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  چکیده 

 یو مسکون یزراع یها و مراتع به اراضجنگل لیبا تبد يشهرسازتوسعه تشدید  ت،یهمگام با رشد جمع ریاخ يهاسال در

در جهت مطالعه پوشش زمین و  مکانی اطالعات تولید منبعامروزه تصاویر سنجش از دور به عنوان  ده است.بو همراه

باالي اراضی فراوانی وسعت و که حوزه آبخیز باراندوزچاي از لحاظ به دلیل این .استاراضی شناخته شده هاي کاربري

 بمنظورتحقیق در این باشد  ه از اهمیت باالیی برخوردار میهاي آبخیز دریاچه ارومیزراعی و باغات در بین زیرحوزه

و   2005هاي سالبه به ترتیب مربوط  5 ماهواره لندست TMتصاویر  مذکورمطالعه تغییرات کاربري اراضی حوزه آبخیز 

هاي کاربري اراضی از روي تصاویر بندي نظارت شده نقشهاستفاده از روش طبقه باو  مورد ارزیابی قرار گرفت 2010

نسبت  2010مورد مطالعه  یدردوره زمانکه  دهدنشان می کاربري اراضی تغییرات ارزیابینتایج  .اي تهیه گردیدماهواره

 و اندبا کاهش روبرو بوده حوضه از مساحت کل درصد 13حدود در  و باغاتدرصد  9حدود در  مید یاراض 2005به سال 

نتایج این تحقیق  همچنینرا به خود اختصاص داده است.  يکاربر افزایش نیشتریدرصد ب 20/26با  شیو آ ریبا یاراض

وانند نقش اساسی در بررسی تمی و یکپارچه، یعبودن و دید وس قابل تکرار لهاي سنجش از دور، به دلینشان داد که داده

  .داشته باشند هاکاربري تطبیقی مدیریتتغییرات و 

  

  .باراندوزچاي، احتمال شدت حداکثر ،سنجش از دور ،یاراض يکاربرکلیدي:  گانواژ
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  مقدمه  - 1

 و سالم يغذا و آب به یدسترس الزمه. است مواجه غذا و آب يبرا تقاضا شیافزا با جهان ت،یجمع رشد علت به امروزه

 خلقت بدو از. است خاك و آب یعنی يخداداد موهبت دو آن بر گذار ریتاث عوامل و يدیتول لیپتانس يداریپا به توجه ،یکاف

 یراتییتغ یاراض يکاربر راتییتغ گر،ید يسو از. دهد اتیح و دوام خود یزندگ به توانسته آب و خاك از جستن بهره با انسان

 زندیم برهم را رواناب جادیا و يرینفوذپذ و ریتبخ بارش، نیب تعادل و کندیم جادیا زیآبخ حوزه یکیدرولوژیه چرخه در

)Marcos هتـرین مـوارد در برنامدر گذر زمان یکـی از مهم ها و نحوه تغییـرات آناطالع از نسبت کاربري ).2003 همکاران، و 

بینی نمود و اقدامات پیش ی راتوان تغییرات آتها در گذر زمان میکاربري راتباشد. بـا اطـالع از نسـبت تغیییها مریزي

زمان  ریناي چند زمانه سنجش از دور در کمتهاز داده با اسـتفاده ).1387 زاده و حاج میررحیمی،فیضی( ام دادمقتضی را انج

هاي زمانی مختلف ه آن در دورهمقایس اج کاربري اراضی اقدام نموده و سپس باستخرا هتوان نسبت بیهزینه مرین و با کمت

  یرات را ارزیابی نمود.تغی بتنس

قربـانی و ( .شودها اشاره میآن از به چند مورد ت کـهبري مطالعات زیادي صورت گرفته اسکار در زمینه بررسی تغییرات

ال س TM نجندهس چندزمانهتصاویر  ان، ازتغییرات کاربري اراضی حوزه آبخیز طالق ددر ارزیابی رون )1389، ارانهمک

حداکثر  . سپس با استفاده از روش رایجنمودنداراضی استفاده  اربريک هايتهیه نقشهبراي  2000سال   ETM+2و1987

ز تغییرات کاربري اراضی حوزه آبخی رایش غالـب رونـده گنشان داد کگردید. نتایج  بندي تصـویر اقـداماحتمال نسبت به طبقه

ات کاربري اراضی تغییر یبه منظور بررسگیالن  تاناس زيدر مناطق مرک )1388 ،ي(جعفر .تاس ی بـودهمذکور منف در دوره

در چهار را اي کاربري اراضی هنقشه IRS 2007و MSS 1975  ETM+ ،TM1989، 2000ايههاي سنجندهبا استفاده از داده

تبدیل هر  ر وزان تغییبندي میاز روش مقایسه پس از طبقه تفادها اس. سپس بنمودکاربري، تهیه  شش طبقه درو انی دوره زم

 یهاي زمانی مورد بررسی دورهجنگلی در ط یایج حاصل شده سطح اراضق نت. بر طبشد ینهاي مورد نظر تعیکاربري در دوره

 در کشور چین الگوهاي کاربري اراضی )Zhang ،2007و Zhang ( .داشته است مگیريکاهش یافته و اراضی شهري رشد چش

به  وطاست، که این تغییرات عمدتاً مرب داشته1980يهاي دهـهشدیدي را از سال این کشور تغییرات را بررسی نمودند، چون

 طی پژوهشی در در )2004و همکاران،  Alig( .نیز کاهش اراضی کشاورزي و جنگلی بوده است وافزایش سطح اراضی شهري 

 درصد 34حدود شهري گستره اراضی بیان نمودند که  1997 سال TM و1982 سالTM  اویرایاالت متحده با استفاده از تص

بوده  اراضی کشاورزي و جنگلیعمدتاً ناشی از تغییر  ن افـزایشه ایک دهدنشان میافـزایش  1997تا  1982 هايسالبین 

حاضر برخوردار بوده، تحقیق  وسعت و فراوانی زیاديز ا اراضی کشاورزي و باغات حوضه باراندوزچايه که اینبه با توج .است

  .دهدقرار مورد بررسی دور نجش ازهاي سدادهتفاده ازبا اس این حوضهدر  که تغییرات کاربري اراضی را داردسعی 

  مواد و روش ها - 2

  منطقه مورد مطالعه  - 2-1

 1318 مساحت حوزه کیلومتر، 71 رودخانه طول که ارومیه دریاچه آبخیز  حوزه در واقع باراندوزچاي آبخیز حوزه

 رواناب حجم و آزاد هاي آب سطح از متر 1285 ارتفاع با ،45° 14̍  جغرافیایی طول ،37° 24̍ جغرافیایی عرض مربع، کیلومتر

و  است گرفته قرار ارومیه غربی جنوب و جنوب کیلومتري 45 در باراندوز آبریز حوزه. باشد می مکعب متر میلیون 268 ساالنه
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 میلیون 165 آن آب ساالنه میانگین. است شده واقع ترکیه و عراق و ایران مرز در و بوزسینا داالمپر کوهاي در آن سرچشمه

  .است مکعب متر میلیون 143,3 بابارود در و ساعتلو در مکعب متر
  

  غربیندر کشور و استان آذربایجا حوزه آبخیز باراندوزچاي موقعیت جغرافیایی -1شکل

  مطالعه تهیه نقشه کاربري اراضی منطقه مورد - 2-2

به لحاظ قدرت تفکیک  TMسنجنده  5 لندست  ماهوارههاي دادهدر پژوهش حاضر  اراضی منظور تهیه نقشه کاربري به

مورد  متر 30و نیز قدرت تفکیک مکانی مناسب در حدود  طیفی مناسب در تشخیص انواع کاربري هاي اراضی و پوشش گیاهی

  .مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت 2010و  2005دوره زمانی دو در هاي رقومی این سنجنده دادهاستفاده قرار گرفت. 

  هاي تعلیمینمونه - 2-3

، تعیین گردیدها که کالسدهند. بعد از اینبندي را تشکیل میهاي تعلیمی اساس طبقهدر طبقه بندي نظارت شده، نمونه

ها مشخص تشخیص پدیده روشباشد که با این عمل هاي تعلیمی می، انتخاب نمونهنظارت شده بنديعملیات بعدي براي طبقه

ها را جهت مشخص نمودن خواص گردد. یک جنبه مهم آماري در انتخاب نواحی تعلیمی آن است که تعداد کافی از پیکسلمی

  ).1383(رشیدي،  هاي هر کالس انتخاب و مورد استفاده قرار دادطیفی پدیده

ها با توجه به بازدیدهاي ها استفاده گردید. نمونهدفی جهت طبقه بندي دادهبرداري تصادر این مطالعه از روش نمونه

اطالعات اراضی  گون به روش تصادفی از هر کاربري که عمدتاًتعدادي پلی GPSمحلی از منطقه مورد مطالعه با استفاده از 

عنوان عوارض مصنوع بود،  ها نیز به جاده بدون پوشش گیاهی و سیب)، اراضی فاریاب، اراضی دیم، مراتع، اراضی باغات (عمدتاً

هاي تعلیمی سعی شد ضمن اینکه معرف خوبی براي طبقات مورد نظر باشد، از پراکنش خوبی نیز ثبت گردید. در انتخاب نمونه

  برخوردار باشد.

  بنديانتخاب الگوریتم طبقه - 2-4

-که از قوانین احتماالت استفاده میبا توجه به این الگوریتم حداکثر احتمالبه روش نظارت شده، ها بندي دادهدر طبقه

ترین روش احتمال متداول حداکثر شدتبندي بندي برخوردار است. طبقههاي طبقهنسبت به سایر روشدقت بیشتري کند، از 

پیکسل با بیشترین رود. در این روش هر کار میه اي بهاي ماهوارهبندي دادهبندي به طریقه با نظارت است که براي طبقهطبقه

  ).1380،و مجد یابد (زبیرياحتمال به کالس متناظر تعلق می

  تعیین دقت نقشه کاربري اراضی - 2-5

بندي تا چه میزان با واقعیات زمین شود که نقشه حاصل از طبقهمی کامالً، کاربري اراضی در مرحله تعیین دقت نقشه

تولید شده به درجه دقت آن بستگی دارد. روش بسیار معمول و استاندارد براي دارد. ارزش و استفاده از قابلیت هر نقشه  تطابق

هاي یاد شده نیاز به اطالعات باشد. در تعیین دقت نقشهبندي شده استفاده از ماتریس خطا میهاي طبقهتعیین دقت نقشه

باشد که هاي مورد نظر میواع کاربريباشد. مناطق آزمایشی در حقیقت شامل نواحی نمونه از انزمینی یا مناطق آموزشی می

شوند و ضوابط آماري مبنی بر داشتن تعداد نمونه کافی جهت حصول اطمینان الزم در معموالً به صورت تصادفی انتخاب می

  گیرند.برآورد دقت و واریانس طبقات مدنظر قرار می

  نتایج - 3
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حوزه آبخیز  هاي کاربري اراضینقشه )MLC( احتمال شدت بندي با الگوریتم حداکثر در این پژوهش، پس از انجام طبقه

 بین يباراندوزچا زیحوزه آبخ یاراض يمساحت کاربر .تهیه گردید )3(شکل 2010) و 2(شکل 2005هاي سال در باراندوزچاي

  نشان داده شده است. 4در شکل  2010تا  2005 يسال ها
  

در سال  يباراندوزچا زیحوزه آبخ ينقشه کاربر -3شکل                     2005حوزه آبخیز باراندوزچاي در سال  نقشه کاربري -2شکل

2010  
  

 

  2010تا  2005نمودار مساحت کاربري اراضی حوزه آبخیز باراندوزچاي در سال هاي  -4 شکل

  

  بحث و نتیجه گیري - 4

را به خود  يکاربر نیشتریب درصد 76/33مرتعی با  یاراض يدر حوزه باراندوز چا 2010بدست آمده، در سال  جیطبق نتا

 را به خود اختصاص داده يکاربر نیشتریب مطابق با نموداردرصد  20/26با  بایر و آیشو پس از آن اراضی  اختصاص داده است

ها به افزایش سن درختان میوه مثمر و تبدیل آن آن دلیل کهروبرو بوده است  کاهشبا  اراضی باغیاست. در حوضه مزبور 

 کاهشیکه نسبت به کل مساحت حوضه  اي استو کاهش پوشش برگی و تاثیر آن بر تصاویر ماهواره هاي جدید و جواننهال

  اراضی فاریاب و اماکن مسکونیدر سطح حوضه مذکور همچنین شود.  کیلومتر مربع را شامل می 50درصد و  13در حدود 
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کیلومترمربع نسبت به سال  120حدود  کاهشکرده است. اراضی دیم نیز با نپیدا  تغییر چندانیکل مساحت حوضه  نسبت به

مانی مورد مطالعه نسبت به سال در کل دوره ز ، بنابراینپیدا کرده است کاهشدرصد از مساحت کل  9در حدود  2005

ر این است که این کاهش نتیجه تبدیل اراضی دیم به باغات و یا آیش اراضی دیم با کاهش روبرو بوده است پیش بینی ب 2005

  برداري رخ داده است.  بودن اراضی در طی تاریخ تصویر

  منابع 

 سنجش از دور و سیسـتم اطالعـات   کاربري اراضی در شهرستان رشت با استفاده از ارزیابی و بررسی روند تغییرات. 1388، .جعفري، م .1

انرژي، دانشـگاه   ارزیابی و آمایش سرزمین، دانشکده محیط زیست و ارشد رشته مهندسی منابع طبیعی، کارشناسینامه پایان.جغرافیایی

 .ص171 ،آزاد اسالمی واحد علوم و تحقیقات

در تفکیک تیپ هاي جنگلی، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشـگاه   ETMبررسی قابلیت داده هاي رقومی سنجنده  .1383رشیدي ف.،  .2

 .صفحه 130ان، دانشکده منابع طبیعی، مازندر

 .ص317 ران،هت . انتشارات دانشگاهیبا فن سنجش از دور و کاربرد در منابع طبیع ی. آشنای1380 مجد.، ع.،م.،  ،يزبیر .3

شیگرا. بندي با استفاده از روش طبقه آشکارسازي تغییرات کاربري اراضی شهرك اندیشه. 1387میررحیمی، م. و.،  زاده، ب.، حاجیضیف .4

 ص.10، ژئوماتیک، سازمان نقشه برداري کشور همایش

 کاربري اراضی حوزه آبخیـز طالقـان.   ارزیابی روند تغییرات. 1389، .پروانه، ز جلیلی قربانی، م.، سامانی، ع.، کوهنبانی، ح.، اکبري، ف.، و .5

 .http://www.ICIWG2010.com: درقابل دسترس  دانان جهان اسالم،المللی جغرافی چهارمین کنگره بین مجموعه مقاالت
 

6. Alig, R. J., Kline, J. D., and Lichtenstein, M., 2004. Urbanization on the US landscape: Looking ahead in the 
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Evaluation of Land Use Change Using Remote Sensing Data 
 (Case study: Barandouz basin, West Azarbaijan province, Iran)  

 

Abstract  

In recent years, along with population growth, urban development has also been 
intensifying, with forest and pasture converting to agricultural and residential lands. 
Nowadays remote sensing images are known as practical information for studying land 
use/ land cover changes. In order to evaluate change detection of LU/LC, the Landsat-5 
TM satellite images were used from 2005 to 2010. In this study, the maximum 
likelihood classification method was used for prepared land use and land cover map.  
The results of land use change show that the rainfed lands about 9 percent and gardens 
in 13 percent of the total area of the basin have decreased from 2005 to 2010. Also, 
drylands with 26% have the highest increase. The results of this study showed that 
remote sensing data, due to their repeatability and wide-ranging vision, could play a 
major role in the study of land use change detection applications. 
 

Keywords: Land Use, Maximum Liklihood Classiffication, Barandouz basin, 
Remote Sensing. 


