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سنجش تغییزات پوشش گیاهی استان خزاسان رضوی طی دوره 2012-2002
(مورد مطالعه :شهزستان خوشاب)
*3

دکحؼ یٕؿك درویكی ،1رضا ؿاريیٍٔ ،2غی ظغاداد
.1اؿحادیارگؼوه زقؼالیا و ةؼِاٍْریؽی قٔؼی ،داِكگاه پیامِٕر ،جٔؼان
.2داِكسٕی کارقّاؿیارقغ گؼوه ؿّسف از دور گؼایف ٍعايؿات آب و ظاك ،داِكگاه ٍضون اردةیًی ،اردةیى
.3کارقّاسارقغ زقؼالیا و ةؼِاٍْریؽی روؿحایی ،داِكگاه گًـحان ،گؼگان
جاریط پػیؼش ٍوايْ)97/03/15 :

(جاریط دریالث ٍوايْ96/1/19 :

چكیده
پایف جقییؼ ؾٍَٕا زٔث ارزیاةی لؼآیّغٓای ظتیؿی ،از هتیى ادؼات ةًّغٍغت جقییؼ اهًیٌ کْ ِاقی از ؾًى ِسٍٕی
اؿث و َٓچّیُ لؼآیّغٓای کٕجاهٍغت کْ قاٍى جٕايی پٕقفگیآی و لؼآیّغٓای ژئٍٕٕرلٕيٕژیکی اؿث مٕرت ٍی-
گیؼد َٓچّیُ ،پایف جقییؼ زٔث ارزیاةی ادؼات ِاقی از لؿايیثٓای اِـاِی از هتیى زّگىزدایی ،کكاورزی و
قٔؼؿازی ٍٕرد اؿحماده هؼار ٍیگیؼد َٓانگِْٕ کْ جقییؼات ٍضیعی اِؿکاس دّٓغه وضؿیث ٍغیؼیث اراضی اؿث،
روشٓای پایف جقییؼ ٍیجٕاِغ ةْ ارزیاةی ایُ ؾًَیات کَک کّغ .در ایُ راؿحا ٓغف از پژوٓف صاضؼ آقکارؿازی
جقییؼات پٕقفگیآی ٍّعوْ ظٕقاب اؿحان ظؼاؿانرضٕی ظی دوره زٍاِی ٍؼةٕط ةْ ؿال  2015-2005ةا اؿحماده از
جکّیکٓای ؿّسف از دور ( )RSو ؿیـحٌ اظالؾات زقؼالیایی (ٍ )GISیةاقغ ةؼای ةؼرؿی و جسؽیْ جضًیى جقییؼات از
روش ظتوْةّغی  decision treeةا جٕزْ ةْ اؿحاِغارٓایی کْ جٕؿط ِاؿا ارائْ قغه ازؼا قغ کْ اةحغا ةؼای ٓؼ valu16
یک کالس جؿؼیك قغ ةؼ ایُ اؿاس ٍكعل قغه اؿث کْ آؿحاِْی جقییؼ در ٍّعوْی ٍٕرد ٍعايؿْ ةا  1اِضؼاف از
ٍیاِگیُ هؼار داقحْ اؿث پؾ از جؿییُ آؿحاِْ ی جقییؼٍّ ،اظن دارای جقییؼات کآكی ،الؽایكی و ةغون جقییؼ ٍكعل
گؼدیغه اؿث زٔث ارزیاةی دهث جکّیکٓای ؿّسف جقییؼ پؾ از ةؼداقث واهؿیات زٍیّی کْ از ظؼین ةازدیغ ٍیغاِی و
جناویؼ ٍإٓارهای  Google Earthةْ دؿث آٍغ از دهث کى و ضؼیب کاپا اؿحماده قغ ةؼاؿاس ِحایر ةْ دؿث آٍغه
ٍكعل گؼدیغ کْ دادهٓای ارزیاةی قغه ةا دهث کى  91و ضؼیب کاپای  0/88در ارزیاةی پایف جقییؼات پٕقفگیآی
ٍّعوْی ٍٕرد ٍعايؿْ ةْ ظٕد اظحناص دادهاِغ.
کلیدواژهها :پٕقفگیآی ،جکّیکٓای ؿّسف از دور  ،ؿیـحٌ اظالؾات زقؼالیاییٍّ ،عوْ ظٕقاب اؿحان ظؼاؿان-
رضٕی.

*ِٕ -یـّغه ٍـئٕل:

Email: Khodadadmehdi91@yahoo.com
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ؿعشزٍیَُِ ،ایی واهؿی از پغیغه زیـحی و لیؽیکی
ٍٕزٕد در ؿعش زٍیُ ٍذى پٕقفگیآی ،آب ،ةیاةان،
یط ،ةؼف و پغیغهٓای ایساد قغه جٕؿط اِـان اؿث
( .)Yaghobzadeh & Akbarpour, 2011: 5-22در
ظٕل زٍان ،ايگٕٓای پٕقف زٍیُ و ةْ جتؽ آن کارةؼی
اراضی دچار جقییؼ و دگؼگِٕی اؿاؿی ٍـیقِٕغ امٕال
ةؼای اؿحماده ةٔیّْ از هاةـًیثٓای ٍّاةؽ ظتیؿی،
کـب اظـالؾات دهین از پحاِـیىٓای کارةؼی اراضی
اٍؼی ضؼوری اؿث اٍؼوزه ،لُآوری ؿّسف از راه دور
ةْؾّٕان یک رآکار ارزقَّغ در زٔث قّاؿایی ٍّاةؽ
ظتیؿی ،ةْویژه در روِغ جٔیْ ِوكْٓای کارةؼی اراضی،
در ٍّاظن ٍعحًك زٔان ةْمٕرت ؾًَی ٍٕرد اؿحّاد
هؼار ٍیگیؼد (قؼیمی و َٓکاران- .)214: 1392 ،
آقکارؿازی جقییؼات ،لؼآیّغ قّاؿایی جماوتٓا در
وضؿیث یک قی یا پغیغه ةْ وؿیًْ ٍكآغه آن در
زٍانٓای ٍحماوت اؿث (.)Lu D, Weng Q. 2007
کارةؼی اراضی قاٍى إِاع ةٔؼهةؼداری از زٍیُ ةْ-
ٍّؼٕر رلؽ ِیازٓای گِٕاگٕن اِـان اؿثِ .وكْٓای
پٕقف ؿعش زٍیَُِ ،ایی واهؿی از پغیغه زیـحی و
لیؽیکی ٍٕزٕد در ؿعش زٍیُ ٍذى پٕقفگیآی،
آب ،ةیاةان ،یط ،ةؼف و پغیغهٓای ایساد قغه جٕؿط
اِـان اؿث (Yaghobzadeh & Akbarpour, : 5- 22
 .)2011يػا ةا جٕزْ ةْ کارةؼدٓای لؼاوان آقکارؿازی
جقییؼات ةْ کَک لّاوری ؿّسف از دور ةؼظی از ایُ
کارةؼدٓا قاٍى جقییؼات کارةؼی و پٕقف اراضی،2
جقییؼ پٕقف گیآی و زّگًی 3جقییؼ چكٌاِغاز 4و
جقییؼات قٔؼی و فیؼه از ةؼِآٍْایی اؿث کْ زٔث
آقکارؿازی جقییؼات ٍٕرد اؿحماده هؼار ٍیگیؼد
(اٍیغوار و َٓکاران .)113 :1394 ،ةا جٕزْ ةْ ٍتاصخ
ٍػکٕرٓ ،غف از پژوٓف صاضؼ آقکارؿازی جقییؼات
پٕقفگیآی ٍّعوْ ظٕقاب اؿحان ظؼاؿان رضٕی
ظی دوره  2015-2005ةا اؿحماده از جکّیکٓای
ؿّسف از دور ( )RSو ؿیـحٌ اظالؾات زقؼالیایی
(ٍ )GISیةاقغ.

مقدمه
پٕقفگیآی از زیـثةٕمٓای امًی زٍیُ اؿث و
ِوف فیؼهاةى زایگؽیّی در جّؼیٌ و صماػث از
ٕٓاؿپٔؼ ،آب و ظاك ،کآف فًؼث گازٓای گًعاِْای
و الؽایف و صمغ دتات آب و ٕٓا دارد .در ِحیسْ،
ٓؼگِْٕ جقییؼ در پٕقفگیآی ،جأدیؼ ةؽرگی ةؼ ٍضیط-
زیـث ظتیؿی ظٕآغ گػاقث ( Weishou et al, 2011:
 .)2438پٕقفٓای گیآی ،ةْ ؾًى ٍعحًك و ةْ ٍؼور
زٍان در ادؼ ؾٕاٍى ظتیؿی و یا اِـاِی دچار جقییؼ قغه
کْ قؼایط و ؾًَکؼد اکٕؿیـحٌ را جضثجأدیؼ هؼار ٍی-
دٓغ .ةّاةؼایُ ِیاز ةْ آقکارؿازی ،پیفةیّی و ٍؼاهتث
چّیُ جقییؼاجی در یک اکٕؿیـحٌ از آَیث ةْ ؿؽایی
ةؼظٕردار اؿث (پٕرظتاز و َٓکاران.)24 :1393 ،
اٍؼوزه جقییؼات ةغون ةؼِاٍْ کارةؼی اراضی ،پٕقف-
گیآی ةْ یک ٍكکى صاد جتغیى قغه اؿث و اکذؼ
جقییؼات کارةؼی اراضی پٕقفگیآی ةغون یک
ةؼِاٍْریؽی ٍغون و ةا جٕزْ اِغك ةْ ادؼات ٍضیط
زیـحی آنٓا مٕرت ٍیگیؼد .در چٔار دْٓ گػقحْ
جقییؼات کارةؼی اراضی ،پٕقفگیآی در ایؼان ةا
ؿؼؾث لؽآیّغه در ةؿضی زٔات ِاٍعًٕب ةْ وهٕع
پیٕؿحْ اؿث و ایُ ةاؾخ جكغیغ روِغ جعؼیب اراضی
قغه اؿث .از آن زا کْ جقییؼات در کارةؼی اراضی،
پٕقفگیآی در ؿعٕح وؿیؽ و گـحؼده مٕرت ٍی-
گیؼد ،يػا جکّٕيٕژی ؿّسف از راه دور 1یک اةؽار
ضؼوری و ةا ارزش در ارزیاةی جقییؼات ةْ ديیى پٕقف
ٍکؼر و جکؼاری کؼه زٍیُ ٍیةاقغ (ٍٔغوی و
َٓکاران .)188 :1393 ،ةْظٕر کًی اِغازهگیؼی
ٍیغاِی و اؿحماده از دادهٓای ؿّسف از دور ،دو روش
ؾَغه ةؼای اؿحعؼاج درمغ پٕقفگیآی ٍیةاقغ.
ظنٕمیاجی ِؼیؼ لؼآٌ ؿاظحُ دیغ وؿیؽ و یکپارچْ
از ٍّعوْ ،هاةًیث جکؼارپػیؼی ،ؿٔىايٕمٕل ةٕدن
دادهٓا ،دهث ةاالی دادهٓای صامًْ و مؼلْزٕیی در
زٍان از ویژگیٓایی اؿث کْ اؿحماده از ایُ گِْٕ
اظالؾات را ةؼای ةؼرؿی پٕقفگیآی و کّحؼل
جقییؼات آن ِـتث ةْ ؿایؼ روشٓا ارزضیث ٍیةعكغ
(زتاری و َٓکارانِ .)28 :1393 ،وكْٓای پٕقف
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ؿاظحار روش قیءگؼا پؼداظحْ و ِكان داد کْ در ایُ
روش دادهٓا ةا ٌٓ جؼکیب قغه و هعؿاجی را ایساد ٍی-
کّّغ کْ ایُ هعؿات کَک ةـیاری ةْ صى ٍكکالت
ظتوْةّغی و الؽایف دهث جنٕیؼ ِٔایی ٍیکّّغ
(ٍ .)mackie, 2013: 3ايٕپٕجی و ؿؼِی ( )2013ةْ
جسؽیْ و جضًیى جقییؼات کارةؼی اراضی و پٕقف زٍیُ
ةا اؿحماده از ؿّسف از دور ،ؿاٍاِْ اظالؾات
زقؼالیایی و جناویؼ ٍإٓارٓای  IRSدر ٍّعوْی
قٔؼی جیؼی پاجی در ّٓغ (ظی دورهی )1976-2003
پؼداظحّغِ ،حایر ایُ ٍعايؿْ ِكاندّٓغهی گـحؼش
هاةى جٕزْ در ٍّاظن قٔؼی و َٓچّیُ کآف ٍؿّی-
دار ٍّاظن کكاورزی و زّگًی در ظی دورهی ٍٕرد
ٍعايؿْ ٍیةاقغ Puissant .و َٓکاران ( ،)2014در
جضویوی ةا اؿحماده از روش قیءگؼا اهغام ةْ جٔیْ
ِوكْ زّگىٓای ؿعش قٔؼ َِٕدِغ و ِكان دادِغ کْ
روش قیءگؼا ِوكْای دهین و در ؾیُ صال ةا جمکیک
هٕی ؾّامؼ ؿتؽ جٕيیغ ٍیَِایغ (آرظی.)53 :1394 ،
آرظی و َٓکاران ( ،)1390در پژوٓكی ةا ؾّٕان
"پایف جقییؼ پٕقفگیآی ةا اؿحماده از جکّیکٓای
ؿّسف از دور در صٕضْی ؿغ ایالم" ةا اؿحماده از
جناویؼ ؿّسّغه ( )MSSؿال  1976و يّغؿث
( )ETM+ؿال  2002پؼداظحْ و ةْ ایُ ِحیسْ رؿیغِغ
کْ روش جماضى ةاِغ هؼٍؽ ةا دهث کى  89و ضؼیب
کاپای  0.82از ةیُ جکّیکٓای پایف جقییؼ ةیكحؼیُ
دهث و روش ِـتثگیؼی ةاِغ ٍادون هؼٍؽ ِؽدیک ةا
دهث کى  64.5و ضؼیب کاپای  0.34کَحؼیُ دهث را
در پایف جقییؼات پٕقفگیآی در ٍّعوْ داقحْ
اؿثٍٔ .غوی و َٓکاران ( ،)1393در پژوٓكی ةا
ؾّٕان " ارزیاةی و جضًیى إِاع روشٓای آقکارؿازی
جقییؼات کارةؼی اراضی -پٕقفگیآی (ٍعايؿْ
ٍٕردی :زّگىٓای صماػث قغه ٍاِكث اؿحان
ایالم)" ةا اؿحماده از جناویؼ ٍإٓارهای ( )TMؿال
 )ETM+( 1988ؿال  2007ةْ آقکارؿازی جقییؼات
ٍّعوْ زّگًی صماػث قغه ٍاِكث اؿحان ایالم
پؼداظحّغ و ِحایر ةیاِگؼ ایُ ةٕد کْ روش جماضى ةاِغ
ٍادون هؼٍؽ ةا دهث کى  99.5و ضؼیب کاپای 98.2

مبانی نظزی و پیشینه تحقیق
اظالع از ِـتث کارةؼیٓا/پٕقف اراضی در یک
ٍضیط ظتیؿی و ِضٕه جقییؼات آن در گػر زٍان یکی
از ٌٍٔجؼیُ ٍٕارد در ةؼِاٍْریؽیٓا ٍیةاقغ .ةا اظالع از
ِـتث جقییؼات کارةؼیٓا در گػر زٍان ٍیجٕان
جقییؼات آجی را پیفةیّی َِٕده و اهغاٍات ٍوحضی را
اِسام داد .در صال صاضؼ جکّٕيٕژی ؿّسف از دور
ةٔحؼیُ وؿیًْ ةؼای پایف جقییؼات ٍضیعی و اؿحعؼاج
پٕقف/کارةؼیٓای اراضی ةٕده کْ ةیكحؼیُ ؿؼؾث و
دهث را دارد .ةا اؿحماده از دادهٓای چّغ زٍاِْ ؿّسف
از دور ةا کَحؼیُ زٍان و ٓؽیّْ ٍیجٕان ِـتث ةْ
اؿحعؼاج کارةؼیٓای اراضی اهغام َِٕده و ؿپؾ ةا
ٍوایـْ آن در دورهٓای زٍاِی ٍعحًك ِـتث جقییؼات
را ارزیاةی َِٕد (آرظی .)52 :1394 ،ؿّسف از دور
جکّٕيٕژی ةـیار ٍمیغی اؿث کْ ٍیجٕان آن را ةؼای
ةْ دؿث آوردن الیْٓای اظالؾاجی از ظاك و پٕقف
گیآی ةْکار ةؼد (پٕرظتاز و َٓکاران.)24 :1393 ،
پایف زٍاِی و دهین جقییؼ ؾٕارض ؿعش زٍیُ ةؼای
درك رواةط و کّفٓای ٍحواةى ةیُ اِـان و پغیغه-
ٓای ظتیؿی ةْ ٍّؼٕر جنَیٌگیؼی ةٔحؼ ظیًی ٌٍٔ
اؿث .دادهٓای ؿّسف از دور ٍّاةؽ اويیْای ٓـحّغ
کْ ةْظٕر گـحؼده ةؼای پایف جقییؼ در دْٓٓای اظیؼ
ٍٕرد اؿحماده واهؽ قغهاِغ (آرظی و ِیازی:1393 ،
 .)13اٍؼوزه ةا اؿحماده از جناویؼ ٍإٓارهای از زًَْ
جناویؼ ٍإٓارهٓایی کْ هغرت جمکیک ةاالیی دارِغ و
اٍکاِات لؼآٌ قغه در ٍضیط ٍ GISیجٕان ةا صضٕر
لیؽیکی کَحؼ و ؿؼؾث و دهث ةاالیی ،إِاع ؾارضْٓای
لضای ؿتؽ قٔؼی را قّاؿایی و ةْ روز کؼده و ةْ
ِوكْ درآورد ( .)Bailloeul et al., 2003در ٍٕرد
جقییؼات پٕقفگیآی جضویوات زیادی در داظى و
ظارج از کكٕر مٕرت گؼلحْ کْ ةٍْٕاردی اقاره ٍی-
گؼدد؛ یٕ و َٓکاران ( )2011در جضوین ةا اؿحماده از
روش ظتوْةّغی قیءگؼا 5و جناویؼ  GeoEyeاهغام ةْ
اؿحعؼاج ِوكْ کارةؼی اراضی َِٕدِغ و ِكان دادِغ کْ
ایُ روش دارای مضث ةاالیی ٍیةاقغ ( Yu et al.,
 )2012( Mackie .)2011: 7در جضویوی ةْ جضًیى
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درمغ از ةیُ جکّیکٓای آقکارؿازی جقییؼ ٍٕرد
اؿحماده در ایُ ٍعايؿْ ةیكحؼیُ دهث و روش
 CCA2ةا دهث کى  71.9و ضؼیب کاپای  65.2درمغ
کَحؼیُ دهث را در آقکارؿازی جقییؼات کارةؼی
اراضی-پٕقفگیآی ٍّعوْ ٍٕرد ٍعايؿْ داقحْاِغ.
زتاری و َٓکاران ( ،)1393در پژوٓكی ةا ؾّٕان "
ةؼرؿی جقییؼات درمغ پٕقف گیآی ٍؼاجؽ ةا
اؿحماده از جناویؼ ٍإٓارهای در ٍّعوْ ؿَیؼم
اممٔان" ظی ؿالٓای  1383جا  1388ةا اؿحماده از
جناویؼ ؿّسّغهٓای  WiFSو  AWiFSجقییؼات
پٕقفگیآی ٓؼ دو ؿال را ةْ ظٕر َٓؽٍان اِغازه-
گیؼی کؼدِغ .ةْ ظٕری کْ ِحایر ِكان داد کْ
جقییؼات ظتوات پٕقفگیآی ةا ٌٓ ٍؼجتط ٍیةاقغ
و کآف ٍـاصث در یک ظتوْ ٍٕزب الؽایف
ٍـاصث در ظتوات دیگؼ ٍیقٕد .آرظی ( ،)1394در
پژوٓكی ةا ؾّٕان " آقکارؿازی جقییؼات پٕقف/
کارةؼی اراضی ةا پؼدازش قیءگؼای جناویؼ ٍإٓاره-
ای ةا اؿحماده از ِؼمالؽار  " Idrisi selviدر ظی دوره
زٍاِی  25ؿايْ جقییؼات پٕقف /کارةؼی اراضی
ٍّعوْ آةغاِان را ٍٕرد ةؼرؿی هؼار داده و ةْ ایُ ِحیسْ
رؿیغه کْ در لامًْ ؿالٓای  1364جا  ،1389قآغ
روِغ کآكی اراضی ةا پٕقف ٍؼجؿی ٍحٕؿط و ظٕب
ةٕده کْ ةیاِگؼ روِغ کًی جعؼیب در ٍّعوْ از ظؼین
زایگؽیُ قغن ٍؼاجؽ ٍحٕؿط و ظٕب جٕؿط کارةؼی-
ٓای ٍؼجؽ لویؼ و اراضی ةایؼ ٍیةاقغ .زارع چآکٕٓی
و َٓکاران ( ،)1395در پژوٓكی ةا ؾّٕان " ارزیاةی
جقییؼات ٍکاِی پٕقف گیآی ٍؼاجؽ ٍّاظن ظكک و
ِیَْظكک ةا اؿحماده از ؿّسْٓای ةٕمقّاؿی
ؿیَای ؿؼزٍیُ (ٍعايؿْ ٍٕردیٍ :ؼاجؽ پكحکٕه
اؿحان یؽد)" ةْ ایُ ِحیسْ رؿیغِغ کْ ؿّسْ جؼاکٌ
صاقیْ ةیكحؼیُ جادیؼ را ةؼ جمکیک ظتوات دارد ،اٍا
در ٍٕرد ِوكْ جیپٓای گیآی ؿّسْٓای ؿیَای
ؿؼزٍیُ ةْ یک اِغازه آَیث داقحّغ و ؿّسْ ٌٍٔ-
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جؼی ٍكعل ِكغ و ِـتث ةْ جمکیک واصغٓای
قکى زٍیُ هغرت جمکیک کَحؼی داقحّغ .در ِٔایث
ةا اِسام آِايیؽ جكعیل ،جاةؽ جمکیک و ؿّسْٓایی کْ
ةیُ جیپٓای گیآی و ظتوات قکىزٍیُ ،جمکیک
ایساد کؼدِغٍ ،كعل قغِ .حایر آِايیؽ جكعیل
ِكان داد کْ ؿّسْٓای جؿغاد يکْ ،جؼاکٌ صاقیْ و
قاظل پیچظٕردگی قکى يکْٓای ؿیَای ؿؼزٍیُ
ٍیجٕاِّغ واصغٓای جیپگیآی و قکى زٍیُ را از
یکغیگؼ جمکیک کّّغ.
محدوده مورد مطالعه
قٔؼؿحان ظٕقاب ةا وؿؿحی ةايـ ةؼ  1886کیًٍٕحؼ
ٍؼةؽ در قَال فؼةی اؿحان ظؼاؿان رضٕی ةیُ 36
درزْ و  20دهیوْ جا  36درزْ و  50دهیوْ ؾؼض
زقؼالیایی و  57درزْ و  42دهیوْ جا  58درزْ و 51
دهیوْ ظٕل زقؼالیایی و َٓچّیُ قٔؼ ؿًعانآةاد
ٍؼکؽ قٔؼؿحان در  36درزْ و  24دهیوْ ؾؼض
زقؼالیایی و  58درزْ و  2دهیوْ ظٕل زقؼالیایی هؼار
گؼلحْ کْ از زّٕب ةْ قٔؼؿحان ؿتؽوار ،از قَال ةْ
قٔؼؿحان اؿمؼایُ ،از فؼب ةْ قٔؼؿحان زٕیُ و از
قؼق ةْ قٔؼؿحانٓای ِیكاةٕر و لیؼوزه ٍضغود ٍی-
قٕد ظتن ؿؼقَاری ؿال  1390زَؿیث قٔؼؿحان
ةؼاةؼ ةا ِ 37914مؼ اؾالم گؼدیغه اؿث راهآُٓ
ؿؼاؿؼی و زاده جؼاِؽیحی آؿیای ٍیاِْ از ٍؼکؽ
قٔؼؿحان ظٕقاب ٍیگػرد .از ِؼؼ جوـیَات کكٕری
ظٕقاب جا ؿال  1368از جٕاةؽ ةعف ٍؼکؽی
قٔؼؿحان ؿتؽوار ٍضـٕب ٍیقغ .جا در ؿال 1368
ةعف ظٕقاب جأؿیؾ و در ؿال  1389ةْ قٔؼؿحان
ارجوا پیغا کؼد قٔؼؿحان ظٕقاب در صال صاضؼ قاٍى
دو ةعف (ٍؼکؽیٍ ،كکان) ،پّر دٓـحان (ؿًعانآةاد،
رةاط زؽ ،ظتؾٍ ،كکان و درهیام) و  74پارچْ روؿحا
و آةادی دارای ؿکّْ ٍیقٕد (قکى .)1
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شكل  :1موقعیت شهزستان خوشاب در استان ظؼاؿان رضوی
(ٍّتؽِ :گارِغگان)1396 ،

َٓچّیُ  1کیًٍٕحؼ از  36ةاِغ ظیمی در ٍضغوده
ٍؼئیٍ ،ادون هؼٍؽ ةازجاةی و ٍادون هؼٍؽ صؼارجی
ةؼظٕردار ٓـث و ةْ ظٕةی ٍیجٕاِغ ةؼای کارةؼدٓای
ٍعحًك ؿعش ،ؿعشزٍیُ ،آجَـمؼ و اهیإِسٓا ٍٕرد
اؿحماده هؼار ٍیگیؼد .ةْ ٍّؼٕر ةؼرؿی و جضًیى
پؼولیى جقییؼات پٕقفگیآی در ٍّعوْ ظٕقاب
اؿحان ظؼاؿان رضٕی ةا اؿحماده از قاظلٓای
NDVIو ٍ EVIضنٕل  MOD12Q1ؿّسّغه ٍادیؾ
در ؿالٓای  2015 ،2005اؿحماده گؼدیغ جناویؼ
ٍؼیٕظْ ةْمٕرت ؿايیاِْ ةا جٕان جمکیک ٍ 500حؼ و
ؿیـحٌ ٍعحنات ؿیّٕؿی ةْمٕرت جؼکیتی از داده-
ٓای  aquaو  terraجٔیْ قغه اؿث .ةؼای ةؼرؿی
جقییؼات ةا اؿحماده از روش ظتوْةّغی decision tree
ةا جٕزْ ةْ اؿحاِغارٓایی کْ جٕؿط ِاؿا ارائْ قغه ازؼا
قغ و در گام ةؿغی ِوكْ جقییؼات آن ٍضاؿتْ گؼدیغ.
ؿپؾ ةا اؿحماده از ِؼمالؽار  Arc Gisةْ جسؽیْ جضًیى
ایُ جقییؼات پؼداظحْ قغ ایّکْ چْ کارةؼی ةا چْ
درمغ جقیؼاجی ةْ کغام ٍضغوده جؿًن یالحْ اؿث
(قکى .)2

مواد و روش تحقیق
جقییؼات کارةؼی اراضی اةؽاری ةؼای جسؽیْ و
جضًیىٓای ٍضیطزیـث ،ةؼِاٍْریؽی و ٍغیؼیث
ضؼوری اؿثٍ .غلؿاز جقییؼ زٍیُِ ،ؼمالؽاری ةؼای
ایساد جٕؿؿْ پایغار ةٕمقّاظحی اؿث کْ ةؼای
جكعیل ٍـئًْ ٍتؼم و رو ةْ الؽایف جقییؼات
ؿؼزٍیُ و ِیازٓای جضًیى صمغ جّٕع زیـحی ظؼاصی
و ؿاظحْ قغه اؿث و ةْ مٕرت اةؽار زاِتی درون
ؿاٍاِْ ِؼمالؽار  TerrSetوزٕد داقحَْٓ ،چّیُ
ةْمٕرت الؽوِْ ةؼای ِؼمالؽار ِ ArcGISیؽ در دؿحؼس
اؿث ٍغلؿاز جقییؼ زٍیُ ،اةؽاری را در اظحیار هؼار
ٍیدٓغ کْ ةْ کَک آن ٍیجٕان ةْ ارزیاةی و
ٍغلؿازی جسؼةی جقییؼات کارةؼی اراضی و ادؼات آن
ةؼ ٍضغوده ٍٕرد ٍعايؿْ و ِیؽ زیـحگاهٓا پؼداظث
(آرظی و اممٔاِی .)1393 ،زٔث پؼدازش دادهٓای
ٍادیؾ از  product land coverآن ةٔؼه گؼلحْ قغ کْ
یکی از پؼکارةؼدجؼیُ ٓ productایی کْ در ارجتاط ةا
ٍادیؾ ظؼاصی قغه  product land coverآن ٍیةاقغ
کْ ةْمٕرت ؿاالِْ ٍٕرد اؿحماده هؼار ٍیگیؼد ایُ
ؿّسّغه ةا جٕانٓای جمکیک ٍکاِی  250-500و
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شكل  :2مزاحل انجام کار

پایف جقییؼات پٕقف گیآی ،الزم اؿث ٍیان
جقییؼات لنًی ةا جقییؼات جغریسی و یا ِاگٔاِی ٍحادؼ
از لؼو الث ؾؼمْ ،جَایؽ هائى قغ .در ایُ جضوین لؼض
ةؼ ایُ اؿث کْ ةا جضًیى ؿؼیٓای زٍاِی ةًّغٍغت
دادهٓای ٍإٓارهای ٍیجٕان چّیُ جقییؼاجی را پایف
َِٕد يػا در ایُ جضوین ،پؼولیى جقییؼات پٕقف
گیآی ةا اؿیحماده از ٍضنٕل  MOD11Q1ؿّسّغه
ٍادیؾ و ٍضاؿتْ قاظلٓای  NDVIو  EVIدر ظٕل
ؿالٓای  2005و  2015در ٍّعوْ ظٕقاب اؿحان
ظؼاؿان رضٕی ةؼای  16کالس کارةؼی اراضی ٍٕرد
جضًیى و ةؼرؿی هؼار گؼلحْ اؿث ِحایر جضوین ِكان
ٍیدٓغ کْ ايگٕی جقییؼات پٕقف گیآی ةا اؿحماده
از دو اِغکؾ  NDVIو  EVIةؼای ٓؼ کالس کارةؼی
ٍحماوت ٍیةاقغ و ةْظٕر کًی الؽایف ،دتات و ؿپؾ
کآكی ٍّعوی را در ظٕل ةازه یک ؿايْ ِكان ٍیدٓغ
کْ ٍیجٕاِغ ةْ ٍضوویُ در قّاؿایی إِاع پٕقف از
یکغیگؼ و در ِحیسْ در اِحعاب ةازه زٍاِی ٍّاؿب اظػ
جنٕیؼ زٔث ةؼرؿی جقییؼات پٕقف در ٍّعوْ ٍٕرد
ٍعايؿْ ،کَک َِایغ .در ایُ راؿحا ،ةا ةْ کارگیؼی

یافتههای تحقیق
آقکارؿازی ةّٔگام آقمحگیٓای ؿؼزٍیُ ،زٔث
کكك ةْ ٍٕهؽ و اهغام زٔث کّحؼل ،زتؼان و یا
کآف آن ،گاٍی ةـیار اؿاؿی ٍیةاقغ .ایُ اظالؾات
ةؼای ةؼرؿی روِغ جٕؿؿْ ِاةّٔسار ؿؼزٍیُ و کآف
ادؼات ٍّمی آن ةؼ ٍّاةؽ ظتیؿی ،اِـانٓا و زیؼؿاظث-
ٓا و الؽایف ؿؼی ؿعش آگآی ؾٍَٕیٍٕ ،رد ِیاز
ٓـحّغ و در ایُ لؼایّغ ،جٕيیغ ٍـحَؼ ِوكْٓایی ةا
دهث ٍعًٕب از ؾّامؼ ٍعحًك ؿؼزٍیُ ،یکی از
اةؽارٓای ٌٍٔ ِؼارت ؾؼمْٓای ٍّاةؽ ظتیؿی و ٍضیط
زیـث اؿث ةْ ديیى ٍضغودیث ٍٕزٕد در اظػ و جٔیْ
جناویؼ ٍإٓارهای از ٍّاظن وؿیؽ در ٍضغوده زٍاِی
ٍكعل ،ةْ ِاچار ٍَکُ اؿث ٍٕزائیکی از جناویؼ جٔیْ
قغه در زٍانٓای ٍعحًك ةؼای جٔیْ ِوكْ پٕقف-
گیآی یکپارچْ ٍٕرد اؿحماده هؼار گیؼد و یا ِیاز ةْ
ةؼرؿی ظنٕمیات پٕقف در ؿالٓای ٍحَادی ةاقغ
يػا الزم اؿث جضًیى درؿحی از روِغ جقییؼات لنًی ٓؼ
ِٕع پٕقف گیآی در ظٕل یک ؿال ٍٕزٕد ةاقغ جا
زٍانٓای ةٔیّْ ةؼای ایُ ٍّؼٕر اِحعاب گؼدد در
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اةؽارٓای ؿّسف از دوری در گام اول ٍعايؿاتٍ ،ی-
جٕان زٍان آفاز اِضؼاف جقییؼات ةْ ؿَث ِآّساری و
روِغ آِٔا را جكعیل داد .ةْظٕر ٍذال اِضؼاف از
لّٕيٕژی ِؼٍال ؿعش زٍیُ کْ َٓان جقییؼات لنًی
زٍیُ صاوی پٕقف گیآی اؿث ٍیجٕاِغ جٕؿط
ؿّسّغهٓای ٍإٓارهای جنٕیؼ ةؼداری قٕد و لؿايیث-
ٓای زّگىزدایی ،ؿالٍث زّگى (ٍاِّغِ :ؼخ ِاةٕدی
درظحان) ظكکـايی و إٍِٓايیٓای آب و ٕٓایی را
ِكان دٓغ ؿّسّغهٓای جؿتیْ قغه ةؼ روی ٍإٓارهٓا،
اِغازهگیؼیٓای ٍّؼٌ و ٍـحَؼ ِٕاصی وؿیؿی از
ؿؼزٍیُ را اٍکانپػیؼ ٍیؿازِغ کْ ةؼای ةؼرؿی ادؼات
ةـیاری از لؼآیّغٓایی کْ ٍٕزب ایساد آقمحگی در
ؿؼزٍیُ ٍیقِٕغٍّ ،اؿب ٓـحّغ ٍاِّغ آقمحگیٓای
لیؽیکی (ظكکـايی ،آجفؿٕزی و ؿیالبٓا) ،زیـحی
(صكؼات گیاهظٕار و پاجٕژنٓا) و اِـاِی (زّگىزدایی،
قٔؼِكیّی و کكاورزی)ٓ .غف از ایُ ٍعايؿْ ،ةؼرؿی
و جضًیى پؼولیى جقییؼات پٕقف گیآی در ٍّعوْ
ظٕقاب اؿحان ظؼاؿان رضٕی ةا اؿحماده از قاظل-
ٓای  NDVIو ٍ EVIضنٕل  MOD11Q1ؿّسّغه
ٍادیؾ در ؿالٓای ٍ 2015 ،2005یةاقغ .جناویؼ
ٍؼةٕظْ ةْمٕرت ؿايیاِْ ةا جٕان جمکیک ٍ 500حؼ و
ؿیـحٌ ٍعحنات ؿیّٕؿی ةْمٕرت جؼکیتی از داده-
ٓای  aquaو  terraجٔیْ قغه اؿث .ةؼای ةؼرؿی
جقییؼات ةا اؿحماده از روش ظتوْةّغی decision tree
ةا جٕزْ ةْ اؿحاِغارٓایی کْ جٕؿط ِاؿا ارائْ قغه ازؼا
قغ .اةحغا ةؼای ٓؼ  valu16یک کالس جؿؼیك قغ
اويیُ کالس کْ ةا ٍوغار ممؼ جؿییُ ٍیقٕد کْ
قاٍى پّْٔ ٍؼةٕط ةْ آب اؿث .دوٍیُ کالس ةا ٍوغار
راةعْ )1
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یک ٍؼةٕط ةْ زّگىٓای َٓیكْ ؿتؽ ،کالس دو
زّگىٓای پُٔ ةؼگ ،کالس ؿْ ،پّْٔٓای زّگًی
ةؼگریؽ ؿٕزِی ،کالس چٔار ةؼگ ریؽٓای پُٔ ةؼگ،
کالس پّر زّگىٓای ةْمٕرت جؼکیتی،کالس قف
ةٕجْزار،کالس ٓمث پٕقف ؿاواِا ،کالس ٓكث چَُ-
زار ،کالس ُِْ جاالبٓا ،کالس  10زٍیُ زراؾی ،کالس
ٍّ 11اظن قٔؼی ،کالس ِٕ 12اصی ةؼلی ،کالس 13
پٕقفٓای پؼاکّغه ،کالس ٍّ 14اظن ظتوْةّغی
ِكغه ،و در ِٔایث ِوكْ صامى از ظتوْةّغی مٕرت
پػیؼلث .ةؿغ از ایّکْ ِوكْ صامى از ظتوْةّغی
مٕرت پػیؼلث دوةاره ةؼای ةؼرؿی جقییؼات ٍغِؼؼ
یک ظتوْةّغی دیگؼ صامى از ةیكحؼیُ جقییؼات ایساد
قغه درٍّعوْ مٕرت گؼلث و در فايب یک ظؼوزی
ِٔایی ارائْ گؼدیغ.
تعیین آستانه
ةـیاری از ايگٕریحٌٓا پایف جنٕیؼ از هتیى ايگٕرجیٌ
ٍٕزٕد در دؿحْٓای زتؼ و جتغیى ِیازٍّغ اِحعاب
آؿحاِْ ةؼای ٍحَایؽ ؿاظحُ ٍّاظن جقییؼ الؽایكی و
کآكی از ةغون جقییؼ اؿث ( fung & ledrew, 1988:
ٍ .)1449-1454ؿَٕال ةؼای اِحعاب آؿحاِْ از دو روش
اؿحماده ٍیقٕد)1 :لؼآیّغ آزٍٕن و ظعا)2 ،روش
آٍاری در ایُ ٍعايؿْ از روش آٍاری کْ ةؼ اؿاس
اِحعاب یک اِضؼاف ٍؿیار ٍّاؿب از ٍیاِگیُ اؿث
اؿحماده قغ .ةؼای ایّکْ وزن اؾغاد ةا ٓؼ واصغی داةث
قٕد از روش اؿحاِغارد کؼدن اؿحماده ٍیقٕد ةؼای
اؿحاِغارد کؼدن دادهٓا از راةعْی  1اؿحماده گؼدیغ:

ٍعحًك از هتیى  2 ، 1/5 ، و فیؼه ةؼرؿی قغ و
ةٔحؼیُ آؿحاِْ زٔث جؿییُ ٍّاظن جقییؼ و ةغون جقییؼ
الؽایكی و کآكی ٍكعل گؼدیغ (زغول ( )1قکى
.)3

در راةعْی لٕق ٍ xiوغار ؾغدی ٓؼ پیکـى و
ٍیاِگیُ پیکـىٓا َٓچّیُ  sاِضؼاف ٍؿیار پیکـىٓا
ٍوغار  ٌٓ zاؿحاِغارد قغه ٍحقییؼ ٍیةاقغ در ِٔایث
ةؼای جؿییُ ةٔحؼیُ آؿحاِْ اِضؼاف از ٍیاِگیُٓای
x
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جدول  :1ارسیابی دقت تكنیک سنجش تغییزات

ٍّتؽ :یالحْٓای جضوین1396،

شكل  :3تغییزات کاربزی اراضی/پوشش گیاهی شهزستان خوشاب در سال 2002
ٍّتؽ :یالحْٓای جضوین1396 ،

ظتوْةّغی ِكغه ،و در ِٔایث ِوكْ صامى از ظتوْ-
ةّغی مٕرت پػیؼلث .ةؿغ از ایّکْ ِوكْ صامى از
ظتوْةّغی مٕرت پػیؼلث دوةاره ةؼای ةؼرؿی
جقییؼات ٍغِؼؼ یک ظتوْةّغی دیگؼ صامى از
ةیكحؼیُ جقییؼات ایساد قغه در ٍّعوْ مٕرت گؼلث
و در فايب یک ظؼوزی ِٔایی ارائْ گؼدیغ ةؼ ایُ
اؿاس ٍكعل قغه اؿث کْ آؿحاِْی جقییؼ در
ٍّعوْی ٍٕرد ٍعايؿْ ةا  1اِضؼاف از ٍیاِگیُ هؼار
داقحْ اؿث پؾ از جؿییُ آؿحاِْی جقییؼٍّ ،اظن
دارای جقییؼات کآكی ،الؽایكی و ةغون جقییؼ
ٍكعل گؼدیغه اؿث زٔث ارزیاةی دهث جکّیکٓای
پایف جقییؼ پؾ از ةؼداقث واهؿیات زٍیّی کْ از
ظؼین ةازدیغ ٍیغاِی و جناویؼ ٍإٓارهای Google
 Earthةْ دؿث آٍغ ،از دهث کى و ضؼیب کاپا
اؿحماده قغ ةؼ اؿاس ِحایر ةْ دؿث آٍغه ٍكعل

بحث و نتیجه گیزی
در ایُ ٍعايؿْ ةْ ٍّؼٕر آقکارؿازی جقییؼات و
جسؽیْ جضًیى جقییؼات از روش ظتوْةّغی decision
 treeةا جٕزْ ةْ اؿحاِغارٓایی کْ جٕؿط ِاؿا ارائْ قغه
ازؼا قغ .کْ اةحغا ةؼای ٓؼ  valu16یک کالس جؿؼیك
قغ اويیُ کالس کْ ةا ٍوغار ممؼ جؿییُ ٍیقٕد کْ
قاٍى پّْٔ ٍؼةٕط ةْ آب اؿث .دوٍیُ کالس ةا ٍوغار
یک ٍؼةٕط ةْ زّگىٓای َٓیكْ ؿتؽ ،کالس دو
زّگىٓای پُٔ ةؼگ ،کالس ؿْ ،پّْٔٓای زّگًی
ةؼگریؽ ؿٕزِی ،کالس چٔار ةؼگ ریؽٓای پُٔةؼگ،
کالس پّر زّگىٓای ةْمٕرت جؼکیتی ،کالس قف
ةٕجْزار ،کالس ٓمث پٕقف ؿاواِا ،کالس ٓكث
چَُزار ،کالس ُِْ جاالبٓا ،کالس  10زٍیُزراؾی،
کالس ٍّ 11اظن قٔؼی ،کالس ِٕ 12اصی ةؼلی،
کالس  13پٕقفٓای پؼاکّغه ،کالس ٍّ 14اظن
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ؿال دوم ،قَاره پّسٌ ،ةٔار 1397

گؼدیغ کْ ةا دهث کى  91و ضؼیب کاپای  0/88را در
ارزیاةی پایف جقییؼات پٕقف گیآی ٍّعوْی ٍٕرد
ٍعايؿْ ةْ ظٕد اظحناص دادهاِغ .ةعف ؾَغهای از
جقییؼات الؽایكی در ٍّعوْ ظٕقاب ِاقی از ؾغم
وزٕد لؼمثٓای ققًی در ٍّعوْ ةؼای زػب ِیؼوی
کار ٍازاد و لوؼ اهحنادی ؿاکّان ٍّعوْ کْ لكار
ٍّاظن ةا پٕقف چَّؽار از ظؼق داٍغاری ؿّحی ةْ
ةاالجؼیُ صغ ظٕد رؿیغه و کآف ؿعش چَّؽارٓا را
ةْ دِتال داقحْ اؿث در ٍسَٕع ٍیجٕان ةیان کؼد کْ
روشٓای ؿّسف جقییؼات ٍحماوت ویژگیٓای ٍؼةٕط
ةْ ظٕد را داقحْ و ٓیچ روقی ةْ جّٔایی ٍّاؿب و
هاةى اؿحماده ةؼای جَام ٍٕارد َِیةاقغ و ةْ ظاظؼ
ؿعحی قّاؿایی یک روش ٍّاؿب در ؾَى روشٓای
ٍعحًك ؿّسف جقییؼات ةؼای لؼآٌ کؼدن ةٔحؼیُ
ِحیسْ ةؼاؿاس ارزیاةی درؿحی یا ارزیاةی کیمی ٍوایـْ
و آزٍایف قٕد در ؿال  2005کارةؼیٓای پٕقكی
ٍؼةٕط ةْ ٍّعوْ ظٕقاب کْ ٍـاصحی ةايـ ةؼ
 1909/1716از ؿعش اؿحان ظؼاؿان رضٕی را ةْ ظٕد
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اظحناص داده اؿث کارةؼیٓای ٍؼةٕط ةْ ایُ دوره
زٍاِی از زًَْ ةٕجْزار ،زٍیُ زراؾی ،پٕقفگیآی
پؼاکّغه ،چَّؽار ٍیةاقغ کْ ةؼآورد جقییؼات رخ داده
در کارةؼیٓای ٍػکٕر ةیكحؼیُ جقییؼات ةْ جؼجیب
ٍؼةٕط ةْ پٕقف چَّؽار– ةٕجْزار ،در هـَثٓای
قَالفؼةی قٔؼؿحان و کَحؼیُ جقییؼات ٍؼةٕط ةْ
پٕقفگیآی پؼاکّغه در هـَثٓای قَالفؼةی و
ٍیاِی قٔؼؿحان ٍیةاقغَٓ .چّیُ ةّا ةْ ٍكآغات
رخ داده ٍؼةٕط ةْ جنٕیؼ ؿال ِ 2015كان ٍیدٓغ کْ
کارةؼیٓای چَّؽاری کْ در جنٕیؼ ؿال  2005ةْ
ةٕجْزار جتغیى قغه ةٕدِغ کَحؼیُ جقییؼات را ةْ ظٕد
اظحناص داده َٓچّیُ کارةؼیٓای ٍؼةٕط ةْ ةٕجْ زار
ةیكحؼیُ جقییؼات را در ایُ ؿال ةْ ظٕد اظحناص
دادهاِغ کْ از ةٕجْزار ةْ پٕقف گیآی پؼاکّغه جقییؼ
یالحْاِغ .در ِٔایث ةا جٕزْ ةْ جقییؼات ٍكآغه قغه
ٍیجٕان چّیُ ِحیسْ گؼلث کْ ایُ جقییؼات ةیكحؼ
ٍؼیٕط ةْ رِر ارجماؾی ٍ 1400حؼ جا ٍ 2260حؼ ةا
ضؼیب قیب  15جا  99درمغ ةٕدهاِغ.

پانوشت
1-Remote sensing
2-Land-use and land-cover (LULC) change
3-Forest or vegetation change

4-Landscape change
5-Object oriented
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