
10.22092/ijfrpr.2017.103513.1159:(DOI)شناسه دیجیتال پژوهشی تحقیقات حمایت و حفاظت جنگلها و مراتع ایران-دو فصلنامه علمی (DOI)

)1396، (76-90، صفحه 1شماره 15جلد 

در منطقه کیاسر ساريهسال46در یک دوره اراضی پوششاتتغییربررسی 

3جمشید قربانیو*2، زینب جعفریان1رمضان راعی

کارشناسی ارشد، اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداري ساري، مازندران، ایران-1
jafarian79@yahoo.comالکترونیک: ، ایران، پستمازندران، دانشگاه علوم کشاورزي و منابع طبیعی ساري، دانشیارنویسنده مسئول، -*2

دانشیار، دانشگاه علوم کشاورزي و منابع طبیعی ساري، مازندران، ایران-3

04/05/1396تاریخ پذیرش:19/10/1394تاریخ دریافت:

چکیده
بنابراینآیند،به حساب میزیستمحیطو یعیطبمنابعییراتبر تغمؤثراز عوامل مهم و یکیبه عنوان اراضیپوشش غییراتت
سنجش از دور وريافنباامروزه. استشدهتبدیلینزمدرچالش عمده یکبه یراتیتغینایجنتاوهافرآیندعلل،بینیپیشودرك
بررسی این مطالعه،هدف.کرداثرات آن استفاده وییراتتغینو کشف اییشناساجهتدر توانمییایی،اطالعات جغرافیستمو س
براي این منظور نقشه . استوريافناین استفاده از با) 1391تا 1345ساله (از 46در دوره کاربري و پوشش منطقه کیاسر تغییر

کمک تصاویر سنجده به1391درو TMکمک تصاویر سنجنده به1366درهاي توپوگرافی، کمک نقشهبه1345درکاربري اراضی 
LISS III .هاي طیفی و نسبتتصحیح هندسی، اتمسفریک و ایجاد شاخصهمچونهاي الزم و پردازشپردازش ابتدا پیشتهیه شد -

- نمونه تعلیمی تهیه و تفکیک،از هر کاربري،هاي فعلی منطقهکاربريپس از تعیین انجام شد. ي هر دو سنجندهگیري بر روي باندها

السطوح و کثر احتمال، حداقل فاصله، متوازيهاي حداز الگوریتمبندي ا. براي انجام طبقهشدهاي واگرایی انجام با شاخصآنهاپذیري 
ازیجنگلمناطقسطحسال46عرضدرنشان دادهایافتهبندي استفاده شد. براي بررسی تغییرات نیز از روش مقایسه پس از طبقه

اراضیمناطق فاقد پوشش، بهاراضیایناست. ه داشتکاهش درصد17/43عبارتیهرسیده و بمربعکیلومتر39/18به 16/98
37/5و05/10، 61/13، 15/14یبترتبهآنهاسطحزمانیيبازهایندرو نداهدتبدیل شرها شده و مرتع هايکشاورزي، دیمزار

.استاراضیپوششتغییراتتعییندرباالییقابلیتدارايRSدادنشاننتایجمجموعدر.نداهیافتافزایشدرصد

کیاسر،LISS IIIبندي، سنجنده: کاربري اراضی، جنگل، طبقههاي کلیديواژه

مقدمه
،اي از پوشش اراضیهاي جهانی و منطقهارزیابی

براي مطالعات تغییرات آنهاتغییرات و وضعیت کاربري 
و اقلیمی اهمیت دارند. اهمیت شناسایی، تعیین محیط زیستی

پایش این تغییرات از طریق سنجش از دور و محدوده و
مطالعات تغییرات در، به طور گسترده هاي جغرافیاییداده

Lu(استشده نمایانو جهانی محیط زیستی  et al.,

مل مهم تغییرات پوشش زمین به عنوان یکی از عوا).2004
تغییرات باشد.یست جهانی میتغییرات محیط ز، بر مؤثرو 

هاي محیط اي از ویژگیپوشش اراضی بر طیف گسترده
زیست و منابع طبیعی مانند کیفیت آب، منابع زمینی و 

هاي آب و هوایی، فرآیندها و توابع اکوسیستم و سیستم
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Sundarakumar)هوایی تأثیرگذار است et al., 2012)

اهدافبراي را اي اطالعات پایهتواند کاربري اراضی می
مختلف از جمله مدیریت مرتع و جنگل، تغییر اقلیم، تنوع 

Billah(فراهم کندزیستی  & Rahman, همچنین ). 2004
هاي مدیریت کاربري اراضی بیشترین تاثیر را بر روي شیوه

وشش گیاهی، آب، مواد غذایی و پمنابع طبیعی از جمله 
کاربري در مورد اطالعات توان از مید. بنابراین نخاك دار

مشکالت مدیریتی منابع طبیعی و تغییرات در حلاراضی
Berberoglu(استفاده نمود & Akin, یکی از پیش ). 2009

هاي اساسی براي استفاده بهتر از زمین، استخراج شرط
اطالعات مربوط به الگوهاي کاربري اراضی و آگاهی از 

آگاهی از نسبت و توزیع . ستها در طول زمان اتغییرات آن
،اراضی شهري و به موازات آن،نواحی کشاورزي، مسکونی

-ریزي و قانونها در طول زمان، براي برنامهتغییرات آن

گذاري به منظور استفاده بهتر از زمین، شناسایی نواحی و 
اي اهمیت نقاط تحت فشار محیطی و ارزیابی توسعه ناحیه

ریزي از براي اهداف مدیریتی و برنامهوبسیار زیادي دارد
Fizeizadeh)ضروریات است et al., در حالیکه (2008

برخی تغییرات در پوشش اراضی مثل تغییرات طوالنی مدت 
افتند، فعالیت بشري نیز به اق میفبه دلیل عوامل طبیعی ات

اي در تغییر پوشش اراضی و کاربري اراضی در طور فزاینده
رییهدف تغکند. قش مهمی را ایفاء میسرتاسر جهان ن

و در حال توسعه متفاوت افتهیتوسعهيدر کشورهايکاربر
يبر مبناراتییتغنیاافتهیتوسعهي. در کشورهاباشدیم

گرفتن ربا در نظيچون توسعه کشاورزياهداف اقتصاد
ندهیآهاينسليبرایطیمحتیفیو کیستیحفظ تنوع ز

در حال توسعه رشد يکه در کشورهایدر حال،باشدیم
عمده لیدالينامساعد اقتصادطیفقر و شرات،یجمععیسر
,.et al(دنباشیمي اراضیکاربررییتغ 2007Ningal .(با

یمدتزبعد ایاراضنیا،هیرویو استفاده بیاراضلیتبد
و میمستقجیکه نتادهندیخود را از دست میبازده

-شدهبیتخریبه اراضیعیطبیاراضلیتبد،آنمیمستقریغ

,.et al(شودیآن مياست که انسان مجبور به رهاسازيا

2005Romermann.(با توجه به اهمیت تعیین مناطق تغییر

هایی که یافته یا در معرض تغییر، استفاده از تکنیککاربري
در تعیین چنین مناطقی کارآمد باشد، ضروري است. در این 

هاي اي به طور وسیعی براي فرآیندماهوارهتصاویر بین 
هاي کاربري اراضی/ پوشش بندي، به ویژه در تهیه نقشهطبقه

Cohen(اندو کشف شرایط پوشش زمین به کار گرفته شده

& Goward, 2004PandeyLobo et al., 2004;( .
تحقیقاتی را در زمینه تعیین کاربري نیزمختلفپژوهشگران

تغییرات کاربري اراضی/ پوشش اراضی با اراضی و بررسی
قابلیت باالي وانداي انجام دادهاستفاده از تصاویر ماهواره

هاي کاربري اراضی و پوشش آنها را براي استخراج نقشه
Jevadi)اندگزارش کرده et al., 2011; Shafiee, 2005;

Pirbavaghar, 2004; Esmailpour, 2005; Wu &

Zhang, 2012; Lu et al., 2004; Berberoglu & Akin,

2009; Dontree, 2003; Malinis et al., 2011).

Mazaheri) بهيادر مطالعه) 2013و همکاران
- بازهدرجیرفتدر منطقه یاراضکاربريتغییراتیبررس

ازسنجشتکنیکازاستفادهبا) 2010- 1987(زمانیي
)+ETMو TM(لندستايماهوارهتصاویردور

نشان یرتصاویزمانییراتتغیلو تحلتجزیهپرداختند. 
سال در منطقه مورد مطالعه مناطق 23یداد که ط

درصد 10/42یو مناطق زراعدرصد9/7یمسکون
هر یو زراعیمناطق باغیگردییو از سویافتندیشافزا

.یافتنددرصد کاهش 7/32و 93/17یبکدام به ترت
Soltanian) استاندرايمطالعهبا) 2014و همکاران

شدهحفاظتمنطقهاراضیکاربريتغییراتروتدلرستان،
بررسیايماهوارهتصاویرازاستفادهبارااشترانکوه

TMايماهوارهبهمربوطاستفادهموردتصاویر. نمودند

بود. به طور کلی نتایج 2005سال+ETMو1989سال
درصد 34/77که در طول این دوره این تحقیق نشان داد

هکتار از 67/2902از منطقه بدون تغییر باقی مانده و 
وکشاورزياراضیمرتع،بهوشدهتخریبهاجنگل
همچنین. استشدهتبدیلپوششبدونولختاراضی
هايپوششبااراضیومراتعکشاورزي،اراضیسطح

.استیافتهتوسعهاولیهسطحنسبتضعیف
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در این ،کاربريتغییرشناخت مناطق با توجه به اهمیت 
کاربري تغییرات به استخراج سعی شده تا مطالعه 

در نقاط ساله، 45در یک دوره اراضی/پوشش اراضی 
،شمالی کشور که با این پدیده به طور فزاینده مواجه هستند

سنجنده IRSاز تصاویرپرداخته شود و براي این منظور
LISS IIIشد.استفاده

هاروشمواد و 
مطالعهموردمنطقه

کیلومتر ساري 60در استان مازندران در مطالعه شده ه منطق
30"محدوده دراست. از نظر مختصات جغرافیایی واقع شده

46"تا 36°12'5"طول شرقی و 52°31'45"تا 23°52'

UTMمختصاتسیستمدرقرار دارد. عرض شمالی14°36'

ارتفاع حداقلو حداکثر).1واقع شده است (شکل 39زون در 
متر و شیب قسمت اعظم 1400و 1810ترتیببهاز سطح دریا
440. بارندگی ساالنه منطقه استدرصد 60- 30منطقه بین 

خشک و سرد آمپرژه نیمهضریبمتر و اقلیم بر اساس میلی
شاخص در منطقه مورد مطالعه شامل هايکاربري.باشدمی

بازده، اراضی کشاورزي، اراضی فاقد جنگل، اراضی دیمزار کم
گیاهیوششپ.هستندها و....) (مناطق مسکونی و جادهپوشش
دشتیوشیبکممناطقدرکهبودهجنگلیکیاسرمحدوده
صنعتیشهركوباغیوزراعیاراضیکیاسرشهراطراف
اطرافودارشیبمناطقدرومراتعارتفاعاتدروکیاسر
.استشدهواقعشدهرهادیمزاراراضیهاروستا

کشورومازندراناستاندرمطالعهموردمنطقهموقعیت-1شکل
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روش تحقیق
براي اراضیپوششدر این پژوهش نقشه پوشش اراضی

تهیه و سپس با 1391و 1366، 1345هر سه مقطع زمانی 
بندي با هم مقایسه شدند.روش مقایسه پس از طبقه

1345تهیه نقشه تغییرات سال 
از1345سالدرايماهوارهتصاویرفقداندلیلبه
نقشهبرايواستفاده1345سالتوپوگرافیهاينقشه

راهنمادررنگباکهاراضیپوششاززمینیواقعیت
ها،نقشهاسکنوتهیهازپس. شداستفادهاند،شدهمشخص

Arc GISافزارنرمبستهازاستفادهبا رقومیبهاقدام10.1
مشخصمختلفهايکاربريسپسوشدههانقشهسازي

ها داراي عالئمی به ها هر یک از کاربريدر این نقشه.شد
شرح (جنگل به رنگ سبز، مراتع به رنگ سفید، اراضی 

ها کشاورزي به رنگ زرد، مناطق فاقد پوشش گیاهی (روستا
و مناطق مسکونی و ...... ) به رنگ قرمز، اراضی دیمزار رها 

دار و ها و اراضی شیبسفید (در اطراف روستاشده با رنگ 
نوع کاربري با 5بدون سامان عرفی) هستند. بدین ترتیب 

توجه به عوارض و خصوصیات آن، تعیین و کدگذاري شدند 
).2شکل(

1345سالدرمطالعهموردمنطقهاراضیپوششنقشه-2شکل

1391و1345تهیه نقشه تغییرات سال 
هاي سنجندهاز داده1366براي تهیه نقشه کاربري سال 

TM 1987ژوئن 14ماهواره لندست مربوط به تاریخ
و براي تهیه نقشه کاربري 1366خرداد 24مطابق مطابق 

مربوط به IIILISSسنجندهIRSاز تصویر1391سال 

استفاده 1391فروردین 24مطابق 2012آوریل 12تاریخ 
روند کار طبق مراحل زیر بود:.گردید

هابررسی کیفیت رادیومتري و هندسی داده
اي با تصحیح هندسی با روش غیرپارامتري چندجمله
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سطح منطقه استفاده از نقاط کنترل زمینی که با پراکنش مناسب از
PCIافزاربود و در محیط نرمشده آوري مورد مطالعه جمع

Gomatica نقطه کنترل 35انجام شد. هر دو تصویر با تعداد
اي و زمینی و پس از بکارگیري روش غیر پارامتري چند جمله

نقطه 28نقطه در نهایت با 7حذف نقاط نامناسب به تعداد 
RMSeباسنجیصحتازاطمینانبرايتصحیح هندسی شدند.

،گردیداستفادهزمینیکنترلنقاطازپیکسل38/0بابرابر
وکتوري براي اطمینان از صحت تصحیح هندسی از الیههمچنین

و برداشت شده با سیستم 2Dها استخراج شده از نقشهجاده
وکتوري و یاب جهانی استفاده شد. با قرار دادن این الیهموقعیت

هاي موجود در تصویر از صحت تصحیح منطبق کردن آن با جاده
تصحیح اتمسفري با هندسی تصویرها اطمینان حاصل شد. براي 

از روش تفریق ارزش 5/4نسخه VIENافزاراستفاده از نرم
عددي پیکسل تیره تصحیحات اتمسفري انجام شد. 

ايپردازش تصاویر ماهواره
به منظور وهاي کاربري کالسهپذیري بهتربراي تفکیک

سازي بهتر پوشش گیاهی جهت استفاده در فرآیند آشکار
هاي طیفی هاي مصنوعی متعدد با انجام تبدیلبندي، باندطبقه

، اصلیمؤلفهتجزیه مختلف بر روي باندهاي اصلی از جمله
، INDV ،CTVI ،NRVI ،TTVIمانندهاي گیاهیشاخص

TVI ،Ratio ،RVIهاي قرمز گیري بانداز طریق عمل نسبت
و مادون قرمز نزدیک ایجاد شدند و در فرآیند انتخاب بهترین 

.)1(جدولشدندتجزیه و تحلیل ،بنديها جهت طبقهباند

Shataee)(هاي گیاهیشاخص-1جدول  & Abdi., 2007

فرمول شاخصنام شاخص

AVIاشبورن = NIR − R
Ratioشاخص نسبت گیري = NIRRED

RVIشاخص گیاهی نسبت ساده = REDNIR
NRVIشاخص گیاهی نسبت نرمال شده = RVI − 1RVI + 1

TVIشاخص گیاهی تبدیل شده = NIR − REDNIR + RED + 0/5
CTVIشاخص گیاهی تبدیلی تصحیح شده = NDVI + 0/5ABs(NDVI + 0/5) × ABs(NDVI + 0/5)

TTVIشاخص گیاهی تبدیل شده تیام = ABs(NDVI + 0/5)
تهیه نقشه واقعیت زمینی و نمونه تعلیمی

عملیاتدر این مطالعه براي تهیه نمونه تعلیمی پس از 
تعلیمی ينمونه96تعدادGPSاز منطقه با استفاده ازیدانیم

-همچنین در مناطقی که به دلیل صعب).3شکل(شد تهیه 

العبور بودن اجازه برداشت نمونه تعلیمی با استفاده از 
وجود نداشت از تصاویر موجود در نرم افزارمیدانیعملیات

Google Earthهاي تعلیمی استفاده ، براي برداشت نمونه

بندي شد. سپس نقشه واقعیت زمینی براي کنترل صحت طبقه
بیاستفاده از ترکبا1391و 1366سال برايتهیه شد. 

یاز پوشش اراضاطمیناناز پسینیزمیاتو عمليباند
در مرحله بعد بهترین .گردیدتهیهزمینیواقعیتنقشه

OIFبندي با استفاده از شاخصمجموعه باندي براي طبقه

هاي انتخاب شد. این مجموعه ترکیب باندي شامل باند
.هستنداصلی مؤلفهو باند حاصل از تجزیه 1،2،3،4
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مطالعهموردمنطقهزمینیکنترلنقاطپراکنشنقشه-3شکل

بندي تصاویر و تهیه نقشه کاربريطبقه
پذیري بین بندي تصاویر، در ابتدا تفکیکبه منظور طبقه

ها، از بین باندپذیري ها بررسی گردید. در بررسی تفکیکباند
پذیري با استفاده معیار واگرایی استفاده شد. حداقل تفکیک

Sataeeاست2این معیار صفر و حداکثر آن، از & Abdi,

-شده با الگوریتمبندي تصاویر به روش نظارتطبقه.)(2007

-هاي حداکثر احتمال، حداقل فاصله از میانگین، متوازي

براي . شدانجام IDRISIالسطوح با استفاده از نرم افزار
اي از تصاویر ماهوارهحاصل از بندي ارزیابی صحت طبقه

هاي صحت کلی، معیاراز نقشه واقعیت زمینی استفاده و 
.شدو صحت تولید کننده استفاده ضریب کاپا، صحت کاربر

تهیه نقشه تغییرات و تعیین میزان و نوع تغییرات
مقطع زمانی با پس از تهیه نقشه کاربري اراضی در سه

ها تقابل دادهIdrisiافزاردر نرمCross tabاستفاده از دستور
صورت گرفته و جدول نوع و میزان تغییرات تهیه گردید. 
سپس نقشه تغییرات کاربري اراضی و پوشش با استفاده از 

.شدبندي مجدد آماده نتایج تقابل و طبقه

نتایج
با استفاده بنديطبقهدرترین باندها براي انتخاب مناسب

،greennessهاي باندTMسنجندهبراي، OIFاز شاخص

Brithness ،و براي سنجنده1، 2، 3، 4، 5، 7تسلدکپ
LISS IIIاصلیمؤلفههاي تجزیه باند)(PCA،4 ،3 ،2 ،1

هاي کاربري اراضی در پنج گروه عمده کالسانتخاب شدند.
دیمزار رها شده، اراضی تحت عنوان کالس جنگل، اراضی 

کشاورزي، مناطق فاقد پوشش گیاهی (اراضی لخت، مناطق 
داد و مرتع تعیین شدند. نتایج نشان ها و ...)مسکونی و جاده

کاربري جنگل بیشترین سطح و مناطق 1345که در سال 
-فاقد پوشش گیاهی کمترین سطح را به خودش اختصاص 

اضی دیمزار رها شده اربري ارک1366در سال ینهمچنداد. 
31/21کیلومتر مربع) بیشترین سطح و جنگل (1/84(

د ادکمترین سطح را به خودش اختصاص کیلومتر مربع)
راضی کشاورزي اکاربري 1391در سال ). 5شکل(
39/18کیلومتر مربع) بیشترین سطح و جنگل (66/85(

کیلومتر مربع) کمترین سطح را به خودش اختصاص داد 
).6شکلو2(جدول
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پذیري با استفاده از نتایج حاصل از ارزیابی کمی تفکیک
معیار واگرایی بین طبقـات نشـان داد کـه طبقـات کـاربري      
اراضی از نظر طیفی بر روي تصاویر مورد نظر قابل تفکیـک  

). 3هستند (جدول 
واقعیـت نقشـه بـا بنـدي طبقهازحاصلنتایجمقایسه

بنـدي  نقشه حاصل از طبقـه که دادنشانشده،تهیهزمینی
بـا الگـوریتم حـداکثر احتمـال     IRSنظارت شده تصاویر

% ، 04/91داراي صحت کلی و ضریب کاپاي، به ترتیـب  
داراي صحت کلی و ضریب کاپا بـه  TMو تصاویر87/0

بود. همچنـین نقشـه حاصـل از    95/0%، 68/96ترتیب 
با الگـوریتم حـداقل  IRSبندي نظارت شده تصاویرطبقه

فاصله از میانگین با صـحت کلـی و ضـریب کاپـاي، بـه      
بـا صـحت کلـی و    TMو تصاویر83/0%، 84/88ترتیب

IRSبود. تصـاویر 79/0%، 98/84ضریب کاپا به ترتیب 

السطوح داراي صحت کلـی و ضـریب   با الگوریتم متوازي
ــه ترتیــب  ــا TMو تصــاویر22/0%، 41/30کاپــاي، ب ب

ـ     25/0%، 08/30ب صحت کلی و ضـریب کاپـا بـه ترتی
).4بودند (جدول 

1391، 1366، 1345هايسالدر منطقه مورد مطالعه مربوط به کاربري اراضی مساحت انواع-2جدول
1391سال 1366سال 1345سال کالس کاربري

مساحت
(کیلومتر مربع)

درصد
مساحت

کیلومتر مربع)(
درصد

مساحت 
(کیلومتر مربع)

درصد

16/9812/5331/2153/1139/1895/9جنگل
27/1526/81/845/4583/3331/18اراضی دیمزار رها شده

51/6074/3217/3395/1966/8535/46اراضی کشاورزي
8/043/006/3027/1694/2658/14مناطق فاقد  پوشش گیاهی

06/1044/516/1674/898/1981/10مرتع

پذیري طبقات کاربري اراضی با استفاده از معیار واگراییمیزان تفکیک-3جدول
LISS IIIپذیري سنجنده میزان تفکیکTMپذیري سنجنده میزان تفکیکنام طبقات کاربري

931674/1988725/1مناطق فاقد پوشش گیاهی با اراضی کشاورزي
954029/1989833/1اراضی کشاورزي با مرتع

983807/1996667/1مناطق فاقد پوشش گیاهی با مرتع
999698/1997889/1جنگل با اراضی دیمزار رها شده

999964/1999514/1اراضی دیمزار رها شده با اراضی کشاورزي
999986/1999938/1اراضی دیمزار رها شده با مناطق فاقد پوشش گیاهی

999999/1999999/1شده  با مرتعاراضی دیمزار رها 
999999/1999999/1جنگل با اراضی کشاورزي

000000/2000000/2جنگل با مناطق فاقد پوشش گیاهی
000000/2000000/2جنگل با مرتع
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1345نقشه کاربري اراضی منطقه مورد مطالعه در سال -4شکل 

مورد مطالعهدر دو سنجندهها کنندهبندي نتایج حاصل از ارزیابی صحت طبقه- 4جدول
TMسنجندهLISS IIIسنجندههاروش

صحت کلی 
(%)

ضریب 
کاپا

صحت تولید 
کننده (%)

صحت 
کاربر (%)

صحت 
کلی (%)

ضریب 
کاپا

صحت 
تولید کننده 

(%)

صحت 
کاربر (%)

04/9187/064/7926/9668/9695/066/9104/96روش حداکثر احتمال
حداقل فاصله از روش 

میانگین
84/8883/016/9794/8498/8479/051/9897/74

41/3022/095/3997/6808/3025/009/5766/75روش متوازي السطوح

حداکثر احتمال و حداقل فاصله از میانگین هر دو نتایج 
بهتر بوداحتمال اندکیقابل قبولی داشتند ولی روش حداکثر 

.انجام گرفتها و ادامه کار با این روش که نقشه

نقشهتفاضل
،1366و1345هايسالاراضیپوششنقشهتهیهازپس

ابتدا،1391و1366هايسالو1391و1345هايسال
تفاوتسپسواراضیپوششکالسپنجدرصدومساحت

کهاستآمدهدستبهتاریخدوطیکالسهردرشدهایجاد
،6هايشکل.استشدهارائه5جدولدرآنازحاصلنتایج

درآمدهدستبههايکاربريدوبهدوهاينقشهتفاضل8و7
که بیشترین تغییرات دادنشاننتایج.دهدمینشانراسالدو

در اراضی 1366تا 1345هاي مثبت (افزایشی) طی سال
درصد 24/37کیلومترمربع یا 83/68دیمزار رها شده به میزان 

و بیشترین تغییرات منفی (کاهشی) در مناطق جنگلی به مقدار 
درصد بوده است.59/41کیلومترمربع یا - 85/76
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1366نقشه کاربري اراضی منطقه در سال -5شکل 

1391نقشه کاربري اراضی منطقه در سال -6شکل 
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1391تا سال 1366هاي بیشترین تغییرات مثبت طی سال
4/26+ کیلومترمربع یا 49/52در اراضی کشاورزي به میزان 

درصد بوده و بیشترین تغییرات منفی بر اراضی دیمزار رها شده 
در درصد بوده است.19/27کیلومترمربع یا - 27/50به میزان 

ساله بیشترین تغییرات مثبت مربوط به 46دوره نهایت در 
کیلومترمربع 14/26مناطق فاقد پوشش بوده که به میزان 

افزایش یافته و بیشترین تغییرات منفی مربوط به جنگل بوده که 
). 5مربع کاهش یافته است (جدولکیلومتر77/79

(کیلومترمربع)1391تا 1345و 1391تا 1366، 1366تا 1345هاي هاي کاربري اراضی طی سالکالسآمار تغییرات در -5جدول 
هاي تفاوت مساحت طی سالانواع کاربري

1366تا 1345
1366هاي تفاوت مساحت طی سال

1391تا 
هاي تفاوت مساحت طی سال

1391تا 1345
-77/79-92/2-85/76جنگل

+56/18-27/50+83/68اراضی دیمزاررها شده
+15/25+49/52-34/27اراضی کشاورزي

+14/26-12/3+26/29مناطق فاقد پوشش گیاهی
+92/9+82/3+1/6مرتع

1366و 1345هاي بندي سالهاي طبقهنقشه حاصل از قطع دادن نقشه-7شکل
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1391و 1366هاي بندي سالهاي طبقهنقشه حاصل از قطع دادن نقشه-8شکل

1391و 1345هاي بندي سالهاي طبقهنقشه حاصل از قطع دادن نقشه-9شکل
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بحث 
، مورد استفاده در این تحقیقبندي کنندهبهترین طبقه

با توجه به صحت کلی .بودبندي کننده حداکثر احتمال طبقه
و TMبندي تصویردر طبقه95/0و ضریب کاپا 68/96

در این IRSدر تصویر87/0کاپاي 04/91صحت کلی 
توان گفت که این دو تصویر در کشف و بررسی میتحقیق، 

تغییرات کاربري اراضی و پوشش گیاهی در هر مقطع زمانی 
کشفوبررسیبرايتوانمیقابلیت الزم را دارند و 

Imani(که با تحقیقه کرداستفادآنازپوششتغییرات et

al., Abd Eمطایقت دارد.)2014 – Kawy و همکاران
بندي کننده حداکثر در تحقیقی با الگوریتم طبقه) 2011(

درصد و 79/96صحت کلی 1984احتمال تصاویر سال 
07/96صحت کلی 1999و براي سال 89/0ضریب کاپا 

صحت کلی 2005و براي سال 93/0درصد و ضریب کاپا 
صحت کلی 2009سال 95/0ضریب کاپا درصد و 7/96

نتایج نشان گزارش نمودند.93/0درصد و ضریب کاپا 95
15/87بندي با صحت کلی داد که روش مقایسه پس از طبقه

روش مناسبی براي تعیین 5184/0درصد و ضریب کاپاي 
با )2004(Shafiee) وRezvanfar)2007.استتغییرات 

کشف تغییرات به این نتیجه هاي مختف کارگیري روشهب
بندي بهتر از سایر که روش مقایسه پس از طبقهندرسید
Dewidar.نشان بدهدتغییرات منطقه را تواند میها، روش

)2004( ،Esmailpour)2008و (Abasi)2008( نیز
بندي را به ترتیب با صحت کلی روش مقایسه پس از طبقه

اند.ها معرفی کردهروش% بهتر از سایر 80% و %78، 51/97
Wang & Xu)2009و (Virk & King)2006( هم

بندي را به عنوان بهترین روش روش مقایسه پس از طبقه
هاي معرفی کردند. دلیل برتري این روش نسبت به روش

هاي توان، حساسیت کمتر این روش به تفاوتدیگر را می
آستانه تغییرات رادیومتریکی بین تصاویر و عدم استفاده از 

باشد، دانست. لذا زمانی که که تعیین حدود آن بسیار مهم می
هاي مختلف استفاده هاي مختلف سال و سنجندههاي ماهداده
Wang(دهدتري میشود، نتیجه مناسبمی & Xu, 2009.(

بندي نظارت شده انجام همچنین این روش بر اساس طبقه

ها و وجود مدارك نمونهگرفته و در صورت دقت در انتخاب 
توان هاي کمکی و به خصوص آشنایی به منطقه میو نقشه

و Mendozaبندي را تا حد زیادي باال برد.دقت طبقه
نشان دادند که فرآیند تغییر کاربري اراضی ) 2011همکاران (

در منطقه مورد افتد. در مناطقی که پایدار نیستند، اتفاق می
هاي کاربري زیادي در سطح کالسمطالعه نیز تغییرات 

سال رخ داده 46اراضی و کاهش سطح جنگل در طول 
کیلومترمربع در منطقه 16/98سطح مناطق جنگلی از است. 

اگرچه .ده استرسیکیلومترمربع، 39/18مورد مطالعه به 
هاي در حاشیه روستادر منطقه مورد مطالعه 60اوایل دهه 

بعنوان کمربند فاقد پوشش ملی هاي از اراضی بخشمنطقه
(توسعه جنگل) هاي سوزنی برگکاري با گونهسبز جنگل

ساري صورت –توسط اداره کل منابع طبیعی استان مازندران 
در دوره زمانی جنگل تغییر تخریب و گرفته ولیکن روند 

هاي بسیار زیاد بوده، مردم و ساکنین در عرصهمطالعهمورد 
اي کشاورزي و مناطق هافزایش زمینجنگلی با هدف 

عرصه جنگلی منطقه را تصرف، تجاوز و تغییر ...مسکونی و
اهداد

نرخ تخریب ساالنه آمده،دستبهنتایجبهتوجهبا. ند
8/184جنگل در منطقه مورد مطالعه که مساحت کل آن 

کیلومتر 73/1هکتار است، 18480کیلومتر مربع معادل 
موردزمانیدورههکتار در سال براي 4/173مربع معادل 

Bazgeer)،2006و همکاران (Rafian.شدبرآوردمطالعه

Mallupattu) و2007(Rezaee)،2008و همکاران، ( &

Sreenivasula)2013(هايجنگلسطحکهدادندنشاننیز
مجریانبرداريبهره. استکاهشحالدرکشورشمال
وهاافزایش شدید رشد جمعیت روستاجنگل،ازهاطرح
وجود دام و ،عوامل اقتصادي،نیاز ساکنان به مسکنها،شهر

هاباعث کاهش سطح جنگلجنگلی،هايدامدار در عرصه
تا سال 1345پوشش از سال فاقدمناطق سطحشده است. 

Wuروند افزایشی داشته که با تحقیقات1391 & Zhang,

سطحاز1391تا1345سالاز. استداشتهمطابقت2012
سطحبهترتیببهوشدهکاستهزیاديمیزانبهجنگل
رها شده و مرتع یمزاردي،پوشش، کشاورزفاقدمناطق
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,Pirbavaghar(نتایجافزوده شده است که با  2005;

Dontree, و همکاران Malinis.داردمطابقت)2003
رایونانهايجنگلتخریبدلیلترینعمدهنیز) 2011(

منطقه مورد مطالعه .کردنداعالمکشاورزياراضیبهتبدیل
استان جزء مناطق خوش آب و هوا، کوهستانی و ییالقی 

مازندران بوده و وجود روستاهاي زیاد، افزایش جمعیت آنها 
و برگشت افراد مهاجر و شهرنشینان و ویالسازي، احداث

شهرك صنعتی در آن منطقه منجر به تغییرات پوشش اراضی 
و اراضی دیمزار رها شده (تبدیل جنگل به اراضی کشاورزي

منابع کارشناسان اداره کلهايگزارش) شده است. و ...
ساري و سوابق تجاوزات و تخلفات -طبیعی استان مازندران

هاي جنگلی، موجود در آن اداره کل حاکی از تخریب عرصه
مرتعی و تجاوزات به آنها و تبدیل به اراضی کشاورزي و 

هاي نتایج این تحقیق نشان داد که فعالیتباشد.مسکونی می
در منطقه انسانی بیشترین سهم در تغییرات پوشش اراضی

مورد مطالعه داشته است، که متأسفانه بروز چنین تغییراتی در 
بر منابع اپذیر ناثرات بسیار منفی و برگشتپوشش زمین

محیط زیست منطقه خواهد داشت سبب تشدید طبیعی و 
و بالیاي طبیعی مانند سیل ناپذیر جبرانخطرات و خسارات 

تهیه در نهایت باشود. میبه منطقه و ...هاو هجوم ریزگرد
هاي زمانی و مکانی جات پوشش زمین در مقیاسهنقش

مختلف سبب افزایش شناخت منابع طبیعی و محیط زیست و 
هاي دار این منابع و اعمال برنامهسعی در جهت مدیریت پای

مناسب خواهد بود.مدیریت مؤثر 
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Abstract
Nowadays, detection of land cover changes and their effects on natural resources and the

environment has been feasible through the technology of remote sensing and GIS. The present
study aimed to assess the coverage change in Kiasar area over a period of 46 years (from 1966
to 2012) using remote sensing technology and satellite images. To this end, we prepared the
land use maps for the years 1966, 1987 and 2012 using topographic maps, image of TM sensor
and image of LISS III sensor, respectively. At first, the required pre-processing workflow
comprising geometric and atmospheric corrections, and the creation of spectral and aspect ratio
indices was performed on the bands of both sensors. After determination of current land uses in
the study area, the training samples were recorded using GPS from each land uses and
resolution of training samples was obtained using transformed divergence severability index.
Classification was performed using maximum likelihood, parallel piped and minimum distance
classifiers. The changes were compared after classification. The analysis revealed that over a
period of 46-year the forest areas declined from 98.16 km2 (53.12% of land area in 1966) to
18.39 km2 (9.95% of land area in 2012). In other words, over this period of time 43.17% of the
forest areas were replaced by uncovered land, agricultural lands, dry farm lands and rangelands.
These changed areas increased by 14.15, 13.61, 10.05 and 5.37%, respectively. In conclusion,
RS has a high capability in detection of the land cover changes.

Keywords: land use, forest, LISS III sensor, classification, Kiasar.


