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 چکیده :

ای مستقیم و با توجه به ارزش حفاظتی منطقه حفاظت شده سرخ آباد کاربری هایی که در داخل و محدوده ی اطراف منطقه وجود دارد دارای اثرات و پیامد ه
یرات کمی وکیفی رخ غیر مستقیم است. ضرورت دارد با بررسی تغییرات این کاربری ها برنامه ی مدیریتی مناسب بر منطقه ارائه شود. به منظور بررسی تغی

مورد استفاده  تهیه و  1997و  1987دوره زمانی دو مربوط به  Land satاین منطقه تصاویر ماهواره ای محیط زیستی داده در اکوسیستم منطقه و مدیریت 
در همین راستا بعد از اعمال تصحیحات هندسی ومکانی و اجرای بارزسازی تصاویر با بهره گیری از روش های طبقه بندی نظارت نشده و روش  .قرار گرفت

ی همانندی تغییرات کاربری ها مورد بررسی و مقایسه قرار گرفت درستی نقشه های تولیدی با آزمون صحت کل حداکثر احتمالطبقه بندی نظارت شده 
کاربری های کشاورزی و جنگل رشد خوبی داشته و کاربری  سال 10نتایج نشان داد طی .سنجیده ومحاسبه شد 0.96و  0.88و شاخص کاپا   97.47و  90.69

بهتر که با توجه به تصاویر ماهواره ای میتوان گفت احتماال وضعیت پوشش گیاهی نسبت به دوره قبل کاهش یافته است و خاک لخت  باغاتهای مرتع و 
 شده است.
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Abstract 

 

Due to the conservation value of the Sorkhabad Protected Area, the uses within and around the area have 

direct and indirect effects and consequences. Appropriate management plans should be developed for the 

area by reviewing changes to these applications. Land sat satellites from the 1987 and 1997 time periods 

were prepared and used to investigate quantitative and qualitative changes in the region's ecosystem and 

environmental management. In this regard, after applying geometric and spatial corrections and 

performing image optimization, the maximum likelihood of similarity changes was evaluated and 

compared using unobserved classification and supervised classification methods , The accuracy of the 

produced maps was calculated and calculated with 90.69 and 97.47 overall accuracy test and Kappa index 

0.88 and 0.96 respectively. The results showed that for 10 years agricultural and forestry use has grown 

well and rangelands, orchards and bare soil have declined. According to satellite imagery, vegetation 

status is probably better than before. 
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 مقدمه
تنوع زیستی یکی از مسائل اصلی ومهم محیط زیستی در جهان است .  

هدف اصلی حفاظت از محیط زیست برای اطمینان از تداوم تنوع زیستی 
است که در واقع با حفاظت از مناطق حفاظت شده صورت میگیرد 

در . مناطق حفاظت شده عالوه بر اینکه نقش مهمی (2013 1)وانگ
حفظ تنوع زیستی دارند نیازهای اجتماعی را هم تامین می کنند که این 

و  2امر می تواند اثراتی بر اکوسیستم های طبیعی بر جا می گذارد )آئونگ
پس حفاظت و مدیریت اکوسیستم باید با در نظر (. 2004همکاران 

گرفتن نیاز های جوامع محلی نیز صورت پذیرد . فشار فزاینده در مناطق 
حفاظت شده همچون بهره برداری برای منافع اقتصادی و تجاری نیاز به 
خط مشی قوی در تمام سطوح دارد که که به حفاظت و مدیریت 

سنجش از دور یک  (.2013 4و سیوینگ 3اکوسیستم بپردازد . )جونز والتر
ابزار ارزشمند برای مدیریت و پایش مناطق حفاظت شده است.سنجش از 

نظارت بر وضعیت _تعیین الویت برای اقدامات حقاظت  دور می تواند به
اهداف حفاظت از محیط زیست و ارزیابی اثر بخشی استراتژی های 

این فناوری  (.2013حفاظت از محیط زیست کمک کند)وانگ و همکاران
به کمک تصاویر ماهواره ای منبع مهمی از داده های مربوط به کاربری 

ه می توانددر نظارت بر تغییرات آنها و پوشش اراضی را فراهم میکند ک
به گونه ای موثر مورد استفاده قرار گیرد و خصوصیاتی نظیر فراهم 
ساختن دید وسیع و یکپارچه در منطقه . تکرار پذیری . تسهیل جمع 
آوری اطالعات و صرفه جویی در زمان از جمله ویژگی هایی است که از 

دور را برای بررسی اطالعات کسب شده به کمک فناوری سنجش از 
تغییرات پوشش گیاهی نسبت به سایر روش ها ارجحیت می بخشد 

های  حفاظت از اکوسیستم ها و زیستگاه (.2011)سرودی و جوزی 
خود گامی مهم  طبیعی و احیای جمعیت های گونه در محیط طبیعی

جهت حفاظت از تنوع زیستی و در ارتقای وضعیت کمی وکیفی آن است 
ر امر بهره برداری از محیط زیست لزوم بهره برداری بهینه . از این رو د

از عرصه منابع طبیعی همراه با حفاظت اصولی از منابع ژنتیکی گیاهی و 
جانوری و جلوگیری از فرسایش آنها در زمینه نیل به وضعیت مطلوب 

(. مناطق حفاظت شده 2002تنوع زیستی باید مدنظر قرار گیرد )مجنونیان
یت پایدار استفاده از از زمین قادر به تضمین تداوم ساختار طبیعی با مدیر

و  5و فرآیند های اساسی برای تامین سرمایه های طبیعی است)پتروسیلو
(.ورود انسان به مناطق حفاظت شده و فعالیت هایی 2013همکاران 

همچون کشت وزرع می تواند سبب جنگل زدایی و از بین رفتن پوشش 
و  6ئوتادن انسجام اکولوژی مناطق شود)فخطر افطبیعی این مناطق و به 

کاربری اراضی شامل انواع بهره برداری از زمین به (.2008همکاران 
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فیضی زاده و میر ) منظور رفع نیازهای گوناگون انسان است
اطالع از نسبت کاربری ها در یک محیط شهری و نحوه  (.1386رحیمی

وارد در برنامه ریزی ها تغییرات آن در گذر زمان یکی از مهمترین م
ا اطالع از نسبت تغییرات کاربری ها در گذر زمان می توان میباشد. ب

لرستانی ) تغییرات آتی را پیش بینی نمود و اقدامات مقتضی را انجام داد
توسعه فیزیکی شهرها فرایندی پویاست که طی آن  (.1390و شهریار 

عمودی و افقی محدوده فیزیکی شهر وفضاهای کالبدی آن در جهات 
برنامه باشد به ترکیب  یابد و اگر این روند سریع و بی افزایش می

 (.1386شفیعی ثابت ) نامناسبی از فضای شهری می انجامد فیزیکی
کاربری زمین تحت تاثیر دو مولفه نیرومند شکل میگیرد: نیازهای انسان 

 .(1386مدیریت جهاد کشاورزی) ویژگی و فرایند های زیست محیطیو
مانند، بلکه متناسب با تغییرات  ها ثابت باقی نمی یچ یک از این مؤلفهه

دهند. این تغییرات اگر صحیح و  در زندگی تغییر ماهیت می ایجاد شده
جوامع  محتاطانه نباشد، منشأ بروز آثار غیرقابل جبرانی بر رفاه و آسایش

های  کاهش مساحت زمین.( 1388بریاسولیس . هلن شوند ) انسانی می
زراعی حومه ای .تخریب پوشش گیاهی و افزایش دمای سطحی زمین 
در مناطق شهری .پیامد های منفی توسعه شهری هستند.در پژوهش 
های صورت گرفته در زمینه تغییرات محیط زیست شهری یکی از 
کلیدی ترین دستورالعمل های تحقیقاتی .شناسایی روند تغییرات کاربری 

 (Moutrakis Et al ,.2011). است اراضی و پوشش گیاهی ذکر شده

Uchida اربریبا مطالعه و تجزیه وتحلیل دالیل تغییرات زمانی ک 
ی ها اراضی کشاورزی در مناطق نیمه خشک هند، درنهایت کاربری

ر د   Vos & Meekeمستعد برای اهداف کشاورزی را شناسایی نمود
ای ه بریکارتحقیقی بروی انگلستان نشان دادند، افزایش تقاضا برای 

راضی اها، باعث تغییر کاربری  جدید و افزایش شهرنشینی در حومه
 ست.ده ازراعی وتغییرات کالبدی و اقتصادی در روستاهای پیرامون ش

(Vos & Meekes 1999)  .Loffe & Nefedova  به
تیجه ندر حومه مسکو پرداختند و به  تحوالت کاربری اراضی بررسی

ه سه سال گذشت 25 و حومه آن در طول رسیدند که رشد فضایی مسکو

ن ایشان مهمتری.  (Richards, John A, 1986)  برابر شده است
 ملحعامل تغییرکاربری اراضی را گسترش فضایی کالنشهر، توسعه 

نیز  ر ایرانداند.  ریزی شده دانسته برنامه های ونقل و توسعه سکونتگاه
 ستردهلعات گاین زمینه مطاهای سنجش از دور، در  با استفاده از تکنیک

 یوارهایر ماهبا استفاده از اطالعات تصاوعبداللهی  است. ای انجام شده
ی تغییرات  ی نحوه مطالعهبه   (1381-1369ساله ) 12در یک بازه ی 

 . اختندی شهری و غیر شهری اردکان پرد کاربری اراضی در دو منطقه
غییر تآثار نامطلوب ایشان ضرورت توجه به  ی نهایی پژوهش نتیجه

یزان رنامه ها در مدیریت مناطق شهری بوده که باید مد نظر بر کاربری
 .(1386فیضی زاده و همکاران ) قرار گیرد شهری
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روند تغییرات پوشش زمین مناطق حفاظت  1996و همکاران 7یانگ  

با طبقه  1998_1987_1977شده کانادا با تصاویر لندست طی سالهای
مراتبی بررسی نمودند و نتایج نشان داد که جنگل زدایی در بندی سلسه 

اطراف حاشیه مناطق حفاظت شده بیشتر صورت و نرخ رشد ساالنه تغییر 
برای  1996و همکاران 8در سال میباشد ناگاندرا  %0.82پوشش زمین 

حفاظت و بررسی تغییرات پوشش زمین حضور مدام در پارک تادویا 
استفاده کردند  2001_1989ماهواره ای لندست هنداز تصاویر  9اندهاری 

از پارک دچار جنگل زدایی شده اند و رشد  %16نتایج نشان داد که 
چشمگیری در توسعه روستاهای اطراف و درون پارک مشاهده شده 

تغییرات و طبقه بندی پوشش زمین  1988و همکاران 10بایارسایی است.
رسی قرار دادند . در این در مغولستان را مورد بر 11پارک ملی هوستایی

 پژوهش انواع 

و  1373ی پوشش زمین و نواحی کانونی با کونه های نادر را طی سالها
 ماهواره لندست با روش حداکثر  TMو   ETMبا تصاویر  1379

تپه  پی واحتمال طبقه بندی نمودند نتایج نشان داد که کوهستان است
 زی شاورکهای ماسه ای به میزان قابل توجهی افزایش یافته و مناطق 

 کاهش و جنگل زدایی افزایش یافته است .

 مواد وروش ها 
که  باشدمیمنطقه حفاظت شده سرخ آباد بخشی ازحوزه آبخیز زنجانرود 

به  شرق در سمت شمال غربی شهر زنجان  کیلومتر مربع میباشد که از
اقع وردد رودخانه سهرین و از جنوب به رودخانه زنجانرود منتهی میگ

وقعیت هکتار . از نظر م6221گردیده است. وسعت منطقه برابر با  
ه و درج 88قه و دقی 64ثانیه تا  43درجه و  4دقیقه و  48جغرافیایی بین  

عرض  ثانیه6درجه و  .(81دقیقه و  84ثانیه طول شرقی و بین  41
 ( .1شکل ) شمالی واقع گردیده است
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ورد مبرای بررسی تغییرات پوشش و تغییرات کاربری ها در منطقه 
هیه تمطالعه ابتدا باید تصاویر ماهواره ای سال های مورد نظر 

ی (. از تصاویر ماهواره ای لندست سر3و 2(. شکل )USGSگردد)
MSS   لندست سری و از ماهواره  1987برای سال +ETM  برای

 Arc GIS 10.3و   Google Earthو نرم افزار های  1997سال 

ت ر گرفاستفاده شده است. ایتدا تصاویر مورد تصحیح قرا  ENVIو  
 دندشطبقه بندی  سپس با روش طبقه بندی نظارت نشده و نظارت شده

ورت .تعیین صحت تصاویر با استفاده از شاخص کاپا و صحت کلی ص
از  اعم پذیرفت. اصوال داده های حاصل از سامانه های سنجش از دور

 عکس های هوایی و تصاویر حاصل از اسکنر های دارای خطاهای
ل تحلی یه وگوناگونی می باشد و اصوال قبل از اینکه مورد تفسیر وتجز

 ن برای(.بنابرای2006گیرند باید تصحیح شوند )فاضل دهکردی  قرار
اده از استف د بااستفاده از این تصاویر اولیه باید پیش پردازش صورت پذیر

کنترل  نقطه 26نقاط کنترل زمینی تصحیح هندسی صورت پذیرفت و با 
فعالیت  باالترین دقت تصحیح هندسی شد . به مجموعه 0.000با خطای 

 شز روخراج اطالعات تصاویر بارزسازی گفته میشود . اها جهت است

-2اذب کهای بارزسازی که در این تحقیق استفاده شده تصاویر رنگی 
 شد   ستفادهکنتراست تصویر از فیلتر های ماژوریتی نیز ا برای بهبود 3-4

( 2و1) صویرو نیز نمودار طیفی مربوط به بافت پوشش گیاهی آنها طبق ت
 استخراج گردید.
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 1987( 1صویر )ت                                                                                                        1997( 2تصویر )

 

 نمودار طیفی پوشش گیاهی( 2و1تصاویر) 

 
 

 1987سال _(3تصویر )                    1997سال _(4تصویر )                          
 

 7و 5برای ماهواره لندست  1_2_3و  2_3_4 تصویر رنگ کاذب( 4و3تصویر )
 

کاربرد های سنجش از دور استخراج  مهمترین مرحله یا بخش در
اطالعات مورد نظر از روی تصویر ماهواره ای انتخاب شده است . طبیعتا 

 اوتی وجود دارد که در این پژوهشبرای هر کاربرد خاص روش های متف

از طبقه بندی نظارت نشده و طبقه بندی نظارت شده حداکثر 
این طبقه بندی ما در طبقه بندی راساس ب . استفاده شده است12احتمال

طبقه و در طبقه بندی نظارت شده با توجه به تعداد  3نظارت نشده تنها 
 . طبقه خواهیم داشت 5نمونه های آموزشی 

 نتایج و بحث 
ر دتلف برای بررسی تغییرات پوشش گیاهی و تغییرات کاربری های مخ

اگون گون مختلف سالهای منطقه مورد مطالعه الزم است تا کاربری های
 ایهربری ل کاکبا استفاده از تصاویر ماهواره ای تهیه گردد . بنابراین 

 

                                                           
12 Maximum Likelihood 

ناحیه مورد مطالعه پس از تصحیحات هندسی و رادیو متریک با طبقه 
طبقه شامل کشاورزی جنگل مرتع 5بندی نظارت نشده و نظارت شده در 

 (.3و2خاک لخت و باغات مورد بررسی قرار داد )شکل 
 

 
 (2شکل )
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 (3شکل )
( به ترتیب نقشه حاصل از طبقه بندی به روش  3و  2شکل )

 1997_1987حداکثر احتمال  برای سال های 

 

ای دارهمساحت این طبقات برای هرسال تعیین و مقایسه شده است نمو
ده به ( ارزیابی صحت براورد دقت برای درک نتایج بدست آم3و2و1)

رین تمول کاربران این نتایج برای تصمیم گیری حائز اهمیت است . مع
 – دقت کاربر –قت تولید کننده د -عوامل برآورد دقت شامل دقت کلی 

 لی در(. صحت ک2و1)جدول .(2011ند )ارخی و نیازی شاخص کاپا هست
 و همچنین %97.47و %90.69به ترتیب برابر  1997و 1987سال 

 ع صحت ومیباشد که از نظر مجمو  0.96و  0.88شاخص کاپا برابر با 
 

 

خوبی در ارتباط با اطالعات تولید شده برخوردار بوده  آماره کاپا از دقت
( مساحت  3و2و1( همچنین نمودار های )3جدول ) است . با توجه به

 و   5506/2با مساحت  1987جنگل افزایش یافته به نحوی که در سال 

 1997در سال  68792/3با مساحت   19.60درصد به مقدار  46/13
درصدی داشته است. طبقه باغات در سال  6.14رسیده است و افزایش 

درصدی   0.46ش درصد کاه  39.52و  7.48872با مساحت 1987
درصد رسیده است  39.06هکتار و  7.34922داشته و به مقدار مساحت 

 24.07هکتار و  4.56069با مساحت  1987.طبقه خاک لخت در سال 
درصد رسیده و  16.91و  3.1825به مقدار  1997درصد بوده که در سال 

با  1987درصدی داشته است .طبقه کشاورزی در سال  7.16کاهش 
 12.65هکتار و  2.38084درصد به مقدار  5.28و  1.00112مساحت 

با  1987درصد رشد داشته است.  مراتع در سال  7.37درصد رسیده و 
درصد  11.75و  2.21146به مقدار    17.66هکتار و  3.34641مقدار 

درصدی داشته است. این نتایج نشان میدهد که  5.91رسیده و کاهش 
افزایشی داشته است اما مساحت مراتع مساحت جنگلها و کشاورزی روند 

و باغات روند کاهشی داشته اند این نشان دهنده از دست رفتن مراتع و 
پوشش طبیعی منطقه بوده است و کاهش خاک لخت بواسطه کشت 

 محصوالت کشاورزی بوده است .

 
 
 

خطای  صحت کلی ضریب کاپا
omission 

خطای 
comission 

دقت تولید  دقت کاربر

 کننده

  کاربری / پوشش

0.8816 90.96%  

حداکثر احتمال  جنگل 83.55 89.19 10.81 16.45
 

 مرتع 95.28 98.74 1.26 4.72

 کشاورزی 98.76 94.51 5.49 1.24

 خاک لخت  83.59 79.04 20.96 16.41

 باغات 85.24 83.66 16.34 14.76

1987( میزان صحت نقشه تولید شده برای سال  1جدول)  

 

1997( میزان صحت نقشه تولید شده برای سال  2جدول)  

 

خطای  صحت کلی ضریب کاپا
omission 

خطای 
comission 

دقت تولید  دقت کاربر

 کننده

  کاربری / پوشش

0.9670 97.47%  

حداکثر احتمال جنگل 94.12 95.66 4.34 5.88
 

 مرتع 98.15 98.33 1.67 1.85

 کشاورزی 97.98 99.79 0.21 20.2

 خاک لخت 98.61 98.20 1.80 1.39

 باغات 96.10 89.87 10.13 3.90
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نتایج بدست آمده از طبقه بندی کاربری های با استفاده از تصاویر 
ماهواره ای نشان میدهد که دقت نتایج طبقه بندی نظارت نشده و 
نظارت شده با توجه به تفسیر بصری پایین است و به تنهایی برای آنالیز 
تصاویر کافی نیست بنابراین این مسئله را در هنگام استفاده از سنجش از 

اثرات و برای اندازه گیری تغییرات مدنظر قرار داد که ممکن است دور 
کالیبراسیون سنجنده سبب بروز اختالف هایی بین  _فصل  _اتمسفری 

تصویر ها گردد که فراتر از هر گونه تغییرات واقعی رخ داده باشد اما هیچ 
روش سنجش از دور ی وجود ندارد که برای انجام همه فعالیت های 

 (.2009وزیکی نسبت به بقیه برتری داشته باشد) نامجویان پایش اکول
بیشترین تغییر مساحت  1997_1987( در بازه 4( نمودار )3طبق جدول )

برای کاربری جنگل وکشاورزی بوده است همانگونه ک در نمودار و 
درصد و  82.014جدول مشخص است کاربری جنگل با تغییر مساحت 

درصد می باشند  80.014مساحت سپس کاربری کشاورزی با تغییر 
درصد در رده سوم بوده و  53.625سپس کاربری مرتع با تغییر مساحت 

درصد در رده  44.072یر مناطق بدون پوشش و خاک لخت نیز با تغغ
رین میزان تغییر در کاربری باغات اتفاق افتاده است که چهارم و کمت

احت ها طی بازه درصد میباشد که این تغیرمس 35.708میزان تغییر آن 
با توجه به اینکه تصاویر ماهواره  ساله اتفاق افتاده است .  10ی زمانی 
هر دو در خرداد ماه و در فصل اوج رشد گیاهان  1997_1987ای سال 

ساله را  10تهیه شده عوامل کاهش پوشش گیاهی مرتعی در این بازه ی 
و اخت سمیتوان تغییرات پوشش منطقه تغییرات کاربری های انسان 

تبدیل مناطق مرتعی به زمینهای کشاورزی برای  افزایش جاده کشی و
که با تولید محصول بیشتر که پیامد آن کاهش پوشش طبیعی منطقه 

( 2010( برخورداری و همکاران )2010نتایج پژوهش آرخی و همکاران )
مبنی بر کاهش پوشش گیاهی مرتعی مطابقت دارد در مجموع وضعیت 

بهبود یافته اما از وسعت پوشش  1997تا  1987سال  پوشش گیاهی از
 گیاهی طبیعی و مرتعی کاسته شده است . 

 
 مساحت 1997 1987

 هکتار درصد هکتار درصد پوشش اراضی

 کشاورزی 2.38084 12.65 1.00112 5.28

 جنگل 3.68792 19.60 2.5506 13.46

 باغات 7.34922 39.06 7.48872 39.52

 مرتع 2.21146 11.75 3.34641 17.66

 خاک لخت 3.1825 16.91 4.56069 24.07

1997_1987در سال های مساحت کاربری های مختلف _(3جدول )  

 
 

مجموع 

 کالسها

مجموع 

 سطر ها
  جنگل سنگ لخت باغات کشاورزی مرتع

 جنگل 82.014 27.037 43.477 0.424 1.233 99.893 100.00

 باغات 6.792 6.062 35.708 0.313 0.478 99.902 100.00

 سنگ لخت 9.739 44.072 12.537 11.201 20.922 99.753 100.00

 کشاورزی 1.270 15.482 6.422 80.014 23.551 99.964 100.00

 مرتع 0.016 7.139 1.586 7.904 53.625 99.984 100.00

 مجموع کالسها 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000

 تغییرات کالس ها 17.986 55.928 64.292 19.986 46.375  

 تغغیرات تصویر 45.063 30.441- 1.591- 137.391 33.903-  
 

 )%( 1987-1997سال( تغییرات ایجاد شده طی 3جدول )
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 1987مساحت کاربری ها در سال ( 1)_ 1997مساحت کاربری ها در سال ( 2) 

  مقایسه مساحت کاربری ها( 3) )%( 

 

 

 
 

 بر حسب )%( 1987_1997تغییرات طی (4نمودار )

پیشنهادو نتیجه گیری 
باتوجه به ارزش حفاظتی منطقه حفاظت شده سرخ آباد کاربری هایی 
همانند ساخت و ساز و تاسیسات و جاده کشی بین روستاها و زمینهای 
کشاورزی که دارای اثرات و پیامد های مستقیم و غیر مستقیم است 
میتواند سبب تخریب پوشش گیاهی طبیعی منطقه و مراتع شود و نابودی 

آّب و  _برداری بی رویه منابع حیات زا اعم از خاک  بهره _حیات وحش 

آب های سطحی و زیر زمینی آلودگی صوتی آلودگی آب و خاک  _هوا 
و هوا شود . بنابراین ضرورت دارد تا با بررسی آثار و پیامد های این 
کاربری ها برنامه مدیریتی مناسب و پایش و راهکارهای کاهش اثرات بر 

بروز اثرات نامطلو ب جبران ناپذیر بر محیط زیست  منطقه ارائه شود و از
در پایان پیشنهاد میشود که برای  و منابع طبیعی جلوگیری گردد .
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جلوگیری از تقطیع زیستگاه در اثر جاده حصارکشی و فنس کشی برای 
عبور حیوانات و جلوگیری از ورود حیوانات به داخل جاده شود و همچنین 
ایجاد کمر بند سبز اطراف کاربری های های انسان ساخت پیشنهاد 
میشود اگرچه برخی کاربری های انسان ساخت موجب توسعه اجتماعی و 

د ضروری است که با بکار گیری راهکارهای موثر اثرات اقتصادی میگرد
سوء بر  اکوسیستم طبیعی کاهش داد باید بطور مداوم پوشش گیاهی 

 اکوسیستم طبیعی منطقه را مورد پایش و نظارت قرار داد .
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