
    توسعه پایدار شهري در ايتصاویر ماهواره نقش
 )  کالنشهر تهران مطالعات کاربري اراضی(

  
  3، شهرزاد فریادي2، مجید مخدوم1*نیارومینا سیاح

  rsayahnia@yahoo.com   سازمان فضایی ایران .1

   majidfmakhdoum@yahoo.comدانشگاه تهران .2

  ac.irsfaryadi@ut.                  دانشگاه تهران .3

  

  
  
  
  
  
  
  
  

                                                             
 ت ، دانشگاه تھران و كارشناس  ارشد سازمان فضایي ایران دانشکده محیط زیس ریزی محیط زیستدکتری برنامھ دانش آموختھ ١
                         دانشگاه تھران استاد دانشکده منابع طبیعی، ٢
  دانشگاه تھران یار دانشکده محیط زیست ،دانشیار ٣

 

  :چکیده
سرزمین یک منبع محدود و آسیب پذیر است اما بسیاري از سودمندي هاي آن اگر بیجا استفاده نشوند، ابـدي و قابـل   

ریـزي  با توجه به محدود بودن سرزمین و لزوم داشتن اطالعات و داده هاي بهنگام براي انجـام برنامـه  . تجدید هستند
هـاي سـنجش از    آنچه مسلم است داده. باشدامال مشخص میسرزمین، اهمیت انجام مطالعات کاربري اراضی سرزمین ک

هاي اطالعات جغرافیایی به عنوان ابزارهایی قدرتمند در اندازه گیري الگوهاي سرزمین و تغییرات  دور به همراه سیستم
اسـتخراج  در این تحقیق نیـز بـراي   . باشندآن در نواحی بزرگ هستند و از لحاظ زمانی و هزینه نیز کامالً به صرفه می

اطالعات به هنگام از کاربري اراضی حریم کالنشهر تهران از تصاویر ماهواره اي در سامانه اطالعـات جغرافیـایی بهـره    
نظارت نشده، نظارت شده (بندي اطالعاتگرفته شد و نقشه کاربري اراضی منطقه مطالعاتی با استفاده از سه روش طبقه

  .تهیه گردید) و تفسیر چشمی

  .کاربري اراضی سنجش از دور،اي، تصویر ماهواره: یديهاي کلواژه
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  مقدمه -1
سال گذشته بشر به شدت چهره زمین را  50در طول 

دگرگون نموده است یکی از علل اصلی این دگرگونی گسترش 
شهرنشینی یک مولفه مهم در . [1]شهرنشینی بوده است 

در حال حاضر نیمی . [2]هاي جهان است تغییر شکل سرزمین
نند و مناطق ک از جمعیت کره زمین در شهرها زندگی می

تا سال . میلیون افزایش جمعیت دارند 67شهري ساالنه 
کرد  ها زندگی خواهند میلیارد نفر در شهر 5نزدیک به  2030
سال آینده جمعیت روستایی کاهش خواهد یافت و  25و در 

این بدان معناست که رشد جمعیت متعلق به مناطق شهري 
  .[3]خواهد بود 

هاي  وازن یا تعادل بین شبکهاین رشد برق آسا باعث شده ت
هاي شهري بر  شهري و الگوهاي طبیعی بهم خورده  و شبکه

پذیر تسلط یابند و موجب افت  هاي اکولوژیکی آسیب شبکه
هاي اکولوژیکی که حیات خود شهر  کیفیت و سالمت سیستم

  .[4]نیز به آنها وابسته است گردند

هاي سنجش از دور به همراه  آنچه مسلم است داده
هاي اطالعات جغرافیایی به عنوان ابزارهایی قدرتمند  سیستم

در اندازه گیري الگوهاي سرزمین و تغییرات آن در نواحی 
بزرگ هستند و از لحاظ زمانی و هزینه نیز کامالً به صرفه 

ها در منابع  مطالعات و تجزیه و تحلیل  تمامی. [5]باشندمی
  از آنجائی. توارنداس  بر پایه و اساس اطالعات محیطی  طبیعی

  هاي با استفاده از سامانه  اي که این مطالعات بطور فزاینده
اطالعات پایه   شوند و گردآوري انجام می  اطالعات جغرافیایی

باشد لذا الزمست در  ها می از مهمترین ارکان این سامانه  یکی
با توجه  .ه شودسنجش از دور بهره گرفت  آوري این زمینه از فن

ریزي و ارزیابی، در این یت اطالعات دقیق در برنامهبه اهم
تحقیق نیز براي استخراج اطالعات به هنگام از کاربري اراضی 
کالنشهر تهران و حریم آن از تصاویر ماهواره اي در سامانه 

  . اطالعات جغرافیایی بهره گرفته شد

در رسیدن به کاربري اراضی اهمیت مطالعات   -2
  توسعه پایدار

ه اي به عظمت زمین تنها درصد از سطح کر
. کوچکی می تواند توسط انسان اشغال شده و یا کشت شود

درصد سطح جهان به شهرها و شهرك ها و  2یا  1فقط حدود 
به همان نحو . [6]درصد آن به کشتزارها اختصاص دارد 11

که از سرزمین در سراسر جهان استفاده می شود تغییراتی نیز 
تغییرات حاصله ظاهراً براي بشر  اکثر. در آن رخ می دهد

اما برخی از این تغییرات می تواند از نظر . سودمند است
ساده کردن اکوسیستم ها براي . اکولوژیکی زیانبخش باشد

تواند کشت محصوالت کشاورزي آنها را بارور تر نموده اما می
پذیر آن ها را به آفات، امراض و تغییرات اقلیم نیز آسیب

پر ارزش مراتع بیش از حد چرا شده و ساخته و خاك 
کشتزارهاي متراکم کشت شده را فرسایش داده و سرزمین 

  . هاي تولید کننده را به کویر لم یزرع تبدیل نماید

سرزمین یک منبع محدود و آسیب پذیر است اما بسیاري از 
سودمندي هاي آن اگر بیجا استفاده نشوند، ابدي و قابل 

شد شعور اکولوژیکی، انسان به نسبت ر. تجدید هستند
و استفاده از آن بهم  تشخیص داده که تمام انواع سرزمین

کاربري اراضی بیانگر یک رابطه دینامیکی بین انسان . مربوطند
هر نوع مداخله بشر . و اراضی با ابعاد مکانی و زمانی می باشد

براي تأمین نیازهاي انسانی اعم از مادي و معنوي در منابع 
یعی و مصنوعی مجموعاً بیانگر کاربري اراضی به پیچیده طب
اضی جنبه رقابتی در سال هاي اخیر کاربري ار. رود شمار می

پیدا کرده که نتیجه فشارهاي افزایش جمعیت و کوچکتر 
 . شدن نسبت زمین به انسان است

حال با توجه به محدود بودن سرزمین اهمیت انجام مطالعات 
  [7]: وان چنین برشمرد کاربري اراضی سرزمین را می ت

نقطه مشترك برنامه ریزي و طراحی  - 1
  .محسوب می گردد

در  …نتایج مطالعات جمعیت ، اقتصاد و طبیعت و  - 2
  .آن انعکاس می یابد

رابطه تنگاتنگی بین کاربري زمین و شبکه  - 3
  .دسترسی وجود دارد



مقایسه دو نقشه با زمان هاي متفاوت ، تغییر و  - 4
موجود را نشان می  تحوالت در بین فاصله زمانی

  .دهد
محل متفاوت در یک زمان  2مقایسه دو نقشه از  - 5

    .بیانگر تفاوت هاي موجود می باشد

در حال حاضر مطالعات جهت برنامه ریزي کاربري زمین در    
ناحیه اي و محلی یکی از اهرم ، کلیه سطوح ملی، منطقه اي

ایدار از دیدگاه توسعه پ. هاي توسعه پایدار محسوب می گردد
اجتماعی و  - نقش زمین هم از نظر اقتصادي  مفهوم و اصوالً

امروزه زمین و فضا . فضایی تغییر کرده است - هم کالبدي 
بعنوان یک منبع عمومی حیات و یا ثروت همگانی تلقی می 
شود که می باید هرچه سریعتر از سلطه اقتصاد بازار و منافع 

حقوق عمومی بخش خصوصی رهایی یابد و در حیطه نظارت 
با توجه به این مالحظات نقشه کاربري اراضی را . قرار گیرد

  . می توان به عنوان زیربناي مطالعات پایش محسوب نمود

با توجه به هدف حفاظت و پایش محیط زیست الزم است     
. هاي مختلف برقرار نمود کاربري حداقل اصطکاك ممکن بین

تا کلیه توقعات و با انجام این مطالعات باید تالش نمود 
انتظارات نسبت به فضا طوري نسبت به یکدیگر تنظیم 

  : شوندکه شرایط زیر برقرار باشد 

مسائل و اختالالت زیست محیطی موجود در  -1
  .منطقه ترمیم و برطرف شوند

از بروز مسائل و مشکالت زیست محیطی درآینده که  -2
 کاربري هاي جدید بوجود ممکن است در نتیجه استقرار

، جلوگیري شود و یا حداقل این قبیل مسائل تا آید 
سطحی کاهش داده شوند که بتوان از طریق برنامه 
ریزي، طراحی و ایجاد فضاهاي موازنه اکولوژیکی و نیز 

تصفیه خانه و پاالیش هواي (استفاده از تجهیزات فنی 
  . آنها را تحت کنترل درآورد )…آلوده و 

یار مهمی را در پیش کاربري اراضی نقش بس مطالعات     
بینی تغییرات آتی امکان پذیر می سازد که با اقدامات بموقع 

اثرات و پیامدهاي سوء زیست محیطی پیشگیري توان از می
در سال هاي اخیرمطالعه وتحلیل روندکاربري اراضی با . نمود

استفاده از فناوري هاي سیستم هاي اطالعات جغرافیایی 
در مقوله .ن پذیرگشته استامکا) GIS/RS(وسنجش از دور

ارزیابی کاربري اراضی به دفعات از این دو فناوري استفاده می 
در مورد  روزبه تهیه اطالعات ،از دور سنجششود که وظیفه 

کاربري اراضی فعلی می باشد در صورتیکه سامانه اطالعات 
جغرافیایی قادر است یک ارزیابی درست از مقایسه کاربري 

  .[8]انجام دهد فعلی با گذشته را

 (RS)سنجش از دور  ضرورت استفاده از -3

کاهش محسوس هزینه   ضمن توانایی  اي تصاویر ماهواره
و بروز   ، ترتیب منظم بازنگري تهیه اطالعات جغرافیایی

  بخشد و به لحاظ تکنیکی آوردن اطالعات را نیز بهبود می در
  راحتی از جمله موارد زیر را به  شرایطی  اي تصاویر ماهواره

در واقع سنجش از دور بعنوان منبع تأمین  .سازد میسر می
که   اي بعنوان سامانه GIS مورد نیاز و  هاي از داده  بسیاري

عمدتاً مدیریت، تحلیل و ارائه مجدد اطالعات را برعهده دارند 
 .[5]اند پیدا نموده  ارتباط تنگاتنگی

توان ارد ذیل میاي را در مومزایاي استفاده از تصاویر ماهواره
  :برشمرد

  الف ـ دید جامع و یکنواخت از هر ناحیه زمین
  ـ امکان مطالعه یک منطقه وسیع در زمان کوتاه
ارتباط   ـ مسلط بودن به کل منطقه و امکان بررسی

  ها پدیده
  بودن تصاویر  ب ـ چند طیفی

ها از طریق خصوصیات  ـ امکان تفکیک بهتر پدیده
    طیفی

  مختلف در راستاي  هاي اویر در رنگـ امکان تهیه تص
  هدف

و بروز درآوردن منظم و پیوسته اطالعات   بازنگري  ج ـ توانائی
  :مانند جغرافیایی

  نفت  هاي جهت و نحوه گسترش آلودگی  ـ بررسی
   اراضی  گسترش شهرها و تغییرات کاربري  ـ بررسی
گسترش شهر تهران به وضوح بر روي ) 1(در شکل
  .ه اي مشهود استتصاویر ماهوار



  

  

  

  

  

  

  

  

  ايمیالدي در تصاویر ماهواره 1975- 2008هاي روند گسترش شهر تهران طی سال: 1شکل 

    مناسب رقومی Format دـ
اطالعات   هاي ـ قابلیت ورود مستقیم به سامانه

    جغرافیایی
سنجش از   هاي پردازش در سیستم  ـ قابلیت و توانایی

  GIS ها به دور و ورود آن
  مواد و روشها -4
  منطقه مطالعاتی -4-1

- محدوده مطالعاتی در این تحقیق شهر تهران و حـریم آن مـی  
تـا   35اي است وسیع بـین  بستر طبیعی شهر تهران، گستره. باشد
- طول شـرقی، در حدفاصـل دامنـه    53تا  50عرض شمالی و  36

- تهران از شمال محدود به بلنـدي . هاي البرز و کویر مرکزي ایران
ـاي  هاي شرقی و جنوب شرقی شـهر را کـوه  لبه. لبرز استهاي ا ه

ـا و زمـین  دشـت . کنندواقع در این قسمت تعریف و تدقیق می - ه
 هاییهاي جنوب و جنوب غربی، گستره

رو متنوع از مراکز سکونت و فعالیت تا اراضی زیرکشت را پیش 
موقعیت منطقه مطالعاتی . نهند و معرف حدود تهران هستندمی

) 2(شماره  شکلطبیعی شهر تهران به خوبی در و بستر 
 هجندنس ویر تهیه شده مربوط بهاتص. نمایش داده شده است

IRS شهر تهران و می باشد که در برگیرنده  2008سال در
  . می باشد حریم آن

گستره اي به ) بدون احتساب وسعت شهر(حریم شهر تهران، 
خیز کیلومترمربع است، که حوزه آب 591663وسعت قریب 

هاي شمال تهران، مرتفعات شرقی تا رودخانه جاجرود و پهنه
هموار جنوبی تهران تا رود شور را در برگرفته و کاربري اصلی 
آن به ویژه در قلمرو شمالی و شرقی، با توجه به وجود مناطق 

هاي زیست محیطی هاي ملی و سایر پهنهحفاظت شده، پارك
  .نیازمند حفاظت، عمدتاً حفاظتی است

  
  

  

  

  

  

  موقعیت منطقه مطالعاتی و بستر طبیعی شهر تهران: 2شکل 



  روش تحقیق -4-2

کاربردي می - روش تحقیق در این مطالعه تحلیلی
سه   دورسنجی  هاي تجزیه و تحلیل داده  براي  بطورکلی. باشد

: شود که عبارتند از  ها انجام می این داده  نوع آنالیز بر روي
هر کاربرد   براي. [8]6و تخمین  5بندي ، طبقه4گیري اندازه

یا با یکدیگر   خاص این سه نوع آنالیزها ممکن است به تنهایی
بهنگام   اراضی  از آنجا که داشتن نقشه کاربري. استفاده شوند
باشد، لذا  می  ریزي هر نوع برنامه  نیازهاي ترین پیش از ضروري

ه گرفتبهره  (RS) سنجش از دور  هاي تهیه آن از داده  براي
تشخیص   نظارت نشده براي  بندي طبقهدر این تحقیق از  .شد

ها در منطقه و بعنوان یک پیش  پدیده  پذیري اولیه از تفکیک
  هاي مرحله نظارت شده، با تعیین تعداد کالس  بندي طبقه

  بندي سپس با استفاده از روش طبقه. پذیرفتموردنظر انجام 
تعیین طبقات  نظارت شده که خود شامل چهار مرحله

و   بندي و اصالح آنها، طبقه  تعلیمی  هاي موردنظر، تعیین نمونه
بدین ترتیب که بعد از . گردیدباشد، استفاده  می  تهیه خروجی

از تجارب مفسران در   گیري موردنظر و بهره  تعیین کالسهاي
براساس  ،تصویر  موردنظر بر روي  هاي زمینه تشخیص پدیده

و همچنین انتخاب   دورسنجی  هاي داده  هاي قابلیت
  مناسب با توجه به مشخصات طیفی  از باندهاي  اي مجموعه

چون این . گرفتنظارت شده انجام   بندي آنها، طبقه
صورت  (DN) ها فقط براساس تشابه ارزش پیکسل  بندي طبقه
و مرتع و   موارد مانند زمین کشاورزي  پذیرد لذا در برخی می

گیرند  در یک طبقه قرار می DN شابهسبز بدلیل ت  فضاي
تکمیل   براي  دقت بیشتر از تفسیر چشمی  بهمین جهت براي

  کاربري  در نهایت نقشه نهایی. شداستفاده   تفسیر رقومی
. )3شکل (دمبدست آ  و رقومی  از تلفیق تفسیر چشمی  اراضی

                                                             
4measurement  
5 classification 
6 estimation 

  مطالعات میدانی ازنقشه بدست آمده   تعیین صحت کلی  براي
 .شد بهره گرفتهGPS گیريبا بکار

  گام هاي انجام تحقیق -4-3
مطالعه منابع و جمع آوري داده هاي جـانبی ماننـد نقشـه     - 1

  توپوگرافی
  با فرمت رقومیتهیه تصویر ماهواره اي منطقه مطالعاتی  - 2
پــروژه (نمــودن تصــاویر و موزائیــک نمــودن آنهــا  دژئوکــ -3 

  )  Datum :UTMو  WGS&4کسیون 
  با سه روش استخراج اطالعات -4
  تفسیر چشمی) نظارت شده     ج) نظارت نشده      ب) الف

ــده و  -5 ــت آم ــات بدس ــق اطالع ــه   تلفی ــه نقش ـاربري تهی کـ
  )3شکل(اراضی

مراجعه به منطقه و مطابقت نقشه کاربري اراضی تهیه  -6
  GPS7 شده با واقعیت زمینی با استفاده از 

  
  

  

 

 

  

  

  ايویر ماهوارهنقشه کاربري اراضی مستخرج از تصا: 3شکل

  

  

  

  

                                                             
7 Global Point System 



  یجه گیرينت -5

که مسئله اساسی در پایان الزم است به این مهم اشاره شود 
باال بردن کیفیت زندگی در چارچوب زندگی بشر امروزي، 

محدودیت هاي موجود و در هماهنگی با فرآیندهاي طبیعی 
در این راستا مسلم . تشکیل دهنده بستر این زندگی است

رسیدن به هدف ارتقاء نوین  هاياوريفنبدون استفاده از است 
محیط  ،در این میان. باشدامکانپذیر نمی کیفیت زندگی

- ریزي میتوسعه نیازمند توجه و برنامه زیست بعنوان بستر
الزمه پیشگیري از لطمات جبران ناپذیر به محیط  باشد و

گیري زیست داشتن اطالعات بهنگام براي ارزیابی و تصمیم
هاي نوین سنجش از گیري از تکنولوژيهرهاست که نیازمند ب

  .باشدو سامانه اطالعات جغرافیایی میدور 
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