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 چکیده

هاای   توان نقشه ای می شود. از تصاویر ماهواره طبیعی محسوب میت منابعریترین منابع اطالعاتی مدی از مهم ،پوشش اراضی ةنقش ةتهی

تارین مشاکال    یکی از مهم ،روشبندی تصاویر ماهواره و انتخاب بهترین  های طبقه . گوناگونی در روشکردپوشش اراضی را استخراج 

 ،آبخیز شهرکرد حوضةبه منظور بررسی روند تغییرا  پوشش اراضی  ،تحقیقاین در  ،. بنابراینباشد در استفاده از این ابزار کاربردی می

 حوضةمصنوعی ارزیابی و سپس روند تغییرا  پوشش اراضی  یعصب ةشبکگرا و  بندی حداکثراحتمال، شئ های طبقه یی روشآابتدا کار

بررسی شد. پس از تصحیحا   OLIو  +TM ،ETMبا استفاده از تصاویر لندست  1394و  1387، 1378 های آبخیز شهرکرد در سال

اساس سه روش مذکور تهیاه گردیاد. نتاایر ارزیاابی  احت       بر 1394پوشش اراضی سال  ةنقش، بندیطبقههندسی و رادیومتریک و 

تر از  ، دقیق%(90و  93به ترتیب )گرا در هر دو شاخص  حت کل و ضریب کاپا  نشان داد که روش شئ 1394های تولیدی سال  نقشه

د تغییرا  نشان داد که در شد. نتایر بررسی رون بررسی اراضی پوششا روند تغییرا  رگ با روش شئ ،دو روش دیگر بوده است. بنابراین
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 مقدمه. 1
هنگام منابع طبیعی نیازمند اطالعا  به ةبهینمدیریت 

کاه باه   اراضی  پوشش ةنقشو  حیح است. در این راستا، 

در حال حاضر سطح زماین  ضی و یا آنچه اار وضعیت فعلی

ترین منابع اطالعااتی   یکی از مهمپوشاند اشاره دارد، را می

اراضی  پوشش شود.در مدیریت منابع طبیعی محسوب می

برداری از زمین باه منظاور رفاع     انواع بهره عبار  است از

از آنجا کاه تغییارا    . [25]نیازهای گوناگون انسان است 

تغییرا  برگشت ناپذیری تلقای  عنوان بهاراضی  پوششدر 

روز ه دسترسی به آمار و اطالعا  ببنابراین  ،[22] ودش می

نگام شده و آگاهی از روناد ایان تغییارا  از عوامال     ه و به

ی هاا و ابزارهاا   گیاری هاا، تصامیم   ریازی  کلیدی در برنامه

همچناین داشاتن آماار     باشد. مدیریت در هر سازمانی می

 مختلا  از قبیال اراضای   هاای   پوشش حیح از مساحت 

هاای شاهری و بعاالوه     مسکونی، زماین مناطق کشاورزی، 

ها در طول زمان، برای اهادا   اطالع از نسبت تغییرا  آن

از ضروریا   های کوتاه و بلند مد ریزی مدیریتی و برنامه

امااروزه ساانجش از دور بااا فااراهم آوردن   . [11] اساات

تاارین راه  عنااوان سااریعبااهنگااام هروز و بااهههااای باا داده

 .شود میهای علوم زمین شناخته  دسترسی به داده

هاای کااربری ساطح زماین در      اطالع از انواع پوشاش 

عناوان  هاا باه  مناطق شهری و بررسای روناد تغییارا  آن   

هاای مختلا  از جایگااه و     ریازی  اطالعا  پایه برای برنامه

 ای برخوردار اسات. در ایان میاان اساتفاده از     اهمیت ویژه

هاایی مانناد دیاد     ای با توجه باه ویژگای   های ماهواره داده

هاای مختلا  طیا      وسیع، یکپارچه، اساتفاده از قسامت  

هاا،   انرژی الکترومغناطیس برای ثبات خصو ایا  پدیاده   

پوشش تکراری و امکان به کارگیری سخت افزارهاا و نارم   

های اخیر، با استقبال  افزارها موجب شده است که در سال

های نقشه رو گردد. از طرفی استفاده از روش خا ی رو به

بر بودن آن بارای  باال و زمان ةهزینبرداری زمینی به دلیل 

در اکثاار اوقااا   تغییاارا  پوشااش اراضاایبررساای رونااد 

هاای  از جمله کاربرد تصاویر و داده. باشد غیرقابل انجام می

اراضاای و بررساای رونااد  پوشااش ةنقشاا ةتهیااای  ماااهواره

 باشد. میها تغییرا  آن

اراضاای و پوشااش آن باار مبنااای  پوشااشبناادی طبقااه

تاوان باه دو روش کلای انجاام داد.     ای را میماهوارهتصاویر 

هاا  باشاد کاه از ماد    ها میاولین رویکرد بر مبنای پیکسل

محقیقن استفاده مورد های سنجش از دوری دادهقبل برای 

و برای تصاویر باا قادر  تفکیاک     است سنجش از دور بوده

بنادی   طبقاه . مکانی پاایین و متوساط طراحای شاده باود     

( Maximum Likelihood Classifier) حاداکثر احتماال  

 اسات کاه  بندی مبتنی بر پیکسال  های طبقهتکنیکیکی 

ای بارای اساتخراج اطالعاا  موضاوعی از     طور گستردههب

اماروزه از   .[34و  33] شده اسات استفاده می 1980 ةده

بنادی ماورد    هاای طبقاه   تارین روش  ترین و دقیق متداول

هاای آمااری    تاوان باه روش   استفاده برای این منظور، مای 

بندی حداکثر احتمال اشاره کرد. اما مشاکالتی   نظیر طبقه

هاا، منجار باه ایجااد      از قبیل فرضیا  مورد نیاز این روش

 .ها شده استهای جدیدتر و استفاده بیشتر از آن روش

اساتفاده  هاای اخیار    این درحاالی اسات کاه در ساال    

در شد  هگرا ب بندی شئ از جمله طبقه نوینهای  روشاز

بناادی روش طبقااه [27و  7، 6، 4]اساات  حااال افاازایش

های طیفی زماین اسات و امکاان    ویژگیگرا مبتنی بر  شئ

استفاده بیشتر از اطالعا  هندسی و سااختاری را فاراهم   

هاا باه    در این روش اساس تجزیه و تحلیال  [.36] کندمی

های  ها با عنوان پدیده ای از پیکسل جای پیکسل، مجموعه

بنادی  طبقاه هاای روش   باشد که محادودیت  تصویری می

را بارای بررسای تصااویر دارای قادر      مبتنی بر پیکسال  

 [.26]تفکیک مکانی باال را برطر  ساخته است 

عصابی و   هاای  دلیل ماهیت غیرپارامتریاک شابکه  به 

هاا و تواناایی تعمایم     گیری از مثاال  شان برای بهره قابلیت

بنادی نظاار  شاده مناساب قلماداد       ها، بارای طبقاه  آن

ای،  در بسیاری از مطالعا  مقایساه  ،شوند. عالوه بر این می

تار از   های عصبی مصنوعی پوشش اراضی را  احیح  شبکه

از . [13] اناد  بنادی کارده   های متداول موجود طبقاه  روش

تاوان باه    های عصبی مصنوعی مای  های شبکه دیگر مزیت

هاا و سااختارهای    سازگاری آسان باا اناواع گونااگون داده   
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هاای   ورودی، توانایی در شناسایی الگوهای ظری  در داده

 هاااای دارای ناااویز  تواناااایی پاااردازش دادهو  آموزشااای

 [.19] اشاره کرد

 پوشاش  ةنقشا  ةتهیا ی بارای  دتاکنون تحقیقاا  زیاا  

در . ها انجام شاده اسات   اراضی و ارزیابی کارائی این روش

اراضی شهرک اندیشاه در   پوششتغییرا  [، 10]ی تحقیق

بارای  . ساله مورد ارزیابی قارار گرفات   16زمانی  ةدوریک 

 ةمااهوار   TMدةسنجن 1989انجام تحقیق از تصاویر سال 

 ةماااهوار  HDRةساانجندلندساات و همچنااین تصاااویر  

SPOT و پس از انجام اقداما  ماورد نیااز در    استفاده شد

پیش پردازش، با طبقه بندی شای  گارای تصااویر     ةمرحل

آشکارسااازی  ةنقشاا  eCognationدر محاایط ناارم افاازار

اراضای   پوشاش تهیاة نقشاة    [.12] گردیاد تغییرا  تهیه 

از  بااا اسااتفاده کوهسااتانی مااوک اسااتان فااارسمنطقااة 

 اور    GIS( و TMلندسات ) مااهوارة  های رقاومی   داده

بنادی  طبقاه  باا روش  طبقاه   9ای شاامل   و نقشاه  گرفت

 کردناد تهیاه   17/94نظار  شده حداکثر احتمال با دقت 

روش حداکثر مشابهت مقایسة  که برایای  در مطالعه [.1]

نشاان داد    ور  گرفت، نتایرو حداقل فا له از میانگین 

 .[5] حداکثر مشابهت بیشتر است که  حت روش

ترین فا اله بارای    عصبی و کمة شبکروش فازی، سه 

طبقااه  3باه   Quickbirdای  بناادی تصاویر ماااهواره  طبقاه 

ماورد اساتفاده قارار    شاهری و آب  منطقة پوشش گیاهی، 

بنادی باا    و به این نتیجه رسیدند کاه دقات طبقاه    گرفت

منطقاة  روش دیگر در  2عصبی در مقایسه با شبکة روش 

با هاد    دیگری در تحقیق .[3] مورد مطالعه بیشتر است

 1366های  بررسی میزان تغییرا  پوشش درختی در سال

موردی در اساتان گلساتان باه    مطالعة به  ور   1380و 

نشااان دادنااد   ETMو  TMساانجندة کمااک تصاااویر  

عصبی مصانوعی دارای قابلیات زیاادی    شبکة بندی  طبقه

 باشاد  رختی در استان گلساتان مای  برای تعیین پوشش د

 حاداکثر  بنادی طبقاه هاای  شبین رو ایدرمقایسه .[29]

 کارشناسای  هاای سیساتم  بنادی طبقاه  ،(MLC) احتمال

(ESC )عصابی  شابکة  بنادی طبقاه  و (NNC) بیشااترین ،

عصاابی مصاانوعی  شاابکة  روش دردر ااد( 80 ااحت )

 [.19] گزارش شد

خود باه منظاور تشاخیص     [ در تحقیق27محققینی ]

  گارا چمنستان نور، روش شیمنطقة های درختی در  گونه

بارای ایان منظاور    در اد   24/90با دقت  حت کلای  را 

کاربری اراضای اساتان آبربایجاان     ةنقش. مناسب دانستند

گارای تصااویر   شیغربی بر اساس پردازش رقومی با روش 

گردیاد  تهیه  SPOT 5ماهواره   HDRةسنجندای ماهواره

گرا ضمن امکان تشخیص شان داد در روش شینتایر ن که

تولید شده نیاز در مقایساه باا     ةقشنتعداد طبقا  بیشتر، 

 20/94)دقاات کلاای  روش پیکساال پایااه از دقاات باااالئی

بااا اسااتفاده از همچنااین  .[28] برخااوردار اساات در ااد(

و روش شای   1940و  1938هاای   سال های هوایی عکس

تای  قسمت مناطق درخ 2گرا محدوده شمالی کلرادو را به 

 .[24] و غیر درختی تقسیم کردند

هاای   ترین مشکال  در استفاده از روشیکی از اساسی

اراضی گوناگونی و  پوشش ةنقش ةتهیسنجش از دور برای 

بنادی تصااویر    موجاود بارای طبقاه    های گستردگی روش

ها اطالع  برای کاربرانی که از مبانی آن است که ای ماهواره

همواره چالش جدی در این زمیناه محساوب    کافی ندارند

شرایط طبیعی گونااگون در  وجود  دیگر شود. از طرفی می

نتخااب  ا ...(و ستانی، جنگلی، بیاباانی مناطق مختل  )کوه

بارای تماامی منااطق غیار     بندی را  طبقه یک روش واحد

. بناابراین ایان تحقیاق باا هاد       رساند ممکن به نظر می

شاامل روش   بندی معماول  کارائی سه روش طبقه ةمقایس

 یعصااب ةشاابکگاارا و روش حااداکثر احتمااال، روش شاائ

آبخیز شهرکرد در استان چهارمحال و  حوضةدر  مصنوعی

پس از تعیین بهتارین روش  انجام گردیده است.  بختیاری

اراضای در طاول    پوشاش از لحاظ دقت و  حت، تغییرا  

 بررسی خواهد شد.مورد نظر زمان 
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 روش شناسی. 2
آبخیاز   حوضاة ماورد مطالعاه در ایان تحقیاق      قةمنط

شهرکرد در اساتان چهارمحاال و بختیااری اسات کاه در      

طااول و  32° 34′ 4"تااا  32° 5′ 21"جغرافیاااییعاار  

قاارار دارد.  51° 11′ 14"تااا 50° 30′ 50"جغرافیااایی 

و در  هکتاار اسات   123547مساحت این حاوزه برابار باا    

قسمت شمال شرقی اساتان چهارمحاال و بختیااری قارار     

آبخیاز شاهرکرد    حوضة. نمایی از موقعیت جغرافیایی دارد

نشان داده شده است. در ایان تحقیاق از ساه     1 در شکل

و  1387، 1378هاای   مرباو  باه ساال    یا تصویر ماهواره

هاای   مربو  باه سانجنده   (2015و  2009، 199) 1394

TM ،ETM+  وOLI استفاده شده اسات لندست  ةماهوار .

 4.7نارم افزارهاای    ق ازهمچنین جهت انجام ایان تحقیا  

ENVI ،9.3 ArcGIS وIdrisi selva  .استفاده شد 

 

 ورو کش چهارمحال و بختیاری آبخیز شهرکرد در استان حوضۀ. موقعیت جغرافیایی 1شکل 

 

 ای پردازش تصاویر ماهواره. 1.2

بنادی   پردازش، پردازش و طبقه از مراحل مختل  پیش

اراضی دو دوره اساتفاده شاد کاه     پوشش ةنقش ةتهیبرای 

مراحل آن در ادامه آمده و مراحل انجام کار در فلوچاار   

باارای انجااام تحصاایح ستتت. نشااان داده شااده ا 2شااکل 

نقاا  کنتارل باا پاراکنش     از  1394تصویر سال هندسی 

نظیاار تقاااطع  یهااای مکااانمناسااب از سااطح منطقااه در 

ده و در محایط  یا آوری گردجماع هاا و ...   ها، آبراهاه  جاده

ساازی شادند. بارای     بر روی تصویر پیاده IDRISIافزار  نرم

هاا از روش نزدیکتارین    گیری ارزش مجادد پیکسال   نمونه

بارای دو تصاویر دیگار از روش     همسایه اساتفاده گردیاد.  

در این تحقیاق  همچنین  تصویر به تصویر استفاده گردید.

ها مربو  به زمان برداشات   به دلیل عدم دسترسی به داده

لندسات، از روش کااهش تیرگای     ةسانجند تصویر توسط 

 .جهت تصحیح رادیومتریک استفاده شد

 های تعلییی انتخاب نیونه. 2.2
انتخاب  ،نظار  شدهبندی  طبقه های روشتمامی برای 

تعلیمای   هاای  ها به عناوان نموناه   پیکسل یک مجموعه از

. ضروری استالگوی مشخصا  طیفی طبقا   تعیین برای

)شاامل: منااطق مساکونی،    های موجود  پوششبرای انوع 

هایی در منطقه نمونهاراضی کشاورزی، مراتع، اراضی بایر( 

هار طبقاه در    مناساب  از طبقا  به فراوانای و پراکنادگی  

های  نمونهآوری و  جمعمنطقه و بر اساس اطالعا  میدانی 

بنادی از   بارای طبقاه   شدند.)امضا  طیفی( ایجاد تعلیمی 

های مورد اساتفاده از   دقت روشدر د و برای ارزیابی  70

 .های تعلیمی استفاده گردید در د نمونه 30
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 عصبی مصنوعی و تعیین تغییراتشبکۀ گرا و های حداکثر احتمال شی  بندی به روش جهت طبقه . فلوچارت مراحل انجام تحقیق2کل ش

 

 بندی های طبقه روش .3.2
بنادی تصااویر    در این تحقیق از سه روش برای طبقاه 

گارا و   شائ ( 2روش حاداکثر احتماال،   ( 1ماهواره شاامل  

در روش حاداکثر  . استفاده شاد  مصنوعی یعصب ةشبک(3

هاا ماورد ارزیاابی قارار     کواریانس دادهاحتمال، واریانس و 

منااطق   ةهمکه  شودگیرد و برای این منظور فر  میمی

از پراکنش یکسانی برخاودار   های تعلیمی( )نمونه آموزشی

های آموزشای بایاد معار  کال     هستند. در حقیقت نمونه

های بیشاتری اساتفاده   بنابراین باید نمونه ؛ها باشندکالس

هاای طیفای در ایان    از ویژگای  بیشاتری تغییرا  شود تا 
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هااای عصاابی مصاانوعی   شاابکه [.2] گیااردگسااتره قاارار

بنادی   های محاساباتی ماورد اساتفاده بارای طبقاه      روش

بنادی   ها هستند. این روش، روشی مطلوب برای طبقه داده

آیاد زیارا بارای اناواع      و پوشش زمین به شمار می پوشش

 اناد  دههای آماری گونااگون قابال اساتفا    ها در مقیاس داده

 ةشابک بنادی   . به طاور کلای ساه مرحلاه در طبقاه     [15]

اول فرآیندی آموزشی با  ةمرحلپوشش عصبی وجود دارد. 

دوم فاااز   ةمرحلااهااای ورودی اساات.   اسااتفاده از داده

اعتبارسنجی است که موفقیت فاز آموزشی و  حت شبکه 

 ةنقشا بندی است که  آخر طبقه ةمرحلکند و  را تعیین می

در  .کناد  اراضای را ایجااد مای    پوشاش  ةشاد بنادی   طبقه

هاا باه جاای     بندی شی گرا اسااس تجزیاه وتحلیال    طبقه

هاای   ه هاا باا عناوان پدیاد    پیکسال ای از مجموعه پیکسل،

فرایناد   جاة نتیتصویری )قطعه یا سگمنت( اسات کاه در   

بعاد بار اسااس     ةمرحلا شاوند. در   بندی حا ل مای قطعه

بنادی  بقاه های تعلیمی و بر مبنای منطاق فاازی، ط  نمونه

پاردازش تصااویر،    پایش لة مرحپس از  [.4] گیردانجام می

آوری شده های تعلیمی جمع در د نمونه 70با استفاده از 

بار مبناای ساه روش     1394، تصاویر ساال   پوششاز هر 

 گاارا عصااب مصاانوعی و شاائ  ةشاابکحااداکثر احتمااال، 

بندی شد. برای انجاام روش شای گرا ابتادا قطعاا       طبقه

 Idrisiافزار ایدریسی سلوا ) ایجاد گردید. نرمهمگن تصویر 

Selva   1( تصویر را بر اساس چهار فااکتور پهناای پنجاره ،

به  4و فاکتور واریانس وزنی 3، میانگین وزنی2تلرانس تشابه

بهترین میزان این فاکتورها . کندقطعا  همگن تقسیم می

بعاد بار مبناای     ةمرحلا در آمد. با آزمون و خطا به دست 

تعلیمی انتخااب   ةنمونبندی شده، و بر اساس  طعهتصویر ق

بنادی   های طبقه ها، تصویر با یکی از روششده از میان آن

در مرحله آخر بار اسااس   بندی گردید.  ، طبقهپیکسل پایه

بندی پیکسل پایه، تصاویر   بندی شده و طبقه تصویر قطعه

 .شدبندی  بر اساس روش شی گرا طبقه

 
1
 - Window width 

2
 - Similarity tolerance 

3
 - Weight mean factor 

4
 - Weight variance factor 

و انتخاااب بهتااری   هااای مختلاا  روشارزیااابی  .4.2

 روش

ترین پارامترهای برآورد دقت عبارتند از:  حت معمول

کاه   [32] کل، دقت تولید کننده، دقت کابر و ضریب کاپا

در تحقیق حاضر از ضریب کاپا و  حت کلی برای ارزیابی 

دقت کل ) حت کال(   های تولید شده استفاده شد.نقشه

ندی شده بهای درست طبقهعبار  است از نسبت پیکسل

بنادی شاده اسات کاه از     های طبقاه بر تعداد کل پیکسل

 :[2] ( محاسبه می شود1) ةرابط

𝑂𝐴 1 ةرابط =
1

𝑁
∑𝑃𝑖𝑖 

معار  تعاداد    Nدقت کال اسات و    OAدر این رابطه 

جمع عنا ر قطار ا الی    𝑃𝑖𝑖∑های آموزشی، کل پیکسل

 ماتریس خطا. به دلیل ایرادا  وارده بر  حت کلای غالباا   

بنادی ماورد   دقات طبقاه   ساة مقایدر کارهای اجرایی که 

شود چاون شااخص   توجه است، از ضریب کاپا استفاده می

بندی شده را ماورد توجاه   های نادرست طبقهکاپا پیکسل

 شود:( محاسبه می2) ةرابطدهد و از قرار می

𝐾𝑎𝑝𝑝𝑎 2 ةرابط =
𝑃∘−𝑃𝑐

1−𝑃𝑐
× 100 

 توافاق ماورد   Pc شاده،  مشااهده  درستی Po: درآن که

 عادد  کاپاا  ضاریب  مقدار برای آل ایده است. حالت انتظار

باشااد   اافر براباار مقاادار ایاان و چنانچااه باشااد ماای یااک

 دسات  باه  منفای  مقادار  اگار  و تصادفی کامال  بندی طبقه

یکی دیگار از   است. بندی طبقه در خطا ةدهند نشان بیاید

بنادی اساتفاده از مااتریس     های ارزیابی دقت طبقاه روش

 باشد. خطا می

ارزیااابی تغییاارات باار مبنااای بهتااری  روش  .5.2

 انتخابی
پس از تعیین بهترین روش تعیین تغییرا  بار مبناای   

بندی کل و ضریب کاپا باا اقادام باه     معیارهای دقت طبقه

بررسی تغییرا   ور  گرفتاه بار مبناای روش انتخاابی     
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م اندازی تصاویر و انطباا   گردید. در این مرحله با روی ه

بندی مشخص شد کاه تغییارا     های حا ل از طبقه نقشه

 های موجود چه مقدار بوده است. پوششهر یک از 

 

 نتایج. 3
ای باا اساتفاده از نقاا      تصااویر مااهواره   ةتهیا پس از 

باا خطاایی    1394مرباو  باه ساال    یر وکنترل زمین، تص

(RMSE)  ساایر تصااویر    زمین مرجع گردیاد.  5/0حدود

( بااا اسااتفاده از روش تصااویر بااه تصااویر 1387و  1378)

های مختلا   مقیاسی از ینما 3 شکل زمین مرجع شدند.

میزان تغییرا  و تکرارهاا را   1 بندی تصویر و جدول قطعه

بنادی   ترین فاکتور تأثیر گذار در قطعاه  دهد. مهم نشان می

شااخص   باشد. هر چه میزان این میتصویر، تلرانس تشابه 

  نهاایی قطعاا  کوچاک    ةاناداز تار گاردد،    نزدیک 100به 

 شود. می

 مورد مطالعهمنطقۀ و بهترین مقدار آن برای  مورد آزمون در روش شی گرا بندیقطعهفاکتورهای  .1جدول

 تغییرا  ةدامن بهترین حالت تکرار فاکتور

 پهنای پنجره

 تلرانس تشابه

 فاکتور میانگین وزنی

 وزنی  فاکتور واریانس

 9تا  1

10 ،30 ،50 ،70 ،90 

 9تا  1

0.1 ،0.25 ،0.4 ،0.6 ،0.7 ،0.8 

3 

70 

5 

0.8 

10 – 0 

100 – 0 

10 – 0 

1 – 0 

 

 

 

 های متفاوتمقیاسبندی تصویر با قطعه. نتایج 3شکل
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 باا  1394مرباو  باه ساال    تصاویر  بندی  پس از طبقه

نتایر به  اور  نقشاه تهیاه    مذکور های  استفاده از روش

ها مورد ارزیاابی  بندی (. سپس  حت طبقه4گردید )شکل

هاای   نموناه در اد   30از قرار گرفت. برای انجام این کاار  

ها باه  اور  تصاادفی از     آموزشی برای هر کدام از کالس

پاس از   آوری گردیاد.  ماورد مطالعاه جماع     ةمنطقا سطح 

های آموزشی بر سطح تصویر، در نهایات   سازی نمونهپیاده

 ی مورد ارزیابی  حت قرار گرفتند.بند روش طبقه هر سه

  

 

 مصنوعی )ب(بندی شبکۀ عصبی  بندی حداکثر احتمال )الف(، روش طبقه بندی )روش طبقه های مختلف طبقه . بررسی کارائی روش4شکل 

 به منظور تعیین پوشش اراضی 2015بندی شی گرا )ج(( تصاویر ماهواره در سال  و روش طبقه

 

 بندی . ارزیابی دقت سه روش طبقه2جدول

 ضریب کاپا  حت کلی بندی روش طبقه

 83 88 حداکثراحتمال

 79 84 شبکه عصبی مصنوعی

 90 93 گرا شئ

 

نشاان داده   2و همچناین جادول    4چنانچه در شکل 

عصابی مصانوعی دارای کمتارین    شبکة روش  ،شده است

و روش شاای گاارا دارای بیشااترین مقااادیر  در ااد(  84)

در د( حاد  88در د( و حداکثر احتمال )93 حت کلی )
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واسط این دو قرار گرفته است. از طرفی بر مبنای ضاریب  

در اد( و  79قل )عصابی دارای حادا  شبکة کاپا نیز روش 

در اد  در اد( مقادار   90روش شی گارا دارای حاداکثر )  

که روش حداکثر احتمال باا مقادار   باشند در حالی کاپا می

 در د بین دو روش مذکور واقع شده است. 83

 ،گرا دارای دقت باالتری باود  ئبا توجه به اینکه روش ش

باا ایان روش انجاام و    اراضای   پوششبررسی روند تغییرا  

 1387و  1378هاای   اراضی مربو  باه ساال   پوشش ةنقش

هاای   پوشاش مسااحت   ةمقایسا . (5)شکل  گردیداستخراج 

و  منااطق شاهری  کاه   داداستخراج شده با سه روش نشان 

 77/1باه ترتیاب    1394تا  1378اراضی کشاورزی از سال 

 ةمقایسروند افزایشی داشته است و با  در د 92/5و  در د

دوره مشخص گردیاد وساعت    هر سه ةشدهای تولید  نقشه

اراضی کشاورزی و شهری باا پیشاروی در مراتاع و کاساته     

مرتع از همچنین  شدن سطح مراتع حوزه همراه بوده است.

و از ساال   در ادی  09/10با کاهش  1387تا  1378سال 

همراه باوده  در دی  04/1با افزایش  1394تا سال  1387

 19/6حاکی از افزایش  نیزاراضی بایر  پوشش ةمقایس است.

 27/5و کاااهش  1387تااا سااال  1378در اادی از سااال 

 .(5بود )شکل  1394تا  1387 دی از سال در

 

 
 

 

 1394و  1387، 1378های  . بررسی روند تغییرات پوشش اراضی در حوضۀ آبخیز شهرکرد بر مبنای روش شی گرا از سال5شکل
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تاا   1378شود از سال  مالحظه می 5چنانچه در شکل 

مناااطق شااهری دارای تغییاارا  افزایشاای    1394سااال 

باشند. ایان روناد در اراضای کشااورزی نیاز مشااهده        می

سات کاه اراضای مرتعای از ساال      ا گردد این در حالی می

ل ، رو باه کااهش گذاشاته و در ساا    1387به سال  1378

را دارا  1387مسااااحتی معاااادل ساااال   تقریباااا  1394

. اراضی بایر رونادی  هکتار( 379/89باشند )با مساحت  می

ای که ابتادا از   به گونه ،دهد خال  مراتع را نشان می کامال 

 1387افزایش و سپس از سال  1387به سال  1378سال 

 اند. کاهش یافته 1394تا سال 

 کل( )بر حسب درصد از مساحت 2015تا  1999های اراضی از سال  پوششتغییرات  ماتریس .3جدول 

 
 مجموع مناطق مسکونی اراضی بایر مرتع کشاورزی

 100 0/105 16/98 54/29 28/61 کشاورزی

 100 0/117 7/46 90/07 2/33 مرتع

 100 0/105 18/87 73/46 7/56 اراضی بایر

 100 54/03 8/64 33/31 4/008 مناطق مسکونی

 100 1/77 9/808 82/48 5/92 مجموع

 

گردد اراضای مرتعای    مشاهده می 3چنانچه در جدول 

در اد و پاس از آن منااطق مساکونی باا       07/90با ثبا  

در اد دارای بیبشاترین ثباا  در پوشاش      03/54مقدار 

 87/18کاه اراضای باایر باا     اند، درحالی اراضی را دارا بوده

در اد   61/28در د و اراضای کشااورزی پاس از آن باا     

 باشند. بیشترین ثبا  را دارا می

 

 کل( )بر حسب درصد از مساحت 2015 تا 1999های اراضی از سال  پوشش. نتایج بررسی تغییرات 6شکل
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 (ر)بر حسب هکتا 1394تا سال  1387وشش اراضی از سال . نتایج بررسی تغییرات پ4جدول

 تغییر پوشش زمین مساحت )هکتار(

 مناطق شهری |مناطق شهری  35/3871

 مناطق شهری |مرتع  25/7346

 مناطق شهری |اراضی کشاورزی  52/2297

 مناطق شهری |اراضی بایر  22/14

 مرتع |مناطق شهری  19/2087

 مرتع |مرتع  44/80533

 مرتع |اراضی کشاورزی  18/6678

 مرتع |اراضی بایر  39/105

 اراضی کشاورزی |مناطق شهری  

 اراضی کشاورزی |مرتع  

 اراضی کشاورزی |اراضی کشاورزی  

 اراضی کشاورزی |اراضی بایر  

 اراضی بایر |مناطق شهری  

 اراضی بایر |مرتع  

 اراضی بایر |اراضی کشاورزی  

 اراضی بایر |اراضی بایر  

 

 حوضاة اراضی  پوششنتایر حا ل از بررسی تغییرا  

( نشااان داد طاای 6و شااکل  3ز شااهرکرد )جاادول آبخیاا

 پوشاش بیشترین تغییر مربو  به  1378-1394های  سال

باشد که به مناطق کشاورزی و اراضی بایر تبدیل  مرتع می

 شدند.

مسااحتی از پوشاش زماین کاه طای       4جادول  طبق 

ترتیب بدون تغییر باقی ماند به  1394تا  1387های  سال

هکتار، منااطق شاهری    44/80533پوشش مرتع با مقدار 

 61/2423هکتاار، اراضای کشااورزی     35/3871با مقادار  

باشاد. در ایان    هکتاار مای   71/1990ر هکتار و اراضی باای 

ها تبدیل مراتع به اراضی کشاورزی بیشترین مقدار را  سال

هکتااار( و تباادیل اراضاای بااایر بااه     42/1435داشااته )

 هکتار( بوده است. 5/13کشاورزی دارای کمترین مقدار )

 

 گیری بحث و نتیجه. 4
اراضای   پوششدر تحقیق حاضر بررسی روند تغییرا  

و  1387، 1378هاای   آبخیاز شاهرکرد طای ساال     حوضة

و به منظاور تعیاین   ای  ماهوارهتصاویر با استفاده از  1394

انجاام شاد. باا    بهترین روش برای تعیین پوشاش اراضای   

 ابتادا ساه  بندی تصاویر طبقههای  توجه به گوناگونی روش

مصانوعی   یعصاب  ةشبکگرا، حداکثر احتمال و  روش شی 

دارای دقات  گارا کاه    مقایسه و سپس بر اساس روش شئ

 اراضی بررسی گردید. پوششبیشتری بود روند تغییرا  

بندی  ور  گرفتاه نشاان داد    سه روش طبقه ةمقایس

گرا باالتر از دو روش  شی  روشحا ل از  بندی دقت طبقه

ای کاه دقات حا ال از ایان روش در      به گوناه  دیگر است

در ااد و در  9مصاانوعی حاادود شاابکة مقایسااه بااا روش 

در د از دقت بیشتری  5مقایسه با روش حداکثر احتمال 
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بررسی  حت کل و ضریب کاپا بارای هار    .برخوردار است

باا   گرا بندی نشان داد که روش شئ های طبقه یک از روش

نسابت باه دو روش    90و ضاریب کاپاای    93 حت کال  

(. همچناین  2باشد )جادول   تر می بندی، دقیق دیگر طبقه

دارای دقات   گارا  روش حداکثر احتمال پاس از روش شائ  

های تولید شده هم گواه بر  بصری نقشه ةمقایسباالیی بود. 

باا توجاه باه     باشاد.  گرا مای  بندی شی  برتری روش طبقه

نسبت به  70رانس گردد که تل مشاهده می 1ایر جدول نت

 دهاد. ایان مقادار    تصاویر تلرانس بهتری را نشان می رسای

هاای اراضای منطقاه و     پوشاش شاید تا حدودی باه ابعااد   

این نتیجه به دلیال  تفکیک واحدهای اراضی مربو  باشد. 

بنادی شاده    قطعاه زمیناة  ز تصویر گرا ا روش شئاستفادة 

ارزیاابی   هاای  ارزیابی شااخص نتایر حا ل از [. 25] است

ماورد   روش ساه  دقت  احت کلای و ضاریب کاپاا بارای     

گارا باا    شای   روشکاه  نشاان داد   استفاده در این تحقیق

در مقایسه با دو روش  93و  حت کلی  90ضریب کاپای 

دارای عصاب مصانوعی(    ةشابک )حداکثر احتماال و  دیگر 

دو تاا حادودی   دلیال ایان امار را     کاه بود دقت بیشتری 

بنادی تصاویر   تقسیمروش یعنی ابتدا این ای بودن مرحله

 بنادی و ساپس طبقاه  هاا(  )ساگمنت به قطعاا  همگان   

تاوان  های تعلیمای در منااطق همگان مای    براساس نمونه

بندی تصویر به قطعاتی که تقسیمبرشمرد. در این روش با 

همگن در مجاور  همدیگر  عالوه بر بازتابش طیفی نسبتا 

نیز قارار دارناد کاه شاانس باودن از یاک ناوع پدیاده و         

 ،یکنواختی بیشتر در بازتابش طیفی را نیز باه هماراه دارد  

های تعلیمای حا ال از   نمونه نخستگردد که  موجب می

 1باارزتری نمونة تر و به عبارتی یکنواختهمگن و  ،قطعا 

بندی کاه بار   که فرایند طبقهو دوم این از آن پدیده باشند

هاای  پدیاده هاای همگان ناشای از    ا ل مجاور  پیکسل

یکسااان اسااتوار اساات را تسااهیل و در نتیجااه دقاات      

ا ال از  حتصویر خروجای   یجهبندی باال رود و در نت طبقه

از در ایان ناوع    نیز از دقات بااالتری برخاوردار باشاد.    آن 

ها  پیکسل از بسیاری از پدیدهاندازة در مواردی تصاویر که 

 
1
 -Endmember 

کوچکتر است و امکان به دست آوردن اطالعا  ترکیبی از 

وری و عملای  ئا گارا از نظار ت  ها وجود دارد، روش شای  آن

باا   [25تحقیاق خاود ]   [. محققینی در7]تر است  منطقی

اقدام باه اساتخراج    MODISای  استفاده از تصاویر ماهواره

بنادی   ها با استفاده از طبقه های گیاهی کردند. آن شاخص

ساایر  با بندی را در مقایسه  را توانستند  حت طبقهگشی 

 در د افزایش دهند. 2/5بندی  ههای طبق روش

واحاد  پیکسال پایاه   هاای   در روشکاه  با توجه به این

ممکن در این  ور  است تصویر، پیکسل منفرد  پردازش

موجاب ایجااد   هاای پیکسال پایاه     است اساتفاده از روش 

خطاهاایی در نتااایر نهااایی شاود. باارای مثااال در برخاای   

عناوان یاک    به نمکی نام خرابی فلفل ای به ها پدیده پژوهش

 پیکسل پایاه های  اثر منفی در نتایر نهایی حا ل از روش

 [.18] قدر  تفکیک باال گزارش شده است رروی تصاوی

بندی پیکسال   اختال  اساسی در روش طبقههمچنین 

، در ایان اسات کاه روش اول     گارا بندی شی پایه با طبقه

شااود کااه علاات آن   ای موضااعی ماای منجاار بااه نتیجااه 

ها و یا نواحی است که با معیارهاای   گذاری پیکسل عالمت

در حالی کاه در روش دوم   .اند معرفی شده مطابقت داشته

در  [.12]شاود   تمامی تصویر به واحدهای مجزا تبدیل می

هاایی کاه   گاروه  های تصاویر را در  واقع، این روش پیکسل

کناد.   بندی می منطبق با معیارهای یکنواختی است، طبقه

بنابراین، روش شی گرا ابتادا بارای شناساایی واحادهای     

امال تصاویر   بنادی ک قطعاه دی اقادام باه   بن اساسی طبقه

اساتفاده از گاروه   دلیال  هگرا ب های شی  در روش نماید. می

های منفرد ناکارآمدی  جای پیکسل ها به همگنی از پیکسل

یر بااا قاادر  مبنااا در پااردازش تصاااو  هااای پیکساال روش

بنابراین  زیادی برطر  کرده است. تفکیک باال را تا حدود

با دقت بیشاتری ارائاه    یهای دیبن این روش معموال  طبقه

تاوان گفات کاه    مای به طور کلای   .[14و  12، 7] کند می

 گرا عالوه بر دقات بااالتری کاه داشاته اسات،      روش شی

تااری از پوشااش اراضاای کااه مااورد نظاار    نمااای کلاای 

دهاد و تغییارا  انادک    ها اسات را ارائاه مای    اکولوژیست

بنادی  ها که منجار باه واحادهای طبقاه    هموجود در پدید
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شاود را تاا حادود زیاادی از     متعددی در تصویر میبسیار 

دهد. به عناوان  برد و نمای کلی پدیده را نشان میبین می

چه در یک محیط شهری در درون یاک خاناه   مثال، چنان

یااک فضااای ساابز اناادکی وجااود داشااته باشااد و بازتاااب 

مشااابهی را بااا پوشااش گیاااهی مرتعاای نشااان دهااد و در 

در در پیکسال دیگاری    مساکونی و خاناة  مجاور  آن نیز 

با ایجاد قطعاا  مشاابه و همگان چناین      ،باشدمجاور آن 

و نمای کلی آن پدیاده را مبتنای    را حذ  یتغییرا  اندک

حاال   .دهاد های همگن نشان میبر ا ل مجاور  پیکسل

عصاابی شاابکة هااای حااداکثر احتمااال و  آنکااه در روش

مصنوعی هر پیکسل مستقل از پیکسل مجاور خاود و باه   

که به همین دلیل  شودبندی میطبقهواحدی مجزا  عنوان

بنادی در تصاویر باه خاوبی نشاان      طبقاه تعدد واحدهای 

دلیل اینکه در این تحقیق نیز این روش در شاید . دهد می

عصاابی شاابکة مقایسااه بااا دو روش حااداکثر احتمااال و  

تاوان تاا   مای را  ه داده اسات ئمصنوعی نیز نتایر بهتری ارا

 .موضوع مرتبط دانستحدود زیادی به این 

با توجه به بررسی تغییرا   اور  گرفتاه بار مبناای     

بنادی را داشات،   طبقاه روش شی گرا که بااالترین دقات   

منااطق  که نشان داد تولید شده های  نتایر حا ل از نقشه

بااا  1394تاا   1377شاهری و اراضاای کشااورزی از سااال   

. در مجماوع در ساال   ناد ایافتاه پیشروی در مراتع افزایش 

 زیاادی داشاته   وسعت اراضی شهری افزایش نسبتا  1394

وسعت مراتع همجاوار کاساته شاده    هکتار( که از  1561)

طاور معماول منااطق شاهری بیشاتر در مراتاع       هبا  است.

شااوند. همچنااین تباادیل مراتااع بااه اراضاای  ساااخته ماای

کشاورزی دیم از دیگر عواملی اسات کاه موجاب کااهش     

از  .[25]شاود   ی مای سطح مراتع و افزایش اراضی کشاورز

آماری اساتان چهارمحاال و    ةسالنامطبق بر اساس طرفی 

نفاار، از  134095، افاازایش جمعیاات )(1391) بختیاااری

نااطق شاهری   ( استان، دلیل رشد م1390تا  1375سال 

باه   [32]ساامانی  باشد. تازه و خلیلای   ها می طی این سال

تاا   1976در دی اراضای شاهری از ساال     85/0افزایش 

ایان افازایش جمیعات     اشااره کردناد.  در شهرکرد  2005

شاود کاه موجاب     موجب افزایش تقاضا برای مساکن مای  

 گردیاده اسات  افزایش منااطق مساکونی در طاول زماان     

اندازی به  طور کلی عملکرد مخرب انسانی و دستهب[. 17]

ساازی عمیاق مناابع     حریم منابع طبیعی عامل ا لی تهی

 [.16]باشد  طبیعی می

اراضای مرتعای   ، 1387 تولیاد شاده ساال    ةنقشطبق 

. ایان  به اراضی کشاورزی تبدیل شادند  شمال غرب حوزه

و  1387تا  1378 ةدورامر موجب کاهش سطح مراتع در 

معماوال  اراضای    افزایش سطح اراضی کشاورزی شده است.

و چاون  شاوند   مرتعی به اراضی کشاورزی دیم تبدیل مای 

دار قرار  های شیب دامنه رویاکثر اراضی کشاورزی منطقه 

مرتعی به کشاورزی خاک و  پوششگیرند، بر اثر تغییر  می

 مواد حا لخیز این اراضی شسته شاده و باه مارور زماان    

شاد   که و در  ورتی  [4]شوند  رها می اراضی کشاورزی

ایان اراضای پاس از رهاساازی      زیاد نباشاد  مراتع تخریب

 .شاوند  یبه مراتاع اضاافه ما    تاحدودی ممکن است مجددا 

گویای این واقعیت است که برخای   5شمارة نگاه به شکل 

مورد مطالعاه رهاا ساازی شاده و     حوضة از این اراضی در 

 اند. مجدد به مرتع تبدیل شده

اراضی کشاورزی شمال غرب حوزه نتایر نشان داد که 

تاا   1387هاای   طی ساال لیل بازدهی کم رها شدند و دهب

دن ایان اراضای و طای عملیاا      دنبال رهاا شا  هب ،1394

مورد مطالعه با افزایش سطح مرتع  حوضةا الحی مراتع، 

. مطالعاه انجاام شاده    هکتار( 18/6678) همراه بوده است

بیانگر همین موضوع بوده است که  [28محققینی ]توسط 

اراضی کشاورزی رها شده به اراضی مرتعی تغییر وضاعیت  

باا   کناد.  دهند و وسعت اراضی مرتعی افزایش پیدا مای  می

توجه به روند افزایش مناطق شاهری و اراضای کشااورزی    

 ها، این افزایش مرتع ناچیز بوده است. طی این سال

آماده از ایان    در نهایت با توجاه باه نتاایر باه دسات     

توان بیاان   می[ 37و  4] تحقیق و سایر کارهای انجام شد

ای باه جهات تعیاین     استفاده از تصاویر ماهواره داشت که
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زمانی مشخص  ةدوراراضی در طول  پوششروند تغییرا  

از  .باشاند  عنوان ابزاری کااربردی و قابال اساتفاده مای    ه ب

شای گرا  بنادی   روش طبقهطرفی دیگر در  ورتی که در 

بندی به درستی انجام گردد، بارای اساتخراج    فرآیند قطعه

تغییارا    بررسی رونداراضی و همچنین  پوششهای  نقشه

تاار نساابت بااه  اراضاای روشاای مناسااب و دقیااق پوشااش

باه منظاور انجاام    همچناین   های پیکسل پایه است. روش

در اراضای   پوشاش بررسای تغییارا     ةزمینا تحقیقا  در 

ای  شاود از تصااویر مااهواره    پیشنهاد مای  های مشابهحوزه

اراضی  پوششسری زمانی بیشتری جهت ردیابی تغییرا  

باه عاالوه باا     استفاده شاود.  1378های قبل از سال  دوره

رزی هاای کشااو   توجه به این امر که اراضی مرتعی و زمین

باه منااطق مساکونی     نها بارای تبادیل شاد    اولویت  جز

هستند، جهت حفظ و حراسات از ایان مناابع ارزشامند،     

سازان اساتانی بایاد توجاه     ریزان و تصمیم مدیران و برنامه

باا توجاه   این مناطق داشته باشند.   ای در بحث احیا ویژه

ماورد مطالعاه و باا     حوضةهای  پوششبه بررسی تغییرا  

اراضی  توجه به افزایش جمعیت و رشد مناطق مسکونی و

های ا الحی بارای احیاای مراتاع     کشاورزی، اعمال روش

 تواند از کاهش سطح مراتع جلوگیری کند. می
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