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 چکیده 

مواد  نیمأبه ت ازی. با افزايش ناستی طیرات محییتغدر  یو بازنگری عیمديريت منابع طب یهاترين جنبهاز مهم یيک ی،اراض یکاربر بررسی تغییرات
در اثرر   اين تغییرات، گردد.و منابع موجود در آن  ید موجب تخريب اراضتوانیکه م شودیايجاد م نیدر سطح زم یراتییتغ ،ی بشرزندگ ملزومات و یغذاي
 یاراضر  یکراربر  راتییتغ دور،سنجش از  كیاده از تکنفبا است حاضر قیدر تحقشود. ايجاد می نیبا زم یطیو مح یجوامع انسان یشگیهم یازهایتقابل ن

 حاتیتصرح مرورد ارايش اررار گرفرت.      8 لندسرت از تصراوير   استفادهبا  1396تا  1393 یهاسال نیب یدر بازه زمانغرب ايران( )در شمالمنطقه طارم 
نقشره  دیر تول یبررا  ،ینماير درستثحداکنظارت شده  یبندروش طبقهانجام شد و از  ENVI 5.3افزار در نرم FLAASH الگوريتم لهیوسبه یرفاتمس
هرای تهیره   شهگرديد. نتايج نشان داد که نق ادهفاست)شامل اراضی باير، جنگل و باغ، اهنه سنگی، زراعت و ایکره آبی(  ی در انج طبقهاراض یکاربرهای 

/ محاسبه شد 85و  89/0ترتیب درصد بود. آماره کااای اين تصاوير نیز به 19/89و  16/92ترتیب دارای دات کلی ، به1396و  1393های شده برای سال
درصرد مسراحت    70از  ترين مساحت محدوده مطالعاتی، متعلق به اهنه کوهستانی است )بریش باشد. در منطقه طارم، بیشکه در محدوده اابل ابول می

کیلومتر مربع(، متعلق به اراضی باير و مراتع بود کره در طری سره سرال،      83ترين تغییرات در کاربری اراضی )کاهش منطقه( و مشخص گرديد که بیش
رهاسازی آب از سرد باددسرت    تبديل به باغات گرديده و در آنها درختکاری )عموماً درخت زيتون، گردو و انار( انجام شده است. علت تغییرات ذکر شده،

 منطقه مورد مطالعه بود.

 
 ENVIافزار ، نرم8ای، حوضه طارم، لندست : آماره کااا، تصاوير ماهوارههای کلیدیواژه

 

 5 34  2 1 مقدمه

عنروان ابرزار   بره زمین،  اوشش اترییتغو  مديريت کاربری اراضی
ی مختلف، نو زما يیفضا اسیدر مق راتییتغ کنترل یبرا ی و مهماصل
، (6LULC(. تغییرات کاربری اراضری و اوشرش گیراهی )   41باشد )می
 ی،ااردامات انسران   لهیوسر بره باشرد کره   ش میگستردر حال  ینديفرا
هرا را تحرت   که انسان یراتییتغ ،از موارد یاریشود و در بسیم تيهدا
طور عمده منجر به راتییتغ. اين (2) کندیم تيدهد، هدایارار م ریتاث
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6- Land Use Land Cover 

 یجهان شيگرما ،یستيز هایگونه از دست رفتن تنوع ،يیزداجنگلبه 
بنا به گفته . (72 و 60گردد )می فاجعه بارهای تعداد سیالب شيو افزا
مررتب    LULC راتییاغلب با تغ یطیمحستيمشکالت ز (،60ريس )
 هرا، سرتم یبودن اکوس داريبر ااتغییرات کاربری اراضی  راتیتأثو  است
مورد توجره   یاندهيطور فزابه ،یجهان راتییتغطالعات و م قاتیدر تحق

بره   ی،انسران های و فعالیتاادامات که رسد ینظر مبهوااع شده است. 
منجرر شرده    ،نیسطح زمر  یفعل تیدر وضع راتییتغعامل  نيتربزرگ
 ،یتعرادل انرر   در  رییر تغ سبب زمین، در اوشش سطح راتییاست. تغ
موجب عردم  شود و یم یو جهان یامنطقه ،یآب در سطح محلچرخه 
ی و اجتمراع  یصاداات یهاتیو فعال یعیمنابع طبدسترسی به  یدارياا
از بررسری تغییررات در کراربری     يی کههاداده ن،يبنابرا(. 69گردد )می

میتصرم  یبررا  ی،اتیح اطالعات مهم وتواند یمگردد، اراضی تهیه می
و منرابع آب را   یطر یمحستيمنابع ز تيريدر مورد مد ترهب یهایریگ

و  یاجتمراع  یازهرا ینرشد و  شيافزا در حال تیجمع( 32) فراهم کند
اراضی موجود و تغییرات کراربری آن فشار بر  ی، سبب افزايشااتصاد
برنامهکنترل و  راابلیغ راتییتغايجاد منجر به  ،فشار نيا .شودها می

 )علوم و صنایع كشاورزي( آب و خاكنشریه 
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 و 25 ،42، 71)گرردد  یماوشش اراضی و کاربری آنها در  ريزی نشده
و  اير او نرد يفرآ ك(. تغییرات کاربری اراضی و الگوی اين تغییرات، ي2
ايررن  نررهیدر زم یاگسررترده قرراتیتحق ن،يبنررابرا، (55) اسررت وسررتهیا

 -یاجتمراع  ی و آثرار سرت يز  ِیمح یامدهایابررسی همراه با  موضوع،
تواند به موضروع مهرم و   ی، میو زمان يیفضا اسیدر مق ،آن ااتصادی

یژگر يوشراي  و ، بیان شده بر عوامل عالوه .(44ل شود )جذابی، تبدي
 یاابرل تروجه   اترییر توانرد بره تغ  یمر  ،زیر ن یااتصاد -یاجتماع یها

 راتییر تغ (.71 و 8) کمرك کنرد   دراوشش زمرین و کراربری اراضری،   
LULC ًاراضری   ،یکشراورز  یهرا نیزم تيرياز عدم مد یناش ،عموما

و جنگرل   ها، مراترع ستانکوه دامنه ،یشهرهای وااع شده در محدوده
لغرزش،  نیمانند زمر  ،ديشد یطیمحستياست که منجر به مشکالت ز

کراربری  در  راتییر مطالعات در مورد تغ ن،يبنابرا شود.یم رهیو غ لیس
، ستيز یمحبر  ینظارت کل یمختلف برا یهانیزماراضی و اوشش 

 (.40) است و ضروری مهم امری
 كير  ن،یزماراضی و اوشش  یبرکار ات دررییتغبا توجه به اينکه 

اسرت، ممکرن    یو جهران  یاابل توجه در سطح محلر  یکيروند اکولو 
تبعرات  و  سرت يز  ِیدر مح ندهيآ راتییتغ یبرا یمهم یامدهایاست ا
 تغییررات  مربرو  بره   اطالعات. از اين رو، (2) داشته باشدنااذير جبران

LULC ،کنرد  ايفرا  یعر یمنرابع طب  تيريدر مرد  یاتیتواند نقش حیم .
هرا و  سازمانمطالعاتی که در در حال حاضر، توس  و  ایشین مطالعات
در مرورد   عمردتاً  شرود، میدر سراسر جهان انجام تحقیقاتی مؤسسات 
های مورد نیاز برای ايرن  و منابع تامین داده 1LULC راتییتغ موضوع

متمرکرز شرده اسرت.     ابیل از مطالعات )مانند فناوری سنجش از دور(،
 (، بیران شرده اسرت،   67اولبرري  و هکنردور) )   که توسر   طورهمان
 دادهبررای اايگراه   منرابع   نيترر مهم ،سنجش از دور حاصل از ريتصاو

اابرل    یمحر  كي GISباشد. می (GIS) 2سامانه اطالعات جغرافیايی
 لیو تحل هيو تجز شينما ،یسازرهیها، ذخداده یآورجمع یانطباق برا

 یبررا و از ملزومات مهرم   LULC یهاهمانند نقش یتالیجيد یهاداده
و  قیر اطالعرات دا ، GIS باشرد. کاربری اراضی می راتییتغ صیتشخ
در منراطق   LULC يی )مکانی( تغییراتفضا عيتوزی را از نحوه مناسب

 یبررا  یمتعردد  ی مختلف وهاروش .(74 و 15) کندیبزرگ فراهم م
رار محققران مختلرف، ار   اسرتفاده  مرورد   ،3LULCC یابير کشف و ارز
 كیر و تکن (4RS) هرا، سرنجش از دور  روش نيا انیدر مگرفته است. 

GIS، کراربری   مطالعره  نره یتوسر  محققران در زم   یاطور گستردهبه
مورد استفاده ارار گرفتره  اراضی و بررسی تغییرات مکانی و زمانی آن، 

در  يرریزدا(، جنگررل41و همکرراران ) لمبررین (.18 و 48، 32، 9) اسررت

                                                           
1- Land Use and Land Cover  

2- Geographical Information System 

3- Land Use and Land Cove Change 

4- Remote Sensing 

و  ینیشهرنشر  ،یتع، اسرتحکام کشراورز  اصالح مرا ،یریمناطق گرمس
کاربری و  نیاوشش زم راتییتغ یعنوان عوامل اصلرا به یسازیجهان
اصغری سراسکانرود  .ندکرد بیان ی،و جهان یامنطقهدر مقیاس  اراضی

و  RS(، به بررسی تغییرات کاربری اراضی با اسرتفاده از  7و همکاران )
GIS وير ارداختند. آنها با کمك تصاOLI  با الگوريتم طبقه8لندست ،

را  2016و  2000بندی نظارت شده، نقشه کراربری اراضری دو سرال    
برای منطقه شهرستان نیر )اردبیل( تهیه نموند. صحت نترايج آنهرا برا    

يیرد شرد. مطالعره نحروه     أت 85/0کمك اارامتر ضريب کااای بریش از  
 7واره لندست با کمك مجموعه تصاوير ماهتغییرات کراربری اراضری 

 علويررانآبريررز سرد   هضحررو در  2015-1989بررای دوره زمررانی   8و 
 تبررديل عالوه بر افزايش اراضی براغی،  کره  )مراغه( نشان داده است

بره  تررراکم و زراعررت ديررم،   اراضی مرتعی ار تراکم بره مراترع کرم
تواند بر میزان آسیبای است که میتغییرات منطقهتررين مهرمعنوان 
 (. 24ثر باشد )ؤيری و افزايش فرسايش آن ماذ

بندی نظارت شده، نقشه کراربری اراضری   با استفاده از روش طبقه
منطقه حوضه آبخیز سد گاوشان )کردستان( توس  محمرودی و امرین  

( تهیه شد. نتايج مطالعه آنها نشان داد که با کمرك تصراوير   46خواه )
افرزار گوگرل   شده از نرم های تهیهو بر اساس نمونه 8ماهواره لندست 

هرای مختلرف   درصرد، کرالس   78توان با دات کلی بیش از ارث، می
کاربری و اوشش اراضی مانند جنگل، براغ و مرترع را تفکیرك نمرود.     

بینری تغییررات   (، به ارايش و اریش  36کريمی فیروزجايی و همکاران )
منظور بررسی گسترش شهر بابل ارداختنرد. آنهرا برا    کاربری اراضی به

کمك تصاوير چند زمانه مراهواره لندسرت، توسر  الگروريتم حرداکثر      
بندی نموده و بیان نمودند که تغییرات مشابهت، اراضی منطقه را طبقه

کاربری اراضی، روند رو به رشدی را در توسعه شهر و تخريب اراضری  
زراعی و فضای سبز حاشیه شهر دارد. اايش تغییرات کاربری اراضی و 

هرای مراهواره   ، برر اسراس داده  GISو  RSکمرك   سازی آن برا مدل
، در مقیاس حوضه ای در منطقه تايلند، نشان داد که برا  8و  7لندست 

هرای  تروان تغییررات کرالس   درصرد، مری   80آماره دات کلی بیش از 
(، بره ارايش مکرانی    5) 5بیلبیسی(. ال16زراعی و باغی را رصد نمود )

نجش از دور ارداخت گسترش مناطق شهری عمان )اردن( با کمك س
، برر اسراس الگروريتم    2017و  1987هرای  و با مقايسه تصروير سرال  

نظارت شده، اعالم نمود که گسترش مناطق شهری برا نررم متوسر     
، موجب کاهش اراضی زراعی، اهنه کوه و سرنگی شرده   79/1سادنه 
 است. 

در حوضره   افزايشی بر منرابع طبیعری و محری ِ زيسرت     یفشارها
)ماننرد   یو کشراورز  یاهیر محصرودت گ  دیتول شيافزا طارم، از جمله

منجر بره   ت،یجمع نرم شيبا افزاهمزمان  ،(انارو  تونيکرفس، ز ر،یس

                                                           
5- Al-Bilbilsi 
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هرای  گراه لخرت و چرا  یهرا نیزمر  در نوع اوشش یاگستردهتغییرات 
 رااراضری   یعر یاوشرش طب  تيدر نهااين تغییرات،  .شده است طبیعی

کراربری بره  ی اراضری را  اوشش طبیع دچار تحول و دگرگونی کرده و
برا   يیهرا نیزمر به اراضی طبیعی،  ليکند. تبدیم ليتبد ،مختلفهای 

و  میعظ راتیثأت کاربری مورد استفاده ساکنین در منطقه مورد مطالعه،
 یاهیگ های مختلفو گونه طبقات ی،عیطب یهاستگاهيزبر  یادرتمند
ه شده است، اشار، 1طور که توس  اسالممنطقه دارد و همان یوانیو ح

شرکننده حوضره   ستمیکوسا یبرا یديتهداين ابیل تغییرات ناگهانی، 
 یبرا تیرم، تاکنون مطالعامنطقه طادر (. 31) ی آبريز مختلف استها
چنرین، بررسری   اراضی بر تخريب آنها و هم تيريمدعدم  ریثأت یبررس

هرای االیمری، اردرت تولیرد     اثر تغییرات کاربری اراضری، برر ويژگری   
 ن،يگرفتره اسرت. بنرابرا   نصرورت   فرسايش و تخريب خرا   سیالب،

 ریثأم و تر منطقه طرار در تغییرات کاربری اراضی در مورد اطالعات ما 
 نير در ااز اينررو،   اسرت.  بسریار محردود   ،آناطررا)   ستمیآن بر اکوس

بررای انجرام    هير عنروان سرال اا  بره  1393سال  نکهيمطالعه با فرض ا
 یبررسر  1396ترا   1393سرال  را از  LULC راتییر تغ ،تحقیق اسرت 

ی را که در کاربری اراضی راتییتغ ند،ايفر نانجام اي قيو از طر گرديده
اابل ذکر اسرت کره    .شده است يیشناسا و اوشش آنها رم داده است،
بنا به اظهرار   بود که ، اين موضوعذکر شده یمنطق انتخاب دوره زمان

نسربت بره    ای زنجان، در اين محردوده کارشناسان شرکت آب منطقه
 هرا، سراله گذشرته، در ايرن سرال     10های اخیر و حداال در دوره سال

اتفاق افتراده اسرت.    اراضی یکاربراوشش گیاهی و عمده در تغییرات 
و  هير تجز ،کشف یبرا GISابزار و  RS های، از تکنیكقیتحق نيدر ا
برا  منطقه طرارم،   در یاماهواره ريبا استفاده از تصاو LULCC لیتحل

 یهرا سرال طی در کاربری اراضی منطقه طارم »سخ به سوال هد) اا
 . شداستفاده « چه تغییراتی داشته است؟ 1396 تا 1393
 

 هامواد و روش

 منطقه مورد مطالعه

 63 ˚ 48و  شمالی 24 ˚ 49 و 19 48 نیطارم )بمطالعاتی حوضه 
 یعنر يچهرار اسرتان   ای کره محردوده بره    شرای(، در محدوده 49 ˚ و

منطقره  اررار دارد.   باشد،ی میشراجانيو آذربا لیاردب ن،الیزنجان، گ
از بخرش  زنجران و   هرای اسرتان مذکور، از بخش جنوبی، محدود بره  

حوضه توسر    نيکه ا یاست. در حال لیاردب ی، محدود به استانشمال
 هایاسمت یشرا جانيسمت شرق محدود شده است، آذرباگیالن از 

بخشی از حوضه . (20) دهدیرا اوشش م مطالعاتی طارم حوضه یغرب
 در نظر گرفته شدهبه عنوان محدوده مطالعاتی ارو ه  نيکه در اطارم 
يی دارای هرا بلند با دامنه یهاو کوهی کم ارتفاع هاشامل دشت است،

                                                           
1- Islam 

 (،20) است یمنطقه کوهستان كي ، طارمقتیدر حق .است ديشد شیب
مسراحت  برا  ( اير متر )نسبت به سطح در 2400تا  300که ارتفاع آن از 

 .(1مربع است )شکل  لومتریک 5220
سرنجی موجرود در منطقره    هرای براران  بارش ايستگاه بررسی آمار

ترا   200 نیبر ی بارنردگ  دهد کره نشان می، (1397تا  1365 یهاسال)
 متوسر  سرادنه  باشرد و  متغیر مری  )ارتفاعات شمالی( متریلیم 1000
متوسر   بل ذکر اسرت کره   (. اا66است ) متریلیم 356 برابر بابارش، 
 هير دفتر مطالعات ااباشد )سايت می متریلیم 232 رانيا یبرا یبارندگ

محردود بره دو    کوهسرتانی -یدشت ای، ناحیهمطارحوضه  (.2منابع آب
در اوزن، رودخانه اصلی و گذرنده از آن با نام ارزل کوه است که رشته 

 رز و بروم، مر  نيادر دارد.  انيجر ی آن،شراو جنوب یغربجهت شمال
تا های فصلی( )مسیلعمق کمسطحی  یهاانياز جر یاگسترده فیط
ايسرتگاه هیردرومتری   آن از  یاصرل  انير باشد کره جر یمجاری  قیعم

گسرترده   ،لروان یگ یدرومتریه ستگاهيااستور در نزديکی شهر میانه، تا 
 نير دهرد. ا یرا نشان مهای زهکشی مسیل، 2. شکل (66شده است )

ترسیم  Arc GISمحی  موجود در  basin ابزار ستفاده ازابا  ها،مسیل
 .بود ASTERشد که ورودی آن، نقشه راومی سنجنده ماهواره 

نوع  50)بیش از  یاز محصودت زراع یانواع مختلف منطقه طارم،
کنرد. در  تولیرد مری  برنج و کررفس   ر،یس ،انار تون،يمانند زمحصول(، 

زراعری، برابرر بریش از     بخش مرکزی طارم، میزان تولید محصرودت 
باشرد و سرهم منطقره مطالعراتی در زمینره تولیردات       تن می 123001

رسد )سايت درصد از سهم تولیدات استان می 50کشاورزی به بیش از 
ا برا   (.3مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی، سیمای کشراورزی اسرتان  

کاربری اراضی و  ،یکشاورز یبرا ناسبم يیآب و هوا  يتوجه به شرا
 .نموده است رییسرعت تغبه ،نیزم وع اوششن

 

 های مورد استفادهداده

 USGSتوسرر  ، کرره بررا وضرروح برراد   یامرراهواره ريتصرراو
(https://earthexplorer.usgs.gov/) یبرررا 8لندسررت  مرراهواره از 

کراربری   يیشناسرا  یرااسرت، بر   ارائه شرده  2017و  2014 یهاسال
در  ريارار گرفت. دو تصرو  مورد استفاده نیزم اراضی و اوشش گیاهی

دهرد.  یمنطقه مورد مطالعه را اوشش مر  35و  34 ریو مس 166 فيرد
مرجرع برودن   زمرین صحت  ديیو تأ اتمسفری اتحیتصحانجام اس از 
در تحقیق،  استفادهمورد مواد  ريادغام شدند. ساآنها با يکديگر  تصاوير،

هاد کشراورزی  تهیه شده از اداره ج)از منطقه  يیعبارتند از: عکس هوا
 یتواوگراف یها(، نقشهGPSتوس  ) ینیزم برداشت یها(، دادهزنجان

 .Google Earth یهااستاندارد و نقشه
 

                                                           
2- http://wrs.wrm.ir/m3/gozaresh_print.asp 

3- https://zanrrc.ir 
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 منطقه مورد مطالعه در نقشه ایران -1شکل 

Figure 1- Study Area in Iran map 

 

 
 های جاری منطقه مطالعاتی طارم و رودخانه -2شکل 

Figure 2- Study area and streams 

 

شرده اسرت. از    ارائره  1در جردول  ، 8لندست  یهامشخصات داده
طول مرو  )بانرد    نيترکه در کوتاه هايیفق  آن باند، 11مجموع اين 

و  هسرتند اابرل مشراهده   هستند، توس  چشم غیر مسرلح،  ( 8و  1-4
از اثرر   یری. به منظور جلروگ ی هستندنامرئطیف  اسمت باای آنها، در

 میزان ابرنراکی، تعیین  نهيگزاز  ،ناکی و کاهش دات تصاويربرا  يشرا
 انتخاب تصاوير در محدوده تاريخ مورد نظر استفاده شد، اریعنوان معبه
طرور اابرل   تواند بهیم بخشی از آنها دارای ابر باشد، که یريتصاو رايز

 را کاهش دهد. یبنددات کار طبقه یتوجه

 

 1پردازش تصاویر

 منتخرب از منطقره،   رياردازش دو تصو یبرا ENVI 5.3افزار نرم
بانردهای   ،ترکیب باندهااستفاده شد. با استفاده از ابزار ژوهش ا نيدر ا

تبرديل   هير د كير بره   ،رياز دو تصوحرارتی و طیفی )مرئی و نامرئی( 
بررش، منطقره مرورد نظرر، از کرل تصروير       با استفاده از ابزار  و دشدن

                                                           
1- Image processing 

تصرحیح  اسرت کره در ايرن مطالعره،     اابرل ذکرر   . دريافتی جدا گرديد
 . (45) انجام شد FLAASHبا استفاده از الگوريتم  یاتمسفر

 

 تغییرات کاربری اراضی صیتشخیی و روش شناسا

اوشش و  کاربری اراضی بررسیهمانطور که ابال ذکر شد، هد) 
 ريبرا اسرتفاده از تصراو    آنهرا  راتییر تغ يیکشف و شناسا ن،یزمگیاهی 

مطالعره،   نير در ا (.56 و 54باشد )می مختلف یهاخيتارو در  تالیجيد
های غالب منطقه در نظرر گرفتره   عنوان کالسبه LULCانج کالس 
نمونره   500، حداال LULC یهااز کالس كيهر  از. (1شد )جدول 

ها که نمونه نياز ا یمیشد. حدود ن یآورجمع ريتصاو یبندطبقه یبرا
بخش ديگر  .ستفاده ارار گرفتمورد ا "2یآموزش یهانمونه"عنوان به
های کاربری اراضی موجرود و تصراوير گوگرل    ها نیز، توس  نقشهداده

نیرز، ايرن روش را    نیققر از مح یاریبسر  ارث با زوم باد تهیره شردند.  
 (. 17 و 14، 52، 47) اندتوصیه نموده

                                                           
2- training samples 
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 (50) 8 لندستی هامجموعه داده GSD ریو مقاد یفیط ی)باندها( نوارها -1جدول 

Table 1- Spectral bands and GSD values of Landsat 8 datasets 

Landsat 8  مشخصات باندهای  

 نام باند
Band name 

 طول موج )میکرومتر(
Band width (µm) 

 (متر) رزولوشن
Resolution (m) 

  فوق آبی -1باند 

Band 1- Ultra blue or coastal/aerosol 
0.43-0.45 30 

   

 یآب -2 باند
Band 2- Blue 

0.45-0.51 30 

   

 سبز -3باند 
Band 3- Green 

0.53-0.59 30 

   

 ارمز -4باند 
Band 4- Red 

0.64-0.67 30 

   

 مادون ارمز نزديك -5باند 
Band 5- Near infrared (NIR) 

0.85-0.88 30 

   

 1 مادون ارمز طول مو  کوتاه -6باند 
Band 6- Shortwave infrared (SWIR 1) 

1.57-1.65 30 

   

 2 مادون ارمز طول مو  کوتاه -7باند 
Band 7- Shortwave infrared (SWIR 2) 

2.11-2.29 30 

   

 سیاه و سفید -8باند 
Band 8- Panchromatic 

0.50-0.68 15 

   

 ابر سیروس -9 باند
Band 9- Cirrus 

1.36-1.39 30 

   

 1 بلندطول مو  مادون ارمز  -10باند 
Band 10- Thermal infrared (TIRS 1) 

10.60-11.19 30×100 

   

 2مادون ارمز بلند  -10باند  -11باند 
Band 11- Thermal infrared (TIRS 2) 

11.50-12.51 30×100 

شهريور( برای  5)اوت  27 مربو  به تاريخ ري، تصاومنطقهموجود در  و درختان اهانیسبز بودن در گ زانیحداال اوشش ابر و حداکثر م یعني ،مورد نظر  يشرا در نظر گرفتنبا 
 انتخاب شد.ادامه مراحل تحقیق 

Considering the conditions, ie minimum cloud cover and maximum in the study area, images of August 27 were selected to continue 

the investigation. 
 

 تهیه شده از سراسر منطقه، یآموزش یهانمونهاابل ذکر است که 
طور يکنواخت برداشت شد. برای افرزايش دارت   از تمام ناحیه طارم به

های انتخابی، از منراطقی برا شریب و    ها، تالش گرديد که نمونهنمونه
 ENVI 5.3افزار در اين تحقیق، از نرمد. گرد یآورارتفاع مختلف جمع
ید ماتريس خطرا بره منظرور    های کاربری اراضی و تولبرای تهیه نقشه

 های تولیدی، استفاده شد.بررسی صحت نقشه
بنردی  های تصاوير لندسرت در روش طبقره  برای تفکیك ایکسل
های تعلیمی بود و طی بازديدهای میردانی و  نظارت شده، نیاز به نمونه

هرا  افزار گوگل ارث، ايرن نمونره  گیری در نرمچنین، با کمك نمونههم
ا در انج کالس متفاوت و طبق توضیحات ارائه شرده  هتهیه شد. نمونه
 انتخاب گرديدند. 2در جدول 

 رياز تصراو مجموعره داده  دو ، ENVIافرزار  عنوان ورودی نررم به

هرای برداشرت مختلرف )امرا دوره برداشرت      که دارای تاريخ 8 لندست
حرداکثر   شرده 1نظرارت  یبندبا استفاده از روش طبقه يکسان( هستند،

 ازی کر ي نمرائی، درسرت شردند. روش حرداکثر    سره يمقا 2نمائیدرست
و در مطالعرات   (33) باشدیم ريتصاو یبندطبقه یهاروش نيترمدکارآ

روش  نير در ا (.61 و 37اری نیز به آن اشاره شده است )محققین بسی
طرور جداگانره   بره  مختلرف  یهرا خيبا تار ريچند تصو ايدو  ،یبندطبقه
(. تصوير اول، تحت عنوان تصروير  70 و 49، 62) شوندیم یبنددسته

شود و ساير تصاوير )کره تراريخ متفراوتی دارنرد(، برا      برده میاايه، نام
 شوند.تصوير اايه مقايسه می

                                                           
1- supervised classification 

2- Maximum likelihood 
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 نیپوشش زم یبندطرح طبقه -2جدول 

Table 2- Land cover classification scheme 
 های کاربری اراضیکالس

Landuse classes 

 توضیح
Description 

های بايرمینز  
Bare land 

ها و مسیرهای خاکی، اراضی مسکونی و صنعتیاراضی باير، خا  لخت بدون اوشش گیاهی، جاده  
Bare lands, bare soil (without vegetation), roads and paths, residential and industrial areas 

  

 جنگل
Forest 

صنوعی مانند باغات احداث شده )زيتون، انار، به و ...(اراضی با اوشش درخت )طبیعی مانند جنگل( و م  
Lands covered with trees (natural such as forest) and artificial like gardens (olive, pomegranate, etc.) 

  

 کوهستان
Mountain 

 اراضی کوهستانی مرتفع، اهنه سنگی و صخره
Highlands, rocky terrain and cliff 

  

 زراعی
Vegetation 

 اراضی تحت زراعت و شالیزارها
Agricultural land and paddy fields 

  

 اهنه آبی
Water body 

های موات و دائمی جريان، رود و رودخانهمسیل  
Temporary and permanent rivers and streams 

 
از  نانیاطم ت تصاوير برایدا(، ارزيابی 34اساس گفته جنسن )بر 
بره  یاسرت. بررا   یضرورات کاربری اراضی، امری رییتغبررسی  جينتا

)بره عنروان مثرال     ريتصاو یبندطبقه یبرا جينتا نيدست آوردن بهتر
از عوامل مانند انتخاب  ی(، تعداد8لندست  موجود در تصاوير اطالعات
مورد توجه ارار  ديبا تصاوير، 1اردازشایش ی ودبنطبقهروش  نيبهتر
برا   يرك ومتريو راد یهندسر  حیتصرح از سوی ديگر، (. 73 و 65) ردیگ

بخرش   ،شرده  دريافرت  ريتصراو  یمناسب برر رو  یهااستفاده از روش
 اسرت  ايجنتر  نياستخرا  بهترر  یبرا RS یهاكیتکناجرای از  یمهم
 یآموزشر  یهرا نمونره  یآوراس از جمعدر مطالعه حاضر، . (26 و 65)
)از نظرر   8 لندسرت  ريواتصر  ههندس صحت یهر کالس و بررس یبرا
 2DN مقرادير  ها،اردازش دادهشیا ی، در مرحله بعدمرجع بودن(زمین
بره   3FLAASH مناسربی ماننرد   تميبا اسرتفاده از الگرور   ديبا تصاوير،

 نیاز ب یبرا تميالگوراين شوند.  ليتبد مقادير بازتاب در محل ماهواره،
د موجو ذرات یو جذب مولکول شتوس  اراکن ، کهبردن اثرات اتمسفر

 سرطح  ازبازتراب  در هنگرام  در حسرگر  و ترابش  در هنگام  در اتمسفر
 کمرك مرذکور و بره   تميمطالعه از الگرور  نيدر ا(. 62شود )استفاده می
، صورت اذيرفت .توضریح  ENVIی موجود در اتمسفر حیما ول تصح

کاملی از روش انجام کار و رواب  مرورد اسرتفاده در تصرحیح، توسر      
بندی تصراوير  تشريح شده است. برای کالس( 6اندرسون و همکاران )

شرده و ارر   نمرايی کره يرك روش نظرارت    نیز، از روش حداکثر درست
(. در ايررن روش، از 59 و 40، 14، 13کرراربرد اسررت، اسررتفاده شررد )  

از کاربری اراضری اسرتفاده    هر دسته )کالس( یبرا یآماراارامترهای 

                                                           
1- pre-processing 

2- Digital Number 

3- Fast Line-of-sight Atmospheric Analysis of Spectral 

Hypercubes 

ند، تابع توزيع شود که هر کالس کاربری در هر باشود و فرض میمی
بره   ،مشخص کسلیا كيعلق تاحتمال در اين روش،  باشد.نرمال می

 1 معادله نشان داده شرده در رابطره   بر اساس مورد نظر راکالس  كي
 . (23کند )محاسبه می

   )()(
2

1
ln

2

1
)(ln)( 1

i

T

iii mxximxiwpxg
 

     (1)              
 داده، X باشرد. نشانگر هر کرالس کراربری مری    i در رابطه فوق،

nبع( دی استn ، باشدمیتعداد باندها)اارامتر . )ip(w ، نکره ياحتمرال ا 
کنرد و فررض   وجود داشته باشد را محاسربه مری   ريدر تصو iwکالس 

، |iΣ| .اسرت  کسران يهرا  همره کرالس   یبررا  شده است که مقدار آن
 سيمراتر ، iw ،1-Σiهرا در کرالس   داده انسير کووار سيماتر دترمینان

 . است نیانگیمبردار نیز،  imمعکوس آن و 
 یهاکالساز  كيهر  بزرگی راتییتغ یریگمحاسبه و اندازه یبرا

LULC ، از( 1396سرال دوم )  درکالس هر محدوده تفاضل مساحت 
 2 و برر اسراس رابطره   ( 1393سرال   هيااتصوير  ايسال اول ) مساحت

 :شودمحاسبه می
MC = Ai2-Ai1                 )2( 

ترتیرب،  نیز بره  i1Aو  i2A، 4غییرات= بزرگی تMCدر رابطه فوق، 
در سال دوم و مساحت آن کرالس در تصروير اايره     iمساحت کالس 
بر مقدار مساحت آن کالس  2معادله  جهینت میبا تقس)سال اول( است. 

کرالس  هرر   5تغییرر درصرد   اير ، رونرد  (100در  و ضرب) هيسال اادر 
 .(3معادله شود )محاسبه می

PC = (MC/Ai1)×100               )3( 

                                                           
4- Magnitude change 

5- Percentage Change 
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 1سرادنه تغییررات(  نرم ) اترییتغ زانیمنظور در  مبه ،تيدر نها
نشان داده شده اسرت، مسراحت    4طور که در معادله همان کالس،هر 

( از 1396دوم )در تحقیرق حاضرر، سرال    در سرال  مرورد نظرر   کالس 
تعرداد  ، تقسریم برر   سپسمساحت آن کالس در سال اايه کسر شده و 

 :ورد نظر خواهد شدبین دو تاريخ مسال 
ARC = MC/N    (4)              

فاصله زمانی بین دو سرال مرورد    ، تفاوتN، متغیر 4که در رابطه 
تا  1393عنوان مثال، در اين مطالعه، فاصله زمانی بین باشد. بهنظر می
 سال است. 3، برابر با 1396

 

 بندیت طبقهدق یابیارز

 یبنرد )طبقره  د اسرتفاده ی مرور بنرد برآورد دات روش طبقه یبرا
، ENVI v5.3 افرزار نرم با استفاده از ريهر دو تصو ینظارت شده(، برا

از داده ،3کاارا  هو آمرار  2خطرا  سيماتر انجام شد. ات تصاويرد یبررس
طبقره های حاصرل از تصراوير   دادهو های آموزشی( )نمونهمرجع  یها
 یخروجر از برا اسرتفاده    بنردی شرده(،  هرای طبقره  )ایکسل شده یبند
شد. اابل ذکرر اسرت کره در مراتريس      دیافزار تولخطا در نرم سيماتر

بنردی شرده،   های ماتريس، بیانگر طبقات در تصوير کالسخطا، رديف
باشند و هر رديف ماتريس نیز، بیانگر طبقاتی هستند که بر اسراس  می

افزار معرفی شده است. با اسرتفاده از  های آموزشی، به نرممقادير نمونه
محاسبه شد. اين آماره،  4ادير داخل ماتريس خطا، مقدار صحت کلیمق

ها در اطر اصلی تقسیم بر تعداد ایکسلحاصل تقسیم مجموع ورودی
(. ضريب کااای تروافقی نیرز، از طريرق    39باشد )های آزمون شده می

(. اابرل ذکرر   1شرود ) روش تشريح شده در مقاله عفیفی، محاسبه می
برر   ی،روش دارت کلر   خرال) دات را بر  انزیم ،کااا بيضراست که 
انرد  شرده  یبنرد که درسرت و غلر  طبقره    يیهاکسلیا یاساس تمام
داده نیب یریگاندازه ی برایسمیمکان نیز، کااا هآمار. دينمایمحاسبه م

باشرد  مری شده توس  کاربر  یدبندسته یهاو داده سنجیصحت یها
داده نیبر تطرابق کامرل   بیانگر  باشد، 1تا  81/0آن اگر بین مقدار  که
اسرت   سنجی )مشراهده شرده(  های صحتدادهشده و  یبندطبقه یها
ها توسر  الگروريتم نرام   ی ایکسلبنداس از طبقه(. 72 و 69، 44، 4)

هرای کراربری   يرا همران نقشره    ريتصاو برده و تايید دات تولید نتايج،
 LULC یهرا ، بر اساس کالس1396و  1393 هایاراضی برای سال

ارس از   .شرد  هیر ته ArcMap 10.5مربوطره در   یهاده، نقشهذکر ش
مسراحت   ،طرارم  یاراض یکاربری منظور شناخت الگوبهها، تهیه نقشه

و در  هیته 1396و  1393های برای سال LULCمختلف  یهاالسک

                                                           
1- Annual Rate of Change 

2- Error matrix 

3- Kappa statistics 

4- Overall accuracy 

 .شد يیشناسای تغییرات در طی اين دوره سه ساله، الگونهايت، 
 

 نتایج

 بندیصحت طبقهاستخراج پارامترهای ارزیابی 

يرا   حرداکثر احتمرال   شرده بندی نظرارت روش طبقهاس از اعمال 
(، ماتريس خطا توسر   64 و 38مطابق مطالعات ایشین ) ،نمائیدرست
افزار تولید و بر اساس مقادير داخل اين ماتريس آماره های ضريب نرم

. در مطالعره  شرد انجام  نتايج تهیه شده،ارزيابی دات کااا و دات کلی، 
های تصادفی ضر نیز از اارامترهای مذکورکه بر اساس مقايسه نمونهحا

آيرد، اسرتفاده شرد    دست میشده بهبندیهای طبقهاز منطقه و ایکسل
 (. 3)جدول 

 

 نظارت شده یبندطبقه یبرا کاپا هو آمار یدقت کل

دو  یشرده بررا  نظرارت تصاوير به روش  یبندطبقهبررسی صحت 
ت دار  یابير ارزطريرق ابرزار   ( که از 1396و  1393مختلف )تايم فريم 
 یبررا  کل، داتمقدار  نيبادترکه دهد ینشان م ،دست آمدهب تصاوير
ايرن آمراره بررای    . درصرد(  16/92)بود  2014تصاوير سال  یبندطبقه
دهنده صرحت  چنان نشانبود که البته، هم 19/89برابر با  2017سال 
ترتیرب  ، بره 2017و  2014 بندی است. آماره کااا نیز، برای سرال طبقه
يید اررار دارنرد   أبود که هردو، در محدوده مورد ت 85/0و  89/0برابر با 

  (.58 و 5)
 

و  1393های های طبقه بندی شده سالبررسی دقت نقشه -3جدول 

1396 

Table 3- Accaracy assessment of produced maps (2014-

2017)  

 سال
Year 

 بندیآماره طبقه

 اضریب کاپ
Kappa coeff. 

 صحت کلی
Overal accuaracy 

2014 0.89 % 92.16 % 
2017 0.85 % 89.19 % 

هرای  تروان دريافرت کره خروجری    بر اساس مقادير محاسبه شده، مری 
باشرد و ايرن موضروع برا     حاصل از الگوريتم مورد استفاده مطلوب مری 

 و 13، 5محققران مختلرف مطابقرت دارد )   دست آمده توسر   نتايج به
58.) 

 

  راتییو برآورد تغ LULC یهاکالس ییشناسا

ها، بر اساس اطالعات اس از تايید دات و کیفیت تفکیك ایکسل
منطقره   کاربری اراضی یبندطبقههای میدانی، نقشه ایشین و بررسی

کرالس  يیفضرا  عير شامل اطالعات مربو  بره توز اتی طارم که مطالع
 باشد، تهیه شد. می LULC یها
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 (1393سال )اراضی  یقشه کاربرن -3شکل 

Figure 3- LULC map (2014) 

 
 (1396سال )اراضی  ینقشه کاربر -4شکل 

Figure 4- LULC map (2017) 
 

تغییررات   يیو شناسرا ها، مساحت هر کرالس  بر اساس اين نقشه
 دوره زمانی مورد مطالعه محاسبه گرديرد. در طول  های مختلفکالس
سرال  رياز تصراو کره   نیزماوشش گیاهی  کاربری اراضی و یهانقشه
 شدهنشان داده  4و  3 های، در شکلدست آمدبه 1396و  1393های 
 است.

ها، نحروه تغییررات در   ها و تولید نقشهاس از اعمال ایش اردازش
های مورد نظر های مختلف کاربری اراضی برای تاريخمساحت کالس

  محاسبه شد و نتیجه در ادامه ارائه شده است.
 

 1396و  1393در سال  کاربری اراضی طارم یالگو

محردوده مرورد مطالعره    در  LULC یهرا کرالس فضايی   عيتوز
. اابل شده است ارائه 3، در جدول 1396-1393 یهاسال یبرا ،طارم

 .برود مربع  لومتریک 5220 ذکر است که مساحت محدوده مورد بررسی،
اهنه  کالس، ر منطقهد شده يیشناسا گانهانجی هاکالسمجموعه  از
 75/62) اوشرش  مربرع  لرومتر یک 3524برا   زدگی سرنگی، و برون کوه
 1393را در سال رده  ني( بادترمنطقه مطالعاتی مساحت کل از درصد

 1295 اراضری براير، برا وسرعت     يا طبقه کالس به خود اختصاص داد.
 6/194 وسرعت  برا زراعری   یاهیوشش گا و( درصد 24مربع ) لومتریک

کرالس سراير   .های بعدی ارار دارنددر ردهدرصد(  7/3مربع )کیلومتر 
و  جنگلکالس عبارت بودند از مورد نظر در منطقه نیز  LULC یها

درصرد   4/1) اهنره آبری   و کرالس ( درصد اوشرش  7/2) اوشش باغی
 8مسراحتی در حردود   ناشرناخته   یهرا کسرل یکره ا  حالی در ،(اوشش

از مسراحت اراضری مرورد    درصرد   15/0کیلومتر مربع را که معادل برا  
، نقشره کراربری   3شرکل  در دهد. مطالعه است، به خود اختصاص می

 رهیر زرد ت یهاارائه شده است. در اين شکل، بخش 1393اراضی سال 
و  یمناطق کوهستان ، نشانگرارمز هایبخشر و يبا اراضی دهندهنشان

از  زيادی های کوهستانی، مساحتبخش اين .است زدگی سنگیبرون
همرین سربب، در   به خود اختصاص داده است و بهرا  ه مطالعاتیطقمن

های نشان داده شده با بخش. آنها امکان زراعت و باغبانی وجود ندارد
کرالس اوشرش درختری    ) یاورزکشر  روشن، اراضیسبز و سبز رنگ 

اابل ذکر اسرت کره    بود.( ی زراعیاهیاوشش گ مانند جنگل و کالس
ی هامسیلاوزن و رودخانه ازل اطرا) درعموماً کالس اراضی زراعی، 
شود. دلیل آن نیز، ارتفاع کم و وجود خرا   منتهی به آن، مشاهده می

 حاصلخیز است.
هرايی  های ناشناخته نیز، ایکسرل در جدول فوق، منظور از ایکسل
بندی نشده اسرت و  برده، طبقههای ناماست که در هیچکدام از کالس

ايی روش مرورد اسرتفاده در تفکیرك    تروان عردم توانر   دلیل آن را می
ها و يا در ابری بودن اين نواحی، در هنگرام برداشرت تصراوير    ایکسل

بیان نمود. نتايج بررسی مساحت انرواع کراربری    OLIتوس  سنجنده 
ارائه شده است. بر اسراس مقرادير    3نیز، در جدول  1396اراضی سال 

اختصراص   از نظرر رده  نيبرادتر  تروان دريافرت کره   داخل جدول مری 
و  کروه اهنره   ، برای کالس1393، همانند سال در کل منطقهمساحت 
 کرل  از درصد 7/67مربع، معادل لومتریک 3532)بود  زدگی سنگیبرون
 21/23) هرای اراضری براير   نیرز در کرالس   ماندهیباا اراضی(. مساحت
 ایکره آبری  و( درصد 3/4)و زراعی  اهگی ،(درصد 73/2) جنگل ،(درصد
 یبنرد ناشرناخته و دسرته   یهرا کسرل ای. بندی شدطبقه( درصد 75/1)

 مساحت کل از درصد 31/0شد که  يیشناسا سال نيدر ا ای نیزنشده
توان بیان نمود کره از  طور کلی، میخود اختصاص داد. به به را منطقه

ترين کیلومتر مربعی منطقه مورد مطالعه، بیش 5220مجموع مساحت 
زدگی به کالس کوهستانی و بروننوع اوشش فیزيکی اراضی، متعلق 

ترين میزان تغییرات در ايرن  درصد( و بنابراين، کم 67باشد )سنگی می
 طبقه مورد انتظار بود. 
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بره   1396ترين مساحت اراضری را در سرال   دومین طبقه که بیش
خود اختصاص داده است، تحت عنوان اراضی باير معرفی گرديد که در 

کیلومتر مربع در طول سه سال،  83ش طول دوره مورد بررسی، با کاه
مواجه شده است. طبقه ایکره آبری نیرز در طرول دوره مرورد مطالعره      

دارای افزايش در مساحت بود که علت آن را در منطقره جسرت و جرو    
نموديم. نهايتاً نتیجه شد که اين افزايش در مقدار اراضی اوشیده شده 

ه )سد مراش( مری با آب، به سبب رهاسازی آب از سد باددست منطق
 باشد.

 

 1396-1393 هایدر طارم برای سال LULC هایکالس عیتوز -3جدول 

Table 3- LULC Distribution and classes of Tarom from 2014-2017 
 1396کاربری اراضی سال 

Land use 2017 

 1393کاربری اراضی سال 
Land use 2014 های کاربری اراضیکالس 

Landuse classes درصد از مساحت 
% of Area 

 )کیلومتر مربع( مساحت
)2Area (KM 

 درصد از مساحت
% of Area 

 )کیلومتر مربع( مساحت
)2Area (KM 

23.21 % 1212 24 % 1295 
 اراضی باير
Bare land 

1 
      

2.73 % 142.5 2.7 % 124 
 جنگل و درختکاری
Forest 

2 
      

67.7 % 3532 67.5 % 3524 
و سنگکوهستان   

Mountain and rock 
3 

      

4.3 % 226 3.7 % 194.6 
 زراعی
Vegetation 

4 
      

1.75 % 91.5 1.4 % 74.4 
یایکره آب  

Water body 
5 

      

0.31 % 16 0.15 % 8 
 ناشناخته
Unknown 

6 

      

100 % 5220 100 % 5220 
 مجموع
Total 

 

 (1396-1393) کاربری اراضی راتییتغ -4جدول 

Table 4- Land Use Change (2014-2017) 
 (1396تا  1393تغییرات کاربری اراضی )

Land use chnages (2014-2017) های کاربری اراضیکالس 
Land use classes نرخ ساالنه تغییرات 

Annual cate of change  

 درصد تغییرات
% of changes 

 )کیلومتر مربع( بزرگی تغییرات

)2tude (KMChanges magni 

-27.7 6.41 (-) 83 (-) 
 اراضی باير
Bare land 

1 
     

6.17 14.92 (+) 18.5 (+) 
 جنگل و درختکاری
Forest 

2 
     

10.46 16.14 (+) 31.4 (+) 
 زراعی
Vegetation 

3 

     

5.7 22.98 (+) 17.1 (+) 
 ایکره آبی
Water body 

4 
     

NA 

 کوهستان و سنگ
Mountain and rock 

5 

 ناشناخته
Unknown 

6 

 عدم تغییر نیز، به "NA"است و  مورد نظر یدر فواصل زمان مساحت کاربری اراضی مختلف و زانیدر م راتییو کاهش تغ شيدهنده افزانشان، 4در جدول شماره ( -عالئم )+( و )
 کند.یها اشاره مدر کالس

The (+) and (-) symbols in Table 4 indicate the increase and decrease in changes in the area of land use at different intervals, and the 

“NA” also indicates no change in the classes. 
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 کاربری اراضی طارم ینسب راتییتغ -5شکل 
Figure 5- Relative change in land use in Tarom 

 
 کاربری اراضی طارم راتییتغدرصد  -6شکل 

Figure 6- Percent of Relative change in land use in 

Tarom 
 
 

ميفر ميتا نیب راتییتغ یوهايسنارعنوان بخش نهايی تحقیق، به
 ارائه شده است. 4در جدول  ،یمورد بررس 1یها
ررسی، متعلرق  ترين نرم تغییرات سادنه در طی دوره آماری مورد بکم

ترين نررم تغییررات نیرز در مجموعره     به کالس ایکره آبی بود و بیش
های باير اتفاق افتاده است و ضمن تخريب اين اراضری، احرداث   زمین
های زيتون و انار و سیب و امثالهم و افزايش اراضی تحت زراعرت  باغ

 آبی، در منطقه مشاهده شد. 

 

 ارمکاربری اراضی منطقه طدر  ینسب راتییتغ

 ،(5شرکل  کراربری اراضری منطقره مطالعراتی )    در  ینسب راتییتغ
 یهرا در سرال  ینسرب  راتییشد. تغ یابيارز 4جدول  یهابراساس داده

منطقره نشران داد.    نير نرامنظم را در ا  یالگوها یبرخ 1396تا  1393
را مثبرت   راتییر دوره، تغ نيادر  اراضی و اوشش گیاهی یکاربر رییتغ
کیلومتر مربع به وسرعت   4/31حدود  کند.د میها تايیبرخی کالسدر 

است  شده هودافز (1396-1393در دوره ) یاهیگاراضی داری اوشش 
 حرالی  در. (6برود )شرکل    درصدی 14/16مثبت  رییدهنده تغکه نشان
مسراحت اراضری براير    درصرد( در   4/6)کیلومتر مربرع،   83که کاهش 
درصد تغییررات در   بررسی اما .(4جدول بر اساس مقادير )مشاهده شد 
زيترون و ديگرر   ماننرد  ) و منراطق درختکراری شرده    هاجنگلمساحت 

 1396ترا   1393 سرال  ( ازدر بخش معرفری منطقره   درختان ذکر شده
 92/14) در اين کالس کراربری اراضری اسرت    روند مثبت هدهندنشان

در شرود(.  کیلومتر مربرع را شرامل مری    18درصد که مساحتی بیش از 
در ( درصرد  98/22مثبرت )  راتییر تغ ،مطالعره  مرورد  زمانی طول دوره

 لیبه دلافزايش ایکره آبی،  ناي مساحت ایکره )اهنه( آبی تعیین شد و
در  طرارم( در منطقه باددست )شده از سد مراش  رهیآب ذخ رهاسازی
دسرت آمرده،   برر اسراس نترايج بره    است.  خرداد تا مرداد یهاماهطی 
شش گیاهی منطقه رم داده اسرت،  اتی که در کاربری اراضی و اورییتغ

                                                           
1- Time frame 

اکوسیستم منطقه طارم در  یدارياا یبرا یجد ديدهعنوان تبه تواندمی
 نظر گرفته شود. 

 

 گیریبحث و نتیجه

حاضر، با هد) تعیین انواع کاربری اراضری و مسراحت    مطالعهدر 
هرای اوشرش اراضری منطقره مطالعراتی طرارم، از       هر کدام از کالس
 دادنشران   استفاده شد. نتايج به دست آمرده  8ت تصاوير ماهواره لندس

هرای برداشرت شرده توسر  سرنجنده مراهواره       ایکسل یبندکه طبقه
 مناسبی نهيگز نمائی،شده حداکثر درستنظارتروش  لندست، با کمك

کاربری اراضی، تغییرات آن در بسرتر زمران و    و بررسی مطالعات یبرا
تیجره بررسری فرالح    ن (.35محیطری اسرت )  مدلسازی تغییرات زيست

کند کره برا کمرك    (، تايید می51) 2( و موهاجنه22سورکی و اکبری )
های کاربری اراضری را  توان با دات باديی، نقشه، میMLCالگوريتم 

نحروه   یابير ارزهرای و  چنین، اطالع از نسبت کراربری تولید نمود. هم
در  تصراوير برداشرت شرده   اسرتفاده از   ات انواع کاربری اراضی بارییتغ

ترين اطالعات مورد نیاز در های مختلف )چند زمانه( يکی از مهمزمان
باشد کره  گذاری حفاظت از منابع آب و خا  میريزی و سیاستبرنامه

 یهرا . داده(18 و 7قرین ديگرر نیرز بیران گرديرده اسرت )      توس  محق
در  اطالعراتی  منرابع  يناز ارکاربردتربه يکی  یراًاخ، 8 لندست ماهواره
و  یمکران  یرك تفک و اردرت  اسرت  ین تبديل شدهت اوشش زممطالعا
را در  یاطالعات خوب تواندیم متر(، 30ها )ين دادهخوب ا نسبتاً یفیط
(. در تحقیق ارائه شرده،  3) مختلف ارار دهد یهارشته یار محققاناخت

به ارزيابی و اايش تغییرات کاربری اراضی رم داده در طری يرك دوره   
بررای   مطالعه نيار منطقه طارم استان زنجان ارداخته شد. سه ساله د

اراضی محدوده مطالعاتی مورد  یکاربر راتییتغ زانیم در  و اکتشا)
 نير . اانجام شد ،GIS كیروش سنجش از دور و تکن به کمك نظر و

کراربری   یزير ربرنامره مرديريت و  تواند در یم ،نهيهزروش ساده و کم

                                                           
2- Mohajne 
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 (.60 و 48، 21، 12یرد )د استفاده ارار گاراضی مور
تعداد کاربری اراضی موجود، با توجه به بازديدهای میدانی و نقشه
های موجود و شراي  فعلی منطقه، برای تهیه نقشه کاربری اراضی به 

نشران داد کره   حاصرل از تحقیرق    يجنترا انج کالس مختلف تقسیم و 
 و اوشرش گیراهی زمرین   از طبقات مختلرف   یکاف هاینمونه برداشت

ير تصرو  هرای ایکسرل  از يكهر  صحیح احتمال تعلق ی،اراض اربریک
و  دهرد يش مری را افزا مناسب و صحیح به طبقات دريافتی از ماهواره،

 روش بندی تصراوير بره کمرك   طبقه ازمناسب  يجحصول نتابنابراين، 
و مناسرب   یمی کافیتعل یهادر گرو نمونه ،احتمال شده حداکثرنظارت

های تهیه شده، به اردرت تفکیرك   فیت نقشهاست. از سوی ديگر، کی
بندی وابسته بود. برا  های مناسب ایش و اس از طبقهطیفی و اردازش

کره در ايرن    8در نظر گرفتن ادرت تفکیك مکرانی تصراوير لندسرت    
های تهیه شده نیرز متناسرب   متر(، دات نقشه 30تحقیق استفاده شد )
 1393 هرای سال یراب ی،کل یبنددات طبقه(. 5با همین کیفیت بود )

آماره ضرريب   محاسبه شد. 19/89و  16/92ترتیب برابر با به 1396و 
دسرت آمرد کره    بره  85/0و  89/0ها به ترتیرب  کااا نیز برای اين سال
ایکسل یبندطبقه تواند روش انتخاب شده برایمقادير بیان شده، می

 بخرش تيرضرا شرده،   نظرارت  های برداشت شده از منطقه را با روش
و محققران   1397عالم نمايرد. هاشرمی نسرب و همکراران در سرال      ا

معنای توافرق مناسرب   ، به85/0اند که محدوده ديگری نیز بیان نموده
بنردی شرده و مواعیرت آنهرا در انرواع طبقرات       های طبقهبین ایکسل

(. اابل ذکر است کره  68 و 63، 43، 27ی موجود در زمین است )کاربر
ه امکان افزيش اراضی زراعی و براغی را  منطقه طارم ک از هايیبخش
اررار گرفتره    تیر جمعافزايش نرم  ی مانندمختلف یتحت فشارها دارد،

های متفاوتی نسبت به به کاربری ليتبداين منطقه،  یهانیاست و زم
چنین، در دوره سه ساله منتخرب، برا   هم شده است. شراي  طبیعی آن

مقردار آب در رودخانره    رهاسازی آب از سد باددست منطقه مطالعاتی،
گذرنده از منطقه افزايش يافته و اين امر موجب شده تا با انتقال آب از 

هرايی کره اربالً در آنهرا     اوزن به اراضی مرتفرع و بخرش  رودخانه ازل
گرديد، مسراحت اراضری براير کراهش     زراعت و درختکاری انجام نمی

بره  درصرد  10های تحت کشرت، افزايشری را در حردود    يافته و زمین
 نيدر ا نیاستفاده از زم راتییروند تغتعیین  صورت سادنه داشته باشد.

زراعی  یهانیزممساحت  شيدرصد افزاتخمین میزان  ژهيومطالعه، به
نیزمسطح کاهش از سوی ديگر، محاسبه میزان و  و درختکاری شده

میتصرم  یگرذاران بررا  اسرت یبه ستواند باير و مراتع طبیعی، می یها
در مورد نحوه گسترش اراضی و تخريب اراضی طبیعری  سب منا یریگ

زيرا، اين تغییرات عالوه بر تاثیر در مقردار تولیرد   . شايانی نمايدکمك 
های اراضری براير نیرز تراثیر     تواند بر میزان فرسايش خا رواناب، می

گذار باشد. با توجه به اينکه عموماً تغییررات اراضری براير بره اراضری      
دار منطقه اتفاق افتاده است، شده، در سطوح شیبزراعی و درختکاری 

(، ايرن  1397با توجه به نتايج ساير محققان مانند آذرتا  و همکراران ) 
تواند افرزايش داده و برر ايرن اسراس،     امر، حجم رواناب تولیدی را می

گردد به(، که ایشنهاد می10يابد )میزان ضريب رواناب نیز افزايش می
قیق حاضر، برای مطالعات آتی، اين موضوع مد عنوان ادامه مراحل تح

يابد نظر گیرد. در مراتع دست خورده، غلظت رسوب عموماً افزايش می
و موجب هدررفت خا  گردد، که اين امر توس  سراير محققران نیرز    

(. با اين تغییرات در حال افزايش در منطقره  30 و 11ید شده است )تاي
ويژه خیزی در آن و بهتانسیل سیلمورد مطالعه، بايد انتظار داشت که ا

در مناطقی که اراضی باير آن در حال تغییر است افرزايش يافتره و برا    
توجه به کاهش کیفیت مراتع )تبرديل بره اراضری تحرت کشراورزی(،      
حداکثر دبی سیالب و توان فرسايش خا  نیرز افرزايش يابرد. چنرین     

انجام  1398 ای در تحقیق حسینی همکاران که اخیراً و در سالنتیجه
تر در زمینره کیفیرت   منظور بحث بیش(. به28شده نیز تايید شده بود )
ی و ضرريب  اگر چه دات کلتوان بیان نمود که تصاوير تولید شده، می
 یبخشر تيرضا ، در محدوده مقاديرمطالعه نيا کااای محاسبه شده در

ه ارار مورد توج ديوجود دارد که با یمسائل چنان،همما (، ا58 و 4) بود
اين موضوع که تصاوير دريافتی، بايد در حرد امکران   . با توجه به ردیگ
درصرد انتخراب    10نداشته باشد، اگرچه فیلتر ابرناکی زيرر   وشش ابرا

هرای ناشرناخته را   های بسیار کمی از منطقه، ایکسلگرديد، اما بخش
 عنوان منبع خطا مورد بررسی و توجه ارار گیررد. تواند بهداشت که می
ای بررای  همواره دغدغره  باد تیفیبا ک ريبه تصاو یدسترس از آنجايی

ای است، لذا استفاده از تصاوير انجام مطالعات با کمك تصاوير ماهواره
عنوان منبع تواند بهکه به صورت رايگان در اختیار است، می ،8لندست 

 هرای سبب توالی زمانی برداشرت به مهم داده، مورد استفاده ارار گیرد.
توان آنهرا را بره صرورت    های لندست، میتصاوير در مجموعه ماهواره
افرزار  بینی نرمبینی يا ما ول ایشهای ایشسری زمانی در اختیار مدل

ENVI هايی مانند زنجیره مارکف، تغییررات  ارار داد و بر اساس روش
هرای گیراهی منطقره را    های کاربری اراضی و شاخصاحتمالی کالس
، 19بینی نمرود ) آتی و بر اساس الگوهای ایشین، ایش هایبرای دوره

شود برای منطقه مورد مطالعه، ضرمن  (. بنابراين، ایشنهاد می53 و 29
ها، از الگوريتم ایشاستفاده از اطالعات ثبت شده توس  ساير سنجنده

بینی تغییرات کاربری اراضی اسرتفاده شرده و ضرمن مقايسره نترايج،      
تواند عالوه بر آتی نیز تعیین گردد. اين کار میالگوی تغییرات احتمالی 

 بهتر تيريمد منظوربهاذيری منطقه، ی از وضعیت آسیبکلی ديد ارائه
 تیر اهم حرائز  اریبس(، 57ی و حفاظت از اکوسیستم منطقه )عیطب منابع
 باشد.
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Introduction: Land use is an aggressive process applying to human activities and different uses 

accomplished over land. It can be argued that human actions can lead to significant changes in current state of 
earth’s surface. Changes in surface cover (land cover change) may in turn lead to alternations in balance of 
energy, water, and geochemical fluctuations at local, regional or global levels. Thus, studies on different land 
uses changes seem necessary in general environmental evaluation. LULC change detection include 
implementing multi-temporal Remote Sensing (RS) knowledge to analyze the historical LULC data (maps) and 
therefore helps in determining the trend of changes associated with LULC properties.  

Materials and Methods: Image processing and performing supervised image classification helps to extract 
information from imageries. In this study, ENVI 5.3 software was used for processing two selected imageries in 
this project (2014 and 2017). Five LULC classes were established as forest, bare land, vegetation, mountain and 
water body. For each LULC class, 500 samples were collected at least and used for the supervised classification 
of images in ENVI. About half of these samples, which were used as “training samples” were collected from the 
study area through Land Surveying Geographical Positioning System GPS (ground truth data) and Google Earth 
images. The first step in pre-processing of LANDSAT 8 OLI data in this study referred to the collection of 
training samples for each class and validating the geometric accuracy of Landsat images, while the next step 
belonged to the conversion of DNs into At-Satellite radiance using algorithms such as FLAASH. Two dated 
Landsat images were compared via the supervised classification technique. In this classification technique, two 
or more images with different dates are independently classified. Maximum Likelihood Classification (MLC) 
algorithm as a supervised classification method was carried out using training areas and test data for accuracy 
assessment in ENVI 5.3 and accuracy assessment was done for both images using ENVI v5.3.  

Results and Discussion: In order to recognize the past land use pattern of Tarom, researchers first focused 
on imagery of Landsat 8 ETM+ for the year 2014. Summary of supervised classification accuracy for the 2 
different time frames (2014 and 2017) found from accuracy assessment showed that the highest accuracy was 
found for 2014 supervised classification (92.16% accuracy). Kappa value is also used to check accuracy in 
classification and having a Kappa value (0.81–1.00) denotes almost perfect match between the classified and 
referenced data. Different LULC classes had been recognized and used as the base map. From the identified 
LULC classes, Mountain area by 3524 km2 (62.75% of total land area) was the highest category, after which, 
came bare land areas with 1295 km2 (24.0%) coverage and vegetation area with 194.6 Km2 (3.7%). Forest was 
the next class with (2.7%) coverage whereas, water body (1.4%) and unknown pixels 8 km2 (0.15%) specified 
the least amount of coverage, respectively. Based on the 2017 image classification results, the highest category 
belonged to mountain area (3532 Km2, sharing 67.7% of total area). The remaining land uses were bare land 
(23.21%), forest (2.73%), vegetation (4.3%), and water body (1.75%). The unknown and uncategorized pixels 
were identifiable in this stage that shared 0.31% of the total area. The relative changes in land use and land cover 
from 2014 and 2017 images showed some irregular patterns in the study area. Land-use change from this period 
showed positive changes in most of the categories. About 31.4 Km2 of vegetation area had increased in 2014–
2017 period which showed a positive change of (+16.14%). While a negative decrease (83 Km2, -6.4%) in bare 
land category. The results showed that the extraction of adequate samples from different classes of land 
cover/land use would increase the possibility of correct distinction of image pixels received from the satellite and 
accurate extraction of LULC classes. Thus, obtaining accurate results from the classification of images via the 
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maximum likelihood method is depending on adequate and appropriate training samples. The trend of land-use 
changes found in this study, especially percentage increase in forest land and a decrease in bare lands will be 
helpful for policymakers to make appropriate decisions. 

Conclusion: Land cover is the physical material at the earth’s surface and an essential variable which links 
the physical environment by human activities, and land use is the description of how the land has been utilized 
for the socio-economic activities purposes. Population growth increases the demand for food, water, and energy, 
which causes a prompt change in land cover and pattern of land-use. The mentioned process depends on the 
social and economic development of the nation. In order to have appropriate and unrestrictive management of 
natural resources (water and soil), it is necessary to have complete information about the pattern of land use and 
its alteration pattern over time. Thus, it can be concluded that remote sensing is a proper technique to investigate 
the land-use changes using satellite imagery. Spatiotemporal analyses of LULC help us to manage the 
environmental changes, which are an appropriate tool for decision-makers on water resources’ to enhance their 
decisions. In the presented study, LULC map for Tarom basin, Iran, acquired from OLI sensor data sets 
(Landsat-8) by applying a pixel-based classification method (MLC) with the aid of remote sensing technology. 
The results that are presented in this study proved the usefulness, effectiveness and also convenience of the MLC 
technique for generating land-use maps by using a free archive of Landsat data and processing the digital images 
through the ENVI software. Accuracy assessment using overall accuracy and kappa coefficient for 2014 and 
2017, shows the performance of the used algorithm. What matters most in this regard is the accuracy, speed, and 
quality of land-use maps. In the present study, it was shown that due to high speed and accuracy in generating 
land-use maps of Tarom, MLC method, would act as the best classification method in this area. However, it is 
suggested to classify the data by using other methods and compare the results with image outputs provided by 
Landsat 8 satellite. 
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