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چکیده
اطالعات تغییرات کاربري اراضي از دهههاي اخیر تاکنون ،براي بسیاري از فعالیتهاي برنامهريزي و مديريت سرزمین ازجمله آمايش
سرزمین داراي اهمیت ميباشد .در پژوهش حاضر تالش شده است تغییرات کاربريهاي مختلف موردبررسي و تحلیل قرار گیرد .بدين
منظور با استفاده از تصاوير ماهوارهاي سال  9331و  9311و استفاده از روش حداکثر احتمال ،نقشه کاربري سالهاي مذکور تهیه شد.
سپس با استفاده از برنامه  LCMتغییرات کاربريهاي مختلف طي سالهاي  9331تا  9311مورد تحلیل قرار گرفت .نتايج نشان داد
کاربري اراضي ديم با  312هکتار کاهش و  3۶1هکتار افزايش و مجموع تغییرات  393هکتار بیشترين تغییر و مناطق مسکوني با  9هکتار
کاهش و  1۶هکتار افزايش و مجموع تغییرات  13هکتار کمترين تغییرات را در بین کاربريهاي موردمطالعه دارا ميباشند .همچنین پايش
کلي تغییرات نشان از کاهش  11۶هکتار از مراتع و افزايش  333هکتار از اراضي کشاورزي آبي دارد .نتايج نشان از تخريب عرصههاي
طبیعي و تبديل به مناطق انسانساخت دارند .پیشنهاد ميشود مديران محترم در برنامهريزيها تصمیماتي در جهت حفظ منابع طبیعي
اتخاذ کنند.

واژگان



کلیدی :تصاوير ماهوارهاي ،طبقهبندي ،ضريب کاپا ،تغییرات کاربري اراضيLCM ،
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ارزیابی تغییرات کاربری اراضی با استفاده از سامانهی اطالعات جغرافیایی

ارزيابي تغییرات کاربري اراضي با استفاده از سامانهي اطالعات جغرافیايي ...

 -1مقدمه
برنامهريزي جهت هر نوع کاري ،نیازمند داشتن
اطالعات مربوط به آن کار است .اين نیازمندي در مورد
برنامهريزي براي استفادههاي انسان از سرزمین نیز صادق
است ،زيرا بدون اطالعات مربوط به شناخت منابع اساس ًا
نميتوان بخشهاي ديگر فرآيند برنامهريزي استفاده از
سرزمین يا بهعبارتديگر آمايش سرزمین را براي عمل
برنامهريزي مهیا ساخت [ .]9اطالع از انواع پوشش سطح
زمین و فعالیتهاي انساني در قسمتهاي مختلف و
بهبیانديگر نحوه استفاده از زمین بهعنوان اطالع پايه براي
برنامهريزيهاي مختلف از اهمیت ويژهاي برخوردار است و
نقشههايي که نمايشگر چنین فعالیتها در سطوح متفاوت
زمین باشد ،نقشه کاربري اراضي و يا نحوه استفاده از
زمین ( )Landuse Mapگفته ميشود [ .]2امروزه با رشد
شتابان جمعیت و تخريب و محدوديت منابع ،شناخت
جنبههاي مختلف محیط طبیعي جهت اعمال مديريت
علمي امري اجتنابناپذير است .خصوصاً به تصوير کشیدن
تغییرات زماني منابع طبیعي (پايش) به لحاظ اينکه در
فواصل زماني کوتاه اين تغییرات محسوس نیست ميتوان
مديران و برنامهريزان را از تهديدات آينده مطلع سازد [.]3
ارائه نتايج برنامههاي اجراشده براي حفظ و بهرهبرداري از
منابع طبیعي يا روند تغییرات پوشش گیاهي بهصورت
مستند يکي از وسايل عیني براي افراد برنامهريز در منابع
طبیعي چه در حال و چه در آينده خواهد بود [.]3
بهعبارتديگر آشکار ساختن تغییرات يکي از نیازهاي
اساسي در مديريت و ارزيابي منابع طبیعي است .بنابراين
با تهیه نقشه تغییرات کاربري که نتیجه فرايند
آشکارسازي تغییرات ميباشد ،ميتوان اطالعات و دادههاي
مناسب را در زمان مناسب در اختیار برنامهريزان و مديران
قرار داد .با استفاده از اين اطالعات ميتوان ارزيابي
مناسبي از اثرات توسعه و تغییر کاربري اراضي بهمنظور
تصمیمگیري و برنامهريزي استفاده از سرزمین و چاره-
جوييها براي پیشگیري از اثرات نامطلوب زيستمحیطي و
کمک بهسالمت منابع طبیعي داشت .يکي از مهمترين
وظايف ارزيابي اراضي ،درك و تشخیص ارتباط بین
محیط طبیعي و انواع استفادههاي ممکنه در راستاي
تأمین اطالعاتپايه براي برنامه ريزان اراضي ميباشد
[ .]1به دلیل افزايش تغییرات کاربري اراضي آن هم عمدت ًا
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بهوسیله فعالیتهاي انساني ،پايش تغییرات کاربري اراضي،
ارزيابي روند آنها و اثرات زيستمحیطي آنها براي
برنامهريزي آينده و مديريت منابع ضروري ميباشد [.]۶
تشخیص بهموقع و دقیق تغییرات عوارض سطح زمین ،پايه
و اساسي براي درك بهتر روابط و تعامالت بین پديدههاي
انساني و طبیعي بهمنظور مديريت بهتر و استفاده بهینه از
منابع طبیعي را فراهم ميآورد .با پايش تغییرات کاربري
اراضي در دورههاي زماني متعدد ميتوان به روند مسائل
زيستمحیطي نظیر تخريب سرزمین ،کاهش توان
اکولوژيک ،بیولوژيک و کاهش زيستتوده اکوسیستم پي
برد [ .]3در سالهاي اخیر ،استفاده از سنجشازدور و
سیستم اطالعات جغرافیايي در مطالعات کشاورزي و
تهیه نقشههاي موضوعي گسترش فراواني پیداکرده
است .تهیه نقشه کاربري و پوشش اراضي از نیازهاي
اساسي براي مديريت و نظارت زيستمحیطي است.
اين نقشهها در برنامهريزيها و تصمیمگیريها در
بخشهاي مختلف استفاده ميشوند .مطالعه مکانهاي
زير کشت با استفاده از دادههاي ماهوارهاي موجود و
تهیه نقشه اراضي زير کشت در هر سال ميتواند
دولت را در مديريت بهینه اين اراضي و برنامهريزي
براي توزيع محصوالت کمک کند [ .]8تحقیقات
متعددي در اين زمینه انجامشده است ازجمله:
 Jabbarو  ]1[ Zhouبا استفاده از تکنیکهاي دورسنجي
و سیستم اطالعات جغرافیايي به پايش تغییرات اکو محیطي
استان بصره در جنوب عراق در بازه زماني2113-9111
پرداخته و فرايندهاي بیابانزايي ،شوري ،شهرنشیني ،تخريب
پوشش گیاهي و نابودي تاالبها را بهعنوان عوامل تخريب اکو
محیطي منطقه شناسايي نمودند Arulbalaji .و
 ]91[Gurugnanamبا استفاده از سنجشازدور در يک بازه
زماني  9۶ساله اقدام به پايش تغییر کاربري اراضي در محدوده
سالم در جنوب هند نمودند و بیان داشتند که بیشترين
تغییرات در مرکز محدوده مطالعاتي رخ داده و سناريوي
توسعه اجتماعي -اقتصادي اين منطقه که تأثیرگذار بر منابع
آب و منابع معدني است ،عامل اين تغییرات ميباشد.
 Madurapperumaو همکاران[ ]99با استفاده از دادههاي
دورسنجي و روش طبقهبندي نظارتشده در بازه زماني
 913۶تا  2199به مطالعه شناسايي تغییرات کاربري اراضي
در حوضه پیپستن کريک در داکوتاي شمالي پرداخته و بیان
ميدارد که دادههاي دورسنجي الگوي تغییرات پوشش زمین

اس
شکل -9منطقه موردمطالعه

 -2-2روششناسی
در اين تحقیق از دادههاي سنجندههاي  TMو
ماهواره لندست استفاده شد .جزئیات تصاوير استفادهشده
در جدول  9آمده است .تصاوير از سازمان زمینشناسي
آمريکا 2درخواست و سپس از سايت مربوطه دريافت شد.
در تهیه نقشه کاربري اراضي و تغییرات آنها بهويژه در
مناطقي که پوششهاي گیاهي نقش عمدهاي دارند،
انتخاب زمان مناسب تصاوير بسیار مهم ميباشد .در اين
تحقیق دادههاي فصل رويش براي تجزيهوتحلیل در هر
مقطع زماني تهیه شد .دادههاي مربوطه به ترتیب شامل
تصاوير سنجنده  TMلندست  1به تاريخ تصويربرداري
 9331و تصاوير سنجنده  OLIلندست  8به تاريخ 9311
ميباشد (جدول.)9
OLI

 -2مواد و روشها

جدول  -9مشخصات تصاوير استفادهشده در تحقیق

 -1-2منطقه موردمطالعه

سنجنده

ردیف

گذر

تاریخ

مبنا

TM
OLI

36
36

166
166

29-05-1991
17-05-2016

WGS84
WGS84

محدوده مطالعاتي بادآور نورآباد با وسعت
39۶11هکتار در ناحیه غربي کشور در شهرستان دلفان،
استان لرستان واقع گرديده است .ازنظر جغرافیائي در
مختصات َ  33ْ-1۶تا َ  38ْ-98طول شرقي و َ 33ْ- 93
تا َ  33ْ-3قرار دارد(شکل .)9

ماهواره  LDCMيا لندست  ،8هشتمین ماهواره تاريخ
برنامه لندست هاست که با مشارکت ناسا و سازمان
زمینشناسي آمريکا اجرا شده است و از سال  2193فعالیت

1 Landuse Change Modeler

)2 United States Geological Survey (USGS

 -1-2-2لندست 8
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را بهصورت رقومي درآورده و ميتواند بهعنوان يک ورودي
ضروري در سیاستهاي مديريت اراضي لحاظ شود.
 ]92[Haghighiبا استفاده از داده ماهواره لندست به
طبقهبندي نظارتشده و روش حداکثر احتمال ،تغییرات رخ
داده در کالسهاي جنگل جلگهاي غرب گیالن را طي دو دوره
زماني  9119تا  2111را بررسي کرد و درنهايت نتیجه گرفت
که کالسهاي جنگل در منطقه موردمطالعه معادل 9339/1
هکتار کاهشيافته است Mazaheri .و همکاران [ ]93به پايش
تغییرات زماني کاربري اراضي با استفاده از تکنیکهاي
دورسنجي و سیستم اطالعات جغرافیايي در جیرفت پرداخته
و بیان ميدارد که عدم توجه و مديريت مناسب در وضعیت
هیدرولوژي منطقه ،تأمین نهادهاي کشاورزي و فقدان وضعیت
ثبات اقتصادي ،از عوامل مؤثر بر روند تغییرات کاربري اراضي
ميباشد Sanjari .و  ]93[ Boroomandاقدام به پايش
تغییرات پوشش اراضي در سه دهۀ گذشته با استفاده از
تکنیک دورسنجي در منطقه زرند کرمان نموده و نشان داد که
کارايي تصاوير ماهوارهاي براي تهیهي نقشههاي کاربري اراضي
و پايش تغییرات آنها ،جهت تسهیل در برنامهريزي مديريت
منابع محیطي امري ضروري ميباشد Sadr Mousavi .و
همکاران [ ]91در ارزيابي تغییرات کاربري اراضي زراعي با
استفاده از سامانه اطالعات جغرافیايي در روستاي دستجرده،
شهرستان طارم ،به اين نتیجه رسیدند که در اين محدوده،
طي دوره آماري( )9311-9333حدود  29/3درصد از کل
اراضي تغییر کاربري داده است که حدود  23/3۶درصد از کل
قطعات( )313را شامل ميشود و بیشترين تغییرات در
محدوده راه ارتباطي اتفاق افتاده است .هدف از پژوهش حاضر
بررسي تغییرات کاربري اراضي با استفاده از برنامه  9 LCMدر
حوزه آبخیز بادآور نورآباد در استان لرستان ميباشد.

ارزيابي تغییرات کاربري اراضي با استفاده از سامانهي اطالعات جغرافیايي ...

دارد .اين ماهواره به سنجنده زمیني نیز معروف است .در
مقايسه با ساير ماهوارههاي لندست که درگذشته از دادههاي
آنها استفاده ميشد داراي مزيت و برتري است ،ازجمله
اينکه قدرت تفکیکي راديومتريک از  28به  29۶بیت
افزايشيافته و قدرت تفکیک طیفي آن نیز بیشتر شده است.
اين ماهواره داراي دو سنجنده با نامهاي  OLIو  TIRSاست،
که مشخصات آنها در جدول  2ارائهشده است [.]9۶
شماره
باند
9
2
3
3
1
۶
3
8
1
91
99

جدول -2مشخصات ماهواره لندست8
قدرت تفکیک
محدوده طیفي
سنجنده
مکاني (متر)
(میکرومتر)
31
1/333-1/313
31
1/311-1/191
31
1/121-1/۶11
31
1/۶31-1/۶81
OLI
31
1/831-1/881
(Operational
)Land Imager
31
9/1۶1-9/۶۶1
31
2/911-2/311
91
1/111-1/۶81
31
9/3۶1-9/311
TIRS
911
91/۶-99/2
(Thermal
911
99/1-92/1
)Infrared Sensor

 -2-2-2شناخت کاربریهای موجود در منطقه
يکي از نکات مهم و کلیدي در تهیه نقشههاي کاربري
اراضي از تصاوير ماهوارهاي ،دستیابي به تعريفي واضح و روشن
از کاربريهاي موجود در منطقه ميباشد .بديهي است
استاندارد و يکنواخت بودن اين نقشهها به لحاظ راهنما،
مقیاس ،رنگ ،عالئم و  ...نیز از نکتههاي بسیار مهم در تهیه اين
نقشهها ميباشد [ .]93با توجه به شناختي که از منطقه وجود
دارد ،همچنین بررسي وضعیت کاربريهاي موجود در منطقه،
نظر کارشناسان ،بررسيهاي میداني و آگاهي از قابلیتهاي
تصاوير مورداستفاده ،کاربريهاي؛ مناطق مسکوني ،اراضي
کشاورزي ديم ،مراتع ،اراضي کشاورزي آبي ،باغات ،بوتهزار و
ساير(برف ،خاك لخت ،صخره و آب) در منطقه موردمطالعه
مدنظر قرار گرفتند .بر اساس تجارب و تحقیقات انجامشده،
تعريف کالسههاي جزئيتر موجب کاهش صحت نقشههاي
کاربري حاصل از تصاوير ماهوارهاي خواهد شد.
 -3-2-2ایجاد تصاویر رنگی مناسب
بهمنظور تهیه نقشه کاربري اراضي از تصاوير ماهوارهاي
ابتدا در محیط  Enviترکیب رنگيهاي مناسبي که به نحو
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بارزي نشاندهنده پديدههاي منطقه ميباشد ازجمله
ترکیبهاي باندي  312 ،133 ،332 ،329و  ...در سیستم
رنگ  RGBساخته شدند.
 -4-2-2طبقهبندی تصاویر ماهوارهای
از آنجاييکه تفکیک و شناسايي پديدهها به لحاظ رنگ
نتايج بهتري ارائه ميدهد ولي نمايش دادههاي حاصل از
اسکنرها در تک باندها با استفاده از گامهاي خاکستري است،
تصوير رنگي کاذب هر تاريخ با استفاده از ترکیب باندهاي
(2سبز) (3قرمز) (3مادونقرمز نزديک) تولید ميگردد
[ .]98اين تصاوير به تجسم انواع کاربريها در منطقه کمک
ميکنند .از روش طبقهبندي نظارتشده حداکثر احتمال
براي تهیه نقشههاي پوشش اراضي استفاده ميشود .اولین
گام در انجام طبقهبندي نظارتشده تعريف مناطقي است که
بهعنوان نمونههاي تعلیمي براي هر کالس استفاده ميشوند
[ .]91پس از مرحله تعیین نمونههاي تعلیمي ،نوبت به
طبقهبندي تصاوير ماهوارهاي ميرسد که در تحقیق حاضر از
روش طبقهبندي حداکثر احتمال استفاده شد .درنهايت براي
حذف قطعات کوچک و سادهسازي تصاوير حاصل از
طبقهبنديها از فیلتر  Modاستفاده ميشود.
 -5-2-2تهیه نقشههای کاربری اراضی
 -1-5-2-2تهیه نقشه کاربری اراضی سال 1335

پس از اعمال تصحیحات هندسي و راديومتريک روي
تصوير ماهوارهاي سال  ،9311ابتدا با استفاده از 211 ،GPS
نقطه از منطقه موردنظر برداشت شد 31 .درصد نقاط معادل
 931نقطه بسته به نوع کاربري ،براي هر کاربري بین 21تا
 28برداشت صورت گرفت سپس به کمک گوگل ارث و
ترکیبهاي رنگي کاذب نمونههاي تعلیمي براي تصاوير
افزايش و تعريف شد .در ادامه با استفاده از روش حداکثر
احتمال در نرمافزار  ENVI 5.3نقشه طبقهبندي تصوير سال
مورداستفاده تهیه شد .درنهايت براي حذف قطعات کوچک و
سادهسازي تصوير از فیلتر  Modاستفاده شد.
 -1-1-5-2-2کنترل زمینی و تصحیح طبقهبندی اولیه

نظر به اينکه در مرحله شناسايي و ترسیم پديدهها،
بعضي از مناطق که قابلتشخیص و تفکیک نبود و يا
تفسیر آن با شک و ترديد توأم بود ،موارد مبهم و
ناشناخته فرآيند شناسايي پديدهها عالمتگذاري شد و با

بعد از تهیه نقشه کاربري اراضي مربوط به سال ،9311
بهمنظور تهیه نقشههاي کاربري اراضي مربوط به سال
 ،9331از نقشه کاربري اراضي سال  ،9311تصاوير گوگل
ارث مربوط به سالهاي موردبررسي و رنج بازتاب طیفي
پديدهها استفاده شد .بدينصورت که نقاط تعلیمي با
استفاده از گوگل ارث ،رنج بازتاب طیفي پديدهها در تصوير
کاربري اراضي تولیدشده در سال  9311و شناخت و تجربه
با استفاده از ترکیبهاي رنگي و باندهاي مختلف ايجادشده
مربوط به سال  9331تولید شد و در نرمافزار  Enviبا
استفاده از روش حداکثر احتمال طبقهبندي صورت گرفت و
از فیلتر  Modنیز براي حذف قطعات کوچک و سادهسازي
تصاوير حاصل از طبقهبنديها استفاده شد .سپس بررسي
روي مرز پديدهها انجام شد و در صورت نیاز و مشاهده
هرگونه مغايرت پديدهها تصحیحات انجام شد .بهاينترتیب
نقشهي کاربري اراضي سال  9331تهیه شد.

ابتدا با استفاده از روش حداکثر احتمال در نرمافزار
 ENVI 5.3نقشه طبقهبندي کاربري اراضي سالهاي
 9331و  9311تهیه شد (شکل .)2سپس نقشهي
طبقهبنديشده سال  9311با نقاط حاصل از برداشت
میداني با استفاده از  GPSو نقشهي سال  9331با استفاده
از  31درصد نقاط تعلیمي ،مورد ارزيابي و صحت سنجي
قرار گرفتند .براي ارزيابي نقشههاي تولیدشده در هر
کاربري از صحت تولیدکننده و صحت کاربر ،همچنین
براي ارزيابي کلي نقشههاي طبقهبنديشده از دقت کلي و
ضريب کاپا استفادهشده است (جدول .)3

اس

 -2-5-2-2تهیه نقشههای کاربری اراضی سال 1331

 -3نتایج

 -6-2-2عملیات تکمیلی
بعد از اتمام عملیات تفسیر تصاوير ماهوارهاي
يکسانسازي نقشههاي کاربري اراضي مربوط به هر دو
سال ( 9331و  ،)9311عملیات تکمیلي شامل؛ اختصاص
رنگ مناسب به طبقههاي نقشهها ،حذف مرز مشترك پلي
گونهاي با کاربري يکسان با استفاده از تابع  Dissolveو
اختصاص کد متناسب با هر طبقه در نقشههاي تولیدي
انجام شد و درنهايت نقشههاي کاربري اراضي تهیهشده
جهت ورود به برنامه  LCMآماده شدند(شکل.)2

الف

 -3-2-2تحلیل تغییرات
اين قسمت از برنامه  ،LCMمجموعهاي از ابزارها
جهت ارزيابي سريع تغییرات را شامل ميشود .با مشخص
کردن نقشه کاربري اراضي مربوط به دو تاريخ مختلف
ميتوان بهطور سريع ،مناطق اضافه يا کم شده کاربريهاي
مختلف ،تغییرات خالص و مناطق بدون تغییر را بررسي و
بهصورت نقشه ارائه نمود .در برخي شرايط ،مقدار و ماهیت
تغییرات ميتواند بسیار پیچیده باشد ،ازاينرو  LCMشامل

ب
شکل -2الف) تصوير طبقهبنديشده سال  9331حوزه آبخیز بادآور
نورآباد ب) تصوير طبقهبنديشده سال  9311حوزه آبخیز بادآور نورآباد
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استفاده از تفسیر چشمي ،ترکیبهاي رنگي کاذب ،نقاط
 GPSبرداشتشده و استفاده از گوگل ارث تصحیح شد.

ابزاري جهت کشف روند ظاهري تغییرات پیچیده بر اساس
تحلیل روند نیز ميباشد [.]91

ارزيابي تغییرات کاربري اراضي با استفاده از سامانهي اطالعات جغرافیايي ...

جدول  -3ارزيابي میزان صحت و دقت طبقات کاربري اراضي تولیدشده در سالهاي 9331و 9311
سال

معیار ارزيابي

کشاورزي آبي

باغ

مسکوني

کشاورزي ديم

مرتع

بوتهزار

ساير

9331

صحت
تولیدکننده
صحت کاربر

32/29

19/31

83/۶9

1۶/91

31

19/3

38/91

12/39

33/13

18/12

۶1/93

۶3/22

18/88

13/1۶

9311

صحت
تولیدکننده
صحت کاربر

33/12

13/11

13/۶3

1۶/91

83/11

18/1۶

31/۶3

81/39

89/31

13/33

13/31

31/11

18/83

89/13

دقت کلي

83/8

13/۶2

 -1-3مساحت کاربریهای مختلف
مساحت مجموع کاربريهاي منطقه موردمطالعه
 39۶11هکتار ميباشد .با توجه به اينکه در طول دوره
 9331تا  9311تغییراتي در سطح هر يک از کاربريهاي
موجود رخ داده است ،سعي شده است که وضعیت
مساحت هر يک از کاربريها در سالهاي مختلف به
تفکیک تشريح شود(جدول.)3

ضريب کاپا

1/89

1/11

آنها با اندازه سلول  31متر به سلولي تبديل شد .سپس با
استفاده از اين نقشهها ،تغییرات رخ داده در طول دوره
 ،9311-9331آشکارسازي و تحلیل شد .در مطالعه
حاضر ،دوره زماني ( )9311-9331موردبررسي قرارگرفته
است ،لذا در ادامه سعي شده است که تغییرات کاربري
اراضي در دوره موردنظر تشريح شود .شکل 3نقشه
تغییرات کاربري اراضي حاصل از مقايسه نقشههاي سال
 9331و  9311را نشان ميدهد.

جدول -3مساحت و میزان درصد هر کاربري در سالهاي 9331و
 9311برحسب هکتار
نوع
کاربري

مساحت
کاربري در
سال 9331

درصد
کاربري
در سال
9331

مساحت
کاربري در
سال 9311

درصد
کاربري
در سال
9311

اراضي ديم

21۶13/29

31/88

21311/3۶

31/19

مسکوني

9219/18

9/89

9333/9۶

9/88

باغ

9331/۶2

9/8۶

9382/18

2/1۶

اراضي آبي

91131/93

93/32

91883/98

91/29

مرتع

29199/33

31/۶9

29399/1۶

21/1

بوتهزار

218۶/32

2/19

2138/91

2/81

ساير

8333/81

92/29

8۶13/12

92/91

جمع کل

39۶11

911

39۶11

911

 -2-3پایش تغییرات کاربریها اراضی
با استفاده از ابزارهاي مدلساز تغییر زمین اين امکان
وجود دارد که تغییرات کاربري اراضي رخ داده در طول
يک دوره زماني را تحلیل و آنها را نقشهسازي کرد .جهت
رسیدن به اين هدف ابتدا الزم است که نقشههاي کاربري
اراضي مربوط به اول و آخر دوره به مدل وارد شود .لذا
نقشههاي کاربري تهیهشده از تصاوير ماهوارهاي که داراي
ساختار برداري بودند ،به نرمافزار ادريسي وارد و ساختار
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شکل -3تغییرات کاربري اراضي از سال 9331تا9311

بهطورکلي تغییرات از سال  9331تا  9311به اين
صورت ميباشد :کاربري ساير  921هکتار کاهش ،بوتهزار
 3هکتار کاهش ،مراتع  11۶هکتار کاهش ،اراضي
کشاورزي آبي  333هکتار افزايش ،کاربري باغ 911
هکتار افزايش ،مناطق مسکوني  11هکتار افزايش و اراضي
ديم  8هکتار افزايش داشتهاند .همچنین شکل  3تغییرات
مستقل هر کاربري به کاربري ديگر را نشان ميدهد.

اس

ب)تغییرات کاربري باغ از سال  9331تا 9311

چ)تغییرات ساير کاربريها از سال  9331تا 9311
شکل -3اشکال (الف)تا(چ) تغییرات کاربري به کاربريهاي ديگر را
نشان ميدهد

 -4بحث و نتیجهگیری

پ)تغییرات مناطق مسکوني از سال  9331تا 9311

ت)تغییرات اراضي آبي از سال  9331تا 9311

داشتن آمار و اطالعات به هنگام از کاربريهاي موجود،
الزمۀ مديريت صحیح عرصههاي طبیعي است .يکي از مباني
مديريت منابع طبیعي ،اطالعات مربوط به تغییرات کاربري
اراضي است[ .]21در اين پژوهش روند تغییرات کاربري
اراضي حوزه آبخیز بادآور نورآباد از سال  9331تا  9311و
در طي دوره  21ساله با استفاده از تصاوير سنجنده  TMو
 OLIماهواره لندست استفاده شد که از روش طبقهبندي
حداکثر احتمال براي استخراج نقشههاي کاربري اراضي از
تصاوير ماهوارهاي استفاده شد .ارزيابي نقشههاي طبقهبندي
با تطابق با نقشه واقعیت زمیني و استفاده از ضريب کاپا،
صحت قابل قبولي را نشان داد .سپس نقشهها به نرمافزار
ادريسي معرفي و با استفاده از برنامه  LCMتغییرات کاربري
منطقه موردمطالعه مورد تحلیل قرار گرفت .نتايج
طبقهبندي نشاندهنده تخريب و کاهش میزان وسعت
اراضي جنگل کم تراکم و مرتع متوسط و افزايش مساحت
ساير کاربري ميباشد همانطور که در شکل  3مشاهده
ميشود بیشترين تبديل تغییرات "کاربري به کاربري ديگر"
مربوط به کاربري ساير ميباشد که با وسعت 913هکتار
کاهش به اراضي ديم تبديلشده است .همچنین کمترين

ث)تغییرات کاربري مرتع از سال  9331تا 9311
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الف)تغییرات اراضي ديم از سال  9331تا 9311

ج)تغییرات کاربري بوتهزار از سال  9331تا 9311

ارزيابي تغییرات کاربري اراضي با استفاده از سامانهي اطالعات جغرافیايي ...

تغییرات مربوط به تبديل کاربري ساير به باغ و مرتع به باغ
هرکدام به وسعت 9هکتار ميباشد .درمجموع کاربري اراضي
ديم با  312هکتار کاهش و  3۶1هکتار افزايش و مجموع
تغییرات  393هکتار بیشترين تغییر و مناطق مسکوني با 9
هکتار کاهش و  1۶هکتار افزايش و مجموع تغییرات 13
هکتار کمترين تغییرات را در بین کاربريهاي موردمطالعه
دارا ميباشند .نتايج نشاندهنده تغییرات در جهت تخريب
عرصههاي طبیعي و افزايش مناطق انسانساخت بود.
 Alizadehfardو  ،]29[ Alibakhshiتغییرات کاربري اراضي
در دشت برتش شهرستان دهلران را موردبررسي قرار دادند
که نتايج کاهش وسعت پوشش جنگل کم تراکم و مراتع
متوسط و روند افزايشي ساير کاربريها از سال  9188تا
 2193را نشان داد که بیانگر تخريب کلي در منطقه و

جايگزيني کاربريهاي ضعیفتر در منطقه است .نتايج
پژوهش  ]92[Haghighiدر جنگل جلگهاي غرب گیالن
نشاندهنده روند کاهشي تغییرات طي دو دوره زماني 9119
تا  2111ميباشد .همچنین  mombeniو  ]22[ Asgariدر
پژوهشي تغییرات کاربري اراضي شوشتر را از سال  9181تا
 2191موردبررسي قرار دادند نتايج نشاندهنده کاهش
اراضي کشاورزي ديم به میزان 11883هکتار ،افزايش اراضي
کشاورزي آبي 911939 ،هکتار ،کاهش مرتع119۶9 ،
هکتار و افزايش مناطق مسکوني 1192 ،هکتار است ،که با
نتايج پژوهش حاضر مبني بر تخريب منابع طبیعي و
گسترش مناطق انسانساخت همسو ميباشند .لذا پیشنهاد
ميشود اقدامات الزم جهت حفاظت عرصههاي طبیعي در
دستور کار مديران محترم قرار گیرد.
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