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 دور در مطالعات كاربري اراضي نقش  سنجش از
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هاي آن اگر بيجا استفاده نشوند؛ ابدي و پذير است، اما بسياري از سودمنديسرزمين، يك منبع محدود و آسيب
ريزي هاي بهنگام به منظور برنامهتجديدپذير هستند. محدود بودن سرزمين و لزوم داشتن اطالعات و داده

هاي سنجش آنچه مسلم است، داده كند.ربري اراضي را كامالً مشخص ميسرزمين، اهميت انجام مطالعات كا
گيري الگوهاي سرزمين و تغييرات هاي اطالعات جغرافيايي ابزارهايي قدرتمند در اندازهاز دور به همراه سيستم

در اين تحقيق نيز، براي  آن در نواحي بزرگ هستند و از لحاظ زماني و هزينه نيز كامالً به صرفه هستند.
اي در سامانة اطالعات استخراج اطالعات به هنگام كاربري اراضي حريم كالنشهر تهران از تصاوير ماهواره

اطالعات  بنديطبقهجغرافيايي بهره گرفته شد و نقشة كاربري اراضي منطقة مطالعاتي با استفاده از سه روش 
  د.شهيه (نظارت نشده، نظارت شده و تفسير چشمي) ت

  اي، تهرانسنجش از دور، كاربري اراضي، تصوير ماهوارههاي كليدي: واژه

  123عالئم و اختصارات

  مقدمه
سال گذشته بشر به شدت چهرة زمين را دگرگون كرده  50در طول 

 است. يكي از علل اصلي اين دگرگوني، گسترش شهرنشيني بوده

_______________________________                                     _________________________________________ 
  استاديار (نويسنده مخاطب) .1
 استاد  .2

جهان  هاياي مهم در تغيير شكل سرزمين. شهرنشيني مؤلفه]1[است 
. در حال حاضر، نيمي از جمعيت كره زمين در شهرها زندگي ]2[است 
ميليون افزايش جمعيت دارند. تا  67كنند و مناطق شهري ساالنه مي

ها زندگي خواهند كرد و ميليارد نفر در شهر 5، نزديك به 2030سال 
ت روستايي كاهش خواهد يافت و اين بدان سال آينده جمعي 25در 

  .]3[معناست كه رشد جمعيت متعلق به مناطق شهري خواهد بود 
 ايهآسا باعث شده، توازن يا تعادل بين شبكهاين رشد برق

هاي شهري بر شهري و الگوهاي طبيعي بهم خورده و شبكه
پذير تسلط يابند و درنهايت موجب افت آسيب هاي اكولوژيكيشبكه

ه هاي اكولوژيكي شوند كه حيات خود شهر نيز بيفيت و سالمت سيستمك
  .]4آنها وابسته است [

 . دانشيار 3
 

 Geographic Information Systems (GIS)  سامانة اطالعات جغرافيايي

 Remote Sensing (RS)  سنجش از دور

 Indian Remote Sensing Satellite(IRS)  سنجندة ماهواره  

 Global Positioning System (GPS)  يياب جهانسيستم موقعيت

 Digital Number (DN)  عدد رقومي
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هاي هاي سنجش از دور به همراه سيستمآنچه مسلم است، داده
 گيري الگوهاي سرزميناطالعات جغرافيايي، ابزارهايي قدرتمند در اندازه

مالً زينه نيز كاو تغييرات آن در نواحي بزرگ هستند و از لحاظ زماني و ه
 ها در منابع طبيعيمطالعات و تجزيه و تحليل تمامي. ]5[به صرفه هستند 

طور هكه اين مطالعات ب ااستوارند. از آنج بر پايه و اساس اطالعات محيطي
وند و شانجام مي اطالعات جغرافيايي هايبا استفاده از سامانه ايفزاينده

 ست،هاترين اركان اين سامانهاز مهم اطالعات پايه يكي گردآوري
 هسنجش از دور بهره گرفت ورياست در اين زمينه از فنا الزم بنابراين،

ريزي و ارزيابي، در اين با توجه به اهميت اطالعات دقيق در برنامه .شود
تحقيق نيز، براي استخراج اطالعات به هنگام كاربري اراضي كالنشهر 

اي در سامانة اطالعات جغرافيايي ماهواره تهران و حريم آن از تصاوير
  بهره گرفته شد. 

اهميت مطالعات كاربري اراضي در رسيدن به 
 توسعة پايدار

تواند اي به عظمت زمين، تنها درصد كوچكي مياز سطح كره
درصد  2يا  1توسط انسان اشغال شود يا كشت شود. فقط حدود 

به كشتزارها درصد آن  11ها و سطح جهان به شهرها و شهرك
. به همان نحو كه از سرزمين در سراسر جهان ]6[اختصاص دارد 

 دهد. اكثر تغييراتشود، تغييراتي نيز در آن رخ مياستفاده مي
حاصله ظاهراً براي بشر سودمند است. اما برخي از اين تغييرات 

كردن تواند از نظر اكولوژيكي زيانبخش باشد. سادهمي
محصوالت كشاورزي آنها را بارورتر ها براي كشت اكوسيستم

تواند آنها را به آفات، امراض و تغييرات اقليم نيز كند، اما ميمي
پذير سازد و خاك پرارزش مراتع بيش از حد چرا شده و آسيب

هاي كشتزارهاي متراكم كشت شده را فرسايش دهد و سرزمين
  يزرع تبديل كند. كننده را به كوير لمتوليد

نبع محدود و آسيب پذير است، اما بسياري از سرزمين يك م
هاي آن اگر بيجا استفاده نشوند، ابدي و تجديدپذير هستند. به سودمندي

 نسبت رشد شعور اكولوژيكي، انسان تشخيص داد كه تمام انواع سرزمين
و استفاده از آن بهم مربوط هستند. كاربري اراضي بيانگر يك رابطة 

اراضي با ابعاد مكاني و زماني است. هر نوع مداخلة ديناميكي بين انسان و 
بشر براي تأمين نيازهاي انساني اعم از مادي و معنوي در منابع پيچيدة 

. در رودطبيعي و مصنوعي، مجموعاً بيانگر كاربري اراضي به شمار مي
هاي اخير كاربري اراضي جنبة رقابتي پيدا كرده كه نتيجة فشارهاي سال

  تر شدن نسبت زمين به انسان است.كوچك افزايش جمعيت و
حال با توجه به محدود بودن سرزمين، اهميت انجام مطالعات 

  :]7[توان چنين برشمرد كاربري اراضي سرزمين را مي
  شود.مييزي و طراحي محسوب رمشترك برنامه ةنقط .1

  يابد.در آن انعكاس مي...  مطالعات جمعيت، اقتصاد و طبيعت ونتايج  .2
  ود دارد.دسترسي وج ةتنگاتنگي بين كاربري زمين و شبك ةرابط .3
هاي متفاوت، تغيير و تحوالت در بين دو نقشه با زمان ةمقايس .4

  دهد.زماني موجود را نشان مي ةفاصل
محل متفاوت در يك زمان بيانگر  2دو نقشه از  ةمقايس .5

    .استهاي موجود تفاوت

كاربري زمين  ريزيبرنامه منظوربهمطالعات  ،حاضر درحال
هاي اي و محلي يكي از اهرمناحيه، ايدر كليه سطوح ملي، منطقه

 اصوالً ،پايدار ةد. از ديدگاه توسعشوپايدار محسوب مي ةتوسع
اجتماعي و هم كالبدي  -نقش زمين هم از نظر اقتصادي  مفهوم و

 زمين و فضا منبع عمومي حيات ،فضايي تغيير كرده است. امروزه -
 ةتر از سلطشود كه بايد هرچه سريعمگاني تلقي مييا ثروت ه

ظارت ن ةاقتصاد بازار و منافع بخش خصوصي رهايي يابد و در حيط
ي كاربر ةحقوق عمومي قرار گيرد. با توجه به اين مالحظات نقش

ه د. با توجكرتوان زيربناي مطالعات پايش محسوب اراضي را مي
حداقل  ،ستالزم ا ،به هدف حفاظت و پايش محيط زيست

ين د. با انجام اكرهاي مختلف برقرار كاربري اصطكاك ممكن بين
توقعات و انتظارات نسبت به  ةتا كلي كردمطالعات بايد تالش 

طوري نسبت به يكديگر تنظيم شوندكه شرايط زير برقرار  سرزمين
  :باشد
ترميم و  زيستي موجود در منطقه مسائل و اختالالت محيط .1

  برطرف شوند.
آينده كه ممكن  زيستي در بروز مسائل و مشكالت محيطاز  .2

ري آيد، جلوگي وجودههاي جديد بكاربري استقرار ةاست در نتيج
شود يا حداقل اين قبيل مسائل تا سطحي كاهش داده شوند 

ريزي، طراحي و ايجاد فضاهاي موازنه كه بتوان از طريق برنامه
و  صفيه خانهاكولوژيكي و نيز استفاده از تجهيزات فني (ت

  آنها را تحت كنترل درآورد.  )غيرهپااليش هواي آلوده و 
ي بينمطالعات كاربري اراضي نقش بسيار مهمي را در پيش

اثرات از  توانموقع ميكند كه با اقدامات بهپذير ميتغييرات آتي امكان
، هاي اخيردر سالد. كرزيستي پيشگيري محيطپيامدهاي سوء  و

هاي كاربري اراضي با استفاده از فناوري روند تحليل مطالعه و
) GIS/RS( سنجش از دور هاي اطالعات جغرافيايي وسيستم
در مقولة ارزيابي كاربري اراضي به دفعات از  است. شده پذيرامكان

شود كه وظيفة سنجش از دور، تهية اين دو فناوري استفاده مي
كه ت؛ در صورتيروز در خصوص كاربري اراضي فعلي اساطالعات به

سامانة اطالعات جغرافيايي قادر است ارزيابي درستي را از مقايسة 
  ].8كاربري فعلي با گذشته انجام دهد [
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 (RS)سنجش از دور  ضرورت استفاده از

 ةتهي ه،كاهش محسوس هزين ضمن توانايي ايتصاوير ماهواره
ات آوردن اطالعروز درهو ب ، ترتيب منظم بازنگرياطالعات جغرافيايي

 شرايطي ،ايتصاوير ماهواره بخشد و به لحاظ تكنيكيرا نيز بهبود مي
 -اين دو فناوريسازد. در واقع ميسر مي از جمله موارد زير را به راحتي

 ،است مورد نياز هاياز داده منبع تأمين بسياريكه  ،سنجش از دور
مجدد اطالعات را  ةرائكه عمدتاً مديريت، تحليل و ا ايسامانه  GISو

 .]5[ اندهكردپيدا  ارتباط تنگاتنگي -برعهده دارد

توان اي را در موارد ذيل ميمزاياي استفاده از تصاوير ماهواره
  برشمرد:

  

  زمين ةالف ـ ديد جامع و يكنواخت از هر ناحي
  وسيع در زمان كوتاه ايمنطقه ةـ امكان مطالع

  هاارتباط پديده بررسيـ مسلط بودن به كل منطقه و امكان 
  

  بودن تصاوير ب ـ چند طيفي
   ها از طريق خصوصيات طيفيـ امكان تفكيك بهتر پديده

  هدف مختلف در راستاي هايتصاوير در رنگ ةامكان تهيـ 
  

 ةمنظم و پيوستكردن روزهو ب بازنگري ييتوانا ـ ج
  مانند: اطالعات جغرافيايي

  نفت هايآلودگيگسترش ة جهت و نحو ـ بررسي
  اراضي گسترش شهرها و تغييرات كاربري ـ بررسي
) گسترش شهر تهران به وضوح بر روي تصاوير 1در شكل (

  اي مشهود است.ماهواره
  

  
ميالدي در  1975-2008هاي روند گسترش شهر تهران طي سال -1شكل 

  ايتصاوير ماهواره

_______________________________                                     _________________________________________ 
4. Format 

   مناسب رقومي 4قالب دـ
   اطالعات جغرافيايي هايـ قابليت ورود مستقيم به سامانه

 سنجش از دور و هايپردازش در سيستم ـ قابليت و توانايي
   GIS ها بهورود آن

 هامواد و روش

 اي وبا توجه به مطالب ذكر شده، در اين پژوهش از تصاوير ماهواره
ه براي تهيه نقشه كاربري اراضي منطق هاي اطالعات جغرافياييسيستم

 .مطالعاتي به شرح ذيل بهره گرفته شد

  منطقة مطالعاتي
محدودة مطالعاتي در اين تحقيق شهر تهران و حريم آن است. بستر طبيعي 

 53تا  50عرض شمالي و  36تا  35اي است وسيع بين شهر تهران، گستره
مركزي ايران. تهران از هاي البرز و كوير طول شرقي، در حدفاصل دامنه

هاي شرقي و جنوب شرقي شهر هاي البرز است. لبهشمال محدود به بلندي
- نها و زميكنند. دشتهاي واقع در اين قسمت تعريف و تدقيق ميرا كوه

هايي متنوع از مراكز سكونت و فعاليت تا هاي جنوب و جنوب غربي، گستره
دود تهران هستند. موقعيت نهند و معرف حرو مياراضي زيركشت را پيش

) نمايش 2منطقة مطالعاتي و بستر طبيعي شهر تهران به خوبي در شكل (
 2008سال در IRS جندةنس وير تهيه شده مربوط بهاداده شده است. تص

   است. شهر تهران و حريم آناست كه در برگيرندة 
 به ايگستره) شهر وسعت احتساب بدون( تهران، شهر حريم

 شمال آبخيز حوزة كه است، كيلومترمربع 591663 قريب وسعت
 جنوبي هموار هايپهنه و جاجرود رودخانة تا شرقي مرتفعات تهران،
 لمروق در ويژه به آن اصلي كاربري و دربرگرفته را شور رود تا تهران
 ليم هايپارك شده، حفاظت مناطق وجود به توجه با شرقي، و شمالي

  .ستا حفاظتي عمدتاً حفاظت، نيازمند محيطي زيست هايپهنه ساير و
  

  
  موقعيت منطقة مطالعاتي و بستر طبيعي شهر تهران -2شكل  
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  روش تحقيق
 براي طوركليهبكاربردي است. -روش تحقيق در اين مطالعه، تحليلي

ها هاين داد سه نوع آناليز بر روي دورسنجي هايتجزيه و تحليل داده
]. 8[ 7و تخمين 6بندي، طبقه5گيرياندازه شود كه عبارتند از:انجام مي

يا  ممكن است به تنهايي ،اين سه نوع آناليزها ،هر كاربرد خاص براي
 راضيا كاربري ةاز آنجا كه داشتن نقش. با يكديگر استفاده شوند

 ،است ريزيهر نوع برنامه نيازهايترين پيشاز ضروري ،بهنگام
ه بهره گرفت (RS) سنجش از دور هايدهآن از دا ةتهي براي بنابراين،

ليه تشخيص او نظارت نشده براي بنديطبقهدر اين تحقيق، از  شد.
 بنديعنوان يك پيش طبقههها در منطقه و بپديده پذيرياز تفكيك

. رفتپذيموردنظر انجام  هاينظارت شده، با تعيين تعداد كالس ةمرحل
نظارت شده كه خود شامل چهار  بنديسپس با استفاده از روش طبقه

الح آنها، و اص تعليمي هايمرحله تعيين طبقات موردنظر، تعيين نمونه
د از . بدين ترتيب كه بعشد، استفاده است خروجي ةو تهي بنديطبقه

 ةاز تجارب مفسران در زمين گيريموردنظر و بهره هايتعيين كالس
 هايبراساس قابليت ،رتصوي موردنظر بر روي هايتشخيص پديده

مناسب  از باندهاي ايخاب مجموعهو همچنين انت دورسنجي هايداده
. رفتگنظارت شده انجام  بنديآنها، طبقه با توجه به مشخصات طيفي

 (DN) هافقط براساس تشابه ارزش پيكسل بنديچون اين طبقه

مرتع ، موارد مانند زمين كشاورزي در برخي بنابراين، ،پذيردصورت مي
 همينه ب ؛گيرنددر يك طبقه قرار مي DN دليل تشابههسبز ب و فضاي
 ير رقوميتكميل تفس براي از تفسير چشمي ،دقت بيشتر براي دليل،

فسير از تلفيق ت اراضي كاربري نهايي ة. در نهايت نقششداستفاده 
 ةنقش تعيين صحت كلي . براي)3(شكل  دمدست آهب و رقومي چشمي

 شد. بهره گرفته GPS از مطالعات ميداني ازدست آمده هب

  هاي انجام تحقيقگام
  هاي جانبي مانند نقشة توپوگرافيآوري دادهمطالعة منابع و جمع .1
  با فرمت رقومياي منطقة مطالعاتي تهية تصوير ماهواره .2
كردن تصاوير و موزائيك كردن آنها (پروژة كسيون  دژئوك .3

WGS&4  وDatum :UTM  (  
  استخراج اطالعات با سه روش .4
  الف) نظارت نشده      ب) نظارت شده     ج) تفسير چشمي .5
  )3لكاربري اراضي (شكتهية نقشة  دست آمده وتلفيق اطالعات به .6
مراجعه به منطقه و مطابقت نقشة كاربري اراضي تهيه شده با  .7

 GPS واقعيت زميني با استفاده از 

_______________________________                                     _________________________________________ 
5. Measurement  
6. Classification 

 

 

  اينقشة كاربري اراضي مستخرج از تصاوير ماهواره -3 شكل

  گيرينتيجه
در پايان الزم است به اين مهم اشاره شود كه مسئلة اساسي زندگي 

هاي محدوديت بشر امروزي، باالبردن كيفيت زندگي در چارچوب
ن دهندة بستر ايموجود و در هماهنگي با فرآيندهاي طبيعي تشكيل

اي هزندگي است. در اين زمينه مسلم است بدون استفاده از فناوري
ت. در اين پذير نيسنوين، رسيدن به هدف ارتقاي كيفيت زندگي امكان

اي است كه نيازمند توجه و ميان، محيط زيست بستر توسعه
ناپذير به ي است و الزمة پيشگيري از لطمات جبرانريزبرنامه
يري گهنگام براي ارزيابي و تصميم به زيست، داشتن اطالعاتمحيط

هاي نوين سنجش از دور و سامانة گيري از فناورياست كه نيازمند بهره
  اطالعات جغرافيايي است.

 تشكر و قدرداني
مان فضايي ايران اي سازمطالعه از آرشيو تصاوير ماهواره در اين

 ود.شوسيله مراتب قدرداني اعالم مياستفاده شده است. لذا بدين
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