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 دهيچک

ش يا افزااست. ب يطيرات محييدر تغ يو بازنگر يعيت منابع طبيريمد يهاجنبهن يتراز مهم يکي، ياراض يرات کاربرييتغ يبررس

ب تواند موجيشود که ميجاد مين ايدر سطح زم يراتييبشر، تغ يو ملزومات زندگ ي، رشد مناطق شهريين مواد غذاياز به تأمين

اد جين ايبا زم يطيو مح يجوامع انسان يشگيمه يازهايرات، در اثر تقابل نيين تغيو منابع موجود در آن گردد. ا يب اراضيتخر

 يهان ساليب يشهرستان کرمانشاه در بازه زمان ياراض يرات کاربرييک سنجش از دور، تغيق حاضر با استفاده از تکنيشود. در تحقيم

  Flaashتميالگورله يوسبه  يو اتمسفر يومتريحات راديقرار گرفت. تصح يمورد بررس 4ر لندست يبا استفاده از تصاو 1822تا  1935

در شش کالس  ياراض يکاربر يهاد نقشهيتول يبرا SVMو  ML يبندطبقه يهاانجام شد و از روش ENVI 5.3 افزاردر نرم

ج يد. نتاير( استفاده گردين بايو زم يو زراعت، پهنه آب ي، کشاورزي، جنگل و باغ، پهنه سنگييو روستا يشهري)شامل مناطق مسکون

دقت  يب دارايترت، به1822و 1935 يهاسال يه شده برايته ياراض يکاربر يهانقشه يس خطا برايآمده با استفاده از ماتربدست 

 يرات مناطق شهرييتغ ين بازه زمانيباشد که در محدوده قابل قبول است. در ايم %42و  %40ب کاپا برابر يو ضر %43و  %32يکل

درصد رشد مثبت، و   539 يدرصد رشد مثبت، پهنه آب7/113يدرصد رشد مثبت، جنگل و پوشش باغ 0/11 يدارا يو مسکون

درصد و  2/2ن مدت هشت ساله يدر ا يزارع ين هايو زم ياند اما مناطق کشاورزدرصد رشد مثبت داشته 0/8ر ين بايرات زمييتغ

و  ين کشاورزيجه کاهش زميو در نت ير کاهش بارندگين بايل افزايش زميثبت شده است. دل يدرصد رشد منف 2/5 يپهنه سنگ

 ر آبيافت مقاديشهرستان کرمانشاه و در ي، ساخت سد در مناطق شماليل رشد مثبت جنگل و باغ و پهنه آبيزراعت است و دل

 است. ين بازه زمانيثابت در ا

 .MLC ،SVMCنظارت شده،  يبند، طبقه  Flaash: تصحيح راديومتري، تصحيح اتمسفري، الگوريتم کلمات کليدي
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افتد. ياق مع اتفيسر يليرات در آن خيياست که تغ يو انسان يعيطب ييندهاياز جمله فرا يو پوشش اراض يکاربر

 ييتاو روس يزان توسعه شهريراز متخصصان و برنامهياز اطالعات مورد ن يرات، بخش عمدهايين تغيه نقشه ايته

 يامر ينيات زميق انجام عمليع و بادقت باال از طريدر سطح وس ين اطالعاتيه چنيسازد. ته يرا فراهم م

ک راهکار ارزشمند يسنجش از راه دور به عنوان  يآوررممکن است. امروزه فنيغ يو در موارد رينه، وقت گيپرهز

، ياراض يکاربر يهاه نقشهيژه در روند تهيو به و يعيمنابع طب ييو شناسا ييص، شناسايش، تشخيدر جهت پا

ش رات پوشييو تغ يضارا يت کاربريريرد. مديگ يمورد استناد قرار م يدر مناطق مختلف جهان به صورت علم

رات ييباشد. تغيمختلف، م يو زمان يياس فضايرات در مقييکنترل تغ يو مهم برا ين، به عنوان ابزار اصليزم

شود يم تي، هدايله اقدامات انسانيباشد که به وسيدر حال گسترش م ينديفرا ياهيو پوشش گ ياراض يکاربر

رات به طور يين تغي(. ا5کند)يت ميدهد، هداير قرار ميرا تحت تاثها که انسان يراتيياز موارد، تغ ياريو در بس

ا و هآبراه يو مسدودساز يشهر ي، رشد فضايستيز يها، از دست رفتن تنوع گونهييعمده منجر به جنگل زدا

مرتبط  کاربري اراضي راتيياغلب با تغ يطيست محيگردد. مشکالت زيفاجعه بار م يالب هايش تعداد سيافزا

، يات جهانرييقات و مطالعات تغيدر تحق يهاستميدار بودن اکوسيبر پا ياراض يرات کاربرييرات تغيو تأثاست 

، به بزرگ يانسان يهاتيرسد که اقدامات و فعالي(. به نظر م02مورد توجه واقع شده است) يندهايبه طور فزا

ر ييب تغن، سبيرات در پوشش سطح زميين، منجر شده است. تغيسطح زم يت فعليرات در وضعيين عامل تغيتر

به  يدسترس يداريشود و موجب عدم پايم يو جهان يا، منطقهي، چرخه آب در سطح محليدر تعادل انرژ

 يرات در کاربرييتغ يکه از بررس ييهان دادهي(. بنابرا4گردد)يم يو اجتماع ياقتصاد يهاتيو فعال يعيمنابع طب

ست يت منابع زيريبهتر در مورد مد يهايريگميتصم يبرا ياتياطالعات مهم و حتواند يگردد، ميه ميته ياراض

، سبب يو اقتصاد ياجتماع يازهايش و رشد نيت در حال افزاي(. جمع91و منابع آب را فراهم کند) يطيمح

بل کنترل قار يرات غييجاد تغين فشار، منجر به ايشود. ايآنها م يرات کاربرييموجود و تغ يش فشار بر اراضيافزا

طح قابل توجه در س يکيک روند اکولوژين، يو پوشش زم ياراض يرات در کاربريينکه تغيو برنامه با توجه به ا

ر يناپذست و تبعات جبرانيط زينده در محيرات آييتغ يبرا يمهم يامدهاياست، ممکن است پ يو جهان يمحل

ع ت منابيريدر مد ياتيتواند نقش حي، مياراض يربررات کايين رو، اطالعات مربوط به تغي(. از ا5داشته باشد)

در  يقاتيها و مؤسسات تحقکه در حال حاضر، توسط سازمان ين و مطالعاتيشيفا کند. مطالعات پيا يعيطب

از يمورد ن يهان دادهيو منابع تام ياراض يرات کاربرييدر مورد موضوع تغ شود، عمدتاً يسراسر جهان انجام م

اه داده گيپا ين منابع برايترر حاصل از سنجش از دور، مهميمطالعات متمرکز شده است. تصاو ل ازين قبيا يبرا

، يسازرهيها، ذخداده يآورجمع يط قابل انطباق برايک محي GISباشد. يم GISا ي 1ييايسامانه اطالعات جغراف

                                                           
1- geographic information system 
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ز ملزومات ا ياهيو پوشش گ ياراض يرات کاربرييتغ يهامانند نقشه يتاليجيد يهال دادهيه و تحليش و تجزينما

ق و ي، اطالعات دقGISيگر بر مبنايک مطالعه دي(. در 07باشد)يم ياراض يرات کاربرييص تغيتشخ يمهم برا

شده،  نظارت يبنددر مناطق با استفاده از روش طبقه ياراض يرات کاربرييتغ يع مکانيرا از نحوه توز يمناسب

گر يک مطالعه ديج ي(. نتا80ه شد)يمنطقه حوضه آبخيز سد گاوشان استان کردستان ته ياراض ينقشه کاربر

توان يافزار گوگل ارث، مه شده از نرميته يهاو بر اساس نمونه 4ر ماهواره لندست ينشان داد که با کمک تصاو

ک يو مرتع را تفکمانند جنگل، باغ  يو پوشش اراض يمختلف کاربر يهادرصد، کالس 74ش از يب يبا دقت کل

ل پرداخته گسترش شهر باب يبه منظور بررس ياراض يرات کاربرييتغ ينيبشيش و پيق پاين تحقي(. در ا90نمود)

ا منطقه ر يتم حداکثر تشابه، اراضير چندزمانه ماهواره لندست، توسط الگوريشده است. آنها با کمک تصاو

 يب اراضيرا در توسعه شهر و تخر ي، روند رو به رشدياراض يرات کاربرييان نمودند که تغينموده و ب يبندطبقه

ا آن ب يسازو مدل ياراض يرات کاربرييش تغيگر پايق ديک تحقيه شهر دارد. در يسبز حاش يو فضا يزراع

در منطقه  يااس حوضهيدر مق 4و  7ماهواره الندست  يها، بر اساس دادهGISو  RSا ي 1کمک سنجش از دور

را رصد  يو باغ يزراع يهارات کالسييتوان تغ يدرصد، م 42ش از يب يداد که با شاخص دقت کللند، نشان يتا

ن يو پوشش آنها به ا ياراض يرات کاربرييتغ يبررس يبرا ي(. در شهرستان کرمانشاه تاکنون مطالعات10نمود)

سال استفاده شده که در  4به فاصله  يار ماهوارهين مطالعه از دو تصوين رو در ايسبک انجام نگرفته است. از ا

 يدر فواصل زمان ياراض يرات کاربرييه در نظر گرفته شده است. تغيبه عنوان سال پا 1935ر سال يآن تصو

رات ييا تغيو  ي، باغيرات مناطق زارعييم و تغيدهيقرار م يبا استفاده از شش طبقه مورد بررس 1822تا  1935

 م.يدهيل قرار ميه تحليد تجزو مور ير را بررسيبا يهانيزم

 ها مواد و روش -2

 منطقه مورد مطالعه -1-2

رستان، کردستان، ل يهاکشور قرار گرفته و با استان يانه ضلع غربياستان کرمانشاه به مرکز شهرکرمانشاه در م

 1522آزاد در حدود  ياهايه است. ارتفاع متوسط آن از سطح درين با کشور عراق همسايالم و همچنيهمدان، ا

ت استان و شهرستان کرمانشاه يموقع 1 باشد. شکلين مقاله شهرستان کرمانشاه ميا يمتر است. منطقه مطالعات

ن از ن شهرستايتردهد. شهرستان کرمانشاه بزرگيشهرستان را نشان م يت ارتفاعين موقعيرا در نقشه و همچن

تصاص خدرصد مساحت استان را به خود ا 55ش از يکه ب باشديلومترمربع ميک 2472نظر وسعت با مساحت 

 داده است.

                                                           
1- remote sensing 
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 رانيت استان و شهرستان کرمانشاه در نقشه اي(: موقع1شکل )

Figure (1): Location of Kermanshah province and county on the map of Iran 

ن استان در معرض يآن قرار گرفته است. ا يال غربي يزاگرس و بر رو يهار کوهياستان کرمانشاه در مس 

زش برف و باران ين جبهه ها با ارتفاعات زاگرس موجب ريقرار داشته، برخورد ا ياترانهيمرطوب مد يهاجبهه

ن آمار يمتر در نوسان است. ايليم 422تا  922ن يدر مناطق مختلف استان ب يزان بارندگيگردد. متوسط ميم

اکنون با استفاده  .باشديمتر ميليم 292تا  822ر در سطح شهرستان کرمانشاه ياخن ده سال يانگيبر اساس م

توان يم 5 صورت شکله ارش، دما و رطوبت شهرستان کرمانشاه بياز استان کرمانشاه،  يافتياز آمار و اطالعات در

 ش داد. ينما
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 منطقه مورد مطالعه ي(: مقدار بارش، دما، رطوبت و آبراه ها2شکل)

Figure (2): Amount of precipitation, temperature, humidity and waterways of the area 

اب است. رود رازآور که از ارتفاعات يرازآور، قره سو و گاماس يهازبان چند رود با ناميشهرستان کرمانشاه م 

رد از غرب وارد شهرستان کرمانشاه يگيشمال شهرستان کرمانشاه و شهرستان روانسر سرچشمه م يهاکوه

از رودخانه رازآور است که از غرب  به  يسو بخشدهد. در واقع رودخانه قرهيل ميسو را تشکشود و رود قرهيم

رد و از شرق وارد يگيمه ماستان همدان سرچش يهااب هم از کوهيکند. گاماسيشرق از شهرکرمانشاه عبور م

ل يمره را تشکيسو، رودخانه سوستن به رودخانه قرهيشود و سرانجام با پيمحدوده شهرستان کرمانشاه م

 دهند. يم



 
 4هاي ماهواره لندستداده از استفاده با 1822 تا 1935هاي سال تغييرات محاسبه و اراضي کاربري بنديطبقه

 03  اميريانمريم خطيبي بياتي، يوسف 

 

 مورد استفاده  يهاداده -2-2

با توجه به وضوح و  22/27/1822و  57/22/1935خ يدر دو تار 4ر ماهواره لندست ين مقاله از دو تصويدر ا

دانلود شده است.  USGSا ي 1کايآمر يشناسنيت سازمان زمير ده درصد از سايز  ير و پوشش ابريتصو تيفيک

ک يباند پانکرومات يعنيآن  4متر است اما قدرت باند  92به ابعاد  يمربع 4ک ماهواره لندست ياندازه و قدرت تفک

را  4ماهواره لندست  يباندها 1 م. جدوليابهره گرفته ياراض يکاربر يبندطبقه يباشد و از آن برايمتر م 12

 نيعوارض زم يماهواره را در بارزساز يين باند ها توانايازده باند مختلف است. تعداد ايدهد که شامل ينشان م

 دهد. ينشان م

 8ماهواره لندست  ي(:  باندها1جدول)

Table (1): Landsat 8 satellite bands 

 نام باند متر()نانو  طول موج ک)متر(يقدرت تفک

92 892-822 Ultra Blue 

92 822-212 Blue 

92 292-242 Green 

92 082-072 Red 

92 422-442 NIR 

92 1272-1022 SWIR1 

92 5112-5542 SWIR2 

12 222-042 Panchromatic 

92 1902-1942 Cirrus 

92×122 12022-11142 TIRS1 

92×122 11222-15212 TIRS2 

 

 ريتصاوپردازش  -3-2

ح با استفاده ين تصحيم. ايدهيک انجام ميومتريح راديرا تصح 1822و  1935 يهاسال يار ماهوارهيابتدا تصوا

ن است که يت است ايکه حائز اهم يارد. نکتهيگيانجام م ENVIافزار نرم Calibration Radiometric ابزاراز 

را که بر اساس  flaashپردازش شيشود. سپس پيف و اعمال ميبر اساس بازتابش تعر کيومتريح راديتصح

 يربرداريخ تصويل موارد مربوط و تاريم که با تکميشويم flaashح يانتخاب تابش است انجام داده و وارد تصح

آن   KT upperتيم و  در نهايمتر است تنظ 1922و ارتفاع شهرستان و مناطق اطراف کرمانشاه که در حدود 

 رد.يگيقرار م Red يآن بر رو KT Lowerو   SWIR2 يرو

                                                           
1- United States Geological Survey 
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 يآماده شده است. برا ياراض يکاربر يبندطبقه يبرا يو اتمسفر يومتريحات راديپس از انجام تصح 

ر لندست در يم. تصاويکنياستفاده م ENVI5.3افزار از نرم مجدداً يار ماهوارهيتصاو يعوارض رو يبندکالس

ن بردار يو ماش 5ن تشابهيشتريب 1نظارت شده يبنداز دو روش طبقه Tercatبا استفاده از ابزار  1935خ يتار

هر  ياکسل بريو ثبت در حدود پنج هزار پ يبردارم. شش طبقه را با استفاده از نمونهيکنياستفاده م 9بانيپشت

و  ي، مناطق جنگلييو روستا يشهر يها شامل مناطق مسکونن طبقهيم. ايکنيف ميتعر ياراض يکدام از کاربر

هر  يمورد نظر برا يسيباشد. هسته ماترير ميبا يهانيو زم يو زراعت، پهنه سنگ ي، کشاورزي، پهنه آبيباغ

و  MLC اين تشابه يشتريب يبندر از روش طبقهيتصاو يبندکالس يانتخاب شده است. برا 99 دو روش ابعاد

باشند، استفاده شده و دقت و ينظارت شده م يهاکه هر دو روش از روش SVMCا يبان ين بردار پشتيماش

سه يمقا يراب سه شده است.يبان مقاين بردار پشتيت روش ماشين تشابه با مرجعيشتريب يبندعملکرد روش طبقه

ها کرده و اطالعات داده يبندرا پردازش و طبقه 1935اي سال ر ماهوارهيابتدا تصاو SVMCو  MLCدو روش 

   دهد.نشان مي 1935روي تصاوير سال  SVMCو  MLCبندي دو روش طبقه 9 شکلم. يکنيرا استخراج م
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2- Maximum Likelihood 

3- Support Vector Machine 
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 1332 در سال ير ماهواره ايتصاو ي(: اجراي روش بيشترين شباهت و ماشين بردار پشتيبان رو3شکل)
Figure (3): Classification by ML and SVM on satellite images in 2013 

به شش  Tercatرا با ابزار  SVMCو  MLC يهاق مشابه روشيز به طرين 1822سال  يار ماهوارهيتصاو يبرا

 دهد. ينشان م 1822سال  يبندر مربوط به پردازش و طبقهيتصاو 8 م. شکليکنيپردازش م يطبقه مشابه قبل
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 1044در سال  ير ماهواره ايتصاو ي(: اجراي روش بيشترين شباهت و ماشين بردار پشتيبان رو0شکل)

Figure (4): Classification by ML and SVM on satellite images in 2021 
 

 دقت يابيارز -0-2

استفاده  Confusion Matrixدقت آن از ابزار  يابيشده، به منظور ارز يبندر پردازش و طبقهيه تصاويبعداز ته

 يس خطايدهد. ماتريارائه م يس مربعيک ماتريشده را به صورت  يبندر طبقهيسه تصاوين ابزار مقايم. ايکنيم

بان ين بردار پشتينکه ماشيا يشده به مبنا يبنده شش منطقه طبقهيبدست آمده بر پا 1935ر سال يدو تصو

ن ين تشابه را به عنوان کاربر قابل مشاهده است. ايشتريب يبنددکننده و مرجع و روش طبقهيبه عنوان تول

 ل بزرگيموجود در جدول به دل يهاکسليقابل مشاهده است. الزم به ذکر است که تعداد پ 5 در جدولس يماتر

 ل شده است. ير تبديصورت زه بودن اعداد ب

 (1 )                                                                    
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م که در يکنياستفاده م ijx يعنيس خطا يو دقت کاربر از عناصر ماتر 5دکنندهي، دقت تول1يمحاسبه دقت کل

ن فرمول يتوان با ايرا م يباشد آنگاه دقت کل k باشد و تعداد سطر و ستون هم اگريستون م jسطر و iآن

 بدست آورد. 

                                                           
1- Overall Accuracy 2- Product Accuracy  
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 1332 ير ماهواره ايتصاو يبر رو SVMو  MLس خطا دو روش ي(: ماتر2جدول)
Table (2): The error matrix of ML and SVM methods on satellite images 2013 
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Support Vector Machine classification (2013) 

 نام کالس
و  يشهر

 يمسکون

جنگل و 

 باغ
 مجموع رين بايزم يپهنه سنگ يکشاورز يپهنه آب

د يتولدقت

 کننده

دقت 

 کاربر

 45% 39% 5904 172 111 12 54 44 1301 يو مسکون يشهر

 32% 79% 5823 2 87 1 71 5532 2 جنگل و باغ

 35% 30% 4517 93 5 211 7024 22 5 يپهنه آب

 29% 00% 5854 157 911 1530 157 202 5 يکشاورز

 29% 52% 531 1 122 10 4 120 2 يپهنه سنگ

 37% 30% 12554 3325 2 155 55 2 195 رين بايزم

   52381 12543 050 1320 7408 9128 5125 مجموع

 32% يدقت کل

 40/2 ب کاپايضر

                                                           
1- User Accuracy  
   

2- Kappa Coefficient   
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ب ياست و ضر %32برابر  1935ر يتصاو ين دو روش رويا يد، دقت کليتوان ديم 5 جدول همانطور که در

ر ن مقدايکمتر ين مناطق  دارايا يدکننده برايباشد. دقت تولياست که در حد قابل قبول م 40/2آن  يکاپا

ن مقدار يشتريب و %29ن مقدار يکمتر ين پردازش دارايا يز براياست. دقت کاربر ن %30ن مقدار يشتريو ب 52%

قه موجود در هر طب يهاکسليتوان با استفاده از تعداد پيک شده را ميباشد. درصد مساحت مناطق تفکيم 37%

 بدست يهابر مجموع سطر و ستون يقطر اصل يم اعداد روير با تقسين مقاديبدست آورد. ا 8 صورت جدوله ب

 توان محاسبه نمود. يآمده م

به  بانين بردار پشتين تشابه و ماشيشتريب يز از روش هايبدست آمده ن 1822سال ر يدو تصو يس خطايماتر

قابل مشاهده  9 س در جدولين ماتريم. ايآور يبدست م Confusion Matrixنه يق مشابه با استفاده از گزيطر

 است.

 1044 يار ماهوارهيتصاو يبر رو SVMو  MLس خطا دو روش ي(: ماتر3) جدول
Table (3): The error matrix of ML and SVM methods on satellite images 2021 
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Support Vector Machine classification (2021) 

 نام کالس
و  يشهر

 يمسکون

جنگل و 

 باغ
 يکشاورز يپهنه آب

پهنه 

 يسنگ
 مجموع رين بايزم

 ديتول دقت

 کننده
 دقت کاربر

 47% 70% 5177 33 9 112 00 2 1438 يو مسکون يشهر

 03% 44% 771 59 4 110 77 297 12 يجنگل

 35% 32% 3957 928 1 551 4024 52 104 يپهنه آب

 42% 74% 5409 150 3 5822 178 99 71 يکشاورز

 03% 37% 1183 89 425 8 14 3 579 يپهنه سنگ

 31% 39% 3744 4381 2 592 225 2 02 رين بايزم

   50279 3290 459 9190 3832 023 5870 مجموع

 43% يدقت کل

 42/2 ب کاپايضر
 

است و  %43برابر  1822ر يتصاو ين دو روش رويا يتوان مالحظه نمود که دقت کليم 9با توجه به جدول

ن يکمتر يدارا  ن مناطقيا يدکننده برايباشد. دقت تولياست که در حد قابل قبول م 42/2آن  يب کاپايضر

ن يشتريو ب %03ن مقدار يکمتر ين پردازش دارايا يز براياست. دقت کاربر ن %37ن مقدار يشتريو ب %74مقدار 

 باشد.  يم %35مقدار 

ر رستر يل تصاويبا تبد 1822و  1935ر سال يتصاو ياز هر دو روش، برا يار ماهوارهيتصاو يبعد از کالس بند

 قابل مشاهده است. 8 ها را محاسبه و درصد آنها در جدولاز طبقهگون مساحت هر کدام يبه پل
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 1332ر يشده تصو يمناطق طبقه بند ي(: درصد مساحت ها0جدول)
Table (4): The areas percentage of the classified features in the image of 2013 

 ک شدهيمناطق تفک
1332 1044 

MLC SVMC MLC SVMC 

 8 7/9 3/5 8 يشهر

 5/5 8/9 32/2 0/1 جنگل و باغ

 5/2 2 22/2 2 آب

 4/90 5/90 1/93 5/94 زراعت

 9/95 4/92 3/95 97 کوه و سنگ

 2/58 3/52 1/58 5/13 رين بايزم

 راتييها و برآورد تغطبقه ييشناسا -5-2

س يو بدست آوردن ماتر  1822و  1935 يسال ها ير ماهواره ايتصاو يبرا SVMCو  MLC يبا اعمال روش ها

تعداد  س خطا بر اساسيرات با استفاده از ماترييتغ يابيکرد. ارز يابيرات را ارزييتوان تغيب کاپا، ميخطا و ضر

ار س خطا مقدين ماتريشود. با استفاده از ايهر طبقه انجام م يکسل به ازايف شده و برداشت پيطبقات تعر

 مطابق با جدول 1822و  1935 ير در سال هايهر دو  تصو يدکننده و دقت کاربر به ازاي، دقت توليدقت کل

 ، بر اساسيزان دقت را بر خالف محاسبه دقت کليب کاپا، ميشود. قابل ذکر است که ضريمحاسبه م 9و  5

ها توسط لکسيپ يبندد. پس از طبقهينماياند محاسبه مشده يبندکه درست و غلط طبقه ييهاکسليپ يتمام

شده پس  يدبنطبقه ياراض يسه مناطق و کاربريبان به منظور مقاين بردار پشتيتم حداکثر تشابه و ماشيالگور

ر هر کدام در دو سال مورد نظر محاسبه و يمناطق نظ يهامساحت  ArcMap10.8افزار ه نقشه در نرمياز ته

 نمود. توان مشخصيهشت سال را م يرات در اختالف زمانييتغ يالگو

ان کرمانشاه شهرست ياراض يکاربر يبندها، بر اساس اطالعات طبقهکسليک پيت تفکيفيد دقت و کييأپس از ت

 يد. کاربريگون محاسبه گرديه پليبه ال ير رستريل تصويهشت سال با تبد يمساحت هر کالس در اختالف زمان

ها مربوط به هرکدام از طبقه يهاو مساحت 1822تا  1935شده شهرستان کرمانشاه از سال يبندکالس ياراض

 نشان داده شده است.  2 در جدول
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 لومتر مربعيبر حسب ک 1044و  1332 يک شده  شهرستان کرمانشاه سال هاي(: مساحت مناطق تفک5جدول)
Table (5): The areas of the classified features in in Kermanshah County in 2013-2021(km2) 

 لومتر مربع(ي)ک1044مساحت در سال  لومتر مربع(ي)ک1332مساحت در سال  شده  يندبمناطق کالس

 550 2/525 ييو روستا يشهر يمسکون

 8/108 4/78 جنگل و باغ

 3/2 2/1 يپهنه آب

 2/5185 4/5504 و زراعت يکشاورز

 7/1334 0/5221 کوه و سنگ

 2/1995 4/1572 رين بايزم

ن مدت يدرا ييو روستا يشهر يبه وضوح قابل مشاهده است. رشد مناطق مسکون 2 جدولها در رات طبقهييتغ

، يشهرن رشد شامل مناطق يه خواهد بود. ايت قابل توجيلومتر مربع با توجه به رشد جمعيک 2/59هشت سال 

 يباشد. رشد مناطق جنگلين شهرها و روستاها ميره در فواصل بيو غ يو صنعت يها و مراکز تجار، سولهييروستا

رقابل تصور باشد اما در دو يد غيشا يدرختکار يموجود برا يزيرها و عدم برنامهيسوزبا توجه به آتش يو باغ

 0/43 ن کالس به مقدارين رشد ايل ايتواند دليم يشخص يهاش مردم به احداث باغ و باغچهيدهه گذشته گرا

وده احداث باغ فراهم نم يرا برا يمطمئن يلومتر مربع باشد. احداث سد در اطراف شهرستان کرمانشاه منابع آبيک

 يل شده است. پهنه آبيتجمع آب بوده به باغ تبد يگير و همسايهم که در مس يب دار و کوهستانيو مناطق ش

اداره کل  يش داشته است. بر طبق آمارهايلومتر مربع افزايک 8/8هشت ساله درحدود  يزه زمانن بايز در اين

سه با بارش سال يمتر بوده که در مقا يليم 972در حدود  1935سال  ياستان کرمانشاه بارندگ يهواشناس

د در قدم نخست يم. شايش را شاهد هستيمتر افزايليم 23متر است و در حدود يليم 898که در حدود  1822

سه با سال يمتر در مقا يليم 23ش بارش يم اما افزايش بارش بدانير مقدار افزايثأرا تحت ت يش پهنه آبين افزايا

ه ش پهنين مقدار افزايتواند به اير نمياخ يهادر سال ينيرزميز يهاه از آبيرويبا توجه به برداشت ب 1935

ته از ابر داش ير عارينکه تصويل ايورماه به دليدر فاصله مرداد وشهر يار ماهوارهيمنجر شود. برداشت تصو يآب

ش ير افزايثأن تيدر حدود صفر بوده بنابرا 1822و  1935 ين دو ماه بارش در سال هايم، گرفته شده و در ايباش

در  انشيگاوشان و گام ي، ساخت سدهايش پهنه آبين افزاياز ا يتواند باشد. بخش بزرگيهم نم يبارش مقطع

 ن دستييپا يهااز آب روان از رودخانه يباشد که باعث شده مقدار ثابت يمنطقه شمال شهرستان کرمانشاه م

در  يپهنه آب ل وسعت کمين است که به دليش اين افزايگر ايل ديک دليم. يورماه هم شاهد باشيسد در شهر

 يش قابل توجهيافزا يباشد و از نظر عددر يتواند قابل چشمگيم يز پهنه آبيش هر چند ناچيافزا 1935سال 

م. يهست يلومتر مربعيک 9/150و زراعت شاهد کاهش يکشاورز ياراض يکاربر يعني يبه نظر برسد. در طبقه بعد

 زراعت به مناطق يهانيزم ير کاربرييبه باغ و تغ يزارع يهانيل زميتوان به تبدين مقدار کاهش را ميل ايدل
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 3/25موجود در حدود  يهاز طبق دادهيو کوه ن ياشاره کرد. پهنه سنگ يعمران يهاو احداث پروژه يمسکون

ب دار و ياز عوامل از جمله احداث باغ در مناطق ش يل کاهش مجموعه ايلومتر مربع کاسته شده است. دليک

ن يزم شيل افزايباشد. از داليره مين قابل کشت و غيو زم يها به کشاورزدامنه کوه ير کاربرييها، تغدامنه کوه

و زراعت در ارتفاعات باالتر و  يکشاورز  ياراض ير کاربرييتواند تغيلومتر مربع ميک 7/01 ز به مقدارير نيبا

 يهانيزم ين نوع رهاشدگير شاهد اياخ يهارقابل کشت باشد که در ساليغ يهانيمناطق مختلف به زم

 م.يباشيم يو کاهش بارندگ ينيرزميه از آب زيرويبه برداشت ب يکشاورز

 1044تا  1332از  يشده شهرستان کرمانشاه در فاصله زمان ير مناطق طبقه بنديي(:  تغ6جدول)

Table (6): Change classified areas features in in Kermanshah County in 2013-2021 

 1044تا  1332رات از ييتغ شده يبندمناطق کالس

 0/11 ييو روستا يشهر يمسکون

 7/113 جنگل و باغ

 539 يپهنه آب

 -2/2 و زراعت يکشاورز

 -2/5 کوه و سنگ

 0/8 رين بايزم

ن مقدار را با استفاده از يمحاسبه شده است. ا 0 ن مدت هشت سال در جدولين طبقات در ايرات اييدرصد تغ

 توان محاسبه نمود. يم 2 رابطه

(2)                                                      
1392

13921400
x

xx
percentage


 

ر يبا يهانيو زم ي، پهنه آبي، جنگل و باغييو روستا يشهر يمسکون يهابه وضوح قابل مشاهده است که طبقه

با  گو زراعت و کوه و سن ياند و مناطق کشاورزش داشتهيافزا 1822تا  1935درمدت زمان هشت ساله از 

درصد به خود  539به مقدار  يش مربوط به پهنه آبين افزايشترين مدت زمان بيکاهش همراه بوده است. در ا

ش را به خود يدرصد رتبه دوم افزا 7/113زان يبه م يو باغ ياختصاص داده است و بعد از آن مناطق جنگل

زراعت قابل مشاهده است.   يهانيو زم يحوضه کشاورزن کاهش هم در يشتريب ياختصاص داده است. از طرف

 دهد. ينشان م 0 را با استفاده ازجدول مورد نظر يهاش و کاهش کالسيافزا 2 شکل
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 1044تا  1332 يشده در فاصله زمان يبندمساحت مناطق طبقه راتيي(: نمودار درصد تغ5شکل)

Figure (5): Chart of percentage changes in the classified areas of Kermanshah County from 2013 to 

2021 

 جه ينت -0

منطقه  يپوشش اراض يهاو مساحت هر کدام از کالس ياراض ين انواع کاربرييدر مطالعه حاضر، با هدف تع

ج به دست آمده نشان داد که ياستفاده شد. نتا 4 ر ماهواره لندستيشهرستان کرمانشاه، از تصاو يمطالعات

ن يشتري، با کمک روش نظارت شده ب4 برداشته شده توسط سنجنده ماهواره لندست يهاکسليپ يبندطبقه

 يرات آن در مدت زمان مشخص و مدلسازيي، تغياراض يکاربر يمطالعات و بررس يبرا ينه مناسبيشباهت، گز

کند که با کمک يد مييأ( ت21و 55گر از جمله )يد يها يجه بررسي(. نت92است) يطيست محيرات زييتغ

ن، اطالع از نسبت يد نمود. همچنيرا تول ياراض يکاربر يها، نقشهييتوان با دقت بااليم MLCتم يالگور

ختلف م يهازمانر برداشت شده در يبا استفاده از تصاو ياراض يرات انواع کاربريينحوه تغ يابيو ارز يهايکاربر

ه باشد کيحفاظت از منابع آب و خاک م ياست گذاريو س يزياز در برنامه رين اطالعات مورد نياز مهم تر يکي

ن ياز پرکاربردتر يکيرا به ياخ 4ماهواره لندست  يها(. داده14و7ده است)يان گرديز بيگر نين ديتوسط محقق

ن يوب اخ نسبتاً يفيو ط يک مکانياست و قدرت تفک ل شدهين تبديدر مطالعات پوشش زم يمنابع اطالعات

ق ارائه شده، به ي(. در تحق9مختلف قرار دهد) يرا در اختيار محققان رشته ها يتواند اطالعات خوب يداده ها م

ک دوره نه ساله در شهرستان کرمانشاه پرداخته شد. ي يرخ داده در ط ياراض يرات کاربرييش تغيو پا يابيارز

مورد نظر و به کمک روش  يمحدوده مطالعات ياراض يرات کاربرييزان تغيدرک و اکتشاف م يبران مطالعه يا

 يزيرت و برنامهيريتواند در مدينه، ميهزن روش ساده و کميانجام شد. ا GIS يک هايسنجش از دور و تکن

د موجو يهاو نقشه يدهايموجود، با توجه به بازد ياراض يرد. تعداد کاربريمورد استفاده قرار گ ياراض يکاربر

ق يحقج حاصل از تيم و نتايبا شش طبقه مختلف تقس ياراض يه نقشه کاربريته يمنطقه، برا يط فعليو شرا
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ق ، احتمال تعلياراض ين و کاربريزم ياهياز طبقات مختلف پوشش گ يکاف ينشان داد که برداشت نمونه ها

ن، يبرادهد و بنايش ميح را افزاياز ماهواره به طبقات مناسب و صح يافتير دريتصو يهاکسليک از پيح هر يصح

 يانتخاب يهان تشابه، در گرو نمونهيشترير به کمک روش نظارت شده بيتصاو يبندج مناسب از طبقهيحصول نتا

مناسب  ياهو پردازش يفيک طيه شده، به قدرت تفکيته يهات نقشهيفيگر، کيد يو مناسب است. از سو يکاف

ن يکه در ا 4ر لندست يتصاو يک مکانيباشد. با در نظر گرفتن قدرت تفکيوابسته م يبندش و پس از طبقهيپ

ر يتصاو يبرا يباشد. دقت کليت ميفين کيز متناسب با هميه شده نيته يهاق استفاده شد، دقت نقشهيتحق

  بيها به ترتن ساليا يز برايب کاپا نيمحاسبه شد. ضر %43و  %32ب برابر با يبه ترت 1822و  1935 يسال ها

رداشت ب يهاکسليپ يبندطبقه يتواند روش انتخاب شده برايان شده مير بيبه دست آمد که مقاد 42/2و  40/2

به  42/2اند که محدوده ان نمودهيد. محققان بيت بخشش اعالم نمايشده از منطقه را با روش نظارت شده رضا

ن يموجود در زم يت آنها در انواع طبقات کاربريشده و موقع يبندطبقه يهاکسلين پيتوافق مناسب ب يمعنا

ر دکننده و دقت کاربي، دقت توليدقت کل يهاس خطا و شاخصيار ماتريها با معد دادهييأ(. بعد از ت89و57است)

رات ييتغ يف شده دارايتعر يطبقه هاجه گرفت که يبدست آمده نت يهاتوان از دادهيب کاپا مين ضريو همچن

دا يش پيلومتر مربع افزايک 550لومترمربع به يک 2/525از  ييو روستا يشهر يمعنادار هستند. مناطق مسکون

لومترمربع يک 8/108لومترمربع به يک 4/78از  يو باغ يباشد. مناطق جنگليدرصد م 0/11کرده است که برابر 

درصد  539لومترمربع معادل يک 3/2لومترمربع به يک 2/1هم از  ي. پهنه آبدرصد رشد داشته است 7/113معادل 

دا يلومترمربع کاهش پيک 518512لومترمربع به يک 4/5504از يش از خود نشان داده است. مناطق کشاورزيافزا

 7/1334لومتر مربع به يک 0/5221باشد. مناطق کوه و سنگ هم از يدرصد کاهش م 2/2کرده که معادل 

 2/1995لومترمربع بهيک 4/1572ز ازير در طبقه ششم نين بايدرصد کاهش داشته است. زم 2/5 لومتر معادليک

هنه پ يشتر در کالس هايرات بيينکه تغيدا کرده است. با توجه به ايش پيدرصد افزا 0/8لومتر مربع معادل يک

ب ه از منابع آيروياست که برداشت ب تياهم ين نکته داراياتفاق افتاده است، اشاره به ا يو جنگل و باغ يآب

ر ياخ يهايشده است و با توجه به بارندگ يکشاورز ير شدن اراضيپذبير باعث آسيسال اخ 12در   ينيرزميز

ه يقابل توج يش پهنه آبين افزايشود که چگونه ايجاد مين سوال ايسال قبل دارد ا 82از  ين کمتريانگيکه م

ش يال افزين دليترم؟ مهمين هشت سال شاهد هستيرا درا ياش قابل مالحظهيهم افزا يز مناطق جنگلياست و ن

ل مردم به سمت احداث باغ بوده است و به طبع آن ير تماين است که در دو دهه اخيا يو باغ يدر مناطق جنگل

 يمناطق شمالافته است. باتوجه به احداث دو سد در ين بخش تحقق يهم در ا يت درست از منابع آبيريمد

بصورت  يزراع يهانياز زم ير باعث شده که قسمتيدر مس يکشاورز يهانيه زميشهرستان کرمانشاه و تغذ

 يبررس يرش خواهد بود. برايه و پذيش قابل توجين افزاين راستا ايمند شوند. در ااز آب بهره يا سنتيزه و يمکان

اعداد و  نيکنم ايشنهاد مين پژوهش پيادامه ا يافزود و بران مقاله يز به اين يدانيقات ميتوان تحقيتر مقيدق
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، اداره آب و فاضالب و يعي، منابع طبيمرتبط از جمله سازمان جهاد کشاورز يهاسازمان يهاارقام را با داده

مرتبط جهت  يهاار سازمانيج در اختين اطالعات و نتايت ايمطابقت داده شود و در نها ياداره مسکن و شهرساز

  رد.يقرار گ يياجرا يهانه پروژهيبه ياجرا
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