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 چکیده

 مالی ساراتخ بهداشتی، و اجتماعی قابل مشاهده است که همه ساله، عالوه بر عوارضهای روان در مناطق مختلفی از ایران  مشکل ماسه

 به صدمه ا،هبیماری شیوع کشاورزی، هایزمین شدن مدفون باعث روان هایماسه آورد. تودهمی بار به آنها ساکنان برای را ناپذیری جبران

وهش به در این پژ. گرددمی روستاها و شهرها در محیطی زیست هایآسیب و زیربنایی تجهیزات و تأسیسات تخریب ساختمان، و راه تأسیسات

ستان خراسان ادر  2020تا  1990از سال  با استفده از سنجش از دور های ماسه ایههای روان و تغییرات تپبررسی و تحلیل میزان گسترش ماسه

باشد. در مورد می 2020تا  1990از سال  8و  7، 5های مورد استفاده این تحقیق تصاویر ماهواره لندست باشد. دادهجنوبی شهرستان بشرویه می

 دی ماهوارهبنتصاویر طبقهبندی نظارت شده انجام گشت. ی انجام و سرانجام طبقهای ابتدا تصحیحات رادیومتریکی و اتمسفرتصاویر ماهواره

 هکتار رسیده است. 55000به  2020هکتار و در سال  44850به میزان  1990ای در سال  لندست مساحت مناطق ماسه

 .شدهطبقه بندی نظارت  ،شهرستان بشرویه، ای لندستتصاویر ماهواره، های روانماسه :کلیدواژه
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 مهمقد

نیمه  ق خشک وطدرصد را منا 36در سطح جهان 

درصد این سطوح کامالً خشک و  1۹خشک در برگرفته که 

درصد از  6۵(. 137۹، )معتمد فاقد حیات گیاهی است

فراخشک است که از  مساحت کشور ایران دارای اقلیم خشک و

طول و عرض جغرافیایی با کمربند بیابانی جهان انطباق  نظر

از اشکال عمومی و  یاماسه یهاتپه (.1383 ارد )رفاهی،د

نماهای طبیعی در مناطق بیابانی است که بیش از سایر 

نماهای طبیعی سطح بیابان را اشغال کرده است از این رو در 

برخی موارد پیدایش آنها از مصادیق گسترش بیابان بر اثر 

شاخص از و آیدبشر به شمار می هاییتتغییرات اقلیم و فعال

، 1همکاران و نیلوگردد )یقلمداد م زایییابانهای مهم ب

2004.)  

وجود خشکسالی و کاهش بارندگی باعث وقوع طوفان 

ها مقدمه حرکت و این باد و طوفان شودیگرد و غبار م

روان  یهاروان را فراهم ساخته است. حرکت ماسه یهاماسه

 شودیم یستیز یرباعث تاثیر بر بسیاری از مناطق زیستی و غ

 یسات، بهبه مدفون ساختن بسیاری از تاس توانیکه از جمله م

خطر افتادن سالمت و زندگی جامعه گیاهی و جانوری و 

ای به عنوان ماسه یهاها و تپهانسانی نام برد. مهاجرت شن

ک خطرات ژئومورفولوژی در مناطق خش ینتریکی از برجسته

 هایها, زمینی, ساختمانهای کشاورزاست که برای فعالیت

کشت شده, خطوط لوله و شبکه حمل و نقل مشکالت جدی 

 (. 13۹2ایجاد کرده است )مقصودی و همکاران، 

نظر به اینکه شغل اصلی ساکنان این مناطق کشاورزی 

 هایینو اقتصاد مردم به آن وابسته است خسارت وارده به زم

شت. کشاورزی کشاورزی تاثیر زیادی بر این موضوع خواهد دا

اقتصادی با ارزش این مناطق به شمار  هاییتاز جمله فعال

و بیش از هر چیز وابسته به شرایط جوی و محیطی  رودیم

 (. از جمله تاثیرات ریزش شن و1381، 1374است )خالدی، 

ها بر اثر آبیاری ماسه این است که نمک موجود در این ماسه

ها افزایش یابد و کشاورزی حل شده و شوری خاک هایینزم

                                                            
1-  Levin et al 

 آیدو بازده تولید پایین می گرددیکاشت محصوالت محدود م

باعث انتقال نمک به  شدید منطقه یهمچنین وجود بادها

کشاورزی، افزایش  یهامجاور، فرسایش خاک هایینزم

، پوشیده شدن گیاهان با شن و هایوهها، متبخیر، ریختن گل

. شودیم غیره افشان وپرواز حشرات گرده ماسه جلوگیری از

غالت  یهاهای تیز سیلیس موجب قطع ساقهضمن اینکه دانه

 (. 1368 ،)خسرویشود یگندم( م )جو و

پوشیده شدن زمین با ارزش اقتصادی باال باعث 

. رودیبالاستفاده ماندن آنها شده و عمالً کارایی آنها از بین م

سکونی این در اطراف مناطق م یاماسه یهاوجود اراضی و تپه

که هر لحظه بر اثر تغییر شرایط  آوردیخطر بالقوه را بوجود م

محیطی زندگی ساکنان آن مناطق تحت تاثیر قرار گیرد. 

بنابراین نیاز است تا این خطر مورد بررسی قرار گیرد و 

برای مقابله و یا کاهش اثرات آن و همچنین حفظ  یزیربرنامه

ن منظور مطالعه سرعت، منابع طبیعی صورت پذیرد. برای ای

از اهمیت زیادی  یاماسه یهاجهت حرکت و جابجایی تپه

(. یکی از اهداف بررسی 201۵، 2برخوردار است )هرمانس

روان، بررسی خسارات وارده به  یهاتأثیرات حرکت ماسه

کشاورزی، منابع آبی، کانالهای آبی مناطق مسکونی  هایینزم

روزه با استفاده از فناوری ام. (1380کاویانی، است. )غیره  و

 هاییاسدر مق یادور و پردازش تصاویر ماهواره سنجش از

هوایی که  یهامتفاوت وزمان اندک در کنار استفاده از عکس

تغییرات  توانیاند مدر مقیاس زمانی مناسبی گرفته شده

در این راستا هدف پژوهش حاضر، روان را رصد کرد.  یهاماسه

روان در شهرستان بشرویه، خراسان  یهاهبررسی جابجایی ماس

 باشد.، میجنوبی و مناطق تحت تاثیر آن
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 هاروشمواد و 

 منطقه موردمطالعه

کانون  3هزار هکتار،  780شهرستان بشرویه با وسعت 

 یه، کانون بحرانیگ بشرویر یهابه نام یش بادیبحران فرسا

 241به  هاآباد بجستان دارد که مساحت آن چاه نو و قاسم

هزار  7۵ه با یگ بشروین آنها ریتررسد و مهمیهزار هکتار م

گر اگر چه در حوزه فردوس و یکانون د 2هکتار وسعت است و 

زگردها یر ریه را تحت تاثیبجستان قرار دارد اما شهرستان بشرو

 ۵7درجه و ۵7این منطقه در عرض جغرافیایی . قرار داده است

درجه  34و طول جغرافیایی دقیقه  36درجه و ۵7دقیقه تا 

دقیقه در شرق ایران و در شمال  28درجه و33دقیقه تا  ۵3و

کیلومتری جنوب  88، در راسان جنوبیاستان خ غرب

 واقع است طبس کیلومتری شمال شرقی 120و  فردوس غربی

 .(1)شکل 

 

 

الف: کشور ایران، ب: استان خراسان جنوبی، ج:  (:1)شکل 

 شهرستان بشرویه، د: کویر بشرویه

 داده های مورد استفاده

 ایتصاویر ماهواره

منطقه  8و  7، ۵در این پژوهش تصاویر لندست 

 1استفاده شد. که در جدول  2018تا  1۹۹0بشرویه در سال 

 دهد.نشان می تصاویر مورده استفاده را در این تحقیق را

 (: تصاویر ماهواره ای مورد استفاده1جدول )

 ساعت تصویر برداری نام ماهواره سال

 10 ۵لندست  1990

 10 ۵لندست  2000

 ۹,۵0 7لندست  2010

 ۹,4۵ 8لندست  2018

 

 روش کار تحقیق

 ایپیش پردازش تصاویر ماهواره

 تصحیحات اتمسفری 

شود، از دریافت میها اصوال تصاویری که توسط ماهواره

تعداد زیادی سلول یا پیکسل تشکیل شده است. هر پیکسل 

ای از زمین ساطع نشان دهندة بازتاب نوری است که از عارضه

شود. این بازتاب دارای مقادیر شده و توسط ماهواره دریافت می

(. 13۹0نامند )ولیزاده، می 3DNرقومی است که آن را 

رتفع کردن این انحرافات با بنابراین اصالحات زیر جهت م

صورت پذیرفته است: اتفاق  ENVI ۵,1 استفاده از نرم افزار

DN   بابررسی هیستوگرام باندها مقدار کمترین افتاده در هر

در میان اجسام  میزان انعکاسیک از آن ها مشخص شد. 

باشد؛ مختلف، کمترین مقدار به آب است که در حدود صفر می

با  این مطلب که این عوارض در منطقه  بنابراین با توجه به

                                                            
Digital Number -1 

Richard et al -2 

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86_%D8%AE%D8%B1%D8%A7%D8%B3%D8%A7%D9%86_%D8%AC%D9%86%D9%88%D8%A8%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D8%B1%D8%AF%D9%88%D8%B3
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D8%B1%D8%AF%D9%88%D8%B3
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B7%D8%A8%D8%B3
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B7%D8%A8%D8%B3
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ای اختالف حد پایین مشخص شد و در قسمت محاسبات نقشه

این اختالف از تمام اعداد رقومی باندها کسر شد )علوی پناه 

 (.13۹۵همکاران، 

 تصحیحات هندسی 

تصاویر سنجش از دور به طور ذاتی با اعوجاج هندسی 

یادی بستگی دارند. که این اعوجاجات به عوامل ز استمواجه 

ها ها، موقعیت مکانی آندرواقع عالوه بر مقادیر عددی پیکسل

-خوش تغییراتی مینیز در تصاویر خام سنجش از دور دست

 (2006، 4)ریچارد و همکاران شود این تغییرات تابع هندسه

صوصیات ذاتی سیستم تصویربرداری مثل مدار ماهواره، وخ

باشد )آرخی و کردن تصویر می موقعیت، ارتفاع و زاویة جاروب

معموالً با استفاده ها (. تصحیح این گونه خطا138۹همکاران، 

ها ها یا با استفاده از پارامترهای مداری ماهوارهایاز چند جمله

(. به 2003، ۵پذیرد )ووبتصورت تصحیحات هندسی می

منظور برقرارکردن توازن بین این اعوجاجات و تبدیل هندسة 

 (.2001، 6گیرند )ماترشکل واقعی زمین صورت می تصاویر به

 7طبقه بندی تصاویر

های طیفی طبقه بندی تصاویر به جداسازی مجموعه

مشابه و تقسیم بندی آن ها که دارای رفتار مشابه و تقسیم 

بندی آن ها که دارای رفتار طبقاتی طیفی یکسانی باشد،طبقه 

دازش که مرتبط بندی اطالعات ماهواره ای گفته در مرحله پر

های تشکیل دهنده شود. به عبارتی طبقه بندی پیکسلمی

ها به تصاویر،اختصاص دادن یا معرفی کردن هریک از پیکسل

کالس یا پدیده خاصی را طبقه بندی اطالعات ماهواره ای می 

ای پیکسل هایی با ارزش گویند. در طبقه بندی تصاویر ماهواره

گیرد. البته طبقه بندی عددی یکسان در یک گروه قرار می

ای به شکل نظارت نشده یا نظات شده انجام تصاویر ماهواره

گیرد. درطبقه بندی نظارت شده برای رده بندی پیکسل ها می

                                                            
 

Wubet -1 

Mather -2 

 
7 - Supervised Classification  

گردد، بدین معنی که با از نمونه های آموزشی استفاده می

-از کالسهای مشخصی از تصویر برای هرکدام تعریف پیکسل

های در نظر گرفته شده ها، عمل طبقه بندی در قالب کالس

 (.13۹6گیرد )یوسفیان،انجام می

در این تحقیق سعی شده  توسعه شهرنشینی را با  

نشان دادن کاربری احاطه شده در روستای قاسم آباد و روند و 

سال با  4سال با تصاویر لندست و طی  3گسترش آن را طی 

ل ارث به نمایش گذاشته شود. جهت تعیین نقاط وکتوری گوگ

کاربری اراضی این منطقه برگرفته از تصاویر ماهواره ای از 

های طبقه بندی نظارت شده )مینیمم(  با استفاده از نمونه

هایی آموزشی سطح منطقه و هوش مصنوعی که هر دو پوشش

استفاده شده  شامل گیاه، خاک و مناطق مسکونی هستند،

 است.

 رین  فاصلهتکوتاه

اساس روش طبقه بندی کوتاه ترین فاصله بر محاسبه 

 وا( بردار میانگین هر کالس )مقادیر میانگین در تمام بانده

د چن ها در فضایمحاسبه فاصله پیکسل نامعلوم تا این میانگین

صله باشد. کالسی که میانگین مقادیر آن، کمترین فاطیفی می

 اهده پیکسل نسبت داده خورا با پیکسل دلخواه داشته باشد ب

شد. این روش جزء روش نظارت شده است و اطالعات الزم 

های ها در فضای چند طیفی از پیکسلبرای شناسایی کالس

معلوم استخراج می شوند. منطق طبقه بندی همان منطق 

 .(13۹6ترین میانگین است )فاطمی،نزدیک

ت ندسدر این پژوهش با استفاده از تصاویر ماهواره ای ل 

به بررسی وضعیت کاربری اراضی  2018و  2011، 2001  سال

ده شدر حوزه توسعه شهری از روستای قاسم آباد یزد پرداخته 

است. روش طبقه بندی نظارت شده بر روی تصاویر اعمال 

شده است. در روش نظارت شده بعد از تشخیص کالس ها یا 

ت شده اساستفاده از روش حداقل فاصله اقدام به طبقه بندی 

 .انجام شده است Envi.این طبقه بندی در محیط نرم افزار 
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 تحقیق نتایج و ها داده تحلیل

ت ای لندسبندی تصاویر ماهوارهطبقه ۵تا  2های کلش

ای برای مساحت و ضریب کاپا تصاویر ماهواره 2-4و جدول 

ای در بررسی کاربری اراضی و میزان تغییرات مناطق ماسه

ز ادهد. طبق نتایج بدست آمده شهرستان بشرویه را نشان می

 بیشترین مساحت منطقه را 1۹۹0بندی تصاویر در سال طبقه

 خاک و کمترین آن را مناطق مسکونی فرار گرفته است. طبق

بوده  0,71دقت طبقه بندی تصاویر لندست  1۹۹0نتایج سال 

 هکتار بوده است. 448۵0ای های ماسهو مساحت مناطق تپه

هکتار رسیده  ۵1100ای مساحت مناطق ماسه 2000در سال 

ن هکتار افزایش را نشا 6۵00تقریبا  1۹۹0که نسبت به سال 

بیشترین مساحت  1۹۹0دهد. در این سال همانند سال می

 مربوط به خاک و کمترین آن مناطق مسکونی است. دقت

 بوده است.  0,68طبقه بندی در این سال 

بندی حاصل از دقت نقشه طبقه 2010در سال 

ای و مساحت مناطق ماسه 0,77میزان  7ای لندست ماهواره

هکتار  1400فقط  2000بوده است که نسبت به سال  ۵2۵00

 مناطق پوشش گیاهی 2020دهد. در سال افزایش را نشان می

 اهیا کرده است. افزایش پوشش گیبه میزان زیادی افزایش پید

-ای جلوگیری میبه میزان زیادی از پیش روی مناطق ماسه

ط کند و لی این مناطق پوشش گیاهی بیشتر زارعی بوده و فق

میزان مساحت  2020در یک فصل رویش دارند. در سال 

ه بهکتار رسیده که نسبت  ۵۵000ای به های ماسهمناطق تپه

 تار افزایش را نشان می دهد. درهک 2۵00میزان  2010سال 

است که باالترین  0,78دقت نقشه طبقه بندی  2020سال 

 بندی در دوره آماری است. دقت طبقه

 

 1990 ای سالبندی تصاویر ماهوارهطبقه(: 2شکل )

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 2000 ای سالبندی تصاویر ماهوارهطبقه(: 3ل )شک
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 2010 ای سالهبندی تصاویر ماهوارطبقه(: 4ل )شک

 2020 ای سالبندی تصاویر ماهوارهطبقه(: 4ل )شک

 

 

 

 

(: میزان تغییرات مساحت مناطق تپه های ماسه ای حاصل 2جدول )

 ایاز تصاویر ماهواره

 

 گیرییجهنت

 مختلف ندهاییفرآ با نیزم مورفولوژی در راتییتغ

 فقر و باران کمبود. شودیم کنترلی انسان هایتیفعال و ینیزم

 ذرات حمل و خاک روی کاوش امکان باد به یاهیگ پوشش

. (1387 همکاران و آباد لیخل انیمعمار) است داده را یسطح

 اسیمق در و تاس هاقاره تمام یاساس مسأله بادی شیفرسا

 شیفرسا از کمتر دیشا بادی شیفرسا خطر و تیاهم یجهان

 میلاق را رانیا کشور مساحت از درصد 6۵ یطرف از. نباشد یآب

 عرض و طول نظر از که. است گرفته فرا خشک فرا و خشک

و  )نگارش دارد انطباق جهان یابانیب کمربند  با ییایجغراف

 (.1387لطیفی، 

 ابزارها نیقدرتمندتر از یکی دور از سنجش ریتصاو

 یبرا کارآمد روش کی نیا رایز است نیزم سطح یبررس یبرا

 آنها به یدسترس که است یمناطق و عیوس مناطق مطالعه

 و نیزم از استفاده کییموزا ن،یبنابرا. است دشوار ای محدود

 یهاستمیاکوس دهدیم لیتشک را نیزم که ینیزم پوشش

 دور هرا از ریتصاو از استفاده با نتوایم را نیزم سطح مختلف

  (.201۵ ن،یلو ؛2011 ،یلیکارن و نیروزنشتا) کرد میترس

در این پژوهش که از تصاویر و سری زمانی مختلف 

ای استفاده شد. نتایج های ماسهبرای بررسی پهنه ها و تپه

بیشترین  1۹۹0بندی تصاویر در سال بدست آمده از طبقه

کمترین آن را مناطق مسکونی فرار مساحت منطقه را خاک و 

دقت طبقه بندی تصاویر  1۹۹0گرفته است. طبق نتایج سال 

 ضریب کاپا مساحت مناطق ماسه ای به هکتار سال

1۹۹0 448۵0 0,71 

2000 ۵1100 0,68 

2010 ۵2۵00 0,77 

2020 ۵۵000 0,78 
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 448۵0ای های ماسهبوده و مساحت مناطق تپه 0,71لندست 

ای مساحت مناطق ماسه 2000هکتار بوده است. در سال 

 6۵00تقریبا  1۹۹0هکتار رسیده که نسبت به سال  ۵1100

دهد. در این سال همانند سال هکتار افزایش را نشان می

بیشترین مساحت مربوط به خاک و کمترین آن مناطق  1۹۹0

بوده است.  0,68مسکونی است. دقت طبقه بندی در این سال 

ای بندی حاصل از ماهوارهدقت نقشه طبقه 2010در سال 

 ۵2۵00ای و مساحت مناطق ماسه 0,77میزان  7لندست 

هکتار افزایش  1400قط ف 2000بوده است که نسبت به سال 

مناطق پوشش گیاهی به  2020دهد. در سال را نشان می

میزان زیادی افزایش پیدا کرده است. افزایش پوشش گیاهی به 

کند و ای جلوگیری میمیزان زیادی از پیش روی مناطق ماسه

لی این مناطق پوشش گیاهی بیشتر زارعی بوده و فقط در یک 

-میزان مساحت مناطق تپه2020فصل رویش دارند. در سال 

هکتار رسیده که نسبت به سال  ۵۵000ای به های ماسه

هکتار افزایش را نشان می دهد. در سال  2۵00میزان  2010

است که باالترین دقت  0,78دقت نقشه طبقه بندی  2020

 بندی در دوره آماری است.طبقه
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