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  تصاویر لندستبا استفاده از  در دشت گرمسار بررسی روند تخریب اراضی
 

  3چایی قره حمیدرضا و 3، الهام رفیعی ساردوئی2آذره علی ،1ساردو سلیمانی فرشاد*
 ،ایران ،تهران  دانشگاه زدایی، بیابان دکتري دانشجوي 2 ، ایران ،جیرفت دانشگاه ،مربی1 

 ، ایرانتهران دانشگاه  آبخیزداري،دکتري  دانشجوي3 

  26/01/1394 :رشیپذ خیتار ؛ 03/11/1393 :افتیدر خیتار
  

  چکیده
 کاربري چگونگی از اطالع دارد ملی و اي منطقه هاي ریزي برنامه در مهمی نقش که مباحثی از یکی  

 با .باشد می اراضی کاربري تغییرات روند کشف و ها آن استعداد اساس بر اراضی از استفاده اراضی،
 قدم تعادل سمت به سازگان بوم هدایت راستاي در توان می اراضی کاربري تغییرات روند از اطالع

و بررسی میزان  در دشت گرمسار اراضی کاربري روند تغییرات بررسی منظور  به مطالعه این برداشت.
 مقطع زمانی دو در لندست اي ماهواره در این تحقیق از تصاویر. است گرفته تخریب اراضی صورت

 NDVI شاخص از گرمسار دشت اراضی کاربري نقشه  تعیین براي .گردید استفاده 2011و  2002
 پوشش نقشه آن مختلف هاي روش و شده نظارت بندي طبقه روش از استفاده با شد. سپس استفاده
 هاي سال در مطالعه مورد منطقه در اراضی کاربري .گردید تهیه اي ماهواره تصاویر روي از اراضی
 مطالعه مورد منطقه کشاورزي اراضی که صورتی به است شده تحوالتی و تغییر دچار 2011تا  2002

 مناطق گسترش در توان می را آن اصلی علت که است یافته کاهش مدت این دردرصد  49/2 میزان به
 منطقه مورد مطالعه جنوب در کشاورزي  اراضی غرب و تخریب و غرب شمال قسمت در مسکونی

  .است
 

  ، تخریب اراضیلندستکاربري اراضی، سنجش از دور، تصاویر  :کلمات کلیدي
                                                             

 fsolaimani@ujiroft.ac.ir  :مکاتبه مسئول*
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  مقدمه
زیست  هایی بوده است که انسان از طریق آن محیط شاخص ترین مهمکاربري زمین همواره یکی از   

است که انسان از طریق مصرف منابع طبیعی   خود را تحت تأثیر قرار داده است. کاربري فعالیتی
 موجبات رشد و توسعه اجتماعی اقتصادي خود را فراهم کرده و در عین حال ساختارها و فرایندهاي

کاربري  تغییر ترین مهماز نظر تاریخی ). 2008(هلمینگ،  دهد زیست را تغییر می موجود در محیط
 ها گاه سکونت ها به اراضی کشاورزي و ها و تبدیل آن اراضی که انسان انجام داده، از میان بردن جنگل

 ترین مهمو اقتصادي فناورانه کلی تغییرات اقلیمی و عوامل  طور به). 2002 (الشچ و هرزگ،بوده است 
یکی ). 2007(کومن، هاي مختلف مکانی و زمانی هستند  کننده در تغییر کاربري در مقیاس عوامل تعیین

هاي سنجش از دور که در این تحقیق نیز مورد استفاده قرار خواهد گرفت،  توانایی ترین مهماز 
 انسانی، هاي فعالیت اثر بر روزهامهاي زمانی مشخص است.  در دورهها  سازگان بوممطالعات تغییرات 

 هاي محیط در تحول و این تغییر سرعت. شود می تغییر دستخوش همواره زمین طبیعی چهرة هاي پدیده
شهري،  مناطق بهینه مدیریت براي رو این از ).2007(شلبی،  باشد مناطق می سایر از بیش شهري،
طرفی  از ).2007 زاده، (فیضی شود می محسوب ضروریات از اراضی کاربري تغییرات نسبت از آگاهی

 شود عوامل تخریب در اکوسیستم در نظر گرفته می ترین مهمعنوان یکی از  تغییر کاربري اراضی به
تخریب به مفهوم کاهش یا از دست رفتن ظرفیت زمین براي تولیداتی که جامعه  ).2007( سونمز

گیاه  ،خاك آب،عنوان سیستم تولید زیستی شامل  اراضی را به وابسته به آن است در نظر گرفته شده و
طور کلی  به .داندمی کنند،یندهاي اکولوژیکی که در این سیستم عمل میآو دیگر زیستمندان و فر

کاهش تولید «چنین تعریف شده است: UNEP تخریب اراضی در مناطق خشک توسط کارشناسان 
ها، اراضی دیم و یا آبی به سبب عوامل  چراگاههاي مناطق خشک اعم از مراتع،  بیولوژیک اکوسیستم

بندي کاربري اراضی با استفاده از تصاویر  طبقه ».ناشی از تغییرات فیزیکی، شیمیایی یا هیدرولوژیکی
ها براي این  کاربردهاي سنجش از دور است و بسیاري از الگوریتم ترین مهمسنجش از دور یکی از 

 نیز پیرامون گوناگونی هاي بررسی و مطالعات .)2011 ،انیسروست ثابت(اند  منظور توسعه یافته
 سنجش از استفاده با مختلف زمانی هاي دوره در اراضی پوشش و کاربري تغییرات پایش و گیري اندازه

 خاك درصد و گیاهی پوشش بین رابطه ،)2000( مختاري و همکاران .است گرفته صورت دور از
 ,RVI, PVI مانند پوشش گیاهی دیگر هاي شاخص با را آبخیز حوضه یک در گیاهی پوشش بدون

NDVI شاخص مطالعه این در. دادند قرار بررسی مورد دور از سنجش هاي آنالیز و سایرNDVI  
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کارگیري  با به ،)2000( آجرلو شد. معرفی گیاهی پوشش با همبستگی لحاظ از شاخص بهترین عنوان به
فن سنجش از دور به ارزیابی میزان و شدت تخریب مراتع پرداخت و بیان نمود که در این رابطه 

منظور ثبت مختصات  وي به باشد. ترین شاخص جهت تهیه نقشه تخریب می مناسب NDVIشاخص 
 در يا مطالعه در ،) 2003 (سریوستاوا  استفاده کرده است. GPSنقاط شروع و پایان هر ترانسکت از 

 افزایش مربع کیلومتر 8 مسکونی حدود نواحی 2000 تا 1994 هاي سال فاصله در که نمودند بیان هند
 .اند داشته کاهش سال این طول در مربع کیلومتر 5/2 کشاورزي اراضی که حالی در .اند داشته سطح

 پوشش +ETMتصاویر  از اردن غربی شمال در تحقیقی نقشه تهیه براي )،2005(فیلیپ و همکاران 
 با بندي شدند و طبقه نشده و نظارت شده نظارت صورت هب تصاویر این .کردند استفاده زمین سطح

 زارها و بوته شهري، اراضی منطقه زمین سطحی پوشش هاي نقشه توانستند  درصد 83 کلی صحت
پرداخته است. در این زایی در منطقه کاشان  به بررسی روند بیابان ،)2009( جعفري کنند. تهیه را مراتع

سال و در  27ي روش رقومی صورت گرفت اقدام به شناسایی مناطق تغییر یافته طی اتحقیق که بر مبن
 درصد 55/56سال، روند تغییرات  27دست آمده نشان داد طی  هسه مقطع زمانی گردید. نتایج ب

 .باشد  می زایی بیابان بدون ددرص 10 و بیابانزدایی درصد 31/23 بانزایی،بیا درصد 71/32باشد که  می
 تصاویر از استفاده با را مریوان شهر اراضی پوشش و کاربري تغییرات ،)2011( یوسفی و همکاران

 این نتایج. نمودند بررسی 2005 و 1989 هاي سال بین لندست ماهواره TM وETM + هاي سنجنده
 به مربوط بیشترین تغییرات و بوده تغییر داراي منطقه اراضی ازدرصد  24/11 که داد نشان تحقیق
 کشاورزي و اراضی جنگلی سطح کاهش جهت در تغییرات است. این بوده جنگلی و کشاورزي اراضی

 از. باشد می دیم کشت تحت اراضی شدن رها از ناشی اراضی کشاورزي کاهش. است بوده منطقه این
 زریوار دریاچه سطح. است یافته افزایش مطالعه مورد دورة طی مسکونی کاربري سطح دیگر، طرف

 مطالعه مورد دوره طی آن آب سطح نسبی ثبات بیانگر و نداشته چندانی تغییر مطالعاتی دورة طی
 کلیه بر یکپارچه و هماهنگ جامع، اعمال مدیریت آبخیز حوزه در نهایی هدف که این به توجه با .است
کشاورزي،  طبیعی و از منابع بهینه و مناسب برداريبهره ضمن است تا از این طریق بتوان آبخیز منابع

ري اراضی موجود در بتعیین نوع کار باه هدفمیزان تخریب اراضی به حداقل رسانده شود، لذا تحقیق 
  .است انجام شده 2011تا  2002ها در بازه زمانی  منطقه و تغییرات صورت گرفته در انواع کاربري
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  ها مواد و روش
کیلومتر مربع بر روي آبرفت رودخانه  320دشت گرمسار با وسعتی بالغ بر : همنطقه مورد مطالع

درجه شرقی و  دقیقه 45درجه و  52تا  دقیقه 10درجه و  52 افکنه آن در طول  رود و مخروط حبله
درجه شمالی در غرب استان سمنان واقع شده است.  دقیقه 20درجه  35 تا دقیقه 00درجه  35 عرض

). مخروط افکنه حبله رود که دشت گرمسار 1 (شکل متر است 875متوسط ارتفاع دشت از سطح دریا 
که در نتیجه  هاي بزرگ مناطق خشک است،  افکنه  برروي آن قرار دارد، یک نمونه بارز از مخروط

  و از مواد آبرفتی تشکیل شده است. حمل و رسوبگذاري رودخانه  اعمال فرسایش، 
  

 
  .ت منطقه مورد بررسییموقع -1 شکل
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  ها مواد و روش
 دست هب جهت دقیق طور هب زمین سطح دهنده تشکیل پارامترهاي تغییرات ثبت هاي روش از یکی  

 اطالعات از منظور همین به. است سنجی طیف زیاد، هزینه و وقت صرف بدون اطالعات، آوردن
 ابتدا تحقیق این در. گردید استفاده مطالعه مورد منطقه گیاهی پوشش تغییرات بررسی جهت اي ماهواره
 از مطالعه مورد منطقه از 2011  و  2002 مربوط به دو مقطع زمانی TM سنجنده  هاي داده تصاویر
 خطاي وجود لحاظ از تصاویر روي بر اولیه هاي بررسی گردید. سپس تهیه ایران فضایی سازمان

 به نیاز هندسی لحاظ از تصاویر فقط داد نشان ها بررسی شد. اجرا اتمسفري و هندسی، رادیومتري
 سازي آماده منظور   به .شد انجام ENVI افزار نرم توسط کردن زمین مرجع عمل دارند بنابراین تصحیح
 تهیه کنتراست، بهبود جمله از تصاویر بارزسازي و بهبود عملیات رقومی، هاي پردازش جهت تصاویر
 تصاویر ساخت و اصلی هاي لفهؤم تحلیل باندي، ترکیب شاخص بهترین ،NDVIگیاهی  هاي شاخص

 سپس شد. تهیه مرحله همین در نیز زمینی نقشه واقعیت شد. اعمال تصاویر روي بر کاذب، رنگی
  و شد انجام مختلف رویکردهاي و بندي هاي طبقه روش با اي ماهواره تصاویر شده نظارت بندي طبقه

 روش از تغییرات ماهیت بررسی منظور نهایت به در شد. بررسی رویکردها و ها روش از کدام هر صحت
 Arc GIS محیط در ها طبقه تغییرات تصاویر بندي طبقه از پس .گردید استفاده بندي طبقه از پس مقایسه

این بخش براي اراضی که از طبقه در  .شد محاسبه مختلف هاي دوره در تصویر دو تفریق صورت به
اند حالت تخریب اراضی  کشاورزي به غیر کشاورزي و از طبقه غیرکشاورزي به اراضی بایر تبدیل شده

  گرفته شده است. ها حالت احیاي اراضی در نظر و همچنین عکس این حالت
باند  بر اختالف انرژي انعکاسی در هاي گیاهی مبتنی شاخص:  NDVIهاي پوشش گیاهی شاخص

طور که گفته  مادون قرمز نزدیک و انرژي جذب شده در باند قرمز توسط پوشش گیاهی است. همان
هاي  شد در این تحقیق براي انتخاب بهتر مناطق آزمایشی و گرفتن دید کلی از منطقه از شاخص

هاي  منظور آشکارسازي و تشدید تفاوت انعکاس طیفی بین پوشش به .پوشش گیاهی استفاده شد
 و همکاران، روسی( شود استفاده شد. این شاخص از فرمول زیر محاسبه می NDVIگیاهی از شاخص 

1973.(  
ܫܸܦܰ = (ேூோିோ)

(ேூோାோ)                                                                               )        1(رابطه 
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باشد.  + می1 تا -1باشد. دامنه آن از  باند قرمز می R وباند مادون قرمز نزدیک  NIRدر این فرمول   
شود و در حالت  تر می + نزدیک1که پوشش خیلی خوب و پرتراکم باشد، این شاخص به  در حالتی

  یابد.  بین رفتن آن کاهش می از تخریب پوشش گیاهی و
آوري پس از جمع نمایی حداکثر درستبندي در روش طبقه: نمایی حداکثر درستبندي روش طبقه

هاي تعریف شده تصویر، احتمال تعلق هر  طبقهها و انحراف معیارهاي هاي آموزشی و تعیین میانگینداده
ها  شده در تصویر محاسبه شده و هر کدام از پیکسلهاي تعریف طبقههاي تصویر به تمام کدام از پیکسل

 باشد. ها می طبقه، بیشتر از سایر طبقهشود که احتمال تعلقشان به آن  اختصاص داده می ي طبقهبه 
 

  نتایج
اطالعاتی انتخاب شد که  طبقههاي موجود و هدف تحقیق سه زیردر مطالعه حاضر با توجه به داده  

هاي طبقهبیانگر  1و اراضی غیرکشاورزي. جدول  بایراراضی کشاورزي متراکم، اراضی  عبارتند از:
تحوالت اراضی کشاورزي و  توان روند ها میطبقهبا این نگرش که با بررسی تغییر این  اطالعاتی است.

  پایش کرد.  بایر را
  

 .Google Earth و یابی جهانی سامانه موقعیتهاي آموزشی برداشت شده با  هاي اطالعات بر اساس نمونه طبقه - 1 جدول

  مشخصات  طبقهنام 

  متراکم کشاورزي اراضی
هنوز برداشت نشده است  (دیم و آبی) نظر محصوالت کشاورزي مناطقی که در فصل مورد

  توان به کشاورزي بودن منطقه پی برد. و بر روي تصویر از روي شکل منظم اراضی نیز می
  شوره زارها ،صنعتی اراضی مسکونی، مرتعی، اراضی  اراضی غیرکشاورزي

  اراضی رها شده  اراضی بایر
  

 بندي تصاویرهاي آموزشی به طبقهدر این مرحله با استفاده از داده: )1بندي (نظارت شدهمرحله طبقه
اي معرفی هاي ماهواره بندي دادههاي مختلفی جهت طبقهها و الگوریتم . تاکنون روشپرداخته شد

 3و  2 هاي در شکل. پرداخته شده استاحتمال حداکثر تشابه روش  سازي تحقیق یه پیادهدر  .اند شده
آمده است. بر اساس تحلیل این  TMدو تصویر  تشابه حداکثربندي  طبقهتصاویر حاصل از روش 

  ).2 (جدول دست آمد هب  نیز با استفاده از این روش طبقهتصاویر مساحت مربوط به هر 

                                                             
1- Supervised 
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  .2002 سالنقشه کاربري اراضی دشت گرمسار در  -2شکل 

  

  
  .2011 سالنقشه کاربري اراضی دشت گرمسار در  -3شکل 
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  .TM بر روي تصویر نمایی حداکثر درستبندي طبقهبا استفاده از روش  )km2( طبقهمساحت هر  -2جدول 
  طبقه 

  اراضی کشاورزي متراکم  بایر اراضی  اراضی غیرکشاورزي  سال 

2002  4/66  72/202  88/50  
2011  96/96  10/180  94/42  

  

ها و کاربري اراضی منطقه، بایستی  بندي تصاویر و تعیین پوششپس از طبقه: بندي ارزیابی دقت طبقه
، دقت تولید 1ترین پارامترهاي برآورد دقت شامل صحت کلی دقت نتایج حاصل بررسی شود. معمولی

  گردد. هستند. در این تحقیق از ضریب کاپا استفاده می 4و ضریب کاپا 3کننده، دقت کاربر یا استفاده 2کننده
رود و دقت کار می بندي بهروش دیگري است که براي ارزیابی طبقهضریب کاپا : ضریب کاپا

مقایسه ضریب کاپا به  5در شکل  کند.تصادفی محاسبه می بندي کامالًبندي را نسبت به یک طبقه طبقه
شود  طور که مالحظه می همان .استآمده بر روي تصاویر مورد مطالعه تشابه حداکثر بندي  روش طبقه

  .است TM 2002ازبیشتر  TM2011 ضریب کاپا در مورد سنجنده
  

  
  .TM سنجنده بندي بر روي مقایسه ضریب کاپا براي روش طبقه -5شکل 

 
روند تغییرات کاربري اراضی از : 2011 تا 2002هاي  بررسی روند تغییرات کاربري اراضی طی سال

 2011در سال  کشاورزياراضی میزان که  مشاهده کرد 6توان در شکل  را می 2011تا  2002سال 
  .کاهش یافته است 2002کیلومتر مربع نسبت به سال  84/7میزان  به
  

                                                             
1- Overall accuracy 
2- Producer accuracy 
3- User accuracy 
4- Kappa coefficient 
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  .2011تا  2002هاي  ها طی سال طبقهتغییرات  -6شکل 

  
نقشه  2002از نقشه کاربري اراضی سال  2011هاي کاربري اراضی سال  با کم کردن این نقشه  

  ).7 (شکل یدآ دست می هپایش پوشش ب
  

 
 .نقشه پایش پوشش گیاهی -7 شکل

  



و همکاران ساردو سلیمانی فرشاد

 

166 

  گیري بحث و نتیجه
 اراضی کاربري تغییرات درصد و چگونگی دور، از فناوري سنجش کارگیري هب با تحقیق این در  

 از زمینی واقعیت با شده تهیه هاي نقشه صحت ارزیابی براي .قرارگرفت بررسی دشت گرمسار مورد
 Googleاند یا از تصاویر شده یاب جهانی برداشت وسیله سامانه موقعیت هب که منطقه در تصادفی نقاط

Earth نقشه  براي تعیین  .دارند تطابق شده برداشت نقاط با مناطق اکثر داد نشان نتایج. گردید استفاده
) نیز که در 2000( مختاري یجبا نتا استفاده شد که NDVIکاربري اراضی دشت گرمسار از شاخص 

بندي تصاویر از  تحقیقات خود از این شاخص استفاده کردند مطابقت دارد. همچنین براي طبقه
)، در تحقیق خود 2002(  استفاده شد با نتایح زاهدي فرد تشابهبندي نظارت شده و روش حداکثر  طبقه

دست آمده  هنتایج ب استفاده کرد مطابقت دارد. تشابه بندي حداکثر  بندي تصاویر از روش طبقه براي طبقه
، در حدود 2002حاکی از آن است که در سال  TMاز وضعیت پوشش گیاهی منطقه براي سنجدده 

 ، به حدود2011 در سالگیرد ولی درصد از مساحت منطقه را اراضی کشاورزي در بر می 90/15
و رشد  توان در گسترش مناطق مسکونی که علت اصلی آن را میدرصد کاهش یافته است  41/13

 در قسمت شمال غرب و غرب و تخریب اراضی در جنوب منطقه است. هاي صنعتی فعالیت

  
 ترویجی هاي رهیافت

نشان داد که از وسعت زمین کشاورزي کاسته شده و به کاربري اراضی  پایش قیق حاضر در تح  
شده است که علت آن را می توان در گسترش شهري در دو شهر گرمسار اضافه اراضی غیر کشاورزي 

ها تبدیل به  و آرادان دانست. از طرفی استفاده نادرست از اراضی کشاورزي، باعث شده مقداري از آن
و در بوده روند ناپایداري داراي بر اساس این نتایج روند موجود کشاورزي منطقه،  اراضی بایر شوند.

پی آن تخریب اراضی کشاورزي، کاهش منابع آب از نظر کمی و کیفی، خشک شدن قنوات و 
منطقه مورد مطالعه از یک سو، و نیازبه بخش بوم شناختی وجود آمده است. شرایط ویژه  هها ب چشمه

 شود فراموش نباید است بدیهی یگر، روند تخریبی منابع پایه را افزایش داده است.کشاورزي از سوي د
 این که چرا مردم است، مشارکت گرو و مراتع در طبیعی هاي عرصه در ها سیاستگذاري بخشی نتیجه که

 و نگهداري حفظ در است الزم که نقش مثبتی با شان تخریبی نقش باید و هستند ها برنامه مخاطب مردم،
 در مدیریتی اقدامات نقش ثیرأت ارزیابی براي گردد می پیشنهاد. گردد جا جابه باشند داشته عهده به مراتع

با تغییر  از طرفی .بگیرد انجام یکبار سال چند هر این مطالعه آتی هاي سال در کاهش تخریب اراضی
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دستیابی به توسعه پایدار ها همراه با جلوگیري از روند تخریب منابع امکانات  ها و روش سیاست
  کشاورزي و منابع طبیعی در منطقه را فراهم نمود.
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Abstract  
 One of the important issues in regional and national planning is information 
about land use, land use based on their capacity and the discovery of land use 
change procedure. By knowing the land use change procedure it would be possible 
to manage the ecosystem toward balance. This study is to investigate the changes 
in land use and land degradation in Garmsar Plain. In this study the images of 
Landsat satellite in the year 2002 and 2011 were reviewed. For producing the land 
use map of Garmsar plain NDVI index was used. Then, using different methods of 
supervised classification the land cover map were prepared based on satellite 
images. Land use in the region from 2002 to 2011 has changed and agricultural 
land in the study area decreased by 2.49% due to the possible expansion of 
residential areas in western and north western parts and degradation of agricultural 
lands in southern parts of the study site. 
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