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  چکیده
  

 با اصولی وریزي بدون برنامه زیرا شده تبدیل عمده زیست محیطی مشکل یک اراضی به کاربري تغییرات حاضر، حال در
 سطوح وسیع در اراضی کاربري در تغییرات که جاآن از. گیردمی صورت هاآن زیست محیطی اثرات مخرب به اندك توجه

 تغییرات میزان و وسعت ارزیابی ضروري براي ابزاري دور راه از سنجش تکنولوژي بنابراین گیرد،می صورت گسترده و
ساله مورد ارزیابی قرار  18در تحقیق حاضر تغییرات کاربري اراضی منطقه بم در یک دوره زمانی  .است اراضی پوشش
و همچنین تصاویر  1987ماهواره لندست سال ) TM )Thematic Mapperبراي انجام تحقیق از تصاویر سنجنده . گرفت

پس از اقدامات مورد نیاز در . استفاده شد 2005سال ) ETM+ )Enhancement Thematic Mapper Plusسنجنده 
سازي تغییرات تهیه و نتایج نهایی نقشه آشکار ENVI 4.3افزار شده در محیط نرم بندي نظارتپردازش، با طبقهمرحله پیش

دهد که گرایش غالب روند تغییرات کاربري اراضی منطقه بم افزایش سه درصدي طور کلی نتایج نشان میبه. گردیدارائه 
ارزیابی درصد  86/99درصد و ضریب کاپاي آن  98/99 برابر ،2005صحت کلی نقشه سال  .باشدباغات خرما می

چه توان تولید و یا ارزش اقتصادي یک محصول  توان اذعان داشت که هرهاي این پژوهش میبر مبناي یافته .گردید
  .شودافزایش یابد تمایل به استفاده از آن بیشتر می

  

  .، بمENVI 4.3تغییرات کاربري اراضی، سنجش از دور،  :هاي کلیدي واژه
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  مقدمه
 است عواملی ترینمهم از یکی یاراض کاربري

-می قرار تأثیر تحت را طبیعیمنابع آن از طریق انسان که

 تغییرات روند ارزیابی). 2002هرزوگ، الئوسچ و ( دهد

 درك ایجاد به منجر که فرآیندي است اراضی، کاربري

. شودمی زیست و محیط انسان تعامل يهنحو از صحیحی
 اهمیت از زیستی حساس مناطق مورد در مسئله این

سرعت ). 2006المبین و گیست، (است  برخوردار بیشتري
زده  چنان شتابهاي اخیر ها در سالتغییر اکوسیستم

صورت گرفته که امکان سازگاري موجودات زنده با 
و این عارضه . گیردتغییرات محیطی به سختی صورت می

برداري از منابع ناشی از عدم توجه به مقیاس زمان در بهره
کاربري ). 1380شیخ حسنی، (پایه محیطی بوده است 

-نیازر رفع منظوبرداري از زمین بهاراضی شامل انواع بهره

هاي اصلی یکی از پیش شرط. هاي گوناگون انسان است
براي استفاده بهینه از زمین، اطالع از الگوهاي کاربري 
اراضی و دانستن تغییرات هر کدام از کاربردها در طول 

با ). 1386فیضی زاده و حاج میررحیمی، (زمان است 
توان ها در گذر زمان، میاطالع از نسبت تغییرات کاربري

بینی نموده و اقدامات مقتضی را انجام یرات آتی را پیشتغی
  . داد

 )RS(در حال حاضر تکنولوژي سنجش از دور 
بهترین وسیله براي پایش تغییرات محیطی و استخراج 

هاي اراضی بوده که بیشترین سرعت و دقت را کاربري
 و باال هزینه به عطف با ).2006المبین و گیست، (دارد 

در  زمینی، عملیات وسیله به هانقشه تهیه این نبودن بهنگام
 عنوان به ايماهواره تصاویر از استفاده اخیر هايسال

که، با  يبه طور. است شده کار مطرح این براي روشی
هاي چند زمانه سنجش از دور با کمترین استفاده از داده

هاي توان نسبت به استخراج کاربريزمان و هزینه می
هاي نموده و سپس با مقایسه آن در دورهاراضی اقدام 

کاچواها، (زمانی مختلف، نسبت تغییرات را ارزیابی نمود 
اي یکی از بندي تصاویر رقومی ماهوارهپس طبقه). 1985

ها براي استخراج اطالعات کاربري مهمترین روش
  . شودمحسوب می

هاي زیادي توسط متخصصان سنجش از بررسی
ربري و پوشش اراضی به عمل آمده دور در زمینه تعیین کا

 را از اراضی کاربري تغییرات ،)1993( گوماراسکا .است

 استفاده با ایتالیا میالن از ايمنطقه در 1990 تا 1888 سال

 هايداده و هوایی هايعکس توپوگرافی، هاياز نقشه

یک قرن،  طول در که گرفت نتیجه و بررسی TMرقومی 
یافته  افزایش درصد 32 بهدرصد  6/2از  مسکونی اراضی

 به و یافته کاهش مراتع و زارهاچمن سطح برعکس و

 جنگلی اراضی در حالی که. اندشده مسکونی تبدیل مناطق

بهادر و مورایاما  راجش .بود نکرده پیدا چندانی تغییر
 وضعیت نپال کاتماندو دره در ايمطالعه ، در)2006(

 تصاویر از استفاده با را مختلف هايکاربري در تغییرات

 2005 و 1999، 1989هاي سال به مربوط ايماهواره

 کشاورزي اراضی در تغییرات که دننمو بیانمطالعه و 

   .است بوده زیاد بسیار هاکاربري سایر به نسبت
 کل درصد 23 مسکونی مناطق 1989 سال در

 این 2005 سال در که حالی در دادندمی تشکیل را حوزه

 اراضی سطح و است داشته افزایش درصد 17 مقدار

 در حوزه کل درصد 36 از سال این طول در کشاورزي

 و فان .است یافته کاهش درصد 22 به 1989 سال

کاربري  و پوشش تغییرات آشکارسازي ،)2007(همکاران 
 انجام چین 1ژو کوانگ منطقه در شهر پنج براي را اراضی

 دادن براي نشان بنديطبقه از بعد مقایسه روش از و دادند

   .نمودند استفاده تغییرات الگوي و نوع نرخ،
 ماهواره ETM+3و  TM2از تصاویر  هاآن

 براي 2003 و 1998هاي سال به مربوط لندست به ترتیب

 .کردند اراضی استفاده پوشش و اراضی کاربري نقشه تهیه
 بندياز طبقه استفاده با اراضی کاربري تحقیق این در آنان

چنین هم. دکردن تهیه احتمال حداکثر روش به شده نظارت

                                                        
1Guangzhow 
2 Thematic Mapper 
3Enhancement Thematic Mapper Plus 
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 تغییرات بینیپیش و پایش به) 2006(همکاران  و وي

 و دور از سنجش از استفاده با پکن در کاربري اراضی

 کاربري الگوي .پرداختند اطالعات جغرافیایی سامانه

با  2001و  1996، 1991، 1986هاي سال براي اراضی
 این درآنان  .شد بردارينقشه TMتصاویر  از استفاده

 حداکثر الگوریتم شده با نظارت بنديطبقه روش از مطالعه

 ،)2007(تاتشی  و شاالبی. کردند استفاده احتمال

 مناطق در کاربري اراضی و پوشش تغییرات بارزسازي

 مقایسه از روش استفاده با را مصر )غربی شمال(ساحلی 

 -Cross)جدولی  ايمقایسه تلفیق و بنديطبقه از بعد

tabulation) بنديطبقه از هاآن. دادند قرار بررسی مورد 

 بنديطبقه براي احتمال حداکثر الگوریتم و شدهنظارت

استفاده  2001 و 1987 هايسال لندست تصاویر ماهواره
  .کردند

 دو در +ETMو  TMهاي داده با )1383(کرمی 

 در واقع هکتار 6290 سطح در 2000 تا 1990 زمانی مقطع

 زاگرس هايجنگل روند تخریب بررسی به ایالم شهر

 هکتار 8/6متوسط  طور سالیانه به که کرد بیان و پرداخت

 تخریب منطقه این هايسطح جنگل از درصد 1/0برابر با 

 تخریب دلیل ترینمهم را سازي ایشان جاده .است شده

 برخورداري و. است کرده بیان منطقه ایالم هايجنگل
 پوشش نقشه تهیه منظور به تحقیقی در) 1384(همکاران 

اي ماهواره تصاویر از میناب استقالل سد حوزه اراضی
. کرد استفاده )2002 و 1988 ،1976 هايسال(لندست 

 پوشش نقشه تهیه مختلف هايروش بررسی از ها پسآن

 بهترین اي بیان کردندماهواره تصاویر از روي اراضی

 روش و گیاهی شاخص روش دو تلفیق از استفاده روش،

 مقایسه نتایج چنینهم. است شده بوده نظارت بنديطبقه

 نشان گذشته سال 25 از حوزه اراضی کاربري هاينقشه

 و )متوسط و خوب مرتع(اراضی مرتعی  سطح که دهدمی
 سال در حوزه سطح درصد 45 از جنگلی زارهاي بیشه

 .است یافته کاهش 2002 سال در درصد هشت به 1976
 در که تحقیقی در )2006( همکاران و زادهجلودار

 رود الجیم هحوض در اراضی کاربري تغییرات خصوص

 هايسال فاصله در که نمودند بیان دادند، انجام ساري

 حوزه این در جنگلی اراضی درصد هفت، 1994 تا 1967

 چنینهم. است شده کاربري تغییر دچار و رفته بین از

 20 از کمتر شیب با اراضی به مربوط تغییرات بیشترین

 از استفاده با ،)1381(فرد  زاهدي. افتاده است اتفاق درصد

آبخیز  حوضه اراضی کاربري نقشه، TMسنجنده  هايداده
 نموده تهیه را بختیاري و چهارمحال استان در بازفت

 باالترین شده، نظارت بنديطبقه روش در ایشان. است

 به را بنديطبقه به صحت مربوط کاپا ضریب و کلی دقت

 چنینهم. آورد دست به درصد 87و  1/89برابر  ترتیب

 استفاده GISو  هیبرید روش از نقشه، دقت افزایش براي

 را نقشه نهایی مختلف، هايالیه تلفیق با نهایت در نمود و

به بررسی تغییرات ) 1390(یوسفی و همکاران  .نمود تولید
کاربري و پوشش اراضی شهر مریوان با استفاده از تصاویر 

 16ماهواره لندست طی یک دوره  +ETMو  TMسنجنده 
نتایج آنان نشان داد که منطقه مورد مطالعه . ساله پرداختند

اش داراي تغییر بوده است که درصد اراضی 11/24
جنگل  بیشترین تغییرات مربوط به اراضی کشاورزي و

  .باشدمی
هزینه  ،هاداده کمبود دلیل به حاضر حال در

میزان  و کیفیت نیز و مکانی هايداده آوريجمع باالي
در  ايماهواره تصاویر گیريبکار اراضی کاربري تغییرات

از  سنجش تکنیک مزایاي از .است افزایش به رو زمینه این
براي  و گوناگون زمانی مقاطع براي هاداده برداشت دور

مورد  کوتاهی زمان مدت در که باشدمی وسیع سطوح
-تکنیک با سپس فتهگر قرار سیستماتیک تفسیر و پردازش

جغرافیایی  اطالعات هايسامانه در مکانی مدلسازي هاي
بنابراین . شودمی داده نشان اراضی کاربري تغییرات روند

با در دست داشتن میزان و جهت تغییرات کاربري اراضی 
توان اقدامات مدیریتی الزم را جهت کاهش منطقه میدر 

 هاي منطقه اعمال نمود و همچنین امکانتخریب خاك

-یفراهم م را زیست محیط در شده ایجاد تغییرات یبررس
هدف اصلی پژوهش حاضر در راستاي بررسی  .کنند

 TMتغییرات کاربري اراضی با استفاده از تصاویر سنجنده 
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 +ETMو تصاویر سنجنده  1987ماهواره لندست سال 
استان  - ي بمدر منطقه 2005اي لندست سال ماهواره

  . باشدکرمان می
  

  هامواد و روش
  همطالع مورد يمنطقه

اي با وسعت تقریبی پژوهش حاضر در منطقه          
این . انجام گرفت) استان کرمان(هکتار در بم  66962

عرض منطقه در ایران مرکزي قرار داشته و در محدوده 
 طولو  شمالی 29˚ 10' 29''تا  28˚ 51' 2''جغرافیایی 
با ارتفاع  شرقی 58˚ 31' 10''تا  58˚ 10' 14''جغرافیایی 

موقعیت  .متر از سطح دریا واقع شده است 1100متوسط 
  .نشان داده شده است) 1(مطالعه در شکل منطقه مورد 

 
  مورد مطالعه يمنطقه محدوده - 1شکل 

  
  هاي مورد استفادهداده

سال ( TMهاي سنجنده در این تحقیق از داده
ساله  18در یک بازه زمانی  )2005سال ( +ETMو  )1987
. تغییرات کاربري اراضی منطقه بم استفاده شد پایشبراي 

، عاري از هرگونه خطاي تصاویر زمین مرجع بوده
-هم با استفاده از روي .رادیومتریک و پوشش ابر بودند

هاي نقشه توپوگرافی راه الیه )Overlaying( اندازي
اي، از زمین مرجع بودن منطقه و تصاویر ماهواره 1:25000
 در مورد مطالعه منطقه .شدن حاصل ها اطمینادقیق داده

 تصویر قرار شیت یک در استفاده، مورد داده هاي تمامی

به  نزدیک تاریخی در داده ها این تمامی به عالوه و داشته
 رايب باالیی پتانسیل و شده اند اخذ )اواسط تابستان( هم

  .دارند یکدیگر با مقایسه
  
  

  تحقیق روش
 پایش و تصاویر پردازش براي تحقیق این در

 به مربوط سهو  چهار، هفتباندهاي  ترکیب تغییرات از

 استفاده )RGB(در ترتیب به +ETMو  TMماهواره هاي 

کاربري  تغییرات بررسی در) 1388(همکاران  و براتی .شد
و  پنج، چهار، سهباندهاي  شاهرخ، قلعه حوزه اراضی
 بهترین به عنوان را +ETMو  TMماهواره هاي  هفت

نرم افزار  از مطالعه این در .کردند انتخاب باندي ترکیب
ENVI® 4.3 اي ماهواره هايپردازش داده و تفسیر براي 

 تعداد به با توجه تصویر بنديطبقه براي .گردید استفاده

 تعلیمی انتخاب نمونه 30کاربري  نوع هر در ها،کاربري

 اطالعات حاصل اساس بر تعلیمی هاينمونه محل. گردید

دستگاه  از استفاده با نقاط برداشت(صحرایی  بازدید از
GPSو منابع ، نقشه1:250000اراضی  کاربري ، نقشه 

 و) 1380بنایی، ( 1:250000ایران  هاياستعداد خاك

 که گوگل سایت در ارائه شده زمینی عوارض تصاویر
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 همچنین. گردید داشتند تعیین منطقه در مناسبی پراکنش

 از خاك و پوشش گیاهی وضعیت و شرایط منطقه هر در

 در و بررسی شد کاربري نوع به توجه با ظاهري نظر

 ®ENVIنرم افزار  محیط وارد تعلیمی نقاط این نهایت

آشکارسازي  روش از استفاده با سپس. گردید 4.3
)Enhancement (هايکالس بین بیشتري تمایز خطی 

نظارت  بنديطبقه روش از استفاده با و شد مختلف ایجاد
 Maximum(احتمال  حداکثر با الگوریتم شده

Likelihood(، و صحت از پیشین محققین بنابر نتایج که 
 بود، برخوردار هاسایر الگوریتم به نسبت باالتري دقت

؛ 2005کولهاون و همکاران، (شدند  پردازش تصاویر
  ). 2012پاکپرور و همکاران، 

  
  تصاویر پردازش و طبقه بندي

 و نظارت شده روش دو به تصاویر بنديطبقه
 بنديطبقه براي تحقیق این در .گرفت نظارت نشده انجام

 استفاده )Supervised(روش نظارت شده  از تصاویر

 معرف به عنوان هاپیکسل از روش تعدادي این در .گردید

در این مرحله پردازش تصاویر  .شودمی انتخاب نمونه و
صحرایی، تصاویر گوگل ارث، ، بازدید GPSبا استفاده از 

هاي چنین ترکیب باندپرسش از بومیان منطقه و هم
 در موجود طبقه بندي هايالگوریتم. مختلف به دست آمد

 هايپیکسل این از ، با استفادهENVI® 4.3نرم افزار 

می  گیريتصمیم هاي تصویرپیکسل باقی مورد در معلوم
 گفته هاییپیکسلاز  دسته آن به معلوم هايپیکسل .کنند

 در منطقه مشخص کالس یک به منتسب که شودمی

 نظارت بنديطبقه انجام از قبل همیشه بنابراین .هستند

؛ 1389علوه پناه، (است  نیاز معلوم پیکسل تعدادي به شده
 خطاء ماتریس از این تحقیق در). 2010کوین و همکاران، 

 طبقه بندي بررسی صحت براي زمینی کنترل نقاط و

  .شد استفاده
  
  
  

  نقشه ها طبقه بندي دقت
 کلی صحت معیار صحت، بیان معیارهاي بین در

 می تواند اتفاقی توافق اما است متداول بسیار و ساده، گویا

 از اتفاقی توافق حذف منظور به .باشد نقش داشته آن در

 هايبنديطبقه مقایسه امکان آوردن و فراهم کلی صحت

 مناسب معیار یک عنوان به کاپا یکدیگر، ضریب با مختلف

 که هاییپیکسل کاپا ضریب در محاسبه. است شده پیشنهاد

 از شوند،می داده دخالت نشده اند نیز بنديطبقه درست

 هايطبقه بندي مقایسه نتایج براي مناسبی معیار رو این

 طریق نقشه ها از طبقه بندي دقت. می باشد مختلف

بنیاد و قادري، (گردید  محاسبه) 1رابطه (کاپا  ضریب
1386 .(  

∑ = ضریب کاپا ∑ ( ×	 )
∑ ( ×	 )

           )1(  

  :آن در که
 r ماتریس،  در ردیفها تعدادXii در تعداد مشاهدات 

 معرف مجموع ترتیب به X+iو  +i ،Xiستون  و iردیف 

 Nهستند؛ و  خطا ام ماتریس iستون  مجموع ام و iسطر 
  .است خطاء ماتریس عناصر تعداد

  
  نتایج و بحث

 از یکی به عنوان ايماهواره تصاویر از استفاده  

عرصه  مدیریت و محیطی تغییرات نمایش برايمهم  منابع
 در هاداده این بررسی. می باشد مطرح محیطی هاي زیست

 پوشش هاي و هاکاربري تنوع با مختلف محیطی شرایط

نظر به اینکه از بین .نظر می رسد به ضروري گیاهی
دیگر  محققیناستفاده شده توسط هاي مختلف الگوریتم

روش  )2009؛ اشرف و یاسوشی، 1386شتایی و عبدي، (
مورد  هايبندي کاربريرا در طبقه طبقه بندي نظارت شده

 از پس .استفاده شده استنظر در منطقه مورد مطالعه 

 روش به اراضی بنديطبقه مذکور هايپردازش اعمال

هاي باغدر کالس اراضی کاربري و انجام شدهنظارت
 .گردید و اراضی فرسایشی استخراج اراضی بایر خرما،

-کالس در را منطقه اراضی کاربري نقشه 2شکل شماره 

اراضی  ،حاصله اساس نتایج بر. دهدمی نشان مذکور هاي
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   .اندداده اختصاص خود را به منطقه سطح از کمترین وسعت اراضی فرسایشی و بیشترین بایر

  
  1987 )ب 2005) فال: هاي در سال منطقه بمهاي کاربري اراضی نقشه - 2شکل 

  
 درخت خرما در کشت غالب بودنبه دلیل   

منطقه جداسازي این محصول به راحتی و با صحت و 
جهت حصول اطمینان از عدم . دقت باالیی انجام شد

وجود سایر محصوالت کشاورزي در منطقه مورد مطالعه 
افزار گوگل عالوه بر بازدید میدانی، استفاده از تصاویر نرم

 و پرسش از بومیان منطقه از محاسبات باندي مختلف رثا
 )یکبر باند  هفتو باند  یکبر باند  سهم باند یتقس(

سایر محصوالت با توجه به این که  اما .استفاده شد
هاي شهر و حوالی روستاها در تنها در پارك کشاورزي

سطح بسیار ناچیز وجود داشت از جداسازي آن صرف 
 با مطالعه مورد در منطقه مسکونی مناطق. نظر گردید

 امکان و لذا بود آمیخته هم در کامالً درختی پوشش

در  حتی دور از سنجش از استفاده با هاآن جداسازي

 میسر چشمی تفسیر و باندي محاسبات از استفاده صورت

 قرار اراضی بایر طبقه در این اراضی کاربري نبود، بنابراین

 محققان سایر توسط مشابهی در این زمینه نتایج .گرفت

  ).1392وحدتخواه و همکاران، (است  شده گزارش
هاي مختلف میزان سطح پوشش 1شماره جدول 

واقع در استان کرمان  بماراضی برحسب هکتار در منطقه 
هاي حاصل از آنالیز تصاویر مقایسه داده. دهدرا نشان می

دهد که سطح نشان می 2005و  1987هاي اي سالماهواره
درصد افزایش نشان  58/3هاي خرما حدود تغییرات باغ

 2/0سطح اراضی فرسایشی تغییرات  همچنین .داده است
تغییرات اراضی بایر روند  یاز طرف. دهدمینشان  درصد را
دشتکیان و  .دهدرا نشان می) درصد 7/3حدود (کاهشی 

در مطالعه تغییرات منطقه مروست یزد ) 1390(همکاران 



 27/  1395/  1شماره / 4جلد /مدیریت اراضینشریه 

 

   .اندیافتهدرصد افزایش  8/77بیان داشتند که اراضی کشاورزي 
  

 هاي مختلف اراضی برحسب هکتارمیزان سطح پوشش - 1جدول 
 کالس نوع کاربري درصد ) هکتار(مساحت 

 1987در سال  هاي مختلف اراضی برحسب هکتارمیزان سطح پوشش
 1 خرماباغ  11/7 37/4760
 2 اراضی بایر 88/89 51/60186
 3 فرسایشیاراضی  01/3 28/2015

 2005در سال  هاي مختلف اراضی برحسب هکتارمیزان سطح پوشش
 1 خرماباغ  69/10 46/7156
 2 اراضی بایر 11/86 6/57802
 3 فرسایشیاراضی  2/3 8/2135

  
دهد نشان می) 3(نتایج حاصل از بررسی شکل 

) خرما(کاربري باغی  2005تا  1987هاي که در طی سال
داراي بیشترین سطح تغییرات بوده است، به طوري که در 

سال در منطقه مورد مطالعه مقدار سطح تغییرات  18طی 
 یشیفرسا ین اراضیهمچن .هکتار بوده است 09/2396
در حالی  .باشندیهکتار م 5/120 یشیرات افزاییتغ يدارا

هکتار  91/2381ایر به میزان هاي اراضی بکه از کاربري
قسمت عمده این تغییرات مربوط به . کاسته شده است

نظر به. بوده است) خرما(به اراضی باغی  بایر تبدیل اراضی
  هاي خرما به دلیل رسد افزایش سطح زیر کشت باغمی

  
باشد، در نتیجه تمایل ارزش اقتصادي محصول خرما می

با توجه به شرایط آب و هواي  .به سمت آن بیشتر است
مناسب منطقه بم، این منطقه جهت توسعه و رشد باغات 

بنابراین با شناخت و مدیریت . باشدخرما مناسب می
اصولی کاربري اراضی در جهت کشت محصول مناسب، 

) بیابانی(توان از تخریب و گسترش اراضی بایر می
اي هدر مطالع) 1391(سنجري و همکاران  .جلوگیري کرد

زائی پرداختند و بیان در زرند، به بررسی روند بیابان
سال به میزان  29داشتند وسعت مناطق بیابانی طی 

  .هکتار کاهش یافته است 7/1582

  
  2005 و 1987 هايسال زمانی دوره در بم اراضی کاربري تغییرات میزان - 3شکل 

  
بعد از تهیه نقشه کاربري اراضی، اطمینان از 

-روش. باشدهاي به دست آمده، ضروري میصحت نقشه

. بندي وجود داردهاي متفاوتی جهت ارزیابی صحت طبقه
  Confusion Matrixيهادر این پژوهش از الگوریتم
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مقایسه که بر مبناي   Using Ground Truth ROIsو
اي با اطالعات هاي ماهوارهنقشه استخراج شده از داده

طور کلی میزان صحت به. گردیداستفاده  ،واقعی زمین
با  لندست هايماهواره +ETM و TMبندي تصاویر طبقه

به عنوان . محاسبه گردید ENVI 4.3افزار استفاده از نرم
ماهواره  +ETMمربوط به تصویر  2005مثال براي سال 

باغ هاي اراضی کاربريدر  کنندهصحت تولیدلندست، 
، 88/99به ترتیب و اراضی فرسایشی  اراضی بایر خرما،

چنین صحت هم. به دست آمددرصد  95/99 و 99/99
 خرما، باغهاي اراضی کاربريبراي  این تصویر کاربر

و  100، 100به ترتیب و اراضی فرسایشی  اراضی بایر
  .)2جدول ( به دست آمد درصد 37/99

  
  ماهواره لندست +ETM و TM ویرابندي تصمیزان صحت طبقه - 2جدول 

 کالس نوع کاربري )درصد(صحت تولید کننده  )درصد(صحت کاربري 

  )1987سال (ماهواره لندست  TMبندي تصویر صحت طبقه
 1 خرماباغ  44/99 00/100
 2 بایراراضی  99/99 99/99
 3 فرسایشیاراضی  77/99 42/99

  )2005سال (ماهواره لندست  +ETMبندي تصویر صحت طبقه
 1 خرماباغ  88/99 00/100
 2 اراضی بایر 99/99 00/100
 3 فرسایشیاراضی  95/99 37/99

    
-صحت طبقه )2( گونه که اعداد جدولهمان  

دهد در این مطالعه نتایجی با صحت بسیار بندي نشان می
، با 2003 ،ادور و کَزِنووایتپ(باال نسبت به تحقیقات مشابه 

با  1388، و همکاران یارزاندرصد،  7/88 یدقت کل
با  1386، يو عبد ییشتا، درصد 65/70 یصحت کل
  ارزیابی دقت .دست آمده استبه )درصد 87 یصحت کل

  
کاپا و صحت کلی براي هر پارامترهاي آماري، ضریب 

آورده شده  )3(ها استخراج شد که در جدول یک از نقشه
 هاينقشه باالي صحت دهنده نشان ضریب کاپا. است

 در غالب بودن محصول خرما دلیل به .باشدتولیدي می

 نقشه هایی لندست، ماهواره از داده هاي استفاده و منطقه

  .دست آمد به باال صحت با
  

  بنديپرآمترهاي ارزیابی صحت طبقه -3جدول 
 پارامتر آماري TMتصویر سنجنده  +ETMتصویر سنجنده 

  ضریب کاپا  66/99 86/99
 بنديصحت کلی طبقه 97/99 98/99

  
 به روش کاربري تهیه شده نقشه هاي تفسیر از

روش طبقه  که گردید مشخص نظارت شده بنديطبقه 
و  اراضی پوشش انواع تفکیک در نظارت شده بندي

 کاربري انواع و حاصل را مناسبی نتایج اراضی، کاربري

یغماییان و همکاران، (می نماید  تفکیک راحتی اراضی به
 طبقه بندي، متفاوت این الگوریتم هاي بین از). 1390

 بهترین الگوریتم عنوان به احتمال حداکثر الگوریتم

  یغماییان و (تحقیقات  نتایج بنابر که .گردید انتخاب

  
؛ کوین و 2004و رحمان،  ؛ بیاله1390همکاران، 

 دقت و صحت از مطالعه این نتایج و) 2012همکاران،

. باشدمی برخوردار الگوریتم ها به سایر نسبت باالتري
می  نشان طبقه بندي صحت جدول اعداد که همان گونه

 به نسبت باال بسیار صحت با نتایجی مطالعه این دهد در

ارزانی و همکاران، (است  آمده دست به تحقیقات مشابه
) 2004(جانسن  نظریۀ با نتیجه این .)1987؛ هاگر، 1388

 با را اراضی کاربري طبقه بندي قبول صحت قابل که
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 مطابقت می داند، درصد 85 تصاویر ماهوارهاي از استفاده

  .)1392سنجري و برومند، (د دار
  

  ترویجی رهیافت
هاي نتایج این تحقیق نشان داد که استفاده از داده )1

هاي مختلف ماهواره لندست قابلیت باالیی در سنجنده
 منطقه مورد مطالعه بررسی تغییرات کاربري اراضی در

  .دارد

از جمله تغییرات  هاي خرماباغتوسعه اراضی روند  )2
-است، که به نظر میدر منطقه مورد مطالعه  قابل مشاهده

رسد به دلیل توان تولید و ارزش اقتصادي این محصول 
 .باشد

نتایج این تحقیق نشان داد که سنجش از دور   )3
 کاهش تواند موجبتکنولوژي بسیار مفیدي است که می

 آمار و اطالعات آوريجمع براي نیاز مورد زمان و هاهزینه

هاي سنجش از دور از توانایی باالیی چنین دادهگردد و هم
 بنابراین .هاي کاربري اراضی دارنددر استخراج انواع نقشه

با در دست داشتن میزان و جهت تغییرات کاربري اراضی 
توان اقدامات مدیریتی الزم را جهت کاهش در منطقه می

 .منطقه اعمال نمود یاراضتخریب 

  
  منابع فهرست 

 سنجنده هايداده از استفاده با اراضی کاربري نقشه تهیه. 1388. حسینی. ز.س میر آخورلو و. خ ،.ح ارزانی .1
ETM+ پژوهشی-علمی فصلنامۀ). طالقان آبخیز حوزه مراتع از قسمتی موردي مطالعه( هفت لندست ماهواره 

 .160 تا 150 صفحۀ ،2 شمارة ،16 جلد .ایران بیابان و مرتع تحقیقات

تغییرات  بررسی. 1388 .رایگانی. ب و الدین خواجه. ج.س ،.کوپایی سلطانی .س ،.س قهفرخی، براتی .2
 منابع و کشاورزي فنون و علوم مجله. دور از از سنجش استفاده با شاهرخ قلعه حوزه زیر در اراضی کاربري
 .365-349): 1(47طبیعی، 

 در حوزه اراضی پوشش تغییرات روند بررسی. 1384. خسروشاهی. مهرجردي و م زارع .م ،.برخورداري، ج .3

 پژوهشکده خاك و آب حفاظت ترویجی علمی مجله.  RSو GISاز  استفاده با میناب استقالل سد آبخیز

 .2 ، شماره1 جلد .آبخیزداري و خاك حفاظت

 -تهران آب و خاك تحقیقات مؤسسه. 1:250000 ایران خاك هاي استعداد و منابع نقشه. 1380 .م.ح بنایی، .4

 .ایران

هاي سنجنده هاي طبیعی استان زنجان با استفاده از دادهتهیه نقشه جنگل. 1386 .حاجی قادري .ط و. ا.ا ،بنیاد .5
ETM+  627-638): 11( 42.مجله علوم و فنون کشاورزي و منابع طبیعی. 7ماهواره لندست. 

بررسی تغییر کاربري اراضی در ارتباط با شوري خاك سطحی در . 1390. راد. ه.پرور و مپاك. ، م.دشتکیان، ك .6
 .292-306): 2( 18فصلنامه علمی و پژوهشی تحقیقات مرتع و بیابان ایران، . منطقه مروست یزد

-پایان بازفت، آبخیز حوزه در ايماهواره هايداده از استفاده با اراضی کاربري نقشه تهیه. 1381. ن فرد،زاهدي .7

 .اصفهان صنعتی دانشگاه کشاورزي دانشکده ارشد خاکشناسی، کارشناسی نامه

. زرند منطقه در دور از سنجش روش به بیابانزائی روند بررسی. 1391. جاللی. ق برومند و ن، ،.سنجري ص .8
 .خرداد 28و  27ابان، کرج، یب یش ملیهما

 از استفاده با گذشته دهۀ سه در اراضی پوشش/ کاربري تغییرات پایش. 1392. برومند ن، و. سنجري ص .9

در  GISمجله کاربرد سنجش از دور و ). کرمان استان زرند منطقۀ: موردي مطالعۀ(دور  از سنجش تکنیک
 .67-57): 1(4علوم منابع طبیعی، 
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از  سنجش و جغرافیایی اطالعات از سیستم با استفاده محیطی ریزيبرنامه سازيمدل. 1380. ح حسنی، شیخ .10
 .مدرس تربیت دانشگاه طبیعی، جغرافیاي دکتري دوره رساله ،)طالقان منطقه موردي مطالعه(دور 

هاي هستانی زاگرس با استفاده از دادهتهیه نقشه کاربري اراضی در مناطق کو .1386. عبدي. و ا. شتایی، ش .11
ع طبیعی، مجله علوم کشاورزي و مناب). حوزه سرخاب خرم آباد لرستان: منطقه مورد مطالعه( +ETMسنجنده 

 .1، شماره 14جلد 

چاپ . انتشارات دانشگاه تهران). علوم خاك(کابرد سنجش از دور در علوم زمین . 1389. ك.، سپناهعلوي .12
 .ص 380 .سوم
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