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مقدمه
فعالیتهای انسانی میتواند تأثیر بسیار زیادی بر منابع طبیعی (مانند خاک) در مناطق خشک و نیمهخشک داشته باشد
(قیومی محمدی .)2330 ،کاربری اراضی شامل توصیف انواع بهرهبرداری از زمین بهمنظور رفع نیازهای گوناگون است
(فیضیزاده و همکاران .)1031 ،مهمترین اثر پدیدههای افزایش جمعیت و شهرنشینی تغییرات چشمانداز (زمیننما) 1است
که این تغییرات از یک رشته مشکالت محیطی ناشی میشود ،از قبیل از بین رفتن اراضی کشاورزی ،تناوبی از
ویژگیهای هیدرولوژی ،و کاهش گونههای زیستی (هان و همکاران .)2333 ،2با استفاده از تصاویر سنجش از دور،
میتوان دادههای متنوع ،ارزانتر ،بههنگام ،باکیفیت بهتر ،و البته با تکرار زیاد برای اهداف مختلف بهدست آورد (لنگفورد

0

و همکاران .)2333 ،تجزیه و تحلیل این دادهها میتواند بینشهای صحیحی برای تعامل انسان با محیط طبیعی فراهم
کند .بهخصوص استفاده از تجزیه و تحلیل تصاویر چندطیفی میتواند به انسان برای شناسایی پوشش زمین کمک کند
(بریان 0و همکاران .)2311 ،کاربری زمین یکی از مهمترین عواملی است که انسان از طریق آن محیط زیست را تحت
تأثیر قرار میدهد .کاربری اراضی بیشتر بر جنبة اجتماعی استفاده از زمین تأکید دارد و به عبارتی خروجی فعالیتهایی
است که انسان برحسب نیازهای اقتصادی و اجتماعی خود انجام میدهد .بهدلیل افزایش تغییرات مخرب کاربری اراضی،
که عمدتاً بهوسیلة فعالیتهای انسانی انجام میگیرد ،کشف و بارزسازی تغییرات و ارزیابی اثرهای محیط زیستی آنها
برای برنامهریزی و مدیریت آتی منابع ضروری است .با اطالع از نسبت تغییرات کاربریها در گذر زمان ،میتوان تغییرات
آتی را پیشبینی کرد و اقدامات مقتضی را انجام داد (فیضیزاده و میررحیمی.)1031 ،

مبانینظری
مطالعات گستردهای در زمینة استفاده از تصاویر ماهوارهای در تعیین کاربری انجام شده است؛ در ادامه به تعدادی از آنها
پرداخته خواهد شد .قیومی محمدی و مؤمنی ( )1033در مطالعهای نشان دادند گسترش محدودة شهر اصفهان به خارج از
محدودة هیدرولوژیک برخوار نیز کشیده شده و با احتساب اراضی تبدیلشده در این منطقه جمع کل اراضی تغییرِ
کاربرییافته در منطقة اصفهان به  01هزار هکتار بالغ میگردد .در چند دهة اخیر مطالعات متعددی در زمینة بهکارگیری
سنجش از دور و تصاویر ماهوارهای برای استخراج نقشههای کاربری اراضی و بررسی تغییرات ایجادشده در پوشش زمین
در داخل و خارج از کشور انجام گرفته و مدلهای بهکاربردهشده در تحقیقات یادشده ،با توجه به نوع الگوریتمهای
مورداستفاده ،نتایج متفاوتی داشته که به چند مورد از آنها اشاره میشود .واردالو و همکاران به بررسی روند زمانی
شاخصهای گیاهی برای طبقهبندی مزارع بزرگ کشاورزی شامل یونجه ،ذرت ،سویا ،و گندم با استفاده از تصویر
مودیس 0با قدرت تفکیک  203متر پرداختند و ،با توجه به روندهای زمانی متفاوت ،شاخصهای

EVI

و

NDVI

کالسهای مختلف را از هم تفکیک کردند .نتایج این پژوهش نشان داد تفکیکپذیری غالت در دورة بلوغ محصوالت
نسبت به دورة رشد آنها چشمگیرتر بوده است .بورآیانا و کوسایتساکولچ )2312( 1تغییرات کاربری اراضی را در حوضة
آبخیز فینچا ،واقع در ارومیا ،از ایالتهای جنوبی اتیوپی بین سالهای  1330تا  2330با استفاده از سنجش از دور و مدل
مارکو بررسی کردند .آنها در این مطالعه از تصاویر ماهوارهای لندست  TMدر سال  1330و  ETMدر سالهای  1330و
1. Landscape
2. Han et al.
3. Langford
4. Brian and Michael
5. MODIS
6. Boru Ayana and Kositsakulchai
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 2330بهره گرفتند؛ نتایج نشان داد اراضی کشاورزی و منابع آبی منطقه به میزان 00/03درصد و 30/13درصد افزایش
یافته است و کاهشها در محدودة وسیعی از جنگل ،علفزار ،مناطق باتالقی ،و بوتهزار بهترتیب به میزان 03/03درصد،
01/20درصد01/01 ،درصد ،و 20/31درصد تأملکردنی است .تسو و مادر )2331( 1با استفاده از تصاویر ماهوارة لندست
TM

سال  1333و

ETM

سال  2330دورة زمانی پانزدهساله را به روش الگوریتم حداکثر احتمال طبقهبندی کردند.

خروجی کار آنها نشاندهندة تغییرات در پنج کالس کاربری و کاهش پوشش اراضی جنگل ( -1/23درصد) ،زمینهای
حاصلخیز ( + 1/33درصد) ،منابع آبی (3/30درصد) ،و همچنین گسترش توسعة شهری (1/22درصد) بود .هاباتومی 2و
همکاران ( )2313با استفاده از تکنیکهای سنجش از راه دور و با استفاده از تصاویر ماهوارهای مطالعهای در زمینة
استفاده از زمین 0در مراتع بورانا 0انجام دادند .از تصاویر ماهوارهای لندست سال  ،1331 ،1310و  2330برای بررسی
تغییرات پوشش در طی زمان استفاده شد .تجزیه و تحلیل تصاویر نشان داد پوشش جنگل مراتع بورانا از 11/0درصد در
سالهای  1310تا  2313افزایش یافته است .بااینحال ،میزان پوشش علفهای هرز در طیل همان دوره از  03تا
02درصد کاهش یافته است .شاخصهای پوشش گیاهی طبیعی 0در سال  2330نسبت به سال  1310کاهش یافته است.
دالیل این تغییرات خشکسالی شدید ،افزایش جمعیت ،ضعف دولت در سیاست میان محرکهای اصلی است .در این
مطالعه سیاستهای مناسب برای استفاده از زمین کشاورزی براساس پتانسیل زیستمحیطی منطقه و دامداران برای
اطمینان از مدیریت پایدار مراتع بورانا پیشنهاد شده است .الکارادقی و همکاران ( )2313در مطالعهای به ارزیابی تغییر
کاربری زمین با استفاده از تصاویر ماهوارة چندمنظوره در استان سلیمانیة عراق پرداختند .عراق یکی از کشورهایی است
که شاهد رشد سریع منطقة حل و فصل بوده است .سنجش از دور و سیستم اطالعات جغرافیایی 1فناوریهای نرمافزاری
تحلیلی برای ارزیابی این پدیدة آشنا در سراسر جهان است .این مطالعه نشان میدهد به توسعة شهرکسازی در استان
سلیمانیه از سالهای  2331تا  2311با استفاده از تصاویر ماهوارهای لندست از دورههای مختلف پرداخته شده است .همة
تصاویر با استفاده از نرمافزار سنجش از راه دور طبقهبندی شدهاند تا نقشههای قدرتمند طبقهبندی استفاده از زمین تهیه
شود .از روش حداکثر احتمال در طبقه بندی تصاویر ماهواره ای استفاده شد .تصاویر لندست از منطقة مطالعه به چهار
طبقه تقسیم شد که عبارتاند از :جنگل ،پوشش گیاهی ،خاک ،و آب .نتایج تجزیه و تحلیل تغییر نشان میدهد در
مواجهه با تغییر جمعیت انفجاری در منطقة سکونت ،که رکورد 3/33درصد است و منطقة مسکونی افزایشی از 0/31درصد
در سال  2331به 12/31درصد در سال  ،2311از مدل ارزیابی دقت برای ارزیابی تصاویر طبقهبندیشده استفاده شده
است .دقت نتایج نشان میدهد دقت کلی طبقه بندی تصاویر ماهواره ای از 13/30درصد به 33/3درصد از سال  2331تا
 2311بوده است .این مطالعه به تصمیمگیرندگان در طرح شهری برای توسعة شهر آینده کمک خواهد کرد .اسالم 1و
همکاران ( )2313به طبقهبندی استفاده از زمین و تشخیص تغییر با استفاده از تصاویر چندرسانهای از راه تصاویر
ماهوارهای برای منطقة حفاظت شده چاناتی 3بنگالدش پرداختند .پناهگاه حیات وحش چاناتی 3تخریبشده از سال 1333
تاکنون تغییرات مختلفی را را متحمل شده است .در این مطالعه ،تغییرات استفاده از زمین از پناهگاه حیات وحش چاناتی
1. Tso and Mather
2. Habtamu
3. LULC
4. Borana
5. NDVI
6. GIS
7. Islam
8. Chunati
9. CWS
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از سال  2330تا  2310با استفاده از تصاویر لندست با سنجندههای  TMو  OLI /TIRSبررسی شد .از الگوریتم طبقهبندی
حداکثر احتمال برای ارزیابی طبقهبندی نظارتشده بر زمین استفاده شد .مشخص شد حدود  201هکتار سطح جنگل
تخریبشده در طی ده سال ( )2310-2330افزایش یافته و نرخ ساالنة تغییر /01درصد بوده است 103 .هکتار از مزارع به
سایر استفادههای زمینی تغییر کرده است .نتایج این مطالعه برای برنامهریزی و اجرای تصمیمات مهم مدیریتی بهمنظور
حفظ تنوع زیستی غنی حفاظت از حیات وحش چاناتی مفید خواهد بود.
جیمز رودریگز و همکاران ( )2313در مطالعهای به تأثیر تغییر کاربری زمین بر تنوع زیستی و اکوسیستم در جنگلهای
معتدل شیلی پرداختند و به این نتیجه رسیدند که تغییر کاربری زمین بر تنوع زیستی و خدمات اکوسیستم تأثیر میگذارد که
بهطور ذاتی مرتبطاند .درمورد اینکه چگونه تغییر کاربری زمین در سطح منظره تأثیر میگذارد ،جایی که بیشترین اثرها
گزارش شده ،کمبود مطالعات جدی وجود دارد .دانش مناسب این رابطه اطالعات مهمی برای برنامهریزی راهبردهای
حفاظت در اختیار قرار میدهد .چشمانداز جنگل جنوبی شیلی ،شامل جنگلهای معتدل وادیوین ،1بهعنوان نقطهای برای
حفاظت از تنوع زیستی تعیین شده است .بااینحال ،این چشمانداز تغییرات کاربری زمین داشته است .رشما راماچندران و
همکاران ( )2313در مطالعهای به تغییرات درازمدت زمین و زمین پوشش ( )2310-1323در غالت شرقی هند با استفاده از
الگوی دینامیک و چالشهای موجود در حفاظت از گونههای گیاهی پرداختند .منابع طبیعی در معرض فشار بیسابقهای
بهدلیل استفاده از زمین و پوشش زمین 2تغییر میکند .چنین تغییراتی بهطور قابلتوجهی بر میزان و شرایط جنگلهای
شرقی هند تاثیر گذاشته که موجب کاهش سطح جنگل و همچنین نابودشدن زیستگاههای متعدد گونههای نادر ،در معرض
خطر ،و تهدید و گونههای اندمیک میشود .از نقشههای تاریخی و تصاویر ماهوارهای از سال  1323تا  2310برای توسعة
نقشههای استفاده از زمین و پوشش زمین و تقسیمبندی استفاده شد .از مدل توزیع گونه مکث انت 0برای شبیهسازی توزیع
گونههای ریت 0و اندمیک استفاده شد .این مطالعه نشان میدهد غالت شرقی در طی حدود صد سال از بین رفته است.
برای دورة موردمطالعه (از سال  1323تا  )2310تخمین زده میشود حدود 1/32درصد از جنگل به کشاورزی تبدیل شده و
0/3درصد به زراعت علفزار تبدیل شده است .کاهش زیستگاهها عمدتاً در مناطق گجاپتی (ایالت اودیسه ،)0مهبابنگر( 1ایالت
تالنگانا ،)1و همچنین درنالمالی 3و تپه کولی 3رخ داده است .جردی انگالدا و همکاران ( )2311به تهیة نقشة زمین عملیاتی
در سطح کشور با استفاده از سری زمانی تصاویر ماهوارهای پرداختند .در این مقاله روششناسی برای تولید خودکار نقشههای
پوشش زمین در سطح کشور با استفاده از سریهای زمانی تصویر نوری با وضوح باال ارائه شده است؛ براساس طبقهبندی
نظارتشده و از پایگاههای دادة موجود بهعنوان دادههای مرجع برای آموزش و اعتبارسنجی استفاده شده است .راوات و
کومار ( )2310در مطالعهای به تغییر کاربری زمین /پوشش با استفاده از روشهای سنجش از دور و سیستم اطالعات
جغرافیایی برای بلوک هوالقق ،ناحیة المورا ،اوتاراکند هند پرداختند .تصاویر ماهوارهای لندست از دو دورة زمانی مختلف
مربوط به سنجندة

TM

سالهای  1333و  2313توسط پوشش زمین 13و محوطة زمینشناسی بهدست آمد .تغییرات در

1. Valdivian
2. LULC
3. MaxEnt
4. RET
5. Odisha
6. Mahbubnagar
7. Telangana
8. Nallamala
9. Kolli
10. GLCF
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بلوک هوالقق (از سالهای  1333تا  )2313در طی یک دورة بیستساله ،با استفاده از روش حداکثر احتمال طبقهبندی شد و
نرمافزار ادریسی 1بررسی شد .راوات و کومار به این نتیجه رسیدند که در طی دو دهة گذشته پوشش گیاه و زمینهای
مسکونی بهترتیب 0/01درصد ( 3/03کیلومتر مربع) و 0/00درصد ( 3/03کیلومتر مربع) افزایش یافته است .قرائتی جهرمی و
همکاران ( )1030با استفاده از تصاویر لندست و تکنیکهای دورسنجی به بررسی تغییرات کاربری اراضی حوضة کاشان در
بازة 01ساله ( )2313-1310پرداختند و بیان کردند اراضی شهری بهصورت کامالً خطی در کل بازه حدود  3برابر افزایش
یافته است و همچنین اراضی مرتعی در  11سال اول 20درصد افزایش یافته و پس از آن تا سال  2313نسبتاً ثابت باقی
مانده است .اراضی کشاورزی و باغات نیز در  11سال اول 21درصد کاهش یافته و پس از آن تا سال  2313حدود 01درصد
افزایش یافته است .رسولی و همکاران ( )1033در دشت قزوین تصاویر ماهوارهای را برای تشخیص تغییرات کاربری اراضی
و ارزیابی تأثیرات محیط زیستی بهکار بردند .دادههای مورداستفادة تصاویر ماهوارهای مربوط به سالهای  1331و 2332
بوده است .پس از اجرای مراحل پیشپردازش بر روی تصاویر ،طبقهبندی به روش حداکثر احتمال همانندی انجام گرفت.
درنهایت ،بهمنظور ارزیابی دقیق تغییرات کاربری اراضی در منطقة موردمطالعه روش انطباق جدولها و مقایسة دو تصویر
طبقهبندیشده در سالهای ذکرشده مورد استناد قرار گرفت .آنها بهمنظور بررسی اثرهای زیستمحیطی تغییرات حاصله ،از
روش شاخص زیانباری استفاده کردند .مقایسة نتایج بهدستآمده بیانگر ایجاد تغییرات اساسی در منطقة دشت قزوین است
و بیشترین افزایش مربوط به کاربریهای مسکونی و صنعتی است و در مقابل بیشترین کاهش مربوط به کاربریهای مرتع،
دیم ،و باغات میوه است .فیضیزاده و همکاران ( )1031در شهرستان ملکان به تهیة نقشة کاربری اراضی با استفاده از روش
طبقهبندی نظارتشده پرداختند و تصاویر ماهوارهای لندست  1را به روش حداکثر احتمال طبقهبندی کردند و قابلیت این
روش را در طبقهبندی پوشش و کاربری اراضی تأیید کردند .آشکارسازی و کشف تغییرات یکی از کاربردهای عمدة سنجش
از دور است .با استفاده از ویژگی تکراریبودن دادههای دورسنجی زمانهای مختلف ،امکان شناسایی و بررسی پدیدههای
متغیر و پویا در محیط وجود دارد .بر این اساس ،روشهای رقومی مختلفی برای آشکارسازی و کشف تغییرات و تحوالت
پدیدههای سطح زمین در سنجش از دور توسعه یافته است .بنابراین ،انتخاب روش و الگوریتم برای بازیابی و کشف این
تغییرات بهدلیل تأثیر درنتیجة آشکارسازی اقدامی مهم و اساسی است ،زیرا روش انتخابشده برای بازیابی و کشف تغییرات
با استفاده از تصاویر ماهوارهای در نتایج بهدستآمده و تفسیر و تحلیل آنها تأثیر قابلمالحظهای دارد .همچنین ،آرخی و
همکاران ( )1032در پژوهشی کارایی الگوریتمهای طبقهبندی شبکة عصبی مصنوعی و درختی در تهیة الیة کاربری اراضی
در منطقة درهشهر استان ایالم را بررسی کردند .در این پژوهش ،هدف اصلی مقایسة سه الگوریتم طبقهبندی شبکة عصبی
مصنوعی برای طبقهبندی پوشش سطح زمین حوزة درهشهر استان ایالم بوده است .نتایج حاصل از ارزیابی دقت تصاویر
طبقهبندیشده نشان داد روش طبقهبندی شبکة عصبی با دقت کل متوسط  32و ضریب کاپای  3/33دارای دقت بیشتری
نسبت به روش طبقهبندی درختی (با سه روش انشعاب) با دقت کل متوسط  33و ضریب کاپای  3/33است .در این پژوهش،
باالترین دقت طبقهبندی مربوط به طبقهبندی شبکة عصبی مصنوعی آرتمپ فازی بود .بنابراین ،این مطالعه کارایی و قابلیت
الگوریتمهای شبکة عصبی مصنوعی را در طبقهبندی تصاویر سنجش از دور اثبات میکند .سفیانیان و همکاران در پژوهشی
نقشة کاربری اراضی با استفاده از روش شبکة عصبی مصنوعی را در حوضة آبخیز کبودرآهنگ ،رزن ،و خونجین -تلخاب در
استان همدان تهیه کردند .در این پژوهش برای تهیة نقشة پوشش اراضی بخشی از استان همدان از دادههای رقومی
ماهوارهای IRSP6

استفاده شد .نخست ،تصاویر با میانگین خطای مربعات کمتر از  3/03پیکسل تصحیح هندسی شد .برای

1. ERDAS 9.3

پژوهشهایجغرافیایانسانی،دورۀ،25شمارۀ،5تابستان9911


656

طبقهبندی تصویر ،از روش طبقهبندی شبکة عصبی مصنوعی پرسپترون سهالیه با بهکارگیری نقشة شاخص گیاهی

1

بهعنوان دادة کمکی استفاده شد و ،درنهایت ،نقشة پوشش اراضی منطقه با  10طبقه تهیه شد .ضریب کاپا و صحت کلی
طبقهبندی به روش شبکة عصبی بهترتیب  33و 31درصد برآورد شد .مطالعة حاضر نشان داد روش طبقهبندی شبکة عصبی
قابلیت تهیة نقشة پوشش اراضی و الگوی کشت با صحت باال را داراست .هدف از این پژوهش پایش تغییرات کاربری
اراضی دشت خانمیرزا با استفاده از چهار روش حداکثر احتمال ،2شبکة عصبی مصنوعی ،0حداقل فاصله ،0و فاصلة
ماهاالنویی 0با استفاده از تصاویر چندزمانه و چندطیفی ماهوارة لندست سالهای  ،2331 ،1331و  2311است.

روشپژوهش
منطقة موردمطالعه

دشت خانمیرزا در عرض جغرافیایی  01درجة شمالی و طول جغرافیایی  01درجة شرقی در ارتفاع متوسط  1333متر از
سطح دریا قرار گرفته است .این منطقه از شمال به شهرستان بروجن ،از غرب به شهرستان اردل ،از طرف شرق به بخش
فالرد ،از جنوب به دهستان ریگ و بخش ارمند شهرستان لردگان از توابع استان چهارمحال و بختیاری محدود شده
است .موقعیت دشت در سطح استان و کشور در شکل  1نمایش داده شده است .این منطقه دارای  01روستا با جمعیتی
بالغ بر سیهزار نفر به مرکزیت شهر آلونی با دو دهستان خانمیرزا و جوانمردی است که ازجمله دشتهای حاصلخیز و
برتر استان از لحاظ پتانسیلهای کشاورزی محسوب میشود .حوضة آبخیز این دشت در بخش شمال و شمال غربی در
منطقة حفاظتشدة سبزکوه قرار دارد.

(سازمانجنگلها،مراتع،وآبخیزداریکشور)

شکل.9منطقةموردمطالعه



1. NDVI
2. Maximum Liklihood
)3. Artificial neural network (ANN
4. Minimum Distance
5. Mahalanobis Distance
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در این مطالعه بهمنظور تهیة نقشة تغییرات کاربری اراضی از چهار روش (حداکثر احتمال ،شبکة عصبی مصنوعی،
حداقل فاصله ،و فاصلة ماهاالنویی) در دشت خانمیرزا و از تصاویر لندست  ،1 ،0و  3در سه دورة زمانی ( ،2331 ،1331و
 )2311استفاده شده است .نخست ،در مرحلة پیشپردازش تصحیحات هندسی و رادیومتریک بر روی تصاویر اعمال شد و
با استفاده از روشهای مختلف نقشة کاربری اراضی برای این سه دوره تهیه و مقایسه شد .استفاده از هر نوع اطالعات
موضوعی منوط به آگاهی از میزان صحت و درستی آن است .صحت و درستی اطالعات درحقیقت میزان احتمال درستی
اطالعات است .برای ارزیابی دقت و صحت نقشهبندیهای طبقهشده ،با انطباق نقشههای طبقهبندیشده با نقشة واقعیت
زمینی حاصل از مطالعات میدانی ماتریس خطا 1تشکیل شد و براساس آن دقت کلی 2و ضریب کاپا 0محاسبه شد.
همچنین ،از نقشههای پوشش گیاهی  1/20333سازمان جنگلها و مراتع ،نقشههای توپوگرافی  ،1/03333نظر
کارشناسان و دادههای حاصل از بازدید میدانی (تعداد  03تا) استفاده شد .پردازش و تحلیل تصاویر ماهوارهای در محیط
نرمافزار  ENVI 5.3انجام شد و از نرمافزارهای  ،IDRISI 17 ،Google Earthو  ArcGIS10.2بهمنظور تجزیه
و تحلیل اطالعات استفاده شده است .در جدول  1مشخصات تصاویر ماهوارهای مورد استفاده ارائه شده است.
ماهوارهایمورداستفاده

جدول.9مشخصاتتصاویر
مشخصات
نامماهواره
لندست 0
لندست 1
لندست 3

نامسنجنده

تاریخ

تعدادباند

Row/ Path

ETM+

1331/13/11
2331/1/0
2311/1/23

1
3
11

03/110
03/110
03/110

TM
OLI

تصاویرماهوارهای

یشپردازش
پ 

بعد از آمادهسازی تصاویر ماهوارهای ،در مرحلة پیشپردازش روی تصاویر ماهوارهای اصالحات رادیومتریک اعمال شد.
هدف اصلی از این مرحله رفع خطاهای سیستماتیک و غیرسیستماتیک موجود در تصاویر خام و افزایش صحت و قابلیت
دستهبندی اطالعات رقومی مختلف است .در مرحلة پیشپردازش ،با یک سری عملیات بر روی دادههای خام (قبل از
هرگونه پردازش بصری یا رقومی) ،خطاهای رادیومتری ،اتمسفری ،هندسی ،و غیره موردتوجه قرار میگیرد .بنابراین،
شناسایی و تشخیص خطاهای احتمالی موجود در دادههای ماهوارهای اهمیت زیادی دارد .الزم است پس از دریافت
دادهها ،بررسی دقیقی دربارة آنها از نظر هندسی و رادیومتری بهعمل آید .حتی اگر قبالً تصحیحاتی روی این دادهها
بهعمل آمده باشد ،باید بهطور کامل از خطاهای چنین دادههایی آگاهی داشت (علویپناه و همکاران.)1031 ،
تصحیحهندسی

تصاویر اولیه و خام دادههای ماهوارهای ،بنا به دالیل مختلف ،مانند گردش زمین و تغییر در ارتفاع ماهواره دارای هندسة
ناصحیح بوده و در این حالت قابلاستفاده با سایر دادههای ماهوارهای و مقایسه با یکدیگر نیستند؛ از جملة این انحرافها
میتوان به تغییرات در ارتفاع و سرعت سکوی سنجنده ،انحنای زمین ،جابهجایی و پستی و بلندی اشاره کرد .منظور از
تصحیح هندسی جبران انحرافهاست .برای تطابق هندسی تصاویر موردنظر از نقشههای توپوگرافی  1/03333سازمان
جغرافیایی ارتش استفاده شد .تصاویر به روش استفاده از نقاط کنترل زمینی با خطای هندسی نیمپیکسل 0تطابق هندسی
1. Matrix Confuse
2. Accuracy Overall
3. Coefficient Kappa
4. RMS=0. 5
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شد .در مرحلة بعد ،برای تصحیح هندسی تصاویر با استفاده از روش نمونهبرداری مجدد تصاویر کُدگذاری زمینی 1شد تا
کلیة تصاویر از نظر هندسی با هم تطابق یابند و شرایط یکسانی بهدست آورند.
تصحیحرادیومتریک

تصحیحات رادیومتری شامل آن دسته از تصحیحات است که فقط بر روی درجات خاکستری اعمال میشود و فقط با
تغییر مقادیر آنها بهصورت مجزا (بهصورت پیکسل به پیکسل) سعی در جبران بعضی خطاهای موجود تصاویر ماهواره
ای دارند (فاطمی و رضایی .)1031 ،تصحیحات رادیومتری در قبال تغییرات منظر ،نوردهی ،دید هندسی ،شرایط جوی ،و
نویز سنجنده باید انجام گیرد .با استفاده از این تصحیح اثر ،اختالف زاویة خورشید و ارتفاع در دادههای چندزمانه برطرف
شد و آثار اتمسفر ،توپوگرافی ،و خطاهای سنجنده روی دادههای رقومی برطرف میشود .در این راستا ،با توجه به
اطالعات موجود در فراداده 2تصاویر ،کلیة تصاویر تصحیح و دارای مختصات یکسان میشوند .در این مطالعه از روش
چاوز به نام کاهش تیرگی پدیده برای تصحیحات رادیومتریک استفاده شد .در این روش فرض میشود در هر باند از
تصویر میتوان پیکسلهایی یافت که مقادیر آنها صفر یا نزدیک به یک است .بهاینترتیب ،اثر اتمسفری تابش انحرافی
بهصورت یک مقدار ثابت به پیکسلها در هر باند اضافه میشود .به همین دلیل ،برای حذف خطای رادیومتریک باید
ارزش پیکسلهای هر باند از حداقل  DNمربوط به باند کم شود .این فرایند بهمنظور کاهش تأثیرات پخش اتمسفری بر
روی تصویر است.
تصحیحاتمسفری

بعد از مرحلة  Stackباندهای تصاویر در مرحلة پیشپردازش تصاویر ،تصحیحات اتمسفری بر روی آنها انجام میگیرد.
بنابراین ،در این پژوهش از تصحیح اتمسفری تفریق تیره 0استفاده شد .این عمل بر روی هر دو تصویر انجام گرفت .تصحیح
اتمسفری در مواردی که به مقادیر انرژی ساطعشده از اشیا نیاز است یا هنگامی که شدت سیگنال ارسالی از طرف اشیا از
اثرهای اتمسفری کمتر باشد ضروری است (علویپناه و همکاران .)1031 ،تصحیح اتمسفری مهمترین بخش قبل از
پردازشهای تصاویر ماهوارهای از راه دور است .از این تصحیح بهخصوص در مواردی که مقایسه و تجزیه و تحلیل تصاویر
چندزمانه مدنظر است استفاده میشود و همچنین برای دستگاههای تصویربرداری چندطیفی مانند اسکنرهای سنجندههای
ماهوارة لندست ،که در بخش طیف مرئی و مادون قرمز نزدیک اطالعات را ثبت میکنند و جذب اتمسفر بهطور عمده بر
روی باندهای مرئی و مادون قرمز تأثیر میگذارد ،اهمیت دارد (هدجیمیتسیس 0و همکاران.)2313 ،
طبقهبندیتصاویر


بهمنظور طبقهبندی کاربری اراضی نظارتشده پس از تصحیحات انجامشده بر روی تصاویر ،نخست مناطق و مکانهایی
بهعنوان معرف مدل انتخاب شد .در این تحقیق شصت مکان پس از بررسی میدانی ،مشخصشدن تعدادی از نقاط با
استفاده از  ،Google Earthو برداشت نقاط با استفاده از جی پی اس 0مشخص شد و نوع کاربری فعلی مشخص شد و با
استفاده از این نقاط طبقهبندی تصاویر با استفاده از چهار الگوریتم حداکثر احتمال ،شبکة عصبی مصنوعی ،حداقل فاصله،
و فاصلة ماهاالنویی انجام شد؛ در ادامه هر یک از این روشها بهاختصار درج شده است .در انتخاب نقاط تعلیمی،
بهمنظور کاستن از انحراف معیار نسبت به میانگین طبقات و نیز افزایش میانگین طبقات از یکدیگر ،سعی شد نمونههای
1. Geo-Coding
2. data Meta
3. subtract Dark
4. Hadjimitsis
5. GPS
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انتخابی از مناطق همگن ،با سطوح کوچکتر ،به تعداد زیاد ،با پراکنش مناسب و همشکلبودن نمونهها در داخل هریک
از طبقات تا حد ممکن به تفکیکپذیری بهتر طبقات کاربری کمک نماید (کمپل2332 ،؛ ماتر)2330 ،؛ در ادامه ،به چهار
روش طبقهبندی تصاویر بهاختصار اشاره شده است.
روشحداکثراحتمال

روش حداکثر احتمال واریانس و کوواریانس کالسها را ارزیابی میکند .برای این کار فرض میشود همة مناطق آموزشی
از پراکنش نرمال برخوردارند .درحقیقت ،نمونههای کالسهای آموزشی باید معرف آن کالس باشند .بنابراین ،تا حد
امکان باید از نمونههای بیشتری استفاده شود تا تغییرات بسیاری از ویژگیهای طیفی در این گسترة پیوسته قرار گیرد.
بنابراین ،شرط توزیع نرمال در روش حداکثر احتمال اهمیت خاصی دارد (علویپناه.)1031 ،
ماهوارهایباروششبکةعصبیمصنوعی

طبقهبندیتصاویر


رزنبالت 1برای اولین بار در سال  1330شبکههای عصبی مصنوعی را طراحی کرد .در این ساختار ،برای آموزش شبکه،
نمونههای آموزشی از طریق الیة ورودی وارد شبکه میشوند و بعد از ضربشدن در وزنة ارتباطدهندة نرونها ،وارد الیة
میانی میشوند .در هر نرون از الیة میانی یک تابع فعالیت بر روی ورودیها اعمال میشود و مقادیر محاسبهشده به الیة
خروجی فرستاده میشود .در این مرحله ،خروج شبکه با مقدار مطلوبی که از شبکه انتظار میرود مقایسه میشود و مقدار
خطای موجود ،از روشهای مختلف ،با تغییر در وزنة ارتباطدهندة نرونها در شبکه تعدیل میشود .معموالً ،برای این کار
از الگوریتمهایی مثل پس انتشار خطا 2استفاده میشود .این الگوریتم ،با استفاده از گرادیان تابع هزینه ،وزنة شبکه را برای
کاهش میزان خطای شبکه تعدیل میکند .این کار تا زمانی ادامه پیدا میکند که مقدار خطای شبکه به ازای همة
نمونههای آموزشی به یک مقدار حداقل ،که برای شبکه از قبل تعیین شده ،برسد (اتکینوس و تتنال.)1331 ،0
طبقهبندیحداقلفاصله
روش 

روش طبقهبندی حداقل فاصله از میانگین روشی است که پس از تعیین مقادیر میانگین طیفی در هر باند ،با
مشخصشدن پیکسلی که میانگین ارزش طیفی نمونههای تعلیمی هر طبقه را به خود اختصاص داده ،فاصلة هر پیکسل
طبقهبندینشده با پیکسلهای میانگین مقایسهشده و سپس پیکسل موردنظر به کالسی اختصاص مییابد که کمترین
فاصله با میانگین را دارد .هر پیکسل به طبقهای تعلق میگیرد که کمترین مقدار فاصله را تا میانگین آن طبقه داشته
باشد .این نوع طبقهبندی از نظر ریاضی ساده و از نظر محاسباتی کاراست ،ولی مبنای نظری آن به اندازة طبقهبندی
حداکثر مشابهت قوی نیست (تسو و مادر.)2333 ،
فاصلةماهاالنویی

این روش بسیار شبیه به روش حداقل فاصله از میانگین است ،با این تفاوت که در این روش از ماتریس کواریانس نیز
استفاده میشود و در این روش فرض میشود هیستوگرام باندها بهصورت نرمال است (لو و ونگ )2331 ،و درنهایت
بهمنظور مقایسة تغییرات کاربری صورت گرفته در دورههای مختلف بر روی تصاویر ماهواره ای ازروش های طبقهبندی
تصاویر استفاده شد.

1. Rosenblatt
2. Back Propagation
3. Atkinson and Tatnal
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ارزیابینتایجطبقهبندی


در تحقیقات و بررسیهای مربوط به طبقهبندی و تهیة نقشههای مختلف تعیین صحت حاصل از طبقهبندی ضروری است.
هدف از بررسی صحت ارزیابی میزان همخوانی نقشة حاصل از طبقهبندی با واقعیت زمینی است .با مقایسة یکایک
پیکسلهای نقشة طبقهبندیشده با پیکسلهای متناظر در نقشة واقعیت زمینی مشخص میشود که چه تعداد پیکسل در
طبقات مختلف صحیح طبقهبندی شده و چه تعداد بهاشتباه به طبقات مختلف تعلق گرفته است .حاصل این ارزیابی بهصورت
جدول خطا ارائه میشود (پال و مادر .)2330 ،با استفاده از جدول خطا ،صحت کلی و ضریب کاپا محاسبه میشود (لطیفی و
همکاران .)1031 ،در تصاویر لندست از شصت نمونة تعلیمی در تعیین کاربری برای طبقهبندی استفاده شد و 03درصد از هر
طبقه بهعنوان نمونهها در ارزیابی صحت نتایج طبقهبندی درنظر گرفته شد .پس از ارزیابی صحت طبقهبندی نقشة کاربری
اراضی تولیدی به محیط  ArcGISمنتقل شد و مساحت طبقات کاربری اراضی تعیین شد و درنهایت درصد تغییرات مساحت
انواع کاربری اراضی با استفاده از دستور  CROSSTABدر نرمافزار  IDRISI17مشخص شد.

بحثویافتهها

در این مطالعه بهمنظور بررسی تغییرات کاربری در سه دهة گذشته در دشت خانمیرزا از چهار روش حداکثر احتمال ،شبکة
عصبی مصنوعی ،حداقل فاصله ،و فاصلة ماهاالنویی استفاده شد و برای بررسی دقت طبقهبندی تصاویر ،از نمونههای
آزمایشی ،نسبت به محاسبة دقت با بهرهگیری از ماتریس خطا و محاسبة شاخصهای آماری دقت کل ،ضریب کاپا استفاده
شد .پس از انجامدادن تصحیحات الزم بر روی تصاویر ماهوارهای ،طبقهبندی کاربری اراضی انجام شد .جدول  2دقت
طبقهبندی برای نقشة کاربریهای استخراجشدة سالهای  ،2331 ،1331و  2311را با استفاده از الگوریتمهای متفاوت نشان
میدهد .همانطورکه از جدول  1مشخص است ،روش شبکة عصبی مصنوعی برای سالهای  ،2331 ،1331و 2311
بهترتیب با دقت کلی  ،33/00 ،32/01و  33/23عملکرد مناسبتری نسبت به دیگر روشها داشته است .روش حداکثر
احتمال نیز بهترتیب با دقت کلی  ،31/10 ،33/3و 31/13درصد الگوریتم مناسب جهت طبقهبندی کاربری اراضی برای منطقة
موردمطالعه بوده است .روش حداقل فاصله ،نسبت به سایر روشها ،دقت کلی و ضریب کاپای پایینتری داشته است.
شدهدرسالهایموردبررسی


استخراج
یهای
الگوریتمهایمتفاوت،کاربر 

جدول.5ارزیابیدقتطبقهبندی
سال9114
روش

سال5094

سال5004

دقتکلی

ضریبکاپای

دقتکلی

ضریبکاپای

دقتکلی

ضریبکاپای

(درصد)

کلی

(درصد)

کلی

(درصد)

کلی

32/01

3/331

33/00

3/311

33/23

3/303

حداکثر احتمال

33/33

3/311

31/10

3/310

31/13

3/133

حداقل فاصله

11/0

3/132

11/12

3/033

00/31

3/02

فاصلة ماهاالنویی

31/21

3/30

33/31

3/102

11/21

3/100

شبکة عصبی
مصنوعی

در ادامه ماتریس خطا مربوط به سال  2311برای چهار الگوریتم موردبررسی ارائه شده است.
جدول  0ماتریس خطای طبقهبندی الگوریتم شبکة عصبی مصنوعی است .همانطورکه مشخص است ،سه کاربری اراضی
پست نمدار ،کشاورزی ،و مسکونی با خطاهایی بهترتیب صفر ،2/3 ،و 1/0درصد دارای حداقل خطا در بین کاربریهای موجود
است .دقت کلی مربوط به الگوریتم شبکة عصبی مصنوعی برابر با 33/23درصد و ضریب کاپای کلی برابر با  3/303است.
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.ماتریسخطایطبقهبندیالگوریتمشبکةعصبیمصنوعی

جدول9
9
کاربری
باغ
62/9
مرتع
0
اراضی پست نمدار
0
کشاورزی
75/1
اراضی بدون پوشش گیاهی
0
مسکونی
0
خطای حذف (دقت نقشه بردار)
75/1
دقت کلی33/23 :درصد

5

9

6

2

0
26/6
0
0
71/8
0
71/8

0
0
100
0
0
0
0

1/6
0
0
97/1
0
1/7
6/9

0
52
0
0/1
21/1
0/6
52/2

خطایکاری(دقتکاربر)

4

0
0
0
1/5
5/1
96/2
7/2
ضریب کاپای کلی3/303 :

0/7
2/2
11/8
21/8
11/5
15
100

.ماتریسخطایطبقهبندیحداکثراحتمال

جدول6
کاربری

9

باغ
96/5
0
مرتع
0
اراضی پست نمدار
کشاورزی
7/7
اراضی بدون پوشش گیاهی
0
مسکونی
0
بردار)
ه
نقش
خطای حذف (دقت
7/7
دقت کلی31/33 :درصد

5

9

6

0/1
75
0
2/6
61/5
0
67

0
0
98/2
1/2
0
0
1/2

2
0
0
95/6
0
1/8
2/8

2

4

خطایکاری(دقتکاربر)

0/6
0
0
22/2
0
0
1/1
0/2
0/2
10/2
97/8
6/5
66
29/1
ضریب کاپای کلی3/133 :

5/1
9/8
11/2
26/5
2/6
11
100

طبقهبندیحداقلفاصله
جدول.2ماتریسخطای 
کاربری

9

باغ
100
مرتع
0
اراضی پست نمدار
0
کشاورزی
0
0
اراضی بدون پوشش گیاهی
0
مسکونی
خطای حذف (دقت نقشه بردار)
0
دقت کلی00/31 :درصد

5

9

6

0
92/1
0
0
5/9
0
5/91

0
0
72/2
0
61/2
0
61/19

60/8
1/1
0
25/1
61/2
0/2
12/96

2

4

خطایکاری(دقتکاربر)

0
0
10/1
97/1
0
0
5/1
0
0/7
6/2
82
0
15/98
97/59
ضریب کاپای کلی3/02 :

11/9
19/2
11/1
69/9
12/1
11/2
100

.ماتریسخطایطبقهبندیفاصلةماهاالنویی

جدول4
کاربری

9

100
باغ
0
مرتع
اراضی پست نمدار
0
کشاورزی
0
اراضی بدون پوشش گیاهی
0
مسکونی
0
0
خطای حذف (دقت نقشه بردار)
دقت کلی11/21 :درصد

5

9

6

0
76/2
0
0
67/1
0
67/1

0
0
99/2
0
0/1
0
0/1

16/8
1/1
0/5
82/2
0/6
0
11/1

2

4

خطایکاری(دقتکاربر)

0/1
0
7/9
92/1
0
0
6/2
0
6/9
5/2
82/2
0
15/1
92/1
ضریب کاپای کلی3/100 :

7/1
12/9
11/9
17/8
1/8
11/6
100

نقشة کاربری اراضی منطقه با روش طبقهبندی نظارتشده و الگوریتم شبکة عصبی مصنوعی و با استفاده از نقاط
معرف در سال  1331در شکل  2ارائه شده است .کمترین کاربری مربوط به کاربری باغ با 1/1درصد و بیشترین مساحت
مربوط به اراضی سنگی و لخت با 02/1درصد است.
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طبقهبندیکاربریاراضیدرسال9114


طبقهبندیکاربریاراضیدرسال5004


طبقهبندیکاربریاراضیدرسال5094








درسالهای،5004،9114و5094

طبقهبندیکاربریاراضیبااستفادهازالگوریتمشبکةعصبیمصنوعی
شکل .5
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در شکل  2نقشة کاربری اراضی منطقه با روش طبقهبندی نظارتشده و الگوریتم شبکة عصبی مصنوعی در
سالهای  ،2331 ،1331و  2311ارائه شده است .نتایج طبقهبندی کاربری در سال  2331نشان داد کمترین کاربری
مربوط به کاربری باغ با 2درصد و بیشترین مساحت مربوط به اراضی کشاورزی با 03درصد است .همانطورکه از جدول 1
نیز مشخص است ،طی زمانهای  1331تا  2331از میزان اراضی سنگی و لخت کاهش یافته و به اراضی کشاورزی
افزوده شده است؛ بهطوری که میزان این افزایش برای کاربری کشاورزی از  1013/0هکتار به  1310/0هکتار رسیده
است .کاربری مسکونی نیز روندی افزایشی داشته؛ بهطوریکه از  013/3هکتار به  303/1هکتار رسیده است .نتایج نشان
میدهد روند تغییرات کاربریهای کشاورزی ،باغ ،و مسکونی روندی افزایشی داشته و کاربریهای اراضی سنگی و لخت،
مراتع ،و اراضی پست نمدار در منطقه کاسته شده است .در جدول  1انواع کاربری و درصد اختصاصیافته به هر کاربری
در سالهای  ،2331 ،1331و  2311درج شده است.
سالهای،5004،9114و(5094الگوریتمشبکةعصبیمصنوعی)
یهایمختلفمربوطبه 
جدول.7مساحتکاربر 
9114
کاربری

5094

5004

مساحت

مساحت

مساحت

مساحت

مساحت

مساحت

(هکتار)

(درصد)

(هکتار)

(درصد)

(هکتار)

(درصد)

مسکونی

218/9

5/7

918/7

2/8

1002/8

7/6

اراضی سنگی و لخت

2980/5

16/7

1888/1

51/9

6111

12/1

کشاورزی

1529/5

9/8

2872/5

19

10151/2

76/5

اراضی پست نمدار

6267/1

18/7

761/1

2/6

611/9

1/2

مراتع

5698/1

65/2

501/8

6/6

97/2

0/7

باغ

662

1/2

629/5

6

152/2

5/6

مجموع

11060/5

100

11060/5

100

11060/5

100

2016

2006

12000.0

1996

10000.0

6000.0
4000.0
2000.0
0.0
باغ

مراتع

سطوح مرطوب

کشاورزی

اراضی سنگی و

مسکونی

لخت

هایمربوطبهسالهای،5004،9114و(5094الگوریتمشبکةعصبیمصنوعی)


کاربری
شکل.9

مساحت به هکتار

8000.0
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تغییراتکاربریاراضی

در این مطالعه پس از تعیین کاربریهای موردبررسی منطقه با استفاده از دستور  CROSSTABدر نرمافزار  IDRISI17دو
تصویر طبقهبندیشده مقایسه شده است .نتایج حاصل از مقایسه پس از طبقهبندی سالهای  2331-1331و -2331
 2311در جدول  3درج شده است .ازجمله تغییرات مشهود در این مقایسه تغییر کاربری اراضی سنگی و لخت به
کشاورزی است .کالسهای کاربری مربوط به تصویر سال  1331به شکل ستونی و تصویر سال  2331به شکل سطری
ارائه شده است .مقادیر جدول نشاندهندة میزان تغییرات کاربری در کالسهای مختلف برحسب هکتار است.
سالهای(5004-9114برحسبهکتار)
کاربریدرکالسهایمختلفدر 

جدول.8میزانتغییرات
سال5004

سال 1331

کاربری

مسکونی

مسکونی

795/7
27/7
112/1
11/6
7
6/8

اراضی سنگی و لخت
کشاورزی
اراضی پست نمدار
مراتع
باغ

اراضیسنگیو
لخت

6000
50/9
68
20/2
1/2

کشاورزی

1602/5
8711/9
127/5
2/2
8/1

اراضیپست
نمدار


10/5
2/8
185/7
0
11

مراتع

باغ

9/2
16/9
66/1
26/2
0

99/2
70/2
11
1/1
619/9

با توجه به نتایج حاصل از مقایسة کاربریهای سال  1331و  ،2331میتوان برداشت کرد که حدود  1230/0هکتار از
اراضی سنگی و لخت در این فاصلة زمانی به اراضی کشاورزی تبدیل شده است و همچنین  111/0هکتار از اراضی
کشاورزی به کاربری مسکونی و همچنین  10/1هکتار از اراضی سنگی و لخت به کاربری مسکونی تبدیل شده است.
سالهای(5094-5004برحسبهکتار)
کاربریدرکالسهایمختلفدر 

جدول.1میزانتغییرات
سال5094

سال 2331

کاربری

مسکونی

مسکونی
اراضی سنگی و لخت
کشاورزی
اراضی پست نمدار
مراتع
باغ

331/1
10/1
11/2
03/3
1/0

اراضیسنگیو
لخت

کشاورزی

اراضیپست
نمدار


مراتع

باغ

-

-

-

-

-

2312/0
3/1
13/2
0/2
21

1110
3031/3
11/2
23
21/0

0/0
213/0
-

0/0
10/2
11/1
1/0

03/3
21
0/1
02/1
031/3

نتایج حاصل از تغییرات کاربری کالسهای مختلف در سالهای  2331و  2311در جدول  3ارائه شده است .بیشترین
تغییر کاربریهای موجود ،تغییر کاربری اراضی سنگی و لخت به کاربری کشاورزی است که  1110هکتار از اراضی
سنگی و لخت در سال  2331به اراضی کشاورزی در سال  2311تبدیل شده است .از دیگر تغییر کاربریهای مشهود در
منطقه ،تغییر کاربری اراضی سنگی و لخت و مراتع به اراضی مسکونی است؛ بهطوریکه  10/1هکتار از اراضی سنگی و
لخت و  03/3هکتار از اراضی مرتع به کاربری مسکونی تبدیل شده است .همانگونهکه در جدول  3نیز مشخص است،
براساس نتایج پژوهش ،طی بیست سال اخیر ،مساحت یک اکوسیستم پایدار غیرکشاورزی و اراضی مرتعی آن با شتاب
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نگرانکننده کاهش یافته و به تبع آن سطوح کشاورزی آمایشنشده و سودجویانانه و بدون توجه به ارزیابی توان محیطی
و اکولوژیک افزایش چشمگیری یافته است؛ این رخداد چیزی نیست جز انحطاط اراضی و اکوسیستمهای زیستمحیطی
و بومشناختی .نتیجهگیری دیگر اینکه فعالیتهای کشاورزی (زراعت و باغ) همگام با هم افزایش نیافته و عمدتاً زراعت
بوده است .نیز به ویژگیهای ژئومورفولوژیک دشت خانمیرزا برمیگردد که بیشتر سطح آن در گذشته اراضی پست نمدار
بوده و درواقع کاربری کشاورزی نداشته است .چون تهویه و زهکشی خاک و بافت سنگین خاک چنین تناسبی را بروز
نداده است ،بلکه کاربری طبیعی و منابع طبیعی داشته و متعاقباً و بهصورت آمایشنشده کاربری کشاورزی بدان تحمیل
شده که میتواند عواقب نگرانکنندهای برای این دشت و روستاهای پیرامونی آن داشته باشد.

یجهگیری
نت 
توسعة روزافزون فناوریهای سنجش از دور ،سیستم اطالعات جغرافیایی ،و استفاده از دادههای زمانی -مکانی آنها
بهمنظور بررسی روند تغییرات میتواند به مدیران و استفادهکنندگان برای مدیریت و برنامهریزی و کاربرد سیاستهای
توسعة پایدار کمک کند .بنابراین ،در این راستا این مطالعه بهمنظور بررسی تغییرات کاربری در سه دهة گذشته (سالهای
 ،2331 ،1331و  )2311در دشت خانمیرزا با کاربردِ چهار روش حداکثر احتمال ،شبکة عصبی مصنوعی ،حداقل فاصله ،و
فاصلة ماهاالنویی انجام شد و پس از انجامدادنِ تصحیحات الزم بر روی تصاویر ماهوارهای طبقهبندی کاربری اراضی
انجام شد .برای بررسی دقت طبقهبندی تصاویر ،از نمونههای آزمایشی ،نسبت به محاسبة دقت با بهرهگیری از ماتریس
خطا و محاسبة شاخصهای آماری دقت کل ،ضریب کاپا استفاده شد .نتایج نشان داد روش حداکثر احتمال و شبکة
عصبی مصنوعی از دیگر روشها مناسبتر بوده است .روش شبکة عصبی مصنوعی برای سالهای  ،2331 ،1331و
 2311بهترتیب با دقت کلی  ،33/00 ،32/01و  33/23عملکرد مناسبتری نسبت به دیگر روشها داشته است .روش
حداکثر احتمال نیز بهترتیب با دقت کلی  ،31/10 ،33/3و 31/13درصد الگوریتم مناسب جهت طبقهبندی کاربری اراضی
برای منطقة موردمطالعه بوده است .روش حداقل فاصله نسبت به سایر روشها وضعیت نامناسبتری ازنظر دقت کلی و
ضریب کاپا داشته است .از تغییرات اساسی اتفاقافتاده در کاربری موجود ،میتوان به افزایش کاربری کشاورزی ،مسکونی،
و کاهش اراضی پست نمدار و اراضی سنگی و لخت اشاره کرد .بیشترین تغییر کاربریهای موجود تغییر کاربری اراضی
سنگی و لخت به کاربری کشاورزی است که  1110هکتار از اراضی سنگی و لخت در سال  2331به اراضی کشاورزی در
سال  2311تبدیل شده است .از دیگر تغییر کاربریهای مشهود در منطقه تغییر کاربری اراضی سنگی و لخت و مراتع به
اراضی مسکونی است؛ بهطوریکه  10/1هکتار از اراضی سنگی و لخت و  03/3هکتار از اراضی مرتع به کاربری مسکونی
تبدیل شده است .سه کاربری مسکونی ،کشاورزی ،و باغ روند افزایشی داشتهاند؛ بهطوریکه بهترتیب از  ،3/3 ،0/1و
1/1درصد در سال  1331به  ،12/0 ،1/2و 0/2درصد در سال  2311رسیده است .بنابراین ،بیشترین تغییر مربوط به افزایش
سطح زیر کشت کشاورزی بوده که به میزان  3112/2هکتار افزایش داشته است .کاربریهای اراضی سنگی و لخت،
مرتع ،و اراضی پست نمدار روندی کاهشی داشته است؛ بهطوریکه بهترتیب در سال  1331از  ،13/1 ،02/1و 20/0درصد
به  ،1/0 ،10/1و 3/1درصد رسیده است.
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