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  چکیده 

کیلومتر مربع  59/1275در این پژوهش جهت بررسی تغییرات کاربري اراضی، حوزه مهرگرد سمیرم اصفهان با مساحت

 2017) و +TM ،(2002 )ETM(1987انتخاب گردید. به این منظور سه تصویر ماهواره اي لندست براي سال هاي 

)OLI ( با یک بازه زمانی تقریبا یکسان استفاده شد. همچنین به منظور پردازش داده ها، تصحیحات رادیومتري و

 ArcGIS10.4و ENVI5.3 ، ERDAS IMAGING2015اتمسفري و خروجی گرفتن تصاویر از نرم افزارهاي 

دیم، باغ، مرتع، اراضی  استفاده شد. پس از تهیه نمونه هاي تعلیمی براي هر کالس کاربري شامل کشت آبی، کشت

منتقل شد. در ادامه از الگوریتم ماشین بردار پشتیبان  ENVI5.3سنگالخی، اراضی شهري و سطوح آبی، به نرم افزار 

)SVM براي طبقه بندي استفاده شد. با استفاده از ماتریس خطا صحت کلی و ضریب کاپا محاسبه شد به طوري که (

به دست امد. نتایج نشان داد که  9/0و  7/0، 8/0و ضریب کاپا به ترتیب  11/95و  45/75، 33/82صحت کلی به ترتیب 

درصد  98/12و  9/8،  2/22در طول سه دوره از وسعت کاربري هایی چون کشت آبی، دیم و مرتع به ترتیب به میزان 

درصد  98/21و  98/18، 92/25کاسته شده و به کاربري هاي ، باغ، مناطق مسکونی و سطوح آبی  به ترتیب به میزان 

  افزوده شده است.

  

 SVM ،ENVI5.3تغییرات کاربري اراضی، حوزه آبخیز مهرگرد سمیرم، کلیدي:  گانواژ
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  مقدمه  - 1

پوشش زمین به هر نوع پوشش فیزیکی و بیولوژیکی موجود در سطح زمین شامل آب، پوشش گیاهی، زمین بایر، تاالب 

). پوشش و کاربري هاي زمین 2014و همکاران،  Kunسازهاي مصنوعی اطالق می شود (ها، یخ و برف و هم چنین ساخت و 

رشد سریع اقتصادي، سرعت تغییرات منابع را بیش تر  .منعکس کننده فرایندهاي طبیعی و اجتماعی در سطح زمین است

له کشاورزي، جنگل، منابع آب و کرده است و بسیاري از این تغییرات، اثرات سریع و زیان باري بر محیط زیست طبیعی از جم

). مدیریت اصولی کاربري اراضی در اختیار داشتن Wenting ،2014 و Dongارزش هاي فرهنگی را به همراه داشته است ((

اطالعات دقیق و به هنگام در قالب نقشه است. با توجه به تغییرات گسترده و غیر اصولی کاربري اراضی از جمله تخریب منابع 

سال هاي اخیر، بررسی چگونگی تغییرات پوشش اراضی طی دوره هاي زمانی با استفاده از تصاویر ماهواره اي امري طبیعی در 

ضروري است. در سال هاي اخیر، به دلیل کارایی مناسب داده هاي ماهواره اي و قابلیت هاي سیستم هاي جغرافیایی، بررسی 

 تغییرات براي آینده مورد توجه پژوهشگران قرار گرفته است.تغییرات کاربري اراضی، مدل سازي و پیش بینی این 

)Russell_smith،2003 .( علی خواه  در این ارتباط محققین مطالعات زیادي در) داخل و خارج کشور انجام داده اند مانند

به وضعیت ). با توجه Eva ،2009و   Brink)، (Hong ،2013)، ( 1392)، ( مظاهري و همکاران، 1396اصل و ناصري، 

نگران کننده حوزه هاي آبخیز در ارتباط با روند افزایشی تخریب مراتع این پژوهش با هدف پایش تغییرات کاربري به منظور 

 مدیریت هرچه بهتر منطقه تهیه شد.

 

  معرفی منطقه مورد مطالعه - 2

 شمالی یکی از محدوده هاي مطالعاتی 31° 38' 27"شرقی و  51 °  31' 25"مطالعاتی مهرگرد به مختصات محدوده        

 75/653کیلومترمربع می باشد. که در قسمت شرق حوضه واقع شده است.  59/1275حوضه آبریز کارون بزرگ با وسعت 

  ).1کیلومترمربع از وسعت محدوده را ارتفاعات تشکیل می دهد (شکل  48/621کیلومترمربع از وسعت محدوده را دشت و 
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  و زیرحوضه هاي کارون بزرگ محدوده مورد مطالعه بر اساس شهرستان موقعیت )1شکل (                     

  

  مواد و روش ها - 3

  پیش پردازش تصاویر ماهواره اي - 3-1

 2017و  2002، 1987براي سال هاي  به ترتیب OLIو  +TM ،ETMپس از آنکه تصاویر ماهواره ایی سنجنده هاي        

تهیه شد جهت به حداقل رساندن اثرات پوشش ابر و برف با توجه به عرض جغرافیایی منطقه مورد مطالعه و ارتقاء دقت نمونه 

) در نظر گرفته شد. به منظور کاهش خطاهاي Juneو Mayهاي تعلیمی، بهترین زمان براي تهیه تصاویر اواخر فصل بهار (

استفاده شد. براي تفکیک هر چه بهتر کالسه ها  ENVI5.3 در محیط نرم افزار FLAASHري و اتمسفري از روش رادیومت

) +TM( 741، )ETM() مناسب هر تصویر تعیین شد. بر این اساس بهترین ترکیب باندي براي RGBترکیب رنگی کاذب (

 ، :Path 164 در دو شیت با 2002در نظر گرفته شد. با توجه به اینکه منطقه مورد مطالعه براي سال  OLI (457(و  743

38 Row:  163و: Path   ،38 Row:  قرار می گیرد لذا به منظور اتصال دو تصویر به یکدیگر و از بین بردن خطاي ایجاد

  استفاده شد. ERDAS IMAGING2015شده از نرم افزار 

  

  بندي تصاویر طبقه - 3-2

به منظور طبقه بندي تصاویر ماهواره اي، نمونه هاي تعلیمی براي هر کالس کاربري در محیط گوگل ارث تهیه شد. به     

درصد آن ها براي آزمون در نظر گرفته شد. سپس از الگوریتم ماشین بردار  30درصد از نمونه ها براي آموزش و  70طوري که 

براي طبقه بندي تصاویر ماهواره ایی استفاده و نقشه هاي کاربري اراضی تهیه شد  د جمله اییبا کرنل چن )SVM(پشتیبان 

  3،2(شکل

یک روش  طبقه بندي دودویی است که با تعیین یک صفحه تفکیک کننده بهینه در فضاي ویژگی داده هاي  SVM). روش 4و

می نماید. فرا صفحه ایی که حداکثر حاشیه را بین دو آموزشی، کالس هاي مختلف را با حداکثر جدایی بین آن ها، تفکیک 

 و Kavzogluکالس فراهم می نماید، فراصفحه بهینه و داده هاي نزدیک تر به فراصفحه، بردارهاي پشتیبان نامیده می شوند(

Colkesen ،2009.(                 

  ارزیابی صحت طبقه بندي - 3-3

مده و به کار بردن این نتابج براي تصمیم گیري از اهمیت زیادي برخوردارند. براورد صحت براي درك نتایج به دست آ    

). از نظر تئوري احتماالت، 2004و همکاران، Luمعمول ترین پارامترهاي براورد دقت شامل دقت کل و ضریب کاپا هستند (

ابل توجه است. دقت کل از جمع دقت کل می تواند معیار خوبی براي ارزیابی طبقه بندي باشد. در این شاخص نقش شانس ق

   ). 1391عناصر قطر اصلی ماتریس خطا تقسیم بر تعداد کل پیکسل ها محاسبه می شود (علوي پناه، 

  نتایج و بحث - 3

)4و 3، 2تهیه شد. (شکل  2017و  2002، 1987کاربري اراضی مربوط به منطقه مورد نظر براي سه دوره نقشه هاي        
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                                                                                                 2002قشه کاربري اراضی سال ) ن3شکل (                                         1987قشه کاربري اراضی سال ) ن2شکل (             

  

                                                                                                                             

  

                                                            

  

  

  

  

  

  

 
  

                                                                 

  2017قشه کاربري اراضی سال ) ن4شکل (                                                                 

  

پس از تهیه نقشه ها به منظور اطمینان از دقت ان ها عملیات صحت سنجی انجام شد بر این اساس ضریب کاپا براي        

و  45/75، 33/82و صحت کلی  براي این سه دوره به ترتیب  9/0و 7/0، 8/0به ترتیب  2017و  2002، 1987سال هاي 

  به دست آمد. نتیجه نشان دهنده دقت باالي نقشه هاي تهیه شده از منطقه مورد مطالعه می باشد.  11/95

 1/37بیشترین وسعت تغییر کاربري اراضی مربوط به مناطق مسکونی به میزان  2002تا  1987در دهه اول مطالعه، سال     

درصد می باشد. با توجه به اینکه با گذشت زمان جمعیت افزایش پیدا می کند بنابراین طبیعی است که به مساحت مناطق 

درصد می باشد. در  54/0مسکونی اضافه شود. و کمترین وسعت تغییر کاربري اراضی مر بوط به اراضی صخره سنگی به میزان 

درصد  و کمترین مساحت  01/22سعت مربوط به سطوح آبی به میزان بیشترین و 2017تا  1987دهه دوم مطالعه، سال 

درصد می باشد. در دهه سوم مطالعه بیشترین وسعت تغییر کاربري مربوط به کاربري  02/0مربوط به صخره سنگی به میزان 

می  04/0میزان درصد است و کمترین وسعت تغییر کاربري همچنان مربوط به کاربري صخره سنگی به  92/25باغ به میزان 

روند رو به افزایشی داشته است. با توجه به اینکه درآمد  2017تا  1987باشد. به طور کل در منطقه کاربري باغ نیز از سال 

ساکنین منطقه بیشتر وابسته به صادرات محصول سیب درختی است بنابراین طبیعی است که مساحت کاربري باغ با گذشت 

. البته در سال هاي اخیر مقداري از تولید این محصول کاسته شده که با توجه به شرایط مناسب زمان افزایش پیدا خواهد کرد

 که گفت دیبا مرتع يکاربر با ارتباط درآب و هوایی منطقه بخشی از اراضی به تولید گل محمدي اختصاص داده شده است. 

عواملی که منجر به کاهش مراتع در این منطقه شده است انه طی این سه دوره روند رو به کاهش را داشته است. از جمله متاسف

همچنین به دلیل  می توان به عدم تناسب بین دام با ظرفیت مرتع، چراي زود هنگام و افزایش مناطق مسکونی اشاره کرد.

ونی با ایجاد عملیات شخم بر روي اراتفاعات میزان اراضی سنگالخی نسبت به گذشته اندکی کاهش یافته است. مناطق مسک
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گذشت زمان و افزایش جمعیت نیز افزایش یافته است. کاربري سطوح آبی طی این سه دوره روند رو به افزایشی داشته است. 

و در نتیجه احداث سد و بند خاکی به منظور ذخیره آب  80علت این مسئله وجود سالهاي پر باران به خصوص براي دهه 

به عنوان بزرگترین طرح آبخیزداري منطقه  2011حداث سد قره آقاچ در سال جهت مصارف مختلف می باشد. به طوري که ا

  ارائه شده است. 2نتایج در جدول  شده است.  1987نسبت به سال  2017مهرگرد، سبب افزایش سطوح آبی سال 

                                                

  

  اراضی درصد تغییرات کاربريمساحت و  ) 2جدول (         

  درصد تغییرات   مساحت به کیلومتر مربع  نوع کاربري

1987  2002  2017  1987-2002  1987-2017  2002-2017  

  -2/22  -02/24  2/10  20/42  20/60  031/54  آبی زراعت

  -9/8  -03/11  25/6  10/84  12/91  02/90  دیم زراعت

  92/25  09/21  86/14  107  70  21/64  باغ

  -98/12  -05/2  -56/8  03/820  03/844  20/860  مرتع

  -04/0  -02/0  -54/0  01/200  02/200  10/201  صخره

  98/18  10/20  1/37  01/21  02/10  00/6  مناطق مسکونی

  98/21  01/22  49/21  20/1  164/0  0  سطوح آبی

 

  نتیجه گیري و پیشنهادات - 4

تع و مر ، دیمگذشت زمان از وسعت کشت آبیبا توجه به نقشه هاي تهیه شده و بازدیدهاي میدانی واضح است که با      

تبدیل شده است. به نظر می رسد که نقش اقلیم و  باغ، مناطق مسکونی و سطوح آبی کاسته شده و به کاربري هایی چون 

هیدرولوژي منطقه فاکتور تأثیرگذار بر این تغییرات است. همچنین احداث سد قره آقاچ با هدف تأمین آب مورد نیاز منطقه، 

نامه ریزي هاي اقتصادي دولت در بخش هاي اجتماعی با هدف ایجاد مشاغل زود بازده با ریسک کمتر همچون کشت بادام بر

تلخ به صورت دیم و وابستگی معیشت ساکنین منطقه به صادرات سیب درختی ضمن توجه کمتر به بخش کشاورزي، کاهش 

  قابل توجه کاربري

ن دلیل پیشنهاد می گردد به روش هاي آبیاري نوین، تغییرات الگوي کشت و کاربري مرتع را به همراه داشته است.. به همی

  اراضی از طریق توجه به نتایج ارزیابی هاي کمی تناسب اراضی توجه شود.

  

 منابع - 6

  .780تهران. ص . اصول سنجش از دور نوین و تفسیر تصاویر ماهواره اي و عکس هاي هوایی. انتشارات دانشگاه 1391، ك. علوي پناه .1

  . ارزیابی روند تغییرات پوشش اراضی حوزه آبخیز کفتاره با استفاده از روش سنجش از دور. مجله          1396. علی خواه اصل، م. ناصري،. د. 2

  )3(19علوم و تکنولوژي محیط زیست،    

ییرات زمانی کاربري اراضی با استفاده از تکنیک هاي . پایش تغ1392. مظاهري، م ر.، اسفندیاري، م.، مسیح آبادي، م ح.، کمالی، ا. 3

  سنجش

  ).  2(4 و علوم منابع طبیعی. GISاز دور و سیستم اطالعات جغرافیایی ( مطالعه موردي: جیرفت). مجله کاربرد سنجش از دور و    

4. Brink, A., Eva, H, 2009. Monitoring 25 Year Of  Land COVER changes dynamics in Africa: a              
    sample based  remote  sensing  applied  geography, 29 (2009),pp. 501-512. 
5. Dong, l., Wenting, ZH., 2014. A Comparison of  Markov model-based methods for predicting the ecosystem   
   service V alue of  Land Use in Wuhan, Central China. Ecosystem Services 7, (2014), 57-65.  

  6. Hong, Y., 2013. Characterizing land use changes in 1990-2010 in the coastal zone of  Natong, Jiangsu  
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Monitoring the land use temporal changes in Mehrgerd 
watershed of Isfahan using support vector machine and remote 

sensing technique 
 

Abstract 
In this study, landuse of  Mehrgerd watershed with a total area of 1275.95 km2 was selected to 
study land use change. For this reason, three Landsat satellite images of 1987(TM), 2002 
(ETM+), 2017 (OLI) were used with approximately the same time interval. Also, in order to 
process data, radiometric and atmospheric corrections and images output,ENVI5.3, ERDAS 
IMAGING2015 and ArcGIS10.4 were used. After providing educational samples for each class 
including water culture, dry farming, orchard, rangeland, rocky lands, urban lands and water 
levels, were transferred to Envi5.3 software. Then, a backup vector machine algorithm (SVM) 
was used for classification. Using the error matrix, the overall accuracy and kappa coefficient 
were calculated so that the overall accuracy for three images were  82.33, 75.45, 95.11 
respectively and Kappa coefficients  were 0.8, 0.7, 0.9 respectively. The results showed that during 
three periods, the area of water culture, dry farming  and rangelands, decreased by 22.2%, 
8.9% and 12.98% respectively, and the area of , orchard, residential areas and water levels 
were increased 25.92%  18.98%, and 21.98% respectively. 
 
Keywords: Land use changes, Mehrgerd River Basin, SVM, ENVI5.3  

 


