
با  يگاوخون يلامللنيب تاالب ياماسه يهاات تپهیريتغش یپا ١ 

 ٢ يار ماهوارهیاستفاده از تصاو

 ٣  3، سیدجمال الدین خواجه الدین2، رضا جعفري1*عاطفه جبالی

 ٤  اصفهان یبیابان زدایی، دانش آموخته دانشگاه صنعت -یکارشناس ارشد منابع طبیع - 1

 ٥  استادیار گروه مرتع و آبخیزداري، دانشکده منابع طبیعی، دانشگاه صنعتی اصفهان - 2

 ٦  آبخیزداري، دانشکده منابع طبیعی، دانشگاه صنعتی اصفهان استاد گروه مرتع و - 3

  ٧ 

 ٨ دهیچک

مه فعال، یفعال و ن یيها(ارگ ورزنه)، تپه يگاوخون ياماسه يهاتپه ٩ 

هستند.  يگاوخون ي املللنياستان اصفهان و غرب تاالب ب يدر جنوب غرب ١٠ 

ز یند و نیمنايفا میا ياماسه يش طوفاایرا در افزا يآا نقش مهم ١١ 

گردند. در این مطالعه ها در این ناحیه ميدن جادهیباعث خسارت د ١٢ 

، MSS ،TMاي اي با استفاده از تصاویر ماهوارههاي ماسهتغیريات تپه ١٣ 

ETM+  وLISSIII  سال مشخص گردید. در مرحله پیش پردازش، متامي  ٣٢در طي ١٤ 

 ١٥ هايکمرت از یک پیکسل تصحیح هندسي شدند. نقشه RMSبا خطاي  ،تصاویر

هاي پردازش کاربري و پوشش اراضي منطقه، با استفاده از تکنیک ١٦ 

 ١٧ NDVIشامل آنالیز مؤلفه اصلي، ترکیب رنگي کاذب، شاخص گیاهي  ،تصویر

بندي نظارت شده به روش حداکثر احتمال تولید گردیدند. و طبقه ١٨ 

% مهخواني ٨٩که بیش از  ،بندي شده نشان دادهاي طبقهبرآورد صحت نقشه ١٩ 

هاي زمیين وجود دارد. مقایسه توزیع و داده ايماهواره بني تصویر ٢٠ 

اي در طي زمااي خمتلف با استفاده از روش مقایسه هاي ماسهمکاني تپه ٢١ 

-هاي ماسهناحیه تپهدر سه دهه گذشته بندي آشکار منود که پس از طبقه ٢٢ 

داشته  ،هکتار) افزایش ١٩۵۶١به  ١۴۴٧۵هکتار (از  ۵٠٨۶اي تقریبًا  ٢٣ 

اي و تقریبًا در خبش مرکزي و جنوبي افزایش در نواحي بني تپهاست. این  ٢٤ 

 ٢٥ ارگ مشاهده شد. 

 ٢٦  اصفهان. ،يگاوخون ر ماهواره،یتصو، ياماسه يها: تپهيکلمات کلید
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Abstract ٣٨ 
Sand dunes of Gavkhouni (Varzaneh Erg) are active and semi – active dunes in the southeast of Isfahan province ٣٩ 
and west of Gavkhouni international wetland. They play key role in increasing dust storms and causing damages ٤٠ 
to roads in the region. In this study, sand dunes changes were detected using satellite MSS, TM, ETM+ and LISS ٤١ 
III images during 32 years. In pre-processing stage, all images were geometrically registered with RMS error ٤٢ 
less than one pixel. Land use/cover maps of the region were produced using image processing techniques ٤٣ 
includingprinciple component analysis,false color composite,NDVI vegetation index and supervised ٤٤ 
classification applying maximum likelihood classifier. The accuracy assessment of the classified maps indicated ٤٥ 
that there was more than 89% agreement between the satellite and field data. Comparison of spatial distribution ٤٦ 
of sand dunes of different times using post classification method, revealed that the area of sand duneshas been ٤٧ 
increased about 5086 ha (from 14475 to 19561ha) in past three decades. This increase was observed in the inter- ٤٨ 
dune areas and mostly in central and southern section of the Erg.  ٤٩ 
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