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مقدمه
 خشک داشته باشد یمهمناطق خشک و ندر )مانند خاک(  یعیبر منابع طب بسیار زیادیتواند تأثیر  یم یانسان یها یتفعال

گوناگون است  یازهایمنظور رفع ن به یناز زم یبردار انواع بهره یفشامل توص یاراض (. کاربری2330  ، ی محمدیمیوق)

1نما( )زمین انداز چشم تغییرات شهرنشینی و جمعیت افزایش های یدهپد اثر ینتر مهم. (1031 زاده و همکاران، یضی)ف
 است 

 از تناوبی کشاورزی، اراضی رفتن بین از قبیل ازشود،  میناشی  محیطی مشکالترشته  یک از تغییرات این که

 ،دور از  سنجش تصاویر از استفاده (. با2333 ،2همکاران و زیستی )هان یها گونه کاهش و ،هیدرولوژی های یژگیو

 0آورد )لنگفورد دست به مختلف اهداف برای تکرار زیاد با البته و ،بهتر یفیتباک هنگام، به ،تر ارزان متنوع، یها داده توان یم

 فراهم طبیعی محیط با انسان تعاملبرای  یصحیح های بینش تواند یها م داده این تحلیل و  یهتجز (.2333 ،و همکاران

کند  کمک زمین پوشش شناسایی برای انسان به تواند یم چندطیفی تصاویر تحلیل و  یهتجز از استفاده خصوص هب. کند

0)بریان
 تحت را زیست  یطمح آن طریق از انسان که است عواملی ینتر مهم از یکی زمین (. کاربری2311 و همکاران، 

 هایی یتفعال خروجی عبارتی به دارد و یدتأک زمین از استفاده اجتماعی ةجنب بر بیشتر اراضی کاربری. دهد یم قرار تأثیر

 ،اراضی کاربری مخرب تغییرات افزایش یلدل بهدهد.  یم انجام خود اجتماعی و اقتصادی نیازهایبرحسب  انسان که است

ها  آن یستی زمحیط  هایاثر ارزیابی تغییرات و یبارزساز و کشف گیرد، یم انجام انسانی های یتفعال ةیلوس عمدتاً به که

 تغییرات توان یم ،زمان گذر در ها یکاربر تغییرات نسبت ازاطالع  با .است ضروری منابع آتی مدیریت و یزیر برنامه برای

 (.1031 یمی،رحیرم و زاده داد )فیضی انجام را مقتضی اقدامات وکرد  بینی یشپ را آتی

مبانینظری
ها  در ادامه به تعدادی از آن ؛ای در تعیین کاربری انجام شده است استفاده از تصاویر ماهواره ةای در زمین مطالعات گسترده

اصفهان به خارج از گسترش محدودة شهر ای نشان دادند  ( در مطالعه1033) مؤمنیپرداخته خواهد شد. قیومی محمدی و 

 جمع کل اراضی تغییرِ منطقهشده در این  با احتساب اراضی تبدیل وکشیده شده  هیدرولوژیک برخوار نیز ةمحدود

 یریکارگ به ةینزم در متعددی مطالعات اخیر ةده چند . درگردد هکتار بالغ می هزار 01اصفهان به  ةیافته در منطق کاربری

زمین  پوشش در یجادشدها تغییرات بررسی و اراضی کاربری های نقشه استخراج برای یا رهماهوا تصاویر ودور  از  سنجش

 های یتمالگور نوع به توجه با یادشده، تحقیقات در شده کاربرده به یها مدلو گرفته   انجام کشوراز در داخل و خارج 

واردالو و همکاران به بررسی روند زمانی  .شود اشاره میها  آناز  مورد چند به که داشته متفاوتی نتایج ،مورداستفاده

 و گندم با استفاده از تصویر ،یونجه، ذرت، سویا بندی مزارع بزرگ کشاورزی شامل های گیاهی برای طبقه شاخص

0مودیس
 NDVIو  EVIهای  شاخص ،با توجه به روندهای زمانی متفاوت ند و،متر پرداخت 203با قدرت تفکیک  

پذیری غالت در دورة بلوغ محصوالت  نشان داد تفکیک این پژوهشنتایج کردند. تفکیک  های مختلف را از هم کالس

ضة حو در را اراضی کاربری تغییرات( 2312) 1کوسایتساکولچ و بوده است. بورآیاناگیرتر  ها چشم نسبت به دورة رشد آن

 مدل ودور  از  سنجش از استفاده با 2330 تا 1330 یها سال بین اتیوپی جنوبی های یالتا از ،ارومیا در واقع فینچا، آبخیز

 و 1330 یها سال در ETM و 1330 سال در TM لندست یا ماهواره تصاویر از مطالعه این درها  . آنکردند یبررس مارکو
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 یشافزا درصد13/30 و درصد03/00 میزان به منطقه آبی منابع و کشاورزی اراضی نشان داد نتایج ؛گرفتند بهره 2330

 درصد،03/03 میزان ترتیب به بهزار  بوته و ،باتالقی مناطق علفزار، جنگل، از وسیعی ةمحدود درها  کاهشو  است یافته 

 لندست ةماهوار تصاویر از استفادهبا  (2331) 1و مادر . تسواست کردنی تأمل  درصد31/20 و ،درصد01/01 درصد،20/01

TM و 1333 سال ETM دندکر یبند طبقه احتمال حداکثر یتمالگور روش به راساله  پانزده زمانی دورة 2330 سال .

 های زمین ،(درصد -23/1) جنگل اراضی پوشش کاهش و کاربری کالس پنج در تغییرات ةدهند ها نشان آن کارخروجی 

و  2یهاباتومبود. ( درصد22/1) شهری ةتوسع گسترش همچنین و ،(درصد30/3) آبی منابع ،(درصد + 33/1) خیز  حاصل

 ةنیدر زم ای های مطالع ماهواره ریاستفاده از تصاوبا سنجش از راه دور و  یها کی( با استفاده از تکن2313) همکاران

 یبررس یبرا 2330و  ،1331، 1310ای لندست سال  ماهواره ری. از تصاودادندانجام  0بورانا در مراتع 0نیاستفاده از زم

 در درصد0/11از  انشان داد پوشش جنگل مراتع بوران ریتصاو لیو تحل هیجز. تشدزمان استفاده  یط درپوشش  راتییتغ

تا  03از  هل همان دوریهرز در ط یها پوشش علف زانیحال، م نیباا .است افتهی شیافزا 2313تا  1310 های سال

است.  افتهیکاهش  1310نسبت به سال  2330در سال  0یعیطب یاهیپوشش گ یها است. شاخص افتهیدرصد کاهش 02

در این  است. یاصل یها محرک انیم استیدولت در س فضع ت،یجمع شیافزا د،یشد یسال خشک راتییتغ نیا لیدال

 یداران برا منطقه و دام یطیمح ستیز لیبراساس پتانس یکشاورز نیاستفاده از زم یمناسب برا یها استیسمطالعه 

 رییتغ یابیای به ارز ( در مطالعه2313) و همکاران یالکارادقشده است.  شنهادیپبورانا مراتع  داریپا تیریاز مد نانیاطم

است  ییاز کشورها یکیعراق پرداختند. عراق  ةیمانیاستان سل درچندمنظوره  ةماهوار ریبا استفاده از تصاو نیزم یکاربر

 یافزار نرم یها یفناور 1ییایاطالعات جغراف ستمیحل و فصل بوده است. سنجش از دور و س ةمنطق عیکه شاهد رشد سر

در استان  یساز شهرک ةتوسعبه دهد  یمطالعه نشان م نیآشنا در سراسر جهان است. ا ةدیپد نیا یابیارز یبرا یلیتحل

 همةاست. شده مختلف پرداخته  یها ای لندست از دوره ماهواره ریبا استفاده از تصاو 2311تا  2331 یها از سال هیمانیسل

 هیته نیاستفاده از زم یبند قدرتمند طبقه یها اند تا نقشه شده یبند افزار سنجش از راه دور طبقه با استفاده از نرم ریتصاو

مطالعه به چهار  ةلندست از منطق ریاستفاده شد. تصاو در طبقه بندی تصاویر ماهواره ایروش حداکثر احتمال از شود. 

دهد در  ینشان م رییتغ لیو تحل هیتجز جینتا .آب و، خاک ،یاهیشش گند از: جنگل، پوا  عبارت که شد میتقس هطبق

درصد 31/0از  یشیافزا یمسکون ةدرصد است و منطق33/3که رکورد  ،سکونت ةدر منطق یانفجار تیجمع رییمواجهه با تغ

استفاده شده شده  یبند طبقه ریتصاو یابیزار یدقت برا یابیمدل ارزاز  ،2311درصد در سال 31/12به  2331در سال 

تا  2331درصد از سال 3/33درصد به 30/13از  ی طبقه بندی تصاویر ماهواره ایدهد دقت کل ینشان م جیاست. دقت نتا

و  1اسالم کمک خواهد کرد. ندهیشهر آ ةتوسع یبرا یدر طرح شهر رندگانیگ میمطالعه به تصم نیبوده است. ا 2311

 ریای از راه تصاو چندرسانه ریبا استفاده از تصاو رییتغ صیو تشخ نیزماستفاده از  یبند ( به طبقه2313) همکاران

 1333شده از سال  بیتخر 3یوحش چانات اتی. پناهگاه حپرداختندبنگالدش  3یچاناتشده حفاظت  ةمنطق یای برا ماهواره

 یوحش چانات اتیپناهگاه حاز  نیاستفاده از زم راتییمطالعه، تغ نی. در ارا متحمل شده استرا  یمختلف راتییتاکنون تغ
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 یبند طبقه تمیالگوراز شد.  یبررسOLI /TIRS  و TM های لندست با سنجنده ریبا استفاده از تصاو 2310تا  2330از سال 

هکتار سطح جنگل  201. مشخص شد حدود شداستفاده  نیشده بر زم نظارت یبند طبقه یابیارز یحداکثر احتمال برا

هکتار از مزارع به  103درصد بوده است. /01 رییتغ ةو نرخ ساالن افتهی شی( افزا2310-2330سال ) ده طیشده در  بیتخر

منظور  به یتیریمهم مد ماتیتصم یو اجرا یریز برنامه یمطالعه برا نیا جی. نتااستکرده  رییتغ ینیزم یها استفاده ریسا

 خواهد بود. دیمف یوحش چانات اتیحفاظت از ح یغن یستیحفظ تنوع ز

 یها در جنگل ستمیو اکوس یستیبر تنوع ز نیزم یکاربر رییای به تأثیر تغ ( در مطالعه2313) و همکاران گزیرودر مزیج

گذارد که  یتأثیر م ستمیو خدمات اکوس یستیبر تنوع ز نیزم یکاربر رییکه تغ دندیرس جهینت نای  پرداختند و به یلیمعتدل ش

 هااثر نیشتریکه ب ییگذارد، جا یدر سطح منظره تأثیر م نیزم یکاربر رییچگونه تغ نکهیدرمورد ا. اند مرتبط یطور ذات به

 یراهبردها یریز برنامه یبرا یرابطه اطالعات مهم نیوجود دارد. دانش مناسب ا یجد مطالعات کمبود ،گزارش شده

 یای برا عنوان نقطه ، به1وادیوین معتدل یها شامل جنگل ،یلیش یانداز جنگل جنوب دهد. چشم یقرار م اریحفاظت در اخت

راماچندران و  رشما داشته است. نیزم یکاربر راتییانداز تغ چشم نیحال، ا نیشده است. باا نییتع یستیحفاظت از تنوع ز

ز هند با استفاده ا ی( در غالت شرق2310-1323پوشش ) نیو زم نیدرازمدت زم راتییای به تغ ( در مطالعه2313) همکاران

ای  سابقه یدر معرض فشار ب یعیپرداختند. منابع طب یاهیگ یها موجود در حفاظت از گونه یها و چالش کینامید یالگو

 یها جنگل طیو شرا زانیبر م یتوجه طور قابل هب یراتییتغ نیکند. چن یم رییتغ 2نیزم وششو پ نیاستفاده از زم لیدل به

نادر، در معرض  یها متعدد گونه یها ستگاهیز شدننابود نیجنگل و همچنکه موجب کاهش سطح تاثیر گذاشته هند  یشرق

 ةتوسع یبرا 2310تا  1323ای از سال  ماهواره ریو تصاو یخیتار یها نقشهاز شود.  یم کیاندم یها و گونه دیو تهد ،خطر

 عیتوز یساز هیشب یبرا 0مکث انت گونه عیمدل توزاز استفاده شد.  یبند میو تقس نیزم وششو پ نیاستفاده از زم یها نقشه

رفته است.  نیسال از ب صدحدود  یدر ط یدهد غالت شرق ینشان م مطالعهاین استفاده شد.  کیو اندم 0ریت یها گونه

شده و  لیتبد یدرصد از جنگل به کشاورز32/1شود حدود  یزده م نیتخم (2310تا  1323از سال )مطالعه مورددورة  یبرا

 التی)ا 1(، مهبابنگر0اودیسه التی)ا یدر مناطق گجاپتاً عمدت ها ستگاهیشده است. کاهش ز لیعلفزار تبددرصد به زراعت 3/0

 یاتیعمل نیزم ةنقش ةی( به ته2311)و همکاران انگالدا  یجرد رخ داده است. 3کولی و تپه 3یدرنالمال نیو همچن ،(1تالنگانا

 یها خودکار نقشه دیتول یبرا یشناس مقاله روش نیادر . ندای پرداخت ماهواره ریتصاو یزمان یدر سطح کشور با استفاده از سر

 یبند براساس طبقه شده است؛با وضوح باال ارائه  ینور ریتصو یزمان یها یدر سطح کشور با استفاده از سر نیپوشش زم

و راوات  .شده استاستفاده  یآموزش و اعتبارسنج یمرجع برا یها عنوان داده موجود به ةداد یها گاهیشده و از پا نظارت

سیستم اطالعات سنجش از دور و  یها / پوشش با استفاده از روشنیزم یکاربر رییبه تغ ای در مطالعه( 2310) کومار

ختلف ای لندست از دو دورة زمانی م المورا، اوتاراکند هند پرداختند. تصاویر ماهواره ةیبلوک هوالقق، ناح یبرا جغرافیایی

تغییرات در  .دست آمد شناسی به زمین ةو محوط 13زمین وششتوسط پ 2313و  1333های  سال TM ةمربوط به سنجند

                                                                                                                                                                   
1. Valdivian 

2. LULC 

3. MaxEnt 

4. RET 

5. Odisha 

6. Mahbubnagar 

7. Telangana 

8. Nallamala 

9. Kolli 

10. GLCF 
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 و شد  یبند با استفاده از روش حداکثر احتمال طبقه ،ساله بیستیک دورة  یدر ط (2313تا  1333های  از سال)بلوک هوالقق 

 یها نیو زم اهیگذشته پوشش گ ةدو ده یکه در ط دندیرس جهینت نای  به کومارو راوات  .بررسی شد 1ادریسیافزار  نرم

 و جهرمی قرائتی است. افتهی شیمربع( افزا لومتریک 03/3درصد )00/0مربع( و  لومتریک 03/3درصد )01/0 بیترت به یمسکون

 در کاشان ةحوض اراضی کاربری تغییرات بررسی به دورسنجی های یکتکن و لندست تصاویر از استفاده با( 1030) همکاران

  یشافزا برابر 3 حدود بازه کل در خطیصورت کامالً  به شهری اراضی کردند بیان و ندپرداخت( 2313-1310) ساله01 ةباز

 یباق ثابتنسبتاً  2313 سال تااز آن پس   ویافته  افزایش درصد20 اولسال  11 در مرتعی اراضی همچنین واست  یافته

 درصد01 حدود 2313 سال تاآن  از  پس ویافته  کاهش درصد21 اول سال 11 در نیز باغات و کشاورزی اراضی. است مانده 

 اراضی کاربری تغییرات تشخیصبرای را  یا ماهواره تصاویر قزوین دشت در( 1033همکاران ) و رسولی یافته است. افزایش

 2332 و 1331 یها سال به مربوط یا ماهواره تصاویر ةمورداستفاد یها . دادهبردند کار هب زیستی محیط اتتأثیر ارزیابی و

 .گرفت انجام همانندی احتمال حداکثر روش به یبند طبقه ،تصاویر روی بر پردازش پیش مراحل پس از اجرای. است بوده

 تصویر دو ةمقایس و ها جدول انطباق روشموردمطالعه  ةمنطق در اراضی کاربری تغییرات دقیق ارزیابیمنظور  به ،یتدرنها

 از ،حاصله تغییرات محیطی یستز هایاثر بررسیمنظور  بهها  آن. گرفت قرار استناد موردذکرشده  یها سال در شده یبند طبقه

 دشت قزوین است ةانگر ایجاد تغییرات اساسی در منطقآمده بی دست بهنتایج  ةمقایس .دندکر استفاده باری زیان شاخص روش

های مرتع،  های مسکونی و صنعتی است و در مقابل بیشترین کاهش مربوط به کاربری بیشترین افزایش مربوط به کاربری و

 روش از دهستفاا با ضیارا یبررکاتهیة  نقشة  به نملکا نشهرستا در( 1031) رانهمکا وزاده  یضیفاست.  و باغات میوه ،دیم

 ینا قابلیت و نددکر یبند طبقه لحتماا کثراحد روش به را 1 لندست یا ماهواره یروتصا و ختندداپرشده  نظارت یبند طبقه

 سنجش ةآشکارسازی و کشف تغییرات یکی از کاربردهای عمد .ندکرد ییدتأ ضیارا یبررکا و پوشش یبند طبقه در را روش

 های یدهمکان شناسایی و بررسی پدمختلف، ا یها دورسنجی زمان یها بودن داده دور است. با استفاده از ویژگی تکراری از 

آشکارسازی و کشف تغییرات و تحوالت برای رقومی مختلفی  یها روش ،بر این اساس .متغیر و پویا در محیط وجود دارد

 این کشف و بازیابی برای الگوریتم و روش انتخاب ،بنابراین .ه استیافتدور توسعه  از  سطح زمین در سنجش های یدهپد

 کشف تغییرات و بازیابی برایشده  انتخاب روش زیرا ،است اساسی و مهم اقدامی آشکارسازی ةیجدرنت تأثیر دلیل به تغییرات

آرخی و  ،دارد. همچنین یا مالحظه قابلتأثیر ها  آن تحلیل و تفسیر وآمده  دست به نتایج در یا ماهواره تصاویر از استفاده با

کاربری اراضی  ةالی ةبندی شبکة عصبی مصنوعی و درختی در تهی های طبقه الگوریتمدر پژوهشی کارایی ( 1032)همکاران 

 شبکة عصبی بندی طبقه الگوریتم سه ةمقایس اصلی هدف پژوهش، این دند. درکررا بررسی  شهر استان ایالم دره ةدر منطق

 تصاویر دقت ارزیابی از حاصل نتایج .بوده است ایالم استان شهر دره ةحوز زمین سطح پوشش بندی طبقه برای مصنوعی

 بیشتری دقت دارای 33/3 کاپای ضریب و 32 متوسط کل دقت با شبکة عصبی بندی طبقه روش داد نشان شده بندی طبقه

 پژوهش، این در .است 33/3 کاپای ضریب و 33 متوسط کل دقت با( انشعاب روش سه با) درختی بندی طبقه روش به نسبت

 قابلیت و کارایی مطالعه این ،بنابراین .بود فازی آرتمپ مصنوعی شبکة عصبی بندی طبقه به مربوط بندی طبقه دقت باالترین

در پژوهشی  سفیانیان و همکاران .کند می اثبات دور از سنجش تصاویر بندی طبقه در را مصنوعی شبکة عصبی های الگوریتم

تلخاب در  - و خونجین ،حوضة آبخیز کبودرآهنگ، رزنوعی را در عصبی مصن ةکاربری اراضی با استفاده از روش شبک ةنقش

های رقومی  تهیة نقشة پوشش اراضی بخشی از استان همدان از داده برایند. در این پژوهش کردهمدان تهیه استان 

 برای .شدپیکسل تصحیح هندسی  03/3تصاویر با میانگین خطای مربعات کمتر از  نخست،شد.  استفاده  IRSP6 ی ا هماهوار

                                                                                                                                                                   
1. ERDAS 9.3 



 9911تابستان،5ۀ،شمار25ۀدور،یانسانیایجغرافیهاپژوهش656

 1کارگیری نقشة شاخص گیاهی الیه با به پرسپترون سه عصبی مصنوعی ةشبک یبند  بندی تصویر، از روش طبقه  طبقه

. ضریب کاپا و صحت کلی شدطبقه تهیه  10درنهایت، نقشة پوشش اراضی منطقه با  ،د وشکمکی استفاده  ةعنوان داد به

عصبی  ةبندی شبک نشان داد روش طبقه حاضرمطالعة  .دشدرصد برآورد  31و  33ترتیب  عصبی به ةبندی به روش شبک طبقه

 کاربری تغییرات پایش پژوهش این از داراست. هدف نقشة پوشش اراضی و الگوی کشت با صحت باال را ةقابلیت تهی

و فاصلة  ،0، حداقل فاصله0، شبکة عصبی مصنوعی2چهار روش حداکثر احتمال از استفاده با میرزا اراضی دشت خان

 است. 2311 و ،2331، 1331 یها سال لندست ةماهوار چندطیفی و چندزمانه تصاویر از استفاده با 0ماهاالنویی

روشپژوهش
موردمطالعه منطقة

متر از  1333شرقی در ارتفاع متوسط  ةدرج 01شمالی و طول جغرافیایی  ةدرج 01میرزا در عرض جغرافیایی  دشت خان

است. این منطقه از شمال به شهرستان بروجن، از غرب به شهرستان اردل، از طرف شرق به بخش گرفته  سطح دریا قرار

شده  فالرد، از جنوب به دهستان ریگ و بخش ارمند شهرستان لردگان از توابع استان چهارمحال و بختیاری محدود

روستا با جمعیتی  01ه دارای شده است. این منطقداده نمایش  1است. موقعیت دشت در سطح استان و کشور در شکل 

خیز و  حاصل یها میرزا و جوانمردی است که ازجمله دشت هزار نفر به مرکزیت شهر آلونی با دو دهستان خان سیبر   بالغ

شمال و شمال غربی در  بخشدشت در  ینحوضة آبخیز ا .شود یکشاورزی محسوب م های یللحاظ پتانس برتر استان از

 .قرار دارد سبزکوه ةشد حفاظت ةمنطق


ها،مراتع،وآبخیزداریکشور()سازمانجنگلموردمطالعه.منطقة9شکل

                                                                                                                                                                   
1. NDVI 

2. Maximum Liklihood 
3. Artificial neural network (ANN) 
4. Minimum Distance 
5. Mahalanobis Distance 
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، یحداکثر احتمال، شبکة عصبی مصنوع) چهار روشاز  یاراض یکاربر ییراتتغ ةنقش ةیمنظور ته در این مطالعه به

و ، 2331، 1331دورة زمانی )سه در  3و  ،1، 0از تصاویر لندست و  میرزا دشت خاندر ( و فاصلة ماهاالنویی ،حداقل فاصله

د و شتصاویر اعمال  روی تصحیحات هندسی و رادیومتریک بر پردازش یشپ ةدر مرحل نخست، است. شده  استفاده (2311

استفاده از هر نوع اطالعات  .شدتهیه و مقایسه  هدور سهکاربری اراضی برای این  ةمختلف نقش یها با استفاده از روش

میزان احتمال درستی  حقیقتاطالعات در و درستی صحتاست. درستی آن  آگاهی از میزان صحت و ط بهمنو موضوعی

شده با نقشة واقعیت  بندی های طبقه شده، با انطباق نقشه های طبقه بندی صحت نقشه برای ارزیابی دقت و. اطالعات است

1زمینی حاصل از مطالعات میدانی ماتریس خطا
شد. محاسبه  0و ضریب کاپا 2و براساس آن دقت کلی دشتشکیل  

نظر  ،03333/1ی توپوگراف یها ها و مراتع، نقشه سازمان جنگل 20333/1 یاهیپوشش گ یها از نقشه ،ینهمچن

 یطدر مح یا ماهواره یرتصاو یلو تحل پردازش د.شاستفاده  تا( 03یدانی )تعداد م یدحاصل از بازد یها کارشناسان و داده

یه تجز منظور  به ArcGIS10.2و  ،Google Earth، 17 IDRISIی افزارها نرمو از انجام شد  ENVI 5.3فزار ا نرم

 است. شده  ارائه استفاده موردی ا ماهوارهتصاویر مشخصات  1در جدول است.  شده  استفادهتحلیل اطالعات  و 

مورداستفادهیاماهواره.مشخصاتتصاویر9جدول

مشخصات

ماهوارهنام
 Row/ Pathتعدادباندتاریخنامسنجنده

 TM 11/13/1331 1 110/03 0لندست 
 ETM+ 0/1/2331 3 110/03 1لندست 
 OLI 23/1/2311 11 110/03 3لندست 

 

یاتصاویرماهوارهپردازشیشپ

شد. ای اصالحات رادیومتریک اعمال  روی تصاویر ماهواره پردازش پیش ةای، در مرحل تصاویر ماهواره سازی از آماده بعد

قابلیت  غیرسیستماتیک موجود در تصاویر خام و افزایش صحت و این مرحله رفع خطاهای سیستماتیک واز هدف اصلی 

قبل از )خام  های داده  یعملیات بر رو یسر یک، با پردازش یشپ ةدر مرحل. بندی اطالعات رقومی مختلف است دسته

 ،ینبنابرا .گیرد یو غیره موردتوجه قرار م ،یهندس ی،اتمسفر یومتری،راد ی، خطاهای(رقوم یا یهرگونه پردازش بصر

 یافتدارد. الزم است پس از در یادیاهمیت ز یا ماهواره یها داده موجود در یاحتمال یو تشخیص خطاها ییشناسا

ها  داده ینا یرو یاگر قبالً تصحیحات ی. حتیدعمل آ به یومتریو راد ینظر هندس ها از آن بارةدر یدقیق یها، بررس داده

 (.1031پناه و همکاران،  یعلو)داشت  یآگاه ییها چنین داده یطور کامل از خطاها به یدآمده باشد، با  عمل به

سیتصحیحهند

 ةمانند گردش زمین و تغییر در ارتفاع ماهواره دارای هندس ،بنا به دالیل مختلف ،ای های ماهواره تصاویر اولیه و خام داده

ها  این انحراف ةجمل از ؛ای و مقایسه با یکدیگر نیستند های ماهواره استفاده با سایر داده ناصحیح بوده و در این حالت قابل

اشاره کرد. منظور از  دیبلن و  یو پست ییجا به تغییرات در ارتفاع و سرعت سکوی سنجنده، انحنای زمین، جابه توان یم

سازمان  03333/1های توپوگرافی  هاست. برای تطابق هندسی تصاویر موردنظر از نقشه تصحیح هندسی جبران انحراف

تطابق هندسی  0پیکسل د. تصاویر به روش استفاده از نقاط کنترل زمینی با خطای هندسی نیمشجغرافیایی ارتش استفاده 

                                                                                                                                                                   
1. Matrix Confuse 

2. Accuracy Overall 

3. Coefficient Kappa 

4. RMS=0. 5 



 9911تابستان،5ۀ،شمار25ۀدور،یانسانیایجغرافیهاپژوهش654

شد تا  1زمینی یدگذارمجدد تصاویر کُ یبردار برای تصحیح هندسی تصاویر با استفاده از روش نمونه ،بعد ةشد. در مرحل

 دست آورند. و شرایط یکسانی بهیابند هم تطابق  نظر هندسی با تصاویر از ةکلی

یکمتریوتصحیحراد

د و فقط با وش می  مالبر روی درجات خاکستری اع فقطکه  استتصحیحات رادیومتری شامل آن دسته از تصحیحات 

تصاویر ماهواره  سعی در جبران بعضی خطاهای موجود (صورت پیکسل به پیکسل به)صورت مجزا  ها به تغییر مقادیر آن

و  ،در قبال تغییرات منظر، نوردهی، دید هندسی، شرایط جوی تصحیحات رادیومتری(. 1031رضایی،  فاطمی و)دارند  ای 

چندزمانه برطرف  یها خورشید و ارتفاع در داده ةاختالف زاوی ،با استفاده از این تصحیح اثر. گیرد انجامنویز سنجنده باید 

با توجه به  ،. در این راستاشود  یرقومی برطرف م های داده   یسنجنده رو یو خطاها ،د و آثار اتمسفر، توپوگرافیش

. در این مطالعه از روش ندشو یتصاویر تصحیح و دارای مختصات یکسان م ةتصاویر، کلی 2اطالعات موجود در فراداده

در هر باند از  شود یچاوز به نام کاهش تیرگی پدیده برای تصحیحات رادیومتریک استفاده شد. در این روش فرض م

مسفری تابش انحرافی اثر ات ،ترتیب ینا ها صفر یا نزدیک به یک است. به یافت که مقادیر آن هایی یکسلپ توان یتصویر م

برای حذف خطای رادیومتریک باید  ،. به همین دلیلشود یدر هر باند اضافه م ها یکسلصورت یک مقدار ثابت به پ به

پخش اتمسفری بر  اتمنظور کاهش تأثیر مربوط به باند کم شود. این فرایند به DNهای هر باند از حداقل  ارزش پیکسل

 روی تصویر است.

تصحیحاتمسفری

 .ردیگ میها انجام  آنروی  بر اتمسفری تصحیحات تصاویر، پردازش پیش ةمرحل باندهای تصاویر در Stack ةمرحلاز  بعد

تصحیح . تصویر انجام گرفت . این عمل بر روی هر دودش استفاده 0تفریق تیرهاین پژوهش از تصحیح اتمسفری در بنابراین، 

شدت سیگنال ارسالی از طرف اشیا از  که  یشده از اشیا نیاز است یا هنگام اتمسفری در مواردی که به مقادیر انرژی ساطع

بخش قبل از  ینتر تصحیح اتمسفری مهم(. 1031پناه و همکاران،  علوی)اتمسفری کمتر باشد ضروری است  هایاثر

تصاویر  تحلیل و  یهجزخصوص در مواردی که مقایسه و ت این تصحیح به از ت.از راه دور اس یا تصاویر ماهواره یها پردازش

های  مانند اسکنرهای سنجنده یفیتصویربرداری چندط یها و همچنین برای دستگاه شود یچندزمانه مدنظر است استفاده م

طور عمده بر  و جذب اتمسفر به کنند یقرمز نزدیک اطالعات را ثبت م  مادون که در بخش طیف مرئی و ،لندست ةماهوار

 (.2313و همکاران،  0د )هدجیمیتسیس، اهمیت دارگذارد یقرمز تأثیر م  روی باندهای مرئی و مادون

تصاویریبندطبقه

 ییها مناطق و مکان نخست ،یرتصاو یشده بر رو انجام یحاتشده پس از تصح نظارت یاراض یکاربر یبند منظور طبقه به

شدن تعدادی از نقاط با  مشخص یدانی،م یمکان پس از بررس شصت یقتحق یندر ا شد. عنوان معرف مدل انتخاب  به

و با  شد  مشخص یفعل یو نوع کاربرشد مشخص  0جی پی اس استفاده از و برداشت نقاط با ،Google Earthاستفاده از 

 ،، حداقل فاصلهیحداکثر احتمال، شبکة عصبی مصنوعی تصاویر با استفاده از چهار الگوریتم بند طبقهاستفاده از این نقاط 

 ،شده است. در انتخاب نقاط تعلیمیدرج  اختصار به ها روشدر ادامه هر یک از این  ؛شد  انجام نوییو فاصلة ماهاال

ی ها نمونهد شسعی  ،کاستن از انحراف معیار نسبت به میانگین طبقات و نیز افزایش میانگین طبقات از یکدیگر منظور به

                                                                                                                                                                   
1. Geo-Coding 

2. data Meta 

3. subtract Dark 

4. Hadjimitsis 

5. GPS 
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 کیهردر داخل  ها نمونهبودن  شکل هم، به تعداد زیاد، با پراکنش مناسب و تر کوچکانتخابی از مناطق همگن، با سطوح 

به چهار  ،در ادامه ؛(2330؛ ماتر، 2332کمپل، ) یدنماپذیری بهتر طبقات کاربری کمک  یکتفکاز طبقات تا حد ممکن به 

 است. شده  اشاره اختصار بهی تصاویر بند طبقهروش 

احتمالحداکثرروش

 آموزشی مناطق ةهم شود یم فرض کار این برای. کند یم ارزیابی راها  کالس یانسکووار و واریانس الاحتم حداکثر روش

 حد تا ،بنابراین .باشند کالس آن معرف باید آموزشی یها کالس یها نمونه ،درحقیقت. برخوردارند نرمال پراکنش از

 .گیرد قرار پیوسته ةگستر این در طیفی های یژگیو از بسیاری تغییرات تا شود استفاده بیشتری یها نمونه از باید امکان

 (.1031 پناه، علوی) دارد خاصی اهمیت احتمال حداکثرروش  در نرمال توزیع شرط ،بنابراین

مصنوعیشبکةعصبیروشبایاماهوارهتصاویریبندطبقه

 شبکه، آموزش برای ساختار، این در. دکر  یطراح را مصنوعی عصبی یها شبکه 1330 سال در بار اولینبرای  1رزنبالت

 ةیال وارد ها، نرون ةدهند ارتباط ةوزن در شدن ضرب از بعد وشوند  می شبکه وارد ورودی ةیال طریق از آموزشی های نمونه

 ةیال بهشده  محاسبه مقادیر وشود  می  اعمال ها یورود یبر رو فعالیت تابع یک میانی ةیال از نرون هر در. شوند یم میانی

 مقدار و دوش می مقایسه رود یم انتظار شبکه از که مطلوبی مقدار با شبکه خروج مرحله، این در. شود یم فرستاده خروجی

 کار این برای ،. معموالًشود یم تعدیل شبکه در ها نرون ةدهند ارتباط ةوزن در تغییر با مختلف، یها روش از موجود، خطای

 برای را شبکه ةوزن هزینه، تابع گرادیان از استفاده با الگوریتم، این. شود یم استفاده 2خطا انتشار پس مثل هایی یتمالگور از

 همة ازای به شبکه خطای مقدار که کند یم پیدا ادامه یتا زمان کار این. کند یم تعدیل شبکه خطای میزان کاهش

 (.1331 ،0اتکینوس و تتنالبرسد ) ،شده  یینتع قبل از شبکه برای که ،حداقل مقدار یک به آموزشی های نمونه

فاصلهحداقلیبندطبقهروش

 با باند، هر در طیفی میانگین مقادیر تعیین از پس که است روشی میانگین از فاصله حداقل یبند طبقه روش

 پیکسل هر ةفاصل داده، اختصاص خود به را طبقه هر تعلیمی یها نمونه طیفی ارزش میانگین که پیکسلی شدن مشخص

 کمترین که یابد می اختصاص کالسی بهموردنظر  پیکسل سپس و شده مقایسه میانگین های پیکسل با نشده یبند طبقه

آن طبقه داشته  یانگینمقدار فاصله را تا م ینکه کمتر گیرد یتعلق م یا به طبقه یکسلهر پدارد.  را میانگین با فاصله

 یبند طبقه ةانداز  آن به ینظر یمبنا یول ،کاراست ینظر محاسبات ساده و از یاضینظر ر از یبند نوع طبقه ینباشد. ا

 (.2333 )تسو و مادر، یستن یاکثر مشابهت قودح

فاصلةماهاالنویی

 نیز ماتریس کواریانس از روش این در که تفاوت این با است، میانگین از فاصله حداقل روش به شبیه بسیار روش این

یت درنها( و 2331لو و ونگ، است ) نرمالصورت  به باندها هیستوگرام شود می فرض روش این در و شود می استفاده

 یبند طبقهروش های از بر روی تصاویر ماهواره ای مختلف یها  هدور صورت گرفته در یکاربر ییراتتغ ةیسمنظور مقا به

 تصاویر استفاده شد.

                                                                                                                                                                   
1. Rosenblatt 

2. Back Propagation 
3. Atkinson and Tatnal 
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یبندارزیابینتایجطبقه

. استضروری  یبند مختلف تعیین صحت حاصل از طبقه یها نقشه ةو تهی یبند وط به طبقهمرب های یدر تحقیقات و بررس

یکایک  ةبا واقعیت زمینی است. با مقایس یبند حاصل از طبقه ةهدف از بررسی صحت ارزیابی میزان همخوانی نقش

که چه تعداد پیکسل در  شود یواقعیت زمینی مشخص م ةمتناظر در نقش های یکسلبا پ شده یبند طبقه ةنقش های یکسلپ

صورت  گرفته است. حاصل این ارزیابی به  اشتباه به طبقات مختلف تعلق و چه تعداد به شده  یبند طبقات مختلف صحیح طبقه

و  یفیلطشود ) یصحت کلی و ضریب کاپا محاسبه م ،با استفاده از جدول خطا .(2330 ،پال و مادر) شود یجدول خطا ارائه م

درصد از هر 03استفاده شد و  یبند تعلیمی در تعیین کاربری برای طبقه ةنمون شصتاز  لندستدر تصاویر (. 1031همکاران، 

کاربری  ةنقش یبند درنظر گرفته شد. پس از ارزیابی صحت طبقه یبند ها در ارزیابی صحت نتایج طبقه عنوان نمونه طبقه به

درصد تغییرات مساحت  یتو درنهاشد منتقل شد و مساحت طبقات کاربری اراضی تعیین  ArcGISاراضی تولیدی به محیط 

 .دشمشخص  IDRISI17افزار  نرمدر  CROSSTAB دستور انواع کاربری اراضی با استفاده از

 هابحثویافته

حداکثر احتمال، شبکة ش میرزا از چهار رو گذشته در دشت خان ةبررسی تغییرات کاربری در سه ده منظور بهدر این مطالعه 

 یها از نمونه یر،تصاو یبند دقت طبقه یبررس یراو بشد استفاده  و فاصلة ماهاالنویی ،، حداقل فاصلهیعصبی مصنوع

استفاده  کاپا یبدقت کل، ضر یآمار یها شاخص ةخطا و محاسب یساز ماتر یریگ دقت با بهره ةنسبت به محاسب یشی،آزما

دقت  2جدول ی کاربری اراضی انجام شد. بند طبقه ،یا ماهوارهتصحیحات الزم بر روی تصاویر  دادن شد. پس از انجام

های متفاوت نشان  یتمالگوررا با استفاده از  2311و  ،2331، 1331 یها سال ةشد استخراج های یکاربر ةبرای نقش یبند طبقه

 2311و  ،2331، 1331ی ها سالبرای روش شبکة عصبی مصنوعی  ،مشخص است 1جدول که از طور هماندهد.  یم

. روش حداکثر است داشته ها روشی نسبت به دیگر تر مناسبعملکرد  23/33و  ،00/33، 01/32ترتیب با دقت کلی  به

 ةی کاربری اراضی برای منطقبند طبقهدرصد الگوریتم مناسب جهت 13/31و  ،10/31، 3/33ترتیب با دقت کلی  احتمال نیز به

 تری داشته است. پایین ی، دقت کلی و ضریب کاپاها روشنسبت به سایر  ،بوده است. روش حداقل فاصله موردمطالعه

یموردبررسیهاشدهدرسالاستخراجهاییکاربرهایمتفاوت،الگوریتمیبنددقتطبقهیابیارز.5جدول

 روش

 5094سال 5004سال 9114سال

یکلدقت

 درصد()

کاپایضریب

 کلی

یکلدقت

 (درصد)

کاپایضریب

 کلی

یکلدقت

 (درصد)

کاپایضریب

 کلی

شبکة عصبی 

 مصنوعی
01/32 331/3 00/33 311/3 23/33 303/3 

 133/3 13/31 310/3 10/31 311/3 33/33 حداکثر احتمال

 02/3 31/00 033/3 12/11 132/3 0/11 حداقل فاصله

 100/3 21/11 102/3 31/33 30/3 21/31 ماهاالنویی ةفاصل

 

 است. شده  ارائهی موردبررسبرای چهار الگوریتم  2311در ادامه ماتریس خطا مربوط به سال 

سه کاربری اراضی  ،که مشخص استطور همان .استی شبکة عصبی مصنوع یتمالگور یبند ماتریس خطای طبقه 0جدول 

های موجود  یکاربردرصد دارای حداقل خطا در بین 0/1و  ،3/2ترتیب صفر،  ی بهیو مسکونی با خطاها ،یکشاورزدار،  پست نم

 .است 303/3درصد و ضریب کاپای کلی برابر با 23/33ی برابر با شبکة عصبی مصنوع یتمالگوراست. دقت کلی مربوط به 
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یشبکةعصبیمصنوعبندیالگوریتم.ماتریسخطایطبقه9جدول
 خطایکاری)دقتکاربر( 4 2 6 9 5 9 کاربری

 7/0 0 0 6/1 0 0 9/62 باغ

 2/2 0 52 0 0 6/26 0 مرتع

 8/11 0 0 0 100 0 0 دار اراضی پست نم

 8/21 5/1 1/0 1/97 0 0 1/75 کشاورزی

 5/11 1/5 1/21 0 0 8/71 0 اراضی بدون پوشش گیاهی

 15 2/96 6/0 7/1 0 0 0 مسکونی

 100 2/7 2/52 9/6 0 8/71 1/75 بردار( هخطای حذف )دقت نقش

 303/3ضریب کاپای کلی:  درصد23/33کلی: دقت 

 بندیحداکثراحتمال.ماتریسخطایطبقه6جدول

 خطایکاری)دقتکاربر( 4 2 6 9 5 9 کاربری

 1/5 6/0 0 2 0 1/0 5/96 باغ

 8/9 0 2/22 0 0 75 0 مرتع

 2/11 0 0 0 2/98 0 0 دار اراضی پست نم

 5/26 1/1 2/0 6/95 2/1 6/2 7/7 کشاورزی

 6/2 2/0 2/10 0 0 5/61 0 اراضی بدون پوشش گیاهی

 11 8/97 5/6 8/1 0 0 0 مسکونی

 100 66 1/29 8/2 2/1 67 7/7 بردار( هخطای حذف )دقت نقش

 133/3ضریب کاپای کلی:  درصد33/31دقت کلی: 

 یحداقلفاصلهبندطبقه.ماتریسخطای2جدول

 خطایکاری)دقتکاربر( 4 2 6 9 5 9 کاربری

 9/11 0 0 8/60 0 0 100 باغ

 2/19 1/10 1/97 1/1 0 1/92 0 مرتع

 1/11 0 0 0 2/72 0 0 دار اراضی پست نم

 9/69 1/5 0 1/25 0 0 0 کشاورزی

 1/12 7/0 2/6 2/61 2/61 9/5 0 اراضی بدون پوشش گیاهی

 2/11 82 0 2/0 0 0 0 مسکونی

 100 98/15 59/97 96/12 19/61 91/5 0 بردار( هخطای حذف )دقت نقش

 02/3ضریب کاپای کلی:  درصد31/00دقت کلی: 

فاصلةماهاالنوییبندی.ماتریسخطایطبقه4جدول
 خطایکاری)دقتکاربر( 4 2 6 9 5 9 کاربری

 1/7 1/0 0 8/16 0 0 100 باغ

 9/12 9/7 1/92 1/1 0 2/76 0 مرتع

 9/11 0 0 5/0 2/99 0 0 دار اراضی پست نم

 8/17 2/6 0 2/82 0 0 0 کشاورزی

 8/1 9/6 2/5 6/0 1/0 1/67 0 اراضی بدون پوشش گیاهی

 6/11 2/82 0 0 0 0 0 مسکونی

 100 1/15 1/92 1/11 1/0 1/67 0 خطای حذف )دقت نقشه بردار(

 100/3ضریب کاپای کلی:  درصد21/11دقت کلی: 

 

استفاده از نقاط با الگوریتم شبکة عصبی مصنوعی و شده و  نظارت یبند کاربری اراضی منطقه با روش طبقه ةنقش

درصد و بیشترین مساحت 1/1با  کاربری باغکاربری مربوط به  است. کمترین شده  ارائه 2شکل در  1331معرف در سال 

 .استدرصد 1/02 مربوط به اراضی سنگی و لخت با
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9114یکاربریاراضیدرسالبندطبقه


5004اراضیدرسالیکاربریبندطبقه


5094یکاربریاراضیدرسالبندطبقه

 5094،و9114،5004هایدرسالیشبکةعصبیمصنوعیتمبااستفادهازالگوریاراضیکاربریبندطبقه.5شکل
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در الگوریتم شبکة عصبی مصنوعی شده و  نظارت یبند کاربری اراضی منطقه با روش طبقه ةنقش 2در شکل 

کاربری  نشان داد کمترین 2331بندی کاربری در سال  است. نتایج طبقه شده  ارائه 2311و  ،2331 ،1331 های سال

 1جدول که از طور همان درصد است.03 درصد و بیشترین مساحت مربوط به اراضی کشاورزی با2با  کاربری باغمربوط به 

یافته و به اراضی کشاورزی   کاهشاز میزان اراضی سنگی و لخت  2331تا  1331ی ها زمانطی  ،نیز مشخص است

هکتار رسیده  0/1310هکتار به  0/1013که میزان این افزایش برای کاربری کشاورزی از  یطور به ؛است شده  افزوده

تار رسیده است. نتایج نشان هک 1/303هکتار به  3/013که از  یطور به ؛است. کاربری مسکونی نیز روندی افزایشی داشته

های اراضی سنگی و لخت،  یکاربرو مسکونی روندی افزایشی داشته و  ،های کشاورزی، باغ یکاربردهد روند تغییرات  یم

یافته به هر کاربری  اختصاصانواع کاربری و درصد  1جدول است. در  شده دار در منطقه کاسته و اراضی پست نم ،مراتع

 شده است. درج 2311و  ،2331، 1331ی ها سال در

 )الگوریتمشبکةعصبیمصنوعی(5094و،9114،5004یهاسالهایمختلفمربوطبهیکاربرمساحت.7جدول

 کاربری

9114 5004 5094 

مساحت

هکتار()

مساحت

 درصد()

مساحت

هکتار()

مساحت

 درصد()

مساحت

هکتار()

مساحت

 درصد()

 6/7 8/1002 8/2 7/918 7/5 9/218 مسکونی

 1/12 6111 9/51 1/1888 7/16 5/2980 اراضی سنگی و لخت

 5/76 2/10151 19 5/2872 8/9 5/1529 کشاورزی

 2/1 9/611 6/2 1/761 7/18 1/6267 دار اراضی پست نم

 7/0 2/97 6/6 8/501 2/65 1/5698 مراتع

 6/5 2/152 6 5/629 2/1 662 باغ

 100 5/11060 100 5/11060 100 5/11060 مجموع

 

 
)الگوریتمشبکةعصبیمصنوعی(5094و،9114،5004هایهایمربوطبهسالکاربری.9شکل
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تغییراتکاربریاراضی

دو  IDRISI17 افزار نرمدر  CROSSTABی منطقه با استفاده از دستور موردبررسهای  یکاربردر این مطالعه پس از تعیین 

-2331و  2331-1331 یها سالی بند طبقهاست. نتایج حاصل از مقایسه پس از  هشدشده مقایسه  یبند طبقهتصویر 

به  و لخت یسنگ یاراضتغییرات مشهود در این مقایسه تغییر کاربری  ازجملهشده است.  درج 3در جدول  2311

ری سطبه شکل  2331ستونی و تصویر سال به شکل  1331ی کاربری مربوط به تصویر سال ها کالس .کشاورزی است

 .است هکتارمختلف برحسب  یها کاربری در کالس ییراتتغ یزانم ةدهند نشان جدول است. مقادیر شده  ارائه

 هکتار(برحسب)5004-9114یهاسالدرمختلفیهاکاربریدرکالسییراتتغیزانم.8جدول

5004سال 

ل 
سا

13
31

 

 مسکونی کاربری
اراضیسنگیو

لخت
کشاورزی

اراضیپست

دارنم
باغ مراتع

 - - - - - 7/795 مسکونی

 2/99 2/9 5/10 5/1602 6000 7/27 اراضی سنگی و لخت

 2/70 9/16 8/2 9/8711 9/50 1/112 کشاورزی

 11 1/66 7/185 5/127 68 6/11 دار اراضی پست نم

 1/1 2/26 0 2/2 2/20 7 مراتع

 9/619 0 11 1/8 2/1 8/6 باغ

 

هکتار از  0/1230د که حدود کرتوان برداشت  یم ،2331و  1331های سال  یکاربر ةاز مقایس با توجه به نتایج حاصل

هکتار از اراضی  0/111شده است و همچنین   یلتبدزمانی به اراضی کشاورزی  ةاراضی سنگی و لخت در این فاصل

 شده است.  یلتبدسکونی هکتار از اراضی سنگی و لخت به کاربری م 1/10کشاورزی به کاربری مسکونی و همچنین 

 هکتار(برحسب)5094-5004یهاسالدرمختلفیهاکاربریدرکالسییراتتغیزانم.1جدول

5094سال 
ل 

سا
23

31
 

 مسکونیکاربری
اراضیسنگیو

لخت
کشاورزی

اراضیپست

دارنم
باغمراتع

 - - - - - 1/331 مسکونی

 3/03 - 0/0 1110 0/2312 1/10 اراضی سنگی و لخت

 21 0/0 - 3/3031 1/3 2/11 کشاورزی

 1/0 2/10 0/213 2/11 2/13 - دار اراضی پست نم

 1/02 1/11 - 23 2/0 3/03 مراتع

 3/031 0/1 - 0/21 21 0/1 باغ

 

است. بیشترین  شده  ارائه 3جدول در  2311و  2331ی ها سالدر ی مختلف ها کالسنتایج حاصل از تغییرات کاربری 

هکتار از اراضی  1110که  استتغییر کاربری اراضی سنگی و لخت به کاربری کشاورزی  ،های موجود یکاربرتغییر 

های مشهود در  یکاربرشده است. از دیگر تغییر   یلتبد 2311سال در به اراضی کشاورزی  2331سال در سنگی و لخت 

و  یسنگهکتار از اراضی  1/10که  یطور به ؛استاتع به اراضی مسکونی تغییر کاربری اراضی سنگی و لخت و مر ،منطقه

 ،نیز مشخص است 3که در جدول  گونه شده است. همان  یلتبدهکتار از اراضی مرتع به کاربری مسکونی  3/03و  لخت

ا شتاب غیرکشاورزی و اراضی مرتعی آن ب مساحت یک اکوسیستم پایدار ،سال اخیر بیست طی ،نتایج پژوهشبراساس 



 699… یلندستاپایشتغییراتکاربریاراضیبااستفادهازتصاویرماهواره

نشده و سودجویانانه و بدون توجه به ارزیابی توان محیطی  کننده کاهش یافته و به تبع آن سطوح کشاورزی آمایش نگران

محیطی  های زیست انحطاط اراضی و اکوسیستم چیزی نیست جز این رخداد  ؛گیری یافته است و اکولوژیک افزایش چشم

زراعت  افزایش نیافته و عمدتاً همهای کشاورزی )زراعت و باغ( همگام با  فعالیتگیری دیگر اینکه  نتیجه شناختی. و بوم

دار  گردد که بیشتر سطح آن در گذشته اراضی پست نم میرزا برمی های ژئومورفولوژیک دشت خان بوده است. نیز به ویژگی

خاک چنین تناسبی را بروز  بوده و درواقع کاربری کشاورزی نداشته است. چون تهویه و زهکشی خاک و بافت سنگین

نشده کاربری کشاورزی بدان تحمیل  صورت آمایش هو ب بلکه کاربری طبیعی و منابع طبیعی داشته و متعاقباً ،نداده است

 ای برای این دشت و روستاهای پیرامونی آن داشته باشد. کننده تواند عواقب نگران شده که می

گیرییجهنت
ها  مکانی آن - های زمانی از داده استفادهو  ،سیستم اطالعات جغرافیایی ،جش از دورهای سن یوراروزافزون فن توسعة

های  ریزی و کاربرد سیاست کنندگان برای مدیریت و برنامه تواند به مدیران و استفاده منظور بررسی روند تغییرات می به

ی ها سالسی تغییرات کاربری در سه دهة گذشته )برر منظور به. بنابراین، در این راستا این مطالعه پایدار کمک کند ةتوسع

و  ،، حداقل فاصلهیحداکثر احتمال، شبکة عصبی مصنوعچهار روش  با کاربردِمیرزا  ( در دشت خان2311، و 2331، 1331

ی کاربری اراضی بند طبقهی ا ماهوارهدادنِ تصحیحات الزم بر روی تصاویر  و پس از انجام انجام شد ماهاالنویی ةفاصل

 یساز ماتر یریگ دقت با بهره ةنسبت به محاسب یشی،آزما یها از نمونه یر،تصاو یبند دقت طبقه یبررس یراانجام شد. ب

استفاده شد. نتایج نشان داد روش حداکثر احتمال و شبکة  کاپا یبدقت کل، ضر یآمار یها شاخص ةخطا و محاسب

و  ،2331، 1331ی ها سالبکة عصبی مصنوعی برای بوده است. روش ش تر مناسب ها روشعصبی مصنوعی از دیگر 

. روش است داشته ها روشی نسبت به دیگر تر مناسبعملکرد  23/33و  ،00/33، 01/32ترتیب با دقت کلی  به 2311

ی کاربری اراضی بند طبقهدرصد الگوریتم مناسب جهت 13/31و  ،10/31، 3/33ترتیب با دقت کلی  حداکثر احتمال نیز به

دقت کلی و  ازنظری تر نامناسبت یوضع ها روشبوده است. روش حداقل فاصله نسبت به سایر  موردمطالعه ةبرای منطق

 ،توان به افزایش کاربری کشاورزی، مسکونی یم ،ی موجودکاربرافتاده در  ضریب کاپا داشته است. از تغییرات اساسی اتفاق

 یاراض یکاربر ییرموجود تغ های یکاربر ییرتغ بیشترین دار و اراضی سنگی و لخت اشاره کرد. و کاهش اراضی پست نم

در  یکشاورز یبه اراض 2331سال در و لخت  یسنگ یهکتار از اراض 1110است که  یکشاورز یو لخت به کاربر یسنگ

و لخت و مراتع به  یسنگ یاراض یکاربر ییرمشهود در منطقه تغ های یکاربر ییرتغ یگراست. از د شده  یلتبد 2311سال 

 یمسکون یمرتع به کاربر یهکتار از اراض 3/03و لخت و  یسنگ یهکتار از اراض 1/10 که یطور به ؛است یمسکون یاراض

و  ،3/3، 1/0ترتیب از  که به یطور به ؛اند داشتهو باغ روند افزایشی  ،سه کاربری مسکونی، کشاورزی است. شده  یلتبد

بیشترین تغییر مربوط به افزایش  ،بنابراین .رسیده است 2311درصد در سال 2/0و  ،0/12، 2/1به  1331درصد در سال 1/1

های اراضی سنگی و لخت،  یکاربرهکتار افزایش داشته است.  2/3112کشاورزی بوده که به میزان  کشت یرزسطح 

درصد 0/20و  ،1/13، 1/02از  1331ترتیب در سال  که به یطور به است؛  داشتهدار روندی کاهشی  و اراضی پست نم ،مرتع

 درصد رسیده است.1/3و  ،0/1، 1/10به 
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