس زمانی مانند یک دهه به منظور ارزیابی تغییرات منابعکاربری اراضی را می

های مختلف از قبیل اجرای عملیات صحرایی، های گذشته، به منظور شناخت انواع پوشش زمین و تغییرات آن، از روشدهه

بررسی تغییر پوشش زمین به صورت سنتی و با استفاده اما های آماری و اسناد موجود استفاده شده است. دادههای کاغذی، نقشه

 و های جدیدی مانند سنجش از دورآوریدر شرایط کنونی فننبود. گیر بوده و مقرون به صرفه از عملیات صحرایی وقت

دقیق و مقرون به صرفه برای درک میزان تغییرات پوشش زمین و به عنوان یک روش جایگزین  سامانه اطالعات جغرافیایی 

 و چندزمانه تصاویر آوریفراهم با از دور سنجش هایماهواره .(Sundarakumaret al., 2012ه است )کاربری اراضی شناخته شد

 ترینمتداول مرجع، زمین دقیق هایو شیوه کامپیوتر پردازش برای مناسب دیجیتالی فرمت های تکراری،داده کسب چندطیفی،

 کمی در توانندمی و رودمی شمار به آن و تغییرات اراضی کاربری الگوهای سازیو نقشه سازیکمی برای تشخیص، داده منبع

 ایماهواره تصاویر گذشته، سال 20 طول در دلیل شود. به همین گرفته کار به اراضی پوشش و کاربری تغییرات و میزان نوع نمودن

 اند. از طرفی،گرفته قرار استفاده مورد گذشته تغییرات همچنین ارزیابی و اراضی کاربری هاینقشه تهیه در مهمی منبع عنوانبه 

 تکنیک و باشدمی هاداده تحلیل تجزیه و سازیذخیره نمایش، برای محیطی مناسب کننده فراهم جغرافیایی اطالعات سیستم

 اقتصادی اندازچشم و طبیعیمنابع پایدار مدیریت به رسیدن جهت در مکانی کسب اطالعات برای مناسب ابزار یک دور از سنجش

اطالعات  سیستم و دور از سنجش دانش ترکیب اخیر، هایدر سال اساس همین (. برJensen,.Rand Cowen, 1999باشد )می

 گرفته است قرار استفاده مورد ایگسترده شکل به زمین و پوشش کاربری تغییرات تحلیل و تجزیه و شناسایی در جغرافیایی
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(Hathout, 2002)( امروزه بررسی تغییرات کاربری و پوشش زمین نقش اساسی در بررسی تغییرات جهانی دارد .Cohen et al., 

نشینی، توسعه اقتصادی و به دنبال آن افزایش تغییر کاربری اراضی در چند دهه اخیر (. افزایش جمعیت، گسترش شهر2010

های جنگلی سبب کاهش پوشش جنگلی در مناطق مختلف جهان شده است. پایش و بررسی تغییرات پدید آمده در عرصه

برداری ( و حتی بهرهMasoudi, & Jokar, 2015اطالعات خوبی را برای مدیریت بهتر این منابع در راستای حفاظت، احیا، توسعه )

 برای ابزاری ایتصاویرماهواره از استفاده با داده رخ تغییرات در این راستا استخراج (.Alizadeh et al., 2019کند )ها فراهم میآن

 پردازیم.است که در این پژوهش به بررسی اجمالی آن می جنگلی فراهم نموده هایاکوسیستم در انواع تغییرات پایش

 روش پژوهش .2

 ایو کتابخانه یمنابع اسناد است که انجام شده «یلیتحل -یفیتوص» بوده که به روش یفیک یهاپژوهش حاضر از نوع پژوهش

 رییبررسی تغ"پژوهش  عنوان با ارتباط در مهم پارامترهای تحلیل و توصیف به بخش در این .شودمی شامل را آن از مهمی بخش

 شود.می پرداخته" (GIS) ییای( و سامانه اطالعات جغرافRSبا استفاده از سنجش از دور ) یجنگل یاراض یکاربر

 

 نتایج .3

 1کاربری اراضی -

تشکیل شده است که واژه اراضی به کلیه امکانات طبیعی یا ( Land)و اراضی ( Use) کاربری اراضی از دو کلمه

شناسی، خاک، توپوگرافی، هیدرولوژی و غیره طبیعی یک محل نظیر اقلیم، پوشش گیاهی، زمین خصوصیات و شرایط

مفهوم استفاده از امکانات طبیعی به نحوه مطلوب و صحیح هست. لذا کاربری اطالق شده است.  همچنین کاربری به 

های متفاوت مطالعه شده است، به طوری که هیچ یک از اراضی فعالیت انسانی مربوط به زمین است. این واژه از جنبه

دانند به در وضعیت موجود میاند. عمومأ کاربری اراضی را استفاده از زمین های آن را در نظر نگرفتهتعاریف تمام جنبه

های موجود در یک محل یا انواع مختلف استفاده از زمین را در یک محل به تصویر بکشیم و عبارتی هرگاه تمام فعالیت

از هم جدا کنیم کاربری گویند. همچنین پوشش اراضی مواد فیزیکی هر قطعه از سطح زمین )مانند چمنزار، کوهستان، 

گیرد مانند )نواحی مسکونی، نواحی تجاری های انسان است که بر روی آن )زمین( انجام میعالیتآب( و کاربری اراضی ف

شود در یا صنعتی(. در واقع پوشش اراضی مفهومی گسترده داشته و به تمامی عوارض پوشاننده سطح زمین گفته می

توان گفت که انسان شری است. بر این اساس میبرداری از زمین به منظور رفع نیازهای بحالیکه کاربری اراضی انواع  بهره

های او عامل تشکیل دهنده کاربری اراضی بوده و معیار خوبی برای تفکیک کاربری اراضی از پوشش اراضی و فعالیت

 (1390زاده و همکاران، )فیضیهست 

 2 زمین تغییر کاربری -

و تغییر در نحوهی پراکنش و الگوهای فضایی  ی زمینهاشامل تغییر نوع کاربریزمین یا اراضی تغییر کاربری 

به عبارت دیگر تغییر کاربری اراضی یعنی تغییر در نوع استفاده از  .(Briassoulis, 2000) باشدمی هاها و کاربریفعالیت

امروزه . (1389پرنونز، ) باشدزمـین کـه لزوماً تغییر در سطح زمین نبوده، بلکه تغییر در تراکم و مدیریت زمین نیز می

 ت کاربری اراضی و پوشش سطح زمین شده که بیشتر به خـاطر تنظـیموالدر دنیا توجه خاصی به کنترل تح

کاربری اراضی  تحوالتکافی و جدید در مورد روند  اطالعاتبه کاربری اراضی بوده است که نیاز به  طهـای مربوسیاسـت 

                                                                    
1 Land use 
2 Land Use change 
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دهـد چرا؟ چه وقت؟ چگونه؟ کجا؟ تغییر کاربری اراضـی روی مـیهای نظیر ت به هم پیوستاالدارد بـرای پاسخ به سو

علل تغییر (. 1386خاکپور، )و به عمل گراییده است  حبـه مـدت دویست سال است که نظریات و الگوهای متعددی مطر

یافتـه تغییـر کاربری در کشـورهای توسـعه. کاربری زمین بین کشورهای توسعه یافته و در حال توسعه متفـاوت اسـت

محیط مانند کشاورزی بزرگ مقیاس، توسعه شهری و افزایش نیاز به نگهداری کیفیت  اقتصادی دالیلزمین ریشه در 

های آتی دارد. اما درکشورهای در حال توسعه رشد سریع جمعیت، فقر و موقعیت اقتصادی زیست برای نسل فعلی و نسل

 .باشدعوامل اصلی می

 اراضی کاربری تغییر رب مؤثر عوامل -

 و بیانگر تعامل دهد،می رخ مختلف زمانی هایدوره در و سطوح فضایی در که سرزمین کاربری الگوهای در تغییر

 که شودگفته می زمین از استفاده نوع به اراضی است. کاربری با زمین انسانی جوامع همیشگی نیازهای تقابل همچنین

 یک در موجود هایتمام فعالیت در برگیرنده معمول طور به که شودمی های مختلفبخش در هاکاربری دربرگیرنده

 صنعتی تأسیسات معدن، جنگل، مرتع، مسکونی، مناطق کشاورزی، هایفعالیت به تخصیص اراضی مانند زمین از منطقه

 اقتصاد مانند بزرگ مقیاس از عوامل عمده طور به سرزمین کاربری تغییر (. اگرچه1392)امیرنژاد، است آن مانند و

 اراضی کاربری تغییر در کنندهنقش تعیین محلی هایسیاست و جمعیتی تغییرات اما پذیرد،می تأثیر اقلیم و جهانی

 فرهنگ، اقتصاد، مدیریت، سیاست، مختلف مانند عوامل برهم کنش در نتیجه اراضی کاربری فزآینده تغییر دارند. روند

محیط  و فنی علمی، موازین با مطابق بایدمی کاربری اراضی تغییر (.1393علوی، احمدپور و)است  و محیط سازمانی رفتار

 نگرانیاما  (.1388حیدرپورتوتلکه و همکاران، ) نماید اقتصادی پیروی و اجتماعی اصول از حال عین در و زیستی باشد

 سطح رفتن است. از بین موازینی چنین گرفتن نظر در بدون و صورت غیراصولی به اراضی کاربری تغییر حاضر، عصر

 تغییر از محیطزیست، غالباً تخریب و هوا آلودگی آب، کیفی و کمی خاک، تغییر فرسایش جنگلی، پوشش از وسیعی

 موضوع یک به زمین کاربری پایدار شرایطی، شود. در چنینمی ناشی غلط برداریبهره و جنگلی اراضی غیراصولی کاربری

کاربری  تغییر در بسیاری عوامل که این وجود . با(1393علوی،  احمدپور و) است تبدیل شده مهم سیاسی و تحلیلی

 (.1392مهرابی، ) است ترین عاملمهم طبیعت در بشر دخالت اما باشند،می مؤثر سرزمین

 
 (Chapin, 1995زمین  ) کاربری تغییرات در موثر عوامل چرخۀ -1 شکل
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  (1376حبیبی، )ای منطقهو  محلی اسیدر مق اراضی یکاربرییرتغ تاثیرات -1جدول 

 مقیاس محلی ایمقیاس منطقه

 شهر آینده رشد بر تاثیرات  -1 محیطیزیست تاثیرات  -1

 تاریخی ارزشمند هایبافت بر تاثیرات  -2 عمومی( منافع زمین، از )استفاده اقتصادی تاثیرات  -2

 توزیع عمومی، خدمات و )تسهیالت اجتماعی تاثیرات  -3

 جمعیتی(

های کاربری مناسب توزیع و تنوع کیفیت، بر تاثیرات -3

 آن ویژه فضاهای و شهری

 شهر سیمای و فضایی کیفیت بر تاثیر  -4 توسعه( هدایت ها،کاربری )توزیع فضایی و کالبدی تاثیرات  -4

 

 اراضی جنگلی کاربری تغییر بر مؤثر عوامل -2جدول 

 داخل کشور

(، 1386) خاکپور(،  1382، قاسمی)(1380)شکویی 

(، 1392) امیرنژاد(، 1391محمدی و همکاران)

(، محرم نژاد و مافی 1393) احمدپور و علوی

(، علیزاده و 1397(، یاقوتی و همکاران )1388)

 (2006(، الربابه و الحمد )2019همکاران )

برداری از طرف دولت، بهره ها و خدمات حمایتیدولت، عدم دسترسی مناسب به نهاده

رویه و غیر اصولی از درختان جنگلی، محدودیت دسترسی به منابع آبی، وضعیت بی

 توپوگرافی، افزایش واحدهای تولیدی، مهاجرت، فاصله اراضی جنگلی از جاده و مناطق

 کاوی،در کشورهای درحال توسعه، معدن بیکاری مسکونی، فقر )سطح درآمدی( و 

منابع مالی برای تامین نیروهای حمایتی جنگل جهت حفاظت اراضی جنگلی، محدودیت 

 های جنگلداری و .....فعالیت نبودن صرفه به

 خارج کشور

 

کالین و ، (1998همکاران ) و هایت (،1995) چاپین

ریترز و (، 2006)لوپز و همکاران، (20021آلیگ )

مهرابی و همکاران (، 1397(، امیری )2011برومر )

(1397،) ASP(1983)، ( 2000بریاسولیس ،)

 (2002کاسترو فیلو )

و  ضوابط نقل، و حمل و ارتباطات قبلی، هایفعالیت پیشینه طبیعی، عوارض و عوامل

عوامل،  این بین و رابطه مردم خواست و عالیق مانند اقتصادی و اجتماعی مقررات، دالیل

ها(، ها و دریاچههای طبیعی )برکهمکانها از آن فاصله  کشاورزی، هایبه زمین نزدیکی

ها(، نزدیکی به مرکز شهر ها، راه آهن، فرودگاهها، بزرگراهها )جادهنزدیکی به زیرساخت

های آّبی در روستاها، شیب، ، تراکم جمعیت، سهم زمینتغییرات جمعیتو مراکز کار، 

 و ....  متوسط بارش و فاصله تا بازار

 1از دور سنجش -

های یا فناوری به دست آوردن اطالعات درباره یک شی، منطقه یا پدیده از طریق پردازش و آنالیز داده هنرعلم و 

 (.ASP, 1983) اخذ شده بوسیله یک دستگاه بدون تماس مستقیم با شی، منطقه یا پدیده مورد مطالعه است

 2ایتصاویر ماهواره -

شناسایی عوارض زمین و کشف مجهوالت  طبیعی،از اراضی و منابعامروزه با توجه به نیاز روزافزون بشر به استفاده 

اما کافی به  های هوایی تا حدودی توانسته است انسان را در این زمینه یاری دهد،استفاده از عکس آن از ضروریات است.

اری اطالعات ذیقیمتی های خاص تصویربردها با سیستمو با پیشرفت تکنولوژی جدید و اختراع ماهوارهررسد از ایننظر نمی

شود نیازهای پژوهشی و تحقیقاتی انسان  ها تهیه می تصاویری که توسط این گونه ماهواره گیرد.در اختیار انسان قرار می

اطالعات سنجش از دور به دلیل دید  سازد.پذیر میهای طبیعی کره زمین را امکانرا جهت هر چه بهتر شناختن ویژگی

های های تکراری و ارزان بودن اطالعات در مقایسه با سایر روشتهیه پوشش ت تفکیک طیفی،قابلی یکپارچه و وسیع،

ای برخوردار است که امروزه اولین و مهمترین عامل در مطالعه مربوط به سطح های ویژهآوری اطالعات از قابلیتگرد

نجش از راه دور موجب شده است که امکان رقومی بودن اطالعات س شود.دهنده آن محسوب میزمین و عوامل تشکیل

                                                                    
1 Remote Sensing 
2 Satellite Images 
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دسترسی به  سهل الوصول بودن اطالعات، های کامپیوتری بتوانند از این اطالعات به طور مستقیم استفاده کنند.سیستم

 .(1389)ربیعی،  شوداز امتیازات خاص این فن و تصاویر مربوط به آن می نقاط دورافتاده و دقت باالی اطالعات حاصله

 

 1(GIS)جغرافیایی اطالعات  ستمیس -

های دهد دادههاست که امکان میافزار و دادهافزار، نرمسیستم اطالعات جغرافیایی عبارت از یک نظام منسجم از سخت

های ای، جدولی و مدلی از پهنهوارد شده به رایانه ذخیره، تجزیه، انتقال ارزیابی و بازیابی شده و به صورت اطالعات نقشه

 .(1383های منابع و مدیریت است )مخدوم، های دادهجغرافیایی منتشر شوند و این سامانه پلی بین پایگاه

 

 2جنگل -

 های علفی است که همراه با جانوران وحشی نوعیها و گونهمنطقه وسیعی پوشیده از درختان، درختچه جنگل

عوامل اقلیمی و خاکی قادر است تعادل طبیعی خود را اشتراک حیاتی گیاهی و جانوری را تشکیل داده و تحت تأثیر 

توان به این موارد اشاره کرد: محیطزیست انسانی می بهپراهمیت جنگل  خدمات. از (1388نژاد و مافی، محرم) کند حفظ

یح وحش، تلطیف هوا، تفر، باد، حفاظت از حیاتسیالبها، حفاظت از خاک، حفاظت در مقابل بهمن و تنظیم جریان آب

تولید چوب و مواد سلولزی که به عنوان ماده اولیه  باالخره های طبیعت ودادن و تنوع بخشیدن به زیبایی و تفرج، شکل

  .(1397)امیری، باشدمی شماریمورد مصرف صنایع بی

 

 3جنگل کاربری تغییر  -

ها، روند تخریب گاههای کشاورزی و سکونتهای اخیر با افزایش جمعیت و نیاز به گسترش سطح زمیندر دهه

ها، تغییرات شدید سطوح وسیعی از جنگل که منجر به تخریب  (Kumar et al., 2014) طبیعی شدت گرفته استمنابع

تغییرات عمده در قالب کاهش سطوح  (.Giriraj., 2008)بیوفیزیکی آن و تبدیل و تغییر آن به سایر اراضی شده است 

زیستی، فرسایش خاک، افزایش وحش، کاهش تنوعهای حیاتپوشش گیاهی، گسستگی جنگل، از دست دادن زیستگاه

ها به عنوان یک . تغییرات رخ داده در جنگل(Han et al., 2015)سیالب و مخاطرات طبیعی و غیره اتفاق افتاده است 

باشد که اثرگذاری ناشی از اثر متقابل عوامل طبیعی، اجتماعی و اقتصادی، فرهنگی و فناوری میتواند کاربری زمین می

 تأمینبه  ازیو ن تیجمع عیرشد سر. (1398)نصیری و همکاران، توأم این عوامل در مقیاس مکانی و زمانی متفاوت است 

را در  رییچشمگ راتییامر، تغ نیهمکه  است کشاورزی کاربری جنگل و مرتع به رییتغ یاصل لیاز دال یکی ییمواد غذا

 های سنجشداده اخیر هایدهه . از اینرو در(DeFries & Eshleman, 2004) داشته است یدر پ آب و خاک منابع تیفیک

 شهری نرخ ها،باتالق و هاسطح جنگل کاهش کاربری اراضی مانند اطالعات کردن فراهم برای وسیعی طور به دور از

 Alrababah & Alhamad) اندگرفته قرار استفاده ساخت مورد انسان تغییرات سایر و کشاورزی هایفعالیت شدت و شدن

, 2006). 

 

                                                                    
1 Geographic Information System  
2 Forest 
3 Forest land use change 
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 ایتصاویر ماهواره پایش تغییرات جنگل با استفاده از -

اهمیت منابع جنگلی در ایران، که از نظر سطح پوشش جنگل از جمله کشورهای فقیر جهان است بر هیچکس 

ریزی درست و دقیق برداری از منابع جنگلی همراه با حفظ و حراست آنها، ضرورت برنامهنیست. استفاده و بهرهپوشیده 

ریزی نیازمند وجود اطالعات کمی و کیفی دقیق و به هنگام از این کند. مسلماً این برنامهبرای این منابع را ایجاب می

ها ین سیر تکاملی داشته و روز به روز بر کیفیت و دقت این روشآوری اطالعات از زمهای جمعباشد. روشمنابع می

برداری از برداری و تصویرهای کسب اطالعات است که از طریق عکسیکی از روش سنجش از دورت. اس افزوده شده

مروزه باشد که در طی سالیان اخیر در زمینه پایش جنگل، بسیار پرکاربرد و حیاتی شده است. ازیست میسر میمحیط

های مختلف مانند تغییرات جنگل، شود و از جنبهانجام می سنجش از دور ایتصاویر ماهواره پایش جنگل در دنیا به کمک

بخصوص  ایگیرند. تصاویر ماهوارهها پایش شده و مورد ارزیابی قرار میاین عرصه غیرهها و احیاء جنگل، آفات و بیماری

تر و با دقت ری که داشته است، پایش تغییرات جنگل را در مدت زمانی کوتاههای چشمگیدر دهه اخیر با پیشرفت

المللی، ملی و حتی در سطوح کوچکتر های بینها و پروژهبیشتری میسر نموده است. از اینرو در سرتاسر جهان سامانه

  ینه بتوان به پروژهها شکل گرفته و اجرایی شده است. شاید معروفترین پروژه در این زمزیادی جهت پایش جنگل

 1+
REDDشود اشاره نمود. در این پروژه بین المللی تغییرات جنگل که توسطه سازمان خواروبار جهانی )فائو( انجام می

 .شوددر بسیاری از کشورها که آمادگی خود را برای این منظور اعالم نموده اند، زیر نظر فائو با این پروژه انجام می

 

 کاربری اراضی جنگل تغییر پیامدهای  -

 شود:ها پیامدهای متفاوتی رو به دنبال دارد که در ادامه به برخی از آنها به تفضیل پرداخته میتغییر کاربری جنگل

 خاک بر اراضی جنگل کاربری تغییر تاثیر 

ی تخریب زمینههای قابل توجه در سطح دنیا در ها امروزه به یکی از نگرانیها به سایر اراضیتغییر کاربری جنگل

 ترین عاملی است که حفاظت ازتغییر کاربری یقیناً مهم زیست و تغییرات اقلیم جهانی تبدیل شده است.محیط

 وسیع طور به کاربری تغییر کلی الگوی .(Vitousek et al., 1997) دهدهای طبیعی را تحت تأثیر قرار میاکوسیستم 

 و های طبیعیاراضی کشاورزی در پی تخریب اکوسیستم افزایش شامل اول گیرد: گروه جای اصلی گروه دو در تواندمی

هایی که تحت و گروه دوم، بهبود و بازیافتن اکوسیستم به ویژه جنگل به دلیل رشد جمعیت و افزایش نیاز جهانی به غذا

ها و اثر تبدیل جنگلدر . (Izquierdo & Ricardo Grau, 2009) ای خطرناک قرار دارندتأثیر اراضی کشاورزی حاشیه

میلیون هکتار از اراضی کشورهای مختلف که برابر  430ورزی، ساالنه حدود های کشاورزی و عملیات خاکمراتع به زمین

شود. تبدیل یابد و از چرخه تولید مطلوب خارج میهای شخم خورده جهان است فرسایش میدرصد کل زمین 30با 

رود؛ به ویژه در میزان زیست به شمار میهای مهم بشر در محیطکشاورزی، از دخالتهای طبیعی به اراضی مراتع و جنگل

 شدن کربن و نیتروژن.معدنی

های دام و اراضی کشاورزی تبدیل شده درصد از اراضی جنگلی جهان به چراگاه 30در چهار قرن گذشته، حدود  

های فیزیکی و اک و بروز تغییرات قابل توجه در ویژگیهایی به کاهش ورود بقایای گیاهی تازه به خاست. چنین فعالیت

غییر کاربری اراضی به هدر رفت کربن آلی خاک، کاهش قابلیت دسترسی و نگهداری . تشمیایی آن منجر شده است

                                                                    
1 Reducing emissions from deforestation and forest degradation 
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شود. افزون بر این تغییر کاربری اراضی و عناصر غذایی، تغییر جامعه بیولوژیک خاک و تخریب ساختمان آن منجر می

های شود که نتیجه آن، گرمایش جهانی و تغییرات آّب و هوایی سالمی 2Co زدایی به طور فزاینده موجب افزایشجنگل

هایی که قادرند رفتارهای کیفی و کمی منابع آب را تنظیم کننده همواره مطرح ها به عنوان سیستماخیر است. جنگل

های پیشین نشان های پژوهشگردد. یافتهآفریقای شرقی بر میبوده و مطالعات مدون در این زمینه به اروپا، آمریکا و 

دهی و جذب قسمتی از بارش، کاهش انرژی بارش و نفوذ آن دهد که پوشش جنگلی با تثبیت خاک، کاهش رسوبمی

ها گردد، در ها سبب تخریب گسترده آنبرداری از جنگلها شده و چنانچه بهرهبه خاک سبب جلوگیری از وقوع سیالب

ها در پی خواهد آمد، در ها و سیالبهای محلی، افزایش هرز آّبپی کاهش نفوذ پذیری خاک، افزایش دبی اوج سیالب

های اراضی جنگل به علت خاک باشد.های خاک و پوشش گیاهی جنگلی میواقع نرخ نفوذ پذیری خام تابعی از ویژگی

اند، ولی تغییر در مدیریت و کاربری آنها و اعمال توجه بوده همواره مورد دارا بودن مواد آلی زیاد و ساختمان مناسب

 گذاردآلی و دیگر ویژگی های فیزیکی و شیمیایی خاک می خاک ورزی، عموماً تأثیر عمده ای بر میزان ماده

 (Li et al., 2007 .) مقابل آن تبدیل ماده آلی خاک و در به اراضی کشاورزی موجب کاهش درصدتغییر کاربری جنگل 

ای در افزایش ماده آلی تأثیر عمده .تواند موجب افزایش ماده آلی خاک شوداراضی کشاورزی به پوشش گیاهی طبیعی، می

نهد. ماده آلی موجود درخاک تولید محصول دارد و بر خصوصیات فیزیکی، شیمیایی خاک نیز تأثیر مستقیمی برجای می

نفوذپدیری خاک ، افزایش (Celik, 2005) پذیری خاککاهش فرسایش، (Emadi et al., 2009) مانع از فروپاشی خاکدانه

(Arnau-Rosalen et al., 2008 )بهبود ساختمان خاک و ممانعت از تشکیل سله (Castro Filho et al., 2002 ) و بسیاری

 .(Yousefifard, 2007)ت عوامل دیگر خواهد شد که نتیجه نهایی آنها در خاک، کاهش فرسایش اس

  

  

 جنگل به کشاورزی اراضی کاربری تغییر -2شکل 
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 تشدید وقوع سیل بر جنگل کاربری تغییر نقش 

باشند که در این بین تغییر کاربری اراضی های زیادی در وقوع سیالب و افزایش خسارات ناشی از آن سهیم میپدیده

در تعداد و حجم وقایع  یشافزا آنبهای سطحی و به تبع آوانربه عنوان یکی از فاکتورهای اساسی در افزایش مقدار 

تغییر در کاربری اراضی و پوشش  .های آبخیز کشور مطرح استسیالبی و در نتیجه افزایش مقدار فرسایش در سطح حوزه

ات اثرات مستقیمی را بر فرایندهای هیدرولوژیکی حوضه آبخیز دارد که منجر به افزایش خطر بویژه اراضی جنگلی زمین

های آبی و خاکی موثرترین عامل جلوگیری از فرسایشپوشش جنگلی (. 1394)خالدیان و دولتیاری،  گرددسیل می

ترین رگبارها را تحمل کند، آب باران را در خود نفوذ دهد و از جاری شدن سیل بر د سنگیننتوانمی هاهستند. جنگل

بر اساس  درصد باعث تشدید سیالب گردیده است 80گل تا سطح زمین جلوگیری کند. نتایج نشان داده که تخریب جن

میلیون متر مکعب بوده که نه تنها ارزش اقتصادی خسارت زیادی  225ها در سی سال اخیر حدود ، تخریب جنگلآمار

باشد. شود بلکه خسارت ناشی از جاری شدن سیل و همچنین طوفان، فرسایش خاک غیر قابل تصور میبه کشور وارد می

برداری از آب و جنگل باعث اختالالتی در طبیعت و نامساعد شدن شرایط زیست برای تمامی عدم مدیریت در بهره لذا

 .(1386پور پوده، مرادمند و اسماعیل)موجودات زنده و افسار گسیختگی طبیعت شده است. 

 

  

  

 و وقوع سیل باالدستجنگل  اراضی کاربری تغییر -3شکل 
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 گیریبحث و نتیجه .4

به  ریاخ یهادر طول سال یعیمنابع طب ریبه همراه سا زیندهد مناطق جنگلی های پیشین نشان مینتایج پژوهش

 رییتغ. 1: مناطق عبارتند از نیکننده ابیعوامل تخر نیاند که مهمترقرار گرفته و تغییر سطح بیتخر طور مداوم مورد

ها استفاده از چوپ جنگل. 2، مناطق تیجمع ینرخ رشد باال جهیدر نت یو مسکون یکشاورز یاز جنگل به اراض ،یکاربر

محروم  یهادر بخش ژهیبه و یاستفاده مردم از چوب به عنوان منبع سوخت و انرژ. 3 یچوب یهافرآورده دیدر تول

سوزی : آتش5 نیگرم شدن کره زم ست،یزطیمح یآلودگ لیجنگل و کاهش وسعت آن به دل یجیتدر بیتخر. 4،منطقه

 نیبر ا. (Dingcheng, 1990). فرسایش خاک و لغزش و غیره 7برق(،  -ها و خطوط ارتباطی و انتقال نیرو )گاز. جاده6

و حفاظت  تیریمد ها است. لذا جهترفتن جنگل نیعامل از ب نیترمهم یانسان یهاتیشود، فعال یاساس مشخص م

 یضرور ییزداو علل جنگل لیدالیی، زداسرعت و مساحت جنگل ،ییزدامقدار و محل جنگل توجه بهمنابع  نیاز ا داریپا

های سریع و ارزان قیمت و سیستم اطالعات . با توجه مسائل مطرح شده، سنجش از دور با فراهم آوردن دادهاست

نگلی ایفا جغرافیایی با تحلیل نوع، موقعیت و میزان تغییر سطح و تخریب نقش به سزایی در مدیریت و حفاظت اراضی ج

های زیاد بر و مستلزم هزینههای سنتی، معموال زمانزمینی و روند تغییرات آنها از روش کند. زیرا بررسی منابعمی

های زمینی سبب شده است تا (. این مساله همراه با سرعت پویایی و تحول پدیده  Di Gregorio, 2005)باشدمی

. (1393سلطانیان، )تری نمایند با استفاده از فنون پیشرفته تالش بیشهای سریع و دقیق روش متخصصان برای یافتن

 باشند زمینه میهای مورد استفاده در این فنون سنجش از دور و سامانه اطالعات جغرافیایی از جمله فناوری

(Chen et al., 2005; Richards & Xiuping, 2006  Lu et al.,2004; .)از  یشناخت و آگاه ۀنیکه در زم ییاز ابزارها

 عنوان تنها بهکه نه باشندیم رینقشه، عکس و تصاو رد،یگیم قرار یادیز ةزمان مورد استفاد یدر ط راتیینوع تغ و وضع

دقت  را با نیزم سطح یو مصنوع یعیطب یهادهیمطرح بوده و پد انسان یعنوان راهنما در زندگمدرک مهم بلکه به

 ییهوا یهااستفاده از عکس اگرچه. از ابهامات گذشته هم باشد یاریبس یتواند جوابگویم و دهیکش ریبه تصو ازیموردن

و قابل استفاده است،  یکاربرد یابزار عنوانبه مشخص، یدر طول زمان یاراض یکاربر راتییتغ روند نییمنظور تعبه

قابل  و بتوانند اطالعات بهتر یاماهواره ریتصاو هاییتوانا ریس بزرگتر و اسیمق ک،یبا توجه به قدرت تفک رسدیمنظربه

)یاقوتی و  دهند رارق کاربران اریدر اخت یاراض یدر کاربر راتییتغ زانیم و یچگونگ خچه،یتار یبررس یبرا یتراستفاده

 (.1397همکاران، 
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 چکیده 

 نیزمان و با کمتر نیرا در کوتاه تر یعیشود که، منطقه وس یما فراهم م یامکان برا نیبا استفاده از علم سنجش از دور ا

پژوهش با استفاده  نیاست که در ا یاز موضوعات مهم یکی یاهیدما و پوشش گ راتیی. تغمیقرار ده یمورد بررس نهیهز

 1384و  1394 یبدست آمد که در سال ها جیقرار گرفته است. نتا یررسو ب لیمورد تحل ییایاطالعات جغراف ستمیاز س

در  نیباشد همچن یم فیضع یلیخ یاهیپوشش گ یدارا ایو  یاهیمساحت منطقه مورد مطالعه فاقد پوشش گ نیشتریب

 1379باشد و در سال  یمتوسط م یاهیپوشش گ یمحدوده جنوب شرق و شرق منطقه مورد مطالعه دارا 1399سال 

تا  1377 یو در سال  ها یغن یاهیپوشش گ یاز جنوب منطقه مورد مطالعه دارا ییو قسمتها یو غرب یمرکز اطقمن

 45دما  نیشتریدرجه وب 25دما  نیکم تر 1399در سال  یزمان راتییاست. تغ افتهیکاهش  یاهیروند پوشش گ 1393

به  خود اختصاص داده است  ادیز  یرا  در دما لعهمحدوده مورد مطا تیدما دارد و اکثر شیبوده است که نشان از افزا

خصوصا در  یاهیپوشش گ یکه دارا یینشان داد محدوده ها نیسطح زم یودما  یاهیپوشش گ ییفضا لیوتحل سهیمقا

را  یادیز یدما  نییپا یاهیپوشش گ یدارا یابانیب یباشد و محدوده ها یکم م یدما یدارا یغن یاهیطبقه پوشش گ

 مختلف به خود اختصاص  داده است یزمان یدر بازه ها

 زهان ،یماهواره ا ری، تصاوNDVI ،LST یاهیپوشش گهای کلیدی: واژه
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Abstract 

Using remote sensing science allows us to explore a large area in the shortest time and at 

the lowest cost. Temperature and vegetation changes are one of the important issues that 

have been analyzed in this study using GIS. The results showed that in 1394 and 1384 

most of the study area has no vegetation or has very poor vegetation. Also in 1399 the 

southeast and east of the study area has moderate vegetation and in 1379 areas Central 

and western and parts of the south of the study area have rich vegetation and in the years 

1998 to 1393 the trend of vegetation has decreased. Temporal changes in 1399, the lowest 

temperature was 25 degrees and the highest temperature was 45, which indicates an 

increase in temperature and the majority of the study area is occupied by high 

temperatures. Comparison and spatial analysis of vegetation and surface temperature 

showed areas with cover Vegetation, especially in the rich vegetation floor, has low 

temperatures, and desert areas with low vegetation have high temperatures at different 

time intervals. 
Keywords: NDVI vegetation, LST, satellite imagery, Zahan 

 

 مقدمه - 1

منطقه  کی تیریجهت شناخت و مد ادییبن ازییمختلـف، ن یهااز نوع و درصد کاربری و پوشش یآگاه

 راتییو تغ نیزم یهاپوشش ییو قابـل کـاربرد در شناسا ـدیاز منـابع اطالعـات مـؤثر، مف یکی(. Aslami, 2014اسـت)

( عامل LST) نیسطح زم ی(. دماZiaeian et al., 2009; Niazi et al., 2010ازدور اسـت )سنجش یهاآن، داده

 رود¬یم-آب و هوا به شمار  رییتغ یبرا ندهینما کیو تعادل گرماست و به عنوان  رییو تغ یمهم در مطالعات جهان

 نیزم یستیز یندهایو فرآ ییایمیش -یکیزیدر کنترل ف یکه عامل مهم یطور( به 1563:2009و همکاران، ستاوای)سر

 میطور مستقبه دهیپد نیمختلف نشان داده است که، ا قاتیتحق جی(. ( . نتا287: 2007 پناه،ی)علو شود¬یمحسوب م

 ستیزطیمح بیشامل تخر ده،یپد نی. اثرات نامطلوب اگذارد¬یاثر م یساکنان شهر شیسالمت و آسا یرو میرمستقیو غ

سطح  ی( . دما2011و بائور: انی)شودیم ریومنرخ مرگ شیباعث افزا یمقدار ازن و حت شی،افزا یمصرف انرژ شی،افزا

آب و هوا به  رییتغ یبرا ندهینما کیو تعادل گرماست و به عنوان  رییو تغ ی( عامل مهم در مطالعات جهانLST) نیزم

 یندهایو فرآ ییایمیش -یکیزیدر کنترل ف یکه عامل مهم یطور( به 1563:2009و همکاران، ستاوای)سر رود می شمار 

 (.287: 2007 پناه،ی)علو شود یم حسوبم نیزم یستیز

از روش  توانینم نکاریا یلذا برا  م،یقرار ده یرا مورد بررس یعیسطح وس دیمنطقه با کی یاهیمطالعه پوشش گ یبرا

ما  یامکان برا نیباشد. با استفاده از علم سنجش از دور ا یبر م نهیزمان بر و هز اریاستفاده کرد، چون بس یسنت یها

 یعلم دارا نی. امیقرار ده یمورد بررس نهیهز نین زمان و با کمتریرا در کوتاه تر یعیشود که، منطقه وس یفراهم م

سهل الوصول بودن داده ها، دقت  ،یریتکرار پذ تیاز منطقه، قابل کپارچهیو  عیوس دیفراهم ساختن د ر؛ینظ یاتیخصوص

 یبررس یبرا راگونه اطالعات  نیاست که استفاده از ا ییها یژگیدر زمان از و ییحاصله و صرفه جو یداده ها یباال
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با  یاهیپوشش گ راتییتغ یبررس یبخشد. برا یم تیروش ها ارجح ریآن نسبت به سا راتییو کنترل تغ یاهیپوشش گ

 یاضیر التیتبد یاهیگ یشود. شاخص ها یاستفاده م یاهیمختلف گ یدور از شاخص هااستفاده از علم سنجش از 

 یدر مشاهدات ماهواره ا اهانیگ یو بررس یابیارز یشده و برا فیمختلف سنجنده ها تعر یهستند که بر اساس باند ها

باشد،  یم کیقرمز و مادون قرمز نزد یاختالف باندها یشاخص ها بر رو نیشده اند. اساس کار ا یطراح یفیچند ط

 سانعکا اهانیشود گ یاست، که باعث م لیموجود در کلروف یجذب نور قرمز توسط رنگ دانه ها تیامر خاص نیا لیدل

 ـانیم ـنی(.در ا1398و همکاران یداشته باشند.)کرم کیدر باند مادون قرمز نزد دیباند و انعکاس شد نیدر ا یکمتر

کاربری و پوشش  رییمنـابع دادهای بـرای مطالعـه انـواع مختلف تغ نیتراز مهم یکیدورهای مـاهواره لندست  ریتصـاو

 Heydarian et al., 2014; Mirzaeiرشد شهری) شاورزی،و گسترش ک شیافزا ،ییزداجنگل لیاز قب ،یاراض

Zadeh et al., 2015یهاروش نیاز پرکـاربردتـر یبندطبقه لهیوسبه یاماهواره ری( است. استخراج اطالعـات از تصـاو 

 یادگسبه شود،یوارد مGIS طیدر مح یسادگازدور بهسنجش یها( و ازآنجاکه دادهSang et al., 2011موجود است )

از  یکی یساز(. مدلHeydarian et al., 2014استفاده کرد ) GIS یسازگسترده در مدل یلیطور خاز آن به توانیم

 یهادستگاه زیآنال یاست، که بـا اسـتفاده از آن، چـارچوب علمـ ینظـام کاربری اراض ییـایپو لیوتحلهیتجز یهاروش

که  ییها(. مدلCostanza et al., 1998) کندیم دایپ رییتغ یبـه سمت کم یفیاز حالـت توصـ یکاربری اراضـ رییتغ

 یهاییو مکمل توانا ریتکرارپذ د،یبه ابزارهـای مف رند،یگیمورداستفاده قرار م یکاربری اراض راتییتغ ینیبشیبرای پ

 ;Chen et al., 2009تر هستند )آگاهانه یریگ یمیو تصم یاراض یکاربر رییتغ لیوتحلهیموجود ما در تجز یذهن

Verburg et al., 2002 .) 
 

 قیتحق نهیشیپ

 یبا استفاده از داده ها یکشاورز یخشکسال یو مکان یزمان شیپا یبه بررس ی( در پژوهش1396و همکاران ) حمزه

شامل: شاخص  یماهواره ا یداده ها یبر مبنا یخشکسال یپرداختند. شاخص ها رانیا یسنجش از دور استان مرکز

( ، TClدما ) تی( ، شاخص وضعVCl) یاهیپوشش گ تی( ، شاخص وضعNDVl) یاهیاختالف نرمال شده پوشش گ

به طور  یدهد که محدوده مطالعات ینشان م جیباشد. نتا ی( مSWl( و شاخص رطوبت خاک ) TDVl) یشاخص خشک

پوشش  راتییتغ یبه بررس ی( در پژوهش1397و همکاران ) یمیکر متوسط تا کم برخوردار است. یاهیاز پوشش گ یکل

: استان ی) مطالعه مورد MoDls یماهواره ا ریبا استفاده از تصاو زگردهایر یو خارج یداخل یدر کانون ها یاهیگ

 جیاستفاده شد. نتا یحرارت یباندها یدرخشندگ یاز روش اختالف دما زگردهایر یآشکار ساز یکرمانشاه ( پرداختند. برا

 کین است. افتهی( کاهش %62/18) ی( و داخل%87) یمساحت کالسه دو نوع کانون خارج 2006نشان داد که در سال 

 نیاز مهم تر یکی( ، NDVl) یاهیشاخص پوشش گ راتییروند تغ شیپا یبه بررس یدر پژوهش ( 1397پور و همکاران )

  ینرم افزار ها طیدر مح ازیمورد ن یداده ها یپرداختند. اخذ و آماده ساز المیدر استان ا نیسرزم بیتخر یشاخص ها

ArcGis وsurfer بیروند ش نیشترینشان داد که کانون ب جیگرفت. نتا صورتو ژئورفرنس  کیضرب، موزائ اتیعمل 

محدوده مورد مطالعه و کانون  یغرب مهیدر سراسر ن NDVl( در شاخص  یمنف راتییتغ بی)روند ش یکاهش راتییتغ

در مرکز و شرق مورد مطالعه قرار  NDVlمثبت( در شاخص  راتییتغ بی)روند ش یشیافزا راتییتغ بیروند ش نیشتریب

با  نیو درجه حرارت سطح زم یشهر یاهیرابطه پوشش گ یبه بررس ی( در پژوهش 1398و همکاران ) یبروجن گرفت. 

 نیکه در ا ییرهاییدر شهر اصفهان پرداختند. تغ LsTو سنجه  oLTو TMلندست   یماهواره ا یرهایاستفاده از تصو

رخ داده در  یکاربر رییوتغ یمساحت شهر شیاافز ت،یجمع شیاز جمله افزا یمختلف یها نهیساله در زم 30 یبازه زمان

تواند  یحاصل م جیشهر شده است نتا نیدر ا یحرارت زهیجز جادیداغ و ا یمساحت منطقه ها شیسبب افزا تینها

 باشد. یشهر یحرارت ریجزا جادیروند ا رییبا هدف اصالح و تغ یشهر یاهیو موثر پوشش گ قیدق تیریمد یبرا یدگاهید

شهر مشهد با استفاده  یگانه  13مناطق  یاهیپوشش گ راتییتغ یابیارز یبه بررس ی( در پژوهش1398و همکاران ) یکرم

 NDVlاز شاخص  یاهیپوشش گ تیفیمساحت و ک راتییتغ یبررس یلندست پرداختند. برا یماهواره ا ریاز تصاو
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 لومتریک 97/32به  1987مربع در سال  لومتریک 14/38از  یاهیدهد که مساحت پوشش گ ینشان م جیاستفاده شد نتا

مربع  لومتریک 413/0متراکم از  یاهینشان داد که مجموع پوشش گ جیکرده است نتا دایکاهش پ 2016مربع در سال 

( 1399و همکاران ) یریمالم انیغفار کرده است.  دایپ شیافزا 2016مربع در سال  لومتریک 321/3به  1987در سال 

( پرداختند. با توجه به HANlS) یزمان یها یبا استفاده از سر رانیا یاهیپوشش گ راتییتغ یررسبه ب یدر پژوهش

و در مناطق  افتهیدرصد کاهش  95دامنه صفر در سطح احتمال  رانی، شرق و شمال شرق ا یدر مناطق مرکز جینتا

است. اختالف  افتهی شیدار افزا یارتفاعات البرز و زاگرس دامنه صفر به طور معن ژهیشمال و شمال غرب و غرب به و

در  رانیشرق و شمال شرق ا نیدر مناطق غرب و شمال غرب و همچن ریاخ یارزش فازها در گذشته و سال ها نیانگیم

 دار باشد. یدرصد معن 95سطح احتمال 

 روش تحقیق داده ها و -2

 یمشتمل بر شهر زهان و دهستان ها واقع در استان خراسان جنوبی از استان های کشور ایران می باشد و , بخش زهان

  یروستا و آباد 36است تعداد  واقع شده یکوهستان یامربع در منطقه لومتریک 2100از  شیب یو زهان با وسعت نیاف

 نات،یاز توابع شهرستان قا شمال به شهر اسفدن در بخش زهان وجود دارد. محدوده مورد مطالعه از سمتدارای سکنه 

و سمت  یبخش مرکز شبریپ ی،از سمت شرق به روستا انیاز سمت جنوب به شهر قهستان از از توابع شهرستان درم

 شود. یمحدود م ناتیبه شهرستان قا زیغرب ن

 یم لومتریک 50آباد(  یو تا مرکز شهرستان)شهر حاج لومتریک 100( رجندیفاصله مرکز بخش تا مرکز استان)شهر ب 

راه  نیمهمتر باشد. یم لومتریک 25و از شهر اسفدن حدود  لومتریک 73حدود  نیفاصله آن از شهر قا نیباشد . همچن

 .زهان است-نیاف -اسفدن ریاز مس زیبه منطقه ن یدسترس

 

 
 1398برگرفته از اطالعات استانداری( منطقه ی مورد مطالعه منبع: یافته های تحقیق 1شکل)



 

887 
 

887 

 

 روش تحقیق:

از ماهواره لندست استفاده  OLY  1399و سنجنده 1379 های مربوط به سال ETMدر این تحقیق از تصاویر سنجنده 

ای لندست تصحیح هندسی و رادیومتریک شده است. برای کاهش خطاهای مربوط به تصاویر ماهواره ای، تصاویر ماهواره

توان می شود که می های مختلفی استفادهزمین معموال از روش شده برای برآورد دمای سطحشد. در تمام تحقیقات انجام

قبل از شروع مراحل  .های دیگر جهت برآورد دمای سطح زمین برتری داردنسبت به روشSplit Window گفت روش 

 ENVIافزار محاسبه دمای سطح زمین با استفاده از این روش برای انجام تصحیح رادیو متریک تصاویر ماهواره ای  از نرم

 انجام گرفت و پس از انجام عملیات پیشبهره گرفته شده است. دراین بخش برای باندهای حرارتی فقط عملیات رادیانس 

 دهیم.پردازش برای محاسبه دمای سطح زمین مراحل زیر را به ترتیب انجام می

 (NDVI)محاسبه پوشش گیاهی سطح زمین 

است. برای به دست آوردن  (LSE)به دست آوردن دمای سطح زمین نیازمند دانش پیرامون توان تشعشعی سطح زمین 

ی ارتباط جذب بر پایه NDVIبندی تصویر استفاده شد. شاخص و طبقه NDVIتوان تشعشعی از روش ترکیبی آستانه 

قرمز نزدیک برای پوشش گیاهی سالم ی طیفی قرمز توسط کلروفیل و افزایش انعکاس در انرژی مادونانرژی در محدوده

 (Lenney et al.1999)استوار است

 آید.( به دست می1از رابطه ) NDVIمقدار  7لندست ETMبرای سنجنده ی 

 (1رابطه ی )

NDVI OLI/TIRST = ( B4-B3)/(B4+B3) 

 آید.( به دست می2از رابطه ) NDVIمقدار  8لندست  OLIبرای سنجنده ی 

 (2رابطه ی )

NDVI OLI/TIRST = ( B4-B5)/(B4+B5) 

 

 (FVC1) محاسبه کسر پوشش گیاهی 

( و NDVI min )صورت خطی بین خط خاک خشک به NDVIبرای به دست آوردن کسر پوشش گیاهی تصاویر 

داده در عملیات کالیبراسیون تواند خطای رخگیرد. این عملیات خطی می( قرار میNDVI max )پوشش گیاهی متراکم 

 و تصحیح رادیو متریک را کاهش دهد.

FVC = [
NDVI-NDVImin

NDVImax-NDVImin
]2  

 (LSEقابلیت انتشار سطح زمین)

است. برای محاسبه توان تشعشعی  (LSE)محاسبه دمای سطح زمین نیازمند دانش پیرامون توان تشعشعی سطح زمین 

شده در باندهای آوریبا استفاده از اطالعات جمع LSEسطح زمین از روش جیمنز و سوبریتو استفاده شد. در این روش 

 آید.های پوشش گیاهی و کسر پوشش گیاهی به دست میسنجنده های لندست،شاخص قرمز نزدیکمرئی و مادون

 FVC LSE s 1FVC v    (                                                                                      3)   رابطه

* 
  کسر پوشش گیاهی است.  به ترتیب مقادیر توان تشعشعی خاک و پوشش گیاهی و εvو  εs( ، 3در رابطه)

 الگوریتم پنجره مجزا

پنجره روش پیشنهادی سوبرینو  2از الگوریتم  TIRSهای حرارتی سنجنده برای به دست آوردن دمای سطح زمین از داده

                                                                    
 1-Fractional Vegetation Cover (FVC) 
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 و همکاران استفاده شد.

 (5رابطه)
LST = TB10 + C1 + (TB10-TB11) + C2(TB10-TB11)

2 + C0 + (C3 + C4W)(1-m) + (C5 +
C6W)∆m     

 

( Latif,2014:3840)آید. ( به دست می7( و )6از فرمول ) mوm∆ ( و مقادیر3( مقادیر ثابت از جدول )5در فرمول )

: 

maenofLSE = m = (
LSE10+LSE11

2
)                             6 

DiffrenceofLSE = ∆m = LSE10-LSE11                   7  

 
 split-window( : مقادیر ثابت فرمول 3) جدول                                            

 ثابت مقدار

-0.268 C0 

1.378 C1 

0.183 C2 

54.3 C3 

2.238 C4 

-129.2 C5 

16.4 C6 

 (Latif,2014:3840)مآخذ: 

  نتایج و بحث    3
 

ماهواره ای رائه شده است و به تحلیل و بررسی پرداخته شده  در این قسمت یافته های تحقیق برگرفته از تصاویر
 است.

 
 (7منطقه مورد مطالعه)منبع: یافته های تحقیق از تصاویر ماهواره ای لندست 1379( نقشه پوشش گیاهی سال 2شکل)



 

889 
 

889 

 

این نقشه، دهد.باتوجه به را نمایش می 1379نقشه پوشش گیاهی منطقه مورد مطالعه مربوط به سال  2شکل شماره 

هایی از دهد و مناطق مرکزی و غربی و قسمترنگ سبز تیره پوشش گیاهی غنی برای منطقه مورد مطالعه را نشان می

باشد. پوشش گیاهی متوسط بیشترین مساحت منطقه مورد جنوب منطقه مورد مطالعه دارای پوشش گیاهی غنی می

باشد و منطقه شمال شرقی و شرق منطقه مورد وشش گیاهی میمطالعه را به خود اختصاص داده است. رنگ قرمز فاقد پ

 باشد. مطالعه فاقد پوشش گیاهی می

 

 1379جدول شماره)( مساحت طبقات نقشه پوشش گیاهی سال 

 مساحت کالس  
1 39679200 
2 142533000 
3 211536000 
4 139359600 

 

 
 (7مطالعه)منبع: یافته های تحقیق از تصاویر ماهواره ای لندستمنطقه مورد  1384( نقشه پوشش گیاهی سال 3شکل)

بیشترین  1384دهد. با توجه به این نقشه در سال را نمایش می 1384نقشه پوشش گیاهی برای سال  3شکل شماره 

باشد و پوشش گیاهی غنی مساحت منطقه مورد مطالعه فاقد پوشش گیاهی و یا دارای پوشش گیاهی خیلی ضعیف می

 و متوسط مساحت ناچیزی از منطقه را به خود اختصاص داده است. 
 1384جدول شماره)( مساحت طبقات نقشه پوشش گیاهی سال 

 مساحت کالس  
1 184520700 
2 279576000 
3 64829700 
4 4437900 
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 (7یافته های تحقیق از تصاویر ماهواره ای لندستمنطقه مورد مطالعه)منبع:  1389( نقشه پوشش گیاهی سال 4شکل)

دهد با توجه به این نقشه محدوده شمال و شمال را نمایش می 1389نقشه پوشش گیاهی مربوط به سال  4شکل شماره 

شرق و شرق منطقه مورد مطالعه فاقد پوشش گیاهی هستند و قسمت های جنوب و جنوب شرق و جنوب غرب منطقه 

 باشند.ی پوشش گیاهی متوسط میمورد مطالعه دارا
 1389جدول شماره)( مساحت طبقات نقشه پوشش گیاهی سال 

 مساحت کالس  
1 145362600 
2 262026000 
3 116822700 
4 97400 

 

 
 (8منطقه مورد مطالعه)منبع: یافته های تحقیق از تصاویر ماهواره ای لندست 1394( نقشه پوشش گیاهی سال 5شکل)

دهد. با توجه به این نقشه بیشترین منطقه مورد مطالعه را نمایش می 1394نقشه پوشش گیاهی برای سال  5شکل شماره 
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باشد. همچنین مساحت خیلی کمی مساحت منطقه مورد مطالعه فاقد پوشش گیاهی و یا پوشش گیاهی خیلی ضعیف می

 باشد.  یاز منطقه مورد مطالعه مربوط به پوشش گیاهی غنی و پوشش گیاهی متوسط م
 1394جدول شماره)( مساحت طبقات نقشه پوشش گیاهی سال 

 مساحت کالس  
1 236259000 
2 285961500 
3 7416000 
4 3471300 

 

 
 (8منطقه مورد مطالعه)منبع: یافته های تحقیق از تصاویر ماهواره ای لندست 1399( نقشه پوشش گیاهی سال 6شکل)

دهد. با توجه به این نقشه را نمایش می 1399منطقه مورد مطالعه برای سال نقشه پوشش گیاهی  6شکل شماره 
های شمال، شمال غرب، جنوب و جنوب غرب فاقد پوشش گیاهی و یا دارای پوشش گیاهی خیلی ضعیف محدوده

 باشد.باشد. همچنین محدوده جنوب شرق و شرق منطقه مورد مطالعه دارای پوشش گیاهی متوسط میمی
 1399شماره)( مساحت طبقات نقشه پوشش گیاهی سال جدول 

 مساحت کالس  
1 160447500 
2 281279700 
3 85827600 
4 5553900 

 دمای سطح زمین
پس از بررسی تغسییرات زمانی مکانی پوشش گیاهی در ادامه به بررسی و استخراج دمای سطح زمین پرداخته شده 

 است.
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 (7منطقه مورد مطالعه)منبع: یافته های تحقیق از تصاویر ماهواره ای لندست 1379 ( نقشه دمای سطح زمین سال7شکل)

درجه سانتی گراد و بیشترین دما  10(نقشه دمای سطح زمین نشان داده شده است که کمترین دما 7در شکل شماره )
و... که در محدوده رنگ درجه می باشد .همان طور که مشاهده می شود روستاهای شیرگ ،بایمرغ ،فخران ،نوغاب 39

 زرد قرار گرفته اند کم ترین دما و روستاهای فتح اباد ،پایهان ،شهر زهان و... در دمای زیاد قرار گرفته اند .
 

 
 (7منطقه مورد مطالعه)منبع: یافته های تحقیق از تصاویر ماهواره ای لندست 1384( نقشه دمای سطح زمین سال 8شکل)

درجه سانتی گراد و بیشترین دما  13مای سطح زمین نشان داده شده است که کمترین دما ( نقشه د8در شکل شماره )
درجه می باشد همان طور که مشاهده می شود روستاهای  جان احمد ،چشمه سلطان ،مقیالن و...که در محدوده رنگ 40

 رار گرفته اند .زرد قرار گرفته اند کم ترین دما وروستاهای  پایهان ،شهر زهان و...در دمای زیاد ق
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 (7منطقه مورد مطالعه)منبع: یافته های تحقیق از تصاویر ماهواره ای لندست 1389( نقشه دمای سطح زمین سال 9شکل)

درجه سانتیگراد و بیشترین دما 0(نقشه دمای سطح زمین نشان داده شده است که کمترین دما 9در شکل شماره )
میشود روستاهای مهرک ،سردوان،حسن اباد و...که در محدوده رنگ زرد قرار درجه می باشد همان طور که مشاهده 33

 گرفته اند کم ترین دما و روستاهای سارجین ،پایهان ،پای مرغ و...در دمای زیاد قرار گرفته اند ..

 

 
 8ای لندستمنطقه مورد مطالعه)منبع: یافته های تحقیق از تصاویر ماهواره  1394( نقشه دمای سطح زمین سال 10شکل)

درجه سانتی گراد وبیشترین دما  25(نقشه دمای سطح زمین نشان داده شده است که کمترین دما 10در شکل شماره )
درجه می باشد همان طور که مشاهده می شود روستاهای سافریز ،ولنگی ، باغستان زهان و...که در محدوده رنگ  42

 هان  ،شیرگ ،فتح اباد و......در دمای زیاد قرار گرفته اند .زرد قرار گرفته اند کم ترین دما و روستاهای پای
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 ..8منطقه مورد مطالعه)منبع: یافته های تحقیق از تصاویر ماهواره ای لندست  1399( نقشه دمای سطح زمین سال 11شکل)

بیشترین دما درجه سانتی گراد و  25(نقشه دمای سطح زمین نشان داده شده است که کمترین دما 11در شکل شماره )
درجه می باشد همان طور که مشاهده می شود روستاهای انیک ،سافریز، شهر زهان و...که در محدوده رنگ زرد قرار  45

 ... گرفته اند کم ترین دما و روستاهای پردان ،فتح اباد ،مهرک و...در دمای زیاد قرار گرفته اند
 

 نتیجه گیری
های بسیار مهم می باشد در این پژوهش با استفاده از تصاویر ماهواره ای  بررسی دما و پوشش گیاهی یکی از پارامتر

 1384و  1394چندزمانه به بررسی تغییرات دما و پوشش گیاهی پرداخته شده است. نتایج بدست آمد که در سال های 
همچنین در  بیشترین مساحت منطقه مورد مطالعه فاقد پوشش گیاهی و یا دارای پوشش گیاهی خیلی ضعیف می باشد

 1379محدوده جنوب شرق و شرق منطقه مورد مطالعه دارای پوشش گیاهی متوسط می باشد و در سال  1399سال 
تا  1377مناطق مرکزی و غربی و قسمتهایی از جنوب منطقه مورد مطالعه دارای پوشش گیاهی غنی و در سال  های 

برابر  1379زمین در محدوده مورد مطالعه در سال  روند پوشش گیاهی کاهش یافته است .کمترین دمای سطح 1393
درجه بوده است که اکثریت محدوده مورد مطالعه در دمای پایین قرار دارد 38درجه و همچنین بیشترین دما  10با 

بوده است که نشان از افزایش دما دارد  45درجه وبیشترین دما  25کم ترین دما  1399همچنین تغییرات زمانی در سال 
ثریت محدوده مورد مطالعه را  در دمای  زیاد به  خود اختصاص داده است مقایسه وتحلیل فضایی پوشش گیاهی  و اک

ودمای سطح زمین نشان داد محدوده هایی که دارای پوشش گیاهی خصوصا در طبقه پوشش گیاهی غنی دارای دمای 
یادی را در بازه های زمانی مختلف به خود کم می باشد و محدوده های بیابانی دارای پوشش گیاهی پایین  دمای ز

  اختصاص  داده است
 

 منابع  -6

(، پایش زمانی و مکانی 1396حمزه،سعید، فراهانی، زهرا، مهدوی، شهریار، چترآبگون،امید، غالم نیا، مهدی )
 -خشکسالی کشاورزی با استفاده از داده های سنجش از دور استان مرکزی ایران، نشریه تحلیل فضایی مخاطرات محیطی

  1396سال چهارم ، شماره سوم . پاییز 
(، بررسی تغییرات پوشش گیاهی در کانون های 1397ی قادیکالیی، جعفر، محمدی، جهانگیر)کریمی، مهسا ، اوالد

 –استان کرمانشاه، بوم شناسی چنگل های ایران  MoDlSداخلی و خارجی ریزگردها با استفاده از تصاویر ماهواره ای 
  1397سال ششم ، شماره دوازدهم . پاییز و زمستان 
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(، بررسی تغییرات درصد پوشش 1393سیدجمال ، جعفری، رضا وسلطانی، سعید )جباری، سمیه، خواجه الدین، 
سال سوم ، شماره دهم  –گیاهی مراتع با استفاده از تصاویر ماهواره ای در منطقه سمیرم اصفهان، بوم شناسی کاربردی 

 1393. زمستان 
(، پایش روند 1397بهرامی ، شهرام )نیک پور، نور اهلل ، نگارش ، حسین، فتوحی ، صمد، حسینی، زین العابدین، 

( یکی از مهم ترین شاخص های تخریب سرزمین در استان ایالم، نشریه تحلیل NDVlتغییرات شاخص پوشش گیاهی )
 1397سال پنجم ، شماره چهارم. زمستان   –فضایی مخاطرات محیطی 

گیاهی شهری و درجه حرارت سطح (، بررسی رابطه پوشش 1398نیلیه بروجنی، مرضیه ، احمدی ندوشن ، مژگان )
 در شهر اصفهان   LSTو سنجه oLlو TM زمین با استفاده از تصاویر ماهواره ای لندست  

 . 1398سال هفدهم ، شماره چهارم . زمستان  –فصلنامه علوم طبیعی 
 13مناطق (، ارزیابی تغییرات پوشش گیاهی 1398کرمی،مختار، زندی، رحمان ، اسدی ، مهدی ، طاهری ، جالل )

سال یازدهم ، شماره بیست ویکم . بهار  –گانهی شهر مشهد با استفاده از تصاویر ماهواره ای لندست، اندیشه جغرافیایی 
 1398و تابستان 

(، پایش تغییرات کاربری اراضی با استفاده از 1392حیدریان، پیمان، رنگزن، کاظم ، ملکی، سعید، تقی زاده، ایوب )
 بقه بندی تصاویر ماهواره لندست )مطالعه موردی: اراضی شهر تهران(روش مقایسه پس از ط

 .1392سال چهارم،شماره چهارم. زمستان  –سنجش از دور و سامانه اطالعات جغرافیایی در منابع طبیعی 
(، بررسی تغییرات پوشش گیاهی ایران با استفاده از 1399غفاریان مالمیری، حمید رضا، زارع خورمیزی، هادی )

( HANlSو تجزیه و تحلیل هارمونیک سری های زمانی ) NoAA- AVHRRسنجنده  NDVlسری های زمانی 
 99، بهار 113، شماره  29دوره  –فصلنامه علمی پژوهشی اطالعات جغرافیایی 
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 چکیده 

شود؛ بنابراین درک درست آثار نامطلوب محیطی جزایر حرارتی شهری در بلند مدت منجر به تغییر چشم انداز شهری می

ها برای کاهش آثار جزایر حرارتی شهری، گامی بلند در مسیر توسعۀ پایدار های پویای شهری و پیکر بندی آناز ویژگی

آید. هدف از تحقیق حاضر بررسی تغییرات کاربری اراضی در افزایش و یا کاهش دما در شهر تربت شهری به شمار می

های شهر،کشاورزی، بایر و فضای سبز و پارک با استفاده ضر تغییرات پوشش زمین در کاربریباشد. در پژوهش حاجام می

با استفاده از الگوریتم حداکثر مشابهت، روش نظارت شده  1399، 1379ای در بازه زمانی سالهای،از تصاویر ماهواره

شهر در این سال مربوط به کاربری  بیشتر مساحت 1397استفاده شده است. با توجه به نتایج طبقه بندی برای سال 

باشد همچنین با توجه به نقشه دمای سطح زمین برای این سال بیشترین دمای سطح زمین مربوط به مناطق مسکونی می

نیز کاربری  1399باشد. باتوجه به نقشه طبقه بندی شده برای سال درجه سانتی گراد می 26مسکونی با دمای برابر با 

ل رشد چشم گیری داشته است و در این سال نیز بیشترین مساحت مربوط به کاربری مسکونی مسکونی در این سا

درجه سانتی  39بیشترین دما مربوط به مناطق مسکونی برابر با  1399باشد همچنی باتوجه به نقشه دما برای سال می

میتوان نتیجه گرفت که با افزایش  1399و  1379های باشد. باتوجه به نتایج طبقه بندی و نقشه دما  برای سالگراد می

های کشاورزی به وجود های حرارتی افزایش یافته است و این اتفاق به دلیل کاهش محدودههای شهری محدودهمحدوده

بنابراین می توان استنباط کرد که پوشش فضای شود. های کشاورزی باعث تعدیل هوا و کاهش دما میآید. محدودهمی

عملکرد قابل توجهی در تقسیم جزایر حرارتی شهری و کاهش اثر جزایر حرارتی دارد و پوشش سبز داخلی شهری 

ساختمان داخلی شهری عملکرد قابل توجهی در افزایش جزایر حرارتی شهری دارد. همچنین نتایج نشان داد که دادههای 

صمیمات برای تغییرات مناسب زیست های شهری، سیاست گذاری ها و مدیریت تریزیسنجش از دور میتوانند در برنامه

 .محیطی شهری و بهبود اثرات آن در کارهای عمرانی و طرح های توسعه شهری استفاده شود

 تغییرات کاربری اراضی، دمای سطح زمین، جزایر حرارتی، لندست، تربت جامهای کلیدی: واژه
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Abstract 

The long-term adverse environmental effects of urban heat islands lead to a change in the urban 

landscape; Therefore, understanding the dynamic features of the city and their configuration to 

reduce the effects of urban heat islands is a big step towards sustainable urban development. The 

purpose of this study is to investigate land use changes in increasing or decreasing temperature in 

Torbat-e Jam. In the present study, land cover changes in urban, agricultural, barren and green 

space and park land uses using satellite images in the period of 1379, 1399 using the maximum 

similarity algorithm, the monitored method has been used. According to the classification results 

for 1397, most of the city area in this year is related to residential use. Also, according to the 

surface temperature map for this year, the highest surface temperature is related to residential 

areas with a temperature equal to 26 degrees Celsius. ¬ بود. According to the classified map for 

1399, residential use has grown significantly this year and this year is the most area related to 

residential use. Also, according to the temperature map for 1399, the highest temperature is related 

to residential areas equal to It is 39 degrees Celsius. According to the classification results and 

temperature map for 1379 and 1399, it can be concluded that with the increase of urban areas, 

thermal areas have increased and this happens due to the reduction of agricultural areas. 

Agricultural areas moderate the air and reduce the temperature. Therefore, it can be inferred that 

urban indoor green space coverage has a significant function in dividing urban thermal islands 

and reducing the effect of thermal islands, and urban indoor building coverage has a significant 

performance in increasing urban thermal islands. The results also showed that remote sensing data 

can be used in urban planning, policy making and decision management for appropriate changes 

in the urban environment and improve its effects on civil works and urban development plans. 

 

Keywords: Land use changes, land surface temperature, thermal islands, Landsat, Torbat Jam 

 

 مقدمه - 1

گذرد و تاکنون محققان پژوهش ی حرارتی را مطرح کرد بیش از یک قرن میی جزیرهاز زمانیکه هاوارد برای اولین بار واژه

های هواسنجی های زیادی در این زمینه انجام داده اند. این مطالعات در گذشته با استفاده از اندازه گیری دما در ایستگاه

ها دریک منطقه ها برای نمایش پراکندگیشد تا دادهها سبب میشد اما توزیع یکنواخت و تعداد اندک ایستگاهانجام می

تماد نباشد. بنابراین محققان به مطالعه با استفاده از سنجش از دور روی آوردند. تصاویر سنجش از دوربه دلیل قابل اع

های حرارتی سطح هستند. عدم دسترسی پوشش وسیع و بهنگام بودن و همچنین دقت باال ابزار مناسبی برای تهیه نقشه

های شهری از طرف دیگر امکان استفاده از شش اراضی در محیطهای مکانی از یک طرف و تنوع زیاد کاربری و پوبه داده

سازد. )ساسان پور و های سنجش از دور را در برآورد و تعیین دمای سطح زمین بیش از پیش مطرح میتکنیک

مناطق شهری بسته به نوع پوشش زمین مناطقی با درجه حرارت بیشتر از سایر نواحی به وجود  (1392:257همکاران.

های اقلیم جزایر حرارتی شهری یکی از معمول ترین پدیده ند که این پدیده را جزیره حرارتی شهرها می نامند.می آور

 شوند.تر میشهری است که درآن بعضی از مناطق شهری به خصوص مراکز شهرها چند درجه از مناطق اطراف خود گرم

دمای سطح زمین به صورت سراسری حاصل کرده است. امروزه تکنولوژی سنجش از دور شرایط بهتری را برای استخراج 
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توانند جزایر حرارتی شهری را در مقیاس ماهواره های سنجش از دور با استفاده از تصاویر با قدرت تفکیک مناسب می

-Sobrino.j.a.jimenez) های مختلف قاره ای و منطقه ای به تصویر بکشند و موجب درک بیشتر ما از محیط شوند.

munoz.j.c.paolini.l2004) 
مصرف -جزایر حرارتی شرایط زیست محیطی دشواری را برای ساکنان شهر ها به وجود آورده و تاثیر زیادی بر کیفیت هوا

باشد که با تغییر و های مهم اقلیم هر منطقه می(دما یکی از مولفه1388گذارند.)فالح زاده.انرژی و آسایش انسان می

های طبیعی دیگر عناصر اقلیمی اثرات زیان باری را بر روی جوامع انسانی و دیگر اکوسیستم نوسان آن عالوه بر تغییر در

نوع کاربری اراضی نقش بسیار مهمی در دمای سطح شهرها دارند  (1398گذارد.)ارسالنی و همکاران.کره زمین برجای می

شوند. به عنوان جزایر حرارتی شناخته میبه نحوی که برخی مناطق شهری نسبت به سایر مناطق دمای باالتری داشته و 

باشد که این ها مییکی از عمده ترین دالیل آثار نامطلوب زیست محیطی، حذف و جایگزینی پوشش گیاهی با ساختمان

ای در شکل گیری جزایر حرارتی شهری شود و همچنین نقش عمدهامر به فروپاشی چرخۀ زیست محیطی منجر می

 (.2000: 2001خواهد داشت) ونگ، 

 پیشینه تحقیق

دهد شهرها نسبت به پیرامون خود مطالعات متعددی که بر روی توزیع حرارت مناطق شهری صورت گرفته نشان می

( دمای سطح زمین عامل مهم در مطالعات جهانی و تغییر و تعادل 1391دمای بیشتری دارند.)صادقی نیا و همکاران .

( پدیده جزیره 1563:2009رود. )سریستاوا و همکاران.تغییر آب و هوا به شمار میگرماست و به عنوان یک نماینده برای 

گرمایی شهری نمونه ای از تغییر جو توسط شهرنشینی است . این اثر با گرم شدن مناطق شهری در مقایسه با محیط 

رابطه با اثرات احتمالی ناشی ( در ایران نیز نگرانی در 2013شود.)سوبرینو و همکاران.غیرشهری پیرامون آنها مشخص می

های اخیر موجب شده تا مطالعات از تغییرات کاربری اراضی و تغییر اقلیم و افزایش مخاطرات زیست محیطی در سال

زیادی در رابطه با ارتباط دمای سطح زمین و تغییرات کاربری اراضی با استفاده از تصاویر ماهواره ای صورت گیرد )رونالد 

 (2017و همکاران.

 ریشهر تهران با استفاده از تصاو یحرارت ریبا عنوان استخراج جزا ی، در پژوهش( 1394و همکاران ) یالمدرس ینیالحس

 یبا دما یاهیدر تهران و رابطه پوشش گ یشهر یحرارت ریجزا دهیاستخراج پد قیتحق نیا یختند که هدف اصلداپراستر 

شد و مشخص شد  میدسته تقس 5تهران به  یحرارت رینقشه جزا نیسطح زم یا. که پس از استخراج دمبود نیسطح زم

نجا کم است مثل پارک الله و برعکس هرچه پوشش آدر  نیسطح زم یدارند دما یادیز یاهیکه پوشش گ ییکه مکان ها

 . خرداد تهران 15است مثل بازار  شتریدر آنجا ب نیسطح زم یکمتر باشد دما یاهیگ

بر اساس مدل  یماهواره ا ریو انطباق آن با تصاو یحرارت یابیبا عنوان مکان  یپژوهشدر ( 1399و همکاران ) یکرم

در بازه  نیسطح زم یوردن دماآبه دست  یبرا OLI,ETM+TM ریدر شهر مشهد پرداختند که از تصاو سیتاپس

از خارج شهر به  یحرارت رینشان داد که جزا یسطح یدما یزمان راتییتغ یاستفاده کردند. بررس 2016_1987 یزمان

متوسط و خنک شهر کاسته  یشده و از مساحت دماها رییدما دچار تغ عیتوز یکرده اند و الگو دایداخل شهر انتقال پ

به دست  یپژوهش برا نیاست . در ا افتهی یقابل مالحظه ا شیباال افزا اریبس یشده و برعکس مقدار مساحت دماها

 .شدند ییشناسا یعیو طب یعامل موثر انسان 13استفاده شد و  سیموثر از روش تاپس عواملوردن آ

با استفاده از سنجش  هیشهر اروم یحرارت ی رهیجز یمکان_یزمان لیبا عنوان تحل یدر پژوهش( 1399و همکاران) یمراد

لندست مربوط  ریتصاو هیاروم یحرارت رهیجز یو مکان یزمان لیتحل یپرداختند و برا ییایاطالعات جغراف ستمیاز دور و س

و نقشه   NDVI ریاستفاده قرار دادند. با استفاده ازتصاو ردرا مو 1989_1998_2019_2018 یبه ماه اوت سال ها

 جیقرار گرفت که نتا یمختلف مورد بررس یدما یو کاربر یاهیبا پوشش گ یسطح یارتباط دما ،یاراض یکاربر یها

 نیداشته است که ا یشیروند افزا یحرارت رهیشته و شاخص جزخنک کاهش دا اریخنک و بس یینشان داد طبقات دما

شدت  ،یحرارت ریجزا ییپس عالوه بر گسترش فضا دهیرس 2018در سال  0/37به 0/2زانیبا م1989شاخص در سال 

 .است افتهی شیافزا زیآنها ن
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شهر کرمانشاه در شب  ییگرما رهیجز یو فصل یدوره ا راتییتغ یبررس، با عنوان یدر پژوهش( 1397و همکاران) مجرد

کرمانشاه با  ییگرما یدوره ا راتییتغ یبررس قیتحق نیپرداختند که هدف از ا یماهواره ا ریو روز با استفاده از تصاو

 کسالهیدر دو دوره  MODIS از سنجنده نیزم یمحصوالت دما از لیدل نیبود. به هم یماهواره ا ریاستفاده از تصاو

درطول روز به خصوص  یمناطق شهر جیاستفاده شد. طبق نتا نیو بازتاب سطح زم یاهیپوشش گ راتییتغ یبررس یبرا

 لیتشک یشهر یسطح ییگرما رهیدارند و درآنها جز یسطح کمتر یدما یرشهریدوره گرم سال نسبت به مناطق غ

  .شودیم

با عنوان تحلیل روند توسعه جزیره حرارتی شهری در رابطه با تغییر کاربری  یدر پژوهش( 1394و همکاران) یهاشم

اراضی با استفاده از سری زمانی تصاویر لندست پرداختند که هدف از تحقیق تحلیل توسعه جزیره حرارتی شهر رشت با 

 2015تا  1990ت بین سالهایاین تحقیق از سری زمانی تصاویر لندس برای. استفاده ازسری زمانی تصاویر ماهواره ای بود

 و کسر پوشش گیاهی برای بدست آوردن توان NDVI استفاده شد. از روش حد آستانه

+ETM   های مجزا برای  تشعشعی سطح زمین و از قانون پالنک تصاویرالگوریتم پنجرهو TM وتصاویر TIRS/OLI 

ر پوشش گیاهی نشان داد که میانگین کسر پوشش آماری روندکس یبررس .شد استفاده  برای بازیابی دمای سطح زمین ،

گیاهی کاهش یافته است وچولگی داده ها به سمت کسر پوشش گیاهی پایین تغییر یافته است این روند کاهشی کسر 

های دمای سطح زمین میانگین دمای نرمال شده در دوره مورد مطالعه را افزایش داده است و چولگی داده گیاهی پوشش

 .ماهای باال تغییر داده استرا به سمت د

تهران  کالنشهر یحرارت هریشدت جز یزمان_ییفضا راتییورد تغآبا عنوان بر یدر پژوهش( 1396راد و همکاران ) ییرضا

 یزمان -ییهدف پژوهش حاضر برآورد فضا. پرداختند ASTER و LANDSAT8 یماهواره ا ریبا استفاده از تصاو

شهر است.  یکالبد یدر اثر تحوالت توسعه  1382-94 یسالها نیشهر تهران ب یو دوگانه ستیمناطق ب یحرارت رهیجز

مرداد  یبرا Landsat8 ی تهران توسط ماهواره کالنشهرو صاف  یبدون پوشش ابر ایماهواره ریتصاو از ندیفرا نیدر ا

 .استفاده شد 1382مرداد ماه سال  یبرا Aster یو ماهواره  1394ماه سال 

ماهواره  ریبا استفاده از تصاو یشهر یحرارت ریجزا دهیوقوع پد یبا عنوان بررس یدر پژوهش( 1400و همکاران ) یمحمد

در کالن  موردی ماهواره به صورت ASTER مطالعه اطالعات سنجنده نی( پرداختند که در ارازی)شهر ش ASTER یا

 یحرارت رهیجز یاثرات محل نییو تع نیدمای سطح زم عیتوز یابیباند برای باز 5قرار گرفته و از  یمورد بررس رازیشهر ش

و جنوب  یغرب و مسکون یاساسا در مناطق صنعت رازیش شهری در یحرارت رهینشان داد که اثر جز نتایج استفاده شد.

تفاضل نرمال  یو آب یاهیگ پوشش و شاخص نیدمای سطح زم نیب یمنف یهمبستگ نیشرق واقع شده است. همچن

 یکه همبستگ یکرده، درحال فیرا تضع یحرارت رهیاثر جز تواندیاز آب م دهیسبز و مناطق پوش نیشده نشان داد که زم

را در منطقه  یحرارت رهیاثر جز تواندیلخت تفاضل نرمال شده م نیو زم یو شاخص ساختمان نیدمای سطح زم نیمثبت ب

 .دهد شیافزا مطالعه  مورد

( در پژوهشی با عنوان بررسی ارتباط تغییرات کاربری اراضی با دمای سطح زمین با استفاده 1398همکاران )درویشی و 

از تصاویر ماهواره ای مریوان پرداختند که بررسی وضعیت پراکندگی تابش های حرارتی و ارتباط آن با نوع کاربری های 

دی است که هدف مطالعه آنها پایش تغییرات کاربری موجود در شناخت میکروکلیمای نواحی شهری دارای اهمیت زیا

ساله است. نتایج روند کاهشی پوشش گیاهی را نشان میدهد  33اراضی و ارتباط آن با دمای سطح زمین طی یک دوره 

. همچنین با افزایش مساحت زمین های مسکونی و بایر و کاهش پوشش گیاهی و زمین های کشاورزی دما روند افزایشی 

 ست.داشته ا

ی ( در پژوهشی با عنوان پایش دمای سطح زمین و ارزیابی روند تغییرات کاربری اراضی حوضه1395انتظاری و همکاران )

های هواشناسی به صورت آبریز دریاچه پریشان پرداختند، که با توجه به پایش سطح زمین در تعداد محدودی از ایستگاه

ی وسیع و به طور همزمان دمای سطح زمین محاسبه شدکه هدف ر پهنهنقطه ای و نیاز به توزیع مکانی دمای سطح د
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برآورد دمای سطح زمین با روش سبال و تعیین ارتباط آن با پوشش اراضی بود. نتایج نشان داد که بیشترین تغییرات 

خش سال تخریب شده و ب 13درصد وسعت دریاچه در طول  35/97کاربری اراضی در کاربری دریاچه است که حدود 

 عمده آن تبدیل به زمین های بایر شده است. و بیشترین دما در نمکزارها بوده. 

مکانی داده دمای -( در پژوهشی با عنوان بررسی آثار تغییرات کاربری اراضی بر الگوهای زمانی 1398شعبانی و همکاران )

جی ای اس استخراج کردند و  سطح زمین و جزایر حرارتی شهرستان سقز پرداختند که دماهای مختلف را در محیط

های آب نواحی همچنین پوشش گیاهی کم متوسط و زیاد را طبقه بندی کردند. نتایج حاکی از روند افزایشی کاربری

 2018و  2008ها جزایر حرارتی در سال های مسکونی و بایر و روند کاهشی پوشش گیاهی است. بر اساس نتایج شاخص

 ن رخ داده است.در نواحی شمال شرق این شهرستا

پیشنهاد  CA _سازی تغییر کاربری اراضی را براساس زنجیره مارکوف (یک مدل برای شبیه2015هوانگ وهمکاران)   

سازی تغییرات کاربری اراضی در شهر ووهان چین توصیف کردند. برای شبیه سازی کاربری کردند و کاربرد آن را در شبیه

جهانی و شرایط محلی یک متغییر تصادفی تنظیم کردند.پس نقشه تغییرات کاربری  اراضی شهری ابتدا با توجه به شرایط

 اراضی را از تصاویر طبقه بندی شده لندست بدست آورد.

(به تجزیه و تحلیل تغییرات کاربری اراضی و پوشش زمین با استفاده از سنجش از دور،سامانه 2013مالوپوتی و سرنی)     

در منطقه شهری تیری  توجه در مناطق شهری و همچنین کاهش معنی IRSهایر ماهوارهاطالعات جغرافیایی و تصاوی

 باشد.دار مناطق کشاورزی و جنگلی در طی دوره مورد مطالعه می

(در تحقیقی با عنوان نقشه برداری و تجزیه و تحلیل تغییر کاربری اراضی با استفاده از 2015آمنابات و همکارن)    

اسالم آباد پاکستان پرداختند.در این Simlyم اطالعات جغرافیایی مطالعه موردی حوضه آبخیز سنجش از دور و سیست

استفاده شد و از روش حداکثر احتمال   2012و1992های برای سال SPOT5 و 5ای لندستهای ماهوارهمطالعه از داده

در این روش حوضه آبخیز مورد مطالعه برای طبقه بندی تصاویر به کار برده شد. Erdas و طبقه بندی نظارت شده در 

ها و مسکونی طبقه بندی شد. همچنین نقشه کاربری سکونتگاه_ها طبقه اصلی شامل کشاورزی،خاک برهنه،سنگ 5به 

تولید شد.و نشان دادکه تغییر پوشش گیاهی و آبی به سمت کشاورزی و خاک  Arc GIS اراضی در محیط نرم افزار

% کاهش یافته است.این تغییرات در پوشش کاربری اراضی نشان داد که  3/74% و  2/38وسنگ و مسکونی به ترتیب 

شود و از این رو مدیریت صحیح حوضه آبخیز مورد نیاز استفاده از زمین تهدیدی جدی برای منابع آبخیز محسوب می

ود نقش خود را در توسعه اقتصادی روند و دیگر قادر نخواهند بباشد در غیر این صورت این منابع به زودی از بین میمی

 .منطقه ای ایفا کنند

اند. براساس این پژوهش رشد اسپرال شهری از ( روند توسعه اسپرال را در اروپا ارزیابی کرده2018اورامبوت و همکاران )

دیده های مختلف مشخصات شهرهای جهان سوم نبوده است؛ بلکه این نوع رشد در بیشتر مناطق شهری دنیا به شکل

، توسعه شهری سه برابر بیش از رشد جمعیت شهری بوده است 2000تا  1980می شود؛ به طوری که در بین سال های 

 که از میل به توسعه پیرامونی و به صورت پراکنده حکایت دارد.
 

 روش تحقیق داده ها و -2

یلی است. جمع آوری اطالعات در تحل –مطالعه حاضر از لحاظ هدف گذاری کاربردی و از لحاظ روش شناسی توصیفی 

ای در بازه ای و در بخش تحلیلی پژوهش از طریق استخراج تصاویر ماهوارهبخش توصیفی از طریق مطالعه اسناد کتابخانه

 ساله برای شهر تربت جام انجام گرفته است. 20زمانی 

ازماهوراه لندست   OLIسنجنده  2020 و سال2000هایمربوط به سال ETMدر این تحقیق از تصاویر سنجنده 

ای لندست تصحیح هندسی و رادیو متریک شد تا خطاهای مربوط به تصاویر استفاده شده است. در ابتدا تصاویر ماهواره

ای شد. العات ماهوارهدرادامه محدوده مورد مطالعه ازتصاویر جدا کرده و اقدام به طبقه بندی اط ای کاهش یابد.ماهواره

ها از باشد. در این روش برای رده بندی پیکسلروش مورد استفاده جهت طبقه بندی اطالعات روش نظارت شده می
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ها های مشخص از تصویر برای هر یک از کالسگردد. بدین معنی که با تعریف پیکسلهای آموزشی استفاده مینمونه

نظر گرفته شده انجام شده است. همچنین الزم به توضیح است که الگوریتم های در عمل طبقه بندی در قالب کالس

طبقه بندی نظارت مورد استفاده قرار گرفته است. در این روش ارزش بازتابی هر پیکسل ناشناخته  جهت حداکثر مشابهت

و فرض بر این است که  و بر اساس واریانس و کوواریانس آن طبقه واکنش طیفی ویژه، مورد تجزیه و تحلیل قرار میگیرد

 (.1392اند)علیزاده ربیعی،میانگین آن طبقه قرار گرفته های هر طبقه بر اساس توزیع نرمال در اطراف پیکسلتوزیع داده

 
 ( تصاویر مورد استفاده جهت تهیه نقشه کاربری اراضی1جدول)

قدرت تفکیک  تاریخ گذر سنجنده ماهواره
 (m)مکانی

 ETM 158-36 11/04/1379 30 7لندست
 OLI 158-36 11/04/1399 30 8لندست 

 

 ( تصاویر و باندهای مورد استفاده برای محاسبه دمای سطح زمین2جدول)
 تاریخ باندهای حرارتی  سنجنده ماهواره
 ETM BAND (61,62) 11/04/1379 7لندست
 OLI BAND (10,11) 11/04/1399 8لندست 

 

 2000-2020های بندی سال ( نتایج ارزیابی دقت طبقه3جدول)
ضریب  شاخص کاپا سنجنده ماهواره

 صحت
 ETM 0,86 0,91 7لندست
 OLI 0,88 0,93 8لندست 

 
 ( نقشه موقعیت منطقه مورد مطالعه منبع: یافته های تحقیق1شکل)
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 نتایج و بحث   - 3

 1379نقشه کاربری سال
اراضی در چهار کالس مشخص شده است که با استفاده همان طور که در شکل زیر مشاهده می شود نقشه کاربری 

و استفاده از الگوریتم های طبقه بندی نظارت شده بدست آمده است محدوده خاکستری  1379از تصاویر ماهواره ای سال 
رنگ مناطق ساخته شده را نشان می دهد و محدوده های زرد رنگ اراضی بایر می باشد  اکثریت محدوده مورد مطالعه 

 مربوط به محدوده ساخته شده می باشد که بیشترین مساحت را به خود اختصاص داده است . 1379سال در 
 

 
 7منبع: یافته های تحقیق تصاویر ماهواره ای لندست  1379( نقشه کاربری اراضی سال2شکل)

 

 1399نقشه کاربری سال 
کالس مشخص شده است  که با استفاده همان طور که در شکل زیر مشاهده می شود نقشه کابری اراضی در چهار 

و استفاده از الگوریتم های طبقه بندی نظارت شده بدست آمده است محدوده خاکستری  1399از تصاویر ماهواره ای سال 
رنگ مناطق ساخته شده را نشان می دهد و محدوده سبز رنگ فضای سبز و پارک هارا نشان می دهد  و محدوده زرد 

مربوط به محدوده ساخته شده می باشد  که 1399اشد  اکثریت محدوده مورد مطالعه در سال رنگ اراضی بایر می ب
 بیشترین مساحت را به خود اختصاص داده است .
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 8منبع: یافته های تحقیق تصاویر ماهواره ای لندست  1399( نقشه کاربری اراضی سال3شکل)

 

 1379نقشه دمای سطح زمین 
نمایش داده شده است با توجه به این نقشه کمترین  1379دمای سطح زمین برای سال  ( نقشه تغییرات4در شکل )

درجه می باشد. همان طور که مشاهده می شود دمای زیاد در مرکز شهر و خصوصا  در  26درجه و بیشترین آن 7دما 
که از مقایسه نقشه دما  محدوده کاربری ساخته  شده می باشد اراضی کشاورزی اطراف شهر دارای دمای پایین می باشد

 به خوبی استخراج می شود . 1379و نقشه کاربری مربوط به سال 
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 7منبع: یافته های تحقیق تصاویر ماهواره ای لندست 1379( نقشه تغییرات دمای سطح زمین سال4شکل)

 1399نقشه دمای سطح زمین
شده است. باتوجه به این نقشه کمترین نمایش داده  1399(نقشه تغییرات دمای سطح زمین برای سال 5در شکل )

شود دمای زیاد در درجه با رنگ قرمز  می باشد همان طورکه مشاهده می 39درجه با رنگ زرد و بیشترین آن  22دما 
مرکز شهر و خصوصا در محدوده کاربری های ساخته شده می باشد.  اراضی کشاورزی اطراف شهر دارای دمای پایین 

 باشد .می

 
 8منبع: یافته های تحقیق تصاویر ماهواره ای لندست 1399نقشه تغییرات دمای سطح زمین سال( 5شکل)
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 نتیجه گیری و جمع بندی    4

دالیل متعددی برای ایجاد جزایر حرارتی شهری وجود دارد به طور مثال، سطوح تیره از قبیل پیاده روها و نمای 

باشند، سطوحی مانند آسفالت و بتن به دلیل ماهیت و ها جاذب درصد زیادی از انرژی خورشیدی میساختمان

جنسی که دارند از ظرفیت گرمایی و تابش سطحی بیشتری در مقایسه با مناطق حاشیه شهرها برخوردار هستند. 

( پردازش تصاویر 18: 1396شوند.)محمودی و همکاران،این موارد باعث تغییر در بیالن انرژی مناطق شهری می

باشد. حلیل چگونگی تغییرات کاربری اراضی سطح زمین از جمله مباحث جدید و هائز اهمیت میماهواره ای و ت

 تمامی دربرگیرندة که شودمی گفته موجود در وضعیت زمین از استفاده نوع به آن کلی مفهوم در اراضی کاربری

( هدف از تحقیق 65 ،1400شود.)محمدپور:می صنعت و طبیعی منابع ، کشاورزی مختلف هایدر بخش کاربری

باشد. در پژوهش حاضر حاضر بررسی تغییرات کاربری اراضی در افزایش و یا کاهش دما در شهر تربت جام می

ای در های شهر،کشاورزی، بایر و فضای سبز و پارک با استفاده از تصاویر ماهوارهتغییرات پوشش زمین در کاربری

از الگوریتم حداکثر مشابهت، روش نظارت شده استفاده شده است. با با استفاده  1399، 1379بازه زمانی سالهای،

باشد بیشتر مساحت شهر در این سال مربوط به کاربری مسکونی می 1397توجه به نتایج طبقه بندی برای سال 

همچنین با توجه به نقشه دمای سطح زمین برای این سال بیشترین دمای سطح زمین مربوط به مناطق مسکونی 

نیز کاربری  1399باشد. باتوجه به نقشه طبقه بندی شده برای سال درجه سانتی گراد می 26ای برابر با با دم

مسکونی در این سال رشد چشم گیری داشته است و در این سال نیز بیشترین مساحت مربوط به کاربری مسکونی 

درجه  39مناطق مسکونی برابر با  بیشترین دما مربوط به 1399باشد همچنی باتوجه به نقشه دما برای سال می

میتوان نتیجه گرفت  1399و  1379های باشد. باتوجه به نتایج طبقه بندی و نقشه دما  برای سالسانتی گراد می

های های حرارتی افزایش یافته است و این اتفاق به دلیل کاهش محدودههای شهری محدودهکه با افزایش محدوده

بنابراین می توان استنباط شود. های کشاورزی باعث تعدیل هوا و کاهش دما میمحدودهآید. کشاورزی به وجود می

کرد که پوشش فضای سبز داخلی شهری عملکرد قابل توجهی در تقسیم جزایر حرارتی شهری و کاهش اثر جزایر 

دارد. همچنین حرارتی دارد و پوشش ساختمان داخلی شهری عملکرد قابل توجهی در افزایش جزایر حرارتی شهری 

های شهری، سیاست گذاری ها و مدیریت ریزینتایج نشان داد که دادههای سنجش از دور میتوانند در برنامه

تصمیمات برای تغییرات مناسب زیست محیطی شهری و بهبود اثرات آن در کارهای عمرانی و طرح های توسعه 

 یحرارت ریاستخراج جزاتوان به تحقیقی با عنوان یدر مقایسۀ مطالعات مشابه صورت گرفته م .شهری استفاده شود

رداخته شده اشاره پ1394در سال و همکاران  یالمدرس ینیالحساستر که توسط  ریشهر تهران با استفاده از تصاو

سطح  یبا دما یاهیدر تهران و رابطه پوشش گ یشهر یحرارت ریجزا دهیاستخراج پد قیتحق نیا یکه هدف اصلکرد 

شد و مشخص شد  میدسته تقس 5تهران به  یحرارت رینقشه جزا نیسطح زم یاپس از استخراج دم . کهبود نیزم

نجا کم است مثل پارک الله و برعکس هرچه آدر  نیسطح زم یدارند دما یادیز یاهیکه پوشش گ ییکه مکان ها

. همچنین نتایج پژوهش خرداد تهران 15است مثل بازار  شتریدر آنجا ب نیسطح زم یکمتر باشد دما یاهیپوشش گ

 Geo Eyeکه با استفاده از روش طبقه بندی شیء گرا و تصاویر  2011حاضر با پژوهش یوو و همکاران در سال 

باشد. همچنین با نتایج پژوهش الشریف و همکاران در اقدام به استخراج نقشه کاربری اراضی نموده اند همسو می

برای پیش بینی تغییرات کاربری اراضی کالنشهر طرابلس  CA-ارکوفکه با استفاده از مدل زنجیره م 2013سال 

 باشد.لیبی پرداخته ان همسو می
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 منابع  -6

علیزاده ربیعی، حسن، سنجش از دور: اصول و کاربرد. انتشارات سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاه ها)سمت(، 

 .218، صفحه 1392

  استرریشهر تهران با استفاده از تصاو یحرارت ریاستخراج جزا ل،یدعقی،سیمیابراه ؛ی،مهدیساعت ؛یعل دی،سیالمدرس ینیالحس

 ینقشه بردار یدانشکده مهندس یطوس نیرالدیخواجه نص یدانشگاه صنعت یاطالعات مکان یفناور یمهندساولین کنفرانس 

 1394ماه  ید 30و  29،

 هیس،نشریبراساس مدل تاپس یماهواره ا ریو انطباق آن با تصاو یحرارت یابی،مکان  ،جاللی،رحمان؛طاهری،مختار؛زندیکرم

 99،بهار 56 ستم،شمارهیب ،سالییایعلوم جغراف یکاربرد قاتیتحق

با استفاده از سنجش از دور و  هیشهر اروم یحرارت  ی رهیجز یمکان_یزمان لی، تحل نیمقدم،محمدحس ییرضا ،ساجده؛یمراد

 1399و چهارم، تابستان  یشماره س ،یطیو مخاطرات مح ای،جغرافییایاطالعات جغراف ستمیس

شهر کرمانشاه در شب و روز با استفاده  ییگرما رهیجز یو فصل یدوره ا راتییتغ یبررس روس،ی،سیه،مهتاب؛هاشمیروز؛ناصریمجرد،ف

 1397،تابستان 2،شماره 44و فضا،دوره  نیزم کیزیف ،یماهواره ا ریاز تصاو

در رابطه با  یشهر یحرارت رهیروند توسعه جز لی،تحل ،سجادید؛نظری،سعیمیثار؛کریصفت،ا یینورا روس؛ی،سیدره بادام یهاشم

در منابع  ییایلندست، سنجش از دور و سامانه اطالعات جغراف ریتصاو یزمان یپوشش با استفاده از سر/یاراض یکاربر رییتغ

 1394 زیی)سال ششم/شماره سوم(، پا یعیطب

 رماهوارهیکالنشهر تهران با استفاده از تصاو یحرارت رهیشدت جز یزمان_ییفضا راتییتغ ،براوردیان،مجتبیعیرف ؛یراد،هاد ییرضا

 1396 زیی، پا27 یاپی،شماره پ7 ،سالیمنطقه ا یزی،فصلنامه برنامه ر ASTER وLANDSAT8 یا

)شهر  ASTERیماهواره ا ریبا استفاده از تصاو یشهر یحرارت ریجزا دهیوقوع پد یبررس م،ی،محمدابراهیفیعف ؛ی،مجتبیمحمد

 1400و هفت، بهار  یسال دهم، شماره س ،یطیو مطالعات مح ای( ، فصلنامه جغرافرازیش

 ریبا استفاده از تصاو نیسطح زم یبا دما یاراض یکاربر راتییارتباط تغ یبررس م،ی،کریمانی؛سلیمصطف دپور،ی،شادمان؛رشیشیدرو

 1398بهار  54و توسعه شماره  ای(، جغرافوانی)شهرستان مر یماهواره ا

روند  یابیو ارز نیسطح زم یدما شیپا د،ی،مجیمیابراه م؛یان،مریخسرو ،کاظم؛یاباد یعل ،ابوالقاسم؛یراحمدیرضا؛امی،علیارظتان

 1395 زیی، پا8،شماره  یدروژئومورفولوژی(، ه شانیپر ی اچهیزدری)حوضه ابخیاراض یکاربر راتییتغ

 نیسطح زم یدما یمکان_یزمان یبر الگوها یاراض یکاربر راتییآثار تغ یبررس م،ی،کریمانیسل ،شادمان؛یشیدرو ؛ی،مرتضیشعبان

 ، بهار 1، شماره 73 یاپی، پ30، سال  یطیمح یزیو برنامه ر ای) شهرستان سقز( ، جغرافیحرارت ریو جزا

 یدر ارتباط با دما نیزم یو کاربر یاهیپوشش گ راتییتغ یبررس(،1399،)جواد ،یجمال آباد م؛یابراه ،یاکبر د؛یعبدالمج ،یاحمد

 ی.دانشگاه خوارزم ییایعلوم جغراف قاتیمجله تحق ن،یسطح زم

(، شناسایی جزایر حرارتی شهری مبتنی بر رویکرد زیست محیطی)مطالعه 1396احمدی، محمود، داداشی رودباری، عباسعلی،)

 . 1396،پاییز 3،شماره67، پیاپی28جغرافیا و برنامه ریزی محیطی، سال شهر اصفهان(،موردی: کالن

 های مارکوف و شیءگرا.بررسی نقش تغییر کاربری اراضی مناطق روستایی بر اساس روش (،1400محمدپور،زینت،)

 دور، دانشگاه تبریز.)مطالعه موردی: روستاهای بخش سنگان(، پایان نامه کارشناسی ارشد، سیستم اطالعات جغرافیا و سنجش از 
Yu, H.Y., Cheng, G., Ge, X. S. and Lu, X.P.(2011).Object oriented land cover classification 

using ALS and Geo Eye imagery over mining area, Transactions Nonferrous Metals 

Society of China 21:733-737. 
Weng, Q. (2001). A remote sensing? GIS evaluation of urban expansion and its impact on 

surface temperature in the Zhujiang Delta, China. International journal of remote sensing, 

22(10), 1999-2014. 
Huang ,J. ,Wu ,Y., Gao ,T., Zhan ,Y., Cui ,W.,(2015),An Integrated Approach based on Markov 

Chain and Cellular Automata to Simulation of Urban Land Use Changes ,Applied 
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بررسی میزان رطوبت خاک در پوشش های مختلف اراضی با استفاده از سنجش 
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 چکیده 

مهم در چرخه آب وانرژی درمدیریت منابع آب وخاک بسیار مهم تلقی عنوان عامل  بهپایش رطوبت سطحی خاک 

شود. این فاکتور مهم، به دلیل تغییر پذیری ویژگی های خاک ،توپوگرافی، پوشش گیاهی وپویایی آب وهوا در زمان می

ر مهم بر روی عوامل محیطی بسیاری همچون رطوبت سطح خاک به عنوان پارامت کند.ومکان، به شدت تغییر می

فرایندهای تعاملی بین سطح زمین و اتمسفر و تغییرات آب و هوایی تاثیر میگذارد. در دهه گذشته محققین بسیاری از 

ها تا حدود زیادی معایب اند. استفاده از این دادهگیری رطوبت خاک استفاده کردههای سنجش از دور برای اندازهداده

در پژوهش حاضر با استفاده  اده از مشاهدات زمینی از جمله هزینه زیاد و دشواری جمع آوری داده را کاهش میدهد.استف

، روش های مختلف برآورد رطوبت سطحی خاک مورد آزمون قرار گرفت. برخی از شاخص 8از داده های ماهواره لندست 

شاخص هی تفاضلی نرمال شده، شاخص نرمال شده رطوبت، هایی که دراین پژوهش استفاده شد عبارت اند از: شاخص گیا

. شد یبند میتقس کویرو  خاک،مزرعه پسته پیمنطقه مورد مطالعه به سه ت اراضیپوشش . دما یاهیپوشش گ یخشک

حاشیه در  8های پیشنهادی و رابطه پوشش گیاهی با آنها از تصاویر ماهواره لندست به منظور ارزیابی دقت این شاخص

  .های زمینی ارزیابی شدو نتایج آن با دادهاستفاده  2020و  2019سال های در برکوه کویر ا

 لندست، سری زمانی، پوشش اراضی، طبقه بندیهای کلیدی: واژه
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Abstract 

Monitoring soil surface moisture, as a crucial factor in water and energy cycles, is of great 

importance in water and soil resource management .This important factor varies dramatically in 

time and space due to variability in soil characteristics, topography, vegetation, and dynamic 

nature of the climate. Moisture and surface temperature influence as an important parameter on 

many environmental factors such as interactive processes between the Earth's surface and the 

atmosphere and climate change. Over the past three decades, researchers have used many remote 

sensing data to measure moisture and soil temperature.  Using these data greatly reduces the 

disadvantages of using ground observations, including the high cost and difficulty of data 

collection. In the present study, using Landsat 8 satellite data, different methods for estimating 

soil surface moisture were tested. Some of the indicators used in this study are: normalized 

differential vegetation index, normalized humidity index, vegetation dryness index, temperature. 

Land cover of the study area was divided into three types of pistachio fields, soil and desert. In 

order to evaluate the accuracy of these proposed indicators and the relationship between 

vegetation and them, Landsat 8 satellite images on the edge of Abarkooh desert in 2019 and 2020 

were used and the results were evaluated with terrestrial data. 

Keywords: Landsat, time series, land cover, classification 

 

 مقدمه – 1
است  ستیز طیموجودات زنده و مح نیب یچرخه مواد و تبادل انرژ یبرا یمنبع ضرور کیخاک (2018)1فنگوئیرو

 .است یضرور اریبس ستمیخدمات اکوس میو در تنظ
 یادیبن یاز پارامتر ها یکی خاک ترطوب( 1382( بداق جمالی )2011وهمکاران )3( می نت2005وهمکاران )2النت

 نیگذارد. در تبادالت ب یم متقیمس ریخاک تأث های مسیکروارگانیو م یو جانور یاهیگ زندگی بر که است تزیسطیمح
 و اک،خ یرطوبت یاز محتوا یآگاه لیدل نهمی هاین جریان است. ب یخاک و اتمسفر، رطوبت خاک مهار کننده اصل

 طیباشد که در مطالعات آب شناسی، علوم خاک، مح یم یاز موضوعات مهم یآن یک یزمان راتییو تغ یمکان یعتوز
 .است ازیمورد ن یو کشاورز یزیست، هوا شناس

رطوبت  زانیم ازقیع دقالاط.باشدیخاک رطوبت خاک م ةدهند لیتشک یاز اجزا گرید یک( ی1387ی )نینا یموحد
 .گرددنیاز امکانات زم نهیبه یبردارمنجر به بهره تواندیآن م یو زمان یمکان یهاخاک و نوسان
 نیما ب یاست که در فضا یآب زانیم (4SMرطوبت خاک)( در پژوهش خود بیان نموده است که 1390علیزاده )

 10آب موجود در خاک تا عمق  زانیم شود،یداده م صتشخی خاک رطوبت عنوانذارت خاک وجود دارد. آنچه به
 رطوبتحجم خاک را ای. مقدارآب موجود در هر جرم شودمی گفتهخاک یکه به آن، رطوبت سطح استمتری یسانت

                                                                    
1 Fangueiro 
2 Lunt et al  
3 Minet et al   
4 Soil moisture 
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. در واقع، مقدار رطوبت، ندیگویآب در خاک م لپتانسیآب در خاک را ییایمیو ش کیزیف تیوضع و. حالت ندیگومی خاک
که توان  کندیم فیما توص یآب در خاک برا لپتانسی اما. دارد وجود خاک در آب مقدار چهاست که نیا کنندهانیفقط ب
 است. چگونه رطوبت توسط کارانجام

 یطیمح یرهایمتغ نیازمهمتر یکیرطوبت خاک ( در پژوهش خود بیان نموده اند که  1392ابرهیمی و اسماعیلی )
حاصل درحوزه سنجش ازدور  یها شرفتیباشد. با توجه به پ یم اکولوژی و یدرولوژی،هیشناس میو مرتبط با اقل نیزم

رطوبت خاک  تیاز وضع یمناسب نیتخم بهتوانیم ن،یسطح زم یدما یاهیشاخص گ بیاندکه باترک افتهیمحققان در
 .افتیدست  یمحل اسیدرمق

از اجزا  (یکی%15/0) ژیدرولویه چرخهن در آاندک  همخاک با وجود س یرطوبت سطح( 1392بابائیان وهمکاران )
 ، آبگردش  زیو ن نیو اتمسفر زم نیسطح زم نیب هکنند لنقش کنتر رایز شود؛یم بمحسو نیزم هپوست اثرگذار مهم
 .کندیم فایرا ا عتیو کربن در طب ژیانر

و  یجانور ،یاهیگ یکه بر زندگ باشدیم ستیز طیمح یادیبن یاز پارامترها یکیرطوبت خاک ( 1393متین فر )
 لیدل نیبه هم کندیم فایهوا و خاک ا نیب یدر تبادالت انرژ یگذار بوده و نقش عمدها ریتاث ماًیمستق هاسمیکرواورگانیم

آب وهوایی، اکولوژی و هیدرولوژی درمقیاس  یهامدلدرمهم اریبس یاز اجزا گرید یکیآن،  یزمان راتییو تغ یمکان عیتوز
 شود.جهانی، منطقه ای و محلی محسوب می

منابع آب و خاک ضروری است.  نهیبه تیریخاک برای مد یبرآورد رطوبت سطح( 1393خانمحمدی وهمکاران )
آب و انرژی به واسطه  یدرتعادل جهان یاست که نقش مهم عتیطب یآب ۀمهم در چرخ رییخاک ، متغ یرطوبت سطح

خاک،  یها یژگیو رییرپذییتغ لیدارد. رطوبت خاک به دل یو هواشناس کیاکولوژ ک،یدرولوژیه ندهاییبر فرآ ریتاث
با  میرطوبت خاک، به طور مستق رییکند. اندازه گ یم رییدر زمان و مکان تغ وارین ییایو پو یاهیگ ،پوششیتوپوگراف

سنجش از دور  ایو  یتوابع انتقال لهیبه وس میمستق ریبه طورغ ای TDRاستفاده از روشهای درجا مانند نوترون مترو  
برای  باشند،می بربر و هم زمان نهیهم هز عیدرجا معموال در پهنه های وس هایریی. از آنجا که اندازه گشودیانجام م

 همچون سنجش از دور را به کار گرفت. هاییروش توانیبزرگ، م اریبس مکانیهایاسیبرآورد رطوبت خاک در مق
 یتابش یانرژ لیوتبد اهانیوتعرق گ ریتبخ قیرطوبت خاک ازطر یو افق یدعمو عیتوز( 1393متین فروسعدی خانی )

رطوبت خاک عالوه  یدانیم یریاندازه گ یسنت های. روشگرددمی کنترلمحسوس ینهان و شارحرارت یبه گرما یورود
دهند، لذا سنجش  نشان نحومطلوب به هاآن را در سطح حوضه یمکان راتییتغ توانندیو پرزحمت بودن نم یبرطوالن

استقبال قرارگرفته است. بطور معمول خاک مرطوب ازخاک خشک  ارموردیکرده و بس دایامرپ نیدرا یلبدییازدور نقش ب
نازک آب اطراف ذرات  هیرا ال یرگیت نیعلت ا ابدی یآن کاهش م فیبازتاب ط رایاست ز تررهیت یمرئ فیدرمحدوده ط
ذرات و غشا آب اطراف ذرات  نیب یبخش از انرژ نیمکرر ا یانعکاس ها لیبه دل نیرابناب دانندیآن م یخاک و اثرها

تربه نظر  رهیت یفیمحدوده ط نیخاک درا نیبنابرا ابدی یو بازتاب خاک به فضا کاهش م افتهی شیافزا یجذب انرژ
 . رسدیم

تا  دهدیامکان را م نیا پژوهشگران ک بهارطوبت خ شیو پال یریاندازه گ اییتوان( 1394فرح بخش وهمکاران )
مطالعه کنند.  یکشاورز یاریبآ یهابرنامه ارش وب زانیم یلاز قب یطیمح طیرا با توجّه به شرا اهانیگ یدیعملکرد تول

خشک  یهاخاک ن،یهستند؛ بنابرا یباد شیفرسا مستعدلذابرخوردار بوده ینییپا یسبندگچبدون رطوبت، از  یهاخاک
 .شوندمی وبمحس زگردیر هاینونامستعد ک

 زیرین خاک سطح رطوبت برآورد برایتفاضل نرمال شده  شاخصاست که  دهیرس جهینت  نی(  به ا1996)  1ویل
 .رددا گیاهان در آبی تنش  و ارشـب با باالیی همبستگی شاخص این زیرا ،است مناسب نیز  اهیـگی پوشش

درجه حرارت  راتییتغ ینیب شیآب و هوا است. درک و پ ستمیمهم در س ریمتغ کی( رطوبت خاک 2000) 2روبوک
آب و هوا و  راتییتغ راتیتأث نیرطوبت خاک دارد ، همچن راتییبه دانش تغ یادیز یبستگ لیو س یسطح ، خشکسال
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آب و هوا ، توسعه و  لیو تحل هیتجز یبرا جادر یها یریاندازه گ یمشاهده ا یآب و هوا مجموعه داده ها ینیب شیپ
 راتییتغ ،یبه طور کل ن،یسطح زم یهامهم است. مدل اریسنجش از دور بس یبرا نهیزم قتیمدل و به عنوان حق یابیارز

با  سهی. در مقاکنندیمشاهده نم یهواشناس ایشده و  دیشدن با مدل تول اجباری زمانشده را دررطوبت خاک مشاهده 
رطوبت خاک  ،یرطوبت خاک تابستان نیتریبا طوالن هاستگاهیا یدما، برا شیخشک شدن تابستان با افزا یهاینیبشیپ

 ریتبخ یاز جبران آن برا شتریدر بارش ب یشیاست. روند افزاکه دما باال رفته  یاست در حال افتهیشیمتر افزا 1در سطح 
 است افتهی شیافزا

با استفاده از روش  توانیآب خاک را م محتوای رطوبت خاک یمحتوا یرگیاندازه هایروش( 2001) وهمکاران 1کئر
های مستقیم و غیرمستقیم اندازهگیری شود. برخی از دستگاههای اندازهگیری رطوبت خاک به طور غیرمستقیم آورده 

 شده است .
 :الف(روش های مستقیم

 شودیم یرگیرطوبت به طور مشخص اندازه یحجم ای یجرم ریمقاد میمستق یها در روش. 

 لمسی روش 
 :میرمستقیغ یها ب (روش
و سپس  شدهیری، اندازه گ که درصد رطوبت بر آن مؤثر است گریعامل د کیابتدا  دیبا میرمستقیغ یها در روش

 .است موارد پرداخته شده نیاز ا یبرخ حیکه در ادامه به توض شودیزده م نیرطوبت خاک تخم

 گاما تابش دستگاه 

 یزمان سنجی انعکاس روش 

 نوترونمتر دستگاه 

 گچی بلوک 

 انتقالی توابع 

 زمان دامنه انتقال (TDT ) 

 سنجش ازدور 

با استفاده از  توانمی که اندمطرح کرده یرا بر اساس فضاTVDI   شاخص( 2002) همکارانش و2ساندهولت

  مثلثی روش کمکزد. آنها به نیتخم ریتصو هایکسلیتمام پ یرطوبت خاک را برا تیآن وضع

LST/NDVIنظر  زمتنوع، ا یاهگی پوششبا یریتصو یها کسلیزدند. پ نیخاک را تخم یرطوبت سطح

شکل  یبرا گری.به عبارت ددهدیم شنمایاز رطوبت خاک را از حالت مرطوب تا خشک را یتراکم گستره کامل

 همه دامنه ممکن را پوشش دهند. دبایموجود در منطقه   NDVI    ریمقاد یمثلث یفضا یریگ

 نیزم یسطح دمای و یـاهیدو شاخص، پوشش گ نیا بیادند از ترکد نشان ،(2004) همکاران و 3سیلیگ

فراوان بر  یراتیرطوبت خاک، تاث راتتغییبرآورد رطوبت خاک با دقت قابل قبول استفاده کـرد. یبرا توانیم

با مقدار رطوبت خاک را  ییباال یدما، همبستگ روزانهراتییتغ گر،یخاک دارد. به عبارت د یحرارت یهایژگیو

 دارا خواهد بود.

منابع آب و خاک دارد. رطوبت خاک  تیریدر مد یمهم اریخاک نقش بس یرطوبت سطح ژهیرطوبت خاک، به و

 ندیکه فرآ ،یو نفوذ یآب سطح روان نیباران ب عیدر توز ژهیبه و عت،یطب یدر چرخه آب ینقش مهم نیهمچن

 تیرطوبت خاک اهمی هاداده یابی. بازکندیم فایاست، ا کیو ژئومورفولوژ کیدرولیه یندهایبعد از فرآ یمهم

                                                                    
1 Kerr 
2 Sandholt 
3 Gillise 
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ی شناس میاقل (،2007وهمکاران )1ی بقدادیکشاورز ،یدرولوژیگوناگون همچون ه یدر کاربردها یانیشا

 ( دارد.2005وهمکاران ) 2وهواشناسی، علوم خاک اکولوژی و زراعت النت

( سنجش از دور این امکان را به وجود آورده است که بایک مقیاس وسیع تر، باصرف 2008وهمکاران) 3بن دور

تر پارامتر های مربوط به حوزه علوم زمین راتعیین ودرصورت لزوم مورد نظارت تر وسرعت مناسبهزینه کم

شوند تا خصوصیات ساس روش های فیزیکی یا تجربی تحلیل میشوند.نمونه داده های سنجش از دور براواقع می

توانندبه عنوان پشتیبان برای ای میمختلف خاک تعیین شوند.در ضمن، تصاویر حاصل از سنجنده های ماهواره

 نقشه های خاک استفاده شوند.

ست که بر ا یکیدرولوژیه یندهایمهم در فرآ یرهایاز متغ یکی(رطوبت سطح خاک 2009وهمکاران )4ونگ

رطوبت  یو زمان یمکان راتییتغ قیگذارد. برآورد دق یم ری/ اتمسفر تأث نیدر سطح زم یتبادل آب و شار انرژ

در سنجش از دور  ریاخ یکیتکنولوژ یها شرفتیاست. پ یاتیمتعدد ح یطیمح ستیمطالعات ز یخاک برا

کرد که  یریسنجش از دور اندازه گ یتوان با انواع روشها ینشان داده است که رطوبت خاک را م یماهواره ا

سنجش از دور رطوبت  شرفتیجامع بر پ یمقاله مرور نینقاط قوت و ضعف خاص خود هستند. ا یدارا کیهر

 ویکرووی، ما ی، حرارت ینور یریاندازه گ قیاز طر خاکبرآورد رطوبت  یبرا یکیتکن یکردهارویخاک با تمرکز بر

خالصه  یفعل یابیباز یروشها تیو وضع یکیزیدهد. اصول ف یفعال ارائه م ویکروویما یریو اندازه گ رفعالیغ

در  دیکه با یدیبرآورد رطوبت خاک و مسائل کل یفعل یها تمیموجود در الگور یها تیشده است. محدود

 .ردیگ یمورد بحث قرار م زیبه آنها پرداخته شود ن کینزد ندهیآ

 کار به 0-20 و cm  10-0رطوبت خاک در اعماق نیتخم یرا براTVDI  ونگو همکاران )2010(، شاخص

 راتیحذف تاث یانجام شده است. براLandsat ریو با استفاده از تصاو نیاز چ ایمنطقه یکار برا نای.  اندبرده

باندهای سه و چهار این سنجنده انجام شده  یراب یاتمسفر حیتص6S، با استفاده از مدل NDVI اتمسفر بر 

TVDIیریو چهار داده اندازه گ یو رطوبت خاک از ساست. در ضمن برای تعیین ضرایب رگرسیون خطی 

پوشش بر رطوبت  ریشده است تا تاث هینوع پوشش ته یهانقشه قتحقینیاستفاده شده است. در ا ینیشده زم

 .ابدییم شیرطوبت خاک افزا یاهیپوشش گ شینشان داد که با افزا مطالعهنیشود. ا یخاک بررس

 یلتبد ندیفرا هکنند لدارد و کنتر ژیانرجهانی  چرخهدر  یدیک نقش کلارطوبت خ( 2014وهمکاران ) 5ویریکن

 .محسوس است یان و گرماهن یدر دسترس به گرما ژیانر

منظور،  نیا یخاک، برا یورد رطوبت سطحآبر یگرفته برات سنجش از دور صور یهادر روش( 2016امانی وهمکاران )

ویا ترکیب آن ها استفاده شده  7وحرارتی یا شاخص تفاضل نرمال شده گیاهی 6کیمادون قرمز نزد یباندها از اعموم

 است .
آب  یندهافرایآن در عیرطوبت خاک و نحوه توز زانیعات مالاط( در پژوهش خود بیان نموده است که 1396معظم )

 ،یمنابع آب تیرمدی زرع، و کشتو یکشاورز تیریمد ،یکیدرولوژیه ،یکشاورز یندهایفرا م،یاقل راتییو تغ ییو هوا
 نییتع ،یاهیاسترس گ نییتع اه،یمطالعه روند رشد گ تروژن،نی-کربن کلیس ،ییمطالعات آب و هوا ،یبارندگ زانیم شینما
آب  یمیاقل راتییتغ ل،یس ینیب شیآب باران به روان آب در پ لیاحتمال تبد ،خشکسالیینیبشیو تعرق، پ ریتبخ زانیم

 . شودیم یبررس گرید یعلم یهااز شاخه یاریو بس یآلودگ ینیب شیپ ،یسوز امکان آتش نتخمیو هوا،
رطوبت را  یمکان راتتغیی توانند یرطوبت خاک نم یدانیم یریگاندازه یسنت هایروش (1398) وهمکاران یباقر

                                                                    
1 Baghdadi et al 
2  Lunt et al 
3  Ben_dor et al 

 4 Wang 

 5 Vereecken   
6 Near-Wavelength Infrared (NIR) 
7 Normalized Difference Vegetation Index (NDVI) 
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 دهند.نحو مطلوب نشان به
خصوص در  مشکل در دو دهه گذشته فناوری سنجش از دور)به نیبرای رفع ا( 1398)وهمکاران یچمن ینیحس
استفاده قرار  مورد رطوبت خاک میرمستقیغ نیطور گسترده برای تخم ( بهیو حرارت کیقرمز نزد مادون /یمرئ محدوده

 گرفته است.
باشد که وجود  یمنطقه م یوحش واناتیو ح یاحشام اهل فیلات یاز مناطق مستعد برا یکیابرکوه  ریکو هیحاش

خود موجب  یامر به نوبه  نیباشد که ا یمراتع م شیرو یبرا ازیکننده رطوبت مورد ن نیمنطقه تام نیرطوبت خاک در ا
سنجش رطوبت  نیگردد بنابرا یوحش در منطقه م اتیح یبقا زیپرورش دهندگان دام و ن یبرا یاقتصاد تیرونق فعال

.باتوجه به مسئله  مراتع وبررسی میزان رطوبت خاک این منطقه قرار گرفته است قیتحق نیمنطقه مد نظر در ا نیخاک ا
ورطوبت پارامتر مهمی دروضعیت دارای اهمیت قابل توجهی است باتوجه به اینکه ابزار مکانیکی مشکل وهزینه براست 

 مراتع است درنتیجه استفاده ازسنجش ازدوردراین بخش حائزاهمیت است.

 روش تحقیق داده ها و -2

 منطقه مورد مطالعه:
این واقع شده است.  ریجنوب دهستان دهش یلومتریک20و در زدیدر پژوهش حاضر در استان  یمنطقۀ مطالعات

از  53° 47' 15"و  39° 53' 47"و طول جغرافیایی 19° 31' 09"و  31° 12' 47"یی ایجغراف یهاعرض نیمنطقه ب
هکتار آن  3160هکتار است که حدود 13971(. وسعت کل منطقه مورد بررسی 1نصف النهار مبداقرارگرفته است)شکل

میلی متر است.  67و 106( به ترتیب 1باغ پسته است. میانگین بلند مدت بارندگی ساالنه ایستگاه گاریز وابرکوه )شکل
درجه سانتی گراد 9/33و-3/4-میانگین کمینه وپیشینه دمای ماهانه در ماه های سرد وگرم به ترتیب در ایستگاه گاریز،

باشد. به طور کلی منطقه مورد مطالعه دارای اقلیم گرم وخشک است درجه سانتی گراد می9/38و  1-ودر ایستگاه ابرکوه 
 گیرد.ز در فصل زمستان که نیاز آبی حداقل است صورت میواین مقدار اندک بارندگی نی

 8لندست   ری( از تصاوTVDIدما )  _ اهیگ یرطوبت خاک  با استفاده از شاخص خشک یدر پژوهش حاضر جهت بررس
( و شاخص نرمال شده پوشش  LST) نیسطح زم ی. ابتدا تعداد شاخص دمادیاستفاده گرد 2019و  2020 یدر سال ها

 TVDIشاخص  یمحاسبه  یبرا ازیمورد ن بیدو شاخص ضرا نیو با استفاده از ا دی( محاسبه گرد NDVI)  یاهیگ
 قرار گرفت. شیسه شاخص مورد پا نیرطوبت خاک  با استفاده از ا یو زمان یمکان راتییبرآورد شد و تغ

 :8تصاویر ماهواره ای لندست
 8. مشخصات ماهواره لندست1جدول

 )میکرومتر(طول موج  باند طیفی
قدرت تفکیک مکانی 

 )متر(

 433/0 -453/0 یساحل /هزیهواو -1باند 

 متر 30

 450/0 – 515/0 آبی - 2باند

 525/0 – 600/0 سبز -3باند

 630/0 – 680/0 قرمز -4باند 

 845/0 – 855/0 مادون قرمز نزدیک – 5باند 

 560/1 – 660/1 مادون قرمز طول موج کوتاه – 6باند 

 100/2 – 300/2 مادون قرمز طول موج کوتاه – 7باند 

 متر 15 500/0 – 680/0 1پانکروماتیک - 8باند 

 متر 30 360/1 – 390/1 سیروس - 9باند 

 30/10 – 30/11 مادون قرمز حرارتی – 10باند 
 متر 100

 50/11 – 50/12 مادون قرمز حرارتی – 11باند 
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 مورد استفاده رطوبت هایشاخص
 (TVDI)یاهیگ-ییدما یشاخص خشک

 ریبا استفاده از تصاو رطوبت خاکمقدار  نییمناسب در تع هایاز شاخص یکی TVDI یاهیگ-ییدما یخشک شاخص
. دهدیحرارت سطح کاهش م قیرطوبت خاک از طر ریاساس است که تبخ نیآن بر ا یادیاست. اصول بن ایماهواره

 یدر منطقه، از خاک بدون پوشش تا خاک دارا یاهگی پوشش چهکه چنان افتندیخود در قیو کارلسون در تحق سیپرا
خشک تا کامل مرطوب در منطقه وجود داشته  طیاز شرا زیرطوبت خاک ن یکند، از طرف رییکامل  تغ یاهیپوشش گ
. کنندیم دایپ ایذوزنقه ای یمثلث شکلی اند،که مقابل هم رسم شده اینقطه یدر نمودار NDVIو  LST هایباشد، داده
 TVDIاساس شاخص  نیساندونت و همکاران بر هم ،یاهیشده از تقابل حرارت سطح و پوشش گ جادیا یفضابر اساس 

 :اندکرده فیتعر لیرا به صورت ذ
 

TVDI =
Ts-Tsmin

Tsmax-Tsmin
(1) 

 
هر  یحرارت سطح برا نیکمتر T_sminاز منطقه و  کسلیحرارت سطح مشاهده شده در هر پ T_sکه در آن: 

حرارت سطح  نیشتریب زین T_smax. دهدیخشک را نشان م یشده است که لبه لیدر مثلث تشک NDVI کسلیپ
 : شودیم حاسبهصورت م نیکه بد دهدیمرطوب را نشان م یداده شده است و لبه NDVIمشاهده شده در 

 
2) )Tsmax = a1 + bNDVI1                                       3))Tsmin = a2 + bNDVI2 
 

 a وb صورت  نیخشک و مرطوب بد هایخشک و مرطوب هستند و با استفاده از لبه هایلبه یمعادالت خط بیضرا
 :شودیم انیب

                                         

4)  )TVDI =
Ts-(a2+bNDVI2)

(a1+bNDVI1)-(a2+bNDVI2)
 

 
مرطوب و  طیخواهد بود. مقدار صفر معرف شرا ریمتغ کیصفر و  نیب TVDIشاخص  ریتوجه به معادله باال، مقاد با
 ( 2002_و همکاران  1خشک است.) ساندهولت طیخشک و معرف شرا یبه لبه یکینشانگر نزد کیمقدار 

 ( NDVI)یشاخص پوشش گیاه
 یاهیمطالعات پوشش گ ینهیاست که در زم ییهاشاخص نیتریو کاربرد نیترساده ن،یترشاخص از معروف نیا

خاک، به  یِنهیو زم یداشته و در مقابل اثرات جو یاهیپوشش گ راتییرا به تغ تیحساس نیترشیشناخته شده است. ب
 :شودیمحاسبه م ریاز رابطه ز NDVI اخصدارد. ش یکمتر تیکم باشد، حساس یاهیکه پوشش گ یجز در موارد

 
NDVI= (NIR-RED)/(NIR+RED) (5) 

 
 ریدر تصو کسلیهر پ یمقدار باند قرمز برا زین REDمادون قرمز و  کیثبت شده نزد کسلیمقدار پ 2NIR که در آن:

 است.
 

                                                                    
1 Sandholt 
2 Near Infrared 
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 (LST) نیسطح زم یشاخص دما
 یفیبه تابش ط ری( تصوDigital Number) یرقوم ریمقاد لیتبد یبرا ک،یومتریراد حیمنظور انجام تصح به
(Spectral Radianceمربوط به باندها )که   ریز  یهااز رابطه یحرارت یباندها یبرا ییروشنا یدما زانیو م کیاپت ی

 نشان داده شده است استفاده شد.
 

(6)   Lλ  (ML  Qcal)  AL 

 رابطه؛ نیدر ا

Lλ در باالی اتمسفر یفی: تابش ط 
ML   : باند خاص یسازی ضرب اسیعامل مق 

AL باند خاص یشیافزا یسازاسیمق: عامل 
Qcal باند مربوطه، ی: عدد رقوم 

به درجه  یفیتابش ط یحرارت یدر باندها باشد،یاخذ شده موجود م ریمرجع تصاو لیدر فا ALو  ML ریمقاد 
 . دیگرد لیدر سطح سنجنده تبد ییحرارت روشنا

(7   )Tb =
K2

ln(
K1
Lλ
+1)

 

 
Tb( ،نی)کلو گرددیکه بر سطح سنجنده ثبت م یتابش ی: دما 

 K1  وK2دیمرجع استخراج گرد لیهستند که از فا یحرارت یباندها یحرارت لیتبد یها: ثابت. 
 

 :Emissivity ایانتشار  بیضر ریمقاد
 ضریب انتشار مقادیر. 2جدول

Band 11 Band 10 Emissivity 

   sεضریب انتشار خاک  971/0 977/0

 vεضریب انتشار گیاه  987/0 989/0

 (2009و همکاران، 3، شائوها ژائو 1996و همکاران، 2؛ سبرینو 2014و همکاران،  1)اسکوکویک

 

 
 

 خشک و مرطوب هایلبه هایکسلیپ تیو موقع NDVI/LST: نمودار پراکنش 1شکل

                                                                    
1 Skokovic 
2 Sobrino 
3 Shaohua Zhao 
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 لبه خشک و لبه مرطوب یخط ونیرگرس هایمؤلفه.3جدول

 

 
 زدیو استان  رانیمنطقه مورد مطالعه در ا تیموقع:2شکل

 

 لبه خشک  لبه تر سال

2019.1.6 LSTMax(NDVI)=-153.11NDVI+298.97 LSTMin(NDVI)=430.14NDVI+236.44 

2019.1.22 LSTMax(NDVI)=-63.036NDVI+297.35 LSTMin(NDVI)=31.509NDVI+285.47 

2019.2.7 LSTMax(NDVI)=-35.264NDVI+297.91 LSTMin(NDVI)=41.695NDVI+287.63 

2019.2.23 LSTMax(NDVI)=-36.444NDVI+299.07 LSTMin(NDVI)=114.93NDVI+281.29 

2019.3.27 LSTMax(NDVI)=-31.19NDVI+300.77 LSTMin(NDVI)=40.893NDVI+289.58 

2019.4.12 LSTMax(NDVI)=-142.1NDVI+330.71 LSTMin(NDVI)=0.0068NDVI+1.9438 

2019.5.30 LSTMax(NDVI)=-49.593NDVI+333.42 LSTMin(NDVI)=0.1638NDVI+52.372 

2019.6.15 LSTMax(NDVI)=-36.102NDVI+333.04 LSTMin(NDVI)=0.0127NDVI+322.75 

2019.7.1 LSTMax(NDVI)=-68.465NDVI+342.97 LSTMin(NDVI)=26.422NDVI+326.94 

2019.8.18 LSTMax(NDVI)=-62.037NDVI+339.42 LSTMin(NDVI)=40.889NDVI+319.04 

2019.9.19 LSTMax(NDVI)=-68.889NDVI+335.04 LSTMin(NDVI)=17.521NDVI+318.3 

2019.11.6 LSTMax(NDVI)=-46.024NDVI+311.78 LSTMin(NDVI)=19.3NDVI+289.33 

2019.11.12 LSTMax(NDVI)=-26.694NDVI+298.11 LSTMin(NDVI)=20.449NDVI+289.27 

2020.1.9 LSTMax(NDVI)=-21.5NDVI+294.1 LSTMin(NDVI)=25.178NDVI+286.5 

2020.1.25 LSTMax(NDVI)=-22.208NDVI+291.42 LSTMin(NDVI)=27.812NDVI+283.01 

2020.7.19 LSTMax(NDVI)=-39.268NDVI+337.7 LSTMin(NDVI)=24.778NDVI+320.32 

2020.6.1 LSTMax(NDVI)=-39.98NDVI+334.78 LSTMin(NDVI)=41.429NDVI+312.98 

2020.5.16 LSTMax(NDVI)=-42NDVI+328.82 LSTMin(NDVI)=60.839NDVI+305.49 

2020.8.4 LSTMax(NDVI)=-280.42NDVI+383.42 LSTMin(NDVI)=112.41NDVI+302.45 

2020.8.20 LSTMax(NDVI)=-62.993NDVI+339.59 LSTMin(NDVI)=111NDVI+316.16 

2020.9.5 LSTMax(NDVI)=-61.042NDVI+334.16 LSTMin(NDVI)=18.176NDVI+316.37 

2020.9.21 LSTMax(NDVI)=-41.212NDVI+325.01 LSTMin(NDVI)=16.351NDVI+312.18 

2020.10.7 LSTMax(NDVI)=-3108.4NDVI+525.5 LSTMin(NDVI)=4.24NDVI+310.6 

2020.10.23 LSTMax(NDVI)=-29.421NDVI+311.63 LSTMin(NDVI)=20.609NDVI+300.98 

2020.11.24 LSTMax(NDVI)=-38.443NDVI+299.77 LSTMin(NDVI)=85.152NDVI+280.15 

2020.12.10 LSTMax(NDVI)=-41.538NDVI+289.77 LSTMin(NDVI)=102.03NDVI+273.11 

2020.12.26 LSTMax(NDVI)=-34NDVI+286.85 LSTMin(NDVI)=50NDVI+276.77 
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 نقشه پوشش اراضی منطقه مورد مطالعه و موقعیت نقاطه نمونه برداری : 3شکل 

درنظر گرفته  رینوع پوشش خاک، مزرعه و کو 3از روش حداکثر احتمال استفاده شد و ینقشه پوشش اراض هیجهت ته

 شده است.

 

 : روند تغییرات رطوبت خاک درپوشش اراضی پسته4شکل
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 تغییرات رطوبت خاک در کویر:روند 5شکل

 

 :روند تغییرات رطوبت خاک در پوشش اراضی خاک 6شکل

 نتایج وبحث-3

هجری شمسی در پوشش اراضی 2/9/1399میالدی معادل 24/11/2020باتوجه به نمودار های مشاهده شده  در تاریخ 

نطقه  وجود داشته است  نمودار پیک خاک وکویر ومزرعه پسته باتوجه به این که در آن زمان بارندگی و سیل در آن م

ها باالیی دارد ودر موارد دیگری از تاریخ ها نمودار تقریبا وضعیت ثابتی دارد  ولی در مزرعه پسته  به دلیل آبیاری

 نمودار ها متغیر است.
 

 نتیجه گیری و جمع بندی - 4
یه ذرا به دو صورت رواناب یا تغ یسرنوشت آب بارندگ ،یو توزیع رطوبت خاک سطح زانیم( 2004شریفی وهمکاران )

. بنابراین، در مدیریت آب وخاک، یکی از اقدامات مهم و اثربخش، پایش توزیع مکانی و زمانی تغییرات دکنیمشخص م
رطوبت سطحی خاک در مناطق آسیب پذیر است. تصاویر لندست، به دلیل قدرت تفکیک مکانی وزمانی مناسب ودسترسی 

ی به منظور بررس 8لندست  ریدر پژوهش حاضر از تصاوان به آرشیو کامل، مورد توجه پژوهشگران واقع شده است. رایگ
برای اندازه گیری مورد استفاده  LST و TVDI ،NDVI  یبه کمک شاخص ها حاشیه کویر ابرکوهدر رطوبت خاک 

شاخص  ری، مقادرطوبت خاک در مقدار  رییبا تغ که دهدیمذکور  نشان م  یشاخص ها یو مکان یزمان یبررس .قرار گرفت 
تواند نقش بسزایی از مهمترین نتایج این تحقیق کاریرد موفق فن سنجش از دور است که می.شودیم رییدچار تغ زیها ن

تواند در تعیین رطوبت خاک داشته باشد. این فن به دلیل در دسترس بودن، تکرار پذیر بودن وتا حدودی ارزان بودن، می
ی میدانی باشد و نقش عمده ای در تهیه اطالعات به هنگام جایگزین خوبی برای عملیات طاقت فرسا، زمان بر و پرهزینه
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کشور و  یسازمان هواشناس ،یوزارت جهاد کشاورز یپژوهش برا نیحاصل از ا جینتاکند. از منابع طبیعی کشور را ایفا 
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 چکیده 

خلیج گرگان واقع در جنوب شرق دریای کاسپین اهمیت باالیی از نظر محیط زیست، حیات جانوری، صنایع شیالت، 

بوده  گردشگری و دیگر صنایع و فعالیتهای وابسته دارد. پایش پیوسته کیفیت آب به روشهای زمینی، هزینه بر و زمانبر

و پوشش مکانی وسیعی نخواهد داشت. با استفاده از فناوری سنجش از دور و تصاویر ماهواره ای که به صورت دوره ای و 

با پوشش وسیع تصاویر چند طیفی با کیفیت باال از منطقه تهیه میکنند میتوان کمیتهای کیفیت آب را با سرعت باالتر 

استخراج شده اند برای  2از دو شاخص طیفی که از تصاویر ماهواره سنتینل  و هزینه پایینتر تخمین زد. در این پژوهش

استفاده شد. سپس به منظور بررسی تاثیر  1399ماه در سال  12پایش میزان کدورت آب و نیترات موجود در آب برای 

بررسی قرار گرفت.  شرایط جوی بر کیفیت آب، تغییرات این شاخصها با مقادیر متوسط بارندگی حوضه خلیج گرگان مورد

 نتایج حاصل نشان داد که میزان بارندگی همبستگی منفی باالیی با میزان آلودگی آب خلیج گرگان دارد.
 

 ، خلیج گرگان، کیفیت آب، شاخص طیفی2سنجش از دور، سنتینل های کلیدی: واژه
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Abstract 

Gorgan bay, located at northeast of Caspian Sea has high importance on environmental, ecologic, 

fishery, tourism, and other related activities. Continuous monitoring of water quality using in situ 

data, is time consuming and expensive and has low coverage. By helping of remote sensing and 

multispectral satellite images that are continuously gathering high quality data form the area of 

interest it is possible to estimate water quality parameters much faster and more economical. In 

this research, two spectral indices extracted from Sentinel 2 satellite images were used to monitor 

water turbidity and nitrate content for 12 months of the year 1399. Then in order to assess the 

environmental effects on water quality, variation of the indices where compared to average 

rainfall in Gorgan Bay Basin. The results showed that the amount of rainfall has a high negative 

correlation with the amount of water pollution in Gorgan Bay. 

Keywords: Remote sensing, Sentinel 2, Gorgan bay, water quality, spectral index 
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 مقدمه - 1

دلیل عدم وجود جریان و ماندگاری باالی آب، از بسته به های بسته و نیمهارزیابی کیفیت آب به خصوص در پهنه

اهمیت باالیی برای محیط زیست، پرورش آبزیان، بهداشت، کشاورزی، گردشگری و دیگر صنایع وابسته برخوردار است. 

بندر ترکمن به دریای خزر مرتبط است و -خلیج گرگان، واقع در جنوب شرقی دریای خزر تنها از طریق آبراهه آشوراده

ها، هر کدام با خود مواد زائد شهری و سو و باغو به آن سرازیر می شود. این ورودیهای گرگان رود، قرهخانهآب رود

نشین و ماندگار ها را به خلیج وارد کرده و این مواد به مرور در آب خلیج تهها و فسفاتصنعتی، سموم کشاورزی، نیترات

کند. سپس، مواد ناخواسته مانند دی ن موجود در آب را مصرف میشوند. همچنین، غرق شدن مواد ارگانیک، اکسیژمی

 شوند.اکسید کربن و متان در آب آزاد می
تواند کیفیت آب را به دلیل تجمع سیانوباکتری تغییر دهد. سیانوباکتری یک ماده سبزگونه باکتری معمولی می     

های تواند مشکالت تنفسی و خارشکند و میآلوده می( که آب را bloomشناور روی سطح آب تولید کرده )شکوفایی یا 
شود که باعث ایجاد بوی پوستی ایجاد کند. همچنین غلظت باالی این نوع باکتری منجر به اختالل در میزان نیتروژن می

های مضر در روی سطح آب در مراحل اولیه آن برای محافظت از کیفیت آب و گردد. تشخیص شکوفاییبسیار بدی می
 (. Psilovikos and Elhag, 2013ترل منبع آبی اهمیت باالیی دارد )کن

بر بوده و نیاز به حضور های میدانی سنجش کیفیت آب از دقت باالیی برخوردار هستند ولی زمانبر و هزینهروش     

دهند. را پوشش نمی ای و تعداد محدود برداشت شده و کل پهنه آبیها به صورت نقطهدر محل دارند. عالوه بر آن، داده

های وسیع آبی را در زمانی کوتاه، با پوششی وسیعتر و تواند پهنهای میفناوری سنجش از دور با کمک تصاویر ماهواره

 های زمینی سنجش کند.های بسیار پایین تری نسبت به روشهزینه

از طیف الکترومغناطیس که برای هایی های چند طیفی با اخذ تصویر در طیف مرئی و همچنین محدودهسنجنده     

ها را می چشم انسان قابل رویت نیستند، برخی از خصوصیات بیوشیمیایی و بیوفیزیکی مواد سطح زمین از جمله آب

ای انجام گرفته های بسیاری در زمینه تخمین مقادیر کیفیت آب از تصاویر مختلف ماهوارهتوانند تخمین بزنند. پژوهش

از دقت مکانی باالتری برخوردار  2اند، تصاویر ماهواره سنتینلی که به رایگان در اختیار ما قرار گرفتهاست. در میان تصاویر

های طیفی آب کاربرد دارند. در ادامه به تعدادی از ها برای محاسبه بسیاری از شاخصهستند و باندهای طیفی آن

 گردد.اند اشاره میفیت آب استفاده کردهبرای ارزیابی کی 2هایی که از تصاویر ماهواره سنتینلپژوهش
برای ارزیابی پارامترهای کیفیت آب، توسط تامینگ و  2اولین پژوهش در خصوص استفاده از تصاویر سنتینل     
ای، های زمینی کیفیت آب و تصاویر ماهوارهدریاچه با مقایسه داده 11ها برای صورت گرفت. آن (2016) همکاران

(، ماده آلی محلول رنگی 83/0=2R) aو پارامترهای کلروفیل  2بین نسبت باندی تصاویر سنتینلهمبستگی باالیی 
(72/0=2R( و غلظت کربن آلی محلول ،)2=92/0R.به دست آوردند ) 

( برای برآورد پارامترهای کیفیت آب شامل وضعیت کل مواد جامد محلول و کدورت، 1397کابلی زاده و همکاران )     
های طیفی به دست ای استفاده کردند. از مقایسه شاخصدر سدهای کرخه، دز و رودخانه بزرگ کارون از تصاویر ماهواره

ایستگاه نمونه برداری کیفیت آب و مدل سازی بهینه ارتباط  12ینی های زمبا داده 2آمده از تصاویر ماهواره سنتینل
ای و پارامترهای زمینی کیفیت آب با به کارگیری مدل شبکه عصبی، نتایج تحقیق آنها نشان داد که میان تصاویر ماهواره

 استفاده قرار گیرند. توانند موردهای آبی مفید بوده و میبرای پایش مستمر کیفیت پهنه 2تصاویر ماهواره سنتینل
هایی از به منظور برآورد غلظت پارامترهای اسیدیته، بیکربنات و سولفات در بخش (1398رنگزن و همکاران )     

به دلیل دارا بودن  2استفاده کردند. نتایج آنها نشان داد که ماهواره سنتینل 2رودخانه کارون از تصاویر ماهواره سنتینل
تواند به طور وسیعی در پایش پیوسته وضعیت کیفی منابع آب مورد استفاده طیفی مناسب میقدرت تفکیک مکانی و 

 قرار گیرد.
های کیفی آب رودخانه کارون بر اساس شاخص کیفیت آب بنیاد ملی بهداشت به منظور پهنه بندی شاخص

(NSFWQIو شاخص کیفیت منابع آب سطحی ایران برای آالینده )( های متعارفIRWQIsc) رنگزن و همکاران ،



 

923 
 

923 

و همچنین تصاویر  2و سنتینل 8های لندستهای هفت ایستگاه نمونه برداری زمینی را با تصاویر ماهواره( داده1399)

و تصاویر تلفیق شده، در نمایش تغییرات کیفی آب  2گیری کردند که تصویر سنتینلتلفیقی، مقایسه کرده و نتیجه

 اند.رودخانه موفق بوده
روند تغییرات توزیع مکانی دو پارامتر  2( با استفاده از تصاویر ماهواره سنتینل1399ادقیان پیرمحله و همکاران )ص     

( پس از تخمین پارامترهای کیفی 2018ها بررسی کردند. پوتس و همکاران )کدورت و نیتروژن و تاثیر سیالب را بر آن
های میدانی ، نتایج را با نمونه برداری2تصاویر ماهواره سنتینل و سیانوباکتری از روی aآب شامل کدورت، کلروفیل 

 مقایسه کرده و نتیجه گرفتند که این تصاویر قابلیت باالیی برای بررسی کیفیت آب دارند. 
بر روی کیفیت آب سد بایش  2019منبع کلیدی این تحقیق، پژوهشی است که توسط الهاگ و همکاران در سال      

در وسط هر فصل  2018تا  2017های زمینی را به مدت دو سال از ها دادهان سعودی صورت گرفت. آندر کشور عربست

، نیترات، aمقادیر کلروفیل  2تصویر ماهواره سنتینل 52آوری کردند. سپس به کمک نمونه آب( جمع 120)در مجموع 

)شاخص اختالف پوشش  GNDVI(، )شاخص کلروفیل بیشینه MCIو کدورت آب را با استفاده از سه شاخص طیفی 

های به تخمین زدند. آنها با مقایسه خروجی )شاخص اختالف کدورت نرمال شده( NDTIگیاهی نرمال شده سبز( و 

همبستگی باالیی با مقادیر  aهای زمینی دریافتند که مقدار واقعی غلظت کلروفیل ای و دادهدست آمده از تصاویر ماهواره

 GNDVI(، مقدار واقعی غلظت نیترات همبستگی باالیی با مقادیر متوسط شاخص 96/0=2R)  MCIمتوسط شاخص 

(94/0=2Rو مقدار واقعی اندازه ،)های کدورت آب همبستگی باالیی با شاخص گیریNDTI (94/0=2R .وجود دارد )

 رهای کیفیت آب دارند.قابلیت باالیی برای تخمین پارامت 2ها نشان داد که تصاویر ماهواره سنتینلنتایج آن

ای، تاکنون تنها یک پژوهش )عقیقی و در خصوص ارزیابی کیفیت آب خلیج گرگان با استفاده از تصاویر ماهواره     

ماهواره  LISS-III( صورت گرفته که مقدار کدورت آب خلیج گرگان را با استفاده از یک تصویر سنجنده 1388همکاران، 

IRS های و برای یک روز برآورد کردند. به دلیل ماندگاری باالی آب در خلیج گرگان، نیاز است کیفیت آب آن در بازه

تر و به صورت مداوم پایش گردد. در این پژوهش، پایش تغییرات کیفیت آب خلیج گرگان با استفاده از زمانی طوالنی

ه صورت ماهانه انجام گرفته و به منظور بررسی تاثیر شرایط ( ب1399برای یک سال شمسی ) 2تصاویر ماهواره سنتینل

مورد  جوی بر روی کیفیت آب، نتایج حاصل از پردازش تصاویر با مقادیر متوسط بارندگی حوضه آبریز خلیج گرگان

 مقایسه قرار گرفت.

 

 روش تحقیق داده ها و -2

 منطقه مورد مطالعه

خلیج گرگان یک حوزه آبگیر نیمه بسته واقع در جنوب شرقی دریای خزر است که از دریای آزاد توسط یک سری 

های گردد. موقعیت جغرافیایی آن بین طولشود جدا میهای ساحلی که شبه جزیره میانکاله نامیده میبرآمدگی

(. مساحت 1قرار گرفته است )شکل  N '00 °37 - '46 °36های جغرافیایی و عرض E '06 °54 - '25 °53جغرافیایی 

متر(،  2های خلیج گرگان عمق کمی دارد )کمتر از است. بیشتر بخش km 70و بیشترین طول آن  2km 400آن حدود 

. بندر ترکمن، بندر اصلی ناوبری در (Ghasemi, 2016متر بوده و از شرق به غرب کاهش میابد ) 5 بیشترین عمق آن

 کیلومتری گوشه شمال شرقی ساحل خلیج قرار گرفته است. 5ه در خلیج گرگان است ک
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 منطقه مورد مطالعه -1شکل 

 داده های مورد استفاده

 تصاویر ماهواره ای

تیر  2)معادل  23-6-2015( در Multispectral Instrument) MSIحامل سنجنده  Sentinel-2Aماهواره 

حامل  Sentinel-2B( سنجنده 2017مارچ  7(  توسط سازمان فضایی اروپا به فضا ارسال شد. دو سال بعد )1394

های دوقلو زمان درجه از آن قرار گرفت. این ماهواره 180در مدار همان ماهواره قبلی و به فاصله زاویه ای  MSIسنجنده 

های جغرافیایی میانی( روز برای عرض 3تا  2روز در استوا )بین  5روز به  10ز یک منطقه را از بازدید مجدد ماهواره ا

باند طیفی با قدرت تفکیکهای مکانی متفاوت  13کاهش دادند. سنجنده هر دو ماهواره دارای مشخصات فنی یکسان و 

(، و باندهای 20mن قرمز طول موج کوتاه )(، باندهای لبه قرمز و مادو10mشامل باندهای مرئی و مادون قرمز نزدیک )

در مقایسه با تصاویر ماهواره های لندست قدرت تفکیک  2(. تصاویر ماهواره سنتینل 1( هستند )جدول 60mاتمسفری )

مکانی باالتر، تعداد باندهای طیفی بیشتر، و دوره تصویربرداری کوتاه تری داشته و تحقیقات گذشته نشان داده که در 

(. در این 2019ین کمیتهای کیفیت آب خروجی های قابل اطمینانی به دست میدهند )الهاگ و همکاران، خصوص تخم

به صورت ماهانه  2( با استفاده از تصاویر ماهواره سنتینل 1399پژوهش، کیفیت آب خلیج گرگان برای یک سال شمسی )

 مورد بررسی قرار گرفت.
 2از ماهواره سنتینل  MSIباندهای سنجنده  -1جدول 

Sentinel_2B Sentinel_2A 

 باند محدوده طیفی/کاربرد
قدرت تفکیک 

 مکانی

(m) 

طول موج 

 مرکزی

(nm) 

قدرت 

 تفکیک مکانی

(m) 

طول 

 موج مرکزی

(nm) 

 B1 ذرات معلق در هوای ساحلی 442.7 60 442.3 60

 B2 آبی 492.4 10 492.1 10

 B3 سبز 559.8 10 559.0 10

 B4 قرمز 664.6 10 665.0 10

 B5 لبه قرمز گیاه 704.1 20 703.8 20

 B6 لبه قرمز گیاه 740.5 20 739.1 20

 B7 لبه قرمز گیاه 782.8 20 779.7 20

 B8 مادون قرمز نزدیک 832.8 10 833.0 10

 B8A مادون قرمز نزدیک )باریک( 864.7 20 864.0 20

 B9 بخار آب 945.1 60 943.2  60

60 1376.9 
 مادون قرمز طول موج کوتاه 1373.5 60

 ابرهای سیروسی
B10 

 B11 مادون قرمز طول موج کوتاه 1613.7 20 1610.4 20

 B12 مادون قرمز طول موج کوتاه 2202.4 20 2185.7 20
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 داده های بارندگی

گلستان که  ماهانه منابع آب استان هایگزارشاز  1399مقادیر متوسط بارندگی حوضه آبریز خلیج گرگان برای سال 

 (.2در درگاه اینترنتی شرکت سهامی آب منطقه ای گلستان قرار گرفته، استخراج گردید )جدول

به دلیل بارش های . در یک ناحیه دارد بارندگی اشاره به یک دوره دوازده ماهه برای سنجش میزان ،سال آبی

سال  تابستان تا اواخر ذوب برف اتفاق می افتد و تاخیر در برف که در خیلی موارد در قالب بارش ستانزم و پائیز فصل

که از ابتدای پاییز سال  شودسال آبی عمدتاً مشتمل بر دو سال بیان می و بعد، سال آبی منطبق با سال رسمی نیست

، مقادیر مربوط به شش ماه اول از سال 1399ی می شود. برای ماههای سال اول تا انتهای تابستان سال دوم اندازه گیر

 استخراج شدند. 1399-1400و مقادیر مربوط به شش ماه دوم، از سال آبی  1398-1399آبی 

  1399مقادیر متوسط بارندگی حوضه آبریز خلیج گرگان در سال  -2جدول 

 متوسط بارندگی حوضه آبریز خلیج گرگان

 میلیمتر()بر حسب 

ماههای سال 

1399 
 فروردین 87.9

 اردیبهشت 63.7
 خرداد 18.8

 تیر 16

 مرداد 38.7

 شهریور 12.5

 مهر 44.9

 آبان 35.2

 آذر 72

 دی 28.9

 بهمن 44.8

 اسفند موجود نیست

 

 روش تحقیق

باالیی با این دو پارامتر در این پژوهش برای برآورد میزان کدورت و نیترات آب از دو شاخص طیفی که همبستگی 

دارند استفاده شده است. به منظور محاسبه شاخصهای طیفی، ضروری است از تصاویری استفاده شود که تصحیحات 

( تبدیل surface reflectanceرادیومتریکی و اتمسفری روی آنها صورت گرفته و مقادیر پیکسلها به بازتاب سطح )

این خصوصیات را داشته و از طریق موتور گوگل ارث یا  2شده باشند. خوشبختانه تصاویر سطح دو ماهواره سنتینل 

GEE (Google Earth Engine از تاریخ )( قابل دسترسی هستند.8/1/1396)معادل  28/3/2017 

GEE ( یک سکوی رایانش ابریplatform cloud computing) ویر ماهواره ای و دیگر داده برای پردازش تصا

، امکان دسترسی به پایگاه داده عظیمی از تصاویر ماهواره ای GEEهای مکانی است. از جمله مزایای سامانه پردازشی 

)تمامی تصاویر و داده های ماهواره ای رایگان( بدون نیاز به دانلود کردن، قدرت محاسباتی بسیار قوی برای تحلیل آن 

 برنامه های رابط پلتفرم ز به امکانات سخت افزاری قوی دسکتاپ(، رایگان و متن باز بودن آن است. اینتصاویر )بدون نیا

 کاربری رابط یک شامل و کند، می فراهم سرورها به درخواست برای را اسکریپت جاوا و پایتون نرم افزارهای نویسی

 .است ها برنامه توسعه برای گرافیکی

 شاخص های طیفی

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D9%86%D8%AF%DA%AF%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D9%86%D8%AF%DA%AF%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%BE%D8%A7%D8%A6%DB%8C%D8%B2
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%BE%D8%A7%D8%A6%DB%8C%D8%B2
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B2%D9%85%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D8%B1%D9%81
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D8%B1%D9%81
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B0%D9%88%D8%A8_%D8%A8%D8%B1%D9%81
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B0%D9%88%D8%A8_%D8%A8%D8%B1%D9%81
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D8%A7%D8%A8%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D8%A7%D8%A8%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86
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طیفی ترکیبی از بازتابهای طیفی دو یا چند طول موج هستند که فراوانی نسبی پدیده مورد نظر را شاخصهای 

مشخص میکنند. در واقع شاخص طیفی یک معادله ریاضی است که روی باندهای طیفی مختلف یک تصویر، پیکسل به 

 normalized difference)پیکسل اعمال میشود. معمول ترین فرمول مورد استفاده، شاخص تفاضلی نرمال شده 

index است که عبارتست از تفاضل بین دو باند تقسیم بر مجموع آن دو باند و خروجی آن یک باند جدید است که )

پدیده مورد نظر را )گیاه، آب،...( به صورت آشکارتری نمایش میدهد. در این پژوهش از دو شاخص طیفی برای برآورد 

 شده است.پارامتراهای کیفیت آب استفاده 

 شاخص اختالف کدورت نرمال شده

درصد( دارد و در محدوده  10رفتار طیفی آب خالص به گونه ای است که میزان بازتاب کمی در ناحیه سبز )کمتر از 

قرمز بازتاب آن کاهش بیشتری پیدا کرده و در محدوده مادون قرمز نزدیک مقدار بازتاب آب خالص نزدیک به صفر است. 

بیشتر شبیه رفتار طیفی خاک شده و میزان بازتاب در ناحیه قرمز با ورود رسوبات و ذرات معلق به آب، رفتار طیفی آب  

( شاخصی را با استفاده از تفاضل نرمال شده دو باند سبز و قرمز 2006افزایش میابد. بر همین اساس الکو و همکاران )

ا ( بnormalized difference turbidity index) NDTIتعریف کردند. شاخص اختالف کدورت نرمال شده یا 

 است. 2سنتینل  3باند  Greenو  4باند  Redاستفاده از فرمول زیر محاسبه می شود که در آن 

NDTI =
Red-Green

Red + Green
 

 از منفی به سمت مثبت حرکت کند، به میزان کدورت آب اضافه میگردد. NDTIهرچه مقادیر 

 

 شاخص اختالف پوشش گیاهی نرمال شده سبز

 NDVI (Normalizedگیاهی، شاخص اختالف پوشش گیاهی نرمال شده یا یکی از معروفترین شاخصهای 

Difference Vegetation Index است که از دو محدوده طیفی قرمز و مادون قرمز نزدیک استفاده کرده و بیشتر )

مز از برای تشخیص وجود گیاهان سبز و میزان تراکم آنها کاربرد دارد. محققان متوجه شدند اگر به جای محدوده قر

محدوده سبز که به وجود کلروفیل حساس تر است استفاده کنند، تخمین میزان کلروفیل تا پنج برابر دقیق تر خواهد 

بود. با توجه به وابستگی باالی میزان کلروفیل با میزان نیتروژن آب، این شاخص طیفی میتواند میزان نیترات موجود در 

 آب را تخمین بزند.

 GNDVI (green normalized differenceشش گیاهی نرمال شده سبز یا فرمول شاخص اختالف پو

vegetation index :به شرح زیر است ) 
GNDVI = ((NIR - (540 nm~570 nm))/(NIR + (540 nm~570 nm)) 

 

( از B3مربوط به باند سبز ) nm~570 nm 540( و محدوده B8باند مادون قرمز نزدیک ) NIRدر این رابطه، 

بیشتر باشد، نشانه وجود نیترات بیشتر و در نتیجه آلودگی  GNDVIاست. هر چه مقدار شاخص  2باندهای سنتینل 

 بیشتر در آب است.

نولید شده محدوده ای داخل خلیج گرگان  GNDVIو  NDTIپس از محاسبه شاخصهای طیفی، روی باندهای 

پلیگون مورد نظر به گونه ای ترسیم شد که در تمامی تصاویر،  جهت میانگین گیری از مقادیر پیکسلها ترسیم گردید.

تنها شامل محدوده آبی بوده و با فاصله کمی از خط ساحلی باشد زیرا در نواحی نزدیک خط ساحلی، آب بسیار کم عمق 

 بوده و بازتاب های ثبت شده توسط سنجنده نماینده خوبی برای ارزیابی کیفیت آب  نخواهند بود. 

 ایج و بحثنت    3

به صورت ماهانه  1399را که نشانگر کدورت آب است در سال  NDTIتغییرات مقادیر متوسط شاخص  1نمودار 

نشان میدهد. میزان کدورت آب تا پایان فصل بهار افزایش شدید داشته و پس از آن با شیب مالیمتری افزایش یافته و 
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با شیب نسبتا تندی از میزان کدورت آب تا پایان تابستان کاهش  در تیرماه به بیشترین مقدار خود در سال میرسد. سپس

میابد. از شهریور تا مهرماه، میزان کدورت با شیب مالیمی همچنان کاهش یافته ولی در آبان شدیدا افزایش داشته و 

بهمن ماه  سپس با شیب بسیار تندی کاهش پیدا کرده تا در دی ماه به کمترین میزان خود در سال برسد. دوباره در

 شاهد یک افزایش ناگهانی و یک کاهش ناگهانی در اسفند هستیم.

 

 

 
 NDTIتغییرات مقادیر متوسط شاخص  -1نمودار 

 

را که همبستگی باالیی با تغییرات واقعی غلظت نیترات دارد  GNDVIتغییرات مقادیر متوسط شاخص  2نمودار 

به صورت ماهانه نشان میدهد. همانطور که مشاهده میشود در طی ماههای سال روند تغییرات نیترات  1399در سال 

بیشترین  بسیار شبیه روند تغییرات کدورت آب است. میزان نیترات آب از ابتدای سال افزایش شدید داشته و در تیرماه به

مقدار خود در سال میرسد. سپس با شیب نسبتا تندی از میزان کدورت آب تا پایان تابستان کاهش میابد. از شهریور تا 

مهرماه میزان نیترات با شیب مالیمی افزایش یافته و در آبان افزایش شدید داشته و سپس با شیب بسیار تندی کاهش 

ن خود در سال برسد. سپس در بهمن ماه یک افزایش ناگهانی و در اسفند یک پیدا کرده تا در دی ماه به کمترین میزا

 کاهش ناگهانی در مقادیر نیترات وجود دارد.
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 GNDVIتغییرات مقادیر متوسط شاخص  -2نمودار

 

ترسیم شده است. با مقایسه نمودار  3در نمودار  1399مقادیر متوسط بارندگی حوضه آبریز خلیج گرگان برای سال 

، مشاهده میشود که عموما با کاهش میزان بارندگی به میزان آلودگی آب 3با نمودار  GNDVIو  NDTIخصهای شا

 خلیج افزوده شده است. 

 

 
 1399مقادیر متوسط بارندگی حوضه آبریز خلیج گرگان برای سال  -3نمودار 

 

استفاده از فرمول زیر نرمال شده و سپس به منظور مقایسه عددی نتایج، مقادیر شاخصها و مقادیر متوسط بارندگی با 

 میزان همبستگی آنها محاسبه گردید. 

z =
x-min(x)

max(x) -min(x)
 

 

درصد( و بین هرکدام از شاخصهای آلودگی  53/95میزان کدورت و نیترات آب همبستگی باالیی با یکدیگر داشته )

است. برای مقایسه بهتر تغییرات رفتار شاخصها، مقادیر و میزان بارندگی، برای بیشتر ماهها همبستگی منفی باالیی برقرار 
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 ترسیم گردید. 4نرمال شده مربوط به هر سه نمودار در نمودار 

 

 
 و متوسط بارندگی GNDVIو  NDTIنرمال شده مقادیر شاخصهای  -4نمودار 

 

درصد(.  99بارندگی دارد )منفی  از فروردین تا مردادماه، میزان آلودگی آب همبستگی منفی بسیار باالیی با مقدار متوسط

بدین معنی که با کاهش بارندگی در چهار ماه اول سال، شدیدا میزان آلودگی آب خلیج گرگان افزایش یافته و با افزایش 

بارندگی در مرداد، میزان آلودگی کاهش میابد. همین الگوی رفتاری در فصل پاییز و همچنین در دی ماه مشاهده شده 

آب کامال رابطه عکس با میزان بارندگی دارد. تنها در دو ماه سال، شهریور و دی ماه، ارتباط عجیبی بین  و میزان آلودگی

میزان آلودگی آب و مقدار متوسط بارندگی وجود دارد به صورتی که با افزایش بارندگی، میزان آلودگی آب نیز در این دو 

 ماه افزایش یافته است.

 

 نقشه های پراکندگی آلودگی

به منظور بررسی چگونگی پراکندگی شاخصهای آلودگی آب، تصاویر مربوط به وسط هر فصل به عنوان نمونه انتخاب 

( رنگ قرمز نشان دهنده 2)شکل  NDTIشده و نقشه های توزیع مکانی آنها ترسیم گردید. در نقشه های پراکندگی 

نگهای نارنجی، زرد، سبز و آبی کاهش میابد. همانطور بیشترین میزان کدورت بوده و از میزان کدورت آب به ترتیب در ر

که انتظار میرود در نواحی نزدیک به خط ساحلی به دلیل عمق کمتر آب میزان کدورت بیشتر و در وسط خلیج میزان 

 کدورت، کمترین است. 
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 1399در خلیج گرگان مربوط به چهار فصل از سال  کدورتنقشه های توزیع مکانی  -2شکل 

 

را در چهار ماه میانی از هر فصل سال نشان میدهد. نواحی قرمز دارای  GNDVIتوزیع مکانی شاخص  3شکل 

مشخص است که نواحی غربی  3و شکل  2بیشترین میزان نیترات و نواحی آبی دارای کمترین مقدار هستند. از شکل 

میزان آلودگی  خلیج گرگان به دلیل اینکه عمق کمتری دارند و همچنین از ورودی رودها و دهانه ی خلیج دورتر هستند،

 آب بیشتری دارند.

 

 

 

 
 1399در خلیج گرگان مربوط به چهار فصل از سال  نیترات آبنقشه های توزیع مکانی  -3شکل 
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 نتیجه گیری و جمع بندی    4

با توجه به اهمیت باالی خلیج گرگان برای محیط زیست، حیات جانوری، صنایع شیالت، گردشگری و دیگر صنایع و 

فعالیتهای وابسته، پایش پیوسته آن از نظر کیفیت آب امری ضروری است. روشهای زمینی نمونه برداری کیفیت آب با 

وده و خروجی آنها محدود و به صورت نقطه ای است. تصاویر وجود دارا بودن دقت باال، نیازمند زمان و هزینه باالیی ب

ماهواره ای میتوانند در زمان کمتر، با هزینه بسیار پایین تر و بدون نیاز به حضور در محل پارامترهای کیفیت آب را برای 

، در 2ل تولید شده از تصاویر ماهواره سنتین GNDVIو  NDTIمنطقه بسیار وسیعی تخمین بزنند. دو شاخص طیفی 

پایش دو پارامتر مهم کیفیت آب )کدورت و نیترات( نتایج قابل اعتمادی ارائه کرده اند. مقادیر متوسط بارندگی حوضه 

به جز دو ماه شهریور و دی، همبستگی منفی باالیی با میزان آلودگی آب دارند بدین معنی که با  آبریز خلیج گرگان

گرگان افزوده میگردد. حدس زده میشود رفتار متفاوت آلودگی آب خلیج  کاهش بارندگی، بر میزان آلودگی آب خلیج

گرگان در دو ماه شهریور و دی تحت تاثیر عوامل خارجی دیگری مانند آلودگی های فصلی ناشی از رسیدن سموم 

آب خلیج پیشنهاد می شود در پژوهشهای آتی، دیگر عوامل موثر بر آلودگی  کشاورزی از مزارع به آبهای خلیج باشد.

 گرگان نیز مورد بررسی قرار گرفته و در قدم بعدی سرمنشا آلودگی های آبی شناسایی شوند. 

 منابع -6

(: برآورد غلظت کل مواد جامد محلول و کدورت آب سدهای 1397کابلی زاده، م.، رنگزن، ک.، رشیدیان، م.، و دلفان، ح.، ) -

-17، 4، مجله زمین شناسی کاربردی پیشرفته، Sentinel-2اویر ماهواره ای کرخه و دز و رودخانه کارون بزرگ با استفاده از تص

27. 

آب با استفاده  تیفیک یپارامترها یو پهنه بند یمدل ساز :(1398) ،م.، و دلفان، ح. ان،یدیزاده، م.، و رش یرنگزن، ک.، و کابل -

سنجش از دور و سامانه اطالعات  ،کارون(: رودخانه ی)مطالعه مورد یو هوش محاسبات 2-نلیسنت یماهواره ا ریاز تصاو

 . 37-21( (, 37 یاپی)پ 4)10(, یعیدر علوم منابع طب GISاز دور و  نجش)کاربرد س یعیدر منابع طب ییایجغراف

آنها در  یمکان عیآب و روند توز یفیک یپارامترها شیپا :(1399) ،پور، س. یم.، و موسو ،ین.، و رحمان رمحله،یپ انیصادق -

عمران,  یدر مهندس نینو یکردهایرو ،(درودی: سد سپی)مطالعه مورد 2-نلیماهواره سنت ریسدها با استفاده از تصاو اچهیدر

4(2  ,)48-57 . 

 برآورد مقدار کدورت خلیج گرگان با استفاده از تصاویر (:1388)د.، ، م.، عاشورلو.، ع.، سراجیان.، محمدی.ح.، علی ،قیقی.ع -

III-LISSماهواره IRS ،،(3)13فصلنامه مدرس علوم انسانی. 

و تلفیق تصاویر  8و لندست  2-اویر ماهواره ای سنتینلارزیابی قابلیت تص(: 1399و کریمی، د.، ) زاده، م.، یرنگزن، ک.، و کابل -

، در آب های سطحی نمونه پژوهش: رودخانه کارون IRWQIsc و NSFWQI در پهنه بندی فصلی شاخص های کیفی

 (1)31، جغرافیا و برنامه ریزی محیطی

  /73http://www.gsrw.ir/st گلستان، شرکت سهامی آب منطقه ای گلستان، ماهانه منابع آب استان هایگزارش -

 /https://earthengine.google.com درگاه اینترنتی موتور گوگل ارث -

- Potes, M., Rodrigues, G., Penha, A.M., Novais, M.H., Costa, M.J., Salgado, R., Morais, M.M., 

(2018): Use of Sentinel 2–MSI for water quality monitoring at Alqueva reservoir, Portugal, 

Proceedings of the International Association of Hydrological Sciences, 380: 73. 

- Elhag, M., Gitas, I., Othman, A., Bahrawi, J., Gikas, P.‚ (2019): Assessment of Water Quality 

Parameters Using Temporal Remote Sensing Spectral Reflectance in Arid Environments, Saudi 

Arabia, Water, 11: 556. 

- Ghasemi, A.F., Taheri, M., Foshtomi, M.Y. et al. (2016): Gorgan Bay: a microcosm for study on 

macrobenthos species-environment relationships in the southeastern Caspian Sea. Acta Oceanol. 

Sin. 35, 82–88 

- Lacaux, J.P., Tourre, Y.M., Vignolles, C., Ndione, J.A., Lafaye, M., (1986): Classification of 

ponds from high-spatial resolution remote sensing: Application to Rift Valley Fever epidemics in 

Senegal, Remote Sensing of Environment, 106 , 66–74. 

https://www.magiran.com/paper/2191830
https://www.magiran.com/paper/2191830
http://www.gsrw.ir/st/73
https://earthengine.google.com/
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سطح زمین به صورت سری زمانی با استفاده از بررسی روند تغییرات دمای 

 گوگل ارث انجین

 (2021تا  1984)مطالعه موردی: شهر تبریز از سال 
 

 2دکتر موسی عابدینی، 1ابوذر صادقی
 

 Aboozarsadegh@uma.ac.irدانشجو دکتری ژئومورفولوژی، دانشگاه محقق اردبیلی،  1
 Abedini@uma.ac.irاستاد ژئومورفولوژی ، دانشگاه محقق اردبیلی،  2

 

 چکیده 

ستفاده از داده        ستان    8و  5های لندست  پژوهش حاضر به بررسی سری زمانی دمای سطح زمین شهر تبریز با ا برای تاب
ــال ــت. در این پژوهش از نرم 2021الی  1984های س با روش پالنک برای  افزار متن باز گوگل ارث انجین وپرداخته اس

افزار متن باز بودن، سرعت پردازش آن و انجام کارهای   های این نرماستخراج دمای سطح زمین استفاده شد. که از مزیت    
ترین میانگین مربوط به تابســتان ســال  توان نام برد. نتایج تحقیق نشــان داد که کمترین زمان را میچند روزه در کوتاه

ــال  28,86با میانگین دمای  2014 ــترین میانگین دمایی مربوط به س ــانتی گراد  43,18با دمای  2017و بیش درجه س
دهد. همچنین در تصاویر  را نشان می 2021تا  1984بوده است که خط روند نیز نشان دهنده صعودی بودن دما از سال 

این  6ترین منطقه تبریز منطقه تر از سایر مناطق بوده و گرم دمای سطح زمین یافت شد که مناطق شمالی تبریز خنک   
تر از ســایر مناطق شــهر تبریز اســت. با   المللی تبریز نیز در این منطقه قرار دارد و کم ارتفاعشــهر بوده که فرودگاه بین

ستفاده از این نرم  صورت زمینی        افزار میا سبه دما به  سبه کرد و در مناطقی که محا سرعت محا سری زمانی را به  توان 
 توان از این ابزار استفاده کرد.با مشکل مواجه است می هاثبت داده

 تبریز، سری زمانی، گوگل ارث انجین، دمای سطح زمین، لندست.های کلیدی: واژه
 

Investigate the trend of surface temperature changes in a time series 

using Google Earth Engine 

(Case study: Tabriz city from 1984 to 2021) 

AboozarSadeghi 1, MusaAbedini 2 
 

1Student, University Mohaghegh Ardibil 
2Professor, University Mohaghegh Ardibil 

 

Abstract 

The present study investigates the time series of surface temperature in Tabriz using Landsat 5 

and 8 data for the summer of 1984 to 2021. In this research, Google Earth engine open source 

software was used using Planck method to extract the surface temperature of the earth. The 

advantages of this software are open source, fast processing and multi-day tasks in the shortest 

time can be mentioned. The results showed that the lowest average was related to the summer of 

2014 with an average temperature of 28.86 and the highest average was related to 2017 with a 

temperature of 43.18 ° C, which shows the upward trend of temperature from 1984 to 2021. Also, 

in the surface temperature images, it was found that the northern regions of Tabriz were cooler 

                                                                    
09381248090  
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than other regions and the hottest region of Tabriz was region 6 of this city, where Tabriz 

International Airport is also located and is lower than other regions of Tabriz. Using this software, 

the time series can be calculated quickly, and in areas where it is difficult to calculate the 

temperature on the ground, this tool can be used. 
Keywords: Tabriz, time series, Google Earth Engine, surface temperature, Landsat. 

 مقدمه – 1

سطح زمین  ست و به طور     1دمای  شرایط محیطی و آب و هوای جهانی ا یک پارامتر کلیدی در درک و تجزیه و تحلیل 
گسترده در برآورد تبخیر و تعرق سطحی ، تعادل انرژی سطحی، فنولوژی پوشش گیاهی، خشکسالی کشاورزی و نظارت 

ــهری به کار می   عاتی در مورد تغییرات زمانی و    اطال LST(. دانش 2020و همکاران،   2رود )وانگ بر جزیره حرارتی شـ
ــطح ارائه می ــیاری از برنامهمکانی حالت تعادل س ــی دارد )کر ریزیدهد و در بس ــاس و هکاران،   3ها کاربرد و اهمیت اس

ــترده آن به عنوان یکی از پارامترهای با اولویت باال در برنامه بین 2000 ــطح زمین به دلیل کاربرد گس المللی (. دمای س
ــ ــفر و بیوس ــدهژئوس ــت ش ــت و با توجه به پیچیدگیفر فهرس ــطحی بر روی زمین، اندازه اس های زمینی گیریدمای س

ــنجش از دور، داده       نمی ــعه سـ ــیعی فراهم کنند؛ با توسـ ای امکان  های ماهواره  توانند عمال مقادیری را در نواحی وسـ
ضوح زمانی به اندازه       اندازه سر کره زمین را با و سرا سطح زمین در  ضایی به جای   گیری دمای  کافی باال و با میانگین ف

، تنها یک 7و لندست    5، لندست  4 5های لندست . برای ماهواره(2013و همکاران،  4دهد )ژائوای ارائه میمقادیر نقطه
  TIRدارای دو باند   8(. اگرچه لندســـت 2019و همکاران،  6میکرومتر وجود دارد )مایکل 12,5تا  10,4بین  TIRباند 

آن به دلیل اثرات نوری سرگردان دارای عدم قطعیت کالیبراسیون جدی است بنابراین ، برای برآورد کمی  11اند است، ب
LST   ای را برای شهر پونا انجام دادند  ( مطالعه2021و همکاران )8(. کاشیاپ 2014و همکاران،  7توصیه نمی شود )متیو

تغییر در سطح کاربری اراضی است. تنوع دمای سطح زمین    و به این نتیجه رسیدند که تشدید دمای سطح زمین نتیجه   
ضی را می  ستخراج کرد. برای تغییرات دمای       و کاربری ارا ضوح مکانی و زمانی مختلف ا صاویر ماهواره ای در و توان از ت

شش زمین از     ستفاده         2019تا  1990سطح زمین در طبقات مختلف پو شهر پونا ا ست در  ستفاده از داده های لند با ا
سانی از         شده ان ساخته  ساحت  شان داد که کل م سال   116,6کردند. نتایج ن کیلومتر  166,9به  1990کیلومتر مربع در 

افزایش یافته اســت. میانگین دمای کلی ســطح زمین در ســطح شــهر روند افزایشــی را در فصــل   2019مربع در ســال 
دهد. تغییر میانگین دمای سطح زمین در کالس   ینشان م  2019تا  1990( از 12,4( و در فصل زمستان )  5,8تابستان ) 

دهد و روند مثبت در فصــل تابســتان در مقایســه با روند  های مختلف کاربری اراضــی افزایش قابل توجهی را نشــان می
ستایی       ستان. منطقه رو صل زم شان         1,4منفی و کاهشی ف شهر ، که ن شهری  سه با منطقه  سانتی گراد ، در مقای درجه 

( مطالعه عملکرد حرارتی سطح شهرها را   2021و همکاران ) 9زیره خنک شهری در باالی شهر است. نانا   دهد وقوع جمی
ــاویر ماهواره   ــتفاده از تص ــهری جینگ، جین و جی در چین با اس ــه منطقه ش ــوبانیل و   MODISدر س انجام دادند. س

شو  ضایی 2021) 10هیمان سطح زمین و  -( در مطالعه برای ارتباط ف شش گیاهی   زمانی بین دمای      11شاخص تفاوت پو
سم از          صل مو ست بدون ابر از قبل ف ستفاده از پانزده مجموعه داده لند شهر رایپور هند با ا انجام  2018تا  2002برای 

های تصــاویر ســری لندســت برای مناطق مختلف ( با اســتفاده از گوگل ارث و داده2020و همکاران ) 12دادند. ســوفیا
ای به تغییرات دمای  ( در مطالعه1399میکائیلی و همکاران ) اند.ن را ارزیابی کردهکدنویســی کرده و دمای ســطح زمی 

سال    ست       2017تا  2000های سطح زمین بین  صاویر لند ستفاده از ت شش منطقه و    8و  7با ا در ارتباط با تغییرات پو

                                                                    
1 Land Surface Temperature 
2 Wang Et al 
3 Kerr 
4 Zhao Et al 
5 Landsat 
6 Michael 
7 Matthew Et al 
8 Kashyap Et al 
9 Nana 
10 Subhanil & Himanshu 
11 NDVI 
12 Sofia 
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شاورزی در حوضه دریاچه ارومیه را مطالعه      ضی با تاکید بر مناطق ک سطح زمین  کردهکاربری ارا اند. دریافتند که دمای 
سال         شده از  شده و برآورد  شاهده  شش گیاهی منطقه افزایش یافته     2017تا  2000م به دلیل تغییر در کاربری و پو

است. همچنین ارتباط منفی معنی داری بین دمای سطح زمین و پوشش گیاهی وجود دارد. نتایج تحقیق نشان داد که     
سنجش از دوری روش سطح زمین ارائه می  های  ضعیت  نتایج قابل اعتماد و مطمئنی را در برآورد دمای  دهد. اطالع از و

ــطح زمین و ارتباط آن با کاربری ــی به برنامهدمای س ــمیمات مدیریتی برای  های اراض ــان جهت تص ــناس ریزان و کارش
شاورزی کمک می    ضی ک شی و همکاران )  .کندحفاظت از منابع طبیعی و ارا سی روند     ( د1399درخ شی به برر ر پژوه

ضه آبخیز اهرچای با            سطحی در هر کاربری در حو سطح زمین و آلبیدوی  صیات دمای  صو ضی و خ تغییرات کاربری ارا
ستفاده از داده  ست برای یک دوره  ا صاویر ماهواره ساله پرداخته  29های لند ست  اند. بدین منظور از ت ( TM) 5ای لند

استفاده کردند. به این نتیجه رسیدند که تبدیل مراتع به زراعت    2015رای سال  ( بOLI) 8و لندست   1987برای سال  
شده         سطحی  سطح زمین و میزان آلبیدوی  شش گیاهی و تغییر الگوی توزیع و روند افزایش دمای  دیم باعث کاهش پو

ت؛ بنابراین مالحظه درجه ســانتی گراد بوده اســ 8اســت که این میزان برای کاربری زراعت دیم با افزایش دمای تقریبا 
شده           می سطحی  سطح زمین و آلبیدوی  ضه تغییرات کاربری رویداده، موجب تغییر در میزان دمای  سطح حو شود که 

ی دمای سطح زمین در رابطه با کاربری اراضی شهر    ( در پژوهشی به مطالعه 1399است.کوشش وطن و اصغری زمانی )   
پرداختند. جهت استخراج دمای سطح زمین از 1399برای تیر ماه سال  8ست تبریز با استفاده از تصاویر روز ماهواره لند

ــهر تبریز برابر با   ArcMapافزار نرم ــتفاده کردند. نتایج نشــان داد که میانگین دمای ش ــانتی 41/28اس گراد و  درجه س
گراد  درجه سـانتی  29/39ترین دمای آن نیز برابر با گراد و بیشدرجه سـانتی  55/13همچنین، حداقل دمای آن برابر با 

ست. محمود زاده و همکاران )  سال       1399بوده ا ستان  شهر ارومیه تاب شهری را برای  ستان   2018( جزیره حرارتی  و زم
 تابستان، فصل در که داد نشان پژوهش این در مورد مطالعه قرار دادند نتایج 8با استفاده از تصاویر لندست   2019سال  

سکلت  مانند نفوذناپذیر سطوح  با صنعتی  و کارگاهی ق مسکونی، مناط تراکم، کم گیاهی پوشش   و بتن آسفالت  فلزی، ا
شند می کم تراکم، گیاهی پوشش  از غیر به بالعکس زمستان  در و حرارت درجه ترینبیش آهن دارای آجر  در فصل  و با

ستان  ستان،  و تاب شش  زم ضای  پو شاورزی  و باغات سبز،  گیاهی )ف سکونی( و  باغ و ک  و چوب آجر سطوح  با مناطقی م
ای تغییرات دما،  ( با هداف ارزیابی نقطه1399سلیمانی و همکاران )  .باشند می درجه حرارت ترینکم دارای چوب خشت 

های خاک با دمای ســطح زمین در شــهر ســاری و روند تغییرات ارتباط کاربری اراضــی، پوشــش گیاهی، ترافیک و تیپ
صاویر لندست      2018و  1988مکانی آن طی دو بازه زمانی  ستفاده از ت شان  8و  5با ا داد که طی   مطالعه کردند. نتایج ن

درصدی سطح اشغال اراضی شهر ساری، وسعت           34هکتاری از فضای سبز و افزایش    235,3دوره سی ساله، با کاهش  
 افزایش یافته است. %21,83جزایر حرارتی به میزان 

 محدوده مورد مطالعه -2

صات           کالن شمال غرب ایران با مخت شرقی در  ستان آذربایجان   29درجه  38یقه الی دق 41درجه  37شهر تبریز در ا
شمالی و   شماری که در         41درجه  46دقیقه الی  51درجه  45دقیقه  سر ست. طبق آخرین  شرقی قرار گرفته ا دقیقه 

بوده اســت )مرکز آمار ایران(. مســاحت کل   1773033شــهر تبریز برابر با انجام گرفت، جمعیت کل کالن 1395ســال 
 250,4206شود  نطقه مورد مطالعه که منطقه شهری محسوب می  کیلومتر و مساحت م  2023,7028شهرستان تبریز   

سطح دریا بین   ست )  1846تا  1325کیلومتر و ارتفاع آن از  ستان     به شمال  از (. تبریزDem SRTM 30mمتر ا شهر
ستان    به غرب و غربی شمال  از ورزقان، ستر،    شهر شمال  شب ستان    به شرقی  از  ستان    به شرق  از هریس، شهر  شهر

 تشکیل  دشتی  و کوهستانی  ناحیه از دو تبریز شهرستان   .است  شده  محدود اسکو  شهرستان   به جنوب از و آباد،بستان 

 (.1است )شکل  شده احاطه و سهند عینالی هایکوه توسط جنوب، و شمال از شهر است. این شده
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 نقشه موقعیت جغرافیایی شهر تبریز در ایران و محدوده شهر تبریز با استفاده از مدل رقومی ارتفاع زمین واحد به متر -1شکل 

 منبع نگارندگان 

 داده ها و روش تحقیق -
افزار متن باز گوگل ارث انجین استفاده شد. به دلیل متن باز بودن این   در این پژوهش برای استخراج سری زمانی از نرم  

سی               شنا سایت زمین  صاویر را از  صورت که اگر هر یک از این تعداد ت سری زمانی به این  سبه  نرم افزار و توانایی محا
صاویر ماه     صحیحات و برش را انجام میدادیم زمان زیادی برای پیدا کردن ت سپس ت های  ایاالت متحده دانلود میکردیم و 

اینترنت زیادی را مصرف میکردیم ولی در این نرم افزار با کد نویسی    تر بودن درصد ابر و همچنین هزینه  مورد نظر و کم
 1984های های سال ترین هزینه انجام داد. به این صورت که برای داده توان کارهای چند روزه را در یک  روز و با کممی
تصــحیح  8ســت های لنداز داده 2021تا  2013تصــحیح اتمســفری شــده و از ســال  5های لندســت از داده 2012تا 

شد. در این تحقیق ماه مورد مطالعه ماه       ستقاده  شده ا سفری  سی    برابر با ماه 2و جوالی 1های میالدی جوناتم شم های 
درصد باشد مورد مطالعه قرار گرفت. که در مجموع برای    10تر از خرداد و تیر با این شرط که درصد ابرناکی تصاویر کم   

شرط   2021تا  1984سال   سی و فایل متادیتا       84با این  ستفاده از کد نوی شد. در مرحله با ا صویر پردازش  صاویر    3ت ت
محاصبه شد و سپس برای اینکه بعد بتوانیم میزان گسیلمندی را محاسبه کنیم برای هر یک تصاویر  4لندست رفلکتنس 

 3و  4با استفاده از باندهای   5از تصاویر انتخاب شده شاخص پوشش گیاهی محاسبه شد به این صورت که در لندست          
ر این معادله باند مادون قرمز ( که د1این شــاخص محاســبه شــد )معادله  4و  5با اســتفاده از باندهای  8و در لندســت 

 4باند  8و در لندست   3باند  5و باند قرمز در لندست   5برابر با باند  8و در لندست   4برابر با باند  5نزدیک در لندست  
 رادیانس LYبا اســتفاده از فایل متادیتا نیز محاســبه شــد که در آن  2بود. .ســپس رادیانس تصــاویر بر اســاس معادله 

د و شو می خارج متادیتا از که تبدیل ضریب  AL،  شود  می خارج متادیتا از که تبدیل ضریب  ML، تمسفر ا باالی طیفی
Qcal خام  باند رقومی ارزشDN      محاسبه شد که  2است. بعد برای به دست آوردن دمای روشنایی با استفاده از معادله

میزان  λL ضــرایب ثابتی هســتند که داخل فایل متادیتا تصــاویر لندســت وجود دارد و   2Kو  1Kدر این معادله مقدار 
شود. سپس برای به دست آوردن دمای نهایی با استفاده از شاخص      رادیانس را که قبال محاسبه کرده بودیم محاسبه می  

رحله قبل محاسبه شده  دمای درخشندگی است که در م BTکه در آن  4پوشش گیاهی محاسبه شده در معادله شماره 

                                                                    
1 June 
2 July 
3 Metadata 
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ــت و مقدار        ــت و منظور از  1438,0 برابر با  و منظور از عبارت الندا مقدار طول موج باند مورد نظر اسـ مقدار    اسـ
بخشی از کدنویسی شده برای محاسبه دمای سطح زمین   2رفلکتنس است که در مرحله اول محاسبه شد. شکل شماره      

 دهد.  بر اساس روش پالنک را نشان می
 1معادله 

  

 2معادله 
 

Lλ = MLQcal + AL - Oi 

 3معادله 
 
  

 4معادله 

 
 

 
 2بر اساس شاخص پوشش گیاهی منبع: ندوسی و آودان 1الگوریتم محاسبه تابش 1جدول 

NDVI LSE 

NDVI < -0.185 0.995 
-0.185 ≤ NDVI < 0.157 0.985 
0.157 ≤  NDVI < 0.727 1.009 + 0.047 × ln(NDVI) 

NDVI > 0.727 0.990 

 

 نتایج و بحث -3
دهد میانگین دما در این شهر بین در مینشان  2011تا سال  1984شود از سال مشاهده می 2همانطور که در شکل 

درجه بوده و  32,44میانگین دما  4ماه تیر روز  1375برابر با سال  24در ماه جون روز  1996ترین زمان در سال پایین
درجه سانتی  45,05برابر با  8تیر ماه روز  1387برابر با سال  28ماه جون روز  2008در بیشترین میانگین دما در سال 

 1984تر شده است. همچنین میانگین دما در این بازه زمانی یعنی از سال روزه میانگین دما بیش 4د بوده که با فاصله گرا
چین بارنگ صورت نقطهشود خط روند که بههمچنین که مشاهده می 2بوده است. در شکل  37,64برابر با  2011الی 

 ها نشان از این دارد که دما در حال افزایش بوده است.دهد در این سالمینشان  1مشکی در نمودار شماره 

 
 منبع: نگارندگان 1984 – 2011تغییرات میانگین دمای شهر تبریز  -2شکل 

ترین میانگین مربوط به بوده کم 2021الی  2013های که نشان دهنده میانگین دما در بین سال 3همچنین در شکل 

                                                                    
1 Emissivity 
2 Ndossi & Avdan 
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ماه  2017گراد و در سال درجه سانتی 34,35برابر با  7مرداد ماه روز  1393برابر با سال  29ماه جوالی روز  2014سال 
ها یعنی گراد بوده و میانگین دمایی بین این سالدرجه سانتی 44,34با  برابر 30تیرماه روز  1396برابر با  21جوالی روز 

ها نیز نشان ار افزایش دما دارد گراد بوده که میانگین کلی این سالدرجه سانتی 38,48برابر با  2021الی  2013از سال 

دما را به صورت صعودی نشان داده شده است افزایش  3چین با رنگ مشکی در شکل صورت نقطهکه خط روند که به
 دهد. نشان می

 

 
 منبع: نگارندگان 2013 – 2021تغییرات میانگین دمای شهر تبریز  -3شکل 

صورت نقطه چین و با رنگ بوده خط روند که در این نمودار نیز به 2021الی  1984که نشان دهنده دما از سال  4شکل 
 دهد.های مورد مطالعه را نشان میبین سال مشکی نشان داده شده است نشان دهنده افزایش دما در

 منبع: نگارندگان 1984 – 2021تغییرات میانگین دمای شهر تبریز  -4شکل 
 

تصاویر دمای  2021و  2010، 2000، 1984های صورت نموداری برای سالدر این پژوهش عالوه بر استخراج دما به
ماه جوالی  1984شود در سال نیز مشاهده می 5که در شکل ها استخراج شد. همانطور سطح زمین نیز برای این سال

گراد درجه سانتی 53,48گراد الی درجه سانتی 25,97شمسی دما بین  19تیرماه روز  1363میالد برابر با سال  6روز 
المللی که فرودگاه بین 6تر از مناطق دیگر بوده است. همچنین منطقه بوده است که دمای مناطق شمالی شهر تبریز خنک

تر از سایر مناطق بوده است. همچنین در این شکل تصویر دمای سطح زمین برای تبریز نیز در این منطقه قرار دارد گرم
 48,85الی  19,32شمسی دمای شهر تبریز بین  16تیرماه روز  1379که برابر با سال  6ماه جوالی روز  2000سال 

تر از سایر مناطق نیز مناطق شمالی و شرقی تقریبا مناطق مرتفع خنکگراد بوده است که در این تصویر درجه سانتی



 

938 
 

938 

 تر از سایر مناطق بوده است.که فرودگاه در این منطقه قرار دارد گرم 6منطقه  1984بوده در این سال نیز همانند سال 

 
 منبع: نگارندگان 1984و  2000دمای شهر تبریز برای تیر ماه  -5شکل 

 

تیر ماه روز  1389میالدی برابر با سال  10ماه جوالی روز  2010شود دما برای سال نیز مشاهده می 6چنانچه در شکل 
گراد بوده است که در این تصویر نسبت به دوسال سانتی درجه 55,33الی  24,88شمسی دمای سطح زمین بین  11

الی و مرتفع تبریز نسبت به سایر مناطق ای داشته است. در این سال نیز مناطق شمدرجه 2گذشته حداکثر دما افزایش 
بوده  6ترین منطقه شهر تبریز منطقه باز هم گرم 2000و  1984تصویر  2و مثل  تری را داشتهشهر تبریز هوای خنک

خرداد  1400میالدی برابر با سال  14ماه جون روز  2021تصویر دمای سطح زمین برای سال  3است. همچنین در شکل 
درجه بوده است که با توجه به اینکه در فصل بهار بوده ولی  58,82و  19,93ی دمای شهر تبریز بین شمس 24ماه روز 

 تری را ثبت کرده است.های گذشته که بحث شد حداکثر دمای بیشنسبت به سال
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 منبع: نگارندگان 2010و  2021دمای شهر تبریز برای تابستان  -6شکل 

 نتیجه گیری و جمع بندی -

 در هسـتند  داده فاقـد  کـه  هـایی مکـان  بـرای  ویـژه  بـه  اقلیمـی  متغیرهـای  بررسـی  بـرای  ایمـاهواره  تصاویر اهمیت

 مـرتبط  تحقیقـات  در مهـم  پارامترهـای  از یکـی  عنـوان  بـه  سـطحی  دمـای  .اسـت  شـده  آشـکار  کامال اخیر هایدهه

کـه در ایـن    .شـود مـی  آشـکار  آن مطالعـه  اهمیـت  کـه  اسـت  محیطـی  هـای برنـامهریزی  و کشـاورزی  زمـین،  علوم با
افـزار مـتن بـاز گوگـل ارث انجـین بـرای مطالعـه سـری زمـانی اسـتفاده           پژوهش از طریق کد نویسـی در محـیط نـرم   

شــد. بــا توجــه بــه اینکــه دانلــود داده بــرای ســری زمــانی لندســت از طریــق ســایت ســازمان زمــین شناســی ایــاالت 
ــادی را داشــته و همچنــین ت  ــه کنــدی  متحــده آمریکــا، زمــان و هزینــه زی صــحیحات محاســبات ایــن تصــویر نیــز ب

افـزار کارهـای چنـد روزه را بـا اسـتفاده از کـد نویسـی جـاوا انجـام داد. در ایـن            شود با استفاده از ایـن نـرم  انجام می
ــا اســتفاده داده   ــا اســتفاده از روش  8و  5هــای لندســت پــژوهش بــه بررســی دمــای ســطح زمــین شــهر تبریــز ب و ب

مـورد بررسـی قـرار گرفـت. نتـایج تحقیـق نشـان داد کـه منـاطق           2021الـی   1984هـای  محاسبه پالنک برای سـال 
تــرین منطقــه تــری را داشــته و همچنـین گــرم شـمالی و مرتفــع شــهر تبریـز نســبت بــه سـایر منــاطق دمــای خنـک    

 کـه فرودگـاه بـین المللـی تبریـز نیـز در ایـن منطقـه قـرار دارد بـوده اسـت. همچنـین             6شهر تبریـز تقریبـا منطقـه    
کـه خـط رونـد در آن ترسـیم شـده بـود نشـان دهنـده صـعودی بـودن دمـا             2021الـی   1984های نمودار کلی سال

ــه پژوهشــگران پیشــنهاد مــی   شــود کــه رونــد تغییــرات در ایــن شــهر کــه در منطقــه کوهســتانی قــرار دارد بــوده. ب
غییــرات دمــا مطالعــه کـاربری اراضــی داخــل شــهری، تغییــرات پوشــش گیــاهی محـدوده شــهر تبریــزدر ارتبــاط بــا ت  

 مـورد  زمـانی  بـازه  طـی  در را زمـین  سـطح  دمـای  تغییـرات  حاضـر نشـان داد   تحقیـق  کـار  نتـایج  که همانطورشود. 

 و هزینـه  صـرف  بـا  زمـان  گـذر  در اقلیمـی  تغییـرات  تـوان ایـن ابـزار مـی    از استفاده با نتیجه در. نمود آشکار مطالعه
 .نمود بررسی را کمتر زمان
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 چکیده 

امروزه انرژی نقشی بسیار اساسی را در پیشرفت و توسعه جوامع ایفا می کند. از میسر کردن حمل و نقل ماشینی گرفته 

تا ایجاد گرمایش در ساختمان ها و تولید جریان الکتریسیته. با افزایش بی رویه جمعیت در دهه های گذشته و همچنین 

انرژی بسیار افزایش یافته است. در این شرایط استفاده از انرژی های  روند سریع کشورها برای صنعتی شدن ، تقاضا برای

فسیلی با توجه به نقایص زیادشان از جمله هزینه زیاد ، ناکافی بودن و همچنین ایجاد مشکل برای سالمتی انسان و 

های فسیلی می  محیط زیست مطلوب به نظر نمی رسد. محققان انرژی های تجدیدپذیر را بهترین جایگزین برای انرژی

دانند. شاید بتوان گفت مهم ترین نکته در احداث نیروگاه های مربوط به این نوع از انرژی ، مکان یابی مناسب و اصولی 

که برای مکان یابی انواع مختلف نیروگاه های انرژی  MCDMآن هاست. در این مقاله سعی شده است روش های 

رار گیرد ، با هم مقایسه شوند و معایب و مزایای هر کدام از این روش ها مورد تجدیدپذیر استفاده شده اند مورد بررسی ق

 بحث قرار گیرند . 

 GISمکان یابی ، انرژی های تجدیدپذیر ، نیروگاه ، تصمیم گیری چند معیاره ، های کلیدی: واژه

 
 

A Review on the MCDM Methods in Renewable Energy Power Plants 

Site Selection 
 

Shaho Masoudi, Mohammad Sadi Mesgari 
Abstract 

Today, energy plays a very important role in the development of societies. From facilitating car 

transport to heating buildings and generating electricity. Demand for energy has risen sharply as 

the population has grown exponentially in recent decades, as well as the rapid pace of 

industrialization. In this situation, the use of fossil fuels does not seem desirable due to their many 

shortcomings, such as high cost, inadequacy, as well as creating problems for human health and 

the environment. Researchers believe that renewable energy is the best alternative to fossil fuels. 

Perhaps the most important point in the construction of power  

plants related to this type of energy is their proper and principled site selection. In this paper, we 

try to examine the MCDM methods used to site selection of different types of renewable energy 

power plants, compare them, and discuss the advantages and disadvantages of each of these 

methods. 

Keywords: Site Selection , Renewable Energies , Power Plant , Multi Criteria Decision Making 

, GIS 
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 مقدمه – 1

منابع انرژی تاثیر حیاتی ای بر روی فعالیت های روزانه در زندگی انسان ها دارند اعم از گرمایش ، پخت و پز ، تولید و 

گاز طبیعی ، انرژی بادی و انرژی خورشیدی برای انجام این حمل و نقل . امروزه از منابع متنوع انرژی همچون نفت ، 

  فعالیت ها استفاده می شود

منابعی همچون نفت ، گاز طبیعی ، زغال سنگ و ... را منابع انرژی فسیلی می نامند . از طرف دیگر انرژی های بادی ، 

تجدیدپذیر می گویند . انرژی های تجدیدپذیر خورشیدی ، زیست توده ، آبی ، زمین گرمایی  و امواج را انرژی های 

گازهای گلخانه ای بسیار کمتری تولید می کنند و به صورت پیوسته خودشان را تجدید می کنند . در دنیای امروزه 

انرژی به عنوان یک شاخص مهم برای توسعه اقتصادی نقشی بسیار کلیدی را ایفا می کند . در چنین شرایطی نیاز به 

انرژِی برای توسعه پایدار ضروری به نظر می رسد . این منابع انرژی باید با هزینه ای منطقی و به صرفه  منابع عظیم

استخراج شوند و بدون داشتن خطرات زیست محیطی یا با کمترین خطر تمامی نیاز های جامعه را برطرف کنند . جمعیت 

همین بازه زمانی تقاضا برای انرژی هفت برابر شده و دو و نیم برایر شده است و در  1950کنونی زمین نسبت به سال 

این را می توان نتیجه افزایش بی رویه جمعیت و همچنین روند سریع کشورها برای صنعتی شدن دانست . از آنجایی که 

،  منابع انرژی فسیلی متناهی هستند و باعث جنگل زدایی می شوند و با تولید گازهای گلخانه ای منجر به آلودگی هوا

گرمایش زمین و تغییرات شدید اقلیمی می شوند نیاز به منابع پاک ، کم خطر و تجدیدپذیر روز به روز بیشتر حس می 

 . (Çolak and Kaya 2017) شود

در ابتدا سیاست های کشورها بر پایه ی این بود که انرژی هسته ای را بهترین جایگزین برای منابع انرژِی فسیلی معرفی 

در خاک کشور شوروی  ) در محدوده کنونی اوکراین ( و  1986کنند اما وقوع حوادثی همچون انفجار چرنوبیل در سال 

در ژاپن که باعث نشت مواد رادیواکتیو به بیرون شد باعث شد تا  2011همچنین زلزله و سونامی فوکوشیما در سال 

کشورها برای جلوگیری از تکرار چنین فجایع انسانی و زیست محیطی ، بیشتر و بیشتر به سمت سرمایه گذاری بر روی 

، خورشیدی و آبی  می توان گفت شناخته شده ترین منابع انرژی تجدیدپذیر ، انرژی بادی انرژی های تجدیدپذیر بروند.

 هستند. 

 

 انرژی بادی

انرژِی بادی به علت هزینه های به صرفه اقتصادی و کم خطر بودن برای محیط زیست از قابل اعتماد ترین منابع انرژی 

است و می تواند نقش مهمی را در کاهش تولید گازهای گلخانه ای داشته باشد و به بهبود شرایط اقتصادی و صنعتی نیز 

. به همین علت قانون گذاران در کشورهای توسعه یافته و در حال توسعه ، ساخت مزارع بادی را در مناطق  کمک کند

 .  (Moradi et al. 2020)د در دستور کار خود قرار داده اندمناسب و مستع

ایی نیز بسیار مورد توجه قرار گرفته است .  دلیل نکته قابل ذکر دیگر این است که در سال های اخیر انرژی بادی دری

 این امر آن است که سرعت باد در دریاها اغلب باالست به همین علت بسیاری از کشورها سعی می کنند در آب های 

 سرزمینی شان اقدام به نصب سکوها و توربین های بادی کنند . این سکوها خود بر اساس عمق مکانی که در آن نصب 

 متر نصب  60تا  50د به دو دسته ی شناور و ثابت تقسیم می شوند . سکوهای بادی ثابت در آب های با عمق می شون

متر . امروزه سکوهای ثابت به خصوص در کشورهای دریای  60می شوند و سکوهای شناور در آب های با عمق بیشتر از 

مسیر پیشرفت اند . البته ذکر این نکته نیز قابل اهمیت  شمالی در اروپا پیشرفت زیادی کرده اند و سکوهای شناور نیز در

است که محدودیت های زیادی برای نصب این سکوها وجود دارد از جمله مناطق حفاظت شده دریایی ، لنگرگاه ها ، 

 . (Castro-Santos et al. 2019) مناطق دارای خطوط گسل و ...
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 انرژی خورشیدی

انرژی خورشیدی ، انرژی ساطع شده از خورشید است . در بسیاری از مناطق دنیا تابش مستقیم نور خورشید به عنوان 

موجود برای تولید انرژی محسوب می شود و می توان آن را بزرگترین و فراوان ترین منبع یکی از بهترین گزینه های 

انرژی تجدیدپذیر دانست . روش های اصلی برای تبدیل این نور تابشی به انرژی ، طراحی های فعال و غیرفعال هستند . 

انرژی خورشیدی به منظور کاهش  طراحی های غیر فعال اغلب بر پایه ی طراحی بهینه ی ساختمان ها برای دریافت

نیاز به نور و گرمایش مصنوعی است . همین موضوع باعث شده تا محققین تمرکز زیادی را بر روی طراحی بهینه ی خانه 

 .  (Lee and Chang 2018) و  (Banos et al. 2011) های انرژی خورشیدی داشته باشند

طراحی فعال برپایه ی تبدیل انرژی خورشیدی به برق یا گرمایش با استفاده از سلول های خورشیدی است . به این سلول 

نیز گفته می شود . در سالیان اخیر قیمت این مبدل های انرژی کاهش  PVهای خورشیدی ، فتوولتاییک یا به اختصار 

برای مسئولین مربوطه در کشورهای مختلف  منابعمین موضوع باعث شده تا به یکی از محبوب ترین زیادی داشته و ه

 . (Al Garni and Awasthi 2017) تبدیل شود

 

 انرژی آبی

انرژی آبی یا هیدرولیک ، انرژی حاصل از نیروی حرکتی آب است که می توان آن را برای اهداف سودمند تحت کنترل 

تر و چگال تر از هوا است ، حتی یک جریان آهسته ی آب یا جریان معتدل  درآورد . از آن جاییکه آب بسیار متراکم

  دریایی نیز می تواند مقدار قابل توجهی انرژی تولید کند . می توان گفت انرژی آبی پراستفاده ترین منبع انرژی تجدیدپذیر

از انرژی برق دنیا را تولید می کرد . امروزه از انرژی آب به شکل  %16چیزی حدود  2018محسوب می شود و در سال 

های مختلفی استفاده می شود . مهمترین آن انرژی برق آبی می باشد  که با استفاده از نیروی گرانشی آب در حال ریزش 

 . (Lee and Chang 2018) یا درجریان ، انرژی برق تولید می شود

از دیگر منابع انرژی تجدیدپذیر می توان به انرژی زمین گرمایی ، انرژی زیست توده و ... نیز اشاره کرد و آن ها را در 

ه از این منابع در یک نیروگاه و به صورت نرکیبی یا هیبرید نیز وجود دارد که می بینیم . همچنین امکان استفاد 1شکل 

 بسیاری از معایب استفاده تکی از این منابع را از بین می برد.
 

 
 منابع انرژی تجدیدپذیر -6شکل 

 روش تحقیق -2

تجدیدپذیر ، مکان یابی صحیح آن هاست . این نکته اگر شاید بتوان گفت مهم ترین نکته در احداث نیروگاه های انرژی 

به خوبی رعایت نشود می اواند بازدهی پروژه را تا حد زیادی پایین بیائرد و به هدر رفتن سرمایه و زمان منجر شود . به 
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ال اشتباه عنوان مثال احداث نیروگاه خورشیدی در مکانی که تعداد روزهای ابری زیادی را در سال تجربه می کند کام

است . و یا می توان گفت احداث نیروگاه انرژی بادی در محدوده یک گسل می تواند خطرناک باشد . مکان یابی این 

نیروگاه ها وابسته به معیار های مختلف و زیادی است . این معیارها را اغلب در چهار گروه معیارهای اقتصادی یا مالی، 

ندی می کنند. هرکدام از این چهار گروه، خود شامل چندین زیرمعیار می فنی، محیطی و سیاسی اجتماعی تقسیم ب

 شوند .

هنگامی که در زمان تصمیم گیری برای یک مسئله با چندین معیار مواجه میشویم بهترین کار استفاده از روش های 

ر بر اساس است. اساس این روش ها وزندهی به معیارها توسط متخصصین ام MCDMتصمیم گیری چندمعیاره یا 

 اهمیت و تاثیرگذاری هر معیار و زیرمعیار است. 

 MCDMطبقه بندی 

در مجموع دارای پنج جز هستند : هدف ، ترجیحات تصمیم گیرنده ، گزینه ها ، معیارها و  MCDMمسائل مربوط به 

چند هدفه طبقه بندی کرد. در حالت کلی می توان گفت تصمیم گیری  2را می توان همانند شکل  MCDMنتایج. 

(MODM)  .بیشتر برای برای طراحی و در نهایت بهینه سازی کاربرد دارند و برای ارزیابی گزینه های پیوسته مناسبند

 به منظور اولویت بندی و انتخاب گزینه استفاده می شوند.  (MADM)از سوی دیگر تصمیم گیری چند شاخصه 

 

 MCDMطبقه بندی  - 7شکل 

 
می توان به سه گروه تقسیم کرد . گروه  3را همانند شکل  MADMدر مجموع متدهای بکار برده شده در مبحث 

در این  AHPاول متد هایی هستند که بر پایه مقایسات زوجی بنا شده اند و می توان گفت پرکاربردترین متد یعنی 
دهی عمل می کنند و در نهایت گزینه ای انتخاب می گروه قرار می گیرد. گروه دوم متدهایی هستند که بر اساس امتیاز

. و در نهایت سومین گروه ، متد های غیر TOPSISو VIKORشود که بیشترین امتیاز را داشته باشد همانند متدهای 
 گزینه ارجح از منظر یک شاخص هماهنگ تعریف شده بهترین وضعیت را داردرتبه ای هستند و در این دسته از متدها 

 . ELECTREو  PROMETHEEمتدهای همانند 
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 MADM جیرا یمتدها یه بندبقط - 8شکل 

در ادامه می خواهیم پرکاربردترین متدهای بکار رفته در تصمیم گیری چند معیاره را معرفی کنیم . در ابتدا بهتر است 

یک سیستم با هدف یا  MCDMمی بینیم در ابتدای روند  4با روند کلی این متدها آشنا شویم . همانگونه که در شکل 

داف ، معیارهای موثر برای آن سیستم را پیدا می کنند و در اهدافی مشخص تعریف می شود . سپس بر اساس این اه

مرحله بعد گزینه هایی را برای برآورده کردن این اهداف در نظر می گیرند . سپس اولویت و وزن هایی برای این گزینه 

پیدا و ارائه انتخاب می شود . در نهایت یک گزینه بهینه برای ارزیابی  MCDMها اعمال می شوند و متد مورد استفاده 

می شود . اگر این گزینه قابل قبول بود فرایند به اتمام می رسد در غیر این صورت فرآیند دوباره از ابتدا شروع می شود 

(Kumar et al. 2017). 

 

 

 MCDM یمتدها یروند کل - 9شکل 
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 AHPمتد 

به معنی فرآیند تحلیل سلسله مراتبی می باشد در  Analytic Hierarchy Processکه مخفف عبارت  AHPمتد 

بر روی ساختار سلسله مراتبی  AHPاساس کار . .  (Saaty 1988)توسط پروفسور توماس ساعتی ارائه شد  1980سال 

استوار است . در این ساختار گزینه های تصمیم گیری در پایین و و هدف سیستم در باالی سلسه مراتب قرار می گیرند 

جی دو مرحله اصلی دارد : مقایسات زو AHPو به روش تشکیل مقایسات زوجی به وزن دهی به شاخص ها می پردازد . 

.مقایسات زوجی برای وزندهی به معیارهای مختلف بکار برده می شود و  (Shao et al. 2020)و ترکیب خطی وزندار 

را می بینیم .  AHPروند متد  5له برای ارزیابی گزینه هاست . در شکل آخرین مرح(WLC) ترکیب خطی وزندار 

اولین قدم ، ساختن ماتریسی برای مقایسه معیارها و زیرمعیار ها می باشد . برای تکمیل این ماتریس ها ، متخصصین 

یند معموال با تخصیص اهمیت نسبی هر کدام از معیار ها یا زیرمعیار ها را نسبت به یکدیگر مشخص می کنند . این فرآ

برای اهمیت هر درایه این ماتریس نسبت به درایه دیگر صورت می گیرد . اگر اهمیت دو معیار یا  9و  1امتیازاتی بین 

میل کند نشانگر اهمیت  9خواهد بود و این عدد هرچه بیشتر به سمت  1زیرمعیار با هم برابر باشد درایه مرتبط به آن 

ت به دیگری می باشد . سپس ماتریس حاصل نرمال سازی می شود و وزن های نهایی هر معیار بیشتر یکی از آن دو نسب

محاسبه می شود تا مشخص شود که مقایساتمان منطقی  (CR)یا زیرمعیار مشخص می شوند . سپس نرخ ناسازگاری 

صورت نیاز است تا دوباره ماتریس  باشد مقایساتمان صحیح بوده اند در غیر این %10بود اند یا نه . اگر این نرخ کمتر از 

می رسد ادامه دهیم  %10به کمتر از  CRهای مقایسات زوجی مان را تشکیل دهیم و این فرآیند را تا زمانی که 

(Habib et al. 2020) . 

 

 AHPروند متد  - 10شکل 
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خورشیدی  -برای مکان یابی نیروگاه ترکیبی بادی AHPآقایان واتسون و هادسون در تحقیقی، از متد  2015در سال 

تهیه شد و سپس به  ArcGISو با ابزار  GISدر جنوب انگلستان استفاده کردند. در ابتدا نقشه محدودیت ها در محیط 

مکان های مناسب برای احداث  AHPصورت جداگانه معیارهای مناسب هرکدام از این دو نوع انرژی تعریف شد و با متد َ

وگاه هر کدام از این دو نوع انرژی تجدیدپذیر مشخص شدند. با ادغام نقشه های بدست آمده، نقشه نهایی حاصل شد نیر

و مناطق مناسب شناسایی شدند. در انتها فرآیند آنالیز حساسیت نیز انجام شد تا صحت نتایج بدست آمده تایید شود 

(Watson and Hudson 2015) . 

، مرادی و همکاران مطالعه ای را برای شناسایی مناطق مستعد انرژی بادی در استان البرز در ایران انجام 2020در سال 

و اقتصادی تقسیم کردند. زیرمعیارها شامل دادند. در این مطالعه آن ها معیارها را به سه دسته زیرساختی، توپوگرافی 

شیب زمین، سرعت باد، فاصله از شبکه انتقال برق، فاصله از پست های انتقال برق، فاصله از مناطق شهری و فاصله از 

از سطح منطقه  %20استفاده شد و نتایج نشان داد که حدود  AHPبزرگراه ها و جاده ها بودند. در این مطالعه از متد 

مطالعه مستعد احداث مزارع بادی است. در این تحقیق نیز از آنالیز حساسیت استفاده شد و به این نتیجه رسیدند مورد 

که فاصله از شبکه انتقال برق بیشترین تاثیر را در مکان یابی داراست و اگر این زیرمعیار حذف شود منطقه وسیع تری 

 . (Moradi et al. 2020)مناسب توسعه مزارع بادی شناخته می شود 

نقشه  MCDMو  GISه از ترکیب در مطالعه ای دیگر، برای مکان یابی نیروگاه خورشیدی در عربستان، با استفاد

تهیه شد و در آن نقشه سطح منطقه مورد مطالعه  LSIیا همان  (Land Suitability Index)شاخص تناسب زمین 

 "کامال مناسب"و  "بسیار مناسب"،"نسبتا مناسب"، "تا حدی مناسب "، "کمترین تناسب"به پنج کالس محتاف شامل 

 . (Al Garni and Awasthi 2017)بیشتر در نتیجه گیری شد تقسیم بندی کردند که باعث شد وضوح 

می توان گفت که فهم این متد ساده است و به آسانی می توان از آن برای مسائل پیچیده  AHPدر مورد مزیت های 

د ، یک مسئله را به زیرمسئله های کوچکتر در سطوح سلسله مراتبی تجزیه می کند که استفاده کرد . همچنین این مت

باعث سهولت در کار می شود . این متد اهمیت نسبی معیارها را نشان  می دهد و این موضوع باعث می شود که گزینه 

ه کرد که هم برای معیارهای کمی می توان به این نکته اشار AHPنهایی ما منطقی تر به نظر برسد . از دیگر مزیت های 

 می تواند از تصمیم گیری جانب دارانه جلوگیری کند . CRو هم کیفی قابل استفاده است و در نهایت ، با کنترل 

در مورد معایب این روش نیز می توان گفت که وابستگی متقابل بین اهداف و گزینه ها می تواندد مشکل ساز باشد. 

 Shahroodi)تصمیم گیرندگان می تواند به پیچیدگی مسئله مخصوصا در وزن دهی اضافه کندهمچنین باال رفتن تعداد 

et al. 2012)  . 

 ANPمتد 

می باشد که با تعامل و  AHPحالت تعمیم یافته ی  (Analytic Network Process)فرآیند تحلیل شبکه ای 

توسط  1996در آن ناتوان است . این متد در سال  AHPوابستگی بین معیارهای مختلف سر و کار دارد ، مسئله ای که 

این قابلیت را ایجاد می کند که تمامی تعامالت و وابستگی های یک شبکه را  ANPمتد  توماس ساعتی ارائه شد .

 . (Saaty and Vargas 2013)مدلسازی کرد 

این است که توانایی پیش بینی های دقیقتر با محاسبه بهتر اولویت ها در یک شبکه  AHPنسبت به  ANPمزیت اصلی 

اساسا شامل شبکه های تاثیر با وابستگی و بازخورد است . هر شبکه تصمیم  ANPبا معیارهای وابسته را دارد . روش 

بین یک عنصر )والد( و  مسیر از یک ANPشامل خوشه ها ، عناصرشان و مسیرهای های بین این عناصر است . متد 

عناصری )فرزندان( که با آن در یک خوشه داده شده ارتباط دارد استفاده می کند . در یک سیستم دارای وابستگی ، 

بازخورد بین خوشه ها و وابستگی ها در سیستم از طریق همین مسیر ها به تصویر کشیده می شوند . به طور مشخص ، 
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شه ، وابستگی درونی این عناصر را نشان می دهد و مسیر های بین یک عنصر والد مسیر های بین عناصر درون یک خو

در یک خوشه و فرزندانش در یک خوشه دیگر معرف وابستگی بیرونی است . به وابستگی بیرونی بین دو خوشه بازخورد 

در ترکیه از ترکیب این متد با مدل  (Büyüközkan and Güleryüz 2016)نیز گفته می شود. در تحقیقی 

DEMATEL . استفاده شده است 

 TOPSISمتد 

برخالف دو متد قبلی فقط برای انتخاب بین گزینه ها کاربرد دارد نمی توان از آن برای وزن دهی استفاده  TOPSISمتد 

ارائه شد و اساس کار آن بدین  (Hwang and Yoon 1981)توسط هوانگ و یون  1981کرد . این متد در سال 

ترتیب است که بهترین گزینه ، باید نزدیک ترین فاصله را با جواب ایده آل مثبت و دورترین فاصله را با جواب ایده آل 

 ته باشد . جواب ایده آل مثبت ترکیبی از بهترین مقادیر بدست آمده ی شاخص ها است در حالی که جواب منفی داش

-Sánchez)ایده آل منفی ترکیبی از بدترین مقادیر بدست آمده شاخص ها می باشد. در این مطالعه در کشور اسپانیا 

Lozano et al. 2013) ندین متد برای مکان یابی مزارع خورشیدی استفاده شده و نتیجه آن کامال قابل قبول از چ

برای مکان یابی  VIKORو  TOPSISنیز از متدهای  (Guleria and Bajaj 2020)بوده است. در این مطالعه 

 نیروگاه هیدروژنی استفاده شده است.

 مجموعه های فازی

 VIKOR  ،ELECTREآشنا شدیم . متدهای دیگری نیز همانند  TOPSISو  AHP  ،ANPتا به اینجا با متدهای 

 ،PROMETHEE  وجود دارند که هر کدام بنابر شرایط مسئله مورد استفاده قرار می گیرند و در بسیار اوقات به

صورت ترکیبی استفاده می شوند. اما بزرگترین نقطه ضعف این متد ها را می توان ناتوانی شان در مواجهه با موارد عدم 

اساس اعداد قطعی عمل می کنند و این اعداد تنها در مواردی کاربرد دارند که ما با قطعیت دانست . متدهای نام برده بر 

قطعیت بتوانیم در مورد معیار ها و زیرمعیارها و اهمیت نسبی شان نظر بدهیم . برای حل این مشکل تئوری مجموعه 

ارائه شد . در منطق فازی ، میزان عضویت اعضا برحسب صفر و  (Zadeh 1965)های فازی توسط پروفسور لطفی زاده 

می شود بلکه می تواند از صفر تا یک باشد و این موضوع در مواجه با مسائل دارای عدم قطعیت بسیار یک سنجیده ن

 کارگشاست .

می بینید  6تئوری مجموعه های فازی در طول زمان سیر توسعه ی مطلوبی را طی کرده است و همانگونه که در شکل 

ارائه شد و بر اساس آن می  1986ازی شهودی در سال توسط محققین مختلف توسعه داده شده است . به عنوان مثال ف

توان هم درجات عضویت و هم عدم عضویت را به عناصر یک سیستم نسبت داد و این موضوع باعث نمایش بهتر ابهام در 

. شایان دکر است که مجموعه های فازی را نمی توان به عنوان  (Atanassov 1999)یک سیستم پیچیده می شود 

و ... به  AHPهمچون  MCDMتصور کرد بلکه ابزاری هستند که به وسیله ترکیب با متدهای  MCDMمتدی در 

 .کنند رفع مشکالت عدم قطعیت کمک می
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 یازف یمجموعه ها یروند توسعه تئور - 11شکل 

مناطق دارای پتانسیل  Interval Type-2 Fuzzy AHPدر مطالعه ای که در نیجریه انجام شد با استفاده از متد 

انرژی بادی شناسایی شدند. در این تحقیق با هدف نشان دادن ابهام و عدم قطعیت در تصمیم گیری برای مکان یابی 

مزارع بادی، برای نشان دادن قضاوت زبانی متخصصین از مجموعه های فازی استفاده شد. دراین مطالعه که ترکیبی از 

GIS  وMCDM   معیار وزندار و محدودیت استفاده شد بود از دو مجموعه(Ayodele et al. 2018). 

 Fuzzyو  Fuzzy AHPو متدهای  GISرم و همکاران، در منطقه ای از ایران با استفاده از در مطالعه ای دیگر مک

ANP  و ترکیب آن با الگوریتم انتخاب ویژگی(Feature Selection)  پروسه مکان یابی را برای صفحات انرژی

 . این ترکیب باعث افزایش کارآمدی مدل شد.(Mokarram et al. 2020)خورشیدی انجام دادند 
 

 نتایج و بحث    3

مسائل مربوط به انرژی های تجدیدپذیر جزو مسائل چند معیاره و گاها چند هدفه هستند و با روش های قدیمی قابل 

 8و  7استفاده می شوند . در شکل های  MCDMحل نیستند بنابر این برای حل این گونه مسائل از متدهای 

را به ترتیب در حالت قطعی و در حالت فازی پرکاربردترین متدهای استفاده شده در زمینه انرژی های تجدیدپذیر 

 مشاهده می کنیم .
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 یدر حالت قطع MCDM یمتدها نیپر استفاده تر - 12شکل 

 

 

 

 فازیدر حالت  MCDM یمتدها نیپر استفاده تر - 13شکل 

 

 

در زمینه مکان یابی نیروگاه های انرژی تجدیدپذیر، متد  MCDMهمانگونه که مشاهده می شود پرکاربردترین متد 

AHP  می باشد. در واقع این متد به علت کارایی و مزیت های زیادی که دارد، به عنوان یک متد پایه شناخته می شود

یابی با این  و در بسیاری از مقاالت برای اعتبارسنجی متدهای دیگر نیز از آن استفاده می شود. بدین گونه که ابتدا مکان

متد انجام می گیرد و  در ادامه با متدهای دیگری نیز این کار صورت می گیرد. اگر نتایج سایر متدها با نتیجه حاصل از 

AHP  شباهت و نزدیکی مناسبی داشت می توان گفت که پروسه مکان یابی با آن متدها به خوبی و با صحت و دقت

 زیادی صورت گرفته است.
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 گیری و جمع بندینتیجه     4

گذر از انرژی های فسیلی به سمت انرژی های تجدیدپذیر امری غیر قابل اجتناب و حتمی است. این انرژی ها به دلیل 

فواید بسیاری که دارند مورد توجه مسئولین و قانون گذاران کشورهای مختلف قرار گرفته اند و به همین دلیل در سالیان 

رد موضوعات مختلف مربوط به این منابع انرژی تحقیق و مطالعه داشته اند. یکی از مهم اخیر بسیاری از محققین در مو

ترین مباحث مربوط به این منابع مکان یابی درست و اصولی آن هاست تا سرمایه و زمان هدر نرود و بیشترین بازدهی را 

ه به چند معیار مختلف است، نمی توان با روش داشته باشیم. از آنجایی که این مکان یابی و پتانسیل یابی این منابع وابست

که توانایی مواجهه با معیارهای  MCDMهای سنتی اقدام به تصمیم گیری در مورد آن ها کرد. به همین علت ابزار 

 مختلف را دارد، محبوبیت زیادی را کسب کرد.

انرژی تجدیدپذیر است. در این  یکی از راه های مطمئن برای مکان یابی نیروگاه های GISبا  MCDMترکیب متدهای 

 تحقیق سعی شد متدهای پرکاربرد را مورد مطالعه قرار دهیم و چند مقاله را در این زمینه بررسی کنیم.
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 چکیده:

های هواشناسی در ثبت بارش از سوی دیگر سو و کمی ایستگاهمالحظه بارش در زمان و مکان از یکتغییرات قابل 

های مختلفی برای برآورد نماید. روشناپذیر میهای تخمین بارش را در زمان و مکان امری اجتنابضرورت نبین مدل

آماری اشاره کرد. هدف پژوهش حاضر سنجش و ارزیابی های زمینتوان به روشدارد که ازجمله آن میمیزان بارش وجود 

باشد،روش آمار در محیط سیستم اطالعات جغرافیایی میزمین ای بارش ساالنه با استفاده از تکنیکتغییرات منطقه

از نوع مطالعات کاربردی  است و تحلیلی - صیفیتو نوع از موردبررسی، موضوع و مسئله ماهیت به توجه با پژوهش حاضر،

های ای بارندگی در حوضه آبخیز بر اساس ایستگاهدر تحقیق حاضر تغییرات منطقه های کمی است،با تأکید بر روش

ورد شده است. آسازی و بر( مدل1395تا  1375ساله) 20ماری آای( با دوره سازمان هواشناسی )سینوپتیک و آب منطقه

های دورنیابی روش ، با استفاده از روش Excelاز طریق نرم افزار  محاسبه فاکتور بارش برای ایستگاه موردنظرپس از 

ترسیم  ArcGisدر محیط نرم افزار  ای بارندگی منطقه موردمطالعهو کریجینگ نقشه تغییرات منطقه عکس فاصله

وش میانیابی کریجینگ بیزی با گردید بدین منظور جهت بهترین نتیجه و کمترین میزان خطا از ر

 RMS های آماری ریشه میانگین مربعات خطا( و جهت انتخاب بهترین روش درونیابی از شاخصExpotntialپراکنش)

عنوان ( بهExpotntialاستفاده گردید. نتایج نشان داد روش کریجینگ زمین آمار پراکنش) MAE  قدر مطلق خطا

تواند برای برآورد تغییرات بارندگی مورد ارزیابی قرار گیرد. درپژوهش ستفاده میهای موردابهترین روش در میان روش

آمده دستانجام گردید. نتایج به   ArcGIS  ها  در محیطبندی تمامی فرایندها و تجزیه تحلیل دادهمنظور پهنهحاضر به

  23/82( و مربع میانگین ریشه خطا 004/0ترین میزان میانگین خطای برآورد )نشان داد که روش کریجینگ عام با پایین

باشد. همچنین در مقایسه مربع میانگین ریشه خطا با خطای استاندارد یابی در این پژوهش میبهترین روش برای درون

ها نشان داد که زیر برای تعیین میزان برآورد مورد انتظار هر دو مدل دارای برآوردی بیشتر از حد انتظار بودند. یافته

های مادرسو،یل چشمه و قرناوه  در شمال شرقی حوضه متر زیر حوضهمیلی 800ضه نرماب در قسمت مرکزی به مقدارحو

متر میلی 300های شمالی حوضه محمدآباد و قورچای به مقدار متر و بخشمیلی 700الی 500آبخیز گرگانرود به مقدار 

تیرین میانگین بارش را در طی نگین  و حوضه قره سو کمترین میاهمچنین بطور کلی حوضه آبخیز گرگانرود با بیش

 اند.ساله دریافت کرده 20دوره 

 .سیستم اطالعات جغرافیایی آمار،زمین بارندگی، بندی،پهنه کلید واژگان:
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Abstract 

Significant changes in precipitation in time and place, on the one hand, and a few meteorological 

stations in recording precipitation, on the other hand, make the inevitable necessity of 

precipitation estimation models in time and place inevitable. There are various methods for 

estimating rainfall, including geostatistical methods. The aim of this study is to measure and 

evaluate the changes in annual rainfall zones using geostatistical techniques in the GIS 

environment. Emphasis is placed on quantitative methods. In the present study, regional changes 

in rainfall in the watershed have been modeled and estimated based on the stations of the 

Meteorological Organization (synoptic and regional water) with a 20-year statistical period (1996 

to 2016). After calculating the precipitation factor for the desired station through Excel software, 

using remote sensing methods, distance method and kriging method, a map of changes in rainfall 

regions of the study area was drawn in ArcGis software environment. Bayesian kriging 

intermediation with scattering (Expotntial) and to select the best interpolation method, root 

statistical indices of mean squares error RMS absolute value of MAE error were used. The results 

showed that Expotntial geothermal kriging method can be evaluated as the best method among 

the methods used to estimate rainfall changes. In the present study, all processes and data analysis 

were performed in ArcGIS environment in order to zoning. The obtained results showed that the 

general kriging method with the lowest mean estimation error (0.004) and the square root mean 

error of 82.23 is the best method for interpolation in this study. Also, in comparing the mean 

square root of the error with the standard error to determine the expected estimate, both models 

had higher estimates than expected. Findings showed that 800 mm sub-basin of Normab basin in 

the central part of Madarso, Yale Cheshmeh and Qarnaveh basins in the northeast of Gorganrood 

watershed in the amount of 500-700 mm and the northern parts of Mohammadabad and Ghorchai 

basins in the amount of 300 mm as well as the watershed in general. Gorganrood with the highest 

average and Qarasu Basin received the lowest average rainfall during the 20-year period. 

Keywords: zoning, rainfall, statistics, GIS. 
 

 مقدمه 

یکی از مهمترین موضوعاتی است که به دالیل گوناگون از جمله اهمیت آن در   بندی توسط عناصر و عوامل اقلیمیناحیه

ی عملکرد عناصر و عواملی است که در محیط باشد. اقلیم هر منطقه نتیجهکشاورزی و معماری یک منطقه مورد توجه می

هر منطقه است که در بارش یکی از عناصر و فرایندهای اصلی اقلیم  (.54: 1393فر و ناصرپور،حاکم هستند)قاسمی

کننده دارد)عساکره و یابی صنعتی، معماری، کشاورزی، صنایع، و ... نقش تعیینهای شهری و روستایی، مکانریزیبرنامه

(. زمین آمار یکی از مهم ترین روش های برآورد توزیع مکانی پدیده های جغرافیایی به ویژه بارش 335: 1398قندعلی،

رآورد دقیق آنها در بسیاری از علوم مانند هیدرولوژی، جغرافیا، کشاورزی و آبیاری حائز اهمیت و دما می باشد؛ چرا که ب

(.استفاده از تکنیک ها و فنون آماری امروزه به طور گسترده ای مورد توجه 121: 1393می باشد)خسروی و همکاران،

رفتار جوّی مانند بارندگی، رطوبت،دما و غیره بینی و شناسایی محققان علوم کاربردی، به ویژه علم هواشناسی برای پیش

mailto:k.ghorbanian74@gmail.com
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(. در راستای برداشت دقیق دادههای بارش به عنوان مهمترین ورودی 1399قرار گرفته است)صالحوند و همکاران،

توان ی بارانسنجی بهینه میکند. با طراحی شبکهسنجی نقش اساسی را ایفا میی بارانهای هیدرولوژیکی، شبکهمدلسازی

های سنجی روشهای بارانیابی ایستگاههای بارش را برداشت نمود. به منظور بهینهقل هزینه و عدم اطمینان دادهبا حدا

گیرند)زند کریمی و آمار به گستردگی مورد استفاده قرار میهای زمینمتفاوتی ارایه شده که در این میان روش

های هیدرولوژیکی های بیالن آب و تهیه مدلبرای محاسبهترین متغیرهای ورودی (. یکی از مهم115: 1397همکاران،

ریزی منابع آب خواهد داشت. نگهداری باشد. بنابراین خطای ناشی از آن اثرهای مستقیمی در برنامهتوزیع مکانی بارش می

ت مکانی بارش و مدیریت منابع آب هم تابعی از بارش دریافتی است و هم به تغییرپذیری بارش بستگی دارد. هرچه تغییرا

شود. از سوی دیگر هرچه تغییرپذیری زمانی بارش کمتر باشد تر باشد همگنی و یکدستی منابع آب بیشتر میکوچک

های مکانی بارش در ایران بسیار زیاد شود. تفاوتپذیر میتر خواهد بود و عرضه دائمی آب امکانمنابع آب نیز باثبات

گردد که اساساً متغیری سرکش است و تغییرات مکانی ت رفتار مکانی بارش بازمیسو به طبیعها از یکاست. این تفاوت

دهد. از سوی دیگر تنوع منشأ بارش در نقاط مختلف سبب شده است تا در هر منطقه مقدار شدیدی از خود نشان می

مالحظه بارندگی در زمان و (. با توجه به تغییرهای قابل10: 1392بارش و زمان بارش متفاوت باشد. )قهرمان و همکاران،

های سنجی برای ثبت میزان بارندگی روزانه از سوی دیگر ضرورت تبیین مدلهای بارانسو و کم بودن ایستگاهمکان از یک

ترین روش میان یابی در سطح یک منطقه و تبیین چگونگی توزیع ناپذیر است. تعیین مناسبتخمین بارندگی اجتناب

های دست روشبرآورد توزیع مکانی بارش ضروری است. برای برآورد و تخمین متغیرهایی ازاین فضایی و مکانی آن برای

همچون تیسن و میانگین حسابی را نام برد. همه این « های کالسیکتوان روشمثال میعنوانمختلفی وجود دارد. به

نظر نگرفتن موقعیت، آرایش و همبستگی بین باشند. ولی به دالیلی ازجمله در ها سریع و آسان میها ازنظر محاسبهروش

های دیگری نیز وجود دارند که به دلیل در نظر گرفتن همبستگی مشاهدات, از دقت کافی برخوردار نیستند البته روش

آمار را نام برد. در این شیوه نخست, توان روش زمینها میها اهمیت زیادی دارند. ازجمله این روشو ساختار مکانی داده

گردد ها تحلیل میشود و سپس در صورت وجود ساختار مکانی دادهها بررسی میودن یا نبودن ساختار مکانی بین دادهب

های مجاور بافاصله معینی در قالب ساختار مکانی به هم وابسته باشند در این حالت بدیهی است البته ممکن است نمونه

تر بیشتر است زیرا در صورت وجود ساختار مکانی, تغییرهای ایجادشده یکهای نزدکه میزان تشابه مقادیر مربوط به نمونه

در فضای معین؛ امکان بیشتری را برای تأثیرگذاری بر فضاهای نزدیک به خود در مقایسه با فضاهای دورتر 

یی بارش های وردامکانی بسیار باالست. از جلوه -بارش عنصری اقلیمی با وردایی زمانی (.,2012:398Arnaudدارند)

سبب تأثیرات گسترده در ساختارهای فیزیکی و انسانی در انسانی و به –مقادیر فرین آن است که با پیامدهای محیطی

ای که قطب کشاورزی است و، از طرفی، این ها در ناحیهکانون مطالعات اقلیمی است. بنابراین، بررسی این نوع بارش

 (.135: 1398ها یکی از مخاطرات طبیعی است اهمیت دارد)عساکره و حسینجانی،بارش

ای گیری نقطههای اندازهدلیل عدم پوشش کامل ایستگاههای منابع طبیعی و کشاورزی، بهمطالعات و بررسیدر بسیاری از 

: 1390ها ضروری است)ذبیحی و همکاران،ای یا تخمین بارش در مناطق خشک میان ایستگاه، برآورد بارش منطقهباران

های هواشناسی بع آب و هیدرولوژی معموالً توسط ایستگاه(.متغیرهای اقلیمی موردنیاز برای کاربرد در مدیریت منا102

های میانیابی این امکان اند معتبر هستند. تکنیکگیری شدهای که اندازهها فقط برای نقطهشوند و این دادهگیری میاندازه

(. علیرغم Younger,2009:1989ها نیز برآورد نمود )را فراهم کرده که بتوان متغیرهای اقلیمی را برای دیگر مکان

های میانیابی اما تعیین بهترین روش که بتواند شرایط واقعی را ایجاد کند مشکل است. هریک از وجود تعداد زیاد روش

گیری در ارتباط با بنابراین تصمیم« های میانیابی با توجه به نوع متغیر اقلیمی موردبررسی محاسن و معایبی داردروش

ای بسیار حساس است. از طرفی قبل از انتخاب روش باید هدف از میان یابی های نقطهادهانتخاب بهترین روش برای د

(. اهمیت توزیع Zho,2014:299های میان یابی متفاوتی هستند )نیز مشخص شود؛ چراکه اهداف مختلف نیاز به روش

میانیابی مناسب بخصوص در  گیری دقیق این متغیرها مهم است. انتخاب روشفضایی متغیرهای اقلیمی مانند اندازه
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مقیاس مکانی تغییر مناطق کوهستانی و کویری که کمبود داده دارند و ممکن است متغیرهای اقلیمی با تغییرات کوچک

 .کنند بسیار مهم است

هدف کلیدی پژوهش حاضر واکاوی تغییرات بارش از نظر فضایی و مکانی و همچنین تعیین بهترین روش میانیابی      

 های آبخیز استان گلستان است.بندی بارش ساالنه حوضهظور پهنهبه من

ها به دلیل باال بودن ضریب تغییرپذیری زمانی و مکانی بارش در منطقه استان گلستان شناخت منابع آب و بررسی آن

ست که به های اقلیمی اای برخوردار است. بارش یکی از پدیدههای جوی است از اهمیت ویژهکه عمدتاً حاصل ریزش

شود که در علت وابستگی زندگی موجودات زنده به آن از اهمیت زیادی برخوردار است. این اهمیت زمانی آشکارتر می

ای اقلیمی است که به دلیل پیوند با یک منطقه با کمبود ریزش و یا با ریزش ناگهانی روبرو شویم. درواقع بارش پدیده

تواند راه گشای مطالعات بعدی باشد و ده دارد. تدوین و تکوین این پژوهش میاجزاء مختلف دستگاه اقلیم رفتاری پیچی

زیست، راه و ترابری ای، هواشناسی، منابع طبیعی، جهاد کشاورزی، محیطهای آب منطقههای سازمانریزینیز در برنامه

 ی کاربران اقلیم در جهت توسعه پایدار منطقه مؤثر واقع گردد.و کلیه

تر بارش منطقه ازجمله مزایای این تر مدیریت منابع آب منطقه و کمک به محاسبه دقیقن برنامه دقیقدرواقع امکا 

 .پژوهش است

های اقلیمی در منطقه استان گلستان و ایران صورت گرفته است که های زیادی در زمینه میانیابی دادهتاکنون پژوهش

 شود.ها در ذیل اشاره میشرح مختصری از این پژوهش

( در پژوهشی تحت عنوان پیش آگاهی بلندمدت بارش با استفاده از سیستم شبکه ی عصبی 1399صالحوند و همکاران)

هایی که بیشترین بینی بارش از دادهاند که برای پیشمطالعه ی موردی: حوضه ی کارون بزرگ به این نتیجه رسیده

، 045/0ردید که در ماه ژانویه الگوی چهارم با خطای آنتروپی ارتباط را با بارش نشان دادند بصورت چهار الگو استفاده گ

درصد بود. در ماه فوریه، الگوی سوم با  94و ضریب همبستگی  1-15واحد ، بهترین آرایش  91تعداد الیه های ورودی 

الیه واحد و بهترین نوع آرایش  8. درصد ، تعداد واحدهای ورودی /036درصد،  خطای آنتروپی  97ضریب همبستگی 

.، /038بود. بارش ماه مارس با تمام الگوها ضریب پیش آگاهی باال بود که الگوی اول با خطای آنتروپی  1-10ی پنهان 

 درصد بود. 98، ضریب همبستگی 1-17، نوع آرایش الیه ی پنهان، 67تعداد واحدهای ورودی 

اند که یافتهاستان مازندران به این نتیجه دستای تحت عنوان تحلیل فضایی بارش ( در مقاله1398پورزیدی و همکاران)

های داغ ، سواحل باشد. بر اساس روش موران محلی و لکهای باارزش باال میبارش در استان مازندران دارای الگوی خوشه

دوده درصد  است. این مح 99های باارزش باال، در سطح اطمینان مثبت و خوشه  zمتری دارای نمره  700غربی تا ارتفاع 

های باارزش پایین با سطح منفی و خوشه zشود. محدوده ارتفاعات جنوبی نیز نمره درصد از کل استان را شامل می 15

درصد  65شود. حدود درصد از کل استان را شامل می 20دهد. این محدوده نیز در حدود درصد را نشان می 99اطمینان 

خوبی نشان دهند دهد. نتایج رگرسیون موزون جغرافیایی بهرا نشان می داریاز مساحت استان نیز عدم وجود روند معنی

باشد.که خود این موضوع رفتار بارش استان از غرب این موضوع است که بارش استان و ارتفاع دارای رابطه معناداری می

 کند.به شرق در خصوص رفتار بارش و ارتفاع را بازگو می

بندی مقدار بیشینه بارش روزانه ایران با استفاده از پژوهشی تحت عنوان تحلیل و پهنه( در 1398فیروز اباد و ملکی نژاد)

های بازگشت اند که ساختار مکانی بیشینه بارش روزانه برای دورهآمار به این نتیجه رسیدهتوزیع ویکبای و تکنیک زمین

کند. مناسب بودن مدل نیم وی پیروی میسال از مدل کر 100و  50های بازگشت سال از مدل گوسی و دوره 25و  5، 2

های خطای بیشینه و درصد خطای جذر میانگین گیری از روش اعتبارسنجی متقابل و محاسبۀ آمارهتغییرنماها با بهره

شد که نشانۀ  %40های بازگشت کمتر از مربعات ارزیابی شد. معیار خطای جذر میانگین مربعات ارزیابی برای تمام دوره

ها، بندی بیشینه بارش روزانه روش مناسبی است. در همۀ نقشهاست. روش کریجینگ ساده برای پهنه دقت تخمین

ها در دوره نواحی مرکزی ایران نسبت به دیگر نقاط، کمترین بارش روزانه را دارا هستند. علت تفاوت مکانی در نقشه



 

957 
 

957 

های مورد نظر است. بدین معنا مناطقی که در تهای مختلف، تفاوت در مقدارهای بارش روزانه در دوره بازگشبازگشت

 .تر هستنداند از نظر مقدار بارش در هر دورة بازگشت، به یکدیگر نزدیکیک محدودة همگن قرار گرفته

اند ( در تحقیقی تحت عنوان مدل سازی فضایی بارش تابستانه شمال غرب ایران به این نتیجه رسیده1397عساکره ورزمی)

قدرت برازش و برآورد  ستانه دارای رفتاری خوشه ای است و بر اساس معیارهای ارزیابی مدل، مدل که که بارش تاب

دارد. بر اساس رگرسیون کلی، عوامل مکانی ارتفاع و شیب مهمترین نقش را در رفتار بارش  بهتری نسبت به مدل 

فاع در نواحی کوهستانی و شرق دریاچه ارومیه، تابستانه منطقه دارند. این در حالی است که بر اساس نتایج مدل، عامل ارت

عرض جغرافیایی در عرض های شمالی و شیب در شرق منطقه در دامنه های شرقی ارتفاعات، بیشترین نقش را در 

 .تغییرات مکانی بارش تابستانه شمال غرب ایران دارند

( در پژوهشی تحت عنوان تحلیل اثرات خشکسالی های اقلیمی اخیر بر میزان شوری آب 1397گردفرامرزی و همکاران)

اند که تایج این اردکان به این نتیجه رسیده -در دشت یزد GISآماری و های زمینهای زیرزمینی با استفاده از روش

ترین مدل را،مدل کروی و گوسین در خشکسالی و شوری و ها بههای واریوگرامی خشکسالیمطالعه در ارزیابی مدل

آماری بهترین مدل برونیابی را، کریجینگ و کوکریجینگ تشخیص داده است. در تحلیل همچنین با توجه به روش زمین

روند منفی به همراه  z( وشوری بر مبنای نمره spiهمبستگی باهر سه آماره پیرسون، منکندال و اسپرمن بین بارش )

شود. وجود همبستگی قوی بین این دو دار مشاهده نمیبستگی معکوس مشاهده شده، که در هیچکدام سطح معنیهم

انتخاب بهترین مدل  GISو  GSپارامتربا تأخیر یک سال از نتایج دیگر این پژوهش بوده است. به وسیله نرم افزار +

ییرات شوری نیز ترسیم گردید. به طور کلی در اکثر های خشکسالی و شوری آب زیرزمینی و نقشه تغواریوگرامی، نقشه

شود و همچنین کیفیت آب زیرزمینی در ها با روند منفی بارش، روند مثبت شوری آب زیرزمینی مشاهده میایستگاه

 مناطقی که بیشتر مورد هجمه خشکسالی قرارداشته است شدیدتر تغییر یافته و شوری آن نیز بیشتر شده است.

( در پژوهشی تحت عنوان تأثیر تغییر متغیرهای اقلیمی بر تبخیر و تعرق پتانسیل در 1397همکاران) مهدوی نژاد و

اند که با وجود وقوع پدیده تغییر آمار )بررسی موردی: استان یزد( به این نتیجه رسیدهمناطق خشک با استفاده از زمین

عه، مقدار تبخیر و تعرق پتانسیل در چند دهۀ گذشته روند ایستگاه مورد مطال 14ایستگاه از  13اقلیم و افزایش دما در 

کاهشی داشته است. بررسی متغیرهای مؤثر بر تبخیر و تعرق پتانسیل نشان داد که سرعت باد در چند دهه گذشته روند 

ها درصد از ایستگاه 28/64کاهشی داشته است و این کاهش با وجود افزایش دما موجب کاهش تبخیر و تعرق پتانسیل 

بوده که بیانگر روند کاهشی تبخیر و تعرق در سطح استان یزد  -86/0شد است. روند کلی تبخیر و تعرق در این دوره 

 .باشدمی

سـاله( و  40ایستگاه سینوپتیک کشـور در دو دوره آمـاری بلندمـدت ) 33( بـرای  1391یـزد و همکاران )حمزیـی 

 38طـور میـانگین ساله، به 40تایج حاکی از آن است که در دوره آماری ساله( صورت گرفته است. ن 20مدت )کوتاه

درصد ایسـتگاه  5/62ساله،  20درصد دارای روند منفـی و در دوره آمـاری  62هـا دارای روند مثبت و درصـد از ایسـتگاه

ی از سطوح دارای روند منفی اند که با کاهش طول دوره آماردرصـد دارای روند منفی بوده 5/37دارای رونـد مثبـت و 

 .شده استکاسته شده و به سطوح دارای روند مثبت افزوده

( در پژوهشی تحت عنوان واکاوی وردایی مقدار و زمان بارش در ایستگاه همدید ایالم به این نتیجه 1397حسین قلیزاده)

ید ایالم ایستا نیست. نوع روند و نرخ اند که که مقادیر بارش دریافتی طی ماههای مختلف سال در ایستگاه همد رسیده

تغییرات در ماههای مختلف سال یک اندازه و همسان نیست. در ماههای پربارش ایالم، مقادیر بارش دریافتی روند نزولی 

که در ماههای کم بارش و خشک، مقدار بارشدریافتی ایالم روند مثبت و دهند. درحالیو معناداری را از خود نشان می

دهند. نرخ کاهشی مقدار بارش دریافتی ماه اسفند نسبت به سایر ماهها بیشینه است. در ماه اسفند را نشان می افزایشی

متر از مقدار بارش کاسته شده است. درمجموع مقدار میلی 2/12و در اردیبهشت  3/19، فروردین 1/36به ازایهر دهه 

های ها نشان داد که روند زمان بارشه است همچنین یافتهیافتمتر کاهشمیلی 57/12بارش ساالنه در این ایستگاه 
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ی خشک و گرم سال افزایشی است اما زمان بارش دریافتی اغلب ماههای دیگر سال کاهشی است. کاهش دریافتی دوره

ر درصد کاهش داشته است؛ اما د 12/2ماه زمان بارش زمان بارش در اسفندماه بیش از دو ماه دیگر است. در اردیبهشت

 درصد در هر دهه افزایش داشته است. 28/0و مهرماه  2/0شهریورماه 

آمار در افزایش دقت طبقه بندی های ترکیبی زمین( در تحقیقی تحت عنوان بررسی روش1392سیبایی و ثنایی نژاد)

ز ماه مارس تا ا MSEاند که که مقادیر اقلیمی و نیز پهنه بندی عناصر اقلیمی شمال شرق ایران به این نتیجه رسیده

جوالی افزایش می یابد، بدین معنی که استفاده از ارتفاع در این مدل برای تخمین دما در این ماه ها دقت کمتری دارد. 

همچنین مشاهده شد که توزیع زمانی و مکانی بارندگی نسبت به سایر متغیر های مورد مطالعه، بیشترین تاثیر پذیری را 

بل ذکر است که بر اساس این تحقیق تبخیر در طول ماه های سرد از ارتفاع تاثیر می پذیرد) از تغییرات ارتفاع دارد. قا

اکتبر تا مارس(. و از میان متغیر های محیطی به ترتیب تبخیر، ارتفاع، رطوبت نسبی و بارندگی در تغییر پذیری زمانی و 

ایج متفاوتی بسته به شاخص اقلیمی مورد استفاده برای مکانی اقلیم در منطقه مورد مطالعه بیشترین تاثیر را دارند. دما نت

 پهنه بندی اقلیمی حاصل کرد.

یابی مکانی در برآورد نیازهای های درون( در پژوهشی تحت عنوان ارزیابی و دقت سنجی روش1392حلیمی و همکاران)

نیازهای گرمایشی دچار خطای گرمایشی و سرمایشی ایران به این نتیجه رسیده اند که  اوال همه مدل ها در تخمین 

بیش برآورد و در تخمین نیازهای سرمایشی دچار خطای کم برآورد شدند. مدل اسپیالین برای برآورد روند های کلی 

متغیر مورد نظر مانند میانگین کل، نسبت به دو مدل دیگر به مقدار واقعی بسیار نزدیکتر بود. اما از لحاظ دقت برآورد 

آماریکریجینگ معمولی با یی و جزییات تغییرات مکانی نیازهای سرمایشی و گرمایشی مدل زمینفضایی و ساختار فضا

تواند در شناسایی یابی این متغیر اقلیمی انتخاب شد. خروجی کار مینیم تغییرنمای کروی به عنوان مدل بهینه درون

قلیمی معرف پتانسیل مصرف انرژی در مناطق مختلف کشور از لحاظ نیازهای گرمایشی و سرمایشی به عنوان شاخص ا

 مقررات ملی ساختمان و مسکن بسیار مفید واقع شود. 19راستای اصل 

 

 آماریگر مکانی و زمینتحلیل

گر مکانی دانست در ذیل به چند قابلیت را مکمل تحلیل   ArcGISآماری در محیط گر زمینتوان تحلیلنوعی میبه

 ها است:گونه تواناییگر مکانی فاقد ایند که تحلیلشوآمار اشاره میگر زمینتحلیل

آماری نیز دسترس است با این گر زمینگر مکانی وجود دارد در تحلیلیابی که در تحلیلهای دروناکثر روش .1

های پیشرفته آماری روشگر زمینیابی مقدماتی است اما تحلیلهای درونگر مکانی دارای روشتفاوت که تحلیل

 شود.ری و قطعی )عددی( را نیز شامل میآمازمین

توان با تغییر پارامترهای آماری وجود دارد که میگر زمینها و ابزار آماری در تحلیلتعداد بسیار زیادی از مدل .2

گر مکانی صورت دستی تأثیر هر یک از پارامترها را در استخراج بهترین نقشه مشاهده نمود. ولی تحلیلها بهآن

را  KRIGINGتوان پارامترهای موردنیاز مخصوصاً درروش های آماری بوده و لذا نمینه تحلیلگوفاقد این

 افزار وارد نمود.عنوان ورودی به نرمها را بهتوان آنتعیین نمود و تنها می

 های مکانی اکتشافیامکان تجزیه تحلیل داده .3

 معیارهای خطایابی با استفاده از قابلیت ارزیابی بهترین روش درون .4

 های.های ترسیمی در قالب خروجیتوانایی ارائه نقشه .5

 

 ای  های نقطهداده

گیری نگاری، هواشناسی و...( اندازههای لرزههای معینی ) مانند ایستگاههایی هستند که در مکانای  دادههای نقطهداده

یابی به سطح ای طی فرآیند درونهای نقطهانی، دادههای توزیع مکانی و مطالعه الگوی مکمنظور تهیه نقشهشوند بهمی
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به معنای پیراستن و پاالیش کردن  poilerبه معنای بین و  interیابی از دو کلمه التین یابند کلمه درونتعمیم می

وم، مقادیر گیری شده در نقاط نامعلیابی مکانی فرآیندی است که در آن با استفاده از مقادیر اندازهشده است درونتشکیل

توان دما را در نقاطی که ایستگاه هواشناسی یابی میمثال، با استفاده از درونعنوانشود بهنقاط مجهول تخمین زده می

های سیستم اطالعات جغرافیایی های مجاور آن منطقه تخمین زد. امروزه از قابلیتوجود ندارد با استفاده از ایستگاه

(GISدر درون )های سلولی و استخراج توزیع مکانی متغیرهای هواشناسی و هیدرولوژیکی در قالب شبکه منظوریابی به

های مکانی وجود دارد متأسفانه اغلب کاربران یابی دادههای مختلفی برای درونشود روشهای برداری استفاده مییا مدل

های ها اقدام به استخراج نقشهایسه دقت روشکنند و بدون مقترین روش را انتخاب میشدهترین یا شناختهمعموالً ساده

های دقت روشتوجهی بهکنند هرگونه کاستی در انتخاب روش مناسب توزیع مکانی عوامل اقلیمی و بیتوزیع مکانی می

 Guidance on the spatial distribution ofتواند موجب بروز خطا در برآورد طراحی شود)یابی میدرون

climatic factors using point data,2011:5.) 

 روش عکس فاصله

یابد به بیانی یابی)عکس فاصله( بر این فرض استوار است که تأثیر پدیده موردنظر با افزایش مسافت کاهش میدرون روش

شده دارد، لذا برای ترین نقاط برداشتگیری نشده، بیشترین شباهت را به نزدیکدیگر پدیده پیوسته در نقاط اندازه

هایی که در فاصله دورتر قرار دارند، داشته های اطراف باید مشارکت بیشتری نسبت به آنمین نقاط مجهول، نمونهتخ

شود زیرا نقش گیری نشده استفاده میبینی نقاط اندازهعنوان وزن متغیر معلوم در پیشباشند. در این مدل از فاصله به

یابد. بنابراین هر چه فاصله داده معلوم از نقطه نقطه مجهول کاهش میمتغیر پیوسته در تأثیرگذاری بافاصله از مکان 

دیگر از بیانشود بهها معکوس میها بر اساس فاصله کاهش یابد، بنابراین فاصلهیابد، الزم است وزنمجهول افزایش می

ود به همین دلیل است که شبینی نقاط مجهول استفاده میگیری شده در پیشعنوان وزن نقاط اندازهمعکوس فاصله به

ها را با گرفته است از طرف دیگر تأثیر شدت وابستگی مکانی در دادهنام Inverse Distance Wighted این مدل

طور مکرر توسط پژوهشگران توان اعمال نمود. توان دوم معکوس فاصله از این مدل بهاستفاده از توان در معکوس فاصله می

-شود که محدوده موردنظر تبدیل به ماتریسی با سلولترتیب برآورد میاینابی در این شیوه بهیدرون. شده استاستفاده

باشد. برای مثال دارای گیری میشود. مختصات مکانی این ماتریس روشن است و دارای واحد اندازهاندازه میهای هم

گیری شده است م است یا به عبارتی اندازههایی معلومتری است در این شبکه مقدار متغیر در سلول 50×50های سلول

های اطراف در یک هایی که ارزش آن نامعلوم است با استفاده از سلولها این میزان نامعلوم است سلولو در سایر سلول

 .شودشعاع مشخص بر اساس فرمول زیر برآورد می
(1) 

Ẑ(S0) =∑λIZ(Si)

N

i=1

 

 .است ith گیری شده در موقعیتوزن مقدار اندازه λi است و ith گیری شده در موقعیتمقدار اندازه Z(si) که در آن 

s بینی وموقعیت پیش N باشدگیری شده یا معلوم میتعداد نقاط اندازه. λi باشد یا به ها میتابعی از فاصله بین آن

ان وزن در مدل به عنوها بهعبارتی هرچه فاصله کمتر است، تاًثیر نقطه مجهول بیشتر است لذا معکوس فواصل بین آن

های معلوم اطراف بر اساس توان معکوس فاصله تنظیم های مجهول به سلولافزایش یا کاهش وابستگی سلول .رودکار می

تعیین  RMSPE(Root Mean Square Prediction Error) با محاسبه حداقل میزان (ρ ) شود. توان مناسبمی

های مقداری است که بهترین برآورد را از سلول (ρ) د و بهترین توانباشبینی میشود که مربع حداقل خطای پیشمی

های واقعی با بینی را با مقایسه اندازهبینی باشد. خطای پیشمجهول داشته باشد. یا به عبارتی دارای حداقل خطای پیش

، معموالً از  IDW (. در مدلMir moosavi,2010:107آید)های مختلف به دست میبینی در توانهای پیشاندازه

 Inverse Distance Square) شود، به همین علت، به آن مربع فاصله معکوساستفاده می 2، مانند 1توان باالتر از 
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Weighted) شود. درروش شعاع جستجوگویند. همسایگی در این مدل به دو روش تعریف مینیز می (Search 

Radius)ای که در ه نامعلوم، در مرکز آن قرار دارد. به شکل زیر توجه کنید نقطهشود و نقطای در نظر گرفته می، دایره

گیرند مرکز دایره قرار دارد، ارزش آن مجهول است برای محاسبه میزان آن، نقاط داخل دایره مورداستفاده قرار می

سپس معکوس آن فواصل به توان شود گیری میای که داخل دایره قرار دارد، اندازهنقطه 5دیگر، فاصله هر یک از عبارتبه

شود. مقدار توان، درواقع وزنی است که به رسند و میانگین آن برای نقطه مجهول در نظر گرفته میشده میمحاسبه

رسد و برای افزایش وزن دهی به فواصل، کافی است که میزان توان ها به توان میشود زیرا معکوس فاصلهفواصل داده می

یابند، وزن کمتری در تخمین نقاط مجهول دارند. این هر چه فواصل نقاط از نقطه مجهول افزایش میافزایش یابد، بنابر

تعیین اندازه شعاع جستجو برای مداخله نقاط همسایه، بستگی به فاصله نقاط از یکدیگر و نحوه تغییرات پدیده پیوسته 

توان از روش تعداد همسایه استفاده نمود جو میجای روش شعاع جستدارد اگر آهنگ تغییرات پدیده نامنظم باشد، به

کنند یا به یابی مشارکت میها در دروناجرای این روش مانند روش قبلی است با این تفاوت که حداقل تعداد همسایه

 (.Alizade,2002:33شود)عبارتی همسایگی با تعداد تعریف می

 روش کریجینگ

های جای متغیر تصادفی، توجه جغرافیدانان را به تغییر روشای بهناحیهپیشرفت اخیر آمار فضایی و جایگزینی متغیر 

های اطالعات جغرافیایی در ارتباط با آمار فضایی سبب شد تا در کمی در آمار کالسیک جلب نموده و گسترش دستگاه

 بندی رواج یابد.های پهنهیابی در تهیه انواع نقشههای درونجغرافیا روش

-در گرایش GIS های اطالعات جغرافیائیهای آمار فضایی و سیستمها توسط روشاکندگی و ادغام آنهای پرتهیه نقشه

برند یابی بهره میهای درونها از روشای یافته است لذا جغرافیدانان برای تهیه این نقشههای مختلف جغرافیا نقش ویژه

ای با سایر های عمدهاز آنجائی که این روش تفاوت باشدهای پرطرفدار در این زمینه میروش کریجینگ ازجمله مدل

های آماری شامل آمار است که مبتنی بر مدلهای زمینجز روش Kriging ها دارد. میان یابی با روشروش

برداری شده ورودی اختصاص داده هایی که به ارزش نقاط نمونهمقدار وزن Kriging درروش .باشندخودهمبستگی می

برداری شده است بلکه عالوه بر آن به نحوه چیدمان و نظم کلی ا مبتنی بر فاصله بین هر نقطه نمونهتنهشود نهمی

 .ها بستگی داردهای آنبرداری شده و همچنین مقدار ارزشپراکنش مکانی نقاط نمونه

توان مقدار آن میگیرد فرآیندی است که طی های آمار فضایی صورت مییابی که بر اساس تخمین مدلطورکلی درونبه

کمیت در نقاطی که با مختصات معلوم را با استفاده از مقدار همان کمیت در نقاط دیگری ال مختصات معلوم به دست 

آمار به نام دی جی کریگ که یک مهندس افتخار یکی از پیشگامان علم زمینترین تخمین گر آمار فضایی بهآورد. مهم

گذاری شده است. کریجینگ یک روش تخمین است که بر منطق میانگین کریجینگ نام معدن آفریقای جنوبی بوده، به نام

های خطی نااریب است زیرا اوالً بدون گرترین تخمینباشد. تخمین گر کریجینگ یکی از مهمدار استوار میمتحرک وزن

ط اول، صفر بودن میانگین باشد و ثانیاً واریانس تخمین آن، حداقل است. الزمه برقراری شرخطای سیستماتیک می

باشد. بدین مفهوم که های عمده مدل کریجینگ مییابی از ویژگیخطای تخمین است. مطلق بودن تخمین در درون

گردد. این باشد و واریانس تخمین صفر میگیری شده برابر میبرداری با مقدار اندازهمقدار تخمین کمیت در نقاط نمونه

برداری عبور نموده و ن گر کریجینگ در رسم خطوط هم ارزش از حداکثر نقاط نمونهشود که تخمیویژگی سبب می

دیگر این مدل در عبارتتمایلی به بسته شدن و دور زدن را نداشته باشد. و از مرز محدوده موردمطالعه فراتر رود. به

های میزان بر اساس روند ذا منحنیرساند لتخمین کمیت مجهول نقاط یا مختصات معلوم مقدار واریانس را به حداقل می

باشد. بدین های مدل کریجینگ مییابی از ویژگیگردند. هموارسازی یا نرم شدن تغییرات هنگام درونیابی ترسیم می

مثال اگر متغیرهای عنوانشده نسبت به نقاط واقعی تغییرات کمتری دارد. بهمعنا که واریانس نمونه تخمین زده

یابی ممکن است با واقعیت اختالف زیادی پیدا کند؛ زیرا سطوح های آهکی باشد؛ نقشه حاصله از درونبرداری،سنگنمونه
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کند. بنابراین در مواردی که نباید تغییرات های تیز را گرد میآهکی؛ سطوح ناهموار با لبه تیز است. اما مدل کریجینگ لبه

 های دیگری بکار رود.نرم شود، بهتر است روش

 روش کار ها وداده

 8درجه و  38دقیقه تا  30درجه و  36دقیقه طول شرقی و  22درجه و  56دقیقه تا  51درجه و  53استان گلستان بین 

دقیقه عرض شمالی در بخش شمالی کشور واقع گردیده است. این استان از شمال به کشور ترکمنستان، از جنوب به 

شود. استان گلستان ز غرب به دریای خزر و استان مازندران محدود میاستان سمنان، از شرق به استان خراسان شمالی و ا

در محدوده منطقه معتدله شمالی قرارگرفته که این عامل نقش مؤثری را در اقلیم استان بر عهده دارد. استان گلستان 

باشد. میآبادی غیرمسکونی  47آبادی مسکونی و  1006دهستان،  60شهر،  25بخش،  27شهرستان،  14متشکل از 

ای کیلومترمربع شامل اراضی جلگه 8348کیلومترمربع است که از این مقدار معادل  92/20430وسعت استان گلستان 

درصد )کیلومترمربع( آن  5/62کیلومترمربع( از آن را جلگه ساحلی پست و  3128درصد ) 5/37شود که قریب استان می

وسعت استان را در برگرفته و  5220درصد کل  2/15ستان حدود دهد. جلگه ساحلی پست ارا جلگه مواج تشکیل می

 8/3699ای نیز با مساحت دهد. دشت کوهپایهدرصد کل وسعت استان را تشکیل می 4/25ای مواج حدود اراضی جلگه

 های پست و کم ارتفاعماهورها و کوهشود. تپهدرصد استان را شامل می 18تحلیل موقعیت استان  14کیلومترمربع 

درصد از این مقدار به اراضی  9/43دهند و کیلومترمربع از سطح استان را به خود اختصاص می 8/4526درمجموع 

های مرتفع و اراضی یابد. کوههای پست و کم ارتفاع )گنبدی شکل( اختصاص میدرصد آن به کوه 1/56ماهوری و تپه

 درصد وسعت کل استان را فراگرفته است. 2/19کیلومترمربع، حدود  5/3941کوهستانی با وسعتی قریب 

 
 موقعیت محدوده موردمطالعه -1شکل

بینی متغیرهای مکانی آمار به خوبی گسترش یافته و توانایی این شاخصه از آمار در بررسی و پیشمبانی علم زمین

آمار در کنار یکدیگر زمینیابی و های مختلف میانمشخص شده است. در تخمین و برآورد عوامل اقلیمی معموال از روش

 های مختلف روش کریجینگ بعنوان بهترین روش برای میانیابی معرفی شده است.شود. در بسیاری از مدلاستفاده می

از نوع مطالعات کاربردی  است و تحلیلی - توصیفی نوع از موردبررسی، موضوع و مسئله ماهیت به توجه با حاضر، تحقیق 

های ای بارندگی در حوضه آبخیز بر اساس ایستگاهکمی است در تحقیق حاضر تغییرات منطقههای با تأکید بر روش

ورد شده است. آو برلسازى ( مد1395تا  1375ساله) 20ماری آای( با دوره سازمان هواشناسی )سینوپتیک و آب منطقه
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های ، با استفاده از روش Excel  ارپس از محاسبه فاکتور  مجموع بارش برای هر ایستگاه مورد نظر از طریق نرم افز

ای بارندگی منطقه مورد مطالعه در محیط ، )کریجینگ ساده( نقشه تغییرات منطقه دورنیابی روش )کریجینگ زمین آمار(

ترسیم گردید بدین منظور جهت بهترین نتیجه و کمترین میزان خطا از روش میانیابی کریجینگ   ArcGisنرم افزار 

 ,ME ( و جهت انتخاب بهترین روش درونیابی از شاخصهای آماری از قبیل Expotntialبیزی با پراکنش)

RMSE,ASE,MSE  استفاده گردید. برای تعیین میزان همبستگی مکانی یک متغییر در فواصل نمونه برداری شده و

 های الزم  در مراحل درونیابی از واریوگرام استفاده شد.استخراج پارامتر

 آمار موارد زیر انجام گردید:برای تخمین زمین

 الف( محاسبه سیمیواریوگرام تجربی: 

یابی بر این فرض بنا شده است که هر چه نقاط به هم نزدیکتر باشند شبیه تراند های درونکریجینگ همانند سایر روش

اسیمیواریوگرام  تا اینکه از هم دورتر باشند که این موضوع به صورت خود همبستگی مکانی مطرح می گردد. در واقع

 باشد. برای درستی حد این فرض از سیمیواریوگرام استفاده می شود.تجربی به معنای پیدا کردن این رابطه می

 ب( برازش مدل:  

ها دارد انتخاب می گردد. در این جا نیاز به پیدا کردن خطی است در این مرحله خطی که بهترین برازش را در میان داده

ختالف هر نقطه با این خط تا جای ممکن کوچک باشد.ء این خحط مشخص کننده مقدار خود که )وزن( مجذور ا

 باشد.های میهمیستگی مکانی در میان داده

 ج( ایجاد ماتریس:  

معادله کریجینگ نمادی از یک ماتریکس و یک بردار است.که بستگی به خود همبستگی مکانی پیرامون مناطق نمونه و 

د. مقدار خود همبستگی از مدل سیمیواریوگرام که در مرحله قبل توضیح داده شد می آید. این بینی دارمناطق پیش

 .ماتریس و بردار مقدار وزن کریجینگ هر داده اندازه گیری شده را مشخص می کند

ها یابیدرونهای موردبررسی صحت این شده توسط روشدر این تحقیق بعد از انتخاب مدل واریوگرام و درونیابی انجام

شود شامل صحت یابی یابی استفاده میای که در بررسی صحت درونهای عمدهمورد ارزیابی قرار گرفت. روش

(validation( و صحت یابی سرتاسری است. که درروش اول یک منطقه تعلیمی)Training و یک منطقه آزمایش )

آید. سپس برای منطقه آزمایش به کار یابی به دست میی درونشود. در ابتدا برای منطقه تعلیمی رابطهانتخاب می

شده در این مطالعه بر اساس پارامترهایی از گردد. معیارهای ارزیابی استفادهرود و میزان دقت برآورد محاسبه میمی

ترین معیار برای ارزیابی تخمین، مقدار مجذور میانگین مربع شوند. مهمتعریف میME, RMSE,ASE,MSE قبیل 

شده در شده و مقدار مشاهده( میانگین خطاها یا میانگین اختالف بین مقدار تخمین زدهMEباشد. )( میRMSEطا )خ

 گردد:ی معادله زیر محاسبه میوسیلهتواند بهباشد و میام می iنقطه 

(2) 
ME = E[Zi

*-Zi] 
 .صورت معادله زیر محاسبه شودمجذور میانگین مربع خطا است و به

(3) 

   RMSE = √∑(Zi
*-Zi)

2

n
 

 تعداد مشاهدات میباشد. Nکه 

:ASE شود. محاسبه زیر براساس معادله معمولی و ساده کریجینگ برای میتواند که است استاندارد خطای میانگین 

(4) 
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MSE میشود. تعیین زیر معادله بصورت که است خطا شده استاندارد : میانگین  

(5) 

MSE =
(∑

Zi
*-Zi

Standarderror
)n-1

i=1

n-1
 

 ها و بحثیافته

( 1در این تحقیق برای نشان دادن همبستگی مکانی بین داده بارش از ترسیم واریوگرام استفاده شد که نتایج در جدول )

صورت ها را بهها استفاده شد که همبستگی مکانی بین دادهگردد. در ادامه واریوگرامی برای برازش بر دادهمشاهده می

ای و سقف واریوگرام استفاده گردید ها نشان دهد. برای این امر از نسبت میان اثر قطعهواریوگرامتری از سایر مطلوب

(C+0Cاگر نسبت اثر قطعه .) ها همبستگی مکانی قوی وجود دارد. باشد بین داده 25/0ای بر سقف واریوگرام کمتر از

درصد باشد همبستگی  72/0بوده و اگر بیش از  باشد میزان همبستگی مکانی متوسط 72/0تا  25/0اگر این نسبت بین 

ها کم بوده یا همبستگی وجود ندارد به همین دلیل از این نسبت برای انتخاب بهترین واریوگرام استفاده مکانی بین داده

ین بهتر 34/0های برازش شده واریوگرام نمایی با میزان آمده برای واریوگرامدستگردید. با توجه به پارامترهای به

های خطی، گوسین یابی استفاده گردید. بعد از واریوگرام نمایی واریوگرامها را مدل کرده و برای درونهمبستگی بین داده

( واریوگرام نمایی به کار رفته شده برای برازش 2( قرار دارند. در شکل )72/0-48/0-45/0و کروی به ترتیب با میزان)

 .ها آمده استداده

 

 
 ها بعد نرمال سازیاحتمال دادنمودار  -3شکل

 
 ها قبل نرمال سازینمودار احتمال داد -2شکل

 
 شده  برازش های واریوگرام برای آمدهدستبه ورایوگرام سقف و ایقطعه تأثیر پارامترهای -1جدول

 نوع مدل
0C اثر قطعه 

(mm2) 

(C+0Cاثر آستانه ) 

(mm2) 
(0C+0C+0C) AO عامل فاصله 

RSS  مجموع

 ترکیبات

(mm2) 

 67/0 12/110 45/0 12/1 56/0 خطی

 93/0 200/287 34/0 67/1 54/0 نمایی

 14/0 240/98 48/0 89/1 58/0 گوسین

 69/0 356/189 72/0 46/1 54/0 کروی

 
 کرجینگ واریوگرام چهار برای سرتاسری صحتسنجی از حاصل نتایج -2جدول

 نوع مدل

میانگین خطا 

 براورد

(ME) 

مربع میانگین 

 ریشه خطا براورد

(RMS) 

معدل خطای 

 استاندارد، خطا براورد

(ASE) 

میانگین استاندارد 

 شده خطا براورد

(MSE) 

مربع میانگین ریشه خطا 

 براورد استاندارد

(RMSE) 
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گریجینگ 

 زمین آمار
10/2 23/73 3/98 006/0 75/0 

کریجینگ 

 ساده
40/3 93/85 05/111 011/0 84/0 

 
 یابی درون جهت کریجینگ مدل تغییرنماهای نیم دقت -3جدول

 نیم تغییر نما پارامتر کیفی
ضریب همبستگی 

 (R2ها)داده
(Nugget%) 

 بارش سالیانه

 128/73 243/0 خطی

 235/63 054/0 نمایی

 415/74 183/0 گوسین

 521/46 254/0 کروی

 

شود و هر چه فاصله بیشتر تر میخطای برآورد به صفر نزدیک ها بدون انحراف باشد میانگینطورکلی اگر برآورد دادهبه

گیری شده همچنین این های اندازهشود. البته این وابسته به مقیاس دادهیابی نیز بیشتر میشود میزان انحراف در درون

ربع میانگین ریشه ترین مکند. از طرف دیگر نیز پایینامر در مورد میانگین استاندارد خطای برآورد شده نیز صدق می

خطا بهترین برآورد را خواهد داشت. برای تشخیص برآورد بیش از انتظار و کمتر از انتظار در این پژوهش میزان مربع 

صورت است که اگر مربع میانگین ریشه خطا بیشتر میانگین ریشه خطا با میانگین خطا مقایسه گردید. این رابطه بدین

تر از میانگین خطای تر از حد انتظار و اگر مربع میانگین ریشه خطا کوچکبرآورد کم« شداز میانگین خطای استاندارد با

های بددست ازحد انتظار است  با مقایسه مربع میانگین ریشه خطا با میانگین خطا در دادهاستاندارد باشد برآورد بیش

 تظار است.ازحد انمعمولی،ساده و عام بیش  آمده از صحت یابی سرتاسری در کریجینگ

( روش کریجینگ زمین آمار 2های موردبررسی آمده است )جدولبا توجه به اینکه نتایج ارزیابی دقت روش

( و مربع میانگین ریشه خطا 006/0ترین میزان میانگین استاندارد خطای برآورد )( با پایینExpotntialپراکنش)

ارزیابی شد. درنهایت با استفاده از روش آماری کرجینگ عام و یابی در این پژوهش ( بهترین روش برای درون23/73)

کاررفته در این تحقیق نقشه توزیع بارش به روش کریجینگ  زمین آماری و ساده تهیه گردید )شکل واریو گرام نمایی به

بندی کاملی ی پهنهها شاهد نقشههای موجود در منطقه و نحوه توزیع مناسب آن(. با توجه به تعداد باالی ایستگاه5و  4

 .باشیماز منطقه می
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 زمین آماری بیزی با پراکنش های گوسین،نمایی،اکسپونشیال و خطی کریجینگ روش از استفاده با سالیانه بارش توزیع -4شکل

 
 های گوسین،نمایی،اکسپونشیال و خطیساده بیزی با پراکنش کریجینگ روش از استفاده با سالیانه بارش توزیع -5شکل
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 گیرینتیجه

ء کمک زیادی به افزایش «عنوان یکی از ابزارهای مطالعات اقلیمیتواند بههای اطالعات جغرافیایی میاستفاده از سیستم

های اقلیمی داشته باشد. این ابزارها امکان اعمال معادالت پیچیده ریاضی را بر روی دقت و سرعت عمل در تهیه نقشه

های آماری و توان تحلیلآمار میهای میان یابی موجود در زمینف دیگر با استفاده از روشآورد. از طرها فراهم مینقشه

ترین ها تحلیل  نمود مدل کریجینگ از دقیقهای مختلف بر اساس موقعیت مکانی و جغرافیایی پدیدهبینی را در مکانپیش

اینکه این مدل فاقد خطای سیستماتیک است و  رود. به دلیلهای هم ارزش به کار میهایی است که در تهیه نقشهمدل

آمده نشان دستیابی به دست آورده است. نتایج بهای در درونباشد. جایگاه ویژهها دارای حداقل واریانس میدر تخمین

( بهترین دقت را دارد و تغییرات Expotntialدهد که بارندگی ساالنه به روش کریجینگ زمین آمار با پراکنش)می

ای بر سقف واریوگرام مشخص شدند کارگیری نسبت اثر قطعهکند. با بهدگی ساالنه بیشتر از این مدل تبعیت میبارن

باشد. همچنین روش کریجینگ زمین ها میدارای همبستگی مکانی متوسطی بین داده 34/0واریوگرام نمایی با میزان 

( بهترین مدل 23/73( و مربع میانگین ریشه خطا )006/0) ترین میزان میانگین استاندارد خطای برآوردآمار با پایین

های کل منطقه تغییر نمایی ارتفاع و بارش منطقه ها در این پژوهش ارزیابی شد. با استفاده از دادهیابی دادهبرای درون

ازاین فاصله پسی معناداری وجود دارد و ها ازنظر ارتفاع رابطهکیلومتری بین ایستگاه100دهد که تا شعاع نشان می

حکایت از این دارد که به  Expotntialصورت تصادفی است. بررسی شکل توزیع بارندگی با پراکنش ها بهی آنرابطه

های مادرسو،یل چشمه و قرناوه  در شمال متر زیر حوضهمیلی 800ترتیب زیر حوضه نرماب در قسمت مرکزی به مقدار

های شمالی حوضه محمدآباد و قورچای به مقدار متر و بخشمیلی 700الی 500شرقی حوضه آبخیز گرگانرود به مقدار 

بارش  تیرین میانگینترین میانگین  و حوضه قره سو کمهمچنین بطور کلی حوضه آبخیز گرگانرود با بیش متر،میلی 300

آوری منظور جمعتوان گفت بهآمده از این تحقیق میدستاند. با توجه به نتایج بهساله دریافت کرده 20را در طی دوره 

سنجی ی بارانی شبکههای آماری شایسته است نسبت به توسعهوتحلیلاطالعات صحیح و دقیق برای استفاده در تجزیه

 .مناطق مختلف اقدام شود آماری درهای زمینبا استفاده از روش
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منشایابی تپه های ماسه ای با استفاده از گرانولومتری رسوبات، تحلیل نقش باد 

 بافق( -و سنجش از دور)مطالعه موردی: ریگزار صادق آباد
 

 3، زهرا یونسیان2طاهری نژاد، کاظم 1شهرام بهرامی
 ( bahrami.gh@gmail.comدانشیار ژئومورفولوژی، دانشگاه شهید بهشتی تهران،)1

 ( kazem@gmail.com69taheriدانشجوی دکترای ژئومورفولوژی، دانشگاه شهید بهشتی تهران،)2
 (gmail.com7313Zahra.younesian@دانشجوی دکترای ژئومورفولوژی، دانشگاه شهید بهشتی تهران، )3

 چکیده

امروزه پدیده فرسایش بادی به عنوان یکی از مهمترین فرآیندهای تخریب اراضی در مناطق مختلف دنیا از جمله ایران 

گذار باشد. جلوگیری از حرکت رسوبات بادی بشمار می رود. فرسایش بادی می تواند روی لندفرمهای مناطق خشک تاثیر

ها می باشد.  هدف پژوهش عملیاتی است و انجام این عملیات نیازمند شناسایی منشا ماسهدر مناطق برداشت، یک برنامه 

های بادی در ریگزار صادق آباد در شمال غرب شهرستان بافق است. برای رسیدن حاضر بررسی منشا و جهت حمل ماسه

های حاصل از آنالیزهای داده به اهداف پژوهش حاضر، از داده های باد، پیمایش های زمینی، نقشه های توپوگرافی،

 , ArcGIS10.3 ،GRADISTATآزمایشگاهی و تصاویر سنجش از دور استفاده شده است. همچنین از نرم افزارهای 

WRPLOT  وENVI دهد که جهت باد غالب در ها و اطالعات استفاده شد. نتایج این پژوهش نشان میبرای آنالیز داده

باشد و بادهای شمال غربی؛ ریگزار را بیشتر از بقیه بادها تحت تاثیر قرار شمال غربی میمنطقه مورد مطالعه از جهت 

ها را از روی دشت اپانداژ در بخش غربی و شمالی های آزمایشگاهی، منشا ماسهدهند. همچنین نتایج حاصل از بررسیمی

کیلومتر می  20قه مورد مطالعه حدود های مجاورریگزار مشخص نمود. فاصله حمل ماسه در منطارگ و مخروط افکنه

 .  باشد که نشان از  نزدیک بودن ماسه ها به مناطق منشا می باشد

 ریگزار صادق آباد بافق، گرانولومتری، تپه های ماسه ای، باد واژه های کلیدی:
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Abstract 

Nowadays, wind erosion process is considered as one of the most important processes of land 

degradation in different parts of the world especially in Iran. Wind erosion can affect landforms 

of arid regions. Prevention of movement of aeolian sediments is an operational program that its 

implementation requires the recognition of sands origin.  The aim of this research is to evaluate 

the origin and transport direction of aeolian sands in the sand dunes of Sadegh-Abad, in northwest 

of Bafgh County. To achieve the purpose of this study, wind data, field surveys, topographic 

maps, analysis of laboratory data and Remote sensind images  were used.Also,  ArcGIS10.3, 

Gradistat,WRPLOT and ENVI softwares were utilized.  Results of this study show that the main 

wind direction of study area is from northwest and the effect of these northwestern winds on sand 

dunes is more effective compared to other winds. Results of laboratory studies also revealed that 

the origin of sands are originated from origin of sands was associated with the mantled plain in 

western and northern parts of erg, and with alluvial fans located adjacent to sand dunes. Transport 

distance of study area is about 20 km implying the closeness of sands to the source areas.  

Keywords: sand dunes of Sadegh-Abad, granulometry, sand dunes, wind. 
 

 مقدمه 

بیش از دو سوم مساحت ایران را اراضی خشک و نیمه خشک و فرا خشک فراگرفته است.  کمبود بارش در این 

مناطق از تنوع اکولوژیکی آن کاسته و پوشش گیاهی با تراکم کم بر روی آن استقرار یافته است. فقر پوشش گیاهی، به 

ای به را می دهد که به راحتی بر سطح خاک کاوش کرده و ساالنه مقادیر فراوانی از خاک را با خود از نقطهباد این اجازه 

های زمین را به وسیله شن و ماسه پوشش داده و هر ساله صدها درصد سطح بیابان 25نقطه دیگر حمل کند. باد معادل 

همیت خاک و عناصر سازنده آن بر کسی پوشیده نیست و میلیون تن خاک را از آنها کنده و جابجا می کند. امروزه ا

ضرورت حفاظت از آن در مقابل فرسایش بادی جوامع مختلف را بر آن داشته تا به تحقیق در زمینه روش های کنترل 

 فرسایش بپردازند و راه های مختلف کنترل را بر پایه اصول علمی بنا نهند. در ایران نیز با توجه به شرایط خاص آب و

هوایی و گستردگی فرسایش بادی در آن کنترل فرسایش بادی حائز اهمیت است. از جمله روش های تشخیص جهت باد 

و مسیر حرکت و منشا رسوبات در مناطق مختلف می توان به بررسی گلبادهای منطقه و اشکال فرسایش بادی در منطقه 

ای بررسی ارتباط ژنتیکی بین  رسوبات تپه های ماسهه(، تعیین جهت باد از روی اشکال تپ1375)اختصاصی و همکاران،

( و باالخره تهیه پرسشنامه از ساکنین منطقه را نام برد. وجود صدها کیلومتر 1375ای با رسوبات اطراف )معتمد،ماسه

معمول در  متر در سال، پدیده هایی 15متر ارتفاع و هر کدام با پیشروی بیش از  3ای با بیش از مربع از تپه های ماسه

ای تابعی از شرایط باد غالب های ماسه(.رسوبگذاری ماسه بادی و تحرک تپه1383:1بیابان ها هستند)رفاهی،

های مختلف با یکدیگر از های رسوبی برای مقایسه نمونه(. آنالیز دانه2،429:1979()مکی کی1،154:1941هستند)بگنولد

                                                                    
1Bagnold  

2 McKee 
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های مختلف رسوبات و فرایندهایی که باعث تشکیل توان به ویژگی اهمیت خاصی برخوردار است، زیرا بدین وسیله می

 (. 1389آنها گردیده پی برد)موسوی حرمی،

ــه( با مطالعه بر روی تپه1999)1پیز و همکاران ــتفاده از داده  های ماس ــیر انتقال آنها با اس ــایی مس ــناس های  ای و ش

ست)  سیدند که داده   Tmلند شور عمان به این نتیجه ر سیر ژئومورفیک یک محیط بیابانی و   ماهوارههای ( در ک ای در تف

ای به حالت سطحی بسیار مفید    ها از حالت نقطههای و همچنین شناخت کانی شناسی ماسه    بادی و جهت تفکیک کانی

شند. دونگ  سعه تپه 2004و همکاران ) 2و موثر می با سه ( به پژوهش در ارتباط با حرکت و تو ای در بیابان تکله های ما

ای تقریبا منطبق با برآیند محلی باد منطقه های ماسهکان پرداختند. نتایج پژوهش آنها نشان داد که جهت حرکت تپهما

( مطالعاتی بر روی فرایندهای رسوبی و منشا رسوبات در حاشیه غربی الجزایر در اواخر     2008)3است. گریس و همکاران 

( 1992) 4های کوارتز توسط مازرلو و همکاران اد بر روی شکل دانه پلئیستوسن و هولوسن انجام دادند. همچنین تاثیر ب    

(  در پژوهشی تحت عنوان کاربرد تصاویر ماهواره ای و تحلیل گلباد در شناسایی  1394بررسی شد. جعفری و همکاران )

رب تا غرب منشا تپه های ماسه ای خوزستان به این نتیجه رسیدند منشا تلماسه های روان خوزستان در قطاع شمال غ        

شاورزی، پیچان رودهای خشک و           شکل، زمین های ک سیالبی، آبرفت های باذبزنی  شت های آبرفتی و  شده اند. د واقع 

نیز سازندهای حساس به فرسایش از جمله سازند آغاجاری و سازند بختیاری که در قطاع شمال غرب تا غرب قرار دارند،  

( در پژوهش بررسی نقش ژئومورفولوژی و رژیم بادهای محلی   1397ن)مناطق برداشت می باشند. طاهری نژاد و همکارا  

شمالی چاله         سیدند که مخروط افکنه های نیمه  شهر بافق به این نتیجه ر سه و ریزگردها به  چاله درانجیر در انتقال ما

یفا می نمایند که درانجیر و بادهای غالب شمال غربی مهمترین نقش را در انتقال ماسه و ریزگردها به داخل شهر بافق ا   

ــند. اکبری     ــه و ریزگردها برخوردار می باش ــتری جهت حمل ماس ــدت و توانایی بیش ــتانه در این امر از ش بادهای تابس

( درپژوهشی تحت عنوان منشایابی رسوبات بادی و گرد و غبار دهستان بهادران در یزد به این نتیجه رسیدند که 1398)

صل از اجرا  جینتا سب   نییدر تع ،Bayesianعدم قطعیت غیرترکیبی  مدل یحا سوبات باد  یسهم منابع ن شان داد   یر ن

شاورز  یهانی، زم6/65%ی که کفه نمک در  7/0%ی جنوب یهاافکنهمخروط ،9/0%ی شمال  یهاافکنهمخروط ،3/32%ی ک

 نقش دارند.   یاماسه یهارسوبات تپه دیتول

 
 

 داده ها و روش تحقیق

شهرستان بافق در حاشیه کویر درانجیر واقع شده است. این کویر جزئی از حوضه بزرگ لوت درانجیر است که تحت 

تاثیر مورفولوژی عمومی ایران در سلسله جبال کوه های شمالی و غربی، ساالنه رطوبت ناچیزی به این منطقه می رسد 

صادق آباد بافق در چاله ساختمانی درانجیر واقع شده است که و بارندگی در آن ، کم و با پراکنش نامناسب است. ریگزار 

عرض شمالی قرار دارد. ریگزار صادق آباد نیز  31˚08́  20̋تا  32˚ 34́ 50̋طول شرقی و   55˚ 49́  30̋تا   54˚77́  15̋با  

عرض شمالی با وسعت  31˚ 46́ 19̋تا  31˚ 44́ 32̋طول شرقی و   55˚ 19́  22̋تا  55˚17 ́ 30̋در مختصات جغرافیایی 

 کیلومتری شمال غربی شهر بافق قرار گرفته است.  18کیلومتر مربع و در  15

 

                                                                    
1 Pease et al 
2 Dong 
3 Giresse et al 
4 Mazzullo et al 
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 ( موقعیت ریگزار صادق آباد در حوضه کویر درانجیر1شکل )

 

ای با توجه به تحلیل باد و انتقال ماسه در محدود کویر درانجیر در های ماسههدف پژوهش حاضر منشایابی تپه

های زمینی بافق است. در پژوهش حاضر برای دستیابی به نتیجه مطلوب به مطالعات کتابخانه ای و پیمایششهرستان 

، تصاویر گوگل ارث، تصاویر سنجش از دور و نمونه های 50000/1هایی نظیر باد، نقشه توپوگرافی پرداخته شد و داده

های ثبت و نمونه GPSها با سامانه موقعیت نمونهرسوبی جمع آوری گردید. در مرحله بعد نقاط نمونه گیری شده و 

 500میکرون، 1000میکرون، 2000رسوب جهت تجزیه و تحلیل به آزمایشگاه منتقل شد و سپس با استفاده از الکهای

 Gradistatمیکرون دانه سنجی رسوبات انجام پذیرفت و سپس در نرم افزار 63میکرون و125میکرون،250میکرون، 

از  و برای  منشاء یابی با استفاده از سنجش WRPLOTر گرفت.  در تهیه گلبادهای منطقه از نرم افزار مورد تحلیل قرا

 استفاده شد.  ETM2018دور از تصاویر 

 
 نتایج و بحث 

جهت تجزیه و تحلیل بادهای موجود در منطقه از آمار مربوط به سرعت و جهت باد در ایستگاه بافق استفاده شده 

خصوصیات باد در بررسی فرسایش بادی، می تواند از طریق مطالعه سرعت و جهت بادهای شدید با است. مهمترین 

های زمانی مختلف شناسایی گردد. در این زمینه گلطوفانهای ساالنه ایستگاه بافق در استفاده از رسم گلطوفان در مقیاس

( 2نده بادهای شدید شمال غربی است)شکل( مشاهده شد که گلطوفان ساالنه بافق نشان ده2014-2005دوره زمانی )

و همچنین از نمودار گلباد ساالنه نیز می توان دریافت که بادهای غالب منطقه مورد مطالعه شمال غربی می 

(. شاید بتوان باد و مخصوصا شدت آن را به عنوان مهمترین فاکتور تعیین کننده در دانه بندی ذرات ماسه 4باشند)شکل
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یک ریگزار در نظر گرفت. به طوری که درصد تشکیل دهنده ذرات ماسه در اندازه های مختلف در بخش های مختلف 

بیانگر شدت متفاوت باد در قسمت های مختلف ریگزار می باشد.  از این رو الزم است تحلیل های مربوط به دانه بندی 

هت مطالعه رسوبات موجود در ریگزار صادق ذرات ماسه در ارتباط با داده های مربوط به باد در یک منطقه انجام شود.  ج

 (.  3نمونه برداشت شد)شکل 16آباد بافق 

 

 
-2005( گل طوفان ایستگاه بافق طی دوره آماری 2شکل)

2014 

 

 
( موقعیت نقاط برداشت نمونه های رسوبی در ریگزار 3شکل)

 صادق آباد

 

 
 2014-2005( گلباد ساالنه ایستگاه بافق طی دوره آماری 4شکل)

 

نمونه برداشت شده از سطح منطقه مورد مطالعه به آزمایشگاه، اقدام به انجام  16در مرحله بعدی پژوهش با انتقال 

های بادی از طبقه بندی فولک استفاده شد. دانه بندی های گردید. جهت طبقه بندی اندازه ذرات ماسهدانه بندی نمونه

رسوبات بر اساس روش غربال و با استفاده از دستگاه شیکر صورت گرفت. ابتدا هر نمونه با ترازو با دقت باال تا یک صدم 

و به طور مجزا  وزن شدند و بعد از تعیین وزن هر نمونه با استفاده از شیکر هر طبقه مربوط به اندازه ماسه ها تعیین شده

ها و واحد هر یک از اعداد داخل واحد نمونه HP( 1(. در جدول )1و به صورت درصد در جدول فراوانی قرار گرفت)جدول

 ستون به گرم می باشد.  
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 A.S.T.M( تقسیم بندی قطر ذرات بر اساس روش 1جدول)
 

 HP1 HP2 HP3 HP4 HP5 HP6 HP7 HP8 کد نمونه ها

 قطر)میکرون(

2000< 0 0 0 0 0 0 0 0 

2000-1000 0 0 0 0 0 0 0 0 

1000-500 0 0 0 1 0 0 0 3,5 

500-250 373 138,5 478 373 272,5 346 335 507 

250-125 23 262 25 131 92,5 97 134 30 

125-63 2 6 1 6 1 3 4 1,5 

 

 HP9 HP10 HP11 HP12 HP13 HP14 HP15 Hp16 کد نمونه ها

 قطر)میکرون(

2000< 0 0 0 0 0 0 0 0 

2000-1000 0 0 0 0 0 0 0 0 

1000-500 1 1 0 0 9 9 1 1 

500-250 563 224 220 409 271 373 332 405 

250-125 16 98 311 29 74 97 127 87 

125-63 1 5 20 2,5 2 4 5,5 3 
 

نمونه پارامترهای مربوطه از جمله قطر، میانه، جورشدگی  16هر بعد از انجام عملیات دانه بندی به روش استاندارد، برای 

های برداشت شده از منطقه ریگزار صادق آباد ( قطر میانه شش نمونه از نمونه2و کج شدگی محاسبه شد. در جدول)

  آورده شده است که این نمونه های به صورت تصادفی از بین نمونه های برداشت شده از منطقه انتخاب گردید. 
 ( پارامترهای هندسی نمونه های برداشت شده به روش فولک2جدول)

 S1 S3 S5 S7 S13 S16 کد نمونه ها

 4/344 4/345 3/311 8/310 4/320 0/230 میانگین)میکرون(

 642/1 686/1 684/1 538/1 534/1 120/2 میانگین )فی(
 

حد ماسه متوسط و ریز می باشد. درشت ترین  ( قطر میانگین ذرات در منطقه مورد مطالعه در2با توجه به جدول)

در بخش جنوبی  0/230)میکرون( در قسمت شمال غربی منطقه می باشد و ریزترین ذرات با قطر  4/345ذره با قطر 

( وجود دارد. به طور کلی قطر ذرات از بخش شمال غربی به سمت مرکز، جنوب و جنوب شرقی منطقه 1منطقه )نمونه 

( به دلیل باد غالب منطقه اندازه ذرات ماسه درشت دانه هستند، 16و  13های قسمت شمالی )نمونهکاهش می یابد. در 

تری حرکت نموده و ذرات دانه ریز را به این صورت که بادهای شمال غربی در این قسمت بدون مانع و با سرعت فراوان

ها و در این قسمت کمتر می باشد. در حالی که در از منطقه منتقل نموده که در نتیجه سهم ذرات دانه ریز در این نمونه

های پایین دست به دلیل به علت کاهش سرعت باد در این قسمت 7و  5، 3، 1های های پایین دست و در نمونهبخش

اصطکاک باد با سطح ریگزارهای باالتر به تدریج باد قدرت خود را از دست داده و توان حمل ذرات درشت دانه را در 

های شمالی و شمال غربی ریگزار حمل ای که از بخشای پایین دست از دست می دهد و از طرفی ذرات ریزدانههقسمت

(. بنابراین 6و 5اند در این مناطق متراکم می کنند که نتیجه این امر باال رفتن درصد ذرات ریز دانه می باشد)شکلنموده

هر چقدر قطر ذرات بزرگتر باشد فاصله حمل کمتر است به طوری  فاصله حمل ذرات رابطه غیرمستقیمی با قطر آنها دارد.

 100ها بوده و عناصر کوچکتر از میکرون، غالبا نشان دهنده منشا محلی و نزدیک ماسه 250که قطر ذرات بزرگتر از 

( 3(. درجدول )288؛1391میکرون ممکن است به صورت معلق تا صدها کیلومتر دورتر از منشا حمل گردند)احمدی،

 رابطه بین قطر ذرات و فاصله تقریبی حمل آن خالصه شده است.  
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 رابطه بین قطر ذرات و فاصله حمل آنها -3جدول

 فاصله جابجایی به کیلومتر (mmقطر ذرات )

 کیلومتر  1کمتر از  میلیمتر  1بزرگتر از 

 کیلومتر 5تا1 ./1-5

 کیلومتر 20-5 ./25-./5

 کیلومتر 50-20 ./125-./25

 کیلومتر 200-50 ./064-./125

 کیلومتر <200 ./064کمتر از 
 

      

 آباد بافق در نقاط شماره 13 و 16 نمونهبرداری(نمودارهای تجمعی در بخش شمالی ریگ صادق5شکل)

 

 
 1نمونه 

 
 3نمونه 

 
 5نمونه 

 
 7نمونه 

 

 آباد بافق در نقاط نمونهبرداری(نمودارهای تجمعی در بخش جنوبی ریگ صادق6شکل)
 7و  5، 3، 1شماره 
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( و 3فی( محاسبه شده است. با توجه به جدول ) 70/1میکرون ) 3/310متوسط قطر ذرات در تپه های ماسه ای 

( نشان 4متوسط قطر ذرات در منطقه مورد مطالعه، فاصله حمل ذرات ماسه را می توان به صورت کیفی طبق جدول )

کیلومتر بوده که نشان دهنده نزدیک  20حدود  داد که بر طبق این دو جدول، فاصله حمل ماسه در منطقه مورد مطالعه

 بودن منشا حمل ماسه می باشد. 

 
 ( تعیین فاصله کیفی حمل ماسه با استفاده از مقادیر مربوط به جابجایی آن4جدول )

 دوری و نزدیکی منشا حمل ماسه KMفاصله جابجایی به 

 خیلی نزدیک کیلومتر 1کمتر از 

 خیلی نزدیک کیلومتر 5تا  1

 نزدیک کیلومتر 20-5

 نزدیک کیلومتر 20تا  50

 دور کیلومتر 50تا  200

 دور کیلومتر <200
 

 

ها و شناسایی فاصله جابجایی ماسه در ریگزار مورد نظر می توان به شناسایی میزان پس از تعیین فاصله حمل ماسه
های می تواند میزان فعالیت و تحرک ماسهجورشدگی ذرات ماسه در هر نمونه اقدام نمود به طوری که شناخت این امر 

نمونه به صورت  6ها در بادی را در یک منطقه نشان دهد. بنابراین با توجه به اهمیت این مبحث، میزان جورشدگی ماسه
 ( بر حسب مقدار فی مشخص گردید. 5جدول )

 ایهای ماسه( انحراف معیار ترسیمی جامع )جورشدگی( نمونه تپه5جدول )

 S1 S3 S5 S7 S7 S13 S16 کد نمونه ها 

 ./500 ./454 ./481 ./444 ./471 ./578 ./566 انحراف معیار

 نسبتا خوب خوب خوب خوب خوب نسبتا خوب نسبتا خوب جورشدگی
 

 

( نشان دهنده آن است که اکثر ذارت 5نمونه بر طبق جدول ) 6نتایج حاصل از انحراف معیار جورشدگی در این 
ها از جورشدگی نسبتا خوب و خوب برخودار می باشند که ناشی از وجود ذرات درشت دانه است و به نوعی بیانگر نمونه

 نزدیک بودن مناطق برداشت است.  
کج شدگی رسوبات بادی بستگی به فاصله حمل و نقل آنها دارد. رسوبات بادی نزدیک به منشا دارای کج شدگی 

از کج شدگی مثبت حکایت دارند. یعنی رسوبات بادی نزدیک به منشا دانه درشت  منفی و رسوبات بادی با منشا دور
هستند ولی رسوبات  بادی دور از منشا دانه ریز هستند. بنابراین با توجه به اهمیت این مبحث در ارتباط با منشایابی کج 

   شده است.( بر حسب فی نشان داده 6نمونه انتخابی از منطقه مورد مطالعه در جدول ) 6شدگی 
 

 ( ضرایب کج شدگی نمونه های جمع آوری شده از تپه های ماسه ای6جدول )

 S1 S3 S5 S7 S13 S16 کد نمونه 

 -266/0 -250/0 -253/0 -115/0 -089/0 -071/0 ضریب کج شدگی

وضعیت تقارن 

 منحنی دانه بندی

به سمت  متقارن  متقارن

ذرات درشت 

 دانه 

به سمت 

ذرات درشت 

 دانه 

سمت به 

ذرات درشت 

 دانه

به سمت 

ذرات درشت 

 دانه
 

شاخص  کج شدگی وضعیت تقارن منحنی های توزیع نرمال دانه بندی به سمت ذرات دانه ریز )کجی مثبت( و یا 
(. در منطقه ریگزار صادق آباد بافق، 421؛1391دانه درشت )کجی منفی( و یا متقارن )صفر( را مشخص می کند)احمدی،
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ده آن است که در اکثر نمونه ها کج شدگی منفی ( نشان دهن6نمونه طبق جدول ) 6نتایج حاصل از کج شدگی در این 
 بوده و به نوعی بیانگر نزدیک بودن منشا حمل رسوبات می باشد.  

 

 از دور نتایج حاصل از منشاء یابی با استفاده از سنجش

پذیر کانبادی را امای و تحلیل وضعیت باد منطقه، شناسایی منابع ماسههای پردازش تصاویر ماهوارهاستفاده از تکنیک

های الزم و تحلیل باد انجام گردید نماید. برای انجام عملیات منشایابی در ریگزار صادق آباد بافق، تصاویر و پردازشمی

نشده است که این تصویر در بندی نظارتمنظور تفکیک مناطق برداشت، حمل و انباشت، از تصویر حاصل از طبقهکه به

باشند، با بررسی های بادی مختلف متأثر از جهت باد فرساینده منطقه میکه نهشتهآن بندی شد. با توجه بهکالس طبقه 7

ها در تصاویر یادشده از جمله تصویر حاصل از فیلتر، جهت باد فرساینده شمال غرب لحاظ گردید. بنابراین وضعیت نهشته

ای مورد نظر باشند. تصویر حاصل های ماسهپهتوانند منشاء تای قرار دارند، میهای ماسهمناطقی که در شمال غرب نهشته

بندی توجهی دارد. در تصویر به دست آمده از طبقهای کاربرد قابل های ماسهنشده در منشاءیابی تپهبندی نظارتاز طبقه

نظارت نشده در منطقه مورد مطالعه مناطق قرمز، صورتی و آبی رنگ )کالس1و5 و 6( پهنههای ماسهای میباشند که 

هم در منطقه انباشت و هم در منطقه برداشت بهخوبی قابلمشاهده هستند و منشاء رسوبات را با توجه به جهت باد 

غالب منطقه نشان میدهد)شکل7(. بنابراین می توان گفت سازندهای زمین شناسی و دشت های فرسایشی که در قطاع 

 شمال غرب و غرب واقع شده اند به عنوان منشا تولید رسوبات بادی در منطقه شناخته می شوند.  
 

 
 

 ETM2018( طبقه بندی نظارت نشده بر روی تصویر 7شکل)

 نتیجه گیری 

تواند تعیین نماید. تغییرات اندازه قطر ذرات ماسه رابطه های ماسه را در یک ارگ میعوامل مختلفی میزان اندازه دانه

)میکرون( در قسمت شمال غربی  4/345ترین ذره با قطر مستقیمی با سرعت وزش بادها دارد. در پژوهش حاضر درشت

( وجود دارد. قطر ذرات در بخش شمال 1در بخش جنوبی منطقه )نمونه  0/230قطر منطقه می باشد و ریزترین ذرات با 

غربی بیشتر بوده و هر چه از شمال غربی به سمت جنوب و جنوب شرقی ارگ نزدیک می شویم از قطر ذرات کاسته می 



 

977 
 

977 

و کوچکتر و انتقال آنها های با قطر کمتر شود و دلیل این امر وجود بادهای غالب شمال غربی در منطقه و برداشت ماسه

تر در قسمت شمال غربی منطقه های جنوبی و جنوب شرقی می باشد. در نتیجه این وضعیت رسوبات دانه درشتبه بخش

باقی مانده اند و حجم بیشتری را نسبت به مناطق دیگر ارگ اشغال کرده اند. بنابراین فاصله حمل ذرات رابطه مستقیمی 

ای که هر چقدر قطر ذرات بزرگتر باشد فاصله حمل کمتر است و بالعکس. با توجه به قطر ذرات  با قطر آنها دارد به گونه

فی( می باشد که نشان دهنده این است که حمل  70/1میکرون ) 3/310در ریگزار صادق آباد بافق، متوسط قطر ذرات 

ا رسوبات می باشد. از لحاظ جورشدگی کیلومتر است که بیانگر نزدیک بودن منش 20ماسه در منطقه مورد مطالعه حدود 

نیز نمونه ها دارای جورشدگی خوب و نسبتا خوب بودند که ناشی از ذرات درشت دانه است و این مورد بیانگر نزدیک 

بودن مناطق برداشت است. در رابطه با پارامتر کج شدگی نیز نتایج داد که کج شدگی نمونه ها به سمت ذرات درشت 

از کج شدگی منفی است و به نوعی بیانگر نزدیکی منشا رسوبات می باشد. همچنین نتایج حاصل از دانه است که حاکی 

از دور نشان می دهد که منشا رسوبات از شمال غرب و شمال می باشد. با توجه به تمامی شرایط ذکر شده  سنجش

ای های ماسهرا به سوی تپه مشخص می شود که بادهای شمال غربی و غربی و همچنین بادهای جنوب شرقی رسوبات

ای محلی و نزدیک های ماسهشناسی نشان داده است که منشا رسوبکنند. مطالعات ژئومورفولوژی و رسوبحمل می

ها فرسایش بادی بوده و بر روی دشت اپانداژ در بخش غربی و شمالی ارگ و مخروط افکنه های مجاور و دیگر رخساره

ی صحرای ها، به ویژه مخروط افکنهطور کلی منشا اصلی حمل رسوبات از مخروط افکنهاین دشت قرار گرفته است. به 

طبس در بخش شمالی است که تحت تاثیر بادهای شمال و شمال غربی قرار دارد و منشا رسوبات در بخش جنوبی از 

د ادامه دارد و منشا فرعی آن ای صادق آباهای ماسهکوه نه سر و دهانه شادکام است که تحت تاثیر بادهای جنوبی تا تپه

ای تشخیص داده شده است. در اراضی بافق به علت نقصان رطوبت کافی پوشش های ماسهنیز دشت ریگی مجاور این تپه

کند. نتایج گیاهی محدود بوده بنابراین باد به راحتی بر سطح این اراضی کاوش کرده و ذرات خاک را با خود حمل می

می توان با تحقیقاتی که محققان دیگر انجام دادند مقایسه نمود. برای مثال حجازی و محمودی   بدست آمده در تحقیق را

به بررسی ویژگی های بافتی رسوبات تپه های ماسه ای شرق شهرستان جاسک پرداختند و با استفاده از تکنیک 

دارند. در مطالعه ای دیگر قانعی بافقی گرانولومتری و مورفوسکوپی به این نتیجه رسیدند که نمونه ها منشا رودخانه ای 

و یاراحمدی به بررسی رابطه گرانولومتری رسوبات تپه های ماسه ای با جهت باد غالب در ارگ حسن آباد بافق پرداختند 

و با استفاده از دانه سنجی رسوبات و ترسیم گلبادهای منطقه به این نتیجه رسیدند که رابطه خوبی بین جهت باد غالب 

ه توزیع دانه بندی در محدوده ارگ وجود دارد.  در پژوهشی دیگر عباسی و همکاران به بررسی دانه بندی و کانی و نحو

شناسی رسوبات در منشایابی تپه های ماسه ای بلوچستان پرداختند و با استفاده از دانه سنجی  و تعیین عامل های 

 43/71درصد رسوبات از نوع رودخانه ای و  42/21د که به این نتیجه رسیدن GRADISTATرسوب شناسی با نرم افزار 

  درصد هم پوشانی رسوبات رودخانه ای و تپه ماسه ای بوده است. 15/7درصد رسوبات بادی و 
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 :چکیده 

 اراضی کاربری و خاک نوع وبلندی، پستی اقلیمی، شرایط ای به عواملی از قبیلنوع و شدت فرسایش خاک در هر منطقه  

سد  به که سقز آبریز شود.حوضهکاربری اراضی باعث افزایش تولید رسوب و تغییر در منابع آبی میتغییرات بستگی دارد.

ژئومورفیک  هایویژگیشناسایی  بنابراین. رو بعد از نیم قرن متحمل شده استتغییرات زیادی  ریزد،می کاظمی شهید

ی و همچنین میزان فرسایش حوضه قبل و بعد از احداث سد، کاظم دیشهحوضه سقزچای قبل و بعد از احداث سد 

بر روی بستر حوضه  تأثیرگذارفرسایش حوضه و بررسی پارامترهای  برمشخص کردن میزان تأثیر تغییرات کاربری اراضی 

ی هادادهباشد. در این پژوهش از فرسایش بعد از احداث سد از اهداف این تحقیق میی، گذاررسوبمانند اقلیم، میزان 

ی استفاده شد. بعد از شناسنیزمی توپوگرافی و هانقشهی بعد از احداث سد، اماهوارههیدرومتری، رسوب، خاک، تصاویر 

وارد محیط  هادادهتهیه وسپس  NDVIی کاربری اراضی و هانقشه ENVI افزارنرمی در ارهماهواتصاویر  پردازششیپ

Arc GIS  وارد ی رستری هانقشهی خاک و رسوب و هادادهی الزم تهیه شد. در مرحله بعد هانقشهگردید وSWAT 

نتایج صحت سنجی و واسنجی  SWAT CUPی با سازهیشبآمد و پس از  به دستی سازهیشبی الزم برای هادادهشد و 

دهد که است. نتایج نشان می 68/0 و 76/0 بیترت به بیضرا نیا ریمقاد و 64/0 فیساتکل – نش راندمان بیضررسوب 

و  134/2ی کشاورزی همراه با مراتع متراکم به ترتیب هانیزمبرای حوضه به خوبی پاسخگو است.  SWATمدل 

های واژهاند.درصد افزایش یافته 072/2و  46/16مناطق مسکونی به ترتیب ی بایر و هانیزمو  درصد کاهش194/17

 Arc SWAT ،NDVI، فرسایش، تغییرات کاربری، حوضه آبریز سقز چای، مدل کلیدی: 

 
Investigating the effects of land use changes on erosion of Saqqez watershed after 

construction of Shahid Kazemi Dam (using ARC SWAT model for 2000-2016) 
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Abstract 

The type and severity of erosion in each region depends on factors such as climatic conditions, 

elevation, soil type and landuse. Landuse changes increase sediment production and change water 

resources. Saqqez watershed area that flows into Shahid Kazemi dam ؛  It has undergone many 

changes after half a century .Therefore, identifying the geomorphic features of Saqezchay basin 

before and after the construction of Shahid Kazemi Dam and also the extent of basin erosion 

before and after the construction of the dam, indicates that the effect of land use change changes 
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on erosion and flooding of the basin and the factors affecting the basin such as climate. The rate 

changes. Sedimentation, erosion after dam construction is the result of this research. In this study, 

hydrometric data, sediment, soil, satellite images after the construction of the dam, topographic 

maps and geology were used. After pre-processing the satellite images in ENVI software, land 

use maps and NDVI were prepared and then the data were entered into Arc GIS environment and 

the necessary maps were prepared. In the next step, soil and sediment data and raster maps were 

entered into SWAT and the necessary data for simulation were obtained. 0 and 0.68. The results 

show that the SWAT model is well responsive for the basin. Agricultural lands with dense 

rangelands decreased by 2.134 and 17.194 percent, respectively, and barren lands and residential 

areas increased by 16.46 and 2.072 percent, respectively. 

Keywords: (Erosion, Land Use Changes, Saqqez Watershed, Arc SWAT Model, NDVI) 

 

 مقدمه - 1

آب، خاک و منابع طبیعی از  حفظ فرسایش خاک و تغییر کاربری اراضی از مسائل بحث برانگیز در کل جهان است.

و اهداف مهم و عمده آبخیزداری است. حفاظت از خاک و جلوگیری از فرسایش الزمه حفظ و احیاء منابع  هایاستراتژ

خاک در  یهاجابجایی تودهو جانبه آبخیزهاست. خسارات و خطرات ناشی از فرسایش و توسعه همه دشوندهیطبیعی تجد

قرار داده است.  ریانبه احیاء آبخیزها را تحت تأثجطور همهترین مسائل و مشکالتی است که بهاز مهم یزرآب یهاحوضه

است و به اشکال مختلف  یشناسنیخاک تابعی از عوامل محیطی، طبیعی و زم یهاتوده شدت فرسایش و جابجایی

های نادرست در طبیعت انسان با دخالت .گرددیارتفاع م کم و سوی مناطق پستها بهموجب جدایی ذرات و جابجایی آن

شود که در برخی موارد جبران ناپذیر است و شاید سالها های طبیعی و آسیبهای جدی به آن میغییراتی در محیطباعث ت

 یراصولیغ صورتبهدر حال حاضر تغییر کاربری زمین،  .طول بکشد که یک اکوسیستم دوباره به حالت تعادل خود برسد

غالباً بدون برنامه اصولی و بدون در نظر گرفتن  هایکاربرتغییر اکثر  چراکه، باشدیممعضالت کشور  ترینمهماز 

پدیده فرسایش خاک و تولید رسوب برای جامعه بشری (. 2002حسینی،) ردیگیمصورت  یطیمحستیز یهاتیمحدود

ترین مشکالت کشورهای دامروز فرسایش خاک یکی از جدی کهطوریبهمشکالت زیادی را به وجود آورده است؛ 

و اقتصادی فرسایش ناشی  1یطیمحستیز. برای کاهش اثرات باشدیم افتهیتوسعهو بسیاری از کشورهای  توسعهدرحال

. اگرچه باشدیمیز رمزرعه و حوضه آب یهااسیمقاز اعمال مدیریت نادرست در استفاده از اراضی، نیاز به اتخاذ تدابیری در 

 ی آبریزهاحوضهنیست؛ ولی پیشگیری و مهار فرسایش خاک در گستره  ریپذامکان یشناسنیزمکردن فرسایش  متوقف

متر خاک بیش از سیصد برای تشکیل یک سانتی وخاک یک نیاز اساسی است. از آب یبرداربهره یهاطرحو در چهارچوب 

های آبریز هسال زمان الزم است. تغییرات کاربری اراضی یکی از عوامل اصلی در فرسایش خاک و تولید رسوب در حوض

در  مؤثر عوامل شناخت و رسوب و رواناب میزان گیاهی بر پوشش میزان و نوع اثرات بررسی زمینه شود. درمحسوب می

 این روی بر که سدهایی و هستند تغییر حال در دائماً آبریز است؛حوضه های شده انجام مختلفی مطالعات آن وقوع

 مورفولوژیکی هیدرولوژیکی و پارامترهای تأثیر تحت و شود؛می آنها مورفولوژی تغییر رفتار باعث شوندمی احداث هاحوضه

تغییر کاربری اراضی و فرسایش حوضه  زمینه ساز که زیست محیطی عوامل مجموعه دقیق بررسی.شوندمی تغییر دچار

 هایعرصه در گیاهی پوشش تخریب طریق از آب طبیعی چرخه در انسان دخالت که دهدنشان می های ابریز هستند

ها مختلفی که برای برآورد میزان است. امروز با توسعه مدل شناخته شده نیز ایران در پدیده این های وقوعویژگی آبخیز

فرسایش حوضه های آبریز و دیگر حوضه ها برای شبیه سازی در مطالعات مختلفی استفاده شده که با توجه به خصوصیات 

مناطق مورد مختلف از نتایج متفاوتی برخوردارند و نمیتوان گفت یک مدل برای حوضه توپوگرافی و زمین ریخت شناسی 

آورد. مدل کردن فرایندهای فیزیکی و پویا مانند فرسایش های مختلفی پاسخگو است و نتایج کامال قطعی به دست می

ده های مورد استفاده، مسئله خاک با مشکالت و خطاهای همراه است. در دسترس نبودن منابع داده ای صحیح، کیفیت دا
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مقیاس در مدل سازی، خطاهای اندازه گیری و پیچیدگی خود مدلریال از جمله مشکالتی است که در مطالعات فرسایش 

 (.2010؛ نیگل، 2008خاک توسط بسیاری از پژوهشگران گزارش شده است )دابرال و همکاران، 

ی دو تپه طویل که بر روسقز  است. شهر استان کردستاندر شمال  ایرانی شمال باخترسَقِّز یکی از شهرهای        

انداز رودخانه های داخل شهر و چشموبلندی. پستیاست بناشدهگذرد، از وسط آن می خانرودخانه سرپوشیده ولی

ای کوهستانی و مرتفع بین ارتفاعات ای آن است. سقز در ناحیههگذرد، از ویژگیکه از کنار این شهر می رودسیمینه

های و از کوهاست  زرینه رود های اصلیرودخانه چم سقز یکی از سرشاخه. شده استواقعزاگرس  کوهرشتهنامنظم 

دریاچه  شده و در نهایت به شهید کاظمی یا سد لگزی رفته و وارد دریاچهسر چشمه گ کوه وزنه و کیله شین منطقه

ارتفاع حوضه آبریز سقز چای که از وسط شهر سقز میگذرد در شمال غربی ایران واقع شده است  .شودوارد می ارومیه

متر  1406متر و ارتفاع پایینترین نقطه  2685متر است. ارتفاع بلندترین نقطه  ا ب1808,5متوسط این حوضه آبریز برابر 

بنابراین این حوضه از بلندای نسبتاً زیادی . متر است1800تا  1600است. بیشترین وسعت ما بین خطوط منحنی میزان 

شود یکی از سدهای بزرگ ایران با . سد شهید کاظمی که بیشتر با نام سد بوکان یا سد لگزی شناخته میبرخورداراست

بوکان برای قرار دارد. سد  استان آذربایجان غربیو در  بوکانی شهر شرقجنوبکیلومتری  35هسته رسی است که در 

دست سدی در محل های رودخانه زرینه ایجاد شد و جهت آبیاری اراضی پایینتنظیم و استفاده از آب و سیالب

حوضه و همچنین است. باتوجه به خصوصیات فیزیوگرافی و لیتولوژی  شدهبستهی بوکان بر روی این رودخانه شرقجنوب

به  Arc SWATاحداث سد شهید کاطمی بر روی حوضه آبریز سقز چای این ضرورت را دانستیم که با استفاده از مدل 

بررسی میزان برآورد دبی و فرسایش حوضه با توجه به مقدار آبدهی حوضه و خروجی سقز چای که همراه خود رسوبات 

ردکنیم و یکی از نیازهای اساسی هر سازمان و نهادی از که با مدیریت درست دهد، فرسایش حوضه را برآورا نیز انتقال می

های مؤثر در افزایش فرسایش های آبریز جلوگیری شود، یکی از فاکتورهای دقیق از میزان فرسایش حوضهریزیو برنامه

که در این سیستم است. به های آبریز تغییر کاربری اراضی نادرست و دخالت انسان به عنوان یکی از عوامل محرحوضه

میزان فرسایش حوضه آبریز  2015تا  2000تبع با احداث سد شهید کاظمی بر روی ای نحوضه ابریز در طول سالهای 

 سقز چای افزایش پیدا کرده و کاربری اراضی منطقه مورد مطالعه نیز تغییر کرده است.

 آن بر اراضی کاربری رییتغ ریتأثبررسی  و روزانه معلق رسوب سازیی به نام شبیهامقاله(، در 1395همکاران )میرزایی و 

 بارش، ل؛شام سالههفت آماری دوره یک اقلیمی یهاداده از و WetSpaبا استفاده از مدل  ایالم آبخیز گلگل، حوضه در

، بافت خاک و کاربری اراضی برای مدیریت و DEM مرجع نقشه سه از استفاده و معلق رسوب و دبی تبخیر، دما،

 با ساالنه رسوب برآورد و ساالنه ویژه رسوب روزانه، رسوب که میانگین دندیرسی حوضه آبریز به این نتیجه زیربرنامه

 کاربری تغییر که داد نشان هم آماری آنالیز از حاصل نتایج. است یافته افزایش 2013تا  1988تغییر کاربری از سال 

 رسوب میانگین کهطوریبه دارد، تأثیر موردمطالعه منطقه در معلق رسوب غلظت بر درصد یک یمعنادار سطح در اراضی

 هکتار هر در متوسط طوربه که رسید 2013گرم بر لیتر در سال  171/1 به 1988گرم بر لیتر در سال  141/1 ساالنه از

 تغییرات ی تحت عنوان پایشامقاله(، در 1395پرور و همکاران ) .است شده رسوب کیلوگرم 8189/63 افزایش باعث

 تصاویر از استفاده که با اندکردهآبخیز بیان  حوضه دستنییپا اراضی و کاربری پوشش بر درهنیریش سد احداث از ناشی

 مطالعه زمانی بازه در اراضی کاربری یهانقشهترتیب،  به TMو  OLI ،ETMی هاسنجندهو  5و  8،7لندست  یاماهواره

 کارایی و قابلیتدهنده آمده نشاندستبه نتایج. شد تهیه GISافزار به کمک نرم هایکاربر درصد و مساحت. شد تهیه

 یهانقشه مقایسه و مشاهده. باشدیم اراضی کاربری و تغییرات پوشش پایش و آشکارسازی درازدور سنجش یهاروش

 کاربری سطح مقابل در و داشته کاهش کشاورزی و باغ مساحت کاربری مطالعه، دوره کل طول در دهدیم نشان شدههیته

 تغییر دیم زراعت به کشاورزی و باغ کاربری از حوضه، دستنییپا یهانیزم از بسیاری و افتهیشیافزا دیم کشاورزی

اراضی بر فرسایش خاک و تولید رسوب بررسی اثر تغییرات کاربری ( در مقالۀ 1400امانپور وهمکاران )  .دادند کاربری

نتایج محاسبات روشهای نسبت بیان کردند که  RUSLE بندی شیءگرا و مدلدر حوضه رامهرمز با استفاده از طبقه
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https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%DB%8C%D9%85%DB%8C%D9%86%D9%87%E2%80%8C%D8%B1%D9%88%D8%AF
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B2%D8%B1%DB%8C%D9%86%D9%87_%D8%B1%D9%88%D8%AF
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B2%D8%B1%DB%8C%D9%86%D9%87_%D8%B1%D9%88%D8%AF
https://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%A9%DB%8C%D9%84%D9%87_%D8%B4%DB%8C%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%A9%DB%8C%D9%84%D9%87_%D8%B4%DB%8C%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%A9%D9%88%D9%87_%D9%88%D8%B2%D9%86%D9%87
https://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%A9%D9%88%D9%87_%D9%88%D8%B2%D9%86%D9%87
https://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%B3%D8%AF_%D9%84%DA%AF%D8%B2%DB%8C&action=edit&redlink=1
https://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%B3%D8%AF_%D9%84%DA%AF%D8%B2%DB%8C&action=edit&redlink=1
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D8%AF_%D8%B4%D9%87%DB%8C%D8%AF_%DA%A9%D8%A7%D8%B8%D9%85%DB%8C_%D8%B3%D9%82%D8%B2
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D8%AF_%D8%B4%D9%87%DB%8C%D8%AF_%DA%A9%D8%A7%D8%B8%D9%85%DB%8C_%D8%B3%D9%82%D8%B2
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%D8%B1%DB%8C%D8%A7%DA%86%D9%87_%D8%A7%D8%B1%D9%88%D9%85%DB%8C%D9%87
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%D8%B1%DB%8C%D8%A7%DA%86%D9%87_%D8%A7%D8%B1%D9%88%D9%85%DB%8C%D9%87
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%D8%B1%DB%8C%D8%A7%DA%86%D9%87_%D8%A7%D8%B1%D9%88%D9%85%DB%8C%D9%87
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D9%88%DA%A9%D8%A7%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D9%88%DA%A9%D8%A7%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86_%D8%A2%D8%B0%D8%B1%D8%A8%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D9%86_%D8%BA%D8%B1%D8%A8%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86_%D8%A2%D8%B0%D8%B1%D8%A8%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D9%86_%D8%BA%D8%B1%D8%A8%DB%8C
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تن  63/0تا  18/0و حداکثر بار رسوب بین  28/0تا  07/0تحویل رسوب نیز نشان داد میزان نسبت تحویل رسوب بین 

است. بنابراین نتایج این پژوهش، لزوم پرداختن به مسأله فرسایش خاک در منطقه و ارائه در هکتار در سال متغیر 

سازی تأثیر تغییرات کاربری  شبیهپژوهشی با عنوان ( در 1400بالویی و همکاران ) .کندراهکارهای مدیریتی را روشن می

این مطالعه نشان  بیان کردند که نتایج ایإلمدر حوضۀ دویرج استان  RUSLE اراضی بر فرسایش خاک با استفاده از مدل

طوری که متوسط داد که تغییرات کاربری اراضی در این سه دوره موجب افزایش چشمگیر متوسط هدررفت خاک شده، به

ز این ا.رسیده است 2015تن بر هکتار در سال  51/108به  1995تن بر هکتار در سال  04/77فرسایش خاک از 

 .)1986، 1رود )مورگان شمار می امری حیاتی به یمنظور حفظ ثروتهای ارزشمند طبیعایش خاک بهنظر،جلوگیری از فرس

 یهاستمیتحت عنوان اثرات استفاده از زمین و تغییر پوشش زمین در س یا(، در مقاله2016) 2آل. آ. جیمز و اس. آ. لیس

ها شده است. باعث تغییر در هیدرومورفولوژی رودخانهکه اساساً فعالیت استفاده از زمین توسط بشر  رودخانه بیان کردند

که اغلب این تغییرات بیشتر از  باشدیمورفولوژی م یهاصورت چینه آبرفتی و کانالاز اواخر هولوسن تغییرات انسانی به

 یسازشبیهی تحت عنوان امقالهدر  (2016(3پریرا و همکاران وهوایی در آن زمان نقش داشته است.آب تغییرات

 سازیشبیهبیان کردند که  SWATپمبا با مدل  ی گرمسیریوهواآبهیدرولوژیکی خاک در یک حوضه معمولی با 

( نتیجه گرفتند 2005، نسخه SWATمتغیرهای هیدرولوژیکی و سناریوهای استفاده از خاک منطقه، با استفاده از مدل 

و حداقل جریان روزانه با زمان بازگشت متفاوت و  حداکثر ریمقادی جدید هیدرولوژیکی برای منطقه که هانشیبکه 

 شدهمشاهدهطور آماری از مقادیر مشاهده شد، به SWATتوسط  شدهیسازهیشبحداقل جریان مرجع برای جریان آب 

. در ارزیابی اثرات تغییرات در استفاده از خاک، میانگین کاهش ساالنه رواناب از ٪5در سطح احتمال  T-testبا توجه به 

( در مورد 2020) 4بیگی و همکارانمشاهده شد.  3Sو  1S ،2Sبه ترتیب برای سناریوهای  متریلیم 6/6و  4/7، 6/13

-Pbو  Cs-137از رادیونوکلئیدهای  بررسی اثر کاربری اراضی انسانی بر حوضه آبریز دریاچه پانازی )رومانی( با استفاده

تن در سال بود،  9,2، میانگین نرخ رسوب 1958و  1880به این نتیجه رسیدند که برای دوره اول، بین سال های  210

سال گذشته، که طی  30تن در سال و دوره سوم، شامل  29,6( 1991-1960به دنبال آن یک دوره رسوب گذاری باال )

بسته به فعالیت کاربری اصلی زمین در نوسان بود، که  گذاریهای رسوبتن در سال بود. این نرخ 15,7آن میزان رسوب 

های کشاورزی در منطقه تقریباً دو برابر توان آن را در نرخ فرسایش خاک نیز مشاهده کرد که در زمان انجام فعالیتمی

خاک ای تحت عنوان تحلیل تأثیر تغییرات کاربری اراضی بر فرسایش ( در مقاله2021شده بود. محمدی و همکاران )

دهدکه در بازه زمانی درحوضه تاالر ایران بیان کردند؛که نتایج نشان می IntErOشدت و بازده رسوب با استفاده از مدل 

ها از جمله درصد( کاهش یافت، در حالی که سایر کاربری 6هکتار ) 12478,04،مساحت جنگل به میزان 1991-2014

هکتار افزایش یافته  273,95و 476,00، 4481,05، 7248,25احت کشاورزی دیم، مرتع، زراعت آبی  به ترتیب با مس

مترمکعب  2183558به  1918186است. عالوه بر این، مقدارتولید مواد فرسایشی )فرسایش ناخالص( در حوزه آبخیز از 

 مترمکعب در سال افزایش یافته است. 501421,3به  440483,4در سال و مقدار فرسایش واقعی خاک  در حوضه از 

 نتایج به وضوح بر عدم وجود زمین مناسب تاکید کرده است.

 روش تحقیق داده ها و -2

ی و به آورجمعی قسمتی از شهرستان سقز را هاآب. باشدیم رودنهیزری مهم هاشاخهحوضه آبریز سقزچای یکی از 

در بخش  لومترمربعیک878/1189حوضه آبریز سقزچای با وسعت ، رساندیم هیارومرودخانه زرینه و سپس دریاچه 

 45˚ 27´و شمالی عرض 36˚ 23´ تا 35˚ 59´با مختصات جغرافیایی  قرارگرفته است و رودنهیباختری حوضه آبریز زر

ی تا حوالی روستای کندوالن به نام چم میر نقشینه سقزچای اولیه هاشاخه(. 1دارد)شکل قرار شرقی طول 46˚ 47´ تا

                                                                    
1  Morgan R 
2  L.A. James S.A. Lecce 
3 Donizete Dos R. Pereira et al 
4 CsabaBegy et al 
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ی اولیه آن از توده ارتفاعات خاوری نمشیر هاشاخه. گرددیمو از این نقطه به نام رودخانه سقز مشهور  شودیمنامیده 

. رودخانه سقز در جهت شمال خاوری جریان یافته و در ردیگیمکیلومتری جنوب باختری سقز سرچشمه  38واقع در 

که از میان این شهر  شودیمو وارد شهر سقز  دهدیمروستای تموغه پس از تالقی با رودخانه خان به شرق تغییر مسیر 

 . کندمی تبعیت مئاندری الگوی از رودخانه. دینمایمی دیگر خود به نام آلتون تالقی شاخهگذشته و با 

 
 موقعیت جغرافیایی  منطقه مورد مطالعه -1شکل 

 

 ؛ کهباشدیمی رسوبی در چند دوره زمانی هادادهی ارودخانهی هاطیمحدر  مورداستفادهی هادادهترین یکی از مهم 

مورفولوژیک بستر رودخانه پی برد؛ و همچنین  برای مشخص شدن میزان  هایویژگیبه تغییرات  توانیماز این طریق 

تغییرات کاربری اراضی و فرسایش حوضه مورد مطالعه در بعد از احداث سد شهید کاظمی در هر تحقیق و پژوهشی که 

باید از داده ها و روش های استفاده شود که برای پیشرفت کار و نتیجه درست از تحقیق باید استفاده گیرد انجام می

های های علمی مرتبط با موضوع استفاده شده همچنین از دادهشوند در این پژوهش از کتب، مقاالت و پایان نامه

سوب، تبخیر، ساعات آفتابی و میانگین رطوبت هواشناسی شهرستان سقز مانند: حداکثر و حداقل دمای روزانه، بارش، ر

 DEMو 8و لندست  5، تصاویر ماهواره ای لندست1:100000، نقشه زمین شناسی 1:50000نسبی، نقشه توپوگرافی 

SRTM   گیاهی و تغییرات کاربری اراضی برای متری که با استفاده از آن به بررسی میران پوشش5/12با قدرت تفکیک

ابتدا به تقسیم  Arc SWATشود. در این تحقیق از مدلزایش یا کاهش پوشش گیاهی استفاده میفرسایش حوضه و اف

 نقشه خاک، کاربری بر اساس، (HRU)هیدرولوژیکی پاسخ واحدهای به هازیرحوضه تقسیم سپس و هابه زیرحوضه آبخیز

ترسیم گردید.  همچنین نمونه برداری خاک در پنج  ARC GIS10.3که از طریق نرم افزار  شیب، طبقات نقشه و اراضی

و دیاگرام  HRU( فرایند تشکیل  3و  2گیرد. شکل )نقطه از منطقه مورد مطالعه  جهت عملیات ازمایشگاهی انجام می

 دهد.را نشان می Arc SWATو  GISتلفیق 
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 SWAT مدل در HRU لیتشک فرایند -2شکل

 
 SWATو  GIS دیاگرام تلفیق -3شکل

 : شیبنقشه 

شیب از عوامل بسیار مهم و تأثیرگذار در عوامل هیدرولوژیکی و فرسایش است که با افزایش یا کاهش آن متقابالً  

   درجه در شکل بر حسب  . با استفاده از مدل رقومی ارتفاعی نقشه شیب منطقهکندیمیزان فرسایش نیز تغییر پیدا م

 است. به تصویر درآمده -4

 

 سقزچای آبریز نقشه شیب حوضه -4شکل 
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 نقشه کاربری اراضی:
نیزان فرسایش حوضه آبریز  بیان منطقه در ارتباط با  هایینقشه کاربری اراضی برای شناسایی هرچه بهتر کاربر

سایت در چهار باند از  Landsat 5باند و  11در  Landsat 8ای منطقه از دو سنجنده پس از دریافت تصویر ماهوارهشد. 

با  RGBبا استفاده از ترکیب رنگی  ENVI 5.1افزار متر در نرم 70 و 30آمریکا با دقت تفکیک به ترتیب  شناسیینزم

 ,R=4, G=3در طیف رنگ کاذب برای شناسایی بهتر پوشش گیاهی و باندهای  R=5, G=4, B=3 یترتیب باندها

B=2 نقشه کاربری  1شدهبندی نظارتبا استفاده از روش طبقه یتها استفاده شد و درنهابرای شناسایی سایر کاربری

به  2016نقشه کاربری اراضی سال  7-5و در شکل  1975نقشه کاربری اراضی سال  -5اراضی تهیه گردید که در شکل 

 شده است.ارائه هایهمراه جداول کاربر

 

 یسقزچا آبریز حوضه2000 سال نقشه کاربری  -5شکل 

 

 1975 سال یسقزچاآبریز  حوضه یهایکاربر  -1جدول

 درصد مساحت مساحت نوع کاربری ردیف

 35/688527 421/001427 پوشش گیاهی متراکمکشاورزی و   1

 45/206431 533/279848 مراتع  2

 19/301559 227/691769 کشت گندم  3

 0/59786 7/052688 مسکونی 4

 

                                                                    
1 Supervised 
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 یسقزچا آبریز حوضه 2016 سال نقشه کاربری اراضی -6شکل 

 
 2016سقزچای سال آبریز حوضه  یهایکاربر -2جدول 

 ردیف نوع کاربری مساحت درصد مساحت

 1 و پوشش گیاهی متراکمکشاورزی  395/836006 33/55524

 2 مراتع 330/444552 28/011967

 3 کشت گندم 421/88215 35/763186

 4 اراضی مسکونی 31/492149 2/669607

 

 بحثنتایج و   3

که  1SWAT( منطقه، نقشه کاربری اراضی و داده های هواشناسی در مدلDEMنقشه پوشش گیاهی، تهیه نقشه شیب از )

باشد؛ در هر مرحله به ترتیب در مدل فراخوانی شدند که حوضه آبریز مورد مطالعه به می  Arc GISقابل اجرا در محیط

( تقسیم شد که برای هر زیر حوضه متوسط HRUهیدرولوژیکی )واحد پاسخ  298زیر حوضه و هر زیر حوضه به  21

وزنی محاسبه و با همدیگر جمع شدند و در پایان جریان کلی حوضه تا خروجی اصلی حوضه روندیابی گردید که تعداد 

 دراین واحدها براساس تنوع خاکی، کاربری اراضی و توپوگرافی منطقه و مقدار آستانه موررد نظر متغییر بودند. 

 در شد که استفاده SWAT CUP افزار نرم از مطلوب گیرینتیجه و پارامترها دقیق تحلیل برای SWATمدل

 شد. گرفته بهره اعتبارسنجی و واسنجی حساسیت آنالیز برای SUFI2 برنامه از استفاده با مدل این

                                                                    
1 Soil and Water Assessment Tool 

 



 

 اول دو سال که گرفت انجام 2016 تا 2012 سالهای و 2012 تا 2002 سالهای طی و ماهانه زمانی پایه در سازیشبیه

 خاک رطوبت اولیه بویژه شرایط زیرا دارد، هیدرولوژیکی سازیشبیه در زیادی اهمیت مدل کردن گرم برای 2001 و 2000

 جوامع تصادفی تکامل فراگیر سازی-بهینه روش از استفاده با مدل واسنجی. است نامشخص حوضه در شرایط از بسیاری در
(SCE) که ارائه شده است شد انجام 2012 تا 2002 زمانی سال دوره در ماهانه زمانی مقیاس در حساس پارامترهای روی .

 گردید. انتخاب مدل صحت سنجی برای 2016 تا 2012 سال زمانی دوره
(1) 

 R2 =
[∑ (Qm,i-Ǭm)(Qs.i-Ǭs)i ]

2

∑ (Qm,i-Ǭm)
2

i ∑ (Qs.i-Ǭs)
2

i

 

NS = 1-
∑ (Qm-Qs)i

2
i

∑ (Qmi-Ǭm)2i
  

 میانگین 𝑚Ǭ آن در که.گردید استفاده زیر صورت به  (NSE)ساتکلیف-نش کارایی ضریب( 2R)همبستگی ( ضرایب1در رابطه شماره )

 است. شده سازی مقادیر شبیه میانگین 𝑠Ǭ و مقادیرمشاهداتی

 
 یسقزچا زیآبر حوضه در خاک هیال هر یبرا SWAT مدل داده گاهیپا یپارامترها -1جدول

 ردیف نام پارامتر توضیحات مقدار بهینه حداقل مقدار حداکثر مقدار

 SOL_BD(1) 1 چگالی خاک در حالت مرطوب 58/0 -5/0 6/0

 SOL_K(1) 2 هدایت هیدرولیکی خاک 70/0 -8/0 8/0

0/1 0/0 68/0 
آب پایه برای ذخیره  aضریب

 ساحلی کانال
ALPHA_BNK 3 

 ESCO 4 ضریب تبخیر آب 98/0 8/0 0/1

 

 سنجیواسنجی و صحتسازی رسوب خروجی در دوره شبیه

و در دوره صحت سنجی طی  2012تا  2002های سازی رسوب ماهانه حوضه آبریز سقزچای در دوره واسنجی طی سالشبیه    

و مقادیر این ضرایب  64/0ساتکلیف  –، ضریب راندمان نش 74/0برابر نشان داد که مقدار ضریب تعیین  2016تا  2012های سال

 p-factorو 8/1برای دوره واسنجی برابر با  R- factorمقدار بدست آمدند. همچنین  68/0و  76/0برای دوره صحت سنجی به ترتیب 

 بدست آمد. 5/2و 086/0که در دوره صحت سنجی به ترتیب برابر با  باشدیم070/0برابر با 
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 واسنجی ی دورهسازهیشبرسوب شاهد و   -1نمودار 

 

 ی ارزیابی برای واسنجی و صحت سنجی دبیهاشاخصنتایج  -2جدول 

 نام شاخص واسنجی صحت سنجی

68/0 64/0 NS 

76/0 74/0 
2R 

086/0 070/0 p-factor 

5/2 8/1  R- factor 

 

 
 صحت سنجی شدهمشاهدهی و سازهیشبرسوب  -2نمودار

 سناریوهای مختلف کاربری اراضی 

زیست باشد استفاده های نیمه توزیعی و توزیعی که قادر به کنترل و مدیریت محیطریزی برای آینده از مدلبه منظور برنامه 

توان به کمی نمودن تاثیر با توجه به کلیه پارامترها که بستگی به شرایط و مشخصات حوضه دارند می SWATگردید. در مدل 

های دراز مدت و بهبود شرایط فعلی دو سناریو با حوضه پرداخت. لذا با توجه به اجرای برنامهی بر فرسایش اراض یکاربرتغییرات 
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اصالح و  GIS طیمحرا مبنای تغییرات آنها قراره داده شد که در  2016گرایش مثبت و منفی در نظر گرفته و نقشه کاربری اراضی 

ی کاربر رییتغگونه قشه کاربری شاهد و با فرض تداوم حفاظت هیچوارد مدل شد. اولین سناریو، سناریوی مثبت که با توجه به ن

بینانه اراضی کشت گندم به اراضی اعمال نشد. در گرایش مثبت، مدیریت اراضی در جهت استعداد منطقه به صورت سناریوی خوش

اضی کشاورزی و اراضی مسکونی با باشد اراضی مرتعی به اراراضی مرتعی تبدیل گردید. در سناریوی منفی که سناریوی بدبینانه می

( و سناریوهای با گرایش مثبت و منفی 2( نقشه کاربری شاهد)شکل3در جدول شماره ) ؛ کهتراکم جمعیت متوسط تبدیل شده است

 نشان داده شده است.
 درصد مساحت کاربری اراضی در نقشه شاهد و سناریوهای مختلف-3جدول 

 SWATکاربری در مدل  نوع کاربری در نقشه شاهد مساحت 1مساحت سناریو  2مساحت سناریو 

 AGRC اراضی کشاورزی  555/33 489/33 140/53

 PAST مرتع 011/3 868/46 0

 WWHT اراضی زیر کشت گندم 763/35 484/8 35

 URMD ناحیه مسکونی 669/2 860/11 860/11

 

 
 حوضه آبریز سقزچای 2و  1نقشه شاهد و سناریوهای  -2نقشه

 سازی  رسوب در سناریوهای مختلف کاربری اراضیشبیه

شود. در سناریوی سازی رسوب در دو گرایش مثبت و منفی تغییرات افزایشی و کاهشی جزئی در میزان رسوب دیده میشبیه   

توجه به  کیلومتر مربع به اراضی مرتعی تبدیل شده است ولی در سناریوی منفی با 421مثبت اراضی کشت گندم با مساحتی معادل 

کیلومتر مربع به اراضی کشاورزی و مسکونی با تراکم جمعیت متوسط تبدیل شده است و  باغات  330اینکه اراضی مرتعی با مساحت 

 تری صورت گیرد. اند برای رسیدن به نتایج مطلوب الزم است مطالعات جامعهم به اراضی کشاورزی تبدیل شده زارهابوتهمنطقه و 
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 سازی در سناریو متفاوتنمودار مقایسه رسوب شاهد و شبیه -3نمودار 

 

 نتیجه گیری و جمع بندی    4

 پوشش ریچشمگ کاهش به توانیم بیترت به هاآن نیترمهم از که مؤثرند یسقزچا حوضه شیفرسا زانیم در یمتعدد عوامل     

 باد. بر نام دارند، یکمتر راتیتأث که عوامل ریسا و ریاخ یهاسال در یبارندگ کاهش ش،یفرسا در یانسان عوامل ن،یزم بیش ،یاهیگ

 دخالت و یاهیگ پوشش ازحدشیب کاهش که یکاربر راتییتغ آمدهدستبه جینتا و قیتحق یهاافتهی و شدهانجام مطالعات به توجه

 موردمطالعه حوضه فرسایشی و زیخلیس در درصد 50 زانیم تا یبیتقر طوربه گفت توانیم یبارندگ کاهش و طیمح در انسان

ی پوشش گیاهی به دلیل تغییرات کاربری اراضی در هانقشهی کاربری اراضی و همچنین هانقشهکه ضمن توجه به  دارند نقش

؛ های انسانی استی کشاورزی و اراضی مسکونی که ناشی از فعالیتهانیزمبه  هاآن شدنلیتبد، کاهش مراتع و موردمطالعهمحدوده 

توان گفت این تغییرات در افزایش دبی و مستعد شدن منطقه برای فرسایش بیشتر دیوارهای کناری حوضه مورد مطالعه  می بنابراین

و فرسایش بیشتر روسوبات خوضه و خروج آن ها از حوضه موثر است. با ساخت و سازهای که در حریم حوضه سقز چای انجام گرفته 

بی و همچنین نبود الیروبی مناسب حوضه مورد مطالعه امکان افزایش فرسایش حوضه و ساخت یک جزیره مصنوعی، امکان کاهش د

تغییرات کاربری اراضی که در اطراف حوضه سقز چای رخ داده است  2016تا  2000سال یعنی از سال  16رود. در مدت باال می

مقصود اصلی محاسبه میزان تغییرات  حالنیبااموجب تغییر دبی حوضه و افزایش فرسایش حوضه و رسوبگذاری در حوضه شده است. 

( میزان تغییرات 4ی تحقیق حاصل گشته است. جدول)هاافتهاین تغییرات در کاربری اراضی بوده که با توجه به بخش ی ریتأثو 

ردیده و از گ هاسال. همچنین پوشش گیاهی منطقه که دچار بیشترین تغییر در این دهدیمکاربری را به کیلومتر و به درصد نشان 

در   آمدهدستبه NDVIبا استفاده از روش  آنکه جزییات تغییر  رودیمعوامل فرسایش و تغییر کاربری منطقه به شمار  نیتریاصل

 (  آورده شده است.5جدول)

 
 2016تا  2000سال میزان تغییرات کاربری حوضه سقزچای از  -4جدول           
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 2016تا  2000میزان تغییرات کاربری پوشش گیاهی حوضه سقزچای از سال  -5جدول  

 
 

پرداخته تا به مدیریت و کنترل  هاهیالی انیهمپوشی خاک، کاربری ارضی و نقشه شیب به هانقشهبا توجه به  SWATدر مدل 

 تغییرات کاربری اراضی و جلوگیری از فرسایش حوضه مورد مطالعه به بهترین نحو انجام گیرد که در این صورت از میزان رواناب

برای کنترل و کاهش اثرات تغییر کاربری ارضی  ، مدلی رضایت بخش SWATخواهد شد. مدل اضافهکاسته شده و به نفوذپذیری 

 رسایش و حتی سیل خیزی حوضه آبریز سقزچای است..بر ف

ی بایر به هانیزم ماندهیباقو  شودیممساحت حوضه به مراتع تبدیل  %50بیش از  در گرایش مثبت شدهمطرحی وهایسناردر  

 توانیمفرسایش به حداقل رسید که  جهیدرنتو بر نفوذپذیری افزوده شد که  افتهیکاهشمناطق مسکونی تبدیل شد که میزان رواناب 

اینکه اراضی مرتعی به کشاورزی و مسکونی تبدیل  بهدر سناریو منفی با توجه  با مدیریت صحیح از فرسایش حوضه  جلوگیری نمود.

ر ی خطکارجنگلو  زارهابوتهشد که باعث تغییر کاربری اراضی و فرسایش بیشتر حوضه شده است.توصیه این است که با کاشت 

 فرسایش را به حداقل رساند.
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 منابع  -6

بررسی اثر تغییرات کاربری اراضی بر فرسایش خاک و تولید رسوب در (:  1400، م.، عبیات، م.، )عبیات.، م، عبیات، س.، مانپورا .1

 .1400،خرداد  3،شماره  52دوره  تحقیقات آب و خاک ایران،؛ RUSLE بندی شیءگرا و مدلحوضه رامهرمز با استفاده از طبقه

سازی تأثیر تغییرات کاربری اراضی بر فرسایش خاک با استفاده  شبیه(:  1400بالویی، ف.، محمدی، ش.، سلطانی کوپانی، س.، ) .2

 ویکم، سی شماره دهم، بیابان سال اکوسیستم مهندسی پژوهشی علمی ، مجلهدر حوضۀ دویرج استان ایإلم RUSLE از مدل

 . 70-59 صفحه ، 1400 تابستان

ایش تغییرات ناشی از احداث سد شیرین دره بر پوشش و ( : پ1395) .، عزیزخانی شادی، ن.،م پرور، ز.، شایسته، ک.، بهزادفر، .3

 .202-191صص  ،1395زمستان  ،14شماره  ،7، سال زیستیطهای محپژوهش، حوزه آبخیز دستیینکاربری اراضی پا

 

اراضی بر آن در  سازی رسوب معلق روزانه و بررسی تأثیر تغییر کاربریشبیه(: 1395زاده، ع.، )ح.، حقیوند، میرزایی، س.، زینی .4

 . 59 -48، صص 1395زمستان ، 14شماره ، نامه مدیریت حوزه آبخیز سال هفتمپژوهش، گل، ایالمحوزه آبخیز گل
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 باهای مترو در شهرتهران پهنه بندی خطر سیل جهت بررسی خطرپذیری ایستگاه

 Fuzzy-AHPاستفاده از مدل 
 

 2مژگان قلمی چراغتپه ،1محمدرضا پویا
 ut.ac.ir75pouya.m.r@تهران،.کارشناس ارشد سنجش از دور و سیستم اطالعات جغرافیایی، دانشگاه 1

  mozhganghalami@ut.ac.ir.،دانشگاه تهران ،یگردشگر یزیو برنامه ر ایکارشناس ارشد جغراف 2
 

 چکیده 

عبور و مرور  یهاآن به تونل دنیو رس نیزم رینفوذ آب به ز .کندیم دیرا تهد یشهر یقطارهایکی از مخاطراط می باشد که  لیس

آب به  دنیکنند، رس یحرکت م یقطارها با برق فشار قو نیاز آن جهت که او  آن را دچار اختالل کند تواندیم یشهر یقطارها

کند، شهر  یاستفاده م یشهر یقطارها نیاز ا یادیز زانیکه امروز به م ییاز شهرها یکیکند. نتواند خطر را دوچندا یتونل ها م

( یو تبادل ی)مستقل، تقاطع ستگاهیا 128با  4و  1انشعاب فعال از خط  2هفت خط فعال،و  ی.مترو شهر تهران داراباشدیتهران م

 ،یتوپوگراف ،یاراض یکاربر ،اصلیاریمع 4و از  Fuzzy-AHPاز مدل  لیخطرس یپهنه بند یپژوهش جهت بررس نی.در اباشدمی

درصد مساحت شهر تهران در  6 که، حدود دهدیپژوهش نشان م نیا جیاستفاده شده است.نتای شناس نیتراکم خطوط آبراهه و زم

درصد  16و  خطردرصد در کالس بدون  34درصد در کالس متوسط،  30ر،یدرصد در در کالس خطرپذ 14ر،یارخطرپذیکالس بس

در کالس  ستگاهیعدد ا 25ر،یارخطرپذیمترو در کالس بس ستگاهیعدد ا 4طور  نیدر کالس کامال بدون خطر قرار دارد و هم زین

در کالس کامال بدون خطر قرار گرفته  زین ستگاهیا 17عدد در کالس بدون خطر و  24در کالس متوسط،  ستگاهیعدد ا 27 ر،یخطرپذ

 است.

 Fuzzy-AHPمدل  ل،یس ،یریخطرپذ ،مترو ،یپهنه بندهای کلیدی: واژه
 

Flood risk zoning to investigate the risk of subway stations in 

Tehran using the Fuzzy-AHP model 
 

Mohammadreza Pooya 1, Mozhgan Ghalami Cheraghtape 2 
1Master of Remote Sensing and Geographic Information System, University of Tehran pouya.m.r75@ut.ac.ir 

2 Master of Geography and Tourism Planning, University of Tehran  mozhganghalami@ut.ac.ir 
 

Abstract 

Floods are one of the hazards that threaten city trains. The infiltration of water underground and its arrival 

in the tunnels of passage of urban trains can disrupt it. Because these trains run with high pressure electricity 

Water reaching the tunnels can double the risk. One of the cities that uses these city trains a lot today is 

Tehran. Tehran Metro has seven active lines and 2 active branches It has 1 and 4 with 128 stations 

(independent, intersection and exchange). In this study, the Fuzzy-AHP model has been used to investigate 

flood risk zoning, as well as six criteria: land use, topography, waterway density and geology. The results 

of this study show that about 6% of the area of Tehran In the high-risk class, 14% in the high-risk class, 

30% in the middle class, 34% in the safe class and 16% in the completely safe class, as well as 4 subway 

stations in the high-risk class, 25 stations in the class At risk, there are 27 stations in the middle class, 24 

in the safe class and 17 stations in the completely safe class. 
Keywords: zoning, Metro, risk, flood, Fuzzy-AHP model. 
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 مقدمه - 1
 لیتبد یمشکل اساس کیتردد در سطح شهر به  ،یشخص هینقل لیافزون از وساروز شهرها و استفاده تیامروزه با توجه به رشد جمع

مدام از  شود. عالوه بر این موارد استفادهمی های شهری باعث هدر رفت زمان، هزینه و انرژی زیادی در طول روزترافیکشده است.
 مشکالت و نیبرون رفت از ا یاز راه ها یکوسایل نقلیه با سوخت فسیلی، آلودگی هوا در کالن شهرها را به همراه داشته است. وی

بزرگ  یغلب شهرهادر ا ریاخ یاست که در سال ها یو مترو شهر یلیر یها ستمیس ژهیبه و یها، توسعه حمل و نقل عموم یدشوار
هایی امکان حرکت با سرعتو  کیهمچون عدم وجود تراف ییایدارا بودن مزا نیحمل و نقل در ح یلهیوس نیشده است..ا یراه انداز

 اکثرا در یشهر یمتروهایا از آنجایی که  و ستندیا یقطع برق از کار باز م ورتدارند.به طور مثال در ص زین یبیمعا ،به مراتب باالتر 
دشوار خواهد  اریافراد بس ی هیتخلیا آبگرفتگی همچون زلزله  ییدر صورت وجود حادثه ها کنندیتردد م ینیرزمیز یتونل ها داخل
 تواندیکه م باشد یماز طریق ایستگاه های آن تونل ها  یخطر آب گرفت کند،یم دیرا تهد یشهر یکه متروها یاز خطرات یکیبود.

. کندیاستفاده م یشهر یاز قطارها یقابل توجه زانیکه امروزه به ماست  ییاز شهرها یک. تهران یقطارها را مختل کند. نیتردد ا
 نی.در امی باشد( یو تبادل ی)مستقل، تقاطع ستگاهیا 128با  4و  1انشعاب فعال از خط  2 ال،وهفت خط فع یمترو شهر تهران دارا

از نظر  ریخطرپذ یشهر تهران، در پهنه ها یقطارشهر یها ستگاهیا یبه بررس یسع Fuzzy-AHPپژوهش ما با استفاده از مدل 
ی و چهار زیر معیار شناس نیزم، تراکم خطوط آبراهه توپوگرافی، ،یاراض یکاربراصلی  اریمع 4مطالعه از  نی.درامیکرده ا لیوقوع س

زمین بایر، اراضی ساخته شده، پوشش گیاهی و آب برای معیار اصلی کاربری اراضی و دو زیر معیار شیب و ارتفاع برای معیاراصلی 
به   (1991)دراجان النایو ت  رایپر .میپرداز یمدر این زمینه مطالعات صورت گرفته  یاستفاده شده است.در ادامه به بررستوپوگرافی 
نمودند. آنها  نییتع یکشت محصوالت کشاورز یرا برا یو تناسب اراض ندپرداخت GISبا استفاده از  النکایسر یاراض یمطالعه کابر

کرده، سپس  میمنطقه مورد مطالعه خود را به چهار واحد تقس ،یاریآب یو چگونگ نیزم تیو قابل خاک یسر ب،یبراساس عوامل ش
هر واحد  یبرا یتناسب اراض یابیبه ارز ییایسامانه اطالعات جغراف طینقشه ها و اطالعات مربوطه در مح لیبا استفاده از تحل

 ارتیز یرودخانه  یدر محدوده لیخطرس یبه پهنه بند HEC-RAS( با استفاده از مدل 1384زاده و همکاران) یلیخل.پرداختند
( 1390و همکاران ) یطالع .کرده اند یابیارز لیگرگانرود را از نظر خطر س یحوزه  ی( روستاها1388و همکاران) یپرداخته اند.افتخار

 .انجام داده اند GISرا در  یاراض یو کاربر یآمار یداده ها قیمترو با استفاده از تلف یها ستگاهیاحداث ا یبرا نهیبه یابیمکان
را انجام  زیشهر تبر یدر محدوده البیخطر س یپهنه بند AHPبا استفاده از مدل  یپژوهش ی( ط1394و همکاران) دهمحمودزا

مختاری و  کرده اند. یرا بررس زیدر شهر تبر یمترو شهر یها ستگاهیا یابیمکان ی( الگوها1396و همکاران) یدادند. پورمحمد
( در پژوهشی به بررسی و شناسایی نقش عوامل هیدروژئومورفولوژیکی در تامین آب و مکان گزینی سکونتگاه ها با 1393همکاران )

پرداختند . آنها در این تحقیق دشت میاندوآب را مورد بررسی قرار دادند . نتایج  AHP استفاده از فرایند تحلیل سلسله مراتبی 
اد که فاصله از رودخانه ، بارندگی و طبقات ارتفاعی نقش مهمی در تامین آب دارند و در نهایت بهترین مکان ها بدست امده نشان د

( پژوهشی را 1396جهت مکان گزینی نواحی جنوب غربی و مرکزی دشت و نواحی اطراف دریاچه ارومیه هستند.سوری و همکاران )
ش مشخص کردن مناطق با پتانسیل باالی اب زیر زمینی بود و نتایج آن نشان در دشت رومشگان انجام دادند که هدف از این پژوه

درصد از مساحت منطقه با پتانسیل خیلی کم، کم، متوسط، زیاد  79/39و  46/20،  25/22،  12/10،  37/7می دهد که به ترتیب 
وش با هدف شناسایی پهنه های در معرض ( پژوهشی را در حوضه آبخیز آیدوغم1397و خیلی زیاد قرار دارد. ندیری و همکاران )
انجام دادند . نتایج این پژوهش در پنج طبقه در قالب نقشه پتانسیل   AHP-TOPSISخطر سیالب با به کار گیری منطق فازی 

ص درصد را به خود اختصا 88/4درصد و پهنه ای با خطر خیلی زیاد  95/7خیزی تهیه گردیده که نشان می دهد پهنه با خطر زیاد 
( تحقیقی را با هدف مکان یابی 1398داده و بیشترین میزان سیالب در پایین دست حوضه آبخیز رخ می دهد.یوسفی و همکاران )

با استفاده از    FUZZYو   AHPمناطق مناسب برای احداث سازه های پخش سیالب در حوضه ی آبخیز خرم اباد با تلفیق مدل های 
درصد  99/13انجام دادند . نتایج بدست امده از این تحقیق نشان می دهد که طبق نقشه ی نهایی پخش سیالب   GISدر  WLCروش 

 درصد مطلوبیت متوسط برای سازه های پخش سیالب دارند .  04/24از حوضه آبخیز مطلوبیت مناسب و 
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 روش تحقیق داده ها و -2
 

 مورد مطالعه یمنطقه-1-2
 51باشد.شهر تهران در  یم رانیکشور ا تختیپژوهش، شهر تهران، مرکز استان تهران است که  پا نیا یمورد مطالعه  ی منطقه

است قرار گرفته یعرض شمال قهیدق 51درجه و  35تا  قهیدق 34درجه و  35و  یطول شرق قهیدق 38درجه و  51تا  قهیدق 6درجه و 
 انیاست. تهران در م ریّمتر در جنوب متغ 1050متر در مرکز و  1200تا متر در شمال  1800 نیبآزاد  یهاو ارتفاع آن از سطح آب

 یهاو دشت شهربانویبیو ب یر یهااست. از جنوب به کوهرشته کوه البرز گسترده شده یجنوب یهاو در دامنه ریکوه و کو یدو واد
،در شهرستان دماوندشهر در غرب با استان البرز، در شرق با  نی.ااستشدهو از شمال توسط کوهستان محصور  نیو ورام اریهموار شهر

مهاجران  یرایپذ انهیسال یادار یاسیس تیموقع لیشهر به دل نیباشد.ا یم هیجنوب با استان قم و در شمال با استان مازندران همسا
 یم لومترینفر در ک 12200آن  تیجمع تراکمنفر و  ونیلیم 9شهر حدود  نیا یفعل تیباشد.جمع یم رانیاز سرتاسر کشور ا یادیز

 .دیکن یرا مشاهده م یمطالعات یمنطقه  1مربع است. در نقشه  لومتریک 615باشد.مساحت شهر تهران حدود 
 

 
 : نقشه منطقه مورد مطالعه 1شکل 

 1400ترسیم: نگارندگان 

 مورد استفاده یداده ها-2-2
 یشد.سپس داده هیته ستگاهیا 110 نیا تیموقع یمترو مطالعه صورت گرفته است.ابتدا داده ها ستگاهیا 110 یپژوهش بر رو نیا در

و شبکه  بیش  DEM یداده یبدست آمد.از رو Alos یمتر از ماهواره 12,5( شهر تهران با دقت DEM)یارتفاع یمدل رقوم
 ریشهر تهران با استفاده از تصاو یاراض یکاربر ن،یز زما ینوع بهره بردار یشهر تهران استخراج شد.جهت بررس یخطوط آبراهه برا

 یشناس نیشد.از داده زم جادیو ا یطبقه بند یاهیآب و پوشش گ ر،یبا نیزم ،یشهر یمتر در چهار کالس اراض 30با دقت  8لندست 
 استفاده شد. زیمنطقه ن یمتر برا 250فائو با دقت 

 پژوهش روش-3-2
با  یارتفاع یحرکت آب و تراکم خطوط شبکه آبراهه از مدل رقوم بیطور ش نیو هم یارتفاع راتییتغ یمطالعه جهت بررس نیا در

و سرعت  کندیسرعت نفوذ آب در خاک را کم م ادیاست که ارتفاع ز نیارتفاع ا اریمهم در مع یمتر استفاده شد.نکته 12,5دقت 
 بیمنطقه بدست آمد. ش بیش ینقشه  ،یارتفاع یمدل رقوم یداده ی(. از رو2017همکاران، و یبرد)محمود یحرکت آب را باال م

 یباشد و بر رو یم نینفوذ سطح زم تیکه خارج از ظرف یجهت و حرکت آب یبررس یدهد.برا یم شیسرعت حرکت آب را افزا ادیز
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مداوم و با شدت  یکه بارندگ ییآمد.در زمان ها دستب یارتفاع یمدل رقوم یتراکم شبکه خطوط آبراهه از رو شودیم یجار نیزم
آب  یهر کدام مقدار مشخص تیکه با توجه به ظرف کندیم انیآب در خطوط آبراهه شروع به جر کند،یم یشروع به بارندگ ادیز

 یدر جهت بررس رهاپارامت نیاز مهمتر یکیاست.  ادیز لیخطوط امکان بروز س نیبه ا کیدر مناطق نزد نیحرکت خواهد کرد. بنابرا
شهر تهران  یاراض یباشد.کاربر یمنطقه م یاراض یکاربر ل،یحرکت س رییطور جهت و تغ نیو هم  نیوجود موانع و جنس سخت زم

 نیمطالعه، زم نیپارامتر مورد استفاده در ا نیمورد استفاده قرار گرفت. آخر یاهیآب و پوشش گ ر،یبا نیدر چهار کالس شهر، زم
سخت  یمورد استفاده قرار گرفته است. سازندها یشناس نیزم یسازندها یرینفوذ پذ یهت بررسباشد که  ج یم انشهر تهر یشناس

 تیقابل لیبه دل یکارست یبه عنوان مثال سازندها شوندیسطح م یو منجربه حرکت آب بر رو کنندیآب را دشوار م یرینفوذپذ
 (.1398و همکاران،  د )یوسفیو انتقال آب دارن یدر نگهدار یاریبس ییانحالل باال، توانا

 ارهایمع یساز یفاز-1-3-2
کرده  دایدر علوم مختلف پ یاریبس یتوسط عسگرزاده مطرح شد و تا کنون توسعه 1965بار درسال  نیاول یبرا یمنطق فاز هینظر

 یکه درجه شودیم فی(  تعرتیکامل( و صفر)عدم عضو تی)عضو کی ریمقاد نیمجموعه در ب کی تیعضو زانیمنطق م نیاست.در ا
 یو... م نیگوس وسته،یپ ،یهمچون خط یمختلف یهابه گونه تی.شکل توابع عضوشودیم انیب تیتابع عضو کیمعموال با  تیعضو

مناسب بودن محل  انگریکه ب شودیاختصاص داده م کیصفر و  نیب یمقدار اریها در هر مع کسلیاز پ کیهر  یباشد. در منطق فاز
 1تیاز تابع عضو ریبا نیزم یخطوط آبراهه، کاربر یارهایپژوهش مع نیباشد.در ا یهدف مدنظر م یمربوطه برا اریاز نظر مع کسلیپ

استفاده شده  2 تیاز تابع عضو یشناس نیو زم یاهیپوشش گ یکاربر ر،یبا نیزم یارتفاع، کاربر ب،یش یارهایمع یو برا
 ها استفاده شد. هیوزن ال نییجهت تع AHPها از مدل  هیال ی.پس از استاندارد ساز(1398)یوسفی و همکاران، (2است)شکل

 

1. STDFuzzyLarg =
Xi-Xmin

Xmax-Xmin
 

 

2. STDFuzzySmall =
Xmax-Xi

Xmax-Xmin
 

 AHPمدل -2-3-2
 یها را با مشکل مواجه م نهیگز نیمتضاد، انتخاب ب یارهایکه مع یباشد و در زمان یو ساده م یمدل منعطف قو کی AHPمدل 

مدل ابتدا جهت  نیاست.در ا دهیگرد یمعرف یتوسط ال ساعت 1980در سال  یاریچند مع یابیروش ارز نیدارد. ا ارکاربردیسازد بس
 .(1)جدول Saaty(1980)استفاده شده است یساعت یتیکم 9 یا سهیجدول مقا زاز ا ارهایمع نیب ییدودو ی سهیمقا
 

 توضیح تعریف امتیاز

 معیار اهمیت یکسان با یکدیگر دارند یعنی دو اهمیت مساوی 1

 اندکی بیشتر است Jنسبت به معیار  iاهمیت معیار  اهمیت اندکی بیشتر 3

 بیشتر است Jنسبت به معیار  iاهمیت معیار  اهمیت بیشتر 5

 خیلی بیشتر است Jنسبت به معیار  iاهمیت معیار  اهمیت خیلی بیشتر 7

 اهمیت مطلق دارد Jنسبت به معیار  iمعیار  اهمیت مطلق 9

 هنگامی که حالت های میانه ای وجود دارد اهمیت بینابین 2-4-6

 
 یوزن سیدر ماتر ارهایمع نیب یجهت عدد ده یساعت یتیکم 9 فیتعر -1جدول

  Saaty(1980)منبع:
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 نییبراساس نظرکارشناس تع ارهایرمعیطور ز نیو هم گرید ارینسبت به مع اریهر مع تیاهم زانیم ارهایمع نیب سیماتر جادیپس از ا
 ،یشهر یباشد. کاربر یم یاصل یارهایاز مع یشناس نیو زم یتراکم خطوط آبراهه، توپوگراف ،یاراض یکاربر هیال نجایکه در ا دیگرد

باشند.  یم یتوپوگراف اریمع ریدو ز زیو ارتفاع ن بیباشند.ش یم یاراض یکاربر یارهایرمعیر، آب و خاک از زیبا نی، زم یاهیپوشش گ
مشخص  اریرمعیو ز اریمتناسب با نظر کارشناسان، وزن  هر مع س،یماتر لیو تشک یساعت یتیکم 9مقدار  نییپس از تع

 (.2)جدولدیگرد

 

 معیارهای اصلی وزن نهایی

 کاربری اراضی 0.502

 توپوگرافی 0.233

 خطوط آبراهه 0.226

 زمین شناسی 0.039

 
 یاصل یارهایمع ییوزن نها -2جدول

 

. دیآ یبدس م یبر شاخص تصادف یشاخص سازگار میاز تقس یمحاسبه شد. شاخص سازگار 2با استفاده از فرمول  یشاخص سازگار
 یبدس م یبر شاخص تصادف یشاخص سازگار میاز تقس یمحاسبه شد. نسبت سازگار 3فرمول  قیاز طر یبعد از آن نسبت سازگار

 بدست آمد. 0,0615مقدار نجایکه در ا دباش 0,1باالتر از  دیو مقدار حاصله نبا دیآ

 

CI =
ƛmax -n

n-1
 

ی شاخص سازگاریمحاسبه-2فرمول  

CR =
CI

CR
 

 محاسبه نسبت سازگاری-3فرمول

پهنه  یینها جهی، نت3(..شکل 4شدند)فرمول بیترک گریکدیبا  WLCها با استفاده از روش  هیال اریهر مع یوزن ها یپس از محاسبه

با نقاط  3نقشه  یهمپوشان 4طور در شکل نیو هم دهدیدر شهر تهران را در تهران را در پنج کالس متفاوت نشان م لیس یبند

 است. شدهمترو تهران نشان داده  ستگاهیا

WLC =∑Wi. µ

n

i=1

i 

 روش ترکیب وزنی خطی جهت همپوشانی معیارها-4فرمول

 .باشدیم اریهر مع یبرا AHPوزن محاسبه شده توسط مدل  Wiو  تیتابع عضو Ui، 4در فرمول 
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 ارهایمع یساز یفاز ینقشه -2شکل

 1400ترسیم: نگارندگان 

 
 

 
 Fuzzy-AHPدر شهر تهران با استفاده از روش  لیخطر س یپهنه بند -3نقشه

 1400ترسیم: نگارندگان 
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 نتایج و بحث - 3
نتیجه ای  این مطالعهدر( برروی آن قرار داده شد. 4پس از اینکه پهنه بندی خطرسیل بدست آمد موقعیت ایستگاه های مترو)شکل

درصد در  14درصد مساحت شهر تهران در کالس بسیارخطرپذیر، 6بدست آمد مشخص شد که حدود  AHP-Fuzzyکه از مدل 
درصد نیز در کالس کامال بدون خطر قرار  16رصد در کالس بدون خطر و د 34درصد در کالس متوسط،  30در کالس خطرپذیر،
عدد ایستگاه در کالس  27عدد ایستگاه در کالس خطرپذیر،  25عدد ایستگاه مترو در کالس بسیارخطرپذیر، 4دارد و همین طور 

،مشخصات این 3است.در جدولایستگاه نیز در کالس کامال بدون خطر قرار گرفته  17عدد در کالس بدون خطر و  24متوسط، 
 ایستگاه ها  آورده شده است.

 

 
 در شهر تهران لیخطر س یپهنه بند یمترو بر رو یها ستگاهیا تینقشه موقع -4نقشه

 1400ترسیم : نگارندگان 
 خطرپذیری ایستگاه های مترو در صورت بروز سیل-3جدول

 1400منبع:یافته های پژوهش.

 هااسامی ایستگاه تعداد ایستگاه وضعیت خطرپذیری

 انقالب اسالمی، خواجه عبداهلل انصاری، شهید زین الدین، اقدسیه 4 بسیارخطرپذیر

مصلی امام خمینی، سرسبز، سبالن، قیطریه، قلهک، میرداماد، ابن سینا، میدان جهاد، منیریه، حسن  25 خطرپذیر

تئاتر شهر،شهید باقری، تهرانپارس، آباد، سهروردی، میدان صنعت، میدان ولیعصر، عبدل آباد، جانبازان، 

 شهید نواب صفوی، نعمت آباد، بیمه، شادمان، میدان آزادی، امام خمینی، دانشگاه تربیت مدرس

بهارستان، ملت، امام حسین، شهید مدنی،  دانشگاه علم و صنعت، دانشگاه شریف، تجریش، دکتر  27 متوسط

باد، حبیب اهلل، ورزشگاه آزادی، خیام، نبرد، نیروی هوایی، شریعتی، استاد معین، فدک، هروی، نوبنیاد، مهرآ

 شهید محالتی، توحید، آزادگان، بسیج، شهدای هفت تیر، دروازه دولت، کمیل، بریانک، شهید بهشتی

سعدی، طالقانی، فردوسی، میدان شهدا، شهید بخارایی، شوش، شهید حقانی، شهید همت، طرشت،  24 بدون خطر

خرداد، شهرک شریعتی، شهید صیاد شیرازی، حسین آباد، پیروزی، ایرانخودرو، ارم سبز، شهید صدر، پانزده 

 صادقیه، قائم، فرهنگسرا، علی آباد، زمزم، میدان محمدیه

کامال بدون 

 خطر

میدان حر، شهید مفتح، پایانه جنوب، مولوی، شهرک اکباتان، میرزای شیرازی، راه آهن، جوادیه،  17

، شهرری، مترو رازی، وردآورد، دروازه 6و 4دانشگاه امام علی، شهید قدوسی، مهرآباد پایانه جوانمرد قصاب، 

 شمیران، چیتگر



 

1000 
 

 نتیجه گیری و جمع بندی - 4
امروزه باتوجه به گرانی انرژی و بحث ترافیک شهری، استفاده از قطارهای شهری بسیار افزایش پیدا کرده است. به گونه ای که روزانه 

کنند. یکی از شهرهایی که در آن به صورت گسترده از قطار هزاران نفر از این قطارها جهت جابه جایی درون شهری استفاده می
ها از کند بروز سیل می باشد. گزارشر تهران است. یکی از مخاطراتی که قطارهای شهری را تهدید میشود شهشهری استفاده می

ها دچار آبگرفتگی شده است که شدید ترین آن برداری تا کنون بارمقامات مربوطه حاکی از آن است که مترو شهر تهران پس از بهره
های مترو ن پژوهش در خصوص پهنه بندی خطر سیل و قرار گیری ایستگاهبه وقوع پیوست.نتایج ای 1391در اردیبهشت ماه سال 

دهد که سی ایستگاه در معرض خطرپذیری می باشند که در صورت وقوع سیل امکان ها نشان میشهر تهران در هریک از این پهنه
ها قرار دارد با نفوذ آب به این ونلها در داخل تآب گرفتگی آن ها وجود دارد. ازآنجایی که خطوط انتقال نیرو جهت حرکت واگن

ها در بررسی پهنه بندی خطر سیل در کل شهر ها وضعیت بحرانی تر نیز خواهد شدو لذا تفاوت این پژوهش با سایر پژوهشتونل
 می باشد. Fuzzy-AHPمدل تهران و خطرپذیری ایستگاه های مترو شهر تهران در صورت وقوع سیل به طور خاص، با استفاده از 

قرار گرفته اند در قسمت  ریو خطر پذ ریارخطرپذیکه در کالس بس ییها ستگاهیاست که ا نیپژوهش ا نیدر ا تیحائز اهم ینکته 
دو  نیدر ا و تمامی خطوط مترو از شرق تا غرب نطوریاز شمال تا جنوب و هم ینواح یباشند و در تمام یاز شهر تهران نم یمشخص

ها دشوارتر خواهد بود و کل  ستگاهیا یآبگرفتگ تیریمد لیاست که در صورت وقوع س نیا انگریب جهینت نیکالس قرار گرفته اند.ا
 ستگاهیشود تا در صورت بروز خطر از انتقال آب به داخل ا دهیشیاند یداتیاست تا تمه ازین نیخطوط بالاستفاده خواهد شد. بنابر ا

 .دشو هیتعب یفاضالب اضطرار ستمیو در داخل تونل ها س دیبه عمل آ یریها جلوگ
 

 منابع  -5
 

جاجرود با  یرودخانه  زیحوضه آبر البیس انیجر ی(، مدلساز1390) ،یپور مهد ضیف اد،یص ،یاصغر ن،یمقدم، محمدحس یی.رضا1
 160،صص .30(، سال نهم، شماره،ای)جغراف ره،یچند متغ ونیاستفاده از رگرس

 یو پهنه بند یابی(، ارز1388حمداهلل،) ،یداریق ،یسجاس ،یعل ،یعبدالرضا، صادق لو، طاهره، احمدآباد ،یافتخار نی.رکن الد2
، 1شماره،  ،ییروستا یتوسعه  ی، مجله  GIS طیدر مح Hec-Georasبا استفاده از مدل  البیدر معرض خطر س یروستاها
 .182-156صص، 

 قاتی)تحقالبیپخش س یعرصه ها یابیدر مکان GIS(،  کاربرد 1378)ن،یحس ،یمحمدجعفر، هالل ،یاصغر، سلطان یعل خ،ی.آل ش3
 .22-10، صص، 7 ی(، شماره ییایجغراف

، علوم GISگاو رود با استفاده از زیآبر یحوضه  یزیخ لیس تیحساس ی(، پهنه بند1383عبداهلل، ) ،ی.فرج زاده، منوچهر،نصرت4
 .58-49، صص، 43شماره  ،ییایجغراف

 البیس تیریو نوآورانه در مد یابتکار یروش ها ی(، بررس1395پور، ) یفرهاد و فرشاد عل ،یهاشم ن،یاکبر، خاک باز، ام.مختارپور، 5
 .رایو تختییپرداز پا دهیا رانیمد یموسسه  ه،یکشور ترک -استانبول ،یعلوم و مهندس یالملل نیکنفرانس ب نیسوم ،یشهر یها

با  ذه،یشهر ا زیآبخ یدر حوضه  البیخطر س یو پهنه بند لی(، تحل1392اباذر، ) ،یعور یاسمعل ،ینیمعصومه، عابد ،ی.موسو6
 .1392آبان ماه  8-7تهران  ،یطیمخاطرات مح یالملل نیکنفرانس ب نی.دومیو سلسله مراتب یتجرب یاستفاده از مدل ها

با  البیپخش س یابی مکان". یاراحمدی زدانی ;رزاپوریحافظ م ;ایآزاده ارش ;نژاد یبابک شاه ;یونسیحجت اله  ;یوسفی نی. حس7
 ،یدرولوژی. )اکوه"آباد خرم زیآبخۀ: حوضیمورد ۀمطالع GISدر(  WLCبا استفاده از روش  Fuzzyو  AHP یهامدل  قیتلف
7 ,1 ,1399 ,251-261  
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رواناب  –در شبیه سازی بارش  های هیدرولوژیکی بزرگ مقیاسارزیابی کارایی مدل

 )مطالعه موردی: رودخانه باراندوزچای(

 *3، قاسم فرهمند2، منیژه قهرودی1شهریار خالدی

 تهران یبهشت دیدانشگاه شه ن،یدانشکده علوم زم ،یعیطب یایاستاد تمام گروه جغراف1

 تهران یبهشت دیدانشگاه شه ن،یدانشکده علوم زم ،یعیطب یایاستاد تمام گروه جغراف2
 تهران. یبهشت دیدانشگاه شه ن،یدانشکده علوم زم ،یشهر یآب و هواشناس یدکتر یدانشجو *3

 چکیده

به بیان باشند. میدر نقاط فاقد ایستگاه هیدرومتری دست آمده از بارندگی های برآورد رواناب بههای هیدرولوژیکی یکی از روشلمد

گیری های آبریز فاقد ایستگاه اندازهقادر به تخمین میزان رواناب حوضهسازی فرایند تبدیل بارش به رواناب ها با شبیهاین مدلدیگر 

د. برهمین اساس مطالعه حاضر با هدف ارزیابی توان مدل هیدرولوژیکی ظرفیت نفوذ متغیر باشنبا کمترین زمان و هزینه ممکن می

صورت گرفته است. مهمترین داده های مورد سازی رواناب خروجی رودخانه باراندوزچای و مقایسه آن با دبی مشاهداتی در شبیه

استفاده در پژوهش شامل، تیپ خاک، پوشش گیاهی، طبقات ارتفاعی، شیب، پارامترهای اقلیمی )باد، بارش، حداکثر دما، حداقل 

ی روزانه سازی رواناب خروجی و میانگین دبدر شبیه VICدما( و... می باشد. نتایج بررسی ها نشان می دهد که میزان خطای مدل 

 2000ساتکلیف دبی شبیه سازی شده روزانه در برابر دبی مشاهداتی در بازه زمانی  -بسیار پایین بوده است به طوری که ضریب نش

متر مکعب بر ثانیه می باشد که مدل این رقم را  70/5بوده است. همچنین میانگین دبی روزانه مشاهداتی  74/0، باالی 2015الی 

 ثانیه برآورد کرده است.مترمکعب بر 6حدود 

 مدل ظرفیت نفوذ متغیر، شبیه سازی جریان سطحی، رودخانه باراندوز چای های کلیدی:واژه

 

Assessment of the large-scale hydrological model's performance in rainfall-

runoff simulation (Case study: Barandozchay river) 

Khaledi shahriar1, ghahroudi tali manijeh2, Farahmand Ghasem3*  

1Professor of Natural Geography department shahid Beheshti University of Tehran, Iran 
2Professor of Natural Geography department shahid Beheshti University of Tehran, Iran 

3* Ph.D. candidate urban climatology shahid Beheshti University of Tehran, Iran 

Abstract 

Hydrological models are one of the methods for estimating runoff obtained from rainfall in places without 

hydrometric stations. paraphrase, by simulating the process of converting rainfall to runoff, these models 

are able to estimate the runoff of catchments without measuring stations with the least possible time and 

cost.Therefore, the present study aimed to evaluate the power of the hydrological model of variable 

infiltration capacity in simulating the outflow runoff of the Barandozchay River and comparing it with the 

observational discharge. The most important data used in the research include soil type, vegetation, altitude, 

slope, climatic parameters (wind, precipitation, maximum temperature, minimum temperature). The results 

show that the error rate of VIC model in simulating runoff output and average daily discharge has been 
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very low so that the simulated discharge coefficient of daily simulated discharge versus observed discharge 

in the period 2000 to 2015, above 0.74 has been. Also, the average daily observed flow is 5.70 cubic meters 

per second, which the model has estimated at about 6 cubic meters per second. 

Keywords: Variable infiltration Capacity Model, Surface Flow Simulation, Barandozchay River 

 مقدمه -1

های طبیعی است که از عناصر و پارامترهای مختلفی مانند تبخیر و تعرق، نفوذپذیری ترین پدیدهرواناب یکی از پیچیده –رابطه بارش 

های تولید رواناب سطحی و زیر سطحی مختلف تشکیل شده است. بنابراین درک چنین رابطه ای به لحاظ جغرافیایی و مکانیسم

دست های برآورد رواناب بهدلهای هیدرولوژیکی یکی از روش(. م1389و همکاران،  متفاوت است و کار بسیار مشکلی است )نصری

های آبریز فاقد سازی فرایند تبدیل بارش به رواناب قادر به تخمین میزان رواناب حوضهباشند. این مدلها با شبیهآمده از بارندگی می

وری ها برای بهرهبه دست آمده از این مدل هایاز سوی دیگر خروجید. باشنگیری با کمترین زمان و هزینه ممکن می ایستگاه اندازه

های آبریز که نیازمند ز نزوالت آسمانی و کنترل رواناب سطحی با اهداف گوناگون دارای اهمیت هستند. در بسیاری از حوضهبیشتر ا

رسد نظر نمیگیری ناقص است و بهستگاههای اندازههای آبسنجی وجود ندارند، یا اینکه آمار ایریزی منابع آب هستند، ایستگاهبرنامه

گیری شوند، بنابراین روش یا روشهایی که به کمک آنها بتوان میزان رواناب های اندازهدر آینده نزدیک همه مناطق دارای ایستگاه

توجهی برخوردار می گردند.  از اهمیت قابل های بدون آمار یا دارای آمار ناقص را تخمین زد،دست آمده از بارندگی در حوضهبه

های ها ارائه شده است که از مهمترین آنها میتوان به مدلتاکنون روشهای مختلفی برای برآورد میزان جریان خروجی از حوضه

 هاییهای پرکاربرد در این زمینه میتوان به مدلاشاره نمود. از جمله مدل 2های سطح زمینو مدل 1گ مقیاسهیدرولوژیکی بزر

سازی متغیرهایی همچون در شبیهاشاره نمود که از توانایی باالیی  HBV-SIMREG, Water GAP3, HTESSELهمچون 

باشند. استفاده های مختلف، نفوذ، دبی پایه و... برخوردار میالیهجریان زیرسطحی/سطحی، رطوبت خاک در  مقدار جریان رودخانه،

نظر گرفتن فرضیات  ها و درسازیمهمی در کاهش عدم قطعیت ناشی از ساده ژیکی، نقشها برای مدلسازی چرخه هیدرولواین مدلاز 

های بروز دنیا در حوزه شبیه (. یکی از مدلSood et al, 2015برای برآورد این پارامتر دارد ) مختلف در مدلهای مورد استفاده

های مختلف از جمله، می باشد. این مدل به علت استفاده از حجم زیادی از داده 3رواناب، مدل ظرفیت نفوذ متغیر –سازی بارش 

یکی از مدلهای دقیق  Arc-GISنقشه های خاک، پوشش گیاهی، اطالعات هواشناسی و ...، و همچنین قابلیت اتصال به نرم افزار 

فراوانی در حیطه شبیه سازی رواناب با استفاده از در حوضه برآورد رواناب خروجی می باشد. تا کنون در سطح بین الملل مطالعاتی 

 البیو س انیجر یسازهیبهبود شب( در مطالعه ای با عنوان 2021صورت گرفته است، به طور نمونه:  وانگ و همکاران ) VICمدل 

 لیو س انیجر یسازهیمطالعه بهبود شبی، هدف این مطالعه را کیدرولوژیه-یخچالیبر اساس مدل  میرودخانه تار زیدر سه حوضه آبر

کند. جهت نیل به هدف پژوهش از مدل ظرفیت نفوذ مطرح می نیچ یدر شمال غرب میرودخانه تار یدر سه حوضه سرآب کوهستان

( بین جریان روزانه شبیه سازی شده NS, PBIAS, KGEکند نتایج مطالعات نشان داد ضریب خطای )( استفاده میVICمتغیر )

ها و ذوب درصد مشهود است. عالوه بر این، سهم ساالنه ذوب یخچال 81/0تا  70/0، 79/0تا  69/0ترتیب بین و مشاهده شده به 

درصد در بین سه حوضه بود. ویژگی های سیل در میان سه  16درصد و کمتر از  80برف در جریان کل جریان به ترتیب بیشتر از 

تابستان رخ داد. این مطالعه منابعی برای درک فرآیندهای هیدرولوژیکی  حوضه ناهماهنگ بود، با این تفاوت که سیل عمدتاً در

ها، ذوب برف و بارندگی( در جریان جریان در آب و های مختلف )به عنوان مثال، ذوب یخچالکرایوسفر و تعیین کمیت سهم مؤلفه

مطالعه در مورد به حداکثر رساندن تولید  ( به2019احمد و حسین ) کندهوای در حال تغییر در رودخانه تاریم فوقانی فراهم می

                                                                    
1. Large Scale Hydrologic Models 
2. Land Surface Models (LSMs) 
3. Variable infiltration capacity  
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بینی ورودی کوتاه مدت که حاصل سازی عملیات مخزن بر اساس پیشهای آبی دو سد در ایاالت متحده امریکا با بهینهنیروگاه

استفاده جهت تبدیل بارش به رواناب  VICبینی آب و هوایی پرداختند. آنها در این مطالعه از مدل هیدرولوژیکی های پیشمدل

تواند به طور مداوم نسبت به عملیات سنتی ها نشان داد که مقدار قابل توجه بیشتری از انرژی هیدروالکتریک میکردند. نتایج بررسی

بینی آب و هوا حاصل شود و همچنین اهداف کنترل سیالب و ایمنی سد نیز هنگام حداکثر رساندن توان سازی و پیشبدون بهینه

( اشاره نمود. بر همین اساس در 1396( و )عزیزیان و همکاران، 1399به خطر نیفتد و یا مطالعات ایرانی )صالحی، نیروگاه برقابی 

رواناب خروجی در حوضه آبریز باراندوز چای شبیه سازی و با دبی مشاهداتی  VICمطالعه حاضر سعی شده است با استفاده از مدل 

 مقایسه شود.

 ها و روش های تحقیقداده -2

 رودخانه باراندوزچای

های چای تشکیل شده است. سرشاخهباشد. این رودخانه از دو شاخه باراندوزچای و باالنچکیلومتر مربع می 1291وسعت این حوضه 

د گیرد و در امتداهای غربی کوه بناد بنجول، داالمپر، بوزسینا سرچشمه میباراندوزچای از ارتفاعات مرزی ایران و ترکیه و از دامنه

چای از ارتفاعات کشوغزان و احمدوالی در شمال اشنویه و در امتداد شمال در یابند. سرشاخه باالنچشرق و شمال شرق جریان می

سطح  متری از 1400های کوچک دیگری را دریافت نموده و در ارتفاع کنار جاده اشنویه به ارومیه ادامه مسیر داده و جریان شاخه

 ریزد.و شده و سپس به رودخانه باراندوز متصل شده و به دریاچه ارومیه میدریا وارد دشت دره قاسمل

 

 
 محدوده جغرافیایی زیرحوضه باراندوزچای -1شکل 
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    VICتئوری کارکرد مدل 
 بندی شبکه ساختار یک از از یک ساختار شبکه بندی سلولی پیروی می کند. به این صورت کـه حوضـه VICمدل هیدرولوژیکی 

بین  ابعاد با مجزا های سلول صورت به را آبریز حوضه که صورت این به. کند می پیروی سلولی
1

8
 جغرافیـایی عـرض و طول درجه 2تا  

هیچ بر هم کنشی بین سلول های مجاور در نظر گرفتـه نمـی  VIC سلول را جداگانه اجرا می کند. در مدلهـر  و گرفتـه نظـر در

دیگر مدل های هیدرولوژیکی، این مدل قادر به برقراری تعادل آبی و تعادل انرژی در هر سلول در شـود. در مقایسه با بسیاری از 

سازی و دقت باالی ه سطح زمین با گام های زمـانی روزانـه مـی باشـد. برتـری ایـن مـدل وجـود پارامترهـای بسـیار زیـاد درشبی

 را به صورت غیرخطی شبیه 3را در نظـر مـی گیـرد وجریان پایه 2حیبر روانـاب سـط1آن می باشد. این مدل تاثیر رطوبت خاک

موزائیکی به سلول های مختلف تقسیم می شود، به طوری  سـازی مـی کنـد. در ایـن مـدل حوضـه آبریـز بـه صـورت یـک شـمای

خاک یا پوشش گیاهی را در مشخص می باشد. یک سلول می تواند چند نوع  که بـرای هـر سـلول جـنس خـاک و پوشـش گیـاهی

و همچنین جریان پایه با کمـک  4نفوذ خاک و میزان رواناب با توجه به منحنی نفوذ تغییرات بـرای هـر سـلول میـزان. بر بگیـر د

ا به این مدل برای برقراری تعادل آبی و تعیین رواناب تنه محاسبه می شوند.  5براساس منحنی جریان پایه آرنو یـک رابطـه تجربـی

 نقش گیاهی پوشش و زمین کاربری که جایی آن . ازداده های دمای سطحی هوا و بارش به عنوان داده های اقلیمی بستگی دارد

 مشخص کامال مدل برای گیاهی پوشش پارامترهای تا است الزم کند، می زمـین ایفا سـطح در انرژی و آبی تغییرات در را مهمی

 پوشش مقاومت را سلول از درصدی چه کدام هر و دارد وجود اراضی کاربری و گیاهی پوشش نوع چه خود که سلول هر باشددر

 دیدگاه یک با 7تعرق و (  تبخیر6LAlبرگ ) مساحت شاخص چون خواصی باید گیاهی پوشش نوع هر برای. دهند می زبری حداقل،

 شود. می محاسبه8منتیس -پنمن توصیف

 
 VICشماتیک مدل  -2شکل

                                                                    
1 . Soli moisture 
2 . Runoff 
3 . Base flow 
4.  variable infiltration curve 
5.  Arno baseflow curre 
6. Leaf area index 
7 . evapotranspiration 
8 . Penman-Monteith 
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 مدل کالیبراسیون و اجرا

 است، شده تهیه جا این تا که را هایی ورودی باید است، رودخانه جریان هیدروگراف آوردن دست به آن نهایی هدف که مرحله این در

 تاریخی های داده با رودخانه جریان باید سپس و است رواناب روندیابی به نیاز مدل اجرای از پس. د کر اجرا را مدل و نمود مدل وارد

 اجرا نظر مورد تاریخی دوره هر برای را مدل توان می مدل سنجی صحت از پس. پذیرد صورت مدل سنجی صحت تا شود مقایسه

 .نمود روندیابی را رودخانه جریان و کرد

 کالیبراسیون منظور به. شد خواهند سازگار مدل توسط مدل در سازی بهینه فرآیند یک خالل در گیاهی پوشش و خاک پارامترهای

. کند استفاده کالیبراسیون برای را رکورد دوره همه نباید کاربر.  است نیاز رودخانه جریان هیدروگراف از مستقل رکورد یک به مدل

 نماید استفاده مدل سنجی صحت برای را آن از نیمی و کالیبراسیون برای را رکورد دوره از نیمی باید بلکه

 رواناب سطحی

 نشان داده شده است 1بر اساس تغییرات مکانی ظرفیت نفوذ است که به صورت رابطه  VICمکانیسم تولید رواناب سطحی در مدل 

i(                                                                                                                  1رابطه ) = im[1-(1-a)
1/bi] 

i :یت نفوذ، ظرفmi ،ماکزیمم ظرفیت نفوذ :A کسری از مساحت کل که دارای ظرفیت نفوذ کمتر از :i  استib پارامتر شکل ظرفیت :

 نفوذ.

ای است با عملکرد پارامتر شکل ظرفیت نفوذ نشان دهنده تغییرات مکانی ظرفیت نفوذ است بطوری که مقدار صفر آن مبین حوضه

که تولید رواناب در هرگام زمانی وابسته به تجاوز مجموع بارش  xinanjiangو فرضیه  1باشد. با استفاده از رابطه مشابه مخزن می

خاک در انتهای گام زماانی قبلی از ظرفیت ذخیره خاک روابط مربوط به تولید رواناب سطحی در مدل  در همان گام زمانی و رطوبت

VIC  خواهد بود. 2به صورت رابطه 

i0(              2رابطه ) + p ∙ ∆t > im                                               وQd. ∆t = p ∙ ∆t-wi +wic 

i0(               3رابطه ) + p ∙ ∆t < im                          وQd. ∆t = p ∙ ∆t-wi +wic [1-
i0+p∆t

im
] 

Qd  ،)رواناب سطحی )مستقیم :P  ،بارش :iW  ،رطوبت خاک در الیه اول در آغاز گام زمانی :icW  ماکزیمم مقدار رطوبت الیه :

: ماکزیمم ظرفیت  mi: پارامتر شکل ظرفیت نفوذ،  ibگام زمانی،  t,A∆ظرفیت نفوذ مربوط به  : 0i: درصد مساحت اشباع،  Aاول، 

 نفوذ.

های با پوشش گیاهی برابر تفاضل گیرش از بارش بارش در قسمت های مربوط به خاک لخت برابر میزان واقعی بارش و در قسمت

 بیان کرد. 4می باشد. به طور کلی می توان بیالن آبی الیه اول را به صورت رابطه 

 t1−E 12−Q d+(P−Q −1= W +1W∆.((                                                                    4رابطه )
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+
1W:  ،رطوبت خاک الیه اول در پایان گام زمانی-

1W:  لخت الیه اول در آغاز گام زمانی،  رطوبت خـاکP:  ،بارشdQ:  رواناب

 1کوری -که میزان جریان براساس رابطه بروکس میزان جریان از الیه اول بـه دوم :12Qگام زمانی،  :∆tتعرق،  -تبخیر :1Eسطحی، 

 . بیان می شود

Q12                                                                                             (    5رابطه ) = k2(
w1-∅2

w1c-∅2
)

2

Bp
+3

 

12Q:  الیه اول به دوممیزان جریان از :،Ks ،1 هدایت هیدرولیکی اشـباعW  : ،رطوبت خاک الیه اولc1W:  ماکزیمم مقدار رطوبـت

 ( ,2019Rakovec et al) نمایه توزیع اندازه ذرات خاک :pBرطوبت باقی مانده، :  rθ الیـه اول،

 نتایج و بحث -3

 50های شهرستان و آبیاری حدود رودخانه باراندوز چای به علت دائمی بودن جریان رودخانه، سرچشمه گرفته از مرتفع ترین کوه

 یخروج ستگاهیا یمشاهدات یهاداده یبررسدرصد از سهم باغات شهرستان، یکی از رودخانه های مهم شهرستان ارومیه می باشد. 

. که شبیه سازی به وسیله باشد یم هیمترمکعب بر ثان 70/5رودخانه  نیروزانه ا یدب نیانگیکه م ددهی( نشان مزجی)د یباراندوز چا

 مترمکعب بر ثانیه محاسبه کرده است. 6میانگین دبی روزانه رودخانه را حدود  VICمدل 

 

 
 یرودخانه باراندوزچا یو مشاهدات شدهیسازهیشب انیجر دروگرافیه -3شکل

 

 

 

 

 

                                                                    
1.  Brooks-Corey 
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 نتایج آزمون های آماری صحت سنجی مدل -1جدول 

Mean_VIC 6.283827 

Mean_OB 5.728584 

NSE 0.740898 

R2 0.750667 

TRMSE 4.7394 

 

 
 یرودخانه باراندوزچا یو مشاهدات شدهیسازهیشب انینمودار پراکنش نقاط جر -4شکل 

رواناب  یسازهیدر شب یخوب ییکه مدل توانا دهدینشان م VICشده توسط مدل  یسازهیشب انیجر ی( خروج5و  4بر اساس شکل )

 یهاداده نیب یکه همبستگ دهدینشان م نیتب بیشاخص ضر یبررس ترقیدق انیداشته است. به ب یچازوباراندحوضه  ریز یخروج

 دروگرافیه یبرا یمناسب و کل دید کینش که  بیباشد. ضر یم 75/0برابر با  یالخوب و  با اریشده بس یسازو مدل یمشاهدات

 یهاانیبه جر شتریپارامتر ب نای که باکس –شاخص کاکس  تیبوده و درنها 74/0 یخوب و باال اریبس بیبا ضر زین دهدیارائه م

 .باشد یم 73/4عدد  باراندوزچای زیحوضه آبر ریآن در ز یتوجه داشته خروج نییپا

 بندیگیری و جمعنتیجه -4

های هیدرولیکی و هیدرولوژیکی های مدلها و انعطاف پذیریبا کمک قابلیت GISتلفیق کاربردی تکنیک های سنجش از دور و 

به عنوان یکی از مدل های بزرگ مقیاس  VICتوزیعی و نیمه توزیعی بر باالبردن قدرت شبیه سازی رواناب تأثیر بسزایی دارد. مدل 

( تهیه و تنظیم Arc-GISهای ورودی آن به وسیله سیستم اطالعات جغرافیایی )ایی است که دادههشبیه ساز رواناب، یکی از مدل

های هواشناسی از قبیل هایی از قبیل: پوشش گیاهی، خاک، طبقات ارتفاعی، شیب و در نهایت دادهمیگردد. به عبارتی دیگر، داده

به این مدل جهت پردازش وارد می شوند. در مطالعه حاضر سعی  ASCIIیابی و سلول بندی، در فرمت فایل بارش و دما بعد از درون

دبی خروجی از رودخانه باراندوز چای شبیه سازی شده و با دبی مشاهداتی مقایسه گردد. بازه زمانی  VICشد با استفاده از مدل 

اده از پارامترهای زیاد و موثر بر بوده است. نتایج بررسی ها نشان داد که مدل به علت استف 2015الی  2000پژوهش حاضر سال 

ساتکلیف،  –سازی رواناب خروجی از حوضه آبریز باراندوزچای را دارد به طوریکه ضریب نش جریان های سطحی، دقت باالیی در شبیه

برای دبی روزانه بدست آمد. و این  74/0که یکی از مهمترین آزمون های جهت صحت سنجی رواناب های سطحی می باشد، باالی 

y = 0.8337x + 1.5079

R² = 0.7507
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توان اذعان نمود که باشد. در نهایت میسازی رواناب خروجی حوضه آبریز میخود نشانگر پایین بودن میزان خطای مدل در شبیه

، می تواند دید مناسبی از وضعیت منابع آب در GISولوژیکی با تلفیق تکنیک های سنجش از دور و های بزرگ مقیاس هیدرمدل

 یک حوضه در بازه زمانی متفاوت ارائه نماید.

 

 منابع -6

 یکیدرولوژیاستفاده از مدل ه یامکان سنج یبررس: (1399) .،ح ،یصالح VIC مشاهدات  یهاماهواره یهابر اساس داده

 شاهرود. یعمران، دانشگاه صنعت یارشد، دانشکده مهندس یکارشناس نامهانیپا ،ینیزم

 ( ،.ارزیابی مدل هیدرولوژیکی بزرگ مقیاس 1396عزیزیان، ا.، شکوهی، ع :)VIC-3L  برای شبیه سازی دبی رودخانه و

ران و محیط تحلیل حساسیت آن در مقیاس زمانی مختلف )مطالعه موردی: حوضه آبریز چالوس(، نشریه مهندسی عم

 .52-39، صص 2زیست، شماره 

 ( ،.اعتبارسنجی مدل شبکه عصبی رابطه بارندگی روانب در حوضه آبخیز سد زاینده رود، 1389نصری، م.، مدرس، ر.، دستورانی، م :)

 88فصلناهم علمی پژوهشی پژوهش های آبخیز داری، شماره 

 Ahmad, S.K., Hossain, F. (2020): Maximizing energy production from hydropower dams using  

 short-term weather forecasts. Renewable Energy, 146:1560-1577. 

 Rakovec, O., Mizukami, N., Kumar, R., Newman, A.J., Thober, S., Wood, A.W., Clark, M.P., 

Samaniego, S. (2019): Diagnostic Evaluation of Large-Domain Hydrologic Models Calibrated 

Across the Contiguous United States. Journal of Geophysical Research: Atmospheres, 124(24): 

13991-14007. 

 Sood, A. and Smakhtin, V. (2015): Global hydrological models: a review. Hydrological Sciences 

Journal, 60: 549–565. https://doi.org/10.1080/02626667.2014.950580. 

 Wang, N., Liu, W., Wang, H., Sun, F., Duan, W., Li, Z., Li, Zh., Chen, Y. (2021): Improving 

streamflow and flood simulations in three headwater catchments of the Tarim River based on a 

coupled glacier-hydrological model, Journal of Hydrology, 603(C): 127048. 

 https://vic.readthedocs.io/en/master/ 

 https://www.urmia-ag.ir/fa/Home/Index 
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 چکیده 

 یزندگ یجهان در مناطق شهر تیاز جمع یمیاز ن شیب .آیدبه شمار میسراسر جهان  یمهم در مناطق شهر ینگران کی آلودگی هوا

هستند. ذرات معلق یکی روبرو  یشهر یهوا یاز آلودگ یناش سالمتی یجد یدهایبا تهد ساکن در شهرهای بزرگ افرادو کنند یم

شود که چنین مشکالتی را در پی خواهد داشت. همچنین این ذرات در های هوا محسوب میترین آالیندهترین و مهماز خطرناک

کم جمعیت و انواع مختلف کاربری اراضی، الگوهای ترافیکی، پوشش گیاهی، ترا پارامترهایی از جمله توسطهای شهری محیط

 بندی این ذرات و شناسایی عوامل مؤثر بر آن، از مدلشوند. بنابراین به منظور بررسی توزیع و پهنهپارامترهای هواشناسی ایجاد می

برخوردار  یادیز یاربس یها و قدرت محاسباتاز داده باالییحجم  یرشپذ یتاز قابل مدل یناشود. رگرسیون کاربری اراضی استفاده می

 .باال ارائه دهد یاررا با وضوح بس یآلودگ یهانقشه ی،و مکانی در ابعاد زمان تواندیباشد و میم

 آلودگی هوا، ذرات معلق، مدل رگرسیون کاربری اراضی، سامانه اطالعات جغرافیاییهای کلیدی: واژه
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Abstract 

Air pollution is an important concern in urban regions worldwide. More than half the world’s population 

resides in urban areas, and people living in megacities, are facing severe health threats resulting from urban 

air pollution issues. Particulate matters (PMs) are one of the main and the most hazardous air pollutants 

that cause such problems. Also, these particles are created in urban areas by factors such as different types 

of land uses, traffic patterns, vegetation (land cover), population density, and meteorological parameters. 

Therefore, in order to examine the distribution of these particles and identify the factors affecting it, the 

land-use regression model is used. This model can accept large volumes of data with a lot of computing 

power and can provide pollution distribution maps with very high resolution in temporal and spatial 

dimensions. 

Keywords: air pollution, particulate matter, land-use regression model, geographic information system 
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 مقدمه – 1

 ,Hosseini & Shahbazi)باشدها مضر میکه برای سالمتی گیاهان، جانوران و انسانای در هوا است آلودگی هوا، حضور هر ماده

جهان در  عمده یطیمح ستیمشکل ز کیهوا  یآلودگ. آید( و یکی از ده عامل اصلی افزایش مرگ و میر در جهان به شمار می2016

 نیتریاز جد یک( که به عنوان یAgarwal et al., 2021شود)محسوب می ویژه در مناطق شهری کشورهای در حال توسعهبه

لعه مطا مربوط به 2017سال  یهادادهمطرح شده است. همچنین ( WHO) یتوسط سازمان بهداشت جهان یطیمح ستیموضوعات ز

ده خطر  انیدهد و آن را در میارائه م یهوا در سطح جهان یقابل توجه آلودگ راتیدر مورد تأث یدیشواهد جد هایماریبار ب یجهان

 یعموم یهااستیتوسعه س یآن برا یزمان-یمکان یهایژگیو عیدرک وس نیبنابرا؛ دهدیها با آن روبرو هستند قرار مکه انسان یاصل

 .(Agrawal et al., 2021)باشدمیحائز اهمیت 

 سربو  تروژنین یدهایکربن، ازن، اکس دیاکس یکربن، د دیگوگرد، مونوکس دیاکس یهوا ذرات معلق، د ندهیآال یپارامترها نیمهمتر

 Particulate) طیذرات معلق مح(. Cai et al., 2020)شوندیم یآورجمع یطیمح یاطالعات یهاستمیپارامترها با س نیهستند و ا

Matterییایمیو سولفات، مواد ش تراتیاز ن یمخلوط یبوده که شامل اجزا عیکوچک و قطرات ما اریاز ذرات جامد بس ی( مخلوط 

متر قابل استنشاق هستند  یلیم 100نانومتر تا  2در هوا از  (. این ذراتY. Shi et al., 2018)باشدی، فلزات و ذرات گرد و غبار میآل

ذرات معلق با قطر که  ها برسندهینفوذ کرده و به عمق ر ییهوا یتوانند از حنجره به مجاریها مآن تیو بسته به اندازه و حالل

 ,.Cattani et alشوند)ها و جریان خون میمیکرومتر به ترتیب وارد ریه (10PM (10( و 2.5PM)5/2 مساویو یا  آئرودینامیکی کمتر

 یرا برا ینگران نیشتریب جهیانسان و در نت یسالمت یرا برا بیآس نیشتریهوا ب یاصل یهاندهیبه عنوان آال (. بنابراین این ذرات2017

 .(Chun et al., 2020د)مردم دارن عموم

 یهایماری، از جمله آسم و بهای مرتبطبیماریو  معلقبا ذرات در معرض قرار گرفتن  میانارتباط  ی بیانگراز مطالعات تجرب یاریبس

 و در نهایت افزایش مرگ و میر، مرگ زودرس یاختالالت عصب، ابتید دی، تشدیعروقی و قلب یهایماری، بهی، سرطان ریتنفس

  .(Agarwal et al., 2021; Xu et al., 2019)باشندمی

انواع کاربری اراضی، الگوهای ترافیکی، پوشش گیاهی،  عواملی از قبیل توسط های شهریی در محیطگاز یهاندهیذرات معلق و آال

بندی این ذرات و نیز شناسایی عوامل (. توزیع و پهنهOlvera et al., 2012آیند)تراکم جمعیت و پارامترهای هواشناسی به وجود می

 & Pardakhtiباشد)پذیر می( امکان Geographic Information Systemمؤثر آن با استفاده از سیستم اطالعات جغرافیایی)

Ebrahimi Qadi, 2019آن بر سالمت انسان  ریو تأث هوا یهاندهیمختلف آال ابعاد یعلم شیدر نماقابل توجهی  نقش (. این سیستم

  .(Kumar et al., 2020)دارد

که از  هستند یآمار یکردهایرو نیترمتداول (Kriging)نگیجیو کر (Land Use Regressionی)اراض یکاربر ونیرگرس یهامدل

 یخوب قابلیت تطبیق کنند و ازیهوا استفاده م یآلودگ یهابیش ینیبشیپ یشده برا یبرداراز نقاط داده نمونه یمجموعه محدود

 (. M. Lu et al., 2020)باشندهای پایش برخوردار میهای فاقد دستگاهدر مکانهوا  تیفیح کوسط ینیبشیپ یبرا

 

 سامانه اطالعات جغرافیایی  – 2

شود و متشکل از نرم افزار، سخت افزار، ابزاری قدرتمند برای طراحی و ایجاد بانک اطالعاتی آلودگی هوا محسوب می GISسیستم 

 ها، شرایطیآوری و تلفیق دادهباشد. این سیتم با جمعهای پرداز اطالعات میهای مکانی و مدلکاربر و داده

 GISهای تفکیک آورد. باتوجه به قابلیتها فراهم میبه منظور ترسیم نقشهرا برای تجزیه و تحلیل تصاویر و اطالعات جغرافیایی 

ریزی های شهری، مدیریت ریسک و برنامههای جغرافیایی، از این ابزار برای مدیریت بحرانبرای ایجاد پایگاه داده و تجزیه و تحلیل

توان از این سیستم برای حل مسائلی از د. بنابراین میشوهای شهری استفاده میسازی پراکنش مکانی آالیندهشهری از جمله نقشه

 & Pardakhtiبندی و تمایز مناطق استفاده کرد)جمله توزیع منابع آلودگی، نمایش و درک توزیع مکانی و زمانی پدیده ها، طبقه

Ebrahimi Qadi, 2019.) 

یابی بر اساس میزان غلظت آالینده های درونهای هوای شهری، روشهای معمول در بررسی پراکنش غلظت آالیندهاز جمله روش
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 یتموفق عدم یلاما به دلباشند میدر مفهوم و اجرا ساده  یابیدرون هایمدلباشند. در حالیکه های سنجش آلودگی هوا میدر ایستگاه

کاربرد  یشهر یهایطدر مح یمحل یاسمق رابطه با ، درآنها انتشار یو الگوهابر اثر عوامل مختلف  هاندهیآال یپراکندگتفکیک در 

 (.Ma et al., 2019)دارند یمحدود

 

 مدل رگرسیون کاربری اراضی – 3

 (،de Hoogh et al., 2014)افتهی( توسعه 1997و همکاران ) Briggs بار توسط نیاول یبرا ، کهمدل رگرسیون کاربری اراضی

کننده، از قبیل حجم ترافیک، تراکم جمعیت، توپوگرافی، بینیتواند با در نظر گرفتن منابع انتشار متغیرهای مستقل مختلف پیشمی

تغیر وابسته های پایش به عنوان مآوری شده از ایستگاههای جمعپارامترهای هواشناسی و پوشش گیاهی و همچنین به کارگیری داده

 ییایاطالعات جغراف یهاستمیاز س مکانی تعریف شده بپردازد. این مدل های موجود در هوا در مقیاسبه بررسی غلظت آالینده

ها انتخاب شده و از آن یکننده را فراهم کند که مجموعه مناسب ینیبشیبالقوه پ یرهایاز متغ یکند تا مجموعه بزرگیاستفاده م

به کار گرفته  یآمار یکردهایاز رو فادهبا استاندازه گیری نشده  یهادر مکان یزمان - یمکان ای یمکان یهاینیبشیپ دیتول یبرا

 (.Kim & Guldmann, 2015)شودمی

کم در  نهینسبتاً ساده آن و هز یهای، ورودونیرگرس یسازقشهن یساختار تجربهای رگرسیون کاربری اراضی لمد یقدرت اصل

در مناطق  تعدادی سایت پایش ثابتتنها با وجود ها (. همچنین، این مدلBasu et al., 2019د)باشیم هاسازیمدلسایر با  سهیمقا

 یبرا ندهیآال یهاو غلظت وهالگابهتر  افتیدر یرا برا ییشنهادهایتوانند پیم مجاور هایندهیمربوط به آال ریمقادبا استفاده از ، یشهر

کاربرد هوا  یآلودگ یزمان-یمکان یمطالعه الگوها یبرا ها(.  بنابراین، این مدلT. Shi et al., 2020)مناطق بدون مقدار ارائه دهند

توان به منظور درنهایت می  .(M. Lu et al., 2020باشند)می قابل اجرای و هوا کاربرد یمنابع بالقوه آلودگ ییشناسا یبرا دارند و

(؛ چرا که T. Shi et al., 2020های رگرسیون کاربری اراضی، این مدل را با کریجینگ ترکیب کرد)بهبود بخشیدن عملکرد مدل

هوا ارائه  یآلودگ یهابزرگ غلظت اسیدر مق مکانی یهااز تفاوت ، فقط برآوردهایینگیجیکراستفاده تنها از رویکردهایی مانند 

 ,.de Hoogh et al)ستندیکم است، مؤثر ن شیپا یهاتیکه تعداد سا یزمان ژهیوبه ،یدرون شهر راتییتغ یابیاما در ارز دهند،یم

2014). 

 

 عوامل مؤثر بر ذرات معلق – 4

 تأثیر ترافیک بر ذرات معلق 4-1

 نیتریاصل ترافیکی اتانتشار(. D. Lu et al., 2020شود)محسوب می ی درون شهریهوا یامل آلودگوع نیمهمتر یکی از ترافیک

 ,Grzędzicka)باشدمی ذرات معلقدرصد  66ها حدود از جاده اتانتشار سهم .باشندمیهوا و خاک در شهرها  یآلودگ یمنبع جهان

 موجب کیتراف .باشدمی متفاوت زیهوا ن یغلظت آلودگ نی، بنابرابودهانتشار آن در مکان و زمان متفاوت  زانیاز آنجا که م (.2019

حمل و نقل مانند راه آهن و مترو ی هاساختریزسایر  (.Kim & Guldmann, 2015)شود یدر غلظت ذرات معلق م رییتغ جادیا

ذرات بر غلظت  یقابل توجه و مثبت ریتواند تأثیم یاصل یها، مجاورت با جادهنیعالوه بر ا هستند.ذرات معلق  باال غلظت یدارا زین

. شوندمحسوب می یدر مناطق شهر ژهی، به وذرات معلقکننده غلظت نییتع یعوامل اساس کیتراف حجم و تراکم داشته باشد. معلق

ها بزرگراه های شریانی اصلی ودر خیابان کیتراف. کندیکمک م ذرات معلقسطح غلظت  شیتراکم جاده به افزا به همراه کیحجم تراف

 دتریشد ذرات معلقباشند، غلظت  ترکینزد یکیتراف یهاها به شبکههر چه مکان کند.یکمک مذرات معلق غلظت  افزایش به

پیدایش و کننده آلودهمنابع  رایز شودمحسوب می میعامل مستق کی یاحمل و نقل منطقهبنابراین  .(Chun et al., 2020)شودیم

 (.Chang et al., 2020د)شویم یناش یاو حمل و نقل منطقه یآن از انتشارات محل
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 تأثیر تراکم جمعیت بر ذرات معلق 4-2

ی، صنعت یهاتیفعال دیتشد ،یمنطقه شهر عیگسترش سر ،ینیشهرنش عیتوسعه سررشد بیش از حد جمعیت پیامدهایی ازقبیل 

 ,.D. Lu et al)شودیم ذرات معلقغلظت  شیمنجر به افزا ماًیکه مستق افزایش ساخت و ساز و نیز حمل و نقل را به دنبال دارد

ذرات سطوح وجود دارد.  تیتراکم جمعی و شهر تیجمع ،یو اندازه منطقه شهر ذرات معلقغلظت  نیمثبت ب یهمبستگ(. 2020

باشد. درنتیجه مطالعات زیادی ی و یا صنعتی باالتر میاقتصاد تیفعال یمتراکم و سطوح باال تیبزرگ با جمع یدر شهرها معلق

 (.Wang et al., 2017)داردذرات معلق با  یرابطه مثبت تیتراکم جمعکنند وجود دارند که ثابت می
 

 تأثیر کاربری اراضی بر ذرات معلق 4-3

 مؤثرترین به احتمال زیاد یمناطق صنعتتواند موجب کاهش و یا افزایش میزان آلودگی ذرات معلق گردد. انواع کاربری اراضی می 

 Chunد)دارنی بر غلظت ذرات معلق مثبت ریتأث زین افتهیمناطق توسعه  ریهستند و سا 2.5PM ذرات معلق به ویژه کنندهینیبشیپ

et al., 2020). مناطق مسکونی به طور مستقیم موجب افزایش غلظت ذرات معلق می(شوندD. Lu et al., 2020.) ساخت  شیافزا

 معلق غلظت ذرات شیگذارد و باعث افزایم ریها تأثندهیآال یپراکندگبر روی  شدتبهها در شهرها رساختیها و زو ساز ساختمان

شوند. ذرات معلق میغلظت  موجب کاهشاستفاده نشده  یهانی، علفزار و زمیجنگل(. ولی مناطق Xiong et al., 2020ود)شیم

 یهاآئروسلتواند از طریق تولید می اتع نیزمر(. D. Lu et al., 2020مناطق بیابانی و کویری نیز اثرات مثبتی بر ذرات معلق دارند)

 مستعد( یزراع یهانی)زم یمناطق کشاورز(. همچنین Wang et al., 2017سبب افزایش غلظت ذرات معلق شود) هیثانو یمعدن

های زیر کشت به عنوان تولیدکننده پوشش گیاهی به طور زمین .(Chun et al., 2020)باشندغلظت ذرات معلق میسطح  شیافزا

 یکیکند که یم دیدود تول یکشاورز یهانیسوزاندن کاه پس از برداشت زمدهند؛ از طرفی مؤثری غلظت ذرات معلق را کاهش می

 یهاتیبر اساس شدت فعال معلق غلظت ذراتکشت بر  ریز نیزمبنابراین  باشدمی زییدر بهار و پاذرات معلق  یغلظت باال لیاز دال

 ,.D. Lu et al)شودیم شتریب ذرات معلقباشد، غلظت  شتریکشت ب ریز نیهر چه مساحت زم ، درنتیجهگذاردیم ریتأث یکشاورز

2020). 

توانند موجب کاهش یا افزایش غلظت ذرات معلق ، میدارند نیزم یدر کل مناطق کاربر یسهم کم یآب یهابا وجود اینکه پهنه

های آبی که فاقد شوند. در مقابل، پهنههای انسانی هستند سبب افزایش غلظت ذرات معلق میهای آبی که دارای فعالیتشوند. پهنه

تغییر کاربری ، نیعالوه بر اشوند. باشند به دلیل اثر سرد و مرطوب موجب جذب و کاهش ذرات معلق میمی های انسانیفعالیت

که مانع یا افزایش جابه جایی و تغییر ذرات معلق خواهند شود، یم یمحلاقلیم  رییمنجر به تغ سیمای سرزمینساختار تغییر  ااراضی ی

 . (D. Lu et al., 2020)دش

 تأثیر پارامترهای هواشناسی بر ذرات معلق  4-4

 اسیعامل در مق نید مهمترنتوانیمبا توجه به انتقال شرایط هواشناسی، )رطوبت، دما، سرعت باد(  یهواشناسپارامترهای مختلف 

ذرات معلق به شمار  یعامل آلودگ نیسرعت باد، مهمتر ژهی، به واقلیمی عواملشده  ثابت(. Xu et al., 2019محسوب شوند) کالن

 شیرا پ هاندهیدما و رطوبت غلظت آال (.Łowicki, 2019)دارد ذرات معلق یو پراکندگتجمع در حرکت،  یباد نقش اساسروند؛ می

 شود.یم هاآالینده شتریبانتشارات  شیکه باعث افزا باشدمی پایین بودن دمااز  یناش فصل زمستان یآلودگ حداکثر؛ دنکنیم ینیب

گذارد به طوری که در روزهای های فتوشیمیایی در فصول مختلف سال بر غلظت ذرات معلق تأثیر میدما از طریق اثر بر میزان فعالیت

یی در روزهای سرد ایمیفتوش یهاواکنشیی میزان آلودگی افزایش و با کاهش سرعت ایمیفتوش یهاواکنشگرم با افزایش سرعت 

 ریتأث ذرات معلقتواند بر غلظت یمهای محلی بسته به ویژگی رطوبت زانیم  (.Grzędzicka, 2019)یابدمیزان آلودگی کاهش می

 این ذرات افزایش سبب کم یرطوبت نسبو  ذرات معلقغلظت  باال سبب کاهش یبگذارد. به عنوان مثال، رطوبت نسب متفاوتی

شسته شدن ذرات گرد و غبار در  ندیفرآ لیبه دلنیز نقطه شبنم  یفشار بخار آب و دما شیافزا .(Chun et al., 2020گردد)می

 ذرات معلقباعث کاهش غلظت  تر بارش همراه باشد یکه با مدت زمان طوالن یهنگام ژهیبا رطوبت باال، به و یزهارو

 (.Łowicki, 2019)شودیم
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 تأثیر پوشش گیاهی بر ذرات معلق 4-5

 ها وبه وسیله روزنهذرات  به دام انداختنبا  اهانیدرختان و گ .دارند ذرات معلقبر غلظت  یمیمستق ریتأث نیپوشش زمبه طور کلی، 

توانند بر یدرختان مهمچنین  دهند.را کاهش  محیطیغلظت ذرات  توانندمی ونیلتراسیجذب و ف تیقابل قیاز طرشان سطح برگ

باال، درختان  یاهیدر مناطق با پوشش گ .(Chun et al., 2020د)بگذارن ریهوا تأث یهاندهیآال یپراکندگ جهیو در نت باد جریان

مناطقی که از فضای سبز کمتری برخوردار  .دهندرا کاهش  ذرات معلقغلظت ند و درصد بهبود بخش 16هوا را تا  تیفیتوانند کیم

 ایها نیپرچ، بوته ها یهانه تنها درختان، بلکه برگهستند غالبا دارای غلظت باالیی از ذرات معلق نسبت به سایر مناطق می باشند. 

 ذرات معلق موجود در، خود برگ منفذ تنفسی قیتوانند از طریمدیوارهای سبز و نیز بام های سبز ، مختلف یهاسبز گونه یهاسقف

 نیشتریبدرنتیجه گونه های گیاهی مختلف، از میزان جذب متفاوتی از ذرات معلق برخوردار می باشند.  .کنندرسوب  ای لتریرا ف هوا

گرد و  حال، حذف نیبا ا در حال انتقال آب هستند. اهانیکه گباشد میهوا در طول روز از درون برگ  تیفیبر ک زفضای سب ریتأث

 ,Grzędzicka)تندافبه دام می زیسطوح پوست ناز ذرات نه تنها توسط برگ، بلکه  رای، زدهدرخ میغبار در روز و شب و در کل سال 

2019.)  

 مروری بر مطالعات گذشته  -5 

های موجود ذرات معلق و سایر آالیندهبینی مطالعات متعددی در سراسر دنیا به ارزیابی مدل رگرسیون کاربری اراضی به منظور پیش

 هوا پرداختند. در زیر به برخی از مطالعات پرداخته شده است: در

 10PMو  2NOغلظت  بینیپیش اراضی به منظور یکاربر ونیرگرستحت عنوان  2010( در سال  ,.2010Chen et alچن و همکاران)

)فصل  18/0( و شی)فصل گرما2R ،09/0 ریمقاد، به نتایج ذیل دست یافتند. نیچ (Tianjin)نیانجیدر فصول مختلف در منطقه ت

، مدل 2R برحسب .است افتهی شیافزا 10PM ی( براشیگرما ری)فصل غ 04/0( و شی)فصل گرما08/0و  2NOی ( براشیگرما ریغ

در  2NO یبرا یبهتر جهیو نتبوده در منطقه مورد مطالعه  شیگرما ریثرتر از فصل غؤم شیدر فصل گرما رگرسیون کاربری اراضی

 .دهدیمارائه  10PMبا  سهیمقا

کاربری اراضی و مدل  به بررسی تفاوت برآورد مدل رگرسیون 2014( در سال de Hoogh et al., 2014)دی هوچ و همکاران

سیزده منطقه اروپایی به منظور ارزیابی قرار گرفتن در معرض آلودگی هوای در  2.5PM و 2NO ،10PM یپراکندگی برای سه آالینده

و همبستگی کمی  2NO همبستگی مناسبی برای طور متوسط به ها حاکی از آن بود که برآورد این دو مدلمسکونی پرداختند. یافته

تا  نسبت متوسطمدل پراکندگی نیز  .باشند، برخوردار میمناطق سراسر در وسیعی تغییرپذیری دارند و از 2.5PMو  10PM یبرا

  کرد. ینیبشیپ 2.5PMو  10PM یبرا و نسبت کمتری 2NO یشده برایریگاندازه راتییاز تغ یادیز

 یهواشناسترکیب شده با  ی اراضیکاربر ونیرگرس یهامدلدر مطالعه ای با عنوان  2015( در سال Liu et al., 2015)لیو و همکاران

به نتایجی به شرح ذیل دست یافتند.  نیچ ،)Changshaچانگشا) در 10PMو  2NO یو زمان یمکان راتییتغ یمدلساز به منظور

شامل  یمکان یحیتوض یرهایمتغ نیمهمترو  دادند حیتوض 10PMو  2NOمربوط به  مکانی از تنوع ٪62و  LUR 51٪ی هامدل

 طیبا شرا 10PMو  2NO مکانی عیتوزحاکی از ارتباط تنگاتنگ که  باشندی میعمومامکانات و  یمسکون یهانی، زمیاصل یهاجاده

های روشبا استفاده از  10PMو  2NO یتنوع زمان یمدلساز یبرا یعوامل هواشناسهمچنین،  .باشدمی یانسان یهاتیو فعال یکیتراف

از  BPNN یهامدلکه  شدند ی( معرفBPNN) برگشتیانتشار  ی( و شبکه عصبMFR) یعوامل هواشناس ونیرگرس مدلسازی

 باشند.برخودار می 10PMو  2NO یزمان راتییتغ یدر مدلساز MFR یهانسبت به مدل یعملکرد بهتر

 مربوط به یاراض یکاربر ونیتوسعه مدل رگرسای با عنوان مقاله 2017( در سال Rahman et al., 2017رحمان و همکاران)

انجام دادند. نتایج  2009-2012های طی سال ای، استرال)Brisbane(بریزبن  کالن شهر در منطقه xNOو  2NO ی روزانههاغلظت

 شوند کهمحسوب می xNOو  2NO یبرا مشترککننده ینیبشیپ یرهایمتغ ی،و منطقه صنعت یفاصله از جاده اصلنشان داد که 

 دارند. یصنعت هایآالیندهو انتشار  یاجاده کیدر تراف ینقش مهم

 حاوی اطالعات مهم کاربری اراضی ونیرگرس یهامدلدر پژوهشی با عنوان  2020( در سال M. Lu et al., 2020)لو و همکاران 

 یهامدلبه نتایجی به شرح ذیل دست یافتند. هلند (، Utrecht(اوترخت در 3Oو  2NO ،NO ی و زمانیهمزمان مکانییرپذیری تغ
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برحسب اطالعات  3O، همچنین کنندیو زمان منعکس م مکانرا در  ییایمیفتوش یندهایبه شدت فرآاین سه آالینده  مربوط به یزمان

 ریتحت تأث این آالینده کاهش زانیمیابد که کاهش میها و فقط در مجاورت جاده دادهرا در طول روز نشان موجود مقادیر باالیی 

  .باشدمی کیشدت تراف

 نیب ارتباط یمدلساز یبرا کاربری اراضی ونیاز روش رگرس 2021( در سال Chalermpong et al., 2021)همکارانچالرمپونگ و 

(، Bangkok(در بانکوک 2019کل سال  مربوط بهی هابا استفاده از داده کنندهینیبشیپ مختلف یرهایروزانه و متغ 2.5PMغلظت 

از جمله ، زمان در ریمتغ یهاکنندهینیبشیپ و اثرات قابل توجه 2.5PM بر یفصل شدید اثرات کردند. نتایج این پژوهشاستفاده تایلند 

 مشخصات، حمل و نقل، و کیاز جمله تراف زمان در ثابت یرهایمتغ، همچنین کرد دییرا تأ یهواشناس طیو شرا توده ستیسوختن ز

  .باشندمی LUR یهادر مدل یترفیضع یهای کنندهنیبشیپی به طور کل کاربری اراضی

 جمع بندی -6

های هوا به خصوص ذرات معلق و نقش هایی که در سراسر دنیا انجام شده است و اهمیت آالیندهها و پژوهشبا توجه به تمام بررسی

شود که استفاده از مدل رگرسیون کاربری اراضی برای های مختلف، مشخص میها در تشدید آلودگی هوا و درنتیجه بروز بیماریآن

ی درون شهر یآلودگ راتییو تغ یانتشارات محل نیب یروابط مکان فیتوصهای هوا و همچنین نی آالیندهزما-بینی توزیع مکانیپیش

های هوا، یک رویکرد دقیق، نسبتا های توزیع آالیندهدر مقایسه با سایر مدلباشد. این مدل روشی قدرتمند و مقرون به صرفه می

 تهیه و ترسیمامکان تواند شود و میبا قابلیت اعتماد بیشتر محسوب می ساده و در دسترس برای مدلسازی آلودگی هوا در شهرها

ها در تمام دنیا بسیار رایج شده سازد. امروزه استفاده از این مدلهوا را فراهم  یهاندهیباال از غلظت آال مکانی با وضوح ییهانقشه

 یو پزشک یطی، علوم محییو روستا یشهر یزیربرنامهطی، های زیست محیها جهت تدوین برنامهتوان از این مدلاست. درنتیجه می
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 چکیده :

باشد. در این زمینه ارزیابی ها میمدیریت بالیای طبیعی نیازمند اطالعات مکانی، جهت آمادگی در برابر خطرات و کاهش روند آن

باشد، ضروری می های انسانی مستعد لغزشای که به دلیل وضعیت جغرافیایی و ساخت و سازپتانسیل وقوع ناپایداری در منطقه

های انتخابی وقوع آن ها، و یا احتمالی آینده و ایجاد سد در محلهای قدیمینماید. عدم توجه به مساله یافتن وجود زمین لغزهمی

های تصمیم گیری چند معیاره در بررسی و پهنه بندی شود. به دلیل کاربرد فزاینده ی روشهای مالی و جانی میموجب خسارت

گردد. در راستای ارزیابی وقوع ناپایداری، از نقشه استفاده می GISهای فازی، در ترکیب با لغزش، در این مطالعه از مدلخطر زمین 

های موثر وقوع ناپایداری )شیب، جهت شیب، لیتولوژی، کاربری زمین، پوشش گیاهی، فاصله از ارتقاع و نقشه ی فاکتوررقومی

های عضویت فازی تهیه و با استفاده از های فازی نقشهآماده شده و با عملگر GISی( در محیط رودخانه، خاک، بارندگی و توپوگراف

های پهنه بندی های رخداده بررسی و نقشههای آماری همبستگی و اهمیت هر کدام از زمین لغزشو تجزیه و تحلیل GISهای ابزار

دهد که ی مناطق مستعد ناپایداری در حوضه آبریز سراجو نشان میخطر ناپایداری تولید گردید. نتایج پژوهش حاضر برای شناسای

باشد که نیازمند مطالعات آبخیز داری و حافظت از دارا می 657,14مناطق دارای خطر ناپایداری خیلی پر خطر مساحتی به اندازه 

 باشند .خاک می

 راجو: ناپایداری دامنه ای، پهنه بندی، فازی، حوضه آبریز س واژه های کلیدی
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Abstract 

Disaster management requires spatial information to prepare It is against the dangers and reducing their 

process. in this Assessing the potential for instability in an area prone to geographical conditions and human 

construction Slip is necessary. Failure to pay attention to finding the existence of old or possible future 

landslides and creating dams in selected locations, will cause financial and human losses. Due to the 

increasing use of multi-criteria decision making methods in landslide risk assessment and zoning, in this 

study, fuzzy models are used in combination with GIS. In order to assess the occurrence of instability, a 

digital map of promotion and a map of effective factors of instability (slope, slope direction, lithology, land 

use, vegetation, distance from river, soil, rainfall and topography) in GIS environment is prepared and 

operated Fuzzy membership maps were prepared and GIS tools and statistical analysis of the correlation 

and significance of each landslide were investigated and instability risk zoning maps were generated. The 

results of the present study to identify areas prone to instability in the Sarajo watershed show that areas 

with very high risk of instability have an area of 657.14 that require watershed management and soil 

conservation studies. 
Keywords: (Slope instability, Zoning, Fuzzy, Sarajo catchment) 
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 مقدمه -1 

اساس درجه واقعی پتانسیل  پهنه بندی عبارت است از تقسیم بندی سطح زمین به مناطق مجزا، رتبه بندی کردن این مناطق بر

(. با استفاده از پهنه بندی خطر  1375ها ) شریعت جعفری، ای بر روی شیبخطر ناشی از بروز زمین لغزش و یا دیگر حرکات توده

شود که در نتیجه کنترل و های مستعد لغزش حاصل میناپایداری و با در نظر گرفتن عوامل موثر در لغزش امکان شناسایی قسمت

ای (. ناپایداری دامنه1373سازد ) حمید پدرام، های لغزشی را میسر میهای پایدار سازی با توجه به خصوصیات تودهتفاده از روشاس

 زنند. های طبیعی را به هم میبرای تغییرات محیطی هستند زیرا به عنوان فرآیند ژئومورفیک در کوتاه مدت سیستمشاخص مهمی

 بیان مسئله:

( که به  Zillman , 1999 ; 320ناپایداری به عنوان نوع سوم بالیای طبیعی در جهان از اهمیت خاصی برخوردار است) بررسی وقوع 

 Schuste : 1986 : 18 ; Guzzettiآورد ) های اقتصادی زیادی به بار میصورت طبیعی یا انسان ساخت به وقوع پیوسته و هر ساله زیان

ها و کاهش حجم مخزن سد و دهد سبب پر شدن مخازن سدها رخ  میهای اطراف مخزندر دامنه(. ناپایداری که   104 : 2000 ,

 (. 2:  1390عربشاه، شود ) آذرمیعمر مفید سد می

های مستعد ناپایداری حاصل با استفاده از پهنه بندی خطر ناپایداری و با در نظر گرفتن عوامل موثر در لغزش امکان شناسایی قسمت

 29:  1373سازد ) پدرام، های لغزشی را میسر         میهای پایدار سازی با توجه به تودهه در کنترل و استفاده از روششود کمی

های قدیمی، از مناطق مستعد کشور های متشکل از مواد مستعد به ناپایداری، از جمله مواد آذر آواری و آبرفت(. در این منطقه بستر

 (.  17:  1387رود ) بیاتی خطیبی، مار میبه وقوع ناپایداری به ش

، به دلیل قابلیت دریافت و ثبت آخرین تحوالت و واقعیات زمینی و همچنین قابلیت GISاستفاده از تکنولوژی سنجش از راه دور و 

اصلی این تحقیق، تعیین باشد. هدف ها و داشتن پایگاه داده قوی، در بررسی ناپایداری بسیار کارآمد میبه هنگام سازی و نمایش داده

مناطق مستعد زمین لغزش در محدوده حوضه آبریز رودخانه سراجو با استفاده از تکنیک سنجش از دور و سیستم اطالعات جغرافیایی 

 باشد.می

 :مواد و روش -2

 منطق فازی روش

ها و سیستم هایی را که نادقیق ، متغیرهای تصمیم گیری چند معیاره قادر است بسیاری از مفاهیممنطق فازی به عنوان یکی از مدل

 و مبهم هستند صورت بندی ریاضی بخشیده و زمینه را برای استدالل، کنترل و تصمیم گیری در شرایط عدم اطمینان فراهم آورد. 

 اپراتور فازی گاما

میعاره، تئوری فازی معمول ترین روش های چند در ارتباط با به کارگیری منطق فازی، باید اشاره نمود که در تحلیل تصمیم گیری

ها شناخته شده است. پهنه بندی خطر ناپایداری برای این منطقه با استفاده از اپراتور فازی گامای برای بحث و بررسی عدم قطعیت

 تهیه گردید.  0,9

 منطقه مورد مطالعه -3

 37های شمالی کیلومتر مربع بین عرض 110حت حوضه آبخیز سراجو در نزدیکی شهر مراغه واقع شده است. این حوضه به مسا

دقیقه و  33درجه و  46ثانیه و  23دقیقه و  27درجه و  46های شرقی ثانیه و طول 20درجه و  37ثانیه تا  21دقیقه و  21درجه و 

 ثانیه واقع شده است.  18

 ( DEMارتفاع ) مدل رقومی

های مربوط به تا ارتفاع سطح زمین، برای مدل هایی که فقط محتوی دادهواژه )زمین( معموال بیانگر خواص یک چشم انداز است 

 دهد. ارتفاع مورد مطالعه را نمایش میمدل رقومی 2ارتفاع بهتر است. شکل شماره ارتفاع هستند، اصطالح مدل رقومی
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 شیب حوضه

 ر روی شدت جریان آب اثر مستقیم دارد. شیب حوضه از عوامل اساسی در مطالعات هیدرولوژی و مخاطرات محیطی است، زیرا ب

 

 جهت شیب حوضه

شود که عبارتند از شمال، جنوب، شرق و غرب. در کنار جهات اصلی چهار جهت جهت شیب اراضی در چهار جهت اصلی تعیین می

 شود که شامل شمال شرقی، شمال غربی، جنوب شرقی و جنوب غربی است .فرعی نیز در نظر گرفته می

 

 اراضی کاربری -5

ها که به وسیله گردد که قسمتی از خاکهاست. زیرا نابودی درختان موجب میپوشش گیاهی یکی از عوامل ثبات و پایداری دامنه

 بر وقوع ناپایداری دارد. شوند، استقامت خود را از دست بدهند. نوع کاربری اراضی منطقه تاثیر مستقیمیریشه درختان مخافظت می
 

 زمین شناسی

های زمین شناسی، پیچیدگی عمده یافته و ثر تحوالت زمین شناسی مطنقه، وضع ساختمانی ساده پر کامبرین در طول دورانبر ا

 رسوبی گوناگون ایجاد گردیده است. –های ساختاری حوضه

 

 حوضه آبریز و شبکه آبراهه

ها با ایجاد تکنوتیک و اقلیم متفاوت خواهد بود. آبراههای در مناطق مختلف بر اساس تنوع لیتولوژیک، عملکرد الگوی شبکه ی آبراهه

توانند بعنوان یکی از عوامل موثر در های اطراف آبراهه میهای کوچک تا بزرگ و فراهم ساختن شرایط جذب آب در سازندهدیواره

 رخداد لغزش قلمداد شوند.

 بافت خاک

رواناب سطحی بسیار موثر است. هرچقدر مقدار نفوذ آب بیشتر باشد  سنگ و خاک در هیدرولوژیک آبخیز و در مقدار تبدیل بارش به

 یابد.خاک منطقه سست گشته و احتمال لغزش افزایش می

 بارندگی

 با توجه به اهمیت نقش بارش در اشباع خاک و بروز ناپایداری دامنه ای، این عامل مورد بررسی قرار گرفته است.

 

 نقشه فازی الیه ها -6

بایست باشد، لذا میای ( میهای رستری ) شبکههای پهنه بندی ناپایداری چون بر مبانی تحلیلمنطق فازی در کار استفاده از مدل

نقشه درجه عضویت فازی  10را به خود گیرد. شکل شماره  1تا  0هر پیکسل در هر معیار با توجه تابع ایده آل ارزش عضویتی از 

نقشه درجه عضویت الیه ارتفاع، شیب و جهت شیب و همچنین شکل  11شکل شماره بافت خاک، زمین شناسی و کاربری اراضی، 

 دهد. نقشه درجه عضویت فازی الیه بارندگی و الیه فاصله از آبراهه منطقه مورد مطالعه را نمایش می 12شماره 

 پهنه بندی -7

باشد. از این طریق، سطح داری در زمان معین میپهنه بندی خطر حرکات توده ای، ترسیم نقشه نواحی با احتمال یکسان وقوع ناپای

شوند. این ها تقسیم میزمین به نواحی ویژه و مجزایی از درجات بالفعل با بالقوه ی خطر ) بسیار زیاد تا بسیار کم ( وضوع ناپایداری

به طوری که زندگی هزاران  دهند،شوند که هر ساله در سراسر دنیا دخ میها در زمره ی مخاطرات طبیعی مهم قلمداد میپدیده

های ترابری، خطوط انتقال نیرو، شبکه آبرسانی و اراضی زراعی آسیب های انسانی، زیر ساختانسان را تهدید کرده و بر سکونت گاه

 رسانند. می
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 GISترسیم نقشه ژئومورفولوژی خط هوشمند ساحلی با استفاده از 
 

  1 حمید عمونیا

 
  h.amouniya@modars.ac.ir، دانشگاه تربیت مدرس، مدیریت محیطی  -دانش آموخته دکتری ژئومورفولوژی1

 

 چکیده 

 یخشک نیبه عنوان خط تماس ب یاست. خط ساحل ستیز طیو حفاظت از مح داریمهم در توسعه پا فهیوظ کی یمناطق ساحل شیپا

 است. یکار اساس کیمختلف  یدر زمان ها یاستخراج خطوط ساحل ،ینظارت بر مناطق ساحل یبرا شود. یم فیتعر یو بدنه آب

 نیدر ا .خزر است یایدر یخط هوشمند ساحل جنوب کینقشه ژئومورفولوژ هیجهت ته GISپژوهش استفاده از  نیانجام اهدف از 

روش با  نیاستفاده شده است. در ا یخط هوشمند ساحل یبنداز روش طبقه یخط ساحل یهالندفرم یبندپژوهش جهت طبقه

سه  یلندفرم ها برا یهاهستند نقشه یبا خط ساحل یکه در تالق ییهایکاربرو ثبت و تصاویر گوگل ارث  یدانیم دیاستفاده از بازد

محسوب  یاماسه یهاخزر از نوع کرانه یایسواحل جنوب در شده است. میترس رهراز، بابلرود و تاال یدلتا ها یمحدوده خط ساحل

رخنمون دارند. با توجه به  ایدر یآرام به سو یبیپست و هموار با ش یاکنارهایبه صورت در شتریها بکرانه نی. در واقع اشوندیم

پژوهش جهت  نی. در اتانجام شده در منطقه مورد پژوهش، پنج نوع لندفرم گوناگون مشخص شده اس یها یمطالعات و بررس

 یهاکرانه؛ینمناطق مسکو یبا کاربر یاماسه یهاکرانهکه شامل  لندفرم استفاده شده است 5خط هوشمند از  کیمورفولوژ یبندطبقه

از  یریبا بهره گ دهدینشان م قیتحق نیا جینتامی باشد.  و دهانه رودخانه یانسان ساتیتأس؛یاهیبا پوشش گ یاکرانه ماسه؛یاماسه

GIS  ِداشتن اطالعات  ارینمود و آنرا  با در اخت هیرا ته یتوان با دقت مناسب نقشه لندفرم خط ساحل یم یو کارشناسان ژئومورفولوژ

 نمود. تیریمد قیدق یهندس

 ، ژئومورفولوژی، خط هوشمند ساحلیGISهای کلیدی: واژه
 

Mapping the geomorphology of the coastal smart line using GIS 
Hamid Amounia 1 

TehranEnvironmental Management, tarbiat modares universit,  -Graduated in Geomorphology , 1 

Email: H.amouniya@modares.ac.ir 

Abstract 

Coastal monitoring is an important task in sustainable development and environmental protection. The 

shoreline is defined as the line of contact between land and water body. To monitor coastal areas, extracting 

coastlines at different times is a fundamental task. The purpose of this study is to use GIS to prepare a 

geomorphological map of the intelligent line of the southern coast of the Caspian Sea. In this research, the 

smart coastline classification method has been used to classify coastline landforms. In this method, 

landform maps for three coastline areas of Haraz Delta, Babolrood, and Talar have been drawn using field 

visits and Google Earth images and registration of land uses that intersect with the coastline. The southern 

shores of the Caspian Sea are sandy shores. In fact, these shores are mostly exposed as low and smooth 

shores with a gentle slope to the sea. According to studies and surveys conducted in the study area, five 

different types of landforms have been identified. In this study, 5 landforms have been used to 

morphologically classify the smart line, which includes sandy shores using residential areas; sandy shores; 

vegetated sandy shores; human facilities, and estuaries. The results of this research show that by using GIS 

and geomorphology experts, it is possible to prepare a landform map of the coastline with appropriate 

accuracy and manage it by having accurate geometric information. 

Keywords: GIS, Geomorphology, coastal smart line 
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 مقدمه - 1

 یخشک نیبه عنوان خط تماس ب یخط ساحل. است ستیز طیو حفاظت از مح داریمهم در توسعه پا فهیوظ کی یمناطق ساحل شیپا

 ,Winarso) دارد ایپو یتیاست که ماه نیسطح زم یخط یها یژگیو نیاز مهمتر یکی یشود. خط ساحل یم فیتعر یو بدنه آب

et al., 2001)سواحل دریاها،  است. یکار اساس کیمختلف  یدر زمان ها یاستخراج خطوط ساحل ،ینظارت بر مناطق ساحل ی. برا

درصد از جوامع در مناطق  60اقیانوس ها و دریاچه های بزرگ از اهمیت بسیار باالیی برای بشر برخودار هستند به گونه ای که حدود 

بهره برداری از منابع و استمرار فعالیت های (. صرف نظر از ابعاد زیست محیطی، Cracknell, 1999ساحلی زندگی می کنند)

 (. 1392اقتصادی نیازمند حفاظت و مدیریت صحیح این مناطق است)قنواتی و همکاران، 

کیلومتر و در دریای عمان  890( مشاهده می شود؛ طول خطوط ساحلی در کشور ایران در دریای خزر معادل 1همانطور که در شکل)

(. که نشان از طول بسیار زیاد آن Dibajnia et al, 2012; Iran PMO ICZM, 2015یباشند)کیلومتر م 4900و خلیج فارس 

 نسبت به کشور های همسایه است. 

 
 گسترش خط ساحلی ایران در آب های شمالی و جنوبی ایران -1شکل 

 د،شو می دیا نیز «احلیـس منطقۀ یپذیر سیبآ مقابلدر  خطی دیکررو» انعنو بااز آن  که ساحلی هوشمند  خطاز روش  یگیرهبهر

 متما ایبر یکیژفولورمو ۀـنقش یدـبن هـطبقو  تهیه ربهمنظو 2009 تا 2007 یهالسا طیوی  رانهمکاو  پلزرشا که ستا شیرو

 هشد مغااد مـه اـب هـنقش الیه یستاز دو بیش وژهپر ینا تهیۀ. در (1392قنواتی و منصوری،ند)اگرفته هبهراز آن  لیااسترا رةقا حلاسو

 باال برابردر  لیااسترا روـکش حلاوـس یپذیر سیبآ یابیارز ایبر نخست مرحلۀدر  ،ساحلی هوشمند خط یکیژفولورمو نقشۀاز . ستا

 ماا ،ستا گرفته ارقر دهستفاا  ردوـم لیااترـسا مینز معلوو  قلیما تغییر لمنافعکامشتر بخش توسط قلیما تغییرو  یاآب در ازتر نمدآ

 ساحلی مناطقدر  مدیریتی افهدااز  رییاـبس ایرـب دـننابتو هینددر آ ،فرمت یندر ا هشد تهیه یها نقشه که دشو می پیشبینی

 یتودمحد نمایشو  گرفتن ربهکادر  خطی ۀـنقش فرمت یبرتر قعدر وا(. لفا -2009 ران،همکاو  پلزرشا) گیرند ارقر دهستفاا ردمو

 هـک ستا درقا خطی نقشۀ وه،بهعال. دکر مشخص ،احلیـس خط مانند ،خطی ارضعودر  پلیگونیروش  با اننمیتو که ستا هایی

 متما تا هددمی زهجاا سساا ینا برو  کند یبند تقسیم  ،دـیکنـم رـتغیی یفیـتوص تاـطالعا هـک ای هـنقط رـهرا در  احلـس

 ب(.  -2009 ران،همکاو   پلزراـش)   وندـش تـثب ،اـه هـناکر یتاـسدر را گرفته منجاا اتتغییر

(. 2جهت تهیه نقشه ژئومورفولوژیک خط هوشمند ساحل جنوبی دریای خزر است)شکل GISهدف از انجام این پژوهش استفاده از 

برنامه نویسی شده اند به راحتی قادر به تهیه این نقشه ها هستند تنها کافیست یک  GISنرم افزار هایی که تحت این سامانه 
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متخصص ژئومورفولوژی جهت تهیه داده ها اولیه جهت شناخت لندفرم ها در کنار این سامانه قرار داشته باشد تا اطالعات اشتباه به 

 آن وارد نشود.

 عرض 36°47´ تا 36°20´و شرقی طول 53° تا 52°5´برابر  د فاصلمحدوده مورد مطالعه خط ساحل جنوبی دریای خزر در ح

  .گرددیرا شامل ماستان مازندران و محمودآباد  دونکناریبابلسر، فر یهاشهرستان شتریمحدوده ب نی(. ا2است )شکل  شمالی

 
 محدوده مورد مطالعه -2شکل 

 روش تحقیق داده ها و -2

روش این استفاده شده است. در  یخط هوشمند ساحل یبنداز روش طبقه یخط ساحل یهالندفرم یبندپژوهش جهت طبقه نیدر ا

 یلندفرم ها برا یهاهستند نقشه یبا خط ساحل یکه در تالق ییهایثبت کاربر ی و تصاویر گوگل ارث و دانیم دیبا استفاده از بازد

است که خط  یخط یانقشه ،یهوشمند ساحل خطشده است. نقشه  میهراز، بابلرود و تاالر ترس خط ساحلی دلتا های سه محدوده

 ،ی. هر بخش جداگانه خط ساحلشودیم میتقس ییهابه بخش یساحل یهالندفرم یژگیو رییو با توجه به تغ دهدیم شیساحل را نما

نوع نقشه،  نیاباشد. در  یحل مکننده نوع لندفرم در ارتباط با بخش مورد نظر در سا حیتشر یهایژگیاز و یادربردارنده مجموعه

را  ایدر یسوو به یمتر به درون خشک 500فراتر از  یبلکه محدوده اسم شود،یثبت م یخط ساحل تیموقع قیدق یهایژگیتنها ونه

متر در نظر گرفته شده تا تداخل  200پژوهش متراژ در حد  نی(. )البته در ا104، ص 1397،یو منصور ی)قنوات شودیشامل م زین

 در نظر گرفته شود(.  یشتریب اتیداشته باشد و جزئ وجود یکمتر یلندفرم

پست و  یاکنارهایبه صورت در شتریها بکرانه نیواقع ا . درشوندیمحسوب م یاماسه یهااز نوع کرانه خزر یایجنوب در سواحل

انجام شده در منطقه مورد پژوهش، پنج نوع  یهای رخنمون دارند. با توجه به مطالعات و بررس ایدر یآرام به سو یبیهموار با ش

 استفاده شده است: ریلندفرم ز 5خط هوشمند از  کیمورفولوژ یبندپژوهش جهت طبقه نیگوناگون مشخص شده است. در ا ندفرمل

-5و  یانسان ساتیتأس-4؛یاهیبا پوشش گ یاکرانه ماسه -3؛یاماسه یهاکرانه -2؛یمناطق مسکون یبا کاربر یاماسه یهاکرانه-1

 دهانه رودخانه

جهت ترسیم خط ساحلی و اضافه نمودن اطالعات توصیفی به کار گرفته شده است. نرم افزاری که در این زمیه مورد  GISسامانه 

 می باشد. ArcGIS10.8استفاده قرار گرفته است 

 بحثنتایج و     3

ساحلی هراز لندفرم کرانه   سه در محدوده خط  ساحلی را در      15953ی با طول اما شترین طول  ست قرار دارد؛ که بی متر در تبه نخ

متر در رتبه دوم قرار دارد. رتبه  15715ی با کاربری مسـکونی به طول  اماسـه لندفرم کرانه  نیا از بعد. دهدیمدلتای هراز تشـکیل  

س سوم مربوط به کاربری   سانی به طول   سات یتأ ست. در رتبه چهارم کرانه   3106ان سه متر ا شش گیاهی به طول  اما  1589ی با پو

. در زیر نمودار مربوط باشــدیممتر  900 حدوداًدر این بخش  نآ طولکه  باشــدیمهم لندفرم دهانه رودخانه  تاًینهامتر قرار دارد و 
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 .(3ل است )شکبه خط هوشمند ساحلی هراز نشان داده شده 

 
 ی موجود در خط ساحلی هرازهالندفرمنمودار طول هر یک از  -3شکل 

شاهده        ساحلی م شمند  شه خط هو ساحلی در بین   شود یمدر نق دارای لندفرم  رودسرخ و  محمودآبادی شهرها که اکثر طول خط 

(. 4دارند )شکل ی با کاربری مسکونی قرار  اماسه ی کرانه هالندفرمقرار دارند  شهرها یی که خود این درجاهای هستند و  اماسه کرانه 

ــازهااگر  هافرمدر این لند  ــانات تراز و هیدرودینامیک آن  س ــود در برابر نوس ــتخوش  کامالًی محافظتی ایجاد نش ناپایدار بوده و دس

 .گردندیمتغییرات 

 
 ی خط ساحلی در محدوده رودخانه هرازهالندفرم -4شکل 

انسانی   ساتیتأسلندفرم  نیا از بعد. باشدیمدارا  متر 5359ی بیشترین طول را با اندازه اماسهدر محدوده خط ساحلی بابلرود کرانه  

دهانه رودخانه به  تاًینهادر رتبه سوم قرار دارد و   1041ی با کاربری انسانی با طول  اماسه دارد و کرانه  متر 2932باالتری برابر  متراژ

ی با پوشــش گیاهی مشــاهده  اماســهمتر در رتبه آخر قرار دارد البته الزم به ذکر اســت که در این محدوده لندفرم کرانه  376طول 

 (.5است )شکلنشده 
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 ی موجود در خط ساحلی بابلرودهالندفرمطول هر یک از  -5شکل 

شاهده        طورهمان ساحلی دلتای بابلرود م شمند  شه خط هو شکل   یمکه در نق سه (؛ کرانه 6شود ) صد قابل توجهی از خط  اما ی در

ست.        شتر آن نیز قبل از دهانه بابلرود ا ست که بی صید ماهیان کیلکا طول این      ساخت ساحلی را در بر گرفته ا سر برای  سکله بابل ا

ست. این موضوع قابل توجه    لندفرم ست را افزایش داده ا سواحل      ا سر به دلیل اهمیتی که  شهر بابل سه در محدوده  ی برای جذب اما

گردشــگر دارد و تغییرات زیاد خط ســاحلی لندفرم کاربری مســکونی بســیار کمتر اســت. دهانه رود هم مربوط به رودخانه بابلرود و 

 .باشدیمشازده رودخانه 

 
 ی خط ساحلی در محدوده رودخانه بابلرودهالندفرم -6شکل

ساحل تاالر کرانه   سه در  ست.      6464ی با طول اما صاص داده ا شترین کمیت را به خود اخت سه کرانه  لندفرم نیبعدازامتر بی ی با  اما

و رتبه چهار و پنج به ترتیب  دهدیممتر رتبه سوم را نشان  2018انسانی به طول  ساتیتأسمتر در رتبه دوم قرار دارد.  3876طول 

(. اگر به نقشه 7شکلباشد )یمی با کاربری مسکونی و دهانه رودخانه اماسهانه ی کرهالندفرممتر مربوط به  528و  975ی هاطولبا 

کاهش   ســاختانســانی هایکاربرخط هوشــمند ســاحلی تاالر توجه شــود مشــخص اســت که با فاصــله گرفتن از مناطق شــهری 

 (.8)شکل ابدیم
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 ی موجود در خط ساحلی تاالرهالندفرمطول هر یک از  -7شکل 

 
 ی خط ساحلی در محدوده رودخانه تاالرهالندفرم -8شکل 

 نتیجه گیری و جمع بندی    4

طول لندفرم ها در سه محدوده خط ساحلی هراز و بابلرود و تاالر انجام شود. ابتدا  هامشابهتو  هاتفاوتی از اسهیمقابرای آنکه 

است را یکسان نمودیم یعنی از متر به درصد تبدیل شده است و بعد سه نمودار، در یک نمودار به نمایش در آمده  هااندازهمقیاس 

محدوده  نیبنیدرای در هر سه محدوده است که اماسهدرصد باالی طول لندفرم کرانه  شودیم(. آنچه در این نمودار مشاهده 9)شکل 

 ین لندفرم پوشیده شده است.بابلرود بیشتر از دو محدوده دیگر از ا
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 ی طول لندفرم ها در سه بازه هراز، بابلرود و تاالراسهیمقانمودار  -9شکل 

ی پیشروی و پسروی خط ساحلی دریای خزر هریک از این هازمانبه این دلیل است که در  هاآنی بندطبقهاهمیت این لندفرم ها و 

ی متفاوتی به رفتار نوسانی خواهند داشت. آنچه مسلم است لندفرم هایی که ناشی از دخالت انسان ایجاد شده هاواکنشلندفرم ها 

لندفرم  مثالعنوانبهی طبیعی موجود در خط ساحلی هالندفرمی مقاومت بیشتری در مقابل تغییرات خواهند داشت تا نوعبهباشند 

یی ندارند و در صورت جاجابهقابلیت  ساتیتأساما لندفرم  شودیم جاجابهخط ساحلی  ی بر اساس رفتار نوسانی دریا دراماسهکرانه 

و کارشناسان   GISاز  یریبا بهره گ دهدینشان م قیتحق نیا جینتارفته یا تخریب خواهد شد.  رآبیزپیشروی دریا به ساحل به 

با در اختیار داشتن اطالعات هندسی دقیق  مود و آنرا ن هیرا ته یتوان با دقت مناسب نقشه لندفرم خط ساحل یم یژئومورفولوژِ

 نمود. تیریمد

 منابع  -6

)پژوهش  یمناطق ساحل کپارچهی تیریمد یدر راستا یهوشمند ساحلخط یکیمورفولوژ یبند. طبقه(1392) ،ر. ،یع ؛ و منصور ،یقنوات -

 .118-99(، 2) 2 ،یکمّ یژئومورفولوژ یهامجله پژوهش. : از نوشهر تا بابلسر(یمورد
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 اهمیت منابع طبیعی)آب و خاک( از منظر قرآن کریم 
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 چکیده

حیات نقش اساسی در ادامه زندگی و طبیعتاً موجودیت انسان ایفا کرده است. و این وابستگی آب از همان ابتدا و از زمان پیدایش 

ناپذیر زندگی انسان و ای است که عالوه بر پیدایش، برای ادامه بقا نیز بدان نیازمند هستند. آب جزء جداییموجودات به آب بگونه

شود از سوره بخشد این برداشت را میو خصوصاً انسان حیات می موجودات است، چرا که این آب است به زندگی تمامی موجودات

توان ، دریافت کرد. و از دیگر اهمیت آب در قرآن کریم که به آن ذکر شده می"وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَاءِ کُلَّ شَیْءٍ حَی ّ  " 30مبارکه انبیا آیه 

وَ فاکِهَۀً  وَ زَیْتُونًا وَ نَخْالً. وَ حَدائِقَ غُلْبًا وَ عِنَبًا وَ قَضْبًا شَقَقْنَا اْألَرْضَ شَقًّا. فَأَنْبَتْنا فیها حَبًّاأَنّا صَبَبْنَا الْماءَ صَبًّا. ثُمَّ "به: مظهر قدرت الهی )

شْرًا بَیْنَ یَدَیْ رَحْمَتِهِ وَأَنْزَلْنَا وَهُوَ الَّذِی أَرْسَلَ الرِّیَاحَ بُ"(، طهارت ) 25-32( )سوره مبارکه عبس، آیات " وَ أَبًّا. مَتاعًا لَکُمْ وَ ألَنْعامِکُمْ

(، و.. 45( سوره مبارکه نور، آیه " وَاللَّهُ خَلَقَ کُلَّ دَابَّۀ  مِنْ مَاءٍ "(، منشا حیات )48( )سوره مبارکه فرقان، آیه "مِنَ السَّمَاءِ مَاءً طَهُورًا

رود و در کنار آب، خاک بعنوان منشا حیات با بر آیه شمار می ترین عناصر طبیعت بهاشاره نمود. خاک نیز مانند آب یکی از مهم

تحلیلی و با  –کریم معرفی شده است. این پژوهش با روش توصیفی ، از منظر قرآن" إِذْ أَنْشَأَکُمْ مِنَ الْأَرْضِ "سوره مبارکه هود 32

ی تنگاتنگی اخته است، که آب و خاک با یکدیگر رابطهکریم پردرویکرد قرآنی و روایی با هدف اهمیت عناصر آب و خاک از منظر قرآن

 داشته و الزم و ملزوم یکدیگرند. 

 قرآن کریم، آب، خاک، حیات: واژگان کلیدی
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Abstract 

From the very beginning of life, water has played an essential role in the continuation of life and, of course, 

human existence. And this dependence of organisms on water is such that in addition to emergence, they 

also need it to survive. Water is an inseparable part of human life and beings, because it is water that gives 

life to all beings, especially human beings. And of the importance of water in the Quran which are listed 

as: the manifestation of divine power ( "Anna Sbbna water Saba. Then Shqqna ground Shqa. Fanbtna 

therein bubble and Nba and Qzba and Zytvna and Nkhla. And Hadaegh Ghlba and Fak·hh and Aba . Mtaa 

you to fast and Lanamkm ") (Sura (chapter) Abas, verses 32-25), cleanliness (" Vhv Alzy Bushra spray 

wires between iodine Rhmth Vanzlna I Thvra Alsma’ Water ") (Surat al-Furqan, verse 48), the origin of 

life (" Allah "(Surah Noor, verse 45), and .. pointed out. Soil, like water, is one of the most important 

elements of nature, and along with water, soil has been introduced as the source of life according to verse 

32 of Surah Al-Hud, from the perspective of the Holy Quran. The purpose of the importance of water and 

soil elements from the perspective of the Holy Quran, that water and soil are closely related and necessary 

and necessary to each other. 

Keywords: Holy Quran, water, soil, life 
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 مقدمه – 1

روزافزون های پیشرفتهای حاصلخیز شکل گرفتند. امروزه نیز با وجود های خروشان و خاکهای بشری در کنار رودخانهاولین تمدن

ترین عناصر . آب و خاک مهمهای مختلف علوم، همچنان حیات، وابسته به آبی سالم و خاکی حاصل خیز استدانش بشری در عرصه

خاصی ها توجه ی جاوید و عرضه کننده علوم مختلف در تمام عصرها بدانکریم بعنوان معجزهباشند که قرآنموجود در طبیعت می

فرمایند: درباره آب می 30ای است که خداوند متعال در سوره مبارکه انبیاء آیه عنصر در قرآن کریم به گونه ، اهمیت این دوکرده است

و درباره اهمیت  !آورند؟ای را از آب قرار دادیم؟! آیا ایمان نمیو هر چیز زندهترجمه:  "وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَاءِ کُلَّ شَیْءٍ حَی ّ أَفَلَا یُؤْمِنُونَ "

و ما انسان را ترجمه:  "وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ مِنْ سُلَالَۀ  مِنْ طِین  "فرمایند: می 12نیز خداوند متعال در سوره مبارکه مومنون آیه خاک 

تحلیلی  –اند و ما در این پژوهش با روش توصیفی کریم توام با هم ذکر نشده. دو عنصر آب و خاک در قرآنای از گِل آفریدیماز عصاره

و با مطالعه آثار پیشینیان، درصدد هستیم که به بیان اهمیت دو عنصر آب و خاک از منظر قرآن کریم بپردازیم. تاکنون مطالعات 

اند که در ادامه کریم نگارش نیافته است و هر کدام به تنهایی در مقاالت مختلف ذکر گشتهتلفیقی درباره آب و خاک از منظر قرآن

 اهمیت و آب»توان به آثار چون: اند میکریم پرداختههش را که به مطالعه آب و خاک بطور جداگانه از منظر قرآناسامی چند پژو

 و خاک اهمیت»از توکلیان اکبری، « قرآن در آب نقش و اهمیت» از محمدی و یزدان پناه، « کریم قرآن دیدگاه از آن از حفاظت

، از خاقانی «اسالمی روایات و قرآن در کشاورزی و خاک اهمیت بررسی»فر و خدابخشی، و یریا، بختیار، از بی«قرآن دیدگاه از زمین

 و... اشاره کرد.
 

 روش تحقیق -

 نیپژوهش در ا اتی، ادباست یاکتابخانهنیز اطالعات  یگردآور وهیش د.باشپژوهش حاضر به صورت اسنادی، از نوع توصیفی می

 یهایبررس قیاز طر زیاطالعات ن ریو ساه قرار گرفت الحظهانجام شده است مورد م گرانید یکه از سو یموضوع با مطالعات مستند

 یامصاحبه هاىافتهیمحقق  یااطالعات کتابخانه یگردآور وهی. در شپذیرفتانجام  یو خارج یداخل مقاالتو  ینترنتی، ایاکتابخانه

و  هیتجزبه و سپس  بندیبخش قطری اطالعات از سازىفشرده به استقرائى روش با استفاده از و کندمی گردآورى را اىو کتابخانه

 یدر تمام یاکتابخانه یهاروش .ابدییرا به اتکاى آنها م قیتحق ئلهکند و پاسخ مسیحکم صادر م تیپردازد و در نهایم لیتحل

 ،یو سوابق پژوه اتیمطالعه ادب یعنی قیتحق ندیاز فرا یاز آنها در بخش یدر بعض یول رد،یگیمورد استفاده قرار م یعلم قاتیتحق

اطالعات از آن استفاده  یجمع آور یبرا یاکتابخانه اتقیکه در تحق یابزار نیترعمده .(196، 1392: اینحافظ)شودیاستفاده م

 :اند ازشود عبارتیم

 شتریبما پژوهش  نیا در( 205 )همان منبع: انهیرا لیو فا یاستخراج اطالعات، نقشه، کروک یجدول و فرم، پرسش نامه ش،یف

 ایم.نمودهاستفاده  شیاز ابزار ف
 

 نتایج و بحث -3

 . آب2
 قرار مطالعه مورد علوم مختلفی هایدیدگاه از دارد که اهمیتی لحاظ به و است الهی عظیم مواهب از یکی و حیات یسرچشمه آب،

ی انبیاء نهفته است که ی مبارکهاز سوره 30ی کوتاه و پرمعنای آیه است. اهمیّت وجودی و عظمت آفرینش آب در جمله گرفته

!. آب از آورند؟ای را از آب قرار دادیم؟! آیا ایمان نمیو هر چیز زندهترجمه:  "وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَاءِ کُلَّ شَیْءٍ حَی ّ أَفَلَا یُؤْمِنُونَ "فرماید:می

گذار سازد و همگان بر نقش تاثیری موجودات را میسر میحیات، تداوم زندگی همه مواهب طبیعی است که با فراهم ساختن بستر

: سر توان بهکریم میهای گوناگون آب در زمین از منظر قرآن(. از نقش1395ی پایدار اذعان دارند )مقیسه، دهی توسعهآب در شکل

داری، آب و حوادث، آب و رفع تشنگی، آب و افزایش قدرت، منشاء حیات، آرامش با آب، آب و بهداشت، آب و ثبات قدم، آب و دام

 آب و طهارت و آب و کشاورزی اشاره کرد. که در ادامه به چندین مورد از اهمیت آب از منظر قرآن کریم شرح خواهیم داد.
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 . آب منشا حیات1-2  
 :کریم، آغاز آفرینش انسان را از آب دانسته استقرآن

 (54آیه فرقان: )سوره مبارکه  "مِنَ الْماءٍ بَشَراوَ هُوَالَّذی خَلَق "

 .و اوست کسی که از آب بشری آفرید

 :ای را آب معرفی کرده استای دیگر نه تنها انسان، که مبدأ آفرینش هر جنبندهدر آیه

 (45آیه نور: )سوره مبارکه  "وَ اللّه ُ خَلَقَ کُلَّ دآبَّۀ  مِنْ مآءٍ"

 .]نخست[ از آب آفرید ای راو خداست که هر جنبده

 :داندای را آب میتر، مبدأ آفرینش هر موجود زندهو در آیه زیر به صورت کلی

 (30آیه انبیاء: )سوره مبارکه  "وَ جَعَلْنا مِنَ الْمآءِ کُلَّ شَی  ء حَّی "

 .ای را از آب پدید آوردیمو هر چیز زنده

ی موجودات زنده مانند انسان، حیوان و گیاه است. آب نه تنها مایه آفرینش بر اساس این آیات نورانی، آب نخستین بستر حیات برا

السالم آن را قوام زندگی ای که امام صادق علیهها نیز هست؛ به گونههمه موجودات مادی، که عامل اساسی برای ادامه حیات آن

 (. 371احمد جنتی،  ، ترجمه1367)حرانی، « زمین را قوامی نیست؛ جز به آب»فرماید: داند و میمی

دهنده یک موجود زنده است و در همه فعل و ترین عنصر تشکیلدر حقیقت، قوام و بقای زندگی، مرهون آب است؛ زیرا آب مهم

ماند که آب، آن را فراگرفته است که میزان این آب در انفعاالت درون آن نقش اساسی دارد. برای نمونه، بدن انسان به اسفنجی می

مدهای ناگواری برای او به بار خواهد ادرصد از آن کاسته شود، پی 10درصد بدن اوست که اگر به میزان  68تا  58»بالغ یک انسان 

 (.10، 11، ترجمه صادق حداد کاوه، 1372)راپینا، « درصد برسد، ممکن است سبب مرگ او شود 20آورد و اگر به 

اصل حیات، ریشه در آب دارد »ها کند. بر اساس این یافتههای علمی، امروزه منشأ حیات بودن آب را اثبات میجالب این که، یافته

، 1392،کریم)دایره المعارف قرآن« اندبه صورت حیوان بسیط تک سلولی از آب و دریا پدید آمده و نخستین موجود یا موجودات زنده

 :داند و می فرمایدمی« معجزه جاوید قرآن»تواند دست آوردی بزرگ برای علم باشد. عالمه طباطبایی آن را این موضوع می (.40، 1ج

 1383)طباطبایی،  کریم استای علمی جدید روشن شده، معجزه ماندنی قرآنهمسئله ارتباط حیات با آب که امروزه در دیگر بررسی

 (.279، 14ق، ج 

 . آب مظهر قدرت الهی2-2
 :فرمایدکند از جمله میها اشاره میمندی خود در نزول آب باران و به وجود آوردن پدیدهبه توان خداوند، در آیاتی

وَ فاکِهَۀً وَ أَبًّا. مَتاعًا لَکُمْ وَ  وَ زَیْتُونًا وَ نَخاْلً. وَ حَدائِقَ غُلْبًا وَ عِنَبًا وَ قَضْبًا شَقَقْنَا اْألَرْضَ شَقًّا. فَأَنْبَتْنا فیها حَبًّاأَنّا صَبَبْنَا الْماءَ صَبًّا. ثُمَّ "

 (.32ـ  25 ، آیاتعبس)سوره مبارکه  " ألَنْعامِکُمْ

گاه زمین را با شکافتنی ]الزم[ شکافتیم. پس در آن دانه رویانیدیم. و انگوری سبز. ما آب را به صورت بارشی فرو ریختیم. آن ترجمه: 

 .هایتان باشداستفاده شما و دام و زیتون و درختان خرما. و باغ های انبوه. و میوه و چراگاه. ]تا وسیله [

ستیم که شکافتیم و این ما هستیم که رویاندیم. دهد که این ما هستیم که آب را فرو فرستادیم؛ این ما هدر این آیه، خداوند توجه می

 :فرمایدای دیگر میشود. در آیهدهد و آن را بارها یادآور میها را به قدرت الیزال الهی ارتباط مییعنی گام به گام موجودیت پدیده

 (.18مؤمنون: ) "ذَهاب  بِهِ لَقادِرُونَوَ أَنْزَلْنا مِنَ السَّماءِ ماءً بِقَدَر  فَأَسْکَنّاهُ فِی اْألَرْضِ وَ إِنّا عَلی "

 .و از آسمان آبی به اندازه ]معین[ فرود آوردیم و آن را در سرزمین جای دادیم و ما برای از بین بردن آن مسلما تواناییمترجمه: 

دهد؛ به دن نشان میاین آیه مبارکه نیز قدرت خدا را به هنگام نزول باران و حکمت او را در کمیت نزول آن و چگونگی ذخیره کر

ها را غرقابی کند که امکان زندگی نباشد و نه آن قدر کم، که تشنه کامان در روی ای که نه آن اندازه زیاد نازل کرده تا زمینگونه

از  ای آفریده که بخش زیادیتر کیفیت پوسته زمین را به گونهزمین، گیاهان و جانداران دیگر از آن سیراب نگردند. و از همه مهم

گردند؛ سپس از طریق های نفوذناپذیر زیرین رسیده و در آن جا ذخیره میهای نفوذپذیر رویین به الیهها با گذشتن از الیهآب

 .گیرندها مورد استفاده انسان قرار میها و چاهها، قناتچشمه
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شوند تا روزی که فرمان نزول به ذخیره میها نیز همه ساله به صورت برف و یخ در مناطق مرتفع و سرد بخش دیگری از این آب

)مکارم شیرازی،  های جوّی به سوی دشت و هامون سرازیر شده و تشنه کامان را سیراب کنندها داده شود و بر اثر دگرگونیآن

 .(217-218، 14، ج 1369

 روایات و آیات در معنویت و طهارت پاکی، مظهر . آب،3-2
 «مطهرات »در فراوانی احکام  روایات و کریماست. در قرآن شده اسالم، شمرده فقه متون در بهداشت و نظافت وسائل مهمترین از آب،

و  آوردمی ارمغان به معنوی طهارت هاانسان برای آب زیرا اند؛شمرده بر را فراتری اثرات آب برای آب اسالمی آنها طبق بر که آمده

 .(1395کند )مقیسه، می متعال پروردگار پیشگاه در حضور و صعود یآماده را روح و بخشدمی جال را جان تن، شستن بر افزون

عَلَیْکُمْ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً لِیُطَهِّرَکُمْ بِهِ وَیُذْهِبَ عَنْکُمْ رِجْزَ الشَّیْطَانِ وَلِیَرْبِطَ إِذْ یُغَشِّیکُمُ النُّعَاسَ أَمَنَۀً مِنْهُ وَیُنَزِّلُ  "فرمایند: می کریمقرآن

 (.11)سوره مبارکه انفال، آیه  "عَلَى قُلُوبِکُمْ وَیُثَبِّتَ بِهِ الْأَقْدَامَ

بود، شما را فراگرفت؛ و آبی از آسمان برایتان فرستاد، و )یاد آورید( هنگامی را که خواب سبکی که مایه آرامش از سوی خدا ترجمه: 

 !ها را با آن استوار داردهایتان را محکم، و گامتا شما را با آن پاک کند؛ و پلیدی شیطان را از شما دور سازد؛ و دل

 43ان به: سوره مبارکه نساء آیهتوکریم اشاره به نقش آب در طهارت و پاکیزگی دارد، که از جمله این آیات میآیه از قرآن 5قریب به 

 أَوْ مَرْضَى کُنْتُمْ وَإِنْ  تَغْتَسِلُوا حَتَّى سَبِیل  عَابِرِی إِلَّا جُنُبًا وَلَا تَقُولُونَ مَا تَعْلَمُوا حَتَّىیَا أَیُّهَا الَّذِینَ آمَنُوا لَا تَقْرَبُوا الصَّلَاةَ وَأَنْتُمْ سُکَارَى "

 کَانَ اللَّهَ إِنَّ طِ أَوْ لَامَسْتُمُ النِّسَاءَ فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَیَمَّمُوا صَعِیدًا طَیِّبًا فَامْسَحُوا بِوُجُوهِکُمْ وَأَیْدِیکُمْالْغَائِ مِنَ مِنْکُمْ أَحَدٌ جَاءَ أَوْ سَفَر  عَلَى

 "ورًاغَفُ عَفُوًّا
گویید! و همچنین هنگامی که جنب شوید، تا بدانید چه میاید! در حال مستی به نماز نزدیک نای کسانی که ایمان آوردهترجمه: 

اید، و یا با زنان آمیزش جنسی کرده« قضای حاجت»تا غسل کنید. و اگر بیمارید، یا مسافر، و یا  -مگر اینکه مسافر باشید-هستید 

ن طریق که( صورتها و دستهایتان را با آن اید، و در این حال، آب )برای وضو یا غسل( نیافتید، با خاک پاکی تیمّم کنید! )به ایداشته

 .مسح نمایید. خداوند، بخشنده و آمرزنده است

 6سوره مبارکه مائده آیه

 کُنْتُمْ وَإِنْرْجُلَکُمْ إِلَى الْکَعْبَیْنِ سَحُوا بِرُءُوسِکُمْ وَأَیَا أَیُّهَا الَّذِینَ آمَنُوا إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَکُمْ وَأَیْدِیَکُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ وَامْ"

 فَامْسَحُوا طَیِّبًا صَعِیدًا فَتَیَمَّمُوا مَاءً تَجِدُوا فَلَمْ النِّسَاءَ لَامَسْتُمُ أَوْ الْغَائِطِ مِنَ مِنْکُمْ أَحَدٌ جَاءَ أَوْ سَفَر لَى عَ أَوْ مَرْضَى کُنْتُمْ وَإِنْ  فَاطَّهَّرُوا جُنُبًا

 " لِیُطَهِّرَکُمْ وَلِیُتِمَّ نِعْمَتَهُ عَلَیْکُمْ لَعَلَّکُمْ تَشْکُرُونَیُرِیدُ وَلَکِنْ حَرَج  مِنْ عَلَیْکُمْ لِیَجْعَلَ اللَّهُ یُرِیدُ مَا مِنْهُ وَأَیْدِیکُمْ بِوُجُوهِکُمْ

دستها را تا آرنج بشویید! و سر و پاها را تا مفصل ]= ایستید، صورت و اید! هنگامی که به نماز میای کسانی که ایمان آوردهترجمه: 

برآمدگی پشت پا[ مسح کنید! و اگر جنب باشید، خود را بشویید )و غسل کنید(! و اگر بیمار یا مسافر باشید، یا یکی از شما از محل 

رای غسل یا وضو( نیابید، با خاک اید(، و آب )ب[، یا با زنان تماس گرفته )و آمیزش جنسی کردهپستی آمده ]= قضای حاجت کرده

خواهد خواهد مشکلی برای شما ایجاد کند؛ بلکه می[ و دستها بکشید! خداوند نمیپاکی تیمم کنید! و از آن، بر صورت ]= پیشانی

 !شما را پاک سازد و نعمتش را بر شما تمام نماید؛ شاید شکر او را بجا آورید

 48سوره مبارکه فرقان آیه 

 "طَهُورًا مَاءً السَّمَاءِ مِنَ وَأَنْزَلْنَاذِی أَرْسَلَ الرِّیَاحَ بُشْرًا بَیْنَ یَدَیْ رَحْمَتِهِ وَهُوَ الَّ"

 .کننده نازل کردیماو کسی است که بادها را بشارتگرانی پیش از رحمتش فرستاد، و از آسمان آبی پاکترجمه: 

 37سوره مبارکه ص آیه  

 "رَابٌوَشَ بَارِدٌ سَلٌمُغْتَ هَذَاارْکُضْ بِرِجْلِکَ "
 !)به او گفتیم:( پای خود را بر زمین بکوب! این چشمه آبی خنک برای شستشو و نوشیدن استترجمه: 
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 . خاک3
 هنوز که را هاییسنگ ضخامت کم و پوششی سست صورت به که دهدمی تشکیل را زمین جامد یپوسته قسمت ترینسطحی خاک

 جو اتمسفر بین واقع در نازک قشر این .است متر 2 تا 0 /5 عادی شرایط در خاک( ) این پوشش ضخامتپوشاند. می اندنشده تخریب

است )واروی پور،  گرفته قرار نگردیده )لیتوسفر(، و تخریب نشده واقع ی جو عوامل تأثیر تحت هنوز که ، زمین سخت قسمت و

1389 ،1.) 
موجودات زنده بدان وابسته است. قرآن کریم توجه و عنایت خاصی به طبیعت ای از کره زمین است که زندگی همه خاک بخش زنده

رود؛ و در کنار زمین از اهمیت واالیی ترین عناصر طبیعت به شمار میو عناصر موجود در آن دارد، که در این میان خاک یکی از مهم

، سوره مبارکه ذاریات، 61، سوره مبارکه نوح، 15آیه ی آیاتی که به خاک اشاره شده، )سوره مبارکه ملک، برخوردار است. از جمله

، 25، سوره مبارکه مرسالت، 10، سوره مبارکه زخرف،39، سوره مبارکه فصلت، 24، سوره مبارکه یونس، 61، بقره سوره مبارکه ، 20

، و سوره مبارکه 4ارکه زلزله، ، سوره مب69، سوره مبارکه اعراف، 55، سوره مبارکه یوسف، 12، سوره مبارکه قمر، 5سوره مبارکه حج،

تواند به عنوان رکن باشد. همانگونه که در آیات گفته شد، در قرآن بیان شده که خاک محل رویش گیاهان است و می( می44اسرا، 

 (. 1394ریا، اصلی کشاورزی محسوب شود )بی

 

 انسان خلقت و حیات منشأ . خاک3-2

ثُمَّ (، 12)وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ مِنْ سُلَالَۀ  مِنْ طِین  " : فرمایدکند و میلقت انسانی اشاره میی مؤمنون به مراحل خقرآن در آیاتی سوره

عِظَامًا فَکَسَوْنَا الْعِظَامَ لَحْمًا ثُمَّ أَنْشَأْنَاهُ خَلْقًا ثُمَّ خَلَقْنَا النُّطْفَۀَ عَلَقَۀً فَخَلَقْنَا الْعَلَقَۀَ مُضْغَۀً فَخَلَقْنَا الْمُضْغَۀَ (، 13)جَعَلْنَاهُ نُطْفَۀً فِی قَرَار  مَکِین 

ای در جایگاهی ای از گل آفریدیم، سپس او را نطفهگمان ما انسان را از چکیدهبیترجمه؛ ": (14)آخَرَ فَتَبَارَکَ اللَّهُ أَحْسَنُ الْخَالِقِینَ

ی آفریدیم های استخوانیای و گوشت پاره را به گونهاه خون بسته را گوشت پارهاستوار نهادیم، سپس نطفه را خونی بسته )علقه( و آنگ

پوشاندیم، سپس آن را آفرینشی دیگر دادیم، پس بزرگوار است خداوند که نیکوترین آفریدگاران  ها گوشتپس از آن، بر استخوان

در سه تعبیر،  توانکار برده است که مجموع آنها را میی منشأ خلقت جسمانیِ انسان، قرآن تعبیرهای متفاوتی را به درباره. است

 د:خالصه کر

وَاللَّهُ خَلَقَکُمْ مِنْ تُرَاب  "ی خاک؛ در بعضی آیات قرآنی منشأ، حیات انسانی به خاک نسبت داده شده است، مثل این آیه: اول، واژه 

 عَلَى ذَلِکَ إِنَّ کِتَاب  فِی إِلَّا عُمُرِهِ مِنْ یُنْقَصُ وَلَا مُعَمَّر  مِنْ یُعَمَّرُ وَمَا بِعِلْمِهِ إِلَّا تَضَعُ وَلَا أُنْثَى نْمِ تَحْمِلُ وَمَاثُمَّ مِنْ نُطْفَۀ  ثُمَّ جَعَلَکُمْ أَزْوَاجًا 

 .ایخداوند شما را از خاک آفرید، سپس از نطفهترجمه؛ ؛ (11، آیه فاطرسوره مبارکه ) "سِیرٌیَ اللَّهِ

(. 11)سوره مبارکه مومنون، آیه "وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ مِنْ سُلَالَۀ  مِنْ طِین "ی چسبنده؛ در آیات مورد بحث، واژهدوم، واژه گل یا گل 

لَقْنَاهُمْ مِنْ طِین  فَاسْتَفْتِهِمْ أَهُمْ أَشَدُّ خَلْقًا أَمْ مَنْ خَلَقْنَا إِنَّا خَ"فرماید : ی دیگر میگل و نیز در آیه "ای از عصاره"آمده است؛ یعنی: 

 .ما آنها را از گلی چسبناک آفریدیم ( ترجمه؛ 11، آیه صافاتسوره مبارکه ) "لَازِب 

و به ترجمه؛  (:26، آیه حجرسوره مبارکه ) "ون نُس مَّاٍصال  منْ حملْن صخَلَقْنَا اإلِنسانَ مِ لَقَد و"ل خشک یا سفالین؛ ی گِسوم، واژه

. در همین سوره تکرار شده است 33و  28این تعبیر در آیات  .گلی خشک برآمده از الیی سیاه بویناک آفریدیم راستی ما انسان را از

؛ آدمی را از گلی خشک چون ( ترجمه14، آیه الرحمنسوره مبارکه ) "صال  کَالْفَخَّارِصلْانَ من سخَلَقَ الْإِن"فرماید: ی دیگری میآیه

 . (1391)ابراهیمی و فاضل،  سفال آفرید

 این گفت توانمی که داندمی زمین را انسان خلقت ، منشأ32النجم آیه  وسوره مبارکه 61هود آیه  مبارکه سوره در کریم قرآن

 که بودید زمین مواد همان شما نیز کند،می رشد و رویدمی زمینی مواد از گیاه که همانطور یعنی هستند، استعاری تعابیری ،تعابیر

 . لذاآمدید در انسان به صورت و دمید روح شما خاک در خدا بودید، خاک شما که هنگامی یعنی بخشید، حیات شما به خداوند

 (.1394  یزدی، مصباح خاقانی به نقل از(باشد است، می زمین از بخشی نیز آن که تراب انسان پیدایش منشأ
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 روایات و قرآن در کشاورزی و خاک . فضیلت4-3
در موارد متعددی انسان را دعوت به تفکر و تعقل در عوالم هستی کرده است تا انسان بوسیله تفکر و تعقل پی بوجود  کریمقرآن

 برای حق بیکران لطف را کشاورزی و کریم خاکشمار خداوند گردد. خداوند متعال در قرآنخداوند متعال ببرد، و قدردان نعمات بی

  .است کرده اشاره امور این به متعددی آیات در دانسته و بشر

 مِنْهُ خَضِراًنُخْرِجُ مِنْهُ فَأَخْرَجْنا شَیْءٍ کُلِّ نَباتَ مِنَ السَّماءِماءًفَأَخْرَجْنابِهِ أَنْزَلَ وَهُوَالَّذِی":فرمایدمی 99انعام آیه مبارکه سوره در جمله از

 إِنَّفِیذ یَنْعِهِ إِذاأَثْمَرَوَ نْظُرُواإِلىثَمَرِهِ مُشْتَبِهاًوَغَیْرَمُتَشابِه ا ناب وَالزَّیْتُونَ وَالرلمَّانَ مِنْأَعْ جَنَّاتٍ دانِیَۀٌوَ قِنْوانٌ طَلْعِها مِنْ النَّخْلِ مُتَراکِباًوَمِنَ حَبًّا

 ؛ "یُؤْمِنُون لِقَوْم  آیاتٍ لِکُمْلَ

 ازآن که ایمپدیدآورده اىسبزه جمله واز ایمپدیدآورده بدان زىهرچی که رویش است کرده نازل آبى ازآسمان که ترجمه: اوست

 ایمو انار، بوجود آورده ها و زیتونتاک ها، ازو باغ نزدیک هاىآن،خوشه آوریم و از نخل، ازطلعمى پدید چسبیده هم روى هاىدانه

 که آنان براى در اینها که .بنگرید آن شدن رسیدهو  آن میوه دهد، بهکه ثمرمى هنگامى .نا همانند هستند مانند و به یکدیگر که

 .هاستدارند، نشانه ایمان

 ؛"جَنَّاتٍ وَحَبَّالْحَصِید السَّماءِماءًمُبارَکاًفَأَنْبَتْنابِهِ مِنَ وَنَزَّلْنا "فرماید:می 9ق، آیه  مبارکه سوره در اینکه یا

هاى لذیذ میوه و اقسام انواع در آن را که هایىباغ ها رویاندیمآب این وسیله به و فرو فرستادیم پرمنفعت هاىاز آسمان، باران ترجمه: 

 (. 243 ، 23 ،ج 1372 وجود دارد ) طبرسی،

 خداوند آدمیان و دارد وجود عمیقی ارتباط گیاهان پویش و رویش و باران، خاک بارش میان که آیدمی دست به نکته این این آیات از

 .(1394خواند )خاقانی، می فرا انگیز شگفت نظام این در به تأمل را

های خلق خداوند متعال فرمایند: کشاورزان گنجدر روایت نیز کشاورزی شغل انبیاء شمرده شده است. و امام جعفرصادق )ع( می

 (.279، 3، ج1374کند )تویسرکانی، هستند آنها پاکیزه و طیب می کنند و خدا آن را بیرون می آورد و گیاه و سبزه می

در روایت دیگر نیز بر اهمیت کشاورزی آمده است، هرکس که درختی را بکارد و بار دهد خداوند به اندازه میوه و محصولی که بار 

 (.260، 13، ج1390کند )حیدری نسب، دهد به او اجر و پاداش عطا میمی
 

 نتیجه گیری  -4

و هر  "فرمایند: می 30ه خداوند متعال در سوره مبارکه انبیاء آیه آب هدیه مبارک الهی و سبب پیدایش حیات است، همان گونه ک

ی موجودات مادی ، و این آیه بیانگر آن است که نه تنها آب مایه آفرینش همه"!آورند؟ای را از آب قرار دادیم؟! آیا ایمان نمیچیز زنده

برد، یعنی هر جا را به کار می "حی"متعال در کنار آب واژه باشد، چرا که خداوند ها نیز میاست، بلکه عامل اساسی برای حیات آن

آب باشد زندگانی و حیات است و هر جا نباشد مسبب هالکت است. عالوه برآنکه قرآن کریم آب را منشا حیات دانسته آن را عامل 

ای که خداوند متعال به گونهکریم نقرآمهمی نیز برای طهارت و پاکیزگی، بهداشت و... معرفی نموده است. اهمیّت خاک نیز در آیات 

 های مختلف برای بشر دانسته است.به طور غیرمستقیم آن را در سوره مبارکه بقره، منشاء سخاوت و برکت و نعمت
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 منابع  -6

 کریمقرآن

فصل نامه اندیشه دینی ، «نگاهی به پدیدهی جنین شناسی در تفسیر علمی آیات قرآن»(، 1391ابراهیمی، مهدی، فاضل، علیرضا، )

 دانشگاه شیراز، ــــ .

 رهیافت ملی همایش ، اولین«اهمیت خاک و زمین از دیدگاه قرآن»(، 1394بی ریا، میالد، بختیاری فر، مرضیه، خدابخشی، سعید، )

 قرآن، خوزستان دانشگاه کشاورزی و منابع طبیعی رامین. پرتو در کشاورزی علوم های

 ، تهران: ایران، اول.«لئالی االخبار»(، 1374)تویسرکانی، محمد نبی، 

 سمت. ،تهران ،و چهارم ستی. چاپ بیدر علوم انسان قیبر روش تحق یامقدمه (،1392)محمدرضا،  ا،یحافظ ن

 ، تهران: شرکت علمی و فرهنگی، اول.«حاکم نیشابوری، مستدرک علی الصحیحین»(، 1390حیدری نسب، علیرضا، )

 علوم های رهیافت ملی همایش ، اولین«بررسی اهمیت خاک و کشاورزی در قرآن و روایات اسالمی»، (1394خاقانی، رقیه، )

 قرآن، خوزستان دانشگاه کشاورزی و منابع طبیعی رامین. پرتو در کشاورزی

 (، تهران: حکمت، جلد اول، اول. 1392دایره المعارف قرآن، )

 کاوه، تهران: آموزش انقالب اسالمی، اول.، ترجمه صادق حداد «آب»(، 1373راپینا، میشل، )

، ترجمه محمد باقر موسوی همدانی، قم: دفتر انتشارات اسالمی، جلد «تفسیر المیزان»(، 1383طباطبایی، سید محمد حسین، )

 چهاردهم، سوم.

 سوم. وسوم،ناصرخسرو، بیست  انتشارات :تهران ،«القرآن تفسیر فی البیان مجمع »(، 1372حسن،) بن فضل طبرسی،

، پایان نامه کارشناسی ارشد دانشگاه پیام «بررسی قداست آب و ضرورت حفاظت از آن در قرآن و روایت»(، 1395مقیسه، مرضیه، )

 نور مرکز تهران جنوب.

 ، تهران: دارالکتب اسالمیه، جلد چهاردهم، هفتم.«تفسیر نمونه»(، 1369مکارم شیرازی، ناصر، و همکاران، )

 ، تهران: دانشگاه پیام نور، اول.«خاک شناسی عمومی»(، 1389ریم، )واروی پور، م
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 اهمیت محیط زیست از منظر قرآن کریم

 ،1حمید رحمتی
 gmail.com1121rahmaty@دانشجوی دکتری دانشگاه آزاد واحد بابل،1

 2مهدی محمدیان امیری

 استادیار، دانشگاه آزاد واحد بابل رشته فقه و حقوق2

 چکیده

ترین موضوعات جوامع بشری است، که امروزه به جهت رشد بی رویه جمعیت و کمبود منابع با مشکالت محیط زیست یکی از مهم

شماری را بشر برای حل این مشکل به ثبت و اجرا رسانده است اما ها و امکانات بیمتعددی روبرو گشته است. هر چند که راه حل

ها نتوانسته این مشکالت و معضالت زیست محیطی را به حداقل برساند در واقع تا زمانی که انسان تنها به هیچ یک از این راه حل

 آن کاملعقل خود متکی باشد و وحی را کنار بگذارد قادر به رفع هیچ یک از معضالت از جمله محیط زیست نخواهد بود، و رفع 

 برخی از آیات تحلیلی -توصیفی  روشی با حاضر مقالۀ .نیست ممکن قرآنی ایهآموزه به پایبندی و وحیانی تعالیم به توجه با جز

ایم، که انسان در کرده و بر اساس آیات به کارگرفته شده در این پژوهش به این نتیجه رسیده بررسی را زیست به محیط مربوط

 زمین و حفظ حقوق سایر موجودات است.مقابل همه چیز مسئول است، و به موجب این احکام انسان موظف به عمران و آبادانی 
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Abstract 

The environment is one of the most important issues in human societies, which has faced many 

problems due to the uncontrolled population growth and resource reporting. No matter how many 

solutions and possibilities man has recorded and implemented to solve this problem, but none of these 

solutions will reduce these environmental problems and problems to a few percent, in fact, as long as 

human beings are only rational. Be self-reliant And to abandon revelation will not be able to solve 

any of the problems, including the environment, and its complete solution is not possible except 

according to the teachings of revelation and adherence to the teachings of the Qur'an. The present 

article examines some of the verses related to the environment with a descriptive-analytical method 

and based on the verses used in this research, we have come to the conclusion that man is responsible 

for everything, and according to these rulings, man is obliged to develop. And the development of the 

earth and the protection of the rights of other beings. 

.Keywords: Environment, Holy Quran, Man 
 

 مقدمه - 1

یافته است. همچنان که های انسانی و تأثیرات آنها، مخـاطرات و پیامدهای ناشی از آنها نیز افزایش به موازات افزایش فعالیت

 های طبیعـی و جمعیـت جهان بیشتر و آشکارتر شده است، نیاز گسترده و همـهشدت و اهمیت تهدیدات علیه منابع زمین، سیستم

(. ناتوانی از 1395)قائمی و همکاران،  تر شده استجانبه افراد در ازای مسئولیتی که در برابر محیط زیست دارنـد، نیـز محسوس -

هایی معنوی اخالقی را برای این مشکل بیابند و به ادیان توحیدی به ویژه حلین بحران، برخی اندیشمندان را واداشت تا راهحل ا
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حفاظت از محیط زیست و طبیعت یکی از سفارشات مورد تاکید دین (. 1391های قرآن کریم چشم بدوزند )نورائی، اسالم و آموزه

یات متعددی بر آن تاکید شده است بطوریکه در هیچ مکتب دیگری چنین سفارشاتی وجود ندارد. مبین اسالم است که درآیات و روا

از مهم ترین تاکیدات این است که بسیاری از سوره های قرآن کریم مانند نور. رعد و... به نام یکی از عناصر طبیعی است. بطور کلی 

ی آینده باید در آن اجتماعی رو به رشدی داشته باشند یک وظیفه در دین اسالم حفاظت از محیط زیست که نسل امروز و نسل ها

دینی تلقی می شود و زمین و آنچه در آن است بعنوان امانت در دست ما قرار دارد که انسان های عصر حاضر نباید در این امانت 

توان به مقاالتی تحت عنوان می های قرآنی که من باب قرآن کریم و محیط زیست صورت گرفته استخیانت کنند. برخی از پژوهش

مبانی رسی ربزاده انصاری و اسالمی از تقی قهچگونگی حمایت از محیط زیست در فزیست از نورائی، بینی قرآنی و محیطجهان

درباره  وحیانی حفظ از محیط زیست از انتظاری و... اشاره کرد. ما نیز در این پژوهش برآنیم تا با توجه به برخی از آیات قرآن کریم

 محیط زیست به سواالت ذیل پاسخ دهیم: 

 سواالت:

 2مفهوم محیط زیست از منظر اسالم چیست؟ .1

 . اهمیت حفاظت از محیط زیست از منظر قرآن کریم چیست؟ .2

 

 روش تحقیق -2

 نیپژوهش در ا اتی، ادباست یاکتابخانهنیز اطالعات  یگردآور وهیش د.باشپژوهش حاضر به صورت اسنادی، از نوع توصیفی می

 یهایبررس قیاز طر زیاطالعات ن ریو ساه قرار گرفت الحظهانجام شده است مورد م گرانید یکه از سو یموضوع با مطالعات مستند

 یامصاحبه هاىافتهیمحقق  یااطالعات کتابخانه یگردآور وهی. در شپذیرفتانجام  یو خارج یداخل مقاالتو  ینترنتی، ایاکتابخانه

و  هیتجزبه و سپس  بندیبخش قطری اطالعات از سازىفشرده به استقرائى روش با استفاده از و کندمی گردآورى را اىو کتابخانه

 یدر تمام یاکتابخانه یهاروش .ابدییرا به اتکاى آنها م قیتحق ئلهکند و پاسخ مسیحکم صادر م تیپردازد و در نهایم لیتحل

 ،یو سوابق پژوه اتیمطالعه ادب یعنی قیتحق ندیاز فرا یاز آنها در بخش یدر بعض یول رد،یگیمورد استفاده قرار م یعلم قاتیتحق

اطالعات از آن استفاده  یجمع آور یبرا یاکتابخانه اتقیکه در تحق یابزار نیترعمده .(196، 1392: اینحافظ)شودیاستفاده م

 :اند ازشود عبارتیم

 شتریبما پژوهش  نیا در( 205 )همان منبع: انهیرا لیو فا یاستخراج اطالعات، نقشه، کروک یجدول و فرم، پرسش نامه ش،یف

 ایم.نمودهاستفاده  شیاز ابزار ف
 

 نتایج و بحث -3

 زیست حفاظت از محیط و اسالم« 1

پرهیز  خاک و آب کردن آلوده از است موظف احکام این موجب است. انسان به متنوع و فراوان زیست محیط درباره اسالم احکام

کند  تربیت مهربانی و رأفت با را حیوانات و بکارد درخت بلکه باید کند، مهربانی خود مادر و پدر به است موظف فقط نه نماید. او

 (.1386)اسماعیلی و همکاران، 

در آن حیات اجتماعی رو به رشدی داشته باشند، های بعدی باید در دین اسالم حفاظت از محیط زیست که نسل امروز و نسل

شود. خداوند، طبیعت را هدفمند و هدفدار خلق و تمام مخلوقات را به لحاظ کمیت و کیفیت به اندازه و ی دینی تلقی مییک وظیفه

«. یم به اندازه آفریدیمما هر چه آفرید»فرماید: . مؤید این جمله را گفتار خداوند در قرآن کریم است که میمتناسب آفریده است

اند و هر یک از اجزا و عناصر خلق جهان هستی از نظم دقیقی برخوردار و تمامی مخلوقات در تعادل و تناسب و به اندازه آفریده شده

ر یک از ی زندگی انسان نقش دارد؛ بنابراین هر تغییر نابجا و زیان رساندن به هی خاکی و در نتیجه در ادامهشده در بقای این کره

های حفاظت از آنچه که خدا شود. دین مبین اسالم مملو از توصیه، سبب به خطر افتادن حیات هستی میاجزای این سیستم عظیم

راد، )اکبری باشد و این به مفهوم حفاظت از محل زیستن مخلوقات و یا همان حفاظت از محیط زیست استخلق کرده است می
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1391.) 

 

 زیستانسان و محیط « 2

الَّذِی "فرمایند:سوره مبارکه سجده می 7باره در آیه در این اند، که خداوند متعالبسیاری از آیات قرآن کریم جهان را به زیبایی ستوده

سوره  3خداوند در آیه انسان نیز در کمال زیبایی آفریده شده است. و همچنین  "قَ الْإِنْسَانِ مِنْ طِین خَلْ وَبَدَأَأَحْسَنَ کُلَّ شَیْءٍ خَلَقَهُ 

ها پیروی کند و باید از زیبایی " الْمَصِیرُ وَإِلَیْهِخَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ بِالْحَقِّ وَصَوَّرَکُمْ فَأَحْسَنَ صُوَرَکُمْ  "فرمایند:مبارکه تغابن می

 هَدَاهُمُ الَّذِینَ أُولَئِکَ الَّذِینَ یَسْتَمِعُونَ الْقَوْلَ فَیَتَّبِعُونَ أَحْسَنَهُ "فرمایند:سوره مبارکه زمر می 18همانگونه که خداوند متعال در آیه 

کنند؛ آنان کسانی هستند که شنوند و از نیکوترین آنها پیروی میهمان کسانی که سخنان را مییعنی:  "بَابِالْأَلْ أُولُو هُمْ وَأُولَئِکَ  اللَّهُ

وَإِذْ قَالَ رَبُّکَ لِلْمَلَائِکَۀِ  "فرمایند:سوره مبارکه بقره که خداوند متعال می 30با توجه به آیه و  .خردمندانندخدا هدایتشان کرده، و آنها 

 لَا مَا أَعْلَمُ إِنِّی قَالَدِّسُ لَکَ وَنُقَ بِحَمْدِکَ نُسَبِّحُ وَنَحْنُ الدِّمَاءَ وَیَسْفِکُ فِیهَا یُفْسِدُ مَنْ فِیهَا أَتَجْعَلُ قَالُواإِنِّی جَاعِلٌ فِی الْأَرْضِ خَلِیفَۀً 

ای خواهم گماشت، گفتند: آیا کسانی و )به یاد آر( وقتی که پروردگارت فرشتگان را فرمود که من در زمین خلیفهیعنی:  " تَعْلَمُونَ

کنیم؟! خداوند فرمود: تقدیس میها بریزند و حال آنکه ما خود تو را تسبیح و در زمین خواهی گماشت که در آن فساد کنند و خون

. خداوند در این آیه اشاره کرده است که ای انسان تو جانشین من هستی دانیددانم که شما نمیمن چیزی )از اسرار خلقت بشر( می

ل حفاظت از و اعمالی را باید انجام دهی که بهترین باشد. و باید از بهترین اعمال و اقوال پیروی کنی که یکی از بهترین این اعما

اوست  » "هُوَ أَنْشَأَکُمْ مِنَ الْأَرْضِ وَ اسْتَعْمَرَکُمْ فِیها"فرمایند: سوره مبارکه هود می 61محیط زیست است چنانکه خداوند متعال در آیه 

ها باید انسان دهد که هدف تمامیکلمه و استعمرکم نشان می«. که شما را از زمین پدید آورد و از شما خواست تا در آن آبادى کنید

آبادی و عمران زمین باشد نه تخریب آن بوسیله نابودی محیط زیست. و همچنین خداوند متعال کسانی را که در زمین فساد می

 ال وَاللَّهُ وَالنَّسلَ الحَرثَ وَیُهلِکَ فیها لِیُفسِدَ األَرضِ فِی سَعىوَإِذا تَوَلّى “سوره مبارکه بقره  205کنند دوست ندارد همانگونه که در آیه 

شوند(، در راه فساد در زمین، کوشش گردانند )و از نزد تو خارج مینشانه آن، این است که( هنگامی که روی برمی)”الفَسادَ یُحِبُّ

دهد که نشان می . این آیه شریفهدارددانند( خدا فساد را دوست نمیسازند؛ )با اینکه میها و چهارپایان را نابود میکنند، و زراعتمی

ی برای محیط زیست قائل بوده است. بدین جهت ضربه به محیط زیست را در ردیف افساد سال پیش اهمیت ویژه 1400اسالم در 

 فی االرض شمرده است.

که نگرش ویژه قرآن را به طبیعت   است نظری ، مبانینخست دستۀگیرد: مباحث زیست محیطی قرآن کریم در دو دسته جای می

نماید؛ مانند مفاد آیاتی که بیانگر مسخّر بودن طبیعت برای انسان است. دسته دوم، اصول و قواعدی عملی است که تعیین بازگو می

ودی و تباهی ها را از نابکننده بایدها و نبایدهای رفتار زیست محیطی درسه سطح فرد، جامعه و حکومت است؛ مانند آیاتی که انسان

 دهد تا به آبادانی آن همت گمارند)نورائی(.دارد و به آنان فرمان میزمین بر حذر می
 

 داندمی انسان براى را زیست محیط عناصر آفرینش که قرآن از . آیاتى2-2

کند. در سوره مبارکه تاکید میکریم با نام بردن عناصر محیط زیست، بر آفرینش آنها برای انسان خداوند متعال در برخی از آیات قرآن

بینند که برای نمی آیایعنی:  "أَ وَ لَمْ یَرَوْا أَنَّا خَلَقْنا لَهُمْ مِمَّا عَمِلَتْ أَیْدینا أَنْعاماً فَهُمْ لَها مالِکُونَ": فرمایندمی 73و  72و  71یاسین آیه 

و آنها را یعنی:  "وَ ذَلَّلْناها لَهُمْ فَمِنْها رَکُوبُهُمْ وَ مِنْها یَأْکُلُونَ"71آنها به دست قدرت خود حیواناتی آفریده ایم که مالک آن هستند؟

و برایشان یعنی: "لَهُمْ فیها مَنافِعُ وَ مَشارِبُ أَ فَال یَشْکُرُونَ و "72  خورندشوند و هم از آن میهم برآن سوار میایم که برایشان رام کرده

 "فرمایند: می خداوند نیز 60آیه  نملمبارکه  سوره در. 73 گزارند، پس چرا سپاس نمیهاستدر آن حیوانات سودها و نوشیدنی

 انگیزشادى هایىبوستان آب، آن با پس فرستاد، آب آسمان از شما یعنی: براى "بَهْجَۀ  حَدائِقَ ذاتَ بِهِ فَأَنْبَتْنا ماءً السَّماءِ مِنَ لَکُمْ أَنْزَلَ
شوند همه بیانگر آن هستند که عناصر محیط زیست برای بهرهمشاهده میرویانیدیم. این دسته از آیات که در قرآن کریم به وفور 

http://tadabbor.org/?page=quran&SID=36&AID=71
http://tadabbor.org/?page=quran&SID=36&AID=71
http://tadabbor.org/?page=quran&SID=36&AID=72
http://tadabbor.org/?page=quran&SID=36&AID=72
http://tadabbor.org/?page=quran&SID=36&AID=73
http://tadabbor.org/?page=quran&SID=36&AID=73


 

1038 
 

اند و انسان با قوه عقل و اختیار خویش حق دخل و تصرف معقوالنه را از آن دارد و هیچ کسی ها آفریده شدهمندی تمام انسان

 تواند این حق و حقوق را از او سلب نماید.نمی

 داندمی انسان مسخّر را آن عناصر و زیست محیط که قرآن از . آیاتی3-2

 و باد ماه، و آفتاب آیات،ی دیگری از آیات قرآن کریم اشاره به تسخیر شدن عناصر محیط زیست برای انسان است. در این دسته
 و آورده در انسان در خدمت را موجودات همه خالصه و زمینی منابع سایر و حیوانات زارها،سبزه و هاجنگل ها،درّه و هاکوه باران،
 داشته باشد. را سعادتمندی زندگی و برده بهره آنها همه از بتواند او تا است ساخته انسان فرمانبردار را همه

در فرهنگ قرآن دو معنا دارد: یکى مهیا ساختن و در خدمت منافع و مصالح انسان قرار دادن؛ مانند تسخیر خورشید « تسخیر»واژه 

که در  ،ها و دریاها و زمین و اینگونه نیستو زمام اختیارش در دست بشر بودن؛ مانند تسخیر کشتیو ماه، و دیگرى تسلط انسان 

همه مواردی که بر اساس قرآن، چیزی به تسخیر آدمی درآمده، انسان قدرت داشته باشد تا بر جریان طبیعی حیات، اعمال نفوذ 

کند  هدایت خویش دلخواه مسیر به شده مسخر کشتی یک چون را  دهکرده و تأثیرگذار باشد و به عنوان نمونه، خورشید مسخر ش

(. برای اینکه این موضوع روشن شود به چند آیه از قرآن کریم در باب مسخر کردن عناصر برای 359 -355ص  ،10، ج مکارم شیرازی )

 سَخَّرَ لَکُمُ الْبَحْرَ لِتَجْرِیَ الْفُلْکُ فِیهِ بِأَمْرِهِ وَلِتَبْتَغُوا مِنْاللَّهُ الَّذِی  "12و  13کنیم: سوره مبارکه جاثیه آیات وری انسان اشاره میبهره

ها بفرمانش در آن حرکت کنند و بتوانید از خداوند همان کسی است که دریا را مسخّر شما کرد تا کشتییعنی: 12 " فَضْلِهِ وَلَعَلَّکُمْ تَشْکُرُونَ

مِنْهُ إِنَّ فِی ذَلِکَ لَآیَاتٍ سَخَّرَ لَکُمْ مَا فِی السَّمَاوَاتِ وَمَا فِی الْأَرْضِ جَمِیعًا  وَ" !هایش را بجا آوریدفضل او بهره گیرید، و شاید شکر نعمت

های )مهمّی( ها و آنچه در زمین است همه را از سوی خودش مسخّر شما ساخته؛ در این نشانهاو آنچه در آسمانیعنی:  13 "لِقَوْم  یَتَفَکَّرُونَ

 وَسَخَّرَوَسَخَّرَ لَکُمُ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ دَائِبَیْنِ "فرمایند: و در سوره دیگر خداوند متعال چنین می !کننداست برای کسانی که اندیشه می

 به تسخیر شما درآورد؛ و شب و روز را )نیز( مسخّر شما ساخت؛ -که با برنامه منظّمی درکارند-خورشید و ماه را  ویعنی:  "وَالنَّهَارَ اللَّیْلَ لَکُمُ

 (.164، بقره 32، ابراهیم 20، لقمان 12دارند)نحل  داللت معنا همین بر که دیگری فراوان موارد و .33ابراهیم آیه 

 . تاثیر اعمال نیک و بد بر محیط زیست3
ظَهَرَ الْفَسادُ فِی الْبَرِّ وَ الْبَحْر ِ بِما کَسَبَتْ أ َیْدِی النَّاس ِ لِیُذیقَهُمْ بَعْضَ »فرمایند: می 41متعال در سوره مبارکه روم آیه خداوند 

خواهد است؛ خدا میاند آشکار شده فساد، در خشکی و دریا بخاطر کارهایی که مردم انجام دادهیعنی:  «الَّذی عَمِلُوا لَعَلَّهُمْ یَرْجعُون

ها و کارهای نیک و بد نیّتدهد میان این آیه نشان می !نتیجه بعضی از اعمالشان را به آنان بچشاند، شاید )بسوی حق( بازگردند

دارد، چون این اعمال با حوادث پیوندی ناگسستنی دارند. پشتوانه این مطلب برهان  ی وجودرابطهآدمیان در حوادث خیر و شرّ عالم 

 :قلی و نقلی استع

ها جدا باشد، چون معلول تواند از سایر حلقهن هستی است، پس نمیای از زنجیره جهابرهان عقلی: انسان با همه شئونش حلقه

پذیرد و متقابالً در بسیاری از علل و علت بسیاری از معالیل است به طوری که از موجودهای دریایی، صحرایی، زمینی و هوایی اثر می

گذارد، بنابراین اعمال انسان بر رویدادهای گوارا و ناگوارای جهان، مؤثر و از آنها متأثر است. این تأثیر و تأثّر متعامل در اثر میآنها 

شاید برای جزئیات این مسئله نتوان برهان . رفتار وگفتار نیز مشهود است خصوص قلمرو بدن انسان نیست، بلکه در عقاید، اخالق،

شود، پس اینکه فالن کار نیک موجبِ مستقیم انسان و طبیعت برهان عقلی دارد، هر چند جزئیات آن با نقل ثابت می آورد؛ ولی رابطه

 .بارش باران مناسب یا نزول برکات الهی است یا فالن گناه سبب زلزله یا مرگِ نابهنگام است، با شرایطی پذیرفته است
ان و طبیعت را در آیات گوناگونی بیان و برهان عقلی مزبور را تأیید کرده است. برهان نقلی: قرآن کریم رابطه مستقیم اعمال انس

مقصود از تأیید همانا اثبات جریان اصل تعامل انسان و طبیعت است که مطلبی است کلی و قابل تعلیل عقلی؛ نه تبیین یک رخداد 

خارجی است؛ نه خود حرکات و سکنات که از آثار منظور از عمل در اینجا عنوان حسنه و سیئه است که وصف حرکات . خاص جزئی

 .شودطبیعی اجسام و مشترک بین بد و خوب است. آیات قرآن در این باره به چند دسته تقسیم می
 .آیاتی که دالّ بر رابطه کارهای نیک و پیامدهای گوارای جهان استالف: 
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 .(187،ص1386)جوادی آملی ، تی استبه ارتباط کارهای بد و حوادث ناگوار جهان هس ناظر  آیاتی کهب: 

 :ازجمله شوددسته اول شامل چند آیه می

 کَانُوا بِمَا فَأَخَذْنَاهُمْ کَذَّبُوا وَلَکِنْ وَالْأَرْضِ السَّمَاءِ مِنَ بَرَکَاتٍ عَلَیْهِمْ لَفَتَحْنَا وَاتَّقَوْا آمَنُواوَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَى  "سوره مبارکه اعراف:  96آیه 

گشودیم؛ کردند، برکات آسمان و زمین را بر آنها میآوردند و تقوا پیشه میها، ایمان میو اگر اهل شهرها و آبادی: . یعنی"یَکْسِبُونَ

توان معنا زمین را به چند گونه می برکات آسمان و .ولی )آنها حق را( تکذیب کردند؛ ما هم آنان را به کیفر اعمالشان مجازات کردیم

 .کرد
 گیاهان روییدن و هاقناتها و برکات آسمانی، بارش برف و باران و تابش آفتاب و برکات زمینی، آمادگی زمین و جوشش چشمه -

 هاست.میوه و

 .های مادّیبرکات آسمانی، علوم و معارف است و برکات زمینی، نعمت -
لیکن معنای آیه منحصر در این سه احتمال نیست برکات آسمانی، علوم کشفی و شهودی و برکات زمینی، علوم حصولی است؛  -

 .(193، 1386)جوادی آملی ، تواند مصادیق دیگری هم داشته باشدو می
استعاره به کنایه به کار رفته، براى این که برکات را به مجرایى تشبیه کرده  "لَفَتَحْنا عَلَیْهِمْ بَرَکاتٍ مِنَ السَّماءِ وَ الْأَرْضِ "در جمله

بارد، هوا در موقعش یابد، باران و برف هر کدام در موقع مناسب و به مقدار نافع مىهاى الهى از آن مجرا بر آدمیان جریان مىکه نعمت

شود، البته این در موقعى است که مردم به خداى خود ایمان آورده ها فراوان مىگرم و در موقعش سرد شده، و در نتیجه غالت و میوه

 بر دارد داللت "…آمَنُوا وَ اتَّقَوْا  وَ لَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرى "جمله .گرددگر نه این مجرا بسته شده و جریانش قطع مى و تقوا پیشه کنند و

 جمعیت، فسق و کفر چون ها، آن از نفر دو و نفر یک ایمان نه است، هاجمعیت تقواى و ایمان از مسبب هابرکت ابواب افتتاح اینکه

هم چنین اطالق کلمه )لَفَتَحْنا( شامل کلیه خیرات  (254، 8،ج 1374، طباطبایی)کند مى را خود کار باز نفر، چند تقواى و ایمان با

ایمان و آلوده و این آیه یک سنت الهى است که افراد بى (277، 5ق، ج1398)نجفی خمینی ، گرددو برکات آسمانى و زمینى می

بارد، و گاهى آتش زندگى دنیاى خود خواهند شد، گاهى بالهاى آسمان و زمین بر سر آنها مى ها در همینفاسد گرفتار انواع واکنش

ها را تحت فشار هاى جسمانى و روانى آنگیرد، و گاهى ناامنىهاى آنها را در کام خود فرو مىاى سرمایههاى جهانى یا منطقهجنگ

دهد، فیض خدا محدود و ممنوع نیست، همانطور ست که خود انسان انجام مىدهد، و به تعبیر قرآن، این وابسته به اعمالى اقرار مى

 .(267،  6، ج 1374که مجازات او اختصاص به قوم و ملت معینى ندارد! )مکارم شیرازی ،
إِلَیْهِمْ مِنْ رَبِّهِمْ  جِیلَ وَمَا أُنْزِلَوَلَوْ أَنَّهُمْ أَقَامُوا التَّوْرَاةَ وَالْإِنْ"؛ مائده نیز بیان شده استمبارکه سوره  66چنین مطلبی درآیه  نظیر

و اگر آنان، تورات و انجیل و آنچه را از یعنی:  "یَعْمَلُونَ مَا سَاءَ مِنْهُمْ وَکَثِیرٌ  مُقْتَصِدَةٌ أُمَّۀٌ مِنْهُمْلَأَکَلُوا مِنْ فَوْقِهِمْ وَمِنْ تَحْتِ أَرْجُلِهِمْ 

رو هستند، ولی برپا دارند، از آسمان و زمین، روزی خواهند خورد؛ جمعی از آنها، معتدل و میانهسوی پروردگارشان بر آنها نازل شده 

طور که ایمان و تقوا و آمرزش گناهان با ورود به بهشت رابطه دارد، ایمان و عمل به همان  .دهندبیشترشان اعمال بدی انجام می

 ،های آسمانی استهای آسمانی و زمینی مرتبط است. )مِن فَوْقِهِمْ(، نعمتمتدستورهای تورات و انجیل و قرآن، با برخورداری از نع

خیر شدن زمین و های زمینی، حاصلشود و )وَمِن تَحْتِ أَرْجُلِهِمْ(، نعمتکه به شکل بارش برف و باران یا تابش آفتاب ظاهر می

 (190 ،1386، آملی جوادی) ها( استها و قناتهای زیرزمینی )چشمهجوشش آب

ایمان وتقوا با انجام دادن واجبات ومستحبات وپرهیز از محرمات ومکروهات که در کتاب وسنت معصومین )علیهم السالم( بیان 

برای روشن نمودن این مطلب  .این یک اصل کلی است واختصاص به پیامبراسالم )صلی اهلل علیه وآله( ندارد یابد.شده است تحقق می

که یک دانه گندم او  :فرمایدآورد میکند مثال میدر جایی که قرآن برای کسی که انفاق می ای قرآن بهره برد.هتوان از خود مثلمی

ولی در زمان کنونی به خاطر کم رنگ شدن تقوا یک دانه گندم  ؛اندها درک کردهترشود . این اصل قرآنی را قدیمیهفتصد دانه می

 هایانفاق و زکات و خمس  ت از کشاورزان ودیگر اقشار گرفته شده است . یا افرادی که با دادندهد بدین گونه برکهفت تا ده دانه می
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برای گشایش . شان برکتی ندارندگران فروشی در زندگی و ربا با که کسانی برعکس ؛اندآورده خود زندگی به را برکت منت بدون دائمی

: شخص با تقوا به خاطر ایمان وتوکلش به خدا وانجام آن مستحبات از جملهمستحباتی در دین وارد شده که  ،و فتح انواع روزی

ند برکت را در زندگی خود توامی  صدقه دادن هنگام تهی دستی ،صله رحم ،صدقه ،های اول وقتبیداری بین الطلوعین ،اداء نماز

 .مشاهده نماید
وَیَا قَوْمِ اسْتَغْفِرُوا رَبَّکُمْ ثُمَّ تُوبُوا إِلَیْهِ یُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَیْکُمْ : فرمایندسوره مبارکه هود می 52آیه هم چنین خداوند سبحان، در 

و ای قوم من! از پروردگارتان طلب آمرزش کنید، سپس به سوی او بازگردید، . یعنی: مُجْرِمِینَ تَتَوَلَّوْا وَلَا قُوَّتِکُمْمِدْرَارًا وَیَزِدْکُمْ قُوَّةً إِلَى 

استغفار را سبب . تا )باران( آسمان را پی در پی بر شما بفرستد؛ و نیرویی بر نیرویتان بیفزاید! و گنهکارانه، روی )از حق( بر نتابید

فزونى روزى و رحمت خلق قرار داده، و فرموده از پروردگارتان طلب آمرزش کنید که او بسیار آمرزنده است، باران پر برکت آسمان 

هایى در این جهان است و هنگامى که انسان از آن حقیقت این است که مجازات بسیارى از گناهان محرومیت رستد.فرا بر شما مى

 .سازدتوبه کند و راه پاکى و تقوى را پیش گیرد خداوند این مجازات را از او بر طرف مى
استغفار از گناه و باز گشت به سوى خدا را مایه سازد و در این آیات خداوند پیوند روشنى میان مسائل معنوى و مادى بر قرار مى

 .آبادانى و خرمى و طراوت و سرسبزى و اضافه شدن نیرویى بر نیروها معرفى کرده است

اسْتَقَامُوا عَلَى الطَّرِیقَۀِ  وَأَنْ لَوِ"سوره مبارکه جن است  16آیه  پرداخته موضوع این به آن در خداوند که است آیاتی  یکی دیگر از

 !کنیم[ در راه )ایمان( استقامت ورزند، با آب فراوان سیرابشان میو اینکه اگر آنها ]= جنّ و انسیعنی:  "لَأَسْقَیْنَاهُمْ مَاءً غَدَقًا

ایمان به  مراد از طریقه در این آیه طریقه اسالم است و استقامت بر طریقه به معناى مالزمت و ثبات بر اعمال و اخالقى است که

 ماءً لَأَسْقَیْناهُمْ "جمله که شود استفاده سیاق از نیست بعید و است، بسیار آب معناى به  آیات او اقتضاى آن را دارد. ماء غدقخدا و 

کند، چون خداى تعالى غالبا ن احتمال را تایید مىای هم "فِیهِ لِنَفْتِنَهُمْ "جمله برساند، را رزق در توسعه بخواهد که باشد مثلى "غَدَقاً

کند. و اعراض از ذکر خدا الزمه استقامت نداشتن بر طریقه است، و اصل در سلوک عذاب هم با توسعه رزق بندگان را امتحان مى

، الزمه آن را ذکر کرد، "…و من لم یستقم على الطریقه یسلکه  "همین است، و به همین جهت بجاى اینکه ملزوم را بیاورد و بفرماید

طبق این آیه . (72،71 ،20،ج 1374  ،)طباطبایی سبب اصلى در دخول آتش همین اعراض از ذکر خداست تا به این وسیله بفهماند

تواند چنین برکاتى از خود نشان شود، استقامت بر ایمان است نه اصل ایمان، زیرا ایمان موقت و زودگذر نمىآنچه مایه وفور نعمت مى

 .(122، 25،ج 1374)مکارم شیرازی ،  ى بسیارى در آن لنگ و لرزان استدهد، مهم استقامت بر ایمان و تقوى است که پا

 : هاکند ازجمله آندسته دیگر ازآیات، رابطه کار بد آدمی را با جهان بررسی میب( 

فساد، یعنی:  "بَعْضَ الَّذِی عَمِلُوا لَعَلَّهُمْ یَرْجِعُونَظَهَرَ الْفَسَادُ فِی الْبَرِّ وَالْبَحْرِ بِمَا کَسَبَتْ أَیْدِی النَّاسِ لِیُذِیقَهُمْ سوره مبارکه روم  41آیه 

خواهد نتیجه بعضی از اعمالشان را به آنان بچشاند، اند آشکار شده است؛ خدا میدر خشکی و دریا بخاطر کارهایی که مردم انجام داده

  !شاید )بسوی حق( بازگردند

بر  "زمان و یا به یک مکان و یا به یک واقعه نیست و در نتیجه مراد ازکه این آیه به ظاهر لفظش عام است، و مخصوص به یک 

مراد از فساد در زمین، مصایب و بالهایى عمومى است که یکى . شودهمان معناى معروف است که شامل همه روى زمین مى "و بحر

ها، و سلب امنیت، هاى مسرى، جنگ ها،غارتمرضکند، مانند زلزله، نیامدن باران، قحطى، ها را گرفته و مردم را نابود مىاز منطقه

زند، چه اینکه مستند به اختیار بعضى از مردم باشد، و یا و کوتاه سخن هر بالیى که نظام آراسته و صالح جارى در عالم را بر هم مى

 طباطبایی) بردرا از بین مى هاآید، و خوشى و طیب عیش انساننباشد، چون همه آنها فسادى است که در دریا و خشکى عالم پدید مى

 .(293 ،16ج ،1374،

کنند، بین ورزند، و گناهانى است که مىاین فساد ظاهر در زمین، بر اثر اعمال مردم است، یعنى به خاطر شرکى است که مى
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 .اعمال مردم و حوادث عالم رابطه مستقیم هست، که هر یک متاثر از صالح و فساد دیگرى است

آگاهى به اثر وضعى نحوست و نکبت ارتکاب معاصى و گناهان بندگان و ظهور آثار و نتایج و خیم آن رابیان می این آیه شریفه 

، سرکشى است. گناهانى که موجب دهدکندکه در صحرا و دریا بلکه در ملک و ملکوت ایجاد می شود . گناهانى که نعمت را تغییر می

کند ، شرب خمر است. گناهى ها را پاره می، ظلم است. گناهى که پردهکندت را نازل میباشد. گناهانى که نقمپشیمانى است، قتل می

، عجله کند ، قطع رحم است. و گناهى که دعا را حبس کند و هوا را تاریک گرداند را فنا که گناهى. است رباء  که روزى راحبس کند،

 .( 308، 10،ج1363)حسینی شاه عبد العظیمی،  عقوق والدین است

گناه . شودگذارد، و موجب نوعى فساد در سازمان اجتماعى مىهر کار خالفى در وضع جامعه ، و از طریق آن در وضع افراد اثر مى

که در سازمان بدن انسان تأثیر نامطلوب خواهد گذاشت و انسان  ،شکنى همانند یک غذاى ناسالم و مسموم استو کار خالف و قانون

 .شودگرفتار واکنش طبیعى آن مى

وَمَا أَصَابَکُمْ مِنْ مُصِیبَۀ  فَبِمَا کَسَبَتْ أَیْدِیکُمْ وَیَعْفُو "، شوری استمبارکه سوره 30کند آیه یکی دیگراز آیاتی که در این باره بحث می

 .کنداید، و بسیاری را نیز عفو میصیبتی به شما رسد بخاطر اعمالی است که انجام دادههر م یعنی: "عَنْ کَثِیر 
. هرچند ظاهر آیه عام شود یک نوع مجازات الهی وهشدار استگیر انسان می، مصائبی که دامندهداین آیه به خوبی نشان می

بیل قحطى، گرانى، و با، زلزله و امثال آن، ولى مطابق معمول گیرد ؛ مصائب عمومى و همگانى از قی مصائب را در بر مىاست و همه

 هاآن شد که براى ترفیع درجه در عمومات استثناهایى وجود دارد، مانند مصائب و مشکالتى که دامن گیر انبیا و ائمه معصومین مى

 .بود

صد آدمى حرکت کرده تا به او رسیده است و ق کلمه مصیبت به معناى هر نامالیمى است که به انسان برسد، گویى از راه دور به

این است که خداوند بسیارى از  "وَ یَعْفُوا عَنْ کَثِیر  "و معناى جمله ها است.گناهان و زشتى "فَبِما کَسَبَتْ أَیْدِیکُمْ "مراد از جمله

  .بخشایدهایتان را مىهمان گناهان و زشتى

شوید، و خدا از بسیارى از شود، همه به خاطر گناهانى است که مرتکب مىمىپس مصائب و نامالیماتى که متوجه جامعه شما 

گیرد. اگر جوامع بشرى عقائد و اعمال خود را بر طبق آنچه که فطرت اقتضاء دارد گذرد و شما را به جرم آن نمىآن گناهان درمى

اگر در این دو مرحله به فساد بگرایند، زمین و آسمان شود، و وفق دهند، خیرات به سویشان سرازیر و درهاى برکات بروی شان باز مى

 .(86، 18، ج1374)طباطبایی ، کندشان را تباه مىشود، و زندگیهم تباه مى

 

 نتیجه گیری  -4

ی زمین گذاشت پیوسته مسئولیت حفاظت و دخل و تصرف معقوالنه از محیط زیست  بطورکلی از زمانی که انسان پا به عرصه-1

زیست همانگونه که خداوند متعال  دار او بوده و انسان باید بکوشد تا از عهده این مهم برآید. و منظور از حفاظت از محیطهمواره عهده

این حفاظت از محیط زیست ابتدا فایده آن به خود انسان و سپس فرموده عمران و آبادانی زمین است. و  61در سوره مبارکه هود آیه 

 گردد.به جهان هستی باز می

توان به استخراج برنامه جامعی از حفاظت از محیط . قرآن کریم اشارات سودمندی درباره محیط زیست دارد که بر اساس آن می2

 زیست همت گماشت.

 ض دارد؛ زیرا نظم طبیعت آیینه قدرت خداوند و نمایانگر آفرینش یکتایی اوست.. برهم زدن تعادل طبیعت، با معارف قرآنی تعار3

. اعمال و اقوال انسان رابطه مستقیمی با تخریب و حفاظت محیط زیست دارد، بطوریکه اگر عملکرد انسان نیک باشد تاثیر نیک 4

سوره مبارکه  96مانگونه که خداوند متعال در آیه بر محیط زیست دارد و اگر اعمال او شر باشد تاثیر بدی بر آن خواهد داشت. ه
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اشاره به تاثیر عملکرد بد انسان  41اعراف اشاره به تاثیر مثبت تقوی و ایمان بر بارش و فزونی برکات دارد و در سوره مبارکه روم آیه 

 به خشکی دریا و تخریب محیط زیست دارد.
 

 

 منابع  -6
 کتب:

 کریمقرآن
 ، اول.انتشارات میقات :تهران ،«  تفسیر اثنا عشری(: » 1363) حسین بن احمد ،حسینی شاه عبدالعظیمی

 ، اول.انتشارات اسراء :،قم « محیط زیست اسالم و(: »  1386) عبداهلل جوادی آملی،

 ، قم: دفتر انتشارات اسالمی، سی و سوم.« تفسیر المیزان(: » 1392)محمد حسین  طباطبایی،
 ، سی و پنجم.دارالکتب االسالمیه: تهران، «تفسیر نمونه» (: 1391مکارم شیرازی، ناصر و همکاران )

 ، اول.انتشارات اسالمیه ،تهران ،«تفسیر آسان(: » 1356)نجفی خمینی، محمد جواد ،

حفاظت محیط (: » 1386، فرشته )اسماعیلی، عباس، رضائیان، محسن، وزیری نژاد، رضا، طباطبایی، سید ضیاء، سالم، زینب، مهدیان
 .7های پیامبر اعظم )ص(، ششم، ، ویژه نامه اولین همایش بهداشت در آموزه« زیست در اسالم

 .10، محیط شناسی، یکم، « محیطی زیست هایبحران کاهش در اسالم تعالیم نقش(: » 1391اکبری راد، طیبه )

 .10، الهیات نامه، دوم، « قرآن و روایاتحفظ محیط زیست از دید (: »1378اکبری راد، طیبه )

 های آموزش محیط زیست بر اساس مدلارزیابی روش (: »1395قائمی، پونه، شبیری، سید محمد، الریجانی، مریم، رکرک، بهروز )

AHP »13نامه آموزش محیط زیست و توسعه پایدار، چهارم، ، فصل. 

ی انسان و محیط زیست در تفکر توسعه پایدار و مطالعه تطبیقی رابطه(: »1395م )قلندریان، ایمان، تقوایی، علی اکبر، کامیار، مری
 .18نامه پژوهش های معماری اسالمی، چهارم ، ، فصل«تفکر اسالمی

 . 20رضوی، یازدهم،  اسالمی علوم دانشگاه قرآنی، های آموزه، « جهان بینی قرآن و محیط زیست(: »1391نورائی، محسن )
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 ی آن به آب و هوا و اقلیمکریم و اشارهقرآن
 

 2مهدی محمدیان امیری1هادی اسماعیل زاده

 
   gmail.com951311h@دانشگاه آزاد بابل،، دانشجوی دکتری فقه و مبانی حقوق اسالمی1

 ،دانشگاه آزاد بابل،  استادیار2

 چکیده

شود باد و باران است، نام باد و باران بعنوان دو عنصر مهم آن می کریم متذکر و متوسل بهاز جمله آثار طبیعی و مادی که قرآن
کریم با اسامی گوناگون و در حاالت و آثار مختلف مربوطه تواماً یا جداگانه آورده شده است. باد بار در آیات متفرق قرآن 105اقلیمی 

فضا و تغییر اقلیم دارند و در برگیرنده مناطق و نتایج و باران ارتباط وسیع و عمیق با نواحی گسترده زمین و طبقات باال رونده و 
کریم به خود مشغول کرده است کثیری هستند. در این راستا نیز یکی از مسائل مهمی که اندیشمندان مسلمان را از آغاز نزول قرآن

عدد دارد وجوه آن به دلیل عظمت کریم از حیث موضوعات وجوه متکریم است. زیرا قرآنموضوع آب و هوا و تغییرات اقلیمی در قرآن
کریم را آشکار ی از زمان، جنبه جدیدی از موضوعات قرآنهای اهل تدبر و بصیرت در هر برههگی آن برای انسانکریم و گستردهقرآن
ای نهفته آن کریم و سری از اسرار و رازهکریم و برخی از وجوه اعجاز علمی قرآنتردید هر چه زمان بگذرد عظمت قرآنکند. بیمی

شود. پیرامون موضوع آب و هوا و تغییرات اقلیمی شواهد و علل مختلفی وجود دارد که در این مقاله با روش توصیفی و آشکار می
 ایم. و در انتها به این نتیجهکریم را شرح دادهایم و آنگاه نظر قرآنای به تحلیل هر یک از آنها پرداختهتحلیلی و با اطالعات کتابخانه

ها در ژرفای آن فرو روند به های محکم علمی سازگاری بیشتری دارد هر چه انسانکریم با واقعیتایم، دیدگاه حقایقی قرآنرسیده
 .تر از آن است که بتوان آن را درک نمودکریم وسیعی موضوعی و محتوایی قرآنانتهایش نخواهند رسید زیرا دامنه

 هوا، تغییر اقلیم کریم، آب وقرآنهای کلیدی: واژه. 
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Abstract 

Among the natural and material works that the Holy Qur'an mentions and refers to is wind and rain, the 

name of wind and rain as two important climatic elements 105 times in various verses of the Holy Qur'an 

with different names and in different situations and works Brought together or separately. Wind and rain 

have a wide and deep connection with large areas of land and rising floors, space and climate change, and 

include many areas and outcomes. In this regard, one of the important issues that has occupied Muslim 

thinkers since the beginning of the revelation of the Holy Quran is the issue of climate and climate change 

in the Holy Quran. In this regard, one of the important issues that has occupied Muslim thinkers since the 

beginning of the revelation of the Holy Quran is the issue of climate and climate change in the Holy Quran. 

Undoubtedly, as time passes, the greatness of the Holy Quran and some aspects of the scientific miracle of 

the Holy Quran and a series of hidden secrets and mysteries will be revealed. There are various evidences 

and causes on the subject of climate and climate change, which in this article we have analyzed each of 

them with descriptive and analytical methods and with library information, and then we have explained the 

view of the Holy Quran. And in the end we have come to the conclusion that the true view of the Holy 

Qur'an is more compatible with solid scientific facts. It is too much to understand. 
Keywords: Holy Quran, Climate, Climate Change 

                                                                    
09351909229 



 

1044 
 

 مقدمه - 1

شود باد و باران است، نام باد و باران بعنوان دو عنصر مهم کریم متذکر و متوسل به آن میآثار طبیعی و مادی که قرآن از جمله

کریم با اسامی گوناگون و در حاالت و آثار مختلف مربوطه تواماً یا جداگانه آورده شده است. باد بار در آیات متفرق قرآن 105اقلیمی 

عمیق با نواحی گسترده زمین و طبقات باال رونده و فضا و تغییر اقلیم دارند و در برگیرنده مناطق و نتایج  و باران ارتباط وسیع و

 ، ترجمه:"أَوْ تَکُونَ لَکَ جَنَّۀٌ مِنْ نَخِیل  وَعِنَب  فَتُفَجِّرَ الْأَنْهَارَ خِلَالَهَا تَفْجِیرًا "سوره مبارکه اسراء  91کریم در آیه کثیری هستند. قرآن

های گوناگون و حرکات و آثار فراوان از باد و باران چهره...یکن یآن جار یالاز نخل و انگور از آن تو باشد؛ و نهرها در البه یباغ ای

کشد، گاهی بصورت تمثیل و شبیه، زمانی صریح و مستقیم، بعضی اوقات بعنوان نمونه با مقیاس کوچک و ... باالخره در پیش می

 آوریم:(. ذیالً چند مورد از این آیات را شاهد می8، 1353آورد )بازرگان:می لباس قسم و تأکید

 20-21. در عبرت از تاریخ گذشتگان: سوره مبارکه قمر آیات 1

 "تَنْزِعُ النَّاسَ کَأَنَّهُمْ أَعْجَازُ نَخْل  مُنْقَعِر  20 فَکَیْفَ کَانَ عَذَابِی وَنُذُرِ"

 21من چگونه بود! ی( عذاب و انذارهادینیپس )بب 20 !کندیشده از جا برم کنشهینخل ر یهاکه مردم را همچون تنه ترجمه :

 32-33. در روانشناسی و روحیات مردم: سوره مبارکه یونس آیات 2

تُصْرَفُونَ  فَأَنَّى  الضَّلَالُ إِلَّا الْحَقِّ بَعْدَ فَمَاذَا  الْحَقُّ رَبُّکُمُ اللَّهُ لِکُمُفَذَ 32تُصْرَفُونَ  فَأَنَّى  الضَّلَالُ إِلَّا الْحَقِّ بَعْدَ فَمَاذَا الْحَقُّ رَبُّکُمُ اللَّهُ لِکُمُفَذَ"

 33 "یُؤْمِنُونَ لَا أَنَّهُمْ فَسَقُوا الَّذِینَ عَلَى رَبِّکَ کَلِمَتُ حَقَّتْ لِکَکَذَ

وجود دارد؟!  یجز گمراه یزیحال، بعد از حق، چه چ نیصفات(! با ا نیهمه ا یآن است خداوند، پروردگار حقّ شما )داراترجمه: 

همه لجاجت  نیفرمان پروردگارت بر فاسقان مسلّم شده که آنها )پس از ا نینچنیا، 32 دیشویگردان م یپس چرا )از پرستش او( رو

 .33 نخواهند آورد مانیو گناه(، ا

 35. ذکر رحمت الهی: سوره مبارکه روم آیه 3

 "لَیْهِمْ سُلْطَانًا فَهُوَ یَتَکَلَّمُ بِمَا کَانُوا بِهِ یُشْرِکُونَأَمْ أَنْزَلْنَا عَ"

 (؟!شماردی)و آن را موجّه م دیگویکه از شرکشان سخن م میبر آنان فرستاد یمحکم لیما دل ایآترجمه: 

 13و رعد آیه  34و لقمان آیه  67-68. آیات قدرت و علم خداوند متعال: سوره مبارکه واقعه آیات 4

  "68 أَفَرَأَیْتُمُ الْمَاءَ الَّذِی تَشْرَبُونَ 67 بَلْ نَحْنُ مَحْرُومُونَ"

 68!اید؟نوشید اندیشیدهآیا به آبی که می 67 !میمحروم یبلکه ما بکلّترجمه: 

 اللَّهَ إِنَّ تَمُوتُ أَرْض  بِأَیِّ نَفْسٌ تَدْرِی وَمَا غَدًا تَکْسِبُ مَاذَا نَفْسٌ تَدْرِی وَمَاإِنَّ اللَّهَ عِنْدَهُ عِلْمُ السَّاعَۀِ وَیُنَزِّلُ الْغَیْثَ وَیَعْلَمُ مَا فِی الْأَرْحَامِ  "

 (34)سوره مبارکه لقمان/  "خَبِیرٌ عَلِیمٌ

آبستن  یها( که در رحمبای( نزد خداست و او باران را فرو بارد و او آنچه )از نر و ماده و زشت و زامتیهمانا علم ساعت )ق ترجمه:

مرگش فرا  نیکه به کدام سرزم داندیکس نم چی( چه خواهد کرد و هانیکه فردا )از سود و ز داندیکس نم چیو ه داندیاست م

 خدا دانا و آگاه است. ها(، که تنرودی)و به خاک م رسدیم

)سوره  "وَاعِقَ فَیُصِیبُ بِهَا مَنْ یَشَاءُ وَهُمْ یُجَادِلُونَ فِی اللَّهِ وَهُوَ شَدِیدُ الْمِحَالِوَیُسَبِّحُ الرَّعْدُ بِحَمْدِهِ وَالْمَلَائِکَۀُ مِنْ خِیفَتِهِ وَیُرْسِلُ الصَّ"

 (.13مبارکه رعد/

و هر کس را بخواهد گرفتار آن  فرستد؛یها را م( فرشتگان از ترس او! و صاعقهزیو )ن د؛یگویو حمد او م حیو رعد، تسب ترجمه:

 ی)و مجازات انتهایب یباز هم( درباره خدا به مجادله مشغولند! و او قدرت ،یاله اتیهمه آ نیآنها با مشاهده اکه  ی)در حال سازد،یم

 دردناک( دارد!

 90و نحل آیه  21. تشبیه برای افکار و اعمال اشخاص و بعضی آثار طبیعت: سوره مبارکه ابراهیم آیه 5

 اللَّهُ هَدَانَا لَوْ قَالُوا ۚ  ونَ عَنَّا مِنْ عَذَابِ اللَّهِ مِنْ شَیْءٍ وَبَرَزُوا لِلَّهِ جَمِیعًا فَقَالَ الضُّعَفَاءُ لِلَّذِینَ اسْتَکْبَرُوا إِنَّا کُنَّا لَکُمْ تَبَعًا فَهَلْ أَنْتُمْ مُغْنُ "

 (21)ابراهیم/"رْنَا مَا لَنَا مِنْ مَحِیص بَصَ أَمْ أَجَزِعْنَا عَلَیْنَا سَوَاءٌ لَهَدَیْنَاکُمْ
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[ به مستکبران )و رهبران گمراه( روان نادانهنگام، ضعفا ]= دنباله نیدر ا شوند؛ی(، همه آنها در برابر خدا ظاهر مامتیو )در قترجمه: 

از عذاب  یسهم دی( شما حاضرم،یاشده یاز شما گرفتار مجازات اله یروی)اکنون که بخاطر پ ای! آمیشما بود روانیما پ»: ندیگویم

 نهایکار از ا ی! )ولمیکردیم تیشما را هدا زیکرده بود، ما ن تیاگر خدا ما را هدا»: ندیگویآنها م «د؟یو از ما بردار دیریرا بپذ یاله

 «!ستیما ن یبرا یزیما ندارد؛ راه گر یبرا یتفاوت ،ییبایو چه شک میکن یتابیگذشته است،( چه ب

 (90)سوره مبارکه نحل/ "تَذَکَّرُونَ لَعَلَّکُمْ یَعِظُکُمْ  وَالْبَغْیِ وَالْمُنْکَرِ الْفَحْشَاءِ عَنِنْهَى وَیَإِنَّ اللَّهَ یَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ وَإِیتَاءِ ذِی الْقُرْبَى  "

کند؛ خداوند به شما اندرز فحشا و منکر و ستم، نهی میدهد؛ و از خداوند به عدل و احسان و بخشش به نزدیکان فرمان میترجمه: 

 !دهد، شاید متذکّر شویدمی

 10. نمونه مقیاس کوچک رستاخیز: سوره مبارکه فاطر آیه 6

 وَمَکْرُ شَدِیدٌ عَذَابٌ لَهُمْ السَّیِّئَاتِ یَمْکُرُونَ وَالَّذِینَیِّبُ وَالْعَمَلُ الصَّالِحُ یَرْفَعُهُ الطَّ الْکَلِمُ یَصْعَدُ إِلَیْهِمَنْ کَانَ یُرِیدُ الْعِزَّةَ فَلِلَّهِ الْعِزَّةُ جَمِیعًا "

 "یَبُورُ هُوَ أُولَئِکَ

 کند،یاو صعود م یبه سو زهیخداست؛ سخنان پاک یاز خدا بخواهد چرا که( تمام عزّت برا دیکه خواهان عزّت است )با یکس ترجمه:

 شودیآنهاست و مکر )و تالش افسادگرانه( آنان نابود م یبرا یعذاب سخت کشند،یبد م یهاو آنها که نقشه برد؛یصالح را باال مو عمل 

 (!رسدینم یی)و به جا

 1، مرصالت آیه 1. بعنوان قسم برای قیامت: سوره مبارکه ذاریات آیه 7

 (1)سوره مبارکه ذاریات/ "اتِ ذَرْوًاوَالذَّارِیَ "

 بپرا کنند. کویکنند و تخم نباتات را به هر جا( ن یعالم که )به امر حق بذرافشان یقسم به نفس بادهاترجمه: 

 (1)سوره مبارکه مرصالت/"عُرْفًا وَالْمُرْسَلَاتِ "

 .شوندیفرستاده م یدر پ یکه پ یسوگند به فرشتگانترجمه: 

رشید و حرکت وضعی زمین است، که سبب به گردش در آوردن بادها و در تشکیل باد و باران طبق آیات قرآنی نقش اساسی با خو

مَا بَیَّنَّاهُ لِلنَّاسِ فِی  بَعْدِ مِنْإِنَّ الَّذِینَ یَکْتُمُونَ مَا أَنْزَلْنَا مِنَ الْبَیِّنَاتِ وَالْهُدَى  " 159شود که در سوره مبارکه بقره آیه می ریزش باران

ایم، بعد از آنکه در کسانی که دالیل روشن، و وسیله هدایتی را که نازل کردهترجمه:  "اللَّاعِنُونَ  وَیَلْعَنُهُمُ اللَّهُ یَلْعَنُهُمُ أُولَئِکَالْکِتَابِ 

 کنند؛کنندگان نیز، آنها را لعن میکند؛ و همه لعنکتاب برای مردم بیان نمودیم، کتمان کنند، خدا آنها را لعنت می

باشند. این های میها و خشکسالیاد و باران بعنوان دو عنصر مهم اقلیمی معرف تغییرات اقلیمی در غالب ترسالیشود. بمالحظه می

کریم تمامی جوانب زندگی پژوهش با هدف بررسی آیات مربوط به تغییر اقلیم سعی در اثبات آن دارد که به مخاطب بقبوالند که قرآن

دهد و با توسل به آن بشر قادر خواهد بود دری از درهای حکمت و علوم دیگر الهی را به بشر را اعم از مادی و معنوی پوشش می

کریم در حال حاضر با توجه به محدود بودن علم بشر مطالبی در این باب صورت روی خود بگشاید. درباره تغییرات اقلیمی و قرآن

از اکرم صابر  "کریمشناسی در قرآناقلیم"توان به؛ است که می کریم مقاالتی نگارش یافتهنگرفته است و فقط بحث آب و هوا و قرآن

 مقدم، و ... اشاره فرمود.
 

 روش تحقیق -2

 نیپژوهش در ا اتی، ادباست یاکتابخانهنیز اطالعات  یگردآور وهیش د.باشپژوهش حاضر به صورت اسنادی، از نوع توصیفی می

 یهایبررس قیاز طر زیاطالعات ن ریو ساه قرار گرفت الحظهانجام شده است مورد م گرانید یکه از سو یموضوع با مطالعات مستند

 یامصاحبه هاىافتهیمحقق  یااطالعات کتابخانه یگردآور وهی. در شپذیرفتانجام  یو خارج یداخل مقاالتو  ینترنتی، ایاکتابخانه

و  هیتجزبه و سپس  بندیبخش قطری اطالعات از سازىفشرده به استقرائى روش با استفاده از و کندمی گردآورى را اىو کتابخانه

 یدر تمام یاکتابخانه یهاروش .ابدییرا به اتکاى آنها م قیتحق ئلهکند و پاسخ مسیحکم صادر م تیپردازد و در نهایم لیتحل

 ،یو سوابق پژوه اتیمطالعه ادب یعنی قیتحق ندیاز فرا یاز آنها در بخش یدر بعض یول رد،یگیمورد استفاده قرار م یعلم قاتیتحق

اطالعات از آن استفاده  یجمع آور یبرا یاکتابخانه اتقیکه در تحق یابزار نیترعمده .(196، 1392: اینحافظ)شودیاستفاده م
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 :اند ازشود عبارتیم

 شتریبما پژوهش  نیا در( 205 منبع:)همان  انهیرا لیو فا یاستخراج اطالعات، نقشه، کروک یجدول و فرم، پرسش نامه ش،یف

 ایم.نمودهاستفاده  شیاز ابزار ف
 

 نتایج و بحث -3

تر گردد. دانیم که عناصر و عوامل اقلیمی را برشماریم، تا ذهن خواننده نسبت نسبت به موضوع پژوهش روشندر ابتدای بحث الزم می

تفاوت هوا و آب و هوا که اصطالحات رایج در میان علوم بشری است خواهیم و پس از درک خواننده از عناصر و عوامل اقلیمی به بیان 

 پرداخت، و پس از آن علل تغییر اقلیم و شواهد آن و را از دیدگاه قرآنی و علمی شرح خواهیم داد.

 . عناصر و عوامل اقلیمی2
معین جوی است مانند گرما، بارش و ابرناکی رطوبت، فشار، دما، خورشید و همچنین عناصر تلفیقی مزبور که معرف خاصیت فیزیکی 

شوند، اما تمای عواملی که به نحوی در فضای مورد مطالعه تاثیر دارند از قبیل ارتفاع، جهت و پوشش سطح عنصر اقلیمی تلقی می

 (.30،1391شوند )کاویانی و علیجانی: زمین عوامل اقلیمی نامیده می

 . تعریف آب و هوا)اقلیم( و هوا3
آورد هوا نامیده گیرد و یک تیپ هوایی ویژه را به وجود میای جو یک منطقه، که تمام عناصر هوا را در بر میرایط لحظههوا: ش

 شود.می

دهد، آب و ای، در مدتی طوالنی بیشتر تکرار شود، هوای غالب یا آب و هوای منطقه را تشکیل میآب و هوا: هوایی که در منطقه

 (.28ن منبع باال: شود )هماهوا نامیده می

 (Climate Change. تغییر اقلیم)4
تغییر اقلیم عبارت است از تغییرات رفتار اقلیمی یک منطقه در مقایسه با رفتاری که در طول یک دوره زمانی بلندمدت منطقه از 

به عنوان و بارش که در این میان تغییرات دما  .(1392)آذرخشی و همکاران:  طالعات ثبت شده و مشاهدات مورد انتظار استم

 (.1399زاده: خواه و فرج)ملکوتی ای برخوردار استترین عنصر آب و هوایی در رخداد تغییر اقلیم از اهمیت ویژهایپایه

 کریم و علوم روز. علل تغییر اقلیمی از منظر قرآن4-1

 تغییر اقلیم از منظر علوم روز -

های رخ دهنده در درون زمین یا در اند: اول عامل زمینی )پدیدهات اقلیمی، اساساً به دو عامل توجه بسیار کردهدر بررسی علت تغییر

ای(، دوم عامل کیهانی ها و رانه یا جابجایی قارهها، تغییرات اتمسفری، سرگردانی قطبسطح زمین، تغییرات مقدار نمک آب اقیانوس

سیله ذرات و غبارهای کیهانی و سرانجام تغییرات ابتدایی انرژی تابشی خورشید( )علیجانی و )تغییر مدار زمین، جذب انرژی به و

 (.415، 1391کاویانی: 

 علل کیهانی

 روند.های مدار زمین به شمار میترین علل کیهانی در تغییرات اقلیمی زمین، تغییرات در انرژی گسیل شده از خورشید و نوسانمهم

ند. های گاه و بی گاه در خورشید همراهتغییرات ناگهانی در انرژی تابشی خورشید با طغیان: تغییرات در انرژی تابشی خورشید .1

رسد و همزمان با در اینگونه مواقع، مقدار تابش ماورای بنفش، طی چند دقیقه تا نیم ساعت، به هزاران برابر مقادیر معمول آن می

رسد و میدان مغناطیسی زمین آن شود که طی یکی دو روز به محدوده سیاره زمین میای نیز گسیل میذرههای تابش مزبور، تابش

آورند )همان را به وجود می« نورهای قطب» هزار کیلومتری از قطب مغناطیسی زمین  2کند. ذرات مزبور در ارتفاع را منحرف می

 (. 416منبع: 
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 آیات قرآنی

)سوره مبارکه  "46 ثُمَّ قَبَضْنَاهُ إِلَیْنَا قَبْضًا یَسِیرًا 45 رَبِّکَ کَیْفَ مَدَّ الظِّلَّ وَلَوْ شَاءَ لَجَعَلَهُ سَاکِنًا ثُمَّ جَعَلْنَا الشَّمْسَ عَلَیْهِ دَلِیلًاأَلَمْ تَرَ إِلَى "

 (.45 – 46لقمان، آیات 

کرد. افزون بر آن، خورشید خواست آنرا یکنواخت میبرد؟ و اگر میبینی خدا چگونه )تا کجا( گرما را کشید و دور آیا نمی» ترجمه : 

 «.نیز دلیلی برای آن قرار دادیم سپس آنرا در چنگ خود به طرف خود کشیدیم کشیدنی نامحسوس را

اطالق شده )به اعتبار:  "سایه"سانی و یکنواختی. در معنی دوم خود از جمله به یکنواخت، یکسان، یک  ظِلّ اسم است بمعنی: چیز

اطالق شده )که اشاره ضمنی و تلویحی بوده  "گرما"( و بعد به "یکنواختی حرکت آن و یا یکنواختی و یکسانی آن با صاحب خود"

دور "از دور بردن گرما  در آیه مجاز است. یعنی منظور بکار گرفته شده است. و گرما "گرما"(. در آیه به بمعنی "سایه"به: رفتن به 

 است. )در مقدمه در رابطه با مجاز صحبت شده(. "بردن زمین

 دهد.ون بر چیزی قرار میبرای بیان رده و رتبه است. که چیزی را باالتر یا افز« جَعَلنا»پیش از فعلِ « ثـُمّ » حرف 

به معنی: در چنگ داشتن و در چنگ خود گرفتن است. و این به این معنی است که زمین در چنگ خورشید است )که ما « قبض»

 نامیم(.آنرا نیروی جاذبه خورشید می

 نکات آیه:

نیز دلیلی )سببی( برای عدم یکسانی گرما  ـ عالوه بر دور بردن گرما خورشید2ـ گرما دور برده شده است و متغیر قرار داده شده. 1

 شود.ـ گرما )زمین( در چنگ خورشید است و بطور نامحسوسی بطرف آن کشیده می3 قرار داده شده.

 ـ گرما دور برده شده است و متغیر قرار داده شده:1

گیری خود در نزدیکی خورشید بوده است. بعد دور برده شده و مداری تقریباً بیضی شکل برای آن در ش و شکلزمین در آغاز پیدای

 نظر گرفته شده تا به خورشید دور و نزدیک بشود و گرمای زمین متغیر باشد.

حساب شده از خورشید فاصله است. که منظور این است که زمین  "تا کجا بردنِ آن"دور بردن گرما در آیه نیز  "چگونه"منظور از 

یا اگر نزدیکتر از آنچه هست قرار داده  شد وداده شده است. یعنی اگر مثالً دورتر برده می شد آبهای کمتری از سطح زمین تبخیر می

 هوائی زمین به گونه فعلی خود که بهترین وضع است نمی بود. شد، و وضعیت آب وهای بیشتری تبخیر میشد آبمی

 ـ عالوه بر دور بردن گرما، خورشید نیز دلیلی )سببی( برای عدم یکسانی گرما قرار داده شده:2 

خورشید هستند. از آنجا که خورشید به دور خود  بینیم مناطقی هستند که سردتر از بقیه سطحنقاط سیاهی که روی خورشید می

گیرند و گاهی نیز هفته یک دور به دور خود می چرخد(، گاهی آن نواحی از خورشید روبروی زمین قرار می 4چرخد )تقریباً هر یم

خود خورشید نیز در عدم یکنواختی گرما این شکل  آید. و بهنیستند. وقتی روبروی زمین هستند گرمای کمتری به طرف زمین می

 نقش دارد.

 شود:ـ گرما )زمین( در چنگ خورشید است و بطور نامحسوسی بطرف آن کشیده می3

نامیم(. و خورشید گرما )که پیش از این گفتیم منظور از آن زمین است( در چنگ خورشید است )که ما آنرا نیروی جاذبه خورشید می

شود، که همان هوا گرمتر می شویم وتر میکشد، و ما به خورشید نزدیکما نامحسوس است بطرف خود می زمین را به طوریکه برای

 (.http://www.quranology.comفصل تابستان است )

های منظم دارد که خود عاملی مهم در بروز تغییرات و دگرگونی های منظمیمدار زمین نیز نوسان های مدار زمین:. نوسان2

 های یاد شده عبارتند از: خروج از مرکز، تقدیم، و انحراف دایره البروج.ترین نوسانآید. عمدهاقلیمی به شمار می

 تغییرات در انحراف دایره البروج -

هزار ساله است و بین  40کند که دوره آن ف دایره البروج ایجاد میترین تاثیر تغییر اقلیمی را تغییرات انحرابه نظر شرهاگ، بیش

ثانیه و  ¼دقیقه و  26درجه و  23معادل  1958کند. این انحراف در سال دقیقه تغییر می 59درجه و  22دقیقه تا  36درجه و  24

در حال حاضر، انحراف مزبور ساالنه دهد که تر از امروز بوده است. محاسبات نشان میدرجه بیش 1سال قبل پیش از  1000در 

رسد. با تغییر انحراف دایره البروج، موقعیت مدارهای رجعت و قطبی هزار سال آینده به حداقل می 20شود و در ثانیه کم می 0,4684
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و کاهش زمستانی  های جغرافیایی باال با افزایش تابستانیکند. افزایش انحراف در مورد عرضو همراه  با آنها فصول نیز تغییر می

شود. در حالی که کاهش انحراف دایره البروج ای انرژی در سطح کره زمین میهمراه است و این امر باعث کاهش اختالفات منطقه

ها خواهد شد از آنجا که برف تابش باعث کاهش انرژی خورشید مخصوصاً در تابستان مناطق قطبی و در نتیجه گسترش یخچال

ای کند بطوریکه هرگاه یخبندانی شروع شود بطور فزایندهتاباند نقش مولد سرما را ایفا میبطور کامل باز می خورشیدی را تقریباً

 (.416یابد )همان منبع: گسترش می

 آیات قرآنی

 هُوَ أَلَا  مُسَمًّى لِأَجَل  یَجْرِی کُلٌّ  وَالْقَمَرَ الشَّمْسَ وَسَخَّرَ اللَّیْلِ عَلَى النَّهَارَ وَیُکَوِّرُ النَّهَارِ عَلَى اللَّیْلَ یُکَوِّرُخَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ بِالْحَقِّ  "

 "الْغَفَّارُ الْعَزِیزُ
پیچد و روز را بر شب؛ و خورشید و ماه را مسخّر فرمان خویش قرار داد؛ هر کدام ها و زمین را بحقّ آفرید؛ شب را بر روز میآسمان

 !دهند؛ آگاه باشید که او قادر و آمرزنده استخود ادامه می تا سرآمد معیّنی به حرکت

 :بود خواهند حرکت در ایشده تعیین زمان تا ماه و خورشید زمین، سیارات، نکته آیه:

بقوت خود باقی بود. در آن تئوری )یعنی  1543گفـت: زمین ثابت و مرکز جهان است. ایـن تئوری تا سال می علم نجوم عـصر پیامبر

همیشه به شکلی که در  را زهره سیاره بایستمی ما  زمین ثابت و مرکز جهان باشد و خورشید و سیارات بدور زمین بچرخند(، وقتی

که سیاره زهره به شکل ماه کامل های ماه ببینیم. ولی وقتی انسان تلسکوپ بکار گرفت دید بینیم، بصورت هاللتصویر سمت چپ می

بایست به آن طرف خورشید رفته باشد و آن طرف )ماه شب چهارده( پیدا است )تصویر سمت راست(. نتیجه این شد که زهره می

ور گردد نه به دخورشید باشد تا بتواند به این شکل نور خورشید را بازتاب بدهد. و نتیجه این شد که زهره در واقع دور خورشید می

 گردند.زمین. و از اینجا بود که انسان نتیجه گرفت که خورشید در مرکز است و سیارات به دور آن می

اند و مانند پسندند، دنبال اندیشه های علمی آن دوران رفته بودهاز آنجا که مسلمانان معموالً چیزهای خارجی را دوست دارند و می

 خورشید و ماه و زمین و سیارات از اینکه از پس گردد، در حالیکه آیه خیلی صریح و واضحخورشید می بقیه نوشته اند که زمین به دور

ای در جریان هستند )یعنی تا زمان تعیین شده (ماه و خورشید و زمین و سیارات از یک هر یعنی) آنها همه :گویدمی کندمی صحبت

 ساعت در کیلومتر 900000 سرعت با شیری راه کهکشان در مداری در آن حرکت خورشید هایحرکت از یکی کنند(.حرکت می

مدت زمان  .است حرکت در زمین بدور  . و حرکت ماه نیز اینست کهکند طی را آن تا کشد می طول سال میلیون 225 که است،

 (.http://www.quranology.com) جاودانه نیست بلکه مدت زمان مشخصی دارندحرکـت آنها نیز چنانکه آیــه مطرح کرده 

 تاثیر تقدیم -

دانیم که در حال حاضر با توجه به مدار بیضوی زمین به توان آن را کامالً نادیده گرفت میگرچه تاثیر تقدیم چندان زیاد نیست، نمی

است؛ بنابراین زمستان نیمکره شمالی که در آن شدت تابش خورشیدی  دور خورشید این سیاره در اوایل دی ماه به خورشید نزدیک

تر است بدیهی است مجموعه اشعه دریافتی تر و تابستان آنکه با شدت کمتر تابش خورشیدی همراه است طوالنیبیشتر است کوتاه

شود با این حال ره دستخوش تغییر میکند بلکه اختالفات فصلی در دو نیمکاز خورشید در طول یک سال در نتیجه تقدیم تغییر نمی

 (. 417، 1391ممکن است تغییرات دما حاصل شود )علیجانی و کاویانی: 

 آیات قرآنی

 (6)سوره مبارکه نبا، آیه "أَلَمْ نَجْعَلِ الْأَرْضَ مِهَادًا"

 .ایم زمین را فرش گسترده تا قرارگاه شما باشدآیا قرار نداده  ترجمه:

تشبیه بلـیغ است، به معنی: « مِهاداً»است(. و  "اقـرار گرفـتن"است. )پرسش مـنـفـی برای « دْ جَعَلناقَ»معنی:  به« اَلَم نـَجْعل»

 «.ما زمین را گهواره وار نـمودیم » و آیه به این معنی است که: «. گهواره وار»به معنی: « کَالـمِهاد»
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 نـکات آیه:

 ـ زمین گهواره وار است:1

یکی از حرکات زمین حرکت گهواره واری آن است. در این نوع حرکت قطب شمال آن در تابسـتان و زمستان به یک طرف مایل 

خالف شود. در تابستان تمایل آن رو به خورشید است. در پـائـیـز مـحـور آن راست اسـت. در زمـستان تمایـل آن در جهت می

 حـرکت وضعی نامیده می شود. خورشید است. و در بـهـار محور آن راست است. این حرکت گهـواره واری زمـیـن

 ـ زمین حرکت دارد:2

 و ثابت زمین آن در که است پیامبر عصر بودن آن است. )و این برخالف علم نجوم "متحرک"به معنی:  "گهواره"تشبیه زمین به 

 (./http://www.quranology.com) بود جهان مرکز

 خروج از مرکز مدار زمین -

پیماید. به دور زمین می ی مداری دایره شکل رامشخّص زمانی ٔەرسد که خورشید در طیّ دوراز دید یک ناظر زمینی چنین به نظر می

توان دید که خورشید در اگر ارتفاع خورشید در طیّ روزهای متوالی )مثالً با نصب شاخص سادهای بر روی زمین( سنجیده شود، می

لنّهاری آن در ارسـد )انقـالب تابستانی(، سپس ارتفاع نصفطیّ سال یک بار به بیشینه ارتفاع در هنگام گذر نصف النّهاری مـی

شود )اعتـدال پاییزی(، سپس کـاهش یابد تا در زمانی که در آن طول مدّت روشنایی روز و شب برابر میروزهای بعد کاهش می

گذارد تـا دوباره ارتفاع ادامه مییابد تا به کمترین مقدار در طیّ سال برسد )انقـالب زمسـتانی(، پـس از آن، ارتفاع رو به افزایش می

لنّهاری اشـود )اعتدال بهاری( و ایـن افـزایش ارتفـا ع نصفکـه در آن طول مدّت زمان روشنایی روز و شب برابر میرسد زمانی فـرا می

شود. فاصلۀ زمانی بین دو نقطۀ اعتدال و انقالب متوالی یابد و دوباره این چرخۀ تناوبی تکرار میتا رسیدن به بیشینه مقدار ادامه می

چرخد ای به گرد زمین میشود که خورشید در مداری دایرهترین شکل چنین استنباط مینابراین، در سادهب .با یکدیگر مساوی نیسـت

خـروج از مرکـز مدار خورشـید، ( 1کند: ) ه دو مفهوم اولیّه ایجاد میسـالیان ۀ که مرکز آن بر مرکز زمین منطبق نیست. این تجربۀ ساد

که بُردارِ ) و نقطۀ مقابل آن )حضیض رین فاصله را از مرکز زمین دارد، یعنـی نقطـۀ اوجای از آن مدار فرضی که بیشتنقطه( 2و )

گیرد. مدّت زمان یک بار چـرخش ظاهری خورشید را اگر قرار می) خروج از مرکزِ مداری روی خـطّ متصّـل بین نقاط اوج و حضیض

رسـیم مـی« سـال »شود، بـه مفهـومی از مدّت روز و شب برابر میل طـو آن در کـه بسـنجیم فرضـی ۀ ای بر روی این دایراز نقطه

شود که مبدأ زمانی آن لحظۀ اعتدال بهاری اسـت، یعنـی زمانی که خورشید ظاهراً از محلّ تالقی نامیده می) سـال اعتدالی»کـه 

 (.1390)مظفری:  ای بنیادین در حال گذر استاین مفاهیمِ تجربی اولیّه پارامتره :استوای سماوی و دایرة البروج )اوّل برج حَمَل

 آیات قرآنی

 (38)سوره مبارکه یس آیه  "وَالشَّمْسُ تَجْرِی لِمُسْتَقَر ّ لَهَا"

 (.541، 1386ترجمه : و خورشید بسوی  قرارگاه خود روان است )قرائتی:

 خورشید در قرار گاه خود در حرکت است: نکته آیه:

جای ثابت و مشخصی است که شئ یا فـرد در آن است ضمن اینکه به اینطرف و آنطرف نیز رفت و آمد به معنی: « مُـسـتقر» واژه 

 خود در حرکت است.« مستقـر»کند در کند. خورشید همانطور که آیه توصیف میمی

است که بدور خود  آن مرکز مـنـظـومه شمسی است که جای ثابت و مشخص آن است. و حرکت آن از جمله حرکت آن« مستقر»

تر مکیلو 900000اسـت که با سرعـت  شیری در مداری در کهکشان راه روز یک دور است و حرکت دیگر آن حرکت 28تا  27 هر

و کل منظومه شمسی را نیز با خود  دهد تا آن را طی کندمیلیون سال طول می 250یا  225در ساعت در آن در حرکت است و 

 دور در مدار خود دور زده است. 18بنابر محاسباتی که فعالً وجود دارد خورشید تا کنون  .دارد

بقوت خود   1543چرخیدند. این تئوری تا سال : زمین مرکز جهان بود و خورشید و سیارات بدور آن میپیامبر )بنابر عـلم نجوم عصر

خود )که مرکز منظومه شمسی باشد( در حرکت بیان کرده است « مستقـر» خورشید را درباقی بود. ولی قـرآن 
(http://www.quranology.com/.) 
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 علل زمینی تغییر اقلیمی -

لحاظ توزیع آب و خشکی، کوهزایی و برخاست پوسته )به ترتیب شناسی، سطح زمین به تحوالت عظیمی از های زمیندر طول دوران

ای دچار شده ها )سرگردانی قطبی( و سرانجام جدایی و جابجایی قارهها( تغییر موقعیت قطبدر مواقع پیشروی و پسروی یخچال

با کاهش انرژی خورشیدی  های کوهزایی و رابطه آنها به هنگام فعالیاست. کدر شدن کلی اتمسفر به وسیله خاکستر آتشفشان

ای، دست کم برای های یخبندان گذشته داشته باشد. در این زمینه، نظریه رانه قارهممکن است نقش مهمی در ایجاد یا تسریع دوره

 1912شناس و هواشناس آلمانی، در سال شناسان، بسیار معتبر است. بر اساس این نظریه که آن را نخست آلفرد وگنر، زمینزمین

اند؛ به عبارت دیگر، روزگاری فقط یک قاره عظیم )پانگه آ( و یک اقیانوس سراسری دادهوسته بوده و سرزمین واحدی را تشکیل میپی

)پانتالسا( در زمین وجود داشت که به دالیلی از هم گسیخته و به قطعات کوچک تقسیم شد. این قطعات به تدریج از یکدیگر دور 

 (.417، 1391خود سیاره رسیدند )علیجانی و کاویانی: شدند و به موقعیت امروزی 

 

 آیات قرآنی

 "14 وَمَا هُوَ بِالْهَزْلِ 13 إِنَّهُ لَقَوْلٌ فَصْلٌ 12 وَالْأَرْضِ ذَاتِ الصَّدْعِ 11 وَالسَّمَاءِ ذَاتِ الرَّجْعِ"

 باشد.  ایجدا است نه اینکه چیز بیهـودهسوگند به جوِ برگشت دهنده و به زمینِ شقه شقه ــ که این قرآن گفتار جدا  ترجمه:

  نکات آیه:

 .ـ زمین شقه شقه است2 .دهنده است ـ جو بازگشت1

 ـ جو بازگشت دهنده است:1

روند را به می و موارد مفیدی که از زمین باال دهد،کند و آنها را به فضا برگشت میجـو موارد مـضر را از آمـدن بـه زمـین مـنع می

 دارند. )در بخش جو راجع به این مسائل صحبت شده است(.دهد یا در جو نگه میزمین برگشت می

 قه شقه است:شـ زمین 2

ها های کوچک و بزرگ تشکیل شده است. محل تـماس الیهتا شقه 10از  ه شقه است. سطح زمین در مجموعقسطح زمین در واقع ش

ریزد شکاف میان آنها مـواد مـذاب بیرون می هـا و برخی از دریاها است و هـزاران کیلومتر طول دارند. ازعـمـدتاً در سطح اقـیانـوس

بـودند زمین ات زنده نگه داشتن زمین و مناسب نمودن و مناسب نگهداشتن آن بـرای زنـدگـی است. طوریکه اگر نمیکه از ضروری

 (.http://www.quranology.com) گرفتشد، و یا اصالً حیاتی روی آن پا نمیاز همان آغاز سرد شدن قـشر خود منفجر می

 . شواهد تغییر اقلیم5
دوره تغییرات  6یا  4بشر به کرات شاهد تغییرات اقلیمی بوده است، که بشر با اطمینان فقط قادر به بیان از ابتدای آفرینش تاکنون 

ها فقط در غالب حدس یا گمان تغییرات اقلیمی را اظهار داشته که در ادامه در آب وهوایی در دوره کواترنر بوده است، در سایر دوره

 د.های مختلف را شرح خواهیم دادوران 1جدول
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 (412 414، 1394شناسی )کاویانی و علیجانی: های مختلف زمین. سیر تحوالت اقلیم در دوران1جدول 

 

 آیات مرتبط به شواهد تغییر اقلیم -

در جستجوی شواهد اقلیمی که راهنمای ما به آگاهی از چگونگی اقلیم گذشته باشد، تظاهرات مربوط به آب و هوا در زمان حال و 

نامند که از آن به عبارت می« اونیفورمی تاریانیسم»کننده است. این گونه تعمیم شواهد را تعمیم نتایج حاصل به گذشته تعیین 

توان از روی شود. براساس این اصل، چون تاثیر اقلیم در طبیعت به زمان بستگی ندارد، میتعبیر می« حال کلید گذشته است»

شود و برای ما ثابت شده است، به چگونگی اقلیم در گذشته پی برد تظاهرات معینی که امروزه بر اثر عملکرد عوامل اقلیمی ایجاد می

 (.398، 1394)علیجانی و کاویانی: 

 تحوالت هاها و زیر دورهبازه زمانی دوره هادوره

 

 

 پره کامبرین

 

 

 میلیون سال قبل 600میلیارد سال تا  4,5از 

که زمین از گازهای این دوران مصادف با آغاز آفرینش بوده، به روایتی 

ای ای تشکیل شده بود و بتدریج مایع گذشته بود، دارای پوستهبین ستاره

شود. اتمسفر زمین که سرشار از بخار آب است، بر اثر سرما جامد می

آیند. آب و ها به وجود میها و دریاچهکند و رودخانهشروع به بارش می

عات به دلیل وقوع عصرهای هوای گرم این دوران دچار تناوب بوده و به دف

 یخ قطع شده است.

 

 

 پالئوزئیک

 

 

م سال قبل، اردوویسین:  500تا  600کامبرین: 

م، 400تا  440م سال قبل، سیلورین: 440تا  500

م،  275تا  345م، کربنیفر:  345تا  400دونین: 

 م 230تا  275پرمین: 

 

 

 

 

 

 

اردوویسین: آب و هوا کامبرین: گستردگی اقلیمی گرم و یکنواخت، 

گرم و یکنواخت و فاقد مناطق اقلیمی متمایز. سیلورین: اقلیمی 

خشک، دونین: اقلیم گرم و یخبندان در آفریقای جنوبی، کربونیفر: 

نیمکره شمالی گرم و مرطوب اما گویای اقلیمی کامال یکنواخت 

نبوده، نیمکره جنوبی آغاز یخبندان بوده، پرمین: نیمکره جنوبی و 

های وسیعی فراگرفت، در نیمکره شمالی آثار ندوستان یخبندانه

 شود.یخبندان دیده نمی

 

 

 مزوزوئیک

 

 

میلیون سال قبل،  180تا  230تریاسیک: 

 م 70تا  135م، کرتاسه: 135تا  180ژوراسیک: 

های وسیعی از نیمکره شمالی و تریاسیک: خشکی و گرما در قسمت

دما حتی در قطب شمال هم زیاد بوده دهد که جنوبی، شواهد نشان می

تر شده است. ژوراسیک: اقلیم اما در اواخر این دوره هوا سرد و مرطوب

یابد. گرمتر از امروز بوده، ام در اواخر این دوره اقلیم سرد استیال می

هایی از آن مرطوب بوده های وسیعی از زمین گرم و قسمتکرتاسه: بخش

 است. 
 

 سنوزوئیک

 

میلیون سال قبل،  40تا  70ائوسن:  ترشیاری و

م،  11تا  25م، میوسن:  25تا  40الیگوسن: 

 م1تا  11پلیوسن: 

پالئوسن و ائوسن: تا پایان ائوسن اقلیمی یکنواخت و گرم بر زمین 

حاکم بوده است. الیگوسن: آب و هوا گرم و معتدل و در بعضی نواحی 

داشته است. میوسن: های سرد غلبه ای از زمستاناقلیم خشک با دوره

شود. پلیوسن: آب و هوا مانند امروز و شاید تشدید سرما محسوس می

 تر بوده است.کمی گرم

 

 کواترنر

 

هزار سال قبل،  11میلیون تا  1پلئیستوسن: 

 هزار تا به امروز 11هولوسن: 

دوره یخچالی و بین یخچالی معرف تحوالت اقلیمی این  4پلئیستوسن: 

ها همراه با ها و باال آمدن آب اقیانوسهولوسن: پسروی یخچالاند، دوره

 نوسانان اقلیمی
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کنند. از شواهد شناختی، ریخت شناختی تقسیم میشناختی، سنگشواهد اقلیمی را بر اساس ویژگیهایشان به سه گروه، زیست

نباتات و حیوانات وجود دارد و همچنین شناختی که امروزه از شرایط شناختی، با توجه به نزدیکی سیستماتیک که بین انواع زیست

های فرسایشی شناختی، نحوه جریانشود. از مطالعه شواهد سنگمحیطی و فیزیولوژیکی جانداران در دست داریم، استفاده میزیست

خره شواهد الایط اقلیم درگذشته باشد و بتواند بیانگر روند شرشود که خود میهای گذشته، مشخص میو شرایط رسوبگذاری در دوره

توانند معرف شرایط اقلیم در زمان تأثیر خود باشد ای از تظاهرات که میشناختی تأثیر بعضی عناصر اقلیمی را بر روی پارهریخت

 (. 1394)بیرجندی و همکاران:  دهدموردبررسی قرار می

فیات جدید در عرصه علوم قرآنی فقط به یک مورد که فرسایش است اشاره در اینجا با توجه به محدود بودن علم بشر در زمینه کش

 فرمائیم.می

 شواهد تغییر اقلیمی )فرسایش( -

ها های دیگری وجود داشته است که در طی آن دورهها، دورههای تشکیل کوهکند که در دنبال دورهمطالعه تاریخ زمین تایید می

ها نیز وجود دارد، گیرد. این فرسایش حتی در زمان تشکیل کوهرض فرسایش شدیدی قرار میهایی که قبالً تشکیل شده، در معکوه

 توان تشخیص داد.ساختی زیر را در تاریخ زمین میهای زمینشود. سیکلولی بعداً شدت یافته و بیشتر می

وم و سیکل آلپی که مشخص و متضمن های آرکئن، کالدونین، نیمه اول و سیکل هرسینین یا واریسین در طول مدت نیمه ددوران

 باشد.دوره سوم و چهارم است. درباره فرسایش نظریه دیویس از اهمیت زیادی برخوردار می

کند. بعد از این که حرکات زمین ها را  ایجاد میاز نظر دیویس حرکات زمین ساختی موجب باال آمدن سطح زمین شده و ناهمواری

رسد و با شروع فرسایش، پستی و به حداکثر باالآمدگی شده، دوره آرامش تکتونیکی فرا میساختی به اوج خود رسید و منجر 

آیند. این تئوری شوند و سرانجام به صورت یک ناحیه به نسبت هموار و صاف در میهای ایجاد شده، تخریب و فرسوده میبلندی

ها موثرند و از این سه که در تغییر شکل و تحول پدیده تکیه کرده است« فرآیندها» و « فرسایش» ، «ساختمان» روی سه پدیده 

، «جوانی»گیرد و دارای مراحل مورد فرسایش ، تغییر شکل در سطح پوسته زمن است که به طور مداوم و برگشت ناپذیر صورت می

 (.22-23، 1390زاد: است )فرخ« پیری» و « بلوغ»

 آیات قرآنی

 "تَعْلَمُونَ وَأَنْتُمْ أَنْدَادًا لِلَّهِ تَجْعَلُوا فَلَااتِ رِزْقًا لَکُمْ  الَّذِی جَعَلَ لَکُمُ الْأَرْضَ فِرَاشًا وَالسَّمَاءَ بِنَاءً وَأَنْزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَخْرَجَ بِهِ مِنَ الثَّمَرَ"

 (.22)سوره مبارکه بقره، آیه 

[ را همچون سقفی باالی سر شما قرار داد؛ و از آسمان آبی فرو فرستاد؛ ا بستر شما، و آسمان ]= جو زمینآن کس که زمین رترجمه : 

دانید )هیچ یک ها را پرورش داد؛ تا روزی شما باشد. بنابر این، برای خدا همتایانی قرار ندهید، در حالی که میو به وسیله آن، میوه

 .دهند(شما را روزی می اند، و نهاز آنها، نه شما را آفریده

 تفسیر قرآنی

شود پیوسته در طبیعت بوسیله آب یا باد بطئی که فرسایش عادی هم نامیده می»این جا منظور آیه  احتماالً فرسایش طبیعی یا 

ها و یخچال ها، جریان آب سطحی در روی زمین وجود نهرها و رودهاباشد و در نتیجه تاثیر قوه ثقل، سرازیری دامنهصورت گرفته می

ها و ها و همچنین پر کرده درهو غیره است. عوامل طبیعی موثر در فرسایش سبب فرسایش یافتن قلل مرتفع و کاهش ارتفاع آن

 (.101، 1366شود که نتیجه آن صاف و هموار شدن سطح زمین است )مکارم شیرازی و همکاران: ها میچاله

 نتیجه گیری  -4
های مختلف کریم مبحث آب و هوا و تغییرات اقلیمی است، پس از دقت و مطالعه پیرامون دیدگاهقرآنهای مهم در یکی از زمینه

کریم های محکم علمی سازگاری بیشتری دارد عظمت قرآنکریم با واقعیتتوان گفت که دیدگاه حقایقی قرآندر این خصوص می
ها در ژرفای آن فرو روند به بل بررسی و کنکاش است هر چه انسانبویژه در بعد آب و هوا و تغییرات اقلیمی از جوانب مختلف قا

 .تر از آن است که بتوان آن را درک نمودکریم وسیعی موضوعی و محتوایی قرآنانتهایش نخواهند رسید زیرا دامنه
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 منابع  -6
 کریمقرآن

بررسی روند تغییرات ساالنه و فصلی بارش و پارامترهای (: » 1392صحابی، حسین، ) ،مهدی اصالح، ،جلیل ،فرزادمهر ،مریم، آذرخشی
 .16، 66، مرتع و آبخیزداری )منابع طبیعی ایران(، نشریه «دما در مناطق مختلف آب و هوایی ایران

 ، تهران: شرکت سهامی انتشار، اول.«باد و باران در قرآن(: »1353بازرگان، مهدی، )
، ترکیه، دومین « بررسی تغییرات اقلیمی و عوامل مؤثر بر آن(: »  1394بیرجندی، وحید، قربانی، سید علیرضا، کاوسی، ابراهیم، )

 المللی پژوهش در علوم و تکنولوژی.کنفرانس بین
 سمت. ،تهران ،و چهارم ستی. چاپ بیدر علوم انسان قیبر روش تحق یامقدمه (،1392)محمدرضا،  ا،یحافظ ن

، مشهد: انتشارات سخن گستر و معاونت پژوهشی دانشگاه آزاد اسالمی «کریماشارات و شوهد علمی در قرآن(: » 1390زاد، میترا، )فرخ
 مشهد، اول.

 هایی از قرآن، جلد نهم، یازدهم.تهران: مرکز فرهنگی درس، «تفسیر نور(: »1386قرائتی، محسن، )
 ، تهران: سمت، ششم.«مبانی آب و هواشناسی(: »1391کاویانی، محمدرضا، علیجانی، بهلول، )

پژوهشنامۀ تاریخ ، «ادوار میانۀ اسالمی بررسی میزان دقّت خروج از مرکز مدار زمین ـ خورشید در(: » 1390) ،سید محمد، مظفّری
 .29، 44تمدن اسالمی،

 ، تهران: دارالکتب اسالمیه، جلد اول، اول.«تفسیر نمونه(: »1366مکارم شیرازی، ناصر و همکاران، ) 

 .17، 34،نشریه اقتصاد و توسعه کشاورزی، « اثر تغییر اقلیم بر رشد اقتصادی ایران(: » 1399، )زکریا ،فرج زاده ،زهرا ،خواهملکوتی

http://www.quranology.com شناسی()سایت قرآن 
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 حفظ محیط زیست  و احترام به جنبندگان در قرآن 
 

  2، حمید رحمتی  1هادی اسماعیل زاد

 

 1دانشجوی دکتری رشته فقه و حقوق، دانشگاه آزاد واحد بابل

 2رشته فقه و حقوق، دانشگاه آزاد واحد بابلدانشجوی دکتری 

 چکیده 

های زندگی امروزی بشر؛ محیط زیست و نگهداری صحیح از آن است.ازآنجایی که انسان موظف است نسبت از مهمترین مسئله
قرآن و فقه به حفاظت از محیط ریست و توامان در کنار آن رعایت حقوق حیوانات احساس مسئولیت کند، تامل و سیر در آیات 

کند. از جمله اینکه قرآن کریم محیط زیست را اسالمی انسان را نسبت به حقوق جنبندگان و نگهداری از محیط زیست تشویق می
باشد.هرچند ای روبرو میهای مهم بشری مقوله محیط زیست است که امروزه با مشکالت عدیدهامانت خدا می داند و... یکی از مسئله

عملی بسیاری برای کنترل این مهم صورت گرفته است، اما حل کامل این معضل اساسی جز با توجه به دستورات  های علمی وتالش
 های قرآنی میسر نیست.وحیانی و پایبندی به آموزه

روایی آیات مربوط به محیط زیست و احترام به موجودات را بررسی  -تحلیلی و با رویکردی قرآنی -مقاله حاضر با روش توصیفی
 ها را متوجه اهمیت این دو مهم گرداند. کرده و در صدد آن است که انسان

 محیط زیست، حقوق، قرآن کریمهای کلیدی: واژه
 

 

Respecting the animals in the Qur'an and protecting the environment 
Hamid rahmati 1, hadi smailzadeh 2 

 

Ph.D. Student in Jurisprudence and Law, Babol Azad University 
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Abstract 

One of the most important issues of today's human life is the environment and proper maintenance of it, 

since human beings are obliged to feel responsible for protecting the reset environment along with 

respecting animal rights, reflection and course in quranic verses and Islamic jurisprudence encourages 

human beings to respect the rights of animals and to protect the environment. For example, the Holy Quran 

considers the environment as a trust of God. One of the most important human problems is the environment, 

which today faces many problems, although many scientific and practical efforts have been made to control 

this important issue, but it is not possible to solve this fundamental problem completely except according 

to the revelational instructions and adherence to Quranic teachings. This paper, using descriptive-analytical 

method and with a Quranic-narrative approach, examines the verses related to the environment and respect 

for creatures and seeks to make humans aware of the importance of these two important issues 

.Keywords: Environment, Law, Holy Quran 
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 مقدمه - 1

این بحث تحت عناوینی بحث حقوق اخالقی موجودات و حیوانات از مباحثی است، که در تاریخ اندیشه اسالمی پیشینه دارد. 

(. موجودات به 1391خورد )اسالمی، مانند حقوق الدابه و حقوق البهائم یا حقوق الدابه علی االنسان در منابع اسالمی به چشم می

ک خواند تا از یهای جهان آفرینش هستند، که خداوند متعال انسان را به تأمل در آفرینش آنها فرا میویژه حیوانات از جمله شگفتی

 17ی سو به پیچیدگی وجودی آنها پی ببرد و از سوی دیگر به بزرگی آفریننده آنها اقرار کند این مطلب را خداوند متعال در آیه

 اند:سوره مبارکه غاشیه اینگونه بیان فرموده

  " أَفَلَا یَنْظُرُونَ إِلَى الْإِبِلِ کَیْفَ خُلِقَتْ "

 !گونه آفریده شده است؟نگرند که چآیا آنان به شتر نمیترجمه: 

 سوره مبارکه اسراء: 44با توجه به بیاناتی نظیر آیه  

 "اغَفُورً حَلِیمًا کَانَ إِنَّهُ تَسْبِیحَهُمْ تَفْقَهُونَ لَا وَلَکِنْ بِحَمْدِهِ یُسَبِّحُ إِلَّا شَیْءٍ مِنْ وَإِنْتُسَبِّحُ لَهُ السَّمَاوَاتُ السَّبْعُ وَالْأَرْضُ وَمَنْ فِیهِنَّ "
نیست مگر آنکه با  چیزگویند و هیچگانه و زمین و هر که در آنها است تسبیح خداوند متعال را میهای هفتآسمان» ترجمه: 

(. و 66، 5، ج 1394)قرائتی، « فهمید، همانا او بردبار و آمرزنده استکند ولی شما تسبیح آنها را نمیستایش، از او به پاکی یاد می

 فرمایند:نیز می1021-1019حضرت موالنا در دفتر سوم ابیات  همانطور که

 گویند روزان و شبــانی ذرّات عالم در نهــان / با تو میجمله

 ما سمیعیم و بصیریم و هشیم / با شمـــا نامحـرمان ما ناخوشیـم

گویند. اگر شاهد، شعور و ادراک میطبق آیه فوق تمام موجودات عالم، حتی جمادات دارای شعور هستند و تسبیح خداوند متعال 

کریم دوست داشتن موجودات به ویژه حیوانات و احساس لذت انسان از ارتباط توانند به چیزی شهادت دهند. قرآننباشند چگونه می

سوره مبارکه ص  33تا  31باره در آیات با آنها را به عنوان یک اصل مورد پذیرش قرار داده و دیدگاه حضرت سلیمان )ع(، را در این

 (.52، 1387کند )توکلی نظری، چنین بیان می

 مَسْحًا فَطَفِقَ رُدُّوهَا عَلَیَّ بِالْحِجَابِ تَوَارَتْفَقَالَ إِنِّی أَحْبَبْتُ حُبَّ الْخَیْرِ عَنْ ذِکْرِ رَبِّی حَتَّى  ،إِذْ عُرِضَ عَلَیْهِ بِالْعَشِیِّ الصَّافِنَاتُ الْجِیَادُ "

 "الْأَعْنَاقِوَ بِالسُّوقِ
من این اسبان را بخاطر پروردگارم  »گفت: ، به خاطر بیاور هنگامی را که عصرگاهان اسبان چابک تندرو را بر او عرضه داشتندترجمه: 

)آنها به قدری  ،کرد( تا از دیدگانش پنهان شدند، )او همچنان به آنها نگاه می«خواهم از آنها در جهاد استفاده کنمدوست دارم و می

)مکارم  های آنها کشید )و آنها را نوازش داد(ها و گردنجالب بودند که گفت:( بار دیگر آنها را نزد من بازگردانید! و دست به ساق

 (.289، 19، ج 1387شیرازی و همکاران، 

سالم تنها دین الهی است، که اقدام به حیوانات و موجودات نه تنها مورد تاکید پیامبر )ص( و امامان معصوم )ع( بوده است، بلکه ا

ی برای حیوانات معرفی کرده که آزار، شکار، بیرون کردن، رام حمایت از حیوانات در خواستگاه خود کرده و حریم الهی را منطقه

انات در اسالم و حقوق حیو "توان به ها و مقاالت زیادی نگارش یافته که میدادن حیوانات در آنجا حرام است. در این راستا پژوهش

بررسی حقوق جانداران در اسالم و زرتشت، با تاکید  "، از رضا قره باغی و همکاران "قوانین جدید نگهداری از حیوانات آزمایشگاهی

تحلیلی و با رویکرد  –از محمد موالیی و محمد جواد اصغری و... اشاره نمود. ما در این پژوهش با روش توصیفی  " هابر جهان بینی

 باشیم.کریم میقرآنی و روایی درصدد شناسایی جایگاه موجودات زنده در قرآن
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 روش تحقیق داده ها و -2
 

باشد، در این پژوهش محقق عالوه بر تصویرسازی آنچه هست به تشریح و تبیین  تحلیلی می – روش تحقیق در این پژوهش توصیفی

گاه استداللی محکمی  وضعیت مسئله و ابعاد آن میپردازد. محقق برای تبیین و توجیه دالیل، نیاز به تکیهدالیل چگونه بودن و چرایی 

ها و قضایای کلی موجود دربارة آن فراهم  گاه از طریق جستجو در ادبیات و مباحث نظری تحقیق و تدوین گزارش دارد. این تکیه

 ث نظری تحقیق تدوین میگردند. محقق از نظر منطقی جزئیات مربوط به مسئلهمعموالً در فصل مربوط به سوابق و مباح شود که-می

پردازد. نکتۀ قابل توجه این است که هر کدام از  گیری می دهد و به نتیجه تحقیق خود را با گزارشهای کلی مربوطه ارتباط می

 تواند به کشف حقایق علمی باالیی دارد و می تحقیقات مزبور در جای خود ارزش علمی دارد .به طور کلی، این گونه تحقیقات ارزش

ایجاد شناخت کلی و تدوین قضایای کلی در تمامی علوم و معارف بشری منجر شود، هر چند بعضی از تحقیقات توصیفی که ماهیت 

سه یا چهار توان به  شود. به طور کلی تحقیقات توصیفی را می انفرادی و موردی دارد، به ایجاد شناخت و قضیۀ کلی منتهی نمی

نگاری را نوعی مطالعۀ موردی تلقی  نگاری، که اگر قوم یابی، موردی، تحلیل محتوا و قوم گروه تقسیم کرد که عبارتند از: زمینه

 (.1397نیا، حافظ)بندی به سه گروه قائل شد توان در این تقسیم کنیم، می

 

 نتایج و بحث    3
 

 ی حقوق موجودات زنده. دیدگاه اسالم درباره

برداری از منافع حیوان، احترام حیوان بینی در نیاز انسان به بهرهی حقوق اخالقی حیوانات در عین تأکید بر واقعدیدگاه اسالم درباره

کردند فرمودند و چنین کاری را نیز به دیگران توصیه میای احسان میکند، زیرا رهبران الهی به هر موجود زندهرا نیز گوشزد می

ترین آید. و مهمهای اسالمی جانشینی خدا بر روی زمین، نقطه اوج تعالی شخصیت اخالقی و رفتاری انسان به حساب میمطابق آموزه

گونه که خداوند متعال عنصر خالفت الهی بعد از فراگیری معارف دینی، آباد ساختن زمین و نجات آن از هر گونه تباهی است. همان

 اید: فرممی 61در سوره مبارکه هود آیه 

 " هُوَ أَنْشَأَکُمْ مِنَ الْأَرْضِ وَاسْتَعْمَرَکُمْ فِیهَا "

اوست که شما را از زمینی ایجاد کرد و با تربیت تدریجی به هدایت فطری به کمالتان رسانید تا با تصرف در زمین آنرا »  بگو:ترجمه: 

 (.459، 10، ج 1392)طباطبایی، « برداری کنیدقابل بهره
کند گیرد. کسی که به جای حرمت زمین آن را ویران میگستره زیست بشر از عمق زمین تا اوج آسمان را در بر میمقصود از زمین 

کند و به کند و به جای کاشتن نهال آن را قطع میکند و به جای مرمت زمین آن را ویران میو به جای کاشتن نهال آن را قطع می

کند و به دروغ خود را جانشین قرار عنوان خالفت را همانند محیط زیست آلوده می سازدسازی محیط آن را آلوده میجای سالم

  دهد.می
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 کریم در قبال حفظ موجودات زنده و محیط زیست. ماموریت انسان از دیدگاه قرآن3

تأمین اصول زیست های انسان به عنوان خلیفه خداوند متعال، آبادانی زمین است و منظور از آبادانی زمین یکی از مأموریت

رسد که جامع تمام نوردد و به رشدی میمحیطی برای حیات انسانی است، حیاتی که مرزهای حیات گیاهی و حیوانی را در می

دهد و هم زندگی آدمی از ضرر اخالقی مصون مراحل نبات و حیوانی است و در سایه آن، هم به محیط زیست را از خطر تباهی می

 ماند. می

 شود. مند میبرد و هم روح از نعمت هدایت خداوند متعال بهرههم جسم از مزایای طبیعت سالم بهره میدر نتیجه 

بینانه، خردپذیر، معتدل و متکی کریم و اسالم در باب حقوق موجودات زنده نظریه واقعشود نظریه قرآنگونه که مالحظه میهمان

 بر مبانی مستدل است. 

داند و از سوی دیگر مسئولیت و رعایت حقوق موجودات زنده را از وجودات زنده هستی را با ارزش میاین نظریه، از سویی همه م

داند و سایر شمارد. نه مانند نظریه انسان مدار است که فقط انسان را با ارزش میوظایف اصلی انسان به عنوان خلیفه الهی بر می

ت انسان را از هر گونه تصرف در طبیعت کامالً باز بگذارد نه مانند نظریه عالم ارزش تلقی کند و دسمخلوقات و موجودات زنده را بی

آورد )اسالمی، ی موجودات زنده نیز مسئول به حساب میداند او را در برابر همهترین مخلوقات میمدار است. اگر انسان را شریف

1391.) 

 های حقوق موجودات زنده. نشانه4

 فرمایند: سوره مبارکه انعام، مسئله حشر حیوانات را بیان می 38خداوند متعال در آیه 

 "یُحْشَرُون رَبِّهِمْ إِلَى ثُمَّ شَیْءٍ مِنْ الْکِتَابِ فِی فَرَّطْنَا مَاوَمَا مِنْ دَابَّۀ  فِی الْأَرْضِ وَلَا طَائِر  یَطِیرُ بِجَنَاحَیْهِ إِلَّا أُمَمٌ أَمْثَالُکُمْ  "
هایی همانند شما هستند. ما کند، نیست مگر اینکه امتای که با دو بال خود پرواز میدر زمین، و هیچ پرندهای هیچ جنبندهترجمه: 

 .گردندهیچ چیز را در این کتاب، فرو گذار نکردیم؛ سپس همگی به سوی پروردگارشان محشور می

توان آیات مربوط به شود. مینده حقوق ثابت میکه این نکته بیانگر شعر در حیوانات است و بر اساس این شعور برای موجودات ز

سوره  9سوره مبارکه تکویر حشر زمین و آسمان آیه  5توان از: آیه حشر موجودات را به سه بخش تقسیم کرده حشر حیوانات را می

 سوره مبارکه مریم دریافت. 70تا  98سوره مبارکه انعام و  128مبارکه قیامت و حشر جنیان و شیاطین آیه 

کریم هر یک از موجودات زنده طبیعت را نه یک دار خداوند متعال هستند. قرآنی هستی امانتکریم همهر اساس آیات قرآنب
خویش را  کند که با برخورداری از نفس، حیات، فرد، اختیار و انتخاب سی تکاملیشی بلکه شخصیتی منحصر به فرد معرفی می

 کنند.و متعالی تالش می پیماید و برای رسیدن به درجات کمالمی
 

 نتیجه گیری و جمع بندی - 4
ی شمول این منزلت را نه تنها تا حیوانات و کریم دامنه. تمامی موجودات زنده دارای منزلت و جایگاه مستقل هستند قرآن1

 برد.گیاهان بلکه تا جمادات پیش می
کریم در عین تاکید بر اً ابزاری از آنها ممنوع است، قرآنکریم هرگونه استفاده صرف. در بحث حقوق موجودات زنده در قرآن2
 کند.برداری از منافع موجودات زنده به ویژه حیوان احترام به حیوان را نیز توصیه میبینی در نیاز انسان به بهرهواقع

کاری در دنیا و آخرت  کریم هرگونه آسیب رساندن و آزار دادن موجودات زنده ممنوع است و مرتکب چنین. از دیدگاه قرآن3
 مستوجب عذاب دنیوی و اخروی خواهد شد.
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 واکاوی و بررسی طبیعت از دیدگاه قرآن کریم
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 چکیده 

مکتب و آیینی به اندازه اسالم به طبیعت اهمیت نداده است، از سویی دیگر  گردد که هیچبا نگاهی به آیات قرآن کریم روشن می

های قرآن کریم به تر از این، بسیاری از سورهکند و مهمی طبیعت و عناصر آن میبسیاری از آیات قرآن انسان را تشویق به مطالعه

گونه ای آفریده است که و... خداوند منان انسان را بهنام یکی از عناصر طبیعت نامگذاری شده است. مانند سوره رعد، نجم، حدید 

سرنوشت او به طبیعت وابستگی دارد تا بدین وسیله در دامان طبیعت رشد کند و به آن نیازمند باشد. طبیعت و هرچه در طبیعت 

تحلیلی و با  -توصیفی ای آفریده شده تا در خدمت انسان باشد و نیازهای او را برطرف کند. پژوهش حاضر با روشگونههست به

ها بقبوالند و انسان را متوجه این حقیقت کند که طبیعت و عناصر رویکرد قرآنی در صدد آن است که ابتدا اهمیت طبیعت را به انسان

 هد.ها گذارده شده و انسان امروز بایستی این امانت را به سالمت به آیندگان هدیه دعنوان امانت در دست انسانموجود در آن به 

 طبیعت -عناصر -قرآن کریمهای کلیدی: واژه
 

 

Analysis and Study of Nature from the Perspective of the Holy Quran 
 

Abbas ranjbar 1, Hamid rahmati 2, Hadi esmaeilzade 
 

-1 Assistant Professor of Jurisprudence and Principles of Law, Azad University of Babol 

-2 Ph.D. Student, Jurisprudence and Principles of Law, Babol Azad University 

-3 Ph.D. Student, Jurisprudence and Principles of Law, Babol Azad University 

 

Abstract 

Nature and everything in nature is created in a way that serves human beings and meets his needs. The 

present study, with descriptive-analytical method and with a Quranic approach, seeks to first accept the 

importance of nature to human beings and make human beings realize the fact that nature and its elements 

are put in the hands of human beings as trustees and today humans should give this trust to posterity. 

Keywords: Holy Quran- Elements - Nature. 
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