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 چکیده
در اقتصاد کشاورزی و منابع طبيعي بلكه  تنهانه، استبخش توليد  یهانهادهيكي از  عنوانبهزمين  ازآنجاکه

در اقتصاد کل کشور نقش به سزايي دارد و توجه به زمين و تغييرات به وجود آمده در آن، امری ضرروری 

بررسي روند تغييرات کاربری اراضي حوضه آبريز اوجان چای برا اسرتداده از  منظورهباست. تحقيق حاضر 

سرا   ETM+و  7891 سرا  TMدة نانجام شده است. از تصاوير چند زمران سرنج GISو  ازدورسنجش

کاربری اراضي برر اسراپ درردازق رقرومي حرداک ر  یهانقشهاستداده شد و  5072سا   ETM+ و 5005

کاربری اراضي بره همرراه اطلاعرات زمينري وارد محري   یهانقشه ردار دشتيبان تهيه شد.احتما  و ماشين ب

GIS  شدند و ميزان و نوع تغييرات کاربری اراضي در منطقه به دست آمد. با توجه به نتايج، روقSVM 

صرد دقرت و که نتايج استخراج شده از در ایگونهبهکارآمدتر بوده  موردمطالعهتغييرات منطقه  برآوردبرای 

چنين استخراج کررد کره رونرد تغييررات  توانيم هايابيارزضريب کادای بالاتری برخوردار است. از نتايج 

 31بره  درصرد 33اراضري زراعري از  .مانند اراضي زراعي و مراتع بالرا اسرت هایکاربرکاربری در برخي 

درصرد کراهش  48درصرد بره  27ساله نوسان داشته و اراضي مرتعي نيرز از  59زماني  بازةدرصد در طي 

با توجه به اينكه بيشتر تغييرات مربرو  در  درنهايت. اندداشتهداشته که اين دو کاربری بيشترين تغييرات را 

مرديريت و اصرلا   هرایفعاليتبنرابراين لرزوم تمرکرز  ؛تغيير مرتع به اراضي زراعي و بالعكس بوده است

 .بداييماراضي بر روی اين نوع کاربری افزايش 
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 مقدمه-9

و عامرل  شرونديمآن کاربری اراضي دچار تغيير و دگرگوني اساسي  تبعبهدر طو  زمان، الگوهای دوشش زمين و 

تكنولرویيكي حاصرله در قلمررو  یهاشررفتيدرا در اين فرآيند ايدا نمايد. امروزه بر دايه  بيشترين نقش توانديمانساني 

و نترايج  تغييررات محيطري بهنگرام درردازق ترقيدقبررسي  منظوربهرا  یاماهوارهتصاوير  توانيمسنجش از راه دور، 

اسرتداده انسران از زمرين، سراختار و عملكررد . (7387سرلماني و همكراران، نمرود   سازیمد مصور  طوربهنهايي را 

ير  عامرل  عنوانبرهگياهي يا کاربری اراضري ش اهميت دوش .7(5008، آوتوو، 5006 تئو،  ددهيمتغيير  اکوسيستم را

کيدي دقيقي از آن تهيه و تغييررات مربرو  بره  که همواره اطلاعات کمي و کنديمشراي  زيستي ايجاب  دويا و مؤثر بر

 تهيره RSو GIS هرایتكني اده از اسرتد برا. 5(5008،کرومن و همكرارانشود  تعيين  مدتکوتاهزماني  یهابازهآن در 

شرده  دستيابي به نقشه تغييررات ايجراد با يكديگر در راستای هاآنمختلف و مقايسه  یهازماندر  نقشه کاربری اراضي

کمتررين زمران و هزينره  برا ازدورسرنجشچندزمانره  یهرادادهاسرتداده از  با .3(5075،گومهاست   قابل انجام راحتيبه

زمراني مختلرف نسربت  یهرادوره اراضي اقدام نمود و سپس با مقايسره آن در یهایکاربر ستخراجنسبت به ا توانيم

تغييرات کاربری اراضي برا اسرتداده  سازیمد از مطالعات  بسياری .(7394ربيعي و همكاران، کرد  تغييرات را ارزيابي 

تجربري در  صرورتبه هاکاربریبر تبديل  اربرای استخراج دارامترهای تأثيرگذ ازدورسنجشتصاوير  زماني یهایسراز 

بسريار خروبي بررای فهرم و درت بهترر و در واقع مد  ابرزار . 4(5002گانوی و لاثروب،   رديگيم سراسر منطقه انجام

امروزه برا توجره بره عوامرل زيرادی گسرترق . 2(5007، تورنس و اوسوليوان است ي  سيستم یهايدگيچيد ترسريع

نجرر شرود به تغييرات کاربری زمين م توانديمبه افزايش است و به دنبا  آن گسترق شهری  جمعيت و شهرنشيني رو

 یامنطقرهنقش مهمري در ارزيرابي  یاماهواره دوشش اراضي حاصل از تصاوير یهانقشه. (7389 ، سپهری و همكاران

ند آشكارسازی تغييررات کراربری فرآي ازدورسنجشکاربردهای  ازجمله 6(5008 ،خورن و همكاران  کننديمايدا  و ملي

 هرایروق ازجملره. اسرتمختلرف  یهرازماندر دو جدت تصوير با موقعيرت مكراني يكسران در  و دوشش اراضي

 . در ايرن روقباشرديمر 9(7898 ،، راکره5002:سرينگه و همكراران  1بنردیطبقهتغييرات، روق دس از  آشكارسازی

ولري صرحت ايرن نروع  گرردديمرماتريس بيان  صورتبهو تغييرات  ابدييمو محي  کاهش  تأثيرات اتمسدر، سنجنده

بره دو  بنردیطبقه هرایروقعمومرا  . 8(5075،يو و همكراراندارد   تصاوير بستگي بندیطبقهآشكارسازی به صحت 
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کره از واريرانس و را  7MLC روق تروانمي دارامتري  هایروقکه از  شوديمروق دارامتري  و نادارامتري  تقسيم 

رضرايي مقردم و دهد  يمو در صورت نرما  بودن نقا  آموزشي دقت قابل قبولي را  کنديماستداده  هادادهاريانس کوو

فررودی و برررد   نررام  5SVMماشررين بررردار دشررتيبان از ترروانيمررنادارامتريرر ،  هررایروقو از  (7382،همكرراران

 قررار بنردیطبقه یهرا يتكنو اخيرا  جزو  کنندينماستداده  هادادهآماری  هایويژگياز ها اين روق. 3(5004،همكاران

ديشرنهاد شرد و در  7817سرا   در وادتي  و همكاران توس  SVMتئوری  (7382 رضايي مقدم و همكاران،  اندگرفته

قررار گرفرت  مورداسرتداده ازدورسرنجش اسرتداده در یبرا 5004سپس در سا   شد و يبررسجزئيات آن  5000سا  

 2نيترز و همكراران اشراره کررد کره ازجملره: هاييدژوهش به توانيمدر ارتبا  با ديشينه تحقيق، . 4(5507،اسريواستيو 

قررار دادنرد و بررای ايرن منظرور  بنردیطبقه مروردرا کانرادا  هایدشرت نوع محصولات زراعيبرای بررسي ( 5075 

صرحت  از SVMرسيدند کره روق نتيجه  مورد مقايسه قرار دادند و به اين را MLC و 6RF،1ANN،SVM هایروق

 و SVMآشكارسرازی تغييررات از روق بررای  9(5073،کوليئروپ  ديگر برخوردار است. هایروقبالاتری نسبت به 

ANN روق  کرد و به اين نتيجه رسريد کره استداده 7از تصاوير لندست  نيهمچنSVM يرو و   بهترری دارد. ييکرارا

کررد و نتيجره  استداده Aster همچنين تصاوير SVM و MLC هایروقز تهيه نقشه ليتولویی ا برای (5075،همكاران

موجرود در  یهراکرنل( با مقايسه 7382 اندرياني . دارد هانقشهبالاتری در تهيه اين نوع  صحت SVMگرفت که روق 

ديگرر  نسبت بره یاچندجمله، کرنل بندیطبقهکننده در  گرفت که با افزايش تعداد باندهای شرکت جهينت SVM روق

 باشرديمربا واقعيرت زمينري  بندیطبقهنقشه حاصل از  تطابقبررسي صحت، ارزيابي ميزان دقت بالاتری دارد.  هاکرنل

اجزای بررسي صحت شامل صحت کلي، صحت توليدکننده، صرحت اسرتداده  نيترمعمو . 8(5003،لدسكي و کوهن 

ير  معيرار ارزق گرذاری  دارامترهرا، صحت کلي زيابيبرای ار. 70(5004،لو و همكاران  باشديمکننده و ضريب کادا 

 کره شروديمراستداده  77(7888، دلدي و اسميت ماتريس درهمي ديشنهادی که برای اين کار از است بندیطبقهصحت 

کرل تصروير  یهاكسرليدشرده تمرامي طبقرات بره مجمروع  بندیطبقهصحيح  یهاكسليداز مجموع  در اين ماتريس

يكري صحت کلي لايه توليد شده خواهد بود. ضريب آماره کادرا نيرز  عنوانبهاين معيار فق   جهيدرنتو  شوديماستداده 

برا واقعيرت زمينري  بنردیطبقهضريب نشان دهنده توافق حاصرل از  نيا .از معيارهای ارزيابي صحت نقشه استديگر 
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عيرت زمينري قشرده برا وا بندیبقهطنشان دهنده توافق صددرصد لايه  است. عدد ي  متغيربين صدر تا ي  و  باشديم

ريرز اوجران چرای از آب حوضۀ دوشش زمين در اين تحقيق جهت بررسي تغييرات مساحت .7(5004، استهمان باشديم

 برا SVMبررسري دقرت الگروريتم به  بعد از اعما  تصحيحات لازم استداده شد و 9 و 1-2لندست  یاماهوارهتصاوير 

تما  در استخراج تغييرات کاربری اراضي در اين محدوده درداختره شرده اسرت و روق حداک ر اح یاچندجملهکرنل 

. باشرديمرو توسرعه دايردار  يطيمحستيزدر سطح آن اتداق افتاده که مغاير با اصو   یکاربر رييتغکه تبديل اراضي و 

در  9و  1، 2لندسرت  یامراهوارهتصراوير  ازاتداق افتراده  یهایکاربرلذا، اين دژوهش با هدف بررسي تغييرات تبديل 

ساله انجام گرفته تا مقدار، درصد و موقعيت مكاني اين تغييررات مشرخص گرردد. ترا کنرون در ايرن  59فواصل زماني 

در رابطه با تغييرات کاربری صورت نگرفتره اسرت و ايرن درژوهش کراری جديرد بررای ايرن منطقره  یامطالعهمنطقه 

 استداده شود موردمطالعهمديريت اصولي و توسعه دايدار منطقه  . اميد است از نتايج آن درديآيم حساببه

 هاروشمواد و -1

 موردمطالعهمنطقه  -9 -1

دامنره شررقي ايرن تروده  یهراآب اسرت وشرقي سهند واقع شده  یهادامنهحوضه آبريز رودخانه اوجان چای در 

در مختصرات  7058kmآبريرز احت حوضه کيلومتر و با مس 11/32. اين رودخانه به طو  کنديمکوهستاني را زهكشي 

 37درجره و  46دقيقره ترا  22درجره و  46دقيقه عرض شرمالي و  48درجه و  31دقيقه تا  24درجه و  31جغرافيائي 

النهار گرينويچ در شما  غربي ايران گسترق يافته است. اين رودخانره درس از زهكشري دقيقه طو  شرقررري از نصف

 3419. بيشرترين ارتدراع حوضره زديرريمسهند درنهايت به رودخانه آجي چای تبريز  بخشي از دامنه شرقي کوهستان

از لايره محردوده حوضره برا اسرتداده  .باشرديمر متر 7259ارتداع در بخش خروجي حوضه به ارتداع  نيترنييداو  متر

در ايرن حوضره  (.5شركل گرديرده اسرت   استخراج ARC Hydroبا استداده از توابع  5ASTERرقومي ارتداعي نوع 

سكونتگاه روستايي نيرز وجرود  17که در بخش مرکزی حوضه قرارگرفته است، در حدود  آبادبستانعلاوه بر شهرستان 

تروده  یهرافوران، و با توجه به مواد خروجري کره رديگيمسهند سرچشمه  یهادامنهدارد. با توجه به وجود آب که از 

حاصلخيزی به وجود آورده و کم  شاياني بره کشراورزی  یهانيزمست، جای گذاشته ا اطراف به یهانيزمسهند در 

موجود در اين حوضره بيشرتر در بخرش جنروبي و جنروب  یهاسكونتگاهمنطقه داشته است. با توجه به همين عوامل 

   (.5.  شكل اندافتهياستقرارسهند  یهادامنهغربي حوضه و درواقع در 
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 : نویسندگان(مأخذ) ریز اوجان چایموقعیت جغرافیایی حوضه آب -1شکل  

 

 روش کار -1-1

 17لندسرت  و 7891سرا   (TM  2لندسرت  ایمراهواره بررسري تغييررات کراربری اراضري، از تصروير منظوربه

 +ETM )  9لندست  و 5005سا  +ETM)   شده است. از مد  رقومي ارتداعي اسرتر برگرفتره استداده  5072برای سا

 مترری بررای اسرتخراج حوضره و تصرحيح 59با اندازه ديكسرل  5امريكا يشناسنيزمزمان از مشاهدات جهاني سا شده

که شامل تصحيحات اتمسدری، هندسري و ارتدراعي  دردازق منظور مراحل ديش بدين. شد نجامتودوگرافيكي تصوير ا

 یهانقشرهتداده از مطالعراتي از روی تصروير، برا اسر انجام شد. بعد از بررق منطقره یاماهوارهروی تصاوير بر  است،

مرحلره  بصری، مناطق تعليمي بررای هرر کلراپ کراربری در دو از طريق بازديد زميني و تدسير و 7:52000تودوگرافي 

درراکنش خروبي از  له سعي شد انتخاب منراطق تعليمريشد. در اين مرح برداشت بندیطبقهو بعد از  بندیطبقهقبل از 

سراکنين  یضرورمصراحبه حبرا  ،GPSنقا  تعليمي با استداده از  نتعيي جهت يبرخوردار باشد. در مرحله بازديد ميدان

حاصرل شرده برود، اسرتداده شرد. برا در نظرر  اطمينران 7390 و 7366در سا   هاآنکاربری  که چندين نقطه، از منطقه

 هایسرا تصراوير مربرو  بره شرد.  انتخراب 1 و 2،4 بنردیطبقهباندها، باندهای مناسب بررای  یريدذ يتدك گرفتن

تصراوير دوشرش هرر سرا   . سرپسمورد نظر محاسبه شد یهادوششتبديل شده، مساحت  به فرمت دليگون موردنظر

 ادامره هرر تصروير بره فرمرت در طبقه تقليل يافرت. 4نهايي هر سا  به  یهانقشهمجدد قرار گرفت و  بندیطبقهمورد 

 افرزارنرمجداو  اطلاعات توصريدي هرر سرا  بره  کردن با وارد آن به دست آمد. یهایکاربربرداری تبديل و مساحت 

( 7جردو    زده شرد. تخمرين 5072 ترا 7891 هایسرا  فاصرلۀدر  زمرين یهادوششاکسل روند تغييرات مساحت 
                                                           
1 Enhanced Thematic Mapper Plus 

2 The USGS Global Visualization Viewer 
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رونرد  یسرازسادهو  هاطبقره در راسرتای کراهش تعرداد. دهرديمرقديم و جديد تصاوير لندست را نشران  یهاکلاپ

همگري تحرت  3مراترع درجره  و 5مراتع درجه ، 7مراتع درجه  م ل مرتعيمربو  به کاربری  یهاطبقه ۀيکلمحاسبات 

از نوع ضعيف تا متوسر  بودنرد و  اک را  موردمطالعه منطقۀو از طرفي مراتع  اندشدهبررسي  مرتعي  طبقه واحد  عنوان

اراضري کشراورزی طبقه  به ي اغي اراضي کشاورزی آبي و بهمچنين دو طبقه  .اين خود دليلي بر ادغام طبقات گرديد

 .تقليل يافتند آبي و باغي
 

 لندستقدیم و جدید  یهاکلاس -9جدول 

 قدیمی هایکلاس )IGBP )Type 1 جدید هایکلاس

 7 مناطق مسكوني 7

 5 کشاورزی آبي 5

 5 مناطق باغي 5

 4 اراضي زراعي ديم 3

 2 7مرتع درجه  4

 6 5مرتع درجه  4

 1 3مرتع درجه  4

 نویسندگان( یهاافتهی: مأخذ)

 :دهديمرا نشان  MLC و SVMمراحل استخراج کاربری اراضي با روق  7شكل 

 

 
 

: مأخذ) موردمطالعهدر منطقه  MLC و SVMمدل مفهومی استخراج کاربری اراضی با روش  -9شکل 

 نویسندگان(
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بانرد ورودی  عنوانبره( PCA  ياصلتحليل مؤلده ( و  BI  5شاخص خات باير(، NDVI  7شاخص دوشش گياهي

 .قرار گرفت موردبررسي هاآنشرکت داده شد و دقت  هابندیطبقه در

تابع کرنل سيگموئيدی، معراد  شربكه  با استداده از ي اين روق SVM :3 با روق ماشين بردار دشتيبان بندیطبقه

 چنرد یدر فضراغيرخطري  صرورتبهشي را که آموز یهاداده به عبارتي اين تابع. باشديم یاهيلاعصبي درسپترون دو 

کره نتيجره  کنرديمرخطي از هم جدا  صورتبهمجموعه داده  در ي ، شوديم یزيرطر بعدی با استداده از تابع کرنل 

تعليمري کمترر و  یهانمونرهويژگي اصلي اين روق توانايي بالا در اسرتداده از . باشديم هادادهخطي بين  بندیطبقهآن 

براينری عمرل کررده  صورتبهکننده  بندیطبقه روق اين. باشديمقبلي  هایروقساير  بالاتر نسبت به قتدبهرسيدن 

 ييهراکرنلقرارگيرری ايرن صردحه از  برای تعريف نحوه. کنديمدو کلاپ را با استداده از ي  فراصدحه از هم جدا  و

 رضررايي مقرردم و  اده گرديررده اسررتاسررتد زيررر یاچندجملررهکرره در ايررن مطالعرره از کرنررل  گررردديمرراسررتداده 

 (7382،15همكاران،
 

K(xi,xj) = (gxi 
T xj + r)d, g>0                                                                                    )7  رابطه 

 

xi,xj : آموزشي،  یهادادهای از مجموعهg عررض کرنرل،  وانعنبره: ي  دارامتر تعريف شده توس  کراربر گاما:d 

بررای بهبرود خطرای  4دنالتي عنوانبهدر اين کرنل از دارامتری  .واحد سيماتر Tاريب يا تمايل و  r، یاچندجمله درجه

. همچنرين از ير  مقردار شروديمر بندیطبقهکم شدن خطای  باعث که افزايش آن تا حدی شوديماستداده  بندیطبقه

 یهراتميالگوربرا توجره بره اينكره  (.7382رضايي مقدم و همكاران،گردد  يمتداده سا 2باياپ((آستانه تحري   عنوانبه

مرورد نيراز  یهاكسرليد، بنابراين حرداقل کننديم دايه بر اساپ ماتريس واريانس و کوواريانس عمل ديكسل بندیطبقه

 امرا در بهتررين (باشرديمر بندیطبقهدر عمليات  مورداستدادهمعنای تعداد باندهای  به n ( باشديم n+1کلاپ  برای هر

دارای الگوهرای  کره ييهراکلاپسعي شرد از  نيهمچن .باشد 70nتا  700nتعليمي بين  یهانمونهحالت بايستي تعداد 

دخالرت داده  بنردیطبقه در هاکلاپبيشتری برداشت شود تا تغييرات طيدي اين  تعليمي یهانمونهطيدي متداوتي بودند 

 عنوانبرهاستداده شد کره نيز  حداک ر احتما  بندیطبقه . در اين تحقيق از روق(7398كاران،  نظری ساماني و هم شود

تصراوير  بنردیطبقهدر  .توس  اک ر محققرين دذيرفتره شرده اسرت ديكسل دايه بندیطبقه هایروق نيترقيدقيكي از 

 هاكسرليد بندیردهشده برای  نظارت یبندطبقهدر  .رديگيمنشده انجام  شده يا نظارت دو روق نظارت به یاماهواره

از تصروير بررای هرکردام از  مشخصري هایديكسرلمعني که با تعريرف  ؛ بدينشوديمآموزشي استداده  ييهانمونهاز 

                                                           
1 Normalize Difference Vegetation Index 

2 Bare Soil Index 

3 Support Vector Machine 

4 Penalty Parameter 

5 Bias 
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سپس برا اسرتداده از الگروريتم خاصري  .شوديمشده انجام  گرفته در نظر یهاکلاپدر قالب  بندیطبقه، عمل هاکلاپ

در  اشاره کررد کره حداقل فاصله تا ميانگين و احتما  حداک ر یهاتميالگوربه  توانيمکه  شوديم انجام بندیطبقهعمل 

 و کوواريررانس آن طبقرره واکررنش طيدرري ويررژه ارزق بازتررابي هررر ديكسررل ناشررناخته براسرراپ واريررانس ايررن روق

ديكسرل  نرمرا  در اطررافهرر طبقره براسراپ توزيرع  یهاداده و فرض بر اين است که توزيع شوديم وتحليلتجزيه

دذيرفتره شرده اسرت. در  براساپ تجارب حاصل از بازتاب انریی از اجسام . اين فرضاندگرفتهميانگين آن طبقه قرار 

محاسربه  هادهيردد بنردیطبقه ، برراییامراهوارهمختلف هر تصروير  یهاطبقهميانگين  عمل واريانس يا کوواريانس و

 طبقره از احتمرا  بيشرتری برخروردار اسرت تعلق يابد که حضرورق در آن یاطبقهدر  هاديكسل تا هري  از شوديم

ديكسرل دايره و آمراری  بنردیطبقه هرایروق جرزو MLC حداک ر احتمرا  بندیطبقه(. 7389 صالحي و همكاران، 

اپ وجرود که بيشترين احتما  تعلق ديكسل به آن کلر رديگيمنظر تعلق  اين روق کلاسي به ديكسل مورد . درباشديم

 رضرايي مقردم  کنرديم استداده هادادهکه از واريانس و کوواريانس  باشديمدارامتري   هایروقبه عبارتي جزو ، دارد

شرده از نروع  نظرارت بنردیطبقهو روق  Envi افرزارنرمبرا اسرتداده از  تصراوير بنردیطبقهنقشه  (7382و همكاران، 

نقرا  برداشرت شرده  از بنردیطبقهتعيرين دقرت  منظوربهدست آمد. به  و روق ماشين بردار دشتيبان بيشترين احتما 

مراهواره و بازديردهای ميرداني،  تصاوير بندیطبقهانجام مقايسه بين نقشه حاصل از  زميني استداده شد. در اين مرحله با

د کننرده ميرزان دقت کاربر و دقت تولي بر اساپ معيارهای صحت کلي، ضريب کادا، درنهايت ماتريس خطا تهيه شد و

 .محاسبه شد مختلف کاربری ارضي یهاکلاپهمراه  تصاوير به بندیطبقهدقت 

 نتایج -9

-7891 7366-7382 هایسرا  زمرانيی هتا تغييرات کاربری اراضري در برازبر آن است  در دژوهش حاضر سعي 

آوردن  بره دسرت تيردرنهات و ماشين بردار دشتيبان و حداک ر مشرابهت و ارزيرابي ايرن تغييررا هایروقبا ( 5072

 5072دوشش سطح زمرين در سرا   نقشۀ 3ماتريس انتقا  وضعيت مد نظر قرار گرفته شود. در اين راستا شكل شماره 

ادغام شده ارائره شرده  صورتبهکاربری اراضي  یهابندیطبقهها در اين نقشه .دهديمبا هر دو روق کار شده را نشان 

برا  نقشره دو ايرن ادغرام و لندست، تصاوير از گياهي شاخص دوشش و اراضي کاربری یاهنقشه استخراج از دس است.

 بررسي شد. موردمطالعه حوضۀزماني در  دورة سه برای اراضي کاربری تغييرات روند يكديگر،
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 یهامدلبا  1192اوجان چای مربوط به سال  حوضۀ محدودۀکاربری اراضی و پوشش زمین  نقشۀ -9شکل

MLC  سمت راست( و(SVM )نویسندگان(مأخذ) )سمت چپ : 
 

، نترايج حراکي از آن هراآنو تدسير بصری  هانقشهدقت استخراج شده از هر دو مد  و ارزيابي  یهانقشهبا بررسي 

 بره دسرتنتايج اوليه  از درصد دقت و ضريب کادای بالاتری برخوردار است. SVMاستخراجي مد   یهانقشهبود که 

ه و برا توجر دارد اشاره شده است مشرابهت هاآنبا نتايج ارائه شده محققان قبلي که در ديشينه به  بندیطبقهه از اين آمد

در  باشرديمردر بحث تغييرات کراربری بسريار مهرم  به اينكه ضريب دقت و کارايي مد  و همخواني نتايج با واقعيت

و جزييات تغييررات ر  داده در طري  7382و  7397، 7366 هایسا در طي  SVMاستخراجي با مد   یهانقشهادامه 

 (.1و  6- 2-4شماره  یهاشكل.  اندشدهسا  ارائه  59 حدودا 
 

 

با مدل  1111( 9989) و 9181( 9911) هایسالاوجان چای در  محدودۀکاربری اراضی  نقشۀ -4 شکل

SVM(مأخذ)نویسندگان : 
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: مأخذسال اتفاق افتاده است. ) 92که در طی  زراعی یهانیزمبه نمایی از تغییر کاربری بخش غربی  -2 شکل

 نویسندگان(

 

 باشرنديمراستخراجي گويای آن هستند که بخش وسيعي از منطقه تحت دوشش کاربری زراعي و مرترع  یهانقشه

 2از شركل کره  طورهمرانايجراد شرده اسرت و  هاقسرمتدر اين  اک را ساله  72زماني  بازةو تغييرات کاربری در طي 

 هرابخشغربي حوضه که زمرين زراعري در آن  یهامهيندر  7397تا  7366استخراج کرد، اک ر تغييرات از سا   توانيم

 تمرکز دارند ر  داده است.

 

 
، نمایی از تغییر بخش شرقی به )الف( 1192( 9912سال ) اوجان چای در محدودۀکاربری اراضی  نقشۀ -1 شکل

 : نویسندگان(مأخذ) اتفاق افتاده است سال 18 حدوداًکه در طی  )ج( غربی به مرتع و بخش ب() باغزراعت و 
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سرا  گذشرته،  59 یهانقشرهنيز نسبت بره  5072مشاهده کرد، در سا   توانيم 6شكل  یهانقشهکه در  طورهمان

مسركوني و  یهرابخش. تغييررات باشرديمرزراعي و مرتعري  یهانيزمدوشش  تحت موردمطالعه منطقۀبخش اعظم 

غربري و شررقي حوضره،  یهرابخش یاسهيمقا یهانقشه. با توجه به شوديمساله نيز مشاهده  59 دورةباغات در طي 

 .باشديممرتع و زراعي  یهایکاربربيشترين تغييرات مربو  به  مهيدوندر هر 
 

 
 )ج( 1192)ب( و  1111)الف(، 9181 هایسالاوجان چای در  حوضۀتغییرات رخ داده در نیمه غربی  -1 شکل

 : نویسندگان(مأخذ)SVMبا مدل 
 

 یهرایکراربرو برای برجسرته کرردن توضريحات و تغييررات ر  داده در  6و  2 یهاشكلبا توجه به توضيحات 

در  سراله 59زمراني  برازةشده است تا نمای واضحي از تغييرات کاربری اراضي ر  داده در طري  ارائه 1اراضي، شكل 

، تغييررات کراربری اراضري از سرا  باشرديمرقابل استنبا   هانقشهکه از  طورهمان. شودنشان داده  عهموردمطال منطقۀ

آمرار و ارقرام  صرورتبهتغييررات ر  داده . شوديماز کاربری زراعي به مرتع و بالعكس بسيار مشاهده  5072تا  7891

 .اندشدهمدصل ارائه  طوربه 4-1در جداو  

هكترار  برحسربرا  (7366-7397  7891-5005زمراني  برازةر  داده در ات ميزان تغيير تايج مربو  بهن 5جدو  

 گونرههيچبردون  7891 قبلري در سرا  هرایکاربریدرصد از سرطح  84نزدي  به  . در بين اين تغييراتدهديمنشان 
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و همچنرين از  راعريو ز . در واقع تبرديل اراضري از شرراي  مرترع بره ديمرزاراندشده نيز يافت 5005تغييری در سا  

. علراوه باشرديمردرصد منطقه مرتع  20و در شراي  فعلي بيش از  بعدی اهميت قرار دارد نيز در درجه مرتعديمزار به 

مرتعي به باغات و همچنرين براب بره اراضري  اعم از تبديل اراضي  مختلدي در حد زير ي  درصد بر موارد فوق موارد

باشرد و از  هرایکراربر نشانه تغييرات جزئي در اين نروع توانديم سو ي رقام، از. اين ا(دست آمده است زراعي نيز به

 .کاربری اراضي باشد یهاکلاپاز اين  هرکداممربو  به  شامل خطاهای توانديمسوی ديگر 

 

 1111 و 9181 هایسالبه تفکیك در  توزیع سطوح انواع کاربری و پوشش اراضی -1 جدول
مساحت میزان 

بری تغییرات کار

و پوشش زمین 

 به درصد

مساحت میزان 

تغییرات کاربری و 

پوشش زمین به 

 هکتار

در  مساحت

 به 1111 سال

 درصد

مساحت در سال 

 هکتار به 1111

در  مساحت

 به 9181سال 

 درصد

 مساحت هکتار
 پوشش گیاهی و نوع

 زمین کاربری

 مناطق مسكوني 910/850 78/7 870/9285 7/52 38/83 0/06

 آبي اراضي کشاورزی 8669/858 37/73 70039/56 73/97 368/517 2/0

 مرتع 31469/21 29/27 36015/7 48/62 -41/7386 83/7

 اراضي زراعي 54637/0095 80/33 51589/7 31/29 5661/0879 69/3

 مجموع 15638/4515 700 15638/4515 700 - -

 لندست ایماهواره ریاز تصونگارندگان  یهاافتهی: مأخذ
 

بيشترين کاربری متعلرق بره اراضري مرتعري و  7366در سا   دست آمده از نقشه کاربری اراضي ساپ نتايج بهبر ا

متعلرق  کراربری بيشرترين 7366مشابه سرا   7382 و 7397 هایسا اراضي  همچنين بر اساپ نقشه کاربری و زراعي

 (.4،2،6 یهاشكل  باشديمو زراعي  به اراضي مرتعي

 برازةدر طري  هكترار برحسرب را موردمطالعرهدر منطقه  هاآنکاربری اراضي و ميزان تغييرات  مقادير يزن 3جدو  

 یهرایکراربردرصرد از سرطح  81نزدير  بره  . در بين اين تغييراتدهديمنشان  (7397-7382  5005-5072 زماني

بره زراعري ل اراضي از شراي  . در واقع تبدياندشده نيز يافت 5072تغييری در سا   گونههيچبدون  5005 قبلي در سا 

ع و بره کراربری مرتر ن حد افزايش، مربو که بيشتري شوديماساپ مشخص  نيبرا .مشهود است نيزدر اين بازه  مرتع

 .باشديمبرعكس بيشترين کاهش مربو  به کاربری زراعي 
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 1192و  1111 هایسالبه تفکیك در  توزیع سطوح انواع کاربری و پوشش اراضی -9 جدول

مساحت میزان 

تغییرات کاربری و 

پوشش زمین به 

 درصد

مساحت میزان 

تغییرات کاربری و 

پوشش زمین به 

 هکتار

در سال  مساحت

 درصد به 1192

مساحت در سال 

 درصد به 1192

در  مساحت

 به 1111سال 

 درصد

مساحت در سال 

 هکتار به 1111

 پوشش گیاهی و نوع

 زمین کاربری

 مناطق مسكوني 870/9285 7/52 870/9285 7/52 0 0

 آبي اراضي کشاورزی 70039/5 73/97 8234/439 73/75 - 165/203 -68/0

 مرتع 36015/7 62/48 36105/21 20/25 41/659 91/0

 اراضي زراعي 51589/7 29/31 52487/26 32/08 -24/27096 -48/5

 مجموع 15638/4515 700 15638/4515 700  

 لندست یاماهواره ریتصو ازنگارندگان  یهاافتهی: مأخذ
 

تصروير  سرهروق انطبراق جرداو  و مقايسره  موردمطالعهارزيابي دقيق تغييرات کاربری اراضي در منطقه  منظوربه

 درصرد 55/70مورد استناد قرار گرفرت. نترايج حاصرله نشران دهنرده  5072و  5005 ،7891 هایسا شده  بندیطبقه

و کمتررين  درصرد 71/6برا  زراعرياراضري  که بيشترين تغيير مربو  به کلاپ باشديمتغيير در کاربری اراضي منطقه 

 .باشديم درصد 06/0 با مناطق مسكونيتغيير مربو  به 

 بحث-4

 و انهردام تنروعضره تغيير جريران هيردرولویي ، فرسرايش حو مهم در یهاعاملتغييرات کاربری اراضي يكي از 

تعراد   سرمت کاربری اراضي در راستای هدايت اکوسيستم بره وند تغييراتبا اطلاع از ر توانيمزيستي است. بنابراين 

مبراني مرديريت  طبيعي است. يكري از یهاعرصهلازمه مديريت صحيح  هنگام، قدم برداشت. داشتن آمار و اطلاعات به

. در طرو  (7398نظری ساماني و همكراران، است  تغييرات کاربری اراضي  یهانقشه منابع طبيعي، اطلاعات مربو  به

و عامرل انسراني  شرونديمردچار تغييرر و دگرگروني اساسري  آن کاربری اراضي تبعبهزمان، الگوهای دوشش زمين و 

در ايرن تحقيرق جهرت بررسري  (7389اخوان قاليباف و همكراران، نمايد  فرآيند ايدا  نيدر ابيشترين نقش را  توانديم

بعرد از اعمرا   9 و 1-2لندسرت  یامراهوارهاز تصراوير  ريرز اوجران چرایآب حوضۀ دوشش زمين تغييرات مساحت

و روق حرداک ر احتمرا  در  یاچندجملرهکرنرل  برا SVMبررسي دقرت الگروريتم به  تصحيحات لازم استداده شد و

در سرطح آن اتدراق  یکراربر رييرتغکه تبديل اراضري و  شداستخراج تغييرات کاربری اراضي در اين محدوده درداخته 

 یهرایکراربربررسري تغييررات تبرديل  به. اين دژوهش باشديمو توسعه دايدار  يطيمحستيزير با اصو  افتاده که مغا

مقردار، درصرد و موقعيرت  درداخرت وسراله  59در فواصل زمراني  9و  1، 2لندست  یاماهوارهتصاوير  ازاتداق افتاده 

 تصرحيحات دريش درردازق مرحلره در .(5و  3(  جرداو  2-6 و 1 یهاشركل  ديگردمكاني اين تغييرات مشخص 
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 زمانره چنرد تصراوير از کره، رديرگيمانجام  زماني راديومتري  تصحيح .شد انجام تصاوير راديومتري  روی و هندسي

صرالحي و شرود   هسرتند، اسرتداده مختلرف هرایسنجنده يا و مختلف هایسا  يا به فصو  مربو  که تصاويری يعني

 خطرای وجرود ازنظرر هراآن کيديرت رقومي، تحليل در تجزيه یاماهواره یهاداده یريکارگبه از (. ديش7389همكاران، 

 اتمسردری خطاهرای تكرراری، یهاكسليد خطو  اسكن، نگرفتن قرار هم زير شدگي، راهراه مانند هندسي، درتوسنجي

 اسرت نيراز تصراوير روی برر راديومترير  تصحيحات انجام منظوربه .گرفت قرار يموردبررس ابر یهالكهوجود  مانند

 و خورشريد زاويه و موقعيت ديد، زاويه تحت تأثير مختلف، هایسا  در که معين ديكسل ي  از شدهثبترقومي  ارزق

 کراربری تغييررات بررسي منظوربه .(7389صالحي و همكاران، گردد   رفع آن خطاهای ،رديگيم اتمسدری قرار شراي 

 بره هادهيردد شناسرايي و تدكير  ازآنجاکره استداده شرد. 5072و  7891-5005 هایسا  یاماهواره تصاوير از اراضي،

 خاکسرتری گرام از استداده با ت  باندها در اسكنرها از حاصل یهاداده نمايش ولي دهديم ارائه بهتری نتايج رنگ لحاظ

 سربز و قرمرز ،قرمزادونمر یهرابارنگ ترتيرب به 534 باندهای ترکيب از استداده با تاريخ هر کاذب رنگي تصوير است،

 روق از .کننرديمر منطقه کمر  در هاکاربری انواع تجسم به تصاوير اين. شد توليد ENVI 4.8 افزارنرم محي  در توليد

 شرده، نظرارت بنردیطبقه ير  گرام اولرين در .شرد استداده اراضي دوشش یهانقشهتهيه  برای شده نظارت بندیطبقه

 برا مرحلره اين برای شد. انجام تصاوير بر روی هستند، کلاپ هر برای تعليمي یهانمونه م ابهبه که مناطقي است تعريف

 یبردارنقشره سرازمان 7:52000 مقيراپ تودوگرافي با یهانقشه از استداده با و کاذب رنگي ترکيب بصری تصوير تدسير

 صردحه روی کرردن رقرومي شريوه تعليمي به یهانمونه سپس شدند، تعريف کلاپ هر برای تعليمي یهانمونه کشور،

 برا اراضري کراربری بنردیطبقهسروم  مرحلره و شردند تدكير  تعليمري یهانمونه دوم، در مرحله .شدند رقومي رايانه

 اراضري شرامل کاربری کلاپ چهار در و روق ماشين بردار دشتيبان شده نظارت بندیطبقه در احتما  حداک ر الگوريتم

 بررآورد یهرااحتما  کره کنديم فرض حداک ر احتما ، الگوريتم .گرفت صورت ونيمسك مرتع، آبي و باغي و زراعي،

 توزيرع دارای دقيرق، خروجري ير  دست آوردن به جهت ورودی باندهای هيستوگرام و هستند طبقات برابر همه برای

 از یامجموعره نوانعبره را کلراپ طيدي هر یهاارزق در تغييردذيری و هاانسيوار متوس ، اين روق د.باشنيم نرمالي

بره دسرت  یهرابندیطبقه فرآيند، نيازادس است. دقيق زميني یهاداده نيازمند بنابراين ؛آورديمدست  به زميني هایداده

 يموردبررسر هایسرا  بررای موردمطالعه هضحو اراضي کاربری نقشۀشدند تا  رقومي ARCGIS 10.3 محي  در ،آمده

باشرد يمر هایکاربرمختلف و تبديل انواع  هایسا از تغييرات کاربری اراضي در  (. نتايج حاکي3شكل آمد   به دست

دوشرش  یهانقشرهاسرتداده از با . برای باشديمزراعي و مرتعي  یهایکاربر( که بيشترين تغييرات برای 3و  5جداو   

زمراني محاسربه شرده ه ردوشش زمين بين دو دو یهاکلاپتبديل وضعيت  ماتريسه برای هر دور آمده دست زمين به

 ترا 7397و از نقشرۀ دوشرش سرا   (4جدو  او   وضعيت  تبديل ماتريس 7397 و 7366دوشش سا   هاز نقش .است

تبديل هرر کلراپ  حاوی اطلاعات و هاسيماترمحاسبه شده است. اين ( 2دوم  جدو  وضعيت  ماتريس تبديل 7382
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 یهراکلاپبره  است که از هرر کلراپ ييهاكسليدتعداد  دهندهاننش ماتريس مساحت انتقا . باشديم هاکلاپبه ساير 

 .ديگر تبديل شوند

و صرحت  تهيره شرد موردمطالعرهزمراني  یهرابازهبررسي تغييرات صورت گرفته ماتريس تبديل وضرعيت بررای 

 .قرار گرفت موردبررسي هابندیطبقه

 ماتریس تبدیل وضعیت
 

 )مترمربع)( 9181-1111) 9911-9989 هایلساماتریس مساحت انتقال وضعیت بین  -4جدول 

 کاربری اراضی مسکونی و باغ کشاورزی آبی اراضی زراعی و دیم مرتع

 مسكوني 910850 0 0 0

 و باب کشاورزی آبي 0 368337 6758 0

 اراضي زراعي و ديم 52695 3615 566187 39/6294

 مرتع 722745 33/7175040 5494092 738641

 لندست ایماهواره ریتصو ازنگارندگان  یهاافتهی: مأخذ

 

 برهآبري کشراورزی  هرایزمينکه بيشترين تغييرر باغرات و  شوديم مشخص 3 با توجه به خروجي جدو  شمارة

رين اعي بره کراربری مرترع و برالعكس بيشرتو بيشترين تغيير اراضي زر است اراضي زراعي به ، مربو هاکاربریساير 

هرر کلراپ بره سراير  احتمرا  تغييرر مساحت،ماتريس احتما  انتقا   در واقع در .باشديمتغيير مرتع به اراضي زراعي 

 .شوديمنشان داده موجود  یهاکلاپ
 

 )متر مربع)9989-9912 هایسالماتریس مساحت انتقال وضعیت بین  -2 جدول

 کاربری اراضی مسکونی و باغ کشاورزی آبی اراضی زراعی و دیم مرتع

 نيمسكو 8709285 0 0 0

 و باب کشاورزی آبي 0 823443 5923 0

 اراضي زراعي و ديم 0 7152 5248726 78395

 مرتع 0 32561 39002203 3610521

 لندست ایماهوارهتصویر  نگارندگان از یهاافتهی: مأخذ

 

ي مربو  به تبديل اراضي مرتعي بره اراضر که بيشترين تغيير شوديممشخص  4شمارة با توجه به خروجي جدو  

 .باشديمزراعي و ديم 
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 بندیطبقهبررسی صحت  -9 -4

 ايرن . برر اسراپباشرديمر 7 مختلف مطابق جردو  یهازمان برای تصاوير بندیطبقهمربو  به صحت  یهاافتهي

دسرت  ضريب کادا بيشتر است. از طرف ديگر ميرزان ضررايب بره جدو  در هر دو تصوير ميزان صحت کلي از ميزان

بالراتر برودن  .کراربری اراضري اسرت یهانقشهقادر به تهيه  قبو قابل ت که تصاوير ماهواره با دقتآمده بيانگر اين اس

معمولرا  (. 5002فراطمي است  کادا به ماهيت محاسبه ضرايب فوق مربو   ميزان ضريب صحت کلي نسبت به ضريب

کادرا ميرزان  ضرريب کرهيدرحرال ديرآيمدست  بالاتر از مقدار واقعي به است و نانهيبخوقصحت کلي ي  برآوردگر 

شراخص کادرا از رابطرۀ زيرر  .(590، 5008و ماسرون،  لئو  دينمايممحاسبه  تصادفي بندیطبقهدقت را نسبت به ي  

 :شوديممحاسبه 

                                                       (                                7رابطه  

 ي مشاهده شدهدرست

 توافق مورد انتظار 

 تصاویر بندیطبقهنتایج کلی دقت  -1جدول 
 ضریب کاپا صحت کلی % تصویر سال

7891 TM 39/87 99% 

5005 +ETM 45/92 16% 

5072 +ETM 62/98 91% 

 : نویسندگان(مأخذ)

 

توافرق خرروبي بررين  يطورکلبه ن است کهدهندة ايدرصد نشان 90صحت کلي بالای  اين مقرادير ضرريب کادرا و

 (.7381 طاهری و همكاران  طبقات کاربری موجود در زمرين وجرود دارد و انرواع بندیطبقه
 

با تعداد باندهای مختلف حاصل از تصویر  MLC و SVM هایروشمیزان دقت و ضریب کاپا در -1جدول 

 8 لندست
 باند

 دقت
 8لندست  باند 8 با کمترین همبستگی باند 9

 یهاشاخص و 8لندست  باند 8

 تولید کننده

 SVM          MLC SVM          MLC SVM          MLC نوع روق

 % 80  % 97 % 96 % 18 % 98 % 15 صحت کلي

 99/0 19/0 93/0 15/0 68/0 87/0 شاخص کادا

 : نویسندگان(مأخذ) 



 47            ..                              . با اراضي کاربری تغييرات ارزيابي و استخراج                                     نهم سا 

    
 9، 2ای درجره کرنرل چندجملره SVMق رودر مناسرب  یبه عبارتي تعداد باندها( 1 جدو  نتيجه  نيترمناسب

ترين نتيجره و بالرابرا سره بانرد کمترر همبسرته  MLCروق  و در باشرديمتوليد کننده  یهاشاخصو  9باند لندست 

تصروير  بنردیطبقهمختلف  یهاتميالگور ( و نتايج به دست آمده از1جدو   با استداده از بالاترين درصد دقت را دارد. 
+ETM   باند اين تصوير با استداده از الگوريتم  9 باSVM  قررار گرفرت  و نترايج از درصرد  بنردیطبقهمرورد  2درجه

 SVMدر روق  ای بيشرتربانرده کره تعرداد چين نتيجه گرفت توانيم 1ي جدو  از بررس. صحت بالايي برخوردارند

کره دارای رفترار  ييهراکلاپو تدكير   ردای داتصاوير مراهواره بندیطبقهدر   MLCه روق کارايي بيشتری نسبت ب

 .  باشديم ترراحتطيدي مشابه هستند 

 برا نقشره دو ايرن ادغرام و لندسرت، تصراوير از گياهي دوشششاخص  و اراضي کاربری یهانقشه استخراج از دس

  دوره يطر موردمطالعره در حوضره 7891، 5005و  5072اني زمر دورة سه برای اراضي کاربری تغييرات روند يكديگر،

 نترايج که طورهمان .است شده آورده  5و  3در جدو   هایکاربر انواع مساحت نتايج .گرفت قرار موردبررسي ساله 59

بره ترتيرب مربرو  کراربری اراضري زراعري و  7891-5072زمراني  بازةو کمترين تغييرات در  بيشترين دهديم نشان

 جهراني خطرر ي  به و کرده عمل يطيمحستيزتغييرات  در دايه مليعا عنوانبه اراضي کاربری . تغييرباشديممسكوني 

 طريرق از هراآن دتانسريل ارزيرابي و بينريديشو  ایمراهواره تصراوير طريرق از تغييررات اين بازبيني .شده است تبديل

 از به هنگرام لاعاتاط و آمار داشتن .کم  کند ترآگاهانه تصميمات برای طبيعي منابع برنامه ريزان به توانديم سازیمد 

 است. طبيعي یهاعرصه صحيح مديريت لازمۀموجود،  هاکاربری

 یریگجهینت -2

همرراه  و تدسرير رقرومي بره ازدورسرنجشحاصرل از  یهرادادهحاضر حراکي از آن اسرت کره  تحقيق یهاافتهي

مقايسره  ه اينكه هردف از درژوهشبا توجه ب. دهديماختيار کاربران قرار  دراطلاعات بسيار خوبي  تعليمي یبردارنمونه

از  بنردیطبقه، لذا در روق ماشرين برردار دشرتيبان بررای باشديمماشين بردار دشتيبان و حداک ر احتما   الگوريتم دو 

(. 703، 7383اسرتداده گرديرد  انردرياني،  هادرجرهبه دليل دقت بيشتر آن نسبت به ديگر  2با درجه  یاچندجملهکرنل 

 یهرانيزم، مناطق مسركونيو  آبي کشاورزی یهانيزمباغات و  یهایکاربريرات دوشش زمين در دژوهش تغي در اين

 الگوريتم حرداک ر مشرابهت با 7366 -7382 هایسا در بازة زماني  یاماهواره مراتع با استداده از تصاويرزراعي ديم و 

بره  مربرو  7366-7397 هایسرا بررازة زمرراني ترتيررب در  به هایکاربرانتقا   .استخراج شد ماشين بردار دشتيبان و

و مشررخص شررد کرره مسرراحت  اسرت ناطق مسركونيو مآبي کشاورزی  یهانيزم، باغات و مرتع ،اراضي زراعي

داشرته  چشرمگيری کاهش 7382افزايش داشته، اما در سا   7366نسرربت سررا   برره 7397در سررا   اراضي زراعي

تغييرر چشرمگيری نداشرته و بيشرترين افرزايش از سرا  ذکررشررده  هایسا ري ط درمناطق مسكوني است. مساحت 

 .يافترره اسررت به بيشترين حرد ممكرن افرزايشهكتار  9285/870با  7397در سرا   کهیطوربه بوده  7397به  7366
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بره  سررا طرري کرررده اسررت و مسرراحت آن هررر  7366-7397را در برازة زمراني  نزولينيز رونرد  مرتعياراضي 

را طري کررده  صرعودیرونرد  7397 -7382 هایسرا در طري  مساحت مراتع لييافته است و کاهشنسبت سا  بعد 

بيشرترين تغييررات  شررد کرره مشررخص 5072 و 5005، 7891بازة زمراني  در سه هانقشهاست. با توجه به خروجي 

خرات و افرزايش رفررتن  نياز برآن باعررث نتيجرره  اراضي زراعي ديم و مرتع بروده اسرت کره بره  کراربری مربرو 

بانرد تصروير  9برا اسرتداده از  MLCو  SVM هرایروق بنردیطبقههمچنرين صرحت  .شرده اسرت تخريب مراتع 

براين نترايج بنرا؛ به دست آمرد 99/0و  19/0و ضريب کادای  % 80و  % 97با دقت کلي به ترتيب  9لندست  یاماهواره

(، نيترز و همكراران 7382  چرون رضرايي مقردم و همكراران يدژوهشرگران یهافترهايبه دست آمده از اين دژوهش با 

از دقرت  MLC ازجملره ترريميقد هایروقنسبت به  SVM( مبني بر اينكه روق جديد 7383اندرياني  ( و 5075 

بالرايي بررای  از قابليرت یامراهوارهتصراوير  کره دهديمنتايج تحقيق نشان . باشديم دييتأبالاتری برخورداراست مورد 

انواع محصولات در منطقه و تعيين سطح زير کشت با دقت نسربتا  مناسرب در  نقشه ۀيتهتدكي  سريع اراضي زراعي و 

مطابقرت  (7389همكراران  ، خدابنرده لرو و (7381طراهری و همكراران  برخوردار است که با نتايج  یامنطقه مقياپ

 ،وسريع یهرااپيمق را دارا هستند که با صرف کمترين انریی و هزينه در اين قابليت یاماهواره یهاداده دارد. همچنين

بررسري ترأثير دارامترهرای مرديريتي در ير  سرا   منظوربرهمختلف را با دقت بالا  یهایکاربرنوع و سطح دوشش و 

 غييرراتموجرود و ت هرایزمينبرا توجره بره اينكره، اسرتدادة نامناسرب از . کنند مختلف استخراج هایسا خاص و يا 

ايجراد مشركل در توسرعۀ  که خرود بره و مراتع کشاورزی هایزمينرفتن باغات و  از ميان اخير و هایسا کاربری در 

 ضرورت دارد که بررای جلروگيری اين امر ،شده است زندگي تبديل تأثيرات مندي بر کيديت هماهنگ و دايدار و بروز

منرابع  شرود و در حدر  دهيشريانداخيرر تردبيری  هایسا  در خصوصبه، ستيز يمحکاربری و تخريب  از تغييرات

 .عمل آيد اهتمام لازم به ستيز يمحطبيعي و 

 کتابنامه

بررسي تغييرات . 7389؛ اخوان قاليباف، محمد؛ علي دور، حميد، قليوف، الوست؛ کورنووا، ماريا؛ مختاری، محمدحسين

 .هيدرویئوموفولویی. MODISاستداده از تصاوير  آبخيز درياچه اروميه با حوضۀمساحت دوشش زمين و کاربری 

 .773-81 .79شماره 

و سيستم اطلاعات جغرافيايي در بررسي تغييررات کراربری  ازدورسنجش یها يتكنکاربرد  . 7383؛ اندرياني، صغری

 .قردمراهنما دکتر محمدحسريني رضرايي م استاد .اراضي و تأثير آن بر دبي رودخانه  مطالعه موردی: صوفي چای(

 دانشگاه تبريز. .یزيربرنامهکارشناسي ارشد. دانشكده جغرافيا و  نامهانيدا
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آشكارسازی تغييررات کراربری/ دوشرش اراضري برا . 7389؛ نهزت، حسن؛ قرباني، اردوان خاوربان خدابنده لو، بهروز؛

 ازدورسنجش. استان اردبيل آبريز قره سو حوزه  مطالعه موردی: یاماهوارهشي گرای تصاوير  بندیطبقهاستداده از 

 .  85-16 .3شماره  .طبيعي منابعو سامانه اطلاعات جغرافيايي در 

کشف و بازيابي تغييرات کاربری و دوشش اراضي شهر  .7394؛ ، عباپ؛ ضيائيان، درويزیمحمديعلربيعي، حميدرضا؛ 

  .43شماره  .چهارم سا  4 .يش فضاو آما یزيربرنامه. و سيستم اطلاعات جغرافيايي ازدورسنجشاصدهان به کم  

24-47. 

تعيرين بهتررين . 7382؛ ،  المراپ درور، فرهرادليرخل ،  اندرياني، صغری، ولي زاده کامران،نيمحمدحس مقدم، رضايي

مروردی،  مطالعرۀلندسرت   یامراهوارهکاربری و دوشش اراضي و کشف تغييررات از تصراوير  استخراجالگوريتم 

 .62-92 .22شماره  .ای جغرافياييفض صوفي چای مراغه(. حوضۀ

تحليل و مقايسه تغييررات کراربری / دوشرش اراضري برا . 7389؛ ، محمدزادهحسن؛ اکبريعلسپهری، عليرضا؛ جمالي، 

و سرامانه اطلاعرات  ازدورسرنجش. مطالعره مروردی اراضري تدرت و مهريرز(  يمصرنوعاستداده از شبكه عصربي 
 .  702-80 .4شماره  .طبيعي منابعجغرافيايي در 

. ارزيابي تغيير کراربری و ترأثير آن روی 7387؛سلماني، حسن؛ محسني ساروی، محسن؛ روحاني، حامد؛ سلاجقه، علي

 .60-43  .6. شماره دژوهشنامه مديريت حوزه آبخيز ریيم هيدرولویيكي در حوضه آبخيز قزاقلي استان گلستان،

تغييرات کاربری اراضي با استداده از مد  زنجيرره  ينيبشيد .7389؛ طالبي، علي ؛محمدرضا ،اختصاصي ؛صالحي، ناهيد

و سرامانه اطلاعرات  ازدورسرنجش . مطالعه موردی: حروزه آبخيرز صردارود رامسرر( CA-MARKOV مارکوف

 .750-706  .7شماره  .جغرافيايي در منابع طبيعي

تغييررات  بينريديشبررسري و . 7381؛  يبراتعلر طاهری، فروزان؛ رهنما، محمدرحيم؛ خروارزمي، اميردعلي؛ خراکپور،

جغرافيرا و . (7318-7384  هایسرا چندزمانۀ شهر شرانديز طري  ایماهواره یهادادهکاربری اراضي با استداده از 

 .745-751 .20شماره  .توسعه

 انتشارات آزاده. .ازدورسنجشمباني  .7398؛ ، يوسفييرضا فاطمي، سيد باقر؛

ارزيابي روند تغييرات کاربری اراضي حوزة آبخيز  .7398؛ ، مهدی؛ کوهبناني، حميدرضا؛ قربانياکبريعلنظری ساماني، 

 .427-445 .3شماره  .مرتع. 7390 تا 7366طالقان در دورة 
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