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چكيده
در این تحقيق  ،روش مبتني بر پيكسلپایه و روش مبتني بر شيءگرا در تهيه نقشه كاربرياراضي
شهرستان مراغه با استفاده از تصاویر سنجنده  ASTERدر یک بازه زماني  17ساله ،از سال
 2000تا  2017و تاثير تغييرات كاربري ها بر فرسایش ،مورد بررسي قرار گرفت .براي مقایسه
عملي نتایج ،در هر دو روش از دادههاي آموزشي یكسان براي طبقهبندي استفاده گردید؛ سپس
مهمترین روشهاي ارزیابي صحت شامل دقتكلي و ضریب كاپاي طبقهبندي استخراج شد و
مشخص شد كه نتيجه طبقهبندي به روش شيءگرا نسبت به روش حداكثرشباهت  %3نتایج
بهتري ارائه ميدهد .بعد از طبقهبندي و مقایسه نقشههاي استخراج شده ،اقدام به آشكارسازي
تغييرات حادث شده در این بازه زماني شد و مشخص شد كه طبقات مرتع و بایر داراي روند
كاهشي و طبقات باغات متراكم و آب داراي روند افزایشي ميباشد .با توجه به نقشههاي كاربري-
هاي حاصل از دو روش طبقهبندي حداكثرشباهت و شيءگرا و مقایسه و تطبيق دادن این نقشهها
با واقيتهاي زميني ،نتایج حاصل از روش طبقهبندي شيءگرا مورد تأیيد قرار گرفت .با توجه به
نتایج حاصل از مطالعه با روش شيءگرا در طي بازهي زماني مورد مطالعه در شهرستان مراغه
كاربريهاي باغات متراكم ،باغاتكم تراكم ،مسكوني ،كشاورزي ،صنعتي و ارتباطي در روش
شيءگرا داراي افزایش ،و كاربري هاي زراعي ،مرتع ،دیم و بایر داراي كاهش مساحت بودهاند.
كه این امر بيانگر اهميت كشاورزي و باغداري در این شهرستان ميباشد .با توجه به نتایج
پهنهبندي خطر فرسایش سال  2000به ترتيب  9/08و  15/88درصد و با توجه پهنهبندي
فرسایش  2017به ترتيب 13/66و  29/76درصد از مساحت شهرستان در دو طبقة بسيار
پرخطر و پرخطر قرار دارند .همچنين نتایج تحقيق نشان ميدهد كه در دوره یاد شده ،ضمن
افزایش كاربري باغات متراكم ،باغات كم تراكم ،مسكوني و صنعتي ،تخریب و تبدیلشدن
اراضي مرتعي و اراضي دیم در سطح قابل توجهي صورت گرفته است كه نقش مهمي در افزایش
آسيبپذیري منطقه مورد مطالعه در مقابل فرسایش خاک دارد.

واژگان کليدي :طبقهبندي ،آشکارسازي تغييرات ،شیءگرا ،حداکثرشباهت ،شهرستان مراغه،
نقشه کاربري اراضی
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مقدمه

كاربری اراضی منعکس كننده ویژگیهای تعاملی بین انسان و محیط زیست و توصیف نحوه بهرهبرداری انسان برای
یك یا چند هدف بر روی زمین است .كاربری اراضی ،معموال بر اساس استفاده انسان از زمین ،با تأكید بر نقش كاربردی
زمین در فعالیتهای اقتصادی تعریف میشود .استفاده از دادههای ماهوارهای ،به دلیل فراهم ساختن دید وسیع و یکپارچه
از یك منطقه ،قابلیت تکرارپذیری ،دسترسی آسان ،دقت باالی اطالعات به دست آمده و سرعت باالی تجزیه و تحلیل،
راه مناسبی برای تهیه نقشۀ كاربریزمین به ویژه در مناطق جغرافیایی وسیع است (سفیانیان و خداكرمی .)1390 ،تغییرات
كاربری اراضی باعث ایجاد تغییرات بسیار وسیعی در سیستم های سطح زمین می شود از جمله این تغییرات ،تغییر در
سیستم های هیدرولوژیکی(ریاحی و همکاران )1396 ،اثرات بر میزان فرسایش(طالبی خیاوی و همکاران1396 ،؛ ثقفی و
رحمانی ) 1396 ،تغییر در خصوصیات فیزیکی و شیمیایی خاک( جعفری و همکاران )1396 ،و تغییرات بسیار وسیع در
مورفولوژی سطح زمین ایجاد می كند بنابراین مطالعه تغییرات كاربری اراضی یکی از ضروری ترین مطالعه شناخت چهره
زمین محسوب می شود .یکی از روشهای پركاربرد استخراج اطالعات از تصاویر ماهوارهای ،طبقهبندی 1است كه به
كاربران امکان تولید اطالعات مختلف را میدهد .برای تفکیك پدیدههای موضوعی و استخراج دقیقتر اطالعات ،با توجه
به نوع روش طبقهبندی ،منطقه مورد مطالعه ،ویژگیهای نقاط تعلیمی نتایج متفاوتی حاصل میشود (مختاری و نجفی،
 .)1394دادههای ماهوارهای یکی از سریعترین و كم هزینهترین روشهای در اختیار محققان جهت تهیه نقشه كاربری
اراضی میباشد (زاهدی فرد .)1381 ،تجزیه و تحلیل این دادهها میتواند بینشهای صحیح جهت تعامل انسان با محیط
طبیعی را فراهم كند به خصوص استفاده از تجزیه و تحلیل تصاویر چند طیفی 2میتواند به انسان جهت شناسایی پوشش
زمین كمك كند(پوراحمد و همکاران .)1390 ،به طور كلی میتوان روشهای طبقه بندی را به سه روش نظارتشده،3
نظارتنشده 4و شیءگرا 5تقسیمبندی نمود كه میتوان به روش حداكثر شباهت 6از روشهای طبقهبندی نظارت شده اشاره
نمود .روش حداكثر شباهت ،یکی از كاراترین روشهای طبقهبندی تصاویر میباشد (جنسن .)2005 ،در این روش كاربر
باید دقت كند كه كالسبندی از توزیع نرمال گوسی 7پیروی كند و این روش برای كالسهای چند طیفی مناسبتر است
(اكبری و همکاران .)1392 ،در این راستا روشهای شیءگرا به جهت بهرهمندی از الگوریتمهای دانشپایه 8توانسته است
بر ضعف روش پیکسلپایه در استفاده نکردن از اطالعات هندسی و بافتی اجسام غلبه كند (بالشك .)2010 ،بیشترین
توسعهی این روشها در اواخر دههی 1970تا 1980با كاربرد در برنامههای پردازشی صنعتی و استفاده در الگوریتمهای
تصادفی ماركوف 9یا تقسیمبندی بدوننظارات بافت صورت گرفت (جین و مائو .)2010 ،اما اخیراً این الگوریتمها در
برنامههای محیطی نیز رواج یافتهاند (دبوسین .)2000 ،تغییر كاربری زمین شامل تغییر نوع كاربریها و تغییر در نحوه
پراكنش و الگوهای فضایی فعالیتها و كاربریها است .آشکارسازیتغییرات 10فرآیندی است كه امکان مشاهده و تشخیص
تفاوتها و اختالفات سری زمانی پدیدهها ،عارضهها و الگوهای سطح زمین را فراهم می كند (لو و همکاران.)2011 ،
آشکارسازی به هنگام و دقیق تغییرات عوارض سطح زمین ،درک بهتری از روابط و كنشهای میان انسان و پدیدههای
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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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طبیعی به منظور مدیریت و استفاده مناسب از منابع را فراهم میكند (افیفی .)2011 ،معموال ،آشکارسازی تغییرات فرآیندی
ناشی از تشخیص مناطق تغییر یافته در دو تصویر و دو زمان متفاوت میباشد.
پیشینه تحقیق نشان میدهد طبقهبندی تصاویر با استفاده از دو روش پکسلپایه و شیءگرا نتایج متفاوتی را ارائه
1
مینماید .در این رابطه تحقیقات صورت گرفته توسط (چن و همکاران )2009 ،كه با استفاده از تصاویر ماهوارهای Spot
نسبت به مقایسه روشهای طبقهبندی پیکسلپایه و شیءگرا در استخراج اطالعات از تصاویر ماهوارهای اقدام نمودند و
در پردازش شیءگرای تصاویر ماهوارهای از مدل رقومی ارتفاع ) (DEMاطالعات مکانی شامل بافت 2و شکل 3به عنوان
عاملی به منظور افزایش دقت طبقهبندی شیءگرا استفاده كردند .آدامی و همکاران ( )2012با استفاده از تصاویر چندزمانه
ماهوارهای لندست و مودیس ،تغییرات كاربری اراضی حاصل از توسعهی كشت نیشکر در برزیل را مورد پایش و ارزیابی
قرار دادهاند .بهاگاوات ( )2013تغییرات كاربری اراضی محدوده (متروپلیتن كاتماندو) نپال را با استفاده از تصاویر ماهوارهای
چندزمانه بررسی كرده است( .یو و همکاران )2011 ،با استفاده از روش طبقهبندی شیءگرا و تصاویر  GeoEyeاقدام به
استخراح نقشه كاربری اراضی كردند و نشان دادند كه این روش دارای صحت باالیی است .محمداسماعیل ( )1389پایش
تغییرات كاربری اراضی شهر كرج را در دو دوره زمانی  1366و  1381با استفاده از تصاویر ماهوارهای لندست  TMو ETM
با روش طبقهبندی نظارت شده مورد بررسی قرار داد .یوسفی و همکاران مطالعهای كه در زمینه پایش تغییرات كاربری
اراضی در شهرستان مریوان با استفاده از سنجنده های TMو  ETMماهواره لندست طی دوره  16ساله با روش طبقهبندی
مجدد انجام دادند.
با توجه به پژوهشهای فوق و لزوم به كارگیری تصاویر ماهوارهای برای پایش تغییرات كاربری اراضی و طبقهبندی
كاربریهای مختلف ،در این پژوهش نیز با هدف بررسی روش های پیکسلپایه و شیءگرا به پایش تغییرات كاربری اراضی
و طبقهبندی كاربریهای مختلف و تحلیل اثرات تغییرات كاربریها بر فرسایش خاک پرداخته می شود.
مواد و روشها

معرفی منطقه مورد مطالعه
شهرستان مراغه با وسعت  2186كیلومتر مربع ( 8/4درصد مساحت استان) در  130كیلومتری جنوب تبریز واقع شده
و از سمت شمال با شهرستان تبریز ،از سمت شرق با شهرستانهای بستانآباد ،هشترود ،از سمت غرب با شهرستانهای
بناب ،عجبشیر و ملکان و از سمت جنوب با استان آذربایجان غربی هممرز است .شهرستان مراغه از نظر توپوگرافی از دو
قسمت مجزا تشکیل شده است .بخش شمالی كه شامل دامنههای جنوبی ارتفاعات سهند میباشد ،به صورت كوهستانی و
ناهموار بوده و بخش مركزی و جنوبی شهرستان ،به صورت دشت و جلگه است .توده كوهستانی سهند از مهمترین عوارض
توپوگرافیك شهرستان محسوب میشود كه دامنههای جنوبی این كوهستان پیکربندی بخش عمدهای از شهرستان را
تشکیل میدهد .بیش از  39درصد (حدوداً  255000هکتار) از وسعت شهرستان را اراضی كشاورزی و باغی تشکیل می
دهد .شکل( )1محدوده مورد مطالعه را نمایش میدهد.
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شكل : 1موقعيت محدوده مورد مطالعه در ایران و در سطح استان آذربایجان شرقي

این مطالعه به بررسی تغییر ات كاربری های مختلف و ارزیابی اثرات تغییرات كاربری های بر فرسایش خاک می
پردازد .در تحقیق حاضر از تصاویر سنجنده  ASTER1كه مربوط به سالهای  2000و  2017برای ماه مرداد میباشد برای
طبقهبندی كاربری اراضی و همچنین تغییرات كاربریاراضی با دو روش شیءگرا و طبقهبندی نظارتشده استفاده شد .به
دلیل وسعت محدوده مورد مطالعه برای هر سال ،به منظور پوشش كامل منطقه از  3سین تصویر سنجنده استر كه مربوط
به ماه مرداد بوده است ،استفاده شد .تصاویر فوق از سایت زمینشناسی ایاالت متحده ()earthexplorer.usgs.gov
اخذ شد .بعد از اخذ و دریافت تصاویر ،به منظور آمادهسازی برای طبقهبندی و انجام پردازش بر روی آنها ،ابتدا
پیشپردازش های الزم بر روی تصاویر صورت گرفت .در ابتدا تصحیحات رادیومتریکی و اتمسفری بر روی هركدام از
تصاویر اعمال شد و سپس تصاویر مورد نظر با استفاده از ابزارهای موزائیك ،بهم متصل شده و سپس تصاویر موزائیك
شده از محدوده مورد نظر جدا شدند .پیش پردازش تصاویر در نرم افزار  ENVI 5.3صورت گرفت .سپس به منظور
طبقهبندی پیکسلپایه ،نمونههای تعلیمی از طبقههای مختلف برداشت شد و از روش حداكثر شباهت برای طبقهبندی
پیکسلپایه در نرم افزار  ENVI 5.3استفاده شد .طبقه بندی شیءگرا نیز در نرم افزار eCognition Developer
 64 9.0صورت گرفت .در نهایت هر دو طبقهبندی به منظور گرفتن خروجی نهایی به نرم افزار  ARC GIS 10.5انتقال
داده شد و خروجی مورد نظر از این نرم افزار دریافت شد .در نهایت با استفاده از روش  WLCنقشه پهنهبندی فرسایش در
دو بازه زمانی  2000و  2017تهیه شد .روش  WLCبه طور خالصه دارای مراحل زیر میباشد -1 .استاندارد سازی الیه
های معیار -2 ،تعیین وزنهای معیار ،در این مطالعه از روش وزندهی كرتیك استفاده شده است .در این روش ،دادهها بر
اساس میزان تداخل و تضادّ ،انحراف معیار و همبستگی موجود بین عوامل مورد تجزیه و تحلیل قرار میگیرد -3 .ایجاد
الیههای نقشه استاندارد شده وزنی  -4در نهایت با اعمال عملیات همپوشی جمعی بر روی الیههای نقشه استاندارد شده
وزنی ،نمره یا امتیاز كل را در رابطه با هر گزینه به دست آورده می شود .شکل( )2فرآیند كلی پژوهش و داده های مورد
استفاده را نشان می دهد.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
Advanced Space borne Thermal Emission and Reflection Radiometer

1-
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شكل :2روند كلي پژوهش

پيش پردازش تصاویر

مرحله پیشپردازش دادهها یکی از مهمترین مراحل در پردازش تصاویر است ،چرا كه تمامی محاسبات بعدی بر اساس
تصویر تولیدی در این مرحله انجام میگیرد .نوع و نحوه انجام این عملیات بسته به عوامل مختلفی چون نوع دادههای
مورد استفاده و هدف تحقیق ،متغیر خواهد بود (چاندر 1و همکاران.)2009 ،
تصحيحات رادیومتریكي

قدرت تفکیكرادیومتری 2یك سنجنده مشخص كننده توانایی آن سنجنده در تشخیص تفاوتهای كوچك در انرژی
است ( .)Jensen., 2005اكثر دادههایی كه اخذ میشوند در ابتدا مقادیر این دادهها به صورت  DN Valueثبت
میشوند كه به صورت ارزش عددی میباشند ،و در بسیاری از موارد با این ارزشهای عددی بسیاری از پردازشها فاقد
اعتبار میباشند .به منظور به دست آوردن اعداد با ارزشهای حقیقی باید میزان انرژی رسیده به سنجنده را محاسبه كرد.
(فاطمی و رضایی .)1391 ،تصحیحات رادیومتریك در قبال تغییرات منظر ،نوردهی ،3دید هندسی ،4شرایط جوی و نویز5
سنجنده باید انجام گیرند .هریك از این شرایط به خصوصیات سنجندهها و شرایط زمان اخذ دادهها بستگی دارند و شامل
تصحیحها یا روشهای حذف میباشند (دالور و حسنلو.)1392 ،

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1- Chander et al
2-

Radiometric Resolution
3- Light up
4- Geometric visibility
5- noise
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تصحيحات اتمسفري

تصحیح اتمسفری 1یکی از مهمترین موارد در مرحله پیش پردازش تصاویر ماهوارهای است كه در مواردی كه به
مقادیر انرژی ساطع شده از اشیا نیاز است یا هنگامی كه شدت سیگنال ارسالی از طرف اشیا از اثرات اتمسفر كمتر باشد،
ضروری است (علویپناه و همکاران .)1385 ،این تصحیح به ویژه در مواردی كه مقایسه و تجزیه و تحلیل تصاویر چندزمانه
مد نظر است ،اهمیت باالیی دارد (هایجیمیتس و همکاران .)2010 ،اثرات اتمسفر معموالً به صورت خطای جمع شونده،2
ظاهر و باعث روشنی بیش ازحد تصویر و كاهش وضوح میشوند (جوان و حسنی مقدم .)1396 ،در این پژوهش برای
تصحیحات اتمسفری ،از مدل كردن اثرات اتمسفری به وسیله روش  FLAASH3استفاده شد.
طبقهبندي

یکی از روشهای قدرتمند در ارتباط با تولید نقشههای موضوعی استفاده از روشهای طبقهبندی پیکسل مبنا از طریق
چند باند طیفی متفاوت است .با این حال در این روشها نیز محدودیتهایی وجود دارد كه باید نسبت آن مطلع بود .بصورت
كلی ساختار الگوریتم طبقهبندی پیکسل مبنا را میتوان در دو مرحله خالصهسازی كرد :خوشه های طیفی ایجاد شده در
فضای ویژگی و اختصاص داده شدن هریك از پیکسلها به یك كالس .خوشههای طیفی همان كالسهایی هستند كه
مستقیما از فضای ویژگی با باندهای بکار برده شده در فرآیند طبقهبندی لینك میشوند .در عین حال ارتباط آنها با هریك
از پدیدههایی كه در سطح زمین نیز وجود دارد برقرار میشود .به عبارت دیگر هریك از خوشههای طیفی ایجاد شده
نمایندهای از یك پدیده در سطح زمین است .روش های طبقه بندی شی گرا مبتنی بر قطعه بندی تصاویر هستند .در این
روش به جای آنکه هر یك پیکسل به یك كالس بر اساس ویژگی های طیفی اختصاص پیدا كند  ،تصویر به بخش
های مختلفی قطعه بندی شده كه از لحاظ طیفی همگون و دارای ویژگی های مشابهی هستند به گونه ای كه هر قطعه
یك پدیده را پوشش میدهد از جمله ساختمان ها ،راهها ،پوشش های گیاهی و غیره .در طبقه بندی شی گرا فرض اصلی
بر آن است كه كالس ها صرفا بر اساس اطالعات طیفی جدا نمیشوند بلکه اطالعات هندسی از جمله شکل ،اندازه ،الگو و
بافت نیز در این رابطه مورد توجه است (جنسن .)2005 ،این طبقهبندی كه بر اساس ارزش عددی پیکسلهاست و در آن
پدیدههای دارای ارزش عددی یکسان ،در یك گروه قرار میگیرند ،طبقهبندی پیکسلپایه نامیده میشود (فیضی زاده،
 .)68 :1386طبقهبندی پبکسلپایه با روشهای مختلفی صورت میپذیرد .در این پژوهش به منظور طبقهبندی تصاویر
ماهوارهای ،از روش حداكثرشباهت 4استفاده شد.
حداكثرشباهت

روش حداكثر شباهت یکی از كارآترین روشهای طبقهبندی تصاویر است (فاطمی و رضایی .)1391 ،در این روش
میزان كمی واریانس و همبستگی ارزشهای طیفی باندهای مختلف برای مناطق نمونه محاسبه میشود و از همین خاصیت
برای ارتباط یك پیکسل طبقهبندی نشده به یکی از گروهها یا نمونههای طیفی نیز استفاده میشود (جنسن .)2005 ،این
روش بر مبنای احتماالت استوار است ،یعنی احتمال این كه یك پیکسل به هر یك از مجموعههای  nكالس تعلق داشته
باشد بررسی می شود و سپس پیکسل به كالسی كه بیشترین احتمال را داشته باشد اختصاص مییابد(زبیری و مجد ،
 .)1380در طبقهبندی تصاویر ماهوارهای بهمنظور استخراج نقشههای كاربریاراضی ،پس از تعیین كالسهای كاربری
اراضی اقدام به جمعآوری نمونههای آموزشی میگردد .نمونههای آموزشی طی دو مرحله انجام میگردد كه ابتدا قبل از

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1- Atmospheric Correction
2- Falling error
3- Fast Line-of-sight Atmospheric Analysis of Spectral Hypercube
4- Maximum Likelihood
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طبقهبندی نمونههای آموزشی به منظور آشنایی با منطقه مورد مطالعه و آشنایی با ویژگیهای طیفی ایجاد میشوند و سپس
بعد از طبقهبندی تصاویر و به منظور صحت سنجی و كنترل نتایج طبقهبندی اقدام به نمونهبرداری مجدد از تصویر میشود.
در تحقیق حاضر به هدف نمونهبرداری از تصاویر مورد نظر ،به منظور شناسایی بعضی از پدیدهها از نرمافزار Google
 Earthاستفاده شد .نرم افزار  google earthآرشیوی بیشتر از  30سال را دارا میباشد كه برای طبقهبندی و انتخاب
نمونه منبعی قابل اطمینان میباشد .سپس بعد از شناسایی پدیدههای مربوطه ،اقدام به نمونهبرداری از هر طبقه بسته به
فراوانی و پراكندگی هركدام از پدیدهها صورت گرفت .در نهایت  14كالس از محدوده مورد مطالعه شناسایی شده ،و از
هركدام بسته به ویژگیهای هر طبقه نمونههایی ایجاد شد .در نهایت  2924نمونه پیکسل به منظور طبقهبندی انتخاب
شد.
تجزیه تحليل مولفههاي اصلي

روش تحلیل مولفههای اصلی با هدف فشردهسازی دادههای انبوه در باندهای مختلف یك تصویر و به منظور حذف
اطالعات مشابه اجرا میگردد PCA1 .روشی برای تبدیل مختصات و كاهش دادهها در سنجش از دور است (علوی پناه،
 .)1394در واقع  PCAروشی آماری است كه برای كاهش دادههای زائد و اضافه به كار میرود و اطالعات چندین باند را
به تعداد اجزای كمتری تبدیل میكند(علوی پناه .)1394 ،در این تحقیق به منظور باالبردن دقت برداشت نمونههای تعلیمی
در طبقهبندی پیکسلپایه ،از روش تجزیه تحلیل مولفههای اصلی استفاده شد.
شيءگرا

در روش طبقهبندی شیءگرا ،اطالعات طیفی با اطالعات مکانی ادغام گردیده و پیکسلها بر اساس شکل ،بافت و
تن خاكستری در سطح تصویر با مقیاس مشخص ،قطعهبندی 2شده و طبقهبندی تصویر بر اساس این قطعهها انجام میشود.
روش تجزیه و تحلیل تصویر بر مبنای شیء روشی میباشد كه طبقهبندی را بر اساس بخشهای مشخص شده در دنیای
واقعی یعنی شکل ،بافت طبقهبندی میكند.
قبل از انجام طبقهبندی به روش شیءگرا الزم است كه فرآیند تقسیمبندی تصویر صورت پذیرد .این تقسیمبندی بر
اساس شکل پدیده ،بافت و تنهایی كه هر یك از مقادیر دارا میباشند انجام میپذیرد ( .)eCognitionسگمنت به
معنای گروهی از پیکسلهای همسایه در داخل یك ناحیه است كه شباهت (مانند ارزش عددی و بافت) مهمترین اشتراک
معیار آنهاست (فیضی زاده و حاجی میررحیمی .)1387 ،پیکسلهای تصویر بر اساس تفاوتها و شباهتهای موجود میان
آنها در زمینه ویژگیهای طیفی و شکلی و با در نظر گرفتن درجهای از ناهمگنی مجاز در هر قطعه ،به گروههایی تقسیم
میشوند كه این قطعهها یا شیءهای ساختهشده در گام بعدی به منظور شناسایی عوارض مورد نظر ،كالسبندی میشوند.
فرایند قطعهبندی بر اساس پارامترهای مختلفی مانند مقیاس ،3شکل ،4رنگ ،5فشردگی ،6الگو 7و معیار نرمی شکل 8انجام
میشود( .)Chaudhuri & Sarkar, 1995. p.75تركیبهای وزنی مختلف از پارامترهای ذكر شده ،تصویر
ماهوارهای را به صورتهای متفاوتی قطعهبندی میكنند .بهمنظور یافتن بهترین نتیجه برای بافت و شکل تصاویر،
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1-

Principal component analysis
Segmentation

2-

Scale

3-

Shape
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قطعهبندی به صورت آزمون و خطا و طی دفعات متعددی با تركیبهای وزنی متفاوت انجام شد .در شکل( )3قطعهبندی با
تركیبهای وزنی و مقیاس های مختلف نمایش داده شد .همچنین تركیب وزنی و فشردگی و همچنین مقیاس مناسب
استفاده شده در این پژوهش نیز در جدول( )1نمایش داده شده است.
جدول :1مقياس،ضریب فشردگي،شكل مناسب انتخاب شده براي طبقه بندي شيگرا

مقياس

فشردگي

شكل

25

0/8

0/2

شكل  :3قطعه بندي با مقياسها و ضریب شكل و فشردگيهاي مختلف

NDVI
این شاخص گیاهی كه معروفترین و سادهترین شاخص گیاهی مورد استفاده است ،بر حسب دوباند قرمز و مادون
قرمز نزدیك تعریف میشود .این شاخص دارای مقادیر نرمال در دامنه بین  1-و  1+است .مقادیر  NDVIبین  0/05تا
 0/1برای مناطق گیاهی تنك ،مقادیر بین  0/1تا  0/5برای مناطق گیاهی معمولی و از  0/5به باال برای مناطق گیاهی
بسیار متراكم است .آب و برف و یخ دارای مقادیر  NDVIمنفی میباشند و دارای مقادیر كمتر از  0/05و ابرها نیز معموال
دارای مقادیر حول صفر هستند(فاطمی و رضایی .)1391 ،در این پژوهش از شاخص  NDVIبه منظور جداسازی بهتر
پوشش گیاهی از بقیه پدیده ها استفاده شد.
انحراف معيار باندها

انحراف معیار یکی از شاخصهای پراكندگی است كه نشان میدهد بهطور میانگین ،دادهها چه مقدار ،از مقدار متوسط
فاصله دارند .بهمنظور محاسبه انحراف معیار بر پایۀ  GLCMابندا مقدار واریانس  GLCMمحاسبه میشود .واریانس
 GLCMبرای محاسبۀ بافت بر پایۀ میانگین و پراكندگی در اطراف میانگین از ارزش سلولها داخل  GLCMبهكار
میگیرد .واریانس  GLCMبا رابطۀ ( )1محاسبه میشود.
2
2
𝑁−1
2
2
) 𝑖𝜇 𝜎𝑖 = ∑𝐼.𝐽=0 𝑃𝐼,𝐽 (𝑖 − 𝜇𝑖 ) 𝜎𝑖 = (𝑖 −
رابطه()1
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انحراف استاندارد پس از محاسبۀ واریانس با رابطه( )2محاسبه میشود.
𝜎𝑖 = √𝜎𝑖2

رابطه()2

𝜎𝑗 = √𝜎𝑗2
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جدول  :2پارامترهاي مهم در طبقه بندي شيءگرا
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بحث و یافتهها
در این پژوهش طبقهبندی تصاویر ماهوارهای به صورت پیکسلپایه و شیءگرا صورت پذیرفت و با استفاده از نمونههای
تعلیمی اقدام به طبقهبندی تصاویر شد .و بدین ترتیب نقشه پوشش اراضی با استفاده از روشهای شیءگرا در نرم افزار
 eCognition Developer 64 9.0و پیکسلپایه در نرم افزار  Envi 5.3مربوط به سال های  2000و  2017در
 14كالس استخراج شد و سپس به منظور گرفتن خروجی و ساخت نقشه ،به نرم افزار  ArcGIS 10.5انتقال داده شد
(اشکال  4و )5

شكل :4طبقه بندي به روش حداكثر شباهت مربوط به سال هاي  2000و 2017

بعد از تولید نقشهها و به دست آوردن خروجی مدنظر ،مساحت هریك از طبقات طبقهبندی شده به روشهای شیءگرا
و حداكثرشباهت استخراج شد .در این میان كاربری كشاورزی و باغات به منظور تفکیك بهتر در بازتاب طیفی آنها در دو
كالس مجزا انتخاب شدند .همچنین در این منطقه چون از روشهای مبتنی بر شی استفاده شد و مقادیر بازتابی كاربرهای
مختلف از هم تفکیك شدند كاربرهای تحت كشت عالوه بر كشاورزی به كاربریهای زراعی نیز تقسیمبندی شد كه عموما
مناطقی بوده اند ک كاشت گندم در آن ها صورت گرفته است و با استفاده از مقادیر بازتابی محصول گندم و پارامترهای
رنگ و شکل به جداسازی آن به عنوان یك كاربری مجزا اقدام شد .مساحت هریك از كاربریها در شکل  6نمایش داده
شده است.

شكل: :5طبقه بندي با روش شيءگرا مربوط به سال هاي  2000و 2017
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شكل  :6مساحت كاربريهاي استخراج شده به روشهاي شيءگرا و حداكثر شباهت

صحت سنجي نتایج

الزمه استفاده از هر نوع اطالعات موضوعی ،آگاهی از میزان صحت و درستی آن است (فیضی زاده و هاللی:1389 ،
 .)76به همین منظور برای ارزیابی دقت طبقهبندی ،به محاسبه دقت كاربر ،دقت كلی و ضریب كاپا پرداخته شد .دقت كاربر
از تقسیم تعداد اشیاء طبقهبندی شده در هر رده بر كل اشیاء طبقهبندی شده در آن رده به دست میآید .دقت كلی یکی از
سادهترین پارامترهای دقت است كه نیاز به عملیات پیچدهای برای محاسبه ندارد ،صحت كلی كه میانگینی از صحت
طبقهبندی است ،نسبت اشیاء صحیح طبقهبندی شده به جمع كل اشیاء معلوم را نشان میدهد .همچنین ضریب كاپا نیز
تکنیك چندمتغیره گسستهای است كه اگر یك ماتریس خطا تفاوت معناداری با دیگری داشته باشد ،در ارزیابی صحت
برای تصمیم گیریهای آماری مورد استفاده قرار میگیرد .نتیجه تحلیل كاپا شاخص  Kمیباشد كه شاخصی است برای
اندازه گیری صحت طبقهبندی بر اساس تفاوت بین صحت واقعی در ماتریس خطا و تغییرهای صحت كه به وسیله مجموع
سطر و ستون نشان داده شده است .شاخص  Kدر واقع معرف اختالف بین توافق واقعی در دادههای مرجع و یك طبقهبندی
كننده خودكار و توافق احتمالی بین دادههای مرجع و طبقهكننده تصادقی است كه بر اساس رابطه ( )3تعریف میشود.
همچنین دقت كاربر ،دقت كلی و ضریب كاپا در جدول( )3نمایش داده شد.
رابطه()3
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جدول  :3دقت كلي ،دقت كاربر ،دقت توليد كننده و ضریب كاپا

باتوجه به جدول فوق چنین برمیآید كه الگوریتمهای شیءگرا در طبقهبندی تصاویر ماهوارهای در مقایسه با روشهای
پیکسل پایه(حداكثر احتمال) دقت باالیی را ارائه میدهند .از عوامل مهم در دستیابی به این دقت ،استفاده از شکل ،بافت،
محتوا و موقعیت پدیدهها در طبقهبندی شیءگرا میباشد .همچنین چنان كه از جدول( )4مشخص می باشد طبقهبندی
شیءگرا با ضریب كاپای  0.96درصد 0.03 ،درصد دقیقتر از طبقهبندی به روش حداكثرشباهت میباشد .همچنین محدوده
آبی با دقت نمونه برداری  ،1در هر دو روش پیکسلپایه و شیءگرا بهترین نتیجه نمونه برداری را ارائه داده است .همچنین
با استناد به دقت كلی طبقهبندی ،چنین برمیآید كه نتیجه طبقهبندی به روش شیءگرا دارای دقت بیشتری نسبت به
طبقهبندی به روش حداكثرشباهت می باشد .همچنین همانطور كه از نتایج پژوهش بر می آید دقت طبقه بندی در سطح
قابل قبولی می باشد ك ه از جمله پارامترهایی كه برای رسیدن به این دقت در نظر گرفته شده بود می توان به پارامترهای
نظیر ،همسایگی كالس ها ،مقادیر باندها كه به منظور تفکیك واحدها استفاده شد و تعداد دفعات تکرار عملیات طبقهبندی
اشاره نمود.
بعد از انجام طبقهبندی و دستیابی به نتایج مدنظر ،جهت آشکارسازی تغییرات كاربری اراضی در سطح منطقه اقدام
شد و نقشه تغییراتكاربری اراضی با استفاده از هر دو روش استخراج شد شکل( .)3و مشخص شد كه نتایج به دست آمده
با استفاده از روش طبقه بندی شیءگرا در آشکارسازی تغییرات نتایج مطلوبتری را ارائه میدهد .بر اساس نقشه كاربری
اراضی شهرستان مراغه مربوط به سال  2000كه با روش حداكثر شباهت استخراج شده است ،بیشترین كاربریها در درجه
نخست مربوط به بخش مرتع میباشد كه مساحتی به تقریب  442كیلومترمربع را دارا میباشد .سپس كاربری باغات متراكم
با مساحتی بالغ بر  412كیلومتر مربع و كاربری كشاورزی با مساحت  223كیلومتر مربع بیشترین مساحتها را دارا میباشند.
این كاربریها در روش شیءگرا نیز بیشترین مساحتها را دارا میباشند با این تفاوت كه كاربریهای مرتع ،باغات متراكم
و كشاورزی به ترتیب مساحتی بالغ بر  362 ،478و  309كیلومتر مربع را به خود اختصاص دادهاند .مساحت كاربریها در
سال  2017نیز نشان میدهد كه بیشترین كاربریها مربوط به مراتع ،باغات متراكم و زراعی میباشد .به طوری كه مساحت
كاربریها با استفاده از روش طبقه بندی حداكثرشباهت به ترتیب برای مراتع ،باغات متراكم و زراعی 409 ،474 ،و 326
كیلومترمربع ،و با استفاده از روش شیءگرا برای كاربریهای مراتع ،باغات متراكم و كشاورزی به ترتیب 383 ،428 ،و 352
كیلومتر مربع میباشند .با توجه به نتایج حاصل از روش طبقهبندی حداكثرشباهت ،كاربری باغات متراكم و زراعی افزایش
چشمگیری درسال  ،2017نسبت به سال  2000را دارا میباشند كه نشان از اهمییت كشاورزی و باغداری در این شهرستان
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می باشد .این افزایش كاربری ،در روش شیءگرا نیز به چشم میخورد به طوری كه كاربریهای باغات متراكم و كشاورزی
نسبت به سال  ،2000افزایش داشتهاند .افزایش مساحت كاربری مسکونی نسبت به سال  2000با كاهش باغات كم تراكم
بوده است كه نشان از تخریب باغات كمتراكم و ایجاد مناطق مسکونی میباشد .با توجه به تغییرات كاربری های باغات
و زمین های زراعی و همچنین افزایش میزان مناطق مسکونی كه عمدتا با كاهش میزان مراتع همراه بوده است باعث
ایجاد تغییرات بسیار زیادی در سیستم های مورفولوژیك منطقه خواهد شد كه این تغییرات عمدتا در جهت افزایش میزان
فرسایش و رسوب در حوضه های آبخیز ،كاهش میزان تغذیه آب های زیرزمینی ،بروز سیالب های مخرب و سایر فرایندهای
مورفولوژیك خواهد شد .همانطوری كه نتایج ریاحی و همکاران ( )1396نشان می دهد در نتیجه از بین رفتن پوشش
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
كاربری اراضی هریك از طبقات ،در شکل  ، 8نمایش داده شد .با توجه به این نمودار ،در طبقه بندی به روش حداكثر
شباهت ،كاربریهای باغات متراكم ،مسکونی ،زراعی ،مرتع ،محدوده آبی ،صنعتی ،ارتباطی و كشاورزی دارای افزایش و
كاربریهای باغات كمتراكم ،مناطق كوهستانی ،مناطق برفی ،بایر و دیم دارای كاهش كاربری بودهاند.

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

شكل  :8تغييرات هریک از كاربري ها با استفاده از هر دو روش حداكثر شباهت و شيءگرا

نتایج به دست آمده از نقشهها و اطالعات آماری موجود ،نشان دهنده این واقعیت میباشد كه كالس مرتع (در هر دور
روش) در سال  2000بیشترین سهم از منطقه مورد مطالعه را به خود اختصاص داده است .این كاربری در سال  2000با
استفاده از روش حداكثرشباهت ،دارای مساحت  442/73كیلومتر مربع بوده است .مساحت به دست آمده از این كاربری با
استفاده از روش شیءگرا در سال  478/43 ،2000كیلومترمربع بوده است .این امر نشان دهنده تفاوت بین دو روش در
طبقهبندی كاربریها میباشد .در درجه دوم كاربری باغات متراكم ،بیشترین سهم از مساحت منطقه را داشته است كه
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مساحت این كاربری در روش حداكثرشباهت 412/63 ،و در روش شیءگرا 362/63 ،كیلومترمربع بودهاست .همچنین با
توجه به نقشه به دست آمده از سال  ،2017بیشترین مساحت نیز به كاربری مرتع اختصاص داشته است كه در روش
حداكثرشباهت این كاربری دارای مساحتی بالغ بر  ،474/27و در روش شیءگرا دارای مساحتی بالغ بر 428/41كیلومترمربع
میباشد .با توجه به یافتههای تحقیق ،دقت كل در نقشههای طبقهبندی با استفاده از روش شیءگرا و پیکسلمبنا ،به ترتیب
 0/95درصد و  0/89درصد ،به دست آمد .با توجه به نقشههای كاربریهای حاصل از دو روش طبقهبندی حداكثرشباهت
و شیءگرا و مقایسه و تطبیق دادن این نقشهها با واقیتهای زمینی ،نتایج حاصل از روش طبقهبندی شیءگرا مورد تأیید
قرار گرفت و بنابراین در ادامه نقشه پهنهبندی فرسایش با استفاده از نقشه كاربری حاصل از روش شی گرا در دو بازه زمانی
 2000و  2017تهیه شد .با توجه به نتایج حاصل از مطالعه با روش شیءگرا در طی بازهی زمانی مورد مطالعه در شهرستان
مراغه كاربریهای باغات متراكم ،باغاتكمتراكم ،مسکونی ،كشاورزی ،صنعتی و ارتباطی در روش شیءگرا دارای افزایش،
و كاربری های زراعی ،مرتع ،دیم و بایر دارای كاهش مساحت بودهاند .كه این امر بیانگر اهمیت كشاورزی و باغداری در
این شهرستان میباشد.
پهنهبندي فرسایش خاک
ابتدا وزندهی معیارها انجام گردید .مفروضات پایهای و وزن حاصل از وزندهی كرتیك معیارها ،در جدول  4آورده
شده است .سپس با انجام دیگر مراحل مدل  ،WLCنقشۀ پهنهبندی فرسایش ،در  5طبقه بسیار پرخطر تا بسیار كم خطر،
در دوبازه زمانی  2000و  ،2017به دست آمد (شکل  .)9مساحت و تعداد پیکسلهای مربوط به هر یك از طبقات خطر نیز
در جدول  5ذكر شده است.

با استفاده از نقشه كاربري اراضي سال

2000

با استفاده از نقشه كاربري

اراضي سال 2017

جدول  :4مجموع تضاد ،انحراف معيار ،ميزان اطالعات و وزن نهایي معيارهاي مطرح در پهنهبندي فرسایش

معيار
شیب
لیتولوژی
كاربری
خاک
بارش
فاصله از
رودخانه
راه
شیب
لیتولوژی
كاربری
خاک
بارش
فاصله از
رودخانه
راه

مجموع

انحراف

ميزان

وزن

تضاد
3/46
2/57
2/73
2/06
2/60

معيار
0/34
0/38
0/50
0/49
0/37

اطالعات
1/21
0/99
1/36
1/02
0/97

نهایي
0/17
0/14
0/19
0/14
0/13

1/61

0/43

0/70

0/10

1/90
3/46
2/57
2/32
1/96
2/54

0/39
0/34
0/38
0/46
0/49
0/37

0/74
1/21
0/99
1/07
0/97
0/94

0/10
0/18
0/15
0/16
0/14
0/14

1/50

0/43

0/65

0/09

1/76

0/39

0/69

0/10
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شكل  :9نقشه پهنهبندي فرسایش در سال  2000و 2017
جدول  :5اطالعات طبقات خطر فرسایش سالهاي  2000و  2017شهرستان مراغه

طبقة خطر
سال
2000

سال
2017

مساحت به
كیلومترمربع
مساحت به درصد
مساحت به
كیلومترمربع
مساحت به درصد

بسيار

خطر

كمخطر

بسيار

پرخطر

كمخطر
250/78

پرخطر
198/35

347/12

متوسط
819/52

570/23

9/08
298/71

15/88
650/50

37/47
656/20

26/09
363/17

11/48
217/42

13/66

29/76

30/02

16/61

9/95

با توجه به نقشههای پهنهبندی فرسایش در محدوده مطالعاتی میتوان گفت كه در سال  2000مساحت طبقه بسیار پرخطر
 198/35كیلومتر مربع بوده است كه مقدار این طبقه از خطر در سال  2017به 298/71كیلومتر مربع افزایش یافته است و
مساحت طبقه پرخطر از  347/12كیلومترمربع در سال  ،2000به  650/50كیلومتر مربع در سال  2017افزایش یافته است.
در نقشه فرسایش سال  2000و  ،2017به طور عمده مناطق با طبقه بسیار پرخطر و پرخطر در كاربریهای اراضی كشاورزی،
باغات و مسکونی قرار دارند .بنابراین ،تغییرات كاربری های مختلف در منطقه باعث تغییر در روندهای مورفولوژیك منطقه
شده است .برای مثال تغییرات در كاربری های مراتع و تبدیل آن به باغات و یا اراضی كشاورزی باعث تغییر در سیستم
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
افزایش میزان فرسایش و رسوب منطقه خواهد شد .به عالوه ،باید توجه داشت كه تغییر كاربری اراضی مرتعی به ویژه در
مناطق مناطق پر شیب كوهستانی عالوه بر فرسایش خاک ،منجر به جاری شدن سیل نیز خواهد شد و كیفیت پویای
خاک را تحت تأثیر قرار میدهد .همچنین با مطالعه میدانی و بررسی نقشههای موجود دریافته شد كه افزایش مساحت
كاربری مسکونی ،همراه با كاهش مساحت كاربریهای بایر و باغات كم تراكم همراه بوده است كه این امر نشان دهنده
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ساختوسازهای مسکونی بر روی كاربریهای بایر و باغات كم تراكم میباشد .كه تخریب باغات كم تراكم را به همراه
داشته است و به تبع با دخالت انسان در محیط (مانند :ایجاد ترانژه برای جادهسازی و عدم رعایت اصول مکانیك خاک در
احداث مناطق مسکونی و ابنیهی فنی و  )....میزان پتاتسیل فرسایش خاک فزایش مییابد .این نوع تغییرات عالوه بر این
كه می تواند تغییرات بسیار زیادی در روندهای هیدرولوژیك منطقه ایجاد بکند باعث افزایش تمركز جریان ،افزایش میزان
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
گردد .هم چنین با مشاهدات بصری دریافته شد كه كاربری صنعتی به طور كامل بر روی كاربری بایر احداث شده است كه
با كاهش كاربری بایر همراه بوده است .همچنین كاربری مرتع در سال  2017نسبت به سال  2000دارای روند كاهشی
بوده است به طوری كه در طول بازه  17ساله مساحت این كاربری 350/65 ،كیلومترمربع كاهش داشته است كه این
كاهش همراه با افزایش كاربری كشاورزی بوده است .این امر نشان دهنده جایگزینی كاربری كشاورزی به جای مرتع
میباشد .همچنین این تحقیق با نتایج تحقیقات محققینی همچون (فیضیزاده1386 ،؛ ( ،)11فیضیزاده؛ هاللی1389 ،؛
( ،)12امیدیپور و همکاران( ،)1392 ،احدنژاد )1379 ،مقایسه شد و این چنین برمی آید كه روشهای شیءگرا ضمن
استخراج و شناسایی دقیقتر پدیدهها ،میتواند در نتایج آشکارسازی تغییرات نیز نتایج مطلوبتری ارائه دهد .همچنین
مطالعه نتایج به دست آمده با نتایج پژوهشگران خارجی همچون )Yamagouchi & Dewan, 2009( ،و Ackay,
) )H.G., Aksoy. S, 2008دقیق بودن تکنیكهای شیءگرا در مقایسه با دیگر روشهای طبقهبندی را به اثبات
میرساند .بنابرین با توجه نتایج به دست آمده میتوان به اختصار بیان كرد كه )1 :تکنیكهای شیءگرا در صورت رعایت
تمامی موارد پیشپردازش ،پردازش و پسپردازشی دقیقتر از روشهای دیگر همچون پیکسلمبنا میباشند )2 .آشکارسازی
تغییرات با تکیه بر طبقهبندی شیءگرا نتایج دقیقتری را ارائه میدهند.
نتيجهگيري
اطالع از نسبت كاربری ها و نحوه تغییرات آن در گذر زمان یکی از مهمترین موارد در برنامه ریزی و سیاست گذاری
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.
در این مطالعه به بررسی نتایج روشهای پیکسل پایه و شیءگرا اشاره شد و همچنین به پایش تغییرات كاربریاراضی برای
سالهای 2000و 2017پرداخته شد .نتایج به دست آمده بیانگر صحت بیشتر طبقهبندی به روش شیءگرا میباشد .همچنین
بررسیها نشان میدهد كه پایش تغییرات كاربریاراضی با استفاده از روشهای شیءگرا ،در صورت رعایت كردن تمامی
پارامترها نتایج مناسبتری ارائه میدهد .با این حال نتایج روشهای پیکسلپایه نیز مورد قبول بوده است و در صورت
فراهم نبودن روشهای پیکسلپایه میتوان به این روشها نیز استناد كرد .با توجه به یافتههای تحقیق ،دقت كل در نقشه
های طبقهبندی با استفاده از روش شیءگرا و پیکسلمبنا ،به ترتیب  0/95درصد و  0/89درصد ،به دست آمد .بر اساس
نقشه كاربریاراضی شهرستان مراغه مربوط به سال  2000كه با روش حداكثر شباهت استخراج شده است ،بیشترین
كاربریها در درجه نخست مربوط به بخش مرتع میباشد كه مساحتی به تقریب  442كیلومترمربع را دارا میباشد .سپس
كاربری باغات متراكم با مساحتی بالغ بر  412كیلومتر مربع و كاربری كشاورزی با مساحت  223كیلومتر مربع بیشترین
مساحتها را دارا میباشند .این كاربریها در روش شیءگرا نیز بیشترین مساحتها را دارا میباشند با این تفاوت كه
كاربریهای مرتع ،باغات متراكم و كشاورزی به ترتیب مساحتی بالغ بر  362 ،478و  309كیلومتر مربع را به خود اختصاص
دادهاند .مساحت كاربریها در سال  2017نیز نشان میدهد كه بیشترین كاربریها مربوط به مراتع ،باغات متراكم و زراعی
میباشد .همچنین با توجه به اینكه آگاهی از الگوهای كاربری اراضی و تغییرات آنها در طول زمان پیشنیازی برای
استفاده مطلوب از سرمایه ملی است ،از این رو استخراج نقشههای كاربری اراضی به عنوان مهمترین هدف در مدیریت
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كاربریهای اراضی میتواند مورد توجه قرار گیرد .در حال حاضر استفاده از فناوری سنجش از دور به دلیل صرف هزینههای
مالی كمتر ،صرفهجویی بیشتر در زمان و  ...بهترین وسیله در استخراج نقشههای كاربری اراضی و تغییرات آنها میباشد.
كه با استفاده از این نقشهها و دانش علمی ،میتوان حتی به پیشبینی وضع آینده نیز پرداخت .همچنین به منظور تفکیك
دقیقتر پدیدهها و عوارض از یکدیگر ،میتوان از تصاویر سنجندههای ابرطیفی همچون  Hyperionاستفاده كرد و نیز
به منظور تفکیك پدیدههای با تشابههای طیفی باال ،میتوان از الگوریتمهای دانش پایه نظیر درختتصمیمگیری استفاده
نمود.
نتایج این مطالعه نشان می دهد طبق نتایج حاصل از پهنهبندی خطر فرسایش در سطح منطقه مطالعاتی ،مساحت
طبقه بسیار پرخطر و پرخطر به ترتیب از  9/08و  15/88درصد در سال  ،2000به  13/66و  29/76درصد در سال 2017
افزایش یافته است،كه كاهش میزان مراتع در سالهای مورد بررسی می تواند تغییرات بسیار زیادی در میزان فرسایش و
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
طیف وسیعی از محققین این امر ار تاكید كرده اند همچنین تغییرات كاربری اراضی باعث تغییرات بسیار زیادی در میزان
نفوذ پذیری خاک ،كاهش تغذیه آب های زیرزمینی و اثرات هیدرولوژیك خود را در بلند مدت ایجاد خواهند كرد از جمله
تغییر مراتع و تبدیل آن به مناطق مسکونی و انسان ساخت بیشترین میزان تاثیرات را در این مورد خواهد داشت .بنابراین
با توجه نتایج مهماندوست و همکاران( )1397هر گونه تغییر در كاربری اراضی باعث افزایش دست خوردگی خاک گردیده
كه این امر می تواند باعث كاهش كیفیت خاک و افزایش حساسیت اراضی به تخریب را در پی داشته باشد.
همچنین نتیجه تطبیقی مقایسه تغییرات كاربری در بازه زمانی مورد نظر نشان می دهد كه افزایش مساحت كاربری
مسکونی نسبت به سال  2000با كاهش باغات كم تراكم بوده است كه نشان از تخریب باغات كمتراكم و ایجاد مناطق
مسکونی می باشد .باید توجه داشت كه پوشش گیاهی (طبیعی وباغات) با نگهداشت قطرات باران باعث كاهش انرژی
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
باعث تمركز جریان و شدت گرفتن فرسایش نیز خواهد شد .عالوه بر این تغییرات كاربری اراضی از كاربری های مراتع،
زمین های كشاورزی و باغات به كاربری های صنعتی و مسکونی باعث كاهش قابل مالحضه میزان تغذیه سفره های آب
های زیرزمین خواهد داشت كه در آینده می تواند تاثیرات بسیار مخربی بر اكوسیستم منطقه ایجاد بکند .بنابراین همانطوری
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
و در این امر بررسی تغییرات كارب ری اراضی یکی از اولین مطالعات بررسی شرایط پایداری مناطق خواهد بود.
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