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 چکیده

 مدیریت جهت ،هابیوم سرزمینسیمای فضایی مقیاس در اکوسیستم ساختار فضایی چیدمان و محتوایی ترکیب یهاالگو تغییر روند از اطالع
 :شامل ن،یسرزمیمایس یشناسبوم اصول از برگرفته یمفهوم مدل با مطابق ،حاضر پژوهش در .است اهمیت زحای زمان گذر در هاآن بهینه

 22 مطالعه با ایران زاگرس بیوم سرزمینسیمای سیستم عناصر فضایی چیدمان تغییرات ،یمکان اسیمق در رییتغ و عملکرد ،ساختار
 برای 8 و 5 لندست ایماهواره OLI /TIRS و TMهایسنجنده تصاویر شد. انجام احمدبویر و کهگیلویه استان به منتهی آبخیزحوضه

 کاربری بندیهطبق و شد انتخاب اصلی هایلفهوم تجزیه آزمون از استفاده با مناسب باندهای و شد پردازشپیش 2311 و 1181 هایسال
 5 و میانی الیه 2 ورودی، الیه 1 با (MLP) پرسپترون مصنوعی عصبی شبکه و (MLE) احتمال حداکثر روش دو از استفاده با اراضی

 فزایندهخطای و کاهندهخطای کلی،صحت کلی،کاپای ضرایب مقایسه با مناسب کاربری انتخاب و سنجیاعتبار .گرفت انجام خروجی الیه
 سازیبارز و گردید انتخاب بیشتر، تصح و عوارض تفکیک قدرت به توجه با ،MLP روش شده بندیطبقه اراضی کاربری شد. بررسی
 جنگلی اراضی کاربری در 1181 -2311 هایسال بین اراضی کاهش میزان بیشترین دهدمی نشان نتایج .شد انجام تغییرات مکانی -زمانی

 چهگر است. شده برابر دو ساخت،انسان طبقه و آب منابع هایکاربری مساحت شود.می دیده مرتع کاربری در افزایش میزان بیشترین و
 و کشاورزی به جنگلی اراضی تغییر خصوصبه ی،انسان اقدامات آثار لیکن ،دارند تغییرات این در کمتری نقش ساختانسان هایتوسعه

 نمابیفی ارتباط در سرزمینسیمای شناسیبوم مبانی بر مبتنی مدیریت رواین از است. بوده وسیع بسیار ،بزرگ سدهای ساخت همچنین
 قرار استفاده مورد ایران زاگرس بیوم زیستیتنوع و طبیعی هاییدارای پایداری جهت در تواندمی تغییرپذیری و عملکردشناسی ساختارشناسی،
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 سرآغاز
 دستخوش شناسیانسان و شناسیبوم عوامل ثیرات تحت هابیوم

 ترکیب الگوهای تغییرات روند از اطالع .شوندمی تغییرات
 سیمای فضایی مقیاس در عناصر فضایی چیدمان و محتوایی
 زیحا زمان گذر در هاآن بهینه مدیریت برای ها،بیوم سرزمین
 یستمیاکوس خدمات هایومب چون منظر، ینا از .است اهمیت

 چنانچه نمایند،یم عرضه یرمستقیمغ و یممستق طور به یاریبس
 ییراتتغ از برخواسته مضرات در خدمات این تداوم یتظرف

 یدهناد آنها سرزمین سیمای عناصر فضایی چیدمان و حتواییم
 خواهد هاآن بهینه یریتمد در خطا بروز موجب شوند، انگاشته

 دربرگیرنده کلی، و اصلی ایمجموعه عنوانبه زمین کره شد.
 عوامل ترکیب با که باشدمی فیزیکی و زیستی هایسیستم
 از وسیع ایمجموعه یکدیگر کنار در یسشنابوم و یسشناانسان
 در فضایی، مقیاس در را یسشنابوم -یسشناجامعه هایسامانه
 وجود به سرزمین سیمای نام به مختلف هایاکوسیستم قالب
 و محدود بنیادی، طبیعی نبعم که سرزمین سیمای است. آورده

 محیط پایداری و تعادل ایجاد راستای در است، ناپذیریتجدید
 با فیزیکی -زیستی هایشبکه ایجاد با خود، کالبدی -فضایی
 این که پردازدمی اطالعات و انرژی ماده، تبادل به یکدیگر

 سازدمی فراهم خود یستمندانز برای را متعددی منافع ارتباطات
(Barghjelveh and Mobarghaee Dinan, 2013). رویکرد 

 هایسال در نوظهور علمی عنوانبه سرزمین، سیمای شناسیبوم
 حفاظت در جامعی نگرش مدیران به ،متفاوت هایزمینه در اخیر

 هایویژگی از یکی است. داده زیستمحیط مدیریت و
 سایر از را آن که سرزمین سیمای شناسیبوم فردمنحصربه

 فضایی مفاهیم از استفاده سازد،می جدا اکولوژی علم هایشاخه
 است زیستمحیط مدیریت در پایه اصول عنوانبه
(Makhdoom, 2009). میهامف از استفاده با سو همین از 

 اکوسیستم خدمات دارمکان هایداده و سرزمین سیمای بنیادی
 ساختار و عملکرد دهندهنشان که سرزمین سیمای سراسر در

 توانمی باشند،می اکولوژیکی کامل پیوستگی با اکوسیستم،
 را خرد هایگیریتصمیم و سرزمین از استفاده مورد در اطالعاتی

 (.Balmford et al., 2002; MEA, 2005) کرد تولید
 که نظریه این اساس بر عمده طوربه سرزمین سیمای شناسیبوم

 هستند، زیستیمحیط الگوهای ثیرات تحت ی،سشنابوم فرایندهای
 یهمه در سرزمین سیمای شناسیبوم است. شده نهاده بنا

  و هامقیاس از وسیعی محدوده املـش که یسشناومـب ایـهدامنه
 ,Frohn) دارد کاربرد باشد،می آبی و خشکی هایسیستم

 اصول و کندمی تلفیق باهم را انسان و طبیعت علم، این .(1997
 است کاربرد قابل طبیعی تا مصنوعی از سیمایی، هر در آن

(Forman,1990). از که طورهمان سرزمین سیمای شناسیبوم 
 و ساختار ترکیب، ویژهبه سرزمین سیمای مطالعه پیداست، نامش

 شکل مطابق .(Naveh & Liberman, 2013) آنهاست کارکرد
 ساختار، یعنی عمده ویژگی سه دارای سرزمین سیمای هر (1)

 اثرگذار هم بر هاویژگی این سه هر باشد.می تغییر و کارکرد
  (.Forman, 2008) هستند

 

 
 تغییر، سرزمین: سیمای اصلی هایویژگی :(1) شکل

 (Forman, 2008) ساختار و کارکرد

 
 سیمای یپایدار ریزیبرنامه برای اصلی هایشرطپیش از یکی

 دانستن و اراضی کاربری چیدمان الگوهای از اطالع ،سرزمین
 سرزمین سیمای واحد در زمان طول در آنها از هرکدام تغییرات

 سرزمینسیمای چیدمان توزیع و انواع نسبت از آگاهی .است
 شناسایی بهتر، استفاده منظوربه گذاریقانون و ریزیبرنامه برای

 ای،ناحیه توسعه ارزیابی و محیطی فشارتحت نقاط و نواحی
 که آنجا از .(Kazemi et al., 2011) دارد سزایی هب اهمیت

 ناپذیربرگشت تغییرات عنوانبه سرزمین سیمای ارساخت در تغییر
 به دسترسی ،(Mertens & Lambin, 2000) شودمی تلقی
 از تغییرات این روند از آگاهی و هنگام به و روزبه اطالعات و آمار

 مدیریت هایابزار و هاگیریتصمیم ها،ریزیبرنامه کلیدی عوامل
 آشکارسازی فرایند کاربرد با امر این که است سازمانی هر در

 ,.De Vreese et al) شد خواهد میسر اراضی کاربری تغییرات

 در نوین هایفناوری از گیریبهره بدون گمانبی .(2016
 این اقتصادی و سریع صحیح، دقیق، برآورد محیطی، مطالعات
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 (.Stürck et al., 2015) باشدمی غیرممکن تغییرات
 جمله از جغرافیایی اطالعات سیستم فناوری و ازدورسنجش

 و محیطی تغییرات بررسی در کارآمد و برتر هایتکنولوژی
 مدیریتی اهداف برای را روز به اطالعات که است منابع مدیریت

 وسیع سطوح در اراضی کاربری تغییر که آنجا از آورند.می فراهم
 ازدورسنجش تکنولوژی بنابراین ،گیردمی صورت گسترده و

 است تغییرات این آشکارسازی جهت ارزش با و ضروری ابزاری
(2018 al., et Taleshian). فرایندی (1)تغییرات آشکارسازی 

 سری اختالفات و هاتفاوت تشخیص و مشاهده امکان که است
 کندمی فراهم را زمین سطح الگوهای و هاعارضه ها،پدیده زمانی

(Lu et al., 2004.) منابع از مرتعی و جنگلی هایاکوسیستم 
 هایدوره در منابع این توالی و است کشوری هر حیاتی و مهم

 است مهم آینده هایریزیبرنامه برای انسانی و اقلیمی مختلف
(Attarod et al., 2016.) 10 جهان خشکی هایاکوسیستم 

 خود به را بیوم شش ایران کشور میان این در که دارد بیوم
 و معتدله بیوم عنوانبه زاگرس بیوم و است داده اختصاص

 دهدمی پوشش را ایران کشور از وسیعی بخش کنندهخزان
(Yousefi et al., 2012). مساحتی برگرفتن در با زاگرس بیوم 

 هایویژگی واسطهبه و ایران کشور مساحت چهارمیک با برابر
 و مختلف هایاکوسیستم باال، زیستی تنوع فرد،منحصربه مکانی
 وجود به را گوناگونی گیاهی هایپوشش گوناگون، هایاقلیم
 روند با همواجه در زاگرس بیوم .(Giti, 2011) است آورده

 تغییرات با انسانی، نیازهای از ناشی هایدخالت فزاینده
 نیازهای افزایش این موازاتبه است. شده روبهرو گیریچشم

 کاربری، تغییر قبال در طبیعی منابع کاهش به منجر که انسانی
 کشت زیر سطح افزایش و سوخت مینات و دام چرای افزایش

 هایبرداریبهره تشدید برای الزم شرایط است، شده کشاورزی
 ,Torahi & Rai) است شده فراهم محیطی منابع از رویهبی

 پوشش و کاربری تغییر بر مختلفی مطالعات منظور بدین (.2013
 با اراضی پوشش کاربری بندیطبقه هایروش نیز و اراضی

 در ایماهواره تصاویر و ازدورسنجش هایتکنیک از استفاده
 از هاییقسمت ازجمله مختلف نواحی و جهان مختلف مناطق
 & Prakasam, 2010; Singh) مانند زاگرس، کوهرشته

 2012; Gutiérrez,-Aguirre 2011; Khanduri,

 2008; al., et Salehi 2014; .,la et Kelishadi

2015 al., et Moghadam) با است. گرفته قرار بررسی مورد 
 و وسعت نظر از زاگرس بیوم سرزمین سیمای که این به توجه

 بنابراین، .است کشور باارزش و مهم مناطق از یکی زیستیتنوع
 ضریب و برداریبهره و تولید ناپایدار هایسیستم استقرار دلیل به

 تخریب و فرسایش روند طبیعی، منابع پذیریآسیب باالی
 استمرار و است کنندهنگران رویشی، ناحیه این در زیستمحیط

 با اکوسیستم این داشت. خواهد زیادی منفی تبعات روند این
 نقش ،بوده کشور حیاتی و مهم منابع از باال بیولوژیکی غنای
 با شده اعمال مدیریت کنون تا که دارد پایدار توسعه در مهمی
 ثیرات نتوانسته و است نداشته سازگاری پایدار توسعه اصول

 داشته جنگلی زیستگاه این تخریب روند از جلوگیری در چندانی
 رو، همین از (.al., et Khalyani Henareh 2012) باشد

 کاربری چیدمان ساختار مطالعه با دارد نظر در حاضر پژوهش
 تغییرات روند ،سرزمین سیمای فضایی مقیاس در زاگرس بیوم

 به زاگرس بیوم در را اراضی پوشش و کاربری مکانی و زمانی
 در مطالعه که چرا نماید. بررسی ازدورسنجش هایتکنیک کمک

 و زیستی واحدهای شامل ؛سرزمینسیمای فضایی مقیاس
 و است زمین کره سطح از بعدی سه فضای یک در غیرزیستی

 گرفته نادیده آن تغییرات روند مضرات و اکوسیستمی ارختاس اگر
 سیمای مدیریت و گیریتصمیم در خطا بروز موجب شود،

 شد. خواهد سرزمین
 

 هاروش و مواد
 موردمطالعه منطقه

 برای نیسرزم یمایس مفهوم از زاگرس، اکوسیستم پایش برای
 نیسرزم یمایس که چرا است، شده استفاده مکانی مقیاس تعیین

 کامل یواحد ،یریرپذییتغ و عملکرد ساختار، گرفتن نظر در با
 & Barghjelveh) شودیم شناخته اسیمق نییتع یبرا

Mobarghaee Dinan, 2013). نییتع برای ابتدا اساس این بر 
 به توجه با احمدریبو و هیلویکهگ استان ،سیشناانسان مرز

 معرف که یامنطقه عنوانبه که یانسان و یعیطب یهایژگیو
 نیا به توجه با ادامه در شد. انتخاب باشد،یم زاگرس ستمیاکوس

 از باشد،ینم یکیاکولوژ یندهایفرآ یجوابگو یاسیس محدوده که
 آبخیز یهاحوضهریز کار نیا یبرا شد. استفاده آبخیز حوضه مرز

 و شدند انتخاب احمد،ریبو و هیلویکهگ استان به یمنته سه درجه
 اساس بر واحد یمرز ها،حوضهریز بیترک از پس انتها در
 روی بر حاضر پژوهش .دیگرد انتخاب نیسرزم یمایس یارهایمع
 قسمت و جراحی -هندیجان ،بزرگ کارون آبخیز حوضه زیر 22

 و مهارلو آبخیز حوضهزیر همچنین و حله آبخیز حوضه از کوچکی
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 و فارسخلیج یک درجه آبریز حوضهزیر از مجموع در که بختگان
 مساحت .پذیرفت صورت باشد،می مرکزی فالت و عمان دریای

 که باشدمی کیلومترمربع12/25213 با برابر مطالعه مورد محدوده
 درصد 55/21 معادل که کیلومترمربع15/15511 با برابر مساحتی

  باشدمی احمد بویر و کهگیلویه استان در مطالعه مورد مساحت از
 

درصد از مساحت در چهار  88/30و مابقی مساحت به میزان 
 گرفته قرار خوزستان بختیاری،وچهارمحال فارس، اصفهان، استان

 51˚53 هایطول بین (2) شکل مطابق جغرافیایی نظر از و است
دارد. قرار شمالی 31˚30 تا 21˚55 عرض و شرقی 01˚35 تا

 
 ایران کشور و هایاستان در مطالعه مورد آبخیز هایحوضه موقعیت نقشه (:2) شکل

 

 پژوهش روش

 استفاده مورد اطالعات
 توجه نیز و ساله 33 تغییرات بررسی هدف به توجه با پژوهش این در
 لندست ماهواره هایسنجنده تصاویر از زمانی، مکانی مقیاس به

 ماهواره TM سنجنده تصویر بلوک پنج از ترتیب بدین شد. استفاده
 8 لندست تصاویر OLI-TIRS سنجنده و 1181 سال 5 لندست
 هارای استفاده مورد تصاویر مشخصات (1) جدول در که ،شد استفاده

 شمالی 31 ناحیه در UTM تصویر سیستم در تصاویر این است. شده
 دارند. قرار 5/28 مکانی تفکیک باقدرت

 ایماهواره ریتصاو پردازشپیش

 هاباند برآزش و هندسی تصحیح و متریک رادیو تصحیح

 که نویزهایی بردن بین از و بارزسازی برای رادیومتریک تصحیح
 را آن اشتباه به سنجنده و افتدمی اتفاق تصاویر برداشت هنگام به

 صورت ،(al., et Kondratyev 2013) کندمی برداشت
 توابع درجه اساس بر نیز هندسی تصحیحات .پذیرفت

 .(Wolberg, 1990) شد بررسی (1) رابطه از ایچندجمله
 

 

 مطالعه در استفاده مورد ایماهواره تصاویر اطالعات (:1) جدول

 Path Row سنجنده تاریخ ماهواره

 5 لندست

10-32-1181 TM 123 38 

10-32-1181 TM 123 31 

31-31-1181 TM 120 38 

31-31-1181 TM 120 31 

10-31-1181 TM 125 38 

 8 لندست

12-32-2311 OLI/TIRS 123 38 

12-32-2311 OLI/TIRS 123 31 

23-32-2311 OLI/TIRS 120 38 

23-32-2311 OLI/TIRS 120 31 

10-32-2311 OLI/TIRS 125 38 
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K =
(N+1) (N+2)

2 
   (1 )رابطه                               

K و نیاز مورد نقاط حداقل N ایچندجمله تابع درجه 

 بایستی جدید تصویر ایجاد برای هندسی، تصحیح انجام از پس
 تریننزدیک شور از منظور بدین و پذیرد. انجام بردارینمونه

 راستا همین در (.Yang and Lo, 2002) شد استفاده همسایه
 کاهش متر 33 به ریتصاو یکنواختی یبرا یمکان کیتفک قدرت

 حیتصح روش از استفاده با کیمتر ویراد حاتیتصح کرد. دایپ
 طیمح در Dark subtract dark متد و ینسب کیمتر ویراد
 مرجع نیزم با یهندس حیتصح شد. انجام ENVI 5,1 افزارنرم
 15 انتخاب و مرجع ریتصو عنوانبه 8 لندست ریتصاو دادن قرار

 5 لندست ریتصاو یبرا333/3 یخطا بیضر با نمونه نقطه
 .رفتیپذ صورت

 ازدورسنجش یرقوم یهاداده ریتفس در (2)یاصل هایلفهوم هیتجز
 با روش نیا (.Novelli et al., 2016) است بسیار تیاهم زیحا

 بیضر و انسیوار ،یهمبستگ درجه ،یآمار یهاآزمون
 یهاباند در موجود یهادهیپد اطالعات به مربوط یهمبستگ
 ،آوریجمع را اطالعات نهایت در و کندیم یبررس را مختلف
 .کندیم هیارا ترکنواختی یاطالعات یهیال در و متراکم

 شد استفاده رگرسیون دستور و TerrSet افزارنرم از منظوربدین
 در را بیترک نیبهتر ،یآمار یهاروش یبررس با آزمون نیا

 ارایه ازدورسنجش یهادرروش یاهراماهو ریتصاو از استفاده
  (.Rogan et al., 2003) کندیم

 

 ایماهواره تصاویر بندیطبقه

 طیفی هایمجموعه جداسازی به ایماهواره اطالعات بندیطبقه
 را خاصی پدیده یا کالس به سلول هر دادن اختصاص و مشابه
 (.Alavi Panah, 2003) گویند ایماهواره اطالعات بندیطبقه
 پایه سلول و گرا یش بندیطبقه دودسته به بندیطبقه هایروش

 نظارت روش دو به نیز پایه سلول بندیطبقه شوند؛می تقسیم
 روش دو از پژوهش این در شود.می تقسیم نشده نظارت و شده

 شبکه طبقه و (3)احتمال حداکثر بندیطبقه شامل شده نظارت
 .شد استفاده TerrSet افزار نرم و (0)پرسپترون مصنوعی عصبی

 تعلق کاربری یک به سلول هر که این احتمال اول، روش در
 درجه باالترین با کاربری به را هاییسلول و بررسی را گیرد

 ,Areekhi and Isfahani) دیابمی اختصاص عضویت، احتمال

 از ،است یمصنوع هوش از یشکل که یعصب شبکه .(2015

 از گریکدی با که شده لیتشک نرون نام به یمحاسبات ساده یاجزا
 و بوده ارتباط در خاص یساختار با یوزن اتصاالت قیطر
 ساختار از هاآن ساختار واقع در .کنندیم کار یمواز صورتبه

 است شده یسازهیشب انسان یکیولوژیب عصب هاینرون

(Heimy and El-Taweel, 2010.) 

 

 هاای نشاانه  ساازی خالص و (5)آموزشی نمونه انتخاب

 طیفی

 قسمت ترینبحرانی و ترینمشکل آموزشی، هایداده انتخاب
 هدف (.Canty et al, 2008) باشدمی نظارت با بندیطبقه روند

 که آماری مجموعه یک به که است آن آموزشی عملیات از
 دست باشد تصویر در موجود نیزمی پوشش طیفی الگوی بیانگر
 اراضی کاربری انواع بندیتقسیم .(Alavi Panah, 2003) یافت

 و میدانی، بازدید با هامحدودیت و شرایط به توجه با منطقه، در
Google Earth با سپس و تگرف قرار شناسایی و بررسی مورد 

 هر طبقات ArcMap افزار نرم در ArcBruTile افزونه کمک
 داده انتقال TerrSet افزارنرم محیط به سپس و ترسیم کاربری

  .(2 جدول) شد
 

  و اراضی کاربری طبقات بندیتقسیم (:2) جدول

 هاآن توصیف
 کاربری طبقات عنوان

 اراضی
 شرح

 ساختانسان
 کلی طوربه و روستایی شهری، مناطق
 ساختانسان مناطق

 باغات و جنگلی اراضی تمام جنگلی اراضی

 دیم زراعی و انبوه تا تنک مراتع دیم کشاورزی و مرتع

 هاشالیزار و آبی کشاورزی اراضی کشاورزی اراضی

 آب دارای هایرودخانه همچنین و سدها آبی محیط
 

 و پارامتریک روش دو به طیفی هاینمونه سازیخالص
 هاینمونه سازیخالص برای شود.می انجام غیرپارامتریک

 داده قطع نشده، پردازش تصاویر با طیفی هاینمونه آموزشی،
 خالص طیفی نشانه تا شدهحذف اضافی هایکاربری سپس شدند.
 و شده تعریف آموزشی هایسلول پارامتریک، روش در و شود

 قرار وتحلیلتجزیه مورد هاپدیده اطالعات به مربوط مقادیر
 با کالس هر به مربوط آموزشی هایسلول معمول ریدامق .گیرند

 و محاسبه کالس نیانگیم تا (2)سیماهاالنوب فاصله از استفاده
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 فاصله محاسبه شامل مرحله دو در طیفی نشانه سازیخالص
 به سیماهاالنوب فاصله تبدیل و (2رابطه) مطابق سیماهاالنوب

 شد. محاسبه کای مربع توزیع
𝑋𝑘)                 (2) رابطه − 𝑈𝑖)𝑇𝑉𝑖 − 1 (𝑋𝑘 − 𝑈𝑖) 

 ریتصو ینوارها سلول تمام یبرا سلول بردار کی Xk آن در که
 -انسیوار سیماتر Vi و i کالس یبرا متوسط بردار Ui و

 است. i کالس انسیکووار
 

 پردازش پس عملیات
 پردازش پس مرحله در شده انجام اقدامات حاضر تحقیق در

 یاضاف هایکاربری حذف و هاکالس ادغام فیلترها، اعمال شامل
 .است شده انجام ArcMap و TerrSet افزار نرم از استفاده با

 

 یاراض پوشش و یکاربر یبندطبقه صحت یابیارز
 هایداده کاربرد در صحت ارزیابی برای روش ترینمعمول

 باشدمی درهم ماتریس یا خطا ماتریس ایجاد ازدورسنجش
Foody, 2002).) خطا ماتریس از استفاده با پژوهش این در 

 دقت ،(8)کاپا ضریب ،(1کلی دقت مانند: هاییشاخص
 خطای و (11)کاهنده خطای ،(31)کنندهمصرف دقت ،(1)تولیدکننده

 .گردید تعیین زیر هایمعادله مطابق (12)افزاینده
 

 آن به مربوط معادالت و پژوهش این در استفاده مورد صحت ارزیابی هایشاخص (:3) جدول

 معادله صحت ارزیابی شاخص

O (O.A) کلی دقت ∙ A =
∑ Eiic

i

N
 

C طبقات، تعداد N معلوم، هایسلول تعداد Eii شدهبندیطبقه صحیح هایسلول تعداد 

 (KIA) کاپا ضریب

KIA =
Po − Pc

1 − Pc
× 100 

0P و کلی دقت CP شود:می محاسبه زیر همعادل اساس بر که انتظار مورد توافق 

Pc = ∑ Xi +  ∑ X +
i

N2
 

IX ها،ستون جمع i + X و ردیف جمع N باشد.می ستون کل تعداد 

 (P.A) تولیدکننده دقت
P ∙ A =

Xjj

∑ Xjjr
i=1

 

Xjj و کالس یک قطری عناصر ∑ Xjjr
i=1 کالس همان ستون مقادیر 

 (U.A) کنندهمصرف دقت
𝑈 ∙ A =

Xii

∑ Xijr
i=1

 

Xii و کالس یک قطری عناصر ∑ Xijr
i=1 کالس همان سطر هایسلول مقادیر 

O (O.E) کاهنده خطای ∙ E = U ∙ A − 1 
C (C.E) فزاینده خطای ∙ E = P ∙ A − 1 

 

 تغییرات فضایی پراکندگی و زمانی تغییرات بارزسازی

 چند یا دو کاربرد شامل ازدورسنجش در تغییرات بارزسازی
 شناسایی هدف با جغرافیایی منطقه یک از ایماهواره تصویر

 است زمانی بازه دو در منطقه در تغییرات وتحلیلتجزیه و
Leh et al., 2007).) راتییتغ شیپا یبرا مختلف روش دو 

 از هاروش نیا یدو هر که دارد وجود یاراض یکاربر
 بر یمبتن اول روش .کنندیم استفاده زمانه چند ای دو ریتصاو

 معنا نیبد .باشدمی راتییتغ تیماه و نوع کردن مشخص
 رییتغ زانیم چه به و گرید یکاربر به نسبت یکاربر چه هک
 یبندطبقه به ازین رییتغ از یبررس نوع نیا است. کرده دایپ

 بر یمبتن روش دوم، روش دارد. اشاره یاراض یکاربر
 هاروش نیا در باشد.یم افتهی رییتغ مناطق کردن مشخص

 رییتغ عدم ای رییتغ فقط و شودینم مشخص رییتغ تیماه
  (.Vaclavik and Rogan, 2009) شودیم داده نشان

 
 هایافته
 و همبستگی ماتریس روش از باندها ارزیابی و مقایسه برای

 مقایسه برای نهایت در و گرفته بهره اصلی هایلفهوم تجزیه
 Correlation T-Mode Forward ماتریس از ییمتغیرها

 به توجه با 8 لندست 8 باند از است ذکر به الزم شد. استفاده
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 نشده استفاده اصلی هایلفهوم تجزیه آزمون در آن ماهیت تفاوت
 5 لندست ماهواره 1 و 5 تا 1 یباندها ،آزمون نیا اساس بر است.

 یدارا (2 )جدول 8 لندست 1 تا 1 یباندها نیهمچن و (5 )جدول
 عملیات در اساس همین بر و بودند یهمبستگ نیشتریب

 با زین کاذب یرنگ یهاباند .گرفتند قرار استفاده مورد بندیطبقه

 از که صورتبدین شدند انتخاب ماتریس این نتایج از استفاده
 بیترک نیهمچن و 5 لندست ریتصاو 3 و 2 و 1 هایباند بیترک

 رنگی تصویر برای 8 لندست ماهواره ریتصاو 0 و 3 و 2 یباندها
  گردید. استفاده کاذب

 

 اصلی هایمؤلفه تجزیه آزمون از استفاده با 5 لندست تصاویر باندهای برازش از حاصل ماتریس (:5) جدول

 B1 B2 B3 B4 B5 B6 B7 مورداستفاده باندهای

B1 133  
 

 
 

 
 

B2 0115/18 133 

B3 1300/12 2210/18 133 

B4 2358/12 2818/15 2232/12 133 

B5 3512/81 0523/12 1853/10 1123/15 133 

B6 1831/13 8330/81 1231/81 2112/81 3501/13 133 

B7 2138/81 8138/12 2152/15 3112/10 222/18 111/88 133 
 

 

 اصلی هایمؤلفه تجزیه آزمون از استفاده با 8 لندست تصاویر باندهای برازش از حاصل ماتریس (:4جدول)
 باندهای

 مورداستفاده
B1 B2 B3 B4 B5 B6 B7 B9 B10 B11 

B1 133   
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 B2 103/11 133 

B3 581/11 815/11 133 
B4 122/18 333/11 115/11 133 
B5 331/11 132/11 232/11 121/18 133 
B6 811/18 132/11 023/11 513/11 201/11 133 
B7 555/18 813/18 352/11 523/11 200/18 152/11 133 
B9 250/18 231/18 333/11 222/12 831/11 823/12 381/12 133 

B10 152/11 822/18 183/18 033/11 112/18 221/11 238/11 388/11 133 
B11 101/11 838/18 111/18 288/11 251/18 201/11 125/11 012/11 152/11 133 

 

 ایماهواره تصاویر بندیطبقه

 تصاویر روی آموزشی هاینمونه تهیه منظوربه است ذکر به الزم
 این به مربوط زمینی اطالعات که این به توجه با 1181 سال
 و کاذب رنگی تصویر چشمی تفسیر از نیست دسترس در سال

 د.ش استفاده بود، موردنظر کاربری بازتاب معرف که هایینمونه
 هایآزمون خطا، و سعی با باید که است مهمی بسیار مرحله این

 از ناشی مشکل ها،کالس از مناسب هایتعریف و مختلف
 در ،بنابراین شود. حل اطالعاتی هایکالس و طیفی هایکالس
 و گریغربال از بعد و شناسایی آموزشی نقطه 283 مجموع

 نقاط عنوانبه هاآن از درصد 23 و عدد 523 ها،آن تصحیح
 هایروش از استفاده با شد. انتخاب 2311 و 1181 سال آموزشی
 هیال 1 با پرسپترون مصنوعی عصبی شبکه و احتمال حداکثر

 کاربری هاینقشه ی،خروج هیال 5 و یانیم هیال 2 ،یورود
 مناطق طبقه، پنج در 2311 و1181 هایسال برای اراضی
 یدتول یآب منابع و مراتع کشاورزی، اراضی جنگل، ساخت،انسان

 کاربری زیاد، همپوشانی و منطقه زیاد وسعت یلدل به اما شد؛
 پس انجام جهت تولیدی هاینقشه .نشد جدا مراتع از دیم

 سپس شد. داده گذر 3*3 میانه فیلتر از ابتدا ها،پردازش
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 تا شد داده انتقال ArcMap افزارنرم به آن خروجی هاینقشه
 و ArcBru tile ابزار از استفاده با نهایی هایپردازش پس

 بررسی مورد مجزا صورتبه کاربری از طبقه هر Bing هاینقشه
 .گرفت قرار

 

 یاراض پوشش و یکاربر بندیطبقه صحت یابیارز
 ضریب زا اراضی کاربری بندیطبقه مناسب روش انتخاب برای
 ارزیابی برای اساس همین بر .شد استفاده کلی صحت و کاپا

 هر برای آموزشی هاینمونه از درصد 03 ،بندیطبقه صحت
 مطالعه مورد منطقه سطح از تصادفی صورتبه هاکالس از کدام
 سطح بر آموزشی هاینمونه سازیپیاده از پس د،ش آوریجمع

 و کاپا شاخص شامل آماری مشخصات ،2311 و 1181 تصویر
 طورهمان .دش استخراج هاکالس از کدام هر برای یکل صحت

 از حاکی صحت ارزیابی نتایج است، نمایان (2) جدول مطابق که
 ،پرسپترون مصنوعی عصب شبکه بندیطبقه که باشدمی امر این

 بندیطبقه به نسبت را بهتری صحت و دقت با اراضی کاربری
 در تفاوت اما کند.می ارایه مختلف هایسال در احتمال حداکثر
 قدرت در توانمی را مختلف هایسال هایبندیطبقه صحت

 دانست 5 لندست به تنسب 8 لندست تصاویر در عارضه جداسازی
 تفکیک قابلیت بیشتر باندهای داشتن با تصاویر این که چرا

 .دارند را گوناگون عوارض

 

 اراضی پوشش و کاربری بندیطبقه در مختلف هایروش صحت ارزیابی (:6) جدول

 اراضی کاربری
 پرسپترون مصنوعی عصب شبکه احتمال حداکثر

 کلی صحت کاپا ضریب کلی صحت کاپا ضریب

 3/81 82/85 8/11 88/10 1881 سال بندیطبقه

 22/88 2/82 31/11 2/11 2111 سال بندیطبقه

 

 روش با شده بندیطبقه اراضی کاربری هاینقشه از نهایت در
 بودن ترقبول قابل به توجه با پرسپترون مصنوعی عصبی شبکه
 اراضی کاربری هاینقشه نهایی خروجی عنوانبه آن نتایج

 آماری مشخصات و خطا ماتریس اساس همین بر شد. استفاده
 روش در مختلف هایسال اراضی کاربری طبقه هر برای
 (1) ولجد مطابق و استخراج پرسپترون عصب شبکه بندیطبقه

 با برابر 1181 سال ریتصو بندیطبقه یکل دقت شد. داده نمایش
 با آبی منابع یکاربر کیتفک در خطا نیشتریب که بود 2/82

 کیتفک یدشوار لیدل به آن بر عالوه است. بوده کشاورزی
 دو این در تولیدکننده دقت آبی، منابع از کشاورزی کاربری

 شالیزار در توانمی را آن دلیل است. کرده پیدا کاهش ،یکاربر
 بندیطبقه صحت اما دانست. منطقه این کشاورزی کاربری بودن

 و مختلف عوارض تفکیک با که ؛دهدمی نشان 2311سال در
 هاکاربری شناسایی قدرت ،هاتابش باز برداشت دامنه افزایش

 اما است. یافته افزایش کلی شاخص کهنحویبه است شده بیشتر
 در شود.می دیده وضوحبه دقت کاهش کشاورزی طبقه در باز

 خطای و فزاینده خطای بیشترین که کرد بیان توانمی نهایت
 کاربری طبقه به تولیدشده اراضی کاربری هاینقشه در کاهنده

 یابد.می اختصاص کشاورزی

 

  عصبی شبکه روش با بندیطبقه صحت ارزیابی (:1) جدول
 1881 2111 

 کاربری طبقات
 دقت

 کنندهاستفاده

 خطای

 فزاینده

 دقت

 تولیدکننده

 خطای

 کاهنده

 دقت

 کنندهاستفاده

 خطای

 فزاینده

 دقت

 تولیدکننده

 خطای

 کاهنده
22/12 ساختانسان  333/3  2/13  310/3  11/12  311/3  1/81  131/3  

05/81 جنگل  132/3  05/81  125/3  31/12  311/3  05/81  135/3  

25/11 زاریمد و مرتع  380/3  33/88  12/3  2/12  310/3  22/81  130/3  

11/23 یکشاورز  318/3  25/82  111/3  5/52  035/3  28/11  233/3  

23/18 یآب منابع  218/3  10/82  111/3  22/81  183/3  22/83  110/3  
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 یاراض یکاربر راتییتغ یسازبارز

  شبکه روش به اراضی کاربری نهایی هاینقشه تهیه از پس
 هر طبقات درصد و مساحت پرسپترون، مصنوعی عصب

 ارایه (8) جدول مطابق و محاسبه سرزمین سیمای کاربری
 در مرتع و جنگل کاربری طبقات که دهدمی نشان نتایج شد.
 مساحت درصد 11 از بیش دادن اختصاص با 1181 سال

 خود به را غالب هایکاربری برابر، صورتبه منطقه
 به سال 33 زمان مدت طی روند این .اندداده اختصاص

 اراضی سهم میان این در که است رسیده درصد 15 میزان
 کاربری نقشه (3) شکل است. کرده پیدا افزایش مرتعی
 این چنانچه .دهدمی نشان 2311 و 1181 هایسال اراضی
 منابع و ساختانسان کاربری طبقه که دهدمی نشان جدول

 .اندکرده پیدا افزایش فعلی مساحت برابر دو به انمهمز آبی
 واضح چندان جنگل مساحت کاهش با مقابله در رشد این اما

 نیست.

 
 پرسپترون مصنوعی عصبی شبکه بندیطبقه روش به اراضی پوشش و کاربری نقشه (:3) شکل

 

 موردمطالعه منطقه اراضی کاربری درصد و مساحت (:8) جدول
 1881-2111 هایسال بین تغییرات 2111 سال کاربری 1881 سال کاربری 

 درصد هکتار درصد هکتار درصد هکتار کاربری طبقات

 231/3 153/2312 082/3 01/12132 203/3 02/2111 ساختانسان

 -115/12 -133/321128 128/32 55/111555 102/08 25/1233520 جنگل

 281/11 253/280025 050/51 11/1018028 128/08 52/1210333 زاردیم و مرتع

 111/3 133/25120 315/3 11/85512 311/2 20/23052  کشاورزی

 252/3 313/2322 531/3 88/12221 201/3 51/2221 آبی منابع

 

 که کرد تحلیل گونهاین توانمی را تغییرات فراوانی میزان بررسی
 12/322322 با معادل مساحتی 2311 تا 1181 هایسال بین

 کرده پیدا تغییر هاکاربری سایر به جنگلی هایعرصه از هکتار
 جنگل مساحت از درصد 1/12 حدود چیزی مساحت این است.

 مساحت و داشته رشد درصد 11 ،مراتع مساحت است، بوده
 اراضی است. کرده پیدا افزایش هکتار 11/2323 ساختانسان

 و هکتار 25120 معادل رشدی ترتیب به آبی منابع و کشاورزی
 مساحت به نسبت تغییرات این که چند هر اند.داشته هکتار 2323
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 زیاد بسیار هامساحت این ولیکن است نبوده گیرچشم منطقه کل
 مساحت که است بدیهی (.1 )جدول است اغماض غیرقابل و

 شکل است. شده تبدیل کشاورزی و آب منابع به عمرات از زیادی

 نشان 2311 و 1181 سال بین را اراضی کاربری تغییرات (0)
 دهد.می

 

 

 مصنوعی عصبی شبکه روش در هاکاربری انتقال مساحت ماتریس (:8) جدول

 2111 

 آبی منابع کشاورزی زاردیم و مرتع جنگل ساختانسان اراضی کاربری طبقه 

1881
 

 38/1 12/32 15/113 00/118 23/5113 ساختانسان

 38/1181 33/11818 18/328803 1/883213 32/1128 جنگل

 05/2018 12/33031 01/1101552 58/23812 32/3203 زاردیم و مرتع

 22/1521 50/33211 32/11132 18/2311 8/1521 کشاورزی

 31/2582 28/122 31/2128 05/521 21 آبی منابع

 
 1881 -2111 هایسال بین اراضی کاربری تغییرات مکانی نقشه (:4) شکل

 

 

 ساخت به توجه با آبی، منابع کاربری طبقه زمانی فاصل حد در
 رشد ،موردمطالعه محدوده در قاسم شاه و مارون سد ،کوثر سد

 طرفی از اما است. داشته هکتار 31/2322 با معادل گیریچشم
 آب منابع کاربری طبقات زمانی بازه این در که شودمی مشاهده

 علت که است شده تبدیل مرتع و کشاورزی کاربری طبقات به
 توانمی هاآن کاربری تغییر و هارودخانه شدن خشک را آن

 را کاربری کالس هر مساحت تغییر میزان (8) جدول دانست.
 ساختانسان مناطق کردن پیدا توسعه کمتر علت دهد.می نشان

 معیشت که چرا کرد عنوان توانمی اقتصادی فقر را منطقه در
 این که است دیم یا سنتی کشاورزی و دامداری بر مبتنی مردم

 شوند.می مراتع سطح افزایش و هاجنگل در تخریب سبب عامل دو
 

 گیرینتیجه و بحث
 تغییرات عنوانبه تواندمی سرزمین سیمای ساخت در تغییر

 برای موضوع ترینمهم باشد. زمان طول در عملکرد یا و کارکرد
 این درست فهم سرزمینسیمای تغییر با مواجهه در ریزانبرنامه
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 کارگیریبه از ناشی مرتبط نتایج و هاگزینه که است موضوع
 .(Leitao et al., 2006) دارد آینده و حال در ثیریات چه هاآن
 مراحل از ییجز یا و انسانی توسعه از ناشی تواندمی تغییرات این

 ,Leitao et al., 2006; Forman) باشد طبیعت خود تکامل

 بیان (Mokhtari & Sayahnia, 2017) چنانچه .(2003
 از درصد 15 انسان انسانی، اثرات وسعت افزایش دلیل به کنندمی
 مدیریت هایجنگل به تبدیل را جهان خشکی هایسازگانبوم

 هایآشفتگی اما است؛ کرده روستایی و شهری سیماهای و شده
 فرایند تغییر آلودگی، مانند دارد، مختلفی اشکال آن از ناشی

 انسان اولیه نیازهای مینات برای زیستگاه تخریب ی،سشنابوم
 هایسیستم به تبدیل طبیعی هایسیستم که سوخت غذا، مانند

 (Forman, 2003; Leitao 2006) شودمی شهری یا کشاورزی
 ثیرات تحت را سرزمین سیمای خدمات ارایه توانایی خود نوبهبه و

 در وضوحبه نیز تغییرات نوع این .(MEA, 2005) دهدمی قرار
 داده نشان پژوهش این در چنانچه شود؛می دیده زاگرس بیوم
 تخریب 2311 تا 1181 هایسال بین جنگل کاربری ،شد

 پوشش به تغییر به منوط اتتغییر این بیشتر است. داشته گسترده
 منوال همین به تخریب روند ادامه صورت در و است؛ بوده مرتعی

 کند.می پیدا کاهش زیادی میزان به جنگل کاربری مساحت
 هایتوسعه که کندمی بیان پژوهش از آمده دستبه نتایج

 سیمای تغییر و جنگل تخریب در ناچیزی نقش ساختانسان
 بسیار نقش انسانی هایاستفاده نوع عوض در اما دارد؛ سرزمین

 زیحا بسیار تغییر نوع این است. شتهدا هاتخریب این در مهمی
 طبیعی منابع به مردم وابستگی دهندهنشان که چرا است اهمیت

 صورتبه تواندمی وابستگی نوع این .باشدمی تجدیدشونده غیر
 تخریب حتی یا و رویهبی چرای یا زغال تولید و چوب برداشت
 در رو همین از باشد. دیم اراضی تولید برای هاجنگل

et Salehi 2011; Rai, Torahiand ) همچون هاییپژوهش

2012 al., et Khalyani Henareh 2008; al.,) به که 
 بندیطبقه از استفاده با زاگرس بیوم از هاییقسمت مطالعه
 است. شده ارایه مشابهی نتایج اند،پرداخته ایماهواره تصاویر

 و کشاورزی اراضی به جنگلی اراضی تبدیل که صورتبدین
 کاهش اصلی علت را انسانی آگاهانه هایتخریب اثر در مرتعی

 منابع سطح افزایش شاهد طرفی از دانند.می هاجنگل مساحت
 کاربری تغییر و شدن خشک اما باشیم؛می منطقه در آبی

 هایبرداریبهره و مداوم هایسالیخشک اثر در ها،رودخانه
 شکننده هایاکوسیستم که چرا شود گرفته نادیده نباید رویهبی

 شدتبه هستند کشور آب مینات اصلی منبع که هارودخانه این
 آنالیز روش از حاضر پژوهش در گیرند.می قرار تهدید مورد

 پژوهش انجام در ثروم باندهای انتخاب برای اصلی هایلفهوم
 (Alavi Panah, 2001; Sanaiزمینه این در شد. استفاده

(Nejad et al., 2011، هایلفهوم تجزیه از استفاده لزوم بر 
 کیدات عوارض شناسایی و استفاده برای لندست تصاویر اصلی

 قابلیت از اصلی هایلفهوم آنالیز که کنندمی بیان و کنندمی
 (Niyazi et باشد.می برخوردار هاپدیده شناسایی برای بیشتری

(al., 2010; Akbari et al., 2014، بندیطبقه روش مقایسه با 
 ارزیابی وسیلهبه احتمال حداکثر روش و مصنوعی عصب شبکه

 وشر که دهندمی ارایه را نتیجه این بندیطبقه صحت
 روش به نسبت ،چندالیه پرسپترون یعصب یشبکه یبندطبقه

 یهیته یبرا یترشیب تیقابل و کیتفک توان از احتمال، حداکثر
 با هاآن مطالعه نتایج .باشدیم برخوردار یاراض پوشش نقشه

 ساختار بررسی مفهوم قوت نقطه دارد. همخوانی حاضر پژوهش
 و هایتکم یینتع و ییشناسا با که است ینا سرزمینسیمای

 روابط و ارتباطات ییشناسا یزن و ییفضا بعد در هاپراکنش
 در را یستمیاکوس موضوعات توانیم هاآن یانم یهمکنش

 & Wittmer) نمود وارد گیرییمتصم و یزیربرنامه هاییندفرا

Gundmeda, 2012). و ییراتتغ نحوه ییشناسا چنانچه 
 یاساس یازن عنوانبه یستماکوس بر آن از حاصل اثرات بینییشپ

 ینا از .(Jently, 2013) شودیم ختهشنا یمکان یزیربرنامه در
 یوهایسنار یجادا و یآت روند یشپا و ییراتتغ یبررس با رو

 توانیم ی،زمان -ییفضا بعد در ینسرزم یمایس بر گیرییمتصم
 یدیتول اطالعات از استفاده با و پرداخت یستمیاکوس یابیارز به
 -ناسیشبوم یهاسامانه یساز یمتصم به آن، از حاصل یجنتا و

 یطمح یدارپا یزیربرنامه ارایه برای یمکان بعد در سیشناانسان
 ,Geneletti) کرد استفاده آن از یریتیمد ابزار عنوانبه و پرداخت

2013; Ericksen et al., 2012.) 
 

 هاادداشتی
1. Change Detection 

2. Principal Component Analyses 

3. Maximum Likelihood Estimation 

4. Perceptron Artificial Neural Networks 

5. Training data  

6. Mahalanobis 

7. Overall Accuracy 

8. Kappa Coefficient 

9. Producer’s Accuracy 
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10. User’s Accuracy 

11. Commission Error 

12. Omission Error 
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