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 چکیده
باشد. برهمين مي محيطي تغييرات بازنگري و طبيعي منابع مدیریت بررسي هايجنبه ترینمهم از یکي اراضي کاربري

 همچنين و انسان زندگي روي بر پدیده این که ايملاحظه قابل تأثيرات به توجه با اراضي کاربري تغييرات مبنا، بررسي

آل امکانات لازم عنوان منبعي ایدهازدور بهدرحال حاضر، سنجش. رسدمي نظربه ضروري و لازم امري دارد، زیستمحيط

هاي هرساني نقشروزطریق استخراج و به زمين، از از انسان استفاده نوع و ياراض يکاربر راتييتغ از يآگاهو کافي را جهت 

وش ردهد. بر این اساس، پژوهش حاضر با هدف بررسي تغييرات کاربري اراضي بهپوشش زمين در اختيار کاربران قرار مي

هاي خراسان شمالي و خراسان رضوي طي شيروان، واقع در بين استان -بندي شيءگرا در حوضه آبریز قوچانطبقه

براي  ،0و  5  لندست ماهواره OLIو  TMهاي انجام شد. بدین منظور ابتدا تصاویرسنجنده 6301ا ت 6311هاي سال

بندي هاي پوشش زمين منطقه مورد مطالعه با روش طبقههاي مورد نظر تهيه شده و از طریق این تصاویر نقشهسال

 دست آمد. در نهایتسطوح آبي و مرتع بهشيءگرا در شش کلاس مناطق مسکوني، اراضي آبي، اراضي دیم، اراضي آیش، 

هاي مورد مطالعه از جهات کميت آمده، تغييرات پوشش زمين طي سالدستهاي کاربري اراضي بهاز طریق نقشه

مورد بررسي قرار گرفت. نتایج این تحقيق نشان داد که  LCMمساحتي، توزیع مکاني و روند تغييرات با استفاده از مدل 

هاي مسکوني، اراضي آبي،  اراضي دیم داراي روند کاهشي و کاربري هاي آیش وي مورد مطالعه کاربريدر طي بازه زمان
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 مقدمه -1

 ترینمنظور رفع نيازهاي گوناگون است. از جمله مهمبرداري انسان از زمين بهکاربري اراضي شامل انواع بهره

هاي شهري کشت، ایجاد سازه مختلف هايشيوه شامل جهان سراسر در زميناز  انسان اقتصادي و مکاني استفادۀ

بر  مؤثر و پویا عامل یک عنوانبه اراضي کاربرياهميت لذا، (. 38و0باشد )معدني مي مواد استخراج و زیربنایي،

 آن به مربوط تغييرات و تهيه شده آن از دقيقي کيفي و کمي اطلاعات همواره که کندمي ایجاب زیستي، شرایط

 در ،ينيزم اتيعمل ۀليوسهب هاهنقش نیا يۀتهي بالا ۀنیهز به توجه با .(5هاي زماني کوتاه تعيين شود )بازه در

 (.21) است شده مطرح منظور نیا يبرا تربمناس روش عنوانبه ياماهواره ریتصاو از استفاده رياخ يهاسال

اي هاطلاعات جغرافيایي براي تهيۀ نقشۀ کاربري اراضي در زمانازدور و سيستم هاي سنجشتکنيک از استفاده

انجام است.  قابل راحتيبه ایجادشده تغييرات نقشۀ به راستاي دستيابي در یکدیگر با هاآن مقایسۀ و مختلف

 استخراج به نسبت توانمي هزینۀ و زمان کمترین با ازدورسنجش چندزمانۀ هايداده از استفاده با بنابراین،

اي با دو روش کلي پردازش بندي تصاویر رقومي ماهوارهطبقه (. در حال حاضر،25نمود ) اقدام اراضي هايکاربري

ت، هاي عددي تصاویر اسبندي ارزشپایه مبتني بر طبقهشود. روش پيکسلپایه و شيءپایه انجام ميپيکسل

مربوط به محتوا، بافت و زمينه را نيز در  هاي عددي؛ اطلاعاتبر ارزشدرحالي که روش جدید شيءگرا علاوه

 گيرد. کار ميبندي تصاویر بهفرآیند طبقه

ها و رویکردها قرار دارد و براي آشکارسازي هایي است که در بين مجموعۀ روشسازي یکي از روشمدل

 سازيمدل هازمينهاز  بسياري توان گفت در(. مي0رود )کار ميهاي سيستم پوشش و کاربري اراضي بهدیناميک

هایي مدل زنجيره با تلفيق توانایي LCM(. مدل 36است ) ازدورتحليل سنجش و تجزیه از جداناپذیري بخش

( با آموزش پس انتشار خطا، رگرسيون لجستيک و MLPمارکوف، روش شبکه عصبي چندلایه پرسپترون )

MOLA (.28و  0است ) سازي فرآیندهاي پيچيده برخورداراز کارایي خوبي در شبيه 

ز جا به ذکر مواردي اجهت بررسي تغيرات کاربري اراضي تحقيقات زیادي توسط محققين انجام شده که در این

 يیايجغراف عاتطلاا ستميس و دورسنجي هايروش از استفاده بااي در مقاله( 61شود: جبار و ژو )ها اکتفا ميآن

 ندهايیفرا و پرداخته 2883تا  6008 زماني بازه در عراق جنوب در بصره استان طييمح اکو راتييتغ شیپا به

 طيياکومح بیتخر عوامل عنوانبه را هابالات نابودي و اهييگ پوشش بیتخر ني،يشهرنش شوري، ي،یزاابانيب

روش  براساس ياراضي کاربر/پوشش يبندطبقه به که يپژوهش در( 21. رضایي مقدم )نمودند يیشناسا منطقه

 گراشئ روشبندي بهدر طبقه که دادند نشان ،پرداختند یيغر جانیآذربا استان در ياماهواره ریتصاو و گرائش

افزایش  ،هیپاکسليپ روش با سهیمقا در زين دشدهيتولهاي نقشه دقت شتر،يب طبقات تعداد صيتشخ امکان ضمن

ي ط لندست ياماهواره ریصاوپایه تپيکسل شدهتنظار يبندطبقه از استفاده با (6عبدالکاوي و همکاران ).بایدمي



 
 ...بندي شيءگرااستفاده از روش طبقه مطالعه و بررسي تغييرات کاربري اراضي با

انسيه شهابي و زاده کامران، مهدي بابائي، خليل وليهوشنگ سيفي

 

 نتایج نشان داد که .نمودند يبررس را مصر لين رود يشرق يدلتا پوشش و يکاربر راتييتغ 2880تا  6000

در تحقيق خود براي  (20. شریفي )است بوده يکشاورز مزارع به ریبا يهانيزم لیتبد در راتييتغ نیشتريب

سطح شهرستان تبریز از روش شئ گرا استفاده کرده و توانست تغييرات را بررسي تغييرات کاربري اراضي در 

بندي شيءگرا هاي زماني مورد مطالعه نمایش دهد. نتيجۀ پژوهش این محقق، دقت بالاي روش طبقهطي بازه

( در مطالعۀ خود نقشۀ کاربري اراضي 5در بررسي تغييرات کاربري اراضي را نشان داد. عزیزي و همکاران )

پایه در طي سه دورۀ اي لندست و به روش پيکسلهمره سرخي استان فارس را با استفاده از تصاویر ماهوارهکو

در دورۀ اول  LCMاستخراج کردند. بررسي تغييرات کاربري اراضي با استفاده از مدل  2862و  2888، 6001

کاهش مساحت مربوط به کلاس  و دورۀ دوم نشان داد که بيشترین افزایش مساحت در کلاس مرتع و بيشترین

 ياماهواره ریتصاو از استفاده با را هند در ياراض يکاربر راتييتغ يسازمدل (23باشد. راوات و کومار )جنگل مي

 يکارآمد بر ياماهواره ریتصاو پردازش با محققان نیا. دادند انجام 2868تا  6008تا  يهاسال يبرا لندست

( 61اي که هگاز و کالوپ )در مطالعه .نمودند ديتأک ياراض يکاربر راتييتغ روند يابیارز در ازدورسنجش ریتصاو

اند، تغييرات ازدور انجام دادهدر دو شهر طلخا و منصوره در استان دقهليه مصر با استفاده از تصاویر سنجش

نشان داد که مشخص کردند. تجزیه و تحليل تغييرات  2868تا  6005کاربري اراضي این منطقه را از سال 

درصد کاهش یافته است. ندیم  33هاي کشاورزي درصد افزایش پيداکرده درحالي که زمين 38مناطق شهري 

اي لندست استخراج هاي ماهواره( در پژوهشي تغييرات کاربري اراضي تالاب ميانکاله را با استفاده از داده22)

ن بندي استفاده شده است. نتایج این تحقيق حاکي از آپایه براي طبقهبندي پيکسلکرد. در این تحقيق از طبقه

است که کاربري اراضي شهري رشد چشمگيري داشته ولي در مقابل سطح تالاب کاهش معناداري داشته 

ي ادر تحقيقي به بررسي تغييرات کاربري اراضي دشت مغان با استفاده از تصاویر ماهواره (1است.بابایي نوران )

ت هاي پوشش زمين در هشپایه و شيءگرا نقشهدر این مطالعه با استفاده از روش پيکسل لندست پرداخته است.

ري پایه براي بررسي تغييرات کارببندي شد که دقت بالاي روش شيءگرا نسبت به روش پيکسلکلاس طبقه

سازي به آشکار GIS و ازدورسنجش هايتکنيک از استفاده بااي ( در مقاله66زاده )اراضي ثابت شد. فيضي

پرادخته است. این محقق به این نتيجه  6000-288-2882-2865هاي تغييرات کاربري اراضي در طي سال

یادشده ضمن افزایش اراضي باغي، تخریب و تبدیل اراضي مرتعي خوب به مراتع ضعيف  ۀدر سه دوررسيد که 

 ايکن در ياراض يکاربـر راتييتغ( 60ان ). مارشال و همکارگرفته استتوجي صورتو اراضي دیم در سطح قابل

ۀ باز رد لندست ياماهواره ریتصاو از قيتحق نیا در هاآن. دادند قرار يبررس مورد يمياقل راتييتغ با ارتباط در را

 لعوام در رييتغ روندپایه روش پيکسلبه ياماهواره ریتصاو پردازش با و نموده استفاده 2862تا  6003 يزمان

 يسازمدل ( به68فتح اللهي و رودباري ) .دادند قرار يبررس مورد را ياراض يهايکاربر يرو بر آن اثرات و يمياقل

در سطح شهرستان نکا پرداخته و به این  (LCM) نيسرزم رييتغ سازمدل از استفاده با ياراض يکاربر راتييتغ
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هکتار کاهش داشته و بيشترین  2201اراضي جنگلي  2861تا  6000هاي که در طي سالنتيجه رسيدند 

 .تغييرات مربوط به تبدیل اراضي جنگلي به کشاورزي بوده است

ر تبندي تصاویر رقومي جهت استخراج کاربري اراضي بيشدهد که در طبقهبندي پيشينۀ تحقيق نشان ميجمع

ا هیک از پيکسل بندي براساس ارزش عددي هرپایه استفاده شده است. این نوع ازطبقههاي پيکسلاز روش

ر پایه دهاي پيکسلباشد. توانایي روشها در سطح زمين ميشود که نتيجه بازتاب هر یک از عارضهانجام مي

ر شود. این اممياي هنگامي که اشياء متفاوت اطلاعات طيفي مشابهي دارند، محدود بندي تصاویر ماهوارهطبقه

بندي شيءگرا گردد. درحالي که در روش طبقهپایه ميبندي پيکسلهاي طبقهموجب کاهش صحت روش

ها براساس شکل، بافت و تن خاکستري در سطح تصویر اطلاعات طيفي با اطلاعات مکاني ادغام گردیده و پيکسل

قت با توجه به د شود.ها انجام ميبندي تصاویر براساس سگمنتسازي شده و طبقهبا مقياس مشخص سگمنت

سازي تغييرات کاربري اراضي  با روش پژوهش حاضر با هدف آشکاربندي شيءگرا، روش طبقه روز بودنبالا و به

 گيرد.مورد بررسي قرار مي 6301تا  6311هاي در طي سال LCMگرا و مدل بندي شئطبقه

 روش تحقیق -2

 معرفی منطقۀ مورد مطالعه-2-1

هاي خراسان شمالي و خراسان رضوي آبخيز بين استان هايمنطقۀ مورد مطالعه در این تحقيق، یکي از حوضه

بين  هکتار است که از لحاظ موقعيت جغرافيایي 512001باشـد. مساحت این حوضه شـيروان مي-نام قوچانبه

درجه و  31هاي جغرافيایي دقيقۀ شــرقي و عر  30درجه و  50دقيقه تا 21درجه و  51هاي جغرافيایي طول

متر و حداکثر  005 (. ارتفاع منطقه حداقل6شکل واقع شده است )  دقيقۀ شمالي 00و  درجه 31دقيقه تا  51

 وهوايخشک با آبمتر بالاتر از سـطح دریا بوده و از لحاظ شـرایط اقليمي این منطقه جزو مناطق نيمه 2022

 باشد.متر در سال ميميلي 213معتدل و سرد با متوسط بارندگي 
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 شیروان-قوچان ۀحوض يیایجغراف تیموقع: (1)شکل 

Figure (1): Geographical location of Ghuchan-Shirvan Basin 

ماهوارۀ  TMســنجندۀ  از تصــاویر مطالعه مورد منطقۀ اراضــي کاربري هاينقشــه منظور تهيۀدر این پژوهش به

Landsat 5 ــنجندۀ ــاویر س ــنجندۀ  DEMهاي و داده Landsat 8ماهوارۀ  OLI، تص با  Terraماهوارۀ  Asterس

ــت.متر ا 38قدرت تفکيک  ــده اس ــتفاده ش ــازمان  س ــایت س ــاویر مورد نياز از س ــيح که ابتدا تص با این توض
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اي مشخصات تصاویر ماهواره 6جدول دریافت شـدند.  Geo TIFFفرمت شـناسـي آمریکا درخواسـت و بهزمين

 دهد.شده در پژوهش حاضر را نشان مياستفاده

ــتخراج کاربريبندي و پردازش، طبقهبراي  ــهمدلهاي مورد نياز، اس ــازي تغييرات و خروجي نقش هاي نهایي س

 استفاده شده است.  ENVI, eCognition, IDRISI Selva, ArcGIS افزارهايترتيب از نرمبه

 اي مورد استفاده در تحقیق هاي تصاوير ماهواره(: ويژگی1جدول )

Table (1): Features of satellite imagery used in research 
 سطح تصحیحات مبنا تاريخ گذر رديف سنجنده ماهواره

Landsat 5 TM 30 618 61/82/6311 WGS84 LIT 
Landsat 8 OLI 30 618 60/82/6301 WGS84 LIT 

 بررسی کیفیت تصاوير-2-2

ـــاویر قبل از هرگونه تجزیه پژوهش  نیدر ا خطاي اتمســـفري و  و تحليل و پردازش از نظر وجودکيفيـت تص

بنابراین در این پژوهش جهت تصـحيح اتمســفري روش فلش بر روي تصــاویر اعمال . هندسـي بررســي شـدند

این نوع  کارگيري. همچنين با بهداشـته باشد یيبالا صـحت يبندطبقه ندآیتا با حذف اثرات اتمسـفر فرگردید 

 .را داشته باشند گریکدی با سهیمقا تيرا نرمال کرد تا قابل ریتصاو توانيمتصحيح اتمسفري 

ها و هاي برداري جادهبراي بررسـي وضـعيت هندسـي تصـاویر و اطمينان از مناسب بودن هندسۀ تصاویر، لایه

اي قرار داده شــد و با انجام این روش از صــحت هندســي تصــاویر مورداســتفاده ها روي تصــاویر ماهوارهآبراهه

 اطمينان حاصل گردید.

 تصاويرسازي آماده-2-3

ـــاویر مربوط بـه منطقـۀ مورد مطـالعـه و اطمينـان از عدم وجود خطاهاي رایج، جهت تعيين پس از دانلود تص

استفاده گردید. پس از این مرحله،   Envi 5.3افزارموج،  نوع سـنجنده و ادغام تصـویرهاي مورد نياز از نرمطول

براساس محدودۀ مورد مطالعه برش داده شد و در مرحلۀ  ArcMap 10.4.1فزار شده در محيط نرمتصاویر ادغام

  Envi 5.3و eCognition 9افزارهاي ذخيره گردیـد تـا براي ورود بـه نرم IMAGINE Imageآخر در فرمـت 
 هاي موردنظر آماده گردد.بندي و استخراج کاربريجهت طبقه

 بندي تصاوير بر مبناي پردازش شیءگراطبقه-2-0

. پس (21) دهدهاي پوشش اراضي را به اشياء تصویري ارتباط ميیندي است که کلاسآفر بندي شـيءگراطبقه

وع از یابند. این نها اختصاص ميبندي، هر یک از اشـياء تصویري به یکي )یا هيچکدام( از کلاسیند طبقهآاز فر
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ــفر طبقه ــت و ارزش عوار  را به ارزش فازي )بين ص ــتوار اس ــاس منطق فازي اس  ۀو یک( با درجبندي براس

 عضویت متفاوت در بيش از یک ۀها با درجیند پيکسلآکند. در این فرعضویت معين براي هر کلاس تبدیل مي

بندي براســاس الگوریتم عضــویت نســبت به هر کلاس، طبقه ۀشــوند و براســاس درجبندي ميکلاس طبقه

 (.62شوند )ترین همسایه انجام مينزدیک

 سازيسگمنت-2-0

 . سگمنت(3) ویر به واحدهاي تصویري مجزا استابندي تصترین مرحله در ریزطبقهسازي اولين و مهمسگمنت

 ترینمهم هاي همسایه در داخل یک ناحيه است که شباهت نظير ارزش عددي و بافتمعني گروهي از پيکسلبه

 هاي تصویريئش شده وزيساتنسازي، تمام تصویر سگمدر طول فرآیند سگمنت. (63)ها استمعيار مشترک آن

 هايئش ۀدر ميانگين انداز شوند. تنظيم پارامتر مقياس مستقيما  براساس معيار همگني در رنگ و شکل توليد مي

 عددي بداده و برعکس با انتخا هاي تصویري بزرگ رائایجاد ش ۀگذارد و ارزش بزرگ اجازتصویري تأثير مي

بر پارامتر مقياس، ترکيب نواري علاوه(. 65) شودتري توليد ميهاي کوچکعنوان مقياس، سگمنتکوچک به

گراي ئسازي است، در تحليل شپارامترهاي مؤثر در کيفيت سگمنت بندي نيز یکي دیگر ازمناسب براي طبقه

سازي، امکان اعمال وزن براي هرکدام از هترین ترکيب نواري براي سگمنتب بر امکان استفاده ازتصاویر علاوه

همراه به  Multi Resolution Segmentationسازي . در تحقيق حاضر سگمنت(63) نوارها نيز وجود دارد

Spectral Difference Segmentation شد و از ترکيب نواري کار گرفته بهRGB  براي تصویر 0-3-2صورت به 

تحليل  و ي این منظور با تجزیهاستفاده گردید. برا 6301براي تصویر سال  5-0-3و ترکيب نواري  6311سال 

-براي سگمنت 38سازي تصاویر با پارامتر مقياس متفاوت و تفکيک مکاني تصاویر، پارامتر مقياس نتایج سگمنت

، 6301براي تصویر  5-0-3، باندهاي 6311براي تصویر سال  0-3-2دليل اهميت باندهاي به سازي انتخاب شد.

 2شده در جداول دادههاي نمایشسازي، وزن( جهت انجام سگمنتSlope( و شيب )DEMمدل رقومي ارتفاع )

 درنظر گرفته شد. 3/8و فشردگي  1/8اعمال گردید. همچنين معيار نرمي شکل  3و 

 1311براي تصوير سازي هاي انتخابی براي ترکیب نواري منتخب در فرآيند سگمنتوزن (:2)جدول 

Table (2): Selective weights for selected strip composition in segmented process for 1998 image 
 وزن اعمال شده نوار تصوير

 38 2باند 

 38 3باند 

 38 0باند 

 5 مدل رقومي ارتفاع

 5 شيب

 688 جمع
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 1331براي تصوير سازي هاي انتخابی براي ترکیب نواري منتخب در فرآيند سگمنتوزن(: 3جدول )

Table (3): Selective weights for selected strip composition in segmented process for 2017 image 
 وزن اعمال شده نوار تصویر

 38 3باند 

 38 0باند 

 38 5باند 

 5 مدل رقومي ارتفاع

 5 شيب

 688 جمع

 بندي طبقه-2-6

 ۀرجکه دطوريبه یابند،طبقات اختصاص ميیک از هاي تصویري به یکي یا هيچئدر این فرآیند، هر یک از شـ

و براساس  (26) شودمي مفسر براي طبقات مشخص ۀوسيلشـده بهبراسـاس شـرایط تعریف ئویت هر شـضـع

 محيط بندي درطبقه گيرد. این نوعبندي انجام ميمشـــخص، طبقه ۀیت در یک طبقضـــوع ۀترین درجـبيش

ـــت.  eCoginitionافزار نرم رین بالات گيرد تابندي چندین بار انجام ميمعنا که طبقهبدین فرآیندي پرتکرار اس

براساس  هاي تصویريئگرا هر یک از شـئویت براي طبقات حاصـل شـود. طي فرآیند پردازش شـضـع ۀدرج

تعریف شرایط مناسب  eCognitionافزار در نرم شوند.هاي مختلف نسبت داده ميویتشـان به کلاسضـع ۀدرج

هاي مربوط به اطلاعات طيفي و دهد. با تعيين ویژگيبندي فازي را تشـــکيل ميي طبقهبراي هر کلـاس مبنـا

 ,Maxتوان از عملگرهاي منطق فازي شــامل ها در طي فرآیند پردازش تصـویر، ميهاي هندسـي کلاسویژگي

Or ش زعملگري با حداکثر ارزش بازگشــتي از ارزش فازي، ميانگين حســابي ارزش فازي، ميانگين هندســي ار

ضربي از ارزش فازي استفاده نموده و شرایط مناسب ، عملگري بازگشـتي به عنوان حاصـلAndفازي و عملگر 

)عملگر بازگشتي  Andبر اسـتفاده ازالگوریتم فازي در تحقيق حاضـر علاوه (.1بندي را تعریف نمود )براي طبقه

 ها تعریف شده است:صورت زیر براي کلاسضربي از ارزش فازي( شرایط بهعنوان حاصلبه

   هابندي کلاس( براي طبقهNDVIاستفاده از شاخص پوشش گياهي ) -

که براي جداسازي آب از خاک و  اسـت یيهاشـاخص نیتريو کاربرد نیترسـاده ن،یترشـاخص از معروف نیا

 محاسبه شد.  6 باشد این شاخص از طریق رابطۀپوشش گياهي مي

 (6       )                                                     NDVI=
NIR-RED

NIR+RED
  

  باشد.مي OLIقرمز نزدیک سنجندۀ ترتيب باند قرمز و مادونبه NIRو  REDدر این رابطه 
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 عنوان عاملي مؤثر در جداسازي کلاس مرتع از کلاس اراضي دیم و آبي.( بهSahpe) استفاده از عامل شکل -

 عنوان عاملي در جداسازي کلاس دیم از کلاس مرتع.( بهDEMاستفاده از لایۀ مدل رقومي ارتفاعي ) -

 استفاده از لایۀ شيب براي جداسازي کلاس شهري از اراضي آیش و اراضي بایر. -

 نتايج  بحث و -3

بندي تا طبقه بنابراین هيچ عي، آگاهي از صحت و درستي آن است.وکارگيري هر نوع اطلاعات موضبه ۀلازم

-استخراج ۀاز نسبت صحت نقش تکميل نيست و براي کسب اطمينان، که دقت آن مورد ارزیابي قرار نگرفتهزماني

بندي بيانگر سطح اعتماد به طبقه . دقت(20) اي دقت آن باید مورد ارزیابي قرار گيردشده از تصاویر ماهواره

دقت از پایه روش پيکسلو  گراروش شئهشده ببندي انجامقهشده است. براي ارزیابي دقت در طباستخراج ۀنقش

يبندبقهط حيصح يهاکسليپ است که نسبت يبنداز دقت طبقه ينيانگيمي دقت کل .فاده شده استاست کلي

 (.2)رابطۀ  دهديمعلوم را نشان م يهاکسليشده به جمع کل پ

(2                                                    )i=
nii

ni+
*100    

تعداد  +niاند وبندي شدهدرستي در هر کلاس طبقههایي که بهتعداد سگمنت niiکاربر به درصد،  iدر رابطۀ بالا 

 اند.بندي شدهها طبقهاشتباه در کلاسدرستي و هم بههایي است که هم بهکل سگمنت

 ساز تغییر زمینمدل فاده ازتآشکارسازي تغییرات با اس-3-1

شناختي است که براي تشخيص مسئله مبرم و رو افزاري براي ایجاد توسعۀ پایدار بومساز تغيير زمين، نرممدل

ار صـورت ابزبه افزایش تغييرات زمين و نيازهاي تحليل حفظ تنوع زیسـتي طراحي و سـاخته شـده اسـت و به

نيز در  ArcMapافزار صــورت افزونه براي نرموجود داشــته، همچنين به IDRISIافزار درون ســامانۀ نرمجانبي 

سازي تجربي تغييرات کاربري اراضي و تأثير آن توان به ارزیابي و مدلساز ميکمک این مدل  دسترس است. با

به دو نقشۀ پوشش زمين، متعلق به  MLCجایي که مدل (. از آن2ها و تنوع زیستي پرداخت )بر زیستگاه گونه

شده براي هاي پوشش اراضي توليد( در پژوهش حاضـر، نقشـه60عنوان ورودي نياز دارد )هاي گوناگون بهزمان

در نهایت، براي تحليل تغييرات منطقه انتخاب شــدند.   LCMعنوان ورودي مدل به 6301و  6311هاي ســال

تغيير خالص و انتقال از هر کاربري به کاربري دیگر در طبقات گوناگون هـا در هر کاربري، هـا و افزایشکـاهش

 روند کلي تحقيق را نشان 2صورت نقشه با قسمت آناليز تغييرات مدل ارزیابي گردید. شکل پوشـش اراضـي به

 دهد.مي
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  : روند کلی تحقیق(2)شکل 

Figur (2): General research process 
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 ارزيابی -3-2

بررســي کيفيت رادیومتري و کنترل هندســي تصــاویر نشــان داد که تصــاویر منتخب از کيفيت مطلوب نتایج 

ــاویر، از روش طبقه ــيءگرا بهبرخوردار بودند. پس از اطمينان از کيفيت تص ــي نوین جهت بندي ش عنوان روش

هاي کلاس )آب شش بندي شيءگراهاي مختلف اسـتفاده گردید. بنابراین با اسـتفاده از طبقهاسـتخراج کاربري

 منطقۀ در اراضي کاربري هایي از عنوان کلاسسـطحي، کشاورزي آبي، مرتع، دیم، آیش و مناطق مسکوني(  به

را نشان  6301و  6311هاي سال به مربوط اراضي کاربري هاينقشه 0و  3شکل  مطالعه، اسـتخراج شـد. مورد

 دهد.مي

 
  1311(: نقشۀ کاربري اراضی سال 3شکل )

Figure (3): Land use map in 1998 
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 1331(: نقشۀ کاربري اراضی سال 0شکل )

Figure (4): Land use map in 2017 

يني شده با نقشۀ واقعيت زمبنديهاي طبقهشده، با مطابقت دادن نقشهبنديهاي طبقهجهت ارزیابي صحت نقشه

و  0آن ضریب کاپا و دقت کلي در قالب جداول حاصل از مطالعات ميداني ماتریس خطا تشکيل شد و براساس 

 محاسبه گردید. 5

 1311بندي تصوير سال ماتريس خطاي طبقه (:0)جدول

Table (4): Matrix classification error in 1998 
 هاي واقعیت زمینیداده

 کلاس سطوح آبی اراضی آبی  مرتع ميد یاراض مناطق مسکونی اراضی آيش جمع

 سطوح آبي 1 8 8 8 8 8 1

 اراضي آبي 8 1600 8 8 8 8 1600

 مرتع 8 8 03205 61 8 61 03320

 اراضي دیم 8 8 60 61355 8 8 61310

 مناطق مسکوني 8 8 8 8 356 8 356

 اراضي آیش 8 61 28 60 8 38150 38101

 جمع 1 1261 03320 61305 356 38116 

  03دقت کلي :               02/8ضریب کاپا: 
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 1331بندي تصوير سال ماتريس خطاي طبقه(: 0جدول )

Table (5): Matrix classification error in 2017 
 هاي واقعیت زمینیداده

 کلاس سطوح آبی اراضی آبی  مرتع ميد یاراض مناطق مسکونی اراضی آيش جمع

 سطوح آبي 16 8 8 8 8 8 16

 اراضي آبي 8 1116 8 8 8 8 1116

 مرتع 8 8 00515 68 8 2 00501

 اراضي دیم 8 65 8 63236 8 8 63231

 مناطق مسکوني 8 8 8 8 001 8 001

 اراضي آیش 8 8 0 60 8 21005 21861

 جمع 16 1111 00503 63255 001 21001 

  01دقت کلي :                 00/8ضریب کاپا: 

بندي تصاویر ( و روش نوین طبقه0بالا )لندست هاي با قدرت تفکيک مکاني دليل اسـتفاده از دادهدر نتيجه، به

ــئ ــل از طبقه)روش ش ــبي بود بهگرا(، نتایج حاص ــهگونهبندي داراي دقت مناس هاي اي که دقت کلي در نقش

 دست آمد. درصد به 01و  00ترتيب به 6301و  6311هاي شدۀ سالبنديطبقه

 ( تغييرات کاربري اراضي در منطقۀ6301 تا 6311)شده در بازۀ زماني مورد مطالعه بنديهاي طبقهبا بررسي نقشه

 دهد. شيروان نشان مي-تغييرات کاربري اراضي را در حوضۀ آبخيز قوچان 5مورد مطالعه مشخص گردید. شکل 

 
  1331تا  1311هاي (: تغییرات کاربري اراضی طی سال0شکل )

Figure (5): Land use changes during the years 1998 to 2017 
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هکتار داراي  05165هاي مورد بررسي با حدود هاي آیش و اراضي دیم در طي سالکاربري 5با توجه به شکل 

 00036ميزان به هاي مسـکوني، اراضـي آبي، مرتع و سطوح آبي  جمعا روند کاهشـي بوده، درحالي که کاربري

ــته ــي را داش ــدهاي مختلف در منطقه مورد مطالعه براي بهبود و اند. هکتار روند افزایش دليل این امر احداث س

باشد که از جمله اثرات آن تبدیل اراضي دیم و آیش به اراضي گسترش کشاورزي با حداکثر بازدهي مناسب مي

 هاي کشاورزي منطقه مورد مطالعه است. آبي جهت استفاده هرچه بهتر از پتانسيل

  LCMعنوان ورودي مدل به 6301و  6311هاي شده سالي پوشـش اراضي توليدهادر پژوهش حاضـر، نقشـه

ها در هر کاربري، تغيير خالص و انتقال ها و افزایشبراي تحليل تغييرات منطقه انتخاب شدند. درنهایت کاهش

ت مدل اصورت نقشه با قسمت آناليز تغييراز هر کاربري به کاربري دیگر در طبقات گوناگون پوشـش اراضـي به

 دهد.ي را در منطقۀ مورد مطالعه نشان مياراض پوشش طبقات نيب خالص راتييتغ ،1ارزیابي گردید. شکل 

 
 1331تا  1311هاي (: تغییرات و انتقال بین طبقات کاربري اراضی طی سال6شکل )

Figure (6): Net changes and transitions between land use classes during the years 1998 to 2017 
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، مقدار تغيير از اراضي دیم به اراضي 6301تا  6311هاي طي سال LCMباتوجه به نقشۀ نهایي حاصل از مدل 

ـــاورزي آبي، مرتع و آیش به ـــت. همچنين، مقدار  31132و   3510، 61800ترتيب حدود کش هکتار بوده اس

  هکتار برآورد شد.  1021تغيير از اراضي آبي به آیش نيز حدود 

 گیريبحث و نتیجه -0

شــيروان از طریق  -با توجه به هدف پژوهش حاضــر که بررســي تغييرات کاربري اراضــي حوضــه آبریز قوچان

هاي مورد هاي آیش و اراضــي دیم در طي سالهاي پردازش شـيءگرا اسـت، نتایج نشـان داد که کاربريروش

را  ترین افزایشمسکوني و اراضي آبي بيش هايترین کاهش را داشـته اسـت، درحالي که کاربريبررسـي بيش

هاي مورد بررسي در منطقه مورد مطالعه داشته است. دليل این امر نيز احداث سدهاي نسـبت به دیگر کاربري

باشد که از جمله اثرات آن تبدیل اراضي دیم و آیش به اراضي آبي مختلف براي بهبود و گسترش کشاورزي مي

 هاي کشاورزي منطقه مورد مطالعه است.پتانسيلجهت استفاده هرچه بهتر از 

هاي پردازش شيءگرا اي لندست و روشهمچنين، نتایج پژوهش حاضر نشان داد که استفاده از تصاویر ماهواره

؛ باشداستخراج کاربري اراضي و تحليل آن برخوردار مي جهتاي، از کارایي لازم بندي تصـاویر ماهوارهدر طبقه

اي هشيروان براي سال-آمده براي حوضه آبریز قوچاندستهاي کاربري اراضي بهت کلي نقشـهاي که دقگونهبه

درصد برآورد شد. این نتيجه با مطالعات دیگر در این زمينه در مناطق  01و  03ترتيب برابر به 6301و  6311

ــایي مقدم ) ــریفي )(21مختلف همچون: رض بنابراین، با تا حدود زیادي تطابق دارد. ( 1( و بابایي نوران )20، ش

توان با هاي اراضــي، مياي لندســت در اسـتخراج انواع کاربريهزینه بودن اسـتفاده از تصـاویر ماهوارهتوجه کم

 هاي این نوع از تصاویر بهره برد. اطمينان زیادي جهت بررسي و آشکارسازي تغييرات کاربري اراضي از مزیت

ــتفاده در این پژوهش ميتوان چدر نهایت، مي ــبي نين بيان کرد که روش مورد اس ــيار مناس تواند راهنماي بس

د هاي شيءگرا جهت برآوربراي دانشجویان و اساتيدي که در این زمينه فعاليت دارند، باشد تا با گسترش روش

 اي بهبود یابد.هاي حاصل از تصاویر ماهوارهها، دقت خروجيانواع کاربري
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