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 چکيده 
 .ديآيشمار مدار به يپا يح در جهت توسعهيصح يزيردر برنامه يضرور يامر يو پوشش سطح اراض يرات کاربريياز تغ يآگاه

رد. يگيمورد استفاده قرار م ياهيرات پوشش گييو تغ ياراض يش کاربريدر پا يعنوان عنصر اصل از دور به سنجش يهايامروزه فناور

 يکاربر ينقشه يهيگرا در تهيه و شيپا کسليپ يهاروش يسهيبا مقا ياراض يرات کاربرييروند تغ يپژوهش حاضر به منظور بررس

 روشو دهر ر ج دينتا يسهيمقا برايانجام گرفت.  2222و  2222ر لندست در سال يبا استفاده از تصاو يچامردق يحوضه ياراض

 بنديطبقه کاپاي بيضر و کلي صحت شامل ابييارزهاي روشد. سپس يگرد هاستفاد بنديطبقه يبرا کساني آموزشي هايهادد از

 يبرا 29/81و  98/2ب برابر با يبه ترت يب کاپا و صحت کليگرا با ضريبه روش ش يبندجه طبقهيو مشخص شد که نت استخراج

ج حاصله از يدهد. بر اساس نتايارائه م يج بهتريه نتايکسل پاينسبت به روش پ 2222سال  يبرا 66/89و  82/2و  2222سال 

ر مرتع متراکم به مرتع متوسط با مقدا ير حادث شده مربوط به کاربرييزان تغين ميشتري، بياراض يرات کاربرييتغ يآشکارساز

باشد. يلومترمربع ميک 902/21با مقدار  يو مرتع متوسط به مناطق مسکون 696/22خاک به مرتع متوسط با مقدار  ي، کاربر009/90

به مرتع متراکم با  ي، مناطق مسکون210/2کوهستان به خاک با مقدار  يرات حادث شده مربوط به کاربريين تغين کمتريهمچن

ش از يار واضح است کاهش بيها بسآنچه که در نقشه .باشديلومترمربع ميک 291/2و مرتع متراکم به خاک با مقدار  229/2مقدار 

را  يمنف ن اثريتوان ايت مناسب مراتع، ميريشود که با مديشنهاد ميجه پيباشد. در نتيها مير کاربريبه سا ل آنيحد مراتع و تبد

 .مين منابع داشته باشيرا از ا يبردارستم، حداکثر بهرهياکوس ين بقايل داد تا علاوه بر تضميتعد

 راني، شمالغرب ايچاگرا، مردقيه، شيکسل پاي، پياراض يرات کاربرييتغ :يديکلمات کل
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 مقدمه -1

 يهاها در بخشيکاربر يشود که شامل تماميت موجود گفته مين در وضعيبه نوع استفاده از زم ياراض يکاربر

 هايفعاليت يوسيله اراضي به کاربري تغييرات افزايش دليل. به استو صنعت  يعي، منابع طبيمختلف کشاورز

 و آينده ريزيبراي برنامه آنها محيطيزيست اثرات و آنها روند ارزيابي ،ياهيپوشش گ تغييرات پايش انساني،

اضي ار(. شناسايي تغييرات زماني و دقيق کاربري 220: 1989و همکاران،  ياري) باشدمي ضروري منابع مديريت

باشد. شناخت اين روابط موجب گذار درک بهتري از ارتباطات و اثرهاي متقابل انسان و منابع اراضي ميپايه

ق يبه هنگام و دق ي(. آشکارساز229: 2212، 1و کومار يپاتي)تر شودمديريت و استفاده پايداري از اين منابع مي

به منظور  يعيطب يهادهيان انسان و پديم يهااز روابط و کنش ين، درک بهتريرات عوارض سطح زمييتغ

 ي(. عمدتًا بارزساز22: 1988وان، ينل يو اسد يموري)ت کنديت و استفاده مناسب از منابع را فراهم ميريمد

و  2و)ل ده استيک پدي ياثرات زمان يز کميآنال يچند زمانه برا يهارنده کاربرد مجموعه دادهيرات در برگييتغ

ک يکپارچه از يع و يد وسيل فراهم ساختن دي، به دلياماهواره يها(. استفاده از داده2962: 2220همکاران، 

ل، يتحل ه ويتجز ياطلاعات به دست آمده و سرعت بالا يآسان، دقت بالا ي، دسترسيريت تکرارپذيمنطقه، قابل

، يداکرمان و خياني)سف ع استيوس ييايطق جغرافژه در مناين به ويزم يکاربر يهنقش يهيته يبرا يراه مناسب

ت تکرار و به هنگام شدن مداوم، يع، قابلير پوشش وسينظ يممتاز يهايژگيبا و ياماهواره يها(. داده86: 1982

 يهااز روش يکي(. 6: 2211زاده و اکبرپور، عقوبي) هستند ياراض يکاربر يهيشناخت و ته ينه براين گزيبهتر

ف را د اطلاعات مختلياست که به کاربران امکان تول يبند، طبقهيار ماهوارهيپرکاربرد استخراج اطلاعات از تصاو

 يهنطقم يبندتر اطلاعات، با توجه به نوع روش طبقهقيو استخراج دق يموضوع يهادهيک پديتفک يدهد. برايم

 يها(. روش96: 1980، يو نجف ي)مختار شوديحاصل م يج متفاوتينتا يمينقاط تعل يهايژگيمورد مطالعه، و

( و يريگميبان، درخت تصمين بردار پشتيفاصله، ماش)حداکثر شباهت، حداقل  هيپا کسليپ يبندمختلف طبقه

(. در 1980)شش انگشت و همکاران،  باشنديم يار ماهوارهيتصاو يبندطبقه يهان روشيترگرا از متداوليش

کسل يه توانسته است بر ضعف روش پيدانش پا يهاتمياز الگور يمندگرا به جهت بهرهيش يهاروشن راستا يا

(. استفاده از اطلاعات 9: 2212، 9)بلاک اجسام غلبه کند يو بافت يه در استفاده نکردن از اطلاعات هندسيپا

: 2229، 0اني) ها هستندن روشيا يايترين مزااز مهم ينيثانويه نظير بافت، شکل، هندسه، زمينه و عوارض زم

0.) 

                                                           
1- Tripathi & Kumar 

2-  Lu 

3- Blaschke 

4- Yan 



 
  ...هيکسل پايگرا و پيش يهاکيبا استفاده از تکن ياراض يرات کاربرييتغ يآشکارساز

احسان قلعهي و نيعابد يموس

 

وده قات متفاوت بين تحقيک از ايج هر يصورت گرفته است که نتا يمختلف يهان مبحث پژوهشيدر رابطه با ا

 سطح هايجنگل نقشه (2210و همکاران ) 1سانتيگرا، پوروش شي از استفاده با ين راستا در پژوهشياست. در ا

 دست به عناصر قوي تفکيک با حال عين و در دقيق اينقشه گراشي روش که دادند و نشان کردند تهيه را شهر

 برف، ابر، صي)تشخ اطلاعات استخراج گرا دريش و هيکسل پايپ يهاروش سهيمقا با عنوان يدهد. در پژوهشمي

 در گرايش روش قدرت دند کهيجه رسين نتي( به ا2210و همکاران ) 2دهاريشار يوسفريکر ينواح آب( از و خي

به  يقي( در تحق2212و همکاران ) 9بسيشتر است. ديه بيپاکسل يپ يهاها نسبت به روشدهين پديا استخراج

هاي گرا در ميزان رشد درخت کائوچو با استفاده از الگوريتمپيکسل پايه و شي يبندارزيابي دو روش طبقه

 م پرداختند. نتايج حاصل از ارزيابييدرخت تصمن همسايه، ماشين بردار پشتيبان، حداقل فاصله و يکترينزد

در  يبنددرصد بود که بيانگر ميزان بالاي صحت طبقه 92/92و  20/86، 82/86، 09/82صحت به ترتيب برابر 

به  يقي( در تحق1980) يزه و زارعيهو ي. شنانگرا بر اساس الگوريتم نزديکترين همسايه بوده استروش شي

ن يا يانبوه در ط مهيهاي انبوه و نمساحت جنگلج نشان داد يپرداختند و نتا يراضا يرات کاربرييتغ يبررس

اند که شده و مراتع دادههاي تنکافتند و جاي خود را به جنگليدرصد کاهش  26/12و  09/9ب يها به ترتسال

و  يم، زراعت آبيکشاورزي )زراعت د ين اراضيافتند. همچنيش يدرصد افزا 90/12و  98/12ب يهر کدام به ترت

افتند. يش يدرصد افزا 18/2ها ن ساليز در اين يدرصد کاهش و مناطق مسکون 28/1 يباغات( به طور کل

هاي حساس زاگرس در استان ايلام، اقدام به مقايسه هفت بر روي رويشگاه ي( در پژوهش1989اسکندري )

ار تحقيق نشان داد که الگوريتم ماشين بردبندي نظارت شده پيکسل پايه نمود. نتايج اين الگوريتم در طبقه

 پوشش زمين داشت. يهنقش يهن صحت را در تهييشتريب 22/2درصد و ضريب کاپاي  28پشتيبان با دقت کلي 

 يبندبقهو ط ياراض يرات کاربرييش تغيپا يبرا يار ماهوارهيتصاو يريفوق و لزوم به کارگ يهابا توجه به پژوهش

ن ي)ماش هيکسل پايپ يهابا روش ياراض يرات کاربرييتغ يژوهش حاضر با هدف بررسمختلف، پ يهايکاربر

 2222تا  2222 يزمان يهش در بازيگرا به پايک شيبان، حداقل فاصله، حداکثر احتمال( و تکنيبردار پشت

ته باشد مراتع داشب يري از روند تخريو جلوگ ييتواند نقش مؤثري در شناساين مطالعه ميج ايپرداخته است. نتا

ست؛ ه ايق شامل دو فرضين تحقين اي. بنابراديبنما يانيکمک شا يعيهاي طبت از عرصهيو در حفاظت و حما

ست و ه ايکسل پاينسبت به روش پ يشتريدقت ب يگرا دارايش يبندن صورت که روش طبقهيفرض اول بد

 مورد مطالعه خواهد داشت.  يزمان يهزان کاهش را در بازين ميشتريمرتع ب ين که کاربريفرض دوم ا
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 مواد و روش-2 

جان يآذربا در واقع سهند کوه يجنوب يهدامن از است معروف يمورد به منطقه در که يچامردق يهرودخان

 مراغه شهر به را خود ريمس يفرع يهاشاخه اتصال با و افتهي انيجر جنوب جهت در و گرفته سرچشمه يشرق

 يامحدوده رودخانه نيا زيآبر يهحوض .شوديم هياروم يهاچيدر وارد و گذشته ملکان شهر داخل و از داده ادامه

 جنوب از ،يچا قوانيل يرودخانه زيآبر يحوضه به شمال از که شوديم شامل را لومترمربعيک 986وسعت  به

 چکان و يچا يصوف يحوضه به غرب از و قرنقو يرودخانه زيآبر يحوضه به شرق از ،يچا لانيل يرودخانه به

 .(1)شکل  شوديم محدود يچا

 
 مورد مطالعه يمنطقه يیايت جغرافي(: موقع1شکل )

Figure (1): Geographical location of the study area 

ر ماهواره لندست، سنجنده ياز تصاو ياراض يکاربر ينقشه يهيشناسايي منطقه و ته حاضر، براي يدر مطالعه

TM  وOLI  (. 1)جدول  ديباشد، استفاده گرديم 2222 و 2222هاي سال به که مربوط 

 ريتا تصاويشهرستان پارس آباد. منبع: متاد 8و  5لندست  يار ماهوارهي(: اطلاعات تصاو1جدول )
Table (1): Landsat 5 and 8 satellite image information of Pars Abad city. Source: Metadata Images 

 خيتار چ(ينويزمان )گر ديه خورشيزاو درصد پوشش ابر گذر ريمس نوع سنجنده

 20/26/2222 22:20:12 82086962/120 2 90 169 8لندست 

29/26/2222 22:22:02 21186802/120 2 90 169 5لندست   

ر يتصاو يلازم بر رو يهاپردازششيآنها، ابتدا پ يو انجام پردازش بر رو يبندطبقه يبرا يسازبه منظور آماده

ت به يصورت گرفت. در نها  FLAASHو با روش  ENVI5.3 افزارر در نرميپردازش تصاوشيصورت گرفت. پ
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 eCognitionافزار گرا از نرميش يبندو به منظور طبقه ENVI5.3افزار ه از نرميکسل پايپ يبندمنظور طبقه

Developer 64  دقت يجهت بررس يب کاپا و صحت کليبندي از ضرطبقه جينتا يابياستفاده شد و جهت ارز 

انتقال داده شد   ArcGISافزاربه نرم يينها يت به منظور گرفتن خروجياستفاده شد. در نها هانقشه بنديطبقه

 يمختلف کاربر يهارات کلاسيين تغييمنظور تعافت شد. سپس به يافزار درن نرميمورد نظر از ا يو خروج

در سال  يبندجه طبقهينت يبه طور جداگانه بر رو 2222دست آمده در سال به  يهااز کلاسک ي، هر ياراض

پژوهش  يند کليفرآ 2ها استخراج شد. شکل ن کلاسيرات مساحت اييزان تغيقرار داده شدند و سپس م 2222

 .دهديش ميرا نما

 
 (: مراحل و روند پژوهش2شکل )

Figure (2): Steps and process of research 

 ريپردازش تصاوشيپ -2-1

ر ضرورت دارد. يتصاو يسازآماده يبرا ييهاپردازششي، اعمال پيبندر جهت طبقهيتصاو يسازبه منظور آماده

استفاده شد. به  يو اتمسفر يومتريحات رادير همانند تصحيپردازش تصاوشيپ يهان منظور از روشيبه هم

 FLAASHو  Radiometric Calibration ياز ابزارها يو اتمسفر يومتريراد يکردن خطاها منظور برطرف

مورد  يحات اتمسفريبه منظور تصح FLAASH1و ابزار  يومتريحات رادياستفاده شد. ابزار اول به منظور تصح

                                                           
1- Fast Line-of-sight Atmospheric Analysis of 

Spectral Hypercube 
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ور، ن منظياز است و به هميمورد ن يبندهر طبقه يها بران پردازشياستفاده قرار گرفت. لازم به ذکر است که ا

 حات ضرورت دارد.ين تصحيگرا انجام ايه و هم شيپاکسل يپ يبندطبقه يهم برا

 هيکسل پايپ يبندطبقه -2-2

ل مبنا کسيپ يبندطبقه يها، استفاده از روشيموضوع يهاد نقشهيقدرتمند در ارتباط با تول يهااز روش يکي

توان در يکسل مبنا را ميپ يبندتم طبقهيساختار الگور يمتفاوت است. به صورت کل يفيباند طق چند ياز طر

ک از يو اختصاص داده شدن هر  يژگيو يجاد شده در فضايا يفيط يهاکرد: خوشه يسازدو مرحله خلاصه

 يتشابه وجه دنبال به معمولاً شدهنظارت  يبند(. طبقه80: 2219نا و همکاران، يک کلاس)حسايها به کسليپ

 .نامنديم يميتعل نمونه اءياش را معلوم يهاکسليپ نيگردند. ايم کلاس هر معلوم يهاکسليپ با

ه مختلف با شناخت از منطق يهااز از کلاسيمورد ن يميتعل يهانظارت شده، انتخاب نمونه يبندبرام انجام طبقه

ر ماهواره لندست صورت ي( تصاوRGB) ير رنگيتصو يهاکسليپ DN يو بر مبنا يو با استفاده از اطلاعات جانب

 يميعلت يهانه نمونهيموردنظر و انتخاب به يهاکلاس يي، صرفا جهت شناساير رنگين تصويگرفت. انتخاب ا

با  يبه طور تصادف يمينمونه تعل يهر طبقه تعداد مناسب ين منظور در منطقه مورد مطالعه برايا يبود. برا

 يکاذب انتخاب شدند. در ادامه به شرح مختصر ير رنگير گوگل ارث و تصوي، تصاويدانيم يهاياستفاده از بررس

 شود:يمورد استفاده اشاره م يهااز روش

نظارت شده، روش حداکثر احتمال تاکنون به عنوان  يبندطبقه يهاان روشي: از م1روش حداکثر احتمال (1

ن است که همه مناطق يها شناخته شده است. در روش مذکور فرض بر ان روشيتراستفادهن و پر يترقيدق

د معرف آن کلاس يبا يآموزش يهاکلاس يهاقت نمونهيپراکنش نرمال هستند. در حق يدارا يآموزش

 (.212: 1990 ييو رضا ي)فاطم باشند

ها، کلاس ين برايانگيحداقل فاصله از متر روش قيا به طور دقي: روش حداقل فاصله 2روش حداقل فاصله (2

متوسط استفاده  يهان کلاسييتع يفقط برا يآموزش يهااست که در آن از داده يبندک روش طبقهي

 (.2226چاردز، ي)ر شوديم

 و دهديم ارائه اديز و دهيچيپ يهاداده از خوب يبندطبقه کي روش نيا .:9بانين بردار پشتيروش ماش (9

 يبندنوع طبقه نيا. (1199: 2229، 0ديکسون و کاندي)د است شده استخراج يآمار يريادگي يهينظر از

                                                           
1- Maximum Likelihood 

2- Minimum Distance 

3- Support Vector Machine 

4- Dixon & Candade 



 
  ...هيکسل پايگرا و پيش يهاکيبا استفاده از تکن ياراض يرات کاربرييتغ يآشکارساز

احسان قلعهي و نيعابد يموس

 

 يگذاربرچسب را -1 + و1 يهابرچسب که است ي( خطيي)دوتا ينريبا کنندهيبندطبقه کي اصل در

 .(99: 1980، يو نجف ي؛ مختار1980زاده کامران،  يمطلق و ول ي)مراد کنديم

 يبندقطعه -2-3

 يبندمين تقسيرد. اير صورت پذيتصو يبندميند تقسيگرا لازم است که فرآيبه روش ش يبندانجام طبقهقبل از 

 يزاده و حاجيضي)ف رديپذيباشند، انجام مير دارا ميک از مقاديکه هر  ييهابافت و تن ده،يبر اساس شکل پد

اس يمق يهآستانن يير، تعيتصو کيمختلف در  يهايش يجداساز يگرا براي(. در روش ش1992، يميررحيم

کال در اندازه اش يمير مستقيتأث يسازاس بکار برده شده در سگمنتيمق يهباشد. اندازيار مهم ميبس يپارامتر

 شوديو خطا استفاده م شيها از روش آزمايک شياس مناسب جهت تفکين مقييتع ياستخراج شده دارد. برا

 (.2212، 1)گرک

 
 (5/2 یب فشردگيو ضر 5/2ب شکل ي)ضر 22اس ير با مقيتصو يبندقطعه(: 3شکل )

Figure (3): Image segmentation with scale 20 (shape coefficient 0.5 and compactness coefficient 0.5( 

 گرایش يبندطبقه -2-4

بر اساس شکل، بافت و  هاکسليده و پيادغام گرد يبا اطلاعات مکان يفيگرا، اطلاعات طيش يبنددر روش طبقه

ها ن قطعهياساس ا ر بريتصو يبندشده و طبقه يبندمشخص، قطعه اسير با مقيدر سطح تصو يتن خاکستر

 فازي منطق بر مبتني نرم هايکنندهبنديغالباً طبقه گراشي آناليزهاي در بنديطبقه هايشود. روشيانجام م

 عضويت بيز( درجه هايکنندهبندييا طبقه و فازي هايسيستم )عمدتاً  نرم هايکنندهبنديدر طبقه .هستند

 يهت معمولاً در دامنيدرجه عضو مقدار .برندمي کار به خاص ايطبقه به شيء يک دادن تعلق نشان براي را

                                                           
1- Gercek 
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نا و ي)حسا ت کامل در طبقه استيعدم عضو يعني 2ت کامل و يعضو يعني 1[ که در آن 2........1وسته ]يپ

س را بر اسا يبندباشد که طبقهيم ي، روشيش ير بر مبنايل تصويه و تحلي(. روش تجز80: 2219همکاران، 

 يپارامترها (.2220، 1)جنسن کنديم يبندبافت و... طبقه شکل، يعني يواقع يايمشخص شده در دن يهابخش

مورد  يبندگمنتو س يسازسگمنت 0مشخص شده است و شکل  2در جدول  يبندن طبقهيکار رفته در ا به

 .دهديش مينظر را نما

 (1422سندگان، يگرا)نویش يبندمهم استفاده شده در طبقه يپارامترها (:2جدول )
Table (2): Important parameters used in object classification(Authors, 1400( 

 هاشاخص موثر يپارامترها یاهيپوشش گ برف یمسکون کوهستان خاک مرتع متراکم مرتع متوسط

 باند سبز *     * 

 باند قرمز   *  *   نيانگيم

 باند مادون قرمز * *    * 

 باند سبز *  * *  * 
انحراف    

 اريمع
 باند قرمز  * *  *  *

 باند مادون قرمز * *    * 

 حداکثر اختلاف  * *    

 یهندس

 ييدرجه روشنا      * *

 شاخص شکل  *  *   

 شاخص مرز      * 

 ضخامت       

 مساحت       

 يفشردگ *    *  

 ها و بحثافتهي-3

، کوهستان، مرتع يکلاس مناطق مسکون 2در  ياراض ي، طبقات کاربريار ماهوارهيتصاو يبندبه منظور طبقه

ناخت ها با شيکاربر نين شد. اييتع يزمان يهر دو بازه ي، خاک و برف براياهيمتوسط، مرتع متراکم، پوشش گ

استخراج شدند. سپس  Google Earthر ير ماهواره لندست و تصاويتصاو يکامل از منطقه صورت گرفته و با بررس

 ياراض يگرا، نقشه کاربريه و شيپا کسليبا استفاده از هر دو روش پ يبندها و انجام طبقهن کلاسييبعد از تع

 استخراج شدند.  2222و  2222 يهاسال يهر دو روش برا

شود که ي(، مشاهده م9ها )جدول زان مساحتيدست آمده از مج به ي( و نتا0حاصله )شکل  يهبا توجه به نقش

مرتع متوسط و  يبا روش حداقل فاصله به کاربر 2222مورد مطالعه در سال  يهن مساحت در منطقيشتريب

                                                           
1- Jensen 
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 ين مساحت برايشتريب 2222تع متوسط و مرتع متراکم، در سال مر يمرتع متراکم تعلق دارد. بعد از کاربر
باشد. يدارا م يمناطق مسکون يرا کاربر 2222سال  ين مساحت برايخاک استخراج شده است. کمتر يکاربر

باشد. يلومترمربع ميک 920/129خاک با مقدار  يزان مساحت مربوط به کاربرين ميشتريب 2222در سال 
مناطق  ين کاربريلومترمربع و همچنيک 188/2زان يبرف با م يز مربوط به کاربرينزان مساحت ين ميکمتر

ش بوده است. در روش حداکثر يلومترمربع افزايک 00/0 يدارا 2222تعلق دارد که نسبت به سال  يمسکون

 مرتع متوسط و يهايب مربوط به کاربريزان مساحت به ترتين ميشتري، ب2222و  2222 يهااحتمال در سال
مربوط به  2222سال  يو برا ياهيمربوط به پوشش گ 2222سال  يزان مساحت براين ميباشد. کمتريخاک م

ال س يزان مساحت براين مين و کمتريشتريبان، بين بردار پشتين در روش ماشيبرف است. همچن يکاربر
مرتع  يهايکاربر 2222سال  يو برا ياهيمرتع متوسط و پوشش گ يهايب مربوط به کاربريبه ترت 2222

 يرباشند. نکته قابل توجه مربوط به کاربيزان مساحت مين مين و کمتريشتريب يب دارايمتوسط و برف به ترت

 يليبه صورت خ 2222سال و در سال  22با گذشت  يدر منطقه موجود نبوده ول 2222برف است که در سال 
مورد مطالعه، کشت  يهش کوهستان در منطقيکاهش و افزاگر علت يباشد. از طرف ديکم در منطقه موجود م

 يهکوهستان در باز يزان مساحت کاربريش و کاهش ميه است که باعث افزايدر کوهپا يمحصولات کشاورز
 .باشديمورد نظر م يزمان

 2222و  2222 يهاسال يه برايکسل پايپ يهاها با استفاده از روشي(: مساحت کاربر3جدول )
Table (3): Area of landuses using basic pixel methods for 2000 and 2020 

 يهاروش

 هيکسل پايپ
 يکاربر نوع

مساحت به  2222سال 

 مربعلومتريک

مساحت به  2222سال 

 مربعلومتريک

 راتييزان تغيم

 عمربلومتريبه ک
 راتييروند تغ

 يشيافزا 00/0 890/12 980/0 يمناطق مسکون 

 يکاهش 622/2 226/20 229/26 کوهستان 

 يکاهش 960/90 829/99 222/119 مرتع متوسط 

 يکاهش 286/99 200/69 001/121 مرتع متراکم حداقل فاصله

 يکاهش 880/11 202/98 206/01 ياهيپوشش گ 

 يشيافزا 202/92 920/129 999/81 خاک 

 يشيافزا 188/2 188/2 --- برف 

 يشيافزا 209/92 929/60 622/92 يمناطق مسکون 

 يکاهش 828/12 912/99 281/06 کوهستان 

 يکاهش 198/28 209/122 982/191 مرتع متوسط 

 يشيافزا 012/16 902/92 929/22 مرتع متراکم حداکثر احتمال

 يکاهش 100/0 229/18 909/29 ياهيپوشش گ 
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 2222و  2222هاي پيکسل پايه براي سالهاي ها با استفاده از روش(: مساحت کاربري3جدول ) يادامه
Continue Table (3): Area of landuses using basic pixel methods for 2000 and 2020 

هاي روش

 پيکسل پايه
 کاربري نوع

مساحت به  2222سال 

 مربعکيلومتر

مساحت به  2222سال 

 مربعکيلومتر

 ميزان تغييرات

 عمرببه کيلومتر
 روند تغييرات

 کاهشي 886/2 022/28 016/92 خاک 

 افزايشي 020/9 020/9 --- برف 

 افزايشي 92/28 128/09 208/29 مناطق مسکوني 

 افزايشي 282/11 108/02 202/01 کوهستان 

 کاهشي 208/26 910/89 260/120 مرتع متوسط 

ماشين بردار 

 پشتيبان
 کاهشي 961/19 922/62 199/96 مرتع متراکم

 کاهشي 26/2 202/29 922/20 پوشش گياهي 

 افزايشي 929/0 220/80 692/98 خاک 

 افزايشي 990/1 990/1 --- برف 
 

 
 ، 2222و  2222: روش حداقل فاصله به ترتيب براي سال Bو  Aپيکسل پايه ) بندي کاربري اراضی به روشي طبقه( نقشه4شکل )

Figure (4): Land use classification map by basic pixel method (A and B: minimum distance method for 

2000 and 2020, 
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احسان قلعهي و نيعابد يموس

 

 
 2222و  2222: روش حداکثر شباهت به ترتيب براي سال Dو  Cپيکسل  بندي کاربري اراضی به روشطبقه ينقشه(: 4شکل )ي ادامه

Continue Figure (4): Land use classification map by basic pixel method C and D: maximum liklihood 

method for 2000 and 2020, 

 
و  2222سال  يب برايترتبان بهين بردار پشتي: روش ماشFو  Eکسل يپ روشبه یاراض يکاربر يبندطبقه ينقشه(: 4شکل )ي ادامه

2222) 
Continue Figure (4): Land use classification map by basic pixel method E and F: support machine vector 

method for 2000 and 2020( 
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مرتع متوسط با  يرا کاربر 2222زان مساحت در سال ين ميشتريگرا، بيحاصل از روش ش يهابا توجه به نقشه

ن يدهند. کمتريلومترمربع به خود اختصاص ميک 010/86لومترمربع و پس از آن مرتع متراکم با يک 026/106

 2222در سال  باشد.يلومترمربع ميک 101/11با  يمناطق مسکون يب مربوط به کاربريزان مساحت به ترتيم

ش يباشد. علت افزايلومترمربع ميک 822/126مرتع متراکم با مقدار  يزان مساحت مربوط به کاربرين ميشتريب

ر کشت ين به زيدر سطح منطقه و همچن يآب يش کشاورزيساله، افزا 22 يزمان يهکم در بازمرتع مترا يکاربر

 ين امر موجب کاهش مساحت کاربريه که هميکوهستان در قسمت کوهپا ياز کاربر ياديبردن مساحت ز

 188/0برف با مقدار  يزان مساحت را کاربرين مين کمتريسال شده است. همچن 22کوهستان بعد از گذر 

 (. 0)جدول  است لومترمربع به خود اختصاص دادهيک

 2222و  2222 يهاسال يگرا برایاستخراج شده با استفاده از روش ش يهاي(: مساحت کاربر4جدول )
Table (4): Area of land uses extracted using the object-oriented method for 2000 and 2020 

ينوع کاربر  
مساحت به  2222سال 

مربعلومتريک  

مساحت به  2222سال 

مربعلومتريک  

راتييزان تغيم  

مربعلومتريبه ک  
راتييروند تغ  

يمناطق مسکون  101/11  220/29  060/12 يشيافزا   

292/22 کوهستان  926/20  291/02 يکاهش   

026/106 مرتع متوسط  200/82  101/66 يکاهش   

010/86 مرتع متراکم  822/126  989/92 يشيافزا   

ياهيپوشش گ  282/26  202/60  600/98 يشيافزا   

920/29 خاک  900/00  208/26 يشيافزا   

188/0 --- برف  188/0 يشيافزا   
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 )سمت راست(2222)سمت چپ( و 2222 يهاسال يگرا برایبه روش ش یاراض يکاربر يبندطبقه ي(: نقشه5شکل )

Figure (5): Object-oriented land use classification map for 2000 (left) and 2020 (right) 

مختلف  يکاربر 2هر دو سال  در  يبرا ياراض يکاربر يهباشد نقشي( مشخص م0و  0همان طور که از اشکال )

اکثر )حداقل فاصله، حده يکسل پايبا استفاده از هر دو روش پ ياراض ياستخراج شد. بعد از استخراج نقشه کاربر

انجام  ياهيبندج و دقت پردازش و طبقهينتا يسنجگرا به منظور صحتيبان( و شين بردار پشتياحتمال و ماش

 کاپا هر دو روش در بيدکننده و ضريکاربر، دقت تولج اقدام شد و دقت ينتا يب کاپايشده به استخراج ضر

ن يتم حداکثر احتمال آورده شد چون در بيه فقط الگوريسل پاکيمدنظر استخراج شد. در روش پ يزمان يهباز

 بود. يب کاپا و صحت کلين مقدار ضريشتريب يمختلف، دارا يهاتميالگور

، با يمطالعات يمحدوده 2222و  2222 يهاسال يکاربر يهانقشه براي بنديطبقه صحت به مربوط هايافتهي

 کاپا ميزان ضريب تصوير دو هر ن جدول دريشده است. بر اساس ا(، ذکر 0گرا در جدول )ياستفاده از روش ش

و 98/2ب يترت ، به2222و  2222 يهاشده در سال ب کاپا(، استخراجي)ضر ارزيابي است و ضرايب قابل قبول

 .باشديدرصد م 82/2
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 گرا(ی)روش ش اراضی کاربري شده يبندکلاس ريتصاو دقت ابیيارز جي(: نتا5جدول )
Table (5): Results of Assessing the Accuracy of Classified Land Use Images (Object Oriented Method( 

 یصحت کل ب کاپايضر د کننده)درصد(يدقت تول دقت کاربر)درصد( ينام کاربر سال

 

 

 

2222 
 

 کوهستان

 مرتع متراکم

 مرتع متوسط

 خاک

 يمسکون

  ياهيپوشش گ

02/80 

29/98 

00/81 

1 

09/82 

02/96 

21/82 

90/92 

69/82 

22/88 

86/80 

66/99 

 

 

 

98/2 

 

 

 

 

29/81 

 

 

 

2222 

 کوهستان

 مرتع متراکم

 مرتع متوسط

 خاک

 يمسکون

 ياهيپوشش گ

 برف

29/80 

12/80 

22/81 

2/88 

96/80 

26/82 

20/82 

92/82 

92/81 

99/92 

86/89 

99/82 

19/82 

22/98 

 

 

 

82/2 

 

 

 

66/89 

ردار ن بي)حداقل فاصله، حداکثر احتمال و ماش قيه مورد استفاده در تحقيپاکسل يمختلف پ يهاان روشياز م

 يآورده شد. بررس يب کاپا و صحت کليل بالا بودن مقدار ضريبان(، فقط روش حداکثر احتمال به دليپشت

)روش حداکثر احتمال( در سال  هيپاکسل يدهد که در روش پي( نشان م6)جدول  يسنجصحت يپارامترها

برابر  2222سال  ين مقدار برايباشد که ايم 22/99و  92/2ب برابر با يبه ترت يب کاپا و صحت کليضر ،2222

 .باشديم 2/98 يو صحت کل 99/2ب کاپا يبا ضر
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 )روش حداکثر احتمال( اراضی کاربري شده يبندکلاس ريتصاو دقت ابیيارز جي(: نتا6جدول )

Table (6): Results of assessing the Accuracy of classified Land use images (Maximum likelihood 

method( 

 یصحت کل ب کاپايضر د کننده)درصد(يدقت تول دقت کاربر)درصد( ينام کاربر سال

 

 

 

2222 

 

 کوهستان

 مرتع متراکم

 مرتع متوسط

 خاک

 يمسکون

 ياهيپوشش گ

29/98 

00/82 

21/90 

98/82 

99/92 

29/98 

02/98 

69/82 

92/99 

66/82 

62/91 

96/82 

 

 

 

92/2 

 

 

 

22/99 

 

 

 

2222 

 

 کوهستان

 مرتع متراکم
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 راتييتغ يآشکارساز -3-1

آن انجام  يهانقشه يل دقت بالايگرا به دليحاصل از روش ش يهارات با استفاده از نقشهييتغ يينها يسازآشکار

ساس شود. بر ايک حاصل ميک به يرات به صورت يين تغي، مساحت ايبندسه پس از طبقهيگرفت. در روش مقا

مورد، مربوط  ير منطقهر حادث شده دييزان تغين ميشتري(، ب2)جدول  ياراض يرات کاربرييج حاصله از تغينتا

خاک به مرتع متوسط با مقدار  يلومترمربع، کاربريک 009/90مرتع متراکم به مرتع متوسط با مقدار  يبه کاربر

ن يباشد. همچنيلومترمربع ميک 902/21با مقدار  يلومترمربع و مرتع متوسط به مناطق مسکونيک 696/22

 يلومترمربع، مناطق مسکونيک 210/2کوهستان به خاک با مقدار  يرات حادث شده مربوط به کاربريين تغيکمتر

 .باشديلومترمربع ميک 291/2لومترمربع و مرتع متراکم به خاک با مقدار يک 229/2به مرتع متراکم با مقدار 
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 2222تا  2222 يهادر سال افتهيرييتغ يهاي(: مساحت کاربر7جدول )
Table (7): Area of modified land uses in the years 2000 to 2020 

 (2KMمساحت) افتهير ييتغ يهايکاربر (2KMمساحت) افتهير ييتغ يهايکاربر

 902/21 يمرتع متوسط به مناطق مسکون 028/9 به مرتع متوسط يمناطق مسکون

 089/9 مرتع متوسط به مرتع متراکم 229/2 به مرتع متراکم يمناطق مسکون

 028/9 ياهيمرتع متوسط به پوشش گ 186/2 يهايبه پوشش گ يمناطق مسکون

 091/9 مرتع متوسط به خاک 620/2 به خاک يمناطق مسکون

 096/8 يبه مناطق مسکون ياهيپوشش گ 188/0 کوهستان به برف

 282/21 به مرتع متوسط ياهيپوشش گ 088/2 کوهستان به مرتع متوسط

 022/2 به مرتع متراکم ياهيپوشش گ 969/2 ياهيکوهستان به پوشش گ

 996/0 به خاک ياهيپوشش گ 210/2 کوهستان به خاک

 010/12 يخاک به مناطق مسکون 210/6 يمرتع متراکم به مناطق مسکون

 696/22 خاک به مرتع متوسط 291/2 مرتع متراکم به خاک

 222/2 خاک به مرتع متراکم 086/2 ياهيمرتع متراکم به پوشش گ

 980/2 ياهيخاک به پوشش گ 009/90 مرتع متراکم به مرتع متوسط
 

 
 ساله 22 یزمان يدر بازه یاراض يرات کاربرييتغ ي(: نقشه6شکل )

Figure (6): Map of land use changes over a period of 20 years 

 يريگجهينت-4

  2222و  2222 يهار ساليبا استفاده از تصاو گرايه و شيکسل پايپ يبندطبقه يهاروش يسهين پژوهش مقايدر ا



 
  ...هيکسل پايگرا و پيش يهاکيبا استفاده از تکن ياراض يرات کاربرييتغ يآشکارساز
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 ياراض يکاربر يهنقش يهيمنطقه و ته ييصورت گرفت. جهت شناسا يمردق چا يماهواره لندست در حوضه
( ي)ماه جولا 2222و  2222 يهامربوط به سال OLIو  TM يها، سنجندهLANDSATر ماهواره ياز تصاو

از  يو به منظور اخذ خروجENVI5.3 افزار ها از نرمل دادهيه و تحليتجزر و ياستفاده شد. جهت پردازش تصاو
 eCognition Developerافزار د. از نرمياستفاده گرد ArcGIS 10.3افزار ر از نرميتصاو يشده بر روپردازش انجام 

ل فاصله، حداق يهاروشه از يکسل پايپ يبندانجام طبقه يت برايگرا استفاده شد. در نهايش يبندطبقه يبرا 64

 يهت بررسب کاپا جياز ضر يبندج طبقهينتا يابيارز يبان استفاده شد. براين بردار پشتيحداکثر احتمال و ماش
 يهدودمح يشده براهيته يهادر همه نقشه يج نشان داد به طور کليها استفاده شد. نتانقشه يبندصحت طبقه

ن دقت برخوردار است؛ که ياز بالاتر يب کاپا و صحت کليگرا ضريش مختلف، در روش يهامورد مطالعه در سال
در  ياراض يرکارب يهنقش يهسيج مقايه است. نتايکسل پايسه با روش پيءگرا در مقايروش ش يانگر دقت بالايب

 رييزان تغين ميشتريبها بوده است. يکاربر يهر در سطح همييتغ يهدهندنشان 2222-2222 يمقطع زمان

 009/90مرتع متراکم به مرتع متوسط با مقدار  يمورد مطالعه، مربوط به کاربر يهحادث شده در منطق
 يلومترمربع و مرتع متوسط به مناطق مسکونيک 696/22خاک به مرتع متوسط با مقدار  يلومترمربع، کاربريک

ن به کوهستا يبوط به کاربررات حادث شده مريين تغين کمتريباشد. همچنيلومترمربع ميک 902/21با مقدار 
لومترمربع و مرتع متراکم يک 229/2به مرتع متراکم با مقدار  يلومترمربع، مناطق مسکونيک 210/2خاک با مقدار 

 ياراض يمربوط به کاربر يهاج حاصل، وسعت انواع کلاسيباشد. نتايلومترمربع ميک 291/2به خاک با مقدار 

کاهشي مرتع متراکم، مرتع متوسط و پوشش  روند ، شاهد2222و  2222 يهامورد مطالعه در سال يهحوض
 ار واضح است کاهشيها بسن نقشهيو خاک هستيم. آنچه که در ا يمناطق مسکون يهايو افزايش کاربر ياهيگ
 ييغذا از به مواديت و نيباشد. با توجه به رشد روزافزون جمعيها ميگر کاربريبه د ل آنيش از حد مراتع و تبديب

ر يين تغيتوان از ايطور قطع متوان گفت که به ياست و نم يهيک امر کاملاً بديل ين تبديا يو مسائل اقتصاد
 که داد پيشنهاد توانمي شده کارهاي انجام ساير و پژوهش اين از آمده دست به نتايج به با توجهکرد.  يريجلوگ

 پايهپيکسل  روش به تر نسبتدقيق و مناسب روشي اراضيکاربري  تغيير مطالعات گرا برايشي بنديطبقه روش

ه گرا، اين است که در اين روش علاويبندي شترين دلايل دستيابي به دقت بالا در روش طبقهيکي از مهماست. 
 شود.يه ماستفاد يبندبر اطلاعات طيفي از اطلاعات مربوط به بافت، شکل، موقعيت و محتوا نيز در فرآيند طبقه

کدست يمورد نظر  يهر چقدر کاربر يميتعل يهاه نشان داد که در انتخاب نمونهيپا کسليپ يبندطبقه يبررس
ه ک يرد. به طوريگيتر صورت مقيدق يبندند طبقهيمخلوط باشد به همان اندازه فرآ يهاکسلياز پ يو عار

ل ياند که به دلن دقت بودهيترشيب يه دارايپاکسل يدر روش پ ياهيخاک و پوشش گ يکاربر يبندطبقه
ها با ين کاربريدر ا يآموزش يهاو بافت همگن، انتخاب نمونه يکنواخت بودن سطح پوشش هر دو کاربري
 اند.داشته يکاپا نقش مهمب يو ضر يکلن دقت صورت گرفته است و در بالا بردن دقت يشتريب
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