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ارزیابی روند تغییرات مکانی کاربري اراضی با استفاده از سامانه اطالعات جغرافیایی و تصاویر لندست 

 آباد، استان چهارمحال و بختیاري)آبخیز بهشت حوضه(مطالعه موردي:  2016تا  1991طی بازه زمانی 

  

  1حمیدرضا ریاحی بختیاري و مجید محمدیوسفی، افشین هنربخش، *مهدي پژوهش

  

  )5/5/1398 رش:یخ پذی؛ تار 31/1/1398 افت:یخ دری(تار

  

 

  چکیده

یکی از عوامـل   زمین کاربري . تغییراتکرد ارزشیابی و شناسایی را آن تغییرات بر تأثیرگذار است عوامل الزم مدیریت سرزمین و ریزيبرنامه منظوربه

شـود و یکـی از   تغییر در نوع استفاده از زمین تعریـف مـی   صورتبهاست که جهانی  و ياهمنطق محلی، ییهواوآب هايفرایند بر گذارتأثیراصلی 

هـاي  یکـی از زیرحوضـه   عنـوان بـه آباد آبخیز بهشت حوضهزیستی است.  تنوع انهدام و حوضهفرسایش  هیدرولوژیک، جریان تغییر عوامل مهم در

همین دلیل با توجه به اهمیت باالي این حوضه در گیرد. بها دربرمیدرصد از جمعیت استان چهارمحال و بختیاري ر 70سامانه کارون بزرگ، حدود 

هاي موجود در منطقه در طول چند دهه گذشته، هدف اصلی از این مطالعه، ارزیابی رونـد  هاي دیگر و نیز اهمیت شناخت کاربريآب حوضه تأمین

هکتار با استفاده از علم سـنجش   384787بختیاري با مساحتی حدود  آباد استان چهارمحال وآبخیز بهشت حوضهتغییرات مکانی کاربري اراضی در 

 5اي لندسـت  تحلیل و پردازش تصـاویر مـاهواره  و. در این تحقیق، ابتدا با تجزیهاستساله  25از دور و سامانه اطالعات جغرافیایی طی یک دوره 

کاربري شامل اراضـی مرتعـی، منـاطق     هطبق 5گرفتن  درنظرو  2016سال  OLIسنجنده  8و لندست  2008، 1991هاي مربوط به سال TMسنجنده 

چشـمی و   روشبـه هاي کاربري اراضی براي سه مقطع زمانی شهري، اراضی کشاورزي، اراضی باغی و اراضی بایر، اقدام به تهیه نقشه - ساختمانی

برابـر   ترتیـب بـه  2016و  2008، 1991هـاي  ه براي سـال آمد دستبههاي کاربري هیبریدي با دقت قابل قبول شد. دقت کلی براي هر یک از نقشه

هاي تهیه شده داشت. سپس روند تغییرات کـاربري اراضـی و سـهم    آمد که داللت بر مقبولیت دقت نقشه دستبهدرصد  41/93و  29/94، 17/92

تغییراتـی در   دهنـده نشـان نتایج این تحقیق ها طی دو دوره مطالعاتی مشخص شد. هاي کاربري و درصد تغییرات هر یک از کاربريهریک از طبقه

شهري روند افزایشی، اراضی کشـاورزي   - . مساحت اراضی مرتعی در طی دو دوره روند کاهشی، مناطق ساختمانیاستسطح حوضه مورد مطالعه 

اضـی بـایر در دوره اول رونـد    در طی دوره اول روند کاهشی و در طی دوره دوم روند افزایشی، اراضی باغی در طی دو دوره رونـد افزایشـی، ار  

آباد شاهد افـزایش جـایگزینی مراتـع بـا منـاطق      که در منطقه بهشت کردافزایشی و در دوره دوم روند کاهشی داشته است. در مجموع باید عنوان 

  شهري، کشاورزي دیم، باغات و اراضی بایر و بروز تخریب پوشش مرتعی در منطقه هستیم. - ساختمانی

  

 بهشت آباد حوضههیبریدي،  -تغییرات کاربري اراضی، سنجش از دور، تفسیر چشمی :يدیکل يهاواژه
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  مقدمه

هاي تعاملی بـین انسـان و   کاربري اراضی منعکس کننده ویژگی

برداري انسان بـراي یـک یـا    زیست و توصیف نحوه بهرهمحیط 

زمین است. چگونگی استقرار کاربري اراضی و  رويچند هدف 

سـازند و بـراي   پوشش زمین در کنار یکدیگر یک منظـر را مـی  

یریت سرزمین و نیل بـه  درك بهتر الگوي منظر و در راستاي مد

اهداف حفاظتی، مشـخص کـردن الگوهـاي مکـانی کـاربري و      

تـرین  با ارزش ها). زمین12پوشش زمین بسیار ضرورري است (

منابع طبیعی بـراي تولیـد مـواد غـذایی، سـوخت و بسـیاري از       

گویی به نیازهـاي  هستند که براي پاسخمحصوالت اساسی دیگر 

یکـی از منـابع    عنـوان بـه  اك. خـ هستندجوامع بشري مورد نیاز 

هاي فراینـد مـداوم در معـرض    طـور بـه محدود و تجدیدناپذیر 

 فراینـد  عنوانبهمخرب اراضی قرار گرفته است. تخریب اراضی 

شـود کـه علـت    کاهش بازدهی بیولوژیکی اراضـی تعریـف مـی   

هـاي انسـانی از جملـه    یی و فعالیـت هواوآباصلی آن تغییرات 

اســت و یکــی از مشــکالت جــدي تغییــرات کــاربري اراضــی 

 از اينمونه اراضی ). کاربري28آید (حساب میبه محیطیزیست

 و ریـزي برنامـه  منظـور بـه  لذا محیط است؛ بر انسان تأثیرگذاري

 را آن بر تأثیرگذار عوامل است آن الزم تحوالت و زمین مدیریت

). تغییرات کاربري اراضی و پوشش 16( کرد ارزیابی و شناسایی

جهانی  محیطیزیستهاي اصلی در تغییرات یکی از علت زمین

شود تغییر در استفاده از زمین تعریف می صورتبه) و 17است (

هاي انسان بـراي اهـداف مختلفـی همچـون     که ناشی از دخالت

هـاي  ساز، اسـتفاده ونقل، ساختوسازي، حملکشاورزي، مسکن

هـاي  شیوه ).14( استپارك تفریحی، استخراج معادن و شیالت 

زدایـی،  نادرست استفاده از اراضی و پوشش زمین شامل جنگـل 

گسترش کشـاورزي و توسـعه    رویه و بیش از حد دام،چراي بی

آبخیز را در مقیاس زمـانی و   حوضهشهري و شهرسازي شرایط 

). تغییـرات  18و  5، 3( کندمکانی مختلف خراب و نامساعد می

هـاي طبیعـی   روي محیطهاي عمیقی تأثیرسریع کاربري اراضی، 

هـا  و انسانی گذاشته است. براي مثال، توسعه کشاورزي و سـازه 

آبخیز، انهدام  حوضه، فرسایش خاك، تخریب زداییجنگلسبب 

و کاهش تنوع زیستی، تغییـر جریـان هیـدرولوژیک و آلـودگی     

واسطه ایـن اثـرات بـزرگ، آشکارسـازي تغییـرات      شود و بهمی

ی در مـدیریت محـیط زیسـت و    کاربري سرزمین به مبحث مهم

روند  از با اطالع )؛ بنابراین27( آمایش سرزمین تبدیل شده است

 سـمت بـه  هـدایت اکوسیسـتم   راسـتاي  توان درمی این تغییرات

 الزمـه  هنگـام، بـه  و اطالعـات  آمـار  داشتن برداشت. قدم تعادل

 مـدیریت  مبانی از یکی است. هاي طبیعیعرصه صحیح مدیریت

 اراضی است. کاربري هاينقشه به مربوط طالعاتطبیعی، ا منابع

 وسـیله بـه  هـا این نقشه تهیه بر بودنو زمان باال هزینه به توجه با

 ايمـاهواره  تصـاویر  از اخیر استفاده هايسال در زمینی، عملیات

  . )20است ( شده مد مطرحاکار روشی عنوانبه

هـاي قابـل قبـول و دقیـق در تفسـیر تصـاویر       یکی از روش   

اي، روش تفسیر چشـمی و هیبریـدي اسـت و در حـال     ماهواره

المللـی سـرزمین   هـاي ملـی و بـین   حاضر در بسیاري از ارزیابی

مثـال فرانسـه، ایتالیـا،     عنـوان بههاي ملی (مانند موجودي جنگل

سوئیس و ایالت متحده آمریکـا) و بررسـی کـاربري و پوشـش     

هـا  ارزیـابی  ). ایـن 27شود (استفاده می (LUCAS)اراضی اروپا 

انـد کـه در آن   اي را دنبال کـرده یک نگرش آزمایشی چندمرحله

اي بـا قـدرت   فاز اول شـامل تفسـیر چشـمی تصـاویر مـاهواره     

هـاي  آوري دادهتفکیک مکانی بسیار زیـاد و مرحلـه دوم جمـع   

خصـوص بـراي   ). تفسیر چشمی به4زمینی در این زمینه است (

هاي یکی از روش عنوانهبتصاویر با قدرت تفکیک مکانی زیاد، 

شـود، امـا بـا توجـه بـه      سنتی در سنجش از دور محسـوب مـی  

  ).12صحت باالي آن هنوز متداول است (

 هـاي دهـه  در کـه  اسـت  این از حاکی مطالعاتی سوابق مرور   

کشاورزي و نیـز مرتـع    به از جنگل کاربري سریع تغییرات اخیر،

 صـنعت،  توسـعه  و شهرسازي تا کشاورزي و هابه سایر کاربري

 تبیـین  بـه  خـود  هايدر تحلیل محققین از بسیاري شده تا سبب

آبخیـز   حوضـه  سیسـتم  روي کـاربري اراضـی   اثر تغییرات دقیق

) در مطالعـه خـود، بـا    11). جعفـري و همکـاران (  21بپردازند (

ــاویر   ــتفاده از تص ــل ارثاس ــمی و   گوگ ــیر چش و روش تفس

و ي کرج را تهیه هیبریدي، نقشه کاربري اراضی فضاي سبز شهر
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ند. قربـانی و پـاکروان   کرددرصد اعالم  69/87مقدار ضریب کاپا را 

هـاي تفسـیر   ماهواره لندسـت و روش  TM)، از تصاویر سنجنده 9(

استفاده کردند و صحت  گوگل ارثچشمی و رقومی و نیز تصاویر 

روش تفسیر چشمی را بسیار باالتر از روش تفسیر رقومی گـزارش  

، با بررسی تغییـرات کـاربري   )15همکاران (مانی و کردند. نظري سا

طبقـه کـاربري را بـراي منطقـه      5آبخیز طالقـان،   حوضهاراضی در 

ند که اراضی رهـا شـده افـزایش، اراضـی     کرده و بیان کردمشخص 

مرتعی کاهش و باغات، اراضی کشاورزي آبی و دیمی نیز تغییـرات  

استفاده از سـنجش از  همچنین معتقد بودند که  آنهااند. اندکی داشته

توانـد قابلیـت دسـتیابی    همراه سیستم اطالعات جغرافیایی میدور به

، طی مطالعـه خـود   )2آتشخوار ( به اطالعات کاربري را ارتقاء دهد.

آبخیز سولگان و اثـرات آن در   حوضهتغییرات کاربري اراضی  روي

و  GISبـا اسـتفاده از مطالعـات     حوضـه دهـی و دبـی   میزان رسوب

از دور و بازدیدهاي میدانی به این نتیجه رسید کـه در کلیـه   سنجش 

هـاي  حوضـه در حوضه اصلی و زیر 1388تا  1369دوران مطالعاتی 

هاي مراتع ضـعیف، زراعـت دیـم، خـاك لخـت و      مربوطه، کاربري

مناطق شهري در حال افزایش و در مقابل آن مراتع با پوشش خوب 

)، 8. فتـاحی ( تندهسـ و متوسط، زراعت و باغـات در حـال کـاهش    

هـاي سـنجش از   ضمن استفاده از سامانه اطالعات جغرافیایی و داده

دور، با بررسی تغییرات کاربري اراضی اسـتان قـم در طـی دو دوره    

میالدي، بـه ایـن نتیجـه     2002تا  1985و  1985تا  1955مطالعاتی 

رسید که مساحت اراضی کشاورزي در دوره اول رونـد افزایشـی و   

م روند کاهشی داشته است. همچنین اراضـی شـهري و   در دوره دو

روستایی در طی این مدت افزایش قابل توجهی یافته و مراتع، بیشـه 

هـا در دوره دوم نسـبت   اي و دریاچـه هاي ماسهزارهاي جنگلی، تپه

)، بـا مطالعـه   22اند. سبزقبایی و همکـاران ( به دوره اول کاهش یافته

مانه اطالعـات جغرافیـایی و   کمـک سـا  تغییرات کاربري اراضـی بـه  

آبخیز شهرستان اندیمشـک و   حوضههاي سنجش از دور در تکنیک

هـاي  مربوط به سال 8و  5اي لندست تصاویر ماهواره تحلیلوتجزیه

سال مـورد   28رسیدند که طی  یجه، به این نت1392و  1379، 1364

ی و ها مربوط به اراضی مرتعـ مطالعه، بیشترین تغییر در میان کاربري

 کمترین تغییر مربوط به مناطق شـهري بـوده اسـت. راوات و کامـار    

)، طی مطالعات خود درخصوص پایش تغییر کاربري اراضـی و  25(

هـاي سـنجش از دور و   تغییر پوشش زمـین بـا اسـتفاده از فنـاوري    

سـاله   20سیستم اطالعات جغرافیایی در طول یـک دوره مطالعـاتی   

ناحیه آلمـورا اوتاراخانـد کشـور    ) در 2010تا  1990(فواصل زمانی 

مرتـع،   :اي بـه پـنج طبقـه عمـده    بندي تصاویر مـاهواره هند با طبقه

هـا و سـطوح   مناطق مسکونی و سـاختمان کشاورزي، اراضی بایر، 

هـا افـزایش   آبی دریافتند که در طول این دو دهه مرتع و ساختمان

اراضی کشاورزي، اراضـی بـایر و سـطوح     کهدرحالی یافته است، 

)، بـا  24کاهش یافته بودند. شیخ سعید و همکـاران (  ترتیببهآبی 

 2012تـا   1992اي مربوط به دوران تصاویر ماهواره تحلیلوتجزیه

آبخیز سیملی در اسـالم آبـاد پاکسـتان، پـنج طبقـه عمـده        حوضه

کاربري یعنی کشاورزي، خاك لخـت، رخنمـون سـنگی، مرتـع و     

نـد کـه   کردمشخص و بیـان  بندي را براي منطقه سطوح آبی طبقه

هاي پوشش زمین و کاربري اراضـی تولیـد شـده در    حاصل نقشه

اي را در سامانه اطالعات جغرافیـایی، یـک تغییـر قابـل مالحظـه     

بــه پوشــش  آنهــاهــاي مرتــع و پوشــش آبــی و تبــدیل کــاربري

ــاطق مســکونی      کشــاورزي، خــاك لخــت، صــخره ســنگی و من

  یــن تغییــرات و  تــوان گفــت کــه ا  نشــان داد؛ بنــابراین مــی  

  تبــدیالت پوشــش زمــین و تغییــرات کــاربري اراضــی تهدیــدي  

 حوضهرو مدیریت مناسب آبخیز است، از این حوضهجدي براي 

زودي از بـین  ایـن منـابع بـه    اینکـه و دیگر  استآبخیز مورد نیاز 

خواهند رفت و قادر نخواهند بود در توسعه اجتماعی و اقتصـادي  

  منطقه نقشی را ایفا کنند.

 حوضـه با توجه به بررسی منابع صورت گرفته، از آنجا کـه     

 اسـت هاي کارون شمالی ین زیرحوضهترمهمآباد یکی از بهشت

درصد جمعیت اسـتان چهارمحـال و بختیـاري در     70و بیش از 

حوضـه  این حوضه ساکن هستند و با توجه به اهمیت باالي این 

ـ اهم زیو ن گرید يهاآب حوضه نیدر تأم يکـاربر شـناخت   تی

 یاهیـ گ موجود در منطقه در طول چند دهه گذشته، مطالعه يها

آباد با اسـتفاده از  بهشت زیحوضه آبخ یاراض يکاربر راتییو تغ

 یزمـان  در بـازه  ییایو سامانه اطالعات جغراف ياماهواره ریتصاو

  ) است.2016تا  1991ساله ( 25



  1399 ربها/  اولشماره /  چهارمنشریه علوم آب و خاك / سال بیست و 

  

200 

  

  آبخیز بهشت آباد حوضهموقعیت استان و  .1 شکل

  

  هاواد و روشم

  منطقه مورد مطالعه

آبخیز بهشـت آبـاد در شـمال شـرقی اسـتان چهارمحـال و        حوضه

درصـد از مسـاحت منطقـه     9/12کـه حـدود    اسـت بختیاري واقع 

حـدود   ). 1ل خود اختصاص داده است (شـک زاگرس مرکزي را به

 صـورت بهدرصد بقیه  56درصد از مساحت منطقه کوهستانی و  44

زیرحوضــه  شــشهـایی از  وده در بخــش. ایـن محــد اســتدشـت  

دشـت، شـلمزار، شـهرکرد،    هیدرولوژیک از جملـه بـروجن، سـفید   

فارسان و کیار واقـع شـده اسـت. ایـن حوضـه از لحـاظ موقعیـت        

 51ثانیـه تـا    30دقیقـه و   20درجـه و   50جغرافیایی در مختصـات  

ثانیـه   30دقیقـه و   49درجـه و   31دقیقه طول شرقی و  26درجه و 

ثانیه عرض شمالی قرار گرفته اسـت.   30دقیقه و  33ه و درج 32تا 

یی و اقلیم، جزء منـاطق  هواوآبمنطقه مورد مطالعه به لحاظ شرایط 

دود کوهستانی بـوده و متوسـط دمـاي منطقـه حـ      مرتفعسردسیر و 

هـاي  رین بارش ماهیانه مربوط به ماهگراد و بیشتدرجه سانتی 38/11

هـاي تابسـتان و کمتـر از    وط به ماهها مربین بارشکمتردي و آذر و 

متـر و   2422. ارتفاع متوسط حوضه از سطح دریا استمتر میلی یک

  .استدرصد با جهت شیب جنوبی و غربی  7/21در شیب متوسط 

  

  هاي مورد استفادهداده

هاي کـاربري اراضـی مربـوط بـه حوضـه مـورد       تهیه نقشه براي

 مربوط به دو TM سنجنده 5اي لندست مطالعه، تصاویر ماهواره

 OLIسـنجنده   8لندسـت   ریو تصاو 2008و  1991 یدوره زمان

  شده هیته USGS ینترنتیا گاهیپا ویاز آرش 2016مربوط به سال 
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  اي مورد استفاده در تحقیقخصوصیات تصاویر ماهواره .1 جدول

  

  نوع ماهواره

  

  سنجنده
  زمان تصویربرداري

  (میالدي)

زمان تصویربرداري 

  (شمسی)

  

  هاازه پیکسلاند

  

  تعداد باندها

  باند 7  غیر از باند حرارتیمتر به TM 16/06/1991  26/03/1370  30  5لندست 

  باند 7  غیر از باند حرارتیمتر به TM 30/06/2008  10/04/1387  30  5لندست 

  باند 11  غیر از باند پانکروماتیک و باندهاي حرارتیمتر به OLI 20/06/2016  31/03/1395  30  8لندست 

  

ـ ا يبـرا  ازیـ و مورد ن هیپا ياخام ماهواره يهاعنوان دادهو به  نی

  ).1مورد استفاده قرار گرفت (جدول  قیتحق

 ARC يافزارهااز نرم نیهمچن    GIS  9.3 ،ENVI5,5.1سـتم ی، س 

و  یبررســ يافــزار گوگــل ارث بــراو نــرم یجهــان ابیــتیــموقع

  استفاده شد. یاراض يکاربر يهانقشه هیو ته ریتصاو لیتحلوهیتجز

  

  روش انجام تحقیق

آورده شده که شـرح   2روندنماي مراحل انجام تحقیق در شکل 

  هر کدام در ادامه توضیح داده شده است.

  

   تصحیحات هندسی

اي الزم است تصـحیحاتی از  اطالعات ماهواره تحلیلوتجزیهقبل از 

که تصاویر خام صورت پذیرد. از آنجا  رويجمله تصحیح هندسی 

و اهمیـت   هسـتند اي خـام داراي خطـاي هندسـی    تصاویر ماهواره

تصحیحات مکانی دقیق تصاویر چندزمانه کامالً واضـح و ضـروري   

رسد، ابتدا تصاویر از لحاظ تصحیح هندسی مورد بررسـی  نظر میبه

قرار گرفتند. بدین منظـور الزم اسـت کـه از یـک نقشـه مرجـع یـا        

صورت گرفته اسـتفاده شـود.   تصویري که قبالً تصحیحات روي آن 

 عنـوان بـه  2016سال  ،8انجام این مرحله مهم تصاویر لندست  براي

دو  5تصویر مبنا و بدون خطا مدنظر قرار گرفت و تصاویر لندسـت  

 Image( دوره دیگر با استفاده از روش تصویر به تصویر to  Image( 

تعیـین  مورد تطابق هندسی قرار گرفتند که بـراي   ENVI افزارنرمدر 

هـا،  هـا، آبراهـه  جـاده  نقاط کنتـرل زمینـی در دو تصـویر از تقـاطع    

 بـراي  نقـاط کنتـرل زمینـی    انتخـاب ها و.... اسـتفاده شـد.   رودخانه

نقـاط   صـحیح  انتخاب درصورت. است مهم بسیار هندسی تصحیح

 مختصـات  سیسـتم  با تصاویر از حاصل هندسی رابطه کنترل زمینی،

  .)6بود ( خواهد برخوردار باالیی کیفیت از جغرافیایی

  

  تصحیحات رادیومتریکی

 پیکسـل  هر براي را الکترومغناطیسی تابش شدت میزان سنجنده هر

کند که نسبت به انـرژي واقعـی   می ثبت) DN( رقومیعدد  عنوانبه

. اسـت هاي سطح زمین بازتاب یا تـابش شـده متفـاوت    که از پدیده

تواننـد  ایط جوي مـی عواملی نظیر آزیموت و ارتفاع خورشید و شر

 .قـرار دهنـد   تـأثیر سـنجنده را تحـت    وسـیله بهانرژي دریافت شده 

هـاي  آوردن بازتاب یـا تـابش واقعـی پدیـده     دستبهبنابراین، براي 

 فراینـد خطاهاي رادیومتري باید تصـحیح شـوند. ایـن     ،سطح زمین

هـاي سـنجش از دور و افـزایش قابلیـت     موجب بهبود کیفیـت داده 

شود. براي انجام ایـن تصـحیحات اطالعـات خـاص     می آنهاتفسیر 

هاي تخصصی سنجش از دور افزارنرمسنجنده مورد نیاز است. اکثر 

داراي ابزار تصحیح رادیومتري هستند. هنگامی که هدف از تحقیـق  

ــتفاده از داده ــد    اس ــنجنده باش ــک س ــه ی ــاي چندزمان ــحیح ه تص

ـ  رادیومتریک  لـذا در   .وداز اهمیت بسیار زیادي برخوردار خواهـد ب

این تحقیق این مرحله مربوط به تصحیح زاویه و ارتفاع خورشـید و  

. بـراي انجـام ایـن    استهمچنین تصحیح خطاهاي دستگاهی و..... 

، از ENVI5.1 افـزار نـرم کار و تصـحیح رادیـومتریکی تصـاویر، در    

 Landsatطریق ابزار  Calibration     صـورت بـه و انتخـاب هـر بانـد 

از اطالعات موجود در فایـل متادیتـاي تصـاویر،    جداگانه و استفاده 

سـنجنده   5اقدام به تصحیح زاویه ارتفاع خورشید تصاویر لندسـت  

TM )یانعکاسـ  ریتصـاو  دیو تول )يالدیم 2008و  1991هاي سال 

   OLIسـنجنده   8لندسـت   ریتصـاو  یکیومتریراد حیتصح يشد. برا
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  ام تحقیقروند نماي مراحل انج .2شکل 

  

ـ راد حیابزار تصح فیبا توجه به عدم تعر( 2016سال   یکیومتری

افـزار  بـا کمـک نـرم    )،ENVI5.1افـزار  در نرم ریتصاو نیا يبرا

ENVI  و وارد کردن اطالعات  3و  2، 1 هايرابطه قیو از طر 5

موجود اسـت، اقـدام بـه     ریتصاو يتایمتاد لیکه در فا ازیمورد ن

  مورد نظر شد: ریوتصا دیو تول حیعمل تصح

λ        به تابش طیفی DNتبدیل  )1( L cal lM QL A    

  تبدیل تابش طیفی به انعکاس طیفی )2(

'
p cal pρλ M Q A    

  تصحیح انعکاس طیفی) 3(

' '

SE SZ

ρλ ρλ
ρλ = ρ =

sinθ cosθ
   

  هالتشریح ضرایب فرمو

λL :2(تشعشع طیفی براي هر باندW (m .sr.μm)(  

LM:  آید (عامل تغییـر  می دستبهضریب تبدیل که از فایل متادیتا

  اي خام.تصویر ماهواره: Bandx-Mult-Radiance( ،calQ(مقیاس)

lA : دسـت بـه عامل تغییر مقیاس اضافه شونده که از فایل متادیتا 

  ).Radiance-Add-Bandx( آیدمی

ρλ  : انعکاس طیفی بدون تصحیح زاویه تابش خورشـیدي ،ρM :

-Reflectance(آیـد  می دستبهضریب تبدیل که از فایل متادیتا 

Bandx-Mult( ،ρA :  دسـت بـه ضریب تبدیل که از فایل متادیتـا 

ــی ــد م ــاس طیفــی   :Reflectance-Add-Bandx( ،ρλ(آی انعک

 Sun(ارتفــاعی محلــی خورشــید زاویــه : SEӨتصــحیح شــده، 

  تصحیحات هندسی  

 

 یکیتصحیحات رادیومتر  

 تصحیحات اتمسفري 

 تفسیر چشمی و هیبریدي تصاویر

 هاي کاربري اراضیتهیه نقشه

  بندي تصاویرارزیابی دقت طبقه

 نتایج     

سنجنده  5اي لندست تهیه تصاویر ماهواره

TM میالدي و  2008و  1991هاي سال

  میالدي 2016سال   OLIسنجنده  8لندست 
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Elevation(  وSZ:Ө زاویه زنیت محلی خورشید) SEӨ  -(90 .  

  

  تصحیحات اتمسفري

یعنـی   چندزمانهگیرد که از تصاویر این تصحیح زمانی انجام می

هـاي مختلـف و یـا    یـا سـال   هـا لتصاویري که مربوط بـه فصـ  

 در ایـن تحقیـق   .)17هاي مختلف هستند، استفاده شود (سنجنده

 افـزار نـرم در  (Dark Subtract)از روش کـاهش تیرگـی پدیـده    

ENVI تصحیح اتمسفري استفاده شد. براي  

  

   هاي کاربري اراضیتهیه نقشه

 رويپس از انجام تصحیحات هندسـی، رادیـومتریکی و اتمسـفري    

تشـخیص   بـراي تصاویر خام، اقدام به ایجاد ترکیب بانـدي کـاذب   

بنـدي تصـاویر   طبقه منظوربهین هاي سطح زمبهتر عوارض و پدیده

براي تصاویر لندسـت   432و از ترکیب باندي کاذب  شداي ماهواره

ــاذب  TMســنجنده  5 ــدي ک ــب بان ــراي تصــاویر  543و از ترکی ب

استفاده شـد. همچنـین ضـمن حضـور در      OLIسنجنده  8لندست 

هــاي موجــود در حوضــه، منطقــه مطالعــاتی و شناســایی کــاربري 

بري اراضـی شـامل اراضـی مرتعـی، منـاطق      طبقـه کـار   5درنهایت 

شهري، اراضی کشاورزي، اراضی بـاغی و اراضـی بـایر     - ساختمانی

 و هـا جنگـل  سـازمان  تعریـف  اسـاس  براي حوضه مورد مطالعه بر

 انجام میدانی عملیات به توجه با ابتدا. شد گرفته درنظر کشور مراتع

 يهـا کـاربري  شناسایی یا تفسیر کلید ارث گوگل از استفاه با و شده

  روشبـه  و تفسـیر  کلیـد  از اسـتفاده  بـا  سـپس . شـد  تهیـه  مختلـف 

 تصـاویر  تفسـیر  بـه  اقـدام   ArcGIS افـزاري نرم محیط در هیبریدي

 مزیـت . شـد  2016 و 2008 ،1991 يهـا سـال  بـه  مربـوط  لندست

 انـواع  از همزمـان  توانـد مـی  اپراتـور  کـه  اسـت  آن هیبریدي روش

 حقیقـی  باندي ترکیب طیفی، يهاگیرينسبت وها شاخص مختلف

 رنـگ،  تـن،  نظیر تفسیر عوامل کنار در مصنوعی باندهاي و کاذب و

 دقـت  افزایش منظوربه تصاویر تفسیر هنگام در نقش و اندازه بافت،

 مـوارد  بـر  عـالوه  تحقیـق  ایـن  در. کند استفاده بنديطبقه صحت و

 نیـز  و گذشـته  هـاي سـال  در شـده  تهیـه  کاربري هاينقشه از فوق

 بـاال  بـراي  آن زیاد مکانی تفکیک قدرت دلیلبه ارث گوگل تصاویر

 هـاي سـال  کـاربري  هـاي نقشـه  تهیـه  و هیبریدي تفسیر دقت بردن

هـاي  شـد. سـپس تغییـرات کـاربري     استفاده 2016 و 2008 ،1991

هاي کاربري اراضی مورد بررسـی و مقایسـه قـرار    مختلف در نقشه

در حوضه مـورد مطالعـه در    گرفت تا روند تغییرات کاربري اراضی

  هاي زمانی مورد نظر مشخص شود.دوره

  

  ارزیابی صحت  

هـاي حاصـل از   ارزیابی دقت و صحت از طریق مقایسـه نقشـه  

با یک نقشه واقعیت زمینی تولید ماتریس خطا انجـام   بنديطبقه

هاي اسـتاندارد کـاربري اراضـی    شود. در این تحقیق از نقشهمی

و مراتـع کشـور و سـازمان     هـا جنگـل موجود که توسط سازمان 

استفاده شد. نقشه واقعیت زمینـی   ،محیط زیست تهیه شده بودند

با استفاده از عملیات میدانی و برداشت نقاط زمینـی   2016سال 

سطح اعتماد به نقشه اسـتخراج   بیانگربندي تهیه شد. دقت طبقه

ترین عوامل دقـت شـامل دقـت کلـی، دقـت      . معمولاستشده 

. از نظـر تئـوري   اسـت نده، دقت کاربر و ضـریب کاپـا   تولید کن

تواند معیار خوبی براي ارزیـابی نتیجـۀ   احتماالت دقت کلی نمی

بندي باشد، چرا که در این شاخص نقش شانس قابل توجه طبقه

است. دقت کلی از جمع عناصر اصلی خطا تقسیم بر تعداد کـل  

  :آیدمی دستبه 4ها و طبق رابطۀ پیکسل

)4    (                                             P
N

1
OA   ij  

هاي آزمایشـی و  : تعداد پیکسلN: دقت کلی، OAدر این رابطه؛ 

ijP∑است. : جمع عناصر قطر اصلی ماتریس خطا  

 یـی اجرا ياغلب در کارها ،یوارد بر دقت کل يرادهایا لیدلبه

ت از شاخص کاپا استفاده مدنظر اس يبنددقت طبقه سهیکه مقا

 دهنده توافق صـحت کاپا نشان بیضر گر،یعبارت د. بهشودیم

نحـوه   5اسـت کـه در رابطـه     عتیبا حالت موجود در طب یکل

ـ   صـفر و   نیمحاسبه آن ارائه شده است. مقدار شاخص کاپـا ب

ـ نزد کیـ که هرچه بـه   کندیم رییتغ کی ـ باشـد، م  تـر کی  زانی

اسـت.   تـر کینزد تیبه واقع يبندطبقه نقشه حاصل از یدرست

 یکه صحت کلـ  شودیحاصل م یزمان يبندطبقه جهینت نیبهتر

ــدار بـــاال  بیو ضـــر ــا هـــر دو مقـ ــند: ییکاپـ ــته باشـ داشـ
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  میالدي 1991براي تصاویر سال  RMSE. مقدار خطاي 2 جدول

RMS   Error 
       Error        Predict     Warp Base 

    y x        y          x         y      x       y x 

0  0  0  1592  4511  1592  4511  1902  4261  

0  0  0  1222  3806  1222  3806  1532  3556  

0  0  0  3214  4938  3214  4938  3524  4688  

0  0  0  1076  6686  1076  6686  1386  6436  

0  0  0  1342  5635  1342  5635  1652  5385  

0  0  0  4991  5085  4991  5085  5301  4835  

0  0  0  1090  6867  1090  6867  1400  6617  

0  0  0  2647  7200  2647  7200  2957  6950  

0  0  0  3962  6780  3962  6780  4272  6530  

0  0  0  3783  4085  3783  4085  4093  3835  

0  0  0  6733  5527  6733  5527  7043  5277  

0  0  0  1253  2635  1253  2635  1563  2385  

0  0  0  3701  2220  3701  2220  4011  1970  

0  0  0  2802  3373  2802  3373  3112  3123  

0  0  0  2633  1671  2633  1671  2943  1421  

0  0  0  542  2021  542  2021  852  1771  

0  0  0  4418  3332  4418  3332  4728  3082  

0  0  0  4260  3449  4260  3449  4570  3199  

0  0  0  6685  4708  6685  4708  6995  4458  

0  0  0  1694  3157  1694  3157  2004  2907 

  

)5   (                                      
Po Pc

Kappa   100
1 Pc


 


 

Po ،درستی مشاهده شده :Pcاست.  : توافق مورد انتظار 

) کننـده  تولیـد ( آن سازنده نظر نقطه از نقشه کننده، دقت تولید دقت

در واقع دقت تولید کننـده بیـانگر ایـن اسـت کـه       .دهدرا نشان می

شده انـد   بنديطبقهنقشه درست  رويزمین چقدر  هاي سطحپدیده

نقشـه نیـز    رويزمـین،   رويیا احتمال اینکه یک پوشـش خـاص   

 مکمـل  تولیدکننـده  شده باشد چقدر است. دقـت  بنديطبقهدرست 

  :شودزیر محاسبه می صورتبهاست و  حذف خطاي

  کننده تولید = دقت %100 -خطاي حذف 

ه نظر کاربر آن اسـت. دقـت   دقت نقشه از نقط انگریدقت کاربر ب

طبقه مشـخص قـرار    کیکه در  کسلیپ کی نکهیکاربر احتمال ا

را نشـان   ،اسـت  نیزمـ  يهمان طبقه رو انگریب قتحقیگرفته در

 ریـ صـورت ز اضافه است و به ي. دقت کاربر مکمل خطادهدیم

  :شودیمحاسبه م

  نتایج تحقیق = دقت کاربر %100 - اضافه يخطا

  

  ياماهواره ریتصاو یهندس حاتیمربوط به تصح جینتا

 يخطـا  زانیمشخص شد که م یهندس حاتیاز انجام تصح پس

RMSE از  ریکه تصـاو  میدیرس جهینت نیدست آمد و به اصفر به

  ندارند. ییخطا گونهچیه یو مکان یلحاظ هندس

  

  ياماهواره ریتصاو یهندس حاتیمربوط به تصح جینتا

 يخطـا  زانیـ کـه م مشـخص شـد    یهندسـ  حاتیاز انجام تصح پس

RMSE از  ریکـه تصـاو   میدیرسـ  جـه ینت نیـ دست آمد و بـه ا صفر به

  ).3و  2 يهاندارند (جدول ییخطا گونهچیه یو مکان یلحاظ هندس
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  میالدي 2008براي تصاویر سال  RMSE. مقدار خطاي 3جدول 

RMS     
Error 

      Error           Predict         Warp        Base 

         y          x        y          x           y           x           y       x 

0  0  0  1262  4283  1262  4283  1592  3973  

0  0  0  1071  6926  1071  6926  1401  6616  

0  0  0  2166  5989  2166  5989  2496  5679  

0  0  0  3026  5056  3026  5056  3356  4746  

0  0  0  444  3319  444  3319  774  3009  

0  0  0  1446  3513  1446  3513  1776  3203  

0  0  0  2492  5183  2492  5183  2822  4873  

0  0  0  2895  4216  2895  4216  3225  3906  

0  0  0  2177  3555  2177  3555  2507  3245  

0  0  0  931  3121  931  3121  1261  2811  

0  0  0  305  2277  305  2277  635  1967  

0  0  0  1849  4934  1849  4934  2179  4624  

0  0  0  2626  6682  2626  6682  2956  6372  

0  0  0  3711  5999  3711  5999  4041  5689  

0  0  0  3880  3537  3880  3537  4210  3227  

0  0  0  1580  3107  1580  3107  1910  2797  

0  0  0  2726  2063  2726  2063  3056  1753  

0  0  0  3680  2279  3680  2279  4010  1969 

  

  هاي کاربري اراضی نتایج مربوط به تهیه نقشه

هاي موجود در منطقه و بستن مـرز هـر   پس از شناسایی کاربري

گوگـل   روياي و انتقـال  تصاویر ماهواره رويها یک از کاربري

ارزیـابی   بـراي ، ENVI افـزار نرماز طریق ابزار موجود در  ،ارث

هـاي  صحت تعریف نوع کاربري مورد نظر، اقدام به تهیـه نقشـه  

 2016و  2008، 1991سـه دوره مطالعـاتی    کاربري اراضی براي

مــیالدي بــا اســتفاده از روش تفســیر چشــمی و هیبریــدي شــد 

  ).  5و  4، 3 هايشکل(

  

  بندي تصاویرنتایج دقت طبقه

آورده  4هـا در جـدول   بنـدي ورد دقت طبقـه آنتایج مربوط به بر

  شده است.

  یاراض يکاربر راتییتغ يمربوط به آشکارساز جینتا

ـ تغ زانیـ مربوط به م جینتا 6 و 5 هايدولج رخ داده در  راتیی

طبقـه   ج،ی. بنـابر نتـا  دهنـد یرا نشـان مـ   هايکدام از کاربر هر

داشـته   یرونـد کاهشـ   2016تـا   1991مراتع از سـال   يکاربر

را  يروند رو بـه رشـد   يشهر - یساختمان ياست. طبقه کاربر

از  يبرکـار  نیـ مورد مطالعه داشـته اسـت. ا   یزمان يهادر بازه

 دهیرسـ  2016درصد در سـال   66/3درصد کل منطقه به  79/1

حــدود  ی، مســاحت1991در ســال  يکشــاورز یاســت. اراضــ

 3912حـدود   2008هکتار را دربرگرفته که تا سـال   117327

 نیاسـت. همـ   دهیهکتار رس 113415هکتار کاهش داشته و به 

   یشـ یرونـد افزا  يالدیمـ  2016 یدر بـازه زمـان   يطبقه کـاربر 
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  2008نقشه کاربري اراضی سال  .4شکل 

  2016نقشه کاربري اراضی سال  .5شکل 

  1991نقشه کاربري اراضی سال  .3شکل 
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  هاي کاربري تهیه شدهدقت کلی و شاخص کاپا براي نقشه .4جدول 

  سال 

  (میالدي)

  )Overall accuracyدقت کلی (

  (درصد)

  (Kappa Index)شاخص کاپا 

1991  17/92  40/73  

2008  29/94  08/82  

2016  41/93  18/79  

  

در برگرفتـه   از منطقـه را هکتـار   116673داشته و مسـاحت  

روند  2016تا  1991از سال  ،باغ در کل دوره ياست. کاربر

بـه   1991درصـد در سـال    96/0داشـته اسـت و از    یشیافزا

 راتییـ اسـت. رونـد تغ   دهیرسـ  2016درصد در سـال   21/3

 یشـ یروند افزا 2008تا  1991 یدر بازه زمان زین ریبا یاراض

هکتـار در   5425بـه   1991هکتار در سـال   4426داشته و از 

رونـد   2016تـا   2008 یو در بـازه زمـان   دهیرس 2008سال 

 5425را بـه خـود اختصـاص داده و مسـاحت آن از      یکاهش

 دهیرسـ  2016هکتار در سال  5092به  2008هکتار در سال 

  است.

  

  بحث 

 حوضـه هاي کـاربري اراضـی   در این مطالعه براي تهیه نقشه

بریـدي و بـا   آباد، از روش تفسـیر چشـمی و هی  آبخیز بهشت

بنـدي  باال بردن دقت طبقه براي(کمک گرفتن از گوگل ارث 

هاي کاربري اراضی تهیه شده و نیز نقشه )ايتصاویر ماهواره

زیسـت  هاي گذشته توسط اداره منـابع طبیعـی و محـیط   سال

استان استفاده شد. با توجـه بـه دقـت مکـانی زیـاد تصـاویر       

ی در باال بردن گوگل ارث و نیز قابل قبول بودن روش چشم

توان نتایج استفاده از هاي کاربري اراضی، میدقت تهیه نقشه

)، عدلی 13این روش را با نتایج تحقیقات کیانی و همکاران (

)، حسن15)، نظري سامانی و همکاران (2عتیق و همکاران (

)، جعفـري و همکـاران   12)، کاکه ممی و همکاران (10پور (

) مبنی بر تأئید روش چشمی 9ن () و نیز قربانی و پاکروا11(

 برايو هیبریدي و باال بودن دقت مکانی تصاویر گوگل ارث 

اي یکـی و برابـر   بنـدي تصـاویر مـاهواره   استفاده براي طبقـه 

کلی عامل اصلی تمـام تغییـرات کـاربري رخ     طوربهدانست. 

تـوان افـزایش جمعیـت و افـزایش     داده در این مطالعه را می

از آن در طبیعت دانست که بـا نتـایج   دخل و تصرفات ناشی 

) مطابقــت دارد. بــر اســاس نتــایج 23شایســته و همکــاران (

ترین درصـد تغییـر کـاربري    یق، بیشـ حاصل شده در این تحق

اراضی مربوط به کاهش اراضی مرتعی بـود. کـاهش وسـعت    

رویه و مفـرط دام در  پوشش مرتعی منطقه ناشی از چراي بی

عـدم اصـالح و احیـاء ایـن     مراتع، تضعیف اراضـی مرتعـی،   

برداران و دامـداران، کـاهش بارنـدگی و    مناطق از سوي بهره

به اراضی بـا کشـت    آنهاشیار مراتع و تبدیل وهمچنین شخم

که با تحقیقات محققانی از جمله فارسی و  استدیمی و آبی 

) مطابقت دارد. همچنین از دیگر دالیل تخریـب و  7یوسفی (

تـوان بـه تخصـیص و    قـه مـی  کاهش اراضـی مرتعـی در منط  

سازها و شهرسازي وتوسعه ساخت برايواگذاري این اراضی 

هاي معدنی برداري از مراتع در قالب طرحو نیز گسترش بهره

 . درکـرد شکن و تبدیل شدن به اراضـی بـایر اشـاره    و سنگ

منطقه که در هـر   يشهر - یمناطق ساختمان يخصوص کاربر

 جیاختصاص داده است، نتارا به خود  يدو دوره روند صعود

ـ بـه ب  يطبقه کـاربر  نیا راتییتغ زانیحاصل از م  گـر ید یانی

 نیا طور واضحبهکه  کندیم ییدرا تأ تیرشد روز افزون جمع

یمنطقـه نبـوده و مـ    تیجمع یعیاز رشد طب یرشد تنها ناش

  مـرتبط باشـد.    زیـ هـا ن نرخ مهـاجرت  يبه روند صعود تواند
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  میالدي 2008نسبت به سال  1991نواع کاربري اراضی در سال مقایسه تغییرات ا. 5جدول 

  کالس کاربري
  تفاضل مساحت  2008سال   1991سال 

  هکتار  درصد  هکتار  درصد  هکتار

  - 4427  45/64  252439 61/65 248012 اراضی مرتعی

 76/2 3732  6895 79/1 10627  شهري - مناطق ساختمانی

 - 117327 49/30 113415 48/29 3912 اراضی کشاورزي

 3700 96/0 7308 90/1 3608 اراضی باغی

  4426 15/1 5425 41/1 999 اراضی بایر

  

  میالدي 2016نسبت به سال  2008مقایسه تغییرات انواع کاربري اراضی در سال  .6جدول 

  کالس کاربري اراضی
  تفاضل مساحت  2016سال   2008سال 

  هکتار  درصد  هکتار  درصد  هکتار

  -11421  49/61  45/64 236591  248012 اراضی مرتعی

 66/3 3472  76/2 14099  10627 شهري - مناطق ساختمانی

 32/30 3258  113415 48/29 116673 اراضی کشاورزي

  21/3 5024  7308 90/1 12332 اراضی باغی

 -32/1 333  5425 41/1 5092 اراضی بایر

  

خـود   )، در مطالعات27( 1390در سال انیانیو سف یرانیام يزائر

بـا افـزوده شـدن جمعیـت، نیـاز بـه مسـکن و        معتقد بودند که 

خورد که این خود عامل تبدیل دیگر به چشم می بیشترسکونت 

شهري است. درنتیجه از  -ها به کاربري مناطق ساختمانیکاربري

طرف دیگر، اراضی کشاورزي در منطقـه مـورد مطالعـه در کـل     

خـود را بـه کـالس    ي جاي بیشتردوره کاهش داشته و به میزان 

انـد کـه بـا نتـایج     شهري و اراضی باغی داده -مناطق ساختمانی

) 26و رهنمــا و همکــاران () 19تحقیقــات پــیجن و همکــاران (

  همخوانی دارد.

دهند. . نتایج همچنین افزایش چشمگیر اراضی باغی را نشان می

درصد نسـبت بـه سـال     25/2حدود  2016ي که در سال طوربه

 بیشـتر ایـن افـزایش    کـرد تـوان بیـان   شته و میافزایش دا 1991

مربوط به تبدیل اراضی مرتعـی و کشـاورزي بـه اراضـی بـاغی      

هـا  توان کـاهش میـزان بارنـدگی   است. از دالیل این افزایش می

ــق محاســبه    ــه هواشناســی کشــور از طری ــوط ب ــار مرب ــق آم طب

، کـاهش  2016تـا   1991هاي خشکسالی در بازه زمانی شاخص

هـاي فصـلی و   یرزمینی و خشک شـدن چشـمه  هاي آب زسفره

ها در طی این دوره در حوضه دائمی و کم شدن و افت آب چاه

مورد مطالعه را نام برد که خود سبب کاهش کشاورزي زراعی و 

شـیوه  افزایش تمایل مردم به باغداري و افزایش تولیدات باغی به

آبیاري سنتی به نسبت کمتر و آبیـاري تحـت فشـار بـه نسـبت      

در بعضی مناطق شده اسـت. در کـل دوره مـورد مطالعـه      تربیش

کـه   ) افزایش اراضی بایر را شاهد بودیم. طوري2016تا  1991(

 5092هکتار به  4426در این بازه زمانی مساحت اراضی بایر از 

ین دلیل این افـزایش، تبـدیل بخشـی از    ترمهمهکتار رسیده که 

هـاي  زایش فعالیـت اراضی مرتعی به اراضی بایر بوده اسـت. افـ  

شکن در اراضی مرتعـی و کـاهش بـازدهی ایـن     معدنی و سنگ

توان نوعی از تبدیل کاربري مرتع بـه بـایر در ایـن    اراضی را می
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کــه در منطقــه  کــردتحقیــق دانســت. در مجمــوع بایــد عنــوان 

 -آباد شاهد افزایش جایگزینی مراتع با منـاطق سـاختمانی  بهشت

اراضی بـایر و بـروز تخریـب    شهري ، کشاورزي دیم، باغات و 

  پوشش مرتعی در منطقه هستیم.

  

  گیرينتیجه

بنــدي کــاربري اراضــی و آشکارســازي در ایــن مطالعــه، طبقــه

تغییرات آن طی چند بازه زمانی انجام گرفـت. نتـایج حاصـل از    

  :کردزیر بیان  صورتبهتوان مختصر می طوربهاین تحقیق را 

هاي نایی باالیی براي تهیه نقشهاي داراي تواهاي ماهوارهداده -1

  کاربري اراضی با صحت زیاد هستند.

تغییرات کاربري اراضی در سطح منطقه مـورد مطالعـه قابـل     -2

توجه بوده است که عمدتاً ناشی از افزایش جمعیت و همچنـین  

. بنـابراین اگـر   استافزایش نیاز غذایی و افزایش نیاز به مسکن 

با مدیریت فعلی ثابت باقی بمانـد،   راهبرد فعلی استفاده از زمین

  تخریب اراضی در منطقه اجتناب ناپذیر خواهد بود.  

اطالعــات در مــورد رونــد تغییــرات پوشــش اراضــی بــراي  -3

اسـتفاده صـحیح از منـابع و     منظوربهگیري ریزي و تصمیمبرنامه

توسعه پایدار ضروري است. ترکیـب سـنجش از دور و سـامانه    

ه ما توانایی فراهم کردن اطالعات جامع را اطالعات جغرافیایی ب

در مورد ماهیت مکان و میزان تغییـرات پوشـش اراضـی را مـی    

  دهد.

هاي سـنتی  با توجه به اینکه روش تفسیر چشمی جزء روش -4

هـاي  ، ولی به لحاظ دقت زیاد آن در تهیـه نقشـه  استو قدیمی 

کاربري اراضی در این تحقیق مورد توجه بوده اسـت. همچنـین   

ترکیب این روش با روش هیبریدي و کمـک گـرفتن از گوگـل    

هـاي  تهیـه نقشـه   تواند از نقاط قـوت ایـن تحقیـق در   ارث، می

   کاربري اراضی باشد. 
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Abstract 

In order to plan and manage the land and its changes, it is necessary to identify and evaluate the factors affecting it. 
Land use / cover changes are one of the main factors in global environmental change that is defined as a change in the 
type of land use; it is one of the major factors changing hydrologic flow, land erosion and destruction of biodiversity. 
The main purpose of this study was to assess the trends of land use changes in Beheshtabad Watershed of Chaharmahal 
and Bakhtiari Province with an area about 3847 square kilometers by using remote sensing and GIS during a 25-year 
period. In this research, first, analyzing and pre-processing the satellite images of Landsat 5 TM sensors from 1991 and 
2008 were done, and Landsat 8 of OLI sensor of 2016 was applied. Then, by using the hybrid classification method, 5 
land use classes including pasture lands, urban-building lands, agricultural lands, garden lands and bare lands, land use 
maps for the three time periods were prepared. The overall accuracy of the obtained land use maps for 1991, 2008 and 
2016, was 92.17%, 94.29% and 93.41%, respectively, indicating the acceptable accuracy of the maps. Then, the process 
of land use change and the contribution of each land use classes and the percentage of changes in each land use class 
were determined in two study periods. The results of this study showed some changes occurred in the studied 
watershed. The total area of pasture lands during two periods indicated the decreasing trend, but urban-building and 
garden lands during two periods represented the increasing one. Agricultural lands during the first period indicated the 
decreasing trend and during the second period showed the increasing trend, while bare lands during the first period 
showed the increasing trend and during the second period, reflected the decreasing trend. In general, it should be noted 
that in the Beheshtabad watershed, we could see an increase in the replacement of pastures by urban-building class, 
rainfed agriculture, gardens, and bare lands, the incidence of destruction in the region. 
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