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تغییرات کاربری اراضی و ناپایداری در دامنه های جنوبی اکوسیستم البرز
(مطالعه موردی :حوزه آبخیز دارآباد)
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راضیه برژندی ،2حسن اسماعیل زاده* 1و رومینا سیاح نیا

 9گروه جغرافیا و برنامه ریزی شهری ،دانشکده علوم زمین ،دانشگاه شهید بهشتی ،تهران ،ایران
 2گروه برنامه ریزی و طراحی محیط ،پژوهشکده علوم محیطی ،دانشگاه شهید بهشتی ،تهران ،ایران
تاریخ پذیرش16/8/23 :

تاریخ دریافت11/6/91 :

برژندی ،ر ،.ح .اسماعیل زاده و ر .سیاح نیا .2331 .تغییرات کاربری اراضی و ناپایداری در دامنه های جنوبی اکوسیستم البرز (مطالعه
موردی :حوزه آبخیز دارآباد) .فصلنامه علوم محیطی.931-912 :)3(91 .
سابقه و هدف :رشد ساخت و سازها و استفاده های بی رویه از دامنه های جنوبی اکوسیستم البرز و حوزه آبخیز دارآباد منجر به رشد
ناپایداری در این محدوده شده ،به طوری که تداوم این روند ،نابودی اکوسیستم یاد شده را به دنبال خواهد داشت .هدف تحقیق حاضر،
تعیین تغییرات کاربری اراضی و ناپایداری در حوزه آبخیز دارآباد می باشد تا با شناخت این ویژگی ها به بررسی روند ناپایداری در اکوسیستم
محدوده مورد نظر پرداخته شود.
مواد و روشها :روش تحقیق مبتنی بر روش توصیفی -تحلیلی است .در گردآوری داده ها از روش کتابخانه ای و در تحلیل اطالعات از روش
فضایی (تحلیل روند تغییرات کاربری اراضی بر اساس تصاویر ماهواره ای) و تکنیک دلفی بهره گیری شده است .به منظور تعیین تغییرات کاربری
اراضی و ناپایداری در محدوده مورد مطالعه ،از تصاویر ماهواره ای سری های زمانی مختلف  ETM+ 2004 ،TM1990و  IRS2014در 1
کالس پوشش گیاهی ،اراضی ساخته شده ،اراضی بایر و شبکه معابر استفاده شده است .با استفاده از تصاویر ماهواره ای و الگوریتم براوی9و
حداکثر شباهت 2نیز به طبقه بندی نظارت شده و بارزسازی تصاویر ماهواره ای اقدام شده است .قلمرو تحقیق شامل محدوده دارآباد و جامعه
آماری متشکل از  31نفر از گروه خبرگان (متخصصان حوزه های جغرافیا ،منابع طبیعی ،و علوم محیطی) بوده است.
نتایج و بحث :یافته های پژوهش نشان می دهد که از سال  9111تا سال  ،2191پوشش گیاهی در محدوده مورد نظر روند کاهشی داشته
و در مقابل بر اراضی ساخته شده ،شبکه معابر و اراضی بایر افزوده شده است .در سال  ،9111بیش از  12درصد منطقه به پوشش گیاهی
اختصاص داشت .این در حالی است که در سال  ،2191به کمتر از  21درصد کاهش یافته است .اراضی ساخته شده و معابر نیز که در سال
 ،9111حدود  11درصد از کل منطقه را شامل می شدند ،در سال  2191به  69/1درصد افزایش یافته است .این روند نشان دهنده افزایش
ناپایداری در سطح اکوسیستم منطقه می باشد.
نتیجهگیری :نتایج نشان می دهد که عوامل متعددی در ناپایداری حوضه آبخیز دارآباد تاثیرگذار بوده اند .این عوامل در سه مولفه
* Corresponding Author. E-mail Address: h_esmaeilzadeh@sbu.ac.ir
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اکولوژیکی -جغرافیایی ،اقتصادی -نهادی و اجتماعی -فرهنگی قابل دسته بندی هستند .مولفه های اقتصادی -نهادی با ضریب 1/1821
بیشترین تاثیرگذاری را در این زمینه داشته اند .از جمله عوامل موثر در این زمینه می توان به بهره برداری بی رویه اکوتوریستی ،فقدان یا ضعف
سازوکارهای نظارتی و استفاده از رانت های سیاسی و اقتصادی در ساخت و ساز اشاره نمود.
واژه های کلیدی  :آشکارسازی تغییرات کاربری اراضی ،ناپایداری ،GIS ،تصاویر ماهواره ای ،حوزه آبخیزدارآباد.

مقدمه
شهرها همواره تحت تاثیر عوامل و نیروهای مختلف

خوش ،دارآباد نام گرفته بود و بعد در زمان پهلوی به

شکل گرفته و گسترش یافته اند و همراه با تحوالت

دستور رضا شاه پهلوی نام این محله به شاه آباد تغییر

اجتماعی ،جابه جایی های جمعیتی ،تغییرات اقتصادی و

یافت  ،و نهایتا در زمان انقالب  ،این محله دوباره به دارآباد

نوآوریهای فن شناختی ،دگرگون می شوند .همراه با

تغییر نام پیدا کرد از جمله محالتی می باشد که

افزایش جمعیت ،فعالیت و سرمایه گذاری به شدت توسعه

دستخوش این تغییرات قرار گرفته است و در حال حاضر

مییابد ونظام و سازمان کالبدی شهرها دستخوش

از مناطق مستعد رشد و توسعه گردشگری درتهران به

تغییرات اساسی می شود ( .)Alavi panah, 2003گرچه

حساب می آید اما به دلیل عدم نظارت دستگاه های

مناطق شهری  1درصداز سطح خشکی ها را تشکیل می

مربوطه و ذیربط و همچنین سوء استفاده گروهی از افراد

دهند ولی توسعه نامنظم شهری می تواند سبب تغییرات

از موقعیت زمین و آب و هوای این منطقه باعث تهدید

گسترده ای در شرایط محیطی کاربریهای دیگر زمین شود

اکوسیستم و تغییر در کاربری اراضی این منطقه گشته

(.)Darvish sefat, 1996

است .تحقیق حاضر به بررسی اثر توسعه گردشگری منطقه

در این میان مناطق پیرامون شهرها ،بویژه شهرهای

 ، 9محله داراباد ،با هدف شناخت و تحلیل تغییر کاربری

بزرگ تحت تاثیر و نفوذ رشد شهری قرار می گیرند .واحد

ها و تاثیر آن بر پوشش گیاهی و طبیعی منطقه ،که نقش

های کاربری اراضی تحت تأثیرعوامل مختلفی من جمله

مهمی در حفظ و سالمت منطقه و شهر دارد می پردازد.

رویدادهای طبیعی ،عملکردهای انسانی ،مسا یل اجتماعی

در ارتباط با تغییرات کاربری اراضی تا کنون مطالعات

و اقتصادی ،گذران اوقات فراغت و  ...همواره دستخوش

مختلفی صورت گرفته که از آن جمله می توان به موارد

تغییر و ناپایداری می شوند .در این تغییرات ،اراضی

زیر اشاره کرد:

گوناگون اعم از اراضی طبیعی ،جنگل ها و مراتع به اراضی

) ،Esmaeilzadeh et al. (2014تحقیقی تحت

ساخته شده مانند مسکونی ،تجاری ،صنعتی یا شبکه راه

عنوان کاربری اراضی و ناپایداری در شمال تهران (مطالعه

ها تبدیل شده و در برخی موارد بصورت اراضی بایر باقی

موردی :حوضه آبخیز درکه -ولنجک) با استفاده از تصاویر

می مانند .با رشد شهرنشینی ،اثرات منفی حاصل از آن

ماهواره ای  ،9118 ETM+ ،9181 TMو  2111 IRSو

مانند آلودگی هوا ،آلودگی صوتی ،ترافیک ،گرانی زمین و

الگوریتم حداکثر شباهت ( ،)MLCانجام داده است .نتایج

مسکن ،کاهش ساعات کار و ...نیاز شهروندان به مکان های

نشان می دهد که از سال  9181تا سال  ،2111پوشش

تفرجی و فراغتی را افزایش داده است .ارتفاعات شمالی

گیاهی در منطقه مطالعاتی روند کاهشی داشته و در مقابل

تهران از جمله بستر های طبیعی مناسب رشد و گسترش

بر محدودههای ساخته شده  ،شبکه معابر و اراضی بایر

گردشگری می باشند ،که در این میان محله مورد مطالعه

افزوده شده است .در سال  ،9181بیش از  31درصد

که در ابتدا به علت وجود درختان بسیار زیاد و آب و هوای

منطقه به پوشش گیاهی اختصاص داشت ،در حالیکه در
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سال  ،2111به  9141درصد کاهش یافته است .همچنین

شهر تبریز) تدوین کرده اند .در این تحقیق ،تغییرات

در سال  ،9181اراضی ساخته شده و بایر به ترتیب برابر

فضای سبز شهر تبریز طی یک دوره  96ساله (-9381

با  91419و  19411درصد بوده که در سال  2111به

 )9368با استفاده از تصاویر سنجنده  TMماهواره لندست

 98431و  61418درصد افزایش یافته است و این وضعیت،

و سنجنده  HDRماهواره  SPOT5و به روش بررسی طبقه

روند ناپایداری در اکوسیستم منطقه را نشان می دهد

بندی شیء گرا مورد ارزیابی قرار گرفته است .نتایج نشان

(Tabibian and Dadrast .)Esmaeilzadeh et al., 2014

می دهد که فضای سبز شهری تبریز طی دوره یاد شده،

) (2002تحقیقی تحت عنوان پایش تغییرات کاربری

بیش از  16درصد کاهش یافته و سرانه آن از حدود 91

اراضی در زیرحوضه دروغ زن فارس با استفاده از RS/GIS

مترمربع در سال  9368به  1/1مترمربع در سال 9381

تدوین کرده اند .در این تحقیق که برای سال های 9361

رسیده است )Ahadnezhad .(Feizizadeh et al., 2008

تا  9311انجام شده است ،به منظور مقایسه کاربری های

) et al. (2011تحقیقی تحت عنوان ارزیابی و پیش بینی

موجود زیرحوضه با کاربری های بهینه پیشنهادی ،مدلی

گسترش فیزیکی شهرها با استفاده از تصاویر ماهواره ای

از نوع مدل های برازشی ( )Process based Modelsتهیه

چندزمانه و سیستم اطالعات جغرافیایی (مطالعه موردی:

و وضعیت استفاده از سرزمین برای هر دو مقطع زمانی،

شهر اردبیل) انجام دادند .در این تحقیق که برای یک دوره

معین و نقشه سازی گردید .نتایج نشان می دهد که

زمانی  9363تا  9311و پیش بینی روند آتی تا سال

استفاده ناپایدار از سرزمین در سال  9311در بیش از

 9111انجام شده است ،از تصاویر سنجنده لندست TM

نیمی از زیرحوضه نسبت به سال  9361افزایش داشته و

سال های  9311 ،9311 ،9363و  ،9311و همچنین

روند فزاینده مدیریت غیرمنطقی آن موجب تخریب

تحوالت جمعیتی سال های  9363تا  9311استفاده

محیط زیست و فقر بیشتر اهالی شده است Tabibian

گردیده است .پس از عملیات بارزسازی ،برای کشف و

)،Shetabi Jouibari et al. (2003) .)and Dadrast, 2002

ارزیابی تغییرات از روش های فازی مبتنی بر شدت انطباق

تحقیق دیگری تحت عنوان "بررسی تغییرات کاربری

( )Fuzzy Artmapو مقایسه بعد از طبقه بندی

اراضی سواحل جنوبی دریای خزر در سواحل شهر نور"

( ،)Crosstabو برای پیش بینی روند تغییرات تا سال

(به طول حدود  99کیلومتر و مساحت تقریبی 321

 9111نیز از روش ترکیبی زنجیره ای مارکوف و سلول

هکتار) انجام دادند .بررسی زمانی تحقیق که یک دوره

های خودکار بهره گیری شده است .نتایج تحقیق گویای

سیزده ساله ( )9361-9313بود ،با استفاده از عکس های

این واقعیت است که طی  21سال یاد شده ،جمعیت این

هوایی و در محیط  GISانجام گرفت .نتایج تحقیق نشان

منطقه حدود  9/1برابر افزایش یافته و در حدود 31

داد که تغییر و تحول در این دوره زمانی بسیار شدید بوده

درصد ،تغییرات کاربری صورت گرفته است که عمدتاً

است .میزان پوشش گیاهی از  93/1هکتار به  1/1هکتار

ناشی از فعالیت های انسانی بوده و از آن جمله می توان

کاهش یافت 81/1 ،هکتار از سواحل و کاربری های موجود

به گسترش سکونتگاه ها و اراضی ساخته شده بر روی

زیر آب رفته است و حدود  31هکتار به زیر ساخت و ساز

اراضی کشاورزی در پیرامون شهر اشاره کرد

رفته است ).(Shetabi Jouibari et al., 2003

)Farsi and Yousefi .(Ahadnezhad et al., 2011

) ،(Feizizadeh et al., 2008تحقیقی تحت عنوان

) ،(2013تحقیق دیگری تحت عنوان آشکارسازی تغییرات

کاربرد داده های سنجش از دور در آشکارسازی تغییرات

کاربری اراضی با استفاده از دادههای سنجش از دور

کاربری های اراضی شهری (مطالعه موردی :فضاهای سبز

)مطالعه موردی :دشت بجنورد( انجام دادند .هدف از این
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پژوهش آشکارسازی تغییرات کاربری اراضی دشت بجنورد

 ،)Azzouzi et al., 2015( .)2015پژوهشی با عنوان

با روش آشکارسازی پس از طبقه بندی در دو بازه زمانی

"رویکرد تعدیل شده آشکارسازی تغییرات به کمک

قبل و بعد از معرفی شهر بجنورد به عنوان مرکز استان

تحلیل تصاویر ماهواره ای" تهیه و تدوین کرده اند .داده

راسان شمالی بوده است .در این پژوهش از الگوریتم روش

ای چندطیفی و چند زمانی از تصاویر ماهواره ای ،این

حداکثر احتمات جهت طبقه بندی تصاویر سنجنده TM

امکان را می دهد تا تغییرات فضایی ارزشمندی استخراج

ماهواره لندست  1در سال های  9311و  ،9381و

شود .تحلیل تغییرات سطح زمین در گذشته ،به دالیل

همچنین از تصاویر لندست  8در سال  9312استفاده

مختلف برای نشان دادن تغییرات پوشش زمین استفاده

گردید .منطقه مورد مطالعه به  1کاالس کاربری شامل

می شد .تکنیک های متعددی بدین منظور استفاده شده

اراضی شهری و انسان ساخت ،اراضی تحت کشت دیم،

اند و تحلیل رقومی تغییرات ،برای استخراج داده های

کشاورزی آبی و باغات و اراضی رها شده و آیش طبقه

فضایی چند زمانی استفاده شده اند .این تحقیق برای

بندی گردید .نتایج بیانگر تغییرات گسترده ای در منطقه

نشان دادن تحلیل رقومی تغییرات مشاهده شده در منطقه

مورد مطالعه بوده است .اراضی دیم و مراتع روندی کاهشی

بلیدای الجزایر و بخش شانی پکن در چین تهیه شد است.

را در بازه زمانی مورد مطالعه داشته است .اراضی کشاورزی

تکنیک استفاده شده یک گزینه تعدیل شده از تحلیل

آبی و باغات نیز تا سال  9381روند کاهشی و در بازه زمانی

رقومی تغییرات مشاهده شده است که در آن محدوده

بعدی تا سال  9312روند افزایشی داشته است ( Farsi and

انجام شده است .نتایج نشان دهنده کاربرد مطلوب این

.)Yousefi, 2003

رویکرد در مناطق مورد مطالعه می باشد ( Azzouzi and

اجمیووی در سال  ،2191تحقیقی تحت عنوان

 Yuan and et al. (2015) .)et al., 2015در مقاله ای با

"آشکارسازی تغییرات کاربری اراضی /پوشش زمین در

عنوان "تعیین طبقه بندی و تغییرات کاربری با استفاده

منطقه آسابا از نیجر" انجام داده است .وی به کمک

از مدل مارکوف پنهان :مطالعه موردی شهر پکن" به

سنجش از دور و  GISبه تعیین وضعیت کاربری اراضی

منظور بررسی گسترش شهرها در زمین های کشاورزی

منطقه موردمطالعه بین سال های  9116تا 2191

شهر پکن از تغییرات کاربری اراضی و مدل مارکوف

پرداخته است .وی به کمک این تکنیک ها به یکپارچه

پنهان 3استفاده کرده اند .برای این منظور از سری زمانی

سازی داده های طبیعی ،فرهنگی و اقتصادی در ایجاد

 91ساله از سالهای  2119تا  2191استفاده شده است .

نظام اطالعات فضایی اقدام نمود .داده های ماهواره ای

بررسی های انجام شده نشان دهنده گسترش شهرها و

دیجیتال به عنوان داده های ورودی به  IDRISI 32برای

مراکز تجاری به زمین های کشاورزی در این محدوده

تعیین الیه های پوشش زمین استفاده شده است 1 .واحد

گردیده است (Mithal and et .)Yuan and et al., 2015

مشخص در طبقه بندی الگوهای پوشش زمین تعریف

) al. (2013نیز در سال  2193در مقاله ای تحت عنوان

شده اند که عبارتند از :اراضی کشاورزی ،اراضی ساخته

"تعیین تغییرات کاربری با استفاده از سری های زمانی"

شده ،اراضی بایر ،جنگل ها و حوضه های آبخیز .بهره

از مدل مارکوف پنهان برای کالس ها استفاده کردند.

برداری از زمین در بین سال های یاد شده ،با رشد گسترده

نقشه برداری از تغییرات پوشش زمین یک مشکل مهم و

ای همراه بوده است .نتایج نشان می دهد که پروژه های

اساسی برای جامعه علمی به شمار می آید ( Mithal and

گسترده ساخت و ساز منجر به کاهش سطح جنگل ها،

.)et al., 2013
) ،Narayan and khanindra (2015تحقیق دیگری

اراضی کشاورزی و فضاهای باز شده است ( Ejemeyovwi,
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در این زمینه با عنوان "آشکارسازی تغییرات کاربری

دوم ( 2118تا  ،)2191مساحت اراضی بایر بیش از 93

اراضی /پوشش اراضی مبتنی بر  GISو  RSدر جنگل

درصد کاسته شده و حجم تاالب ها نیز بیش از  1درصد

ساراندای شهر جارخند در هند" انجام داده اند .این

افزایش یافته ،در حالی که حجم سایر کاربری ها ،نوسان

تحقیق ،روند تغییرات کاربری اراضی بین سال های

ناچیزی داشتند .نتایج آسیب پذیری در  1کالس نشان

 2111 ،9112و  2191را در جنگل ساراندا نشان می

داده شد :کم ،محسوس ،در حد متوسط ،باال و بسیار باال.

دهد .برای این کار ،از نقشه ،آمار ،ماتریس و صحت داده

میانگین آسیب پذیری بسیار باال  21/81درصد ،آسیب

های کاربر برای کالس های مختلف کاربری اراضی

پذیری محسوس به  38/69درصد و آسیب پذیری در حد

استفاده شده است .به منظور بررسی نقشه های موضوعی

متوسط  11/31درصد بود .بر این اساس ،سطح آسیب

و برداشت های زمینی ،از نرم افزار ) GIS (ArcMapبرای

پذیری در حد متوسط بوده است .این پژوهش برای

کنترل و تعیین میزان صحت داده ها استفاده شد .انجام

تصمیم سازی درباره احیاء و بازساخت ارزش های زیست

چنین تحقیقی (آشکارسازی تغییرات کاربری اراضی)،

محیطی و همچنین پیش بینی توسعه آتی مفید است

ضرورتی برای نیل به پایداری محیطی در مسیر رشد

(.)Boori et al., 2016

واقعی محسوب می گردد .نتایج نشان دهنده رشد سریع

در تحقیق حاضر نیز که به بررسی تغییرات کاربری

ساخت و سازها و اراضی بایر ،و همچنین کاهش میزان

اراضی در ارتفاعات دارآباد پرداخته شده ،تالش گردیده

جنگل ها ،اراضی زراعی و منابع آبی است ( Narayan and

است تا اثر توسعه گردشگری و ساخت و سازها در تغییرات

 .)khanindra, 2015پژوهش دیگری نیز تحت عنوان

کاربری اراضی و میزان ناپایداری در سطح منطقه ،مورد

"آشکارسازی تغییرات کاربری اراضی و ارزیابی آسیب

بررسی قرار گیرد.

پذیری در حوضه آبخیز ایندیگیرکا در سیبری شرقی

مواد و روشها

روسیه از سوی ) Boori and et al. (2016انجام شده است.
این تحقیق به منظور بررسی وضعیت آسیب پذیری

این تحقیق مبتنی بر روش توصیفی -تحلیلی

محیطی و طبیعی و همچنین علل آن نظیر شدت ،توزیع

است .بدین معنی که براساس این روش ،با بهره گیری از

و اثرات اقتصادی و اجتماعی این آسیب پذیری بر حوضه

تصاویر ماهواره ای و تحلیل های حاصل از این تصاویر با

آبخیز ایندیگیرکا در سیبری شرقی روسیه به کمک

استفاده از سیستم اطالعات جغرافیایی ) ،(GISبه بررسی

تکنیک  GISانجام شده است .مدل نظری تحقیق از طریق

روند تغییرات کاربری اراضی طی سه دوره 2111 ،9111

نرم افزار  ArcGISبا استفاده از داده های ماهواره ای

و  2191میالدی و تعیین کالس های چهارگانه (پوشش

لندست  1و  8برای سال های  2118 ، 2111و ،2191

گیاهی ،اراضی ساخته شده ،شبکه معابر و اراضی بایر ) و

بر مبنای الیه های زیر طراحی شده است :کاربری /پوشش

میزان تغییرات هر یک از این کالس ها در این سه دوره

زمین ،اراضی زراعی ،تاالب ها ،زمین شناسی،

پرداخته شده است .به منظور شناخت علل کاهش پوشش

ژئومورفولوژی ،و خاک .نتایج آماری تحلیل های حاصل از

گیاهی و رشد ساخت و سازها (رشد ناپایداری در محدوده

آشکارسازی تغییرات نشان می دهد که در بازه زمانی

مطالعاتی) ،از طریق روش دلفی ،به مصاحبه با گروه

 2111تا  ،2118حجم زمین های بایر از  9191کیلومتر

خبرگان و استخراج و رتبه بندی متغیرها اقدام گردید .این

مربع به  92621کیلومتر مربع ( 91درصد) افزایش و حجم

متغیر ها در سه گروه اقتصادی -نهادی؛ اجتماعی-

تاالب ها  93درصد کاهش یافته است .در محدوده زمانی

فرهنگی؛ و اکولوژیکی -جغرافیایی طبقه بندی شدند.

فصلنامه علوم محیطی ،دوره پانزدهم ،شماره ،3پاییز 9316

931

تغییرات کاربری اراضی و ناپایداری در دامنه های جنوبی...

 2191 IRSمیالدی جهت تعیین میزان تغییرات کاربری

جهت گردآوری داده ها از روش های کتابخانه ای

اراضی محدوده مورد مطالعه ،تعیین ناپایداری و مطالعه

و میدانی بهره گیری شده است:

قوانین و مقررات مربوط به محدوده مورد نظر جهت تعیین

الف .روش کتابخانه ای :در این روش به بررسی

میزان تغییرات پرداخته شده است.

تصاویر ماهواره ای لندست  2111 ETM+ ، 9111 TMو

جدول  -2تصاویر ماهواره ای استفاده شده برای آشکارسازی تغییرات کاربری اراضی منطقه مورد مطالعه
Table 1. Satellite images for land use change detection of study area

ردیف

نام ماهواره

نام سنجنده

تاریخ برداشت

Row
1
2
3

Satellite name
LANDSAT
LANDSAT
IRS

Sensor name
TM
ETM+
LISS

Survey date
1990
2004
2014

منبع :سازمان فضایی کشور و سازمان جنگل ها و مراتع و آبخیزداری 9311 .

با توجه به عدم امکان تهیه یک نوع سنجنده در

پیکسل تعیین شد که نشان دهنده دقت قابل قبول است.

همه دوره ها ،اطالعات هر دوره زمانی براساس سنجنده

 -بارزسازی بیشتر تصاویر :به منظور بارزسازی

موجود در آن زمان تهیه شده است ،بدین منظور که در

بیشتر تصاویر  ETM+و  ،IRSعملیات ترکیب دادهها

سال  ،9111سنجده  LISSوجود نداشته و داده ها با

انجام شد تا قدرت تفکیک مکانی تصاویر فوق افزایش

سنجنده های همان زمان تهیه می شدند.

یابد .عملیات ترکیب تصاویر چند طیفی با باند سیاه و

ب .روش میدانی :شامل کنترل زمینی تصاویر

سفید ( ) PANبه منظور افزایش قدرت تفکیک مکانی با

ماهواره ای به کمک  GPSو مشاهده نقاط کنترل به کمک

استفاده از الگوریتم بروی و در محیط نرم افزار ERDAS

ابزار مشاهده.

انجام شد.

از جمله نرم افزارهایی که از آنها در تحلیل داده ها

 -تلفیق تصاویر :روش بروی یکی از سریعترین

کمک گرفته شده است ،شامل نرم افزار  ENVIجهت

روشهای تلفیق تصاویر با قدرت تفکیک مختلف است .در

تعیین تغییرات کاربری اراضی برای همپوشانی تصاویر

این روش ابتدا باندهای تصویر چندطیفی ،نرمال شده،

ماهواره ای سری های زمانی مختلف  ،نرم افزار  GISبرای

سپس در تصویر با قدرت تفکیک باالتر ضرب میشوند.

تحلیل داده های همپوشانی شده و نرم افزار EXCEL

روش بروی بر اساس رابطه  9محاسبه شده است ( Latifi

برای تولید جداول و نمودارهای موضوعی شاخص ها

.)et al., 2007
() 2

بکارگرفته شده است.

DNb
DNp

i

DNb1 + DNb2 +
DNb3

 2-1فرآیند انجام تحقیق

DNfi
=

 تصحیح هندسی تصاویر :به منظور تصحیحهندسی تصاویر ،بیش از  31نقطه کنترل زمینی ( )1GCP

در این رابطه DNbi ،درجه خاکستری پیکسل در

با کمک مرجع  UTMمشخص گردید و موقعیت آنها

باند  iام تصویر چندطیفی DNp ،درجه خاکستری پیکسل

توسط گیرنده  GPSو نقشههای پایه برداشت شد .میزان

در تصویر با قدرت تفکیک باالتر DNfi ،عدد به دست آمده

خطای  RMSدر عملیات زمین مرجعسازی حدود 1/18

برای پیکسل در تصویر خروجی است .به این ترتیب
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اطالعات مکانی بیشتری به تصویر چندطیفی اضافه شده

احتمال یافتن پیکسلی از کالس  wiدر موقعیت  xدر

و حاصل ،تصویری با کیفیت بصری بهتر خواهد بود.

فضای چندطیفی است P(wi) .را احتمال اولیه کالس wi

مینامند .احتمال اولیه درصد کلی حضور یک کالس در

 -طبقهبندی نظارت شده 6تصویر

تصویر را بیان میدارد .پس از محاسبه اجزاء مختلف قانون

پس از انجام بارزسازی تصاویر با استفاده از

بیز میتوان یک بردار احتماالت ) P(wi xتولید نمود که

نمونههای آموزشی برداشتی ،اقدام به طبقهبندی نظارت

سرانجام برطبق آن تصمیمگیری انجام خواهد شد.

شده تصویر گردید .قابل ذکر است که هر کالس کاربری

بنابراین الگوریتم این طبقهبندی عبارت خواهد بود از

تعداد  91نمونه برداشت گردید .طبقه بندی نظارت شده

محاسبه این اجزا و در نهایت مقایسه احتماالت ثانویه

بر روی تصاویر با استفاده از الگوریتم حداکثر شباهت

کالسهای مختلف با یکدیگر.

انجام شد.

 -انجام ارزیابی دقت

طبقهبندی بیشترین شباهت یکی از معروفترین
روشهای آماری طبقهبندی است که جزء روشهای

پس از انجام طبقه بندی ،ارزیابی دقت انجام

مبتنی بر پیکسل قرار میگیرد .در این نوع طبقهبندی،

پذیرفت .دقت کلی 6حاصل از طبقه بندی به طور متوسط

کالسی به پیکسل مورد نظر انتساب داده میشود که

 82درصد بدست آمد.

بیشترین احتمال تعلق پیکسل به آن وجود دارد (راجش

 -آشکارسازی تغییرات کاربری اراضی

بهادر و یوجی موریاما .)2116 ،به اصطالح ریاضی میتوان
این منطق را اینگونه نوشت (رابطه :)2
()2

)p(wi x)> p(wj x
all j ≠ i

در مرحله بعد با استفاده از طبقات کاربری مشخص
X € wi if

شده در هر دوره ،آشکارسازی تغییرات 1انجام شد .الزم به

for

ذکر است که آشکارسازی تغییرات تصویر  TMبا تصویر
 ،ETM+تصویر  ETM+با تصویر  IRSو نهایتا تصویر IRS

به این معنی که پیکسل با بردار مقادیر طیفی  xبه

با تصویر  TMانجام شد .به منظور استخراج دقیق محدوده

کالس  wiتعلق خواهد داشت ،اگر مقدار احتمال تعلق

پوشش گیاهی و رصد تغییرات آن در دوره مطالعاتی از

پیکسل به این کالس یعنی ) p(wi xبزرگتر از احتمال

شاخص گیاهی تفاضلی نرمال شده ( )NDVIاستفاده

دیگر کالسها باشد .برای محاسبه این احتماالت از قانون

گردیده است .شاخص  NDVIاز معروفترین شاخصهای

بیز کمک گرفته میشود .این قانون به صورت رابطه 3

گیاهی میباشد و با استفاده از باندهای مرئی قرمز و مادون

نوشته میشود:
()3
)P(x wi) p (wi

قرمز نزدیک از طریق رابطه  1محاسبه میشود
(:)Srivastava, 2003

=)P(wi x

)P (x
NIR - R

در این رابطه x ،بردار مقادیر طیفی و  wiکالس

NIR + R

= NDVI

طیفی iام میباشد P(wi x) .به نام احتمال ثانویه کالس
 wiنامیده میشود .احتماالت ثانویه در روش بیشترین

Band 4- Band 3

شباهت ،مبنای تصمیمگیری خواهند بودP(wi x) .

Band 4+ Band 3

= NDVI

فصلنامه علوم محیطی ،دوره پانزدهم ،شماره ،3پاییز 9316

919

تغییرات کاربری اراضی و ناپایداری در دامنه های جنوبی...

نتایج و بحث

ویژگی خاص این شاخص ،که آن را از شاخصهای
دیگر مجزا می سازد ،مقادیر نرمال در دامنه بین  +9و -9

هدف این پژوهش تعیین روند تغییرات کاربری

است که بررسی و نمایش مقادیر را به راحتی امکانپذیر

اراضی وتعیین پایداری و ناپایداری محدوده مورد مطالعه

می سازد .مقادیر مختلف  NDVIنمایانگر پوششهای

طی دهه های مشخص شده می باشد .بدین منظور پس

مختلف می باشد .مثال مقادیر  NDVIبین  1/11تا 1/9

از تهیه تصاویر ماهواره ای دوره های مختلف و بارزسازی

برای مناطق گیاهی تنک ،مقادیر بین  1/9تا  1/1برای

و آشکارسازی تصاویر ،کالس های مختلف و نحوه

مناطق گیاهی معمولی و از  1/1به باال برای مناطق

استفاده از زمین و در نهایت آشکارسازی تغییرات کاربری

گیاهی بسیار متراکم و غنی می باشد .آب ،برف و یخ

اراضی صورت گرفته است .به دنبال طبقه بندی تصاویر،

دارای مقادیر  NDVIمنفی میباشند و خاکها دارای

 1کالس پوشش گیاهی ،معابر ،محدوده های ساخت و

مقادیر کمتر از  1/11و ابرها نیز معموال" دارای مقادیر

ساز شده (اعم از مسکونی ،تجاری ،صنعتی و  )...و اراضی

حول صفر هستند (.)Barkhordari, 2005

بایر در سه دوره مشخص گردیده است .براساس
محاسبات انجام شده در سال  911/9111،18هکتار

منطقه مورد مطالعه

( 12/3درصد ) از مجموع مساحت محدوده را پوشش

جامعه آماری تحقیق شامل حوضه آبخیز دارآباد است

گیاهی تشکیل می دهد .محدوده های ساخت و ساز شده

که براساس روش های حوضه بندی سازمان جنگل ها و مراتع

و معابر نیز به ترتیب  21/1درصد ( 12/13هکتار ) و 99

تعیین گردیده است .حوزه آبخیز داراباد در شمال شرق تهران

درصد ( 21/31هکتار) از مساحت منطقه را به خود

و در منطقه یک ،در عرض های جغرافیایی  31درجه و 18

اختصاص داده بودند .در این دوره زمانی اراضی بایر 91/2

دقیقه و  11ثانیه تا  31درجه و  12دقیقه و  21ثانیه شمالی

درصد(  12/63هکتار) از کل اراضی را شامل می شدند.

و در طول های جغرافیایی  19درجه و  21دقیقه و  23ثانیه

این ارقام در سال  2111تغییر کرد به طوری که مساحت

تا  19درجه و  31دقیقه و  11ثانیه شرقی قرار دارد .تعداد

پوشش گیاهی به  63/86هکتار برابر با  21/8درصد

آبراهه های حوزه مورد نظر  199آبراهه می باشد که مجموع

کاهش پیدا کرد  .محدوده های ساخت و ساز شده و معابر

طول آبراهه ها  911/69کیلومتر و به مساحت  91/21کیلومتر

به  31/1درصد و  91/3درصد افزایش یافته است .اراضی

مربع می باشد و طول آبراهه اصلی  1/12کیلومتر می باشد.

بایر نیز در این دوره زمانی افزایش یافته و به  29/2درصد

حداقل ارتفاع محدوده مورد نظر  91/1متر و حداکثر آن

رسیده است .در دوره بعد یعنی در سال  2191نیز سطح

 3131متر می باشد .مقدار بارندگی متوسط ساالنه به ارتفاع

این اراضی تغییر کرده به طوری که مساحت پوشش

 2119/11متر و متوسط ساالنه  111/61میلیمتر می باشد.

گیاهی همچنان در حال کاهش بوده و به  18/81هکتار

بیشترین مقدار در ماه آذر با  993/13میلیمتر و کمترین آن

برابر با  91/1درصد کاهش یافته و در مقابل مساحت

در مرداد ماه با  1/31میلیمتر می باشد .متوسط حداکثر دما

اراضی ساخته شده و معابر به ترتیب  11/2درصد

 92/11درجه سانتی گراد و متوسط حداقل دما  2/31درجه

( 911/13هکتار) و 12/81هکتار ( 91/3درصد) افزایش

سانتی گراد می باشد .بیشترین روزهای یخبندان در ماه های

یافته است و سطح اراضی بایر در این سال برابر با 16/11

دی و بهمن با  31روز می باشد .اقلیم منطقه مورد مطالعه

هکتار ( 98/8درصد) بوده است.

نیمه مرطوب می باشد ( Meteorological Organization of

.)Tehran province, 2012
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راضیه برژندی و همکاران
جدول  -1مساحت کالس های 4گانه استخراج شده از تصاویر ماهواره ای  IRS ،ETM+ ،TMدر  3دوره مختلف
Table 2. Area of land uses derivation from satellite images of TM ،ETM+، IRS in 3 different times
کاربری اراضی
Land uses

پوشش گیاهی
Vegtations

محدوده های ساختمانی
Built up spaces

شبکه معابر
Roads

اراضی بایر
Arid spaces

جمع کل
Total

هکتار
درصد
هکتار
درصد
هکتار
درصد
هکتار
درصد
هکتار
درصد

2331

1114

1124

ستون تغییرات کل

1990
104.78

2004
63.86

2014
48.87

Decreased/ increased trend Total of changes
-55.91

روند کاهشی /افزایشی

42.3

25.8

19.7

-22.60

-

72.93

93.34

109.43

+35.50

+

29.4

37.7

44.2

+14.8

+

27.34

38.87

42.80

+15.46

+

11.0

15.3

17.3

+6.30

+

42.63

52.61

46.59

3.96

+

17.2

21.3

18.8

1.60

+

247.7

247.7

247.7

---

---

100

100

100

---

---

منبع  :محاسبات فضایی نگارنده9311 ،

Source: Spatial calculation of authors, 2016

2014

44.20

42.30

2004
1990

37.70
40.00

29.40

25.80
19.70

21.20
18.80
17.30 15.30
17.20
11.00

50.00

30.00
20.00
10.00
0.00

بایر

معابر

پوشش گیاهی

شکل  -2درصد کالس های  4گانه استخراج شده از تصاویر ماهواره ای

ساخته شده
IRS ،ETM+ ،TM

در  3دوره مختلف

Fig. 1- Percentage of land uses derivation from satellite images of TM ،ETM+، IRS in 3 different times

منبع  :محاسبات فضایی نگارنده2335 ،
Source: Spatial calculation of authors, 2016

همان طور که در جدول و شکل فوق مشاهده می گردد،

در اکوسیستم دارآباد عبارتند از :بهره برداری بی رویه اکوتوریستی

از سال  9111تا سال  ،2191پوشش گیاهی منطقه در حال

(با ضریب)1/1181؛ فقدان یا ضعف سازوکارهای نظارتی (با

کاهش و نابودی بوده و در مقابل بر محدوده های ساخت و ساز

ضریب )1/1112؛ استفاده از رانت های سیاسی و اقتصادی (با

شده و معابر و اراضی بایر افزوده شده است که این امر نشان

ضریب )1/1111؛ رشد ساخت و سازهای غیرمجاز (با ضریب

دهنده افزایش ناپایداری در اکوسیستم منطقه است ( شکل .)2

)1/1111؛ بی تفاوتی گردشگران نسبت به حفظ محیط زیست

به منظور شناخت علل کاهش پوشش گیاهی و رشد

به دلیل غیربومی بودن آنها (با ضریب )1/1132؛ پایین بودن

ساخت و سازها (رشد ناپایداری در محدوده مطالعاتی) ،همان گونه

سطح آگاهی های زیست محیطی (با ضریب )1/1191؛

که در بخش روش شناسی نیز گفته شد ،از طریق روش دلفی ،به

ناکارآمدی نظام مدیریت و برنامه ریزی شهری در محدوده

مصاحبه با گروه خبرگان و استخراج متغیرها اقدام گردید.

موردمطالعه (با ضریب )1/1112؛ و افزایش تقاضا برای زمین

متغیرهای استخراج شده در سه گروه اقتصادی -نهادی؛

مسکونی (با ضریب  .)1/1111نتایج نشان می دهد که مولفه های

اجتماعی -فرهنگی؛ و اکولوژیکی -جغرافیایی طبقه بندی شدند

اقتصادی -نهادی بیش از سایر مولفه ها در رشد ناپایداری منطقه

که نتایج بررسی ها نشان می دهند که مهمترین علل ناپایداری

تاثیرگذار بوده است (جدول .)3
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...تغییرات کاربری اراضی و ناپایداری در دامنه های جنوبی
 وزن دهی متغیرهای موثر در کاهش پوشش گیاهی و افزایش ساخت و سازها (رشد ناپایداری) در منطقه-3 جدول
Table 3. Weights of effective variables in decrease of vegetables and increase of buildup (Unsustainability) in study area

رتبه

وزن متغیر

متغیر

وزن مولفه

مولفه های کالن

Rank

Wight of Variable

Variable

Wight of factor

Main Factors

0.0133

تغییرات اقلیمی

0.1237

مولفه های
-اکولوژیکی
جغرافیایی

22
15
17

0.0279
0.0212

Climate changes

فرسایش طبیعی خاک
Natural erosion of soil

تغییرات فرایندهای اکولوژیک منطقه
Ecological process changes of region

)...  و، خشکسالی، سیالب،بحران های طبیعی (آتش سوزی های طبیعی

21

0.0172

19

0.186

16

0.0253

4

0.0545

1

0.0585

20

0.0173

16

0.0253

12

0.0426

11

0.0452

18

0.0199

)... توسعه مناطق زیستی (اعم از حفاظت شده و

16

0.0253

شکار بی رویه

11

0.0452

EcologicalGeographical
Factors

Natural hazards (natural fires, flood, drought, …)

رشد آلودگی های طبیعی
Growth of natural pollutions

کاهش رونق فعالیت های کشاورزی
Decease of agricultural activities

رشد ساخت و سازهای غیرمجاز
Growth of illegal build up

بهره برداری بی رویه اکوتوریستی
Illegal usages of ecotourism

بهره برداری گسترده از معادن
Illegal usages of mining

احداث واحدهای صنعتی و کارگاهی
Establishing of industrial units

بهره برداری های بیش از حد برای فعالیت های کشاورزی
Illegal usages of agricultural activities

چرای بی رویه دام و طیور
Illegal usages of cattle grazing
Developing proclimax regions
0.5824

Illegal hunting

رشد آلودگی های متاثر از حضور و فعالیت های انسانی

مولفه های
 نهادی-اقتصادی
Economicalorganizational
Factors

Growth of humanistic pollutions

ناکارآمدی نظام مدیریت و برنامه ریزی شهری در محدوده موردمطالعه
7

0.0518

2

0.0572

3

0.0559

14

0.0346

ضعف قوانین و مقررات

0.0492

باال بودن ارزش اقتصادی زمین

9

Inefficiency of urban management and planning system in
study area

فقدان یا ضعف سازوکارهای نظارتی
Lack of supervision mechanisms

استفاده از رانت های سیاسی و اقتصادی
Using political and economic subsides
Weakness of law
High economic price of land

پایین بودن سطح آگاهی های زیست محیطی

6

0.0519

13

0.0412

فقدان نهادهای محلی و مردمی

5

0.0532

بی تفاوتی گردشگران نسبت به حفظ محیط زیست به دلیل غیربومی بودن آنها

9

0.0492

10

0.0479

8

0.0505

Low level of environmental awareness
Lack of NGOs
Irresponsibility of tourists in preserving environment

پایین بودن حس تعلق محلی ساکنین در حفاظت از اکوسیستم منطقه
Low level of belonging sense of community in preserving
environment

0.2939

-مولفه های اجتماعی
فرهنگی
Social- Cultural
Factors

فقدان برنامه های آموزشی عمومی
Lack of public educational programs

باال بودن تقاضا برای زمین مسکونی

High level of demand for land buildings
Source: Analysis of Delphi technique, 2016
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9311 ، تحلیل های حاصل از تکنیک دلفی:منبع

راضیه برژندی و همکاران

شکل  -1محدوده و پراکنش کالس های استخراج شده در سه دوره مطالعاتی
Fig. 2- Area and sprawl of land uses derivation in 3 times

منبع  :محاسبات فضایی نگارنده2335 ،
Source: Spatial calculation of authors, 2016

در ادامه ساخت و ساز های باالی  9811متر (مبنای

کاربری ها) بوده است .در حالیکه این رقم در سال 2111

قانونی شهرداری ها است) که عمدتاً باعث ناپایداری در

به 1/913هکتار ( 1/111درصد کل کاربری ها) و در سال

اکوسیستم منطقه و نابودی پوشش گیاهی می شوند ،مورد

 2191به  1/119هکتار ( 1/91درصد) افزایش یافت .روند

بررسی قرار گرفته است.

موجود بیانگر افزایش ساخت و ساز در ارتفاعات باالی
 9811متر می باشد .روند یاد شده طی بررسی های

در سال  ،9111میزان ساخت و سازها در ارتفاعات

میدانی (مشاهده و عکسبرداری) نیز به اثبات رسید.

باالی  9811متر برابر  1/118هکتار ) 1/123درصد کل

جدول  -4مساحت محدوده های ساخت و ساز شده ( به درصد) در ارتفاعات باالی  2011متر طی سال های  1114 ،2331و . 1124
Table 4. Area of buildup land uses (percentage) in altitudes of 1800+ in periods 1990, 2004 and 2014

کالس

تصویر

Class

Image

هکتار
Hectare

محدوده های ساخته شده

درصد نسبت به کل ساخت و سازها

Buildup areas

Percentage rather than all of buildings

درصد نسبت به کل کاربری ها
Percentage rather than all of land uses

)TM (1990

)ETM+(2004

)IRS (2014

0.058

0.193

0.441

0.07

0.20

0.40

0.02

منبع :محاسبات فضایی نگارنده9311 ،

0.07

0.17

Source: Spatial calculation of authors, 2016
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تغییرات کاربری اراضی و ناپایداری در دامنه های جنوبی...

0.4
0.40
0.35
0.30

0.2

0.25
0.20

0.07

0.15
0.10
0.05
0.00

سال 2014

سال 1990

سال 2005

شکل -3سطح محدوده های ساخت و ساز شده (به درصد) در ارتفاعات باالی  2011متر در سال های  1114 ،2331و 1124
Fig 3. Area of buildup land uses (percentage) in altitudes of 1800+ in periods 1990, 2004 and 2014

منبع :محاسبات فضایی نگارنده2335 ،
Source: Spatial calculation of authors, 2016

به منظور بررسی علل ناپایداری و تغییرات در

عملکردها و ضوابط و مقررات مجزا در برخورد با

کاربری اراضی طی دهه های مطرح شده ،یکسری قوانین

اکوسیستم ها شده است .بدین معنا که جهت تدوین

و مقررات شهرسازی مورد بررسی قرار کرفته است ،که از

مقررات وسیاستهای کارآمد از جانب نهادها و سازمان

جمله سازمان های مورد بررسی عبارتند از :سازمان

های مختلف نیاز است تا این نهادها با یکدیگر همسو

حفاظت محیط زیست ،سازمان جنگل ها ،مراتع و

و هماهنگ باشند .از طرفی هماهنگی و ارتباط بین

آبخیزداری کشور ،سازمان آب و خاک ،شورایعالی

نهادها و سازمانهای مربوطه و زیربط از دوباره کاری

شهرسازی و معماری ،سازمان میراث فرهنگی و

و اتالف وقت جلوگیری به عمل خواهد آورد.


گردشگری و شهرداری منطقه  9تهران.

ناهماهنگی بین بخش دولتی و غیردولتی :در برخی
مواقع ،ممکن است بین بخش های دولتی و غیر

نتیجهگیری

دولتی ناهماهنگی هایی به وجود آید .اگر قرار است

نتایج نشان می دهد که طی دوره های موردمطالعه،

هماهنگی برقرار باشد ،باید برای تمام بخش ها اجرا

از میزان پوشش گیاهی کاسته شده و بر شدت ساخت و

شود ،در غیر این صورت هیچ تضمینی به توسعه

ساز افزوده شده است .این روند ،ناپایداری و تهدید

پایدار زیست محیطی وجود نخواهد داشت.


اکوسیستم منطقه را به دنبال داشته است .از جمله عوامل
موثر در این زمینه می توان به موارد زیر اشاره نمود:


که بیشترین تاثیرگذاری را بر روند ناپایداری منطقه
داشته است.

ناکارآمدی نظام مدیریت و برنامه ریزی شهری و


فقدان یکپارچگی الزم بین سازمان های یاد شده و


بهره برداری بی رویه اکوتوریستی ،زراعی و دامداری

رشد ساخت و ساز های غیرمجاز .هرچند قوانین

تعدد مراجع بررسی و تصویب طرح ها

مشخصی در زمینه حفاظت از اکوسیستم ها وجود

نبود یکپارچگی بین نهادها موجب شکل گیری

دارد ،اما در عمل مشاهده شد که این قوانین اجرا
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1
2

Brovey
Maximum likelihood Method:

پی نوشتها

، براساس قوانین مصوب، به عنوان مثال،نشده اند
 متر ممنوع9811 ساخت و ساز در ارتفاعات باالی

3

انتخاب الگوریتم حداکثر شباهت به دلیل استفاده آن از احتمال آماری و کاربرد موفق
 این الگوریتم در مجامع آکادمیک از کاربرد بیشتری نسبت به سایر الگوریتمها.آن است
، طبقهبندی جعبهای و نظایر اینها، کوتاهترین فاصله،همچون نزدیکترین همسایه
.برخوردار است

. در حالیکه در عمل رعایت نشده است،است
فقدان یا ضعف سازوکارهای مشخص قانونی و



 استفاده از رانت های، و در برخی از موارد،نظارتی

4

Hidden Markov Model (HMM)
Ground control point
. ثبت شده بودندGPS  به دلیل دسترسی به دادههای میدانی که با6
7 Overall Accuracy
8 Change Detection
5

سیاسی و اقتصادی در بهره برداری از اراضی محدوده
پایین بودن سطح آگاهی های زیست محیطی و بی



تفاوتی گردشگران نسبت به حفظ محیط زیست به
دلیل غیربومی بودن آنها
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Introduction: Development of buildings and the widespread usage of the southern ranges of the Alborz
ecosystem and Darabad watershed have led to unsustainable growth in this region such that continuation of
this situation will destroy this ecosystem. The aim of this research is to identify unsustainable land use changes
and practices in Darabad watershed through studying these characteristics.

Materials and methods: The research method is a descriptive-analytical one, with the information gathering
library-based and use of a spatial analytical method and the Delphi technique. Satellite images of TM1990,
ETM+ 2004 and IRS2014 in four classes covering vegetation, built-up areas, arid areas and roads have been
used for identifying unsustainable land use changes and practices in the case study area by using the Brovey
algorithm and the Maximum Likelihood Method for the supervised classification algorithm and image
enhancement. The research domain is Darabad watershed, and the statistical group comprised experts of
environmental sciences, geography and natural resources.

Results and discussion: Research results show that vegetation has decreased during the period 1990 to 2014,
while built-up areas, arid areas and roads have increased in this period. In 1990, more than 20% of the area
was vegetation, while this land use has decreased to less than 20% in 2014. Built-up areas and roads also
increased from 40% in 1990 to 61.5% in 2014. This trend shows unsustainability in that ecosystem.
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راضیه برژندی و همکاران
Conclusion: Results show that multiple factors affect the sustainability of Darabad watershed. These include
ecological-geographical, economic-organizational and socio-cultural factors. Economic-organizational factors
have the greatest efficiency among all the factors with a coefficient of 0.5824. Some effective variables in this
regard are the widespread activity of ecotourism, lack of supervision procedures and an incorrect politicaleconomic relationship in developing build-up areas.

Keywords: Change detection, Unsustainable practices, GIS, Satellite images, Darabad watershed.
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