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 چكیده 
با توجه  نیباشد. بنابرایم سودمند اریبس نیزم طیمح شناخت تغییرات جهت ایزمانه ماهوارهچند  ریتصاو

ضرروری است.  آن ها و پایش به هنگامگیری از این دادهلزوم بهره اراضی گسترده در كاربری هاییبه دگرگون

اسفند  22و  6611فروردین سال  2های در تاریخ ماهواره لندست TM از این رو با بکارگیری تصاویر سنجنده

 یهاافتهیاستفاده گردید.  نظارت نشده بندیطبقه اعمالبا  یاراض هاییجهت استخراج كاربر 6632ماه سال 

تا  6611 هایسال یدر بازه زمان روزآبادیشهر ف یتیجمع راتییتغ یروند صعود دهدینشان م پژوهش نیا

همچنین تغییرات  .است دهینفر رس 27122به  6631نفر و در سال  12632نفر به حدود  1272از  6631

فته كه با گسترش صورت گر پیرامونی شهر دهد گسترش كاربری مسکونی از چهار جهتكاربری نشان می

 بیشتر در مناطق شمالی و شمال باختر همراه بوده است. در عین حال مساحت پوشش گیاهی تغییر محسوسی

نظارت نشده در گام نخست موثر  بندیطبقه یریبکارگ یاراض هاییجهت استخراج كاربر دهد.نشان نمی را

 .داشته باشدبه همراه  تری رادقیق جینتا تواندیم یفیعالئم ط ینظارت شده با معرف بندی، اما اعمال طبقهاست

  

 بندی نظارت نشده، شهر فیروزآبادكاربری اراضی، ماهواره لندست، طبقه های کلیدی:واژه

                                                           

   زدیدانشگاه  ،یآب و هواشناس -یعیطب ایدکترا جغراف یدانشجو -1

   دانشگاه یزد ،آب و هواشناسی -دانشجوی دکترا جغرافیا طبیعی -2
 



 

 

  مقدمه -1 

آن  یشهر تیجمع ژهیو به و تیجمع عیسر شیافزا ر،یاخ یهادر ده رانیا یاز مشکالت اساس یکی

 یهانیاستفاده از زم یدر چگونگ ییهایهنگاناهم جادیبا ا یسعه شهرروند تو گر،ید یبوده است. از سو

شده است  یشهر یمنابع و خدمات در تواح صیو تخص هایكاربر عیباعث عدم تعادل در توز یشهر

دور  تعیاز طب جیها به تدرانسان ،ینیو گسترش شهرنش تیجمع شی(. با افزا67: 6632وارثی و همکاران، )

 یازهایانسان ساخت، ن یهاطیمح جادیو ا یعیطب طیو دخالت در مح تیاز حد جمع شیباند و تراكم شده

(. 23: 6633 ان،بروز داده است )پوراحمد و همکار شتریانسان را ب یو روح یجسم ،یطیمح ستیز

سبز و گسترش  یفضا تیها، موجودآن یطیمح ستیمعضالت ز یهایدگیچیو پ یتوسعه شهر یامدهایپ

 (.66: 6632و همکاران،  یكرده است )وارث ریاجتناب ناپذ شهیهم یآن را برا

بدون  یو مهاجرت، به ساخت و سازها تیجمع هیرویمتاثر از رشد ب ،یروزافزون جامعه شهر توسعه

ها به وجود آن ییدر ساخت فضا یادیز راتییشهرها منجر شده و تغ یو گسترش مهارنشدن یزیربرنامه

توان یجمله م نرا به دنبال داشته است كه از آ یی(. كه آثار سو21: 6632ان، و همکار یآورده است )مبارك

 یخدمات زكمبود مراك ،یزندگ كیفیتفقر و افت  ،یاهیمحالت حاش جادیناموزون شهرها، ا یبه توسعه كالبد

خت و ( سا37: 6636 ،یو زارع زادهمیاز امکانات اشاره كرد )ابراه یدر برخوردار ینابرابر انیو در پا

های نامساعد توسعة فیزیکی شهرها در مکان هسازهای بدون برنامه و تغییرات زیاد ساختار فضایی خاص

رشد جهانی  (.2: 6632و همکارن،  قربانی) طلبدگشته است كه هدایت آگاهانه و ساماندهی اساسی را می

های انسانی انداز سکونتگاهای در جهان منجر به تغییرات سریع در الگوها و چشمجمعیت به طور فزاینده

 در تغییر و هاكاربری نوع تغییر شامل زمین كاربری تغییر .(Vatsavai And Graesser,2012: 907)شده است 

 كشورهای بین زمین كاربری باشد. علل تغییرها میكاربری و هافعالیت فضایی الگوهای و پراكنش ینحوه

 دالیل در ریشه تغییر كاربری زمین توسعه یافته كشورهای در است متفاوت توسعه حال در و فتهیا توسعه

 زیست برای كیفیت محیط به نگهداری نیاز افزایش و شهری توسعه مقیاس، بزرگ كشاورزی مانند اقتصادی

 وقعیتو م فقر سریع جمعیت، رشد توسعه حال در كشورهای در امّا دارد آتی هاینسل و فعلی نسل

(. با توجه كاربردهای فراوان آشکارسازی 667: 6631باشد )پوراحمد و همکاران، می عوامل اصلی اقتصادی

، 6ها شامل تغییرات كاربری و پوشش اراضیآوری سنجش از دور برخی از این كاربریتغییرات به كمک فن

هایی است كه جهت ره از برنامهو غی 7و تغییرات شهری 6، تغییر چشم انداز2تغییر پوشش گیاهی و جنگلی

و پوشش زمین دو واژه  كاربری .(Lu et al, 2004: 2367)گیرد آشکارسازی تغییرات مورد استفاده قرار می

                                                           
1 - Land-use and land-cover (LULC) change 
2 - Forest or vegetation change 
3 - Landscape change 
4 - Urban change 



 

 

. (Paria and Bhatt, 2012: 96)گیرد بیشتر به جای یکدیگر مورد استفاده قرار می ای است كهجداگانه

ها و محیط العات در مورد تغییرات پوشش زمین برای درک بهتر روابط و تعامالت بین انسانگردآوری اط

 تغییرات مطالعات برای اطالعات منابع ترینمهم از یکی به دور از سنجش هایطبیعی اساسی است. داده

 یهاروش نیتراز مهم یکی .(Fichera et al, 2012: 1)بدل شده است  زمین پوشش زمانی و مکانی

انواع اطالعات  دیاست كه به كاربران امکان تول یبندسنجش از دور، طبقه ریاستخراج اطالعات از تصاو

در  بندی. خوارزمیک طبقهدهدیرا م راتییو نقشه تغ یكاربر هاینقشه ،یپوشش یهانقشه لیاز قب یمختلف

(. از 67 :6633همکاران،  و ی)حداد شوندیم مینشده تقس ارتبه دو روش نظارت شده و نظ یحالت كل

پردازشی است كه  یهاها به سامانهقابلیت ورود مستقیم آن یاتصاویر ماهواره یهاامتیاز دیگر داده یطرف

 (.6: 6631و همکاران،  دهی)باعق سازدیها را ممکن مبازنگری و به هنگام سازی سریع آن

در پیرامون خود دارد، كه از نظر اهمیت  ساسانیاز دوره  آثار باستانی بسیار مهمی فیروزآبادتاریخی شهر 

ارزش و قابلیت بسیار زیاد تاریخی و گردشگری این شهر در  اند،هآثار را هم تراز با تخت جمشید دانست این

های اخیر متاثر از افزایش جمعیت و تغییرات كاربری قرار گرفته است، بنابراین هدف از این نوشتار دهه

 ت.در این منطقه اس ایهای ماهوارهی اراضی با استفاده از دادهبررسی تغییرات كاربر

 

 ها و روش کارداده -2

درجه  12دقیقه عرض شمالی و  11درجه و  23شهر فیروزآباد در منطقه جنوب باختری فارس و در 

، از دقیقه طول خاوری در مركزیت شهرستان فیروزآباد قرار دارد از خاور و شمال خاوری به كوه میمند 67

شود. باختر به شهر فراشبند، از جنوب به كوهستانهای جنوبی شهر و جایدشت و روستای دهرم محدود می

 .(36: 6636 ،یو زارع زادهمی)ابراهمتر است  6661ارتفاع شهر از سطح دریا 

 

 
 موقعیت جغرافیایی سرزمین پژوهش -1شكل 



 

 

 

از  2113و  6332در سال  این پژوهش شامل دو تصاویر ماهواره لندستهای بکارگیری شده در داده

دریافت گردید. توان تفکیک مکانی باندهای تصاویر  6(USGS) متحدهشناسی ایاالت تارنمای سازمان زمین

 ؛باشدمتر می 11( 2)حرارتی 1متر، باند  TM 61سنجنده  2و  1الی  6ماهواره لندست در باندهای 

و  (2و همچنین تركیب رنگی واقعی آن در شکل ) ( آورده شده است.6در جدول ) ریتصاو نیا یهایژگیو

 نمایش داده شده است. (6)

 
 TM سنجنده  LANDSAT ایماهواره ریتصاومشخصات  -1جدول 

 نوع سنجنده 7و گذر 6ردیف تاریخ خورشیدی تاریخ میالدی ردیف

6 22/6/6332 2/6/6611 71-612 TM 

2 63/6/2113 22/62/6632 71-612 TM 

 

 

 1891ای سال ماهواره ریتصوی واقعی رنگ بیترک -2شكل 

 

                                                           
1 - United States Geological Survey 
2 - Thermal 
3 - Row 
4 - Path 



 

 

 

 2008ای سال ماهواره ریتصوی واقعی رنگ بیترک -3شكل 
 

های رقومی به منظور تشخیص اشیاء و داده ای تحلیل منطقیتوان به عنوان فرآیند رایانهپردازش تصاویر را می

های آماری و ریاضی در جهت ها تلقی كرد. در پردازش تصاویر از كلیه روشعوارض زمینی و ارزیابی اهمیت آن

-گیری و ارزیابی اهمیت عوارض طبیعی و انسانی موجود در صحنه تصویر بهرهبندی، اندازهیافتن، تشخیص، طبقه

-ترین مرحله پردازش تصاویر محسوب میبندی تصاویر به عنوان اصلی(. طبقه663 :6632شود )رسولی، گیری می

های ثبت شده در باندهای مختلف( به فضای واقعی گردد كه بدین روش امکان تبدیل فضای تصویر )بازتابش

ها در تعدادی کسلبندی پیبندی فرآیند دستهشود. اصوالً، طبقههای پوشش زمین و كاربری اراضی( ممکن می)نقشه

ای است )رسولی، های بازتابشی ضبط شده در فضای هر تصویر ماهوارهبندی بر اساس ارزشمشخص از دسته

بر اساس روش  ایهای اراضی با استفاده از تصاویر ماهوارهاستخراج كاربری در این پژوهش برای(. 636 :6632

 خوارزمیک، با اعمال ERDAS IMAGING 9.2افزار نرم طیدر مح 1شدهننظارت  بندیطبقه کپارامتری

ISODATA رفتیانجام پذ های اراضی در سه كالسیشده كاربرننظارت  یبندطبقه . 
 

 های پژوهشیافته -3
 گردشگری شهر - ویژگیهای تاریخی -1-3

فرزندش آثار باستانی بسیار مهمی از اردشیر بابکان نخستین شاهنشاه ساسانی و  فیروزآبادتاریخی شهر 

توان آثار تاریخی فیروزآباد را هم تراز با تخت شاپور اول در پیرامون خود دارد، كه از نظر اهمیت می

های اردشیر بابکان، قلعه دختر، مناره شهر گور، نقش برجسته(. 33: 6621جمشید دانست )مصطفوی، 

گردشگری شهر  -تاریخی مهم ایهباشند؛ نقشه موقعیت مکانآتشکده و كاخ اردشیر بابکان از آن جمله می

 ( نمایش داده شده است.7فیروزآباد در شکل )
 

                                                           
1 - Unsupervised Classification 



 

 

 

 گردشگری شهر فیروزآباد -های تاریخی نقشه موقعیت جغرافیایی مكان -4شكل 
 

 روند جمعیتی شهر فیروزآباد  -2-3

نفر رسید.  12632نفر به حدود  1272از  6631تا  6611های جمعیت شهر فیروزآباد در بازه زمانی سال

جمعیت این شهر  6631درصد بالغ بوده است. در سرشماری سال  21/3در این دوره نرخ رشد جمعیت به 

تغییرات جمعیتی در این شهر در  صعودی نفر رسیده است، روند 27122به  6631نفر و در سال  12632به 

 ( نشان داده شده است.1شکل )

 

 

 1380-1335د اروند جمعیتی شهر فیروزآب -5شكل 
 

منطقه مورد مطالعه به سه كالس ISODATA بندی نظارت نشده، به روش طبقه براساس روشدر ادامه 

به روش نظارت  2113( در سال 2و در شکل ) 6332بندی تصویر در سال ( طبقه1شکل ) .تقسیم گردید

بر كاربری پوشش گیاهی، كالس دو منطبق بر كاربری مسکونی و كالس یک منطبق  دهد.نشده نمایش می



 

 

گسترش كاربری مسکونی از چهار  2113در سال  بر این اساسباشد. كالس سه منطبق بر كاربری بایر می

جهت صورت گرفته كه با گسترش بیشتر در مناطق شمالی و شمال باختر همراه بوده است. در عین حال 

 دهد. محسوسی نشان نمیمساحت پوشش گیاهی تغییر 

 

 

 1891بندی نظارت نشده شهر فیروزآباد در سال طبقه -6شكل 
 

 

 2008بندی نظارت نشده شهر فیروزآباد در سال طبقه -1شكل 

 

 

 

 



 

 

 گیرینتیجه -4

-برای مطالعه پوشش زمین و كاربری های سنجش از دور قادر به ارائه جدیدترین اطالعاتامروزه داده

ه اطالعات به هنگام، تنوع اشکال، رقومی بودن و امکان یدلیل اراه تصاویر ب باشند. اینهای اراضی می

 فرایندی تصویر یک بندیطبقه در واقع برخوردارند. های كاربری از اهمیت باالییپردازش در تهیه نقشه

 این در. زمینی است عوارض هایكالس با آن ارتباط و تلفمخ طیفی هایشناسایی كالس برای اجرایی

باز  خصوصیات و داده انعکاس تصویر در را عددی از مقادیر مختلفی هایتركیب گوناگون هایپدیده حالت

بندی نظارت نشده های طبقه. روش(26: 6632جعفری و همکاران، كنند )می ایجاد تصویر در تابندگی

گردند. در این حالت، تصویر به تعدادی كالس با برچسب مطرح می 6بندیخوشههای معموال به نام روش

ها را بر اساس سایر بندی باید برچسب كالسشود؛ بنابراین كاربر پس از عمل طبقهبندی مینامشخص طبقه

و لزوم  با توجه به اهمیت صنعت گردشگری (.67 :6633و همکاران،  یحدادمنابع اطالعاتی مشخص كند )

ی، ضروری است جهان راثیدر فهرست مثبت این آثار  و ظ میراث تمدنی و فرهنگی شهر فیروزآبادحف

تواند های سنجش از دور میهای مورد حفاظت و پایش قرار گیرد. در این راستا استفاده از دادهحریم مکان

مشخص و  هاجرتافزایشی جمعیت متاثر از رشد باال جمعیت و م روندكمک موثری در این زمینه باشد. 

های این اند. یافتههای باستانی عواملی هستند كه ماندگاری این آثار را با چالش مواجه كردهنبودن حریم بنا

های ماهواره لندست جهت استخراج كاربری TMهای سنجنده دهد كه استفاده از دادهپژوهش نشان می

بندی نظارت طبقهنخست موثر باشد، اما اعمال  تواند در گاممی بندی نظارت نشدهاراضی با بکارگیری طبقه

 نتایج بهتری به همراه دارد. شده با معرفی عالئم طیفی

                                                           
1 - Clustering 



 

 

 مراجع -5

درمانی با استفاده از  -یابی بهینه مراكز بهداشتیتحلیلی بر مکان ،(6636زاده، عیسی و شکراله زارعی )ابراهیم -6

 .617-36، صص 61سال دهم، شماره  ،باد(، جغرافیاسیستم اطالعات جغرافیایی )نمونه موردی: شهر فیروزآ

بررسی امکان استفاده از شاخص پوشش گیاهی  (،6631) رویز، پانیائیض ،هلولب ،یجانی، علحمدم ده،یباعق -2

NDVI صص 7استان اصفهان، مطالعات جغرافیایی مناطق خشک، سال اول، شماره  یهایدر تحلیل خشکسال ،

61-6. 

شهرداری  3مدیریت فضای سبز شهری منطقه  ،(6633سراسکانرود و سمانه ستوده ) پوراحمد، احمد، اكبرپور -6

 .11-23صص  ،13های جغرافیای انسانی، شماره پژوهش، تهران

اسالمشهر،  شهر در اراضی كاربری تغییر و مهاجرت ،(6631الدینی، فرانک و زیبا پرنون )پوراحمد، احمد، سیف -7

 .666-612، صص 1 شماره دوم، خشک، سال مناطق مطالعات جغرافیایی

های تأثیر باند حرارتی و الگوریتم بررسی ،(6632) احسانیو امیرهوشنگ  غالمرضا ،زهتابیان، جعفری، مهدی -1
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