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 چكيده
اراضي پایه و روش مبتني بر شيءگرا در تهيه نقشه كاربريدر این تحقيق ، روش مبتني بر پيكسل

ساله، از سال  17در یک بازه زماني  ASTERشهرستان مراغه با استفاده از تصاویر سنجنده 

 یسهمقا برايو تاثير تغييرات كاربري ها بر فرسایش، مورد بررسي قرار گرفت.  2017تا  2000

 سپس ؛یدگرد هاستفاد بنديطبقه براي یكسان آموزشي هايهادد از روش ود هر رد نتایج، عملي

شد و  استخراج بنديطبقه كاپاي ضریب و كليقتد شامل صحت ارزیابي هايروش ترینمهم

نتایج  %3حداكثرشباهت بندي به روش شيءگرا نسبت به روش مشخص شد كه نتيجه طبقه

هاي استخراج شده، اقدام به آشكارسازي بندي و مقایسه نقشهدهد. بعد از طبقهبهتري ارائه مي

تغييرات حادث شده در این بازه زماني شد و مشخص شد كه طبقات مرتع و بایر داراي روند 

-هاي كاربريبه نقشهباشد. با توجه كاهشي و طبقات باغات متراكم و آب داراي روند افزایشي مي

ها بندي حداكثرشباهت و شيءگرا و مقایسه و تطبيق دادن این نقشههاي حاصل از دو روش طبقه

بندي شيءگرا مورد تأیيد قرار گرفت. با توجه به هاي زميني، نتایج حاصل از روش طبقهبا واقيت

در شهرستان مراغه  ي زماني مورد مطالعهنتایج حاصل از مطالعه با روش شيءگرا در طي بازه

تراكم، مسكوني، كشاورزي، صنعتي و ارتباطي در روش كمهاي باغات متراكم، باغاتكاربري

اند. هاي زراعي، مرتع، دیم و بایر داراي كاهش مساحت بودهشيءگرا داراي افزایش، و كاربري

ه به نتایج باشد. با توجكه این امر بيانگر اهميت كشاورزي و باغداري در این شهرستان مي

بندي درصد و با توجه پهنه 88/15و  08/9به ترتيب  2000بندي خطر فرسایش سال پهنه

درصد از مساحت شهرستان در دو طبقة بسيار  76/29و 66/13به ترتيب  2017فرسایش 

دهد كه در دوره یاد شده، ضمن چنين نتایج تحقيق نشان ميپرخطر و پرخطر قرار دارند. هم

شدن باغات متراكم، باغات كم تراكم، مسكوني و صنعتي، تخریب و تبدیل افزایش كاربري

اراضي مرتعي و اراضي دیم در سطح قابل توجهي صورت گرفته است كه نقش مهمي در افزایش 

 پذیري منطقه مورد مطالعه در مقابل فرسایش خاک دارد.آسيب
 

حداکثرشباهت، شهرستان مراغه، بندي، آشکارسازي تغييرات، شیءگرا، طبقه واژگان کليدي:
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 مقدمه

برای  انسان برداریبهره نحوه توصیف و زیست محیط و بین انسان تعاملی هایویژگی كننده منعکس اراضی كاربری  
 كاربردی نقش بر تأكید با زمین، از انسان، معموال بر اساس استفاده اراضیكاربری است.  زمین روی بر هدف چند یا یك

 یکپارچه و وسیع دید ساختن فراهم دلیل به ای،ماهواره هایداده از استفاده. شودمی تعریف اقتصادی هایفعالیت در زمین
، دقت باالی اطالعات به دست آمده و سرعت باالی تجزیه و تحلیل، دسترسی آسانذیری، تکرارپ قابلیت منطقه، یك از

تغییرات  (. 1390 خداكرمی، و سفیانیان) است وسیع جغرافیایی مناطق در ویژه به زمینكاربری نقشۀراه مناسبی برای تهیه 
كاربری اراضی باعث ایجاد تغییرات بسیار وسیعی در سیستم های سطح زمین می شود از جمله این تغییرات، تغییر در 

؛ ثقفی و 1396البی خیاوی و همکاران، ( اثرات بر میزان فرسایش)ط1396سیستم های هیدرولوژیکی)ریاحی و همکاران، 
( و تغییرات بسیار وسیع در 1396( تغییر در خصوصیات فیزیکی و شیمیایی خاک) جعفری و همکاران، 1396رحمانی، 

مورفولوژی سطح زمین ایجاد می كند بنابراین مطالعه تغییرات كاربری اراضی یکی از ضروری ترین مطالعه شناخت چهره 
است كه به  1بندیای، طبقهههای پركاربرد استخراج اطالعات از تصاویر ماهواریکی از روشد. زمین محسوب می شو

تر اطالعات، با توجه های موضوعی و استخراج دقیقدهد. برای تفکیك پدیدهكاربران امکان تولید اطالعات مختلف را می
 نجفی، و مختاری) شودمی حاصل متفاوتی نتایج تعلیمی نقاط هایویژگی مطالعه، موردبندی، منطقه به نوع روش طبقه

 كاربری نقشههای در اختیار محققان جهت تهیه روش ترینترین و كم هزینهای یکی از سریعهای ماهوارهداده. (1394
انسان با محیط  های صحیح جهت تعاملتواند بینشها می. تجزیه و تحلیل این داده(1381باشد )زاهدی فرد، می اراضی
تواند به انسان جهت شناسایی پوشش می 2فراهم كند به خصوص استفاده از تجزیه و تحلیل تصاویر چند طیفی را طبیعی

 ،3شدهروش نظارت سههای طبقه بندی را به توان روشبه طور كلی می. (1390زمین كمك كند)پوراحمد و همکاران، 
اشاره  بندی نظارت شدههای طبقهاز روش 6شباهتروش حداكثر بندی نمود كه میتوان به تقسیم 5و شیءگرا 4نشدهنظارت

(. در این روش كاربر 2005جنسن، باشد )بندی تصاویر میهای طبقهیکی از كاراترین روش ،نمود. روش حداكثر شباهت
تر است طیفی مناسب های چندپیروی كند و این روش برای كالس 7نرمال گوسی عتوزی بندی ازكند كه كالس د دقتبای

توانسته است  8پایههای دانشالگوریتماز  مندیهای شیءگرا به جهت بهرهدر این راستا روش(. 1392)اكبری و همکاران، 
بیشترین (. 2010غلبه كند )بالشك،  پایه در استفاده نکردن از اطالعات هندسی و بافتی اجسامبر ضعف روش پیکسل

های های پردازشی صنعتی و استفاده در الگوریتمبا كاربرد در برنامه 1980تا 1970یها در اواخر دههی این روشتوسعه
ها در این الگوریتم اما اخیراً(. 2010ت )جین و مائو، گرف تبافت صورنظارات بدون بندییا تقسیم 9تصادفی ماركوف

ها و تغییر در نحوه تغییر نوع كاربریتغییر كاربری زمین شامل  .(2000اند )دبوسین، ج یافتههای محیطی نیز روابرنامه
فرآیندی است كه امکان مشاهده و تشخیص  10تغییرات. آشکارسازیاست هاكاربری و هافعالیت فضایی الگوهای و پراكنش

(. 2011د )لو و همکاران، ها و الگوهای سطح زمین را فراهم می كنها، عارضهها و اختالفات سری زمانی پدیدهتفاوت
های میان انسان و پدیده هایبه هنگام و دقیق تغییرات عوارض سطح زمین، درک بهتری از روابط و كنش آشکارسازی

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1- Classification 

2- Multispectral 

3- Supervised 

4- Unsupervised 

5- Object-oriented programming 

6- Maximum Likelihood 

7- Gaussian Normal Distribution 

8- Basic knowledge algorithm 

9- Markov random algorithms 

10- Change detection 
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یندی آ(. معموال، آشکارسازی تغییرات فر2011افیفی، كند )طبیعی به منظور مدیریت و استفاده مناسب از منابع را فراهم می

 باشد.ان متفاوت میناشی از تشخیص مناطق تغییر یافته در دو تصویر و دو زم
نتایج متفاوتی را ارائه  پایه و شیءگراپکسلبندی تصاویر با استفاده از دو روش دهد طبقهپیشینه تحقیق نشان می 

 Spot1 كه با استفاده از تصاویر ماهوارهای( 2009)چن و همکاران،  نماید. در این رابطه تحقیقات صورت گرفته توسطمی

پایه و شیءگرا در استخراج اطالعات از تصاویر ماهوارهای اقدام نمودند و بندی پیکسلطبقههای نسبت به مقایسه روش

به عنوان  3و شکل 2اطالعات مکانی شامل بافت )DEM(اع ای از مدل رقومی ارتفگرای تصاویر ماهوارهدر پردازش شیء
تصاویر چندزمانه  ( با استفاده از2012کاران )آدامی و هم. بندی شیءگرا استفاده كردندعاملی به منظور افزایش دقت طبقه

نیشکر در برزیل را مورد پایش و ارزیابی  ی كشتتغییرات كاربری اراضی حاصل از توسعه ای لندست و مودیس،ماهواره
ای ماهواره ( تغییرات كاربری اراضی محدوده )متروپلیتن كاتماندو( نپال را با استفاده از تصاویر2013اند. بهاگاوات )قرار داده

اقدام به  GeoEyeبندی شیءگرا و تصاویر ( با استفاده از روش طبقه2011. )یو و همکاران، چندزمانه بررسی كرده است
( پایش 1389استخراح نقشه كاربری اراضی كردند و نشان دادند كه این روش دارای صحت باالیی است. محمداسماعیل )

 ETMو  TMای لندست با استفاده از تصاویر ماهواره 1381و  1366و دوره زمانی تغییرات كاربری اراضی شهر كرج را در د
ای كه در زمینه پایش تغییرات كاربری بندی نظارت شده مورد بررسی قرار داد. یوسفی و همکاران مطالعهبا روش طبقه

بندی ساله با روش طبقه 16ه ماهواره لندست طی دور ETMو  TMاراضی در شهرستان مریوان با استفاده از سنجنده های 
 مجدد انجام دادند.

بندی ای برای پایش تغییرات كاربری اراضی و طبقههای فوق و لزوم به كارگیری تصاویر ماهوارهبا توجه به پژوهش
پایه و شیءگرا به پایش تغییرات كاربری اراضی های مختلف، در این پژوهش نیز با هدف بررسی روش های پیکسلكاربری

 ها بر فرسایش خاک پرداخته می شود.های مختلف و تحلیل اثرات تغییرات كاربریبندی كاربریطبقهو 

 
 هامواد و روش

 معرفی منطقه مورد مطالعه
تبریز واقع شده جنوب كیلومتری  130درصد مساحت استان( در  4/8كیلومتر مربع ) 2186شهرستان مراغه با وسعت 

های آباد، هشترود، از سمت غرب با شهرستانهای بستانز، از سمت شرق با شهرستانو از سمت شمال با شهرستان تبری
دو نظر توپوگرافی از شهرستان مراغه از ت. مرز اسبناب، عجبشیر و ملکان و از سمت جنوب با استان آذربایجان غربی هم

باشد، به صورت كوهستانی و میهای جنوبی ارتفاعات سهند قسمت مجزا تشکیل شده است. بخش شمالی كه شامل دامنه
ترین عوارض . توده كوهستانی سهند از مهماستجلگه   وناهموار بوده و بخش مركزی و جنوبی شهرستان، به صورت دشت 

ای از شهرستان را های جنوبی این كوهستان پیکربندی بخش عمدهشود كه دامنهتوپوگرافیك شهرستان محسوب می
هکتار( از وسعت شهرستان را اراضی كشاورزی و باغی تشکیل می  255000درصد )حدوداً  39بیش از . دهدتشکیل می

 دهد.( محدوده مورد مطالعه را نمایش می1شکل)دهد. 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1- Satellite Pour Observation de la Terre 

2- Texture 

3- Shape 
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 موقعيت محدوده مورد مطالعه در ایران و در سطح استان آذربایجان شرقي : 1شكل

ات كاربری های مختلف و ارزیابی اثرات تغییرات كاربری های بر فرسایش خاک می این مطالعه به بررسی  تغییر

باشد برای برای ماه مرداد می  2017و  2000های كه مربوط به سال 1ASTERپردازد. در تحقیق حاضر از تصاویر سنجنده 
شده استفاده شد. به بندی نظارتاراضی با دو روش شیءگرا و طبقهبندی كاربری اراضی و همچنین تغییرات كاربریطبقه

سین تصویر سنجنده استر كه مربوط  3دلیل وسعت محدوده مورد مطالعه برای هر سال، به منظور پوشش كامل منطقه از 

( earthexplorer.usgs.gov)ایاالت متحده شناسی به ماه مرداد بوده است، استفاده شد. تصاویر فوق از سایت زمین
ها، ابتدا بندی و انجام پردازش بر روی آنسازی برای طبقهدریافت تصاویر، به منظور آماده بعد از اخذ و اخذ شد.

های الزم بر روی تصاویر صورت گرفت. در ابتدا تصحیحات رادیومتریکی و اتمسفری بر روی هركدام از پردازشپیش
بهم متصل شده و سپس تصاویر موزائیك  تصاویر اعمال شد و سپس تصاویر مورد نظر با استفاده از ابزارهای موزائیك،

صورت گرفت. سپس به منظور  ENVI 5.3شده از محدوده مورد نظر جدا شدند. پیش پردازش تصاویر در نرم افزار 
بندی های مختلف برداشت شد و از روش حداكثر شباهت برای طبقههای تعلیمی از طبقهپایه، نمونهبندی پیکسلطبقه

 eCognition Developerاستفاده شد. طبقه بندی شیءگرا نیز در نرم افزار  ENVI 5.3زار پایه در نرم افپیکسل

انتقال  ARC GIS 10.5بندی به منظور گرفتن خروجی نهایی به نرم افزار صورت گرفت. در نهایت هر دو طبقه 9.0 64

بندی فرسایش در نقشه پهنه WLC روش ازبا استفاده داده شد و خروجی مورد نظر از این نرم افزار دریافت شد. در نهایت 

استاندارد سازی الیه  -1باشد. به طور خالصه دارای مراحل زیر میWLC . روش تهیه شد 2017و  2000دو بازه زمانی 
ها بر داده ،این روش دهی كرتیك استفاده شده است. دراین مطالعه از روش وزن در، های معیاروزنتعیین  -2های معیار، 

ایجاد   -3. گیردموجود بین عوامل مورد تجزیه و تحلیل قرار می و همبستگی انحراف معیار، میزان تداخل و تضادّاساس 
های نقشه استاندارد شده با اعمال عملیات همپوشی جمعی بر روی الیهدر نهایت  -4های نقشه استاندارد شده وزنی الیه

( فرآیند كلی پژوهش و داده های مورد 2شکل)آورده می شود. نه به دست وزنی، نمره یا امتیاز كل را در رابطه با هر گزی
 استفاده را نشان می دهد.

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1- Advanced Space borne Thermal Emission and Reflection Radiometer 
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 روند كلي پژوهش :2شكل

  پيش پردازش تصاویر

بر اساس  در پردازش تصاویر است، چرا كه تمامی محاسبات بعدی ترین مراحلها یکی از مهمپردازش دادهمرحله پیش
های نوع داده نوع و نحوه انجام این عملیات بسته به عوامل مختلفی چون .گیردمرحله انجام میتصویر تولیدی در این 

 (. 2009و همکاران،  1)چاندر مورد استفاده و هدف تحقیق، متغیر خواهد بود
 تصحيحات رادیومتریكي

كوچك در انرژی های یك سنجنده مشخص كننده توانایی آن سنجنده در تشخیص تفاوت 2رادیومتریقدرت تفکیك

ثبت  DN Valueها به صورت شوند در ابتدا مقادیر این دادههایی كه اخذ می(. اكثر دادهJensen., 2005است )
ها فاقد های عددی بسیاری از پردازشباشند، و در بسیاری از موارد با این ارزشعددی میشوند كه به صورت ارزش می

های حقیقی باید میزان انرژی رسیده به سنجنده را محاسبه كرد. آوردن اعداد با ارزشباشند. به منظور به دست اعتبار می
 5، شرایط جوی و نویز4، دید هندسی3(. تصحیحات رادیومتریك در قبال تغییرات منظر، نوردهی1391)فاطمی و رضایی، 

ها بستگی دارند و شامل ن اخذ دادهها و شرایط زماسنجنده باید انجام گیرند. هریك از این شرایط به خصوصیات سنجنده
 (.1392باشند )دالور و حسنلو، های حذف میها یا روشتصحیح
 
 

 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1- Chander et al 

2- Radiometric Resolution 

3- Light up 

4- Geometric visibility 

5- noise 
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 تصحيحات اتمسفري

ای است كه در مواردی كه به یکی از مهمترین موارد در مرحله پیش پردازش تصاویر ماهواره 1تصحیح اتمسفری
شدت سیگنال ارسالی از طرف اشیا از اثرات اتمسفر كمتر باشد،  مقادیر انرژی ساطع شده از اشیا نیاز است یا هنگامی كه

(. این تصحیح به ویژه در مواردی كه مقایسه و تجزیه و تحلیل تصاویر چندزمانه 1385پناه و همکاران، ضروری است )علوی
، 2طای جمع شوندهاتمسفر معموالً به صورت خ اثرات(. 2010مد نظر است، اهمیت باالیی دارد )هایجیمیتس و همکاران، 

(. در این پژوهش برای 1396جوان و حسنی مقدم، ) شوندازحد تصویر و كاهش وضوح می روشنی بیش ظاهر و باعث

 استفاده شد. 3FLAASHتصحیحات اتمسفری، از مدل كردن اثرات اتمسفری به وسیله روش 

 
 بنديطبقه

بندی پیکسل مبنا از طریق های طبقهموضوعی استفاده از روشهای های قدرتمند در ارتباط با تولید نقشهیکی از روش

 بصورت. بود مطلع آن نسبت باید كه دارد هایی وجودها نیز محدودیتچند باند طیفی متفاوت است. با این حال در این روش
طیفی ایجاد شده در سازی كرد: خوشه های را میتوان در دو مرحله خالصه مبنا پیکسل بندیطبقه الگوریتم ساختار كلی

هایی هستند كه های طیفی همان كالسخوشه ها به یك كالس.فضای ویژگی و اختصاص داده شدن هریك از پیکسل
ها با هریك شوند. در عین حال ارتباط آنبندی لینك مییند طبقهآبرده شده در فر های بکارمستقیما از فضای ویژگی با باند

 شده ایجاد طیفی هایخوشه از هریك شود. به عبارت دیگرنیز وجود دارد برقرار می هایی كه در سطح زمیناز پدیده
. روش های طبقه بندی شی گرا مبتنی بر قطعه بندی تصاویر هستند. در این است زمین سطح در پدیده یك از اینماینده

 بخش به تصویر  ، كند پیدا اختصاص طیفی های ویژگی اساس روش به جای آنکه هر یك پیکسل به یك كالس بر 
 قطعه هر كه ای گونه به هستند مشابهی های ویژگی دارای و همگون طیفی لحاظ از كه شده بندی قطعه مختلفی های

در طبقه بندی شی گرا فرض اصلی . و غیره گیاهی های پوشش راهها، ها، ساختمان  جمله از میدهد پوشش را پدیده یك
شکل، اندازه، الگو و  اطالعات طیفی جدا نمیشوند بلکه اطالعات هندسی از جمله بر آن است كه كالس ها صرفا بر اساس
هاست و در آن بندی كه بر اساس ارزش عددی پیکسل(. این طبقه2005)جنسن،  بافت نیز در این رابطه مورد توجه است

شود )فیضی زاده، نامیده می پایهبندی پیکسلگیرند، طبقههای دارای ارزش عددی یکسان، در یك گروه قرار میپدیده
بندی تصاویر پذیرد. در این پژوهش به منظور طبقههای مختلفی صورت میپایه با روشبندی پبکسل(. طبقه68: 1386

 استفاده شد. 4ای، از روش حداكثرشباهتماهواره

 
 حداكثرشباهت

(. در این روش 1391فاطمی و رضایی، بندی تصاویر است )های طبقهیکی از كارآترین روش شباهتروش حداكثر      
شود و از همین خاصیت های مختلف برای مناطق نمونه محاسبه میهای طیفی باندبستگی ارزشمیزان كمی واریانس و هم

(. این 2005شود )جنسن، های طیفی نیز استفاده میها یا نمونهبندی نشده به یکی از گروهبرای ارتباط یك پیکسل طبقه

كالس تعلق داشته  nهای مبنای احتماالت استوار است، یعنی احتمال این كه یك پیکسل به هر یك از مجموعهروش بر 
یابد)زبیری و مجد ، شود و سپس پیکسل به كالسی كه بیشترین احتمال را داشته باشد اختصاص میباشد بررسی می

های كاربری اراضی، پس از تعیین كالسهای كاربریمنظور استخراج نقشهای بهبندی تصاویر ماهوارهدر طبقه (.1380
های آموزشی طی دو مرحله انجام میگردد كه ابتدا قبل از . نمونهگرددهای آموزشی میآوری نمونهاراضی اقدام به جمع

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1- Atmospheric Correction 

2- Falling error 
3- Fast Line-of-sight Atmospheric Analysis of Spectral Hypercube 
4- Maximum Likelihood  

http://www.ecognition.com/category/related-tags/fast-line-sight-atmospheric-analysis-spectral-hypercubes-flaashtm
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ند و سپس شوهای طیفی ایجاد میهای آموزشی به منظور آشنایی با منطقه مورد مطالعه و آشنایی با ویژگیبندی نمونهطبقه

شود. برداری مجدد از تصویر میبندی اقدام به نمونهبندی تصاویر و به منظور صحت سنجی و كنترل نتایج طبقهبعد از طبقه

 Googleافزار ها از نرمبرداری از تصاویر مورد نظر، به منظور شناسایی بعضی از پدیدهدر تحقیق حاضر به هدف نمونه

Earth استفاده شد. نرم افزار google earth  بندی و انتخاب باشد كه برای طبقهسال را دارا می 30آرشیوی بیشتر از
برداری از هر طبقه بسته به های مربوطه، اقدام به نمونهسپس بعد از شناسایی پدیده باشد.نمونه منبعی قابل اطمینان می

س از محدوده مورد مطالعه شناسایی شده، و از كال 14ها صورت گرفت. در نهایت فراوانی و پراكندگی هركدام از پدیده
بندی انتخاب نمونه پیکسل به منظور طبقه 2924در نهایت  هایی ایجاد شد.های هر طبقه نمونههركدام بسته به ویژگی

 .شد

 هاي اصليتجزیه تحليل مولفه

یك تصویر و به منظور حذف های مختلف های انبوه در باندسازی دادههای اصلی با هدف فشردهروش تحلیل مولفه

ها در سنجش از دور است )علوی پناه، روشی برای تبدیل مختصات و كاهش داده 1PCA .گردداطالعات مشابه اجرا می

های زائد و اضافه به كار میرود و اطالعات چندین باند را روشی آماری است كه برای كاهش داده PCA در واقع(. 1394
های تعلیمی در این تحقیق به منظور باالبردن دقت برداشت نمونه (.1394)علوی پناه، كندیل میبه تعداد اجزای كمتری تبد

 های اصلی استفاده شد.پایه، از روش تجزیه تحلیل مولفهبندی پیکسلدر طبقه

 
 شيءگرا

شکل، بافت و بر اساس  هاشیءگرا، اطالعات طیفی با اطالعات مکانی ادغام گردیده و پیکسل بندیدر روش طبقه
. شودها انجام میاساس این قطعه بندی تصویر برشده و طبقه 2بندیمشخص، قطعه تن خاكستری در سطح تصویر با مقیاس

های مشخص شده در دنیای بندی را بر اساس بخشباشد كه طبقهروش تجزیه و تحلیل تصویر بر مبنای شیء روشی می
 كند.بندی میبافت طبقه واقعی یعنی شکل،

بندی بر تصویر صورت پذیرد. این تقسیم بندیبندی به روش شیءگرا الزم است كه فرآیند تقسیمقبل از انجام طبقه

 به (. سگمنتeCognitionپذیرد )باشند انجام میهایی كه هر یك از مقادیر دارا میبافت و تن اساس شکل پدیده،
 اشتراک ترینمهم( بافت و عددی ارزش مانند) شباهت كه است یهناح یك داخل در همسایه هایپیکسل از گروهی معنای
موجود میان  هایها و شباهتهای تصویر بر اساس تفاوت(. پیکسل1387 میررحیمی، حاجی و زاده فیضی) آنهاست معیار

 هایی تقسیمگروهای از ناهمگنی مجاز در هر قطعه، به گرفتن درجه های طیفی و شکلی و با در نظرآنها در زمینه ویژگی

. شوندبندی میمنظور شناسایی عوارض مورد نظر، كالس شده در گام بعدی بهها یا شیءهای ساختهشوند كه این قطعهمی
انجام  8معیار نرمی شکل و 7، الگو6، فشردگی5، رنگ4، شکل3بندی بر اساس پارامترهای مختلفی مانند مقیاسفرایند قطعه

های وزنی مختلف از پارامترهای ذكر شده، تصویر (. تركیبChaudhuri & Sarkar, 1995. p.75شود)می
، یافتن بهترین نتیجه برای بافت و شکل تصاویرمنظور كنند. بهبندی میهای متفاوتی قطعهرا به صورت ایماهواره

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1- Principal component analysis 
2- Segmentation 

3- Scale 

4- Shape 

5- Color 
6 Compactness 

7 Pattern 

8- Smoothness 
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بندی با ( قطعه3شکل). در متفاوت انجام شد های وزنیصورت آزمون و خطا و طی دفعات متعددی با تركیب بندی بهقطعه

های مختلف نمایش داده شد. همچنین تركیب وزنی و فشردگی و همچنین مقیاس مناسب های وزنی و مقیاستركیب
 ( نمایش داده شده است.1استفاده شده در این پژوهش نیز در جدول)

 
 گرامقياس،ضریب فشردگي،شكل مناسب انتخاب شده براي طبقه بندي شي :1جدول

 شكل فشردگي مقياس

25 8/0 2/0 

 
 

 
 هاي مختلفها و ضریب شكل و فشردگيقطعه بندي با مقياس :3 شكل

NDVI 
ترین شاخص گیاهی مورد استفاده است، بر حسب دوباند قرمز و مادون ترین و سادهاین شاخص گیاهی كه معروف

تا  05/0بین  NDVIاست. مقادیر  1و + 1-این شاخص دارای مقادیر نرمال در دامنه بین شود. قرمز نزدیك تعریف می
به باال برای مناطق گیاهی  5/0برای مناطق گیاهی معمولی و از  5/0تا  1/0برای مناطق گیاهی تنك، مقادیر بین  1/0

و ابرها نیز معموال  05/0مقادیر كمتر از  باشند و دارایمنفی می  NDVIبسیار متراكم است. آب و برف و یخ دارای مقادیر 

به منظور جداسازی بهتر  NDVIدر این پژوهش از شاخص  (.1391، دارای مقادیر حول صفر هستند)فاطمی و رضایی
 .پوشش گیاهی از بقیه پدیده ها استفاده شد

 انحراف معيار باندها

وسط تاز مقدار م ،مقدار چه اهنگین، دادهاطور میدهد بههای پراكندگی است كه نشان مییکی از شاخصر انحراف معیا

واریانس  شود.محاسبه می GLCMواریانس  ابندا مقدار GLCMر پایۀ بمنظور محاسبه انحراف معیار فاصله دارند. به

GLCM ها داخل سلول نگین از ارزشابرای محاسبۀ بافت بر پایۀ میانگین و پراكندگی در اطراف میGLCM كار به

 .شودمحاسبه می( 1) با رابطۀ GLCMواریانس . گیردمی

𝜎𝑖
2 =  ∑ 𝑃𝐼,𝐽(𝑖 − 𝜇𝑖)2𝜎𝑖

2𝑁−1
𝐼.𝐽=0 = (𝑖 − 𝜇𝑖)2      (1رابطه)  
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 .شودمحاسبه می( 2رابطه)اندارد پس از محاسبۀ واریانس با تانحراف اس  

𝜎𝑗 =  √𝜎𝑗
2           𝜎𝑖 =  √𝜎𝑖

2                                               (2رابطه)

 پارامترهاي مهم در طبقه بندي شيءگرا  :2جدول 

پارامتر موثر نوع كالس
 

صها
شاخ

 

دیم
مرتع 
 

بایر
ف 

بر
رودخانه 

كوهستان 

جاده ی
زراعی 
ی 

صنعت
ی 

شهر
ت كم  

باغا

تراكم
 

باغ
متراكم

 

ب
آ

ی 
كشاورز

 

* * *     *   * *  * - NDV
I 

     *    * * * *  - PCA 

باند  *      *      * 

سبز
 

میانگین
باند      *      * *   

قرمز
 

باند  * * * *   *      * 

مادون 

قرمز
 

باند  *   * * *    *   * 

سبز
 

ف معیار
انحرا

 

باند   *  * *  *  *   *  *

قرمز
 

بان  * * * *   *      * 

مادون 

قرمز
 

     *    *   *  

حداكثر 

ال
اخت

 ف
ی

هندس
 

درجه            *  * *

روشن

ی
ای

 

شاخ  *        *    

شکلص 
 

شاخ   *   *       * 

مرزص 
 

ضخام         *     

 ت

مساح        *      

 ت

فشرد *     *      *  
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 هابحث و یافته
های پایه و شیءگرا صورت پذیرفت و با استفاده از نمونهصورت پیکسل ای بهبندی تصاویر ماهوارهدر این پژوهش طبقه

های شیءگرا در نرم افزار بندی تصاویر شد. و بدین ترتیب نقشه پوشش اراضی با استفاده از روشتعلیمی اقدام به طبقه

eCognition Developer 64 9.0  ه در نرم افزار پایو پیکسلEnvi 5.3  در  2017و  2000مربوط به سال های

انتقال داده شد  ArcGIS 10.5كالس استخراج شد و سپس به منظور گرفتن خروجی و ساخت نقشه، به نرم افزار  14
 (5و  4)اشکال 

 
 2017 و 2000 يها سال به مربوططبقه بندي به روش حداكثر شباهت  : 4شكل 

های شیءگرا بندی شده به روشها و به دست آوردن خروجی مدنظر، مساحت هریك از طبقات طبقهنقشهبعد از تولید 
و حداكثرشباهت استخراج شد. در این میان كاربری كشاورزی و باغات به منظور تفکیك بهتر در بازتاب طیفی آنها در دو 

نی بر شی استفاده شد و مقادیر بازتابی كاربرهای های مبتكالس مجزا انتخاب شدند. همچنین در این منطقه چون از روش
بندی شد كه عموما های زراعی نیز تقسیممختلف از هم تفکیك شدند كاربرهای تحت كشت عالوه بر كشاورزی به كاربری

 مناطقی بوده اند ک كاشت گندم در آن ها صورت گرفته است و با استفاده از مقادیر بازتابی محصول گندم و پارامترهای
نمایش داده  6ها در شکل رنگ و شکل به جداسازی آن به عنوان یك كاربری مجزا اقدام شد.  مساحت هریك از كاربری

 شده است.
 

 
 

 2017و  2000 يمربوط به سال ها ءگرايبا روش ش يبند :طبقه :5شكل 
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 هاي شيءگرا و حداكثر شباهتهاي استخراج شده به روش: مساحت كاربري6شكل   

 

 صحت سنجي نتایج

: 1389الزمه استفاده از هر نوع اطالعات موضوعی، آگاهی از میزان صحت و درستی آن است )فیضی زاده و هاللی، 
بندی، به محاسبه دقت كاربر، دقت كلی و ضریب كاپا پرداخته شد. دقت كاربر (. به همین منظور برای ارزیابی دقت طبقه76

دقت كلی یکی از آید. بندی شده در آن رده به دست میشده در هر رده بر كل اشیاء طبقهبندی از تقسیم تعداد اشیاء طبقه
برای محاسبه ندارد، صحت كلی كه میانگینی از صحت  ایرهای دقت است كه نیاز به عملیات پیچدهتترین پارامساده
. همچنین ضریب كاپا نیز دهدمی مع كل اشیاء معلوم را نشانجشده به  بندیهبندی است، نسبت اشیاء صحیح طبقطبقه

كه اگر یك ماتریس خطا تفاوت معناداری با دیگری داشته باشد، در ارزیابی صحت است ای تکنیك چندمتغیره گسسته

باشد كه شاخصی است برای می K نتیجه تحلیل كاپا شاخص .گیردهای آماری مورد استفاده قرار میبرای تصمیم گیری
ندی بر اساس تفاوت بین صحت واقعی در ماتریس خطا و تغییرهای صحت كه به وسیله مجموع باندازه گیری صحت طبقه

بندی های مرجع و یك طبقهدر واقع معرف اختالف بین توافق واقعی در داده K سطر و ستون نشان داده شده است. شاخص
. شودتعریف می (3)كننده تصادقی است كه بر اساس رابطه های مرجع و طبقهكننده خودكار و توافق احتمالی بین داده

 ( نمایش داده شد.3همچنین دقت كاربر، دقت كلی و ضریب كاپا در جدول)

                                                                   (3رابطه)
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 دقت كلي، دقت كاربر، دقت توليد كننده و ضریب كاپا: 3 جدول

 
های ای در مقایسه با روشبندی تصاویر ماهوارههای شیءگرا در طبقهآید كه الگوریتمباتوجه به جدول فوق چنین برمی

یابی به این دقت، استفاده از شکل، بافت، دهند. از عوامل مهم در دستپیکسل پایه)حداكثر احتمال( دقت باالیی را ارائه می
بندی ( مشخص می باشد طبقه4باشد. همچنین چنان كه از جدول)دی شیءگرا میبنها در طبقهمحتوا و موقعیت پدیده

باشد. همچنین محدوده شباهت میبندی به روش حداكثرتر از طبقهدرصد دقیق 0.03درصد،  0.96شیءگرا با ضریب كاپای 
اری را ارائه داده است. همچنین پایه و شیءگرا بهترین نتیجه نمونه برد، در هر دو روش پیکسل1آبی با دقت نمونه برداری 

بندی به روش شیءگرا دارای دقت بیشتری نسبت به آید كه نتیجه طبقهبندی، چنین برمیبا استناد به دقت كلی طبقه
باشد. همچنین همانطور كه از نتایج پژوهش بر می آید دقت طبقه بندی در سطح بندی به روش حداكثرشباهت میطبقه

ه از جمله پارامترهایی كه برای رسیدن به این دقت در نظر گرفته شده بود می توان به پارامترهای قابل قبولی می باشد ك
بندی ها، مقادیر باندها كه به منظور تفکیك واحدها استفاده شد و تعداد دفعات تکرار عملیات طبقهنظیر، همسایگی كالس

 اشاره نمود.
دنظر، جهت آشکارسازی تغییرات كاربری اراضی در سطح منطقه اقدام یابی به نتایج مبندی و دستبعد از انجام طبقه

(. و مشخص شد كه نتایج به دست آمده 3كاربری اراضی با استفاده از هر دو روش استخراج شد شکل)شد و نقشه تغییرات
اساس نقشه كاربری  دهد. برتری را ارائه میبا استفاده از روش طبقه بندی شیءگرا در آشکارسازی تغییرات نتایج مطلوب

ها در درجه كه با روش حداكثر شباهت استخراج شده است، بیشترین كاربری 2000اراضی شهرستان مراغه مربوط به سال 
باشد. سپس كاربری باغات متراكم كیلومترمربع را دارا می 442باشد كه مساحتی به تقریب نخست مربوط به بخش مرتع می

باشند. ها را دارا میكیلومتر مربع بیشترین مساحت 223تر مربع و كاربری كشاورزی با مساحت كیلوم 412با مساحتی بالغ بر 
های مرتع، باغات متراكم باشند با این تفاوت كه كاربریها را دارا میها در روش شیءگرا نیز بیشترین مساحتاین كاربری

ها در اند. مساحت كاربریربع را به خود اختصاص دادهكیلومتر م 309و  362، 478و كشاورزی به ترتیب مساحتی بالغ بر 
باشد. به طوری كه مساحت ها مربوط به مراتع، باغات متراكم و زراعی میدهد كه بیشترین كاربریمینیز نشان  2017سال 

 326و  409، 474بندی حداكثرشباهت به ترتیب برای مراتع، باغات متراكم و زراعی، ها با استفاده از روش طبقهكاربری
 352و  383، 428های مراتع، باغات متراكم و كشاورزی به ترتیب، كیلومترمربع، و با استفاده از روش شیءگرا برای كاربری

بندی حداكثرشباهت، كاربری باغات متراكم و زراعی افزایش باشند. با توجه به نتایج حاصل از روش طبقهكیلومتر مربع می
باشند كه نشان از اهمییت كشاورزی و باغداری در این شهرستان را دارا می 2000ت به سال ، نسب2017چشمگیری درسال 
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های باغات متراكم و كشاورزی باشد. این افزایش كاربری، در روش شیءگرا نیز به چشم میخورد به طوری كه كاربریمی

با كاهش باغات كم تراكم  2000ه سال اند. افزایش مساحت كاربری مسکونی نسبت ب، افزایش داشته2000نسبت به سال 
باشد. با توجه به تغییرات كاربری های  باغات تراكم و ایجاد مناطق مسکونی میبوده است كه نشان از تخریب باغات كم

و زمین های زراعی و همچنین افزایش میزان مناطق مسکونی كه عمدتا با كاهش میزان مراتع همراه بوده است باعث 
بسیار زیادی در سیستم های مورفولوژیك منطقه خواهد شد كه این تغییرات عمدتا در جهت افزایش میزان  ایجاد تغییرات

فرسایش و رسوب در حوضه های آبخیز، كاهش میزان تغذیه آب های زیرزمینی، بروز سیالب های مخرب و سایر فرایندهای 
( نشان می دهد در نتیجه از بین رفتن پوشش 1396مورفولوژیك خواهد شد.  همانطوری كه نتایج ریاحی و همکاران )

طبیعی منطقه و افزایش سطوح نفوذ ناپذیر، در شرایط بارش های یکسان، تغییرات دبی اوج  و حجم رواناب در منطقه 
افزایش معنی داری پیدا خواهد كرد كه می تواند باعث ایجاد تخریب بسیار گسترده در منطقه گردد. همچنین تغییرات 

، نمایش داده شد. با توجه به این نمودار، در طبقه بندی به روش حداكثر 8اراضی هریك از طبقات، در شکل كاربری 
متراكم، مسکونی، زراعی، مرتع، محدوده آبی، صنعتی، ارتباطی و كشاورزی دارای افزایش و های باغاتشباهت، كاربری

 اند. بایر و دیم دارای كاهش كاربری بودهتراكم، مناطق كوهستانی، مناطق برفی، های باغات كمكاربری

 

 
 نقشه تغييرات كاربري اراضي با ستفاده از دو روش شيءگرا و پيكسل پایه : 7شكل 

 
 :  تغييرات هریک از كاربري ها با استفاده از هر دو روش حداكثر شباهت و شيءگرا8شكل  

باشد كه كالس مرتع )در هر دور ها و اطالعات آماری موجود، نشان دهنده این واقعیت مینتایج به دست آمده از نقشه
با  2000بیشترین سهم از منطقه مورد مطالعه را به خود اختصاص داده است. این كاربری در سال  2000روش( در سال 

كیلومتر مربع بوده است. مساحت به دست آمده از این كاربری با  73/442استفاده از روش حداكثرشباهت، دارای مساحت 
كیلومترمربع بوده است. این امر نشان دهنده تفاوت بین دو روش در  43/478، 2000استفاده از روش شیءگرا در سال 

ته است كه باشد. در درجه دوم كاربری باغات متراكم، بیشترین سهم از مساحت منطقه را داشها میبندی كاربریطبقه
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است. همچنین با كیلومترمربع بوده 63/362و در روش شیءگرا،  63/412مساحت این كاربری در روش حداكثرشباهت، 

، بیشترین مساحت نیز به كاربری مرتع اختصاص داشته است كه در روش 2017توجه به نقشه به دست آمده از سال 
كیلومترمربع 41/428، و در روش شیءگرا دارای مساحتی بالغ بر 27/474حداكثرشباهت این كاربری دارای مساحتی بالغ بر 

مبنا، به ترتیب با استفاده از روش شیءگرا و پیکسل ندیبهطبق هاینقشه در كل دقت، تحقیق هاییافته به توجه باباشد. می
بندی حداكثرشباهت قههای حاصل از دو روش طبهای كاربریدرصد، به دست آمد. با توجه به نقشه 89/0درصد و  95/0

بندی شیءگرا مورد تأیید های زمینی، نتایج حاصل از روش طبقهها با واقیتو شیءگرا و مقایسه و تطبیق دادن این نقشه
بندی فرسایش با استفاده از نقشه كاربری حاصل از روش شی گرا در دو بازه زمانی قرار گرفت و بنابراین در ادامه نقشه پهنه

ی زمانی مورد مطالعه در شهرستان هیه شد. با توجه به نتایج حاصل از مطالعه با روش شیءگرا در طی بازهت 2017و  2000
تراكم، مسکونی، كشاورزی، صنعتی و ارتباطی در روش شیءگرا دارای افزایش، كمهای باغات متراكم، باغاتمراغه كاربری

اند. كه این امر بیانگر اهمیت كشاورزی و باغداری در های زراعی، مرتع، دیم و بایر دارای كاهش مساحت بودهو كاربری
 باشد. تان میاین شهرس

 

 بندي فرسایش خاکپهنه

آورده  4، در جدول كرتیك معیارها دهیای و وزن حاصل از وزندهی معیارها انجام گردید. مفروضات پایهابتدا وزن

طبقه بسیار پرخطر تا بسیار كم خطر،  5بندی فرسایش، در ، نقشۀ پهنهWLCشده است. سپس با انجام دیگر مراحل مدل 
های مربوط به هر یك از طبقات خطر نیز (. مساحت و تعداد پیکسل9، به دست آمد )شکل 2017و  2000مانی در دوبازه ز
 ذكر شده است. 5در جدول 

 
 بندي فرسایش : مجموع تضاد، انحراف معيار، ميزان اطالعات و وزن نهایي معيارهاي مطرح در پهنه4جدول 

سال 
ي 

ض
ي ارا

شه كاربر
ستفاده از نق

با ا

2000
 

 

 معيار
مجموع 

 تضاد

انحراف 

 معيار

ميزان 

 اطالعات

وزن 

 نهایي

 17/0 21/1 34/0 46/3 شیب

 14/0 99/0 38/0 57/2 لیتولوژی

 19/0 36/1 50/0 73/2 كاربری

 14/0 02/1 49/0 06/2 خاک

 13/0 97/0 37/0 60/2 بارش

فاصله از 
 رودخانه

61/1 43/0 70/0 10/0 

 10/0 74/0 39/0 90/1 راه

ي 
شه كاربر

ستفاده از نق
با ا

سال 
ي 

ض
ارا

2017
  

 18/0 21/1 34/0 46/3 شیب

 15/0 99/0 38/0 57/2 لیتولوژی

 16/0 07/1 46/0 32/2 كاربری

 14/0 97/0 49/0 96/1 خاک

 14/0 94/0 37/0 54/2 بارش

فاصله از 
 رودخانه

50/1 43/0 65/0 09/0 

 10/0 69/0 39/0 76/1 راه
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 2017و  2000در سال  فرسایش بنديپهنه : نقشه9 شكل

 
 شهرستان مراغه 2017و  2000هاي خطر فرسایش سالالعات طبقات طا: 5جدول 

 

سال 

2000 

بسيار  خطر ةطبق

 پرخطر

خطر  پرخطر

 طسمتو

بسيار  خطركم

 خطركم
مساحت به 
 كیلومترمربع

35/198 12/347 52/819 23/570 78/250 

 48/11 09/26 47/37 88/15 08/9 درصدمساحت به 

سال 

2017 

مساحت به 
 كیلومترمربع

71/298 50/650 20/656 17/363 42/217 

 95/9 61/16 02/30 76/29 66/13 درصدمساحت به 

 
مساحت طبقه بسیار پرخطر  2000توان گفت كه در سال بندی فرسایش در محدوده مطالعاتی میهای پهنهبا توجه به نقشه

كیلومتر مربع افزایش یافته است و 71/298به  2017مربع بوده است كه مقدار این طبقه از خطر در سال كیلومتر  35/198
افزایش یافته است.  2017كیلومتر مربع در سال  50/650، به  2000كیلومترمربع در سال  12/347مساحت طبقه پرخطر از 
های اراضی كشاورزی، با طبقه بسیار پرخطر و پرخطر در كاربری ، به طور عمده مناطق2017و  2000در نقشه فرسایش سال 

باغات و مسکونی قرار دارند. بنابراین، تغییرات كاربری های مختلف در منطقه باعث تغییر در روندهای مورفولوژیك منطقه 
عث تغییر در سیستم شده است. برای مثال تغییرات در كاربری های مراتع و تبدیل آن به باغات و یا اراضی كشاورزی با

فرسایش منطقه شده و با توجه به این كه مراتع نقش حفاظتی در مقابل فرسایش منطقه دارند هر گونه تغییر در میزان 
پوشش گیاهی و افزایش دخالت های انسانی )ساخت و ساز و تغییر در شرایط طبیعی زمین از جمله شخم زدن( باعث 

در  به ویژه اراضی مرتعی كاربری واهد شد. به عالوه، باید توجه داشت كه تغییرافزایش میزان فرسایش و رسوب منطقه خ
 پویای كیفیت نیز خواهد شد و سیل شدن جاری خاک، منجر به عالوه بر فرسایش كوهستانی شیب پر مناطق مناطق

شد كه افزایش مساحت های موجود دریافته میدانی و بررسی نقشه دهد. همچنین با مطالعهقرار می تأثیر تحت را خاک
های بایر و باغات كم تراكم همراه بوده است كه این امر نشان دهنده كاربری مسکونی، همراه با كاهش مساحت كاربری
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باشد. كه تخریب باغات كم تراكم را به همراه های بایر و باغات كم تراكم میوسازهای مسکونی بر روی كاربریساخت

سازی و عدم رعایت اصول مکانیك خاک در انسان در محیط )مانند: ایجاد ترانژه برای جاده و به تبع با دخالت داشته است
. این نوع تغییرات عالوه بر این یابدی فنی و ....( میزان پتاتسیل فرسایش خاک فزایش میاحداث مناطق مسکونی و ابنیه

د بکند باعث افزایش تمركز جریان، افزایش میزان كه می تواند تغییرات بسیار زیادی در روندهای هیدرولوژیك منطقه ایجا
فرسایش ناشی از تجمع جریان، كاهش نفوذ و باالخره باعث كاهش میزان تغذیه سطح سفره های زیر زمینی می شود 
همچنان كه نتایج  محققین نشان می دهد غیر قابل نفوذ شدن سطح باعث تغییر اجزای مختلف پارامترهای چرخه آبی می 

چنین با مشاهدات بصری دریافته شد كه كاربری صنعتی به طور كامل بر روی كاربری بایر احداث شده است كه گردد. هم
دارای روند كاهشی  2000نسبت به سال  2017با كاهش كاربری بایر همراه بوده است. همچنین كاربری مرتع در سال 

كیلومترمربع كاهش داشته است كه این  65/350ساله مساحت این كاربری،  17بوده است به طوری كه در طول بازه 
كاهش همراه با افزایش كاربری كشاورزی بوده است. این امر نشان دهنده جایگزینی كاربری كشاورزی به جای مرتع 

؛ 1389زاده؛ هاللی، (، )فیضی11؛ 1386زاده، باشد. همچنین این تحقیق با نتایج تحقیقات محققینی همچون )فیضیمی
های شیءگرا ضمن ( مقایسه شد و این چنین برمی آید كه روش1379(، )احدنژاد، 1392پور و همکاران، ی(، )امید12

تری ارائه دهد. همچنین تواند در نتایج آشکارسازی تغییرات نیز نتایج مطلوبها، میتر پدیدهاستخراج و شناسایی دقیق

 ,Ackayو  (Yamagouchi & Dewan, 2009ن، )مطالعه نتایج به دست آمده با نتایج پژوهشگران خارجی همچو

H.G., Aksoy. S, 2008)بندی را به اثبات های طبقههای شیءگرا در مقایسه با دیگر روش( دقیق بودن تکنیك
های شیءگرا در صورت رعایت ( تکنیك1توان به اختصار بیان كرد كه: رساند. بنابرین با توجه نتایج به دست آمده میمی

( آشکارسازی 2باشند. مبنا میهای دیگر همچون پیکسلتر از روشپردازشی دقیقپردازش، پردازش و پسموارد پیشتمامی 
 دهند.تری را ارائه میبندی شیءگرا نتایج دقیقتغییرات با تکیه بر طبقه

 گيرينتيجه
در برنامه ریزی و سیاست گذاری  اطالع از نسبت كاربری ها و نحوه تغییرات آن در گذر زمان یکی از مهمترین موارد

می باشد، تغییرات كاربری اراضی یکی از مهمترین مسائل جهان اخیر است كه باعث تغییرات بسیار زیادی در سیستم های 
سطح زمین از جمله سیستم های ژئومورفیك شده است. كه می تواند تاثیر بسیار زیاد و بلند مدتی به همراه داشته باشد. 

اراضی برای كاربری های پیکسل پایه و شیءگرا اشاره شد و همچنین به پایش تغییراته به بررسی نتایج روشدر این مطالع
باشد. همچنین بندی به روش شیءگرا میپرداخته شد. نتایج به دست آمده بیانگر صحت بیشتر طبقه 2017و2000های سال

های شیءگرا، در صورت رعایت كردن تمامی استفاده از روشاراضی با دهد كه پایش تغییرات كاربریها نشان میبررسی
پایه نیز مورد قبول بوده است و در صورت های پیکسلدهد. با این حال نتایج روشتری ارائه میپارامترها نتایج مناسب

نقشه در كل دقت، تحقیق هاییافته به توجه باها نیز استناد كرد. پایه میتوان به این روشهای پیکسلفراهم نبودن روش
درصد، به دست آمد. بر اساس  89/0درصد و  95/0مبنا، به ترتیب با استفاده از روش شیءگرا و پیکسل ندیبهطبق های

كه با روش حداكثر شباهت استخراج شده است، بیشترین  2000اراضی شهرستان مراغه مربوط به سال نقشه كاربری
باشد. سپس كیلومترمربع را دارا می 442باشد كه مساحتی به تقریب مرتع میها در درجه نخست مربوط به بخش كاربری

كیلومتر مربع بیشترین  223كیلومتر مربع و كاربری كشاورزی با مساحت  412كاربری باغات متراكم با مساحتی بالغ بر 
باشند با این تفاوت كه را میها را داها در روش شیءگرا نیز بیشترین مساحتباشند. این كاربریها را دارا میمساحت
كیلومتر مربع را به خود اختصاص  309و  362، 478های مرتع، باغات متراكم و كشاورزی به ترتیب مساحتی بالغ بر كاربری

ها مربوط به مراتع، باغات متراكم و زراعی دهد كه بیشترین كاربریمینیز نشان  2017ها در سال اند. مساحت كاربریداده
نیازی برای ها در طول زمان پیشكه آگاهی از الگوهای كاربری اراضی و تغییرات آند. همچنین با  توجه به اینباشمی

های كاربری اراضی به عنوان مهمترین هدف در مدیریت استفاده مطلوب از سرمایه ملی است، از این رو استخراج نقشه
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های حال حاضر استفاده از فناوری سنجش از دور به دلیل صرف هزینهتواند مورد توجه قرار گیرد. در های اراضی میكاربری

باشد. ها میهای كاربری اراضی و تغییرات آنجویی بیشتر در زمان و ... بهترین وسیله در استخراج نقشهمالی كمتر، صرفه
اخت. همچنین به منظور تفکیك بینی وضع آینده نیز پردتوان حتی به پیشها و دانش علمی، میكه با استفاده از این نقشه

و نیز  استفاده كرد Hyperionهای ابرطیفی همچون توان از تصاویر سنجندهها و عوارض از یکدیگر، میتر پدیدهدقیق
گیری استفاده تصمیمهای دانش پایه نظیر درختتوان از الگوریتمهای طیفی باال، میهای با تشابهبه منظور تفکیك پدیده

 نمود. 
بندی خطر فرسایش در سطح منطقه مطالعاتی، مساحت طبق نتایج حاصل از پهنه ج این مطالعه نشان می دهدنتای

 2017درصد در سال  76/29و  66/13، به 2000درصد در سال  88/15و  08/9طبقه بسیار پرخطر و پرخطر به ترتیب از 
تواند تغییرات بسیار زیادی در میزان فرسایش و  های مورد بررسی میكه كاهش میزان مراتع در سالافزایش یافته است،

رسوب ایجاد بکند با توجه به این كه مراتع نقش حفاظتی در مقابل فرسایش دارند از بین رفتن پوشش گیاهی طبیعی باعث 
 كاهش مقاومت خاک و افزایش میزان فرسایش و به تبع آن رسوب خواهد شد. باید توجه داشت همچنان كه نتایج  تحقیقات
مختلف نشان می دهد بر اثر تبدیل اراضی مرتعی به اراضی دیم و زمین های كشاورزی تلفات خاک كه بر اثر شستشو و 
تولید رواناب در اراضی شیب دار اتفاق می افتد به وجود آید كه باعث ایجاد فرسایش بسیار وسیع می گردد. همچنان كه 

همچنین تغییرات كاربری اراضی باعث تغییرات بسیار زیادی در میزان  طیف وسیعی از محققین این امر ار تاكید كرده اند
نفوذ پذیری خاک، كاهش تغذیه آب های زیرزمینی و اثرات هیدرولوژیك خود را در بلند مدت ایجاد خواهند كرد از جمله 

د خواهد داشت. بنابراین تغییر مراتع و تبدیل آن به مناطق مسکونی و انسان ساخت بیشترین میزان تاثیرات را در این مور
( هر گونه تغییر در كاربری اراضی باعث افزایش دست خوردگی خاک گردیده 1397با توجه نتایج  مهماندوست و همکاران)

 كه این امر می تواند باعث كاهش كیفیت خاک و افزایش حساسیت اراضی به تخریب را در پی داشته باشد.
كاربری در بازه زمانی مورد نظر نشان می دهد كه افزایش مساحت كاربری همچنین نتیجه تطبیقی مقایسه تغییرات  

تراكم و ایجاد مناطق با كاهش باغات كم تراكم بوده است كه نشان از تخریب باغات كم 2000مسکونی نسبت به سال 
اهش انرژی باشد. باید توجه داشت كه پوشش گیاهی )طبیعی وباغات( با نگهداشت قطرات باران باعث كمسکونی می

جنبشی باران شده كه باعث افزایش پایداری خاک شده و در مقابل فرسایش نیز محافظت می شود كه با تغییر كاربری 
مورد نظر چنین مکانیسمی از بین می رود عالوه بر این كه از بین رفتن پوشش گیاهی كه باعث افزایش فرسایش شده 

اهد شد. عالوه بر این تغییرات كاربری اراضی از كاربری های مراتع، باعث تمركز جریان و شدت گرفتن فرسایش نیز خو
زمین های كشاورزی و باغات به كاربری های صنعتی و مسکونی باعث كاهش قابل مالحضه میزان تغذیه سفره های آب 

بنابراین همانطوری  های زیرزمین خواهد داشت كه در آینده می تواند تاثیرات بسیار مخربی بر اكوسیستم منطقه ایجاد بکند.
كه نتایج تحقیقات محققین مختلف نشان می دهد بهینه سازی كاربری اراضی عالوه بر كاهش آسیب پذیری حوضه از 
مخاطرات طبیعی باعث افزایش پایداری زیست محیطی مناطق خواهد شد كه در امر توسعه پایدار بسیار سودمند خواهد بود  

 ری اراضی یکی از اولین مطالعات بررسی شرایط پایداری مناطق خواهد بود.و در این امر بررسی تغییرات كارب

 منابع

 مقایسه كارآیی سه روش رایج (. 1390امیر؛ سلیمانی، كریم؛ شکری، مریم؛ قربانی پاشاكالیی، جمشید؛ ) ،احمدپور

در علوم  GISمجله كاربرد سنجش از دور و  گیاهی،ای در مطالعه پوششهای ماهوارهنظارت شده داده بندیطبقه

 81-69صص از ؛  2شماره , 2هدور منابع طبیعی،

  ،اراضی مختلف سنجش از دور برای پایش تغییرات كاربری هایارزیابی روش(. 1389ی، یعقوب. )نیاز ؛الحصآرخی
 .74-93 صص 1پژوهشی تحقیقات مرتع و بیابان ایران، شماره ، - ، فصلنامه علمی(حوضه دره شهر ایالم)

http://www.sid.ir/fa/journal/JournalListPaper.aspx?ID=32654
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 افزارنرم از استفاده با ایماهواره هایداده از استخراج اطالعات و (. پردازش1392علی. ) شکاری، اكبری، الهه؛ 

ENVI اول. جلد ماهواره، انتشارات زیست، محیط و جغرافیا برداری، نقشه زمین، علوم در كاربردی هاینمونه با 

 (. مهاجرت و تغییر كاربری اراضی در شهر اسالمشهر،  1390الدینی، فرانك؛ پرنون، زیبا. )پوراحمد، احمد؛ سیف
  152، ص5مطالعات جغرافیایی مناطق خشك، سال دوم، شماره 

 ( تخمین برآورد تغییرات پهنه1396ثقفی، مهدی؛ رحمانی، ابوالفضل )  های فرسایش بادی با استفاده از مدلIRIFR 
و مدل استخراج كاربری اراضی و پوشش زمین از تصاویر ماهواره ای)مطالعه موردی: دهستان ماژان، خراسان جنوبی(، 

 .185-165، صص 59فضای جغرافیایی، شماره 

 (بررسی1396جعفری، زهرا؛ نیك نهاد قره ماخر، حمید؛ قاسمی، مریم؛ جعفری، عیسی )  اثرات بهینه سای كاربری
اراضی بر برخی خصوصیات فیزیکی و شیمیایی خاک و شاخص فرسایش پذیری آن در مراتع آوراد، تحقیقات مرتع و 

 .80-88، صص 1، شماره24بیابان ایران، جلد 

 ( 1396جوان، فرهاد؛ حسنی مقدم، حسن؛ .)ر های هیركانی با استفاده از تصاویآشکارسازی میزان تخریب جنگل
، 2(، استراتژی راهبردی جنگل، سالشهرستان رضوانشهر مطالعه موردی:بردار پشتیبان) ای و الگوریتم ماشینماهواره
 .11-1صص  1396، بهار 5شماره 

 ،سنجش از دور پایه، انتشارات علمیران مبانی(. 1389، حسن؛ )محمودزاده علی؛ رسولی. 

 ( بررسی تاثیر تغییر كاربری 1396مضان؛ بنی هاشم، معصومه)ریاحی، محمد رضا؛ سلیمانی، كریم؛ موسوی، سید ر

)مطالعه موردی: حوضه آبخیز لکشا نکارود(، مجله پژوهش  HEC-HMSاراضی بر دبی رودخانه با استفاده از مدل 
 .43-33، صص 11آب ایران، جلد 

 نامه پایان بافت، آبخیز حوزه در ایهماهوار هایاز داده استفاده با اراضی كاربری نقشه (. تهیۀ1381فرد، ندا. )زاهدی 

 اصفهان. صنعتی دانشگاه كشاورزی دانشکده خاكشناسی، كارشناسی ارشد

 مطالعه) فازی بندیطبقه روش از استفاده با اراضی كاربریتهیه نقشه  .(1390) قمان؛؛ خداكرمی، لضارلیسفیانیان، ع 
 3 سرزمین، آمایش ،(همدان استان در تلخاب - خونجین و قهاوند - رزن كبودرآهنگ، آبخیز زیرحوزه سه موردی

 95-114، ص. (4)

 ( تاثیر سناریوهای مختلف مدیریت كاربری اراضی 1396طالبی خیاوی، حسین؛ ذبیحی، محسن؛ مصطفی زاده، رئوف )

اره در آبخیز سد یامچی اردبیل، نشریه آب و خاک، شم USLE  ,  GISبر میزان فرسایش خاک با استفاده از مدل 
 .234-221، صص 80

 اراضی، پایانامه های كاربریپایه و شیءگرا در تهیه نقشه(. مقایسه روش های پیکسل1386زاده، بختیار. )فیضی

 .، استاد راهنما دكتر علی اكبر رسولیGISارشد، دانشگاه تبریز مركز سنجش از دور و كارشناسی

 روش های پیکسل پایه، شیءگرا و پارامترهای تاثیرگذار در (. مقایسه 1389زاده، بختیار؛ هاللی، حسین. )فیضی
 84_73، صفحه 71بندی پوشش كاربری اراضی استان آذربایجان غربی، نشریه پژوهش های جغرافیایی، شماره طبقه

 ،رود با استفاده از چالوس آشکارسازی تغییرات پوشش اراضی حوزه آبخیز(. 1389علی. ) ،محمدزاده رسول؛ ماهینی
 .نوین، دانشگاه تهران اطالعات جغرافیایی اولین كنفرانس ملی ژئوماتیك از دور و سامانه سنجش

  ،عصبی شبکه و پشتیبان بردار ماشین بندیطبقه هایروشمقایسه  .(1394) احمد؛ نجفی، محمدحسینمختاری 

كشاورزی و منابع طبیعی ، علوم و فنون TM لندست ماهوارهای تصاویر از اراضی هایكاربری استخراج در مصنوعی
 .35-44(، صص. 72) 19)علوم آب و خاک(، 

 ( اثر تغییر كاربری اراضی بر برخی 1397مهماندوست، فاطمه؛ اولیایی، حمید رضا؛ ادهمی، ابراهیم، نقی ها رضا )
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