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 چکیده

هدد  ایدم ملاه،د ،  .دارد شهری نقش مهمی در مدیریت گیاهی،کاربری اراضی و پوشش تغییرات پایش

 تصداویر ابتددا. اسدتشهر اهواز در ارتباط با تغییرات کاربری اراضدی کلان گیاهیپوششتغییرات  بررسی

کاربری اراضی تهید   هاینقش و  شدهیبندطبق شیءگرا،  روشبا اهگوریتم ماشیم بردار پشتیبان  ایماهواره

خاك و  کننده اثرگیاهی، ت،دیلپوشش تفاوت شده نرمال شاخصس  ، از هانقش افزایش دقت  . برایگردید

 کنندده اثدرت،ددیلنتایج نشدان داد شداخص بندی استفاده شد. در طبق  طور جداگان ب گیاهی نسبی پوشش

 آشکارسدازیضرایب کاپا و صدتت کلدی، جهدت باهاتریم با  آن یهانقش  و داشت قابلیت باهاتری  خاك،

 هدایسدلول مددلبدا نیدز سال آینده  30در  تغییرات بینیپیش .ندشدسرزمیم  تغییر سازمدلوارد تغییرات 

 ،داشدت کاهشدی  روندد گیداهیپوششنتایج بررسی تغییرات نشان داد، انجام شد.  مارکو  زنجیره خودکار

-پوشدش، از 4004-4031هکتدار در بدازه  60/3850و  3181-4004 در بازهکتار ه 56/3111 ک طوریب 

 22/585با  شدهساخت ب  نواحی  گیاهیپوششمربوط ب  تبدیل  تغییرات میترشیبکاست  شده است.  گیاهی

. کمتدریم تغییدرات مربدوط بد  است 4004-4031بازه  هکتار در 63/3014و  3181-4004 هکتار در بازه

-4031هکتدار در بدازه  11/1و  3181-4004هکتار در بدازه  38/7آب با  هایپهن ب   گیاهیپوششتبدیل 

سدال  30طدی  وبدوده  گیداهیپوشش کاهشمؤید نیز  4041تا سال  بینی تغییراتپیشنتایج  .است 4004

  خواهد رسید. هکتار 42/4141کاست  شده و مساحت آن ب   گیاهیپوششهکتار از  77/786
 

 اهواز. ،مارکو  زنجیره ،سرزمیم تغییر سازمدل ،راشیءگ ،گیاهیپوشش :اهکلیدواژه

                                                             
 :sina_2934@yahoo.com Email                                                                             01352010020نویسنده مسئول:  3
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 مقدمه -9

 عملکرد و شرایط و شده تغییر دچار مرورزمانب  انسانی یا و طبی،ی عوامل اثر در مختلف علل ب  ،گیاهیپوشش

در  گیاهیپوشدش(. 0064و همکداران،  3؛ پتورهی3118)انتظاری و همکاران،  دهدمی قرار تأثیر تتت را اکوسیستم

ان،کاس انتخابی  وسیل ب شرایط متیلی و تبادهات انرژی را  تواندمیحائز اهمیت است ک   جهتازایممناطق شهری 

عاملی مؤثر در کنترل آهودگی هدوا و تأثیرگدذار بدر سدلامت  عنوانب و جذب تش،ش،ات خورشیدی کنترل نماید و 

 و جم،یدت ازدیداد از متدأثر شدهرها روزافدزون رشد امروزه(. 3111ان، م،رفی شود )متمدیاری و همکار هاانسان

 شهرها گسترش و فضایی ساختار در عمده تتوهات و ضابل  بدون وسازهایساخت ب  منجر روی ،بی هایمهاجرت

 بد  گیاهیپوشدش و خداك مانندد طبی،دی عوارض تبدیل و زمیم سلح پوشش تغییر سبب امر ایم ک  است، شده

 (. 3118 همکاران، و عبداههی) شودمی شهری هایبافت

 بهبود گیاهیپوشش بلندمدت تغییرات از را ما درك توجهیقابلطورب  گیاهیپوشش زمانی سری هایداده ارزیابی

 و برزمدان متققدیم یسدنتی بدرا هایروش تغییرات، گستردگی ب  توج  با(. 3115 همکاران، و کرمانی) بخشندمی

 اختیار در را اطلاعات از حجم عظیمی زمان ، چند تصاویر از استفاده با ازدورسنجش هایتکنیک وهی است، پرهزین 

 تغییدرات میا کشف و یابیباز جهت کار تمیو اهگور روش انتخاب .(3112)اکبری و همکاران،  دهدمتقق قرار می

با ضریب اطمینان باها نسبت  هاییوشر عنوانب ، بندیطبق  هایروش .(3115، نیاکاظمی) است یاساس و مهم یاقدام

 است فرآیندی ،شیءگرا بندیطبق (. 3118 همکاران، و وهی) شوندمیدیگر استخراج اطلاعات استفاده  هایروشب  

(. از طرفدی، 3117و همکداران،  روسدتایی) دهددمی تصدویری ارتبداط اشدیاء بد  را اراضدی پوشش هایکلاس ک 

 استفاده مورد گیاهیپوشش ازجمل  اراضی پوشش تغییرات آناهیز برای م،یارهایی عنوان ب  گیاهیپوشش هایشاخص

 (.4005و همکاران،  1؛ کوه4005و همکاران،  4موراویتس ؛3116 همکاران، و زادگانشکوهی) گیرندمی قرار

و چانگ  2چانگ است. رسیده انجام ب  در داخل و خارج از کشور مت،ددی در ارتباط با موضوع تتقیق، ملاه،ات

های ماهواره مارکو  و داده CAبینی تغییرات منلق  جیوجیو از زنجیره و پیش گیاهیپوششبرای بررسی ( 4005)

استفاده کردند. نتایج آنان گویای قابلیدت باهدای مددل مدذکور در  4006و  4004، 3111های زمانی اسپات در دوره

اقددام بد  آشکارسدازی  LCMبدا روش ( 4001) 6و روگانواکلاویک  است. گیاهیپوششبینی روند تغییرات پیش

بدر  های مخلدوط بد  جنگدل پهمدرصد از جنگل 5تغییرات در جمهوری چک کردند و ب  ایم نتیج  رسیدند ک  

                                                             
1 Pettorelli 

2 Morawitz 

3 Koh 

4 Chang 

5 Vaclavik & Rogan 
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تغییدرات  ارزیدابی بد ( 4001) 3بریندک و اوا داده اسدت.درصد افزایش در منداطق مسدکونی ر  6/1شده و تبدیل

 کشداورزی منداطق ک  داد نشان پرداختند. نتایج هندست تصاویر با آفریقا ساحاران در ت گذش سال 46 گیاهیپوشش

 آن افزایش علت ک  است پیداکرده گسترش بایر مناطق و کاهش غیرجنگلی گیاهیپوشش و جنگلی مناطق افزایش،

 ،NDBI هدایشدده و شداخصنظارت بندیطبق  با روش( 4031و همکاران ) 4راوات .است بوده انسانی جم،یت

NDVI و NDWI،  نتدایج. پرداختندد اوتاراکند هندوسدتان استان رمنگر شهر در اراضی پوشش تغییرات بررسی ب 

 یافت افزایش درصد 18/1 و درصد 88/8 ترتیب ب  ماس  و شم نوار و مسکونی منلق  گذشت ، ده  دو در ک  داد نشان

 و درصد 51/0 درصد، 23/1 ترتیب ب  آب و کشاورزی هایزمیم ،گیاهیپوشش هایکاربری سایر ک درحاهی. است

ای در اهاغواط اهجزایر جهت انتخاب شداخص در ملاه، ( 4032و همکاران ) 1فاتت  .است یافت کاهش درصد 75/4

 را TSAVI و NDVI، SAVIخشک با پوشش کم، س  شاخص در مناطق نیم  گیاهیپوششمناسب برای ملاه،  

در  گیاهیپوشدششاخص مناسبی بدرای ملاه،د   SAVIو ب  ایم نتیج  رسیدند ک  شاخص  موردملاه،  قرار داده

 . استخشک مناطق نیم 

 OLI و +ETMهای سنجنده ای در شهرستان بهبهان با داده( در ملاه، 3111ایران، متمدیاری و همکاران ) در

سال  32ب  کرد. نتایج نشان داد ک  طی را متاس NDVIبا استفاده از  گیاهیپوششتغییرات  3114و  3178در سال 

یافت  است. طبق  با پوشش عاهی، بسیار خوب و ض،یف افزایش مساحت پیداکرده و اراضی با پوشش خوب، کاهش

( برای ارزیدابی 3116تری ارائ  خواهد داد. ناطقی و همکاران )نتایج دقیق OLIهمچنیم استفاده از تصاویر سنجنده 

ماهواره هندست و چهار شاخص  OLI و +ETMهای از داده 4032و  4003های در سالقشم  جزیره گیاهیپوشش

NDVI،SAVI ، RVI و WAVI  استفاده کردند. نتایج نشان داد ک  شاخصSAVI  11/0ضریب کاپا  میترشیببا 

در سدال  83/0با کمتدریم ضدریب کاپدا  WAVIبهتریم عملکرد و شاخص  3180در سال  81/0و  3111در سال 

( برای ارزیابی 3116ها داشت. حلبیان و سللانیان )تریم نتایج را از بیم شاخصض،یف 3111در سال  21/0و  3180

 CAو زنجیره  LCMدر شرق و جنوب اصفهان از مدل  گیاهیپوششبینی تغییرات کاربری اراضی ازجمل  و پیش

و برای شناسدایی  Fuzzy ARTMAPش بندی تصاویر از رومارکو  استفاده کردند. در ایم پژوهش، جهت طبق 

داشت  است. ایم تغییدر  گیاهیپوششتغییرات را  میترشیباستفاده شد. نتایج نشان داد ک   NDVIگیاهی از پوشش

تغییدرات طدی دوره  میتدرشیبدهدد. کیلومترمربع کاهش را نشدان می 3054بوده است ک   3185-3112طی دوره 

 منلق  از بیم خواهد رفت. گیاهیپوششدرصد از  50داد ک  حدود  ر  خواهد گیاهیپوششدر  4035-4042

                                                             
1 Brink & Eva 

2 Rawat 

3 Fatiha 



 پنجم و سی ۀشمار                                                      متیلی مخاطرات و جغرافیا                                                                  385

 

 بدا آن ارتباط و ایماهواره تصاویر از استفاده با گیاهیپوشش تاج تغییرات بررسی ب ( 3115) همکاران و مکرم 

 شدمال در مرت،دی مختلدف هدایمکان در اقلیمدی اطلاعدات و( RVI و NDVI،VIN ، SS) گیاهی هایشاخص

 ( و4036) +ETMهندسدت  مداهواره تصداویر از منظور، ایم برای. پرداختند فارس استان در واقع ارابد شهرستان

ASTER (4006 )دما افزایش با ک  بوده زیادتر رشد فصل در گیاهی هایشاخص میزان داد نشان نتایج. شد استفاده 

 بیندیپیش جهدت دقدت ایدار NDVI ها،شداخص بدیم از. شدودمی کمتدر ب،دد هدایماه در شداخص ایم میزان

  .است گیاهیپوشش

 اوغان منلق  در گیاهیپوشش کاربری باهأخص اراضی کاربری تغییرات ارزیابی ب ( 3117) همکاران و شکوری

 ،4001 ،4000 ،3118 ،3111 ،3187 هایسال تصاویر از استفاده با ساه  10 بازه در گلستان استان مینودشت شهرستان

در ایم تتقیق، از مدل  .پرداختند NDVI شاخص و هندست ماهواره +ETM سنجنده 4037 و 4036 ،4031 ،4008

CA وسد،ت 4037 و 4036سدال  دو در کد  داد نشدان استفاده شد. نتدایج گیاهیپوششبینی تغییرات جهت پیش 

  .است شده سبزتر منلق  و یافت افزایش گیاهیپوشش

-4037 دوره طدی مازندران حوزه گیاهیپوشش تغییرات بینیپیش و ( جهت سنجش3118سارهی و همکاران )

 تغییر را مشدخص بدون و افزایشی کاهشی، تغییرات استفاده کرده و مناطق دارای GIS مارکو  و از زنجیره 4006

 کاپدای ضدریب ،13 کل دقت میانگیم با شدهارزیابی هایداده ک  شد مشخص آمدهدستب  نتایج اساس بر نمودند.

 .اندداده اختصاص خود ب  گیاهیپوشش تغییرات رزیابیا در را 88/0

 عوامل اقلیمی و تغییرات مانند طبی،ی عوامل تأثیر تتت اهواز، شهرکلاندر سلح  گیاهیپوششساختار و تراکم 

وسی،ی از  هایبخش ،یو توس،  شهر جم،یتب  علت افزایش  .است قرارگرفت  اراضی کاربری تغییرات مانند انسانی

 حدال در مسدکونی اراضدی ازجملد  دیگر هایکاربرینفع  و ب  اهواز دستخوش تغییر شده شهرکلان یاهیگپوشش

شهری و بهبدود کیفیدت زنددگی  زیستمتیط، نقش مهمی در شهری گیاهیپوششبا توج  ب  اینک   .است کاهش

 ارتباط در تغییرات آن بررسی اهواز و شهرکلاندر  گیاهیپوششبرآورد سلح  ،ملاه، ایم  هد شهروندان دارد. هذا 

 گیاهیپوشش یایاح و راهکاری برای حفظ ،ایم تغییرات بینیپیشو  آشکارسازی .باشدمیاراضی  کاربری تغییرات با

 .باشدمیدر مناطق مختلف شهر 

 فرضیات تحقیق -9-9

ییدرات کداربری (، تتدت تدأثیر تغ3181-4031گیاهی شهر اهواز در دوره مورد بررسی )رسد پوششب  نظر می

 است. داشت  کاهش ب  رو روندی اراضی قرار گرفت  و

بنددی (، کارایی یکسانی در دقدت طبقد RVIو  NDVI ،SAVIگیاهی مورد استفاده در تتقیق ) هایشاخص

 ای دارند.شیءگرای تصاویر ماهواره
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 هاروشمواد و  -0

 مطالعه موردمنطقه  -0-9

 13مختصات جغرافیدایی  متر از سلح دریا، در 34هکتار و ارتفاع حدود  01/43103 مساحت با اهواز شهرکلان

 شددهواقع استان خوزسدتان ایجلگ و بخش  یشرق طول ق یدق 20 و درج  28 و یشماه عرض ق یدق 40 و درج 

 ربیغ و شرقی بخش دو ب  جنوبی -شماهی  جهت  در  کارون  رودخان   عبور  با  اهواز  شهر  پهن . (3است )شکل 

دومارتم ک  متکی ب  دو متغیدر میدانگیم  اقلیمی بندیطبق براساس  .(3112 همکاران، و پوراحمد) است شدهتقسیم

 در و ی رسوبیهاخاك نوع از اهواز خاك خشک قرار دارد. یبارندگی و میانگیم دما است، شهر اهواز در گروه اقلیم

 آب سدلح بدودن باهدا دهیدل ب  .(3114انوری پور، است ) وسلای هیتقهوه و ییقلیا شور هایخاك مناطق از ب،ضی

 در دان ریز بافت با رسوبی هایخاكباشد. می کرده پف صورت ب  هابخش ب،ضی در زمیم آب، شوری و زیرزمینی

-می خوب تا متوسط هاآن طبی،ی زهکش و زیاد خاك عمق کم، بسیارها آن شیب و داشت  زیادی وس،ت شهر سلح

شدرایط  از متأثر امر است ک  ایم فقیر گیاهیپوشش ازنظر دارد، ک  وس،تی با مقایس  در اهواز شهر .(4 )شکل باشد

 بدرای مسدت،د ای،جلگ  خاك و جاری آب حجم دهیل ب  اما .باشدمی خاك و آب و اقلیم از اعم متیلی نامللوب

 بسیار دیگر مناطق ب  نسبت هادرختچ  زنی و غیرمثمر و مثمر درختان تنوع .است مصنوع و کشتدست گیاهیپوشش

  .است مشهود کاملاً آن حوم  و شهر سلح در اکاهیپتوس و کهور کنار، مانند درختانی غلب  و کم

 
 

 
 اهواز در ایران و استان خوزستان شهرکلانموقعیت  -9شکل 
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 نقشه خاکشناسی شهر اهواز -0شکل 

 روش بررسی -0-0

 استفاده مورد و ابزارهای هاداده -0-0-9

چندد  هایدادهآرشیو از تصاویر جهانی با قدرت تفکیک متوسط، کاهیبراسیون باها،  تریمطوهانیتصاویر هندست، 

کداربری اراضدی و پوشدش  ازجمل مختلف،  هایمقیاسکاربردی در  ریزیبرنام برای  فردمنتصرب طیفی از منابع 

(. بنابرایم در 3116)طاهرپرور و همکاران،  شوندمیسیستم را شامل اراضی، شناسایی تغییرات و نظارت بر پویایی اکو

 تهید (. 3)جددول  شدد اسدتفاده ( هندسدت4031) OLI( و 4004) +TM (3181 ،)ETMاز تصاویر  ،ایم پژوهش

 میدانی بازدید از نیز ت،لیمی هاینمون  تهی  .گرفت صورت( USGS) آمریکا یشناسمیزم سازمان تیسا از ،ریتصاو

 شد کنترل GPS از استفاده با هاداده (،1نمون  )شکل  برداشت و مشاهده ضمم. شد انجام کاذب رنگی هایرکیبت و

 ENVIیافزارهدانرم از ،ریتصداو پدردازش جهدت .اسدت بدوده بنددیطبق  برای ت،لیمی مناطق اطلاعات، ایم ک 

،eCognition  ، TerrsetوArcGIS  شد استفاده . 
 

 

 

 در پژوهش مورداستفاده ایماهوارهاویر مشخصات تص -9جدول 

 فرمت ریخ تصویتار ابعاد پوشش )کیلومتر( ردیف و گذر یاماهواره یهاداده

Landsat-5 TM 18-356 386×386 42  3181می TIFF 

Landsat-7 ETM+ 18-356 386×386 48 4004 یم TIFF 

Landsat-8 OLI 18-356 386×386 36   4031ژانوی TIFF 
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 ای بندی تصاویر ماهوارهموقعیت نقاط تعلیمی برداشت شده برای طبقه -9کل ش

 تصاویر پردازشپیش -0-0-0

، ب  بررسی زمیم مرجع بودن و خلاهای ناشی از اعوجاج تصویر پرداخت  شد ک  ایماهوارهپس از تهی  تصاویر 

فاقدد  هاینقشد کردن تصاویر و  دارفرنسژئورتصاویر ماهواره هندست خود در ایم زمین  جزء تصاویر مرجع برای 

 حیتصدت یبدرا .(3118)میرعلیزاده فرد و منصدوری،  مرجع است، بنابرایم نیازی ب  تصتیح هندسی نداشت زمیم

 احتمدال، حدداکثر بدا کیتار کسلیپ ک   یفرض میا با. شد ک استفادهیتار یهاکسلیپ کاهش کیتکن از ک،یاتمسفر

. باشددیم صفر آن ان،کاس ک  است ریتصو انیم  یسا و قیعم آب ب  مت،لق و دارد را یفیط ان،کاس زانیم میکمتر

 کیتار یهاکسلیپ یفیط ان،کاس عملاً ک  شودیم باعث یجو پراکنش جو، در پراکنده ذرات وجود صورت در رایز

 هستند، قیعم آب یاراد ک  کارون رودخان  در ینقاط از ملاه، ، میا در(. 3110 ،یخداکرم و انیانیسف) نباشد صفر

 کیدومتریمراحدل تصدتیح راد .شد استفاده ها،آن یرو یاتمسفر یخلاها رفع و ایماهوارهر یتصاو حیتصت یبرا

 . انجام شد ENVI افزارنرم طیمت در تصاویر

 ایماهوارهشیءگرای تصاویر  بندیطبقه -0-0-9

و  بندیطبق (، بندیقل، ) سازیسگمنتک  شامل کلی قابل انجام است  شیءگرا در س  مرحل  بندیطبق فرآیند 

 شیءگرای تتلیلی در مهمی مرحل  ،سازیسگمنت(. 3115)سلمانی و همکاران،  باشدمی بندیطبق ارزیابی صتت 

 تریممهم ک  گیرندمی شکل ناهمگنی و همگنی م،یارهای با ملابق هاپیکسل از گروهی وسیل ب  اشیاء. تصاویر است

 چند اهگوریتم ، ازسازیسیگمنت(. برای 3117و همکاران،  روستاییهستند ) تصاویر شیءگرای ردازشپ در فرآیند
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و  یانی)انددر شدودمی آغداز سدلیکپ یکءهای یش با  ک باهاست -مییپا یندیفرا تمیاهگور میاستفاده شد. ا تفکیک 

 (. 4032و همکاران،  3)دراگوت آیدمی حسابب منظور برای ایم هااهگوریتم تریمعمومیاز  و( 3115همکاران، 

 و فشدردگی شکل، نرمی، رنگ، مقیاس، هایشاخص  از چندتفکیک  سازیسگمنتبرای  eCognition افزارنرم

ت،ییم مقدادیر  (.3118)یاراحمدی و همکاران،  نمایدمی استفاده یتصویر یاز باندها هریک یبرا متناسب هایوزن

 درج  سازیسگمنت مقیاس(. 4030، 4)بلاشک  اهمیت زیادی دارد سازیسیگمنت بهین  برای مقادیر فوق در کیفیت

 تدریبزر  تصدویری شدیءهای شود، ت،ریف مقیاس برای تربزر عددی  هرچ  است، گراییجزئی یا گراییکلی

 ایجداد تریکوچدک تصدویری ءهایشی مقیاس، برای پارامتر ترکوچک عددی انتخاب با برعکس و شودمی ایجاد

  ک است لکش و ءها، رنگیش اندازه در مؤثر یپارامترها گرید از .(3115احمدآباد و سلیمانی،  شد )خضری واهدخ

بدرای پدارامتر رندگ،  1/0ک  عددد  دهدمیملاه،ات قبلی نشان (. 4034، 1)تریمبل است یک عدد دو هر وزن جمع

 یفشردگ ، پارامتردرنهایتو ( 4007و همکاران،  6؛ متیو4033و همکاران،  2)پو دهدمیرا نتیج   هاسیگمنتبهتریم 

و همکداران،  یانی)انددر شدودمیم یدیت، یندیزم هایپدیده یهندس هایویژگی و با بافت متناسب  ک است ینرم ای

، مقادیر سازیسگمنت ج ینت یبصر یبررس و (Trial and Error) و خلا س،ی اساس بردر ایم پژوهش،  (.3115

نیز یکی دیگر از  بندیطبق ترکیب نواری مناسب برای  (.4)جدول  ت،ییم شدفشردگی  ل وشک پارامترهای مقیاس،

در تتلیل شیءگرای تصاویر، علاوه بر امکدان اسدتفاده از بهتدریم . است سازیسیگمنتپارامترهای مؤثر در کیفیت 

)سدرافراز اسدبق و  دارد، امکان اعمال وزن برای هرکدام از نوارهدا نیدز وجدود سازیسیگمنتترکیب نواری برای 

ان،کاس طیفی و همچنیم ارزیابی هیستوگرام همبسدتگی  هایمنتنیبا تفسیر  در پژوهش حاضر،(. 3112همکاران، 

برای  با کمتریم ضریب همبستگی و بیشتریم واریانس در بیم ترکیبات باندی مختلف، نوارها، بهتریم ترکیب نواری

 تدریممهم، از گیداهیپوشش(. با توج  ب  اینک  استخراج سلح 4)جدول  انتخاب شد ایماهوارهتصاویر  بندیطبق 

کیب نواری منتخب گردید و ب  ندوار اقدام ب  اعمال وزن برای تر سازیسیگمنت، در فرآیند باشدمیاهدا  تتقیق 

بدرای  وزن بیشتری از سایر نوارها داده شد. با درنظرگرفتم ایم موضوع ک  در اعمدال وزن، گیاهیپوشششاخص 

، بد  ندوار بنددیطبق باشد، هذا از س  نوار منتخب برای  300بایستی  شدهانتخاب هایوزننوارهای تصویر, مجموع 

درنظرگرفت  شد ک  در مرحلد  ارزیدابی  300از  20اهمیت بیشتری داده شد و برای ایم نوار  گیاهیپوشششاخص 

 هایسدیگمنتت،لیمی، و انلباق  هاینمون  عنوانب GPS  وسیل ب  شدهبرداشت، با مقایس  نقاط هاسیگمنتکیفیت 

                                                             
1 Dragut 

2 Blaschke 

3 Trimble 

4 Pu 

5 Mathieu 
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نتیج  مللوبی را در  شدهاعمال هایوزنبا وض،یت موجود طبقات اراضی در سلح منلق  مشخص شد ک   ایجادشده

 ایجاد نموده است. سازیسیگمنت
 

 سازیسگمنت فرآیند در مؤثر پارامترهای وزن -0جدول 
 وزن ترکیب نواری ترکیب نواری مناسب شردگیف شکل مقیاس ایماهوارهتصویر 

 TM (3181) 40 3/0 7/0 R :6،G  :گیاهیشاخص ،B :1 

R :10،G  :20 ،B :10  ETM+ (4004) 40 3/0 7/0 R :6،G  :گیاهیشاخص ،B :1 

 OLI (4031) 310 3/0 2/0 R :7،G  :گیاهیشاخص ،B :2 

 

ی تصاویر شیءگرا پردازش در بندیطبق  افزایش دقت در ترکیب نواری، موجب گیاهیپوشش وجود شاخص

باند  یک عنوانب جداگان  طورب  RVIو  NDVI ،SAVI هایشاخصهریک از بر ایم اساس، شود. می ایماهواره

نسدبت بدیم  اسداس بدرمتاسب  س  شاخص مذکور، قرار گرفتند.  مورداستفاده بندیطبق در کنار دیگر باندها برای 

در منلقد  پس از اعتبارسدنجی، بهتدریم شداخص (. 1ول )جد گیردمینزدیک صورت  قرمزمادونو باندهای قرمز 

 بد  را حساسدیت میتدرشیب NDVI .شدودارزیدابی مدی گیاهیپوششروند تغییرات  ،اساس آن و بر شدهمشخص

 گیاهیپوششییرات برای پایش تغ هاشاخصو یکی از پرکاربردتریم  (3115، نیاکاظمی) داشت  گیاهیپوششتغییرات 

 بد  را زمین  كخا از تغییرات یناش یطیف بازتاب انسی، وارSAVIشاخص (. 3111است )متمدیاری و همکاران، 

بدردن اثدرات متفداوت بیمدر از اییژهوکاربرد  RVIو شاخص ( 4006)پتورهی و همکاران،  دهدمی کاهش حداقل

 (.0334و همکاران،  3)نیوکامر روشنایی و توپوگرافی دارد
 

 گیاهیپوشش هایشاخصروابط و دامنه تغییرات -9جدول 

 مأخذ دامنه تغییرات رابطه شاخص

NDVI NDVI = (NIR-R)/ (NIR+R) 3-  3171و همکاران،  4توکر +3تا 

SAVI SAVI = NIR−R/ (NIR+R+L)(1+L) 3-  4006پتورهی و همکاران،  +3تا 

RVI RVI = NIR/ R 0 4033همکاران، نیوکامر و  نهایتتا بی 

Lمقدار  گیاهیپوشش مختلف هایتراکم یبرا تصتیح : فاکتور(L 3 کم، گیاهیپوششمناطق با  یبرا .)است 

 

 ترکیب باندیفشردگی،  ،شکل ،مقیاس هایشاخص مقادیر بهین  براساس شده  سازیسیگمنت، تصاویر 2شکل 

 .دهدمینشان  را گیاهیپوششو شاخص  مناسب

                                                             
1 Newcomer 

2 Tuker 
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 گیاهیو شاخص پوشش دینبا ترکیبمعیارها، بهینه  مقادیر اساس بر سازیتسیگمن -4شکل 

 

 مختلدف طبقدات ب  هاآن تیعضو درج  اساس برموجود  یریتصو هایسگمنت ءگرا،یش پردازش در مرحل 

و  خاص لاسک یک تیعضو درج  میشتریب اساس برروش  میا در یریتصو یءهایش از یکهر و شد نسبت داده

با استفاده از پردازش  ایماهوارهتصاویر  بندیطبق (. 3115و همکاران،  یانیشد )اندر بندیطبق  ،یفاز منلق اساس بر

اسدت )سدلمانی و  قرارگرفتد  مورداسدتفاده ایگسدترده طورب مختلف  هایتکنیکاز  گیریبهرهشیءگرا تاکنون با 

 هاینقش  و ارزش اربردک در را یمهم نقش ،ندیبطبق  در رفت  ارکب تمیو اهگور بندیطبق  (. صتت3115همکاران، 

 از (SVMپشدتیبان ) بدردار هایماشدیم اهگوریتم رابل ، ایم در(. 4031و همکاران،  3)برینک کندمی فایا ایجادشده

 پیندک ارائد  و نداموی  وهادیمیر روسی پژوهشگر توسط میلادی 3156 سال در ک  است شدهنظارت هایبندیطبق 

و همکاران،  روستاییدهد ) انجام را شیءگرا بندیطبق  ب  مربوط هایپردازش تواندمی خوبیب  گوریتماه گردید. ایم

گلو و همکداران، یب یاست )حاج شدهم،رفی بندیطبق  روش تریمدقیق عنوانب  تتقیقات، بسیاری از ( و در3117

 اختلا  در موجود مشکلات تواندمیو ( 4033 و همکاران، 1؛ برایان4036، 4جانسون ؛3111؛ یوسفی و همکاران، 3118

 ایماهوارهتصاویر  بندیطبق بنابرایم در ایم پژوهش، (. 4006، 2)جنسم کند حل را ت،لیمی هاینمون  میان غیرمت،ادل

 از استفاده با eCognition افزارنرمدر متیط  شیءگرا شدهنظارت بندیطبق با اهگوریتم ماشیم بردار پشتیبان روش 

بد  (  کیکدچندتف) شددهت،ییم تمیاهگدور اسداس بدر یریتصدو یءهایش آن در و گرفت صورت یمیت،ل هایمون ن

 باشددمی روشدی هدر در تصدویر بنددیطبق  مرحل  آخریم صتت، ارزیابی .افتی اختصاص بندیطبق  هایکلاس

بدا اسدتفاده از  شددهانجام یبنددطبق ، دقدت اراضیکاربری  هاینقش تهی   از پس. (3118)یاراحمدی و همکاران، 

کاربری  هاینقش در ایم مرحل ، با مقایس  صتت ارزیابی قرار گرفت.  ماتریس خلا، صتت کلی و آماره کاپا مورد

                                                             
1 Brink 

2 Jonsson 

3 Brian 

4 Jensen 
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و  هر شداخص در تشدخیصمیزان برتری ، RVIو  NDVI ،SAVI گیاهیپوششاز س  شاخص  شدهتهی اراضی 

 ،شاخص منتخبمربوط ب   کاربری اراضی هاینقش از    ب،دتا در مرحل شدهمشخص ،منلق  گیاهیپوشش تفکیک

 ساه  استفاده شود.  10در بازه زمانی  گیاهیپوششتغییرات روند جهت تتلیل 

 اراضی کاربری تغییرات با ارتباط در گیاهیپوشش تغییرات روند تحلیل -0-0-4  

 و ریزیبرنامد  ،زیسدتمتیط هایوتتلیلتجزید  بدرای ضدروری ابزاری اراضی کاربری تغییرات آشکارسازی

 تغییدرات کداربری سدازیمدل بدرای متنوعی هایروش اساس ایم بر .(3118عبداههی و همکاران، است ) مدیریت

 آورنددمی فدراهم آیندده در را هداآن بیندیپیش امکان و مختلف اراضی کاربری تبدیل نسبت ک  دارد وجود اراضی

منلق  نسبت  گیاهیپوشششناسایی تغییرات کاربری جهت  در ایم پژوهش، .(3116، بخشیعلی و فرد )میرعلیزاده

 افدزارنرمدر متدیط ( LCM) تغییر سدرزمیم سازمدل، از میلادی 4031تا  3181 هایسالدیگر بیم  هایکاربریب  

Terrset  .سدازیمدلو  بد  ارزیدابی تدوانمیک  ب  کمک آن  دهدمیایم مدل ابزاری را در اختیار قرار استفاده شد 

زیسدتی پرداخدت )عبدداههی و همکداران،  تنوعو  هاگون تجربی تغییرات کاربری اراضی و تأثیرات آن بر زیستگاه 

 شدهمشاهده تغییرات بر مبنای ومارکو   CAزنجیره  از استفاده با 4041 سال گیاهیپوشش در مرحل  ب،د،(. 3118

  وخودکار زنجیره مارک هایسلولتلفیقی از  مارکو  CAمدل . دش سازیشبی میلادی  4031 تا 3181 هایسال بیم

 رودمدیتغییرات آینده پوشش و کداربری اراضدی بد  کدار  بینیپیشاراضی است ک  برای  چندمنظورهو تخصیص 

 کد  گردیدد اسدتفاده کاپا انلباق شاخص از بینیپیش اعتبار ت،ییم برای .(3117زادی،  )متمدیان بهبهانی و حیدری

 موردنظر بینیپیش در مدل باهای اعتبار دهندهنشان باشد ترنزدیکصد  عدد ب  درصد برحسب یا یک عدد ب  هرچ 

  .(3116است )حلبیان و سللانیان، 

 و بحث نتایج -9 

 ایماهوارهتصاویر شیءگرای  بندیطبقهنتایج  -9-9

، ندواحی بدایر، ندواحی گیاهیپوششکاربری اراضی ب  چهار کلاس شامل  هاینقش ، تصاویر بندیطبق پس از 

 هرسال یبرا هاکاربریاز  یکهر و مساحت( 7تا  6 هایشکلو  2)جدول  شدهتفکیکآب  هایپهن و  شدهساخت 

جداگان   طورب  RVIو  NDVI ،SAVI هایشاخصهریک از  در ایم پژوهش،. (7تا  6)جداول  مشخص گردید

با مقایس  مقادیر صتت کلدی و ضدریب کاپدای هریدک از قرار گرفت تا  مورداستفادهتصاویر  بندیطبق در فرآیند 

 گیاهیپوششتفکیک و  بندیطبق افزایش دقت ، میزان برتری آن شاخص در آمدهدستب کاربری اراضی  هاینقش 

 مورد ارزیابی قرار گیرد.از سایر طبقات کاربری اراضی 
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 ایوارهماهدر تصاویر  شدهبندیطبقه هایکاربری -4جدول 

 کاربری کلاس

 ، چمم، باغات و فضای سبزدرختی هایمجتمع ،هاپارك گیاهیپوشش

 اطرا  شهر گیاهیپوششفضاهای باز و نواحی بدون  نواحی بایر

 ارتباطی هایراهو  هاخیابانمناطق مسکونی، مراکز تجاری و صن،تی،  شدهساخت نواحی 

 رودخان  کارون آب هایپهن 
 

 
 NDVIشاخص  با استفاده از برای هر سنجندهاراضی  کاربری هایقشهن -5شکل 

 

 NDVIبا استفاده از شاخص  هرسالاراضی در  طبقات کاربری مساحت -5جدول 

 طبقات کاربری اراضی شاخص
 مساحت )هکتار(

9181 0220 0291 

NDVI 

 81/1515 11/6667 02/5817  گیاهیپوشش

 10/7730 62/8186 65/30414 نواحی بایر

 11/30338 35/5122 42/2111 شدهساخت نواحی 

 13/172 12/231 40/214 آب یهاپهن 
 

 
 SAVIکاربری اراضی برای هر سنجنده با استفاده از شاخص  هاینقشه -6شکل 
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 SAVIبا استفاده از شاخص  هرسالاراضی در  طبقات کاربری مساحت -6جدول 

 طبقات کاربری اراضی شاخص
 کتار(مساحت )ه

9181 0220 0291 

SAVI 

 03/1701 63/6651 35/5101  گیاهیپوشش

 78/7518 24/8171 22/30440 نواحی بایر

 83/30305 02/5114 34/2147 شدهساخت نواحی 

 21/185 05/245 14/222 آب یهاپهن 
 

 
 RVIشاخص با استفاده کاربری اراضی برای هر سنجنده  هاینقشه-7شکل 

 

 RVIبا استفاده از شاخص  هرسالاراضی در  طبقات کاربری مساحت -7جدول 

 طبقات کاربری اراضی شاخص
 (هکتار)مساحت 

9181 0220 0291 

RVI 

 36/1741 56/6681 10/5141  گیاهیپوشش

 52/7582 48/8161 10/30405 نواحی بایر

 57/30014 10/5137 18/2134 شدهساخت نواحی 

 67/200 40/220 25/268 آب یهاپهن 

 
 

، نواحی بایر و در سال 4004و  3181 هایسالکاربری اراضی س  شاخص، در  هاینقش نتایج بررسی  اساس بر

آب نیز، در هر س  سال کمتریم مساحت را  هایپهن . کلاس اندداشت مساحت را  میترشیب، شدهساخت ، نواحی 4031

 02/5817از  گیاهیپوشدش، مسداحت NDVIبری اراضی شاخص کار هاینقش ب  خود اختصاص داده است. در 

رسدیده اسدت. بررسدی  4031هکتار در سدال  81/1515و  4004هکتار در سال  11/6667ب   3181هکتار در سال 

هکتار  35/5101حدود  3181در سال  گیاهیپوششنشان داد ک  مساحت  SAVIکاربری اراضی شاخص  هاینقش 

 هاینقشد هکتار شدده اسدت. همچندیم، در  03/1701و  63/6651ب  ترتیب  4031و  4004 هایسالبوده وهی در 
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هکتار در سال  56/6681ب   3181هکتار در سال  10/5141از  گیاهیپوشش، RVIکاربری اراضی مربوط ب  شاخص 

 رسیده است.  4031هکتار در سال  36/1741و  4004

 اراضی کاربری هاینقشهبررسی صحت  -9-0

 بدا 4031 و 4004 ،3181 یهاسدال یبدرا آمدهدستب  یهانقش  کاربری اراضی، صتت هاینقش هی  پس از ت

 .(8گرفت )جدول  قرار موردبررسی هاسال همان کاذب یرنگ ریتصو و ینیزم کنترل نقل  300 از استفاده
 

  گیاهیشاخصسه  اساس برکاربری اراضی  هاینقشهضرایب کاپا و صحت کلی  -8جدول 

 صشاخ
 OLIنقشه کاربری اراضی  +ETMنقشه کاربری اراضی  TMنقشه کاربری اراضی 

 صحت کلی ضریب کاپا صحت کلی ضریب کاپا صحت کلی ضریب کاپا

NDVI 72/0 75/0 78/0 86/0 88/0 11/0 

SAVI 80/0 71/0 83/0 87/0 13/0 15/0 

RVI 70/0 74/0 72/0 82/0 88/0 14/0 
 

 

 برخوردار درصد 70 یباها یکل صتت و کاپا بیضرا از سنجنده، س  هر ی کاربری اراضیهانقش  نتایج نشان داد

در تصداویر سدنجنده  هاآنمقادیر  تریمپاییمو  OLI سنجنده تصاویر در کلی صتت و کاپا ضرایبباهاتریم . بودند

TM شاخص کاربری اراضی  هاینقش  کلی صتت و کاپا ضرایب. بوده استSAVI سدنجنده،  س هر  در تصاویر

 ، شداخص هانقشد بنابرایم، با توج  ب  نتایج اعتبارسدنجی . باشدمیبیشتر  RVIو  NDVI هایشاخصنسبت ب  

SAVI تغییدرات  بررسدیدر ادامد  جهدت  و م،رفی گردیدهمنلق   گیاهیپوشششناسایی شاخص برتر در  عنوانب

 .شودیماستفاده SAVI کاربری اراضی شاخص  هاینقش از  ،گیاهیپوشش

 LCMمدل استفاده از با  گیاهیپوشش تغییرات نتایج آشکارسازی -9-9

 مربدوط بد  4031و  4004، 3181 هایسدال کاربری اراضدی هاینقش از  گیاهیپوششجهت بررسی تغییرات 

 هاافزایش و هاکاهشتبدیل کاربری اراضی و  بررسیو با  شدهاستفاده ،LCMورودی مدل  عنوانب SAVI شاخص 

نسدبت بد   گیاهیپوشدشمیدزان تغییدرات  ،1شدد. جددول مشخص  گیاهیپوششتغییرات در هر کاربری، میزان 

 .دهدمینشان  4004-4031و  3181-4004دیگر را طی دو بازه  هایکاربری
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  هاکاربریسایر در ارتباط با  گیاهیپوششمساحت تغییرات  -1دول ج

 تغییرات
 مساحت تغییرات )هکتار(

 0220-0291 هایسال 9181-0220 یهاسال

 11/1 38/7 آب هایپهن ب   گیاهیپوششاز 

 58/663 78/271 ب  نواحی بایر گیاهیپوششاز 

 63/3014 22/585 شدهساخت ب  نواحی  گیاهیپوششاز 

 23/22 88/11 گیاهیپوششآب ب   هایپهن از 

 51/352 80/11 گیاهیپوششاز نواحی بایر ب  

 12/67 67/18 گیاهیپوششب   شدهساخت از نواحی 
 

 

در بازه  .دهدمینشان  4031تا  4004و  4004تا  3181را طی دو بازه زمانی  گیاهیپوششروند تغییرات  ،8 شکل

هکتدار،  56/3111بد  میدزان  کد طوریب  ،روندی رو ب  کاهش داشت  گیاهیپوشش، تغییرات 4004تا  3181زمانی 

کاهش داشت  اما میزان ایم  گیاهیپوششنیز  4031تا  4004. در بازه زمانی است یافت هشکا گیاهیپوششمساحت 

کاست  شده است.  گیاهیپوششهکتار از  60/3850ب  میزان  ک طوریب کاهش نسبت ب  دوره قبل بیشتر بوده است، 

است.  بودهنواحی بایر چشمگیر  و شدهساخت ب  نواحی  گیاهیپوششتغییرات مربوط ب  تبدیل در هر دو بازه زمانی 

تدا  3181هکتدار در بدازه زمدانی  22/585با  شدهساخت ب  نواحی  گیاهیپوششتغییرات مربوط ب  تبدیل  میترشیب

علداوه بدر  شدهساخت نواحی  . روند رو ب  افزایش تغییراتباشدمی 4031تا  4004هکتار در بازه  63/3014و  4004

کمتریم تغییرات  ؛7نیز شده است. با توج  ب  شکل  آب هایپهن لاس نواحی بایر و ، سبب کاهش دو کگیاهیپوشش

هکتدار در بدازه  11/1و  4004تا  3181هکتار در بازه زمانی  38/7آب با  هایپهن ب   گیاهیپوششمربوط ب  تبدیل 

  .باشدمی 4031تا  4004زمانی 
 

 
 مختلف هایبازهات کاربری اراضی در در ارتباط با تغییر گیاهیپوششتغییرات  -8شکل   
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  مارکوف CA مدل از استفاده با تغییرات روند بینیپیشنتایج  -9-4

 CAزنجیره  از، 4031سال  در اراضی کاربری تغییرات سازیمدل مکانی صتت از حاصل نتایج بررسی از پس

 نتایج تلابق ب  توج  با .شد استفاده Terrset افزارنرم در متیط گیاهیپوشش تغییرات روند بینیپیش برایمارکو  

 نقشد  و سدازیمدل از آمدهدسدتب  نقشد  بیم خلا از ماتریس حاصل کاپای ضریب واق،یت، با هاکاربری تتلیل

 سداخت بد  در ادامد ، اقددام را نشان داد. 84/0، مقدار 4031سال  ایماهواره تصویر از آمدهدستب  اراضی کاربری

-4031دوره ) در دادهر  تغییدرات ( شد. ایم کار با توج  بد 4031-4041) ب،دی سال 30 ورهد در آینده سناریوی

 در موردملاه،  منلق  اراضی کاربری طبقات مساحت دهندهنشان ترتیب ب  ،30و جدول  1شکل ( اجرا گردید. 4004

  .است 4041 سال
 

 
 مارکوف CA فاده از مدلبا است 0201تغییرات کاربری اراضی در سال  بینیپیش -1شکل   

  

 0201 هرسالاراضی در  طبقات کاربری مساحت -92جدول 
 مساحت )هکتار( طبقات کاربری اراضی

 42/4141 گیاهیپوشش

 31/5468 نواحی بایر

 51/34126 شدهساخت نواحی 

 01/172 آب یهاپهن 

 

 هاکاربری بقی  و اندداشت  افزایشی روند هشدساخت  نواحی تنهادریافت ک   توانمی هامساحت بینیپیشاز جدول 

داشت   را رشد میترشیب ،هکتار 84/4418ب  میزان  شدهساخت کاربری نواحی  .شد خواهند روروب  کاهشی روندی با

همچنیم نواحی بایر با . استارتباطی  هایراه و هاخیابان صن،تی، و تجاری مسکونی، ک  ایم طبق  مربوط ب  مناطق

 31/5468نیز حفظ کرده و بد  میدزان زمانی بازه خود را در ایم  کاهش ب  رو روند ،هکتار 56/3220ود حدکاهش 
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آبدی منلقد   پهند  عنوانبد مسداحت رودخاند  کدارون مربوط ب   اتکمتریم تغییر. اندرسیده 4031هکتار در سال 

 بینیپیش نتایجرسیده است.  4041در سال هکتار  01/172و ب   یافت کاهشهکتار  2/34بوده ک  ب  میزان  موردملاه، 

 گیاهیپوشدشهکتار از  77/786ب  میزان  ،موجود روند ادام  صورت است ک  در ایگون ب  4041 سال در تغییرات

در مقایس  بدا دوره  گیاهیپوششاهبت  ایم میزان کاهش در  .شودمیدیگر تبدیل  هایکاربریکاست  شده و ب  منلق ، 

 هداکاربریبد  سدایر  4041تدا سدال  گیاهیپوشدش(، کمتر بوده و مساحت کمتری از کداربری 4004-4031قبل )

 است.  شدهتبدیل

 بندیجمع -4

در کاربری  دادهر تغییرات  پایشهندست جهت OLI  و +TM ،ETMدر ایم پژوهش، از تصاویر س  سنجنده 

مشخص شد کد  اسدتفاده از تصداویر  پژوهشیم با توج  ب  نتایج حاصل از ااستفاده شد.  اهواز شهر گیاهیپوشش

در  ( همخوانی دارد.3111متمدیاری و همکاران ) تتقیق ارائ  خواهد داد ک  با نتایج تریدقیقنتایج ، OLIسنجنده 

فشدردگی و  شدکل، درنظرگرفت  شده برای پارامترهای مقیاس، هایوزن، ایماهوارهتصاویر  سازیسیگمنتمرحل  

ب  توجی   توانمی  شکل کاملاً متسوسی در وضوح و کیفیت تصویر تأثیر گذاشت  و از ایم یافت  باندهای تصویری، ب

یکدی از  عنوانبد  گیاهیپوشدشاستفاده کرد. همچنیم استفاده از شداخص  خوبیب  سازیسیگمنتافزایش کیفیت 

از طبقدات دیگدر  اهیگیپوشدشو تشخیص و جداسازی  بندیطبق ، موجب افزایش صتت بندیطبق پارامترهای 

در  دادهر در تشخیص تغییرات  RVIو  NDVI ،SAVIدر ایم پژوهش، توانایی س  شاخص کاربری اراضی شد. 

 بنددیطبق و  سدازیسیگمنتجداگاند  در مرحلد   طورب  از هر شاخص و مورد مقایس  قرار گرفت گیاهیپوشش

کدم  گیاهیپوشدشبا توج  ب  اقلیم خشک و  ،پژوهشر ایم داستفاده شد. تصاویر با اهگوریتم ماشیم بردار پشتیبان 

ریب کاپا و صتت ضباهاتریم مقادیر دارای  SAVIکاربری اراضی مربوط ب  شاخص  هاینقش ، موردملاه، منلق  

 حذ  خوبیب  ایزمین منفی خاك  است و اثر شده گرفت خاك ب  کار  خط شیبچون در ایم شاخص، . اندبودهکلی 

کداربری اراضدی  هاینقشد یب کاپای ااست. همچنیم ضر شده انجامبا دقت باهاتری  گیاهیپوششفکیک و ت شده

قددرت  دهندهنشدانبدوده کد   4031در سال  13/0و  4004در سال  83/0، 3181در سال  SAVI ،80/0مربوط ب  

ییرات بوده است ک  با تغ آشکارسازیاز سایر عوارض زمینی و عملکرد بهتر ایم شاخص در  گیاهیپوششتفکیک 

ایدم موضدوع بدا  ( همخدوانی داشدت  اسدت.4032و همکاران )( و فاتت  3116ناطقی و همکاران ) نتایج تتقیقات

بنددی شدیءگرای در دقدت طبقد  RVIو  NDVI ،SAVIفرضیات تتقیق، ک  یکسان بودن کارایی س  شداخص 

 مسداحت کداربری و مقایسد  LCMررسی نتایج مددل ب باای را بیان نموده است، همخوانی ندارد. تصاویر ماهواره

 گیاهیپوشدشسدال تغییدرات  10طدی نتیج  گرفت ک   توانمی، 4031و  4004، 3181 هایسالدر  گیاهیپوشش

هکتار و در بازه زمانی  56/3111ب  میزان  4004تا  3181در بازه زمانی  ک طوریب  ؛روندی رو ب  کاهش داشت  است
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کاست  شده است. ایم بدیم م،نی  اهواز شهرکلان گیاهیپوششهکتار از مساحت  60/3850زان ب  می 4031تا  4004

دیگر  هایکاربریب   گیاهیپوششمساحت بیشتری از  ،نسبت ب  دوره قبل 4031سال منتهی ب  سال  37است ک  در 

از تغییرات کاربری اراضی  گیاهی شهر اهواز ناشیایم موضوع با فرضیات تتقیق، ک  کاهش پوشش است. شدهتبدیل

زنجیره تغییرات با استفاده از  بینیپیشنتایج ( بیان نموده است، همخوانی دارد. 3181-4031را در دوره مورد بررسی )

CA  30طی  ک طوریب بوده  گیاهیپوششمساحت کلاس  یادام  روند کاهش دهندهنشاننیز  4041تا سال  مارکو 

خواهدد  4041در سال  هکتار 42/4141ب   مساحت آن کاست  شده و گیاهیپوششاز  هکتار 77/786سال ب  میزان 

دریافدت کد   تدوانمی، 4031و  4004، 3181 هایسدالکداربری اراضدی  هاینقشد بد   باملاحظد رسید. همچنیم 

رفتم شددت گد با تدریجب و  شدهخارجاهواز از توزیع یکنواخت در تمام سلح شهر اهواز  شهرکلان گیاهیپوشش

و  هاخیابانب  مناطق مسکونی و صن،تی،  گیاهیپوششتبدیل اراضی دارای  خصوصب  تغییرات کاربری اراضیروند 

 اسدت. پیداکرده، تمرکز بیشتری ایحاشی و در مناطق  یافت کاهش، تراکم آن در مناطق مرکزی شهر ارتباطی هایراه

 یآهدودگ شیافدزا هوا، تیفیک کاهش مانند یمشکلات تواندمی اهواز چشمگیرتر بوده و شهردر نیم  شرقی  روندایم 

بررسی وض،یت  با در ایم زمین ، .کند جادیا هابخشر ایم د را هوا یدما شیافزا و ریزگردها اثرات شیافزا ،یصوت

 یدرخت جدید هایگون  اشتک، ایمتل  هایپاركمناسب جهت احداث  هایمکانشناسایی موجود،  گیاهیپوشش

 طدرح جدامع  یدته نهایت در و یمردم تکمشار از ، استفادهگرمسیری هایگون  و بر پهم و دارگل ایتچ درخ و

  اقدام نمود. در ایم مناطق گیاهیپوششدر جهت بهبود وض،یت  توانمیاهواز،  یشهر سبز یفضا

، تغییرات کاربری اراضیتأثیر  تتت گیاهی کلانشهر اهوازساختار و تراکم پوشش ک  داد پژوهش نشان ایم نتایج

 آمدایش متیلدی، ریدزیبرنامد  در ایم تغییدرات کیفی و کمی خصوصیات از تغییر پیدا کرده است. بنابرایم آگاهی

 در منداطق شدهری، گیاهیپوشدش نکد یا ب  توج  باهمچنیم  .باشدمی اهمیت حائز بسیار پایدار توس،  و سرزمیم

 دهندهنشدان طورکلیبد  و یتیریمد عوامل اثر ،یاجتماع و یاقتصاد تیوض، خاك، نوع ،اقلیمی تیوض، از یبازتاب

نسبت   مسئوهان و ردیگ صورت ن یزم میا در یشتریب ملاه،ات تا شودیم شنهادیپ است، اهانیگ و طیمت انسان، رابل 

 عملیاتی ارائ  نمایند. هایبرنام ، گیاهیپوششب  حفاظت از 
 

 کتتابنامه

پایش تغییرات کاربری اراضی با استفاده از . 3112براهیم؛ تقوی مقدم، ای، دی، متمدعلزنگن  اسهه ، اکبری، ا

 .21-16 (:40)5. اآمایش جغرافیایی فض. های مختلف تئوری آموزش آماری منلق  نیشابورروش

زمیم با گیاهی و دمای سلح ارزیابی تغییرات فضایی پوشش. 3118ریم؛ خسرویان، محمان، زندی، رلیرضا، انتظاری، ع

 (:2)33. مهندسی و مدیریت آبخیز .3185-4037 استفاده از تصاویر هندست و مادیس، ملاه،  موردی: استان فارس

141-120. 
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 کاربری تغییرات . تتلیل3115اندریانی، صغری، نیکجو، متمد رضا، رضایی مقدم، متمد حسم، مختاری، داوود؛ 

 و شرقی آذربایجان در واقع زیلبیرچای آبریز حوض  مارکو  در زنجیره و شیءگرا یهاروش از استفاده با اراضی

 .60-17(: 61)35. جغرافیا و توس، غربی. 

 اطلاعات سیستم و دور از سنجش تکنیک از استفاده با شهری رواناب ارزیابی و . مدیریت3114انوری پور، رضا؛ 

دانشکده علوم  ،GISو  دور از سنجش رشت  دارش کارشناسی نام پایاناهواز.  شهر کلان: موردی نمون  جغرافیایی

 زمیم، دانشگاه شهید چمران اهواز.   

(: 11)31. باغ نظرتتلیلی بر فضای کاهبدی شهر اهواز. . 3112ضا؛ ر تمداحمدنیا، مهار، حبیبیان، بحمد، پوراحمد، ا

46-18. 

 شده نظارت یبندطبق  . ارزیابی3118 کمکی، چوقی؛ بیگلو، متبوب ، بردی شیخ، واحد، م،ماریان، هادی، بایرام حاجی

 آبخیز حوزه در مکانی و کمی اختلا  شاخص مبنای دو بر اراضی کاربری استخراج در پای یکسلپ و گراشی

 .40-3(: 2)30. و سامان  اطلاعات جغرافیایی در منابع طبی،ی ازدورسنجشرود.  گرگان

 با اصفهان جنوب و شرق در زایی بیابان تغییرات بینییشپ و . ارزیابی3116حلبیان، امیرحسیم، سللانیان، متمود؛ 

 .88-73(: 2)1. متیلی مخاطرات فضایی تتلیل. CA-Markovمدل 

 حوض  اراضی کاربری نقش  تهی  برای یاماهواره تصاویر . کاربرد3115احمدآباد، متمد، سلیمانی، کریم؛  خضری

 از سنجش و جغرافیایی اطلاعات سیستم کاربردشیءگرا.  ازشپرد و فیوژن تکنیک از با استفاده اوزن قزل آبخیز

 . 43-31(: 1)8. یزیربرنام  در دور

پای  . مقایس  روش پیکسل3117، شهرام، مختاری، داوود، وهیزاده کامران، خلیل، خدائی قشلاق، هیلا؛ روستایی

ورزقان.  -راضی )منلق  اهربندی کاربری اگرا )ماشیم بردار پشتیبان( در طبق شباهت( و شی تریمبیش)

 . 341-338(: 3)8. های ژئومورفوهوژی کمیپژوهش

 مازندران استان حوزه گیاهیپوشش تغییرات بینیپیش و . سنجش3118سارهی، رضا، روشم، غلامرضا، گرب، استفان؛ 

-321(: 333)48. اطلاعات جغرافیایی )سپهر(. GIS و مارکو  زنجیره از استفاده با 4006-4037 زمانی بازه طی

354 . 

 از استفاده با شهری سبز فضای تغییرات . آشکارسازی3112بختیار؛  زاده، سرافراز اسبق، سونیا، میانجی، مهسا، فیضی

ژئوماتیک، دانشگاه  ملی دومیم همایشو. بیست(شهر تبریزکلان: موردی ملاه، ) شیءگرا بندیطبق  در فازی روش

 آزاد اسلامی، تهران. 

بندی فازی )ملاه،  تهی  نقش  کاربری اراضی با استفاده از روش طبق . 3110قمان؛ خداکرمی، هلیرضا، ع سفیانیان،

. آمایش سرزمیم. تلخاب در استان همدان(-قهاوند و خونجیم-موردی س  زیرحوزه آبخیز کبودر آهنگ، رزن

1(2 :)16-332     .  
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های مختلف یکتکن. ارزیابی 3115وهیزاده کامران، خلیل؛ سلمانی، س،ید، ابراهیمی، حمید، متمد زاده، کیوان، 

(: 333)48. اطلاعات جغرافیاییی شیءگرا در استخراج کاربری اراضی از تصاویر ماهواره آیکونوس. بندطبق 

406-436 . 

. شناسایی و 3117شکوری، صادق، موسوی حسنی، سید مس،ود، پورعلاکش، مهسا، قربانی، آناهیتا، ارنک، سمیرا؛ 

گیری از با بهره CAمند و های شبک  عصبی زمانگیاهی با استفاده از مدلبررسی روند تغییرات کاربری پوشش

کاربرد سیستم اطلاعات جغرافیایی و )ملاه،  موردی: شهرستان مینودشت استان گلستان(.  RSو  GISهای تکنیک

  .73-60(: 4)1. ریزیسنجش از دور در برنام 

ارزیابی و . 3116هزاد؛ رایگانی، بلامرضا، زهتابیان، غسیم، آذرنیوند، حسم، خسروی، حناز، ترشکوهی زادگان، س

. شیراز –؛ ملاه،  موردی: پارك ملی بمویامبتنی بر منلق فازی با استفاده از تصاویر ماهواره یاهیگپایش پوشش

 .355-367(: 300)46. اطلاعات جغرافیایی )سپهر(

های در سنجنده یاهیگهای پوششتتلیل تغییرات شاخص. 3117ید حسیم؛ کیا، سامره، سفلاحتکار، حیم ، صابرفر، ر

. شده قرخود(زارهای شرق پارك ملی گلستان و منلق  حفاظتماهواره هندست )ملاه،  موردی: ارس

 .13-73(: 3)1. های طبی،ی ایراناکوسیستم

های فاقد داده در یکسلپی پرکردن هاروش. مقایس  3116طاهرپرور، مریم، پیرمرادیان، نادر، وظیف  دوست، مجید؛ 

-556(: 2)27. تتقیقات آب و خاك ایران .در برآورد نقش  ضریب گیاهی +ETM 7تصاویر ماهواره هندست 

575. 

بینی تغییرات کاربری اراضی شهر سازی و پیشمدل. 3118؛ درانی، زهراصلفی، خبازی، ملی اصغر، عبداههی، ع

 .10-37(: 2)4. شهر پایدار. د توس،  پایدارهاهیجان با رویکر

 اطلاعات و یبردارنقش  مهندسی .یاهیگپوشش بررسی در GIS و دور از سنجش . کاربرد3115نیا، عبدارضا؛ یکاظم

 .    86-76(: 3)1. مکانی

تغییرات ارزیابی روند . 3115؛ خسروی، حسممید، گشتاسب، حاقر، نظامی، بهزاد، رایگانی، برزان ، کرمانی، ف

. مهندسی اکوسیستم بیابان. شده توران()ملاه،  موردی: منلق  حفاظت خشکیم مناطق خشک و ن یاهیگپوشش

5(35 :)3-32. 

و پایش  یاهیگتهی  نقش  پوشش. 3111سیم؛ اقدر، حرتضی، توکلی، مضا، ر میدپورخباز، حاطم ، متمدیاری، ف

ور و سیستم اطلاعات جغرافیایی )ملاه،  موردی: شهرستان های سنجش از دتغییرات آن با استفاده از تکنیک

  . 12-41(: 14)41. اطلاعات جغرافیایی. بهبهان(

 از اسدتفاده بدا یاماس  یهاپهن  تغییرات روند بینییشپ و . پایش3117متمدیان بهبهانی، علی، حیدری زادی، زاهده؛ 

 .355-361(: 2)35. علوم متیلی .(ایلام استان هلران،د ابوغویر دشت: موردی ملاه، ) CA مارکف زنجیدره مددل
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در فصول مختلف  یاهیگبررسی تغییرات پوشش. 3115تایون؛ موسوی، کتمد، فرجی، ملیت ، مزیم، مرضی ، مکرم، م

. و ارتباط آن با تغییرات دما )منلق  مورد ملاه، : شمال شهرستان داراب( یارویش با استفاده از تصاویر ماهواره

 .40-3(: 1)8. طبی،ی ایران هاییستماکوس

 از استفاده با اراضی کاربری تغییرات روند بینییشپ و . پایش3116سیده مریم؛  بخشی،یعلسید رضا،  فرد، میرعلیزاده

 و سنجش از دور ایلام(. دهلران برتش دشت: موردی )ملاه،  اراضی کاربری تغییرساز مدل و مارکو  مدل زنجیره

 .   26-11(: 4)7. طبی،ی منابع در جغرافیایی سامان  اطلاعات

های سنجش از دور در ملاه،ات کمی و کیفی . ارزیابی شاخص3118سید رضا، منصوری، شهروز؛  فرد، میرعلیزاده

سنجش از دور و )ملاه،  موردی: جنوب استان خوزستان(.  8-ای هندستهای سلتی با تصاویر ماهوارهآب

 .    82-51(: 4)30. در منابع طبی،یسامان  اطلاعات جغرافیایی 

گیاهی بررسی تغییرات پوشش. 3116یم؛ اهبنبذرافشان، امامیرهوشنگ، احسانی، حمد، گر، انوح ،یده، ناطقی، س

  .     710-778(: 2)42. تتقیقات مرتع و بیابان ایران. های گیاهی با استفاده از سنجش از دوربراساس شاخص

. تتلیل و ارزیابی روند تغییرات کاربری اراضی مبارک  در 3118هاجر؛ ، ید حجت، عباسیس، عباس،لی، موسوی، وهی

 .   85-71(: 4)5. جغرافیای اجتماعی شهریراستای تتقق توس،  پایدار. 

 با شیءگرا ب  روش جنگلی پوشش تغییرات . آشکارسازی3118زاد، قباد، ساعی، حسیم؛ یرستمیاراحمدی، جمشید، 

 یهاجنگل یبرداربهره و حفاظتارسباران.  یهاجنگلچای یلگن ا آبخیز حوزه ی دراماهواره ویرتصا از استفاده

 .70-61(: 4)3. هیرکانی

مختلف  هاییتممقایس  اهگور. 3111هلا؛ توانگر، شمید رضا، مرادی، حمی ، میرزایی، سهدی، تازه، ماهح، یوسفی، ص

سنجش از دور و سامان  اطلاعات جغرافیایی در منابع  .ربری اراضیدر تهی  نقش  کا یاتصاویر ماهواره یبندطبق 
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