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  1380  تا1366 ة در دور آبخيز طالقانةحوز ارزيابي روند تغييرات كاربري اراضي

  
  3رضا كوهبنانيحميدو  2، مهدي قرباني*1علي اكبر نظري ساماني

 
3/5/89:  تاريخ پذيرش– 8/11/88: تاريخ دريافت  

  

  
  چكيده

اقتصاد كشاورزي و منابع طبيعي بلكه در در تنها  باشد، نه هاي بخش توليد مي عنوان يكي از نهادهكه زمين بهاز آنجا
در طي چند دهه .  امري ضروري است،وجود آمده در آنهسزايي دارد و توجه به زمين و تغييرات بكل كشور نقش بهاقتصاد 

شده اثرات جدي بر محيط زيست، اقتصاد و اجتماع تحت اثر عوامل محيطي و انساني سبب بروز  تغيير كاربري اراضي اخير
ريزي و  طي زمان از موارد مهم در برنامهبنابراين داشتن اطالع از نوع استفاده از اراضي و تغييرات آن در .است

 آبخيز طالقان با استفاده از ةمنظور بررسي روند تغييرات كاربري اراضي حوزتحقيق حاضر به. گذاري در كشور است سياست
 2000سال + ETM  و1987 سالTM ةتصاوير چند زمان سنجدبر اين اساس از . ه استشدانجام GIS سنجش از دور و 

همراه هاي كاربري اراضي بهنقشهسپس . شد تهيه  حداكثر احتمال پردازش رقوميس بر اساهاي كاربري اراضي نقشه
رات در كاربري اراضي در منطقه ميزان و نوع تغييو توسط برنامه تعيين تغييرات شدند  GIS محيطوارد زميني اطالعات 

. است  و مراتعاراضي رها شدهها مانند  برخي كاربريدر دست آمده روند تغييرات كاربري با توجه به نتايج به. دمدست آبه
 ي بيشترين تغييرات را داشتهدرصد 11با كاهش درصد افزايش داشته و اراضي مرتعي  16به درصد  8اراضي رها شده از 

ستفاده  آن است كه در درجه اول احاكينتايج . باشد ار تغييرات كاربري اندك ميزدر باغات، اراضي كشاورزي آبي و ديم. اند
دليل البته به. ري ارضي را ارتقاء دهدتواند قابليت دستيابي به اطالعات كارب ميGISهمراه از فناوري سنجش از دور به

از طرف ديگر با .  دارددتر وجودقيقهاي  لزوم اجراي روش كاربري مرتع و اراضي رها شدههاي موجود طيفي بينشباهت
توان استنتاج نمود كه روند تغييرات يافت شده ميتغييرات كاربري اراضي توجه به ارتباط تنگاتنگ بين وضعيت جمعيتي و 

ات در نهايت با توجه به اينكه بيشتر تغيير. تواند معلولي از تغييرات جمعيتي باشد كه نياز به انجام تحقيقات بيشتر داردمي
بر روي اين هاي مديريت و اصالح اراضي  بنابراين لزوم تمركز فعاليت،استتغيير مرتع به اراضي رها شده بوده در مربوط 

  .يابدنوع كاربري افزايش مي
  

   طالقان،، اراضي رها شدهGIS سنجش از دور،  تغييرات،كاربري اراضي،: هاي كليدي واژه

                                                            
  . منابع طبيعي، دانشگاه تهرانةكد استاديار دانش-1
  aknazari@ut.ac.ir:  مسئولةنويسند: * 
   .تهران دانشگاه منابع طبيعي، ةدانشكد داري،مرتع دكتري داشنجوي -2
    و سنجش از دور، دانشگاه تبريزGIS كارشناسي ارشد دانش آموختة -3
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  مقدمه
،  عي در آسايشزمين از نظر ارزش و نقش اجتما

ثيري أ، زيبايي، رفاه و كيفيت زندگي بشري تامنيت
دهد از ديرباز  كه تاريخ نشان ميطورهمان. اساسي دارد

هاي كشاورزي و دامداري  اقتصاد ايران مبتني بر فعاليت
تدريج با ايجاد تحول در ساختار اجتماعي و بوده و به

 ميتو اه شدهسياسي ايران، مباني اقتصادي متحول 
 حفاظت از عوامل رواز اين. افزايش يافته استدامداري 

ويژه هب) كشاورزي و دامداري( بخش 2توليد در اين 
تنها براي حمايت از اقتصاد كشاورزي و  عامل زمين، نه

منابع طبيعي بلكه براي حمايت از اقتصاد كل كشور 
 از يكي اراضي كاربري تغييرات ).14( امري ضروري است

 فرسايش هيدرولوژيك، جريان تغيير در مهم هايعامل

 با توانمي بنابراين . است زيستي تنوع انهدام و حوزه

 هدايت راستاي در اراضي كاربري تغييرات روند از اطالع

 و آمار داشتن .برداشت قدم تعادل سمتبه اكوسيستم
 هايعرصه صحيح مديريت الزمه هنگام،هب اطالعات

 طبيعي، منابع ريتمدي مباني از يكي. است طبيعي

 اراضي كاربري تغييرات هاينقشه به مربوط اطالعات

 تهيه اين نبودن هنگامهب و باال هزينه به توجه با است

 اخير هايسال در زميني، عمليات وسيلهبه هانقشه

 كار اين براي روشي عنوانبه ايماهواره تصاوير از استفاده
ها در  م سرعت تغيير اكوسيست).16(است  شده مطرح
زده صورت گرفته كه امكان  هاي اخير چنان شتاب سال

سازگاري موجودات زنده با تغييرات محيطي به سختي 
 به اين عارضه ناشي از عدم توجه گيرد و صورت مي

برداري از منابع طبيعي تغييرات كاربري اراضي و بهره
به موازات تغييرات كاربري اراضي در . )13( بوده است

رخ داده ش كمي و كيفي مراتع ن، كاهمنطقه طالقا
 كه اين امر موجب كاهش سهم بخش دام از ارزش است،

 معمول طوربه ).14( افزوده بخش كشاورزي شده است
هاي كاربري اراضي حوزه آبخيز طالقان با  تهيه نقشه

توجه به كوهستاني بودن و صعب العبور بودن و وسعت 
هاي  تفسير عكسهاي ميداني و نسبتاَ زياد حوزه با روش

. هوايي با صرف هزينه و زمان زيادي همراه است
هاي برتر خود  اي با توجه به ويژگي هاي ماهواره داده
نگام شدن مداوم هنند پوشش وسيع، قابليت تكرار وبهما

عنوان گزينه اول در بحث شناخت كاربري توانند به مي
 در مورد تعيين كاربري و). 19( اراضي مطرح شوند

ن پوشش اراضي تاكنون مطالعات زيادي در تعيي
اي  هاي ماهواره كشورمان صورت گرفته واستفاده از داده

ها   در تهيه اين گونه نقشهIRS لندست و اسپات و مانند
ييد قرار أتاكنون توسط بسياري از متخصصين مورد ت

در اين رابطه محققين مختلف ). 1( گرفته است
به چند مورد از آنها اشاره كه اند  تحقيقاتي را انجام داده

اي از محققين با استفاده از تصاوير  عده. شودمي
 1آيكونوس، تغييرات پوشش اراضي پارك ملي آلتاميورگا

اين محققين بر ). 2( واقع در ايتاليا را مطالعه نمودند
اساس اختالف در توزيع مكاني والگوهاي شكل كاربري 

دوده مورد نظر اراضي، تبديالت كاربري اراضي را در مح
 محققان با استفاده از تصاوير. ندمطالعه نمود

TMوETM+  بندي  هاي طبقه گيري از روش و بهره
 شه آشكارسازي تغييرات را بهگرا و پيكسل پايه نق شئ

هاي كاربري  وي در كار خود نقشه). 7( آوردنددست 
هاي  اراضي را براي دو دوره با استفاده از روش

دست آورده و سپس گرا به يه و شئپيكسل پابندي  طبقه
وهش برخي از محققين در پژ. نقشه تغييرات را تهيه كرد

هاي  اراضي در  كاربريخود بيان كردند كه نرخ اكثر 
 منفي 1380 تا 1366هاي  لمنطقه باال طالقان طي سا

جز اراضي رها شده كه داراي نرخ كاربري اراضي بوده به
منطقه باال طالقان مثبت بوده و اراضي رها شده در 

ي مربوط به ها ررسيبر اساس ب). 5( افزايش يافته است
ثر بر تغييرات كاربري ؤ اجتماعي و محيطي معوامل

هاي گرمسيري در  اراضي و تغييرات پوشش در جنگل
 تغييرات كاربري 2002 تا 1981دوره مطالعاتي از سال 

  درصد بوده و رشد47جنگل به كاربري كشاورزي 
سمت اراضي كشاورزي بسيار راضي جنگلي بهتغييرات ا

در ). 16( تر از ساير تغييرات كاربري بوده است سريع
مطالعاتي در منطقه مكزيك با بر مبناي همين راستا، 

گيري از بانك اطالعاتي تغييرات كاربري اراضي به  بهره
هاي معتدله و گرمسيري  اين نتيجه رسيدند كه جنگل

 25/0ترتيب با نرخ  به2000 تا 1976 هاي در طول سال
                                                            
1- Alta murgia 
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همچنين ). 13(اند   درصد در سال كاهش داشته76/0و 
مهاجرت روستايي و تغييرات رابطه بين  تحقيقي،در 

 شد مشخص  2002 تا 1987هاي  در طي سالكاربري 
سبب خاك ضعيف و زارها به شدن ديمدر اثر رهاكه 

 در منطقه مركزي ير حوزه آبخيزدگذشت زمان 
ت اراضي مرتعي و جنگلي افزايش يافته مكزيك، وسع

در تحقيق خود تحت عنوان ) 2009(فرجي  ).11( است
سيل بررسي روند تغييرات كاربري اراضي و برآورد پتان

شده در منطقه بازده و رهاتوليد علوفه در ديمزارهاي كم
 و مراتع خيلي شدهكه ديمزارهاي رهاطالقان بيان نمود 

فته و سطح مراتع نيمه ضعيف در منطقه افزايش يا
 متراكم و مراتع كم تراكم و اراضي زراعي متراكم تا نسبتاٌ

در يك بررسي در منطقه . آبي و باغات كاهش يافته است
اندونزي بيان شد كه قسمت عمده اراضي جنگلي در 

 دهه تخريب شده و 3 تا 2منطقه مورد مطالعه در طي 
ه كه كشت كاكائو شدتبديل به اراضي كشاورزي تحت 

دنبال افزايش رشد جمعيت در مناطق اين فرايند به
ها  اطالع از نسبت كاربريكه از آنجا .روستايي بوده است

ترين موارد نحوه تغييرات آن در گذر زمان يكي از مهم و
با اطالع از نسبت . استگذاري  ريزي و سياست در برنامه

را توان تغييرات آتي  ها در گذر زمان مي تغييرات كاربري
 و اقدامات مقتضي را انجام داد بيني نموده و پيش

شرايط موجود در حوزه آبخيز با توجه به همچنين 
هاي اعم از تغييرات جمعيتي، سدسازي و جنبه(لقان طا

اخير تحوالت و تغيير كاربري دهه طي چند ) تفريحي آن
 وجود با فرضيه حاضربنابراين تحقيق . رخ داده است

 در تعيين تغييرات GISهمراه اره بهقابليت تصاوير ماهو
. كاربري اراضي در منطقه طالقان انجام شده است

هدف تحقيق تعيين ميزان تغيير رخ ترين همچنين مهم
منظور تمركز هاي فوق بهداده در هركدام از كاربري

  .باشدي و مديريت اراضي بر آنها ميحهاي اصالفعاليت
  

  
  

  ها روش مواد و
  همنطقه مورد مطالع

 از لحاظ موقعيت جغرافيايي بين طالقانمنطقه 
 20΄و  عرض شمالي 36˚ و23 ΄  تا36˚ و 5΄مختصات 

اين . طول شرقي قرار گرفته است 51˚ و 10΄  تا 50˚و
منطقه طالقان از . ع شده است در غرب تهران واقمنطقه
غرب به حوزه شرق به حوزه نوشهر و از شمالشمال

ه شهرستانك، برغان و از جنوب ب. الموت متصل است
فاصله . شود زوين محدود ميقكردان و از غرب به توابع 

 كيلومتر است و مساحت آن100منطقه تا تهران حدود
منطقه داراي  .استهكتار  132000در حدود 

هاي بسيار مرتفع و در بعضي موارد صعب  كوهستان
هاي نزاركوه  ترين آنها درحدود كوه العبور است و مرتفع

متر باالتر از سطح 4300 حوزه با ارتفاع بيش ازدر شمال
/ 2نطقه ارتفاع متوسط م.  استشدهدرياهاي آزاد واقع 

  .)18( است متر از سطح دريا 2656
تغييرات كاربري اراضي، از دو تصوير  بررسيمنظور به
 1987 سال TM و تصوير 2002 سال ETMاي  ماهواره

پردازش  شمنظور مراحل پيبدين. )1شكل  (استفاده شد
، استكه شامل تصحيحات اتمسفري، هندسي و ارتفاعي 

بعد از برش منطقه . شداي انجام  روي تصاوير ماهواره
هاي  مطالعاتي از روي تصوير، با استفاده از نقشه

تفسير   و از طريق بازديد زميني و1:25000توپوگرافي
بصري، مناطق تعليمي براي هر كالس كاربري در دو 

بندي برداشت  بندي و بعد از طبقه طبقهمرحله قبل از 
در اين مرحله سعي شد انتخاب مناطق تعليمي از . دش

 در مرحله بازديد ميداني .پراكنش خوبي برخوردار باشد
از طريق مصاحبه حضوري با ساكنين منطقه، جهت 

، چندين نقطه GPSتعيين نقاط تعليمي با استفاده از 
 اطمينان 1380 و 1366كه از كاربري آنها در سال 

 با در نظر گرفتن .حاصل شده بود، استفاده شد
 بنديباندها، باندهاي مناسب براي طبقهپذيري  تفكيك

  .انتخاب شد 7 و5 ،4
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   نقشه كاربري اراضيةروند نماي نحوه تهي -1شكل 
  

بندي پيكسل  هاي طبقه كه الگوريتم با توجه به اين
اريانس و كوواريانس عمل پايه بر اساس ماتريس و

هاي مورد نياز براي هر   حداقل پيكسلبنابراينكنند،  مي
هاي مورد به معناي تعداد باندn (باشد   ميn+1كالس 

اما در بهترين ). باشدبندي مياستفاده در عمليات طبقه
تا n 10 بينتعليميهاي   تعداد نمونهبايستيحالت 

n100ايي كه ه هچنين سعي شد از كالس ).9( باشد
 تعليميهاي  داراي الگوهاي طيفي متفاوتي بودند نمونه

ها در   تا تغييرات طيفي اين كالسشودبيشتري برداشت 
در اين تحقيق از روش . بندي دخالت داده شود طبقه
عنوان  استفاده شد كه به1بندي حداكثر احتمال طبقه

بندي پيكسل پايه  هاي طبقه ترين روش يكي از دقيق
اين ). 17 و1(محققين پذيرفته شده است توسط اكثر 

بندي   و روش طبقهEnvi 4.5افزار  نقشه با استفاده از نرم
بندي هر  شده از نوع بيشترين احتمال، نقشه طبقه نظارت

بندي از  منظورتعيين دقت طبقهبه. دست آمدهدو تصوير ب
ين مرحله با ادر .  شداستفادهداشت شده زميني ربنقاط 

بندي تصاوير حاصل از طبقهبين نقشه انجام مقايسه 
د و ش، ماتريس خطا تهيه هاي ميدانيبازديدماهواره و 

                                                            
1- Maximum likelihood 

هاي صحت كلي، ضريب كاپا،  معيارسدر نهايت بر اسا
بندي  دقت طبقهدقت كاربر و دقت توليد كننده ميزان 

هاي مختلف كاربري ارضي همراه كالسبهوير اتص
  .شدمحاسبه 

  
   نتايج

  ديبنبررسي صحت طبقه
بندي براي تصاوير  صحت طبقههاي مربوط بهيافته

 سبر اسا. باشد مي1هاي مختلف مطابق جدول زمان
از ميزان جدول فوق در هر دو تصوير ميزان صحت كلي 

ه از طرف ديگر ميزان ضرايب ب. بيشتر استضريب كاپا 
دقت دست آمده بيانگر اين است كه تصاوير ماهواره با 

. هاي كاربري اراضي استهيه نقشهقابل قبول قادر به ت
باالتر بودن ميزان ضريب صحت كلي نسبت به ضريب 

). 4(مربوط است به ماهيت محاسبه ضرايب فوق كاپا 
 صحت كلي يك برآوردگر خوشبينانه است و معموالً

آيد در حاليكه ضريب دست ميهي بعباالتر از مقدار واق
صادفي تبندي  ميزان دقت را نسبت به يك طبقهاپكا

  ).10( نمايدمحاسبه مي

  + ETM(2000)و TM(1978)ريتصاو

 Log residualحات اتمسفري به روشيتصح

  حات هندسييتصح

تفاعيتصحيحات ار

 بندي تصوير به روش حداكثر احتمالطبقه

بنديارزيابي دقت طبقه

 Arcgisبرداري و ورود به محيطتبديل به داده

  راتيي وبرآورد نوع تغIntersectاستفاده از تابع
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  بندي در هر دو تصوير نتايج كلي دقت طبقه-1جدول

  ضريب كاپا  % كليصحت  تصوير
ETM 26/91  89/0  
TM  49/83  78/0  

  
عالوه بر موارد فوق چون تك تك ضراب صحت كلي 

بندي ارتباط دارند و و ضريب كاپا تنها با كل طبقه
ها بيان ي كالساطالعاتي در مورد توزيع مكاني خطا

صورت مجزا از ها بهبراي برآورد دقت كالس. كندنمي
همراه خطاي كننده بهرهاي دقت كاربر و توليدپارمت

). 3 و 2جداول (دست آمد  به2 و كوميشن1ايميشن
  :صورت زير بدست آمده است بهOeو   Ceميزان خطاي

Ce= 1 –دقت توليد كننده  , Oe= 1- دقت كاربر 

 
ان مقادير مختلف ضرايب دقت كاربر و توليد  ميز-2جدول 

 TMكننده براي تصوير سنجنده 

دقت   دقت كاربر كاربري
  توليدكننده

درصد 
  كميشن

درصد 
  اميشن

  88/0  88/0  12/99  12/99  كشاورزي
  45/1  85/6  55/98  15/93 رهاشده
  38/32  29/8  62/67  71/91  مرتع
  0  88/5  100  12/94  باغ

  53/10  76/57  47/89  24/42  مسكوني
  13/9  30/22  87/90  70/77  توده سنگي
  73/1  73/1  27/98  27/98  ديمزار

  
 ميزان مقادير مختلف ضرايب دقت كاربر و توليد -3جدول 

 ETMكننده براي تصوير سنجنده 

دقت  كاربري
  كاربر

دقت 
  توليدكننده

درصد 
  كميشن

  درصداميشن

  2/0  25/6  12/99  75/99  كشاورزي
  08/23  85/6  92/77  39/98  رهاشده
  08/2  55/7  92/97  45/92  مرتع
  37/26  03/0  63/77  72/99  باغ

  86/2  14/22  14/97  86/77  مسكوني
  2/0  55/7  87/90  70/77  توده سنگي
  76/3  61/1  83/96  27/98  ديمزار

  
 بيانگر اين است كه در 3 و 2مقايسه نتايج جداول 

   نسبت به TMمجموع دقت نتايج حاصل از تصاوير 
                                                            
2 - Omissio 
3-Commission 

  
توان از تفاوت فوق را مي. باشدتر مي پايينETMوير تصا

يك طرف به سطح اطالعات مربوط به نقشه كاربري 
اداره كشاورزي و منابع (اراضي واقعي كه از منابع موجود 

و پرسش از مردمان محلي و از طرف ديگر تاريخ ) طبيعي
.  مرتبط دانستاست،تصاوير كه مربوط به فصل تابستان 

ان با توجه به كاهش پوشش سطح زمين در فصل تابست
 و استاز يك سو امكان تأثير بازتاب خاك زمين بيشتر 

بندي بر مبناي پوشش گياهي سطح بنابراين امكان طبقه
  .زمين با دقت كمتري همراه خواهد بود

بندي براي اراضي توده پايين بودن ميزان دقت طبقه
راضي باوجود اينكه ا. اي قابل توجه استسنگي مسئله

فوق در منظر اول به راحتي قابل تفكيك هستند ولي از 
دليل اينكه در بندي رقومي و رفتار طيفي بهديدگاه طبقه

همراه اراضي منطقه طالقان بيشتر اراضي توده سنگي به
از يك سو و %) 50داري پوشش خاكي (زد سنگي  برون

همچنين وجود گياهان مرتعي در اين اراضي سبب 
  .اختالط آن با ساير موارد شده است

  
  ميزان تغييرات كاربري اراضي

دست آمده از نقشه كاربري اراضي هبر اساس نتايج ب
 آبي زراعت، اراضي 7، ديمزار 10، باغات 1366در سال 

  درصد را به9/47تعا درصد و مر9، اراضي رها شده 1
نقشه كاربري همچنين بر اساس . اند خود اختصاص داده

 بيشترين كاربري 1366مشابه سال ، 1380اراضي 
و اراضي مسكوني بوده %) 37(متعلق به اراضي مرتعي 

  .)4 جدول( %)04/0(است 
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  1380 تا 1366هاي  سال در يك آبخيز طالقان  به تفكةمساحت هر نوع از كاربري اراضي در حوز -4جدول
 1366سال   1380سال 

 درصد هكتارمساحت به  درصد  هكتارمساحت به 
 سال
 كاربري

  باغات  10 19800 8 4/18704
 اراضي رهاشده 8  7920  16 8/21172

 ديمزار  7  14520 6 13200
  آبيزارعت   1  4/1412 1 990

 مرتع  9/47 59268 37 48840
 سنگي ي اراض  25  29040  25 29040

  اراضي مسكوني  03/0  6/39  04/0  8/52
 
  

 نتايج مربوط به ميزان تغيير رخ داده در هر 5جدول 
در بين اين تغييرات . دهدها را نشان ميكدام از كاربري

در سال هاي قبلي درصد از سطح كاربري71نزديك به 
 نيز يافت 1380 بدون هيچ گونه تغييري در سال 1366
زار  تبديل اراضي از شرايط مرتع به ديمعدر واق. اندشده

زار به شرايط رهاشده نيز در درجه و همچنين از ديم
عالوه بر موارد فوق موارد . بعدي اهميت قرار دارد

اعم از تبديل اراضي ) در حد زير يك درصد(مختلفي 
شده و يا باغات و همچنين باغ به اراضي رهامرتعي به 

 از ،اين ارقام پايين. ه استدست آمدهاراضي زراعي نيز ب
 تغييرات جزئي در اين نوع تواند نشانهيك سو مي

 خطاهاي شاملتواند ها باشد و از سوي ديگر ميكاربري
اربري اراضي باشد كهاي كدام از اين كالس مربوط به هر

  .)3 و 2جدول (
  

  1380 تا 1366هاي  لقان در فاصله سال آبخيز طاة نوع و درصد تغييرات كاربري اراضي صورت گرفته در حوز-5 جدول
  هكتارمساحت به   درصد  نوع تغيير
  93931  16/71  بدون تغيير
  55/601  45/0  زارباغ به ديم

  38/309  23/0  زراعت آبيباغ به 
  90/709  53/0  زارشده به ديماراضي رها

  29/1433  07/1  اراضي رها شده به مرتع
  14/354  26/0   به باغزارديم

  4/4910  72/3   به اراضي رها شدهرزاديم
  6/1689  28/1   به مرتعزارديم

  52/432  32/0   به باغزراعت آبي
  97/212  16/0  به مرتع زراعت آبي

  95/768  57/0  مرتع به باغ
  12012  1/9  شدهمرتع به اراضي رها
  1320  00/1  زارمرتع به ديم

  50/150  11/0  زراعت آبيمرتع به 

  
  گيرينتيجه بحث و

 در مهم هايعامل از يكي اراضي كاربري تغييرات

 تنوع انهدام و حوزه فرسايش هيدرولوژيك، جريان تغيير
 تغييرات روند از اطالع با توانمي بنابراين. است زيستي

 سمتبه اكوسيستم هدايت راستاي در اراضي كاربري
 ،نگامهبه اطالعات و آمار داشتن .برداشت قدم تعادل

 از يكي. است طبيعي هايعرصه حيحص مديريت الزمه

 به مربوط اطالعات طبيعي، منابع مديريت مباني

قيق هاي تحيافته .است اراضي كاربري تغييرات هاينقشه
هاي حاصل از سنجش  حاكي از آن است كه دادهحاضر

  برداري تعليمي همراه نمونهو تفسير رقومي بهاز دور 
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خراج نقشه كاربري است دقت قابل قبول قادر به مناسب با
 مسئله .%)85تا حد ضريب دقت باالي  ( اراضي هستند

 و )2009(پناه همچون علويفوق توسط محققين قبلي 
 سبر اسا. اعالم شده است) 2008(و همكاران ليلسند 

خطاي اميشن اراضي معيارهاي كمي دقت كاربر و 
اير اراضي داري  نسبت به سشده و مرتعيديمزار رها

در واقع ). ترتيببه% 32 و 23(ا هستند بيشترين خط
ه در واقعيت زميني مربوط به ها كدرصدي از پيكسل

بندي جزء ساير هاي فوق هستند و در فرايند طبقهكالس
ترين دليل اين مسئله مهم. اندبندي شدهها طبقهكالس

. شودكاس طيفي اين دو كاربري مربوط ميبه رفتار انع
دليل رويش گياهان بهشده ر رهازاضي ديما در ارعدر واق

 Astragalus verus ،Centurea: مثال براي(مهاجم 

virgata ،Glycyrrhiza glaberaطيفي مشابه.....)  و 
سمت مراتع   عالوه بر اين هرچه به (ايجاد خواهد شد

دليل غلبه   بيوموس گياهي كمتر پيش برويم بهداراي
 1( و نزديك بازتاب طيفي در محدوده مادون قرمز مياني

توان اثر بازتاب خاك زمينه را از پوشش گياهي  مي)9و 
دنبال آن كاربري صحيح تشخيص داده هتفكيك نمود و ب

 همين مسئله باعث شده است كه در بررسي .شود
 ييموارد جز) 5جدول (تغييرات نوع كاربري اراضي 

 شرايط باغات به رها زمربوط به تغييرات كاربري اراضي ا
تواند به خطاي ناشي از ا مراتع به باغات ميشده و ي

بنابراين در مورد اين . بندي نسبت داده شودطبقه
باشد اظهار نظر تغييرات كوچك كه كمتر از يك مي

 توجه به اهمچنين ب. قطعي نياز به تحقيقات بيشتر دارد
 همچنين ميزان دقت سطح تغييرات فوق وكم بودن 

  . آنها صرفنظر نمودتوان ازبندي ميمربوط به طبقه
هاي تحقيق بخش اعظم تغييرات  يافتهبا توجه به

ار زكاربري اراضي رخ داده در زمينه تبديل مراتع به ديم
. %)9 و 7/3ترتيب به (استزار به اراضي رها شده و ديم
 طالقان  اين است كه در منطقهبيانگرمسئله اين 

و ه صورت يك حالت پيشروندتغييرات كاربري اراضي به
 روند تبديل 1360در واقع در دهه . باشداي ميچرخه

رها بوده است ولي در دهه زاكاربري به سمت توسعه ديم
 باال ايجاد شده در جمعيتمنفي دليل تغييرات  به1370

 در -054/0  ضريب رشد جمعيت مثالعنوان به(طالقان 

شدن سمت رهاگرايش كاربري اراضي به) جوستان
 در واقع در منطقه باال طالقان ).5(است ديمزارها بوده 

شده  نرخ تغييرات كاربري اراضي منفي بوده و اراضي رها
 افزايش 1380 تا 1366هاي  در منطقه طي سال

ترين دليل تفاوت مهم.  داشه است%)37 (گيري چشم
 هگير در بين نتايج اين تحقيق و موارد ارائه شد چشم

ه تغييرات جمعيت زياد توان بلقان را ميامربوط به باال ط
و همچنين رها شدن اراضي در باال طالقان نسبت به كل 

دليل ساخته شدن سد بهواقع در . طالقان نسبت داد
طالقان و اطالع مردم از ارزش زمين و تحوالت معيشتي 

زار در محدوده مياني و پايين لزوم حفظ اراضي ديم
ن طالقان براي مردم محلي ضروري بوده است بنابراي

زار به رها  ميران تغييرات در تبديل اراضي ديمرينكمت
مشابه  ).5(توان در اين منطقه جستجو نمود شده را مي

مبني بر ) 2009(تحقيق فرجي مورد فوق نيز توسط 
افزايش اراضي رها شده و كاهش مراتع متراكم و نيمه 

در مجموع  .گزارش شده استمتراكم در منطقه طالقان 
باني و همكاران رهاي قهمراه يافتهقيق بهنتايج هر دو تح

ل دليحاكي آن است كه در منطقه طالقان به) 2010(
تغييرات انجام شده در تركيب جمعيتي روند تغييرات 

البته با . زارها استشدن ديمسمت رهاراضي بهكاربري ا
تواند كاربري نمي، توجه به مهم بودن مسئله مالكيت

سمت اكوسيستم  اراضي بهاي مهم در برگشتپشتوانه
  . طبيعي باشد
 ها و كه ذكر شد، اطالع از نسبت كاربريهمانطور

ترين موارد  نحوه تغييرات آن در گذر زمان يكي از مهم
با ، در همين راستا. استگذاري  ستريزي و سيا در برنامه

)  5 و3(هاي اين تحقيق و تحقيقات قبلي تلفيق يافته
تغييرات مربوط به تغيير يشتر توان استنتاج نمود كه بمي

 درصد و در حدود 9 شده درحدود مرتع به اراضي رها
، اند شده تبديل شده درصد از ديمزار به اراضي رها 7/3

مياني و پايين طالقان رخ كه بيشتر اين مقدار در قمست 
 در طول  بنابراين با تحوالت انجام شده.داده است

- مرتع به ديمگردش صورت گرفتهچندين سال و در اثر 

سمت تخريب بهبازده   كمزار به رها شده وزار و ديم
 اگرچه به بيان ديگر.  حركت بوده استاراضي مرتعي در

ت مرتع پيش خواهد رفت مسكاربري اراضي رها شده به
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دليل كاهش بازده زمين اين اراضي همچنان ولي به
قابليت بازگشت به شرايط مرتع اوليه را نخواهند داشت 

ي در مكزيك نيز تحقيق در همين راستا .)16 و 12(
بيان شده است كه در اثر رها  انجام شده است كه در آن

 25(سبب خاك ضعيف و گذشت زمان زارها بهشدن ديم
و تغيير و تحوالت ايجاد شده وسعت اراضي مرتعي ) سال
اراضي عبارت ديگر به ، افزايش يافته استزاربيشهو 
 تغيير وضعيت زار بيشهعي و شده به اراضي مرت رها
  بهزارهاي حاصله اما وضعيت مراتع و بيشه)11(اند  داده

هاي گذشته و كاربري خاك در طي اضمحاللدليل 
 همچنان بههاي احتمالي در آينده همچنين خشكسالي

توان گفت از بنابراين مي .استصورت ضعيف و شكننده 
،  آسايشكه زمين از نظر ارزش و نقش اجتماعي در آنجا

ثيري أامنيت، زيبايي، رفاه و كيفيت زندگي بشري ت
بخش  دواساسي داشته و حفاظت از عوامل توليد در اين 

تنها براي  ويژه عامل زمين، نه هب) كشاورزي و دامداري(

حمايت از اقتصاد كشاورزي و منابع طبيعي بلكه براي 
 بر پايه .حمايت از اقتصاد كل كشور امري ضروري است

 )3،5(هاي اين تحقيق و تحقيقات مشابه ديگري يافته
هاي  جهت حفظ عرصهرسد الزم است تا نظر ميبه

طبيعي تثبيت و قانوني كردن كاربري اراضي در دستور 
هاي  برنامهتا  قرار گيرد مديران اراضيكار متخصصين و

اصالح و توسعه مراتع در اراضي دچار تغيير و تحول 
از طرف ديگر  .تمركز يابد) انميان و پايين طالق ( ،شده

هاي سازمانهاي روستايي و انهادهاي مدني مانند شور
 درامر نظارت بر تغييرات دتوانندولتي در منطقه ميغير

 قبل عالوه براين.  اعمال مديريت نمايند،كاربري اراضي
هر گونه تغيير در كاربري اراضي بايستي بر از انجام 

هاي زيست  محدوديتاساس يك آگاهي و دانش كافي از 
 رخداد ناشي از محيطي منطقه و خطرات احتمالي

 -هاي اقتصادي  نيازدر نظر داشتنو جديد كاربري 
  . عمل شود اجتماعي
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