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 331 ات:صفح تعداد         13/6/3131دفاع:  تاریخ        کشاورزی و منابع طبيعی: دانشکده 

 :چکیده

 هابرداریبهره تخریبی اثر کاهش جهت اراضی مدیریت و ریزیامکان برنامه ،یاضار یبا ارزیابی تغییرات کاربر

در  یزیر از ارکان مهم برنامه یکیمناسب  تیفیبا صحت باال و ک یاراض ینقشه کاربر هیته. گرددمی پذیرامکان

 یاراض ینقشه کاربر هیپژوهش، ته نیاست. هدف از ا یاز جمله مرتعدار یعیمختلف به خصوص منابع طب یها عرصه

با استفاده از  یرقوم یها موجود در گوگل ارث و روش ریتصاو یچشم ریتفس یها با استفاده از روش لیاستان اردب

 یزمان ی در بازه راتییتغ یابی( ماهواره لندست و انتخاب روش مناسب ارز5151سال ) OLI( و 5391) TM ریتصاو

 یمصنوع یحداکثر احتمال، شبکه عصب ،یچشم ریتفس هایروش ییراشده بوده است. ابتدا کا انتخاب  ریتصاو

(ANNو ش )ینیحاصل با استفاده از نقاط کنترل زم هایاز نقشه کیصحت هر یابیشد و پس از ارز سهیمقا ءگرای، 

سال انجام  نیدر ا یچشم ریدرصد )روش تفس 9/95، 1/11، 9/15برابر  5391سال  یبرا بیبه ترت کیصحت هر

 بندیحاصل از طبقه هایدرصد برآورد شد. نقشه 95و  34، 9/11، 4/33برابر با  5151سال  ینگرفته است( و برا

صحت  نیاز باالتر یبرخوردار لیبه دل 5151سال  یگوگل برا ریتصاو یچشم ریو تفس 5391 سال یبرا ءگرایش

 5391 هایسال نینشان داد که در ب جیقرار گرفت. نتا بندیپس از طبقه سهیبه روش مقا راتییتغ یآشکارساز یمبنا

 یو مناطق مسکون مید زراعت ،یهکتار کاهش و زراعت آب 3455و  11155 ترتیب به هامراتع و جنگل 5151تا 

در  5151تا  5391 یزمان هایکه در بازه یراتییتغ نتری. عمدهاندافتهی شیهکتار افزا 51111و  14139، 54519

هکتار است که  43991و  545134برابر با  بیبه ترت یکشت آب یو اراض مزاریمراتع به د لیداده است تبد منطقه رخ

شناخت  یبرا یا ماهواره یها راستا داده نای در است. یتیریمد هایاستیدر س یدر بازنگر یجد یضرورت انگریب

 اند. با ارزش اریدر طول زمان بس راتییتغ صیو تشخ عیدر مناطق وس یاراض یکاربر یالگو

 .  ، شیءگرادور از  سنجش: اردبیل، کاربری اراضی، ها دواژهیکل
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 .Error! Bookmark not defined...................... 8 لندست یرو بر TIRS و OLI یها سنجنده -2-5-5-2

 .Error! Bookmark not defined....................................................................................... گوگل ریتصاو -2-6
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 مواد و روش پژوهش سوم: فصل

 .Error! Bookmark not defined........ مطالعه مورد منطقه یمیاقل و یعموم تیوضع ت،یموقع یبررس -3-1

 .Error! Bookmark not defined........................................................................................ تحقیق روش -3-2

 .Error! Bookmark not defined................................................................................. ریتصو انتخاب -3-2-1

 .Error! Bookmark not defined. مطالعه مورد منطقه سطح در یفنولوژ و یفصل راتییتغ تیوضع -3-2-2

 .Error! Bookmark not defined................................................ ریتصاو یساز آماده و پردازش شیپ -3-2-3

 .Error! Bookmark not defined........................................................................... لندست ریتصاو -3-2-3-1

 .Error! Bookmark not defined.......................................................................... هاهیال ادغام -3-2-3-1-1

 .Error! Bookmark not defined......................................................... هاداده یهندس حیتصح -3-2-3-1-2

 .Error! Bookmark not defined...................................................... یکیتوپوگراف یسازنرمال -3-2-3-1-3
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 .Error! Bookmark not defined........................................ یکیومتریراد و یاتمسفر حیتصح -3-2-3-1-4

 .Error! Bookmark not defined............ مطالعه مورد منطقه برش و ریتصاو کردن کیموزائ -3-2-3-1-5

 .Error! Bookmark not defined............................................... مناسب یباند بیترک انتخاب -3-2-3-1-6

 .Error! Bookmark not defined............................................................................. گوگل ریتصاو -3-2-3-2

 .Error! Bookmark not defined....................................... ریتصاو برش و کیموزائ استخراج، -3-2-3-2-1

 .Error! Bookmark not defined......................................................... مناسب اسیمق انتخاب -3-2-3-2-2

 .Error! Bookmark not defined........................................................................................... پردازش -3-2-4

 .Error! Bookmark not defined............................................................................. یچشم ریتفس -3-2-4-1

 .Error! Bookmark not defined.............................................................. شده نظارت یبندطبقه -3-2-4-2

 .Error! Bookmark not defined.............................................................. یمصنوع یعصب شبکه -3-2-4-3

 .Error! Bookmark not defined........................................................... یاهیچندال پرسپترون -3-2-4-3-1

 .Error! Bookmark not defined...................................................................... یبازگشت انتشار -3-2-4-3-2

 .Error! Bookmark not defined............................................شبکه یمعمار و پارامتر انتخاب -3-2-4-3-3

 .Error! Bookmark not defined.................................................................... ءگرایش یبند طبقه -3-2-4-4

 .Error! Bookmark not defined....................................................................... یساز سگمنت -3-2-4-4-1

 .Error! Bookmark not defined............................................................................ یریگ نمونه -3-2-4-4-2

 .Error! Bookmark not defined....................................................................................پردازش پس -3-2-5

 .Error! Bookmark not defined............................................................................ صحت یابیارز -3-2-5-1

 .Error! Bookmark not defined.......... یبند طبقه از پس سهیمقا روش با راتییتغ یآشکارساز -3-2-5-2

 

 پژوهش یها افتهیو  جینتا چهار: فصل

 .Error! Bookmark not defined........................................................... ریتصاو پردازش از حاصل جینتا -4-1

 .Error! Bookmark not defined.................................................................................. یچشم ریتفس -4-1-1

 .Error! Bookmark not defined................................................................... شده نظارت یبند طبقه -4-1-2

 Error! Bookmark notای الیه چند پرسپترون روش با  یمصنوع یعصب شبکه یبند طبقه -4-1-3

defined. 

 .Error! Bookmark not defined......................................................................... ءگرایش یبند طبقه -4-1-4

 .Error! Bookmark not defined................................................................ صحت یابیارز جینتا سهیمقا -4-2
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 .Error! Bookmark not defined.............. 2115 تا 1987 یها سال نیب یاراض یکاربر سطح سهیمقا -4-3

 .Error! Bookmark not defined........................................................................... راتییتغ یساز آشکار -4-4

 .Error! Bookmark not defined............................................................... یبند طبقه از پس سهیمقا -4-4-1
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defined. 

 2115Error! Bookmark not تا 1987 یهاسال نیب یآب زراعت به افتهی لیتبد یاراض -4-4-2-1-3

defined. 

 2115Error! Bookmark not تا 1987 یهاسال نیب مید زراعت به افتهی لیتبد یاراض -4-4-2-1-4

defined. 
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defined. 

 

 و بحث یریگ جهینت :پنجم فصل

 .Error! Bookmark not defined..............................................................................یریگ جهینت و بحث -5-1

 .Error! Bookmark not defined............................................................................... ها روش سهیمقا -5-1-1

 .Error! Bookmark not defined................................................................... یاراض یکاربر راتییتغ -5-1-2

 .Error! Bookmark not defined................................... یکشاورز یاراض به مراتع لیتبد یامدهایپ -5-1-3

 .Error! Bookmark not defined............................................................................................ شنهاداتیپ -5-2
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 جداولفهرست 

 صفحه                                                     جدولعنوان 

 .Error! Bookmark not defined...............................................................ها ماهواره از ییهانمونه: 1-2  جدول

 .Error! Bookmark not defined............................................... 8 تا 1 لندست یها ماهواره یسر: 2-2  جدول

 .TM ..........................................................Error! Bookmark not defined سنجنده اتیخصوص: 3-2  جدول

 .TIRS .................................Error! Bookmark not defined و OLI یها سنجنده اتیخصوص: 4-2  جدول

 .Error! Bookmark not defined............................ راتییتغ یآشکارساز یها روش از یا خالصه: 5-2  جدول

 .Error! Bookmark not defined....................................................... 1391 سال یسرشمار جینتا: 1-3  جدول

 Error! Bookmark notیاراض یکاربر راتییتغ یابیارز در شده انتخاب ریتصاو مشخصات: 2-3  جدول

defined. 

 .Error! Bookmark not defined....................... لیاردب استان در گوگل یزمان مقاطع مشخصات: 3-3  جدول

 !Errorگوگل ریتصاو ار استفاده با یچشم ریتفس روش به یاراض یکاربر نقشه هیته مختلف سطوح: 4-3  جدول

Bookmark not defined. 

لیه اردب اسهتان  2115 سهال  ریتصهو  شهده  نظهارت  یبنهد  طبقهه  روش یاصالح ریتصو یباندها مشخصات: 5-3  جدول

 ............................................................................................................................. Error! Bookmark not defined. 

 2115Error! Bookmark  و 1987 یهاسال نقشه هیته یبرا بیترت به شده انتخاب یپارامترها: 6-3  جدول

not defined. 

 Error! Bookmark notلیاردب استان گوگل ریتصاو یچشم ریتفس نقشه یخطا سیماتر: 1-4  جدول

defined. 

 !Errorلیاردب استان گوگل ریتصاو یچشم ریتفس یمطالعات کی سطح در( هکتار) ها یکاربر سطح: 2-4  جدول

Bookmark not defined. 

 !Errorلیاردب استان گوگل ریتصاو یچشم ریتفس یمطالعات دو سطح در( هکتار) ها یکاربر سطح: 3-4  جدول

Bookmark not defined. 

 !Errorلیاردب استان گوگل ریتصاو یچشم ریتفس یمطالعات سه سطح در( هکتار) ها یکاربر سطح: 4-4  جدول

Bookmark not defined. 



 

 و 

 

 Error! Bookmarkلیاردب استان 1987 سال ریتصو شده نظارت یبندطبقه نقشه یخطا سیماتر: 5-4  جدول

not defined. 

 Error! Bookmarkلیاردب استان 2115 سال ریتصو شده نظارت یبند طبقه نقشه یخطا سیماتر: 6-4  جدول

not defined. 

 Error! Bookmark notلیاردب استان 1987 ریتصو یعصب شبکه روش یخطا سیماتر: 7-4  جدول

defined. 

 Error! Bookmark notلیاردب استان 2115 ریتصو یعصب شبکه روش یخطا سیماتر: 8-4  جدول

defined. 

 !Errorلیاردب استان 5 لندست 1987 ریتصو یءگرایش یبند طبقه نقشه یخطا سیماتر: 9-4  جدول

Bookmark not defined. 

 !Errorلیاردب استان 8 لندست 2115 ریتصو یءگرایش یبند طبقه نقشه یخطا سیماتر: 11-4  جدول

Bookmark not defined. 

 !Errorلیاردب استان 2115 سال ریتصو ءگرایش یبند طبقه روش به مختلف یها یکاربر سطح: 11-4  جدول

Bookmark not defined. 

 !Errorلیاردب استان در یاراض یکاربر یبندطبقه یها روش صحت یابیارز جینتا سهیمقا :12-4  جدول

Bookmark not defined. 

 Error! Bookmarkلیاردب استان در 2115 تا 1987 یها سال نیب یاراض یکاربر یکم راتییتغ: 13-4  جدول

not defined. 

 Error! Bookmarkلیاردب استان در 2115 تا 1987 یها سال نیب یاراض یکاربر راتییتغ سیماتر: 14-4  جدول

not defined. 

 !Errorلیاردب استان در 2115 تا 1987 یها سال نیب یآب پهنه به افتهی لیتبد طبقات مساحت: 15-4  جدول

Bookmark not defined. 

 !Errorلیاردب استان در 2115 تا 1987 یها سال نیب یآب زراعت به افتهی لیتبد طبقات مساحت: 16-4  جدول

Bookmark not defined. 

 !Errorلیاردب استان در 2115 تا 1987 یسالها نیب مید زراعت به افتهی لیتبد طبقات مساحت: 17-4  جدول

Bookmark not defined. 

 !Errorلیاردب استان در 2115 تا 1987 یها سال نیب جنگل به افتهی لیتبد طبقات مساحت: 18-4  جدول

Bookmark not defined. 

 !Errorلیاردب استان در 2115 تا 1987 یها سال نیب مرتع به افتهی لیتبد طبقات مساحت: 19-4  جدول

Bookmark not defined. 

 2115Error! Bookmark not تا 1987 یها سال نیب یمسکون به افتهی لیتبد طبقات مساحت: 21-4  جدول

defined. 



 

 ز 

 

 .Error! Bookmark not defined................ حاضر پژوهش با مختلف یها پژوهش جینتا سهیمقا: 1-5  جدول

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 اشکالفهرست 

 صفحه                                                     شکلعنوان 

 .Error! Bookmark not defined........................... کشور سطح در مطالعه مورد یمنطقه تیموقع: 1-3  شکل

 .Error! Bookmark not defined.................................. مطالعه مورد یمنطقه ارتفاع یرقوم نقشه: 2-3  شکل

 .Error! Bookmark not defined.... لیاردب استان 1987 سال ،TM سنجنده کاذب یرنگ ریتصو: 3-3  شکل



 

 ح 

 

 .Error! Bookmark not defined... لیاردب استان 2115 سال ،OLI سنجنده کاذب یرنگ ریتصو: 4-3  شکل

 .Error! Bookmark not defined................ لیاردب استان در گوگل ریتصاو یزمان مقاطع تیموقع: 5-3  شکل

 .Error! Bookmark not defined.......... گوگل ریتصاو یچشم ریتفس روش یبرا یانتخاب اسیمق: 6-3  شکل

 Error! Bookmark notلیاردب استان 2115 سال مناسب یها هیال با شده بیترک و اصالح ریتصو: 7-3  شکل

defined. 

 .Error! Bookmark not defined.................................. یا هیال سه پرسپترون یعصب شبکه ینوع: 8-3  شکل

 !2115Error سال ریتصو در مختلف یها روش صحت یابیارز جهت ینیزم کنترل نقطه 911 پراکنش: 9-3  شکل

Bookmark not defined. 

 .Error! Bookmark not defined........ لیاردب استان گوگل ریتصاو یچشم ریتفس از حاصل نقشه: 1-4  شکل

 !Errorلیاردب استان 5 لندست 1987 ریتصو شده نظارت  یبندطبقه روش از حاصل نقشه: 2-4  شکل

Bookmark not defined. 

 !Errorلیاردب استان 8 لندست 2115 ریتصو شده نظارت یبند طبقه روش از حاصل نقشه: 3-4  شکل

Bookmark not defined. 

 .Error! Bookmark not defined لیاردب استان 1987 ریتصو یعصب شبکه روش از حاصل نقشه: 4-4  شکل

 .Error! Bookmark not defined لیاردب استان 2115 ریتصو یعصب شبکه روش از حاصل نقشه: 5-4  شکل

 .MLP .......Error! Bookmark not defined روش با یمصنوع یعصب یها شبکه یمیتعل نمودار: 6-4  شکل

 Error! Bookmark notلیاردب استان 5 لندست 1987 ریتصو یءگرایش یبند طبقه از حاصل نقشه: 7-4  شکل

defined. 

 Error! Bookmark notلیاردب استان 8 لندست 2115 ریتصو یءگرایش یبند طبقه از حاصل نقشه: 8-4  شکل

defined. 

 Error! Bookmarkلیاردب استان در یاراض یکاربر یبندطبقه یها روش یکل صحت درصد سهیمقا: 9-4  شکل

not defined. 

چشهمی  ریتفسه  و ءگرایشه  روش ب،یه ترت بهه  براساس 2115 و 1987 یها سال در یاراض یکاربر سطح: 11-4  شکل

 ...................................................................................................................................Error! Bookmark not defined. 

 Error! Bookmarkلیاردب استان در 2115 تا 1987 یها سال نیب یاراض یکاربر راتییتغ نقشه: 11-4  شکل

not defined. 

 !Errorلیاردب استان در 2115 تا 1987  یها سال نیب یآب پهنه به افتهی لیتبد یاراض نقشه: 12-4  شکل

Bookmark not defined. 

 !Errorلیاردب استان در 2115 تا 1987 یها سال نیب یآب زراعت به افتهی لیتبد یاراض: 13-4  شکل

Bookmark not defined. 
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 !Errorلیاردب استان در 2115 تا 1987 یها سال نیب مید زراعت به افتهی لیتبد یاراض نقشه: 14-4  شکل

Bookmark not defined. 

 !Errorلیاردب استان در 2115 تا 1987 یها سال نیب مرتع به افتهی لیتبد یاراض نقشه: 15-4  شکل

Bookmark not defined. 

 2115Error! Bookmark not تا 1987 یها سال نیب یمسکون به افتهی لیتبد یاراض نقشه: 16-4  شکل

defined. 
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 مقدمه -3-3

 نیو ا یبورا  ازیو شده و مواد موورد ن  آن انجام  یرو یانسان هایتیفعال ی که همه ستیا عرصه نیسرزم

دارد و  یعو یمنوابع طب  ریسوا  انیو را در م تیو اهم نیشوتر یب نی. زمشودیم هیآن ته قیاز طر زین هاتیفعال

دو  رتوثثی تحوت   یاراضو  ی. کواربر شوود یخوانوده مو   "یاراض یکاربر" ینیمنابع زم نیانسان از ا یاستفاده

-بوه  یاراضو  یکواربر  رو نیو . از ایطو یمح ینودها یو فرآ یانسوان  یازهای: نردگییمجموعه از عوامل شکل م

 در ظاهر شده و بوا گذشوت زموان و    یاراض یاز کاربر یو ساختار رد،گییشکل م یانسان تیریمد یواسطه

 ریو نظ هوایی تیو فعال یبورا  5نیو پوشوش زمو   یاراضو  ی. اطالعوات کواربر  کندیم رییتغ های مختلف مکان

و  یدیو چوون اطالعوات کل   ؛(5111،  5فور یو کو  لسندی... مهم هستند )ال و نیسرزم تیریمد ،بردارینقشه

(. 5119و همکواران،    9اکیو )بو کنندیفراهم م یاسیو س یتیریمد ،یاز اهداف علم یاریبس یرا برا یمهم

 یمناسوب  هوای یرگیو میتصم تا کندمی کمک پژوهانو دانش گذاران استیبه س یاراض یکاربر یابعاد مکان

اثور   یسوت یو ز یاجتمواع  طیبور شورا   یاراضو  یکواربر  رییو در حال تغ یکه الگو لدلی نیداشته باشند، به ا

 .  گذاردیم

 هوایی به عرصوه  یعیطب طیمح لیتبد ایو  تیریاست و با مد نیانسان از زم یاستفاده یاراض یکاربر

فوراهم گوردد.    یانسوان  یازهاین نتثمی موجبات تا دارد سروکار هاگاهمراتع، سکونت ،یکشاورز یاراض رینظ

آب، خواک، موواد    ریو نظ یعو یبر منوابع طب  یتوجه اثر قابل ن،یسرزم تیریو مد یاراض یکاربر هایتیفعال

 دارد. واناتیو ح اهانیگ ،یمعدن

منابع  شیپا یبرا ،یاراض یکاربر راتییتغ ژهویبه ن،یسطح زم اتیخصوص راتییتغ قیدق یآشکارساز

درک  یبورا  ییشده اسوت، کوه مبنوا    یدیموضوع کل کیبه  لیتبد یو جهان ایهیناح ،یمحل هایطیو مح

را فراهم  ینیممنابع ز نیمناسب از ا یو استفاده تیریو مد یعیطب هایدهیانسان و پد انیبهتر تعامالت م

                                                
1 Land Use and Land Cover 
2 Lillesand and Kiefer 
3 Boayke 
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 سوتم یس یدیو کل هوای بور جنبوه   توانندیم یاراض یکاربر راتییتغ قت،ی(. در حق5155،  5یفی)عف کندیم

گورم   ریو نظ ایهیو ناح یمحل اسیدر مق میاقل ریی(، تغ5111و همکاران،   5)ساال یستیتنوع ز رینظ ن،یزم

و درک  نیپوشش زمو  راتییتغ لی( اثر بگذارد. تحل5333و همکاران،   9)هگتون نیزم یکره یشدن جهان

 یبورا  نیو همچنو  نیپوشوش زمو   یدهیو چیپ هوای کیو نامید شینموا  یبورا  راتییو تغ یندهیآ یدادهایرو

،  4سیو گبرسالسو  ی)رد رندگییمورد استفاده قرار م یعیمنابع طب تیریو مد بردارینقشه ،گذاریاستیس

 هوای داده ایو و  ینو یاز مشواهدات زم  ستفادها با اندازدر چشم ریی(. ممکن است اطالعات راجع به تغ5155

. در کننود یفوراهم نمو   نگور یکلو  ییبوده و نما رگیوقت یسنّت های. اما روشدیبه دست آ یاز دور سنجش 

تکرارشودن در   تیو اطالعات مربوطوه را بوا قابل   توانندیهوابرد، م ایفضا برد  یمنابع از سکوها شیمقابل، پا

پوشوش   راتییتغ یتا آشکارساز شودیموضوع سبب م نیفراهم کنند. ا عسری صورتمنظم به یفواصل زمان

اطالعوات   سوتم یسونجش از دور و س  تیو . بوا توجوه بوه اهم   ردیو کارآمود انجوام پوذ    عسری صورتبه نیزم

حاضر استفاده شوده اسوت.    یمطالعه یبرا کیتکن نیاز ا ،یاراض یدر کاربر راتییتغ یابیدر ارز ییایجغراف

در منواطق   راتییو تغ نیو ا یآشکارسواز  یبرا ایگسترده طوربه ایماهواره های، داده5311 یدهه لیاز اوا

 یبورا  یدیو مف دگاهیو لندست، د یچند زمانه هایداده ان،یم نیبزرگ مورد استفاده قرار گرفته است. در ا

از  یشو نا یاراضو  یکواربر  راتییو : تغدهود یزمان را ارائه مدر طول  نیپوشش زم راتییتغ لیو تحل میترس

و  1مشاهده )کووپن  یکنون یسنجش از دور هایبا استفاده از داده توانیرا م یو انسان یعیطب هایتیفعال

 تیریمود  یبورا  یاطالعوات  تواننود موی  ها(، و آن5119و همکاران،  1ی، ژ5111،  1؛ کمپل5114همکاران، 

 (.5111و همکاران،  9وانیسازند ) ایّمه یاسیس ماتیو تصم نیسرزم

مختلوف   ایتوسعه هایتیو فعال یو شهرساز ینیشهرنش یجهیشهرها در نت یاراض یدر کاربر رییتغ

 نظور  مودّ  و مطلووب  جوامع،  حالوت آن به یرامونیپ یشهر و نواح یبرا بردارینقشه ن،ی. بنابراشودیم جادیا

 از روز هداشوتن اطالعوات بو    بورای  تنهوا نوه  یشوهر  راتتغییو  فهرسوت (. 5335 همکواران،  و 3پتوان ) است

                                                
1 Afify 
2 Sala 
3 Houghton 
4 Reddy and Gebreselassie 
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7 Xie 
8 Yuan 
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کوه   یراتو ییتغ شیپا و ریاخ هایثبت توسعه یبرا نیاست بلکه همچن ازنی موجود مورد یاراض هایکاربری

در  ژهویو در حوال رشود، بوه    تیالزم است. جمع زنی دارند وجود ثابت صورتمختلف شهرها به هایدر بخش

،  5بالشوک و  زادهیضیکرده است )ف دیرا تشد یو کشاورز یعیدر حال توسعه، فشار بر منابع طب یکشورها

5155  .) 

 Error! Reference source not در کوه  طوور هموان  ل،یو در استان اردب یتیجمع راتییتغ یبررس

found. توا سوال    5911استان از سوال   نیا تیآن است که جمع ینشان دهنده زیه است، نشد داده نشان

بوه گسوترش    ازیو ن تیو جمع شیافزا .(رانیداشته و خواهد داشت )مرکز آمار ا یقابل توجه شیافزا 5931

 هوای یبوه کواربر   یکشواورز  یاراض یکاربر رییدر بخش تغ راتییتغ نیشتریب جهیدر نت ؛شهر دارد یکیزیف

 (.  5931)احدنژاد و همکاران،  ردگییساخته شده صورت م

-نوه یکه در زم یمحدود قاتیروند آن و تحق یو ادامه لیگسترده در استان اردب راتییتوجه به تغ با

 یکواربر  یابارزی در هاروش نیو کاربرد ا هیپا یدر بخش مبان یسنجش از دور هایاستفاده از توان داده ی

اسوتان   یاراضو  یکاربرنقشه  ی هیته ،یمطالعه هدف اصل نیمنطقه صورت گرفته است، در ا نیدر ا یاراض

 تیو آنهوا و در نها  نیب سهی، مقا5151تا  5391 یها سال یزمان ی در بازه یو رقوم یبه روش چشم لیاردب

اسوت.    هوا  روش نیتور  قیو بوا اسوتفاده از دق   لیدر استان اردب یاراض یکاربر راتییتغ انمیزشناخت نوع و 

 نیو بور ا استفاده از تصاویر گوگل در این پژوهش و تهیه نقشه کاربری اراضی دقیق از دیگر اهوداف اسوت.   

 استان را فراهم کرد.   نیاستفاده از منابع ا ربهتر د یتیریمناسب و مد سازی تئوری توان یاساس م

 

 مسأله انيب -3-1

 یاساسو  یو دگرگوون  رییو دچوار تغ  یاراضو  یبع آن کاربرتو به  نیپوشش زم هایطول زمان، الگو در

 شوتر یسوال گذشوته، ب   51. در دیو نما فایا ندیفرا نینقش را در ا نیشتریب تواندیم یو عامل انسان شوندیم

منواطق بوه شودت از     نیو ا سوتم یبوده است چوون اکوس  یمناطق شهر یاراض یکاربر راتییتوجّهات به تغ

 کیو نزد یجهوان رابطوه   تیاز جمع یمیاز ن شیب یتیجمع یو با زندگ اندرفتهیپذ ریتثث یانسان هایتیّفعال

معموالً از طرق مختلف از جمله  ایهیپا هایگذشته، داده ی(. در چند دهه5339،  5دارند )پراکاش و گوپتا

                                                
1 Blaschke 
2 Parakash and Gupta 
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 رگیو وقت هاروش نیشده است. اغلب ا راجاستخ 5موجود در فرمت آنالوگ هاینقشه ای ینیزم بردارینقشه

 یهموه جانبوه   یمناطق مورد مطالعوه، در اکثور مووارد بررسو     ییایبوده، به خاطر وسعت جغراف نههزیو پر

موورد    5رقوومی  صوورت بوه  ایوارهمواه  رینبوده است. اما اموروزه، تصواو   رپذیامکان یاراض یکاربر راتییتغ

بور   ایمنطقوه  عیاستاندارد و دارا بودن پوشش وسو  یو زمان یکانم ،یفیط کیقدرت تفک لدلیپردازش و به

 هوای (. داده5339،  9کورده اسوت )مکلوود و کونگوالتون     دایو پ یبرتور  مشخصی صورتبه یسنت هایروش

با  اریدر طول زمان بس اترییتغ صیو تشخ عیدر مناطق وس یاراض یکاربر یشناخت الگو یبرا ایماهواره

 ،یزموان  هوای یوجود سور  نیو همچن ریتصاو نیا یباال یمکان کیچرا که قدرت تفک گردد،یم یارزش تلق

 ریعالوه، با اسوتناد بوه تصواو   -. بهکندیم لیتسه عیوس یهیناح کیرا در  یاراض یکاربر راتییتغ صیتشخ

 یوتریپکوام  هوای افوزار از نرم یرگیبا بهره یاراض یکاربر هاینقشه عسری کردن هنگامامکان به ایماهواره

سونجش از دور   آوریحاصله از فن ریتصاو رقومی پردازش حاضر،(. در حال 5115،  4شده است )ژنگ ایّمه

و  یقوات یدر اغلوب مراکوز تحق   یموضووع  هوای نقشوه  یهیو و با هدف ته یتخصّص افزارهایبا استفاده از نرم

 .ردگییصورت م رانیاز جمله ا ایدن یدانشگاه

در  موزار یبوه د  یمرتعو  هوای عرصوه  لیموجب تبود  یعیمنابع طب هایغلط حاکم بر عرصه هاینشیب

شده است )قربانی و همکاران  هایکاربر ریسا یباال برای کاربری مرتع و استعداد کم برا لیمناطق با پتانس

شهرسوتان،   نیو در سوطح ا  یاراضو  راتییو و رونود تغ  یکاربر تیاز وضع هیپا های(. عدم وجود نقشه5991

 را مرتوع  کواربری  بخصووص  هوا کواربری  راتییو مختلف و مطالعه رونود تغ  هاییکاربر هیتامین اطالعات پا

را  هوا یکواربر  نیو از ا یاصول برداریبه بهرهنسبت  یمناسب تیریتوان مد ترتیب می ضروری می سازد. بدین

وجوود داشوته باشود، از اداموه آن      یکواربر  راتییو از نظور تغ  یکه رونود نوامطلوب   یاعمال نمود و در صورت

 نمود. یریجلوگ

 یکواربر  یو زموان  یمکوان  راتییو تغ یابیو ارز یو سنجش از دور برا 1ییایاطالعات جغراف هایستمیس

و  9نی؛ المبو 5119و همکواران،   1؛ هارولد5115،  1هستند )هاتوت اینهیقدرتمند و کم هز هایابزار یاراض
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2 Remote Sensing Digital Imageries 
3 Macleod and Congalton 
4 Zhang 
5 Geographic Information Systems (GIS) 
6 Hathout 
7 Herold 
8 Lambin 



 

1 

 

 انود ده( نموو 5339و همکاران ) 5(. طبق برآوردی که لینگساکول5119و همکاران،   5؛ سرا5119همکاران، 

و  نگسواکول لی) نموود  جوویی صورفه  زموان  در%  11-91 حودود  در تووان موی  رقومی اطالعات از استفاده با

 بور . باشود سونجش از دور موی   یعمده های(. آشکارسازی و کشف تغییرات یکی از کاربرد5339همکاران، 

 سوطح  هوای پدیوده  تحووّالت  و تغییورات  کشوف  و سازیآشکار جهت مختلفی رقومی هایروش اساس این

 است.   افتهی توسعه دور از سنجش بخش در زمین

 نیاست و در ا افتهی شیباال افزا کیبا قدرت تفک ریمحققان به استفاده از تصاو شیحال حاضر گرا در

از  یبرخو  باشود، یبواال در دسوترس مو    کیو با توان تفک گانیصورت را موجود در گوگل که به ریتصاو انیم

را  یاراضو  یکواربر  راتییو خواص از تغ  یو زمان یمکان یها در واحد یرگینمونه یها تیموانع مانند محدود

؛ 5113و همکواران،   9صحت شوده اسوت )هلمور    یابیو ارز ها تمیحذف کرده و موجب بهبود و توسعه الگور

گوگل در ماه ژوئن سوال   ریکاربر از زمان انتشار تصاو ونیلیم 511از  شی(. با ب5111و همکاران،  4بیچران

،  1)بووتلر  یار اطالعات علمو انتش یساز ریتصو یآن برا لیپتانس ی(، به تازگ5111، 1)موسسه گوگل 5111

بوالقوه   هایکاربرد یگوگل دارا ریحال تصاو نیشناخته است. با ا تی( را به رسم5111، 1؛ گورالنیک5111

بوه   ریکموک کنود. تصواو    یاراضو  یو کواربر  ینقشه پوشش اراض هیبه ته تواندیم ممستقی طوراست که به

 یاجوزا  ن،یو پوشوش زمو   یطبقوات مهوم کواربر    نیتفواوت بو   یآسوان تا به  دهندیاجازه را م نیکاربران ا

 سوات یساخت مثل: خانوه، تثس  انسان  ستیز طیمح یمرتع و اجزا ستمیمانند اکوس یعیطب یها ستمیاکوس

 (.    5331و همکاران،  9دهند )لیاکتناور صیها را تشخ و جاده یصنعت

 یهوا  و پوشش هاکاربری آن، امثال و کاروو کشت  یننشیشهر یو توسعه تیجمع شیتوجه به افزا با

 یصورت کمّ-به التیو تبد راتییتغ یابیضرورت دارد ارز ن،ی. بنابراباشدیم لیو تبد رییمختلف در حال تغ

 هنگوام، و بوه  ایمواهواره  هوای . بودون اسوتفاده از داده  ردیمورد توجه قرار گ شان تیموقع نییبا تع یفیو ک

 یابیو امکوان ارز  یسونجش از دور  هوای با اسوتفاده از داده  ی. ولباشدیمشکل م یامر راتییتغ نیا یابارزی

در منطقوه   نیعوارض سطح زمو  راتتغیی موقعو به قیدق یو آشکارساز باشدیم سّریم التیو تبد راتییتغ

                                                
1 Serra 
2 Liengsakul 
3 Helmer 
4 Bicheron 
5 Google, Inc 
6 Butler 
7 Guralnick 
8 Leachtenauer 
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بهتور   یو اسوتفاده  تیریمود  یبورا  یعیطب هایدهیپد وانسان  نیفهم بهتر روابط و تعامالت ب یبرا ییمبنا

 .  کندیمنابع فراهم م

مشهود است.  یمناطق کشور امر گریمختلف مانند د ها یو تحول کاربر رییتغ لیسطح استان اردب در

؛ 5991 ران،یو شوده اسوت )شورکت جوامع ا     هیته 5:511111 اسیدر مق یاراض یکاربر هایهر چند نقشه

 هیپا هایازینشده  هیته اسمقی به توجه با هانقشه نیصحت ا ی( ول5991) ستمیو فرانگار س انیشرکت رو

 زیو غرب کشور ن و شمال لی. در استان اردبکندینم نیاستان را تام تیریو مد یزیر و اطالعات برنامه یآمار

استفاده از سنجش از دور مورد توجوه قورار گرفتوه اسوت، بوه طوور        الت،یو تبد راتییبا توجه به مشکل تغ

 یکاربر راتییتغ یابیارز ر،یتصاو یبند و روش طبقه یا ماهواره ریاستفاده از تصاو با (5931) ییرزایمثال، م

سوه   یاراضو  یکواربر  راتییو ( تغ5939) یدر سطح شهرسوتان خلخوال را انجوام داده اسوت. اسولم      یاراض

 نیو مورد مطالعه قورار داده اسوت. ا   یمختلف رقوم یها را با استفاده از روش ریو ن نینم ل،یشهرستان اردب

انجوام   رانیو کوه در ا  یگریدر مطالعات د یسه مطالعه و حت نیک از ای چیاست که در ه تیّکته حائز اهمن

؛ 5999؛ فالحتکووار و همکوواران، 5991و همکوواران،  ی؛ عبووداله5994و همکوواران،  یعوویرب) گرفتووه اسووت

موجوود در   ریتصواو  یچشوم  ریبا استفاده از تفسو  یاراض ینقشه کاربر هیته  ، روش(5993 ل،یمحمداسماع

حوداقل دو روش بوه خصووص     سوه یمقا ،یهدف اصول  قیتحق نیاند. لذا در ا گوگل را مورد توجه قرار نداده

و  یاراضو  ینقشوه کواربر   هیو ته یلندست بورا  ایماهواره ریموجود در گوگل و تصاو ریتصاو یچشم ریتفس

 خواهد بود. راتییتغ یابیارز

 

 پژوهش  یسؤاالت اصل -3-1

بوا   یچشم ریبا صحت قابل قبول به صورت تفس لیاستان اردب یاراض ینقشه کاربر هیامکان ته ایآ (5

 وجود دارد؟ ییایاطالعات جغراف ستمیگوگل و س ریاستفاده از تصاو

با استفاده  یرقوم ریبا صحت قابل قبول به صورت تفس لیاستان اردب یاراض ینقشه کاربر هیته ایآ (5

 باشد؟یم سریسنجش از دور م هایارافز نرم طیلندست در مح رینظ یریاز تصاو

 تغییورات  بوا  مناطق تعیین ای،ماهواره تصاویر از استفاده با تغییرات بررسی هایآیا به کمک روش (9

 است؟ پذیر امکان اراضی کاربری
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 پژوهش  اتيفرض -3-4

با صحت قابل قبول با اسوتفاده از   یچشم ریبه صورت تفس لیاستان اردب یاراض ینقشه کاربر هیته (5

 است. ریپذ امکان ییایاطالعات جغراف ستمیموجود در گوگل و س ریتصاو

سونجش از   هوای افزار نرم طیدر مح یرقوم رتفسی صورتبه لیاستان اردب یاراض ینقشه کاربر هیته (5

 .باشدیم سریدور م

 تغییورات  بوا  منواطق  تعیوین  ای،مواهواره  تصواویر  از استفاده با تغییرات بررسی هایبه کمک روش (9

 .است پذیر امکان اراضی کاربری شدید

 

 اهداف پژوهش  -3-1

 بورداری بهوره  معورض  در اجتمواعی  و اقتصوادی  مشوکالت  دلیل به معموالً طبیعی منابع هایعرصه  

 منطبوق  هوای مودل  و الگوها ارائه به نیاز مناطق این از اصولی برداری. بهرهدارند قرار طبیعی توان از بیشتر

اراضوی در سوطح    تغییرات روند و کاربری وضعیت از پایه هاینقشه وجود عدم. دارد منطقه هایواقعیت بر

 را هوا کواربری  تغییورات  رونود  مطالعوه  و مختلوف  هایمورد مطالعه، تثمین اطالعات پایه کاربری یمنطقه

 از اصوولی  بورداری بهره منظور به مناسبی مدیریت توانترتیب می (. بدین5931 ،ییرزامی) سازدروری میض

از نظر تغییرات کاربری وجود داشوته باشود، از    مطلوبینا روند که صورتی در و نمود اعمال را هاکاربری این

 آن جلوگیری نمود.   یادامه

 برشمرد: گونهنیا توانیرا م قیتحق نیا اهداف

گوگول و   ریبوا اسوتفاده از تصواو    یچشوم  ریصورت تفسو  به لیاستان اردب یاراض ینقشه کاربر هیته (5

 .ییایاطالعات جغراف ستمیس

سونجش از   هوای افزار نرم طیدر مح یرقوم رتفسی صورتبه لیاستان اردب یاراض ینقشه کاربر هیته (5

 .یدور

 سوامانه  و دور از سونجش  از استفاده با هاتعیین میزان تغییر کاربری اراضی مرتعی به سایر کاربری (9

 .جغرافیایی اطالعات
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 قيضرورت تحق -3-6

 نیسوطح زمو   ریو اخ هوای یمنوابع دگرگوون   نتریو مهم نیدارتریپا یاز جمله یاراض یکاربر راتییتغ

 و هوا جنگول  لیگذشته، تبود  هایدر دهه تیجمع عیسر شی(. با افزا5111، 5یپاتیو تر تانونیهستند )موت

 عالوه(. 5334 هوگتون، ؛5339 ،5هولدگت) اندکرده دایپ یشتریسرعت ب زین یکشاورز هاینزمی به مراتع

 یالگوها ستم،یاکوس ینهیعملکرد به یو نگهدار طیبر مح تیرشد جمع بار انیکاهش اثرات ز یبرا ن،ای بر

 ینسوب  ی(، در توسوعه 5119)سرا و همکاران،  راتییتغ نیو عوامل مؤثر بر ا یو زمان یمکان یاراض یکاربر

دارد که  تیموضوع اهم نیا ن،ی. بنابراابندییم یقابل توجه تیّاهم یاسیو س یطیمح ،یاجتماع ،یاقتصاد

و  رنود یقورار گ  لیو و تحل هیو موورد تجز  یاراضو  کواربری  اطالعات کردن روزبه یبرا یاراض یکاربر راتییتغ

 موداوم  صوورت به رانیهمچون ا ییدر کشورها یعیشود. منابع طب هیته یاراض یکاربر یمناسب برا یطرح

 .  هستند کاهش حال در

 یعو یمنوابع طب  حیصوح  تیریو مود  شیپوا  ،بورداری نقشوه  یبورا  نیپوشش زم یاطالعات مکان دانش

 یو اکولوژ یدرولوژیه ،شناسینیزم ،یکشاورز هایاز مدل یاریبس یورود یاطالعات نیاست. چن یضرور

و  9)سواها  زآمیو منواطق مخواطره   بنودی پهنوه  رینظ یعیمخاطرات طب یمطالعه هرگونه عالوه،. بهباشندیم

دارند. بخواطر   یادیز یبستگ  نزمی پوشش روزو به قیبه اطالعات دق یدسترس زانی( به م5115همکاران، 

از اطالعوات پوشوش    یداریو منبع پا ایماهواره ریتصاو ،تکراری پوشش و مانندنقشه فرمت جانبه،همه دید

 (.5115،  4یهستند )فود یو جهان ایهیناح ،یمحل هایاسیدر مق نیزم

 ییموواد غوذا   یهیّو ته یقابل کشوت بورا   هاینیبکر به زم هاینیزم لیاز نقاط جهان، تبد یبرخ در

که بواال رفوتن    یشده است. در صورت یمنته یعیمنابع طب کلی طور به و هامراتع، جنگل یبه نابود شتر،یب

در کواربرد   یکشواورز  اتیبهبود عمل زنی و هابهتر آن ییو شناسا ینیمعلومات و اطالعات مردم از منابع زم

 دواریو ام هوا نیزمو  گونوه نیو بهتر و کواراتر از ا  یاستفاده قیاز طر تواندیبکر م هاینیاز زم دیو مف حیصح

 توانود یمو  ،یفعلو  ریدا هاینیو کشت متراکم در زم یکشاورز یبکر برا هاینیزم سازیکننده باشد. آماده

 هوای ، سوال 1ینظر سازمان خووار و بوار جهوان    بنابرکند.  بازی را نقش عمده شتر،یب ییمواد غذا یهیدر ته

                                                
1 Muttitanon and Tripathi 
2 Holdgate 
3 Saha 
4 Foody 
5 FAO 
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 یاول ناشو  یامر در وهلوه  نی(. البته ا5395بود )فائو،  یرفتن مراتع جهان نیاز ب هایسال 5391تا  5311

 یهوا  یدر کواربر  دخول و تصورف   حوال  هرمختلف جهان بوده است. به  یاز حدّ مراتع نواح شیب یاز چرا

 (.5991 ،یعربیزادهیشود )عل منتهی هابه از دست رفتن مراتع و جنگل دنبای ها،آن ترشو گس یکشاورز

نادرست انسان و مودیریت غلوط در سورزمین     یاستفاده در توانرا می رانیمشکالت در ا نیا یریشه

 مخودوم، ) گرفوت  نادیوده  نبایود  را منابع انگاشتن نامحدود بر مبنی جستجو کرد. در این میان جهل انسان

 در جواموع آبخیزنشوین،   اجتمواعی  و اقتصوادی  مشکالت دلیل به معموالً طبیعی منابع هایعرصه(. 5991

رداری اصوولی از ایون منواطق نیواز بوه الگوهوا و       ببهره. دارند قرار یطبیع توان از خارج برداریبهره معرض

 اکولوژیوک  هوای مودل  هوای دارد، تا ضمن رعایت دسوتورالعمل  ایمنطقه هایواقعیت بر منطبق هایمدل

کم بازده کشاورزی دیوم   یهازمین توسعه به رو روند همچنین. دهند قرار نظر مد نیز را پایدار برداریبهره

 ریزیبرنامه امر به توجه لزوم و مناطق این برای صحیح ریزیدر اراضی جنگلی و مراتع نشان از عدم برنامه

 .  دهدمی موجود واقعیات بر منطبق مناطق این از حفاظت و

 د،گردیو  اشاره قبل در که گونهروند آن، همان یو ادامه لیگسترده در استان اردب راتییتوجه به تغ با

و کواربرد   هیو پا یدر بخش مبوان  یسنجش از دور هایاستفاده از توان داده ینهیدر زم یمحدود قاتیتحق

تووان   یابیو از دو جنبه: الوف( ارز  قیتحق نیصورت گرفته است. لذا، ا یاراض یکاربر یابارزی در هاروش نیا

ارتبواط   نای در هاروش یسهیب( مقا نیو همچن التیو تبد راتییتغ یدر بررس یسنجش از دور هایداده

 لیو منوابع اسوتان اردب   یابارزیو  در را هاروش نیاستفاده از ا ینهیمناسب و زم سازییمد نظر بوده تا تئور

 .  دینما لیتسه

 

 قيتحق نهيشيپ -3-7

و پوشوش   یاراضو  یاز ده جنبوه شوامل: کواربر    ایمواهواره  ریبا استفاده از تصاو راتییتغ یآشکارساز

خسوارت،   یابیو بورگ و ارز  زشیو ر ،یجنگلو  اهوان یگ ریو مرگ و م ،یاهیجنگل و پوشش گ راتییتغ ن،یزم

 سووزی مرطووب، آتوش   هوای سوتم یاکوس راتییجنگل، تغ ینشیگز برداریو بهره کاریجنگل ،زداییجنگل

 یابیو ارز ریو نظ گور ید هوای و اسوتفاده  یطو یمح راتییو تغ ،یشهر راتییمنظر، تغ یمایس راتییتغ جنگل،
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بور   یپوژوهش سوع   نیو (. در ا5114و همکواران،   5)لوو  ردگییمورد توجه قرار م یمحصوالت زراع راتییتغ

. در باشود یم نهیزم نیمورد استفاده در ا هایروش یسهیو مقا یاراض یکاربر راتییتغ یابیارز یتمرکز رو

 .شودیاشاره م نهیزم نیصورت گرفته در ا تحقیقاتاز  یبه بعض ریز

 

 یخارج کشورهای در تحقيق پيشينه -3-7-3

 تصواویر  شدهنظارت بندی( با استفاده از ترکیب رنگی، تفریق، تقسیم و طبقه5339و گوپتا  ) پراکاش

معدنی زغوال سونگ در کشوور     یکاربری و کشف تغییرات در یک ناحیه ینقشه تهیه جهت در ایماهواره

 کواربری تغییورات   تعیوین دی نظارت شده روش خووبی بورای   بنطبقههند به این نتیجه رسیدند که روش 

TMلندسوت   ایماهواره ری( با استفاده از تصاو5115و همکاران ) 5توسی. باشداراضی در طول زمان می
در  9

آرل واقع در قسمت جنووبی کشوور چوین را     بی یکاربری اراضی در دلتای رودخانه یمقاطع مختلف نقشه

( 5119) 4و راماچانودران  یناقاموان . انود استخراج و تغییرات کاربری اراضی ایون منطقوه را مشوخص کورده    

نمودنود و   هیو ته GIS و ایمواهواره  تصواویر  از اسوتفاده  بوا  را 1چاریپوندی یناحیه یاراض یکاربر ینقشه

 کشوف  و اراضوی  هایبرای استخراج کاربری ینجش از دور دارای قابلیّت خوبس هایگرفتند که داده جهینت

اطالعات راجوع بوه پوراکنش     یهیکه با هدف ته یقیق( در تح5111و همکاران ) 1یودیت هستند. واتغییرا

 هوای از داده 5331و 5334 نیبو  یزموان  راتییو تغ شیو پا یوپیدر ات یاراض یو کاربر نیپوشش زم یمکان

TM علفزار  ،یاهیمحسوس در مساحت پوشش گ یشیدوره افزا نیکه در طول ا افتندیاستفاده کردند و در

مشواهده شوده در    راتییو شوده اسوت. تغ   جواد یا بوایر  هاینیزم ساحتدر م کاهش با همراه هاو خارستان

حفو    جوه نتی در کوه  ،آب و خاک در منطقوه نسوبت داده شوود    ینگهدار زانمیبه تواندیم یاراض یکاربر

 1اموا یخاک کمک کرده است. راجش و مورا شیبه توقف فرسا ،یاهیپوشش گ افتنیرطوبت خاک و توسعه 

مختلوف را نشوان دادنود.     هوای یدر کواربر  راتییو تغ توضعی نپال 9کاتماندو دره در ای( در مطالعه5111)

 راتییو نمودند که تغ انبی 5111 و 5333 ،5393 هایسال به مربوط ایماهواره رتصاوی از استفاده با ها،آن
                                                
1 Lu 
2 Seto 
3 Thematic Mapper 
4 Nagamani and Ramachandran 
5 Pundichary 
6 Dwivedi 
7 Rajesh and Murayama 
8 Kathmandu 
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 مناطق 5393 سال در هاآن جیبوده است. بنابر نتا ادیز اریبس هایکاربر ریکشاورزی نسبت به سا یدر اراض

 شی% افوزا 51مقودار   نیو ا 5111کوه در سوال    یاست. در حال دادهیم لی% کل حوضه را تشک59 مسکونی

% 55 بوه  5393 سوال  در حوضوه  کول % 91 از هوا سوال  نیو ل اکشاورزی در طو یداشته است و سطح اراض

 تخوت پای در اراضوی  کواربری  تغییورات  بینوی ( به پایش و پیش5111و همکاران ) 5است. وی افتهی کاهش

 ،5335 ،5391 هوای پرداختند. الگوی کاربری اراضی بورای سوال   GISبا استفاده از سنجش از دور و  نیچ

شوده  نظوارت  بندیبرداری شد. در این مطالعه از روش طبقه نقشه TM رتصاوی از استفاده با 5115 و 5331

موورد توجوه قورار     زیو ن ارضانتخواب عوو   یکیو گراف یآمار هایلیبا حداکثر احتمال استفاده گردید و تحل

 ونیرگرسو  لیو از تحل یمکوان  یرهوا یّو متغ یاراضو  یکواربر  راتییتغ انیآزمون روابط م برای هاگرفت. آن

مورد اسوتفاده قورار دادنود     یسال بعد 51در  راتییتغ ینبیشیپ یمارکوف را برا رهیاستفاده کردند و زنج

و همکواران   5ائویو شوده اسوت. ژ   جواد یا یشوهر  یدر حوموه  راتییو تغ نیشتریمشخص شد ب تیکه در نها

ETMو  TM ریبا استفاده از تصاو یاراض یکاربر راتییتغ یبه بررس ای( در مطالعه5111)
 هوای سال یط +

 یکوه کواربر   افتنود یدسوت   جوه ینت نیپرداختند و به ا نیدر چ 9اژونگیجیش یدر منطقه 5115و  5391

 راتییتغ نیکه ا دهدینشان م نیو پوشش زم یکاربر هایلیتبد انی. روابط ماندافتهی رییبشدّت تغ یاراض

را برای پونج   یاراض کاربری تغییرات آشکارسازی( 5111) همکاران و 4فان. اندبوده یشهر یتوسعه لدلیبه

 نورخ،  دادن نشوان  بورای  بندیبعد از طبقه یند و از روش مقایسهداد انجام چین 1ژوشهر در منطقه کوانگ

ETMو  TM رتصاوی از هااستفاده نمودند. آن ییراتتغ الگوی و نوع
 هوای ماهواره لندست مربوط به سوال  +

 یکواربر  هوای نقشوه  قیو تحق نیو استفاده کردنود. در ا  یاراض یکاربر ینقشه یهیته یبرا 5119و  5339

 1شوی یشودند. شواالبی و تات   هتهیو  احتموال  حوداکثر  روش و شوده نظوارت  بنودی با استفاده از طبقه یاراض

سوتفاده از روش  در مناطق سواحلی شومال غربوی مصور را بوا ا      یاراض ی( بارزسازی تغییرات  کاربر5111)

نودی نظوارت   بطبقوه  از هوا آن. دادند قرار توجه مورد 1جدولی ایمقایسه تلفیق و بندیمقایسه بعد از طبقه

 بهوره  5115 و 5391 هوای سوال  لندست ماهواره تصاویر بندیشده و الگوریتم حداکثر احتمال برای طبقه

                                                
1 Wu 
2 Xiao 
3 Shijiazhuang 
4 Fan 
5 Guangzhow 
6 Shalaby and Tateishi 
7 Cross-tabulation 
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 نیرا در بوونگالدش بوو یشوهر  یو توسووعه یاراضو  یکوواربر راتتغییو ( 5113) همکوواران و 5دوان. جسوتند 

ETM و MSS ،TM ایماهواره ریبا استفاده از تصاو 5119و  5311 هایسال
قورار دادنود.    یمورد بررسو  +

کوه   افتنود یو در خاتمه در کردندنظارت شده استفاده  بندیطبقه راتییتغ سازیآشکار هایکتکنی از هاآن

 ادیو ز اریمورد مطالعه باعث کواهش بسو   یدر منطقه در دوره یو مسکون یساختمان یرشد قابل توجّه نواح

و  5ریاسوت. تواه   دهیو مرطووب گرد  هوای نیو زمو  یاهگیپوشش ،یکشاورز هاینیزم ،یآب های اکوسیستم

 بنودی و روش طبقوه  5151و  5391 یاهو لندست سوال  ایماهواره ری( با استفاده از تصاو5159همکاران )

کوه   افتنود یدسوت   جوه ینت نیو بوه ا  یوپیو واقع در شومال ات  9مکال یمنطقه یرو هپای کسلینظارت شده پ

 در به وسعت چمنزارهوا افوزوده شوده و    مربعلومترکی 1 که منطقه در جهت مثبت بوده است چرا راتییتغ

و  نیمو پوشوش ز  راتیی( تغ5151و همکاران ) 4. امناباتاتفاق نیفتاده است یرییتغ چیه یجنگل هاینیزم

با اسوتفاده از روش حوداکثر    5155تا  5335 یها سال نیپاکستان را ب 1یملیس زیحوزه آبخ یاراض یکاربر

محسووس اعوالم    اریبسو  یبه کشاورز یو آب یاهیپوشش گ راتییمطالعه و تغ یفیچند ط ریاحتمال و تصاو

حاصوول از آن در توواالب  راتیو تووثث یاراضوو یکوواربر راتییوو( تغ5151و همکوواران )  زاده ینمودنوود. موسوو

، 5393، 5311 یدر چهوار دوره زموان   5159توا   5311  یهوا  سوال  یرا در بازه زمان رانیا یانزل یالملل نیب

حوداکثر   یبنود  طبقوه  یها از روش یاراض ینقشه کاربر هیته یمورد مطالعه قرار دادند. برا 5159و  5111

 یهوا  و عرصوه  بیو درصود مراتوع تخر   13هوا نشوان داد کوه     آن جیاستفاده نموده و نتوا  هیپا یاحتمال و ش

 داشتند.   شیدرصد افزا 1و  14 بیبه ترت یو شهر یکشاورز

 

 رانای در تحقيق پيشينه -3-7-1

شهری تهوران را بوا اسوتفاده از     یمنطقه یاراض کاربری ساله( تغییرات ده5111و قنواتی  ) ضیاییان

ی قورار داده و بیشوترین تغییور را در رابطوه بوا میوزان وسوعت        مورد بررس TM لندست ایتصاویر ماهواره

منطوق   لیو از تحل اسوتفاده  بوا ( 5995) کوهکن. اندپوشش گیاهی در اثر تغییر کاربری اراضی مطرح نموده

قورار داد.   یموورد بررسو   5339توا   5391 هایسال نیمشهد را ب یشهر یاراض راتییتغ یآشکارساز یفاز

                                                
1 Dewan 
2 Tahir 
3 Mekelle 
4 Butt 
5 Simly 
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 هوای سوال  یمارکف ثابت نمود کوه در اسوتان گلسوتان طو     رهیزنج لیبا استفاده از تحل زی( ن5995نشاط )

 یهکتوار بوه کواربر    13/559در حودود   ،یجنگلو  یبوا کواربر   یهکتار اراضو  95/5114از  5115تا  5335

 تفریوق  هوای ( از روش5999شده اسوت. محموودزاده )   لیتبد یشهر یهکتار به کاربر 54/19و  یکشاورز

 پوشوش  شواخص  و لندسوت  مواهواره  تصاویر از استفاده با اصلی هایمؤلفه به تجزیه و باندها بتنس باندها،

 کوه  دهود موی  نشوان  هوا و نتوایج آن  هپرداختو  تبریوز  شهر در شده حادث تغییرات بررسی به اقدام گیاهی

بوه   یقو تحقی در( 5994) برخوورداری . اسوت  شوده  سوبز  فضای کاهش باعث شهر فیزیکی توسعه تغییرات

 هوای سال) لندست ایماهواره ریاز تصاو نابیسد استقالل م یحوضه یپوشش اراض ینقشه یهیمنظور ته

بوا   یپوشش اراض ینقشه یهیمختلف ته ایهروش بررسی از پس. کردند استفاده( 5115 و 5399 ،5311

 بنودی و روش طبقوه  یاهیدو روش شاخص گ قیروش، استفاده از تلف نبهتری ایماهواره ریاستفاده از تصاو

سال گذشته نشان  51حوضه از  اراضی کاربری هاینقشه یسهیمقا جینتا نهمچنی. است بوده شده نظارت

سوطح حوضوه    درصد 41از  یجنگل زارهایشهی)مرتع خوب و متوسط( و ب یمرتع یکه سطح اراض دهدیم

 ی( تحووالت کواربر  5994و همکاران ) یعیاست. رب افتهیکاهش  5115در سال  درصد 9به  5311در سال 

 هوای مواهواره لندسوت در سوال    TM یسنجنده ریاصفهان را با استفاده از تصاو یمنطقه یو پوشش اراض

 یو در مرحلوه  بنودی طبقوه  را به روش حداکثر مشوابهت  رتصاوی و دادند قرار یمورد بررس 5339و  5331

 یکواربر  عیوس رییتغ یدهندهنشان هاآن قیبدست آمده از تحق جیقرار دادند. نتا سهایمق مورد را هابعد آن

و همکواران   ی. عبوداله باشدیسال م 9در طول  یمسکون یمجاور شهر اصفهان به منطقه یکشاورز یاراض

 زیو اردکان، تفت، طبس و مهر یشهرها یاهیپوشش گ یزمان راتییتغ شیهدف نما با یقی( در تحق5991)

ETMلندست  ایماهواره ریاز اطالعات تصاو زد،یدر استان 
اسوتفاده و مقودار    5995و  5913در دو سال  +

NDVIشاخص 
 کوردن  مشوخص  منظوور ( به5991و همکاران ) سرحدی. کردند محاسبه را سالدو  یبرا 5

TM ،ETM هایسنجنده ایماهواره ریاز تصاو رفتیسبز شهر ج یفضا راتتغیی روند
IRSو  +

مربووط بوه    5

را بوا اسوتفاده از    یشوهر  یمحودوده  یاراضو  یکواربر  یاستفاده و نقشه 5111و  5333، 5391 هایسال

از روش  راتییو تغ بررسوی  منظوور مذکور استخراج کردند. سوپس بوه   هایخینظارت شده در تار بندیطبقه

Cross tab سبز شهر نسبت به رونود   یکند فضا یرشد و توسعه یدهندهنشان هاآن جیاستفاده کردند. نتا

                                                
1 Normalized Difference Vegetation Index 
2 Indian Remote Sensing 
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 یپوشوش اراضو   راتییو تغ یقو ی( در تحق5999بوده است. فالحتکار و همکواران )  یشهر یتوسعه یشیافزا

، 5915، 5994 هوای سوال  یاطراف آن است را ط یاصفهان بزرگ که شامل شهر اصفهان و اراض یمنطقه

 5: 11،111 ییهووا  هوای به اهداف مطالعه از عکوس  دنیرس یقرار دادند. برا یررسمورد ب 5991و  5913

ETMو  MSS ،TM ایمواهواره  رتصواوی  از هوا سوال  گرید یو برا 5994سال 
 بوا  هوا اسوتفاده کردنود. آن   +

بوه   NDVIشواخص   یریگو به کار یقتلفی صورتبه نشدهنظارت و شدهنظارت بندیطبقه روش از استفاده

با گسوترش   5913تا  5915 هایسال نیدر ب یمناطق شهر یتوسعه نیشتریکه ب افتندیدست  جهینت نیا

 954حودود   یبا مساحت 5915تا  5994 هایسال نیرشد آن ب نیهکتار در هر سال و کمتر 115متوسط 

هکتوار،   5519با کاهش متوسط سواالنه   5915تا  5994 هایسال یاست. اما در ط داده رخهکتار در سال 

( بوا  5999و همکواران )  یداده اسوت. رسوول   یمورد مطالعوه رو  یمنطقه یاهیپوشش گ بیتخر نیشتریب

ETMو  5391سال  TM ریاز تصاو نیدشت قزو یدر محدوده یاراض یکاربر راتییتغ شیهدف پا
سوال   +

حوداکثر احتموال    تمیو الگوور  هنظوارت شود   یبنود -روش طبقوه  از یرگیو استفاده کردند و با بهره 5115

در  یاساسو  راتییو تغ جواد یحاصوله نشوانگر ا   جینتوا  یسهیو مقا یطراح یاراض یکاربر یموضوع هاینقشه

زموان   کیو در  یاراضو  یکواربر  الگوهوای  از درصد 91/53 حدود که بوده است، چرا نیدشت قزو یمنطقه

اسوت و در   یو صنعت یمسکون هاییکاربرمربوط به  شیافزا نیشتربی. اندشده یاساس راتییکوتاه دچار تغ

و همکواران   یبووده اسوت. سردشوت    وهیو باغات م میمرتع، د هاییکاهش مربوط به کاربر نیشتریمقابل ب

 TMلندسوت   ایمواهواره  ریطالقان از تصا زیحوضه آبخ یاراض یکاربر راتییتغ ی( جهت آشکارساز5993)

ETMو 
 55/55کوه   دندیرس جهینت نیبه ا تنهای استفاده کردند و در 5115و  5391 هایمربوط به سال +

( بوا  5993) لیشده است. محمداسماع لیو به مراتع تبد بیتخر یمتراکم و درخت یاهیاز پوشش گ درصد

شوهر کورج و    یاراضو  یکواربر  راتییتغ 5995و  5911 هایسال نیلندست ب ایماهواره ریاستفاده از تصاو

قورار داد. پوس از    ینظارت شده موورد بررسو   بندیروش طبقه قیطراطراف واقع در غرب شهر تهران را از 

 5391 سوال  تصوویر  در شوده  ساخته مسکونی اراضی وسعت که گردید مشخص ایبررسی تصاویر ماهواره

 که 5115 سال تصویر در و ودهب هکتار 9/1195 تقریباً آن اطراف در پراکنده هایآبادی و کرج شهر شامل

 بور  بوال   وسوعتی  مجموع در اندشده تبدیل کوچک شهرهای به آن هایآبادی و بزرگ شهری به کرج شهر

 غورب  و جنووب  سومت  بوه  ویوژه به حومه و کرج شهر سریع گسترش. است شده اشغال هکتار 55/51145

 باشوند موی  کشت برای مناسب شرایط دارای که باغی و زراعی محصوالت کنندهتولید اراضی گردیده سبب
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( رونود  5993مسکونی، صنعتی و غیره تبودیل گردنود. زبردسوت و همکواران )     یهشد ساخته واحدهای به

بوا   5119و  5111، 5115 یزموان  یارسباران را در فاصوله  یشدهحفاظت یمنطقه یپوشش اراض راتییتغ

 نیو بهره جسوتند. در ا  IRSلندست و  رتصاوی از هاقرار دادند. آن یابیمورد ارز ایماهواره ریاستفاده از تصاو

در منطقوه را   یروند کلو  تیو در نها هیرا ته یپوشش اراض یمذکور نقشه هایاز سال یک هر یبرا ق،یتحق

ارسوباران، در   یحسواس منطقوه   یجنگلو  یکه وسوعت اراضو   دندیرس جهینت نیمورد بحث قرار داده و به ا

 نیو ا بشوتا  5119توا   5111 هوای داشته اما نسبت بوه سوال   یکاهش محسوس 5111تا  5115 هایسال

( با استفاده از تصواویر  5931) ییرزایداشته است. م یشتریسرعت ب ریاخ هایکمتر بوده و درسال راتییتغ

 و 5995 ،5911 هوای سوال  برای احتمال حداکثر الگوریتم و شدهنظارت بندی و روش طبقه IRSلندست و 

 جیقورار داده اسوت. نتوا    یدر سطح شهرستان خلخوال موورد بررسو    یاراض یکاربر راتییتغ یابارزی ،5999

 55/51بوه   91/59میزان تغییرپوذیری اراضوی زراعوت دیوم از      5995و  5911 یها سال نینشان داد که ب

درصود و سوطوح    15/95به  44/99درصد افزایش، در مقابل مراتع از  91/1به  11/1درصد و زراعت آبی از 

 5999و  5995 یهوا  سوال  نیبو  یسوه درصد کاهش یافته است. همچنوین نتوایج مقا   99/1به  5جنگلی از 

 زراعوت  کواربری  و افزایش بیشترین درصد 11/1 و 59/1 با ترتیبنشان داد که کاربری مرتع و مسکونی به

 تصواویر  از اسوتفاده  با( 5935) همکاران و جعفری. اندداشته را سطح کاهش ترینبیش درصد 19/5 با دیم

سبز شهری کرج را تهیوه کورده و مقودار ضوریب      اینقشه کاربری اراضی فض یچشم رتفسی روش و گوگل

ماهواره لندسوت بوا    TM( از تصاویر سنجنده 5935اند. قربانی و پاکروان ) درصد اعالم کرده 13/91کاپا را 

بورای تهیوه نقشوه کواربری اراضوی حووزه        یچشم ریتفس گوگل ارث با روش ریو تصاو یرقوم ریروش تفس

 ریدقوت روش تفسو   و سبالن در استان اردبیل اسوتفاده کردنود   یمالدرسی واقع در دامنه ش آبخیز شیروان

بوا   یقو ی( در تحق5935و همکواران )  ی. آرخو نمودنود گزارش  یرقوم ریباالتر از روش تفس اریبسرا  یچشم

ETMو لندست ) 5399 ( سالTMلندست ) ریاستفاده از تصاو
شوهر واقوع    دره یدر حوضوه  5115سال ( +

و  یکشواورز  یاراض یول افتهیکاهش  یو مرتع یجنگل یکه اراض افتندیدست  جیانت نیبه ا الم،یدر استان ا

مانوده بوود.    یبواق  رییبدون تغ زیاز منطقه ن درصد 95داشتند و حدود  درصدی 9 شیافزا یمناطق مسکون

 یهوا  را بوا اسوتفاده از روش   ریو و ن نینمو  ل،یو سه شهرسوتان اردب  یاراض یکاربر اتریی( تغ5939) یاسلم

بوردار   نی(، ماشو MLP) یمصونوع  یحداکثر احتمال، شوبکه عصوب   هایروش ،یاهیپوشش گ هایشاخص

ETM، 5391سال  TM ریتصاو یمورد مطالعه قرار داده است. و ءگرایو ش بانیپشت
 OLIو  5115سوال   +
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مراتوع،   5159توا   5391 هوای سوال  نینشان داد که در ب جیلندست را استفاده نمود. نتا یسر 5159سال 

و منواطق انسوان    میهکتار کاهش و زراعت د 3/359و  9/1439، 9/91535 زانیبه م اهچمنزارها و جنگل

 5391 یزموان  یها که در بازه یراتییتغ نتریداشته است. عمده شیهکتار افزا 1/1931و  9/11441ساخت 

 15919و  13151برابور بوا    بیو بوه ترت  موزار یمراتع بوه د  لیاست، تبد داده رخ 5159تا  5115و  5115تا 

 بوده است. ارهکت

روش  گونه استنباط کرد که در موارد مطالعوه شوده   نیا توانیپژوهش، م ینهیشیبه پ یکل ینگاه با

هوای رقوومی    شده صوحت بواالتری از روش  تفسیر چشمی به ندرت استفاده شده است و در موارد استفاده 

 نیو مناطق شده و ا یاهیموجب کاهش قابل توجه پوشش گ یشهر یرشد و توسعه ت،یجمع شیافزا دارد.

 رهاکوه معمووال در اطوراف شوه     یآبو  یزراع یاراض ی)جنگل، مرتع و ...( و حت یعیتوسعه به ضرر منابع طب

   قرار دارند تمام شده است.

 

 پژوهش یها تیمحدود -3-8

 نیباالتر مهمتور  کیبا قدرت تفک یریتصاو دیو عدم امکان خر هانامهانیپا یاختصاص ینهیهز کمبود

گفوت عودم وجوود دسوتگاه اسوپکترومتر       توانیم ی. از طرفرودیگونه مطالعات به شمار م نیا تیمحدود

بوا امکانوات    انهیرا کی. عدم وجود شودیپژوهش محسوب م هایتیمحدود گریاز د زیمناسب در دانشگاه ن

. عودم اختصواص   سوازد  موی و دشوار را با مشکل روبورو   یمناسب در دانشگاه محاسبات طوالن یافزار سخت

 .شود یم GPSاز  ینیزم ینقاط کنترل هیمانع از ته یدانیم دیباز یو راننده برا هینقل لهیوس

 

 یديواژگان کل -3-3

)حودوداً   لومترمربوع یک 51111مساحت آن  است.  استان در شمال غرب کشور واقع شده نی: الیاردب

هوزار   549و  ونیلیم کیبرابر  5931سال  یآن براساس سرشمار تی% از مساحت کل کشور( و جمع11/5

 ماتیتقسو  نیاسوت و بور طبوق آخور     لیاستان شهر اردب نی(. مرکز ا5935 ران،ی)مرکز آمار ا باشد ینفر م

(. 5935 ران،یو )مرکوز آموار ا   شوود  یدهسوتان مو   15شهر و  51بخش،  53شهرستان،  51شامل  ،یکشور
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اول را در  ینسبت به کول وسوعت اسوتان، رتبوه     یکشاورز یاراض یکاربر نیبا داشتن باالتر لیاستان اردب

 کشور داراست. هایاستان نیب

 یهوا  عرصه ،یزراعت آب م،یزراعت د ریظن ،یانسان از اراض یبه استفاده یاراض ی: کاربریاراض یکاربر

 .شودیگفته م یمناطق مسکون ایانسان ساخت و 

 یدست آوردن اطالعات دربواره  ( سنجش از دور فن به5111) فریو ک لسندالی نظراز دور: به سنجش

 لیو و تحل هیو تجز قیخاص است که از طر ییایجغراف یمنطقه کیمربوط به  ایدهیپد ایعارضه  ء،یش کی

تحوت   یدهیو پد ایو عارضه و  ء،یبا ش یکیزیاست که در تماس ف یابزار یلهوسیبه دست آمده به هایداده

 نباشد. یبررس

از اطالعات مربوط بوه بافوت، شوکل و تون رنوگ در       یعدد هایروش عالوه بر ارزش نی: در اءگرایش

اسوت کوه    نیا گراءیو ش هیپا کسلیپ هایروش نیاختالف ب نی. مهمترشودیاستفاده م بندیطبقه ندیفرآ

 هوای ارزش نوه  هسوتند  5هاسگمنت ای ایشکل اش ر،یپردازش تصو یواحد اصل ر،یتصاو یءگرایش لیدر تحل

انجوام   یبراسواس منطوق فواز    بنودی طبقوه  ءگرایشو  لیو . در تحلیانفراد هایکسلیموجود در پ یبازتابش

 کسول یمقودار بوه هور پ    کیو سخت( تنها  بندی)طبقه هپایکسلیپ هایبندیکه در طبقه ی. در حالشودیم

 یهوا  تمیالگوور  موال مختلوف و بوا اع   یدر بانودها  هوا کسلیبازتابش پ ریاختصاص داده شده، براساس مقاد

 .ردگییصورت م بندیمختلف طبقه
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Abstract: 

With the evaluation of change detection, the possibility of planning and proper 

management to reduce the effect of land degradation will be possible. Provding landuse 

map with high accuracy and suitable quality is one of the fundamental requirments for 

plannig in different disiplines, specially in natural resources including range management. 

The aim of this study was to produce land use map of Ardabil province by visual 

interpretation using Google Earth’s imagery, and digitizing image proceesing using 

Landsat Thematic Mapper (1987) and Operational Land Imager (2015) imagary and 

change detection in the defined period. Initialy, the efficiency of Visual Interpretation, 

Maximum Likelihood,  Artificial Nural Netwok (ANN) and Object based methods were 

compared and after evaluation of the accuracy of each produced map using ground 

conntrol points, the accuracy of them for 1987 image were calculated as 61.3, 60.5 and 

82.3 % (visual interpretation was not conducted for this image), and for 2015 image the 

accuracy were 99.4, 60.8, 94 and 82%, respectively. Maps resultaed from object based 

method for 1987 and visual interpretation of Google Earth’ imagery for 2015 according to 

their high accuracy were selected for change detection stage. The results indicated that 

between 1987 and 2015 rangelands and forests have redused by 75611 and 9412 ha and 

irigated farming and dry farming and residential areas have increased by 14263, 54097 and 

15050 ha. The main changed land use from 1987 to 2015 are rangelands, which have 

changed to dry farming and irigated farming lands by 141794 and 49836 ha, respectively. 

Thus, it is strongly required to review management polices and practices. For this pourpoe, 

satelite data are useful for the identification of land use pattern in a large areas and 

detection of change throuth the time. 
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