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چكيده
از آنجایی که اراضی کشاورزي منطقه دشتی اردبيل از ارزش بسيار زیادي به لحاظ تامين مواد غذاایی دارد و بایذ سياسذ هذاي اسذتداد
مناسب از کاربريها در این عرصه به خوبی م یری گردد .لزوم تعيين رون و نرخ تب یل پوشش اراضی براي برنامهریزان توسعه به منظذور
برقراري نظامنامه استداد از زمين ضروري اس  .به این منظور اطالعات پویاي زمانی سنجش از را دور میتوان نقش مهذ و مذو ر بذراي
پایش و تجزیه و تحليل تغييرات کاربري با استداد از تکنيکهاي آشکارسازي رقومی تغييرات که فراین تعيين یا توصيف تغييرات درنذو
پوشش اراضی و وضعي

استداد زمين براساس اطالعات تصاویر چن دور زمانی اس  ،داشته باش  .فرض اساسی در استداد از داد هذاي

دورکاوي در این مطالعات بر این پایه اس که میتوان رون صعودي و نزولی تغييرات بين دو یا چنذ تذاریر را شناسذایی و در سذا هذاي
مختلف مورد تعقيب و پایش قرار داد و روابط متقابل ميان پارامترهاي طبيعی و اجتماعی و اقتصادي را کشف نمود .در این بخش از روش
و مت لوژي سنجش از دور بر مبناي تصاویر ماهوار اي موجود و در دسترس با توجه به تکنيکهاي طبقهبنذ ي نظذارت شذ

بذيشتذرین

شباه براي شناخ تغيير کاربري اراضی در مح ود توسعه یافته شهر اردبيل استداد ش .
واژههای کليدی :دورکاوي ،طبقهبن ي ،آشکارسازي تغييرات  ،کاربري اراضی.

 -1استادیار گرو سنجش از دور و  ،GISدانشکا آزاد اسالمی واح علوم وتحقيقات تهران ،ایران.
-2کارشناس ارش علوم محيط زیس ( ارزیابی و آمایش سرزمين) ،دانشگا آزاد اسالمی واح علوم تحقيقات ،تهران،ایران *(مسئو مکاتبات).
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خيرخواه زرکش و همكار

زمينه و هدف
شهرنشينی یک فراین اجتنابناپایر در نتيجه توسعه
اقتصادي و رش جمعي

میباش  .اح اث سکون گا ها عالو

هماهنگ با نو تغييرات و ابعاد کاربريها.

بر تا ير روي اراضی کشاورزي که منجر به نتایج ه چون
تجزیه و کاهش ميزان عملکرد میگردد ،نظر به استقرار اکثر
ساخ

و سازها و تمرکز جمعي

کيدي

این منابع ا رگاار خواه بود .از آنجایی که امني

باال دراطراف منابع آبی بر
غاا

و ازدس رفتن مستمر اراضی کشاورزي از معضالت جهانی
اس

کنتر و نظارت بر این مسایل ضروري اس  .به منظور

حدظ امني

 -2تع یل و تصحيح مطالعات آمایش سرزمين استان،

 -3ارزیابی بسياري از طرحها با تلديق الیه کاربري
اراضی با سایر اطالعات ،متناسب با رون تغييرات.
محدوده مطالعات
مح ود مورد مطالعه در کوهپایه سبالن  ،دش
حاصلخيز کشاورزي و حوز استحداظی شهراردبيل  ،از توابع
شهرستان اردبيل قرارگرفته و مختصات آن بر اساس سيست

غاایی ،غلبه بر تغييرات کاربري اراضی  ،توسعه

 293362 UTMتا 283232متر شرقی و  4242384تا

اراضی کشاورزي و ماکزیم کردن تولي در واح سطح اراضی

 4230989متر شمالی میباش  .مساحتی این مح ود بالغ

اراضی

بر  11000هکتار بود و دامنه تغييرات ارتداعی حاک بر

کشاورزي و به ح اقل رسان ن ميزان تخریب در اراضی موجود

منطقه بين  1300 -4311متر اس

و بهدليل وجود منابع

باش  .ه چنين ه ف فرعی کنتر افزایش ناخواسته و بیرویه

آبی فراوان و خاك حاصلخيز ،تح

آب و زمين

ه ف اصلی در این رابطه میتوان باال بردن نسب

رش جمعي

وغلبه بر توسعه شهرها میباش  .درراستاي این

اه اف چون اراضی کشاورزي دش

اردبيل ،از ارزش بسياري

به لحاظ تامين مواد غاایی دارد ،تعيين رون تب یل پوشش
اراضی کشاورزي به سایر کاربريها با اطالعات پویاي زمانی
سنجش از را دور با تکنيک آشکارسازي تغييرات میتوان
یک نقش مه در تجزیه وتحليل تغييرات کاربري داشته باش .
آشکارسازي رقومی داد هاي ماهوار اي فراین
توصيف تغييرات درنو پوشش اراضی اس

تعيين ،یا

و وضعي استداد

از زمين را براساس اطالعات تصاویر رقومی چن دور زمانی

1

و روابط متقابل ميان پارامترهاي طبيعی ،اجتماعی واقتصادي
را ارزیابی و کشف نمای  .در نتيجه این مطالعات در برنامه-
ریزيهاي توسعه سرزمين میتوان از اهمي

خاصی برخوردار

باش  .ه چنين تهيه نقشه تغييرکاربري اراضی از آن جه که
نتایج حاصل ،درمباحث ذیل میتوان مدي باش  ،از اهمي
خاصی برخوردار اس .
 -1شناسایی پتانسيلهاي از بين رفته و شناخ
واکنش طبيع در طو زمان نسب به فعالي ها.

1 -Temporal Series

م یری

پتانسيل خوبی براي توسعه کشاورزي دارن .
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شكل  -1نقشه موقعيت نسبی و جغرافيایی محدوده مطالعات

 -2نقشه توپوگرافی رقومی ش

روش بررسی

با مقياس .1/80000

 -3نقشه رقومی طرح تدصيلی شهر به منظور تصحيح

چهارنو داد پایه به صورت تصاویر و نقشه در این

هن سی و تطبيق صح

بررسیها مورد استداد قرار گرفتهان که عبارتان از:

تصاویر با اطالعات زمينی

(.)GCPs

 -1تصاویر TMو  ETMبراي دور زمانی 1660الی
 2002با مسير 192/33و تصویر  IRSبراي سا
2002طبق مشخصات ارایه ش

در ج و شمار .1
جدول -1مشخصات عمومی تصاویر و سنجنده ماهوارهها

مشخصات /نام ماهواره

لندست 5-8

لندست7

IRS-1C

مدار،ارتفاع ،دوره بازگشت

شبه قطبی705 ،کيلومتر 11 ،روز

شبه قطبی 705 ،کيلومتر 11 ،روز

شبه قطبی 705 ،کيلومتر 11 ،روز

+

کشور سازنده و سنجنده

کشور آمریكاTM ،

کشور امریكا ETM

کشور هندوستان LISS-III

زاویه ميل

44/1درجه

44/1درجه

44/7درجه

عرض تصویربرداری

145کيلومتر

145کيلومتر

182کيلومترPAN=70km-

قابليت تفكيک زمينی

00متر ،باند10=1متر

00متر ،باند10=1مترPAN=15m ،

 20/5متر مرئی ،مادون قرمزPAN=5/8m،

تعداد باند

7عدد

4عدد(مرئی  7عدد)

مرئی و مادون قرمز0عددPAN ،یک عدد

محدوده طيفی

0/85-2/05ميكرون

0/85-2/05ميكرون

مرئی  0/52-1/70ميكرونPAN=/5-/75µ،

ردیف

نام ماهوار

1

لن س 4

سنسور
TM

1660

2

لن س 8

TM

1663

3

لن س 2
IRS

4

+

تاریر

تاریر تصویربرداري
23/08/1661آوریل
03/09/1663می

ETM

2002

23/10/2002اکتبر

LISS

2002

31/3/2002اگوس
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کشف ،شناخ

روش شناسی
طبقهبن ي تصاویرماهوار اي :روش دورکاوي با توجه
به تکنيکهاي طبقهبن ي نظارت ش

بيشترین شباه

بر

خيرخواه زرکش و همكار

و نقشهبرداري تغيير کاربريهاي اراضی در

مح ود توسعهیافته شهر اردبيل طبق شکل الگوریت شمار 2
استداد ش که هر ک ام از مراحل عبارتان از:

مبناي تصاویر ماهوار اي دور زمانی  1660الی  2002براي

شكل -2الگوریتم طبقه بندی تصاویر ماهواره ای
 -1-1-8بررسی ميزان همبستگی بين باندها

لحاظ خصوصيات طبيعی ک ترین همبستگی را مطابق ج او

به منظور انتخاب بهترین بان ها در روش طبقهبن ي

ماتریس کوواریانس و همبستگی به یک یگر داشته و بيشترین

اق ام به آناليز ماتریس همبستگی گردی و از بانذ هایی کذه از

اطالعات را میتوان از آنهذا اسذتخران نمذود ،اسذتداد شذ .

جدول -2ماتریس همبستگی باندهای تصاویر

آشکارسازی تغییرات کاربری اراضی شهراردبیل...
تصحيح هندسی تصاویر

51
بارزسازی تصاویر

رفع خطاهاي هن سی وپردازش تصاویر ماهوار اي

در این تحقيق بارزسازي تصویر به منظور افزایش

وتطبيق آن با واقعي هاي معلوم زمينی جه تجزیه وتحليل

دق  ،آشکارنمودن مرز بين خصوصيات و بهبود قابلي

تدسير

داد هاي پایه الزم و ضروري اس  .در این مطالعه با توجه به

بصري تصویرها با روش بارزسازي تع یل هيستوگرام در فاصله

اینکه روشهاي تصحيح هن سی به دو دسته کلی یعنی

درجه روشنایی  0 -288باکمک نرم افزار الویس انجام گرف .

روش جزء به جزء و روش کلی تقسي میگردن ( .)1با

تهيه ترکيب باندی

استداد از روش کلی که تعيين چن نقطه کنتر و معلوم

دو ترکيب رنگی شبه طبيعی شامل بان هاي 843

زمينی و تعيين مختصات آنها در سيست مختصات نقشه و

تصاویر TMو  ،ETMو یک ترکيب رنگی شبه طبيعی شامل

تصویر میباش  .تصحيح هن سی و زمين مرجع نمودن تصاویر

بان هاي  432تصویر ، IRSازبين بان هاي قابل روی

انجام گردی  .ميزان خطاي محاسباتی بين نقاط معلوم زمينی

با خصوصيات واقعی زمين و چش انسان براي تدسير آسان و

و تصاویر در ح

قابل قبو یعنی  0/4پيکسل برآورد

منطبق

کالسبن ي کاربريها تهيه ش .

گردی .

شكل -0ترکيب رنگی شبه طبيعی باندها

1

کالسبندی کاربریها

افزایش قدرت تفكيک

افزایش ق رت تدکيک بان هاي مختلف نسب

به بان

از آنجاییکه ه ف اصلی در فراین طبقهبن ي تصویر تب یل

داراي ق رت تدکيک باالتر توسط روشهاي ادغام ق رت

ارزشهاي طيدی تصاویر و داد هاي ماهوار اي به اطالعات

شرایط زیر براي تع ادي از تصاویر

مدي و قابل استداد میباش ( .)4به منظور تعيين ارزش و

داراي ق رت تدکيک پایين (تصاویر  TMسا  )60-63با

کالسبن ي داد هاي دورکاوي الگوریت طبقهبن ي نظارت

استداد از تصویر پانکروماتيک ( )PANبان  8ماهوار IRS

ش

که به طور کمی واریانس یا ضریب

انجام پایرف .

همبستگی واکنش طيدی کالسها را موقع طبقهبن ي یک

تدکيک مکانی با رعای

 -1همزمان بودن -2 .پوشش مکانی یکسان-3 .

بيشترین شباه

پيکسل ناشناخته درنظرگرفته و ارزیابی میکن و به عنوان
بر اساس پارامترهاي آماري اس

تطابق تکنولوژي سنجن ها -4 .همسان بودن سيست زمين

یک روش با بيشترین دق

مرجع.

براي این مطالعات انتخاب و با استداد از شناخ بان هایی که
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ک ترین وابستگی طيدی را به یک یگر دارن تصاویر ماهوار اي
4دور زمانی  1660-2002در  4کالس ساخ
کشاورزي ،2آب 3و زمين بایریا کاش

نش

4

و ساز، 1

خيرخواه زرکش و همكار

روش مقایسه پس از طبقذه بنذ ي 9کذه عمذومی تذرین روش
آشکار

طبقهبن ي (8

گردی ن ).

شكل  -8کالسهای کاربری اراضی شهر اردبيل ()1440-2007

آشكارسازی تغييرات

5

سازي تغييرات براي مقایسه مستقل تصاویر اسذ تهيذه شذ .

به منظور شناسایی و آشکارسازي تغييرات کاربريها،

این روش به خاطر استداد از دو تصویر به صذورت مسذتقل و

معموال ميزان و رونذ تغييذرات کذه تذابع شذرایط محيطذی و

نيز کاهش مشذکل نرمذاليز کذردن تدذاوت بذين سنسذورها و

طبيعی منطقه میباش  ،تعيين میگردد .اگر تغييرات چشذ -
ان از در یذک تصذویر بذا مقيذاس مناسذب تهيذه شذ

باشذ ،

آشکارسازي تغييرات به طور نسبی آسان خواهذ بذود مگذردر
صورتیکه تغيير مکانی به صورت خيلی ریذز درسذطح تصذویر
توزیع ش

و درسطح پيکسل مرئی و قابذل شناسذایی نباشذ

( .)9پس از ارزیابی دق
ش

طبقهبن ي ،نقشذه تغييذرات عذارض

بر کاربریها در چن دور زمانی( 12ساله) بذا اسذتداد از

1- Built up
2- Agricultural
3- Water
4- Bare land
5 -Change Detection

شرایط اتمسدري دو دور زمانی مو رترین تکنيک اب

شذ

میباش  .تجزیه و تحليل توزیذع مکذانی کذالسهذاي مختلذف
کاربري اراضی و تغييذرات عذارض شذ

بذا تشذکيل جذ و

2

کراس با استداد از نرم افذزار الذویس انجذام گرفذ  .درایذن
روش طبقههاي یک کالس با طبقات کالس تصذویر دیگذر دو
به دو با الگوریت ح اکثر مشابه

بایک یگر مقایسه و ميذزان

تغييرات در کاربري طبق ج و شمار  3مشخص گردی .

6 - post-classification
7- cross tab
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جدول  -0ميزان تغييرات کالسهای کاربری اراضی

طبق محاسبات انجام ش  ،افذزایش مسذاح

صذرفا

کشاورزي نسب

به کاربري شهري در نمودار 1نزولذی بذود و

کذذاربري شذذهري ( از 1468هکتذذار در سذذا  1660بذذه4212

مسذذاح ایذذن اراضذذی از  3133هکتذذار در سذذا ( 1660

هکتار در سا  )2002معاد  2212هکتار بود که ح ودا 2/3

2002

برا بر ،برمساح
ش

این کاربريها درطی م ت  12سذا افذزود

معاد 20/12درص کاربریها) به  4632هکتار ،در سا
( 42/23درص ) تنز داشته اس .

اسذ  .شذيب منحنذی تغييذرات مسذاح بذراي اراضذی

نمودار  -1ميزان تبدیل وتغييرکاربریها ()1440 -2007
بحث و نتيجهگيری
در ا ر توسعه شهري در طو

دور زمانی مورد

کشاورزي دش

اردبيل گردی

اس  .اطراف منطقه شکار

مطالعه ،تغييرات عم اي روي کاربريها رخ داد و ادامه این

ممنو شورابيل نيز که یکی از چش ان ازهاي منحصر به فرد

رون منجر به تخریب مق ار زیادي از اراضی درجه یک

و سازهاي بیرویه مسکونی ،اجراي

استان اس

در ا ر ساخ
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برنامههاي توسعه شهري و انتقا

پساب منابع خانگی و

خيرخواه زرکش و همكار

 -3دستخوردگیها در حاشيه رودخانهي بالخلو چاي

تشکيالت دولتی و غير دولتی در معرض آلودگیهاي زیس

به لحاظ تمرکز و ساخ و سازهاي مسکونی و صنعتی که در

محيطی قرار گرفته اس  .ه چنين طبق نقشه  8که

طی چن دهه گاشته رخ داد  ،بر خصوصيات کيدی منابع

آشکارسازي تغييرات کاربريها را از سا  1660الی 2002

آبی تا ير گااشته اس .

نشان میده  ،نتایج رون تغييرات در دور هاي زمانی اشار
ش

عبارتان از -1 :به صورت پویا رون توسعه شهري اکثرا

در ت اخل با کاربريهاي کشاورزي بود اس .
 -2ساخ

ضمنا این تحقيق نشان داد که داد هاي دورکاوي از
توانایی باالیی در استخران نقشه کاربري اراضی و ه چنين
ارزیابی تغييرات کاربري برخوردارن .

و سازها عموما در حاشيه شهر و

روستاهاي نزدیک به مناطق شهري اتداق افتاد اس .

شكل  -5نقشه آشكار سازی روند تغييرات کاربری اراضی شهر اردبيل
 -2فاطمی ،سي باقر .رضایی یوسف  .1334.مبانی

تشكر و قدردانی
از همکاران مرتبط با این تحقيق به خاطر راهنمایی و
ارایه روشهاي بررسی و داد هاي مختلف

صميمانه

سپاسگزاري مینمایي .
منابع
 -1فيضی زاد  ،بختيار .و همکاران . 1338 .مطالعه
موردي آشکارسازي تغييرات کاربري اراضی شهرك
ان یشه تبریز با استداد ازروش طبقه بن ي شیء
گرا.
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