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  چکیده

دف از آنجایی که مدیریت پایدار سرزمین در گرو تهیه نقشه چند زمانه پوشش زمین است، ضرورت دارد با تشخیص نوع پوشش/کاربری اراضی نواحی ه
مختلف و تعیین میزان تغییرات احتمالی، روند تخریب یا بهبود وضعیت پوشش طبیعی این نواحی مشخص شود. این پژووهش بژا هژدف  هایطی زمان

سژخت و اطژراف آن و نیژز تللیژل میژزان های پوشش/کاربری شهر سیهای طبیعی با استفاده از نقشهتصرف شده عرصه 1399تا  1367تعیین سطح 
، تصلیلات الزم هندسی، رادیومتری 8و  5های با کیفیت ماهواره لندست انجام شده است. به این منظور، پس از دریافت دادههای تغییرات آن طی سال

هژای ها انجام شد. سپس با استفاده از دو روش ماشین بردار پشتیبان و حداکثر احتمال نقشه پوشش/کاربری اراضی برای سژالو اتمسفری بر روی داده
سخت و اطراف آن همواره در حال افزایش بوده و با گسترش مخربی، جایگزین مراتع و سطح باغات شهر سیگردید. نتایج نشان داد که  مورد نظر تهیه

هکتار در سال  4678هکتاری، از  1351های اطراف شده است؛ به طوری که پوشش طبیعی منطقه شامل مجموع سطح جنگل و مرتع، با کاهش جنگل
 1399هکتار در سژال  1331به  1367هکتار در سال  583سطح باغات از  تنزل یافته است. این درحالی است که 1399تار در سال هک 3327به  1367

درصد کاهش یافته و به تصرف انسان  24ساله، حداقل  32های طبیعی جنگل و مرتع در ملدوده مورد مطالعه، در طول دوره رسیده است. سطح عرصه
های طبیعژی متوقژف های طبیعی، امید داشته باشند، روند تخریب و تصرف عرصهطلب به واگذاری عرصهکه افراد سودجو و فرصتدرآمده است. مادامی

 نخواهد شد.

 

  یکلیدکلمات 
 " سختسی "، " سنجش از دور "، " کاربری اراضی "، " تصرف جنگل و مرتع "
 

  مقدمه -1
توسژعه پایژدار را بژه ترین مسائلی که امنیژت ترین و جدییکی از مهم
هژای مخژرا انسژان در اندازد، تخریب سرزمین است. فعالیتخطر می

زدایی، چرای مفژر  و تبژدیل مراتژع، سژاخت و طبیعت از جمله جنگل
سازهای غیر اصولی و افزایش سطح زیر کشت کشژاورزی کژه ممکژن 

سیاسی را نیژز بژه همژراه داشژته باشژد -است پیامدهای مهم اجتماعی
(Turner et al., 2007 بیش از پیش به تخریب منژابع طبیعژی ،)

دامن زده است. تخریب سرزمین و انهدام منابع طبیعی در کشورهای در 
حال توسعه بسیار بیشتر و چشمگیرتر از سایر کشورهاست؛ بژه طژوری 

پذیرترین بخژش ایژن کشژورها که منابع طبیعی و ملیط زیست، آسیب
از کشورهای فقیژر و در حژال  شود و معموال اولین قسمتملسوا می

شود توسعه که همسو با رشد اقتصادی و پیشرفت، تخریب و تصرف می
منابع طبیعی آنها است. افژزایش جمعیژت و رشژد شهرنشژینی یکژی از 
مهمترین عوامل تخریب منابع طبیعی در کشورهای در حال توسعه بژه 

افژزایش  ترین تأثیر اکولوژیک شهرنشینی وآید؛ درواقع، مهمحساا می
سژژطح نژژواحی شژژهری، تخریژژب منژژابع طبیعژژی و تجژژاوز بژژه حژژریم 

زیست طبیعی است. اگرچه عامل رشد نژواحی شژهری، افژزایش ملیط
وجود، بسژیاری از عوامژل دیگژر جمعیت ناشی از مهاجرت است؛ با این

مانند انتظار بهبود سطح زندگی بژا توسژعه اقتصژادی و درآمژد بیشژتر، 
برای زندگی، نبود جذابیت در مرکز شهر بژه تر تقاضای فضاهای بزرگ

های اجتماعی و تقاضژای زیژاد بژرای دلیل عبور و مرور زیاد و تفرجگاه

های دوم تابستانه یا ویالها موجب گسترش نواحی شژهری داشتن خانه
(. ایژژن گسژژترش، تژژأثیر مخژژرا Ozturk, 2015شژژده اسژژت )

در برخی موارد، توجهی بر منابع طبیعی خواهد داشت به طوری که قابل
ویوه جنگل و مرتع را سبب شده است های طبیعی بهتغییر شدید پوشش

(. منابع طبیعی کشژور مژا نیژز طژی پژنج دهژه 1399فرزین و خزایی، )
گذشته به شدت مورد تجاوز قرار گرفته و در بسژیاری از مژوارد، اثژرات 

هژای جبران ناپذیری به آن وارد شده است؛ به طوری که طبق گزارش
ها، مراتع و آبخیزداری، سطح مراتع منتشر شده از سوی سازمان جنگل
میلیون هکتژار  100ها و مراتع از حدود کشور از زمان ملی شدن جنگل

، مرتژع و هژاسازمان جنگژلمیلیون هکتار رسیده است ) 85به کمتر از 
مدیریت پایدار سرزمین در گرو تهیه نقشه کژاربری (. 1399یزداری، آبخ

 ی اراضژیبنژدطبقه جینتا های مختلف است. در واقع،ی زماناراضی ط
 است یاقتصاد-اجتماعیو  یطیملستیز یهااز برنامه یاریبس مبنای

(Lu and Weng, 2007بررسی تغییرات پدید آمده در عرصژه .)-

های طبیعی اطالعات ارزشمندی را برای مدیریت بهتر منابع طبیعی در 
( Masoudi and Jokar, 2015راستای حفاظت، احیاء، توسژعه )

(. 1398علیزاده و همکاران، کند )ها فراهم میبرداری از آنو حتی بهره
بنابراین ضرورت دارد با تشخیص نوع پوشژش/کاربری اراضژی نژواحی 

های مختلف و تعیین میژزان تغییژرات احتمژالی، رونژد هدف طی زمان
رصژد تخریب یا بهبود وضعیت پوشش طبیعی این نژواحی مشژخص و 

های پایش اراضی، فناوری سنجش از دور یکی از مهمترین روش شود.
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هژای گیژری از دادههژای دورسژنجی و بهژرهاست. استفاده از فنژاوری
ای، ابزاری موثر و توانمند در زمینژه مطالعژات منژابع طبیعژی و ماهواره

های سنجش از دور دارای مزایایی ماننژد ارزانژی علوم زمین است. داده
توانژد پوشش وسیع و مکرر از کره زمین بوده و کژاربرد آن مژینسبی، 

راهگشای برخی از مشکالت منابع زمینی و دستیابی به توسژعه پایژدار 
توان نقشه (. امروزه با استفاده از این فناوری، می1397پناه، علویباشد )
بندی اراضی و روند تغییر آن در نواحی مختلف را بژا دقژت بسژیار طبقه

( تغییژرات کژاربری اراضژی 1393) ملکژیو  مسژیبی یه کژرد.خوبی ته
شهرستان اردبیل را با استفاده از سنجش از دور انجام دادند و بژه ایژن 

های باغ، مسژکونی و صژنعتی، اراضژی نتیجه رسیدند که سطح کاربری
در مقابژل  1390تژا  1366هژای بایر و زراعت زراعت آبژی طژی سژال

فژژزایش یافتژژه اسژژت. کژژاهش سژژطح پوشژژش جنگژژل و مرتژژع، ا
Chowdhury ( تغییرات پوشژش/کاربری زمژین 2020و همکاران )

حوزه آبخیز هالدا در بنگالدش را با استفاده از تصژاویر سژری لندسژت 
ارزیابی نمودند و بر این باورند که طبقه پوشش گیاهی و پیکره آبی بژه 

هژای رهژا شژده و نژواحی داری به اراضی کشاورزی، زمژینطور معنی
( تغییرات پوشژش 1399و همکاران ) نوذریونی تغییر کرده است. مسک

جنگلی بخشی از شهرسژتان بویراحمژد را مژورد بررسژی قژرار دادنژد و 
هکتژار از مسژاحت  8395سژاله حژدود  26دریافتند کژه در یژک دوره 

 ینبیشیپ ش،یپا( با 1399) خزاییو  فرزینها کاسته شده است. جنگل
بژا  اسژوجیاطژراف شژهر  یاراضژ یکاربرپوشژش/ رییروند تغ لیو تلل

های ماهواره لندست به این نتیجژه رسژیدند کژه سژطح استفاده از داده
ساله به شدت کاهش یافته  30مراتع اطراف شهر یاسوج طی یک دوره 

است؛ در این پووهش مشخص گردید کژه بیشژترین تخریژب مرتژع و 
در مقابل، به وقوع پیوسته است و  1388تا  1378های جنگل بین سال

سطح اراضی رهاشده، نواحی مسکونی و ساخت ساز افزایش یافته است. 
( میزان تغییر کاربری اراضی ملی شش پالک از 1399) ملکیو  پاکدل

ها و مراتع سوار استان اردبیل را از زمان ملی شدن جنگلشهرستان بیله
 و ملی اراضی سطح مورد مطالعه قرار دادند؛ نتایج آنها نشان داد که بین

 های هژواییعکس و طبیعی منابع مقررات اجرای زمان در مستثنیات

 1394دارد به طوری که تژا سژال  وجود دارمعنی اختالف دوران همان
درصد از اراضی ملژی آن منطقژه واگژذار شژده و تغییژرات  90بیش از 

-زراعژتکاربری شدیدی از مرتع و جنگل به کشت دیم رخ داده است. 

بندی کاربری اراضی حوضه سملقان در ( با طبقه1399و همکاران ) کار
هژای استان خراسان شمالی به این نتیجه رسیدند کژه سژطح کژاربری

افزایش یافته است ایژن  2019تا  1987مسکونی، دیم و جنگل از سال 
در حالی است که سطح کاربری مرتع به طور مستمر با کژاهش مواجژه 

ارک ملی دنا همجوار بوده و سخت و حومه که با پشهر سی شده است.
های بکر طبیعژی بسژیار زیژادی دارد، یکژی از مهمتژرین نژواحی جاذبه

رود. علیژرغم ارزش قابژل های ایران به شژمار مژیطبیعی و ذخیرهگاه
-گردی و ملیط زیستی این سرزمین، متاسفانه طی سژالتوجه طبیعت

شهر بژه  های اطرافهای اخیر منابع طبیعی آن به ویوه مراتع و جنگل
هژای شدت تخریب شده و کاربری آن تغییر یافته است. تبدیل عرصژه

طبیعی به باغ، ویالهای باغی و سژاخت و سژازهای مختلژف بیشژترین 
تجاوز به طبیعت این دیار بوده است. این پووهش با هدف تعیین سطح 

های پوشش/کاربری شژهر های طبیعی با استفاده از نقشهتصرف عرصه

هژای ف آن و نیز تللیل میزان تغییرات آن طی سژالسخت و اطراسی
 با کاربرد فناوری سنجش از دور انجام شده است. 1399تا  1367

 

   روش انجام تحقیق -2

 مطالعه مورد محدوده   

سخت مرکز شهرستان دنژا در اسژتان کهگیلویژه و بویراحمژد شهر سی
 هیژبژر پاشژود. است و به عنوان سرزمین بژرف و آفتژاا شژناخته مژی

شژهر  نیژا تیجمع ،1395نفوس و مسکن در سال  یعموم یسرشمار
شژود کژه از شهر ملسوا میاست. این شهر نوعی باغبوده  نفر 7856

-دیر باز باغداری و باغبانی پیشه اصلی مردمان آن دیار بوده است. سی

خاستگاه چشمه های جوشانی چون میشی، تاگی، ریزک و توف سخت 
متر از سطح دریا نیز فراتژر  2200راف آن از این شهر و اط . ارتفاعاست
هژای سرسژبز، . آبشارها، تپهنیمه مرطوا است سرد آن و اقلیم رودمی

یلویه و بویراحمد ساخته گرا نگین که سختسی ها و کوهسارها،دریاچه
منطقژه  توان بژه پژارک ملژی ومی است. از جمله جاذبه های این شهر
 ،دنژا هژایون، منطقه دشژتک، قلژهحفاظت شده دنا، کوه گل، گردنه بی

-ی شامل شهر سیموردبررساشاره کرد. ملدوده  غیرهناری و دره آبشار

 زون ریژزهکتژار اسژت کژه در  5530سخت و اطراف آن بژا مسژاحت 
درجه و  51دقیقه تا  26درجه و  51یی ایجغرافزاگرس مرتفع با موقعیت 

دقیقژه  52ه و درج 30دقیقه تا  49درجه و  30دقیقه طول شرقی و  30
موقعیت منطقه مورد مطالعه در  1است. شکل  قرارگرفتهعرض شمالی 

و  1390، 1379، 1367هژای ایران و استان و تصاویر رنگ کاذا سال
 دهد.را نشان می 1399

 

موقعیت منطقۀ مورد مطالعه در استان و تصاویر رنگ کاذب  -1 شکل

 1399و  1390، 1379، 1367های سال
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 روش تحقیق 

هژای تشخیص تغییژر، فرآینژد تعیژین و/یژا توصژیف تغییژرات ویوگژی
هژژای چنژژد زمانژژه پوشژژش/کاربری زمژژین بژژر مبنژژای بازنشژژانی داده

 Elagouz etشژود )ای انجژام مژیهای ماهوارهازدور و دادهسنجش

al., 2020هژای پذیری مناسب مکژانی داده(. از طرف دیگر، تفکیک
و مقیاس ملدوده مورد مطالعژه تعیژین ای، بر اساس نیاز کاربر ماهواره
پژذیری متوسژط های ماهواره لندست با تفکیژکشود. بنابراین، دادهمی

های مژورد اسژتفاده در ترین دادهمکانی و پوشش زمانی مناسب، فراوان
( که به وفژور در Lu and Weng, 2007ای است )مقیاس منطقه

ین کژاربری بندی پوشژش زمژین تعیژمناطق مختلف جهان برای طبقه
گیرد. از این رو، برای تهیه نقشژه کژاربری اراضی مورد استفاده قرار می
های با کیفیت مناسب از نظژر ابرنژاکی و اراضی در این پووهش از داده
( مربو  به تیرماه USGS, 2020) 8و  5گرد و غبار ماهواره لندست 

در  استفاده شد. به این منظژور، 1399و  1390، 1379، 1367های سال
های ابتدا تصلیلات رادیومتری، اتمسفری و هندسی الزم بر روی داده

(. سپس برای افزایش دقت USGS, 2019ای اعمال گردید )ماهواره
بندی و افزایش صلت نقشه کاربری اراضی، با ترکیژب بانژدهای طبقه

 Li etهژا ایجژاد گردیژد )مختلف طیفی و مکانی، الیه مجموعه داده

al., 2020 منظور افزایش دقت تشخیص انواع پوشش زمژین بژا (. به
ای های ماهوارههای طیفی، باند حرارتی دادهای از ویوگیدامنه گسترده

 ,Adelabu and Adepojuها گنجانده شد )نیز در مجموعه داده

تژر و تهیژه نقشژه بندی هژر چژه دقیژقدر نهایت، برای طبقه (.2019
لژدوده مژورد مطالعژه، از دو منطبق بر واقعیت پوشش/کاربری زمین م

شامل حداکثر احتمال و ماشژین  شدهنظارتروش قدرتمند پیکسل پایه 
هژا و بردار پشتیبان استفاده گردید تا بتوان با مقایسژه دقژت آنهژا، داده

تر را برای تللیل و تفسیر بهتر انتخژاا نقشه مستخرج از روش مناسب
بندی مجموعه داده، طبقه سازی داده، ایجادتمامی اصالحات، آماده کرد.
بژژا اسژژتفاده از  مژژوردنظرهژژای و اسژژتخراج نقشژژه هالیوتللهیژژتجزو 
 ENVI ،10.7 ®ArcGIS ،Google® 5.3ی افزارهژژانرم

Earth Pro 9 ،Excel 2016 .انجام گردید 

 سنجیصحت 

-میتصژم نژدآیاز صلت اطالعات مورد اسژتفاده در فر نانیحصول اطم
صلت قبل و بعد  دییبر تأ یمبتن یآمار لیو تلل هیتجز قیاز طر یریگ
 اسژت حژائز اهمیژت اریموجود، بسژ موثقو اطالعات  واقعیت زمینیاز 
(Huang and Hsieh, 2012در این پووهش، دقت روش .) های

های مختلف سطح زمین با دو سژنجه مورد استفاده در شناسایی پوشش
جه از تللیل درصد صلت کلی و ضریب کاپا ارزیابی گردید. این دو سن

-های آموزشی نسژبت بژه دادهماتریس خطای مستخرج از مقایسه داده

های واقعیت زمینی با بررسی میدانی، نقشه کژاربری اراضژی اداره کژل 
منابع طبیعی استان کهگیلویه و بویراحمد و مشاهدات حاصل از تصاویر 

(. دقژت کژل، مجمژوع تمژامی 1گوگل ارث حاصل شده است )جدول 
هژای بندی شده تقسیم بر تعداد کژل پیکسژلدرست طبقههای پیکسل

(. ضژریب کاپژا، دقژت Li and Zhou, 2009ها اسژت )همه طبقه
ای اسژت کژه دهد؛ در واقع، ضریب کاپژا، آمژارهبندی را نشان میطبقه

 ,.Li et alسژنجد )بینی و واقعیژت زمینژی را مژیتطابق نقطه پیش

2020 .) 
سنجی در هر بندی و صحتای طبقهتعداد نمونه آموزشی بر -1جدول 

 های مختلفکدام از کاربری

 
 نتایج -3

 یو حومژه بژرا سژختیشهر س یاراض یکاربر ۀنقش 3و  2های شکل
بژه ترتیژب، با استفاده از روش  1399و  1390، 1379، 1367 هایسال

دهد؛ همژانطور کژه و ماشین بردار پشتیبان را نشان میحداکثر احتمال 
سخت و اطژراف آن همژواره در شود سطح باغات شهر سیمشاهده می

هژای و جنگژل حال افزایش بوده و با گسترش مخربی، جایگزین مراتع
ای نیز قابل اطراف شده است؛ این حالت در تصویر رنگ کاذا ماهواره

 (.1مشاهده است )شکل 
 

 
سخت و حومه با استفاده از نقشۀ کاربری اراضی شهر سی -2شکل 

 های مورد مطالعهروش حداکثر احتمال برای سال

 نوع کاربری
-طبقه تعریف کاربری

 بندی
-صلت

 سنجی

 جنگل
جنگل و پوشش درختی با تراکم 

 متوسط، زیاد و خیلی زیاد
163 57 

 مرتع
زارها، پوشش جنگلی مراتع، بیشه

ضعیف، اراضی با پوشش گیاهی 
 کم

190 69 

 بدون پوشش
ای، مراتع بسیار اراضی صخره

فقیر، اراضی رها شده، حاشیه 
 رودخانه

92 36 

 باغ
اراضی کشت گیاهان و درختان  

ای، زراعت همراه با مثمر و میوه
 درختان میوه

173 64 

 ساخت و ساز
انواع ساخت و ساز شهری و 
های روستایی، تاسیسات و ابنیه

 سازانسان
68 28 
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 های مورد مطالعهسخت و حومه با استفاده از روش ماشین بردار پشتیبان برای سالنقشۀ کاربری اراضی شهر سی -3 شکل
 

تر پوشش/کاربری اراضژی از در این پووهش به منظور تهیه نقشه دقیق
دو روش حداکثر احتمال و ماشین بردار پشتیبان اسژتفاده شژد. مطژابق 

هژا از روش یبان در همژه سژال، دقت روش ماشین بردار پشژت2جدول 
حداکثر احتمال بیشتر بوده است به طژوری کژه ضژریب کاپژا در روش 

بژه  1399و  1390، 1379، 1367های ماشین بردار پشتیبان برای سال
، 5/84و درصد صلت کلی   77/0و  72/0، 78/0، 76/0ترتیب برابر با 

ضریب  ملاسبه شده است؛ این در حالی است که 2/84و  6/80، 4/85
و  73/0و  67/0، 72/0، 73/0کاپا در روش احتمال حداکثر بژه ترتیژب 

درصد بوده است. بنابراین،  2/81و  7/76، 2/80، 3/81صلت کلی نیز 
روش ماشین بردار پشتیبان دقت بیشتری در تعیین نوع پوشش/کاربری 
داشته است و نقشه ارائه شده با این روش حداکثر تناسژب بژا واقعیژت 

 دهد.مورد مطالعه را نشان میملدوده 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 های مورد مطالعههای مختلف طی سالدقت و مساحت هر کدام از کاربری  -2جدول 

، ماشژین بژردار پشژتیبان در ایژن پژووهشبا توجه به دقت بهتر روش 
های مختلف حاصل از نقشژه ای مساحت پوشش/کاربرینمودار مقایسه

ارائه شده  4سی در شکل های مورد بررتهیه شده با این روش طی سال
همواره کژاهش یافتژه  مراتعشود سطح است. همانطور که مشاهده می

-های ملدوده مورد مطالعه نیز روند کاهشی را نشان مژیاست؛ جنگل

شژاهد افژزایش  1390نسبت بژه  1399دهد با این تفاوت که در سال 
رسد این افزایش سطح جنگل بژه سطح جنگل هستیم؛ البته به نظر می

زایی مربو  نیست و به احتمژال زیژاد از خطژای قابژل اغمژاض نگلج
ای در تفکیک پوشش جنگل از مرتع ناشی های ماهوارهبندی دادهطبقه

شده است. به عبارت دیگر، بخشی از پوشش مرتع بژه عنژوان پوشژش 
تواند ناشی از میژزان بژارش می . این حالتجنگلی شناسایی شده است

از نرمال بوده است؛ برخی از مطالعژات نیژز  باشد که بیشتر 1399سال 
نشان داده است کژه روش ماشژین بژردار پشژتیبان تژوان بیشژتری در 

ای دارد های مژاهوارهشناسایی کاربری مرتع از جنگل با استفاده از داده

(Farzin, 2021a آنچه مسلم است سطح پوشش جنگژل و مرتژع .)
سژاز افژزوده و انسژانکاهش یافته و به سطح باغات و نواحی مسکونی 

به  99تا  67شده است؛ به طوری که روند تخریب منابع طبیعی از سال 
بژه  67هکتار در سال  2761راحتی قابل مشاهده است. سطح مراتع از 

هکتاری را نشان  884رسیده است که کاهش  99هکتار در سال  1907
دهد. پوشش طبیعی منطقه شامل مجموع سطح جنگل و مرتژع، بژا می
هکتار  3327به  1367هکتار در سال  4678هکتاری، از  1351اهش ک

تنزل یافته است. این در حالی است که سطح باغات به طور  99در سال 
دهد به طوری پیوسته در حال افزایش بوده و روند صعودی را نشان می

رسیده است؛  99هکتار در سال  1331به  67هکتار در سال  583که از 
نیز از این روند پیروی کرده اسژت. بژه طژور کلژی،  90و  79های سال

ها، سطح باغات، سژاخت و سژاز و جنگل-همگام با کاهش سطح مراتع
 نواحی بدون پوشش افزایش یافته است.
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، 1367های نمودار مقایسه مساحت پوشش/کاربری طی سال  -4شکل 

 1399و  1390، 1379

 

مختلف را نشان  هایدرصد منابع طبیعی تصرف شده طی سال 5شکل 
درصد از  10، حداقل 79تا سال  67ساله از سال  12دهد. طی دوره می

ساز تبدیل شده های انسانهای طبیعی تصرف شده و به کاربریعرصه
درصژد رسژیده  13شدت گرفته و بژه  90تا  79است. این روند از سال 
هژای تنها یژک درصژد از عرصژه 99تا  90های است. اگرچه طی سال

ی تبدیل شده شده است بژا ایژن وجژود، تصژرف جنگژل و مرتژع طبیع
 همچنان وجود دارد.

 

 
  ای درصد منابع طبیعی در مقابل تصرف انساننمودار دایره -5شکل 

 
  یریگجهینت بحث و -4

هدف اصلی این پووهش تعیین سژطح تخریژب یافتژه و تصژرف شژده 
هژای سخت و تللیل آن طی سژالر سیهای طبیعی اطراف شهعرصع
و تهیژه  8و  5ای لندست های ماهوارهبا استفاده از داده 1399تا  1367

بنژدی نقشه پوشش/کاربری بوده است. بدین منظژور از دو روش طبقژه
ای ماشین بردار پشتیبان و حداکثر احتمال استفاده شد های ماهوارهداده

رسد دقژت خیلژی ردید. به نظر میکه دقت آنها نیز قابل قبول برآورد گ
خوا دو روش مورد استفاده در تشخیص نوع پوشژش/کاربری در ایژن 

ای بوده باندهای مختلف ماهواره منطقه کوهستانی، حاصل ترکیب داده
بنژدی بژاال رفتژه و نتژایج است به طوری که با این عمل، دقت طبقژه

 ,.Gomariz-Castillo et alبهتژری نیژز بدسژت آمژده اسژت )

2017 Adepoju and Adelabu, 2019; اگرچژژه روش .)
حداکثر احتمژال نیژز دقژت خژوبی از خژود نشژان داد و در بسژیاری از 
-مطالعات به دلیل حساسیت کمتر این روش به تفاوت رادیومتریک داده

( بژه قژدرت بهتژر آن در 1399نژوذری و همکژاران، ای )های ماهواره
:  Butt et al., 2015)  تفکیک اراضی مختلف اشژاره شژده اسژت

( ولی در این پووهش، دقت روش ماشین بژردار پشژتیبان 1399فرزین، 
سخت و اطراف آن بهتژر در تشخیص پوشش/کاربری اراضی شهر سی

های تهیه شده با از روش حداکثر احتمال برآورد گردید؛ از این رو، نقشه
اسژژتفاده از روش ماشژژین بژژردار پشژژتیبان، مبنژژای تعیژژین مسژژاحت 

نتایج این پووهش   های مختلف قرار گرفت.ها در زمانشش/کاربریپو
های طبیعی جنگل و مرتع در ملدوده مژورد نشان داد که سطح عرصه
درصد کاهش یافته است. در  24ساله، حداقل  32مطالعه، در طول دوره 

مقابل، سطح باغات و ساخت و ساز و به طژور کلژی دخالژت و تصژرف 
هژژای بسژژیاری از سژژت. ایژژن نتژژایج بژژا یافتژژهانسژژانی افژژزایش یافتژژه ا

. 1393مسژژیبی و ملکژژی، پووهشژژگران مطابقژژت دارد )بژژرای نمونژژه، 
 ;. 1399. نژژژوذری و همکژژژاران، 1399زراعتکژژژار و همکژژژاران، 

Chowdhury et al., 2020 به طور کلی، تخریب منابع طبیعی .)
اعی ها ریشه در مسژائل اقتصژادی و اجتمژیا تبدیل آن به سایر کاربری

-( نشان دادند که در بخش2019و همکاران ) Liuدارد. در این رابطه، 

هایی از مغلوستان، تغییر کاربری و افژزایش قیمژت گوشژت دام عامژل 
( 1399) خزایژیو  فژرزینای دیگر، تخریب مراتع بوده است؛ در مطالعه

درصدی سطح مراتژع اطژراف  50تخریب منابع طبیعی و کاهش تقریبا 
-ناشی از افزایش جمعیت شهری و رشد شهرنشینی مژی شهر یاسوج را

دهد که ضمن اثرگذاری دانند. با این وجود، نتایج این پووهش نشان می
هژای سژخت بژر تخریژب و تصژرف عرصژهافزایش جمعیت شهر سژی

ویالها نقش پررنگتژری طبیعی، عامل تبدیل جنگل و مرتع به باغ و باغ
کند. به عبارت دیگر، با توجژه در تخریب و تصرف منابع طبیعی ایفا می

ریزی استان به آمار جمعیتی منتشر شده توسط سازمان مدیریت و برنامه
سژخت بژرخالف بسژیاری از کهگیلویه و بویراحمد، اگرچژه شژهر سژی

گردد و شهرهای کشور، یک شهر شاخص در پذیرش مهاجر قلمداد نمی
نفر  7856ت )رشد جمعیت آن نسبت به بسیاری از شهرها زیاد نبوده اس

( با این وجود، سژطح 1385نفر در سال  6814نسبت به  1395در سال 
تژوان در تخریب منابع طبیعی آن چشمگیر است. عامل اصلی آن را می

بژرداران دانسژت. جذابیت باغداری و افزایش سطح باغات توسژط بهژره
تشویق غیراصولی باغداران از سژوی بژازار و نهادهژای دولتژی عرضژه 

باغی در افزایش تولید، یکی از مهمترین دالیلی اسژت کژه ملصوالت 
تواند در تمایل مالکان برای افژزایش سژطح زیرکشژت و در نتیجژه می

تصرف منابع طبیعی اطراف باغات موثر باشد؛ این درحژالی اسژت کژه، 
متاسفانه، معموال افزایش تولید در واحد سطح اراضی کشاورزی کشژور 

تمایل به افزایش سطح زیر کشت بسیار شود و چندان جدی گرفته نمی
بیشتر از تالش در افزایش بازدهی و کارآیی است. بهبود سطح زنژدگی، 
درآمد بیشتر برخی از مردم، تمایل بسیاری از افراد برای فضای بزرگتژر 

ویال و منازل تابسژتانه و ییالقژی از سژوی زندگی، افزایش تقاضای باغ
ر عوامل مهژم در تخریژب و تصژرف توان سایداران را میبرخی سرمایه

رسژد بژرای بژه نظژر مژی سخت دانست.منابع طبیعی اطراف شهر سی
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های طبیعی و ملی، پوشش احداث باغ و درختکاری غیر مجاز در عرصه
تری برای عامالن تصرف است؛ به این صورت که جنگل، گزینه مناسب

 هژای کاشژته شژده در میژان درختژانطی چند سال اول تصرف، نهال
-مانند و به تدریج با رشد آنها، پوشش جنگلی نیز کفجنگلی پنهان می

شود. در نتیجه احتمال هویدا شدن تخریب و تصرف عرصژه تراشی می
ها نشژان رسد. بررسیهای ابتدایی به حداقل ممکن میطبیعی در سال

هژای دهد تقریبا تمام کشژفیات کاشژت غیرمجژاز نهژال در عرصژهمی
شات مردمی حاصژل شژده اسژت. بنژابراین، عمژل جنگلی فقط با گزار

البتژه نبایژد نقژش  های جنگلژی دشژوارتر خواهژد بژود.حفاظت عرصه
های متولی و نهادهژای نظژارتی در ایژن تخریژب و تصژرف را سازمان

نادیده گرفت. اداره منابع طبیعژی )در نژواحی ملژدودتر، اداره حفاظژت 
ی و مرتعی هر منطقه ملیط زیست( تنها نهاد دولتی ملافظ منابع جنگل

های طبیعی های قابل توجهی از عرصهاست که در برخی مواقع، بخش
کند. یکی از مهمترین دالیل را به اشخاص حقیقی و حقوقی واگذار می

های متعددی است که از های طبیعی، واگذاریتصرف و تخریب عرصه
توسط هیاتی با عنوان هیات واگذاری زمین صورت گرفتژه  1367سال 

طلب به واگذاری بدون تردید، تا زمانی که افراد سودجو و فرصت  است.
های طبیعی، امید داشته باشند، روند تخریب و تصژرف جنگژل و عرصه

-مرتع و به طور کلی منابع طبیعی متوقف نخواهد شد. با توجه به هزینه

های اقتصادی و مالحظات ملیط زیستی، تغییر کژاربری اراضژی ملژی 
های طبیعی عواقب سنگینی در مسژیر ( و عرصه1399ی، پاکدل و ملک)

توسعه پایدار بر جای خواهد گذاشژت. بنژابراین، بایژد هژر گونژه تغییژر 
هژای طبیعژی هژر منطقژه و تبژدیل آن بژه ساز در ماهیت عرصهانسان
های دیگر بر اساس طژر  آمژایش سژرزمین آن منطقژه باشژد کاربری

سژخت بژا توجژه بژه موقعیژت شهر سی(. 1396فر و همکاران، جهانی)
نواز رشژته کژوه دل-های بکر و چشمجغرافیایی و قرار گرفتن در دامنه

گاه زیسژت کژره دنژا، یکژی از دنا و مجاورت آن با پارک ملی و ذخیره
بهترین مناطق کشور برای توسعه گردشگری است. این شژهر ظرفیژت 

گذاری در هگردی را دارد و با سرمایجذا سرمایه کالن در حوزه طبیعت
توان در مسیر این بخش و رونق طبیعت دوستی به جای ستیز با آن، می

 .های بنیادین برداشتتوسعه پایدار گام
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Abstract 

Introduction 
Sustainable land management depends on preparing a multi-time land cover map, it is necessary to 

determine the process of destruction or improvement of the natural covers for these areas by 

identifying the type of land cover / land use at different times. One of the most important and serious 

issues that endanger the sustainable development is land degradation. Man-made destructive activities 

in nature, including deforestation, overgrazing and pasture conversion, unprincipled construction, and 

increased agricultural cultivation, which may also have important socio-political consequences, are 

increasingly destructive. Land degradation and destruction of natural resources in developing 

countries is much more than other countries, so that natural resources and the environment are the 

most vulnerable parts of these countries, and usually the first part of poor and developing countries 

that are destroyed and occupied in line with economic growth and development, is their natural 

resources. Population and urbanization growth is one of the most important factors in the destruction 

of natural resources in developing countries. In fact, the most important ecological impact of 

urbanization and distribution urban areas is the destruction of natural resources and encroachment on 

the natural environment. Iran's natural resources have also been severely disrupted over the past five 

decades, and in many cases, irreparable effects have been inflicted on it. So that, according to the 

reports published by the Forests, Rangelands and Watershed Management Organization (FRWO), the 

level of the country's rangelands since the nationalization of forests and rangelands has increased from 

about 100 million hectares to less than 85 million hectares. On the other hand, Sustainable land 

management depends on the preparation of land use maps at different times. In fact, land 

classification results are the basis of many environmental and socio-economic programs. The study of 

changes in natural areas provides valuable information for better management of natural resources in 

order to protect, rehabilitate, develop and even utility them. Therefore, it is necessary to identify and 

monitor the process of destruction or improvement of the natural cover of these areas by classifying 

the type of land cover / land use of the target areas during different times and determining the amount 

of possible changes. This study aims to determine the tenure and conversion of natural areas using 

coverage / land use maps of the city of Sisakht and its surroundings and also to analyze the extent of 

its changes during the years 1988 to 2020 with the use of remote sensing. 
Methodology 
Detection of change, the process of determining and / or describing changes in land cover / land use 

characteristics are performed on the basis of rearranging multi-time remote sensing data and satellite 

data. On the other hand, the appropriate spatial resolution of satellite data is determined by the user 

needs and the scale of the study area. Therefore, Landsat satellite data with moderate spatial 

resolution and appropriate time coverage is the most widely used data on a regional scale that is 

widely used in different parts of the world to classify land use to determine land use. Is placed. In 

order to prepare the land use map in this research, appropriate quality data in terms of cloudiness and 

dust of Landsat 5 and 8 satellites related to July 1988, 2000, 2011 and 2020 were used. For this 

purpose, the necessary radiometric, atmospheric and geometric corrections were applied to the 

satellite data. Then, to increase the accuracy of classification and increase the accuracy of land use 

map, a data set layer was created by combining different spectral and spatial bands. In order to 

increase the accuracy of detecting land cover types with a wide range of spectral characteristics, the 

thermal band of satellite data was also included in the data set. Finally, in order to classify as 

accurately as possible and prepare a map corresponding to the reality of land cover / land use in the 
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study area, two powerful monitored base pixel methods including maximum likelihood and support 

vector machine were used to compare their accuracy. 

All corrections, data preparation, data collection, classification and analysis, and extraction of maps 

were performed using ENVI® 5.3, ArcGIS® 10.7, Google Earth Pro 9, Excel 2016 software. 

Conclusion 

The results of this study showed that the level of natural areas of forests and ranges in the study area 

has decreased by at least 24% during the 32-year period. In contrast, the gardens, construction and 

human intervention, and occupation has increased. So that the natural covers of the region, including 

the forest and range, has decreased from 4678 hectares in 1988 to 3327 hectares in 2020. While, the 

area of orchards has increased from 583 hectares in 1988 to 1331 hectares in 2020. In general, the 

destruction of natural resources or their conversion to other land uses is affected by economic and 

social issues. The results also show that while the effect of increasing the population of Sisakht city 

on the destruction and tenure of natural areas, the factor of turning forests and ranges into gardens and 

orchards plays a more prominent role in the destruction and tenure of natural resources. In other 

words, according to demographic statistics published by the Management and Planning Organization 

of Kohgiluyeh and Boyer-Ahmad Province, although the city of Sisakht, unlike many other cities in 

the country, is not considered a major city in accepting immigrants and its population growth relative 

to many cities have not been many (7856 people in 2016 compared to 6814 people in 2006), the level 

of destruction of natural resources is significant. The main factor can be considered in the 

attractiveness of gardening and increasing the garden areas by utilizers. Undoubtedly, the process of 

destruction and tenure of forests and ranges, and natural resources will not stop as long as profiteers 

and opportunists hope for the transfer of natural areas. Considering the economic costs and 

environmental considerations, the change of national land use and natural areas will have serious 

consequences on the path of sustainable development. Therefore, any humanizing change in the 

environment of the natural areas of each region and its conversion to other land uses should be based 

on the land use plan of that region. 
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