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 دهیچک
 هابرداریبهره تغيير و تخریب اثر كاهش برای اراضي مدیریت و ریزیامکان برنامه ،ياضارو پوشش  یتغييرات كاربر با ارزیابي     
 ریاستفاده از تصاوبا  1394تا  1366های ارزیابي تغييرات كاربری اراضي استان اردبيل بين سال پژوهش، نیهدف ا .پذیر استامکان

بوده  8( لندست OLI) Operational Land Imagerتصاویر ماهواره سنجنده  و 5( لندست TM)  Thematic Mapperماهواره سنجنده
و ضریب  صحت هایي، تشکيل ماتریس خطا و مقایسه مؤلفهنياز نقاط كنترل زم با استفاده ءگرايشبندی روش طبقه یياست. ابتدا كارا
 1394سال و  70/0 و %3/82برابر ترتيب به 1366سال و ضریب كاپا برای  كل صحت شد. ارزیابيحاصل  هاینقشه كاپا برای

مراتع سطح  1394تا  1366 هایسال نينشان داد كه در ب آشکارسازی تغييرات جینتا .محاسبه شد 90/0و  %94برابر با ترتيب به
 %1/3آبي كاهش و زراعت  نسبت به سطح كل استان اردبيلهکتار  7/9393 برابر %5/0 هاو جنگلهکتار  3/75039 برابر 2/4%
نسبت به سطح كل  هکتار 4/12632ابر بر %7/0 دیم زراعت هکتار و 7/14989برابر  %8/0ي مناطق مسکون ،هکتار 8/55276 برابر
 برابر با مزاریمراتع به د لیتبد ،داده است در منطقه رخ مطالعه بازه زماني مورد كه در يراتييتغ نتریعمده .اندافتهی شیافزا ،استان
از مراتع، تبدیل زراعت آبي به دیم برابر با  هکتار 9/49836برابر  %8/4 يكشت آب يو اراضهکتار  2/141794در حدود  8/13%
 یضرورت جد انگرياست كه بهکتار  9/1059در حدود  %1/6هکتار و تبدیل جنگل به مرتع برابر با  8/11464در حدود  7/7%

 است. يتیریمد هایاستيدر س یبازنگر
 
 ای، شيءگرا.ماهواره: استان اردبيل، تغييرات زماني كاربری اراضي، تصاویر های كليدیواژه

 

 مقدمه
 چند يكشور ط تيرشد قابل مالحظه جمع ليدل به

كشاورزی و  هاینيمنظور توسعه سطح زمبه دهه گذشته،
ي عيمنابع طبسطح و كاهش  بیشاهد تخر يمناطق مسکون

اقتصادی  -ياجتماع یجد یامدهايمنجر به پ كه ميهست
ها و مهاجرت مانند فرسایش خاک، افزایش سيالب

 Ahani et alMombeni ;2018 ,.)روستائيان شده است 

., 2009et al.) ،مطالعه تغييرات كاربری و پوشش اراضي 
 هایدهیانسان و پد انيدرک بهتر تعامالت م یبرا یيمبنا
را  ينيممنابع ز نیمناسب از ا و استفاده تیریو مد يعيطب

 Heidarizadi & ., 2019et alElagouz ;) كنديفراهم م

Behbahani, 2019Mohammadian .) كه نحویبه
 صحتسرعت و  شیافزا برای ی سنجش از دورريكارگبه

 طالعاتدر م تغييرات كاربری و پوشش اراضيبرآورد 
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 یيهای اجرانهیو كاهش هز حيصح يمنظور طراحبه
(.  Mobin, 2017et alHeydarian ;2014 ,.) ستضروری
تغيير كاربری که عوامل مؤثر در نیايل به دل سوی دیگر از

 هستند، ريمتغ يو مکان يلحاظ زمان ازو پوشش اراضي 
 پوشش اراضي آشکارسازی تغييرات كاربری و ندیفرا
 ریاز تصاو استفاده است. با برزمانو  دهيچيپ اريبس

و  گسترده ،اعتمادروز، قابل های بهداده ای كهماهواره
 كنند،يمنظم فراهم م يشدن در فواصل زمان قابل تکرار

 al etGhorbani ,.) كرد برطرف مشکل را نیتوان ايم

., et al., 2019; Msofe et al2011; Khanamani 

ي كاربری اراض راتييآشکارسازی تغ نهيدر زم (.2019
 ،است انجام شدهو ایران در جهان  يهای مختلفپژوهش
های مختلف ( از روش2016) Raiو  Singhمثال  عنوانبه

ای با هدف تعيين تغييرات كاربری آناليز تصاویر ماهواره
 در هند پرداختند. 2016تا  1980اراضي در دوره زماني 

 شدتبهدهد كه توسعه مناطق شهری نشان ميآنان نتایج 
پوشش گياهي و  باعث از بين رفتن اراضي كشاورزی،

بيشترین تغييرات در بازه زماني  بي شده است ومنابع آ
( تغييرات 2017) Mobinرخ داده است.  2016تا  2000

كاربری اراضي دانباد در كشور هند را با استفاده از 
بررسي و  2011تا  1998های تصاویر لندست در سال

پوشش منطقه  ای دری كرد كه تغييرات گستردهريگجهينت
فعاليت معدن باعث افزایش رخ داده و افزایش سریع 

توجه مناطق شهری، كاهش پوشش جنگلي متراكم و قابل
اراضي كشاورزی شده است و عواملي مانند رشد جمعيت 

بر روی  رگذاريتأثعوامل  عنوانبهو رشد اقتصادی را 
 و Fanپوشش اراضي و كاربری گزارش كرده است. 

به بررسي اراضي شهری فونيکس  (2017همکاران )
تصاویر مجموعه آمریکا با استفاده از متحدهتایاال

آنان نتایج  پرداختند. 2010تا  1991های ای سالماهواره
نشان از كاهش پوشش گياهي و افزایش اراضي شهری 

همچنين تبدیل مزارع كشاورزی به اراضي شهری را  دارد.
محيطي این تغييرات یکي از مهمترین عوامل زیست

( با استفاده 2019و همکاران ) Elagouzارزیابي كردند. 

های سنجش از دور به آشکارسازی تغييرات از داده
دلتای رود نيل در  دركاربری اراضي و پوشش زمين 
وسعت كه دهد نشان ميآنان كشور مصر پرداختند. نتایج 

 افزایش يماه پرورش مزارع ی و، شهریمناطق كشاورز
و   Khanamaniاست.یافته سطح منابع آبي كاهش و 

با  يو پوشش اراض یكاربر رييروند تغ( 9201همکاران )
در  المیدشت برتش دهلران ادر استفاده از سنجش از دور 

را با استفاده از  1393تا  1367های بازه زماني سال
كه دهد مينشان آنان نتایج روش شيءگرا ارزیابي كردند. 

و  بيشترین تغييرات ،متوسطدارای وضعيت مرتع  یكاربر
كه دليل آن داشت قرار  یاراضي كشاورز یرتبه بعددر 

 جمعيت و وجود منابع آبي كافي در این ناحيه افزایش
 به Ebrahimi (2018)و  Kianisalmiگزارش شده است. 

بررسي روند تغييرات مرغزارهای شهركرد پرداختند و 
نسبت  1395كه در سال داشت از آن آنان حکایت  نتایج

از مرغزارهای شهركرد به اراضي  %48، 1366به سال 
مسکوني و كشاورزی تغيير كاربری یافته است. 

Mombeni ( در پژوهشي در ارتباط 2018و همکاران )
ضي اميدیه خوزستان به این ابا پایش تغييرات كاربری ار

موجود در  یپویاترین كاربر یكشاورز نتيجه رسيدند كه
 2014تا  1990 كه وسعت این اراضي طي ه استمنطق
روند همچنين را در پي داشته است؛  یصعود یروند

در صورت افزایشي بوده؛ مسکوني نيز به یتغييرات كاربر
نشان داده را روند كاهشي اراضي مرتعي  یكاربر حالي كه
( در پژوهشي تحت 2019و همکاران ) Nabizadehاست. 

ييرات كاربری اراضي حوزه بيني تغعنوان پایش و پيش
اراضي مرتعي طي كه آبخيز شهرستان فارسان بيان كردند 

كاهش و اراضي كشاورزی  1396تا  1365های سال
( در 2019و همکاران ) Nobaharanافزایش یافته است. 

 یهاالست سماهواره لند ریتصاوپژوهشي با استفاده از 
و پوشش  یكاربر راتييتغ 2018و  2004و  1990
رسي و بر را تان فارسسدر منطقه مرودشت ا ياراض

 1990ال ساله از س 28دوره  کی يطكه  گزارش كردند
و مراتع با كاهش  یاورزشك ياراضسطوح  2018ال ستا 

http://wsrcj.srbiau.ac.ir/?_action=article&au=92858&_au=Khatereh++Nobaharan
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و  ریبا يت كه اراضسا يدر حال نیا ،تاسهمراه بوده 
 .اندطح داشتهس شیافزا يمسکون قمناط

كاربری و پوشش  روزافزونبا توجه به تغييرات 
 چگونگي این تغييرات ،مسئله اراضي و ضرورت درک

در راستای رفع آینده  ریزیبرنامه و كالن مدیریت برای
 ،ياراض یكاربر راتييتغ یآشکارسازمشکالت احتمالي، 

شده  یديموضوع كل کیبه  لیتبد ،منابع شیپا یبرا
 تغييرات كاربری تعيين تحقيق با هدفاین  بنابراین، .است

و  TMهای دهنتصاویر سنج به كمک استان اردبيل اراضي
OLI  و همچنين بررسي روند 8و  5ماهواره لندست 

 از استفاده اراضي با كاربری و پوشش زماني تغييرات

 روش شيءگرا انجام شده است.
 

 هاو روشمواد 
 منطقه مورد مطالعه

 15'غرب ایران و در حد فاصل در شمال اردبيلاستان 
 39° 42'و  37° 9'و شووورقي طوووول  48° 56'و  °47

. مسواحت آن  (1قرار گرفته اسوت )شوکل   شمالي  عرض
از سطح دریاهای آزاد بين آن هکتار و ارتفاع  1757528

استان اردبيل براسواس اطالعوات    .استمتر  4811تا  15

سووار، گرموي،   آبواد، بيلوه  های سينوپتيک )پارسایستگاه
شهر، اردبيل، نمين، خلخال، سرعين و نيور( دارای  مشگين

متور و دموای ميوانگين    ميلوي  732توا   300بارندگي بين 
گراد )ميانگين سوي  درجه سانتي 4/15تا  4/8ساالنه بين 

et aleh Mami Kak ,.( اسوت ) 1394تا  1364 -ساله 

 44توا   -5/38هوای مطلوق بوين    درجه حورارت  (.2017
 فيروزآبواد  یهوا سوتگاه یترتيوب در ا درجه سلسيوس بوه 

از اخوتالف شودید    حکایوت خلخال و مشيران اسوت كوه   
 ,Ardabil Meteorological Organization)دارد  یيدما

دشوت  ل،يو اردب متعدد در استان یهاوجود كوه با (.2015
 مغان در قسمت شمال، دشت همانند يعيو وس هموار یها

 منطقوه  یاو دشوت دامنوه   یقسمت مركز در ليدشت اردب
 یمايسو  و ارشق وجود دارد كه موجب شوده  شهرنگيمش
 يتلقو  یكشواورز  یينما با یااستان دشت و دامنه يعموم
اسوتان   يو جنگلو  يمرتعو  یهوا ستمياكوس سویي از شود.

 يبند كوهستانانيم یهادامنه ،يعموماً در ارتفاعات فوقان
 پيو ت 66 عدر مجموو  انود. واقوع شوده   یاجلگه يو نواح
منفورد و   پيو و پنج ت ياهيدر چهار گروه گ يمرتع ياهيگ
  شده است. حیتشر يجنگل شگاهیرو یهاپيت

 

 

 
 شکل 1- موقعیت منطقه مورد مطالعه در کشور
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 30) ياهيگ پيت 25( با Artemisiaدرمنه )ي اهيگ گروه
 ياهيگ پيت 16( با Astragalusگون ) ياهيدرصد(، گروه گ

 Perennial) يدائم انيگندم ياهيگ گروهدرصد(،  40)

Grasses ي اهيدرصد( و گروه گ 12) ياهيگ پيت 16( با
( با چهار s cornutaOnobrychiخاردار ) یابوته اسپرس

درصد( از  2) يمنفرد مرتع پيدرصد( و پنج ت 5) ياهيگ پيت
 نيهمچن اند.را به خود اختصاص داده يعيطبي اهيپوشش گ

بلوط،  -منفرد )راش  پيبا هشت ت يجنگل یهاشگاهیرو
 -بلوط  ختهيآم د،يسف ديب -ممرز، گز  -فندق  خته،يفندق آم
 پيو ت يپسته وحش ایبنه  پيارس، ت پيآزاد، ت -ممرز 
از  صددر 11 برابر( کميك -تلو  اهسي ۔زالزالک ختهيآم

 انداستان را به خود اختصاص داده يعيطب ياهيپوشش گ
(., 2020; Ghafari et al., 2017, Ghafari et alGhafari 

., 2017et al., 2018; Sharifi et al). 
 

 روش تحقیق
سازی و آماده مرحله كسب 4فرایند تعيين تغييرات در 

پردازش شامل تصحيحات هندسي، ، پيشهاداده
اتمسفری و توپوگرافي، پردازش شامل تهيه -رادیومتریکي

نقشه كاربری اراضي و انتخاب تکنيک آشکارسازی 
پردازش شامل ارزیابي صحت مطابق نمودار تغييرات، پس

 انجام شد. 2فرایند پژوهش در شکل 
 

 
 شکل 2- مراحل کسب و آمادهسازی روند انجام پژوهش

 
 هاسازی دادهکسب و آماده -1مرحله 

برای مطالعه  گسترده طوربهای لندست تصاویر ماهواره
در  شود.تغييرات كاربری اراضي و پوشش زمين استفاده مي

و  1366سال  5لندست  TMهای سنجنده تحقيق از دادهاین 
 28در یک بازه زماني  1394سال  8لندست  OLIسنجنده 

ساله برای پایش تغييرات كاربری اراضي و پوشش زمين 
استان اردبيل استفاده شد. این تصاویر زمين مرجع شده و در 

 شمالي قرار دارند. 39و  38در زون  UTMسيستم تصویر 
شناسي آمریکا كور در سایت سازمان زمينتصاویر مذ

 The United States) استرایگان در دسترس  صورتبه
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Geological Survey, 2015.) منظور ارزیابي صحت به
 1:25000های توپوگرافي ها از نقشهنقشهاین هندسي 

(National Cartographic Center, 2015) .استفاده شد 
ها از داده وتحليلی و تجزیهبندطبقه همچنين برای پردازش،

ي انتخاب ریتصاو افزارهای سنجش از دور استفاده شد.نرم
كاهش اثر  منظوربهبرای ارزیابي تغييرات كاربری اراضي 

باعث اختالف مراحل  كه در دما، بارش و ارتفاع راتييتغ

شود، در تاریخي نزدیک مي مختلف اهانيدر گ يکیفنولوژ
باالیي قالبيت ( و 1اند )جدول شده گرفتهبه هم در خردادماه 

تفاوت سنجنده  با در ارتباط برای مقایسه با یکدیگر داشتند.
 Nearestهمسایه ) نیترکینزدبا استفاده از الگوریتم 

neighbor) تمامي باندهای دو تصویر به اندازه  هایپيکسل
 ,Jensen( شد )Resampling)دوباره گيری متری نمونه 30

Field Guide, 20152005; ERDAS .) 
 

 ای و نقشه توپوگرافی مورد استفادهتصاویر ماهواره -1جدول 

نوع داده مورد 

 استفاده
 نام سنجنده لندست

نام منطقه 

 تصویر
 قدرت تفکيک/ مقياس فرمت داده تاریخ ميالدی اخذ تصویر گذر مسير

 ایتصویر ماهواره

5 TM 
 33 167 اردبيل

10/6/1987 

GeoTIFF 30 

8 OLI 23/6/2015 

5 TM 
 34 167 خلخال

10/6/1987 

8 OLI 23/6/2015 

5 TM 
 34 166 انزلي

19/6/1987 

8 OLI 16/6/2015 

 SHP(2.5D) 1:25000 2003 - - استان اردبيل - - نقشه توپوگرافي

 

 پردازش تصاویرپیش -2مرحله 
ي احتمال یها و خطاهااعوجاج هيكل حيتصح منظوربه

اصالح رادیومتریکي، اتمسفری، هندسي مانند موارد مختلفي 
قرار گرفت كه مورد توجه پردازش پيش و غيره در مرحله

 تشریح آنها در ذیل ارائه شده است.
 

 تصحیح هندسی
ای در وتحليل تصاویر ماهوارهاولين مرحله برای تجزیه

. برای استبيشتر مطالعات چند زمانه عمل تصحيح هندسي 
 ابتدا كرد و تفسيرهای مختلف را پردازش اینکه بتوان داده

 مختصات سيستم یک به زمانه چند و يفيچند ط تصاویر

 كنترل نقاط برداشت با تحقيق این شدند. در تبدیل واحد

 100) 1:25000 توپوگرافي هاینقشهنقطه( از  900) زميني
 ونقطه(  100یاب جهاني )موقعيت سيستم از نقطه(، استفاده

نقطه(، آرشيو تصاویر  300شده )ای تصحيحتصاویر ماهواره
های هوایي سنواتي پوششي نقطه( و عکس 300گوگل ارث )

برای تصاویر سال  1373سال  1:40000كشور در مقياس 
م به تصحيح هندسي تصاویر در نقطه( اقدا 200) 1366

دست خطاهای به افزارهای سنجش از دوری شد.محيط نرم
 4/0و  5/0ترتيب برابر به OLIو  TMآمده برای سنجنده 

به دوباره برداری در مرحله بعد با كمک نمونه پيکسل بود.
همسایه تصاویر در جهت شمال توجيه و  نیترکینزدروش 

 گردانده شدند.
 

 اتمسفری -رادیومتریکی تصحیح 
 و خطاهای توپوگرافي اتمسفر، آثار اصالح منظوربه

موجود  اطالعات به توجه با رقومي هایداده روی سنجنده
 تصاویر در محيط (، كليهMetadataتصاویر در فراداده )
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با استفاده از مدل تصحيح سنجش از دور  یافزارهانرم
 شدند. تصحيح FLAASHاتمسفری 

 
 وگرافیتوپ تصحیح

این نوع خطاها در اثر وجود اختالف ارتفاع در 
و با افزایش ارتفاع  آیدبوجود ميی سطح زمين ناهموار

توپوگرافي تنها بر  شود.مقدار این نوع خطا نيز بيشتر مي
گذارد بلکه بر خصوصيات هندسي یک تصویر اثر نمي

توجهي قابلنيز اثر  شده شیپا روشنایي و بازتاب ناحيه
های محلي زوایای دید و ناشي از تفاوتاثرها این  گذارد.مي
سازی در عوارض كوهستاني است؛ بنابراین روشن
های زميني ممکن است مقادیر كامالً متفاوتي نمایش پوشش

 دهند كه به جهت آنها و موقعيت خورشيد در لحظه
 et alBarati Ghahfarokhi ,.تصویربرداری بستگي دارد )

 زیاد وسعت به توجه با اتمسفریک، تصحيح از پس(. 2009

منطقه،  از اعظمي بخش بودن كوهستاني و مورد مطالعه منطقه
 كار این انجام برای .انجام شد هاداده روی تصحيح توپوگرافي

 برایسنجش از دور  یافزارهانرم در موجود از عملگرهای

 و خورشيد ارتفاع و زاویه اعداد از توپوگرافي، كردن نرمال
. استفاده شد منطقه (DEM)نقشه رقومي ارتفاع  نيهمچن
 هاینقشه نقشه رقومي ارتفاع از كه است توضيح به الزم

 تهيه شد. متر 10 خطوط فاصله با منطقه 1:25000رقومي 
 

 پردازش -3مرحله 

 تهیه نقشه کاربری اراضی
و  1366های بندی تصاویر ماهواره لندست سالطبقه در
شش كالس كاربری اراضي مشوتمل   در استان اردبيل، 1394

های آبوي،  مرتعي، مناطق مسکوني و پهنه بر اراضي جنگلي،
هوای تعليموي از سوطح    زراعت دیم و آبي تعيين شدند. نمونه

ي از سطح منطقه بوا اسوتفاده از بازدیودهای ميوداني و     تعليم
آوری شد. در ادامه، با جمع Google Earthتصاویر ماهواره 
های پوشش اراضي در های تصاویر، كالساستفاده از ویژگي

بنوودی محوودوده مووورد مطالعووه وارد و نسووبت بووه قطعووه   
بنودی  طبقوه  ءگرا اقودام شود.  سازی( در روش شي)سگمنت

بنودی  های رایوج بورای طبقوه   یر یکي از روششيءگرا تصو
هووای عووددی از تصووویر بوووده كووه در آن عووالوه بوور ارزش

فراینود  اطالعات مربوط بوه بافوت، شوکل و تون رنو  در      
 Lu et al(Ghorbani ;2006 ,.شوود ) بندی استفاده ميطبقه

; Ganasri & Dwarakish, 2015., 2012et al  دو مرحلوه .
شيءگرا تصویر وجود دارد. اولين مرحله بندی عمده در طبقه

بندی تصویر است كه براساس الگویي طيفوي و فاوایي   قطعه
مشابه تصویر را به مناطق یا اشياء )قطعه( جدا شوده تقسويم   

های قطعهكردن بندی، مرحله دوم مرتبط پس از قطعه كند.مي
تصویری با استفاده از آمار طيفي و شکل، پارامترهای بافوت  

مقوادیر   (. 2013al etDu ,.عات توپولوژیکي اسوت ) و اطال
ترتيوب بورای پارامترهوای مقيواس و رنوو      بوه  5/0و  120

بنووودی از الگووووریتم  بووورای قطعوووه  انتخووواب گردیووود. 
Multiresolution  بنووودی از الگووووریتم  و بووورای طبقوووه

 ترین همسایگي استفاده شد.نزدیک
 

 انتخاب روش آشکارسازی تغییرات
برای بندی مقایسه پس از طبقهتحقيق روش این در 

زیرا برای  آشکارسازی تغييرات كاربری اراضي استفاده شد،
گيرد طور وسيع مورد استفاده قرار ميشناخت این تغييرات به

(Jensen, 1996.)  استفاده از این روش به ایجاد یک
تغييرات انواع اصلي  كه شودماتریس دوسویه منجر مي
مورد مطالعه را توصيف  نطقهكاربری و پوشش اراضي م

بندی متقاطع براساس پيکسل بر تحليل جدول كند.مي
كاربری ویژه به  پيکسل تعيين كميت تبدیالت از یک طبقه

های مرتبط به این تغييرات در كاربری دیگر و مساحت طبقه
موضوعي  كند. یک الیهزماني مورد نظر را تسهيل مي دوره

نيز برای هر مقطع  to-fromت تغييرات جدید حاوی طبقا
ها برای مشخص توان از این نقشهشود كه ميزماني توليد مي

كردن ميزان، موقعيت و ماهيت تغييرات نشان داده شده 
این در  (.Howarth & Wickware, 1981استفاده نمود )

همپوشاني برای اكتساب تغييرات مکاني فرایند یک  تحقيق،
مورد  1394تا  1366در طول بازه زماني  در كاربری اراضي
بعد بندی اولين زمان و طبقه ابتدا نقشه استفاده قرار گرفت.

https://jstnar.iut.ac.ir/search.php?sid=1&slc_lang=en&auth=Barati+GHahfarokhi
https://jstnar.iut.ac.ir/search.php?sid=1&slc_lang=en&auth=Barati+GHahfarokhi
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نقشه زمان دوم اضافه شد و تغييرات پيکسل به پيکسل ميان 
نقشه  افزار توصيف و منجر به تهيهطبقات دو نقشه توسط نرم

 شد. to-from تغييرات و الیه
 

 پردازشپس – 4مرحله 

 ارزیابی صحت
بندی تصاویر، با استفاده از منظور بررسي صحت طبقهبه
های آزمایشي، نسبت به محاسبه صحت با استفاده از نمونه

ماتریس خطا و محاسبه پارامترهای آماری صحت كل 
(Overall accuracy( صحت توليدكننده ،)Producer`s 

accuracy( صحت كاربر ،)User`s accuracy و ضریب )
 .( 2004et alLu ,.( اقدام شد )Kappa coefficientا )كاپ

با توجه به در دسترس نبودن اطالعات ميداني در 

كاربری  نقشه تهيه منظوربههای زماني انتخاب شده، بازه
خصوصيات طيفي  اراضي از بررسي تصاویر رنگي كاذب،

های هوایي و عکس ،Google Earthها، آرشيو پدیده
های انجام شده و افي سنواتي، پژوهشهای توپوگرنقشه

مطالعات گذشته و همچنين برداشت نقاط شاهد از منطقه 
 استفاده شد. GPSمورد مطالعه با استفاده از 

 
 نتایج

ءگرا برای نقشه كاربری اراضي تهيه شده به روش شي
ارائه شده  4و  3های در شکل 1394و  1366های سال
كاربری مرتع در هر دو مقطع مطابق نتایج بدست آمده  است.

زماني بيشترین سطح اراضي را به خود اختصاص داده است. 
 های آبي نيز كمترین سطح را داراست.همچنين كاربری پهنه

 

 
 

 شکل 4- نقشه کاربری اراضی سال1394 شکل 3- نقشه کاربری اراضی سال 1366

 
دست آمده برای اصالح هندسي خطاهای به نتایج
پيکسل  4/0و  5/0ترتيب برابر را به OLIو  TMسنجنده 

در جدول صحت  يابیارزنتایج براساس نشان داد. همچنين 
به 1366 سال ریتصو یكاپا برا ضریبو  يصحت كل، 5

صحت  نیكمترمحاسبه شد.  7/0و  %3/82برابر با  بيترت
مناطق  كاربریمربوط به  1394كننده در نقشه سال ديتول

 ریضعف تصاو توانيكه م است %9/52ي حدود مسکون
 نیا کيدر تفک OLIسنجنده  لدر مقابرا  TMده نسنج
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امر دانست. نقشه مربوط  نیعلت ا هاسایر كاربریاز  كاربری
 یيباال ارياز صحت بس OLIو سنجنده  1394به سال 

آن  یكاپا ضریبو  يكه صحت كلیطوربه ،برخوردار است
با  يآب یهاپهنه كاربریاست.  9/0و  %94برابر با  بيترتبه

كه  صحت را دارا است نیتركم %3/86كننده  ديصحت تول

از بندها و  يخشک بودن بعا توانيعلت آن را م
 دانست. يكوهستانفصلي مناطق  یهااچهیدر

 1394های مختلف سال ، نقشه تغييرات كاربری5شکل 
 در 5شکل  جینتادهد. نشان مي 1366را نسبت به سال 

 ارائه شده است. 4 و 3 ولهایجد
 

 1394 و 1366های صحت کلی و ضریب کاپا برای تصاویر سال صحت کاربر، نتایج ارزیابی درصد صحت تولیدکننده، -2جدول 

 نوع كاربری
1366 1394 

 درصد صحت توليد كننده درصد صحت كاربر درصد صحت توليد كننده درصد صحت كاربر

 97 91/9 96/5 81/4 زراعت دیم

 94/5 88/7 83 71/2 مرتع

 91/5 94/4 78 85/9 زراعت آبي

 92/3 99/3 52/9 92/5 مناطق مسکوني

 86/3 100 100 100 پهنههای آبي

 100 97/1 99 94/3 جنگل

 94 82/3 درصد صحت كلي

 0/9 0/7 ضریب كاپا

 

 
 شکل 5- نقشه پایش تغییرات کاربری اراضی در بازه زمانی سالهای 1366 تا 1394 استان اردبیل
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را در  رييتغ نیشتريمرتع ب ،4و  3های ولجدبراساس 
داشته است.  زراعت دیممنطقه به  ياراض یكاربر گرید نيب
در  يبه زراعت آب ياراض یكاربر لیاز كل تبد 8/4%

هکتار از  9/49836داده و  رخ يمرتع هایعرصه

شده است.  لیتبد يبه زراعت آب يمرتع هایعرصه
از نيز هکتار  4/600و  هامزاریهکتار از د 8/19657

 .اندداده یكاربر رييتغ يها به زراعت آبجنگل

 

 استان اردبیل 1394تا  1366های های مختلف در بازه زمانی سالمساحت و درصد تغییرات در انواع کاربری -3جدول 

 درصد تغييرات مساحت )هکتار( نوع تغييرات درصد تغييرات مساحت )هکتار( نوع تغييرات

 1/0 5/176 های آبيزراعت آبي به پهنه 09/0 1/526 های آبيزراعت دیم به پهنه

 1/0 3/978 های آبيمرتع به پهنه 2/1 3/7115 زراعت دیم به مناطق مسکوني

 0002/0 9/1 مرتع به جنگل 5/3 8/19657 زراعت دیم به زراعت آبي

 8/4 9/49836 مرتع به زراعت آبي 005/0 1 های آبيپهنه جنگل به

 8/13 2/141794 مرتع به زراعت دیم 3/0 8/59 جنگل به مناطق مسکوني

 08/1 2/11008 مرتع به مناطق مسکوني 4/3 4/600 جنگل به زراعت آبي

 4/2 2/12 های آبي به زراعت دیمپهنه 7/1 9/296 جنگل به زراعت دیم

 4/0 2 های آبي به زراعت آبيپهنه 1/6 9/1059 جنگل به مرتع

 04/0 2/0 های آبي به مناطق مسکونيپهنه 7/7 8/11464 زراعت آبي به زراعت دیم

 3/0 8/48 های آبيمناطق مسکوني به پهنه 3/2 9/3457 زراعت آبي به مناطق مسکوني

 6/1509429 جمع كل سطح بدون تغيير )هکتار( 1/248099 )هکتار( جمع كل سطح تغييرات

 

 استان اردبیل برحسب هکتار 1394تا  1366 یهاسال در بازه زمانی یاراض یکاربر راتییتغسطوح  سیماتر -4جدول 

1366 
1394 

 های آبيپهنه مناطق مسکوني مرتع زراعت آبي جنگل زراعت دیم

 1/526 3/7115 0 8/19657 0 3/410745 زراعت دیم

 1 8/59 9/1059 4/600 7811 9/296 جنگل

 5/176 9/3457 0 5/129704 0 8/11464 زراعت آبي

 3/978 2/11008 -8/946687 9/49836 9/1 2/141794 مرتع

 8/48 3/14020 0 0 0 0 مناطق مسکوني

 6/445 2/0 0 2 0 2/12 های آبيپهنه

 

ارزیابي تغييرات كاربری اراضي و پوشش زمين بين 
نشان داد كه افزایش مساحت در  1394تا  1366های سال
های زراعت دیم، زراعت آبي، مناطق مسکوني و كاربری

كه طوریبه های آبي و كاهش جنگل و مرتع است.پهنه
بيشترین تغييرات كاربری مربوط به اراضي مرتع با كاهش 

 (.4)جدول است درصد   -2/4
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 استان اردبیل )نسبت به سطح کل استان( 1394تا  1366های نتایج پایش تغییرات کاربری بین سال -5جدول 

 كاربرینوع 
 نسبت به سطح كل استان( –مساحت )%  مساحت )هکتار(

 تغيير سطح 1394 1366 تغيير سطح 1394 1366

 7/0 2/32 4/31 4/12632 4/565952 553320 زراعت دیم

 -5/0 4/0 9/0 -7/9393 3/7845 17239 جنگل

 1/3 6/11 4/8 8/55276 4/204119 6/148842 زراعت آبي

 -2/4 9/53 1/58 -3/75039 259947 3/1022298 مرتع

 8/0 7/1 8/0 7/14989 2/30320 5/15330 مناطق مسکوني

 1/0 1/0 03/0 8/1823 2322 2/498 های آبيپهنه

 - 100 - 7/1757528 7/1757528 جمع كل

 

 بحث 
 توان بهكاهشي مساحت اراضي جنگلي را مي روند

عنوان مثال با گذر زمان و به ،عوامل مختلفي نسبت داد
افزایش جمعيت روستانشينان و همچنين كمبود امکانات 
رفاهي موجود )عدم وجود گازكشي شهری و كمبود سيلندر 

این مناطق برای رفع نيازهای ساكنان گاز و گراني نفت(، 
 از مختلف خود به قطع درختان جنگلي موجود پرداختند.

تصرف حاشيه جنگل و تبدیل آن به به توان دالیل دیگر مي
علت ها بهاراضي كشاورزی غيرمجاز و رها كردن این زمين
با سویي از دست دادن ذخایر غذایي خاک اشاره كرد. از 

های توجه به شرایط اقليمي حاكم بر منطقه و جاذبه
گردشگری، هجوم مردم به مناطق جنگلي برای اهداف 

یش اراضي مسکوني نشيني و گردشگری هم باعث افزاخوش
برای خدمات به گردشگرها و هم سبب از بين رفتن 

و  Mirzaei Mossivandدر این ارتباط  ها شده است.جنگل
 (2017ان )و همکار Sabzghabaei و (2018) همکاران
( 1 :را درختان سطح جنگل و كاهش تخریب عامل مهمترین
 در مسکوني و كشاورزی اراضي به جنگل از كاربری تغيير
( 2 ،شده حفاظت مناطق جمعيت باالی رشد ميزان نتيجه
( 3 ،چوبي هایفراورده توليد در هاجنگلچوب  از استفاده

 ژهیوعنوان منبع سوخت و انرژی بهاستفاده مردم از چوب به
كننده دأیيتكه این نتایج  كردند بيان محروم هایدر بخش

در كه  شودیادآوری مي .باشندتحقيق مياین نتایج 
 هکتار مراتع به جنگل 9/1 لاز استان سطح تبدی يهایبخشي
حفاظت  ایجنگل  یاياح اتيدهنده عملنشانتحقيق این در 

 يجزئ شیباشد كه باعث افزاشده ميانجام  ياز مناطق جنگل
 شده است. 1394تا  1366در بازه زماني ها در سطح جنگل

بخش زیادی از كاربری مرتع به دليل افزایش جمعيت البته 
از  طي این بازه زماني به اراضي كشاورزی تبدیل شده است.

بندی كاربری مسکوني دالیل عمده پایين بودن صحت طبقه
، كاهش صحت همپوشاني طيفي و مشابهت 1366در سال 

و همکاران  Khanamaniهاست. نسبي در الگوی كاربری
 در ،Robles-Berlanga (2003) و Luna -Ruiz( و2019)

 كه كردند بيان كاربری اراضي نقشه هيته برای خود مطالعه

 و مناطق كشاورزی از مسکوني مناطق کتفکي امکان
نظارت بندیهای طبقهروش از استفاده با طبيعي هایپوشش
مطالعه، در این در  ندارد. وجود تصویر نشدهنظارت و شده

مساحت منطقه  ،1394تا  1366های طي بازه زماني سال
مسکوني با شيب تندی افزایش یافته است. در ارتباط با 

در  راتييتغ نیشتريبتغيير كاربری به مناطق مسکوني، 
در  راتييتغ نیاز ا %08/1هاست. اطراف مراكز شهرستان

شهرها و  کینزد مید ياراض %2/1و  يمرتع ياراض
 شیو افزا يمسکون منطقه روستاهاست كه در اثر توسعه

 et alMirzaei Mossivand ,.) اتفاق افتاده است تيجمع

http://geographical-space.iau-ahar.ac.ir/search.php?sid=1&slc_lang=en&auth=mirzaei+mossivand
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افزایش  دهندهنشان. این موضوع بيش از هر چيزی (2018
 Statistical) استساله  28جمعيت انساني طي این دوره 

Center of Iran, 2019 كه افزایش اراضي كشاورزی )
از همين افزایش جمعيت  متأثرزراعت دیم و زراعت آبي نيز 

Ghorbani (2018 )و  Aslamiدر مطالعه  نمچني. هاست
 ريو ن نينم ل،ياردب یهادر سطح شهرستان يمناطق مسکون

 در حدود يشیافزا 1394تا  1366 یهاسال يبازه زمان در
 و Ahadnejad پژوهش مشابه نتایج طورداشته است. به 2%

 شهر كاربری اراضي تغييرات تحليل در (،2009همکاران )

كه  دهدمي نشان 1390تا  1363زماني  بازه در اردبيل
 به كشاورزی كاربری اراضي تغيير به مربوط تغييرات بيشترین

 باالی طور مسلم قابليتبه است. شهریشده  ساخته اراضي

 تقاضای و توقعات سطح افزایش كشاورزی، برای منطقه

 و سویک از اخير هایدر دهه ژهیوبه درآمد، كسب برای بيشتر
 دیگر سوی از های كشاورزیفعاليت به منطقه اهالي وابستگي

كشت  ریبه زو  اراضي كشاورزی سطوح بردن باال موجب
 در مناسب هوایي و آب شرایط. است بوده منطقهرفتن مراتع 

 به جنگلي و مرتعي تغيير اراضي به تمایل مطالعه، مورد منطقه

تا  1366در طي بازه زماني  دهد.مي افزایش را كشاورزی
مساحت هر دو كاربری زراعت دیم و آبي افزایش  1394
افزایش سدهای افزایش زراعت آبي به دليل  البته ،یافته

 قشالق،ایلخچي، قره جدیداالحداث مانند سدهای سبالن،
حفر چاه برای آبياری و سوها، سقزچي و ... و همچنين 
 نياز كردن برطرف برای برداشت غيرمجاز آب زیرزميني

 با توجه به اینکه .با توجه به افزایش جمعيت دانست غذایي

 دارد، قرار دامي و كشاورزی توليدات مبنای بر استان اقتصاد

 جدی تهدید با آیندههای سال در كنوني وریبهره وضعيت با

به  يكشت آب ریز ياراضتغيير كاربری . شد خواهد رو رو به
و كاهش نزوالت  يمياقل راتييتغ شاید در اثر میزراعت د
با  باشد. 1394تا  1366 یهاسال يدر بازه زمان یجو

تا  1366های آبي در بازه زماني سال افزایش منابعوجود 
 وریبهره و افزایش نوین هایروش از استفاده ، بجای1394

 ها و مراتع كاستهاز سطح جنگل روز به روز سطح، واحد در
اراضي كشاورزی زراعت دیم و زراعت  مساحتو به شده

 منابع آبي افزایش زمان تا روند این و است افزوده شده آبي

 آبي، اراضي منابع كاهش با و آن از پس و داشته مثبت حالت

 این كه گرفته صورتو یا تغيير كاربری  شده رها زارهادیم

 بایر و تخریب شده است. اراضي افزایش سطح باعث مسئله
بازده به مرتع كم یزارهامید لیها تبدسال نیدر ا بتهال

وسعت محدوده مورد  ليدلمتأسفانه به مشاهده شده است كه
مشاهده  جیها در نتاعرصه نیا ،یریپذکيمطالعه و عدم تفک

ای كه تخریب گسترده (. et alKakeh Mami ,.2017) نشد
در سطح منابع با توجه به افزایش جمعيت، رشد تکنولوژی، 
انجام رعایت نکردن اصول اكولوژیکي و عدم اجرای قوانين 

ها و پوشش اراضي را سبب تغييرات در سطح كاربری ،شده
بررسي سایر مناطق نيز تغيير و تخریب در سطح  شده است.
م و بيش مشابهي گزارش شده های مختلف، نتایج ككاربری
و همکاران  Fanمثال در مطالعات انجام شده عنوان بهاست. 
(2017 ،)Elagouz ( 2019و همکاران ،)Shanani 

Hoveyzeh  وZarei (2015 و )Khanamani  و همکاران
 يشیافزا روند و اراضي طبيعيكاهش وسعت ( 2019)

 را گزارش كردند. ساختانسان هاییكاربر
 روند منطقه و يمرتعجنگلي و كاهش وسعت پوشش 

 انگريبمسکوني و زراعت دیم و آبي  یكاربر يشیافزا
 یمنطقه با كاربر يعيطب پوشش لیو تبد ينیگزیجا
 ها،با مقایسه و بررسي یافتهكه طوریبه است. تساخانسان
بندی نمود كه وضعيت ساختار سيمای سرزمين توان جمعمي

در شرایط فعلي به دليل تخریب و  منطقه مورد مطالعه
اختاللي و بيانگر روند تخریبي  صورتبهتبدیالت گذشته 

 یهااستيستحقيق این وتحليل نتایج تجزیه طوركليبه است.
 برای یامنطقه رانیو مد زانیربرنامه یبرارا  يتیریمد
 .دینمايفراهم م يعيمنابع طب يابیو ارز یداریپا
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Abstract 
     By evaluating land-use change and land cover, it is possible to plan and manage to reduce the 

impact of alteration and degradation of exploitations. The purpose of this study was to evaluate 

land-use changes in Ardabil province between 1987 and 2015 using the Thematic Mapper (TM) 

sensor of Landsat 5 and Operational Land Imager (OLI) sensor of Landsat 8 satellite images. 

Firstly, the efficiency of the object-based classification method was evaluated using ground 

control points, error matrix, and comparing total accuracy and kappa coefficients for the 

resulting maps. Total accuracy and Kappa coefficients for 1987 were 82.3% and 0.70, and 2015 

were 94% and 0.90, respectively. Change detection results showed that from 1987 to 2015, 

rangelands decreased by 4.2%, equivalent to 75039.3 hectares and forests decreased by 0.5%, 

equivalent to 9393.7 hectares compared to the total province area and irrigation farming 

increased by 3.1%, equivalent to 55276.8 hectares, residential areas increased by 0.8%, 

equivalent to 14989.7 hectares and dry farming increased by 0.7%, equivalent to 12632.4 

hectares compared to the total province area. The most significant changes that occurred from 

1987 to 2015 were the conversion of rangelands to dry farming with 13.8%, equivalent to 

141794.2 hectares and irrigation farming lands with 4.8%, equivalent to 49836.9 hectares of 

rangelands, irrigation farming to dry farming with 7.7%, equivalent to 11464.8 hectares and 

forests to rangelands with 6.1%, equivalent to 1059.9 hectares which indicate the requirement of 

a serious revision of the management policies.  
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