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و رویه معیشتی مردم و اتکای آنها به منابع دیگر و در کل موجب بهبود وضعیت دریاچه در سال
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مقدمه
از ميان نگرانیها در زمينهی تغييرات محيطزیست

Biosphere

جهانی ،مسائل مربوط به تغيير كاربری طی زمان
بهطور فزایندهای مهم شناخته شدهاند .ارزیابی روند
تغييرات كاربری اراضی فرایندی است كه به ایجاد
درك صحيحی از نحوه تعامل انسان و محيطزیست
منجر میشود (جهانی شکيب و همکاران . )2152
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الگوهای این تغييرات ،حاصل تغييرات پوشش زمين
میباشد كه در اقليم و بيوسفر جهانی اثر تجمعی
دارند (.)Lambin and Geist, 2008
تاالبها  ،پاركها و مناطق حفاظتشده ،بخشی از
مهمترین اكوسيستمهای كره زمين به شمار میروند.
این مناطق نواحی امن برای حياتوحش محسوب
میشوند  ،با این وجود در معرض تهدیدهای متعددی
قرار دارند  .تاالبها بهواسطه وجود آب ،متنوعترین
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اكوسيستمهای كره زمين ازنظر زیستی هستند .آنها

وضعيت تاالبهای ثبتشده خود را بهصورت دورهای

در سرتاسر زمين گسترده شدهاند و نقش مهمی در

گزارش كنند (رفيعی و همکاران .)5931،

چرخه آب دارند؛ سيالبهای منطقهای را كنترل
میكنند ،مانع فرسایش ،موجب تصفيه آب و
بازچرخش مواد مغذی میشوند .آنها همچنين
نواحی انتقالی بين محيطهای خشکی و آبی محسوب
میشوند و بهعنوان منابع ،جاذبها و مبدل مواد
شيميایی ،زیستی و ژنتيك اینگونه ارزش فراوانی
دارند ( .)Mitsch and Gosselink, 1993در منابع
مختلف تعاریف متعددی از تاالب شده است اما در
تعریف كاملتر ،توسط كميسيون تاالبهای كشور در
سال  ،5932تاالب عبارت است از ناحيهای از مظاهر
طبيعی و خدادی است كه در روند پيدایش ،خاك آن
توسط آبهای سطحی زیرزمينی بهصورت اشباعشده
درآمده و در طی یك دوره كافی و شرایط عادی
محيطی تشکيلشده است و دارای توالی زیستی
میباشد .این مجموعه دارای جوامعی از گياهان
جمعيتهایی از جانوران ویژه است كه امکان
سازگاری در چنين نقاطی را دارند (نجاری .)5932 ،
باوجود كاركردهای متنوع این مناطق ،متأسفانه در
طول قرن گذشته بسياری از تاالبها خشكشدهاند

بررسی تغييرات پوشش زمين و كاربری اراضی از
گذشتههای دور در سطح زمين مطرح بوده كه معموالً
به دو صورت ایجاد میگردد ،نوع اول تغييراتی است
كه بهوسيله عوامل طبيعی نظير :فرسایش ،نيروهای
تکتونيکی و یا وقوع سيالب حادث میگردد و نوع دوم
تغييراتی است كه بهوسيله انسان بر روی زمين در اثر
بهرهبرداری بیرویه و غيراستاندارد از منابع موجود
تحميل میشود ) . (Yuan and Elvidge, 1998در
اغلب موارد ،عملکرد این فعاليتها منجر به تخریب
منابع طبيعی نظير از بين رفتن جنگلها و كاهش
سطح مراتع شده و درنتيجه محدودههای شهری
همراه با مناطق صنعتی به زیان اراضی كشاورزی و
منابع طبيعی گسترش پيدا میكنند .تحقيقات قبلی
نشان داده است كه بهرهبرداریهای بیرویهی انسان
از محيط طبيعی در اكثر نقاط جهان باعث تغييرات
زیادی در كاربری و پوشش اراضی میگردد كه اكثر ًا
مخرب و زیانبار بوده است ) رسولی و همکاران،
.)5933

یا رو به زوال و نابودی نهادهاند .درك اهميت حياتی

در موارد بسياری استفاده از تکنيك سنجشازدور

تاالبها منجر به انعقاد كنوانسيون رامسر در سال

تصاویر ماهوارهای یا هوایی اطالعات مهمی را برای

 53۹5در مورد تاالبها شد .تا فوریه سال  211۹بالغ

برآورد تغييرات مساحت كاربریها فراهم میكنند.

بر  5932تاالب بهعنوان تاالبهای دارای اهميت

چنين كاربردی از تصاویر ماهوارهای گاهی تنها

بينالمللی با وسعتی در حدود  593ميليون هکتار در

گزینهی عملی برای كسب اطالعات است .برای مثال،

فهرست این كنوانسيون ثبتشدهاند 513 .كشور

در مواردی كه اطالعات مناسب دربارهی گذشته

امضاكننده این كنوانسيون تعهد دادهاند كه

زمين در بازههای زمانی وجود ندارد یا مکانهایی كه

خصوصيات اكولوژیکی آنها را حفظ و همچنين

دسترسی به آنها مشکل است ،استفاده از این تصاویر
بسيار سودمند است (.)Gallego, 2004
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اطالعات سنجشازدور در مقایسه با روشهای بررسی

دادههای سنجشازدور میتوان به شيوهای علمی و

معمول كه كار و زمان زیادی میطلبند ،نهفقط در

كارآمد به مدیریت تاالبها پرداخت ( Gross et al.

زمان صرفهجویی میكنند ،بلکه دقت طبقهبندی را

.)2006

بهواسطهی تجزیه و تحليلهای دقيق افزایش
میدهند ( .)Roberts et al. 2003بنــابراین
بهكارگيری تصــاویر ماهوارهای و پـردازش رقـومی

منطقه موردمطالعه

آنها بـا الگوریتمهای مناسـب موجب میشود ضمن

تاالب پریشان یکی از تاالبهای دائمی و آب شيرین

به حداقل رساندن خطای انسانی جزئيات پدیدههایی

كشور در ميان سلسله جبال زاگرس ،در فاصله 52

را كـه چشـم انسان قادر به تمایز آنها نيست،

كيلومتری جنوب شرقی شهرستان كازرون و 521

شناسـایی و تفکيـك شـوند .بـه نظـر میرسد بـا
اسـتفاده از این تصاویر و تکنيكهای طبقهبندی

كيلومتری غرب شيراز (مركز استان فارس) بين 21″
' 15° 21و  15° 29' 11″طول جغرافيایی و 21″

آنها ،میتوان اراضـی را كه دارای شباهت سطحی و

' 23° 22و  23° 2۹' 21″عرض جغرافيایی واقعشده

بازتاب مشابه هستند در یك طبقـه قرارداد و شرط

است .كنوانسيون رامسر در سال  5911تاالب پریشان

اول كه همان گروهبندی اراضی مشابه اسـت را فراهم

را بهعنوان تاالب بينالمللی به رسميت شناخت كه از

آورد ( .)Meyer and BL Turner, 1994در حال

لحاظ تقسيمبندی مناطق ،این تاالب جزء منطقه

حاضر ،پردازش رقومی تصاویر حاصله از فناوری

حفاظتشده محسوب میشود (دهقانی.)5932 ,

سنجشازدور با استفاده از نرمافزارهای تخصصی و

ارتفاع تاالب پریشان از سطح آبهای آزاد  321متر

باهدف تهيه نقشههای موضوعی در اغلب مراكز

است .وسعت حوزه آبریز  25٫3۹كيلومتر مربع برآورد

تحقيقاتی و دانشگاهی ایران مورد استفاده قرار

شده است .كمترین وسعت را در فصل پایيز و

میگيرد (مالميران )5931 ,ضمن ًا با انتقال تصاویر

بيشترین مساحت در اردیبهشتماه دارد .عمق

پردازششده و سایر الیههای تکميلی به محيط GIS

متوسط این تاالب  2تا  2٫1متر است .عمده آب این

امکان ایجاد بانكهای اطالعاتی و انجام تحليلهای

تاالب از طریق چشمههایی كه از طرف شمال و شمال

مکانی هدفمند و چندمنظوره فراهمشده است .اگرچه

شرقی به درون آن وارد میشوند ،تأمين میگردد.

مدیران از محصوالت دادههای سنجشازدور ،در طيف

برخورداری از تنوع زیستی و زیستگاهی ،پراكنش

محدودی از كاربردها استفاده میكنند ولی زمينههای

جوامع گياهی و جانوری منحصربهفرد این منطقه

زیادی برای توسعه استفادههای عملياتی از دیگر

باعث شده است تا این منطقه جز مناطق حساس

دادههای مشاهدات ماهوارهای بهمنظور پایش منابع

اكولوژیکی محسوب گردد .شکل  5موقعيت این تاالب

طبيعی وجود دارند .بنابراین با استفاده و بهكارگيری

را در سطح كشور و منطقه نشان میدهد.
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شکل  :1موقعیت تاالب پریشان در سطح استان و کشور

روش تجزیه و تحلیل
در این تحقيق پس از تهيه تصاویر ماهوارهای مربوط
به سالهای  5331و  2111از وبگاه  5USGSاز
دادههای  Google Earthجهت آشنایی بيشتر با
منطقه و برداشت نقاط كنترل زمينی به علت عدم
دسترسی به منطقه ،برای محاسبه دقت كاربر استفاده
شد .تعين مرز تاالب بهعنوان محدوده مطالعاتی ،در
محيط نرمافزار  ArcGIS 3,9صورت گرفت .تصاویر
ماهوارهای سالهای  5331و  2111طی مراحل
مختلف پيشپردازش نظير اعمال تصحيحات
اتمسفری و هندسی آماده گردید؛ پس از تصحيح
هندسی ،تصحيح رادیومتریك تصاویر نيز با استفاده
از روش حداقل هيستوگرام  ،تصحيح شد.

5

http://glovis.usgs.gov
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از نرمافزار  ENVI 4.7بهعنوان نرمافزار اصلی
طبقهبندی تصاویر با استفاده از الگوریتم حداكثر
احتمال ( 2)MLCاستفاده شد ،در این روش از قانون
احتمال برای طبقهبندی تصویر استفاده میشود و
احتمال تعلق یك پيکسل به كالس خاص مورد
محاسبه قرار میگيرد و اگر از احتمال باالیی نسبت
به كالس دیگر برخوردار باشد در كالس موردنظر
طبقهبندی میشود ( Richards and Richards,

 .)1999كه در این مرحله،جهت دقت در انتخاب نقاط
تعليمی از بازسازی و استفاده از تركيبهای باندی
مختلف استفاده شد .همچنين از نرمافزار ArcGIS

 9.3برای ایجاد پایگاه داده جدید از اطالعات به دست
آمده و همچنين تهيه نقشههای خروجی استفاده

Maximum Likelihood Classification (MLC) 2
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شده است .فرایند تحليلی این پژوهش بهاختصار در

متمایز كردن اشيا یـا پدیدههای مختلـف از یکـدیگر

شکل  2ارائهشده است.

بهكاربرده میشود (رسولی و همکاران .)5933 ،این
طبقهبندی میتواند به دو شـکل نظارتشده و
نظارتنشده انجام گيرد.
در مطالعات كاربری اراضی؛ ميزان خطا و دقت
طبقهبندی كه ممکن است ناشی از برچسبگذاری
اشتباه پيکسلها پس از طبقهبندی باشد ،باید تعيين
شود .نحوه سنجش صحت نقشههای تهيهشده از
تصاویر ماهوارهای ،اغلب از طریق تشکيل ماتریس
خطا صورت میگيرد .ضریب كاپا 9از رابطهی زیر
محاسبه گردید:

كه در این رابطه  rتعداد ردیفها در ماتریسXii ،

تعداد مشاهدات در ردیف  iو ستون  iبه ترتيب معرف
 X+Iو  + Xiمجموع سطر  iام و مجموع ستون  iام
شکل  2مراحل تحقیق

ماتریس خطا هستند؛ و  Nتعداد عناصر ماتریس
آشفتگی است .در صورتی كه مقدار كاپا صفر باشد
نشاندهنده این است كه بين خروجی روش

9

همانگونه كه در این شکل  2دیده میشود تصاویر

طبقهبندی و دادههای مرجع هيچ سازگاری وجود

موردنظر پس اعمال تصحيحات الزم بر روی آنها ،با

ندارد و درصورتیكه مقدار آن یك باشد ،نشاندهنده

قرار دادن مرز بر روی تصویر ،منطقه مطالعاتی از كل

این است كه سازگاری كامل بين نتيجه طبقهبندی و

تصویر جدا و آماده پردازش و طبقهبندی شد .در

دادههای مرجع وجود دارد و آشکارسازی تغييرات با

مرحله پردازش تصاویر ؛ طبقهبندی تصاویر ماهوارهای

استفاده از ماتریس تغييرات طبقات انجامشده است

به منظور نسـبت دادن ارزشهای رقـومی موجـود در

كه رایجترین و دقيقترین روش برای آشکارسازی

تصویر به گروههایی با مشخصههای همگن ،باهدف

تغييرات است .در این روش مساحت و درصد طبقات

kappa coefficient
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در هر دوره مورد بررسی و همچنين ميزان تغييرات

پوشش طبيعی ،كشاورزی ،منطقه شهری ،خاك و

آنها در طی زمان تعيين گردید.

صخره تعریف شد كه مقدار تغييرات آن به تفصيل در
شکل  1بيان شده است .در این تحقيق با همپوشـانی
نقـاط تعليمـی و ایجـاد تصـاویر كاذبرنگی مختلف

بحث و نتیجهگیری

سعی گردید در انتخاب نمونههای آموزشی پراكندگی

با اجرای روش طبقهبندی نظارتشده (با اعمال
الگوریتم حداكثر احتمال شباهت) تصاویر مربوط به
سالهای  5331و  2111ماهوارهی لندست  ،1بهطور
جداگانه ،بهصورت نقشههای موضوعی كاربری اراضی
تبدیل شدند؛ پـنج كـالس كـاربری به شرح؛ آب،

مناطق برداشت نمونه در همـه تصـویر رعایـت شـود
تا توزیع نمونهها نرمال باشد .درنهایت نقشههای
رستری استخراج شده برای توليد نقشه نهایی
تغييرات ،آماده شدند .شکل  9و  2به ترتيب كاربری
اراضی منطقه مورد مطالعه را در سال  5331و 2111
نشان میدهد.

شکل  :3نقشه کاربری ارضی تاالب پریشان مربوط به سال 1991
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شکل  :4نقشه کاربری ارضی تاالب پریشان مربوط به سال 2111

بهمنظور ارزیابی دقيق تغييرات كاربری اراضی در

نشاندهنده بهبود وضعيت دریاچه نسبت به سالهای

منطقه مورد مطالعه روش انطباق جداول و مقایسه دو

گذشته میباشد ،مهمترین دليل این امر ریزشهای

تصویر طبقهبندی شده بکارگرفته شد كه در شکل 1

جوی مناسب بوده است به گونهای كه آمار ساليانه

ارائه شده است .با مقایسه این دو دوره ،افزایش سطح

بارندگی در سال  5331و  2111به ترتيب  231,9و

آبی تاالب ،پوششهای طبيعی تاالب و همچنين

 913ميليمتر میباشد ،از سوی دیگر كاهش 3

كاهش سطح كشاورزی در دورهی مورد مطالعه

درصدی كاربری كشاورزی  ،به كاهش بهرهبرداری از

بهوضوح قابلتشخيص است .ضریب كاپا و دقت كلی

آب تاالب و تعرض به اراضی اطراف آن شده كه خود

محاسبه شده در این تحقيق برای سال  5331به

گواه بر وضعيت بهتر تاالب در سال  2111نسبت به

ترتيب  1,35و  39٫25و برای سال  2111به ترتيب

سال  5331میباشد ،افزایش  93درصدی مناطق

 1,33و  3۹٫29و درصد به دست آمد ،كه در بررسی

مسکونی و رشد جمعيت و بهتبع آن تکهتکه شدن

كاربری اراضی قابل قبول میباشد .نتایج حاصله

زمينهای كشاورزی نيز دليلی بر تغيير شغل و رویه

نشاندهنده افزایش  21و  51درصدی آب تاالب و

معيشتی مردم منطقه ،به خاطر بهصرفه نبودن

پوششهای طبيعی اطراف آن میباشد كه

كشاورزی میباشد.
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چاک و محسنی.

شکل  5تغیرات کاربری اراضی تاالب پریشان در سال های  ( 2111-1991بر حسب هکتار )

منابع
جهانیشکيب ،فاطمه ،بهرام ملك محمدی ،احمدرضا

محيط زیستی .پژوهشهای آبخيزداری در پژوهش
و سازندگی.

یاوری ،احمدرضا شریفی و یونس عادلی.)2152(.

نجاری ،حبيباهلل .)5932(.تاالب بينالمللی گاوخونی

ارزیابی روند تغييرات كاربری زمين و تغيير اقليم

اصفهان .انتشارات سازمان حفاظت از محيطزیست.

در سيمای سرزمين تاالب چغاخور با تأكيد بر آثار

یوسف ،رفيعی ،بهرام ملك محمدی ،علیاكبر آبکار،

محيطزیستی .محيطشناسی :)9(221،صص:

احمدرضا یاوری ،مجيد رمضانی مهریان و حميد

.329-395

ظهرابی ،بررسی تغييرات زیستمحيطی تاالبها و
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انتشارات نقش مهر ،تهران.
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