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Introduction
Rice is the fourth most consumed grain worldwide. In recent years, monitoring the area under rice
cultivation; as a strategic crop in Gilan province has become more important because of the uncontrolled
migration of residents of the southern provinces to it. Remote sensing is one of the practical tools to study the
trend of changes in the area under cultivation of agricultural and horticultural products on a large scale and in a
short time. This technique can help policymakers to make true and timely decisions. The aim of this study is to
estimate the area under rice cultivation in Kiashahr county of Gilan province.

Materials and Methods
The images of the TM sensor of Landsat 5 satellite and the OLI sensor of Landsat 8 satellite were used to
prepare land use maps. First, geometric and atmospheric corrections were made to the images. Then, supervised
classification using the maximum likelihood algorithm was used to prepare land use maps for each year. Seven
main classes/land covers, based on the available data of the area were determined: rice-land, semi-dense forest,
sparse forest, built-up area (towns and other urbanized areas), waterbody, sandy area and other areas. Then, the
area of each land use was calculated by GIS, and their changes were compared.

Results and Discussion
Overall accuracy and kappa coefficient of classification were 98.45% and 0.98 for 2000, 97.59% and 0.97 for
2010, and 98.72% and 0.98 for 2020, respectively. According to the results, rice land area decreased by 4.42%
from 2000 to 2010. It also had a decrease of 2.64% between 2010 and 2020. In total, rice lands decreased by
6.94% between 2000 and 2020, so its area has decreased to 10311.69 hectares. This downward trend can be due
to the conversion of rice land to the built-up area. The area of semi-dense forest decreased by 47.48% between
2000 and 2010, but its downward trend decreased to 26.36% between 2010 and 2020. In total, semi-dense forest
area decreases by 61.32%, equal to 682.25 hectares over a period of 20 years. This is due to the uncontrolled
cutting of trees and the change of land use from semi-dense forests to sparse forests and built-up areas. Also,
during this period, built-up areas and sparse forests have grown by 67.94% and 18.73%, respectively. But, semidense forests, water bodies and sandy areas have decreased by 61.32%, 4.91% and 61.48%, respectively.

Conclusion
The reduction rate in the area of rice land and semi-dense forest classes between 2010 and 2020 was lower
than the ten-year period before, which can be attributed to the adoption of restrictive laws and more inspections
by relevant organizations. However, the downward trends in these land uses have continued over the past
decade. Meanwhile, the increase of 67.94% of built-up lands indicates that the lost lands in the forest and rice
land classes have been converted into the built-up area. The rate of land-use change in the built-up class has the
highest rate among the studied classes. This result indicates the need for serious attention to land-use change in
the rural area more than before. Another point is that there was a growth in sparse forests between 2000 and
2010, and then a reverse trend was observed between 2010 and 2020, which shows that in a period of 10 years,
deforestation has taken place, and in 10 years later, the lands from these destructions have been converted to the
built-up area. As a result, serious attention to natural resource organizations is necessary. It is considered that
there was a deliberate destruction of forests over time with the aim of personal profit.
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چکیده
سنجش از دور ،یکی از ابزارهای کارآمد برای بررسی روند تغییرات سطح زیرکشت محصوالت کشاورزی و باغی در سطوح وسیع و زمان کوتاه است.
سیاستگذاران با آگاهی از این اطالعات ،میتوانند تصیمات صحیح و بهموقعی داشته باشند .مطالعهی حاضر ،با هدف تخمین سطح زیرکشت شالیزارهای
برنج در بخش کیاشهر استان گیالن انجام شد .از تصاویر سنجنده  TMماهواره لندست  5و سنجنده  OLIماهواره لندست  8بهمنظور تهیه نقشههههای
کاربری اراضی استفاده شد .ابتدا ،تصحیح هندسی و اتمسفری بر روی تصاویر صورت گرفت .سپس ،با استفاده از الگوریتم طبقهبندی نظارت شده حداکثر
احتمال ،نقشههای کاربری اراضی منطقه با هفت کاربری شامل اراضی برنج ،جنگل نیمهانبوه ،جنگل تنک ،مناطق مسهکونی ،منهاطق آبهی ،پهنههههای
ماسهای و سایر اراضی تهیه شد .در ادامه ،مساحت هر یک از کاربریها محاسبه شد و روند تغییرات ،مورد مقایسه قرار گرفت .دقت کلّی و ضریب کاپای
طبقهبندی بهترتیب معادل  %18/05و  1/18برای سال  %19/51 ،1111و  1/19برای سال  1101و  %18/91و  1/18برای سهال  1111بههدسهت آمهد.
نتایج نشان داد که اراضی برنج در یک بازه  11ساله ،با کاهش  6/10درصدی همراه بوده ،بهطوریکه مساحت آن از  00181/66هکتار در سال  1111به
 01900/61هکتار در سال  1111رسیده است .همچنین ،در این مدّت مناطق مسکونی و جنگلهای تنک بهمیزان  69/10و  08/99درصد رشد کردهاند،
اما جنگلهای نیمهانبوه ،مناطق آبی و پهنههای ماسهای بهترتیب  0/10 ،60/91و  60/08درصد کاهش داشتند .با توجه به نتایج ،توجه جدّی بهه تغییهر
کاربری اراضی برنج و تخریب جنگلها ضروری میباشد.
واژههای کلیدی :حداکثر احتمال ،جنگل تنک ،طبقهبندی نظارتشده ،کاربری اراضی

مقدمه

1

برنج چهارمین غله پرمصرف جهان و غذای بیشتر از نصف مهردم
بهخصوص در کشهورهای در حهال توسهعه اسهت (Darvishzadeh,
Matkan, & Eskandari, 2011; FAO, 2019; Torbick,

) .Chowdhury, Salas, & Qi, 2017همچنین این محصهول یهک
سوم از کل سطح زیر کشت جهانی غالت را در برداشته که حدود 95
تهها  65درصههد کههالری مصههرفی  1/9میلیههارد نفههر را تههامین مههیکنههد
( & Kazemi Posht Mousavi, Pirdashti, Bahmanyar,

 .)Nasiri, 2007بیشتر از  11درصد محصول برنج جهان بهدلیهل آب
و هوای گرم و مرطوب (عهر جغرافیهایی  55درجهه شهمالی تها 96
درجه جنوبی) در قاره آسیا تولید میشهود ( Ajith, Geethalakshmi,
 .)Ragunath, Pazhanivelan, & Panneerselvam, 2017سهطح
زیر کشت برنج در ایران ،حدود  099190هکتار اسهت ()FAO, 2019
که بیشتر این اراضی در استانهای شمالی ،شامل استانهای مازندران
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با  98/5درصد ،گیالن با  90/1درصد و گلسهتان بها  1/1درصهد قهرار
دارد .همچنین خوزسهتان بها  1/1درصهد و فهارب بها  9/1درصهد در
ردههای بعدی قهرار دارنهد & (Izaddoost, Samizadeh, Rabiei,
) .Abdollahi, 2013زندگی روستاییان و معیشت آنهها ،بههویهژه در
نواحی شمالی کشور بهه کشهاورزی وابسهته اسهت .اسهتفاده بهینهه از
نهای زراعی ،بذرهای اصالح شده ،ماشینآالت ،سیلوها ،انبارها و
زمی 
غیره نیازمند مدیریت صهحیح و دقیهق مسهئوالن کشهوری و اسهتانی
است .سیاستگذاران ،با در اختیار داشتن سطح زیرکشهت محصهوالت
میتوانند خدمات و تجهیزات را منطبق با داشتههای موجود ارائه کنند.
همچنین این اطالعات پتانسیل واقعی نواحی کشهاورزی را مشهخ
کهرده و از تغییهرات کههاربری آن جلههوگیری خواهههد کههرد ( Ziaeian
Firouzabadi, Sayad Bidhendi, & Eskandari Noudeh,

 .)2009با توجه به روند رو به رشد جمعیت و افزایش تغییرات کاربری
اراضی در بخش کشاورزی ،نیاز به اطالعات دقیهق و بههروز از سهطح
زیرکشت محصوالت ،میزان عملکرد محصول در واحد سطح و بررسی
تغییرات آنهها جههت مهدیریت صهحیح منهابع اجتنهابناپهذیر اسهت.
بهدستآوردن این اطالعهات بها اسهتفاده از روشههای سهنتی ،زمهان
زیادی میبرد و صرفه اقتصهادی نهدارد & (Prasad, Singh, Tare,
) .Kafatos, 2007; Shen et al., 2009در ایهران ،معمهوالا تعیهین

مصری و همکاران ،پایش سطح زیرکشت برنج با استفاده از سیستم اطالعات جغرافیایی ...

سطح زیرکشت محصوالت با سه روش کارشناسی ،فهرستبهرداری و
استفاده از فناوریهای جدید انجام میگیرد .تخمین سطح زیرکشت در
روش کارشناسی دارای دقت بسیار اندکی است و نمیتوان از نتایج آن
در تصمیمگیریهای مهم کشور استفاده کرد .در روش برآورد از طریق
فهرستبرداری ،هرچند سطح زیرکشت محصول تخمین زده میشهود،
اما پراکندگی آن را نشان نمهیدههد .همچنهین در ایهن روش هزینهه
نی هروی انسههانی بس هیار بههاال خواهههد بههود .سههومین روش ،اسههتفاده از
یهای نوینی چون سنجش از دور و سامانه اطالعات جغرافیهایی
فناور 
اسههت ( .)Ziaeian Firouzabadi et al., 2009ای هن روش دارای
محاسن فراوان بوده که در روشهای سنتی قبلی وجود نهدارد .عهالوه
بر مزایای زیاد ذکرشده ،این فناوری ،نیل بهه اههداف مهدیریت پایهدار
یعنی هزینه و زمان کمتهر تهیهه اطالعهات را نیهز بهرآورده مهیسهازد
(Khatami, Mountrakis, & Stehman, 2016; Weiss, Jacob,

) .& Duveiller, 2020در دهههای گذشته استفاده از سنجش از دور
در بخش کشاورزی افزایش یافته و اکنون سنجش از دور بهه ابهزاری
موثر و پرکاربرد برای نقشه برداری از محصوالت تبهدیل شهده اسهت
(Atzberger, 2013; Chauhan, Darvishzadeh, Boschetti,
) .Pepe, & Nelson, 2019تعیین عملکرد محصوالت ،تمهایز میهان

محصوالت ،تخمهین سهطح زیهر کشهت و مهدلسهازی میهزان رشهد
محصول ،از جملهه کاربردههای سهنجش از دور در بخهش کشهاورزی
هسهتند & (Mondal et al., 2014; Singha, Dong, Zhang,
) .Xiao, 2019در ادامه به برخی از نتهایج مطالعهات انجهام شهده در
زمینه استفاده از تصاویر ماهوارهای بهرای تهیهه نقشههههای کهاربری
اراضی و تعیین سطح زیرکشت محصوالت کشهاورزی پرداختهه شهده
است.
در پژوهشههی از تصههاویر سههنجنده  AVHRRمههاهواره NOAA
بهمنظور طبقهبندی محصول بهرنج و بهرآورد سهطح زیرکشهت آن در
استان گیالن استفاده شد .برای این منظور از روش طبقههبنهدی چنهد
زمانه متکی بر استخراج روزانه  NDVIبیشینه بهه منظهور حهذف ابهر
استفاد شد .نتهایج نشهان از دقهت  10/16درصهدی سهطح زیرکشهت
محاسبه شده در مقایسهه بها نقشهه مرجهع دارد ( & Ansari Amoli
 .)Alimohammadi Sarab, 2011در پژوهشی دیگهر بهرای تعیهین
سطح زیرکشت دو محصول برنج و سویا در چهار حوزه آبخیهز اسهتان
گلستان از سه روش طبقهبندی نظارت شده استفاده شد .نتهایج نشهان
داد که روشهای طبقهبندی حهداکثر احتمهال 0و کهمتهرین فاصهله از
میانگین 1بهترتیب برای تخمین سطح زیرکشهت بهرنج و سهویا روش
مناسبی هستند (.)Dashti Marvili, Kamkar, & Kazemi, 2019
نتایج تحقیق دیگری حاکی از آن بود که سطح زیهر کشهت محاسهبه
شده با استفاده از دو روش طبقهبندی حداکثر احتمال و شبکه عصهبی
1- Maximum Likelihood
2- Minimum Distance
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بهههترتیههب بهها اخههتالف  06/8و  00/1درصههدی مههیتوانههد مسههاحت
محصههوالت مختلههف را تخمههین بزنههد ( Alipour, Aghkhani,
 .)Abasspour-Fard, & Sepehr, 2014در پژوهشههی دیگههر بههه
منظور برآورد سطح زیرکشت باغات از دادههای  IRS-P6استفاده شد.
طبقهبندی دادهها با الگهوریتمههای مختلهف و بهه دو صهورت هفهت
کالسه (طبقات کاربری اراضی) و دو کالسه (باغ و غیر باغ) انجام شد.
نتایج نشان داد که الگوریتم حداکثر احتمال در طبقهبندی بهه صهورت
0
هفتکالسه و دو کالسه دارای بیشترین صحت کلّی 9و ضریب کاپها
بودند ( .)Younesi, Ahmadi Sani, & Sharafi, 2019در تحقیقی
رابطه رگرسهیونی بهین چنهدین شهاخ پوشهش گیهاهی (،5NDVI
 9DVI ،6SAVIو  )8RVIاستخراج شده از تصاویر ماهواره لندست 9
و عملکرد بهرنج در سهالههای  1101و  1109ارزیهابی شهد .مقایسهه
مههدلهههای تولیههدی نشههان از برتههری شههاخ  NDVIداشههت
( .)Yaghouti, Pazira, Amiri, & Masihabadi, 2018تصهاویر
به منظور تعیین سطح زیرکشهت و
چند زمانه ماهواره لندست
سن گیاه برنج در منطقه بالی اندونزی استفاده شد .برای ایهن منظهور
1
شاخ جدیدی به نام  RGVIتوسعه داده شد ( Nuarsa, Nishio,
 .)& Hongo, 2010در پههژوهش دیگههری نتیجههه شههد کههه از بههین
شاخ های پوشش گیاهی ،شاخ  RGVIبیشترین همبستگی را با
عملکرد برنج داشته و با آن میتوان عملکرد شالیزارهای برنج طی 91
تها  61روز قبهل از برداشهت را پهیشبینهی کهرد ( & Paul, Saha,
 .)Hembram, 2020تحقیقهی بهه منظهور شناسهایی محصهوالت بها
استفاده از تصاویر ماهواره  SPOT 5انجام گرفت .در ایهن تحقیهق از
پنج روش طبقهبندی برای شناسایی انهوا محصهوالت اسهتفاده شهد.
نتایج نشان داد که دو روش طبقهبندی حداکثر احتمال و ماشینههای
01
پشتیبان بردار از دیگر روشهای مطالعه شده بهتر هسهتند ( Yang,
 .)Everitt, & Murden, 2011در تحقیقهی دیگهر از تصهاویر TM
ماهواره لندست به منظور طبقهبندی کاربری اراضی اسهتفاده شهد .در
این تحقیق از روشهای نظهارتنشهده و سهیزده مهورد از روشههای
نظارتشده برای طبقهبندی استفاده شد .نتهایج نشهان داد زمهانی کهه
نمونه آموزشی به تعداد مناسب انتخاب شود ،اکثر الگوریتمها عملکهرد
خوبی دارند اما زمانی که تعداد نمونههای آموزشهی کهاهش مهییابهد،
اختالف دقت میان الگوریتمها افزایش مییابد (Li, Wang, Wang,
) .Hu, & Gong, 2014در پژوهشی از دادههای چند زمانه سهنجنده
3- Overall Accuracy
4- Kappa Coefficient
5- Normalized Difference Vegetation Index
6- Soil Adjusted Vegetation Index
7- Difference Vegetation Index
8- Ratio Vegetation Index
9- Rice Growth Vegetation Index
10- Support Vector Machine
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 OLIماهواره لندست  8برای تعیین بهترین شاخ اسهتخراج آب بهه
منظور نظارت بر مناطق کشهت بهرنج در پاپهن اسهتفاده شهد .پهس از
مقایسه شش شاخ  ،شاخ  0NDWI-GS1که از باندهای سهبز و
مادون قرمز با طول موج کوتاه اسهتفاده مهیکنهد بهتهرین عملکهرد و
کمتههرین میههزان خطهها در بههرآورد منههاطق کشههت بههرنج را داشههت
(.)Sakamoto, Sprague, Okamoto, & Ishitsuka, 2018
در سالهای اخیر ،پایش وضعیت سطح زیر کشت برنج ،بهعنهوان
یک محصول استراتژیک در استان گیالن ،اهمیت بیشتری پیدا کهرده
است .دلیل این امر ،رشد مناطق ساحلی و توریستی استان و مهاجرت
بیرویه و کنترل نشده ساکنین استانهای جنوبی کشور به این مناطق
میباشد که اخیراا بهدلیل پدیده خشکسهالی در جنهوب رشهد بیشهتری
داشتهاست .این قبیل مهاجرتها بهشدت سبب تغییر و تبدیل اراضهی
کشاورزی به مناطق مسکونی شده است .عالوه بر این ،شیو پدیدهی
ویالسازی ،چه توسط شهرنشینهای بومی استان و چه توسهط اههالی
استانهای پرجمعیت و صنعتی اطراف ،منجر به تغییر کاربری بسیاری
از اراضی ،بهخصوص اراضی شالیزاری توسط روسهتاییان شهده اسهت.
روند این تغییرات در سالهای اخیر به حدی چشمگیر بوده اسهت کهه
تبدیل به یکی از معضالت اصلی استانهای شمالی کشور شده اسهت،
بهطوری که توجه بسیاری از مسئولین استان را به خود معطوف کهرده
است .واضح است ،قدم اول در مدیریت و کنترل معضل بهوجود آمده،
امکان رصد وضعیت موجود و بررسی روند این تغییرات در چند دههی
اخیر میباشد .هدف اصلی این مطالعه ،بررسی سطح زیر کشهت بهرنج
در طی یک فاصله زمانی  11ساله ،بین سالههای  0991تها  0911در
بخش کیاشهر از شهرستان آستانه اشرفیه در استان گیالن با اسهتفاده
از فناوری سنجش از دور و سیستم اطالعات جغرافیایی و مقایسه این
تغییرات است .گفتنی اسهت ،ایهن بخهش یکهی از منهاطق سهاحلی و
گردشگری استان گیالن بوده و به جههت وجهود پهارل ملهی بوجها
بهعنوان یکی از زیستگاههای ارزشهمند حیهات وحهش حهائز اهمیهت
بینالمللی میباشد .از اهداف فرعی تحقیق ،بررسی تغییر کاربری سایر
اراضی ،شامل اراضی جنگلی ،مسکونی ،آبی و پهنههههای ماسههای و
میزان تبدیل آنها به یکدیگر میباشد.

مواد و روشها
منطقه مورد مطالعه

بندر کیاشهر ،شهری در فاصله  09کیلومتری آستانهاشرفیه اسهت
که با وسعت نزدیک به  091کیلومتر مربع ،در شمال استان گهیالن و
در طول جغرافیایی  01 59 91 60تها  51 00 05 96شهرقی و

1- Normalized Difference Water Index (Spectral bands:
)Green and SWIR1

عههر جغرافیههایی  99 01 06 91تهها  99 18 11 60شههمالی
واقع شده است (شکل  .)0ارتفا متوسط این منطقه 16 ،متر پایینتهر
از سطح آبهای آزاد است .میانگین سالیانه دما  06 90سانتیگراد و
میانگین بارندگی سالیانه آن  0956/98میلیمتر است .میانگین حداکثر
دما در گرمترین ماههای سال (تیر و مرداد)  99سانتیگراد و متوسهط
حداقل دما در سردترین ماههای سال (دی و بهمن)  1 0سانتیگهراد
بهوده اسهت ( & Naghinezhad, Saeidi Mehrvarz, Norouzi,
.)Faridi, 2006
دادههای مورد استفاده

در این تحقیق ،از تصهاویر سهالههای  1111و  1101سهنجندهی
 ،TMمهاهواره لندسههت  5و تصهویر  1111سههنجندهی  OLIمههاهواره
لندست  8به منظور تهیهه نقشههههای کهاربری اراضهی اسهتفاده شهد
( .)http://earthexplorer.usgs.govتصاویر ،برمبنای میزان کمترین
درصد ابرناکی و تقویم رشد محصول برنج در منطقه مهورد مطالعهه ،از
سایت زمینشناسی آمریکا دریافت شد (جهدول  .)0همچنهین ،در ایهن
مطالعه از نقشههای کاربری اراضی تهیه شده در قالهب شهیف فایهل،1
که در دههی  0981تهیه شده بود و نیز نقشه گوگل ارث 9برای تعیین
نقاط کنترل زمینی و تصهحیح هندسهی تصهاویر مهاهوارهای اسهتفاده
گردید .به منظور پردازش تصاویر ماهوارهای ،یهافتن بهتهرین ترکیهب
باندی ،تعیین نقاط تعلیمی و تهیه نقشههای کهاربری مربهوط بهه ههر
سال از نهرمافهزارههای Google Earth ،ILWIS 3.3 ،ENVI 5.3
 Pro 7.3.2و  Arc GIS 10.4استفاده شد.
پیشپردازش تصاویر

در این مرحله ،تصاویر از نظر هندسی ،اتمسهفری و رادیومتریهک
تصحیح شدند .ابتدا تصحیح هندسی بر روی تصاویر صهورت گرفهت.
الزم به ذکر است تصاویر اخذ شده از سهایت  USGSکهه بها پسهوند
 L1Tتهیه شدهاند ،دارای تصحیحات هندسی میباشند ،اما از آنجا که
هدف این مطالعه مقایسه تصاویر چندزمانهه مهیباشهد ،بهرای انطبها
کامل تصاویر سه سال تصویر سال  1111بهه دلیهل دقهت بهاالتر آن،
به عنوان تصویر مرجع در نظر گرفته شد و دو تصویر  1111و  1101با
روش تصویر به تصویر 0با تصویر  1111زمینمرجع شهدند .همچنهین،
به دلیل اثرات جو بر روی میزان انرپی ثبهت شهده توسهط سهنجنده،
برای تحلیل دادههای تصویر میبایست اثر جو درصورت امکان تعدیل
میشد .دراین تحقیق ،به دلیل آنکه ماهیت پردازش صهورت گرفتهه،
طبقهبندی بود ،اثرات جو بر روی نتهایج تهثثیر قابهلتهوجهی نداشهت.
5
بنابراین از روش تصحیح اتمسفریک ساده تفریق پیکسلهای تاریک
2- Shape file
3- Google Earth
4- Image to Image
5- Dark Subtraction
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استفاده شد.

شکل  -1منطقه مورد مطالعه
Fig.1. Location of the study area

جدول  -1مشخصات تصاویر مورد استفاده در طبقهبندی
Table 1- Characteristics of the images used in the classiﬁcation
 Dateتاریخ

 Sensorسنجنده

 Satelliteماهواره

06/06/2000

TM

02/06/2010

TM

13/06/2020

OLI

 Landsat5لندست5
 Landsat5لندست5
 Landsat8لندست8

در حالت ایدهال ،پدیدههای تیره دارای تابش صفر در همهه طهول
موجها هستند .در این روش فر میشود که در هر بانهد از تصهویر،
میتوان پیکسلهایی مانند آب یافت که مقادیر بازتابندگی آنها صهفر
یا نزدیک به صفر باشد .به این ترتیب اثر پخش جوی به صورت مقدار
ثابت به پیکسلها در هر باند اضافه میگردد .به همهین جههت بهرای
حذف خطاهای اتمسفریک ،باید مقدار ثابتی از ارزش پیکسلهای ههر
باند کم شود (.)Bagan & Yamagata, 2012
برای تشکیل تصویر با بیشترین قهدرت تفکیهک و نمهایش بهتهر
تغییرات منطقه مورد مطالعه ،از شاخ  0OIFبهرای تعیهین بهتهرین
ترکیب باندی استفاده شد .بیشترین میزان  OIFبرای تصاویر مربهوط
به هر سال ،در جدول  1آورده شده است.
1- Optimum Index Factor

طبقهبندی تصاویر

برای طبقهبندی تصاویر ماهوارهای ،از طبقهبندی نظهارت شهده و
به روش حداکثر احتمال استفاده شد .روش حهداکثر احتمهال ،یکهی از
دقیقترین روشهای طبقهبندی در اکثر تحقیقات گزارش شده اسهت
& (Hopkins, Maclean, & Lillesand, 1988; Richards

) .Richards, 1999در این روش ،احتمال اینکه یک پیکسل بتوانهد
به هر یک از کالبهای موجود تعلق یابد محاسبه میشهود و سهپس
پیکسل به کالسی که بیشهترین احتمهال را دارد ،اختصهاص مهییابهد
( Godarzi Mehr, Abbaspour, Ahadnezhad, & Khakbaz,
 .)2012برای محدودهی مورد مطالعه هفهت کهاربری شهامل اراضهی
برنج ،جنگل نیمهانبوه ،جنگل تنک ،منهاطق مسهکونی ،منهاطق آبهی،
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پهنههای ماسهای و سایر اراضی تعیین گردید .با اسهتفاده از نهرمافهزار
گوگل ارث و نقشههای موجود از کاربری اراضی منطقه مورد مطالعه با
مقیاب  ،0:15111و بهکهارگیری طبقههبنهدی نظهارتشهده بهه روش

حداکثر احتمال ،نقشههای کهاربری اراضهی بهرای سهالههای ،1111
 1101و  1111تهیه شد.

جدول  -2نتایج حاصل از شاخ

OIF

Table 2- Results from the OIF index
مقدار شاخص  Index valueترکیب باندی Bands

سال Year

62.29

1,4,5

2000

62.93

1,4,5

2010

8104.94

4,5,7

2020

اعتبارسنجی و ارزیابی صحت طبقهبندی

جهت ارزیابی دقت طبقهبندی ،از نمونهههای تعلیمهیای اسهتفاده
شد که در روند طبقهبندی دخالت داده نشدهبودند .بهرای ههر یهک از
کالبها 95 ،درصد پیکسهلهها بههعنهوان نمونههههای آموزشهی در
طبقهبندی مورد استفاده قرار گرفتند و  15درصهد مهابقی پیکسهلهها
بهعنوان نمونههای اعتبارسنجی در نظرگرفته شهدند .ارزیهابی دقهت و
صحت نقشههای طبقهبندی شده با استفاده از پارامترهای دقت کلهی،
ضریب کاپا ،دقت تولیدکننده ،0دقت کاربر ،1خطای اضهافه 9و خطهای
حذف 0انجام گرفت .دقت کلّی ،میانگینی از دقت طبقهبندی است و از
نسبت تعداد پیکسلهای درست طبقهبندی شده به کل پیکسهلههای
طبقهبندی شهده در تمهام طبقهات بههدسهت مهیآیهد .یکهی دیگهر از
پارامترهای دقت که از ماتریس خطا استخراج مهیشهود ضهریب کاپها
است که دقت طبقهبندی را نسبت به یک طبقهبندی کهامال تصهادفی
محاسبه میکند ( .)Mather & Tso, 2016مزیّت ضریب کاپا نسهبت
به دقت کلّی ،در اسهتفاده از مقهادیر حاشهیهای مهاتریس خطها بهرای
محاسبه دقت است .عالوهبر آن ،دقت کلّی یک بهرآورد خهوشبینانهه
است و همیشه دقّت را بهاالتر از مقهدار واقعهی محاسهبه مهیکنهد .از
طرفی ،دقت کلّی و ضریب کاپا بها تمهام طبقهات سهر و کهار دارنهد و
اطالعاتی درباره هر کالب نمیدهنهد .بهرای محاسهبه دقهت در ههر
کالب مجزا ،باید از پارامترهایی نظیر دقّت کاربر و دقّهت تولیدکننهده
استفاده شود .در جدول ماتریس خطا ،خطای حذف و اضافه نیهز بیهان
میگردد .خطای اضافه عبارت است از درصدی از پیکسلها که متعلق
به کالب مورد نظر نبوده ،ولی در آن کهالب قرارگرفتههانهد .خطهای
حذف ،درصدی از پیکسلها هستند که در اصهل ،متعلهق بهه کهالب
موردنظر بوده ،ولی به اشتباه در کالب دیگر قرارگرفتهاند ( Alipour
.)et al., 2014
1- Producer Accuracy
2- User Accuracy
3- Commission
4- Omission

نتایج و بحث
ماتریسهای خطهای طبقههبنهدی در سهالههای  1101 ،1111و
 ،1111شامل مقادیر دقّت کلّی ،ضریب کاپها ،خطهای اضهافه ،خطهای
حذف ،صحّت تولیدکننده و صحّت کاربر ،بهترتیب در جهداول  9تها 5
نشان داده شدهاند.
با توجه به جداول  9تا  5مشاهده میشود که پیکسلههای طبقهه
اراضی برنج از سایر طبقات بهخوبی قابل تفکیک بوده و این امر ناشی
از یکپارچگی ،فشردگی و گستردگی کهالب اراضهی بهرنج در منطقهه
است .بهطور کلی هرچه که مزار برنج متراکمتر بوده و فضای خهالی
در میان آنها کمتر باشد ،طبقهبندی تصویر از دقت باالتری برخهوردار
خواهد بود .همچنین میزان دقّت کلّی برای سالههای  1101 ،1111و
 1111بهترتیب برابر با  19/51 ،18/05و  18/91درصد اسهت .میهزان
ضریبکاپا برای سالهای  1101 ،1111و  1111نیز بهترتیب برابر بها
 1/191 ،1/180و  1/180است .نتایج حاصل از دقهت کلهی و ضهریب
کاپا در هر سال ،نشان از دقت باالی طبقههبنهدی دارد .بهاالتر بهودن
ضریب کاپا در تصاویر جدیدتر بهدلیل وجود نمونههای کنتهرل زمینهی
نزدیکتر از نظر زمانی به این سالهها و قهدرت تفکیهک بیشهتر ایهن
تصاویر میباشد .نقشههای کاربری اراضی تولیدشده ،در شکلههای 1
تا  0به نمایش درآمده است .همچنین ،مقادیر مربوط به مسهاحت ههر
یک از کاربریها بر حسب هکتار و درصد در جدول  6ارائه شده است.
در جدول  9میزان تغییرات هر یک از کاربریها در طی سالهای
 1111تا  1101 ،1101تا  1111و  1111تا  1111مورد بررسهی قهرار
گرفته است .اراضی برنج در سال  1111با مساحت  00181/66هکتهار
حدود  58درصد از کل کاربریههای ایهن منطقهه را دربهر مهیگیهرد.
مساحت این اراضی از سهال  1111تها  1101کهاهش  0/01درصهدی
داشته است .همچنین در سالهای  1101تها  1111بها کهاهش 1/60
درصدی رو به رو بوده است .در مجمو اراضی برنج از سال  1111تها
 1111بهها کههاهش  6/10درصههدی همههراه بههوده و مسههاحت آن بههه
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 01900/61هکتار رسیده اسهت .افهزایش تهورم و قیمهت زمهینههای
زراعی ،همچنین رشد جمعیت و ورود غیر بومیان به منطقه را میتوان
یکی از دالئل تغییر کاربری اراضی زراعی به مسکونی دانست.
مساحت کاربری جنگل نیمهانبوه بین سالههای  1111تها ،1101
 09/08درصد کاهش داشته است ،اما بین سالههای  1101تها ،1111
روند نزولی آن کاهش یافته و برابر بها  16/96درصهد شهده اسهت .در
مجمو بین دوره  1111تها  0681/15 ،1111هکتهار ،معهادل 60/91
درصد از اراضی جنگلهای نیمهانبوه کاهش یافته اسهت .ایهن اتفها
بهدلیل برش بیرویه درختهان و تغییهر کهاربری اراضهی جنگهلههای
نیمهانبوه به جنگلهای تنک و مناطق مسکونی است .همچنهین بهین
سالهای  1111تا  1101مساحت جنگلهای تنک  18/19درصد رشد
داشته است که به دلیل کاهش وسعت جنگلهای نیمهانبوه است .امها
بین سالهای  1101تا  ،1111با کاهش  9/16درصهدی همهراه بهوده
است که میتواند به دلیل تغییر کاربری به اراضی مسهکونی باشهد .در

مجمههو در ایههن مههدت  191/08هکتههار معههادل  08/99درصههد از
جنگلهای تنک افزایش داشته است .بین سالههای  1111تها 1101
مساحت اراضی مسکونی  91/98درصد رشد داشته است .همچنهین در
سالهای  1101تا  1111مساحت آن با  16/08درصد افزایش همهراه
بوده است .در مجمهو مسهاحت منهاطق مسهکونی  0615/80هکتهار
معادل  69/10درصد رشد داشته است .ایهن رشهد مهیتوانهد ناشهی از
افزایش جمعیت در منطقه ،مهاجرت روستاییان به شهرها و در نتیجهه
تغییر کاربری اراضهی زراعهی و جنگلهی بهه منهاطق مسهکونی باشهد.
پهنههای ماسهای در سالهای  1111تا  1101با کاهش مسهاحت بهه
میزان  58/56درصد رو به رو بوده اسهت .همچنهین بهین سهالههای
 1101تا  9/15 ،1111درصد کاهش داشته است .در مجمو مسهاحت
کاربری پهنههای ماسهای بهین سهالههای  1111تها 009/05 ،1111
هکتار ،معادل  60/08درصد کاهش داشهته اسهت .ایهن رونهد نزولهی
همراه با افزایش ساخت و سازها در مناطق ساحلی همراه بوده است.

جدول  -3ماتریس خطای طبقهبندی تصویر به روش حداکثر احتمال (سال )1111
کل
Total

)Table 3- The classification error matrix of image using maximum likelihood method (2000
اراضی
جنگلهای
جنگلهای
مناطق
مناطق
پهنههای
سایر
برنج
نیمهانبوه
تنک
مسکونی
آبی
ماسهای
Other

Sand
areas

Water
body

Built-up
areas

Sparse
forests

Semi-dense
forests

Rice
lands

108

0

0

0

0

0

0

108

50

0

0

0

0

0

50

0

55

0

0

0

0

55

0

0

52

0

0

0

52

0

0

0

28

0

0

28

0

0

0

0

70

7

63

0

0

0

0

0

89

89

0

0

0

0

0

0

452

96

63

28

52

55

50

108

0

10

0

0

0

0

0

7.29

0

0

0

0

0

0

92.71

100

100

100

100

100

100

100

90

100

100

100

اراضی برنج
Rice lands

جنگلهای نیمهانبوه
Semi-dense forests

جنگلهای تنک
Sparse forests

مناطق مسکونی
Built-up areas

مناطق آبی
Water body

پهنههای ماسهای
Sand areas

سایر
Other

کل
Total

خطای اضافه ()%
)Commission (%

خطای حذف ()%
)Omission (%

صحت تولیدکننده ()%

( Overall Accuracy = )98.45 %دقت کلی

721

Producer Accuracy
)(%

صحت کاربر ()%

100
100
)User Accuracy (%
( Kappa Coefficient = )0.981ضریب کاپا
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جدول  -4ماتریس خطای طبقهبندی تصویر به روش حداکثر احتمال (سال )1101
کل

)Table 4- The classification error matrix of image using maximum likelihood method (2010
اراضی
جنگلهای
جنگلهای
مناطق
مناطق
پهنههای
سایر
برنج
نیمهانبوه
تنک
مسکونی
آبی
ماسهای

Total

Other

Sand
areas

Water
body

Built-up
areas

Sparse
forests

Semi-dense
forests

Rice
lands

84

0

0

0

2

0

0

82

111

0

0

0

0

0

111

0

58

0

0

0

0

52

6

0

47

0

1

0

46

0

0

0

31

0

0

31

0

0

0

0

20

0

18

0

2

0

0

0

107

107

0

0

0

0

0

0

458

107

19

31

50

52

117

82

0

10

0

2.13

10.34

0

2.38

0

5.26

0

8

0

5.13

0

100

94.74

100

92

100

94.87

100

100

90

100

97.87

89.66

( Overall Accuracy = )97.59 %دقت کلی

بین سالهای  1111تا  1101مساحت منهاطق آبهی  1/59درصهد
رشد داشته است ،اما در سالههای  1101تها  1111بها کهاهش 9/15

اراضی برنج
Rice lands

جنگلهای نیمهانبوه
Semi-dense forests

جنگلهای تنک
Sparse forests

مناطق مسکونی
Built-up areas

مناطق آبی
Water body

پهنههای ماسهای
Sand areas

سایر
Other

کل
Total

خطای اضافه ()%
)Commission (%

خطای حذف ()%
)Omission (%

صحت تولیدکننده ()%
)Producer Accuracy (%

صحت کاربر ()%

97.62
100
)User Accuracy (%
( Kappa Coefficient = )0.970ضریب کاپا

درصدی همراه بوده و در مجمو در این بازه  11ساله مساحت مناطق
آبی  01/18هکتار ،معادل  0/10درصد کاهش داشته است.

شکل  -2نقشه کاربری اراضی سال 1111
Fig.2. Land use map of 2000
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جدول  -5ماتریس خطای طبقهبندی تصویر به روش حداکثر احتمال (سال )1111
کل

)Table 5- The classification error matrix of image using maximum likelihood method (2020
اراضی
جنگلهای
جنگلهای
مناطق
مناطق
پهنههای
سایر
برنج
نیمهانبوه
تنک
مسکونی
آبی
ماسهای

Total

Other

Sand areas

Water
body

Built-up
areas

Sparse
forests

Semi-dense
forests

Rice
lands

116

0

0

0

0

0

0

116

48

0

0

0

0

0

48

0

37

0

0

0

0

36

1

0

47

3

1

0

43

0

0

0

53

0

0

53

0

0

0

0

18

0

18

0

0

0

0

0

73

73

0

0

0

0

0

0

392

76

19

53

43

36

49

116

0

0

0

8.51

2.7

0

0

3.95

5.26

0

0

0

2.04

0

96.05

94.74

100

100

100

97.96

100

100

100

100

91.49

97.30

100

100

( Overall Accuracy = )98.72 %دقت کلی

اراضی برنج
Rice lands

جنگلهای نیمهانبوه
Semi-dense forests

جنگلهای تنک
Sparse forests

مناطق مسکونی
Built-up areas

مناطق آبی
Water body

پهنههای ماسهای
Sand areas

سایر
Other

کل
Total

خطای اضافه ()%
)Commission (%

خطای حذف ()%
)Omission (%

صحت تولیدکننده ()%
)Producer Accuracy (%

صحت کاربر ()%
)User Accuracy (%

( Kappa Coefficient = )0.984ضریب کاپا

شکل  -3نقشه کاربری اراضی سال 1101
Fig.3. Land use map of 2010
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شکل  -4نقشه کاربری اراضی سال 1111
Fig.4. Land use map of 2020

جدول  -6مساحت هر کاربری در سالهای  1101 ،1111و 1111
Table 6- Area of each land use in 2000, 2010 and 2020
2020

2000

2010

مساحت

مساحت

مساحت

مساحت

مساحت

مساحت

)Area (%

)Area (ha

Area
)(%

)Area (ha

Area
)(%

)Area (ha

53.77

10311.69

55.22

10590.85

57.78

11080.66

5.53

1060.94

7.51

1440.66

14.30

2743.19

9.23

1769.76

9.95

1908.34

7.78

1490.58

21.86

4191.93

17.29

3314.24

13.01

2496.09

1.95

373.46

2.1

402.66

2.05

392.74

0.47

89.7

0.50

96.50

1.21

232.84

7.19

1380.26

7.43

1424.47

3.87

741.63

اراضی برنج
Rice lands

جنگلهای نیمهانبوه
Semi-dense
forests

جنگلهای تنک
Sparse forests

مناطق مسکونی
Built-up areas

مناطق آبی
Water body

پهنههای ماسهای
Sand areas

سایر
Other
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جدول  -7تغییرات مساحت هر یک از کاربریها در سالهای  1101 ،1111و 1111
Table 7- Changes in the area of each land use in 2000, 2010 and 2020
2000-2020

2010-2020

2000-2010

مساحت

مساحت

مساحت

مساحت

مساحت

مساحت

)Area (%

)Area (ha

Area
)(%

)Area (ha

Area
)(%

)Area (ha

-6.94

-768.97

-2.64

-279.16

-4.42

-489.81

-61.32

-1682.25

-26.36

-379.71

-47.48

-1302.53

18.73

279.18

-7.26

-138.58

28.03

417.76

67.94

1695.84

26.48

877.68

32.78

818.16

-4.91

-19.28

-7.25

-29.20

2.53

9.92

-61.48

-143.15

-7.05

-6.81

-58.56

-136.34

86.11

638.63

-3.10

-44.22

92.07

682.84

اراضی برنج
Rice lands

جنگلهای نیمهانبوه

نتیجهگیری
در تحقیق حاضر ،به بررسی روند تغییهرات کهاربریههای اراضهی
مختلف به ویژه سطح زیر کشت بهرنج در بخهش کیاشههر شهرسهتان
آستانه پرداخته شد .با توجه به نتایج بهدستآمده ،میزان نرخ تغییهرات
کاربری برای کالبهای شالیزار و جنگل نیمه انبوه در بین سالههای
 1101تا  1111کمتر از دوره ده ساله قبل از آن بود کهه ایهن کهاهش
روند را میتوان به اتخاذ قوانین بازدارنده و نظارت بیشتر سازمانههای
ذیربط مربوط دانست .اگرچه میزان کاهش این کاربریهها در دهههی
گذشته همچنان ادامهه داشهته اسهت .در ایهن میهان ،افهزایش 69/10
درصدی اراضی مسهکونی گویهای ایهن مطلهب اسهت کهه اراضهی از
دست رفته در بخش جنگلی و شالیزاری تبدیل به مسهکونی شهدهانهد.
نرخ تغییر کاربری در بخش مسکونی (با نادیده گرفتن کهاربری سهایر)
باالترین میزان را در بین کالبهای مهورد بررسهی داشهته اسهت.این
نتیجه ،لزوم توجه جدی به تغییرات کاربری در حوزه روستایی را بیش
از پیش نشان میدهد .نکته دیگر ،رشد مساحت جنگلهای تنک بهین
سالهای  1111تا  1101و بعد روند معکوب آن بین سالهای 1101

Semi-dense
forests

جنگلهای تنک
Sparse forests

مناطق مسکونی
Built-up areas

مناطق آبی
Water body

پهنههای ماسهای
Sand areas

سایر
Other

تا  1111است که این نشان میدهد ،در یک دوره  01ساله اقهدام بهه
تخریب جنگلها شده و در دوره ده ساله بعد زمینهای حاصل از ایهن
تخریبها به کاربری مسکونی تغییر یافته است .در نتیجه ،لزوم توجهه
جدی ادارات و سازمانهای منابع طبیعی به تخریب عمدی جنگهلهها
در طول زمان ،با هدف تغییر کاربری آنها به مسهکونی و فهروش آن
ضروری به نظر میرسد .نتایج این مطالعه نشان میدهد که مهیتهوان
از فناوری سنجش از دور و سیسهتم اطالعهات جغرافیهایی بههعنهوان
روشی دقیق ،قابل اطمینان و سریع برای مطالعه و بررسی ،شناسایی و
مقایسه کاربریهای اراضهی و تغییهرات آنهها ،بههخصهوص کهاربری
زراعی و جنگلها استفاده کرد.

سپاسگزاری
نویسندگان از حمایت مهالی وزارت علهوم ،تحقیقهات و فنهاوری و
پارل علم و فناوری گیالن از این پایاننامه در قالب کد اعتباری -16
 111909-10-11قدردانی مینمایند.
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