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 چکیده

 گیرد.های طبیعی، چهره زمین همواره دستخوش تغییر قرار میهای انسانی و پدیدهبراثر فعالیت

صاویر امروزه ت .رودزیست جهانی به شمار میهای اصلی محیطتغییر کاربری زمین ازجمله نگرانی

ها بعنوان جدیدترین اطالعات جهت مطالعات تغییرات اراضی و تغییرات سطح آازدور بهسنجش

منظور بررسی میزان تغییرات تاالب پریشان و اراضی . در این پژوهش بهاندشدهها شناختهو تاالب

تهیه  2۱۱۱و  1۹۹۱های مربوط به سال ۵لندست ی ماهواره  TMهای سنجنده اطراف آن، داده

 های کیفیوتحلیل قرار گرفتند و پس از بررسیمورد تجزیه ENVI 7.4 افزار و با استفاده از نرم

 و ادغام و پردازش باندها صورت گرفتو کنترل تطابق هندسی و تصحیحات موردنیاز عملیات 

  1۹۹۱ضریب کاپا و دقت کلی برای سال لعه با ی مورد مطاکاربری اراضی دو دوره درنهایت نقشه

، و درصد به دست آمد  4٫7۸.و  0..۱به ترتیب  2۱۱۱و برای سال   ۸٫21.و  1..۱به ترتیب 

نتایج  د.باشمی اراضی در بررسی تغییرات کاربری دقت قابل قبول این تحقیق که نشان دهنده

های طبیعی اطراف آن در سال درصدی آب تاالب و پوشش 1۱و  2۵ به ترتیب حاصله افزایش

 2.۱.۸)   های مناسب جویکه خود به دلیل ریزش دهدرا نشان می 1۹۹۱نسبت به سال  2۱۱۱

درصدی کشاورزی است که این  0و کاهش  (2۱۱۱در سال  میلیمتر .۸۵و 1۹۹۱در سال  میلیمتر

باشد. همچنین برداری از آب تاالب و تعرض به اراضی اطراف آن میامر منجر به کاهش بهره

 تغییر در شغل دلیلدرصدی مناطق مسکونی با کاهش کشاورزی، به  ۸0رشد جمعیت و افزایش 

ال سبهبود وضعیت دریاچه در ها به منابع دیگر و در کل موجب و رویه معیشتی مردم و اتکای آن

 باشد.می 1۹۹۱نسبت به سال  2۱۱۱

ازدورسنجش ،آشکارسازی تغییرات، کاربری اراضی، تاالب پریشان: کلمات کلیدی

 مقدمه

 زیستی تغييرات محيطها در زمينهاز ميان نگرانی

جهانی، مسائل مربوط به تغيير كاربری طی زمان 

 ارزیابی روند  .اندشده ای مهم شناختهفزایندهر طوبه

تغييرات كاربری اراضی فرایندی است كه به ایجاد 

زیست درك صحيحی از نحوه تعامل انسان و محيط

 . (2152و همکاران  يبشک ی)جهان شودمنجر می

 ، حاصل تغييرات پوشش زميناین تغييراتالگوهای 

كه در اقليم و بيوسفر جهانی اثر تجمعی  باشدمی

 . (Lambin and Geist, 2008)دارند 

شده، بخشی از ها و مناطق حفاظتها ، پاركتاالب

د. رونهای كره زمين به شمار میترین اكوسيستممهم

وحش محسوب این مناطق نواحی امن برای حيات

وجود در معرض تهدیدهای متعددی  این شوند ، بامی

ترین وجود آب، متنوع واسطهها بهدارند . تاالب قرار
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ها زمين ازنظر زیستی هستند. آن های كرهاكوسيستم

اند و نقش مهمی در در سرتاسر زمين گسترده شده

ای را كنترل های منطقهدارند؛ سيالب چرخه آب

آب و  كنند، مانع فرسایش، موجب تصفيهمی

همچنين ها شوند. آنبازچرخش مواد مغذی می

های خشکی و آبی محسوب نواحی انتقالی بين محيط

ها و مبدل مواد عنوان منابع، جاذبشوند و بهمی

گونه ارزش فراوانی شيميایی، زیستی و ژنتيك این

. در منابع (Mitsch and Gosselink, 1993) دارند

مختلف تعاریف متعددی از تاالب شده است اما در 

در  های كشورون تاالبتوسط كميسي ،ترتعریف كامل

ای از مظاهر ، تاالب عبارت است از ناحيه5932سال 

طبيعی و خدادی است كه در روند پيدایش، خاك آن 

ده شصورت اشباعهای سطحی زیرزمينی بهتوسط آب

درآمده و در طی یك دوره كافی و شرایط عادی 

شده است و دارای توالی زیستی محيطی تشکيل

 دارای جوامعی از گياهان ن مجموعهباشد. ایمی

هایی از جانوران ویژه است كه امکان جمعيت

. (5932 ، ی)نجارسازگاری در چنين نقاطی را دارند 

باوجود كاركردهای متنوع این مناطق، متأسفانه در 

 اندشدهها خشكطول قرن گذشته بسياری از تاالب

اند. درك اهميت حياتی یا رو به زوال و نابودی نهاده

ها منجر به انعقاد كنوانسيون رامسر در سال بتاال

 بالغ 211۹ها شد. تا فوریه سال در مورد تاالب 53۹5

های دارای اهميت عنوان تاالبتاالب به 5932بر 

ميليون هکتار در  593المللی با وسعتی در حدود بين

كشور  513 اند.شدهفهرست این كنوانسيون ثبت

اند كه داده امضاكننده این كنوانسيون تعهد

ها را حفظ و همچنين خصوصيات اكولوژیکی آن

ای صورت دورهشده خود را بههای ثبتوضعيت تاالب

  .(5931رفيعی و همکاران ،)گزارش كنند 

از  زمين و كاربری اراضی بررسی تغييرات پوشش

های دور در سطح زمين مطرح بوده كه معموالً گذشته

تغييراتی است  اولگردد، نوع به دو صورت ایجاد می

عوامل طبيعی نظير: فرسایش، نيروهای  وسيلهكه به

دوم  عگردد و نوتکتونيکی و یا وقوع سيالب حادث می

بر روی زمين در اثر  انسان وسيلهتغييراتی است كه به

رویه و غيراستاندارد از منابع موجود برداری بیبهره

در  (Yuan and Elvidge, 1998) .شود تحميل می

تخریب  ها منجر بهاغلب موارد، عملکرد این فعاليت

 ها و كاهشمنابع طبيعی نظير از بين رفتن جنگل

های شهری و درنتيجه محدوده سطح مراتع شده

همراه با مناطق صنعتی به زیان اراضی كشاورزی و 

لی كنند. تحقيقات قبمنابع طبيعی گسترش پيدا می

ی انسان رویههای بیبرداریاست كه بهره نشان داده

باعث تغييرات  از محيط طبيعی در اكثر نقاط جهان

گردد كه اكثرًا زیادی در كاربری و پوشش اراضی می

، رسولی و همکاران ( بار بوده استمخرب و زیان

5933) . 

 ازدوردر موارد بسياری استفاده از تکنيك سنجش

ای یا هوایی اطالعات مهمی را برای تصاویر ماهواره

كنند. ها فراهم میتغييرات مساحت كاربری برآورد

ای گاهی تنها چنين كاربردی از تصاویر ماهواره

ی عملی برای كسب اطالعات است. برای مثال، گزینه

 ی گذشتهدر مواردی كه اطالعات مناسب درباره

هایی كه های زمانی وجود ندارد یا مکانزمين در بازه

ها مشکل است، استفاده از این تصاویر دسترسی به آن

 . (Gallego, 2004)بسيار سودمند است 
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های بررسی ازدور در مقایسه با روشاطالعات سنجش

فقط در طلبند، نهمعمول كه كار و زمان زیادی می

ا بندی ربلکه دقت طبقه ،كنندجویی میزمان صرفه

های دقيق افزایش تحليل و ی تجزیهواسطهبه

بنــابراین  .(Roberts et al. 2003)دهند می

ای و پـردازش رقـومی كارگيری تصــاویر ماهوارهبه

شود ضمن های مناسـب موجب میها بـا الگوریتمآن

ی هایيات پدیدهئبه حداقل رساندن خطای انسانی جز

، ها نيسترا كـه چشـم انسان قادر به تمایز آن

ـا رسد بشناسـایی و تفکيـك شـوند. بـه نظـر می

 بندیهای طبقهاسـتفاده از این تصاویر و تکنيك

توان اراضـی را كه دارای شباهت سطحی و ها، میآن

بازتاب مشابه هستند در یك طبقـه قرارداد و شرط 

ضی مشابه اسـت را فراهم بندی ارااول كه همان گروه

در حال  .(Meyer and BL Turner, 1994)آورد 

تصاویر حاصله از فناوری   حاضر، پردازش رقومی

افزارهای تخصصی و ازدور با استفاده از نرمسنجش

های موضوعی در اغلب مراكز باهدف تهيه نقشه

مورد استفاده قرار تحقيقاتی و دانشگاهی ایران 

ضمنًا با انتقال تصاویر  (5931 ,يران)مالمگيرد می

 GIS های تکميلی به محيطشده و سایر الیهپردازش

های های اطالعاتی و انجام تحليلامکان ایجاد بانك

شده است. اگرچه هدفمند و چندمنظوره فراهم مکانی

ازدور، در طيف های سنجشمدیران از محصوالت داده

 هایزمينهكنند ولی محدودی از كاربردها استفاده می

های عملياتی از دیگر زیادی برای توسعه استفاده

منظور پایش منابع ای بههای مشاهدات ماهوارهداده

يری كارگبا استفاده و به بنابراین طبيعی وجود دارند.

و  ای علمیتوان به شيوهازدور میهای سنجشداده

 .Gross et al  )ها پرداخت كارآمد به مدیریت تاالب

2006). 

 

 منطقه موردمطالعه

های دائمی و آب شيرین تاالب پریشان یکی از تاالب

 52كشور در ميان سلسله جبال زاگرس، در فاصله 

 521كيلومتری جنوب شرقی شهرستان كازرون و 

 21″كيلومتری غرب شيراز )مركز استان فارس( بين 

 21″طول جغرافيایی و  15° 29' 11″و   °15 21'

شده عرض جغرافيایی واقع 23° 2۹' 21″ و  °23 22'

تاالب پریشان  5911كنوانسيون رامسر در سال  است.

ه از كالمللی به رسميت شناخت عنوان تاالب بينرا به

بندی مناطق، این تاالب جزء منطقه تقسيم لحاظ

 .(5932, ی)دهقانشود شده محسوب میحفاظت

متر  321های آزاد از سطح آب تاالب پریشان ارتفاع

مربع برآورد  كيلومتر 25٫3۹وسعت حوزه آبریز است. 

شده است. كمترین وسعت را در فصل پایيز و 

 ماه دارد. عمقبيشترین مساحت در اردیبهشت

متر است. عمده آب این  2٫1تا  2تاالب  این متوسط

هایی كه از طرف شمال و شمال تاالب از طریق چشمه

گردد. شوند، تأمين میشرقی به درون آن وارد می

برخورداری از تنوع زیستی و زیستگاهی، پراكنش 

فرد این منطقه جوامع گياهی و جانوری منحصربه

باعث شده است تا این منطقه جز مناطق حساس 

ت این تاالب عيموق 5شکل ردد. اكولوژیکی محسوب گ

 دهد.را در سطح كشور و منطقه نشان می
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 موقعیت تاالب پریشان در سطح استان و کشور :1شکل 

 

 روش تجزیه و تحلیل

ای مربوط پس از تهيه تصاویر ماهواره تحقيقدر این 

 از USGS5از وبگاه  2111و  5331های سالبه 

جهت آشنایی بيشتر با  Google Earthهای داده

و برداشت نقاط كنترل زمينی به علت عدم  منطقه

تفاده اس دسترسی به منطقه، برای محاسبه دقت كاربر

مطالعاتی، در  عنوان محدودهين مرز تاالب بهتعشد. 

تصاویر  صورت گرفت. ArcGIS 3,9افزار محيط نرم

طی مراحل  2111و  5331های ای سالماهواره

پردازش نظير اعمال تصحيحات مختلف پيش

تصحيح  پس ازاتمسفری و هندسی آماده گردید؛ 

فاده با است نيز یرتصاو رادیومتریك يحتصح ی،هندس

 تصحيح شد.،  يستوگراماز روش حداقل ه

                                                      
5  http://glovis.usgs.gov 

افزار اصلی عنوان نرمبه ENVI 4.7 افزارنرم از

بندی تصاویر با استفاده از الگوریتم حداكثر طبقه

در این روش از قانون استفاده شد،  2(MLCاحتمال )

 شود وبندی تصویر استفاده میاحتمال برای طبقه

 احتمال تعلق یك پيکسل به كالس خاص مورد

گيرد و اگر از احتمال باالیی نسبت محاسبه قرار می

دیگر برخوردار باشد در كالس موردنظر  به كالس

 ,Richards and Richards)شود بندی میطبقه

جهت دقت در انتخاب نقاط ،كه در این مرحله .(1999

 باندی هایاز بازسازی و استفاده از تركيب تعليمی

 ArcGISافزاراز نرم همچنين. مختلف استفاده شد

 دست به گاه داده جدید از اطالعاتبرای ایجاد پای 9.3

 های خروجی استفادهنقشه آمده و همچنين تهيه

 2 Maximum Likelihood Classification (MLC) 
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ر د اختصارفرایند تحليلی این پژوهش به شده است.

 شده است.ارائه 2شکل 

 

 قیتحق مراحل  2شکل 

 

شود تصاویر دیده می 2 گونه كه در این شکلهمان

با  ،هاموردنظر پس اعمال تصحيحات الزم بر روی آن

قرار دادن مرز بر روی تصویر، منطقه مطالعاتی از كل 

در  بندی شد.تصویر جدا و آماده پردازش و طبقه

ای بندی تصاویر ماهوارهطبقه؛ مرحله پردازش تصاویر 

 درهای رقـومی موجـود نسـبت دادن ارزش به منظور

های همگن، باهدف هایی با مشخصهتصویر به گروه

                                                      
9  kappa coefficient 

های مختلـف از یکـدیگر ا پدیدهمتمایز كردن اشيا یـ

این . (5933رسولی و همکاران، ) شودكاربرده میبه

شده و ل نظارتشـکتواند به دو میبندی طبقه

 گيرد.نشده انجام نظارت

ميزان خطا و دقت در مطالعات كاربری اراضی؛ 

گذاری بندی كه ممکن است ناشی از برچسبطبقه

يين ی باشد، باید تعبندها پس از طبقهاشتباه پيکسل

شده از های تهيهنحوه سنجش صحت نقشه شود.

ای، اغلب از طریق تشکيل ماتریس تصاویر ماهواره

ی زیر از رابطه 9ضریب كاپا. گيردخطا صورت می

 :محاسبه گردید

 

 Xiiها در ماتریس، تعداد ردیف rرابطه  این كه در

به ترتيب معرف  iو ستون  iتعداد مشاهدات در ردیف 

X+I  وXi  مجموع سطر +i  ام و مجموع ستونi  ام

تعداد عناصر ماتریس  Nماتریس خطا هستند؛ و 

آشفتگی است. در صورتی كه مقدار كاپا صفر باشد 

دهنده این است كه بين خروجی روش نشان

های مرجع هيچ سازگاری وجود بندی و دادهطبقه

دهنده اشد، نشانیك ب كه مقدار آنندارد و درصورتی

دی و بناین است كه سازگاری كامل بين نتيجه طبقه

های مرجع وجود دارد و آشکارسازی تغييرات با داده

 شده استاستفاده از ماتریس تغييرات طبقات انجام

ترین روش برای آشکارسازی ترین و دقيقكه رایج

ین روش مساحت و درصد طبقات تغييرات است. در ا
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بررسی و همچنين ميزان تغييرات  ردمو دوره در هر

  .ها در طی زمان تعيين گردیدآن

 

 گیریبحث و نتیجه

شده )با اعمال بندی نظارتبا اجرای روش طبقه

الگوریتم حداكثر احتمال شباهت( تصاویر مربوط به 

طور ، به1ی لندست ماهواره 2111و  5331های سال

موضوعی كاربری اراضی  هایصورت نقشهجداگانه، به

، آب؛ پـنج كـالس كـاربری به شرح؛ تبدیل شدند

پوشش طبيعی، كشاورزی، منطقه شهری، خاك و 

در  به تفصيل آنتغييرات  مقدار تعریف شد كهصخره 

 با همپوشـانیدر این تحقيق  بيان شده است. 1شکل 

 فرنگی مختلنقـاط تعليمـی و ایجـاد تصـاویر كاذب

 های آموزشی پراكندگینتخاب نمونهسعی گردید در ا

مناطق برداشت نمونه در همـه تصـویر رعایـت شـود 

های ها نرمال باشد. درنهایت نقشهتا توزیع نمونه

شده برای توليد نقشه نهایی  رستری استخراج

به ترتيب كاربری  2و  9شکل  تغييرات، آماده شدند.

 2111و  5331اراضی منطقه مورد مطالعه را در سال 

 .دهدنشان می
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 2111 سال به مربوط شانیپر تاالب یارض یکاربر نقشه :4شکل 

 

منظور ارزیابی دقيق تغييرات كاربری اراضی در به

داول و مقایسه دو مطالعه روش انطباق ج مورد منطقه

 1بکارگرفته شد كه در شکل  شدهی بندتصویر طبقه

، افزایش سطح دوره این دو با مقایسه ارائه شده است.

های طبيعی تاالب و همچنين آبی تاالب، پوشش

مطالعه  ی موردكاهش سطح كشاورزی در دوره

ی كاپا و دقت كلضریب  تشخيص است.قابل وضوح به

به  5331در این تحقيق  برای سال  محاسبه شده

به ترتيب  2111و برای سال   39٫25و  1,35ترتيب 

و درصد به دست آمد، كه در بررسی   3۹٫29و  1,33

نتایج حاصله  باشد.كاربری اراضی قابل قبول می

درصدی آب تاالب و  51و  21افزایش  دهندهنشان

باشد كه های طبيعی اطراف آن میپوشش

های دهنده بهبود وضعيت دریاچه نسبت به سالنشان

 هایترین دليل این امر ریزشباشد، مهمگذشته می

ساليانه  آمار ای كهاست به گونه بوده جوی مناسب

و  231,9به ترتيب  2111و  5331در سال بارندگی 

 3از سوی دیگر كاهش  ،باشدمیميليمتر  913

برداری از به كاهش بهره، درصدی كاربری كشاورزی 

آب تاالب و تعرض به اراضی اطراف آن شده كه خود 

نسبت به  2111گواه بر وضعيت بهتر تاالب در سال 

درصدی مناطق  93باشد، افزایش می 5331سال 

 تکه شدنتبع آن تکهمسکونی و رشد جمعيت و به

دليلی بر تغيير شغل و رویه  يزنهای كشاورزی زمين

صرفه نبودن معيشتی مردم منطقه، به خاطر به

 .باشدكشاورزی می
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