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چکیده:

و انسان سا ت نیز از  62/20درصاد کال منطقاه در ساات  6122باه

زمین منبع طبیعی بنیادی ،محدود و تجدیدناپذیری است که مستقیماً

 10/9درصد در سات  6139و  11/83درصد در ساات  6159افازایش

تحت تأثیر فشار هاای ناشای از رشاد جمعیات باوده و واهاد باود.

یافته است .با توجه به روند رو به رشد جمعیت و شهر نشاینی نتاایب

جهت استفاده بهینه از زمین ،آگاهی از تغییرات کااربری اراضای و

حاصل از این پژوهش ،اطالعات ضروری را جهت ا ذ تصامیمات

نوع استفاده انسان از سرزمین ضروری به نظر میرسد که این امر باا

اساسی درتدوین سیاستهای مدیریتی برای برنامه ریزان و مادیران

آشکارسازی تغییرات کاربری اراضی میسر میگردد .هدف از ایان

منطقهای جهت پایداری و ارزیابی منابع طبیعی را فراهر مینماید.

پژوهش آشکارسازی تغیارات کااربری اراضای دشات بجناورد باه

کلمات کلیدی :آشکارسازی تغییرات ،کاربری اراضی ،سنجش

روش آشکارسازی پس از طبقهبندی در دو بازه زمانی قبل و بعد از

از دور ،دشت بجنورد ،ماهواره لندست  9و 3

معرفی شهر بجنورد به عنوان مرکز استان راسان شمالی بوده است.

مبانی نظری و پیشینه تحقیق

در این پاژوهش از الگاوریتر روش حاداکار احتماات جهات طبقاه

آشکارسازی تغییرات عبارت است از کاربرد مجموعه داده-

بندی تصاویر سنجنده  TMماهواره لندست  5در ساتهای  6122و
 6139همچنین از تصاویر لندست  3در سات  6159اساتفاده گردیاد.

های چند زمانه با هدف تشخیص پهنههایی که کاربری آنها

منطقه مورد مطالعه باه  9کاالس کااربری شاامل اراضای شاهری و

در فواصل مختلف تصویربرداری تغییراتی داشتهاند (رسولی

انسان سا ت ،اراضی تحت کشت دیر ،کشاورزی آبی و باغاات و

و همکاران  .)618 :6132این تغییرات ممکن است ناشی از

اراضی رها شده و آیش طبقه بندی گردیاد .نتاایب بیاانگر تغییارات

تغییرات پوشش در کوتاه مدت مانند برف و یا سیالب،

گستردهای در منطقه مورد مطالعه بوده است .اراضای دیار و مراتاع

تغییرات کاربری چون توسعه شهری و یا تبدیل اراضی

روندی کاهشی را در بازه زمانی مورد مطالعه داشاته اسات .اراضای

کشاورزی به کاربریهای مسکونی و صنعتی باشد .

کشاورزی آبی و باغات نیز تا ساات  6139روناد کاهشای و در باازه
زمانی بعدی تا سات 6159روند افزایشی داشته است .اراضی شاهری

نویسنده مسئوت :مریر یوسفی ،کارشناس ارشد محیط زیست ،دانشگاه آزاد اسالمی ،واحد بیرجندyusefi.my@gmail.com ،
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در واقع آشکارسازی تغیرات یکی از عوامل اصلی در بررسی

به همراه واهد داشت .این در حالی است که هر اکنون تغییر

ارتباط بین فعالیتهای انسانی و محیط زیست میباشد

بی رویه کاربری اراضی کشاورزی به یکی از چالشهای پیش

)پراشنت و همکاران .)9069 99کاربری اراضی ،بیشتر بر جنبه

روی توسعه کشاورزی تبدیل شده که هر نسل فعلی و هر آینده

اجتماعی استفاده از زمین تأکید دارد .به عبارتی کاربری-

را تهدید میکند .بنابراین چگونگی نحوه استفاده از زمین یا

اراضی روجی فعالیتهایی است که انسان بر حسب نیازهای

کاربری اراضی و مشخص نمودن الگوهای مکانی کاربری و

اقتصادی و اجتماعی ود انجام میدهد .به این ترتیب کاربری

پوشش اراضی در این منطقه بسیار ضروری به نظر میرسد.

زمین روند تبدیل اکوسیستر طبیعی به اکوسیستر اجتماعی

از آنجا که تغییرات کاربری اراضی در مقیاس وسیع صورت

است که این روند بر مبنای برآیند کارکرد طبیعت ،اقتصاد ،و

میگیرد ،بیگمان بدون بهره گیری از فناوریهای نوین در

جامعه میباشد.

مطالعات محیطی امکان برآورد دقیق ،صحیح ،سریع و

از آنجا که تغییرات در کاربری اراضی به عنوان تغییرات

اقتصادی این تغییرات میسر نمیباشد .امروزه ،سنجش از دور

برگشتناپذیری تلقی میشوند(مرتنز و مامبین،)9000 ،91

با فراهر آوردن دادههای بهروز و بهنگام به عنوان سریع ترین

دسترسی به آمار و اطالعات بروز و بهنگام شده و آگاهی از

راه دسترسی به دادههای علوم زمین شنا ته شدهاند.

روند این تغییرات از عوامل کلیدی در برنامه ریزیها،

تاکنون مطالعات متعددی در زمینه آشکارسازی تغییرات به

تصمیرگیریها و ابزار های مدیریت در هر سازمانی میباشد،

کمک دادههای سنجش از دور در دا ل و ارج از ایران

که این امر با کاربرد فرایند آشکارسازی تغییرات کاربری

انجام گرفته است که از آن جمله میتوان به پژوهش های زیر

اراضی میسر واهد شد.

اشاره نمود:

منطقه مورد مطالعه در این پژوهش دشت بجنورد میباشد که

سفیانیان و همکاران ( )59:6133اقدام به بررسی تغییرات

در ساتهای ا یر (بخصوص پس از معرفی شدن به عنوان

کاربری اراضی برای محدوده شهر اصفهان بین سالهای 6111

مرکز استان در سات  )6131دچار تحوالت زیادی از جمله

تا  6122نمود .دادههای بکار رفته در این پژوهش ،دادههای

افزایش شدید جمعیت شهرنشین ،گسترش فیزیکی سکونت-

سنجنده  TMماهواره لندست بوده است .جهت آشکارسازی

گاههای شهری و روستایی و گسترش شهر ،از بین رفتن

تغییرات ،روش آنالیز برداری تغییرات روی تصاویر پیاده شد.

زمینهای مستعد کشاورزی و تبدیل آن به کاربریهای

نتایب حاکی از آن بود که آنالیز برداری تغییرات ،یک روش

مسکونی شده است.

مناسب برای آشکارسازی و توصیف تغییرات رادیومتریک

بر این اساس ،در جهت پاسخگویی به رشد جمعیت ،طبیعتاً

سری زمانی دادههای ماهوارهای چند طیفی است .موقعیت

تامین نیازهای انسان مستلزم استفاده گسترده از منابع طبیعی

نقشههای تغییرات نیز نشان دهنده این بود که طی ساتهای

است و مسلماً تقاضا برای منابع زمین هر در بخش کشاورزی

مذکور جهت توسعه شهر بیشتر به سمت جنوب و جنوب

و هر غیر کشاورزی رو به افزایش است .بدونشک توسعه

شرقی بوده است.

بدون برنامه ریزی در این شهر از دست رفتن منابع کمیاب و

ساین و اندوری( 92)9066با استفاده از دادههای سنجش از

حیاتی آن یعنی اکهای حاصلخیز و منابع آب کشاورزی را

دور و  GISبه آشکارسازی تغییرات کاربریاراضی در پنجاب
هند بین سالهای  6556تا  9001پردا تند .دادههای مورد
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استفاده در این پژوهش دادههای سنجنده  TM , ETM+از

تکنیک آشکارسازی تغییرات شنا ته شده است (ابد ات کاوت

ماهواره لندست و  IRSبود است .روش آشکارسازی تغییرات

و همکاران ،9066 12سین 6535 13و یوان و همکاران)9009 15

بعداز انجام طبقهبندی تصاویر ماهوارهای صورت گرفت.

این روش امکان تعیین تغییرات رخداده در هر کالس نسبت به

مساحت کاربریهای موردنظر بدست آمده و بایکدیگر

کالس دیگر را فراهر میآورد .بنابراین در این روش،

مقایسه شدند .این پژوهشگران سنجشاز دور و سیستر

میتوان به اطالعات تغییرات از یک مقطع زمانی تا مقطع

اطالعات جغرافیایی 93را روشی کارآمد و بهینه برای تولید

زمانی دیگر منطقه نیز دستیافت (جنسن.)6139 80

اطالعات مکانی و برنامه ریزی کاربری اراضی میدانند.

هدف از تحقیق حاضر آشکارسازی تغییرات کاربری اراضی

امروزه سنجش از دور و فناوری سیستر اطالعات جغرافیایی

دشت بجنورد با استفاده از دادهای ماهواره لندست سنجنده

از جمله تکنولوژیهای برتر و کارآمد در بررسی تغییرات

 9TMو  3به روش آشکارسازی پس از طبقهبندی بوده است.

محیطی محسوب میگردند .این تکنیکها به عنوان منابع

نتایب حاصله از این تحقیق امکان ا ذ تصمیمات اساسی در

اولیهای داده جهت مطالعات آشکارسازی تغییرات کاربری و

تدوین سیاستهای مدیریتی برای برنامهریزان و مدیران منطقه-

پوشش اراضی وهمچنین مدیریت منابع دهههای ا یر شنا ته

ای جهت پایداری و ارزیابی منابع طبیعی را فراهر مینماید.

شده است که تأثیر به سزایی بر مدیریت اراضی و برنامهریزی
شهری داشته (متین فر و همکاران ،900295روگان و چن

مواد و روشها

10

منطقه مورد مطالعه

 9008و رضوانی )6135 ،و اطالعات بروز را برای اهداف

منطقه مورد مطالعه ،محدودهای در دشت بجنورد با مساحت

مدیریتی فراهر میآورند(عبداهلل و همکاران.)9061 16

 1900هکتار در عرضهای جغرافیایی  12درجه و 61دقیقه،

تا کنون روشهای متعددی در زمینه آشکارسازی تغییرات

 12درجه و  19دقیقه شمالی و طوت جغرافیایی  92درجه و 1

کاربری اراضی با استفاده از دادههای سنجش از دور صورت
گرفته است( ساین لو و همکاران ،9001 19اپلین و اندوری

دقیقه و  92درجه و  80دقیقه شرقی در مرکز استان راسان

11

شمالی قرار گرفته است .شهرستان بجنورد در سات  6131به

 9066و اتکینشون.)9008 18

عنوان مرکز استان راسان شمالی معرفی شد .شکل ( )6

اما با این وجود نمیتوان مدت یا الگوریتر واحدی را به عنوان

منطقه مورد مطالعه را نشان میدهد.

بهترین تکنیک در همه شرایط در نظر گرفت (یانگ و
همکاران 9009 19و پراشانت .)9069 11با این حات روش
آشکارسازی تغییرات پس از طبقهبندی با مقایسه تصاویر
طبقهبندی شده در زمانهای مختلف به عنوان دقیقترین
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شکل ( :)6منطقه مورد مطالعه .تصویر ماهوارهای مربوط به تصویر رنگی کاذب ماهواره لندست سنجنده  TMسات  6159دشت بجنورد میباشد

دادههای مورد استفاده و روش مطالعه

نمونه برداری مجدد انجام پذیرد .روش بکارگرفته روش

در این پژوهش از تصاویر سنجنده  TM5ماهواره لندست در

نزدیکترین همسایه میباشد .در این روش برای محاسبه درجه

سه تاریخ تیر  ،6122شهریور  6139و دادههای لندست  3در

روشنایی پیکسل تصویرجدید ،از درجه روشنایی پیکسلهای

تاریخ شهریور 6159استفاده گردید .این تصاویر زمین مرجع

مجاور استفاده می شود و ارزش طیفی پیکسلی که به پیکسل

شده و درسیستر

جدید نزدیکتر است به آن تعلق میگیرد .این روش از تغییر

تصویر  UTMدر ناحیه  80شمالی قرار دارند .تصاویر مذکور

ارزش پیکسلهای اولیه جلوگیری میکند(یوان و لو.)9009 86

درسایت زمین شناسی امریکا به

در نهایت تصویر سات  6122نسبت به تصویر سات  6159با

رایگان در دسترس میباشد)). http://www.usgs.gov

طای  0/009 RMSو  0/0002پیکسل به ترتیب برای تصویر

تصاویر ماهوارهای مورد استفاده در این پژوهش به لحاظ نوع

سات  6122و  6139تصحیح هندسی شد .پس از اعمات تصحیح

سنجده ،فصل برداشت تصاویر و شرایط جوی منطقه طبق نظر

هندسی بر روی تصویر ،ترکیب باندی در باندهای یک تا  2به

کارشناسان نیاز به هیچگونه تصحیح رادیومتریک نبود ،لذا

جز باند  1لندست ( 9به علت ماهیت متفاوت) و در تصاویر

هیچگونه تصحیح رادیومتریک روی دادههای ماهوارهای ا ذ

لندست  3نیز باند های  9تا  3به جز باند  2انجام گردید .در

شده انجام نگرفت.

نهایت با استفاده از مرز پلیگونی دشت بجنورد اقدام به برش

نظر به اهمیت دقت تصحیح هندسی بر صحت نتایب

تصاویر گردید .در مرحله بعد کالسهای کاربری اراضی در

آشکارسازی تغییرات به دلیل مقایسه پیکسل به پیکسل تصاویر

منطقه مورد مطالعه با توجه به بازدید میدانی و تقسیر چشمی

ماهوارهای با یکدیگر ،این تصاویر بایستی کامالً از نظر

روی تصایر ماهوارهای انتخاب گردید .این کالسها شامل

هندسی بر یکدیگر منطبق باشند .قبل از شروع پردازشها و

اراضی شامل اراضی دیر ،اراضی شهری و انسان سا ت،

مقایسههای این تصاویر ،تصحیح هندسی روی آنها انجام

اراضی تحت کشت دیر ،کشاورزی آبی و باغات و اراضی

گرفت .با توجه به زمین مرجع بودن تصاویر مذکور ،از انواع

رها شده و آیش بوده است.

تصحیحات هندسی ،ثبت تصویر به تصویر انجام شد .تصویر

پیش از طبقهبندی با نظارت تصاویر ،بایستی دادههای

سات  6159به عنوان مرجع و تصاویر ساتهای  6139و 6122

آموزشی 89به دقت تعیین شوند .انتخاب دادههای آموزشی،

نسبت به آن با کاربرد معادله درجه اوت تصحیح گردید .پس
Yang and Lo
Training data

از انجام تصحیح هندسی ،جهت ایجاد تصویر جدید بایستی
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مشکلترین و بحرانیترین قسمت روند طبقهبندی با نظارت

معموتترین روش جهت ارزیابی صحت در کاربرد دادههای

میباشد (کنتی.)9001 81

سنجش از دور ،ایجاد ماتریس طا یا ماتریس درهر میباشد

هدف از عملیات آموزشی آن است که به یک مجموعه آماری،

(فودی .)9009 88با استفاده از ماتریسهای طا میتوان

که بیانگر الگوی طیفی پوشش زمینی موجود در تصویر باشد

کیفیت تفکیک و جداسازی پیکسلهای تصویر و ا تصاص

دست یابیر .برای اینکه به نتایب قابل قبولی از طبقه بندی دست

آنها به کالس مناسبشان را تعیین نمود .این ماتریس ،حاصل

یابیر الزم است تا نمونههای آموزشی ،الگوی کالسهای

مقایسه پیکسل به پیکسل پیکسلهای معلوم یا واقعیت زمینی

پوشش زمینی باشد .تعریف اشتباه کالسهای مورد نظر توسط

با پیکسلهای متناظر آن در نتایب طبقه بندی است .برای انجام

دادههای آموزشی ،بر کل روند طبقهبندیهای با نظارت

ارزیابی صحت ،نمونههای آموزشی برای هر کالس به

تأثیرگذاشته و موجب طبقهبندی اشتباه تصویر میشود.

صورت تصادفی از سطح منطقه مورد مطالعه جمعآوری و

انتخاب کالسهای مورد نظر باید با دقت صورت گیرد و

سپس ماتریس طای طبقه بندی استخراج گردید .برای تعیین

همواره به این مهر توجه داشت بین کالسهایی که مفسر

صحت نقشههای سات  6159کنترت صحرایی (با توجه به

انتخاب میکند و کالسهای ناشی از دادههای سنجش از

نزدیک بودن به زمان بازدید میدانی) و تفسیر بصری بر روی

دور(کالس های طیفی) ،تفاوت اساسی موجود دارد(.علوی

تصاویر رنگی کاذب بهره گرفته شده و ماتریس طای آن

پناه .)151 :6139

شکل گرفت .اما با توجه به دسترس نبودن اطالعات کافی از

در این مرحله با استفاده از تفسیر چشمی ،تصاویر گوگل ارث

وضعیت گذشته منطقه در سات  6122و  ،6139صحت این

و اطالعات نگارنده از کاربریهای منطقه اقدام به تهیه مناطق

نقشه با استفاده از تفسیر بصری مورد بررسی قرار گرفت .برای

آموزش جهت استفاده در طبقهبندی نظارت شده گردید.

نقشههای تولید شده دقت کلی ،شا ص کاپا محاسبه گردید.

تصاویر لندست سنجده  TM 5دارای  2باند از آبی تا مادون

در این مطالعه جهت آشکارسازی تغییرات روش مقایسه پس

قرمز میباشد .جهت سا ت تصاویر کاذب برای تصاویر

از طبقه بندی انتخاب شد .در این روش انواع کاربریهای

لندست  2از ترکیب  1 ، 8و  9استفاده شد .تصاویر لندست 3

اراضی منطقه مورد مطالعه در تصاویر چند زمانی مورد استفاده،

مجهز به تصویر ساز عملیاتی زمین ) (OLIو دارای  5باند

ازطریق طبقهبندی تعیین شده و با مقایسه این تصاویر طبقه

می باشد .دو باند طیفی جدید به این ماهواره اضافه شده است

بندی شده ،اطالعات مربوط به تغییرات پوششها و کاربریها

باند اوت باند ساحلی آبی و باند نهر باند سیروس است که به

در بازه زمانی مورد نظر قابل استخراج میباشد .بنابراین در

متخصصان امکان میدهد تا کیفیت آب را اندازهگیری نمایند.

این روش ،میتوان به اطالعات تغییرا From →Toمنطقه

بنابراین جهت سا ت تصویر کاذب باید از ترکیب باندی 9،8

نیز دستیافت .با استفاده از این روش امکان تعیین تغییرات

و  1استفاده نمود.

رخداده در هر کالس نسبت به کالس دیگر وجود دارد،

جهت طبقه بندی تصایر ماهوارهای تصاویر مذکور با استفاده

بنابراین روش آشکارسازی تغییرات در این پژوهش اعمات

از الگوریتر حداکار احتمات طبقهبندی گردید .شکل()9

گردید .در نهایت تجزیه و تحلیل نهایی در محیط  ،GISبا

تصاویر طبقهبندی شده را در قالب نقشههای کاربری اراضی

دستور کراس تب 89مورد بررسی قرار گرفت.

در بازههای زمانی مورد مطالعه نشان میدهد.
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یافتههای تحیق:

در مرحله بعدی با انجام عملیات میدانی ،تصاویر ماهوارهای

در این پژوهش جهت طبقهبندی تصاویر ماهواهای ،کالسهای

گوگل ارث و نمونهبرداری تصادفی از سطح منطقه مورد

کاربری اراضی در  9گروه تحت عنوان کالس اراضی مرتعی،

مطالعه ،پارامترهای دقت کل و ضریب کاپا به شرح جدوت

کشاورزی آبی و باغات ،اراضی شهری و سا ته شده ،اراضی

( )6استخراج گردید.

ایش و رها شده و دیر تعیین و سپس نمونههای تعلیمی از

در نهایت پس از طبقه بندی تصاویر آشکارسازی تغییرات به

سطح منطقه با استفاده از تصاویر ماهوارهای گوگل ارث و

روش آشکارسازی پس از طبقه بندی انجام گرفت .جدوت()9

بازدید میدانی جمعآوری شد .در مرحله بعد نسبت به طبقه-

ماتریس بدست آمده از آشکارسازی تغییرات در دو سات

بندی تصاویر با استفاده از روش حداکار احتمات بهره اقدام

 6122و  6139و همچنین جدوت ( )1اشکارسازی تغییرات

شد .بدین ترتیب نقشههای پوشش اراضی مربوط به ساتهای

کاربری اراضی را در سالهای  6139و 6510را نشان میدهد.

 6139 ،6122و 6159به دست آمد (شکل.)9

شکل ( :)9نقشههای کاربری اراضی به تفکیک ساتهای مورد مطالعه

600
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جدوت ( )8مساحتهای کالسهای کاربری اراضی را به تفکیک سات نشان میدهد.
جدوت ( :)6ضریب کاپا و صحت کلی
ضریب

نقشه کاربری اراضی

کاپا

صحت کلی()%

6122

0/2698

23/30

6139

0/3069

36/39

6159

0/3699

25/30

جدوت ( :)9ماتریس حاصل از آشکار سازی پس از طبقه بندی طی سات¬های  6122و 6139

6122
اراضی رها شده و آیش کشت دیر

کالس کابری اراضی
مرتع

163/31

105/99

20/39

28/89

396/5

شهری انسان سا ت

911/11

195/12

361/99

991/05

130/8

کشاورزی آبی و باغات

83/61

995/2

609/61

920/95

98/5

کشت دیر

632/85

901/9

622/93

101/93 812/56

اراضی رها شده و آیش

825/39

26/08

62/11

696/52

99/26

6139

کشاورزی آبی و باغات

شهری

مرتع

جدوت ( :)1ماتریس حاصل از آشکار سازی پس از طبقه بندی طی ساتهای  6139تا 6159
6159
کالس کابری اراضی
مرتع

939/99

959/99

15/8

109/2

111/1

شهری انسان سا ت

11/1

681/91

691/56

6925

31/39

کشاورزی آبی و باغات

91/19

698

193/32

691/35

90/2

کشت دیر

683/91

889/56

810/51

953/65

990/63

اراضی رها شده و آیش

139/5

98/03

69/69

666/02

623/06

6139

اراضی رها شده و آیش

کشت دیر

کشاورزی آبی و باغات

شهری

مرتع

جدوت ( :)8مساحتهای کالسهای مختلف کاربری اراضی

کالس کاربری اراضی

سات 6122

سات 6159

سات 6139

هکتار

درصد

هکتار

درصد

هکتار

درصد

مرتع

6285/1

91/09

6199/9

98/9

6910/8

63/11

کشاورزی آبی و باغات

6021/3

69/52

261/33

60/1

6099/9

69/1

شهری انسان سا ت

6633/9

62/2

9093/1

10/9

9889/5

11/83

کشت دیر

6881/3

96/89

6169/3

98

6051/9

61/1

اراضی رها شده و آیش

6920/1

63/5

289/5

66/6

502/1

61/99

مجموع

1291/3

600

1291/3

600

1291/3

600
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همانطورکه از جداوت مذکور پیداست ،کالس مراتع از سات

زمانی  3ساله تا سات  6139بیش از  100هکتار کاهش یافت.

 6122تا  6159روند کاهشی داشته است به طوری که 163/31

همین کالس در بازه بعدی تا سات  6159روند صعودی داشته

هکتار از مراتع در سات  6122به کالس اراضی رها شده و آیش

و  69/10درصد از کل منطقه را در برگرفته است.

در سات  ،6139همچنین  939/9هکتار از مراتع سات  6139به
اراضی رها شده و آیش در سات  6159تبدیل شده است.

تجزیه و تحلیل

کالس شهری و انسان سا ت روند رو به رشدی را در بازههای

آشکارسازی وکشف تغییرات یکی از کاربردهای عمده

زمانی مورد مطالعه داشته است .کالس اراضی شهری و انسان

سنجش از دور می باشد .با استفاده از ویژگی تکراری بودن

سا ت از  62/2درصد کل منطقه در سات  6122با  69/9درصد

دادههای دورسنجی زمانهای مختلف ،امکان شناسایی و

افزایش به  10/9درصد کل منطقه افرایش یافته است .همین

بررسی پدیده های متغیر و پویا در محیط وجودارد .بر این

کالس در بازه بعدی مورد مطالعه روند صعودی کندتری را

اساس روشهای رقومی مختلفی جهت آشکارسازی و

نشان داد طوری که با حدود  1درصد افزایش به  11/83درصد

کشف تغییرات و تحوالت پدیدههای سطح زمین در سنجش

کل منطقه را به ود ا تصاص داد .کالس غالب در سات

از دور توسعه داده شده است .در این پژوهش با تهیه سری

 6122کالس مرتع بوده درر حالی که در سات  6139و 6159

زمانی نقشههای کاربری و پوشش اراضی دشت بجنورد به

اراضی شهری بیشترین مساحت را در بین کاربریهای دیگر به

بررسی روند تغییرات پردا ته شد .شکل  1تغییرات کاربری
اراضی ساتهای  6122و  6139و 6159را نشان میدهد.

ود ا تصاص داده است .ارضی کشاورزی آبی و باغات در
سات  6021/3 ،6122هکتار را در بر میگرفته است که در بازه

شکل ( :)1تغییرات کاربری اراضی سالهای  6122و  6139و 6159
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نتایب بررسی تغییر کاربری در منطقه بجنورد نشان میدهد که

توسعهی شهر و همچنین انتقات نقشهای اداری و ارشادی به

در طی دوره زمانی اوت ( )6139 -6122وسعت کاربری

شهرهاست که بر توسعه و گسترش شهرها مؤثر است .نتایب

مرتع ،کشاورزی آبی و باغات و اراضی رها شده به ترتیب

حاصله از میزان تغییرات کالس کاربری شهری به زبانی دیگر

 195/59 ،698/6و  991/2هکتارکاهش یافته ،درحالیکه

رشد روز افزون جمعیت را گویا میکند که مسلما این رشد

کاربری شهری و کشت دیر به ترتیب  380/6و  615هکتار

تنها ناشی از رشد طبیعی جمعیت شهر بجنورد نبوده و به روند

افزایش یافته است .کاهش وسعت پوشش مرتعی منطقه و

صعودی نرخ مهاجرتها نیز میتواند اشاره داشته باشد.استفاده

روند افزایشی کاربری شهری بیانگر جایگزینی و تبدیل

از نتایب بررسی میزان تغییرات کاربریها با استفاده از سنجش

پوشش طبیعی منطقه با کاربری دست سا ت انسان است.

از دور و مقایسه آنها در ساتهای متوالی میتوانند به ماابه یک

همچنین در طی دوره زمانی دوم ( )6159 -39وسعت کاربری

زنگ طر برای رشد بی رویه و افقی شهر عمل کند.

مرتع و کشت دیر به ترتیب  158/3و  965/1هکتارکاهش

در مجموع باید عنوان نمود که در منطقه بجنورد ،شاهد

یافته ،درحالیکه کاربری کشاورزی آبی و باغات ،شهری و

افزایش جایگزینی مراتع با اراضی شهری و کشاورزی آبی و

اراضی رها شده به ترتیب  862/1 ،166/19و  616/8هکتار

باغات و اراضی رها شده و بروز تخریب در منطقه هستیر.

افزایش یافته است .دلیل افزایش مساحت کاربری کشاورزی

نتایب استفاده از دادهای لندست در این پزوهش با توجه به در

آبی و باغات را میتوان به افزایش وسعت کاربری شهری و

دسترس و به روز و بودن آن بیانگر کارایی این تصاویر در

افزایش جمعیت را میتوان افزایش چاههای آبی و توسعه

تهیه نقشه کاربری اراضی به روز میباشد .همچنان که

کشاورزی آبی و باغات جهت برطرف کردن نیاز غذایی افراد

محقیقین زیادی با بکارگیری این تصاویر در تهیه نقشه

بومی دانست.

کاربری اراضی و آشکار سازی تغییرات به این نکته اذعان
82

نکته قابل توجه در این تحقیق رشد  69/9درصدی مساحت

نمودهاند( .الرابابا و االحمد ،9001 81کوتسیاس و کارتریس

شهری بجنورد طی دوره اوت و رشد  1/91درصدی در دوره

 9001و صدر و همکاران)6559 83

دوم بوده است .از مهرترین عوامل موثر در رصد بیشتر این

از دیگر نتایب این تحقیق بررسی دقت طبقه بندی حداکار

تغییر در دوره اوت میتوان به معرفی این شهرستان به مرکزیت

احتمات برای ساتهای  6139 ،6122و  6159میباشد .نتابب

استان راسان شمالی اشاره کرد .این عامل باعث پیامدهای

حاصل از روش طبقه بندی حداکار احتمات سات  6159با

قبل توجه از جمله گسترش فیزیکی شهر و نابودی اراضی

ضریب کاپای  36/99نسبت به ساتهای  6139و  6122با

پیرامون ازجمله مراتع و کشاورزی شده است .این امر به

ضریب کاپای  30/69و 26/98درصد داری دقت باالتر است.

وبی در تصاویر ماهوارهای بکار برده شده قابل مشاهده

آنچه در این پژوهش و در اکار مطالعات انجام شده با استفاده

است .از عوامل مهر دیگر می توان به نقش دولت و تصمیر-

از داده های چند زمانه سنجش از دور بحث برانگیز است

گیرهای سیاسی اشاره کرد .تصمیرگیریهای سیاسی میتواند

بررسی صحت و دقت نقشههای تهیه شده از گذشته ( 6139و

مجموعهی یک شهر را جاذب یا عاری از جذابیت سازند و

)6122است .صحت این نقشه با استفاده از تفسیر بصری ،دانش

میتوان وضعیتی را که برای سرمایهگذاری و همچنین

افراد بومی منطقه مورد بررسی قرار گرفت .با استناد به منابع

جایگزینیهای دیگر مساعد است ،به طور کامل تغییر دهند .از
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معتبری نظیر استهمن )9008 (85که ضرایب کلی و کاپای

ماهوارهای با قدرت تفکیک مکانی و تفکیک طیفی باالتر

بزرگتر از  0/2قابل قبوت ذکر شدهاند ،نتایب بدست آمده از

جهت آشکارسازی تغییرات جزییتر برای ماات تغییرات رخ

دقت طبقه بندی کاربریها با استفاده از تصاویر ماهوارهای

داده در انواع پوششهای گیاهی استفاده گردد.

صحت کلی و صزیب کاپای مناسب بر وردار بودهاند.

 -اجرای دیگر روش های طبقه بندی تصاویر مانند طبقه بندی

تحقیق انجام گرفته در راستای تحقیقات ملس و جردن(90

شیءگرا و دیگر روشهای پیکسل پایه از جمله روش طبقه

 ،)9001علویپناه و مسعودی )9000(96و فتحیزاده و همکاران

بندی در ت تصمیر گیری و مقایسه با نتایب این پژوهش

(  )6159میباشد که برای طبقه بندی تصاویر ماهوارهای

پیشنهاد میگردد.

جهت تهیه نقشه کاربری اراضی از روش حداکار احتمات

 -استفاده از سری زمانی بیشتر بین بازه زمانی مطالعه حاضر

استفاده نمودند.

مسلماً امکان ردیابی تغییرات کاربری اراضی را امکانپذیر
واهد نمود.

نتایب حاصل از آشکارسازی تغییرات نیز نشان میدهد که
روش آشکارسازی تغییرات پس از طبقهبندی روشی کاربردی

 -همچنین پیشنهاد میگردد که از ترکیب نتایب حاصل از این

محسوب شده چرا که در این روش تغییرات رخ داده در هر

پژوهش با طرح جامع شهری بجنورد ،جهت مقایسه نحوه و

کالس کاربری اراضی نسبت به کالسهای دیگرمشخص

روند گسترش شهری موجود با روند و پیشبینی شده جهت

گردید.

ا ذ تصمیمات و برنامهریزی های آتی منطقه استفاده گردد.

مزیت استفاده از روش آشکارسازی پس از طبقهبندی امکان

 -با توجه به این که شهر بجنورد به لحاظ موقعیت قرارگیری

ردیابی این تغییرات در ا تیار قرار میدهد.

و بستر طبیعی ود با محدودیت توسعه روبروست و از سوی

بررسی تغییرات کاربری اراضی و نحوه تغییرات آن یکی از

دیگر تغییرات چشمگیر کالس کاربری شهری در دورههای

عوامل موثر جهت دستیابی و توسعه پایدار و استفاده بهینه از

ا یر ،رشد جمعیت و توسعه افقی و کالبدی باالیی را برای

سرزمین میباشد .همچنان لو و همکاران )9001(99شنا ت

شهر بجنورد نشان میدهد ،توصیه میشود تا مدیران و

روند و مقدار تغییرات کاربری راضی را موجب درک بهتر

مسئوالن شهری در تصمیر گیریهای ود درباره مقادیر

رابطه انسان با محیط زیست و اتخاذ مناسب تصمیمات

کمی و کیفی و نحوه توسعه شهر تجدید نظر فرمایند.

مدیریتی میدانند .لذا نتایب این پژوهش امکان ا ذ تصمیمات

 -برای کنترت و کاهش میزان تغییرات کاربری شهری که با

اساسی در تدوین سیاستهای مدیریتی برای برنامهریزان و

سایر کاربریهای مرتع،کشاورزی آبی و باغات و  ...رابطه

مدیران منطقهای جهت پایداری و ارزیابی منابع طبیعی را

عکس دارد پیشنهاد میگردد که به جای توسعه کالبدی و

فراهر مینماید.

افقی شهر ،زمینهای رها شده و آیش و سا ته نشده را مدنظر
قرار داده و توسعه درونزا را منجر شوند

پیشنهادات
 -جهت انجام تحقیقات بیشتر در زمینه نظارت بر تغییرات
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