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چكیده
صورت پذیرفت. در راستای دستتیابی  ضی آبخیز تاالر در استان مازندران اکاربری ار یرفتارخصوصیات پژوهش حاضر با هدف بررسی 

شتد.   اخذ 1313و  1331، 1331های  ماهواره لندست از مراجع ذیربط طی سال OLIو  TMهای  به اهداف پژوهش، تصاویر سنجنده

آوری و  های رنگی حقیقی و کاذب جمع های صحرایی و استفاده از ترکیب های تعلیمی هریک از طبقات کاربری اراضی با پیمایش نمونه

تهیته شتد.    ENVIافتزار   نترم  مطالعاتی و های سال ر( دSVMسپس نقشه کاربری اراضی با استفاده از الگوریتم ماشین بردار پشتیبان )

هتای ستیمای سترزمین شتام       . سنجهگردیدانجام ضریب کاپا و صحت کلی های تهیه شده کاربری اراضی با استفاده از  ارزیابی نقشه
در هریتک از طبقتات کتاربری اراضتی و      Fragstatsافتزار   مساحت طبقه، شاخص شک  لکه، تعداد لکه و تراکم لبه بتا استتفاده از نترم   

های کتاربری اراضتی در    ، ضریب کاپا برای نقشهبراساس نتایج های مورد مطالعه استخراج و تغییرات آن مورد بررسی قرار گرفت. سال

کتاهش و   های اراضی جنگ  و مرتع مساحت کاربری چنین هم محاسبه شد. 18/0و  13/0، 13/0ترتیب برابر با  های مطالعاتی به سال

 ریمقتاد  نیتتر  شیبعالوه بر این، های اراضی کشاورزی دیم، کشاورزی آبی، اراضی باغی و منطقه مسکونی افزایش یافته است.  کاربری
تواند تصویری از رفتتار کتاربری اراضتی در     های پژوهش حاضر می یافتهدست آمد.  بهمرتع و جنگ   یها یکاربر یبرا شک  لکهسنجه 

 ای ترسیم نماید. های منطقه گزاری های و سیاست ریزی منظور لحاظ در برنامه بهآبخیز تاالر 

 TerrSet ،مدیریت سرزمین ، کاربری اراضی، ماهواره لندست،SVMالگوریتم كلیدی:  گانواژ

  مقدمه  -1
در استتفاده از منتابع و    یانستان  یهتا  تیت فعال ریتتث   کته تحتت   شود یموجود اطالق م تیدر وضع نیبه استفاده از زم یاراض یکاربر

در  یاراضت  یکتاربر  رییتغ  یدل نیتر یاصل تیجمع شی(. افزا1313 زاده، ی؛ مصطف2013و همکاران،  Zurlini) است یکیاکولوژ یندهایفرآ

 یمختلفت  یارهتا یهتا و مع  شتاخص (. Gholamalifard، 2018 و Shooshtari ؛2011و همکتاران،   Muñoz-Rojas) باشتد  یم یجهان اسیمق

قترار   نیسترزم  یمایست  یها سنجه در قالبمدنظر هستند که  و ا ر آن بر فرآیندهای موجود در آبخیز یاراض یکاربر یمنظور رفتارسنج به

از  یکته ناشت   دهتد  یمت   یرا تشتک  نیسترزم  یمایست  یالگتو  نیها در سطح زمت  آن یمکان شیو آرا یاراض یها یکاربر دمانیچگیرند.  می

 گتر ید یدمانیت به چ دمانیچ کیاز  ریین نحوه تغ(، لکHerzog ،2002 وت )هاس آن انیم یخارج و یاز عناصر و ارتباطات داخل یا مجموعه

 یبترا  ییابزارهتا  نیسترزم  یمایست  یهتا  ستنجه . شتود  یمت  یبررست  نیسرزم Lausch یمایس رییتغ یندهایاز عوام  مختلف در فرآ یناش

ا ترات اعمتال    گر انینماکه  (1311و همکاران،  یریام یزمان هستند )طالب کیدر  نیسرزم یمایس یمکان یالگو یساز یو کم یریگ اندازه

 در همین ارتباط، سودمند و مناسب هستند. یتیریمد یراهکارها نییو تب یساز اهداف مدل یبرا زیدر آبخ یاضار یکاربر رییتغ ای تیریمد

و  رانیمتد  توانتد  یمختلف مت  نیسرزم یمایس رییتغ یندهایو فرآ یها متث ر از سنجه زیآبخ کیدرولوژیه یها پاسخ یرفتار راتییتغ نییتب

 یهتا  ارتباط با پاسخ نیتر شیب یو دارا وستهیوقوع پ براساس موارد مطرح شده و به یتیریمد یمنظور اعمال راهکارها امر را به سازان میتصم

 رییت تغ یندهایفرآ ایها و  از سنجه ینوع مشخص ایرفتار با تعداد  رییتغ نی. اگرچه ممکن است ادیکمک نما زیآبخ ستمیاکوس یکیدرولوژیه

و همکتاران،   Su ؛2011و همکتاران،   Fiener) باشتند   یاز موارد مطرح شده دخ یا مجموعه واقعنباشد و در  نییقاب  تب نیسرزم یمایس
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ترین نمودهتای فعالیتت انستانی در طبیعتت متورد       کی ازمهمعنوان ی بر همین اساس، نیاز است تا تغییرات رفتار کاربری اراضی به. (2014

های سیمای سرزمین و ا ر آن بتر   های متعددی با اهداف بررسی ساختار و رفتار سنجه مطالعات و پژوهشترقرار گیرد.  بررسی و مداقه بیش

 یمایست  یالگتو  یستاز  یکمت با تبیین ضترورت   (2001و همکاران ) Shi فرآیندهای موجود در آبخیز صورت گرفته است. در همین راستا،

های کاربری اراضی طی دوره مطالعاتی  را محاسبه نمودند. پراکندگی لکه 2000و  1110های  های سیمای سرزمین در سال ، سنجهنیسرزم

 Noronhaهای پژوهش  هپراکندگی کاربری اراضی کشاورزی همزمان با توسعه اراضی مسکونی از یافتباشد.  از جمله نتایج پژوهش ایشان می

Vaz ( 2013و همکاران)  .در پرتغال استZang ( ا ر الگوهای سیمای سرزمین بر آستیب 2013و همکاران )     پتذیری اکولوژیتک و ختدمات

باشتند. نتتایج    اراضی تاالب متی   تکه شدن تدریجی کاربری گر تکه های مورد بررسی بیان اکوسیستم را بررسی کرده و نشان دادند که سنجه
 هتای اراضتی   یکاربرترتیب در  ب یگسستگترین  و کم نیتر شیبوجود  گر بیان درودیسف زیآبخحاص  از بررسی وضعیت کاربری اراضی در 

 ستمیمنظور حفاظت از خدمات اکوس با ارزش و مهم به یاراض یها یاز کاربر حفاظت (.1314ی، و فقه یانیکبوده است )و جنگ   یکشاورز

 عتالوه بتر ایتن،   (. 2013و همکتاران،   Leh)برختوردار استت    یادیت ز تیت از اهم ازهاین نیها جهت تثم از آن یو منطق نهیضمن برداشت به

عنتوان یتک    تواند بته  می زیآبخحوزه در  نیسرزم یمایس یها سنجهوضعیت تغییرات کاربری اراضی با استفاده از  یو درک جامع ییشناسا

گزاران محیط زیست و منابع طبیعی قلمداد گردد. در همین ارتباط، پژوهش حاضر سعی  گیران و سیاست ابزار مهم و کاربردی برای تصمیم

بخیز  ( در آ1313و  1331، 1331های  ساله )سال 28های سیمای سرزمین طی یک دوره  در تبیین رفتار کاربری اراضی با استفاده از سنجه

 دارد. در استان مازندران تاالر 
 

 ها مواد و روش -2
عنوان  ی بهاراض یکاربر رییتغ یباال  یسبب پتانس به لومترمربعیک 2100حدود  یمازندران با مساحت  تاالر واقع در استان زیآبخ

. باشد یم ایمتر از سطح در 3113و  213 بیترت بهاتی ارتفاع منطقه مطالع نهیشیو ب نهی. کممنطقه مطالعاتی پژوهش حاضر انتخاب شد

منطقه از نوع  می. اقلاست یغالب در منطقه مورد مطالعه شمال ییایجغراف تدرصد و جه 42/33حوضه برابر با  بیش نیانگیم

های  شناسی نیز سنگ از لحاظ زمین. باشد یم متر یلیم 3/443و  843 زین بیترت ساالنه به ریو تبخ یبارندگ نیانگیمبا  یا ترانهیمد شبه

اجرایی آبخیزداری در حوزه آبخیز -)مطالعات تفصیلی هستند نیو آذر یریتبخ ،یا قاره ،ییایدر یرسوب یها سنگموجود در منطقه شام  

 .دهد یتاالر را نشان م زیآبخ ییایجغراف تیموقع 1 . شک (1311تاالر، 

 
 تاالر در استان مازندران و كشور زیآبخ ییایرافیجغ تیموقع (:1) شكل

سازمان  سایتاز  1313و  1331، 1331 یها لندست در سال  ماهواره ریتاالر، تصاو زیآبخ یاراض یکاربر یها نقشه هیته منظور به

. رفتیها صورت پذ آن یبند طبقه یبرا ازیبه فراخور ن یا ماهواره ریتصاو یالزم بر رو حاتیاخذ شد. تصح (USGS) کایآمر یشناس نیزم

بهتر  صیتشخ یو کاذب برا یقیحق یرنگ یها بیاستفاده از ترک زیو ن ییصحرا یها شیمایپ قیاز طر یاراض یکاربر یمیتعل یها نمونه

 بیترت درصد به 30و  30به دوسته  دهش برداشت یمیتعل یها برداشت شد. نمونه یهر کاربر یبرا ونهنم 80با حداق   ریتصو یعوارض رو

باغ، مرتع و منطقه  ،یآب یجنگ ، کشاورز م،ید یشام  کشاورز یاراض یشدند. شش کاربر میتقس یسنج و صحت یمراح  واسنج یبرا

کار گرفته  به یا ماهواره ریتصاو یبند بقهمنظور ط به بانیبردار پشت نیماش تمیالگورسپس در منطقه مورد مطالعه مشخص شدند.  یمسکون
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شده و با  یبند درصد( با نقشه طبقه 30برداشت شده ) ینیزم تینقاط واقع سهیمقا قیشده از طر یبند طبقه  صحت نقشه یابیشد. ارز

استفاده از  با زی( ن1331و  1331) نیشیپ یها شده در سال هیته یها صورت گرفت. صحت نقشه یکاپا و صحت کل بیاستفاده از ضر

 .رد محاسبه قرار گرفتو نقاط  ابت در طول زمان مو یبصر ریتفس

تعداد لکه ، (Shape Index) لکه شاخص شک  ،(Class Area) شام  مساحت طبقه نیسرزم یمایسنجه س چهاردر مرحله بعد، 

(Number of Patch( و تراکم لبه )Edge Density )با استفاده از  1313و  1331، 1331 یها سال در یاراض یدر سطح طبقات کاربر

 .ستخراج و مورد مداقه قرار گرفتاتاالر  زیآبخ نیسرزم یمایس راتییو تغ ییایپوو با هدف بررسی  Fragstats افزار نرم

 های سیمای سرزمین مورد مطالعه در آبخیز تاالر سنجه (:1جدول )

 توضیحات واحد دامنه سنجه سیمای سرزمین

 اراضیگر مساحت هر طبقه از کاربری  بیان هکتار CA > 0 مساحت طبقه

 گر شک  لکه و قاب  محاسبه با تقسیم محیط لکه به ریشه دوم مساحت لکه بیان ندارد SHAPE ≤ 1 شاخص شک  لکه

 تکه شدن یا پیوستگی کاربری اراضی یک معیار ساده برای تکه ندارد NP≥1 تعداد لکه

 سطح های هر طبقه از کاربری اراضی در واحد گر طول لبه بیان ندارد ED≥0 تراکم لبه
 

 نتایج و بحث -3
ارائه شده است. براساس نتایج ارزیابی صحت  2های مطالعاتی در آبخیز تاالر در شک   های کاربری در سال نتایج حاص  از تهیه نقشه

آمد. دست  به 18/0و  13/0، 13/0برابر با ترتیب  به 1313و  1331، 1331های  های تهیه شده، مقادیر ضریب کاپا برای نقشه سال نقشه

 درصد محاسبه شد. 11/13و  83/14، 34/14ترتیب  های مذکور نیز به صحت کلی نقشه

  

 
 های مطالعاتی های كاربری اراضی آبخیز تاالر طی سال نقشه (:2) شكل

جدول ه در هریک از طبقات کاربری اراضی در بکم لاهای مساحت طبقه، شاخص شک  لکه، تعداد لکه و تر نتایج حاص  از محاسبه سنجه

 اند. ارائه شده 3و شک   2

 در آبخیز تاالر مورد بررسی های سیمای سرزمین سنجهمقادیر محاسباتی  (:2جدول )

 مسكونی مرتع باغ آبی كشاورزی جنگل دیم كشاورزی سال سنجه

 1247/13 111799/08 953/01 4728/33 89806/41 2183/49 1368ساحت م
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 1760/58 108943/65 1157/67 9347/67 84361/05 5146/83 1379 طبقه

1393 5626/98 83479/95 10039/86 1941/30 106515/45 3113/91 

شاخص 

 شكل لكه

1368 4/29 8/56 3/66 2/98 14/82 2/65 

1379 8/02 9/22 3/18 2/76 16/43 2/55 

1393 6/79 9/15 2/82 2/69 15/43 2/87 

 تعداد لكه

1368 73 1014 1591 62 1010 317 

1379 240 1012 2562 117 1981 549 

1393 142 406 1845 80 899 459 

 تراكم لبه

1368 1/16 12/97 5/61 0/53 14/91 1/22 

1379 2/88 12/78 10/16 0/75 15/54 1/81 

1393 2/82 10/75 10/40 1/02 13/46 2/84 

 

  

  
 های مطالعاتی های سیمای سرزمین آبخیز تاالر طی سال نتایج محاسبه سنجه (:3) شكل

( کاهش و اراضی 14/81( و مرتعی )03/33مساحت اراضی جنگلی )ساله،  28طی دوره مطالعاتی  دست آمده براساس نتایج به

های اراضی کشاورزی دیم، کشاورزی  کاربری ضمناً ( افزایش یافته است.41/11( و مسکونی )31/1کشاورزی دیم )(، کشاورزی آبی )(، باغ )

درصد از سطح منطقه مطالعاتی را در سال  43/1و  12/0، 83/80، 38/31، 32/4، 33/2ترتیب  به جنگ ، مرتع، باغ و منطقه مسکونیآبی، 

 دهند. به خود اختصاص می 1313

ستاله پتژوهش    28کیلتومتر مربتع طتی دوره     14/81و  03/33ترتیتب   های اراضی جنگ  و مرتع به مقدار سنجه مساحت طبقه در کاربری

کیلومتر مربع  41/11و  31/1، 13/82، 84/34های اراضی کشاورزی دیم، کشاورزی آبی، باغ و منطقه مسکونی  کاهش یافته است. کاربری

بیت تبدی  از جنگ  و مرتع بته  زدایی و تخریب اراضی مرتعی در آبخیز تاالر با غال جنگ  اند. داشته1313تا  1331افزایش مساحت از سال 
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 های انسانی در منطقته دارد.  های مذکور و تا یر فعالیت وقوع پیوسته است که نشان از دسترسی زمین اراضی مسکونی و اراضی کشاورزی به

براستاس نتتایج    باشد. در یک راستا می Nakagoshi (2003)و  Abdullahو  Gholamalifard (2018)و  Shooshtariهای  این نتیجه با یافته

کشاورزی آبتی و بتاغ رونتد     ، مقدار سنجه مذکور در طبقات کاربری اراضی2و مندرج در جدول  شک  لکه سنجهدست آمده از محاسبه  به

ی یکستان  شایان ذکر است که شیب افزایش و کتاهش در طبقتات مختلتف کتاربری اراضت     های روند افزایشی دارند.  کاهشی و سایر کاربری

توان توسعه پیوسته دو کاربری اراضی کشاورزی آبی و باغ دانست که منجر به کاهش مقدار سنجه شک  لکته و   دلی  این امر رو می نیست.

گر این امر استت کته    های اراضی بیان گردد. افزایش مقدار شک  لکه در سایر کاربری های مورد اشاره می تر شدن کاربری بیان دیگر منظم به

ترین مقتادیر ستنجه    بیشنظمی سوق پیدا کرده است.  های کاربری اراضی از حالت استاندارد و منظم فاصله گرفته و به سمت بی لکه شک 
 کشتد.  تر در این دو کاربری اراضتی را بته تصتویر متی     های مرتع و جنگ  محاسبه شده است که تخریب بیش مورد بررسی نیز برای کاربری

های کاربری اراضی جنگ   ( نشان داد که تعدا د لکه2)جدول  کاربری اراضیطبقات مختلف  های سبه تعداد لکهتحلی  نتایج حاص  از محا

ها رخ داده و باعث کاهش  رسیده است. این نتیجه حاکی از آن است که پیوستی لکه 111به  1010و از  403به  1014ترتیب از  و مرتع به

شده است. این کاهش تعتداد لکته بتا افتزایش مقتدار شتاخص شتک  لکته )نتامنظم شتدن( در            ها طی دوره زمانی مورد مطالعه تعداد لکه

عنوان یتک شتاخص پرکتاربرد بترای      نماید. تراکم لبه به های رفتار کاربری اراضی را ارائه می های مذکور، پویایی و افزایش پیچیدگی کاربری

شاورزی آبی، باغ و منطقه مسکونی روند کلی افزایشی را دارد. این امتر  های کشاورزی دیم، ک کاربریباشد که  مطالعات سیمای سرزمین می

 یگتر بیتان د های اراضی مذکور افزایش یافته استت. بته    های کاربری دهد که با  ابت بودن مساحت ک  سیمای سرزمین، طول لبه نشان می

های مورد اشاره افزایش یابد کته منجتر بته     های همسایه در اطراف کاربری تغییرات موجود در آبخیز تاالر باعث شده است که تعداد کاربری

هتای کشتاورزی دیتم،     افزایش تراکم لبه شده است. در همین ارتباط، میانگین سنجه تراکم لبه در سه ستال متورد بررستی بترای کتاربری     

 محاسبه شد. 18/1و  33/14، 33/0، 13/12، 32/1، 21/2، باغ، مرتع و منطقه مسکونی برابر با کشاورزی آبی، جنگ 

 رییگنتیجه -4
 های سیمای سرزمین و تبیین تغییرات رفتار کاربری اراضی آبخیز تاالر انجام شد. سنجهپویایی منظور بررسی  پژوهش حاضر به

فته شد. ارزیابی به کار گرکاربری اراضی  بندی طبقهمجود برای های  رتمندترین روشداز ق عنوان یکی ان بهماشین بردار پشتیبالگوریتم 

های سیمای سرزمین شام  مساحت لکه،  های معمول صورت پذیرفت. سنجه های تهیه شده کاربری اراضی با استفاده از شاخص نقشه

نتایج  در طبقات مختلف کاربری اراضی استخراج شد. 1313و  1331، 1331های  شاخص شک  لکه، تعداد لکه و تراکم لبه در سال

های سیمای  بررسی سنجه باشد. های اراضی در آبخیز تاالر می های جنگ  و مرتع و تبدی  به سایر کاربری گر تخریب کاربری پژوهش بیان

رد. بر همین اساس مطالعه چندین سنجه های رفتار کاربری اراضی در آبخیز تاالر طی دوره مطالعاتی دا سرزمین نشان از افزایش پیچیدگی
منظور درک بهتر از وضعیت کاربری اراضی امری ضروری است که در پژوهش حاضر  ها با یکدیگر به سیمای سرزمین و بررسی ارتباط آن

ح راهکارهای سازی صحی منظور تصمیم گزاران بخش اجرا را به گیران و سیاست تواند تصمیم نتایج این پژوهش می قاب  دستیابی است.

های سیمای سرزمین در منطقه مطالعاتی و حتی سایر مناطق  سایر سنجهمطالعه  نهایتاًمدیریتی جهت نی  به توسعه پایدار کمک نماید. 

 گردد. پیشنهاد می و تا یر آن بر فرآیندهای موجود در آبخیز ای های مقایسه منظور ارزیابی به
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The purpose of this study is to investigate the behavioral characteristics of land use in Talar 

watershed, Mazandaran province. In order to achieving the research purposes, Landsat 

satellite images (TM and OLI sensors) were obtained from the relevant references during the 

years of 1989, 2000, and 2014. Signatures of land use classes were collected by field surveys 

and the utilization of TCC and FCC of used satellite images. In the next step, land use maps 

were produced by SVM algorithm and ENVI software. The accuracy assessment of prepared 

land use maps were performed using Kappa coefficient and overall accuracy. Landscape 

metrics of Class Area (CA), Shape Index (SHAPE), number of Patch (NP) and edge density 

(ED) were extracted using Fragstats software in each land use class and its changes were 

investigated. Based on the results, Kappa coefficient of land use maps was calculated 0.87, 

0.86 and 0.85 in studied years, respectively. Also, the area of forest and rangelands land uses 

decreased and the land uses of dry farming, irrigated farming, orchard, and residential area 

increased. In addition,the highest amount of SHAPE index was obtained for rangeland and 

forest land uses. The findings of this research can draw the land use behavior of Talar 

watershed in order to be considered in regional planning and policy making .  

Keywords: Land Management, Land use, , Landsat Satellite, SVM algorithm, Terrset 
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