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تشخیص تغییرات هدف با اي ماهواره کاربرد تصاویر
زیستی محیط تاثیرات ارزیابی و اراضی کاربري

bb

چکیده
می تواند انسانی و عامل میشوند اساسـی دگرگونی کاربري اراضی دچار تغییر و آن تبع و به زمین پوشـش الگوهاي زمان، طول در
تاثیرات و اراضی کاربري تغییرات مسبب عوامل تا نمود هاند تالش دانشـمند ان همواره، نماید. ایفا فرآیند این د ر را نقش بیشـترین
از طریق ش ده آوري و جمع مختلف مشاهدات محققان منظور، همین به گذشته هاي دهه در شناسایی نمایند. محیطی مربوطه را
انسانی و طبیعی فرآیندهاي از تحمیل اراضی ناشـی کاربري تغییرات کشـف جهت را هوایی عکس هاي همینطور و میدانی عملیات
می توان د ور، از راه سـنجش قلمرو در حاصله هاي تکنولوژیکی پایه پیشـرفت بر امروزه، اما، قرار داد هاند . تحلیل تجزیه و مورد
هدف نمود. مدل سازي مصور بطور نهایی را نتایج و پردازش بهنگام محیطی تغییرات بررسی دقیق تر منظور به را ماهوارهاي تصاویر
و شد ن صنعتی روند در که باشد اخیر می سالهاي در قزوین دشت محدود ه در کاربري اراضی تغییرات پایش جاري تحقیق اصلی
سنجنده تصاویر مطالعه،  مورد محدوده در شده حادث تغییرات کشف براي اساس، این بر اسـت. شده شهري ایجاد مراکز توسـعه
اتمسفري تصحیحات از اعمال بعد راستا، همین در گرفت. قرار مورد پردازش لندست ماهواره سال 2002 ETM+ 1987و سال TM
احتمال همانندي حداکثر شـده الگوریتم نظارت بندي از روش طبقه گیري بهره با و اجرا تصاویر بارزسـازي عملیات هندسـی، و
در ایجاد تغییرات اساسی نشـانگر حاصله نتایج مقایسـه گردید. طراحی اراضی کاربري موضوعی هاي نقشـه طریق این و از اعمال
اساسی تغییرات دچار زمان کوتاه یک مدت اراضی در کاربري الگوهاي حدود 19/86 درصد از چرا که اسـت، قزوین دشـت منطقه
مرتع، به کاربريهاي مربوط کاهش بیشترین مقابل در است و صنعتی مسکونی و کاربريهاي به مربوط بیشـترین افزایش شـد هاند .
باري زیان شـاخص نوع یک به شـده ایجاد تغییرات از ناشـی محیطی اثرات ارزیابی هدف با بنابراین، میباشـد . میوه باغات دیم و
بندي پهنه متفاوت گروه چهار به مطالعه مورد در محدوده اراضی تغییرات کاربري طریق این از که گردید اسـتناد (اختیاري) ویژه
اراضی کاربري تغییرات حاصله در هکتار از هجده هزار از بیش که واقعیت اسـت نشـانگر این نهایی شـده طراحی مدلهاي گرد ید.

است. بوده بار زیان

قزوین دشت محیطی، تاثیرات زیانباري،  شاخص کاربري اراضی، زمین و پوشش الگوهاي ماهواره اي، تصاویر کلیدي: کلمات
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مقدمه
در دور گذشته هاي از اراضی2 کاربري و زمین1 پوشش تغییرات ــی بررس
اول میگرد د، نوع ــاد ایج صورت دو به معموالً که بوده مطرح ــن ــطح زمی س
تکتونیکی نیروهاي فرسایش، نظیر: طبیعی عوامل بوسیلۀ که است تغییراتی
انسان بوسیلۀ که است تغییراتی دوم نوع و میگردد حادث سیالب وقوع یا و
موجود منابع از ــتاندارد غیراس بی رویه و برداري بهره ــر اث زمین در روي ــر ب
به منجر ــا فعالیت ه این ــرد عملک موارد ، اغلب در ــود (19). میش ــل تحمی
سطح مراتع شده کاهش و بین رفتن جنگلها از نظیر: تخریب منابع طبیعی
اراضی ــه زیان ب صنعتی مناطق با همراه ــهري هاي ش محد ود ه ــه نتیج در و
نشان داده قبلی تحقیقات میکنند . پیدا گسترش طبیعی منابع ــاورزي و کش
جهان نقاط اکثر در از محیط طبیعی بی رویۀ انسان برد اریهاي بهره که است
مخرب اکثرا که گردد می ــش اراضی و پوش در کاربري زیادي تغییرات باعث

.(14) است بوده زیانبار و
از  سنجش تصاویر از استفاده با اراضی کاربري تغییرات مطالعۀ زمینۀ  در
روش هاي از Sunar نمونه: عنوان به است. شد ه انجام متعد دي دور مطالعات
ترکیه کشور شهر استانبول تغییرات کاربري3 اراضی نمود و ــتفاده اس مختلف
طی سالهاي داد ه رخ تغییرات همکاران و Weicheng .(16) ــی کرد را بررس
قرار بررسی و مطالعه را مورد چین ــمالی ش نینگژاي منطقۀ تا 1999 1987
ــت زیس نظر نقطه زیانباري از ــاخص ش از ــتفاده اس با نژاد احد .(18) دادند

خصوص به کاربري تغییرات کیفی ارزیابی و ــازي ــکار س آش ضمن محیطی،
در بحرانی مناطق و ــتفاده اس TM تصاویر از مراغه شهر محدوده ــاورزي کش
تحلیل از با استفاد ه نیز نشاط .(1) نمود مشخص را کاربري اراضی تغییر روند
2001 تا 1991 سالهاي در استان گلستان طی نمود که ثابت مارکف زنجیره
کاربري به 228/59 حدود در جنگلی، کاربري با اراضی ــار هکت از 2654/82
در .(11) ــت شده اس تبدیل ــهري ش کاربري به هکتار 58/14 و ــاورزي کش
اراضی دشت بررسی تغییرات کاربري تا ضمن ــعی شده س رو،  پیش پژوهش

گیرد. قرار ارزیابی مورد نیز محیطی اثرات اخیر، سالهاي در قزوین
انسان رویۀ بی برد اریهاي بهره که ــت اس داده ــان نش متعددي تحقیقات
در کاربري ــاد ي زی ــور باعث تغییرات کش اکثر مناطق د ر طبیعی ــط محی از
است بود ه زیانبار و مخرب تغییرات این ــتر بیش که ــش اراضی گردیده پوش و
همواره ــتردهاي گس طور اراضی به ــی کاربري بررس موضوع ــن، بنابرای .(2)
مورد محیطی هاي جنبه یا و ــرزمین س با هدف آمایش مختلف علوم ــط توس
و کشور سطح در چند دهه گذشته ــت. رشد اقتصادي اس گرفته قرار بررسی
بزرگ ــهرهاي ش اغلب گردیده که موجب تحوالت جهانی با هماهنگی ــزوم ل
نظر نقطه از ــریع س تحوالت در معرض و تبریز اصفهان ــران مانند: تهران، ای
است ــهرهایی ش این از یکی قزوین نیز ــهر ش گیرند (9). قرار اراضی کاربري
اساسی تحوالت گذشته دچار ــال چند س خود در خاص موقعیت د لیل به که
سرعت به منطقه متعدد، جمعیت صنایع استقرار با روند بطوریکه است. شده

Watershed Researches in Pajouhesh & Sazandegi No 82 pp: 2-11

Application of satellite imageries on the assessment of landuse changes and consequence environmental 
impacts
By:A.A. Rasouli, Member of Scientific Board of Tabriz University Zarrinbal M. Researches of Agricultural Natural 
Resources and Research Center of East Azarbaijan Province Iran (Corresponding Author) Tel:+ 9841 23322737 and 
Shafie M. Expert of  GIS in Qazvin Municipality
During the time, landcover and associated landuse patterns are changing very fast and the human factors play a major role in such 
drastic changes. Scientists have formerly attempted to identify the landuse altering processes and related environmental impacts. In 
the past decades, researchers have generally examined dissimilar sort of observations taking from the field operations and also arial 
photos for detection of different kind of changes which occurred by human actions or natural process. Nowadays, satellite images 
could be accurately processed, as an advanced technique in remote sensing, to determine the environment changes in a particular 
object of study between two or more time periods. In current study, it was primary viewed as an important process for monitoring 
of Qazvin plain landuse changes and latest but very fast industrial and urban developments to provide quantitative analysis of 
the spatial variation of landcovers in the area of interest. Accordingly, some image processing techniques such as: A supervised 
classification and its different algorithms specifically: Maximum likelihood, methods were utilized to evaluate landuse changes in 
the study area. All these methods were performed using Landsat TM and ETM+ data for 1987 and 2002 to detect spatially physical 
extension of the industrial and residential areas. Overall results have indicated that about 19.86 percent of landuse patterns have 
been changed through decreasing on pasture, dry-farming and orchard landuses in responding to the increasing of residential and 
industrial landcovers. In order to evaluate some associated environmental impacts in the region an arbitrary damage index was 
introduced and results were categorized into four different categories to inventor that the human processes at work can be more 
fully understood by applying new approached remote sensing technology. Final models indicate that more than 18 thousand 
hectares of landuse patterns could be recognized as destructive changes in the region. 

Keywords: Satellite Imageries, Landcover and Landuse patterns, Damage Index Environmental Impacts, Qazvin plain 
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ماهوارهاي... تصاویر کاربرد

و موجود ــهرهاي ش رویه بی ــترش گس امر باعث خود این که ــش یافته افزای
است. توسعه گردیده قزوین ــت دش در محدوده متعدد ي ــهركهاي ش ایجاد
زمین هاي تا خود باعث شده بنوبه صنعتی مراکز محدودههاي شهري و سریع
ــکونی مس به مناطق تبدیل و یا میوه تخریب باغات ــاورزي و کش ــز حاصلخی

گردد (6).
از  ــف مختل طرق از ــوالً، معم پایه ــاي ــته،  دادهه گذش دهه ــد در چن
استخراج آنالوگ فرمت در موجود ــه هاي یا نقش برداري زمینی ــه جمله نقش
ــعت وس خاطر به و بوده و پرهزینه وقت گیر روشها این ــب اغل گردید . ــی م
تغییرات جانبه همه بررسی موارد اکثریت در مطالعه، مورد مناطق جغرافیائی
صورت به اي ماهواره ــر تصاوی امروزه، اما نبود . پذیر ــکان اراضی ام ــري کارب
زمانی7 و مکانی6 ــی5، طیف تفکیک قدرت دلیل به و مورد پردازش ــی4 رقوم
صورت به روشهاي سنتی بر اي منطقه وسیع پوشش بودن و دارا استاندارد

است (13). کرده پیدا مشخصی ارجحیت
مناطق د ر ــی اراض کاربري الگوي ــناخت ش براي ماهوارهاي ــاهدات مش
تلقی میگردد، ارزش با ــیار زمان بس در طول تغییرات ــخیص تش ــیع و وس
ــريهاي س وجود همچنین و تصاویر این مکانی باالي تفکیک قد رت که چرا
یک ناحیه را در ــش زمین و پوش کاربري اراضی تغییرات ــخیص تش زمانی،
به به امکان اي ماهواره تصاویر به استناد با عالوه، به مینماید. تسهیل وسیع
افزارهاي نرم از گیري با بهره اراضی ــههاي کاربري نقش سریع کردن8 هنگام
تصاویر پردازش رقومی9 حاضر،  10). در حال ، است (8 مهیا شده کامپیوتري
با تخصصی و افزارهاي از نرم ــتفاد ه اس د ور با از ــنجش س فنآوري از حاصله
ایران دانشگاهی مراکز تحقیقاتی و اغلب نقشههاي موضوعی10 در تهیه هدف
الیه هاي ــایر س و ــده پردازش ش تصاویر انتقال ضمناً با گیرد (7). می صورت
تحلیلهاي انجام اطالعاتی11 و بانکهاي ایجاد امکان GIS به محیط تکمیلی

.(4) است شده فراهم منظوره چند و هدفمند مکانی12
کاربري و ــن زمی ــش پوش در ــده اعمال ش که تغییرات ــد ش یادآور باید
گرد د. چنین می جدي محیط زیستی ــیب هاي آس به منجر اغلب د ر اراضی
مخرب هاي زلزله ــیالبها، وقوع س طبیعی، مانند عوامل ــط تغییراتی توس
ریختگی هم به تواند موجبات در مقیاسهاي متفاوت می اقلیمی ــرات تغیی و
انسانی عوامل ــط که توس اما، تغییراتی ــود. ش زیستی محیط ــتمهاي سیس
از ساخته و وارد ــت زیس محیط به را ــیبها آس ــترین بیش گردد می تحمیل
تخریب ــاورزي هاي کش عرصه و مراتع جنگل ها، طور معمول به رهگذر این
به از ــی اصل هدف گردد. می جایگزین ــر دیگ کاربريهاي ــا آنه جاي ــه ب و
در شده شناسایی تغییرات حادث پایش و از دور ــنجش س فناوري کارگیري
منطقهاي میتوان هر تغییرات در روند با شناخت که چرا ــت، اس زمان طول
تصمیمات هاي اراضی کاربري ساماند هاي و محیطی برنامه ریزيهاي امر در

نمود. اتخاذ منطقی

روشها و مواد
ــمالی ش 36ْ 21َ تا 36ْ جغرافیایی05َ عرضهاي بین مطالعه مورد منطقۀ
لحاظ از است. گردیده ــرقی واقع 12َْ 50 ش تا 49ْ 53َ جغرافیایی طولهاي و
محسوب قزوین شهرستان منطقه جزء عمده این قسمت ــی سیاس تقسیمات
د ر نیز ــرا را زه بویین و آبیک ــتانهاي از شهرس محد وده هایی ــردد و گ ــی م
برآورد هکتار 92000 ــد ود ح در مورد مطالعه منطقۀ ــاحت میگیرد. مس بر
است. یادآور شد ه داده نشان 1 شکل د ر مطالعه مورد منطقۀ گردید. موقعیت

د ر که میباشد،  حاصلخیز ایران ــت هاي دش از قزوین یکی ــود ، دشت ش می
چغندر گندم, مانند مختلفی محصوالت آن در ــب مناس اقلیمی ــرایط اثر ش
که ــهر قزوین ش عمل میآید. به باغی و محصوالت زراعی ــایر س و ذرت قند ،
در گذشتههاي نه ــت، اس گرفته قرار تهران ــهر کیلومتري ش 120 فاصله در
جزء اولین و در ایران بوده کارگاهی صنایع از مراکز استقرار یکی چندان دور
اما .(3) است گام برد اشته مدرن ــدن صنعتی ش سوي که به است ــهرهایی ش
به صنایع ــتقرار اس قانون تصویب بعد از قزوین، منطقۀ ــدن ش روند صنعتی
استقرار مراکز مهم از به یکی و گرفت شتاب بیشتري موقعیت ارتباطی دلیل
صنعتی گذشته، شهركهاي ــال س چند در گردید . تبدیل منطقه در صنایع
جملۀ از گردیده که قزوین احداث دشت حاصلخیز د ر کارخانجات مختلفی و
ایران) ــهر صنعتی ش بزرگترین و (اولین البرز ــهرصنعتی ش به میتوان آنها
مانند مختلف ــات و کارخانج رجایی ــهید ش صنعتی پارك لیا، صنعتی ــهر ش
.(6) نمود اشاره قزوین شیشه و کارخانه قند کارخانه رجایی، شهید نیروگاه

 1/50000 توپوگرافی ــه هاي ابتدا نقش تحقیق،  اصلی به اهداف توجه با
افزارهاي نرم از استفاده با و اسکن اسکنر، د ستگاه یک از ــتفاده اس با منطقه
در اطالعات ــازي س رقومی مختلف ــل مراح ــی و هند س مختلف تصحیحات
مربوط ماهوارهاي ــر تصاوی ــپس،  س گرفت. ArcGIS انجام افزار ــط نرم محی
نظیر: ــرد ازش پ پیش- مختلف ــل مراح طی 2002 و ــالهاي 1987 س ــه ب
ETM+ تصویر اساس بر گردید . آماد ه هندسی و ــفري تصحیحات اتمس اعمال
1987 تصحیحات TM سال تصویر روي بر GeoTiff فرمت 2002 در ــال س
21 حدود منظور، براي این صورت گرفت. به تصویر تصویر روش به هند سی
پراگندگی به توجه ــا ب و انتخاب میدانی، ــاس عملیات اس بر ــه کنترل، نقط
مسطحاتی مبناي بر و اعمال UTM تصویر سیستم نقاط، این مناسب مکانی
آمده ــت بد س خطاي مقدار گردید. پردازش آماده مربوطه ــر تصوی WGS84
قبولی قابل خطاي برآورد شد که متر 16/89 یا حدود ــل پیکس با 0/59 برابر
از ماهوارهاي ــر تصاوی طبقه بندي منظور پرد ازش، به ــه مرحل در ــد . باش می
معایب داراي از آنها هر کدام که ــود میش ــتفاده اس مختلفی الگوریتمهاي
از پژوهش اهد اف به توجه جاري با تحقیق ــد. در میباش خود خاص مزایاي و
قانون از روش این در .(17) ــتفاده شد اس همانندي13، حداکثر احتمال روش
یک پیکسل تعلق احتمال و می شود استفاده تصویر بندي طبقه احتمال براي
به نسبت باالیی احتمال اگر از و میگیرد محاسبه قرار مورد کالس خاص به
.(15) ــود میش بندي طبقه نظر مورد ــد در کالس باش برخورد ار دیگر کالس
مورد و 2002 1987 سالهاي مربوط به بندي تصاویر طبقه در روند 1 رابطۀ

.(17) است گرفته قرار استناد

1 رابطۀ

فوق: رابطه در

کالس ــد اد رخ ــرط ش به ــال وجود  مقدار احتم ــا ب ــر  براب
 است، 

می کالس در کواریانس ــس ماتریس واریان دترمینان ــرف مع
باشد،
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میانگین بردار و بردار اختالف دهنده ترانسپوزه نشان
 است، 

می کالس در کواریانس و واریانس ماتریس معکوس با برابر
باشد،

و می دهد نشان کالس را بردار میانگین ها د ر
طیفی مورد  ــاي بانده در ــل پیکس هر ارزش برد ار ــرف مع

است. استفاده
 2002 و 1987 ــالهاي س معاد لۀ فوق، تصاویر مربوط به از بهرهگیري با
تعلیمی نمونههاي بصري تفسیر براي ضمناً شدند. بند ي طبقه جد اگانه بطور
باالبرد ن هدف گردید. با ــتفاده اس رنگی تصاویر 7 و 4 ،1 باندهاي ترکیب از
ــی در مقیاس هوای عکسهاي به تعلیمی نمونههاي ــاب صحت انتخ ــت و دق
زمینی ــاي بازدید ه اطمینان ــول حص براي و ــاع ارج ــه منطق 1/40000 در
(در ماهواره اي فضاي تصاویر تا آمد عمل به مورد مطالعه منطقۀ متعددي از
مختلف اراضی کاربري کالسهاي و ــایی شناس دقت با زمین) ــش اصل پوش
گردد می یادآور .(1 ــد ول (ج گردد بندي طبقه نهایت در و ــایی مورد شناس
مورد محدوده کل از ــتماتیک روش سیس برداري به نمونه مورد 21 به تعداد
دقت شده بند ي طبقه نقشۀ و زمینی مشاهدات مقایسه با شد. انجام مطالعه
ــایر س از حاصله به نتایج با توجه که ــرآورد گردید ب درصد حدود 89 ــی نهائ

.(5) گردد می محسوب قبولی قابل میزان تحقیقات

کیفی ارزیابی ــور منظ ــه ــه نهایی، ب مرحل در
باري ــان زی ــاخص ش از ــري اراضی کارب ــرات تغیی
اراضی ــش پوش تغییرات معموالً، ــد. ش گرفته بهره
ــت خاصی اس محیطی اثرات داراي ــک منطقه ی در
بار زیان طبیعت روي بر اثرات این از ــی بعض .(12)
زیست موجب بر هم خورد ن تعادل بوده و مخرب و
در باري زیان ــترین بیش منطقه میگردد. ــی محیط
ــاورزي و کاربري هاي کش تغییر در اثر ــک منطقه ی
معمول از روشهاي می گردد . یکی ایجاد صنعتی اراضی مسکونی و به باغات
منطقه یک در کاربري اراضی تغییرات از ناشی زیان باري ــی به منظور بررس
یافته تغییر کاربريهاي از ــدام به هر ک تغییرات مربوط میزان ــی به ده وزن
مطالعات مبناي بر مطالعه این در زیانباري ارزشهاي استانداردسازي است.
منطقه مراغه (1) احد نژاد در و (11) نشاط توسط ــتان گلس د ر گرفته صورت
ارائه شده بندي طبقه هاي ــه نقش توسط نهایی نتیجه ــت. صورت گرفته اس
در می شود. تعیین ضریب مشخصی یک هر کاربري براي آن که در میشود
معرف 10 عد د و زیانباري حد اقل مفهوم با 1 عدد از دهی وزن تحقیق، این

است. شده داده نشان 1 جدول توسط باري زیان حداکثر
دقیق طور زیانباري به چنین شاخص چه انتخاب اگر که یادآور شد باید
باشد، زیستی نمی محیط ــده در عرصه هاي ش تغییرات ایجاد دهند ه ــان نش
ــش پوش تغییرات مخرب در روند - کمی ــاز آشکارس عنوان - به نوعی به اما

سازد. می مطرح را اراضی کاربري و زمین
آمایش سرزمین و زیست محیط محققان نظر نقطه از که واضح است پر
و جنگلی هاي ــه عرص زیانباري ارزش محیطی ــرات تغیی مطالعات ــد رون در

باشد. نمی کشاورزي کاربري وزن هم مراتع
اراضی کاربريهاي به دهی وزن ــد از زیانباري، بع ــاخص ش به عنایت با
و 1987 ــالهاي س به ــده مربوط ش بندي طبقه ــه، تصاویر منطق ــود د ر موج
آن نشانگر ــتونهاي س تبدیل گردید که 11 11 صورت ماتریس به 2002

اراضی
بایر

برونزدهاي
سنگی

محدوده
نمکزار

محدوده
آب

مخلوط
و مرتع

دیم

باغات
میوه

اراضی
کشاورزي

بزرگراه
فضاي
سبز

و صنعتی
تاسیسات

مناطق
مسکونی

نوع
کاربري
اراضی

55513111011010
ارزش
وزنی

منطقۀ مورد مطالعه نقشۀ موقعیت - 1 شکل

اراضی کاربري به تغییر شده داد ه اختصاص وزنهاي زیانباري - 1 جدول
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مقادیرکالس زیان باري

کم باري 0زیان – 0/25

متوسط باري – 0/26زیان 0/5

بار 0/51زیان – 0/75

بار زیان 0/76بسیار 1-

کاربري سالنوع
1987

سال
2002

تغییرات میزان
هکتار) (به

مسکونی 475/2330593/4895118/2565مناطق

و تاسیسات 907/725322/1570415/844صنعتی

سبز 1069/344843/2  2فضاي

083/276446/521363/245بزرگراهها

کشاورزي -870/45580319/45300551/280اراضی

میوه -528/11280907/10289621/990باغات

دیم و مرتع -099/19230011/17243517/1987مخلوط

-888/58829/6059/52آب

-252/6915251/6106001/809نمکزار

سنگی -609/4416343/4327266/89برونزدهاي

بایر 810/777597/1328787/550اراضی

کل 704/91933------جمع

استاندارد سازي از پس باري زیان شاخص به مربوط مقادیر و باري زیان د امنۀ جدول -2 جدول

مورد مطالعه منطقۀ کاربري اراضی تغییرات - 3 جدول

ماهوارهاي... تصاویر کاربرد
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اراضی کاربري هاي ــر بیانگ آن ردیفهاي و 1987 ــال س کاربريهاي اراضی
با توجه به تغییر ارزشهاي ــده ش یاد ماتریس ــند. در میباش 2002 ــال س
محاسبه 2 رابطه شرح به مربوطه ردیفهاي و ــتونها س باري زیان ارزشهاي

.(1) میگردد
رابطۀ 2                                             

رابطه: این در
و اراضی کاربري تغییر هر براي ماتریس ضریب نشانگر =

2002 سال در اراضی جدید کاربري زیان باري ضریب نشانگر =
1987 سال در قبلی اراضی کاربري باري زیان ضریب نشانگر =

شدند، که ضرایب مثبت تبد یل منفی و مثبت ضرایب حاصله به صورت
از ــی ناش باري زیان کاهش ــانگر نش ضرایب منفی و ــش افزای د هندة ــان نش
تعداد اساس بر ماتریس ضریب محاسبۀ از بعد است. اراضی کاربري تغییرات
از یک هر زیان باري 3 میزان رابطۀ اجراي از طریق تغییر یافتۀ، پیکسلهاي

گردید. محاسبه منطقه د ر شده ایجاد تغییرات
رابطۀ 3                                        

اراضی  تبدیل کاربري به کل مربوط باري = زیان
اراضی  کاربري تبدیل هر باري زیان ضریب = نشانگر

کاربري از ــده ــل ش تبدی ــلهاي پیکس تعد اد یا ــبت نس ــانگر = نش
اراضی

باري کل شده زیان مقاد یر محاسبۀ 4 رابطۀ استفاده از آخر با در مرحله
شد. سازي استاندارد

4 رابطۀ

   
رابطه: این در

ماتریس از طبقه هر براي شده استاندارد عدد =
پیکسلها تعداد در باري زیان ضرایب ضرب از آمده بدست عدد =

از ماتریس هر طبقه در
آمدة بد ست عد د حداکثر =
حداقل عدد بدست آمدة =

ارزشهاي  که است 1 تا بین صفر فوق رابطۀ آمده از عدد بد ست  مقدار
حداقل ــانگر نش صفر و ارزشهاي باري افزایش زیان حداکثر ــاندهندة نش 1
سازي استاندارد از را بعد اصلی ماتریس مقادیر جدول 2 میباشد . باري زیان
چهار به زیان باري آماري، دامنۀ روشهاي آن، براساس د ر میدهد که نشان
تقسیم کم باري زیان متوسط و بار، زیان باري بار، زیان زیان ــیار بس کالس

است (11). بندي شده

نتیجه گیري و بحث
7 و 4 ،1 ــب باندهاي و ترکی ــازي بارزس طریق از پردازش، ــه مرحل در
3 و ــکال 2 اش ــط توس ــد. ش ایجاد مطالعه مورد محدود ه رنگی تصاویر کاذب
شده ــان داده نش 2002 و 1987 سال هاي در گیاهی ــش پوش محدودههاي
بویژه کاربري اراضی تغییرات میزان تصاویر، بصري ــیر تفس طریق از ــت. اس
ــخیص تش گیاهی به راحتی قابل ــش پوش کاربري با اراضی کاهش محدوده

باشد. می
ــم حداکثر الگوریت اعمال ــده (با ش نظارت بند ي روش طبقه ــراي اج ــا ب

میالدي 1987 سال مطالعه در محدوده رنگی ترکیب کاذب – تصویر 2 شکل

میالدي 2002 سال مطالعه در محدوده رنگی ترکیب کاذب – تصویر 3 شکل
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دشت قزوین محدوده سال 1987 بندي شدة طبقه تصویر - 4 شکل

قزوین دشت محدود ه 2002 شدة سال بندي طبقه تصویر -5 شکل
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جد اگانه بطور 2002 و ــالهاي 1987 س به مربوط تصاویر ــباهت) ش احتمال
.(5 و 4 (اشکال شدند تبدیل اراضی کاربري موضوعی نقشههاي بصورت

مورد منطقۀ در آنها تغییرات میزان و اراضی مقاد یرکاربري نیز 3 جدول
که شود می مشخص اساس، بر این نشان می دهد. را هکتار حسب بر مطالعه
و حد افزایش بودهاند بیشترین د اراي تاسیسات صنعتی و ــکونی،  مس مناطق
کاهش بیشترین میوه باغات و دیم مرتع و مخلوط کاربري با اراضی عکس بر

میدهند . نشان را
مورد مطالعه منطقۀ در اراضی کاربري تغییرات دقیق ارزیابی ــور به منظ
1987 سالهاي ــدة بندي ش دو تصویر طبقه ــه مقایس و جداول انطباق روش
درصد  19/86 د هندة ــان نش حاصله نتایج گرفت. قرار ــتناد مورد اس 2002 و
کالس به مربوط تغییر بیشترین که ــد میباش منطقه اراضی در کاربري تغییر
با ــنگی برونزدهاي س به مربوط کمترین تغییر و درصد 94/75 اراضی بایر با
ــاس اس بر منطقه در آمد ه بوجود تغییرات 4 جدول ــد . درصد میباش 8/83
ضمناً مید هد. را نشان تصویر) جزء هر عنوان کوچکترین (به ــل پیکس واحد
مورد محدود ه در ــده ش ایجاد تغییرات ــماتیکی ش 6 بصورت ــکل ش ــط توس

است. شد ه ارائه مطالعه
حاصله از تغییرات محیطی ــت زیس اثرات ــی بررس منظور به نهایت، در
حادث تغییرات به نوع این روش، در باري استفاده گرد ید. زیان شاخص روش
اثري اساس بر وزنی اراضی هر کاربري براي گردیده و استناد منطقه در شده
وزن ها، از اعمال ــد بع اختصاص یافت. وارد میکنند،  ــت زیس بر محیط ــه ک
باري زیان ــار، زیان ب بار، زیان ــیار چهار طبقۀ بس به ــده ش حاد ث تغییرات
از حاصل تصویر نهایی شکل 7 ــد. بندي ش کم طبقه باري زیان و ــط، متوس

دهد. می نشان را باري زیان شاخص اعمال
منطقه  در آمد ه بوجود تغییرات از هکتار 18218/71 حد ود مجموع، در  
باري زیان میزان بر اساس تغییرات مساحت ــد که ش داده تشخیص بار زیان
مناطق احد اث به تغییرات مربوط بارترین زیان ــده است. ش ارائه 5 جدول در
نیز منطقه و سطح در صنعتی مناطق ــترش همچنین گس و ــکونی جدید مس
کشاورزي اراضی رفتن بین باعث از زنجان میباشد که قزوین- اتوبان احداث
زمینهاي ــل تبدی اثر در بار زیان تغییرات ــترین بیش ــت. اس ــده ش باغات و
بوجود آمده ــاورزي اراضی کش به باغات تبدیل و یا بایر اراضی به ــاورزي کش
و همدیگر به اراضی پوششهاي تبدیل اثر در کم و متوسط باري زیان است.

.(5 (جدول است آمده کشاورزي حاصل اراضی به تبدیل یا
به محققان  مربوط ــاي ه یافته تحقیق با ــن ای از حاصل نتایج ــه مقایس
روش که است واقعیت ــانگر این نش (11) ــاط نش احدنژاد (1) و نظیر: داخلی
تغییرات ــایی شناس ضمن تواند ــی م مطالعه این در ــده ش ــناختی اعمال ش
صورت به محیطی هاي عرصه زمان، روند تخریب در طول د ر اراضی کاربري
خارجی به محققان ــا ب حاصله نتایج ــه بعالوه، مقایس ــازد. س نمایان را کمی
الگوریتم مبناي بر ،(17)  Matherو Tso (18) و Weicheng مثال، ــوان عن
بنابراین، با ــاند. رس روش تحقیق را به اثبات می بودن منطقی ریاضی، هاي
منطقۀ د ر 2002 تا سال 1987 از دار معنی کاربري اراضی تغییرات به عنایت

کرد که: توان بیان می به اختصار قزوین دشت
بندي ــه طبق ــخیص و تش امکان اي ــواره ماه تصاویر ــه ب ــتناد اس ــا ب -

دارد، وجود قبول قابل دقت با اراضی کاربري و زمین پوشش محدودههاي
مسکونی و صنعتی مناطق رویه مطالعه، گسترش بی مورد محد وده در -

اراضی کاربري سبزتاسیساتمسکونیکالس  اراضیبزرگراهفضاي
کشاورزي

باغات
میوه

مرتع  مخلوط
دیم  برونزدهاينمکزارآبو

سنگی
 اراضی

درصدجمعبایر
تغییرات

264021241049211788345105946281247223049627291/56مسکونی

و صنعتی  مناطق
86742689614033188322985598703451933358/61تاسیسات

سبز 48062819212163434256042148423665/54فضاي

211002924072679399725001248642025/6بزرگراه

کشاورزي 59433611855447619343550217882541316189107755771461/14اراضی

میوه 3752187693385778439521282618439022212668438/33باغات

3661336170501732194468521695066328921228739/8مخلوط مرتع ودیم

00005540203208491/76آب

12048009964120465180642920757517747/14نمکزار

سنگی 11610176732939832671818485714655327683/8برونزدهاي

بایر 131466244448626857610142722218581635775/940اراضی

2869189374201339956116813888023675172585137543759576113184086/19جمع

حسب پیکسل بر 2002 با 1987 مقایسۀ تصویر سال از حاصل نتایج جدول 4-
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(هکتارشاخص درصد(مساحت

کم باري 23/179082/9زیان

متوسط باري 67/38803/21زیان

بار 95/854289/46زیان

بار زیان 86/400498/21بسیار

71/18218100مجموع

حیاتی هاي ذخیرهگاه و ــی طبیع هاي عرصه زراعی، هاي محدده ــان زی به
است، گرفته صورت

اثرات با معموالً اراضی کاربري تحمیلی در تغییرات قزوین، ــت د ش - در
این مبین زیان باري ــاخص ش که است، شد ه همراه اي ــته ناخواس محیطی
و مناطق سکونتگاه ها گسترش آن ها مربوط به بارترین زیان ــت. اس واقعیت

میباشد، صنعتی
ــت د ش در حاصله محیطی اثرات همچنین و ــی تغییرات اراض ــف کش -
عوامل موثر ــد تا می کن کمک مدیران منطقه اي ریزان و ــه برنام به ــن قزوی
اتخاذ پایدار ــعه توس روند در بهینه اي را مدیریتی روش هاي و ــایی شناس را

نمایند،
ــال س (فقط تا ــترس در دس ــت لندس ماهواره تصاویر اخیر، تحقیق د ر

و پردازش حالت رقومی در متر 30 حدود مکانی با تفکیک ــالد ي) می 2002
اراضی کاربري و پوشش زمین هاي ــه نقش زمینی،  هاي نمونه از ــتفاده اس با
طریق از که است واقعیت این مبین نهایی نتایج گردید . مدلسازي قزوین دشت
می شباهت) احتمال حداکثر (الگوریتم شده نظارت بندي طبقه روش اعمال
و طراحی اراضی کاربري تغییرات هاي ــه درصد نقش 89 از باالتر د قت با توان
به دسترسی با حتم، نمود. بطور ارزیابی مربوطه را باري زیان هاي ــاخص ش
5 تا 2/5 حدود مکانی تفکیک جدید با میزان IRS و SOPT 5 سنجنده تصاویر
اراضی کاربري نقشه تهیه امکان زمینی بیشتر،  هاي نمونه آوري جمع و متر

شد. خواهد فراهم با دقت باالتر در مقیاس بزرگتر و بهنگام

پاورقیها
1- Land Cover
2- Land Use 
3- Change Detection
4- Remote Sensing Digital Imageries 
5- Spectral Resolution
6- Spatial Resolution
7- Temporal Resolution
8- Up to Date 
9- Processing 
10- Thematic Maps 
11- Data Base 
12- Spatial Data
13- Maximum Likelihood 

باري زیان اساس شاخص مساحت تغییرات بر -5 جدول

الی 2002 میالدي 1987 سالهاي بین قزوین در دشت شده ایجاد تغییرات 6- نقشه شماتیک شکل

ماهوارهاي... تصاویر کاربرد
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