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جغرافیا و برنامهریسی منطقهای
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پایش تغییرات زمانی کاربری اراضی با استفاده ازتکنیک سنجش از
دور(مطالعه موردی :منطقه آزاد اروند)
مریم سالمی
داًصآهَختِ کارضٌاسیارضذ ،گرٍُ هحیط زیستٍ ،احذ اَّاز ،داًطگاُ آزاد اسالهی ،اَّاز ،ایراى.
سولماز دشتی
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استادیار گرٍُ هحیط زیستٍ ،احذ اَّاز ،داًطگاُ آزاد اسالهی ،اَّاز ،ایراى
سیدیحیی میرزایی
داًطکذُ ػلَم زهیي ،گرٍُ زهیيضٌاسی ،داًطگاُ ضْیذ چوراى ،اَّاز ،ایراى.
تبضید زضیبفت 1397/02/25:تبضید پصیطـ1397/06/10 :

چکیده
پایص تغییرات ٍاحذّای اراضی ،هستلسم استفادُ از رٍشّای سریغ ٍ هٌاسب خْت خوغآٍری اطالػات ٍ تلفیق الیِّای
اطالػاتی با یکذیگر است .دادُّای استخراج ضذُ از تصاٍیر هاَّارُای ٍ تلفیق آىّا با دادُّای زهیٌی هیتَاًذ اطالػات
دقیق ٍ بْتری را برای تصوینگیریّای چٌذخاًبِ فراّن ًوایذ .هٌطقِ آزاد ارًٍذ با هساحت ّ 37219کتار در ضوالغربی
خلیحفارس ضاهل ضْرّای آباداى ،خرهطْر ٍ هیٌَ ضْر (خسیرُ هیٌَ) هیباضذ ،کِ در هحل تالقی دٍ رٍدخاًِ ارًٍذرٍد ٍ
کارٍى ٍاقغ است .در ایي تحقیق از تصاٍیر  TMسال  ETM ،1368سال  1393 OLI ٍ 1380استفادُ گردیذ .برای تْیِ
ًقطِ کاربری اراضی/پَضص اراضی از الگَریتن حذاکثر احتوال رٍش طبقِبٌذی ًظارت ضذُ استفادُ گردیذ ٍ در ًْایت پٌح
ًَع کاربری (کطاٍرزی ٍ باغات ،ضَرُ زار ،هرتغ ٍ اراضی بایر ،هسکًَی ٍ تاسیسات ٍ سطَح آبی) در هٌطقِ ضٌاسایی ضذ.
ًتایح بیاًگر تغییرات گستردُ ای در هٌطقِ هَرد هطالؼِ بَدُ است .هراتغ ٍ اراضی بایر رًٍذ کاّطی را در بازُی زهاًی هَرد
هطالؼِ داضتِ است .اراضی کطاٍرزی ٍ باغات ًیس تا سال  1380رًٍذ افسایطی ٍ دربازُی زهاًی بؼذی تا سال  1393رًٍذ
کاّطی داضتِ است .کاربری هسکًَی ٍ تاسیسات صٌؼتی از  12درصذ کل هٌطقِ در سال  1368بِ  14/7درصذ در سال 1380
ٍ  29/6درصذ در سال  1393افسایص یافتِ است .با تَخِ بِ ایٌکِ هٌطقِ آزاد ارًٍذ در بازُ زهاًی هَرد هطالؼِ تغییرات کاربری
زیادی هتٌاسب با ٍضؼیت خاظ اقتصادی ،خغرافیایی ٍ استراتژیک داضتِ است ،در هذیریت کاربری اراضی هٌطقِ برًاهِ
ریسی برای تغییرات بایذ هذًظر قرار گیرد ،کِ با اصل تَسؼِ پایذار در یک راستا باضذ ٍ بِ هٌابغ طبیؼی هٌطقِ کنتریي آسیب
را ٍارد کٌذ.
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مقذمه
ظٔیٗ یه ؾطٔبی ٝی عجیؼی اؾت و ٝثكط حیبت اجتٕبػی ذٛز ضا اظ عطیك تٛؾؼ ٝضٚی آٖ قىُ ٔیزٞس .ثب اؾتٙبز ثٝ
ثحجٞبی ٔغطح قسٍ٘ ٚ ٜطا٘یٞبی ٔٛجٛز زض ٔٛضز تٟسیسٞبی ٔحیظظیؿتی زض زٞٝٞبی اذیط ٔٛضز تٛج ٝجسی
وبضقٙبؾبٖ ٔحیظ ظیؿت لطاض ٌطفت ٝاؾت ( .)Fichera et al, 2012: 3قٟط ث ٝػٛٙاٖ یىی اظ زؾتبٚضزٞبی ثكطی وٝ
زض ٔحیظٞبی عجیؼی احساث ٔیقٛز ،اظ زیطثبظ ٔٛضزتٛج ٝتٕسٖٞب ثٛزٜا٘س (اثطاٞیٓظازٜآؾٕیٗ ٕٞ ٚىبضاٖ:1389 ،
 .) 26وبضثطی ظٔیٗ قٟطی ،جعٔ ٚفبٞیٓ پبیٚ ٝانّی زا٘ف قٟطؾبظی  ٚزض ٚالغ قبِٛز ٜقىٌُیطی آٖ اؾت  ٚثٝ
ا٘ساظ ٜای إٞیت زاضز و ٝثطذی اظ ثط٘بٔٝضیعاٖ قٟطی زضوكٛضٞبی پیكطفت ٝآٖ ضا ٔؿبٚی ثب ثط٘بٔٝضیعی وبضثطی
اضاضی ٔیزا٘ٙس (قٕؽ  ٚوطٔی٘ػاز .)48 :1393 ،ثط٘بٔٝضیعی وبضثطی اضاضی قٟطی ٔسیطیت ذطزٔٙسا٘ ٝفضب ثٝ
ٔٙظٛض ثٟیٝٙؾبظی اٍِٛی تٛظیغ فؼبِیتٞبی ا٘ؿبٖ اؾت (آٔبض ،)87 :1393 ،و ٝث ٝچٍٍ٘ٛی اؾتفبز ٚ ٜتٛظیغ ٚ
حفبظت اضاضی ،ؾبٔب٘سٜی فضبیی ٔ ٚىب٘ی فؼبِیتٞب  ٚػّٕىطزٞب ثط اؾبؼ ذٛاؾت ٘ ٚیبظٞبی جبٔؼ ٝقٟطی ٔی-
پطزاظز ٚا٘ٛاع اؾتفبز ٜاظ ظٔیٗ ضا ٔكرم ٔیوٙس (قٕؽ  ٚوطٔی٘ػاز .)48 :1393 ،جٟت اضتمبء ویفیت قٟط٘كیٙی،
ؾبٔب٘سٞی وبضثطی اضاضی قٟطٞب اظإٞیت ثبالیی ثطذٛضزاض ٔیثبقس(ّٔىی ٕٞٚىبضاٖ.)9 :1395 ،
اظ آٖجبیی و ٝتغییطات ظیؿتٔحیغی ثطای زازٖ زیس وّی اظ ٔحیظ ظیؿت ٔٙغم ٚ ٝؾبذتٗ فطضیٞٝبی ٔؼتجط ثط ٔجٙبی
تٛؾؼ ٝپبیساض زاضای إٞیت اؾتِ ،صا آقىبضؾبظی ایٗ تغییطات فطآیٙس ٕٟٔی زض پبیف ٔ ٚسیطیت ٔٙبثغ عجیؼی ٚ
تٛؾؼ ٝقٟطی ٔحؿٛة ٔیقٛز ( .)Chen et al, 2014: 19ثب تٛج ٝث ٝایٗو ٝتغییطات زض وبضثطی اضاضی زض ؾغٛح
ٚؾیغ ٌ ٚؿتطز ٜنٛضت ٔی ٌیطز ،ثٙبثطایٗ فٙبٚضی ؾٙجف اظ ضا ٜزٚض یه اثعاض ضطٚضی  ٚثب اضظـ زض اضظیبثی ایٗ
تغییطات اؾت ( .)Lu et al, 2013: 4012اظ عطیك ایٗ فٗ ٔیتٛاٖ ثب اؾتفبز ٜاظ ٔجٕٛػ ٝتهبٚیط چٙس ظٔب٘ ٚ ٝپطزاظـ
آٟ٘ب ٘ؿجت ث ٝآقىبضؾبظی تغییطات ٔٛضز ٘ظط ٔٙغم ٝالساْ وطز (.)Gross et al., 2009:1345
ثب تٛج ٝث ٝتحت تبحیط لطاضٌطفتٗ قسیس ٔٙغم ٝی ٔٛضز ٔغبِؼ ٝزض عی جٞ ًٙكت ؾبِٔ ٝیبٖ ایطاٖ  ٚػطاق ٛٔ ٚلؼیت
اؾتطاتػیه ،تجبضی  ٚزض حبَ ضقس حبَ حبضط آثبزاٖ  ٚذطٔكٟط آٌبٞی اظ ض٘ٚس تغییطات ایٗ ٔٙغم ٝثب اؾتفبز ٜاظ
زازٜٞبی ٔبٛٞاضٜای ِٙسؾت زض جٟت تهٕیٌٓیطیٞبی ؾطیغ ثطای ثط٘بٔٝضیعاٖ ٔ ٚسیطاٖ ثرف قٟطی ٙٔ ٚبثغ
عجیؼی ثؿیبض ضطٚضی ٔی ثبقس .ثطایٗ اؾبؼ زض ایٗ پػٞٚف پبیف تغییطات ظٔب٘ی وبضثطی اضاضی ثب اؾتفبز ٜاظ تىٙیه
ؾٙجف اظزٚض ٔٛضز ثطضؾی لطاض ٌطفت.
رویکرد نظری
أطٚظٔ ٜؿبِ ٝتغییط وبضثطی اضاضی اظ ٟٔٓتطیٗ چبِف ٞب زض ٘ظبْ ٔسیطیت ٔٙبثغ عجیؼی  ٚا٘ؿب٘ی زض ٔحسٚزٜی قٟط ٚ
ضٚؾتب اؾت .اظ ایٗض ٚاظ ٟٔٓتطیٗ ثط٘بٔٞٝبی ٔتِٛیبٖ  ٚثط٘بٔٝضیعاٖ قٟطی ٙٔ ٚغمٝای ،آٌبٞی اظ ایٗ تغییطات اؾت
(لٟفطذی ٕٞ ٚىبضاٖ .)35 :1388 ،اظ ٟٔٓتطیٗ پیبٔسٞبی تغییط وبضثطی اضاضی ،ضقس ٘بٔٛظ ٚ ٖٚثیثط٘بٔٔ ٝحسٚزٜٞبی
قٟطی ،افعایف یب وبٞف ؾغح پٛقف ٌیبٞی ،تغییطات ٘بقی اظ افت ؾغح پٛقف ٌیبٞی ،فطؾبیف جطیب٘ی آثطاٞٝٞب
 ٚتغییط ثؿتط ضٚزذب٘ ،ٝحطوت ٔبؾٞ ٝبی ضٚاٖ  ٚزض ٟ٘بیت افعایف ٔربعطات عجیؼی  ٚغیط ٜاؾت ( & Ioannis

 .)Meliadis 2011: 16تىٙیه ٞبی ؾٙجف اظ زٚض زض وكف  ٚقٙبؾبیی اٍِٛی تغییطات وبضثطی ٔٙجغ ذٛثی ثطای
ٔسیطیت  ٚثط٘بٔٝضیعی قٟطی ٙٔ ٚغمٝای اؾت (.)Kenneth & Gunter, 2012: 75عجمٝثٙسی زازٜٞبی ٔبٛٞاضٜای
ػٕستبً ث ٝز ٚنٛضت وّی ٘ظبضت ٘كس٘ ٚ ٜظبضت قسٔ ٜیثبقس .زض ایٗ تحمیك ثب تٛج ٝث ٝزلت ثبالی ضٚـ ٘ظبضت

پایش تغییرات زهانی کاربری607 ...

قس ٜاظ ایٗ ضٚـ اؾتفبز ٜقس .ایٗ ضٚـ اظ ٘ظط اوخط ٔحممیٗ ٔمسْ اؾت ظیطا ایٗ ضٚـ ٔؼٕٛال تؼطیف زلیك ٚ
نحیحتطی اظ والؼٞب ٘ؿجت ث ٝضٚـ غیط ٘ظبضت قس٘ ٜكبٖ ٔیزٞس.
یىی اظ ضٚـٞبی عجمٝثٙسی ٘ظبضت قس ٜو ٝتب و ٖٛٙثٝػٛٙاٖ زلیكتطیٗ  ٚپط اؾتفبزٜتطیٗ ضٚـ شوط قس ٜاؾت،
ضٚـ حساوخط احتٕبَ ٔیثبقس (ظیٙبِی ٕٞ ٚىبضاٖ .)129 :1395 ،زض ایٗ اٍِٛضیتٓ ،والؾی ث ٝپیىؿُ ٘ؿجت زازٔ ٜی-
قٛز و ٝثعضي تطیٗ احتٕبَ تؼّك پیىؿیُ ث ٝآٖ والؼ ضا زاضا ثبقس  ٚفطو ثط ایٗ اؾت و ٝتٛظیغ زازٜٞبی ٞط عجمٝ
ثطاؾبؼ تٛظیغ ٘طٔبَ زض اعطاف پیىؿُ ٔیبٍ٘یٗ آٖ عجم ٝلطاض ٌطفتٝا٘س (وطٔیفمٟی ٕٞ ٚىبضاٖ.)76 :1396 ،
ٔغبِؼبت ظیبزی زضذهٛل اؾتفبز ٜاظ تهبٚیط ٔبٛٞاضٜای زض تٟی٘ ٝمك ٝوبضثطی /پٛقف اضاضی ا٘جبْ قس ٜاؾت
و ٝاظ آٖ جّٕٔ ٝیتٛاٖ ث :ٝثطضؾی  ٚپیفثیٙی تغییطات وبضثطی اضاضی ثب اؾتفبز ٜاظ زازٜٞبی ٔبٛٞاضٜای چٙسظٔب٘ة زض
قٟط قب٘سیع تٛؾظ عبٞطی ٕٞ ٚىبضاٖ ( ) 1397اقبض ٜوطز .و٘ ٝتبیج ثیبٍ٘ط ٌؿتطـ ٘بٔٙبؾت  ٚثس ٖٚثط٘بٔٝی
وبضثطی اضاضی قٟط ثٛز .تحّیّی ثط تغییطات وبضثطی اضاضی زض والٖقٟطٞب ثب اؾتفبز ٜاظ آ٘بِیع تهبٚیط ٔبٛٞاض ٜای زض
ٔحیظ  ENVIزض والٖقٟط اٛٞاظ أبٖپٛض ٕٞ ٚىبضاٖ ( )1396ث ٝا٘جبْ ضؾیس .ؾجعلجبیی ٕٞ ٚىبضاٖ ( )1396تغییطات
وبضثطی اضاضی ثب اؾتفبز ٜاظ ؾبٔب٘ ٝاعالػبت جغطافیبیی  ٚتىٙیهٞبی ؾٙجف اظ زٚض زض قٟطؾتبٖ ا٘سیٕكه ٔٛضز
ثطضؾی لطاض زاز٘س .آقىبضؾبظی تغییطات وبضثطی اضاضی ثب اؾتفبز ٜاظ ضٚـٞبی ؾٙجف اظ زٚض  ٚؾیؿتٓ اعالػبت
جغطافیبیی زض لبئٓقٟط تٛؾظ ؾجعلجبیی ٕٞ ٚىبضاٖ ( )1396ث ٝا٘جبْ ضؾیسٕٞ ٚ Hamdy .ىبضاٖ ( )2016پطاوٙسضٚیی
قٟطی ضا زض اِجعیط ٜثب اؾتفبز ٜاظ ؾٙجف اظ زٚض ٔٛضز ثطضؾی لطاض زاز٘سٕٞ ٚ Gong .ىبضاٖ ( )2015زض تحمیمی ثٝ
تجعی ٚ ٝتحّیُ  ٚقجیٝؾبظی اٍِٛی فضبیی اؾتفبز ٜاظ ظٔیٗ زض قٟط ٞبضثیٗ ثب اؾتفبز ٜاظ ٔ ٚ RS ،GISسَ تّفیمی
 CA- Marcoveپطزاذتٙس٘ .تبیج ٘كبٖ زاز زض قٟط ٞبضثیٗ زض زٚض 18 ٜؾبِٔ ٝؿبحت لبثُ تٛجٟی اظ ٌٙسْ ظاضٞب ثٝ
ٔٙبعك ٔؿى٘ٛی تجسیُ قس ٜاؾتٔ )2015( Hegazy and Kaloop .مبِٝای ثب ػٛٙاٖ پبیف ضقس قٟطی  ٚآقىبض
ؾبظی تغییطات وبضثطی قٟطی ثب اؾتفبز ٜاظ ؾٙجف اظ زٚض زض زٙٔ ٚغمٙٔ ٝهٛض ٚ ٜتّرب٘ ٝزض وكٛض ٔهط ٔٙتكط
وطز٘س.
محذوده مورد مطالعه
ٔحسٚزٜی ٔٛضز ٔغبِؼ ٝثیٗ ع َٛجغطافیبیی  )01º48´40"( 214095اِی  )22º48´29"( 248107قطلی  ٚػطو
جغطافیبیی  )16°30´40"( 3353325اِی  )31°30´29"( 3379871قٕبِی زض قٕبَغطثی ذّیج فبضؼ ٔحُ تاللی
ز ٚضٚزذب٘ٝی وبض ٚ ٖٚاض٘ٚسضٚزٚ ،الغ قس ٜاؾت (قىُ  .)1ایٗ ٔٙغم ٝثب ٔؿبحت ٞ 37219ىتبض ،قٟطؾتبٖٞبی
آثبزاٖ ،ذطٔكٟط  ٚجعیطٔ ٜی ٛٙضا زض ثطٌطفت ٝاؾت .اظ ِحبػ تٛپٌٛطافی زض یه زقت وبٔال ٔؿغح ٚالغ قس ٜاؾت.
ٔٙغم ٝآظاز اض٘ٚس ثِ ٝحبػ ٔمیبؼ ثؼس اظ ٔٙغم ٝآظاز ویف ،لكٓ  ٚاضؼ ،چٟبضٔیٗ ٔٙغم ٝآظاز وكٛض اؾت .اظ ٘ظط ضقس
 ٚتٛؾؼٝی التهبزی ،ؾطٔبیٌٝصاضی  ٚافعایف زضآٔس ػٕٔٛی ،ثؿیبض ثطای وكٛض حبیع إٞیت اؾت
(.)www.arvandfree.com
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ضکل .1موقعیت منطقه مورد مطالعه
(ٔٙجغٛ٘ :یؿٙسٌبٖ)1395،

دادههای مورد استفاده
ثطای ثطضؾی تغییطات وبضثطی  ٚپٛقف اضاضی ٔحسٚزٔ ٜغبِؼبتی ،اظ تهبٚیط ٔبٛٞاضٜای ؾٙجٙسٜٞبی ٚ ETM+ ، TM
ؾٙجٙس OLI ٜعی زٚض 25 ٜؾبِ )ْ 2015 ٚ 2002 ،1990(ٝو ٝپٛقف ٌیبٞی ث ٝحساوخط ضقس ذٛز ضؾیس ٜثٛز  ٚا٘ٛاع
پٛقف اضاضی (ظضاػی ٔ ٚطتغ) زض ٔٙغم ٝحضٛض زاقتٙس ،تٟیٌ ٝطزیس.
جذول  .1مطخصات جامع تصاویر استفاده ضذه در تحقیق
ؾٙجٙسٜ

ضزیف

ٌصض

تبضید ٔیالزی

تبضید قٕؿی

تؼساز ثب٘س

TM

39

165

1990/03/03

1368/12/12

7

ETM

39

165

2002/03/15

1380/12/24

8

OLI

39

165

2015/03/06

1393/12/15

11

(ٔٙجغٛ٘ :یؿٙسٌبٖ)1395 ،

پیص پردازش
الظٔ ٝاؾتفبز ٜاظ تهبٚیط ٔبٛٞاضٜای ایٗ اؾت و ٝویفیت زازٜٞب اظِحبػ ضازیٔٛتطی ٙٞٚسؾی لجُ اظ اؾتفبزٛٔ ٜضز
ثطضؾی لطاض ٌیطز  ٚاعٕیٙبٖ حبنُ قٛز و ٝزازٜٞب ػبضی اظ ٞطٌ ٝ٘ٛذغبی ضازیٔٛتطی ٙٞ ٚسؾی ٞؿتٙس (ٔىط٘ٚی ٚ
ٕٞىبضاٖ .)91 :1395 ،زض تهحیح ٙٞسؾی اثتسا تهٛیط ٔبٛٞاضٜای ؾبَ  1990ثب اؾتفبز ٜاظ ٘ 25مغ ٝوٙتطَ ظٔیٙی
تهحیح ٌطزیس .ثب تٛج ٝث ٝإٞیت ثبالی اضظـٞبی  DNتهبٚیط ثطای تحمیك ٔٛضز ٘ظط اظ ضٚـ ٕ٘ٝ٘ٛثطزاضی
٘عزیىتطیٗ ٕٞؿبی ٝاؾتفبزٌ ٜطزیس .جٟت ظٔیٗ ٔطجغ وطزٖ تهبٚیط ٔطثٛط ث ٝؾبَٞبی  2015 ٚ 2002اظ تهٛیط
ظٔیٗ ٔطجغ قس ٜؾبَ  1990ثٝػٛٙاٖ ٔجٙب اؾتفبز ٜقس ،ثطای ا٘جبْ ایٗ وبض اظ ضٚـ حجت تهٛیط ث ٝتهٛیط اؾتفبزٜ
ٌطزیس .ثطای ا٘تربة ٘مبط وٙتطَ زض تهبٚیط ثبیس زلت وبفی اػٕبَ ٕ٘ٛز ،ذهٛنب اٌط فبنّ ٝظٔب٘ی ثیٗ
تهٛیطثطزاضی ظیبز ثبقس .جٟت ا٘جبْ ایٗ تهحیح ثط ضٚی تهٛیط ٔٙغمٛٔ ٝضز ٔغبِؼ٘ ٝمبعی ثٝػٛٙاٖ ٘مبط وٙتطَ
ا٘تربة قس و ٝزض ٞط ز ٚتهٛیط ثٚ ٝضٛح لبثُ تكریم ثبقس ٕٞ ٚچٙیٗ ثط احط ٌصقت ظٔبٖ تغییط ٘ىطز ٜثبقس.

پایش تغییرات زهانی کاربری609 ...

ٔیعاٖ ٟ٘ RMSبیی ٞط وساْ اظ تهبٚیط زض جس 2 َٚاضائ ٝقس ٜاؾت الظْ ث ٝشوط اؾت ؤ ٝیعاٖ  RMSثبیس وٕتط اظ
 0/5ثبقس.
جذول  .2میسان  RMSنهایی هر کذام از تصاویر
تهٛیط ٔبٛٞاضٜای

RMS

1990

0/30

2002

0/22

2015

0/01

(ٔٙجغٛ٘ :یؿٙسٌبٖ)1395،

پردازش
یىی اظ ٘ىبت ٔ ٚ ٟٓوّیسی زض تٟی٘ ٝمكٞٝبی وبضثطی اضاضی اظ تهبٚیط ٔبٛٞاضٜای ،زؾتیبثی ث ٝتؼطیفی ٚاضح ٚ
ضٚقٗ اظ وبضثطیٞبی ٔٛجٛز زضٔٙغمٔ ٝیثبقس (ٔىط٘ٚی .)90 :1395 ،ثطای ضؾیسٖ ث ٝایٗ تهٛیط زض ایٗ پػٞٚف ثب
تٛج ٝث ٝقٙبذتی و ٝاظ ٔٙغم ٝثٛز  ٚاظ عطیك ثطضؾی ٚضؼیت وبضثطیٞبی ٔٛجٛز زض ٔٙغم ٚ ٝاؾتفبز ٜاظ ٘ظط
وبضقٙبؾبٖ  ٚثبظزیسٞبی ٔیسا٘ی  ٚتٟی٘ ٝمبط وٙتطَ ظٔیٙی اظ عطیك  GPSزض ٔٙغمٛٔ ٝضز ٔغبِؼ ٝنٛضت ٌطفت .وٝ
وبضثطیٞبی وكبٚضظی  ٚثبغبتٔ ،طتغ  ٚاضاضی ثبیطٔ ،ؿى٘ٛی  ٚتبؾیؿبت ،اضاضی قٛض  ٚؾغٛح آثی قٙبؾبیی
قس٘س .ؾپؽ ثطای اؾتفبزٔ ٜغّٛة اظ زازٜٞبی چٙس عیفی ،الظْ اؾت تب ثٟتطیٗ تطویت ثب٘سی ،ثب اؾتفبز ٜاظ فبوتٛض
قبذم ٔغّٛة (ٔ ) OIFكرم قٛز .زض ایٗ پػٞٚف ثٟتطیٗ تطویجبت ثب٘سی ثطاؾبؼ آ٘بِیع ٔبتطیؽ ٕٞجؿتٍی ٚ
فبوتٛض قبذم ٔغّٛة ( )OIFا٘تربة قس٘س .و ٝزض تهٛیط ٔبٛٞاضٜای ِٙسؾت ٔTMطثٛط ث ٝؾبَ  1990تطویت
ثب٘سی  7 ٚ 4 ،1ثب ٔمساضقبذم  I=0/235ثبالتطیٗ ٔیعاٖ تغییطات عیفی ضا زض ثیٗ ثب٘سٞبی ٔرتّف تهٛیط ٔصوٛض
زاقت ٚ ٝزض تهٛیط ٔبٛٞاضٜای ِٙسؾت ٔETMطثٛط ث ٝؾبَ  2002تطویت ثب٘سی  7 ٚ 4 ،1ثب ٔمساضقبذم I;0/380

ثبالتطیٗ ٔیعاٖ تغییطات عیفی ضا زض ثیٗ ثب٘سٞبی ٔرتّف زاضزٕٞ .چٙیٗ زض تهٛیط ٔبٛٞاضٜای ِٙسؾت ٔ 8طثٛط ثٝ
ؾبَ  2015تطویت ثب٘سی  3 ٚ 5 ،7ثب ٔمساضقبذم  I;0/520ثبالتطیٗ ٔیعاٖ تغییطات عیفی ضا زض ثیٗ ثب٘سٞبی
ٔرتّف تهٛیط ٔصوٛض زاضز.
ثطای عجمٝثٙسی تهبٚیط اظ ضٚـ  Supervisedاؾتفبزٌ ٜطزیس .زضایٗ ضٚـ تؼسازی اظ پیىؿُٞب ثٝػٛٙاٖ ٔؼطف ٚ
ٕ٘ ٝ٘ٛا٘تربة ٔیق٘ٛس .ؾپؽ ثبتٛج ٝث ٝتؼساز وبضثطیٞب ،زض ٞط٘ٛع وبضثطی  ٕٝ٘ٛ٘ 35تؼّیٕی ا٘تربة ٌطزیسٔ .حُ
ٕ٘ٞٝ٘ٛبی تؼّیٕی ثطاؾبؼ اعالػبت حبنُ اظ ثبظزیس نحطایی (ثطزاقت ٘مبط ثب اؾتفبز ٜاظ زؾتٍبٚ)GPS ٜ
تهبٚیطػٛاضو ظٔیٙی اضائ ٝقس ٜزض ؾبیت ٌ ٌُٛو ٝپطاوٙف ٔٙبؾجی زضٔٙغم ٝزاقتٙس تؼییٗ ٌطزیس .زض ٟ٘بیت ایٗ
٘مبط تؼّیٕی ٚاضز ٔحیظ ٘طْافعاض ٌ ENVI®4.3طزیس  ٚثب اؾتفبز ٜاظ ضٚـ آقىبضؾبظی ( )Enhancementذغی
تٕبیع ثیكتطی ثیٗ والؼ ٞبی ٔرتّف ایجبز قس  ٚثب اؾتفبز ٜاظ ضٚـ عجمٝثٙسی ٘ظبضت قس ٜثب اٍِٛضیتٓ
حساوخطاحتٕبَ ( ،)Maximum Likelihoodپیىؿُٞب عجمٝثٙسی قس٘س.
پسپردازش
پؽ اظ عجمٝثٙسی ٔؼٕٛالً پیىؿُٞبیی ث ٝعٛض ٔجعا زض ؾغح تهٛیط زیسٔ ٜیق٘ٛس ثطای ضفغ ایٗ ٔكىُ ٍٕٗٞ ٚ
وطزٖ تهٛیط ٔی تٛاٖ اظ فیّتط اوخطیت اؾتفبزٕٛ٘ ٜز .ایٗ فیّتط والؾی ضا ث ٝپیىؿُ ٔطوعی ٘ؿجت ٔیزٞس و ٝثیكتطیٗ
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تؼساز ضا زض پٙجط ٜفیّتط زاقت ٝثبقس .زض ایٗ پػٞٚف ثطای ضفغ پیىؿُٞبی ٘ٛیع تهبٚیط عجمٝثٙسی قس ٜاظ فیّتط
اوخطیت  3×3اؾتفبز ٜقس ٜاؾت  ٚؾپؽ زلت ٘مكٞ ٝبی ثسؾت آٔس ٜاظ اٍِٛضیتٓ حساوخط احتٕبَ ثطآٚضز ٌطزیس.
ثطآٚضز زلت ثطای زضن ٘تبیج ثسؾت آٔس ٚ ٜثىبض ثطزٖ ایٗ ٘تبیج ثطای تهٕیٌٓیطیٞب ذیّی ٔٞ ٟٓؿتٙسٔ .ؼَٕٛتطیٗ
پبضأتطٞبی ثطآٚضز زلت قبُٔ ،زلت وّی ،زلت تِٛیس وٙٙس ، ٜزلت وبضثط  ٚضطیت وبپب ٞؿتٙس (ؾجعلجبیی ٕٞ ٚىبضاٖ،
ٔ .)1396:146مساض وبپب زلت عجمٝثٙسی ضا ٘ؿجت ث ٝحبِتی و ٝیه تهٛیط ثٝنٛضت وبٔال تهبزفی عجمٝثٙسی ٔیقٛز
ٔحبؾجٔ ٝیوٙس و ٝزض ضاثغ٘ 3 ٝكبٖ زاز ٜقس ٜاؾت .ضطیت وبپب ثیٗ  1 ٚ 0اؾت.
ضاثغٔ( :3 ٝىط٘ٚی ٕٞ ٚىبضاٖ)92 :1395 ،

یافتهها
ثب اؾتفبز ٜاظ زض تهبٚیط ٔبٛٞاضٜای ؾغح ٔٙغم ٝثٚ 5 ٝاحس وبضثطی تمؿیٓ ٌطزیس .ایٗ ٚاحسٞب قبُٔ وكبٚضظی ٚ
ثبغبت ،اضاضی قٛضٔ ،طتغ  ٚاضاضی ثبیطٔ ،ؿى٘ٛی  ٚتبؾیؿبت  ٚؾغٛح آثی ٔیثبقس .ثب تٛج ٝث٘ ٝتبیج اظ ؾبَ 1990
تب  2002وكبٚضظی  ٚثبغبت ٞ 2618/37ىتبض افعایف یبفت ٝاؾت ،و ٝایٗ افعیف زض جٟتٞبی قٕبَ غطثی  ٚقٕبِی
 ٚثطاحط تجسیُ ٔطتغ  ٚاضاضی ثبیط  ٚؾغٛح آثی ایجبز قس ٜاؾت .لؿٕت زیٍط اظ ایٗ افعایف ٘یع زض لؿٕت غطثی ٚ
جٛٙة قطلی ٔٙغم ٚ ٝث ٝػّت تجسیُ قسٖ ٔطاوع ٔؿى٘ٛی  ٚتبؾیؿبت ثٚ ٝجٛز آٔس ٜاؾتٔ .طتغ  ٚاضاضی ثبیط ٘یع
ض٘ٚس وبٞكی ضا عی وطزٜا٘س  ٚثٔ ٝیعاٖ ٞ 3394/43ىتبض عی ایٗ  12ؾبَ اظ ایٗ وبضثطی وٓ قس ٚ ٜث ٝوكبٚضظی ٚ
ثبغبتٔ ،ؿى٘ٛی  ٚتبؾیؿبت ،اضاضی ق ٛض  ٚؾغٛح آثی تجسیُ قس ٜاؾت .اضاضی قٛض ٘یع ثٔ ٝیعاٖ ٞ 357/65ىتبض
افعایف زاقت ٝو ٝایٗ افعایف زض جٟت قطق تب قٕبَ قطلی ٔٙغمٔ ٝیثبقس .ؾغٛح آثی ثٔ ٝیعاٖ ٞ 643/68ىتبض
وبٞف ٔؿبحت زاقت ٝو ٝایٗ وبٞف ث ٝػّت تجسیُ ٔعاضع ٔیٍ ٛث ٝوبضثطی ٔطتغ زض جٟت قٕبَ غطثی ٔٙغمٔ ٝی-
ثبقس .وبضثطی ٔؿى٘ٛی  ٚتبؾیؿبت زض جٟت قٕبَ غطثی ثیكتطیٗ افعایف ضا زاقتٝا٘س .اظ ؾبَ  2002تب ٘ 2015یع
وبضثطیٞبی ثبغبت  ٚوكبٚضظی ثٔ ٝیعاٖ ٞ 2287/44ىتبض وبٞف زاقت ،ٝو ٝث ٝػّت تٛؾؼ ٝقٟط ٔیثبقس ٔ ٚطاوع
ٔؿى٘ٛی  ٚتبؾیؿبت عی ایٗ  13ؾبَ ثٔ ٝیعاٖ ٞ 5520/24ىتبض افعایف ٔؿبحت زاقت ٝاؾتٕٞ .چٙیٗ ثب تجسیُ
اضاضی ٔطتغ ٔیعاٖ  5368/33وبٞف زاقتٝا٘س ،و ٝثٔ ٝیعاٖ ٞ 1460/16ىتبض ث ٝاضاضی قٛض تجسیُ قس ٜاؾت  ٚؾجت
افعایف ایٗ وبضثطی زض جٟت ٞبی غطة تب قٕبَ قس ٜاؾت .ؾغٛح آثی ث ٝػّت افعایف ٔعاضع پطٚضـ ٔیٍٛ
ثرهٛل زض جٟتٞبی قطلی ثٔ ٝیعاٖ ٞ 661/59ىتبض افعایف ٔؿبحت زاقت ٝاؾت.

پایش تغییرات زهانی کاربری611 ...

ضکل  .2نقطه کاربری اراضی منطقه مورد مطالعه در سال 1991
(ٔٙجغٛ٘ :یؿٙسٌبٖ)1395،

ضکل  .3نقطه کاربری اراضی منطقه مورد مطالعه در سال 2112
(ٔٙجغٛ٘ :یؿٙسٌبٖ)1395،

ضکل  .4نقطه کاربری اراضی منطقه مورد مطالعه در سال 2115
(ٔٙجغٛ٘ :یؿٙسٌبٖ)1395،

جذول .3مساحت کاربریها طی سه دوره مورد مطالعه
وبضثطی اضاضی

ٔؿبحت(ٞىتبض)

ٔؿبحت(ٞىتبض)

ٔؿبحت(ٞىتبض)
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ؾبَ 1990

ؾبَ 2002

ؾبَ 2015

وكبٚضظی  ٚثبغبت

6228/99

8847/36

6559/92

ٔؿى٘ٛی  ٚتبؾیؿبت

4459/59

5490/36

11010/6

ٔطتغ  ٚاضاضی ثبیط

22978/17

19583/28

14214/95

اضاضی قٛض

903/43

1261/08

2721/24

ؾغٛح آثی

2618/82

1975/14

2636/73

(ٔٙجغٛ٘ :یؿٙسٌبٖ)1395،

ث ٝعٛض وّی  ٚاظ ثطضؾی زٚض 25 ٜؾبِٔ ٝیتٛاٖ ثیبٖ زاقت و ٝوبضثطیٞبی ٔؿى٘ٛی  ٚتبؾیؿبت ،وكبٚضظی  ٚثبغبت
 ٚاضاضی قٛض افعایف زاقتٝا٘س .أب ؾغٛح آثی ٞ 17/91ىتبض افعایف یبفت ٝو ٝث ٝػّت افعایف اؾترط پطٚـ ٔیٍٛ
ٔیثبقسٔ .طتغ  ٚاضاضی ثبیط ثٔ ٝیعاٖ ٞ 8763/22ىتبض وبٞف ٔؿبحت زاقتٝا٘س.
۲۵۰۰۰
۲۰۰۰۰
۱۵۰۰۰
۱۰۰۰۰

2002
2015

۵۰۰۰

مساحت -هکتار

1990

۰

مرتع و اراضی بایر اراضی شوراراضی کشاورزی و باغات
سطوح آبی مسکونی و تاسیسات

ضکل  .5مساحت کاربری های اراضی در طی سه دوره مطالعاتی
(ٔٙجغٛ٘ :یؿٙسٌبٖ)1395،

عجمٝثٙسی تهبٚیط ثٙٔ ٝظٛض اضظیبثی نحت تهبٚیط عجمٝثٙسی قس ٜجس َٚذغب ثطای ٔحبؾج ٝنحت وّی  ٚضطیت
وبپبی ٘مك ،ٝتِٛیس ٔ ٚمبیؿ٘ ٝتبیج نٛضت ٌطفت (جس.)4 َٚ
جذول .4نتایج صحت کلی و ضریب کاپا برای تصاویر  ETM+ ،TMو
ؾبَ ٔیالزی

نحت وّی عجمٝثٙسی%

ضطیت وبپب%

1990

84

0/79

2002

92

0/88

2015

89

0/86

OLI

(ٔٙجغٛ٘ :یؿٙسٌبٖ)1395 ،

بحث
تغییط زض اٍِٞٛبی وبضثطی ؾطظٔیٗ ،و ٝزض ؾغٛح ٔرتّف فضبیی  ٚزض زٚضٜٞبی ظٔب٘ی ٔرتّف ضخ ٔیزٞس ،ثیبٍ٘ط
تؼبُٔ  ٚتمبثُ ٘یبظٞبی جٛأغ ا٘ؿب٘ی ٔ ٚحیغی ثب ظٔیٗ اؾت .ایٗ تغییطات ٌب ٜؾٛزٔٙس اؾت  ٚزض پبضٜای ٔٛاضز
ظیبٖ ثبض .تغییطات ظیب٘جبض تأحیطات ٘بٔغّٛثی ثط ٔیعاٖ ضفب ٚ ٜآؾبیف جٛأغ ا٘ؿب٘ی ٔیٌصاضز (ثیٕٞتبیعٛؾی ٚ
ٕٞىبضاٖ .)78 :1392 ،اظ آٖ جب و ٝتغییطات زض وبضثطی اضاضی زض ؾغٛح ٚؾیغ ٌ ٚؿتطز ٜنٛضت ٔیٌیطز فٙبٚضی
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ؾٙجف اظ ضا ٜزٚض یه اثعاض ضطٚضی  ٚثب اضظـ زض اضظیبثی ایٗ تغییطات ث ٝزِیُ پٛقف ٔىطض  ٚتىطاضی ؾغح ظٔیٗ
اؾت .ثطای اضائ ٝوبضایی ثیكتط زض تكریم تغییطات وبضثطی اضاضی ،ؾٙجف اظ ضا ٜزٚض اغّت ثب ؾیؿتٓ اعالػبت
جغطافیبیی تطویت ٔیقٛز (.)Eşbah et al, 2011
ثب تٛج ٝث ٝثطآٚضزٞبی نٛضت ٌطفت ٚ ٝتؼییٗ ؾغح تغییطات زض وبضثطیٞبی ٔرتّف زض ٔٙغم ٝآظاز اض٘ٚس زض ٔست
 25ؾبَ ٔكبٞسٌ ٜطزیس و ٝتغییطات لبثُ تٛجٟی زض ؾغح وبضثطیٞبی ٔٙغمٔ ٝصوٛض نٛضت ٌطفت ٝاؾت .وٝ
ثطاؾبؼ ٘تبیج حبنُ اظ نحت وّی  ٚضطیت وبپب و ٝثطای تٕبْ ؾبَٞب زضنس لبثُ لجِٛی ضا اضئ ٝوطز ٜاؾت ٔیتٛاٖ
ث ٝایٗ وبضایی ضٚـ عجمٝثٙسی ٘ظبضت قس ٜپی ثطز و ٝزض تحمیمبت ٕٞ ٚ El-Kawyىبضاٖ (Hegazy & ،)2011

 )2015(Kaloopاقبض ٜوطز.
تٛؾؼ ٝقٟط زض اضتجبط تٍٙبتٍٙی ثب ٔیعاٖ ضقس جٕؼیت قٟطی اؾت  ٚزض ایٗ اضتجبط افعایف عجیؼی قٟطیٔ ،یعاٖ
ٟٔبجطت ذبِم ث ٝقٟط ،ا٘تمبَ ؾبذت جٕؼیتی جٛأغ غیطقٟطی ث ٝقٟط  ٚؾبذت جٕؼیت قٟط اظ ػٛأُ اؾبؾی
ث ٝقٕبض ٔیض٘ٚس (قٕؽ ّٔ ٚه حؿیٙی :1389 ،ل .)90 :ثب تٛج ٝث ٝؾبِٙبٔ ٝآٔبضی ذٛظؾتبٖ زض ؾبَٞبی 90ٚ 75
زض ٞط ز ٚقٟط ٔیعاٖ ضقس جٕؼت ٔخجت ثٛز ٜاؾت .ثٕٞ ٝیٗ ػّت ٘یع ضقس وبضثطی ٔؿى٘ٛی زض عی ایٗ زٚضٜ
ٞ 6551/01ىتبض افعایف ٔؿبحت زاقت ٝاؾت .ػّت ایٗ أط ضا ٔیتٛاٖ افعایف وبضثطی نٙؼتی زا٘ؿت ظیطا ث ٝػّت
ٚجٛز ثٙسض  ٚاؾى ٝض٘ٚك تجبضی ذبنی زض ٔٙغم ٝزاضز  ٚثبظاض وبض ٔٙبؾجی ضا ثطای افطاز جٛیبیوبض فطأ ٓٞیوٙس،
پؽ ثطای ضفغ ٘یبظ ایٗ جٕؼیت اضاضی ٔؿى٘ٛی ثیكتطی ؾبذتٔ ٝیقٛز .زِیُ زیٍط ایٗ افعایف ثرهٛل زض قٟط
آثبزاٖ ضا ٔیتٛاٖ تٛؾؼٝی پبالیكٍب ٚ ٜپتطٚقیٕی آثبزاٖ زا٘ؿت .و٘ ٝتبیج حبنُ ثب ٘تبیج تحمیمبت ؾجعلجبیی ٚ
ٕٞىبضاٖ ( ،)1396وطٔیلٟی (ٕٞ ٚ Ochege ٚ )1396ىبضاٖ (ٔ )2017جٙی ثط افعایف ٔٙبعك ٔؿى٘ٛی ٕٞؿ ٛاؾت.
و ٝثیكتط افعایف ایٗ وبضثطی ثب ترطیت ثرف وكبٚضظی ٕٞطا ٜثٛز ٜاؾت ثٌٝ٘ٛ ٝای وٕٞ ٚ Peijun ٝىبضاٖ ()2010
ثیبٖ زاقت و ٝثب افعایف ٔٙبعك ٔؿى٘ٛی ٔیعاٖ وبضثطی وكبٚضظی وبٞف ٔی یبثس .وبضثطی وكبٚضظی  ٚثبغبت اظ
ؾبَ  1990تب  2002ثٔ ٝیعاٖ ٞ 2618/37ىتبض افعایف ٔؿبحت زاقت ٝاؾت ،و ٝایٗ أط ث ٝػّت قطایظ ٔٙبؾت
الّیٕی ٘ ٚجٛز ضیعٌطزٞب  ٚوٓ ثٛزٖ جٕؼیت ایٗ ٔٙغمٔ ٝیثبقس .أب اظ ؾبَ  2002تب  2015ضقس ثرف وكبٚضظی
ٔٙفی ثٛز ٚ ٜثب وبٞف ٞ 2287/44ىتبض ض ٚث ٝض ٚثٛز ٜاؾت .ػّت ایٗ وبٞف زض ایٗ زٚض ٜوٕجٛز ٘مسیٍٙی ،اجطا
٘كسٖ لب٘ ٖٛافعایف ثٟطٚ ٜضی  ٚذطیس تضٕیٙی ٔحهٛالت وكبٚضظی ،وبٞف وٕیت  ٚویفیت آة ،تغییطات الّیٕی ٚ
ثطٚظ پسیسٜٞبی ظیؿتٔحیغی (ضیعٌطزٞب)٘ ،جٛز اٍِٛی وكت ٔٙغمٝای  ٚضیؿه ثبالی ؾطٔبیٌٝصاضی زض ثرف
وكبٚضظی اظ یه ؾ ٚ ٛظضق  ٚثطق ؾٛزآٚضی ثبال زض ثرف ذسٔبت ثٛز ٜاؾت ،و ٝؾجت تجسیُ قسٖ ظٔیٗٞبی
وكبٚضظی زض وٙبض ضٚزذب٘ ٝثٙٔ ٝبعك ٔؿى٘ٛی یب نٙؼتی قس ٜاؾت .و٘ ٝتبیج پػٞٚف )2015(Hegazy& Kaloop
ٔ )2015(Rawat & Kumarجٙی ثط وبٞف ثرف وكبٚضظی ایٗ ٘تبیج ضا تبویس ٔیوٙس .ثٝعٛض وّی ٔیتٛاٖ ثیبٖ زاقت
و ٝوبضثطی وكبٚضظی عی ؾبَ  1990تب  2015ثب افعایف ٞ 330/93ىتبض ض٘ٚسی افعایكی زاقت ،ٝایٗ افعایف ٘یع ثٝ
ػّت احیبی ٘رّؿتبٖ ذطٔب زض چٙس ؾبَ اذیط ٔیثبقس و ٝثب ٘تبیج ضجتظاز ٓٞ )1395( ٜؾ ٛاؾت.
اضاضی ثبیط زض ع َٛوُ زٚضٜی ٔٛضز ٔغبِؼ ٝض٘ٚس وبٞكی ضا زاقت ٝاؾت و ٝثب ٘تبیج پػٞٚف

& Rawat

 ٚ )2015(Kumarوطٔی لٟی ٕٞ ٚىبضاٖ (ٕٞ )1396ؿٔ ٛیثبقس .ایٗ وبضثطی ثب وبٞكی ٔؼبزَ ٞ 8763/22ىتبضی
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زض ثبظٜی ظٔب٘ی ٔٛضز ٔغبِؼ ٝثیفتطیٗ تغییطات  ٚوبٞف ؾغح ضا ثٝذٛز اذتهبل زاز ٜثٝعٛضی و ٝزض ؾبَ 1990
ایٗ وبضثطی ثب ٔؿبحتٞ 22978 /17ىتبض ثیفتطیٗ ٔؿبحت ضا عی زٚضٜی  25ؾبِ ٝث ٝذٛز اذتهبل زاز ٜاؾت.
ػّت ایٗ أط ٘یع  8ؾبَ زفبع ٔمسؼ و٘ ٝتیجٝی آٖ افعایف ٟٔبجطت  ٚضٞب وطزٖ ظٔیٗٞبی وكبٚضظی ثٛز ٜاؾت .أب
اظ ؾبَ  2002تب  2015وبٞكی ازأ ٝزاقت ٝاؾت ،و ٝزض ؾبَ  2002ثیكتط ظٔیٗٞبی ثبیط ؾبَ  1990ث ٝوكبٚضظی
تجسیُ قس ٜاؾت ،أب زض ؾبَ  2015ث ٝػّت افعایف جٕؼیت ثرهٛل افعایف ٟٔبجطت ثطای وبض ،اضاضی ثبیط ؾبَ
 ٚ 1990حتی  2002ث ٝوبضثطی ٔؿى٘ٛی  ٚتجبضی تجسیُ قسٜا٘س.
اضاضی قٛض ث ٝعٛضوّی عی زٚضٛٔ ٜضز ٔغبِؼ ٝاظ ؾبَ  1990تب ٞ1817/81 ،2015ىتبض افعایف ٔؿبحت زاقت ٝاؾت.
و ٝثب ٘تبیج ذبزٔی ٕٞ ٚىبضاٖ (ٕٞ )1393ؿٔ ٛیثبقس .ثب ثطضؾیٞبی نٛضت ٌطفت ٝافعایف ؾغح اضاضی قٛض ٚ
ٕ٘ىی زض ٔٙغمٔ ٝی تٛا٘س ٔتبحط اظ ٘ٛؾب٘بت قسیس آة ظیطؾغحی  ٚضعٛثت ذبن ثبقس و ٝزض ظٔبٖ تجریط ٔٛجت ثبال
آٔسٖ أالح ذبن و ٝغبِجبً ٕ٘ىی ٞؿتٙس ٔیٌطزز اظ ؾٛی زیٍط احساث زضیبچٞٝبی ٔهٛٙػی شذیط ٜآة ٔبظاز
ظٞىفٞبی قطوتٞبی تٛؾؼ٘ ٝیكىط زض قٕبَ ٔٙغم ٝآظاز اض٘ٚس و ٝثب تجریطثركی اظ آة ٚضٚزی ٔٛجت قٛض قسٖ
ثیكتط آة ایٗ ٔربظٖ قس ٜاؾت ٘ ٚفٛش أالح ٕ٘ىی ث ٝاضاضی ٔجبٚض ضا ٘یع ٔیتٛاٖ اظ زالیُ افعایف ؾغح ایٗ
اضاضی زا٘ؿت .زض عی ؾبَٞبی  1990تب ٔ 2002ؿبحت ٞ 357/65ىتبض اظ ایٗ اضاضی زض لؿٕت قطلی آثبزاٖ ثٛزٜ
اؾت ،و ٝزض ؾبَ  2015ایٗ ٔىبٖ تغییط وبضثطی زاز ٚ ٜثٔ ٝعاضػ ٝپطٚضـ ٔیٍ ٛتجسیُ قس ٜاؾتٕٞ.چٙیٗ زض ؾبَ
 2015ا ضاضی قٛض زض لؿٕت قٕبِی ذطٔكٟط ثٚ ٝجٛز آٔس ٜاؾت ،و ٝزِیُ ایٗ أط ذكه قسٖ تبالة ٞب  ٚپسیسٜ
ضیعٌطز ٔیثبقس.
ٔیعاٖ تغییطات وبضثطی ؾغٛح آثی زض ٔٙغم٘ ٝكبٖ زاز و ٝوبضثطی ٔصوٛض زض اثتسای ثبظ ٜظٔب٘ی ٔٛضز ٔغبِؼ ٝزاضای
ؾغحی ٔؼبزَ ٞ 2618/8ىتبض ثٛز ٜو ٝزض ا٘تٟبی ثبظ ٜظٔب٘ی ٔٛضز ٔغبِؼ ٝزاضای ؾغحی ٔؼبزَ ٞ 2636/7ىتبض ٔیثبقس
و٘ ٝكبٖزٙٞس ٜوٕتطیٗ ٔیعاٖ تغییطات ؾغح زض ثیٗ وبضثطیٞبی ٔرتّف زاقت ٝاؾت .ثٝعٛضیو ٝزض ؾبَ 2002
ثیكتطیٗ وبٞف ٔؿبحت ضا زاقت ٝاؾت ،ػّت ایٗ وبٞف ٘یع ذكىؿبِی عی آٖ ؾبَٞب ،تغییط الّیٓ ،ؾسؾبظی
ثبالزؾت  ٚوكٛضٞبی ٕٞؿبی ٝاؾت ،ایٗ وبٞف ٔؿبحت ثٌٝ٘ٛٝای ثٛز ٜاؾت و ٝؾغح آثی و ٝزض ؾبَ  1990زض
لؿٕت غطثی ذطٔكٟط ی زض ٘بحیٔ ٝطظی ثب وكٛض ػطاق ٚجٛز زاقت ٝاؾت ثٝعٛض وبُٔ اظ ثیٗ ضفت ٝاؾت ،أب اظ ؾبَ
 2002تب  2015ثب افعایف ٞ 661/59ىتبض ٔؿبحت ؾغٛح آثی ٕٞطا ٜثٛز ٜاؾت ،و ٝایٗ أط ث ٝػّت افعایف ٔعاضػٝ
پطٚـ ٔیٍ ٛثرهٛل زض لؿٕتٞبی قطلی آثبزاٖ اؾت .أب ٍ٘بٚ ٜالغ ثیٙب٘٘ ٝكبٖ ٔیزٞس و ٝحجٓ آة ضٚزذب٘ٝ
ایٗ ٔٙغم ٝث ٝػّت افعایف ؾبذت  ٚؾبظ زض حبقی ٝضٚزذب٘ ،ٝآِٛزٌی ،ذكىؿبِیٞبی اذیط  ،تٛؾؼ ٝعطح ٞبی آثعی
پطٚضی  ٚقیالت زض ٔٙغم ،ٝذكىب٘سٖ زضیبچٞ ٝبی حبقیٔ ٝطظ ثسِیُ افعایف ضطیت أٙیت ٕٞ ٚچٙیٗ افعایف ؾغح
پ ٟٝٙآثی تبالة قبزٌبٖ ٔطثٛط ٔیٌطزز وبٞف زاقت ٝاؾت و ٝثب ٘تبیج ؾجعلجبیی ٕٞ ٚىبضاٖ (ٙٔ )1396غجك اؾت.
نتیجهگیری و دستاورد علمی پژوهطی
ثٝعٛض وّی  ٚاظ ثطضؾی زٚض 25 ٜؾبِٔ ٝیتٛاٖ ثیبٖ زاقت و ٝوبضثطیٞبی ٔؿى٘ٛی  ٚتبؾیؿبت ث ٝػّت افعایف
جٕؼیت ض٘ٚسی افعایكی ضا عی وطز ٜا٘س ،ایٗ أط ث ٝنٙؼتی ثٛزٖ  ٚتٕطوع ثبظاض وبض  ٚزض٘تیج ٝافعایف ٟٔبجطت-
پصیطی ٕٞ ٚچٙیٗ ؾیبؾتٞب ٚثط٘بٔٝضیعیٞبی ٘بزضؾت زض ضاؾتبی جٟتزٞی ث ٝتٛؾؼ ٝفضبیی قٟط ثط ٔیٌطزز ،وٝ
ثٌٝ٘ٛ ٝای قتبةآِٛز تٛؾؼ ٝیبفت ٚ ٝزض ؾبذتبض  ٚثبفت زاذّی آٖ تحٛالت اؾبؾی نٛضت ٌطفت ٝاؾت .وبضثطی

پایش تغییرات زهانی کاربری615 ...

وكبٚضظی  ٚثبغبت ٘یع ث ٝػّت احیبی ثبغبت ٘رُ ثٝذهٛل عی زٚضٜی ظٔب٘ی  1990تب  2002افعایف چكٍٕیطی
زاقت ٝاؾت .زض عی چٙس ؾبَ ٌصقت ٝث ٝػّت تغییط الّیٓ ٔٙغم ٚ ٝافعایف ٌطٔب تجریط ثیكتط قسٔ ٚ ٜؿبحت اضاضی
قٛض افعایف پیسا وطز ٜاؾت .ػّت افعایف ؾغٛح آثی ٘یع افعایف اؾترط پطٚـ ٔیٍٔ ٛیثبقس .وبضثطی ٔطتغ ٚ
اضاضی ثبیط وبٞف ٔؿبحت زاقتٝا٘س ،چطا و ٝثب ٌؿتطـ تٛؾؼ ٝا٘ؿب٘ی زضنس اضاضی ٔطتغ  ٚاضاضی ثبیط وبؾتٔ ٝی-
قٛز .وبٞف ٚؾؼت پٛقف ٔطتؼی ٔٙغم ٚ ٝض٘ٚس افعایكی وبضثطی قٟطی ثیبٍ٘ط جبیٍعیٙی  ٚتجسیُ پٛقف عجیؼی
ٔٙغم ٝث ٝوبضثطی ا٘ؿبٖؾبذت اؾت .ثب تٛج ٝث ٝتغییطات ٌؿتطزٜی ٔٙغم ٝزض ثبظٜی ظٔب٘ی ٔٛضز ٔغبِؼٚ ٚ ٝضؼیت
ذبل  ٚضقس ؾطیغ  ٚچكٍٕیط ٔٙغم ٝاظ ِحبػ قطایظ تجبضی ،التهبزی ،جغطافیبیی  ٚثٝعٛض وّی اؾتطاتػیه تسٚیٗ
ؾیبؾتٞبی ٔسیطیتی ثطای ثط٘بٔٝضیعاٖ ٔ ٚسیطاٖ ٔٙغمٝای جٟت پبیساضی  ٚاضظیبثی ٔٙبثغ عجیؼی ثؿیبض حبئع إٞیت
اؾت.
ٕٞچٙیٗ ٘تبیج حبنُ اظ آقىبضؾبظی تغییطات ٘یع ٘كبٖ ٔیزٞس و ٝضٚـ آقىبضؾبظی تغییطات پؽ اظ عجمٝثٙسی
ضٚقی وبضثطزی ٔحؿٛة قس ،ٜچطا و ٝزض ایٗ ضٚـ تغییطات ضذساز ٜزض ٞط والؼ وبضثطی اضاضی ٘ؿجت ث ٝوالؼ-
ٞبی زیٍط ٔكرم ٌطزیس ٜاؾت .پیكٟٙبز ٔی قٛز و:ٝ
 تٛج ٝث ٝضقس  ٚتٛؾؼٛٔ ٝظٙٔ ٖٚغم ٝاظ عطیك ث ٝوبضٌیطی أىب٘بت  ٚلبثّیتٞب زض وبٖ٘ٞٛبی ضقس ٚ
تٛؾؼ ،ٝایٗ أط اظ عطیك قٙبؾبیی ا٘ٛاع لبثّیتٞبی ٔحیغی زض ٔٙغم ٝتؼییٗ ٔیقٛز  ٚزض لبِت آٖ ٘مف
ٞطیه اظ حٛظٜٞبی التهبزی ثط حؿت فؼبِیتٞبی انّی  ٚثطاؾبؼ أىب٘بت ثبِم ٚ ٜٛثبِفؼُ آٖ تؼییٗ
ٔیٌطزز.
 ثٝوبضٌیطی افطاز ٔطتجظ  ٚثب تجطث ٝزض ظٔیٝٙی ٔسیطیت قٟطی
 ایجبز عطح آٔبیكی زض ؾغح ٔٙغم ٝثطای ثط٘بٔٝضیعیٞبی والٖ
 ثٝوبضٌیطی تهبٚیط ٔبٛٞاضٜای ثب لسضت تفىیه ٔىب٘ی  ٚتفىیه عیفی ثبالتط جٟت آقىبضؾبظی
تغییطات جعییتطٕٞ ،چ ٖٛتهبٚیط ٔبٛٞاض ٜاؾپبت
 اجطایی زیٍط ضٚـٞبی عجمٝثٙسی تهبٚیط ٔب٘ٙس عجمٝثٙسی قیٌطا  ٚغیطٔ ٚ ٜمبیؿ ٝثب ٘تبیج ایٗ پػٞٚف
 اؾتفبز ٜاظ ٔسَ  LCMزض پیفثیٙی تغییطات وبضثطی اضاضی
منابع

 .1اثطاٞیٓظازٜآؾٕیٗ ،حؿیٗ ،اثطاٞیٓظاز ،ٜػیؿی ،حجیجیٔ ،حٕسػّی ( .)1389تحّیّی ثطػٛأُ ٌؿتطـ
فیعیىی  ٚضقس اؾپطاَ قٟط عجؽ پؽ اظ ظِعِ ٝثب اؾتفبز ٜاظ ٔسَ آ٘تطٚپی ّٞسضٖ ،فهّٙبٔ ٝجغطافیب ٚ
تٛؾؼ ،ٝـ .46 -25 :19
 .2أبٖپٛض ،ؾؼیس ،وبّٔیفطٔ ،حٕسجٛاز ،ثٕٟئی ،حجت ( .)1396تحّیّی ثط تغییطات وبضثطی اضاضی زض
وال٘كٟطٞب ثب اؾتفبز ٜاظ آ٘بِیع تهبٚیط ٔبٛٞاضٜای زض ٔحیظ ( ENVIوال٘كٟط اٛٞاظ) ،ؾپٟط:)102( 26 ،
.150-139
 .3آٔبض،تیٕٛض ( .)1393اِعأبت  ٚضطٚضتٞبی ثط٘بٔٝضیعی وبضثطی ظٔیٗ زض ؾى٘ٛتٍبٜٞبی ضٚؾتبیی قٟطؾتبٖ
ضٚزثبضٔ ،غبِؼبت ثط٘بٔٝضیعی ؾى٘ٛتٍبٜٞبی ا٘ؿب٘ی ،ـ .101-85 :28
 .4ثیٕٞتبعٛؾی٘ ،سا ،ؾفیب٘یبٖ ،ػّیطضب ،فبذطاٖ ،ؾیٕب ( .)1391تجعی ٚ ٝتحّیُ تغییطات اٍِٛی ؾیٕبی

 616فصلناهه علوی – پژوهشی جغرافیا و برناههریسی هنطقهای ،سال دوازدهن ،شواره سوم ،تابستاى 1041

ؾطظٔیٗ قٟطؾتبٖ انفٟبٖ زض ع َٛز ٚزٝٞی ٌصقت ،ٝثْٛقٙبؾی وبضثطزی.88-77 :)6( 2 ،
 .5ذبزٔی ،فبعٕ ،ٝپیطذطاعی ،حؿیٗ ،قبٜوطٔی ،ؾجبز (ٔ .)1393غبِؼ ٝض٘ٚس افعایف ذبنٞبی قٛض اعطاف
زضیبچ ٝاضٔٚی ٝثب اؾتفبز ٜاظ  ،RS ٚ GISػّ ْٛظٔیٗ.93-99 :)94( 20 ،
 .6ظیٙبِیٔ ،حٕس ،جؼفطظاز ،ٜػّیانغط ،قٟجبظی ،فطظیٗ ،اٚؾتبٖ ،قبٞیٗ ،ذّیُِٚیظاز ،ٜوبٔطاٖ (.)1395
اضظیبثی قٛضی ذبن ؾغحی ثب ضٚـ پیىؿُ ٔجٙب ثطاؾبؼ زازٜٞبی ؾٙجٙس( TM ٜاضاضی قطق قٟطؾتبٖ
ذٛی– اؾتبٖ آشضثبیجبٖ غطثی) ،ؾپٟط.139 -127 :)99( 25 ،
 .7ؾجعلجبیی ،غالٔطضب ،جؼفطظاز ،ٜوب ،ٜٚزقتی ،ؾیسٜؾِٕٛبظ ،یٛؾفیذب٘مب ،ٜقٟطاْ ،ثعْآضاثّكتیٔ ،ػٌبٖ
( .)1396آقىبضؾبظی تغییطات وبضثطی اضاضی ثب اؾتفبز ٜاظ ضٚـٞبی ؾٙجف اظ زٚض ٚؾیؿتٓ اعالػبت
جغطافیبیی (ٔغبِؼٛٔ ٝضزی :قٟطؾتبٖ لبئٓقٟط) ،فهّٙبٔ ٝػّ ٚ ْٛتىِٛٛٙغی ٔحیغعیؿت-157 :)3( 19 ،
.143
 .8ؾجعلجبئی ،غالٔطضب ،ضاظ ،ؾپیس ،ٜزقتی ،ؾیسٜؾِٕٛبظ ،یٛؾفیذب٘مب ،ٜقٟطاْ (ٔ .)1396غبِؼٝی تغییطات
وبضثطی اضاضی ث ٝوٕه ؾبٔب٘ ٝاعالػبت جغطافیبیی  ٚتىٙیهٞبی ؾٙجف اظ زٚض (ٔغبِؼٛٔ ٝضزی :قٟطؾتبٖ
ا٘سیٕكه) ،جغطافیب  ٚتٛؾؼ.42-35 :)46( 15 ،ٝ
 .9قٕؽٔ ،جیس ،وطٔی٘ػاز ،عیج .) 1393( ٝاضظیبثی ض٘ٚس تغییطات وبضثطی اضاضی زض تٛؾؼ ٝفضبیی
قٟطوطٔب٘كب ٜثب اؾتفبزٔ ،GIS ٚ RSٜغبِؼٛٔ ٝضزیٔ :حّ ٝجؼفطآثبز وطٔب٘كبٔ ،ٜغبِؼبت ثط٘بٔٝضیعی
ؾى٘ٛتٍبٜٞب ا٘ؿب٘ی.57-45 :)28( 9 ،

 .10قٕؽٔ ،جیسّٔ ،هحؿیٙی ،أیس ( .)1389ثطضؾی ِع ْٚاحساث قٟط جسیس زض اعطاف قٟط وطٔب٘كب،ٜ
جغطافیبی ا٘ؿب٘ی.89-99 :)3( 2 ،
 .11عبٞطی ،فطٚظاٖ ،ضٕٙٞبٔ ،حٕسضحیٓ ،ذٛاضظٔی ،أیسػّی ،ذبوپٛض ،ثطاتؼّی ( .)1397ثطضؾی  ٚپیفثیٙی
تغییطات وبضثطی اضاضی ثب اؾتفبز ٜاظ زازٜٞبی ٔبٛٞاضٜای چٙسظٔب٘ ٝقٟط قب٘سیع (عی ؾبَٞبی -1394
 ،)1397جغطافیب  ٚتٛؾؼ.142-127 :)8( 50 ،ٝ
 .12لٟفطذی ،ؾٛؾٗ ،ؾّغب٘ی ،ؾؼیس ،ذٛاجٝاِسیٗ ،ؾیسجٕبَ ،ضایٍب٘ی ،ثٟعاز ( .)1388ثطضؾی تغییطات وبضثطی
اضاضی زض ظیطحٛض ٝلّؼ ٝقبٞطخ ثب اؾتفبز ٜاظ تىٙیه ؾٙجف اظ زٚض٘ ،كطی ٝػّ ٚ ْٛف ٖٛٙوكبٚضظی ٚ
ٔٙبثغ عجیؼی.349-365 : )13( 47 ،
 .13وطٔیلٟی ،فبعٕ ،ٝػّیذٛاٜانُٔ ،طضی ،ٝضضٛا٘یٔ ،حٕس ( .)1396اضظیبثی ض٘ٚس تغییطات پٛقف اضاضی
قٟطؾتبٖ ضٚزثبض لهطاٖ ثب اؾتفبز ٜاظ عجمٝثٙسی ٚپطزاظـ تهبٚیطٔبٛٞاضٜای ،فهّٙبٔ ٝػّ ٚ ْٛتىِٛٛٙغی
ٔحیغعیؿت.1-13 :)2( 18 ،
ّٔ .14ىی ،ؾؼیسٛ٘ ،شضی ،ػجساِطحٕٗ ،ثسضی ،ضضب ( .)1395ثطضؾی  ٚاضظیبثی وبضثطی اضاضی ٔٙبعك ٞكتٌب٘ٝ
قٟط اٛٞاظ ثب اؾتفبز ٜاظ ضٚـ ٔمبیؿٝای ٔ ٚسَ ضطیت ٔىب٘ی (ٔ ،)LQiغبِؼبت ٔحیغی ٞفت حهبض4 ،
(14-5: )16
ٔ .15ىط٘ٚی ،ؾطٚض ،ؾجعلجبیی ،غالٔطضب ،یٛؾفیذب٘مب ،ٜقٟطاْ ،ؾّغب٘یبٖ ،ؾتبض ( .)1395آقىبضؾبظی ض٘ٚس
تغییطات وبضثطی اضاضی تبالة ٛٞضاِؼظیٓ ثب اؾتفبز ٜاظ تىٙیه ؾٙجف اظ زٚض  ٚؾیؿتٓ اعالػبت
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