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 چکيده

 یکش اورز  یدر اراض   گرفته انجام ییراتتغ یمنظور آشکارساز را به یهاروم شهر ةمحدود یاراض یکاربر ییراتتغ یساز مدل حاضر، مطالعة
ب ا اما ال    یا م اهواره  تص اویر  پایه یءش پردازش ،سپس. شد گرفته کار بهلندست  ایماهواره یرتصاو هزمین ینا در. است داده قرارنظر  دم

از  آن، دهن دة  یلبه مناصر تش ک  تصویر تجزیة و سازی سگانت یاسمق سازی ینهبه با بعدی مرحلةدر  و گرفت انجام سازی سگانت یندفرا
 فراین د  ط ول  در. کار گرفت ه ش د   به یاراض یکاربر یها کالس یکهر  یو هندس یکیفیز شرایط با متناسب پایه یءش های یتمانواع الگور

. استفاده ش د  ها یکاربر استخراج برای( GLCM)و بافت  هاگنی شکل، به مربوط اطالمات از طیفی، اطالمات بر مالوه تصاویر پردازش
درص د   39/7 از آن مس احت  که یطور به ،داشته یادیز یزیکیسال گذشته گسترش ف 95 یدر ط یهشهر اروم دهد یپژوهش نشان م یجنتا

جب ران   یکش اورز  های زمینبا کاهش  یشافزا ینا. است یافته یشافزا 5923در سال  71/92 به ،5939مورد مطالعه در سال  منطقةکل 
 خی ز حاص ل  اراض ی  تخری ب  معن ای  بهوساز قرار گرفته است که  مستعد مورد ساخت یکشاورز یاز اراض یعیکه حجم وس یطور به ،شده

 محور و یا،محور در سرو، محوربند، محور مهاباد،  ی،چا شهرهای رودخانه مسیر محدودةخصوص در  منطقه به یندر ا یباغ اراضی یژهو به
و  دارد ی ادی ز ی ت اها یمطالع ات ش هر   یبرا یءگراش های یتمالگور یتقابل ییدر شناسا یقتحق ینا یجنتا هاچنین،. است بوده سلااس

 یمطالع ات ش هر   یسنجش از دور ب را  یردر پردازش تصاو یءگراکارآمد ش های یتمالگور کارگیری بهدر  یآت یقاتتحق یراهگشا واندت یم
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 مسئله يانمقدمه و ب

 از یكي. است انسان گوناگون نيازهاي رفع منظور به زمين از برداري بهره انواع شامل اراضي كاربري

 دانسالنن  و اراضالي  كالاربري  الگوهالاي  از اطالعع  زمين، بهينة كارگيري به براي اصلي هاي شرط پيش

(. 6831 ميررحيمالي،  حالایي و  زادهفيضالي ) اسالت  زمالان  طالول  در هالا  كالاربري  از یک هر تغييرات

 است مناطقي كردن مشخص منظور به چندزمانه هاي داده مجموعة كاربرد ملشا تغييرات آشكارسازي

 ایالن  .انالد داشالنه  تغييراتالي  تصالویربرداري،  مخنلال   هالاي  تاریخ در ها آن زميني پوشش و كاربري كه

 كالاربري  تغييالرات،  سيعب، برف، مانند مدت كوتاه در پوشش تغييرات از ناشي است ممكن تغييرات

و  ربيعالي ) باشالد  صالنعني  و مسالكوني  هاي كاربري به كشاورزي اراضي دیلتب و شهري توسعة مانند

 طبيعالي  هاي عرصه صحيح مدیریت الزمة بهنگام، اطععات و آمار داشنن(. 61ص ،6838 ،همكاران

 اراضالي  كالاربري  تغييالرات  هالاي  نقشه به مربوط اطععات طبيعي، منابع مدیریت مباني از یكي .است

 ینتالر  زمان یكي از مهم گذر درتغييرات آن  ةدر یک محيط و نحو اه ياطعع از نسبت كاربر. است

 تالوان  مالي زمالان   درگذر ها ياز نسبت تغييرات كاربر اطعع با. هستو  بوده ها یزير موارد در برنامه

 نبالودن  بهنگالام  و باال هزینة به تویه با .و اقدامات مقنضي را انجام داد كرد بيني پيشتغييرات آتي را 

 عنالوان  باله  اي ماهواره تصاویر كارگيري به اخير، هاي سال در زميني، عمليات وسيلة به ها هنقش این تهية

در حالال حاضالر   (. 6831 شالریاني، ) اسالت  شده مطرح محيطي تغييرات ارزیابي براي كارآمد روشي

 هالاي  يبهنرین وسيله براي پایش تغييرات محيطي و اسنخراج كالاربر ( RS) ازدور تكنولوژي سنجش

ازدور بالا   سنجش ةچندزمان هاي داده كارگيري بهبا . كه بيشنرین سرعت و دقت را دارد استاراضي 

آن  ةبا مقایسال  ،سپس و هاراضي را اسنخراج كرد هاي ينسبت كاربر توان يم ،كمنرین زمان و هزینه

 يا تصالاویر رقالومي مالاهواره    يبند طبقه. دكرزماني مخنل  نسبت تغييرات را ارزیابي  يها در دوره

حالال حاضالر    در. شالود  يها براي اسنخراج اطععات كاربردي محسالوب مال   روش ینتر ز مهمیكي ا

انجالام   يءپایهو شال  یاله پا يكسالل پالردازش پ  يبالا دو روش كلال   يا تصاویر رقومي مالاهواره  يبند طبقه

و روش یدیالد   اسالت، عددي تصاویر  يها ارزش يبند پایه كه مبنني بر طبقهروش پيكسل. شود يم

نيالز در فراینالد    رابافت و زميناله   ،عددي اطععات مربوط به محنوا يها ارزشكه ععوه بر  يءگراش
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عنوان  با يا در مقاله( 0161) بلسشكه(. 6831 همكاران،و  اكبري) گيرد مي كار بهتصاویر  يبند طبقه

 ياسالنخراج اطععالات كالاربر    يبرا كه كند ياشاره م «ازدور سنجش يبرا یرگرا تصاو يءپردازش ش»

و   ضالع    نقالاط   یکهر  ه است كه شد مطرح يمنفاوت  يها روش يا ماهواره  يرقوم یرواز تصا ياراض

 هالاي  ینماز الگالور  ي منالد  بهالره  دليل  به  يءگراش يها روش زمينه ینر ا د .خاص خود را دارند يبرتر

كنيالک ت(. Blaschke, 2010, p.4)كنالد   غلباله  یهپا يكسلپ يها روش  ضع   بر  است   توانسنه  یهپا انش د

و  يفيشكل، ط ي،ژئومنر ي،هندس هاي ینمانواع الگور یهپا يكسلپ يها برخعف روش يءپایهش هاي

در پالردازش   یاديز ةتجرب به یندفرا یندر ا ها ینمالگور ینو اننخاب مؤثرتر گيرد يكار م را به يمكان

را ارائاله   يمنفالاوت  جیمنعالدد ننالا   هالاي  ینماز موارد الگور ياريدر بس ،ععوه بر آن. دارد نياز یرتصاو

 موایاله  مشالكل  بالا  را كارآمالد  هالاي  ینمالگالور  اننخالاب  موارد از بسياري در موضوع این و دهند يم

 توانالد  يم شيءگرا هاي ینمالگور قابليت ارزیابي و يريكارگ به زمينة در تحقيقي هر ین،بنابرا. كند يم

 & Goodin et al. 2015; Lindqist) باشالد  داشنه شيءپایه هاي يساز مدل ننایج بهبود درمؤثر  نقشي

Annuzio, 2016 .)و  يمحمالود  طبيال   يءگرا،ش هاي يکتكن كارگيري بهو  يقتحق موضوع زمينة در

و  يدر مناطق شالهر  ايماهواره تصاویر گرا شيءپردازش  يها روش كارگيري بهبا ( 0162)همكاران 

 كالارگيري  باله كاله   يدندرسال  يجاله نن ینبه ا و كردند اقدام به اسنخراج عارضه GLCM توابع ينهمچن

 در ابهالام  كالاهش  باعال  ( ايمنظرهچنالد ) اطععالاتي  هالاي الیاله  سایر تلفيقهمراه با  ياطععات بافن

 Tabib Mahmoudi et)دهالد  مي افزایش را كاپا و كلي دقت و شود مي یرتصو هايعارضه تشخيص

al., 2014 .)تصاویر ( 6831) ميررحيمي حایيو  زاده فيضيTM  ولندست HDR را اسپات ةماهوار 

 زاده فيضي) كردند مطالعه يءگراش يبند تغييرات فضاي سبز شهر تبریز را با روش طبقه كارگرفنه، به

 روش یالک » عنوان با ايمقاله در( 0168) همكاران و محمودي طبي  .(6831 ميررحيمي، حایي و

ي شالهر  يها  عارضه «ايزاویهچند یرتصاو كارگيري بهعوارض با  يصتشخ يبرا چندتصميمه ادغام

 همكارانشمقدم و  رضایي. (Tabib Mahmoudi et al., 2013)اسنخراج كردند  گرايءبه روش ش را

 یرتصالاو  يگالرا  شاليء و با پالردازش   SPOT5 ماهوارة HDR سنجندة یرتصاو كارگيري بهبا ( 6831)

 روشبالا   eCognationافالزار   نالرم  يطرا در محال  یرتصالاو  یالن ا ياراضال  يكالاربر  ييراتتغ ي،ا ماهواره
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 همكالاران، مقالدم و   یيرضالا )كردند  تهيه يغرب یجاناسنان آذربا هاي كاربري نقشة يءگراش پردازش

پایاله و   يكسالل پ يبند طبقه يها ارشد خود روش كارشناسي نامة یانپا در( 6831)زاده  يضيف(. 6831

اسالت   كالرده قایساله  م ياله اروم ةشالرقي دریاچال   ةاراضي یلگال  يكاربر يها نقشه يةرا در ته يءگراش

 يهالا  روش SPOT اي ماهواره رتصاوی كارگيري به با( 0111)و همكارانش  چن (.6831 زاده، فيضي)

مقایساله كردنالد    اي مالاهواره  تصالاویر  از اتدر اسنخراج اطععال را  يءگراپایه و ش يكسلپ يبند طبقه

(Chen et al., 2009 .)و پوشالش   يكاربر نوع يينتع عنوان با يا در مقاله( 6831) همكارانو  فر منين

 افالزار  نالرم و بالا   كاشالان  منطقالة در  يءگراشال  روشبا ( +ETM) 7 لندست هاي داده وسيلة به ياراض

eCognation غيرشالور را   و شالور  هاي خاک اي،ماسه هايتپه ي،نمك يها پوسنه يلاز قب هایيپوشش

و  فر منين)كردند  ارزیابي بندي راصحت طبقه يآموزش يها نمونه كارگيري بهبعد با  و تفكيک كرده

 یرتصالاو  يءگرايپالردازش شال   يها روش دهد ينشان م يقتحق يشينةپ يبند یمع(. 6831 همكاران،

. شالود  كالار گرفناله مالي    باله اهداف منعدد  يبرا يا ماهواره یردر پردازش تصاو يبه گسنرگ يا ماهواره

 يا مالاهواره  تصالاویر  شاليءگراي  پردازش شود يم مشخص گرفنه، انجام تحقيقات مرور با همچنين،

 پالردازش  فراینالد  در محاسالباتي را  و آمالاري  طيفالي،  ژئومنري، هندسي، مكاني، هاي ینمالگور انواع

 هالاي  یژگالي و و يفيط يبراساس رفنارها يساز مدل نوعي فرایند ینا ،در واقع .كار گيرند به تصاویر

هالا،   آن و تعالدد  يءگراشال  هاي ینمالگور ياست گسنردگ یهيبد. است زمين سطح رضعوا يژئومنر

از  يالري گ حاضر بالا بهالره   يقتحق. كند يمناس  و كارآمد را با مشكل موایه م هاي ینماننخاب الگور

براسالاس  را  ارومياله  شالهر  اطالراف  اراضالي  كالاربري  تغييرات روند يساز مدل قبلي، يقاتتحق یجننا

 هالاي  ینمگورال يتقابل ارزیابي زمينة در تحقيق این ننایج. است داده قرار نظر مد شيءگرا يها روش

 زیالادي دارد،  يالت اهم اراضالي  تخری  روند يساز مدل برايها  آن ینكارآمدتر یيو شناسا يءگراش

 بالاهم  تركيال   در طيفالي  و آماري ژئومنري، شكل، تصویر، بافت هاي، ینمالگور يقتحق یندر ا زیرا

 هالاي  ینمالگالور  يقالي تلف یكالرد رو یالن و ا انالد  كار گرفناله شالده    به يكاربر يها از كعس هر یک براي

 ينعالوارض سالطح زمال    يسالاز  مالدل  يرا برا يكارآمد يباهم روش و مندولوژ ي در ترك گرا يءش

 يو كشالاورز  يبالاغ  يهالا  محالدوده  یيدر شناسالا  يقتحق ینا یجننا ین،بر ا ععوه .است كردهفراهم 
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 یالزي ر برنامه يرا برا يقاطععات دق توانديو م استارزشمند  ياربس يشده بر اثر رشد شهر ی تخر

 . كند فراهم اروميه شهر پایدار توسعة و

 ها و روش مواد

 تحقيق یها و داده مورد مطالعه محدودة

 اي هكنار و در یلگه 8/3777با وسعت  يغرب یجانو اسنان آذربا يهمركز شهرسنان اروم يهاروم شهر

 از رشاله  ایالن  ارتفالاع . اسالت  شالده   واقع اروميه ايدریاچه كنار در كيلومنر 81 عرض و 71 طول به

و  ياله اروم شالهر  مطالعاله  محالدودة (. 677ص، 6818آفنالاب،   و رهنمالا ( اسالت منر  6868 دریا سطح

 .شالود  مالي  شالامل  را هكنالار  01037 مسالاحت  در مجمالوع،  كه شود مي شامل را آن اطراف محدودة

 .است داده شده نشان 6در شكل  محدودة مورد مطالعه

 
  مورد مطالعه محدودة .1 شکل 

از  یكي يمنطقه و ویود آب كاف خيز حاصل يها از دشت یكي در شدن واقع دليل به يهاروم شهر

 یالن ا. اسالت ... گردو، زردآلو و يعس،انگور، گ ي ،س يددر تول یژهو به يكشاورز يداتتول يها قط 

اطالراف را   يهالا  از محالدوده  ياريداشنه است و بسال  يسال گذشنه گسنرش قابل تویه 81شهر در 

و  6132 ينبال  يهالا  را در سال يهشهر اروم يا ماهواره یرتصاو 0كل ش. تحت پوشش قرار داده است
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سال گذشالنه   86 طي شهري توسعةنسبت  دهد ينشان م 0شكل طور كه  همان. دهد ينشان م 0167

  .است بوده همراه باغي و كشاورزي حاصلخيز اراضي وسيع ی با تخر

 
 

 زمالاني  دورةدر  و سالاله 86 دورة یک طي ايماهواره تصاویر پژوهش، اصلي اهداف راسناي در

نشالان   را شالده  كارگرفناله  به يا ماهواره یرمشخصات تصاو 6یدول . كار گرفنه شد به 0167تا  6132

 . دهد يم

 شده کارگرفته ای به ماهواره یرتصاو. 1 جدول

R ماهواره شمسی تاریخ سنجنده میالدی تاریخ 
 تعداد

 باند

 قدرت

 تفکیک

 قدرت

 یکمتریوراد

6 18/11/6132 TM 61/1/6818 Landsat7 7 81 bit3 

0 02/13/6131 TM 0/1/6813 Landsat2 7 81 bit3 

8 60/61/6113 TM 01/7/6877 Landsat7 7 81 bit3 

2 66/17/0118 ETM 06/0/6830 Landsat7 3 81 bit3 

7 00/17/0111 TM 86/2/6833 Landsat7 7 81 bit3 

1 17/17/0167 OLI 01/2/6812 Landsat3 1 81 Bit60 

 يافزارهالا  نالرم  محاليط  در تحقيالق  فراینالد  ننالایج  اسالنخراج  و اي مالاهواره  یرپردازش تصاو براي

eCognition و Arc GIS 10.3 را  يالق تحق دادن انجالام  يمراحالل اصالل   يزن 8شكل . است گرفنه انجام

 مطالعه مورد ةمنطق 2112و  1891سال  یا ماهواره یراز تصاو ییاه نمونه .2 شکل
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 مرحلالة پالژوهش حاضالر در چهالار     ،شالده اسالت   نشان داده 8 طور كه در شكل همان. دهد ينشان م

و اسنخراج  يبند و طبقه يءگراش هاي ینمالگور سازي يادهپ سازي، سگمنت ي،ساز دهشامل آما اصلي،

 .گيرد مي قرار يبح  و بررس مورد يبعد يها است كه در بخش گرفنه انجام یجننا
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 هاي مخنل  ياسمقسازي با  سگمنت
 سازي و اننخاب بهنرین مقياس سگمنت
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  ها يكاربري تصاویر و اسنخراج بند طبقه
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 پژوهش یفلوچارت و روند کل .3 شکل

 ها يكاربر اسنخراجدر  GLCMكارگيري توابع بافني  به
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 ای ماهواره تصاویر یساز آماده

 .گيالرد  يانجالام مال   يبنالد  ورود باله طبقاله   يها برا آن يساز منظور آماده ها معموالً به داده پردازش يشپ

 اتمسالفري،  و رادیالومنریكي  تصالحيح  زانالد ا  عبالارت  يبند در طبقه یرتصاو ياصل هاي پردازش يشپ

 .فيلنر اعمال و یري،محاسبات تصو دادن انجام باندها، تفكيک هندسي، يحتصح

 (رادیومتریک يحتصح) رادیومتریک سازی نرمال

 يدریالات خاكسالنر   يكه فقط رو شوندمي ها تصحيح از دسنه آن شامل رادیومنریكي هاي تصحيح

در  ي، سالع (يكسالل پ باله  پيكسالل  صالورت  به)صورت مجزا  ها به آن یرمقاد ييرو با تغ شوند مي اعمال

 قبالال  در رادیومنریک هاي تصحيح(. 6816 رضایي، فاطمي و)مویود دارند  يخطاها يیبران بعض

 این از هر یک. گيرند انجام باید سنجنده نویز و یوي شرایط هندسي، دید نوردهي، منظر، تغييرات

 یالا  هالا  تصالحيح  شالامل  و دارند بسنگي هاداده اخذ مانز شرایط و هاسنجنده خصوصيات به شرایط

 :نداشده تشریح زیر در كه ،(6810حسنلو، و  دالور) باشند مي حذف هاي روش

 و باشند يمخنل  م يها پژوهش مربوط به سال یندر ا شده كارگرفنه به یركه تصاوینتویه به ا با

 يبالرا  یومنریالک راد هالاي  يحتصالح ین، بایالد  بنابرا باشد، يهم منفاوت م هاسنجنده نوع آن، بر ععوه

 معين پيكسل یک از شده ثبت( DN) رقومي ارزش بنابراین، باید. انجام گيرد تصاویر يساز هماهنگ

 قالرار  اتمسفري شرایط و خورشيد زاویة و موقعيت دید، زاویة تأثير تحت مخنل ، هاي سال در كه

 يحتصالح  دادن انجالام  يبرا(. 820، ص6831 همكاران،فرزادمهر و ) شود رفع آن خطاهاي گيرند، مي

 شالده  ارائاله   ايیداگاناله  يها فرمول شده، كارگرفنه به یرتصاو ةیداگان يتبا تویه به ماه یومنريراد

به  يرقوم يها گام ارزش ين، در اول7لندست  TM ةسنجند یرتصاو یومنريراد يحتصح براي. است

 6رابطالة   بالا  و سالنجنده  كاليبراسيون ضرای  يكارگير به با عمل این كه شود مي تبدیل 6يفيط تابش

 (.Gyanesh et al., 2009, p.897) گيردمي انجام

    
           

               
                                (6)  

                                                           
1. Radiance 
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          و       سنجنده، يبراسيونكال ضرای        و      ،m2 sr μm)) يفيتابش ط   

. اسالت  (077-1) يكسالل پ يرقالوم  ارزش يبرةمنناظر كال يكسلپ مقدار يبرةو حداكثر گام كال حداقل

 ETM ةسالنجند  يبالرا  7لندسالت   یردر تصالاو  يفيبه تابش ط DN يها ارزش یلبدين، براي تهمچن

 .دشو كار گرفنه مي به 0فرمول 

Lλ = (Gain × DN) + Bias                               (0)  

 بعالد  مرحلة در. است يكسلپ يارزش رقوم DNو  يبراسيونكال ی ضرا Biasو  Gainدر آن  كه

 .شود مي تبدیل 6يفيبه بازتاب ط يفيمقدار تابش ط 8رابطة  با مطابق

   
      

 

             
                                     (8)  

سالنجنده،   یچالة در در يفالي تابش ط:   ، 8162:  یک،تا  صفر ينبدون واحد ب يفيبازتاب ط:    

 یالة زاو:   يد،ارتفالاع خورشال  :       ي،براساس واحد نجالوم  يدو خورش ينزم ةمجذور فاصل:   

 .اي ماهواره تصویر ضبط انزم در تابش هنگام در خورشيد

 DN یلتبالد  ياول برا مرحلة، 3لندست  ةماهوار OLI ةسنجند یرتصو یومنريراد يحتصح براي

 .كار گرفنه شده است به 2فرمول  يفيط هايبه ارزش

                                              (2)  

 يارزش رقالوم      مخصوص هر باند،  ةانچندگ ی ضر    رادیانس،    ،فرمول یندر ا كه

 يفالي تالابش ط  یرمقاد یلتبد يبرا ين،همچن. است هر باند يتجمع ی ضر   و ( 2117-1) يكسلپ

 .كار گرفنه شده است به 7فرمول  يفيبه بازتاب ط

                                                      (7)  

                                                           
1. Reflectivity 



811                                                                               ،5931، پایيز و زمستان 2 ، شمارة8دورة  آمایش سرزمين 
 

ρλ  =يفي،مقدار بازتاب ط Mρ مخصوص هر باند و  ةچندگان ی ضرAρ  هالر   يتجمعال  ی ضالر

 آثالار  ،طيفالي  بازتالاب  باله  طيفي تابش مقادیر تبدیل با (.Mischra et al., 2014, p.12625) استباند 

 حذف تصاویر روي هوایي و آب شرایط یغرافيایي، عرض فصل، نوردهي، شرایط تغيير به مربوط

 بالين  هالا  پدیالده  بازتالاب  مقایسالة  طور مسنقيم بالراي  به كه است اسنانداردشده نسبناً ننيجه و شود مي

 یومنریالک راد هالاي  يحتصح یندفرا. كاربرد دارد منفاوت هاي زمان در تصویر یک و مخنل  تصاویر

 يبرا یومنریكينظر راد از یرو تصاو گرفت  پژوهش انجام یندر ا شده كارگرفنه به یرتصاو همة يرو

 . شد يساز آماده ياقدامات بعد

 یرتصحيح اتمسف

 در كاله  اسالت  يا ماهواره یرتصاو پردازش يشپ ةموارد در مرحل ینتر از مهم یكي ياتمسفر تصحيح

از  ارسالالي  ساليگنال  شالدت  كاله  هنگالامي  یا است نياز اشيا از شده ساطع انرژي مقادیر به كه مواردي

 ایالن (. 6837 ،و همكالاران  پنالاه  علالوي )اسالت   يكمنر باشد، ضالرور  ياز اثرات اتمسفر ياطرف اش

 يالت نظالر اسالت، اهم   چندزمانه مالد  یرتصاو وتحليل یهو تجز یسهكه مقا يدر موارد ویژه به يحتصح

ازدور  از عوامالل سالنجش   یكالي اتمسفر  يكل طور به .(Hadjimitdis et al., 2010, p.115)دارد  یيباال

لندسالت كاله    ةماهوار يها سنجنده يمانند اسكنرها چندطيفي تصویربرداري هاي دسنگاه بر كه است

یذب  یندفرا يو طرد دا يرتأث كنند، ياطععات را ثبت م یکقرمز نزد  و مادون يمرئ ي بخش طدر 

قرمالز   و مالادون  يمرئال  يدر بانالدها خصوص  بهرا  ينشده از سطح زم ساطع يفيط هاي يغاماتمسفر پ

ازدور  سالنجش  یرتصاو كارگيري به مانند يموارد در(. Tyagi & Bhosle, 2011, p.568)كند  يمنأثر م

مراحالل در   ینتالر  از مهالم  یكالي  ياتمسالفر  هالاي  يحتصالح  دادن انجالام  ييالرات، تغ يآشكارساز يبرا

 Flatروش  یرتصالاو  ياتمسفرهاي  يحتصح يحاضر برا يقدر تحق. شود يمحسوب م پردازش يشپ

Field داشالنه   بالاالیي  صالحت  يبنالد  طبقاله  یندتا با حذف اثرات اتمسفر فرا ،كار گرفنه شده است به

بالا   یساله مقا يتتا قابل كردرا نرمال  یرتصاو توان يم ي،اتمسفر يحنوع تصح ینا گيريكار به با. باشد

 يحتحالت تصالح   یالک  باله  یالک ه شالد  كارگرفنه به یرتصاو همة يقتحق یندر ا. را داشنه باشند یكدیگر

 .  قرار گرفنند ياتمسفر
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 یرتصاو یساز سگمنت

ارزش  مانند)شباهت   كه  احيه استن  یک داخل در یههمسا هاي پيكسلگروهي از   يامعن سگمنت به

(. 6837 ميررحيمالي،  يحالای  زاده و فيضالي ) هاسالت  آنمعيالار    اشالنراک  تالرین  مهالم ( و بافت  ي عدد

 از زیالادي  حجم ها آن  و  هسنند شيءگرا  بندي طبقه  مبناي سازي،سگمنت  ایندفر  یريتصو  شيءهاي

 یالن ا قالدر  هالر  و را دارنالد  یرتصالو  سالطح    ر د زميني منناظرشان  هاي پدیده هايویژگي ومشخصات 

خواهالد   تالأثير   يءگراشال  ي بنالد ر كيفيالت طبقاله   دطور مسالنقيم   به  گيرد،  انجام بيشنري  دقت با ایندفر

 پردازش طي مراحل ترین ياز اساس یكيمرحله  این(. Chaudhuri & Sarkar, 1995, p.75)گذاشت 

 يالد پالردازش را تول  ينظالر بالرا   مالورد  یريتصالو  يءهايش است زیرا اي ماهواره تصاویر شيءگراي

 هالاي  سالگمنت  یجالاد بالا ا  زیالرا  است سازي سگمنتاز دقت  يتابع يءگراش يبند دقت طبقه. كند يم

 در سالازي  سالگمنت  یالة رو. شالود  يمال  فالراهم  شيءگرا هاي ینمبهنر الگور يایرا يبرا ينهمناس  زم

eCognition مالالني  سالازي  نتسالگم  تكنيالک . اسالت  6چندتفكيكاله  سالازي  سگمنتپژوهش  ینا در 

 مراحالل  در. شود مي آغاز پيكسل یک ءهاي يكه با ش است یيناز باال به پا ینديفرا ينواح رزولوشن

 یالن  ا همالة  شالود،  مي ادغام تر بزرگ تصویري شيء یک داخل در كوچک تصویري شيءهاي بعدي،

 و یابنالد  مالي  تقليالل  نالاهمگني  وزن براساس سازي بهينه و سازي خوشه فرایند در هوشمند، هاي زوج

 شود، مي ادغام تصویري شيءهاي از زویي كه مرحله هر در. دهند مي ننيجه را تصویري شيءهاي

 از كوچالک  رشالدهاي  ایالن  اگالر . شالود  مالي  داده نشان معين ناهمگني با كوچک رشدهاي صورت به

 منوقال   سالازي  سگمنت یندفرا ،تجاوز كند ،است ی  شدهتعر ياسپارامنر مق يلةوس كه به ايآسنانه

 تصالویري  شاليءهاي  و شالده  سالازي  سالگمنت  یرتصالو  همة ي،ساز سگمنت یندطول فرا در. شود يم

 (.6831 ،زاده فيضي) شوند مي توليد شكل و رنگ در همگني معيار براساس

 يرمسنقيمطور غ مناس  كه به ياسمق يينتع از اند عبارت سازي سگمنتدر  يرگذارتأث پارامنرهاي

 بسالنگي  ایسام شكل و رنگ یكنواخني به كه شكل یا رنگ ضری  پذیرد، يم يرایسام تأث ةاز انداز

                                                           
1. Multiresolution Segmentation  
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 اننخالاب  بيشالنري  ایسالام  و بزرگنالر  آن دامنالة  شود، اننخاب آن براي بيشنري مقدار چه هر و دارد

 زمينالي  عالوارض  هندسالي  هالاي  ویژگالي  و بافالت  با منناس  كه نرمي یا فشردگي ضری  و شود مي

 به مربوط اطععات سازي سگمنت براي حاضر، پژوهش در(. Oruc et al., 2004,p.1) شودمي تعيين

 اسالناندارد،  انحالراف  ميالانگين،  بافت، اندازه، شكل،) اراضي كاربري هاي كعس مخنل  هاي ویژگي

 سالازي  سالگمنت  ینمبالا اعمالال الگالور    ینالد فرا یالن و ا كار گرفنه شد به( یيروشنا ةو دری همبسنگي

Multiresolution Segmentation  منفالاوت را   يالاس مق بالا  سازي سگمنت یجننا 2 شكل. گرفتانجام

 . دهد ينشان م
 

  
 1/1 فشردگی ،6/1 شکل ضریب، 7:مقیاس           2112 اصلی تصویر         

  
 1/1 فشردگی ،6/1 شکل ضریب، 1:مقیاس         2/1 فشردگی ،2/1 شکل ضریب، 6:مقیاس            

 مختلف یشکل و فشردگ یبضر یاس،در مق یازسو سگمنت یاصل یرتصو یشنما .1 شکل
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در  هالا  پيكسل يو منوال یيدوتا 6كردن ادغامشده و با   شروع يكسلپ یکبا اننخاب  ینمالگور این

 يبماند و از حد همگنال  يهمگن باق ةحلق ینكه ا یيتا یا شود مي بزرگنر تدریج بهحلقه  یکقال  

 يالل از قب) شود تعيين مي شده، ی كه از ابندا تعر يارهایيبراساس مع يهمگن این. مجاز، تجاوز نكند

بالا   ي كاله طالور  باله . را كسال  كالرد   يمخنلفال  یجمخنل  ننا هاي ياسمق ی با تعر توان ميو ( ياسمق

خواهالد بالود و    بزرگنري هاي Objectشامل  يساز سگمنت يجهنن ياسمق ياننخاب اعداد بزرگنر برا

 ياله اول يكسالل اگالر در اطالراف پ  . شالود  مالي  جادیا كوچكنري يها Object تر كوچکبا اننخاب اعداد 

 يالة اول يكسلو پ رود مي یرتصو یگربه قسمت د ینمالگور ،نشود يداشدن پادغام يمناس  برا يكسلپ

 يكسالل كردن پيالدا پ يبالرا  يكسالل اننخاب كرده و اطالراف آن پ  یراز تصو یگريدر قسمت د یگريد

 یرر ارتباط با شكل و رنگ تصوشكل د يارمع يارزش عدد. كند بررسي ميشدن ادغام يمناس  برا

 ارزش. شود يرنگ صددرصد م يرگذاريتأث يزانم 6شكل  ی با اننخاب ضر ي كهطور قرار دارد، به

 مكاني عوامل تأثيرگذاري ميزان معيار این عددي كاهش با. باشد 1/1 باید حداكثر معيار، این عددي

 كاله  تصالاویري  در شكل ضری  خصشا. یابد مي كاهش طيفي عوامل تأثيرگذاري ميزان و افزایش،

 كننراسالت  و باشالد  نداشالنه  فشالردگي  تصالویر  كاله  مواقعي در .شود كار گرفنه مي اند، به فشرده نسبناً

 و شكل معيارهاي عددي مجموع. یابد كاهش عامل این تأثيرگذاري ميزان باید داشنه باشد، ضعي 

بالا   تصالاویر  سالازي  سالگمنت  یجننالا  وتحليالل  یاله تجز. شالود  6 از مقدار بيشنر نباید فشردگي ضری 

 2/1 فشالردگي  ضالری   و 1/1 شالكل  ضری  ،0 ياسمق یرتصو يمكان يکمنفاوت و تفك ياسپارامق

 صالفر  از تالر  بالزرگ  شالكل  ضالری   اگالر  سازي، سگمنت فرایند در كه است ذكر شایان. شد اننخاب

 پوشالش  نالوع  و بافالت  باله  تویاله  بالا  را مناسالبي  نرمي و شكل ضری  تواند مي كاربر شود، اننخاب

پژوهش با انطباق مسالاحت و   ینا در. خواهد بود يرگذارتأث يزن بنديطبقه در ننيجة كه كند اننخاب

 و خاک، مرتع، ي،كشاورز ياراض ها،يابانخ ي،شهر ياراض) ياراض يكاربر يها كعس هاي یژگيو

 2/1شالكل   ی و ضالر  1/1ي فشردگ ی با ضر 0 سازي سگمنت ياسمق یتنها در شده، اننخاب( یربا

                                                           
1. Merge 
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 بالا  سازي سگمنت يجةنن 7شكل . شد سازي سگمنت یرو تصاو ،اننخاب زيسا سگمنت ةمرحل يراب

 . دهد يها را نشان م آسنانه ینا

 
 .1/1 فشردگی ،2/1شکل ضریب، 2:مقیاس .2 شکل

 تصاویر گرایشیء بندی طبقه

 دهالد  مالي  پيونالد  تصالویري  ياءاش به را اراضي پوشش طبقات كه است فرایندي يءگرا،ش يبند طبقه

از طبقالات  ( یالک   هيچیا ) يبه یك يتصویر يءهايدر این فرآیند، هر یک از ش(. 6831 زاده، فيضي)

 شالده  تعریال   شالرایط  براسالاس  يءعضویت هالر شال  ة دری كه طوري  به یابند، ياخنصاص م ياراض

 طبقالة  یالک  در تعضالوی  دریالة  بيشالنرین  براساس و شود مشخص مي طبقات براي مفسر وسيلة به

. اسالت  یرتكرارپالذ  يیندافر eCognation در يبند طبقه نوع این. گيرد مي انجام بندي طبقه مشخص،

طبقالات حاصالل    بالراي  عضویت دریة باالترین تا گيرد  مي انجام بار چندین بندي طبقه هك معنا بدین

 ةشالامل دریال   يو مكان يفيط هاي ینمالگور تلفيقاز  هاكاربري اسنخراج براي پژوهش این در .ودش

 تالرین  یالک و نزد يالانگين و م يبه شكل منظم هندس یكينزد ی ضر يار،بافت، انحراف مع یي،روشنا

 یريتصالو  يءهاياز شال  هالر یالک   يءگرا،پالردازش شال   ینالد فرا يط. است شده كار گرفنه به همسایه

در  .(نالرم  يبند طبقه) شوندمي داده نسبت مخنل  هايكعس بهنسبت  شانیتعضو دریة براساس

در روش  يفالاز  يبند طبقه يبرا یيتا مبنا شود يم يدههر كعس سنج يراب یتعضو يها ادامه دریه

 بالراي  یتعضو ةدری يسنمس یندر ا یريتصو يءهاياز ش یک ذكر است هر شایان. باشد يءگراش
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كعس خالاص   یکدر  یتعضو ةدری يشنرینمنناس  با ب يو براساس منطق فاز را داردهر كعس 

 يها نمونه يازمندن يءگرا،در روش ش یههمسا ترینیکنزد ینمربا الگو يبند طبقه. شوديم يبند طبقه

شالده توسالط مفسالر باله      يالين تع هاي ینمبراساس الگور یريتصو يءهايآن ش ياست كه ط يآموزش

در  همسایه ترین یکنزد يبند طبقه كارگيري بههنگام  به. شوند ياننساب داده م يبند طبقه يها كعس

 يآموزشال  يهالا  شالده و طبالق نموناله    يالين هالر كالعس تع   يمالؤثر بالرا   هاي ینمالگور يءگراروش ش

از  يا نموناله  1 شالكل . شالود  يشالروع مال   ینمهالر الگالور   يبالرا  یتعضو ةدری ةشده، محاسب ی تعر

 .دهد ينشان م را شيءگرا هاي ینمالگور يشده برا محاسبه بافت GLCMمحاسبات 
 

  
 GLCM پایة بر Correlation تابع اعمال 2در باند  یانگینم تابع اعمال

  
 GLCM پایة بر Contrast تابع اعمال GLCM پایةبر  StdDev تابع اعمال

 .تصویر گرای شیء پردازششده در  کارگرفته به توابعاز  تعدادی .6 شکل
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كالار   باله  پایاله  يءش هاي ینمالگور و توابعانواع  يءگراش يبند طبقه دادن انجام يبرا يقتحق ینا در

 يهمبسالنگ  و يالار انحالراف مع  يالانگين م یي،روشنا ةمربوط به دری وابعتمنظور  ینا يشد براگرفنه 

آن كعس اسنخراج شالد كاله    يبرا یيها با اننخاب نمونه ياراض يكاربر يها از كعس یک هر براي

توابالع در روش   یالن ا يگرفناله بالرا   نجامبراساس محاسبات ا يءگراش يبند در طبقه يبعد ةدر مرحل

   . گرفتانجام  یههمسا ترین یکنزد

 روشنایی درجة

منالاطق  . شالود  كار گرفنه مي به ها يمناطق و كاربر يبند است كه در طبقه ياز عوامل 6یيروشنا ةدری

یي روشنا ةاز دری. دارند يمنفاوت یيروشنا ةدری ها يكاربر یگرو د ينسبت مناطق كشاورز يشهر

 .كار گرفت به یروبهنر تصا  يبند طبقه براي يکپانكورمات يدر باندها يخوب به توان يم را

  
6

    
         

    

  6
 (1   )                            

 همالة مجمالوع           اسالت و   يءش یکاز  یيروشنا ميانگين Brightnessمقدار  B ،1 رابطة در

 MaxDiff ةمحاسالب  يبالرا  ،در ادامه. است تعداد باندها     و ي، مرئ يدر باندها یيروشنا يانگينم

و  ینكمنالر  يالانگين م يال ، ترت باله  ميناليمم و مالاكزیمم   یركه در آن مقاد شود يم كار گرفنه به 7فرمول 

 .استها يءش يشنرینب

        
                              

 
(7)                        

 ميانگين

 از هايءشال  اسنخراج و يبند ار در طبقهذگيراز عوامل تأث یگرد یكي تواند يها هم م سگمنت ميانگين

كه  يها معموالً ابجكت شوديهر سگمنت محاسبه م يانگينعملگر م ینا كارگيري بهبا . باشد تصویر

                                                           
1. Brightness 
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 توان يم يارمع ینا كارگيري بهو با  شوند يمحسوب م يكاربر یکبه هم دارند یزء  یکنزد يانگينم

 .كرد اسنخراج تصویر از را كشاورزي اراضي و شهري مناطق

  همبستگی

بالا   یههمسالا  هالاي  يكسالل و پ يكسالل پ يدریات خاكسنر يبر رو يصورت خط به 6يهمبسنگ بافت

 .شود يمحاسبه م 3فرمول 

     

 
 
 
 
            

 
  

 

0
   

 

0
  
 
 
 

  6

    1
(3)                                    

GLCM یانسوار ةزمان محاسب در
 µi، 6 یرمقاد يیز برا به استهر ارزش صفر  يبرا       ، 0

م و اi یال  رد يبالرا  يالار انحالراف مع  یرمقاد σj و σiام،  jم و سنون اi ی رد يانگينم ي ،ترت به µj و

 .استم اjسنون 

 معيار انحراف

هالا چاله    داده يالانگين، طور م به دهد ياست كه نشان م يپراكندگ يها شاخصاز  یكي 8يارمع انحراف

مقالدار   ابنالدا  GLCM یالة بالر پا  يارمنظور محاسبه انحراف مع به. دارند فاصله مقدار منوسطمقدار از 

 .شود يحاسبه مم 1ة رابط با GLCM یانسوار. شود يم محاسبه GLCM یانسوار

 
 

0
            

0
 
 

0
       

0  6

    1
(1       )           

 .شود يمحاسبه م 61فرمول  با یانسوار ةاسناندارد پس از محاسب انحراف

   
  

 

0
               

 

0
                             (61)  

                                                           
1. Correlation 

2. Gray Level Co-occurrence Matrices 

3. Standard Deviation 

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%D8%A7%D8%AE%D8%B5%E2%80%8C%D9%87%D8%A7%DB%8C_%D9%BE%D8%B1%D8%A7%DA%A9%D9%86%D8%AF%DA%AF%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%82%D8%AF%D8%A7%D8%B1_%D9%85%D8%AA%D9%88%D8%B3%D8%B7
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از ارزش  يالانگين در اطراف م يو پراكندگ يانگينم یةافت بر پاب ةمحاسب براي GLCM واریانس

 .گيرد كار مي به GLCMها داخل  سلول

 بندی طبقه دقت ارزیابی

 يبالرا . آن اسالت  يصالحت و درسالن   يالزان از م يآگاه ي،هر نوع اطععات موضوع كارگيري به الزمة

بالا   شالده  يبنالد  طبقاله  يهالا  دادن نقشاله  بالا مطابقالت   شده، يبند طبقه يها دقت و صحت نقشه یابيارز

 دقالت شد و براسالاس آن   يلخطا تشك یسماتر يداني،حاصل از مطالعات م ينيزم يتواقع يها نقشه

 یالدول  یالا  ابهالام  مالاتریس  گالاهي  كاله خطالا   ماتریس .شد مشخص كاپا ی ضر وكاربر  دقت كلي،

 ننالایج  و 0(ينالي زم يتواقع) مریع هايداده بين روابط كعس به كعس. شوديم يدهنام يزن 6احنمالي

 تعالداد  باله  كاله  بالوده  مربعالي  صالورت  به خطا ماتریس. كندمي مقایسه را بنديطبقه از آمدهدست به

 & Lillesand) شالود مالي  انجالام  صالحت  ارزیابي آن روي از كه است سنون و سطر داراي هاكعس

Kiefer, 2014, p.577.) 

 اي پيچيالده  عمليالات  باله  زنيا كه است دقت پارامنرهاي ترینساده از یكي كلي دقت :کلی دقت

-طبقه صحيح اشياء نسبت است، بنديطبقه صحت از ميانگيني كه كلي صحت ندارد، محاسبه براي

 : شودميحاسبه م 66شرح فرمول و به  دهدمي نشان را معلوم اشياء كل یمع به شده بندي

   

     

  6

 
                                            (66)  

و  ،خطا یسماتر يقطر اعضاي     معلوم، ياءتعداد كل اش: N ،ها تعداد كعس: cفرمول،  نای در

OA :دهدمي نشان را بنديطبقه كل دقت. 

كاله در   اشيائي تعداد كل بر رده هر در شده بنديطبقه صحيح اشياء تعداد تقسيم از :کاربر دقت

 .است 60شرح رابطة  به كه آید،مي دست به( سطركل ) اندشده بنديآن رده طبقه

                                                           
1. Contingency Table 

2. Ground Truth 
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 611  (60)                                         

در هالر كالعس    يدرسالن  كاله باله   یيهالا  تعداد سگمنت    ، دقت كاربر به درصد i ،60فرمول  در

 هالا كالعس  در اشالنباه  به هم و درسني بهكه هم  هایيتعداد كل سگمنت    شده است و  يبند طبقه

 .اند شده يبند طبقه

 بالراي  آمالاري  نظالر  از كاله  اسالت  گسسالنه  چنالدمنغيرة  یالک تكنيالک   كاپالا  تحليل :کاپا ضریب

 دهالد مي نشان. شودمي كار گرفنه به صحت ارزیابي در خطا ماتریس اساسي اخنعف كردن مشخص

 یکفر تا ص ينكاپا ب ی مقدار ضر. است يتصادف بندي،طبقه ننایج با ابهام ماتریس دارمعنا اخنعف

 صالفر  آن مقالدار  اگالر  است؛ صحيح كامعً بنديطبقه ايمعن به ،باشد برابر با یک Kاگر مقدار . است

 بنديضع  طبقه ايمعن به ،باشد يمنف Kو اگر مقدار  است يكامعً تصادف بنديطبقه معناي به باشد،

 .شوديمحاسبه م68فرمول شرح  هشاخص كاپا ب. است

  

         

  6

 
0
        

 

  6

   (68)                                     

r :یس،در ماتر هاردی  تعداد nii :ی تعداد مشاهدات در رد iو سنون  امiي،قطالر اصالل   يرو ام 

n+i :ی كل مشاهدات رد iو سنون  امi،و  امN :ي،دقالت كلال   یرمقالاد  0یدول . كل مشاهدات است 

 .دهد يمورد اسنفاده نشان م یراز تصاو یک هر يكاپا را برا ی ضر و دقت كاربر
 

 مورداستفاده یراز تصاو یکدر هر  یبند دقت طبقه یرمقاد. 2 جدول

R کاربر دقت کلی دقت کاپا ضریب شمسی تاریخ 

6 60/11/6818 12/32 31/1 30/1 

0 10/11/6813 60/38 37/1 32/1 

8 01/17/6877 21/31 32/1 36/1 

2 06/10/6830 13/31 38/1 36/1 

7 86/12/6833 78/37 33/1 31/1 

1 71/12/6812 8/32 37/1 37/1 



811                                                                               ،5931، پایيز و زمستان 2 ، شمارة8دورة  آمایش سرزمين 
 

 بحث و نتایج

 سالازي  مالدل  بالراي  سال، 86 بازة در لندست ماهوارة ايچندزمانه اي ماهواره تصاویر تحقيق این در

كالار   باله  يءگراشال  روش به اروميه شهر براي شهري توسعة و رشد بر اثر كشاورزي اراضي تخری 

  .است داده شده نشان 7 شكل در بندي طبقه ننایج. گرفنه شد
 

 

 

 
6818  6813 

 

 

 
6877  6830 

 
 

 
6833  6812 

 شیءگرا بندی طبقه نتایج .7 شکل
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 نشالان  مطالعاله  مالورد  آمالاري  هاي سال براي را گرا شيء روش به بندي طبقه نهایي ننایج 7 شكل

 را آن اطالراف  كشالاورزي  اراضي تخری  و اروميه شهر رشد روند ننایج این يبصر تفسير. دهد مي

از  یالک  هالر  يرا بالرا  یرتصالاو  يبنالد  طبقاله  یينهالا  یجننا 8یدول  همچنين،. دهد مي نشان خوبي به

 .دهد يبرحس  مساحت نشان م ها يكاربر

 (هکتار)مطالعه  مورد یها در سال یاراض یکاربر ییراتتغ مساحت .3جدول 
 3131 3111 3111 3111 3131 3131 کاربری

 31383 7316/11 7180/37 2380/11 8861/17 6172/18 ها خيابان و شهري مناطق

 7213/8 7763/17 1721/2 3111/17 3701/11 3618/72 كشاورزي اراضي

 7016/70 7761/27 1181/7 66817/17 60217/6 67210/6 خاكي پوشش

 7718/10 2316/33 2162/6 6107 6170/16 771/63 مراتع

 31/07 017/03 271/17 812/13 671/32 601/28 بایر

 6818در سال  شود، يرا شامل م هكنار 61/01031حدود  يمطالعه كه مساحن مورد ةكل منطق از

 7/16و  داده يلتشالك  يكشالاورز  يرا اراضال  درصالد  17/86و  يدرصد را مناطق شالهر  28/7حدود 

بالا   يشالهر  ياراضال  ،سال 7بعد از  یعني 6813در سال . دهد يم يلتشك ها يكاربر يةبق يزدرصد را ن

بالا   يالز ن يكشالاورز  يبازه اراض یندر ا ينهمچن .رسد يم درصد16/60به  درصدي 63/7رشد حدود 

 درصالد  06/88باله   یعنالي  ،مطالعاله  مالورد  يزمان ةدرصد خود در باز ینبه باالتر يدرصد 67/0رشد 

باله خالود    يرونالد نزولال   6830تا سالال   ،دوره به بعد یناز ا يكاربر ینا. رسد يم( هكنار 11/3701)

دوبالاره   بعالد  و رسد مي درصد 33/02 یعنيمقدار خود  ینسال به كمنر یندر ا كه يطور به .گيرد يم

 8/7213حالدود  باله   6812در سالال   یالت، نها در .كمنالر  ي بار با شال  ینا يول يرد،گ يم يروند صعود

هم باله   يهشهر اروم يبا مطالعه بر رو( 6812) نهمكارا وپوراحمد . رسد يم( درصد 63/03) هكنار

 ةرا بر اثر رشالد و توسالع   ی تخر يشنرینو باغات ب يكشاورز هاي زمينبودند كه  يدهرس يجهنن ینا

عنالوان   بالا  يدر پژوهشال ( 6818(روسالنایي و همكالاران    ين،همچنال  .انالد  داشالنه  يهشهر اروم يزیكيف

 یربالا اسالنفاده از تصالاو    ياراضال  ياربركال  ييالرات بالر تغ  تأكيالد با  يشهر يگسنردگ یيسنجش فضا»

( باغالات ) يآب يكشاورز يكه اراض يدندرس يجهنن ینبه ا يهشهر اروم يبر رو «چندزمانه ايماهواره
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در  .شده داده است ساخنه يخود را به اراض يمطالعه داشنه و یا ةرا در طول دور ييراتتغ يشنرینب

 يشالنرین باله ب  6812داشالنه و در سالال    يدوره همواره رشد صالعود  یندر ا يشهر ياراض حالي كه

 طول در خاک طبقة مانند اراضي سایر. رسيده است( درصد77/81) هكنار 3/3138 یعنيمقدار خود 

 خصالوص  به ها كاربري سایر رشد دليل به این و است گرفنه خود به كاهشي روند مورد مطالعه دورة

نشالان   6812 سالال  تالا  6818سالال   را از هالا  يكالاربر  ييراتتغ 3 شكل. است مراتع و شهري اراضي

 .دهد يم

 
 2112 تا سال 1891 سال از ها کاربری تغییرات روند .9 شکل

 قابليالت  كننالدة  بيالان  تحقيالق  این ها، آن ننایج ارزیابي و شيءگرا هاي الگورینم شناسایي منظور به

 راضالي ا كالاربري  تغييالرات  سالازي  مالدل  در اي ماهواره تصاویر شيءگراي پردازش هاي روش باالي

 تركيال   طالور  همالين  و بافالت  هالاي  الگالورینم  كالارگيري  باله  تحقيالق  ننالایج  براسالاس . اسالت  شهري

 شاليءگرا  بندي طبقه ننایج دقت تویهي قابل طور به تواند مي مكاني اطععات با طيفي هاي الگورینم

 متراك از ناشي تيرگي و تصویر تن شامل بافت هاي الگورینم تحقيق ننایج اساس بر. دهد افزایش را

 بالراي  مناسالبي  الگالورینم  عنالوان  باله  توانالد  مالي  اي مالاهواره  تصاویر در آن انعكاس و گياهي پوشش

 كننالدة  بيالان  همچنالين  تحقيالق  ننایج. كار گرفنه شود به باغات ویژه به و كشاورزي اراضي بندي طبقه

 تالراكم  هندسالي،  مالنظم  اشالكال  باله  نزدیكي ضری  شكل، شامل مكاني هاي الگورینم باالي قابليت
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 بایر مراتع خاک اراضي كشاورزي مناطق شهري و خيابان ها
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 بالدیهي . اسالت  شهري شدة ساخنه اراضي كعس براي خطي الگوهاي به نزدیكي همچنين و كالاش

 آتالي  تحقيقالات  راهگشالاي  تواند مي باال مكاني دقت با تصاویر در ها الگورینم كارگيري این به است

 توانالد  مالي  روشالنایي  ضالری   نظيالر  طيفالي  هايشاخصه كارگيري داد به نشان همچنين، ننایج. باشد

 مكالاني  اطععالات  تركيال   راسنا این در. باشد بایر اراضي بندي طبقه و شناسایي در عامل ترین مهم

 نظيالر  خالاک  پوشالش  بالا  اراضالي  شناسالایي  توانالد  مي روشنایي ضری  و هندسي منظم اشكال مانند

 . كند فراهم را خاكي هاي رخنمون با بایر اراضي و آیش تحت كشاورزي اراضي

 پيشنهادها و کلی نتيجة

 يهالا  سالازمان  يبرا يقتحق ینا یجننا ،گرا يءش يبند بر طبقه يمبنن يها روش یيدقت باال هبا تویه ب

 و ايو سازمان آب منطقه يعي،كل منابع طب ةادار ي،شهردار ي،سازمان یهاد كشاورز مانند) ایرایي

منالابع   یریتو مالد  يكشالاورز  ياراضال  یریتمالد  ي،شهر ةتوسع یریتو مد یزير منظور برنامه به...( 

 هالاي  ینمعملگر و الگالور  یيشناسا يبرا ينحاضر همچن يقتحق یجننا. اسنفاده است وخاک قابل آب

ها منناس  با  از كعس یک هر هاي یژگيو اعمال و ياراض يپوشش و كاربر يبند در طبقه يءگراش

 كالارگيري  باله  ينالة در زم يآتال  يقالات تحق يراهگشالا  توانالد  يو مال  دارد يفراوانال  يتها اهم آن یطشرا

بالا دقالت    يا مالاهواره  یردر تصالاو  يءگراش هاي تكنيک ینكهبا تویه به ا. باشد يءگراش يها تكنيک

بالا   يا ماهواره یرتصاو يآت يقاتدر تحق شود يم يشنهادپ كنند، يرا ارائه م يبهنر يتباالتر قابل يمكان

 ،افالت مربوط باله ب  هاي تكنيک یيبا درنظرگرفنن كارا ين،همچن. شود كار گرفنه بهباالتر  يدقت مكان

 .كار گرفنه شود  به يمطالعات ينچن يبرا يا ماهواره یربافت تصاو يها شاخص شود مي يشنهادپ
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