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چکیده
برای  مهمی  اطالعات  منبع  طیفی  چند  دور  از  سنجش  داده های 
تشخیص تغییرات سطحی می باشند، به طوری که امروزه تصاوير سنجش 
پوشش  مطالعه  جهت  در  اطالعات  جديدترين  ارائه  به  قادر  دور  از 
زمین و کاربري هاي اراضي هستند؛ لذا هدف اين پژوهش آشکارسازی 
تغییرات پوشش/کاربری منطقه طالقان در فاصله زمانی 1366 تا 1386 
طالقان  منطقه  است.  بوده  دور  از  سنجش  از  استفاده  با  شمسی  هجری 
يکی از شهرستان های تابعه استان البرز)کرج( بوده که تقريبًا در محدوده 
که  داد  نشان  پژوهش  اين  نتايج  است.  گرفته  قرار  طالقان  آبخیز  حوزه 
وسعت کاربری باغ 2/28 درصد افزايش داشته است درحالی که اراضی 
کشاورزی با روند کاهشی 15/05درصدی روبرو بوده اند. از طرف ديگر 
فاقد  اراضی  وسعت  و  کاهش  درصد   16/25 مرتعی  زمین های  وسعت 
احداث سد  تغییر،  مهمترين  است.  يافته  افزايش  درصد   28/08 پوشش 
مخزنی طالقان در سال 1380 بوده است که موجب گرديد بیش از 1100 
هکتار از مرغوب ترين اراضی منطقه به زير آب برود. از نظر بوم شناسی 
چون وسعت اراضی فاقد پوشش افزايش يافته و وسعت اراضی مرتعی 
به  رو  گیاهی  پوشش  وضعیت  که  گفت  می توان  است،  يافته  کاهش 
پیشنهاد  پوشش  فاقد  اراضی  احیای  منظور  به  بنابراين  است.  تخريب 
می شود طرح های مرتعداری اجرا گردد و از تغییرات بدون برنامه ريزی 

اجتناب گردد.
واژه هاي کلیدی: سنجش از دور، تغییرات پوشش/کاربری، منطقه طالقان، 

تصاوير ماهواره اي، آشكارسازي.

 مقدمه
را  گوناگوني  تحوالت  و  تغییر  خود،  حیات  طول  در  امروزي  جوامع 
تجربه کرده و در آينده نیز تحوالت بیشتري را شاهد خواهند بود. از جمله 
نیز  آينده  در  و  گذاشته  اثر  جوامع  بر  گذشته،  سالیان  طي  در  که  تغییراتي 
تأثیرگذار خواهد بود، تغییرات قابل مالحظه در منابع طبیعي و محیط زيست 
کره زمین مي باشد که در اثر فعالیت هاي مخرب انسان به وجود آمده است. 
انسان بیش از هر عاملي باعث اختالل در محیط زيست و بر هم زدن تعادل 
بین اجزاء اکوسیستم مي شود. تأثیر اختالل انگیز انسان بر ساير موجودات، 

سابقه چنداني در کره خاکی ندارد و اين موضوع، پديده نسبتًا تازه اي است 
و  متنوع  نیازهاي  افزايش  اخیر،  سال هاي  در  انساني  جمعیت  افزايش  که 
تسلط انسان بر طبیعت سبب آن شده است )خسروانی، 1387(. با توجه به سطح 
فعلي دانش و فنّاوری بشر، دستیابي به يك حجم اطالعاتي عظیم در زمینه 
تغییرات منابع طبیعي، بدون صرف هزينه هاي هنگفت، تنها با  بهره گیري از 
از دور و  بود. فن سنجش  امكان پذير خواهد  از دور،  علم و فن سنجش 
منابع طبیعي،  بررسي و مديريت  زمینه  اطالعات جغرافیايي در  سامانه هاي 
ارزان تر از روش هاي سنتي بوده و با سرعت عملي که فراهم مي آورد، داراي 
توجیه اقتصادي است؛ همچنین در روند توسعه پايدار برای استفاده بهینه از 
منابع طبیعی نیاز به شناسايی منابع اکولوژيك در کوتاه ترين زمان و کمترين 
هزينه ممكن احساس می شود. لذا با توجه به اينكه شناخت منابع اکولوژيك، 
که  کرد  نشان  بايد خاطر  ارزيابی سرزمین محسوب می شود  در  گام  اولین 
انسان و رابطه آنها در سطح گسترده ای متأثر از شرايط اقلیمی، توپوگرافی و 
پوشش گیاهی است که اينها از اساسی ترين منابع اکولوژيكی هستند )احمدی 
هزينه هاي  خطر،  معرض  در  اکولوژيكي  منابع  ارزش   .)1382 همکاران،  و 
حفاظت آن را تخمین می زند، به همین خاطر يكي از هدف هاي ارزيابي توان 
اکولوژيك، شناسايي منابع است تا با شناخت کامل، بتوان احتمال تخريب 

 )Amirnejad et al,. 2006(.منابع را کاهش داد
جمعیت  اولیه  نیازهای  تأمین  معضالت  هوايی،  و  آب  متنوع  مسائل 
فزاينده جهان، مشكالت و عواقب مصیبت بار ناشی از خشكی اقلیمی و بروز 
خشكسالی ها به موازات رشد آگاهی های انسان، او را بیش از پیش در جهت 
ارتقاء سطح منابع تولید و مداخله در برخی از شرايط بوم شناختی رهنمون 
ساخته است. از اين رو شناخت سیمای سرزمین در اغلب فعالیت های انسان 
به منظور آمايش سرزمین، نخستین گام و ضروری ترين اقدام مطالعاتی تلقی 
می گردد. سیمای هر سرزمین عامل بسیار مهم در تقسیم نواحی بوم شناختی 
بین عوامل مختلف  به هر حال  و جغرافیايی زيستی جهان بشمار می رود. 
در طبیعت همبستگی های معنی داری وجود دارد، به طوری که هر منطقه با 
ويژگی های خاص به عنوان يك واحد اکولوژيك مشخص می گردد که هر 
به  بايد  منابع  اين  از  استفاده  لذا  را دربرمی گیرند؛  تیپ گیاهی ويژه ای  يك 
نحوی صورت گیرد که خللی در موازنه محیط ايجاد نكند چرا که عواملی از 
جمله فرسايش، تغییرات اقلیمی و دخالت انسان اين تعادل را به هم می زند 

آشکارسازی تغییرات پوشش/کاربری منطقه طالقان 
با استفاده از سنجش از دور

                  واحد كیانی                                                                           دكترجهانگیر فقهی
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)احمدی، 1385(. 
اهمیت  اراضی  تغییرات پوشش/کاربری  پايش  اينكه  به  عنايت  با  حال 
پژوهش  اين  هدف  دارد،  اکولوژيك  منابع  از  بهینه  استفاده  در  بسزايی 
آشكارسازی تغییرات پوشش/کاربری منطقه طالقان در فاصله زمانی 1366 تا 

1386 شمسی با استفاده از سنجش از دور بوده است.

مواد و روش ها
با مساحت حدود 124000 هكتار  منطقه مورد مطالعه )منطقه طالقان( 
بوده که در محدوده حوزه  البرز )کرج(  استان  تابعه  از شهرستان های  يكی 
آبخیز طالقان قرار گرفته است و لذا يكی از سرشاخه های آبخیز سفید رود 
غربی  و  شرقی  جهت  در  کرج  شمال  کیلومتری   80 فاصله  در  که  است 
گسترش يافته است. شرقی ترين نقطه طالقان روستای گراب و گردنه عسلك 
)36 درجه و 5 دقیقه و 20 ثانیه عرض جغرافیايی و 51 درجه و 11 دقیقه 
و 22 ثانیه طول جغرافیايی و ارتفاع 3138 متر از سطح دريا( می باشد که به 
جاده چالوس منتهی می شود و غربی ترين نقطه آن روستای پرکه و گردنه 
انگه )36 درجه و 21 دقیقه و 30 ثانیه عرض جغرافیايی و 50 درجه و 20 
دقیقه و 54 ثانیه طول جغرافیايی و ارتفاع 2160 متر از سطح دريا( است که 
به ناحیه الموت و استان قزوين ختم می گردد؛ اين منطقه در دامنه جنوبی 
ارتفاعات البرز و رشته کوه ديگری از البرز که با فاصله متوسط 6 کیلومتری 
)وفاخواه،  است  شده  واقع  می يابد  امتداد  غرب  به  از شرق  موازاتش  به  آن 
1387(. نگاره 1 موقعیت منطقه طالقان در استان البرز و مدل رقومی ارتفاع 

آن را نشان می دهد.

نگاره1: موقعیت منطقه طالقان در استان البرز و مدل رقومی ارتفاع آن

در پژوهش حاضر از تصاوير ماهواره ای سنجنده TM ماهواره لندست 
 IRS ماهواره   LIS-III سنجنده  ماهواره ای  تصوير  و   1366 سال  به  مربوط 
به  استفاده شد.  نقشه پوشش/کاربری  تهیه  منظور  به  به سال 1386  مربوط 
منظور کنترل کیفیت داده ها و آگاهی از وجود خطاهای اتمسفری، هندسي و 

راديومتري داده ها مورد بررسی اولیه قرار گرفتند. پس از نمايش تك باندها 
که   ENVI  4.2 نرم افزار  نمايش  روی صفحه  بر  رنگ  مختلف  ترکیبات  و 
 ،)1385 آبادی،  )فاطمی نصر  است  برخوردار  هم  بااليی  بزرگ نمايی  قدرت  از 
اليه ها به لحاظ خطاهای مذکور مورد پردازش اولیه قرار گرفتند که به غیر 
روی هم گذاری  با  سپس  نشد.  مشاهده  ديگری  خطای  هندسی  خطای  از 
تصاوير مذکور و اليه برداری آبراهه ها و جاده ها که از نقشه 1/25000 منطقه 
بودند میزان دقت هندسی مورد کنترل قرار گرفت و میزان  استخراج شده 
خطای مجذور ريشه مربعات کمتر از يك پیكسل به دست آمد. برای شروع 
کار ابتدا محدوده مورد مطالعه با بافری حدود سه برابر منطقه با استفاده از 
نرم افزارPCI Geomatica  V8.1 و با به کارگیری تابع subset برای تمام 
نرم  باندها در  اين  اعمال شد و آن محدوده ها جدا گرديدند. سپس  باندها 
نرم  محیط  در  تا  شدند  تبديل   Bil فرمت  به   PCI Geomatica V8.1 افزا 
افزار ENVI 4.2 قابل نمايش باشند. سرانجام به منظور آماده سازي تصاوير 
جمله  از  تصاوير  بارزسازي  و  بهبود  عملیات  رقومي،  پردازش های  جهت 
بسط تبايین، شاخص بهترين ترکیب باندي و ساخت تصاوير رنگي کاذب 

تصاوير به نرم افزار ENVI 4.2 انتقال داده شد. 
ترکیب باندی 754 برای تصوير سنجنده TM و ترکیب باندی 432 برای 
تصوير سنجنده LIS-III گزينش شد. در مرحله بعد پس از تعیین نمونه های 
تعلیمی با استفاده از عكس های هوايی، تصاوير ماهواره ای مذکور بر مبنای 
طبقه بندی نظارت شده و با خوارزمیك بیشینه احتمال با استفاده از نرم افزار  

ENVI 4.2 در 5 کالس به شرح جدول1 طبقه بندی گرديد. 

جدول1: طبقات پوشش/كاربری در این پژوهش
جزئیاتطبقه سرزمین

درختزارها و باغ میوه باغات

کشتزارها و زمین های آیشکشاورزی

مراتع بوته ای و علفیمرتع

دریاچه سد و برکه هادریاچه

رخنمون های سنگی، برف و . . .فاقد پوشش

در نهايت پس از انجام کنترل طبقه بندی و تأيید معنی دار بودن خطاها، 
نقشه های حاصل به ساختار برداری تبديل شده و پس از انتقال به محیط نرم 
افزاری Arc GIS 9.2  به فرمت Shapefile تبديل شدند و سپس اليه های 
پوشش/کاربری  لكه های  تمام  مساحت  و  گشتند  دار  کد  پوشش/کاربری 
مربوط سال 1366 و سال 1386 با استفاده از توابع XTools Pro بر حسب 

هكتار محاسبه شد.
 

نتايج و بحث
سنجنده  نوع  يك  تصاوير  از  استفاده  امكان  همیشه  اينكه  به  توجه  با 
با سنجنده های  تصاوير  از  استفاده  هنگام  در  نیست،  میسر  پايش  منظور  به 
مختلف بايد سعی شود تا جايی که امكان دارد از باندهايی استفاده شود که 



دوره بیست و دوم، شماره هشتاد و هفتم /   31

توان تفكیك مكانی نزديك به هم را داشته باشند تا در نهايت بتوان آنها را به 
اندازه سلول های يكسان تغییر داد )کیانی، 1390(. 

در اين پژوهش نیز تا حد امكان سعی شد از باندهای با توان تفكیك 
دو  در  نیز  سلول ها  اندازه  نهايت  در  و  شود  استفاده  هم  به  نزديك  مكانی 
تصوير به 30 متر تبديل گرديد. جدول2 دقت طبقه بندی تصاوير ماهواره ای 

به کار رفته در اين پژوهش را نشان می دهد.
جدول2: دقت طبقه بندی تصاویر ماهواره ای

نوع سنجنده تصویر 
دقت كلی )درصد(ضریب كاپاماهواره ای

TM0/7782/01

LISS-III0/8591/40

نیز نقشه پوشش/ نگاره2 نقشه پوشش/کاربری سال 1366 و نگاره 3 
کاربری سال 1386 را نشان می دهد.

نگاره2: نقشه پوشش/كاربری سال 1366

نگاره3: نقشه پوشش/كاربری سال 1386
 1386 سال  و   1366 سال  در  را  پوشش/کاربری ها  مساحت  جدول2 
 2 به جدول  استناد  با  می دهد.  نشان  درصد  بر حسب  و  هكتار  بر حسب 
اراضی  که  درحالی  است  داشته  افزايش  درصد   2/28 باغ  کاربری  وسعت 

ديگر  طرف  از  بوده اند.  روبرو  15/05درصدی  کاهشی  روند  با  کشاورزی 
وسعت زمین های مرتعی 16/25 درصد کاهش و وسعت اراضی فاقد پوشش 
28/08 درصد افزايش يافته است. فرجی )1386( به منظور احیای اين مناطق 
)مخصوصًا ديم زارهای منطقه( اظهار کردند که با علوفه کاری در ديم زارهای 
اينگونه  از فشار چرايی و رسوب زايی  از 20 درصد بخشی  باالتر  با شیب 
در  که  همچنان  می يابد.  افزايش  خاک  حاصلخیزی  و  يافته  کاهش  اراضی 
جدول 2 مشاهده مي شود مهمترين تغییر احداث سد مخزنی طالقان در سال 
1380 بوده است )حقشنو، 1387( که موجب گرديد بیش از 1100 هكتار از 

مرغوبترين اراضی منطقه به زير آب برود. 
جدول2: درصد مساحت پوشش/كاربری در فاصله زمانی 1386-1366

فاصله زمانی

نوع پوشش

مساحت 66
)درصد(

مساحت 66
)هکتار(

مساحت 86
)درصد(

مساحت 86
)هکتار(

1/261556/13/544371/9باغ

15/7219414/20/67827/45کشاورزی

62/87755846/5557489/25مرتع

000/941160/9دریاچه

20/2224971/748/359650/5فاقد پوشش

نگاره4 نیز نمودار مساحت کاربری های منطقه در فاصله زمانی 1386-
1366 بر حسب درصد می باشد.

 

نگاره4: مساحت در فاصله زمانی1386-1366 ) بر حسب درصد(

نتیجه گیری 
با توجه به اينكه در اين پژوهش از تصاوير با سنجنده های يكسان استفاده 
شد و به منظور کاهش خطا از باندهای با توان تفكیك مكانی نزديك استفاده 
گرديد؛ می توان نتیجه گرفت که دقت طبقه بندی در دو تصوير تا حدودی به 
هم نزديك و از بروز خطاهای جانبی جلوگیری گرديد. همچنین در راستای 
هدف اصلی پژوهش که آشكارسازی تغییرات آشكارسازی تغییرات پوشش/
کاربری منطقه طالقان بوده است بايد اظهار کرد که از نظر بوم شناسی چون 
مرتعی کاهش  اراضی  يافته و وسعت  افزايش  پوشش  فاقد  اراضی  وسعت 

يافته است، می توان گفت که وضعیت پوشش گیاهی رو به تخريب است. 
ادامه در صفحه 76


