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چکیده
از بارزترین تحوالت محیطی – اکولوژیکی در سکونتگاهها می توان به تغییرات کاربری اراضیی اشیار نویود  .بیا
توجه به رشد سریع جوعیت و توسعه مناطق مسکونی و صنعتی و نیز بیاالص کوویود اسیتااد بهینیه از منیابع
اراضی موجود احساس می شود بنابراین لزوم یک برنامه ریزی صحیح و طوالنی میدت در زمینیه اسیتااد بهینیه از
اراضییی براسیاس نوع احتیاجات جامعه انسانی مشهود است .براین اسییاس شناصت روند تغییرات کاربری اراضیی در
جهت بهر برداری بهینه و ارائه نتایج بیه بهر برداران بیه صصیوص مدییران و برنامه ریزان و کشاورزان در جهت
تالش در را حاظ و صیییانت از تیوان منابع اراضی میواشید لذا در این مقاله سعی می گردد بیا اسیتااد از روشیهای
علوی و با تاکید بر تصاویر ماهوار ای نسوت به این امر مهم اقدام گردد.
کلمات کلیدی :کاربری اراضي  ،تغییرات کاربری اراضي  ،تحوالت کاربری اراضي  ،روش شناسي
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 -مقدمه

تغییرات کاربری اراضی از جوله مهم ترین تغییرات سطح زمین هستند که اثرات قابل توجهی روی محیط و فرایندهای
محیطی میگذارند .عالو بر اهویت داشتن اطالعات به روز از پوشش اراضی ،گاهی از تغییرات ن در طول یک دور زمانی
نیز برای برنامه ریزان و مدیران بسیار حایز اهویت است .شکارسازی تغییرات ،فر یند شناسایی تااوتها در وضعیت یک شی
یا پدید به وسیله مشاهد ن در زمان های متااوت است که پایهای برای فهم بهتر روابط و تعامالت انسان و پدید های
طویعی برای مدیریت و استااد بهتر از منابع را فراهم می ورد و به طور کلی یکی از نیازهای اساسی در مدیریت و ارزیابی
منابع طویعی است .
در حال حاضر با توجه به توسعه فن وریهای سنجش از دور و ، GISروش ها و داد های متعددی برای شکارسازی
تغییرات وجود دارد .تلایق سنجش از دور و سامانههای اطالعات جغرافیائی) ،(GISپتانسیل استااد از داد های سنجش از
دور را به بهترین نحو افزایش میدهد و می تواند تغییرات پوشش و کاربری اراضی در مقیاسهای زمانی و مکانی گوناگون را
به صوبی شکار کند .از میان روش های شکارسازی تغییرات ،مقایسه پس از طوقه بندی معوول ترین روش است که از بروز
مشکالتی که در نتیجه تغییر در ویژگی های سنجند  ،اثرات اتوساری ،تااوت های محیطی و فنولوژی پوشش گیاهی بین دو
زمان حاصل می شود جلوگیری می کند ،زیرا هر تصویر مستقال طوقه بندی می شود .در سال های اصیر مطالعات متعددی در
زمینه شکارسازی تغییرات پوشش و کاربری اراضی انجام گرفته است .
ربیعی و هوکاران( )1384تغییرات کاربری و پوشش اراضی شهر اصاهان را با کوک تصاویر سنجند  TMسال های  1990و
 1998و سیستم اطالعات جغرافیایی بررسی کردند .پس از تصحیح هندسی و رادیومتریک و بارزسازی تصاویر ،الگوریتم
حداکثر احتوال به منظور طوقهبندی تصاویر مورد استااد قرار گرفت و سپس شکارسازی تغییرات با روش مقایسه پس از
طوقهبندی ،انجام شد [1] .رضایی و هوکاران( )1386به منظور ارزیابی روند تغییر سطوح جنگلهای منطقه حااظت شد
ارسواران از تصاویر سنجند  TMسال 1987و SPOTسال  2005استااد کردند .طوقهبندی تصاویر به چهار کالس
کاربری به صورت نظارت شد و با روش حداکثر احتوال انجام شد .شکارسازی تغییرات جنگل با استااد از روش مقایسه
پس از طوقه بندی انجام گرفت و نتایج نشان دهند کاهش قابل توجه سطح جنگل در طی  18سال بود[2] .
 -روش تحقیق

روش بکار برد شد در این مطالعات برای طوقهبندی نقشههای کاربری اراضی ،روش طوقهبندی شئگرا است روشهای
طوقهبندی تصاویر ماهوار ای از جهتی به دودسته شئگرا و هوچنین پیکسل مونا دستهبندی میشوند .روشها و الگوریتم-
های سنتی که در ارتواط با طوقهبندی تصاویر ماهوار ای بهکاربرد میشود عووماً بهصورت پیکسل مونا بود و هوانگونه که
از نام ن برمی ید ،اساس و منطق ن در فرایند طوقهبندی موتنی بر پیکسلها و صصیصههای ماری نها یعنی میانگین و
انحراف معیار است .اما در فرایند طوقهبندی شئگرا بهجای پیکسل ،پدید های نوایش داد شد در تصویر در قالب صط ،نقطه
و هوچنین سطح توصیف میشوند .بهعوارت دیگر در این ساصتار مجووعه پیکسلها هستند که مونای طوقهبندی را شکل
میدهند .به این صورت که مجووعهای از پیکسلها که از صصیصههای هندسی ،طیای ،رادیو متریکی ،بافتی و ماری
مشابهی برصوردار هستند با استااد از قطعههایی که درروی تصویر از طریق الگوریتمهای قطعهبندی شکل میگیرد
جداسازی و دستهبندی میشوند .در هوین راستا فرایند قطعهبندی بهعنوان یکی از مهمترین بخشهای فرایند طوقهبندی
شئگرا است که میتواند بهعنوان یکی از فاکتورهای مؤثر در فرایند طوقهبندی در نظر گرفته شوند.در طوقهبندی شئگرا
برداشت نوونههای تعلیوی بهصورت تکتک و نقطه ای صورت نویگیرد بلکه در این ساصتار نوونهها بهصورت قطعه قطعه
هستند و در هر برداشت یک قطعه نوونه برداشت میشود بطوریکه پیکسلهایی که در ن قطعه هستند ازلحاظ بردار ویژگی
تعریفشد توسط کاربر از صصیصههای مشابهی برصوردار میباشند.
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مراحل تولید نقشه کاربری اراضی :
گردآوری و آمادهسازی دادهها :

محدود موردمطالعه ،شهرستان صدا فرین است .تصاویر ماهوار ای مورداستااد نیز تصاویر ماهوار های سری لندست است
که بهصورت متوسط 185کیلومترمربع از سطح زمین را پوشش میدهند.که با توجه به کوچک بودن منطقه مطالعاتی از یک
فریم تصویر لندست استااد شد است .تصاویر ماهوار لندست بهصورت رایگان از طریق و سایت سازمان زمینشناسی
ایاالتمتحد مریکا ( )www.erathexplorer.usgs.govدر دسترس است .برای تهیه داد های سال 1987،1998و 2006از
تصاویر ماهوار لندست  5سنجند  TMاستااد شد .هوچنین برای سال  2016میالدی نیز از تصاویر ماهوار لندست 8
سنجند  OLIاستااد گردید[3 ].
تهیه نقشه پوشش گیاهی:

بهمنظور انجام فرایند طوقهبندی تصاویر ماهوار ای عالو بر تصویر ماهوار ای موردنظر میتوان از داد های فرعی بهمنظور
ارتقای قابلیت تاکیکپذیری پدید های مختلف نیز در این رابطه استااد نوود .در هوین راستا شاص های طیای از موقعیت
متااوتی در میان هوه داد های فرعی برصوردار هستند به این دلیل که با استااد از نها میتوان اطالعاتی را در یک باند
ذصیر سازی نوود که در باندهای دیگر بهتنهایی موجود نیست .از سوی دیگر وجود حد ستانههای مطوئن نیز بهعنوان یکی
دیگر از قابلیتهای بهینهای است که توسط این محصوالت در اصتیار کاربران بهمنظور جداسازی هرچه بهتر پدید ها از
یکدیگر قرار داد شد است .شاص اصتالف پوشش گیاهی نرمال شد بهعنوان یکی از محوو ترین و درعینحال
معروفترین شاص هایی است که در این رابطه بهمنظور جداسازی پوشش گیاهی از سایر پوششها مورداستااد قرار
می گیرد .هوچنین با توجه به اینکه هدف اصلی تهیه نقشه سطح زیر کشت کشاورزی است ،اهویت استااد از شاص های
مؤثر در ارتواط با پوشش گیاهی بهمنظور پیاد سازی طوقهبندی دقیقتر ضروری است .شاص پوشش گیاهی نرمال شد از
نسوت اصتالف باندهای مادونقرمز نزدیک و قرمز طیف الکترومغناطیس به حاصل جوع نها محاسوه میگردد .در این رابطه

)   (NIRو )   (Rبه ترتیب بازتابش باند مادونقرمز نزدیک و باند قرمز میباشند .با افزایش پوشش گیاهی ،میزان
ارزش  NDVIنیز افزایش مییابد .الوته دامنه تغییرات این شاص بین  +1و -1است[5 ].
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انتخاب و ارزیابی باندها:

بهمنظور انجام فرایند طوقهبندی الزم است تا نسوت به تعیین باندهای بهینه برای پیاد سازی ن اقدام شود .توامی باندهایی
که در گام اول در یک مجووعه داد قرار میگیرند ،هوگی نسوت به هم متااوت نیستند بلکه شواهتهایی نیز میان نها
وجود دارد .بهعوارت دیگر میزان شواهت و اصتالف باندها را میتوان با استااد از رابطه هووستگی بین باندها توصیف نوود.
به هر میزان که هووستگی بین دو باند بیشتر باشد ،یعنی نها از اطالعات مشابه بیشتری برصوردار هستند و درعینحال
هرچقدر هووستگی بین دوباند موردنظر کوتر باشد ،یعنی اطالعات متااوتی را نسوت به یکدیگر نوایش میدهند .الزم به
ذکر است که در طوقهبندی باید از افزونگی داد ها (تعدد باندها) جلوگیری نوود ،بهعوارتدیگر در ارتواط با طوقهبندی باید از
باندهایی استااد شود که نسوت به یکدیگر اطالعات متااوتی را نوایش میدهند .کاهش تعداد باندها بر این اساس باعث
کاهش پیچیدگی فرایند طوقهبندی نوونههای موردنظر میگردد .به این صورت که برای انجام فرایند طوقهبندی داد ها
(پیکسلها) در یک فضای  nبعدی (بر اساس تعداد باندها) دستهبندی میشوند و سپس بر اساس بردار ویژگی که برای
هریک از نها تعیینشد است فرایند صوشهبندی و شکلگیری هریک از کالسها صورت میگیرد .هرچه ابعاد محیط
چندبعدی موردنظر کوتر باشد ،سیستم برای تعیین کالس پیکسلهای تصویر از پیچیدگی کوتری برصوردار است و هوچنین
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با سرعت بیشتری میتواند فرایند طوقهبندی را به انجام برساند .بهعالو انتخا باندهایی که فاقد هووستگی نسوتاً باالیی با
یکدیگر هستند منجر به این میشود که تاکیکپذیری پوششهای مختلف سطح زمین راحتتر صورت بگیرد.
شاص های مختلای وجود دارند که میتوان با استااد از نها بهترین ترکیب باندها را در این رابطه استخراج نوود .در هوین
راستا میتوان به شاص  ،OIFشاص شایلد و هوچنین محاسوات دیورژانس اشار نوود .استااد از این شاص ها نیز
میتواند در به دست مدن بهترین ترکیب باند کاذ در فرایند طوقهبندی بهمنظور انتخا دقیقتر نوونههای تعلیوی مؤثر و
ماید باشد .بااینحال در فرایند تجربی که در این رابطه صورت گرفت مشاهد شد که استااد از این شاص ها و یا استااد از
ترکیب باند  543در ماهوار لندست  8چندان در جداسازی و تاکیک پدید های اصلی (که قصد طوقهبندی نها وجود دارد)
تااوت قابلمالحظهای را ایجاد نویکند .در ارتواط با تعیین باندهای مناسب برای طوقهبندی ن است که در دهه اصیر با توجه
به محدودیتهایی که در باند حرارتی نسوت به باندهای بازتابی وجود دارد ،ازلحاظ توان تاکیک مکانی و هوچنین ماهیت
متااوت این دسته از داد ها و پیچیدگیهای تاسیر نها ،چندان در فرایند طوقهبندی تصاویر ماهوار ای بهکاربرد نویشدند.
اما این در حالی است که مطالعات حاضر نشان داد که استااد از باندهای حرارتی میتواند در تشخی و جداسازی هرچه
بهتر بسیاری از پدید ها بهصورت مؤثری عول نوود و مورداستااد قرار بگیرد .بهعوارتدیگر ماهیت متااوت اینگونه از
تصاویر و نحو نوایش متااوتی که این باندها از پدید های مختلف سطح زمین ایجاد نوود اند ،باعث شد است که بتوانند در
فرایند طوقهبندی مؤثر واقع شوند .به هوین منظور در مجووعه داد مورداستااد برای انجام فرایند طوقهبندی از تصاویر باند
حرارتی در جریان فرایند پردازش استااد شد است.
انتخاب نمونههای تعلیمی:

با توجه به اینکه روش مورداستااد برای انجام فرایند طوقهبندی روش طوقهبندی شئگرا موتنی بر قطعهبندی تصویر است.
لذا نحو نوونهبرداری در ن نسوت به روشهای طوقهبندی سنتی متااوت است .به این صورت که در روشهای قدیوی از
روش نوونهبرداری نقطهای در این رابطه استااد شد است .چراکه روش طوقهبندی در ن بهصورت پیکسل مونا است .اما این
در حالی است که درروش طوقهبندی شئگرا ،طوقهبندی بر اساس بجکتهایی صورت میگیرد که با استااد از قطعهبندی
تصویر ایجادشد اند .لذا هر نوونه در قالب یک بجکت توصیف میشود که صود از مجووعهای از پیکسلها تشکیلشد است
و بر هوین اساس برای هر بجکت ایجادشد میتوان یک بردار ویژگی را تعریف نوود .بر هوین اساس در این فرایند طوقه-
بندی تعداد نقاط تعلیوی حائز اهویت نیست .بهعوارتدیگر در این روش طوقهبندی نوونهبرداری از بجکتهای مختلف
درروی تصویر باید تا نجا ادامه پیدا کند که شکل و ساصتار نهایی هیستوگرام ن کالس شکلگرفته باشد ،بهگونهای که
برداشت نوونههای جدید دیگر نویتوانند تغییر قابلمالحظهای را در دامنه و شکل هیستوگرام موردنظر ایجاد نوایند[4 ].
اجرای طبقهبندی شئگرا

بهمنظور پیاد سازی طوقهبندی شئگرا از نرمافزار طوقهبندی  eCognitionاستااد شد است .نرمافزار eCognition
بهعنوان قدرتوندترین نرمافزار طوقهبندی شئگرا است که برای طوقهبندی تصاویر ماهوار ای مورداستااد قرار میگیرد.
پسازانتخا باندهای بهینه برای انجام فرایند طوقهبندی ،تصویر موردنظر را با استااد از الگوریتم Multiresolution
 Segmentationقطعهبندی گردید .سپس کالس ها تعریف شدند و سپس فرایند برداشت نوونههای تعلیوی درروی
تصویر صورت گرفت .برداشت نوونهها بهگونهای صورت میگیرد که بتوان با استااد از نها هیستوگرام هریک از کالسها
را بهصورت کامل ایجاد نوود .در این فرایند طوقهبندی معیارهای مورداستااد در جداسازی هریک از کالسها مقادیر
میانگین ،انحراف معیار و بیشترین اصتالف هریک از کالسها به هورا مقادیر شاص پوشش گیاهی نرمال شد برای
هریک از پوششها و ویژگیهای طیای نها به هورا الگو و بافت ،در نظر گرفته شدند .درنهایت با استااد از روش طوقه-
بندی فازی ،طوقهبندی تصاویر صورت گرفت.
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انجام اصالحات پس از طبقهبندی:

پس از تولید نقشه طوقهبندیشد حال به منظور برطرف کردن برصی از صطاها ازجوله وجود ابر و پوشش گیاهی طویعی در
محدود موردمطالعه ،الزم است تا از روشهای گوناگون در مرحله پس پردازش نسوت به برطرف کردن صطاها در این رابطه
اقدام نواییم .در این مرحله بهمنظور برطرف کردن صطاها و تولید نقشه اید ل نهایی از یک سیستم صور قدرتوند باید استااد
شود .در هوین راستا از یکی از قدرتوندترین سیستمهای صور درزمینه طوقهبندی یعنی سیستم تصویمگیری درصتی در این
رابطه استااد گردید .در ساصتار این سیستم طوقهبندی کنند ابتدا یک فرض برای یک مشکل مطرحشد و سپس قوانینی در
ارتواط با هر فرضیه مطرح میگردد .سپس برای پیاد سازی و اجرای هریک از قوانین میتوان چندین دستور را تعریف نوود.
نتایج بدست آمده در ارتباط با اجرای روش طبقهبندی شئگرا:

بر اساس تجزیهوتحلیلهای صورت گرفته در ارتواط با باندهای مورداستااد در فرایند طوقهبندی ،الزم به ذکر است که فرایند
انتخا باند بر اساس شاص هایی که در این رابطه تعریفشد است ،نویتواند بهصورت قابلمالحظه و چشوگیری در فرایند
طوقه بندی و افزایش و کاهش ن مؤثر باشد .در این رابطه الزم به ذکر است که استااد از این روش تنها میتواند انجام
فرایند طوقهبندی را برای سیستم راحتتر نوود و تا حدی در افزایش سرعت طوقهبندی صورت گرفته از سوی سیستم
تأثیرگذار باشد که درعینحال این افزایش سرعت نیز چندان چشوگیر نوود است .در حقیقت ن چیزی که بهصورت
قابلتوجهی توانست فرایند طوقهبندی را موردتوجه قرار دهد شیو نوونهبرداری و هوچنین مقیاس قطعهبندی است که
میتواند در این فرایند طوقهبندی تعریف شود .در فرایند طوقهبندی شئگرا ناهوگنیهایی که در محیط وجود دارد توسط نرم-
افزار در قالب محدود های هوگن تاسیر میشود .در حقیقت این امر توسط قطعهبندی که در تصویر صورت میگیرد محقق
میشود .با استااد از چنین قابلیتی بهراحتی امکانی فراهم میشود که بتوان پیکسلهای مخلوط را بهتر شناسایی نوود و اثر
نها را در فرایند طوقهبندی لحاظ نوود .درنهایت نتیجه ن است که شیو نوونهبرداری و مقیاس قطعهبندی در این ساصتار از
هر موضوع دیگری بااهویتتر است .اگر قطعهها در تصویر بسیار کوچک انتخا شوند ،باوجود نکه صحت افزایش پیدا
میکند اما از دقت نتایج میکاهد .به این دلیل که قطعههای کوچک درروی تصویر به هورا عدم نوونهبرداری از پیکسلهای
مخلوط ضون حاظ صحت صروجی اما دقت ن را بهشدت تحتالشعاع قرار میدهد بهگونهای که نتیجه بهدست مد کامالً
مغایر با نتایج درست در این زمینه میگردد.
هوچنین در ارتواط با فرایند نوونهبرداری الزم به ذکر است که نوونهبرداری بر روی تصویر باید بهگونهای باشد که
هیستوگرام هریک از کالسها به گونه مناسوی بهصورت کامل شکل بگیرند بهگونهای که اگر نوونه جدیدی به ن اضافه
شود تغییری در شکل و ساصتار هیستوگرام ایجاد نشود .بهعوارتدیگر نوونهبرداری در منطق شئگرا باید تا نجا ادامه پیدا
نواید که در ن هریک از کالسها ازلحاظ نوونههای تعلیوی به سطح اشواع رسید باشند.
نکته قابلتوجه دیگر در این رابطه ن است که استااد از داد های فرعی هوچون نقشه  NDVIمیتواند نقش مهوی در
ارتواط با افزایش دقت داشته باشد .بهگونهای که در شکلگیری هیستوگرام کالسهای اصلی  ،صاک و پوشش گیاهی،
استااد از این شاص بهصورت مؤثری عول نوود و میتوانند در شکلگیری هرچه بهتر هیستوگرام تصویر نقش مهوی را
ایاا نواید.
روش طوقهبندی شئگرا باوجود نکه بهعنوان یک روش بسیار قدرتوند در ارتواط با فرایند طوقهبندی تصاویر ماهوار ای در
نظر گرفته میشود ،اما بااینحال هوچنان نیاز به انجام فرایند پس پردازش در ساصتار طوقهبندی در ن مشاهد میشود .در
هوین راستا مرحله پس پردازش تنها در ارتواط با تصحیح کالسها بهکاربرد نویشود بلکه در این رابطه میتوان این مرحله
را با استااد از طوقهبندی مجدد تصویر طوقهبندیشد محقق نوود .بهترین گزینه برای انجام فرایند پس پردازش تصاویر
ماهوار ای بهمنظور برطرف کردن بسیاری از صطاها که با استااد از داد های فرعی صورت میگیرد ،استااد از سیستم صور ،
طوقهبندی درصتی است .چراکه با استااد از این ساصتار بهصوبی میتوان اثر فاکتورهایی چون شیب و ارتااع را بهصورت
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کامالً کنترلشد و به ساد ترین شکل موکن بر روی تصویر پیاد سازی نوود .درعینحال با استااد از این ساصتار میتوان
تعداد بسیار زیادی از داد هایی که از ماهیت متااوتی نسوت به هودیگر برصوردار میباشند را در فرایند طوقهبندی لحاظ
نوود و میزان دقت صروجی را نیز افزایش داد .درنهایت میتوان این گوته بیان داشت که سیستم طوقهبندی درصتی در گویا
سازی و افزایشی دقت و صحت نقشه صروجی از نقش بسیار مهم و بیبدیلی برصوردار است ،بهگونهای که هرگز نویتوان
بدون انجام ن ،صروجی قابلقوولی را ازلحاظ بصری و ماری از تصویر استخراج نوود.
در ارتواط با بخش پیشپردازش تصاویر ماهوار ای مورداستااد برای فرایند طوقهبندی الزم به ذکر است که ازلحاظ رادیو
متریکی ،انجام و یا عدم انجام فرایند تصحیحات رادیو متریکی و هوچنین اتوساری چندان اثر قابلتوجهی بر نتایج
بهدست مد در این رابطه نویتواند ایاا کند .هوچنین در این تحقیق اثر روشهای تصحیح اتوساری مطلق و نسوی نیز با
یکدیگر موردبررسی قرار گرفتند و نتایج بهدست مد از تااوت قابلمالحظهای نسوت به یکدیگر برصوردار نوودند .ازلحاظ
هندسی نیز با توجه به اینکه معووالً صطای هندسی تصاویر ماهوار سری لندست بسیار کوتر از نصف یک پیکسل است ،لذا
نیاز به انجام فرایند رجیستر سازی تصاویر نسوت به یکدیگر نیز نیست.
 -بحث و نتیجه گیری

نتایج بدست آمده در ارتباط با کاربری اراضی :
نتایج به دست مد از کاربری اراضی برای سالهای  1998،2006 ،1987و  2016میالدی با استااد از تصیاویر میاهوار ای
سری لندست استخراج شدند .نتایج سال  1987بیانگر ان است که از مساحت کل  758.65کیلومتر مربع  ،بیشترین و کوترین سیطح
به ترتیب مربوط به مراتع کم متراکم مساحتی معادل  649.8کیلومتر مربع با  85.6درصد از کل کاربری اراضی و جنگل انوو با مساحتی
معادل  0.26کلیومتر مربع با  0.04درصد از کل کاربری اراضی را شامل می شود .مشخصات هریک از کالسهای مربوط به سیال 1987
در جدول شوار  1ارائه شد است.
جدول شماره  :1اطالعات مربوط به مساحت های مربوط به هرکالس مربوط به سال 1987
اراضی بایر

40/76

رودخانه و

اراضی

مراتع کم

مراتع نیمه

دریاچه

کشاورزی

متراکم

متراکم

12/47

20/26

649/80

12/072

مراتع متراکم

جنگل تنک

جنگل انبوه

کالس های طبقه بندی شده

19/36

3/71

0/26

مساحت(کیلومتر مربع)

منابع و ماصذ :نتایج حاصل از مطالعات

نتایج سال :1998
نتایج سال  1998بیانگر ان است که از مساحت کل  758.65کیلومتر مربع،بیشترین و کوترین سطح به ترتیب مربیوط بیه مراتیع کیم
متراکم با مساحتی معادل  758.69کیلومتر مربع با  71.7درصد و جنگل انوو با مساحتی معادل  0.16کلیومتر مربع با  0.02درصد از کل
کاربری اراضی را شامل می شود .مقابسه سطوح بین سال  1987و  1998بیانگر کاهش مساحت جنگل انوو و مرتع متراکم و افزایش
سطح اراضی بایر می باشد .مشخصات هریک از کالسهای مربوط به سال  1988در جدول شوار  2ارائه شد است.
جدول شماره : :2اطالعات مربوط به مساحت های مربوط به هرکالس سال  1998در جدول زیر
آماده است
مراتع
مراتع
رودخانه
کالس های طبقه
جنگل
جنگل
مراتع
اراضی
اراضی
نیمه
کم
و
بندی شده
انبوه
تنک
متراکم
کشاورزی
بایر
متراکم متراکم
دریاچه
83/39

6/12

16/16

543/65

74/78
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22/74

11/65

0/16

مساحت(کیلومتر
مربع)

منابع و ماصذ :نتایج حاصل از مطالعات

نتایج سال 2006
نتایج سال  2006بیانگر ان است که از مساحت کل  758.65کیلومتر مربع،بیشترین و کوترین سطح به ترتیب مربیوط بیه مراتیع کیم
متراکم با مساحتی معادل  617.27کیلومتر مربع با  81.4درصد و جنگل انوو با مساحتی معادل  0.18کلیومتر مربع با  0.02درصد از کل
کاربری اراضی را شامل می شود .مقابسه سطوح بین سال  1987و  2006 ، 1998بیانگر افزایش مراتع کم متراکم و کاهش مرتع نیوه
متراکم و مراتع متراکم می باشد .هوچنین افزایش سطح جنگل انوو نسوت به سال  1998می باشد .مشخصیات هرییک از کالسیهای
مربوط به سال  2006در جدول شوار  3ارائه شد است.
جدول شماره :3اطالعات مربوط به مساحت های مربوط به هرکالس سال  2006در جدول زیر
آماده است
جنگل
جنگل
مراتع
مراتع کم
اراضی
رودخانه و
اراضی
مراتع نیمه
کالس های طبقه بندی شده
متراکم
انبوه
تنک
متراکم
متراکم
کشاورزی
دریاچه
بایر
85/06

14/71

11/46

617/27

6/18

15/02

0/18

8/77

مساحت(کیلومتر
مربع)

منابع و ماصذ :نتایج حاصل از مطالعات

نتایج سال :2016
نتایج سال  2016بیانگر ان است که از مساحت کل  758.65کیلومتر مربع،بیشترین و کوترین سطح به ترتیب مربیوط بیه مراتیع کیم
متراکم با مساحتی معادل  543.93کیلومتر مربع با  71.7درصد و جنگل انوو با مساحتی معادل  0.14کلیومتر مربع بیا  0.02درصید از
کل کاربری اراضی را شامل می شود .مقابسه سطوح بین سال  2006و 2016بیانگر افزایش جنگل تنگ  ،مراتع متراکم  ،مراتیع نیویه
متراکم و اراضی کشاورزی و کاهش مراتع کم متراکم و اراضی بایر بود است.مشخصات هریک از کالسهای مربوط به سیال  2006در
جدول شوار  4ارائه شد است.
جدول شماره  :4اطالعات مساحت های مربوط به هرکالس مربوط به سال  2016در جدول زیر آماده است

اراضی
بایر

رودخانه
و
دریاچه

اراضی
کشاورزی

مراتع
کم
متراکم

مراتع
نیمه
متراکم

مراتع
متراکم

جنگل
تنک

جنگل
انبوه

کالس های طبقه
بندی شده

13/18

3/82

40/79

543/93

105/41

38/47

12/91

0/14

مساحت(کیلومتر
مربع)

منابع و ماصذ :نتایج حاصل از مطالعات

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

اراضی

مراتع کم

مراتع نیمه

مراتع

جنگل

جنگل

مساحت کالس

دریاچه

کشاورزی

متراکم

متراکم

متراکم

تنک

انبوه

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

اراضی بایر

منابع و ماصذ :نتایج حاصل از مطالعات
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جداول شوار  8 ،7 ،6و  9دقت ارزیابی تصاویر را برای سالهای  2016 ، 2006 ، 1998 ،1987را نشان می دهند.

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

دقت کاربر (درصد)

دقت تولیدکننده (درصد)

کالس

99/92

99/64

جنگل انبوه

82/31

78/94

جنگل تنک

92/48

93/41

مراتع متراکم

98/60

98/91

مراتع نیمه متراکم

99/88

99/98

مراتع کم متراکم

97/22

98/7

اراضی کشاورزی

99/86

97/27

رودخانه و دریاچه

98/98

99/94

اراضی بایر

97/54

دقت کلی نقشه (درصد)

0/97

ضریب کاپا

جدول شماره  :7ارزیابی دقت صورت گرفته برای نقشه سال  1998میالدی
دقت کاربر (درصد)

دقت تولیدکننده (درصد)

کالس

100

99/29

جنگل انبوه

85/09

85/32

جنگل تنک

88/06

90/06

مراتع متراکم

96/66

96/44

مراتع نیمه متراکم

99/66

98/95

مراتع کم متراکم

97/73

96/77

اراضی کشاورزی

100

99/13

رودخانه و دریاچه

96/05

99/18

اراضی بایر

96/47

دقت کلی نقشه (درصد)

0/95

ضریب کاپا

جدول شماره  :8ارزیابی دقت صورت گرفته برای نقشه سال  2006میالدی
دقت کاربر (درصد)

دقت تولیدکننده (درصد)

کالس

99/93

98/72

جنگل انبوه

95/29

90/32

جنگل تنک

93/29

98/64

مراتع متراکم

98/81

99/28

مراتع نیمه متراکم

99/58

97/97

مراتع کم متراکم

99/77

99/31

اراضی کشاورزی

99/60

98/95

رودخانه و دریاچه

94/30

99/70

اراضی بایر

98/12

دقت کلی نقشه (درصد)

0/97

ضریب کاپا
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جدول شماره  :9ارزیابی دقت صورت گرفته برای نقشه سال  2016میالدی

دقت کاربر (درصد)

دقت تولیدکننده (درصد)

کالس

100

99/88

جنگل انبوه

91/15

90/45

جنگل تنک

90/50

92/02

مراتع متراکم

95/58

98/10

مراتع نیمه متراکم

99/80

99/71

مراتع کم متراکم

99/59

99/19

اراضی کشاورزی

100

99/10

رودخانه و دریاچه

100

اراضی بایر

100
98/27

دقت کلی نقشه (درصد)

0/98

ضریب کاپا
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جمع بندی:
روند تغییرات  : 1998-1987بررسی روند تغییرات کاربری زمین در سطح منطقه مورد مطالعیه نشیان میی دهید سیطح
کاربری های اراضی کشاورزی و مراتع کم تراکم به ترتیب معادل  10.4هکتار کیاهش یافتیه و سیطح اراضیی کشیاورزی از
 20.26هکتار در سال  1987به  16.16هکتار در سال  1998رسید است هوچنین سطح اراضی کاربری مراتیع کیم تیراکم از
 649.8هکتار در سال  1987به  543.65هکتار در سال  1998رسید است  .بر این اساس بررسییها نشیان میی دهید سیطح
کاربری های مربوط به جنگل تنگ و مراتع متراکم و مراتع فقیر در سطح منطقه طی دهه  1987-1998افزایش یافته است.
بطوریکه سطح کاربری جنگل تنگ از  3.71به  11.65هکتار در سال  1998رسید است و سیطح کیاربری مراتیع متیراکم از
 19.36هکتار به  22.74هکتار در سال  1998افزایش یافته است و سطح کاربری مراتع نیوه متراکم نیز از  12.07هکتیار بیه
 74.78هکتار در سال  1998افزایش یافته است  .در مجووع این تغیرات معادل  110هکتار می باشید لیذا بیشیترین تغییرات
مربوط به افزایش سطح کاربری مراتع فقیر در اثر زاد سازی اراضی ملی بدست مد است.
روند تغییرات  : 1998-2006بررسی روند تغیییرات کیاربری اراضیی طیی دهیه  1998-2006نشیان میی دهید سیطح
کاربریهای جنگل تنگ در مراتع متراکم و نیوه متراکم در مجووع به میزان  79.2هکتار کاهش یافته است کیه دلییل عوید
این امر را می توان فشار دام به مراتع و پوشش گیاهی عنوان نوود که بصورت چرای صارج ار فصل و دام میازاد بیر ظرفییت
مراتع مورد بهر برداری قرار گرفته است  .دلیل عود چرای صارج از فصل نیز عدم امکان حضور دامداران در مراتع ییالقی به
دلیل از دست دادن مراتع از یک سو و کهنسال بودن ساکنین و پیری و عدم امکان حضور در مراتیع ییالقیی از سیوی دیگیر
است.لذا در مجووع کاربری مراتع کم تراکم به میزان  73.62هکتار افزایش یافته است و عوال کاهش ظرفیت تولید علوفه در
سطح منطقه و توع ن کاهش تعداد دام چشوگیر اسیت .هوچنیین در ایین دور زمیانی از سیطح کیاربری اراضیی زراعیی و
کشاورزی به میزان  1.89هکتار کاهش و به سطح کاربری اراضی مرتع فقیر اضافه شد اسیت کیه دلییل ن تولیک اراضیی
زراعی از طریق منابع طویعی بود است.
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روند تغییرات : 2006-2016روند تغییرات در دور زمانی  2006-2016نشان می دهد سیطح کیاربری هیای مربیوط بیه
جنگل تنگ در مراتع متراکم و نیوه متراکم در مجووع به میزان  126.8هکتار افزایش یافتیه و از سیطح اراضیی مرتعیی کیه
متراکم و فقیر در مجووع به میزان  120هکتار کاسته شد است این امر ناشی از حااظت و قرق مراتیع کیم تیراکم و تقوییت
پوشش گیاهی می باشدکه ریشه در عامل اقتصادی و کاهش علوفه و دام و در مد روستاییان بود که صود به صود متوجه این
امر شد و اقدام به ح ااظت از منابع طویعی در محدود های مرتعی نویود انید در مقابیل جهیت جویران در مید و مقابلیه بیا
محرومیت و فقر روستاییان اقدام به کشت و زراعت در اراضی مرتعی و تغییر کاربری اراضی مرتعیی بیه کشیاورزی در سیطح
 26.8هکتار نوود اند که دلیل این امر وجود پروندهای موجود در مجوع قضایی است.
تلفیق اطالعات :نتایج تلایق اطالعات حاصل از مطالعات کاربری اراضی در سطح منطقه بیانگر است که :
الف)مساحت جنگلهای انوو از لحاظ سطوح از سال  1987لغایت  2016کاهش نشان میی دهید،این جنگلهیا کیه اللیب در
قسوت لر منطقه واقع شد اند صاطر نشان می سازد جنگلهای انوو مساحت بسیار کوی را در منطقه مورد مطالعه به صود
اصتصاص می دهد ولی در حالت کلی حاظ و نگهداری ن مورد تاکید می باشد .لذا از جوله دالیل و عوامل مختلف تخرییب
جنگل ها در این محدود می توان به موارد زیر اشار نوود:
 -1قطع درختان و سر شاخه ها جهت تامین سوخت تا سال : 1393

یکی از مشکالت و عوامل مهم تخریب جنگل در سالهای اصیر  ،استااد بی روییه از چیو درصتیان جنگلیی جهیت
تامین سوصت بود است بر اساس تحلیل اطالعات کیایی در صصیوص تحیوالت گذشیته منیابع انیرژی از طرییق
پرسشنامه معلوم گردید که اللب صانوارهای سکونتگاهها  ،میزان دسترسی به هریک از منابع سوصت  ،اللب گزینیه
استااد از هیزم و ذلال چو را به عنوان اولویت اول انتخا نوود اند هوچنین بر اساس تحلییل هویین بخیش از
مطالعات در صصوص میزان استااد از هریک منابع سوصتی در تامین گرمایش،استااد از هیزم و ذلیال چیو را بیه
عنوان اولویت اول انتخا نوود اند .هوچنین در صصوص میزان استااد از هریک از منابع سوصتی در بخش پخت و
پز  ،استااد از هیزم و ذلال چو به عنوان اولویت اول انتخا شد است که این روند در بخش پخیت پیز در وضیع
موجود نیز وجود دارد  .صاطر نشان می سازد با عنایت به افتتاح شوکه گازرسانی در سال  1393و ارائه شوکه گازرسانی
به نظر می رسد تخریب جنگلها در این محدود کاهش یابد.
 -2برداشت غیر مجاز شاخ و برگ درختان:

با عنایت به رونق نسوی نگهداری دام سنگین در منطقه مورد مطالعه و نیاز به تامین علوفه کافی به دلیل عدم وجیود
اراضی زراعی بی جهت کشت و تامین علوفه  ،اللب سکونتگاهها جهت تامین علوفه مورد نیاز دام سنگین نسوت بیه
تامین قطع شاخ و برگ درصتان جنگلی اقدام می نوایند که این امر با عث تخریب شد اسیت کیه پییش بینیی میی
گردد با عنایت به پیشنهادات ارائه شد در بخش مربوط این عامل روند کاهشی داشته باشد.
 -3زیر ساختها:

در صصوص زیرساصتهای موجود من جوله را ارتواطی و دسترسی سکونتگاهها به سوصتهایی مانند نات را در فصول
بارندگی و سرد در سکونتگاهها با مشکل مواجه می سازد .لذا احیدا را ارتویاطی بیرای ایین سیکونتگا در اولوییت
می باشد.
 -4خدمات و تسهیالت پشتیبان :

عدم وجودصدمات من جوله شعوه نات در سکونتگاههای واقع در محدود جنگل های انوو  ،و نیاز به تامین سوصت
مازاد در فصول سرد سال و نیز با عنایت به عدم تکویل ستانه های جوعیتی در ارائیه صیدمات شیعوه نایت بیه نظیر
می رسد استااد از سیاستهای تشویقی بتواند این مشکل را تا حدودی مرتاع نواید .
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 -5پدیده تغییر اقلیم :

ا ز پیامدهای شناصته شد از تغییر اقلیم  ،تغییر در میزان بارش  ،افزایش وقوع صشکسالی  ،کاهش سطح جنگل هیا و
تغییر در سطح منابع سطحی و زیر زمینی می باشد  ،با عنایت به بررسیهای صیورت گرفتیه در صصیوص بررسیی
تغییرات اقلیوی در محدود شهرستان صدا فرین در این مطالعات برای شناسایی تاثیر اقلییم بیر روی پوشیش گییاهی
جنگل های ارسواران در شهرستان صدا فرین از تصاویر ماهوار ای و داد های هواشناسی مربوط بیه سیالهای 1998
لغایت  2013استااد شد است که تاثیرات تغییر اقلیم بر تغییرات پوشش گییاهی بیا اسیتااد از شیاص NDVI
برای  15سال مورد بررسی قرار گرفته است که نتایج مطالعات نشان میی دهید کیه در سیطح شهرسیتان صیداافرین
کاهش بارش و افزایش دما رخ داد است و شاص پوشش گیاهی در دور اول (  ) 0.534و در دور دوم ( ) 0.475
بود است که این مقدار کاهش شدیدی را نشان می دهد و چون با عناییت بیه سیاسیتهای اجیرا شید در صصیوص
صیانت از جنگلها  ،نقش عامل انسانی در ن محدود تر بود و عامل اقلیم بر این کاهش سطح تاثیر مستقیم دئاشیته
است .با عنایت به تحوالت جنگل های انوو از (  ) 0.26هکتار در سال  1987به (  ) 0.14هکتار در سال  ، 2016به
نظر می رسد با عنایت به کاهش نسوی  ،تغییرات اقلیوی در منطقه مورد مطالعه به واقعییت نزدیکتیر میی باشید  .در
اینجا باید صاطر نشان شد این عامل ناقض موارد اشار شد در باال نوی باشد.
ب) مساحت جنگلهای تنگ از لحاظ سطح از سال  1987لغایت  2016افزایش نشان می دهید،این جنگلهیا کیه اللیب در
قسوت جنو لر منطقه واقع شد اند از جوله دالیل افزایش سطوح جنگل در این قسوت از منطقه می توان به موارد زیر
اشار نوود:
 .1استااد از سیاستهای بازدارند در حاظ و صیانت و نگهداری از منابع جنگلی شامل (صروج دام از جنگل  ،اجیرای
طرحهای جنگلداری و ) ...
 .2لنی سازی جنگل شامل فعالیتهای نهال کاری با گونه های درصتی بومی و نیز توسعه بخش هیایی از جنگیل از
طریق جنگل های دست کاشت
ج) مساحت مراتع متراکم و نیوه متراکم از سال  1987لغایت  2016افزایش و مساحت مراتع کم تراکم کاهش داشته است
به عوارتی عوامل زیر با عث شد تا مساحت مراتع متراکم و نیوه متراکم افزایش یافته و از مساحت مراتع کم تراکم کم شید
است که از جوله دالیل ن :
 .1انجام مویزی مراتع و تاکیک اراضی ملی
 .2د) جلوگیری چرای صارج از فصل
 .3جلوگیری چرای زود رس
 .4کاهش تعداد دام
 .5کاهش بهر برداران دامی و عشایر کوچرو
 .6عدم تودید پروانه چرا
د) مساحت اراضی کشاورزی از سال  1987لغایت  2016افزایش داشته است با عنایت بیه تکوییل شیوکه هیای برسیانی
کشاورزی قسوتی از اراضی بایر منطقه مورد مطالعه به زراعت بی تغییر یافته است که از جوله این اراضی می توان به موارد
زیر اشار نوود:
 .1تودیل اراضی بایر در برصی از سکونتگاهها و تامین از طریق طیرح پوپیاژ و طیرح اسیکان عشیایر بیه اراضیی
کشاورزی بی
 .2تودیل اراضی بایر برصی سکونتگاهها به اراضی کشاورزی بی و انجام بیاری بارانی و قطر ای و یکپارچیه سیازی
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اراضی از طریق سد های موجود
 .3تودیل اراضی بایر به اراضی کشاورزی بی در برصی از سکونتگاهها از طریق احدا بندانحرافی وچند منظور
ج) مساحت رودصانه ها درمحدود منطقه کاهش یافته است که از جوله این رودصانه ها می توان بیه رودصانیه ارس اشیار
نوود که درسالهای اصیر با عنایت به احدا سد صدا فرین قسوتی از بستر رودصانه ارس زاد شد است  .ایین اراضیی توسیط
امور میله گذاری شد و رعایت حریم کوی و کیای  150متر در کنار این رودصانه الزامی می باشد
بستر ن قسوت از رودصانه ،نهر یا مسیل است که در هر محل باتوجه به مار هیدرولوژیک و دالا و حداکثر طغیان بیا دور
برگشت  25ساله به وسیله وزارت نیرو یا شرکتهای منطقهای تعیین میشود.
در مناطقی که ضرورت ایجا مینواید سیال با دور برگشیت کوتیر ییا بیشیتر از  25سیاله میالک محاسیوه قیرار گییرد،
سازمانهای منطقهای حسب مورد با ارایه نقشههای مربوط و توجیهات فنی از حوز ستادی وزارت نیرو مجوز الزم را اصذ
صواهند نوود.
تغییرات طویعی بستر رودصانهها ،مسیلها یا انهار طویعی در بستر سابق تأثیری نداشته و بستر سابق کواکان در اصتییار وزارت
نیرو است،
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