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  دهیچک
 

بیا  .   اشیار  نویود اکولوژیکی در سکونتگاهها  می توان به تغییرات کاربری اراضیی –از بارزترین تحوالت محیطی 
 ع منیاب هینیه ازاسیتااد  بو نیز بیاالص  کوویود    و توسعه مناطق مسکونی و صنعتی   توجه به رشد سریع جوعیت

از   بهینیه تااد ریزی صحیح و طوالنی میدت در زمینیه اسیشود بنابراین لزوم یک برنامه  وجود احساس میم اراضی
در اضیی ت کاربری ارشناصت روند تغییرانوع احتیاجات جامعه انسانی مشهود است. براین اسییاس  اراضییی براسیاس

 در جهتن زان و کشاورزابرنامه ری بیه صصیوص مدییران و بهر  برداران بیه بهر  برداری بهینه و ارائه نتایج  جهت 
از روشیهای  بیا اسیتااد  لذا در این مقاله سعی می گرددمیواشید  منابع اراضیتالش در را  حاظ و صیییانت از تیوان 

 علوی و با تاکید بر تصاویر ماهوار  ای نسوت به این امر مهم اقدام گردد.
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  مقدمه -

 یدهانیو فرا طیمح یرو یهستند که اثرات قابل توجه نیسطح زم راتییتغ نیاز جوله مهم تر یاراض یکاربر راتییتغ
 یور  زماند کیطول   ن در راتییاز تغ ی گاه ،یداشتن اطالعات به روز از پوشش اراض تی. عالو  بر اهوگذارندیم یطیمح
 یش کی تیها در وضعاوتتا ییشناسا ندیفر  رات،ییتغ یاست.  شکارساز تیاهو زیحا اریبس نرایو مد زانیبرنامه ر یبرا زین
 یهاد یپد انسان و تعامالت وفهم بهتر روابط  یبرا یاهیمتااوت است که پا یمشاهد   ن در زمان ها لهیبه وس د یپد ای
 یابیو ارز تیریدر مد یاساس یاازهیاز ن یکی یطور کلو به   وردیو استااد  بهتر از منابع را فراهم م تیریمد یبرا یعیطو

  .است یعیمنابع طو
 ی شکارساز یبرا یددمتع ی، روش ها و داد  هاGIS سنجش از دور و یهای ورحال حاضر با توجه به توسعه فن در
سنجش از  یهااز داد  ستااد ا لی، پتانس(GIS)یائیاطالعات جغراف یهاسنجش از دور و سامانه قیوجود دارد. تلا راتییتغ

گوناگون را  یو مکان یزمان یهااسیدر مق یاراض یپوشش و کاربر راتییتغتواند  یو م دهدیم شینحو افزا نیدور را به بهتر
ز ه از بروروش است ک نیرمعوول ت یپس از طوقه بند سهیمقا رات،ییتغ ی شکارساز یروش ها انیم از . شکار کند یبه صوب
دو  نیب یاهیوشش گپ یوژو فنول یطیمح یتااوت ها ،یسنجند ، اثرات اتوسار یها یژگیدر و رییتغ جهیکه در نت یمشکالت

در  یتعددطالعات مم ریصا یشود. در سال ها یم یمستقال طوقه بند ریهر تصو رایکند، ز یم یریشود جلوگ یزمان حاصل م
  .انجام گرفته است یاراض یپوشش و کاربر راتییتغ ی شکارساز نهیزم
و  1990 یسال هاTM سنجند  ریشهر اصاهان را با کوک تصاو یو پوشش اراض یکاربر راتیی( تغ1384و هوکاران) یعیرب

 تمیرالگو ر،یوتصا یو بارزساز کیومتریو راد یهندس حیکردند. پس از تصح یبررس ییایاطالعات جغراف ستمیو س 1998
پس از  هسیوش مقاربا  راتییتغ یقرار گرفت و سپس  شکارساز  ادمورد استا ریتصاو یبندحداکثر احتوال به منظور طوقه

د  منطقه حااظت ش یهانگلسطوح ج رییروند تغ یابی( به منظور ارز1386و هوکاران) ییرضا ]1[انجام شد.  ،یبندطوقه
کالس به چهار  ریتصاو یبنداستااد  کردند. طوقه 2005سال   SPOTو 1987سال TMسنجند   ریارسواران از تصاو

 سهیمقا   از روشستاادابا  گلجن راتییتغ یبه صورت نظارت شد  و با روش حداکثر احتوال انجام شد.  شکارساز یکاربر
 ]2[ود. سال ب 18 ینشان دهند  کاهش قابل توجه سطح جنگل در ط جیانجام گرفت و نتا یپس از طوقه بند

 روش تحقیق -
ای هاست روش گرای شئبندهای کاربری اراضی، روش طوقهبندی نقشهقهروش بکار برد  شد  در این مطالعات  برای طو

-لگوریتمها و اروش شوند.بندی میپیکسل مونا دسته گرا و هوچنینای از جهتی به دودسته شئبندی تصاویر ماهوار طوقه

گونه که د  و هوانورت پیکسل مونا بوصشود عووماً بهکاربرد  میای بهبندی تصاویر ماهوار های سنتی که در ارتواط با طوقه
ها یعنی میانگین و  ن های  ماریها و صصیصهبندی موتنی بر پیکسل ید، اساس و منطق  ن در فرایند طوقهاز نام  ن برمی

نقطه الب صط، شد  در تصویر در قهای نوایش داد  جای پیکسل، پدیدگرا بهبندی شئانحراف معیار است. اما در فرایند طوقه
کل بندی را شها هستند که مونای طوقهه پیکسلدیگر در این ساصتار مجووع عوارتشوند. بهو هوچنین سطح توصیف می

ی فتی و  مارهای هندسی، طیای، رادیو متریکی، باهها که از صصیصای از پیکسلدهند. به این صورت که مجووعهمی
یرد گمی شکل بندیعههای قطیی که درروی تصویر از طریق الگوریتمهامشابهی برصوردار هستند با استااد  از قطعه

بندی وقههای فرایند طترین بخشعنوان یکی از مهمبندی بهعهشوند. در هوین راستا فرایند قطبندی میجداسازی و دسته
گرا ئشبندی در طوقهته شوند.بندی در نظر گرفعنوان یکی از فاکتورهای مؤثر در فرایند طوقهتواند بهگرا است که میشئ

قطعه  صورت قطعهها بهاین ساصتار  نوونه گیرد بلکه درتک و نقطه ای صورت نویصورت تکهای تعلیوی بهبرداشت نوونه
ر ویژگی زلحاظ برداهایی که در  ن قطعه هستند اشود بطوریکه پیکسلنوونه برداشت می هستند و در هر برداشت یک قطعه

 باشند.های مشابهی برصوردار میتوسط کاربر از صصیصهشد  تعریف
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 مراحل تولید نقشه کاربری اراضی : 

 ها : سازی دادهگردآوری و آماده

ندست است ای سری لهاهوار ای مورداستااد  نیز تصاویر ممحدود  موردمطالعه، شهرستان صدا فرین است. تصاویر ماهوار 
ک لعاتی از یدهند.که با توجه به کوچک بودن منطقه مطاز سطح زمین را  پوشش میکیلومترمربع ا 185صورت متوسطکه به

ناسی شسایت سازمان زمینصورت رایگان از طریق و تصاویر ماهوار  لندست به  فریم تصویر لندست استااد  شد  است.
از  2006و1987،1998های سال  در دسترس است. برای تهیه داد( www.erathexplorer.usgs.govمتحد   مریکا )ایاالت

 8ر ماهوار  لندست میالدی نیز از تصاوی 2016استااد  شد. هوچنین برای سال  TMسنجند  5تصاویر ماهوار  لندست 
 ] 3[ استااد  گردید. OLIسنجند  

 تهیه نقشه پوشش گیاهی:

منظور ی فرعی بههاتوان از داد موردنظر می ایصویر ماهوار ای عالو  بر تبندی تصاویر ماهوار منظور انجام فرایند طوقهبه
ی از موقعیت های طیاتا شاص در هوین راس های مختلف نیز در این رابطه استااد  نوود.پذیری پدید ارتقای قابلیت تاکیک

ا در یک باند ی رتوان اطالعاتها میهای فرعی برصوردار هستند به این دلیل که با استااد  از  نمتااوتی در میان هوه داد 
عنوان یکی ههای مطوئن نیز بتنهایی موجود نیست. از سوی دیگر وجود حد  ستانههای دیگر بهسازی نوود که در باندذصیر 

ها از د بهتر پدی منظور جداسازی هرچهای است که توسط این محصوالت در اصتیار کاربران بههای بهینهدیگر از قابلیت
حال ترین و درعینعنوان یکی از محوو ست. شاص  اصتالف پوشش گیاهی نرمال شد   بهشد  ایکدیگر قرار داد 

 ااد  قرارها مورداستمنظور جداسازی پوشش گیاهی از سایر پوششهایی است که در این رابطه بهترین شاص معروف
ای ه  از شاص اهویت استاادگیرد. هوچنین با توجه به اینکه هدف اصلی تهیه نقشه سطح زیر کشت کشاورزی است، می

ی نرمال شد   از شاص  پوشش گیاه ست. اتر ضروری بندی دقیقسازی طوقهمنظور پیاد مؤثر در ارتواط با پوشش گیاهی به
رابطه  نیا درگردد. ها محاسوه میقرمز نزدیک و قرمز طیف الکترومغناطیس به حاصل جوع  نهای مادوننسوت اصتالف باند

( )NIR  و( )R میزان گیاهی، پوشش افزایش با .باشندیو باند قرمز م کیقرمز نزدبازتابش باند مادون بیتبه تر 

 ] 5[ .است-1 + و1 بین شاص  این تغییرات دامنه الوته یابد.یم افزایش نیز NDVI ارزش
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 ها: انتخاب و ارزیابی باند

هایی سازی  ن اقدام شود. توامی باندهای بهینه برای پیاد ندبندی الزم است تا نسوت به تعیین بامنظور انجام فرایند طوقهبه
ها هایی نیز میان  نگیرند، هوگی نسوت به هم متااوت نیستند بلکه شواهتکه در گام اول در یک مجووعه داد  قرار می

ها توصیف نوود. ستگی بین باندتوان با استااد  از رابطه هووها را میدیگر میزان شواهت و اصتالف باند عوارت. بهوجود دارد
حال ها از اطالعات مشابه بیشتری برصوردار هستند و درعینبه هر میزان که هووستگی بین دو باند بیشتر باشد، یعنی  ن

الزم به   دهند.هرچقدر هووستگی بین دوباند موردنظر کوتر باشد، یعنی اطالعات متااوتی را نسوت به یکدیگر نوایش می
بندی باید از دیگر در ارتواط با طوقهعوارتها( جلوگیری نوود، بهها )تعدد باندبندی باید از افزونگی داد در طوقه ذکر است که

ها بر این اساس باعث دهند. کاهش تعداد باندهایی استااد  شود که نسوت به یکدیگر اطالعات متااوتی را نوایش میباند
ها بندی داد گردد. به این صورت که برای انجام فرایند طوقههای موردنظر میهبندی نوونکاهش پیچیدگی فرایند طوقه

شوند و سپس بر اساس بردار ویژگی که برای بندی میها( دستهبعدی )بر اساس تعداد باند nها( در یک فضای )پیکسل
گیرد. هرچه ابعاد محیط میها صورت گیری هریک از کالسبندی و شکلشد  است فرایند صوشهها تعیینهریک از  ن

های تصویر از پیچیدگی کوتری برصوردار است و هوچنین چندبعدی موردنظر کوتر باشد، سیستم برای تعیین کالس پیکسل
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هایی که فاقد هووستگی نسوتاً باالیی با عالو  انتخا  باندبه بندی را به انجام برساند. تواند فرایند طوقهبا سرعت بیشتری می
 تر صورت بگیرد. های مختلف سطح زمین راحتپذیری پوشششود که تاکیکهستند منجر به این می یکدیگر
راج نوود. در هوین ها را در این رابطه استخباند ها بهترین ترکیبتوان با استااد  از  نهای مختلای وجود دارند که میشاص 
نیز  هاوود. استااد  از این شاص نت دیورژانس اشار  ، شاص  شایلد و هوچنین محاسواOIFتوان به شاص  راستا می
تعلیوی مؤثر و  هایتر نوونهمنظور انتخا  دقیقبندی بههترین ترکیب باند کاذ  در فرایند طوقهتواند در به دست  مدن بمی

و یا استااد  از  هاشاص ن حال در فرایند تجربی که در این رابطه صورت گرفت مشاهد  شد که استااد  از ایماید باشد. بااین
ها وجود دارد( بندی  نوقههای اصلی )که قصد طچندان در جداسازی و تاکیک پدید  8در ماهوار  لندست  543ترکیب باند 
ه اصیر با توجه ت که در دهبندی  ن اسهای مناسب برای طوقهط با تعیین بانددر ارتواکند. ای را ایجاد نویمالحظهتااوت قابل
نین ماهیت نی و هوچاکیک مکاهای بازتابی وجود دارد، ازلحاظ توان تهایی که در باند حرارتی نسوت به بانددودیتبه مح

شدند. کاربرد  نویای بهار بندی تصاویر ماهوها، چندان در فرایند طوقههای تاسیر  نها و پیچیدگیمتااوت این دسته از داد 
سازی  هرچه ی  و جداتواند در تشخهای حرارتی میضر نشان داد  که استااد  از بانداما این در حالی است که مطالعات حا

گونه از دیگر ماهیت متااوت اینعوارتصورت مؤثری عول نوود  و مورداستااد  قرار بگیرد. بهها بهبهتر بسیاری از پدید 
ه بتوانند در د  است کشند، باعث ازمین ایجاد نوود های مختلف سطح ها از پدید تصاویر و نحو  نوایش متااوتی که این باند

 دی از تصاویر باندبنطوقه ام فرایندمورداستااد  برای انج بندی مؤثر واقع شوند. به هوین منظور در مجووعه داد فرایند طوقه
 شد  است. حرارتی در جریان فرایند پردازش استااد 

 های تعلیمی: انتخاب نمونه

تصویر است.  بندیطعهتنی بر قگرا موبندی شئبندی روش طوقهه روش مورداستااد  برای انجام فرایند طوقهبا توجه به اینک
از  های قدیویه در روشکبندی سنتی متااوت است. به این صورت های طوقهبرداری در  ن نسوت به روشلذا نحو  نوونه
ست. اما این صورت پیکسل مونا ا ن به بندی در. چراکه روش طوقهشد  استای در این رابطه استااد برداری نقطهروش نوونه

بندی   از قطعهگیرد که با استاادهایی صورت میبندی بر اساس  بجکتگرا، طوقهبندی شئدر حالی است که درروش طوقه
شد  است ا تشکیلهیکسلای از پشود که صود از مجووعهدر قالب یک  بجکت توصیف می اند. لذا هر نوونهتصویر ایجادشد 

-یند طوقهر این فرادتوان یک بردار ویژگی را تعریف نوود. بر هوین اساس و بر هوین اساس برای هر  بجکت ایجادشد  می

ختلف های مبجکت برداری از بندی نوونهدیگر در این روش طوقهعوارتبندی تعداد نقاط تعلیوی حائز اهویت نیست. به
ای که گونههگرفته باشد، ب نجا ادامه پیدا کند که شکل و ساصتار نهایی هیستوگرام  ن کالس شکل درروی تصویر باید تا

 ] 4[ .ای را در دامنه و شکل هیستوگرام موردنظر ایجاد نوایندمالحظهتوانند تغییر قابلهای جدید دیگر نویبرداشت نوونه

 گرابندی شئاجرای طبقه

 eCognitionافزار شد  است. نرماستااد  eCognitionبندی افزار طوقهگرا از نرمی شئبندسازی طوقهمنظور پیاد به
گیرد. ای مورداستااد  قرار میبندی تصاویر ماهوار گرا است که برای طوقهبندی شئافزار طوقهعنوان قدرتوندترین نرمبه
 Multiresolutionر موردنظر را با استااد  از الگوریتم بندی، تصویهای بهینه برای انجام فرایند طوقهباند ازانتخا پس

Segmentation های تعلیوی درروی بندی گردید. سپس کالس ها تعریف شدند و سپس فرایند برداشت نوونهقطعه
ها ها هیستوگرام هریک از کالسگیرد که بتوان با استااد  از  نای صورت میگونهها بهتصویر صورت گرفت. برداشت نوونه

ها مقادیر های مورداستااد  در جداسازی هریک از کالسبندی معیارصورت کامل ایجاد نوود. در این فرایند طوقهرا به
ها به هورا  مقادیر شاص  پوشش گیاهی نرمال شد  برای میانگین، انحراف معیار و بیشترین اصتالف هریک از کالس

-طوقه هورا  الگو و بافت، در نظر گرفته شدند. درنهایت با استااد  از روشها به های طیای  نها و ویژگیهریک از پوشش

 بندی تصاویر صورت گرفت. بندی فازی، طوقه
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 بندی:انجام اصالحات پس از طبقه

منظور برطرف کردن برصی از صطاها ازجوله وجود ابر و پوشش گیاهی طویعی در شد  حال بهبندیپس از تولید نقشه طوقه
رابطه  ا در اینردن صطاهکهای گوناگون در مرحله پس پردازش نسوت به برطرف موردمطالعه، الزم است تا از روشمحدود  

  توند باید استاادصور  قدر منظور برطرف کردن صطاها و تولید نقشه اید ل نهایی از یک سیستماقدام نواییم. در این مرحله به
ی در این گیری درصتم تصویمبندی یعنی سیستهای صور  درزمینه طوقهسیستم شود. در هوین راستا از یکی از قدرتوندترین

انینی در شد  و سپس قوطرحمبندی کنند  ابتدا یک فرض برای یک مشکل رابطه استااد  گردید. در ساصتار این سیستم طوقه
 .عریف نوودتتوان چندین دستور را یریک از قوانین مسازی و اجرای هگردد. سپس برای پیاد ارتواط با هر فرضیه مطرح می

 گرا: بندی شئنتایج بدست آمده در ارتباط با اجرای روش طبقه

است که فرایند  زم به ذکرالبندی، های مورداستااد  در فرایند طوقههای صورت گرفته در ارتواط با باندوتحلیلبر اساس تجزیه
مالحظه و چشوگیری در فرایند صورت قابلتواند بهشد  است، نویعریفهایی که در این رابطه تانتخا  باند بر اساس شاص 

تواند انجام نها میتین روش ابندی و افزایش و کاهش  ن مؤثر باشد. در این رابطه الزم به ذکر است که استااد  از طوقه
 وی سیستمسرفته از گرت بندی صوتر نوود  و تا حدی در افزایش سرعت طوقهبندی را برای سیستم راحتفرایند طوقه

صورت ه بهکحال این افزایش سرعت نیز چندان چشوگیر نوود  است. در حقیقت  ن چیزی تأثیرگذار باشد که درعین
ست که بندی ابرداری و هوچنین مقیاس قطعه  نوونهبندی را موردتوجه قرار دهد شیوتوجهی توانست فرایند طوقهقابل
-رد توسط نرمحیط وجود داهایی که در مگرا ناهوگنیندی شئببندی تعریف شود. در فرایند طوقهتواند در این فرایند طوقهمی

گیرد محقق رت میبندی که در تصویر صواین امر توسط قطعه شود. در حقیقتهای هوگن تاسیر میافزار در قالب محدود 
سایی نوود و اثر های مخلوط را بهتر شناکه بتوان پیکسلشود راحتی امکانی فراهم مینین قابلیتی بهچشود. با استااد  از می
ر این ساصتار از دبندی برداری و مقیاس قطعهشیو  نوونه بندی لحاظ نوود. درنهایت نتیجه  ن است کهها را در فرایند طوقه ن

ا فزایش پیداصحت ا  شوند، باوجود نکه ها در تصویر بسیار کوچک انتختر است. اگر قطعههر موضوع دیگری بااهویت
های ز پیکسلابرداری هدرروی تصویر به هورا  عدم نوون های کوچککاهد. به این دلیل که قطعهکند اما از دقت نتایج میمی

 مد  کامالً دستای که نتیجه بهگونهدهد بهالشعاع قرار میشدت تحتمخلوط ضون حاظ صحت صروجی اما دقت  ن را به
 گردد. در این زمینه میمغایر با نتایج درست 

ای باشد که گونههر باید ببرداری بر روی تصویبرداری الزم به ذکر است که نوونههوچنین در ارتواط با فرایند نوونه
ای که اگر نوونه جدیدی به  ن اضافه گونهصورت کامل شکل بگیرند بهها به گونه مناسوی بههیستوگرام هریک از کالس
نجا ادامه پیدا باید تا   گرابرداری در منطق شئدیگر نوونهعوارتو ساصتار هیستوگرام ایجاد نشود. به  شود تغییری در شکل

 های  تعلیوی به سطح اشواع رسید  باشند.ها ازلحاظ نوونهنواید که در  ن هریک از کالس
تواند نقش مهوی در می NDVIقشه های فرعی هوچون ناست که استااد  از داد  توجه دیگر در این رابطه  ننکته قابل

یاهی، گهای اصلی   ، صاک و پوشش گیری هیستوگرام  کالسای که در شکلگونهارتواط با افزایش دقت داشته باشد. به
وی را هیستوگرام تصویر نقش مه گیری هرچه بهترتوانند در شکلمی وصورت مؤثری عول نوود  استااد  از این شاص  به

 ایاا نواید. 
ای در بندی تصاویر ماهوار عنوان یک روش بسیار قدرتوند در ارتواط با فرایند طوقهگرا باوجود نکه بهبندی شئوش طوقهر

شود. در بندی در  ن مشاهد  میحال هوچنان نیاز به انجام فرایند پس پردازش در ساصتار طوقهشود، اما باایننظر گرفته می
توان این مرحله شود بلکه در این رابطه میکاربرد  نویها بها در ارتواط با تصحیح کالسهوین راستا مرحله پس پردازش تنه

شد  محقق نوود. بهترین گزینه برای انجام فرایند پس پردازش تصاویر بندیبندی مجدد تصویر طوقهرا با استااد  از طوقه
صور ،  گیرد، استااد  از سیستمهای فرعی صورت میاز داد منظور برطرف کردن بسیاری از صطاها که با استااد  ای بهماهوار 
صورت هایی چون شیب و ارتااع را بهتوان اثر فاکتورصوبی میبندی درصتی است. چراکه با استااد  از این ساصتار بهطوقه
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توان د  از این ساصتار میحال با استااسازی نوود. درعینترین شکل موکن بر روی تصویر پیاد شد  و به ساد کامالً کنترل
بندی لحاظ باشند را  در فرایند طوقههایی که از ماهیت متااوتی نسوت به هودیگر برصوردار میتعداد بسیار زیادی از داد 

بندی درصتی در گویا توان این گوته بیان داشت که سیستم طوقهنوود  و میزان دقت صروجی را نیز افزایش داد. درنهایت می
توان ای که هرگز نویگونهبدیلی برصوردار است، بهافزایشی دقت و صحت نقشه صروجی از نقش بسیار مهم و بیسازی و 

 قوولی را ازلحاظ بصری و  ماری از تصویر استخراج نوود. بدون انجام  ن، صروجی قابل
لحاظ رادیو ست که ازابه ذکر  بندی الزمای مورداستااد  برای فرایند طوقهپردازش تصاویر ماهوار در ارتواط با بخش پیش

تایج نتوجهی بر قابل متریکی، انجام و یا عدم انجام فرایند تصحیحات رادیو متریکی و هوچنین اتوساری چندان اثر
های تصحیح اتوساری مطلق و نسوی نیز با ین تحقیق اثر روشاتواند ایاا کند. هوچنین در نوی  مد  در این رابطهدستبه

ای نسوت به یکدیگر برصوردار نوودند. ازلحاظ مالحظه مد  از تااوت قابلدستر موردبررسی قرار گرفتند و نتایج بهیکدیگ
ست، لذا اک پیکسل یز نصف هندسی نیز با توجه به اینکه معووالً صطای هندسی تصاویر ماهوار  سری لندست بسیار کوتر ا

 وت به یکدیگر نیز نیست. نیاز به انجام فرایند رجیستر سازی تصاویر نس
 

 بحث و نتیجه گیری -

 نتایج بدست آمده در ارتباط با کاربری اراضی : 
 ایز تصیاویر میاهوار  امیالدی با استااد   2016و  1998،2006، 1987های رای سالنتایج به دست  مد  از کاربری اراضی ب

یشترین و کوترین سیطح کیلومتر مربع ، ب  758.65مساحت کل  بیانگر ان است که از 1987نتایج سال  سری لندست استخراج شدند.

اضی و جنگل انوو  با مساحتی درصد از کل کاربری ار 85.6کیلومتر مربع با  649.8به ترتیب مربوط به مراتع کم متراکم مساحتی معادل 
 1987مربوط به سیال  یک از کالسهایدرصد از کل کاربری اراضی را شامل می شود. مشخصات هر 0.04کلیومتر مربع با  0.26معادل 

 ارائه شد  است. 1در جدول شوار  
  

1987: اطالعات مربوط به مساحت های مربوط به هرکالس مربوط به سال 1شماره  جدول  

 اراضی بایر
رودخانه و 

 دریاچه

اراضی 

 کشاورزی

مراتع کم 

 متراکم

مراتع نیمه 

 متراکم
ی طبقه بندی شدهکالس ها جنگل انبوه جنگل تنک مراتع متراکم  

76/40  47/12  26/20  80/649  072/12  36/19  71/3  26/0  مساحت)کیلومتر مربع( 

 منابع و ماصذ: نتایج حاصل از مطالعات 

 

 :1998نتایج سال 
ب مربیوط بیه مراتیع کیم کیلومتر مربع،بیشترین و کوترین سطح به ترتی  758.65بیانگر ان است که از مساحت کل   1998نتایج سال 

درصد از کل  0.02متر مربع با کلیو 0.16درصد و جنگل انوو  با مساحتی معادل  71.7کیلومتر مربع با  758.69مساحتی معادل با راکم مت
رتع متراکم و افزایش مبیانگر کاهش مساحت جنگل انوو  و   1998و  1987کاربری اراضی را شامل می شود. مقابسه سطوح  بین سال 

 .ارائه شد  است 2در جدول شوار   1988مشخصات هریک از کالسهای مربوط به سال  د.سطح اراضی بایر می باش
 

در جدول زیر  1998: :اطالعات مربوط به مساحت های مربوط به هرکالس سال 2جدول شماره 

 آماده است

اراضی 

 بایر

رودخانه 

و 

 دریاچه

اراضی 

 کشاورزی

مراتع 

کم 

 متراکم

مراتع 

نیمه 

 متراکم

مراتع 

 متراکم

گل جن

 تنک

جنگل 

 انبوه

کالس های طبقه 

 بندی شده

39/83  12/6  16/16  65/543  78/74  74/22  65/11  16/0  
مساحت)کیلومتر 

 مربع(



 

 

 

 

 
                                     

 7 

 منابع و ماصذ: نتایج حاصل از مطالعات     

 

 2006نتایج سال 

ترتیب مربیوط بیه مراتیع کیم  کیلومتر مربع،بیشترین و کوترین سطح به  758.65بیانگر ان است که از مساحت کل   2006نتایج سال 
درصد از کل  0.02کلیومتر مربع با  0.18درصد و جنگل انوو  با مساحتی معادل  81.4کیلومتر مربع با  617.27متراکم با مساحتی معادل 

ع نیوه افزایش مراتع کم متراکم و کاهش مرتبیانگر  2006،  1998و  1987کاربری اراضی را شامل می شود. مقابسه سطوح  بین سال 
مشخصیات هرییک از کالسیهای  می باشد.  1998متراکم و مراتع متراکم می باشد. هوچنین افزایش سطح جنگل انوو  نسوت به سال 

 ارائه شد  است. 3در جدول شوار   2006مربوط به سال 
 

 
در جدول زیر  2006:اطالعات مربوط به مساحت های مربوط به هرکالس سال 3جدول شماره 

 آماده است

راضی ا

 بایر

رودخانه و 

 دریاچه

اراضی 

 کشاورزی

مراتع کم 

 متراکم
مراتع نیمه 

 متراکم

مراتع 

 متراکم

جنگل 

 تنک

جنگل 

 انبوه
 کالس های طبقه بندی شده

06/85  46/11  71/14  27/617  02/15  18/6  77/8  18/0  
مساحت)کیلومتر 

 مربع(

 منابع و ماصذ: نتایج حاصل از مطالعات        

 

 :2016نتایج سال 

ب مربیوط بیه مراتیع کیم کیلومتر مربع،بیشترین و کوترین سطح به ترتی  758.65بیانگر ان است که از مساحت کل   2016نتایج سال 
درصید از  0.02ومتر مربع بیا کلی 0.14درصد و جنگل انوو  با مساحتی معادل   71.7کیلومتر مربع با   543.93متراکم با مساحتی معادل 
متراکم ، مراتیع نیویه  جنگل تنگ ، مراتع بیانگر افزایش 2016و 2006ا شامل می شود. مقابسه سطوح  بین سال کل کاربری اراضی ر

در  2006وط به سیال مشخصات هریک از کالسهای مربمتراکم و اراضی کشاورزی و کاهش مراتع کم متراکم و اراضی بایر بود  است.
 ارائه شد  است. 4جدول شوار  

 در جدول زیر آماده است 2016عات مساحت های مربوط به هرکالس مربوط به سال : اطال4جدول شماره 

اراضی 

 بایر

رودخانه 

و 

 دریاچه

اراضی 

 کشاورزی

مراتع 

کم 

 متراکم

مراتع 

نیمه 

 متراکم

مراتع 

 متراکم

جنگل 

 تنک

جنگل 

 انبوه

کالس های طبقه 

 بندی شده

18/13 82/3 79/40 93/543 41/105 47/38 91/12 14/0 
)کیلومتر مساحت

 مربع(

 منابع و ماصذ: نتایج حاصل از مطالعات        

 

 

 بع () مساحت کیلومتر مر 2016و  2006، 1998، 1987به سال های   مساحت های مربوط به هرکالس مربوط جمع بندی : 5جدول شماره 

 اراضی بایر
رودخانه و 

 دریاچه

اراضی 

 کشاورزی

مراتع کم 

 متراکم

مراتع نیمه 

 متراکم

تع مرا

 متراکم

جنگل 

 تنک

جنگل 

 انبوه

 مساحت کالس

 سال میالدی

40.76 12.47 20.26 649.80 12.07 19.36 3.71 0.26 1987 

83.39 6.12 16.16 543.65 74.78 22.74 11.65 0.16 1998 

85.06 11.46 14.71 617.27 15.02 6.18 8.77 0.18 2006 

13.18 3.82 40.79 543.93 105.41 38.47 12.91 0.14 2016 
 منابع و ماصذ: نتایج حاصل از مطالعات        
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 د. نشان می دهرا ن 2016،  2006،  1998، 1987برای سالهای  دقت ارزیابی  تصاویر را  9و  8، 7، 6جداول شوار  

 

 میالدی 1987ارزیابی دقت صورت گرفته برای نقشه سال  : 6شماره  جدول

 کالس رصد(دقت تولیدکننده )د دقت کاربر )درصد(

 جنگل انبوه 64/99 92/99

 جنگل تنک 94/78 31/82

 مراتع متراکم 41/93 48/92

 مراتع نیمه متراکم 91/98 60/98

 مراتع کم متراکم 98/99 88/99

 اراضی کشاورزی 7/98 22/97

 رودخانه و دریاچه 27/97 86/99

 اراضی بایر 94/99 98/98

 دقت کلی نقشه )درصد( 54/97

 ریب کاپاض 97/0

 

 

 میالدی 1998: ارزیابی دقت صورت گرفته برای نقشه سال 7شماره جدول 

 کالس دقت تولیدکننده )درصد( دقت کاربر )درصد(

 جنگل انبوه 29/99 100

 جنگل تنک 32/85 09/85

 مراتع متراکم 06/90 06/88

 مراتع نیمه متراکم 44/96 66/96

 مراتع کم متراکم 95/98 66/99

 اراضی کشاورزی 77/96 73/97

 رودخانه و دریاچه 13/99 100

 اراضی بایر 18/99 05/96

 دقت کلی نقشه )درصد( 47/96

 ضریب کاپا 95/0

 
 میالدی 2006ارزیابی دقت صورت گرفته برای نقشه سال  : 8شماره  ولجد

 کالس دقت تولیدکننده )درصد( دقت کاربر )درصد(

 جنگل انبوه 72/98 93/99

 جنگل تنک 32/90 29/95

 مراتع متراکم 64/98 29/93

 مراتع نیمه متراکم 28/99 81/98

 مراتع کم متراکم 97/97 58/99

 اراضی کشاورزی 31/99 77/99

 رودخانه و دریاچه 95/98 60/99

 اراضی بایر 70/99 30/94

 دقت کلی نقشه )درصد( 12/98

 ضریب کاپا 97/0
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 میالدی 2016رت گرفته برای نقشه سال ارزیابی دقت صو : 9شماره  جدول

 کالس دقت تولیدکننده )درصد( دقت کاربر )درصد(

 جنگل انبوه 88/99 100

 جنگل تنک 45/90 15/91

 مراتع متراکم 02/92 50/90

 مراتع نیمه متراکم 10/98 58/95

 مراتع کم متراکم 71/99 80/99

 اراضی کشاورزی 19/99 59/99

 دریاچه رودخانه و 10/99 100

 اراضی بایر 100 100

 دقت کلی نقشه )درصد( 27/98

 ضریب کاپا 98/0
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 جمع بندی: 
اربری زمین در سطح منطقه  مورد مطالعیه نشیان میی دهید سیطح بررسی روند تغییرات ک : 1998-1987روند تغییرات 

ضیی کشیاورزی از هش یافتیه و سیطح اراهکتار کیا 10.4کاربری های اراضی کشاورزی و مراتع کم تراکم به ترتیب معادل 
تیع کیم تیراکم از رسید  است هوچنین سطح اراضی کاربری مرا 1998هکتار در سال  16.16به  1987هکتار در سال  20.26
میی دهید سیطح  رسید  است . بر این اساس بررسییها نشیان 1998هکتار در سال  543.65به  1987هکتار در سال  649.8

افته است. یافزایش  1987-1998طی دهه  منطقه نگل تنگ و مراتع متراکم و مراتع فقیر در سطح کاربری های مربوط به ج
اتیع متیراکم از رسید  است و سیطح کیاربری مر 1998هکتار در سال  11.65به  3.71بطوریکه سطح کاربری جنگل تنگ از 

هکتیار بیه  12.07یز از مراتع نیوه متراکم نافزایش یافته است و سطح کاربری  1998هکتار در سال  22.74هکتار به  19.36
ذا بیشیترین تغییرات هکتار می باشید لی 110افزایش یافته است . در مجووع این تغیرات معادل  1998هکتار در سال  74.78

  مربوط به افزایش سطح کاربری مراتع فقیر در اثر  زاد سازی اراضی ملی بدست  مد  است.
دهید سیطح  نشیان میی 1998-2006اربری اراضیی  طیی دهیه ی روند تغیییرات کیررسب : 1998-2006روند تغییرات 

است کیه دلییل عوید   هکتار کاهش یافته 79.2کاربریهای جنگل تنگ در مراتع متراکم و نیوه متراکم در مجووع به میزان 
د بیر ظرفییت دام میازا این امر را می توان فشار دام به مراتع و پوشش گیاهی عنوان نوود که بصورت چرای صارج ار فصل و
 مراتع ییالقی به مداران درمراتع مورد بهر  برداری قرار گرفته است . دلیل عود  چرای صارج از فصل نیز عدم امکان حضور دا

ی دیگیر القیی از سیوبودن ساکنین و پیری و عدم امکان حضور در مراتیع یی دلیل از دست دادن مراتع از یک سو و کهنسال
ظرفیت تولید علوفه در  هکتار افزایش یافته است و عوال کاهش 73.62کاربری مراتع کم تراکم به میزان است.لذا در مجووع 

 ضیی زراعیی وو توع  ن کاهش تعداد دام چشوگیر اسیت. هوچنیین در ایین دور  زمیانی از سیطح کیاربری ارا منطقهسطح 
ن تولیک اراضیی اضافه شد  اسیت کیه دلییل   هکتار کاهش و به سطح کاربری اراضی مرتع فقیر 1.89کشاورزی به میزان 

 زراعی از طریق منابع طویعی بود  است.



 

 

 

 

 
                                     

 11 

نشان می دهد سیطح کیاربری هیای مربیوط بیه  2006-2016روند تغییرات در دور  زمانی : 2006-2016روند تغییرات 
سیطح اراضیی مرتعیی کیه  هکتار افزایش یافتیه و از 126.8جنگل تنگ در مراتع متراکم و نیوه متراکم در مجووع به میزان 

هکتار کاسته شد  است این امر ناشی از حااظت و قرق مراتیع کیم تیراکم و تقوییت  120متراکم و فقیر در مجووع به میزان 
پوشش گیاهی می باشدکه ریشه در عامل اقتصادی و کاهش علوفه و دام و در مد روستاییان  بود  که صود به صود متوجه این 

ااظت از منابع طویعی در محدود  های مرتعی نویود  انید در مقابیل جهیت جویران در مید و مقابلیه بیا امر شد  و اقدام به ح
محرومیت و فقر روستاییان اقدام به کشت و زراعت در اراضی مرتعی و تغییر کاربری اراضی مرتعیی بیه کشیاورزی در سیطح 

 قضایی است. هکتار نوود  اند که دلیل این امر وجود پروندهای موجود در مجوع 26.8
 : است که نتایج تلایق اطالعات حاصل از مطالعات کاربری اراضی در سطح منطقه بیانگراطالعات :تلفیق 

کیه اللیب در  کاهش نشان میی دهید،این جنگلهیا 2016لغایت  1987مساحت جنگلهای انوو   از لحاظ سطوح از سال (الف

لعه به صود مورد مطا های انوو  مساحت بسیار کوی را در منطقهقسوت لر  منطقه  واقع شد  اند صاطر نشان می سازد جنگل
خرییب توامل مختلف علذا  از جوله دالیل و و نگهداری  ن مورد تاکید می باشد. اصتصاص می دهد ولی در حالت کلی حاظ 

 جنگل ها در این محدود  می توان به موارد زیر اشار  نوود:
 : 1393ت تا سال قطع درختان  و سر شاخه ها جهت تامین سوخ -1

 جنگلیی جهیت یکی از مشکالت و عوامل مهم تخریب جنگل در سالهای اصیر ، استااد  بی روییه از چیو  درصتیان
ز طرییق ر صصیوص تحیوالت گذشیته منیابع انیرژی ادتامین سوصت بود  است  بر اساس تحلیل  اطالعات کیایی 
لب گزینیه سوصت ، ال زان دسترسی به هریک از منابعپرسشنامه معلوم  گردید که اللب صانوارهای سکونتگاهها  ، می

خیش از بحلییل هویین استااد  از هیزم و ذلال چو  را به عنوان اولویت اول انتخا  نوود  اند هوچنین بر اساس ت
ا بیه رذلیال چیو   مطالعات در صصوص میزان استااد  از هریک منابع سوصتی در تامین گرمایش،استااد  از هیزم و

پخت و  صتی در بخشت اول انتخا  نوود  اند .هوچنین در صصوص میزان استااد  از هریک از منابع سوعنوان اولوی
ر وضیع دخش پخیت پیز پز ، استااد  از هیزم و ذلال چو  به عنوان اولویت اول انتخا  شد  است که این روند در ب

و ارائه شوکه گازرسانی  1393رسانی در سال موجود نیز وجود دارد . صاطر نشان می سازد با عنایت به افتتاح شوکه گاز
 به نظر می رسد تخریب جنگلها در این محدود  کاهش یابد.

 برداشت غیر مجاز شاخ و برگ درختان: -2

ل عدم وجیود کافی به دلی و نیاز به تامین علوفه منطقه مورد مطالعه با عنایت به رونق نسوی نگهداری دام سنگین در 
وت بیه ام سنگین نسو تامین علوفه ، اللب سکونتگاهها جهت تامین علوفه مورد نیاز داراضی زراعی  بی جهت کشت 

ی میپییش بینیی  تامین قطع شاخ و برگ درصتان جنگلی اقدام می نوایند که این امر با عث تخریب  شد  اسیت کیه
 گردد با عنایت به پیشنهادات ارائه شد  در بخش مربوط این عامل روند کاهشی داشته باشد. 

 یر ساختها:ز -3

صول فنات را در  زیرساصتهای موجود من جوله را  ارتواطی  و دسترسی سکونتگاهها به سوصتهایی ماننددر صصوص 
     اولوییت  کونتگا  دربارندگی و سرد در سکونتگاهها با مشکل مواجه می سازد. لذا احیدا  را  ارتویاطی بیرای ایین سی

 می باشد.  
 خدمات و تسهیالت پشتیبان : -4

ین سوصت یاز به تاموجودصدمات من جوله  شعوه نات در سکونتگاههای  واقع در محدود  جنگل های انوو  ، و ن عدم
     نظیر عوه نایت بیهشیمازاد در فصول سرد سال و نیز با عنایت به عدم تکویل  ستانه های جوعیتی در ارائیه صیدمات 

 .حدودی مرتاع نواید  می رسد استااد  از سیاستهای تشویقی بتواند این مشکل را تا
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 پدیده تغییر اقلیم :   -5

ل هیا و گکاهش سطح جن ز پیامدهای شناصته شد  از تغییر اقلیم ، تغییر در میزان بارش ، افزایش وقوع صشکسالی ،ا

ی صصیوص بررسی تغییر در سطح منابع    سطحی و زیر زمینی می باشد ، با عنایت به بررسیهای صیورت گرفتیه در
گییاهی  ر روی پوشیشدر محدود  شهرستان صدا فرین در این مطالعات برای شناسایی تاثیر اقلییم بی تغییرات اقلیوی

 1998ی ط بیه سیالهاجنگل های ارسواران در شهرستان صدا فرین از تصاویر ماهوار  ای و داد  های هواشناسی مربو

 NDVI از شیاص   هی بیا اسیتااد استااد  شد  است که تاثیرات تغییر اقلیم بر تغییرات پوشش گییا  2013لغایت 
ن صیداافرین سال مورد بررسی قرار گرفته است که نتایج مطالعات نشان میی دهید کیه در سیطح شهرسیتا 15برای 

(  0.475ور  دوم ) ( و در د 0.534کاهش بارش و افزایش دما رخ داد  است و شاص  پوشش گیاهی در دور  اول   ) 
در صصیوص  را نشان می دهد و چون با عناییت بیه سیاسیتهای اجیرا شید بود  است که این مقدار کاهش شدیدی 

م دئاشیته اثیر مستقیتصیانت از جنگلها ، نقش عامل انسانی در  ن محدود تر بود  و عامل اقلیم بر این کاهش سطح 
، به  2016 کتار در سال( ه 0.14به )  1987( هکتار در سال  0.26با عنایت به تحوالت جنگل های انوو  از )  است. 

شید . در دیکتیر میی بامورد مطالعه به واقعییت نز منطقهنظر می رسد با عنایت به کاهش نسوی ، تغییرات اقلیوی در 
 اینجا باید صاطر نشان شد این عامل ناقض موارد اشار  شد  در باال نوی باشد.

کیه اللیب در  می دهید،این جنگلهیاافزایش  نشان  2016لغایت   1987مساحت جنگلهای تنگ  از لحاظ سطح از سال  ب(

ارد زیر وان به موتمی  منطقهقسوت جنو  لر  منطقه  واقع شد  اند از جوله دالیل افزایش سطوح جنگل در این قسوت از 
 د:واشار  نو
نگل ، اجیرای دام از ج استااد  از سیاستهای بازدارند  در حاظ و صیانت و  نگهداری از منابع جنگلی  شامل )صروج .1

 ی جنگلداری و ... ( طرحها

از  یی از جنگیلتوسعه بخش هیالنی سازی جنگل شامل  فعالیتهای نهال کاری با گونه های درصتی بومی و نیز    .2
 طریق جنگل های دست کاشت

کم کاهش داشته است افزایش  و مساحت مراتع کم ترا 2016لغایت  1987مساحت مراتع متراکم و نیوه متراکم  از سال  ج(

تراکم کم شید   ت مراتع کمعوامل زیر با عث شد  تا مساحت مراتع متراکم و نیوه متراکم افزایش یافته و از مساحبه عوارتی 
 است  که از جوله دالیل  ن :

 انجام مویزی مراتع و تاکیک اراضی ملی .1

 د( جلوگیری چرای صارج از فصل .2

 جلوگیری چرای زود رس  .3

 کاهش تعداد دام  .4

 شایر کوچروکاهش بهر  برداران دامی و ع .5

 عدم تودید پروانه چرا .6

هیای  برسیانی  افزایش  داشته است با عنایت بیه تکوییل شیوکه 2016لغایت  1987مساحت اراضی کشاورزی  از سال   د(

ی توان به موارد ن اراضی  ممورد مطالعه به زراعت  بی تغییر یافته است که از جوله ای منطقهکشاورزی قسوتی از اراضی بایر 
 نوود: زیر اشار 

ضیی شیایر بیه اراو تامین    از طریق طیرح پوپیاژ و طیرح  اسیکان عدر برصی از سکونتگاهها تودیل اراضی بایر  .1
 کشاورزی  بی 

به اراضی کشاورزی  بی  و انجام  بیاری بارانی و قطر  ای و یکپارچیه سیازی برصی سکونتگاهها تودیل اراضی بایر  .2
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   های موجود اراضی از طریق سد 

 ظور  افی وچند مناز طریق احدا  بندانحر در برصی از سکونتگاهها اضی بایر به اراضی کشاورزی  بی تودیل ار .3

 

اشیار   ودصانیه ارسرمساحت رودصانه ها درمحدود  منطقه  کاهش یافته است که از جوله این رودصانه ها می توان بیه  ج(

راضیی توسیط ست . ایین ااز بستر رودصانه ارس  زاد شد  انوود که درسالهای اصیر با عنایت به احدا  سد صدا فرین قسوتی 
 د متر در کنار این رودصانه الزامی می باش 150امور    میله گذاری شد  و رعایت حریم کوی و کیای 

غیان بیا دور  حداکثر ط وبستر  ن قسوت از رودصانه، نهر یا مسیل است که در هر محل باتوجه به  مار هیدرولوژیک و دالا  
 شود.ای تعیین میهای    منطقهساله به وسیله وزارت نیرو یا شرکت 25ت برگش

ییرد، سیاله میالک محاسیوه قیرار گ 25نواید سیال  با دور  برگشیت کوتیر ییا بیشیتر از در مناطقی که ضرورت ایجا  می
ارت نیرو مجوز الزم را اصذ ز  ستادی وزهای مربوط و توجیهات فنی از حوای حسب مورد با ارایه نقشههای    منطقهسازمان

 صواهند نوود.
وزارت ها یا انهار طویعی در بستر سابق تأثیری نداشته و بستر سابق کواکان در اصتییار ها، مسیلتغییرات طویعی بستر رودصانه

 است،  نیرو 
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