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ارزيابی روند تغييرات پوشش اراضی در شهرستان دامغان با استفاده از دادههای
سنجش از دور
علیاکبر شمسیپور ،*1فاطمه ربانی

1

.1گروه جغرافیای طبیعی ،دانشکده علوم جغرافیایی ،دانشگاه تهران ،تهران ،ایران

تاریخ پذیرش مقاله)98/05/08 :

(تاریخ دریافت مقاله98/02/13 :

چكيده
ارزیابی تغییرات پوشش اراضی برای دستیابی به اطالعات صحیح و بهنگام از سکونتگاههای بشری و پدیدههای
مختلف زمینی ،اساس برنامهریزیهای گوناگون است .فنّاوری سنجش از دور ابزاری مناسب در بررسی تغییرات
پدیدههای زمینی شناخته شده است .هدف از این مطالعه ،بررسی روند تغییرات پوشش اراضی در شهرستان دامغان
میباشد .بدین منظور از تصاویر ماهواره لندست  TMمربوط به سالهای  1986و  2011میالدی و نقشه رقومی پوشش
اراضی استفاده شده است .با استفاده از نقشه پوشش اراضی در منطقه مورد مطالعه  6نوع پوشش سطحی کلی (جنگل،
مرتع ،زراعی ،زمین بایر ،نمکزار و زمین شهر) مشخص گردید .پس از انجام تصحیحات هندسی و رادیومتری بر تصاویر،
با استفاده از روش  Tessledcapو طبقه بندی نظارت شده به روش بیشینه احتمال و انجام پردازش پس از طبقهبندی،
تغییرات واحدهای پوشش اراضی برای دورهی  25ساله م ورد مقایسه قرار گرفتند .دقت کلی و ضریب کاپا ( )0/9به
دست آمده برای هر دو تصویر جهت ارزیابی دقت قابلقبول بود .نتایج به دست آمده نشان میدهد که وسعت اراضی
زمین شهری ،زراعی و بایر افزایش و وسعت اراضی جنگلی ،مراتع و نمکزارها در مقایسه دو تصویر کاهش یافته است .در
بین این سطوح بیشترین افزایش مربوط به محدوده زمین شهری در حدود  9/59درصد و بیشترین کاهش مربوط به
پوشش جنگلی در حدود  16/48درصد است .با توجه به یافته های تحقیق بخش وسیعی از تغییرات در فاصله  25سال
مربوط به کاهش اراضی جنگلی و تبدیل آن به مراتع و افزایش سطح زمین شهری از تبدیل اراضی مرتعی به زمین
شهری بوده است.
کليدواژهها :پوشش اراضی ،زمین شهری ،طبقهبندی نظارت شده ،لندست  ،TMدامغان.

* -نویسنده مسئول:

Email: shamsipr@ut.ac.ir

توسعه پایدار محیط جغرافیایی

22

فصلناهم توسعه پایدا ر محیط جغرافیایی

23
معمولی بسیار مشکل و پرهزینه است .در این حالت
استفاده از دادههای ماهوارهای امکان مطالعه گسترده

مقدمه
آگاهی از نحوه استفاده از زمین و تغییراتی که در
هر بخش از زمین صورت میگیرد ،برای دستیابی به
اطالعات صحیح و بهنگام از جوامع و پدیدههای
مختلف زمینی ،اساس برنامهریزیهای گوناگون است
(علویپناه .)1382 ،در بسیاری از فعالیتهای مدیریتی
و برنامهریزی داشتن اطالعاتی درباره پوشش زمینی و
کاربری اراضی حائز اهمیت بسیاری بوده و برای
مدلسازی و شناخت زمین بهعنوان یک سیستم امری
ضروری محسوب میگردد .تغییرات اقلیمی ،عوامل
فنّاوری و اقتصادی مهمترین عوامل تعیین کننده در
تغییر پوشش اراضی در مقیاسهای مختلف مکانی و
زمانی میباشند ( .)Koomen and Stillwell, 2007از
نیمه دوم قرن بیستم بر اثر گسترش بیبرنامه
شهرنشینی در کشورهای در حال توسعه ،نابسامانی-
هایی در ویژگیهای پوشش اراضی به وجود آمده است
(سیفالدینی .)1385 ،افزایش جمعیت و رشد فزاینده
شهرها ،مناطق مسکونی و توسعه صنعتی ،اراضی
کشاورزی زیادی را به کام خود فرو برد .کشور ایران از
جمله مناطقی است که در نقاط مختلف آن تغییرات
کاربری زمین به دالیل گوناگون طبیعی و انسانی
همچون افزایش خشکسالیها ،فرسایش خاک ،توسعه
صنعتی ،افزایش جمعیت ،توسعه شهرها و  ...به وجود
آمده است .برای مطالعه و درک ویژگیهای منطقهای
که بر روی آن زندگی میکنیم ،به کارگیری تمام
رشتههای علمی به درک محیط و عوامل مؤثر بر
تغییرات آن کمک میکند .یکی از ابزارهای مؤثر در
زمینه مطالعات محیطزیست و علوم زمین استفاده از
فناوری دورسنجی و بهرهگیری از دادههای ماهوارهای
است .امروزه اطالعات و تصاویر ماهوارهای که با ویژگی
تکرارپذیری و دسترسی آسان و ارزان با قدرت
تفکیکهای مکانی و طیفی مختلف ،امکان بررسی
تغییرات در پدیدههای زمینی و کنترل آنها را به
خوبی فراهم کرده ،به عنوان ابزاری با کارایی زیاد،
جهت شناسایی و بررسی پدیدههای زمینی مورد
استفاده قرار میگیرد .گردآوری اطالعات در مورد
تغییرات پیوسته پوشش اراضی توسط روشهای

را فراهم میسازد (علویپناه .)1382 ،دادههای ماهواره
 IRSو  Landsatاز جمله پرکاربردترین منابع اطالعاتی
در مطالعات پوشش اراضی هستند (احمدپور.)1389 ،
کاربرد تفسیر تصاویر لندست در بسیاری از زمینهها
نظیر کشاورزی ،گیاهشناسی ،کارتوگرافی ،جنگلداری،
جغرافیایی ،زمین شناسی و  ...به اثبات رسیده است
(اوالدی .)1387 ،به دلیل ویژگیهای خاص تصاویر
ماهوارهای و روشهای سنجش از دور در دسترسی به
دادهها بدون مالحظات سیاسی و اداری ،محققان
بسیاری به بررسی و مطالعه تغییرات پوشش و کاربری
اراضی با استفاده از تصاویر ماهوارهای و روشهای
سنجش از دور پرداختهاند :سوسنی و همکاران
( )1388با استفاده از عکسهای هوایی و تصاویر
ماهوارهای تغییرات پوشش جنگلی در بخشی از
جنگلهای زاگرس را به مساحت  741هکتار نماسازی
کردند .نتایج نشان دهنده کاهش قابل مالحظه سطح
جنگلها ( 37درصد) در پنجاه سال گذشته است که
بیشترین میزان کاهش تاج پوشش گیاهی به میزان
 45درصد بین سالهای  1334تا  1384رخ داده
است .زبردست و همکاران ( )1389با بررسی روند
تغییرات پوشش اراضی در منطقه ارسباران با استفاده
از تصاویر ماهوارهای نشان دادند که در سالهای
 2002تا  2006کاهش سطح اراضی جنگلی کند و
آرام و در سالهای  2006تا  2008روند تغییر کاربری
اراضی از جنگلی به سطوح مرتع و زراعی شدت گرفته
است .احمدپور و همکاران ( )1389با استفاده از داده-
های ماهوارهای  IRS LISو  Landsat ETM+به
بررسی ماهیت جوامع گیاهی در منطقه حفاظت شده
گلول و سرانی در محدوده استان خراسان شمالی
براساس شاخص تفکیکپذیری و ماتریس خطا
پرداختند .قربانی و همکاران ( )1389در بررسی روند
تغییرات کاربری اراضی حوزه آبخیز طالقان با استفاده
از سنجش از دور نشان دادند که در این منطقه اراضی
رها شده از  8درصد به  16درصد افزایش داشته و
اراضی مرتعی با کاهش  11درصدی بیشترین تغییرات

توسعه پایدار محیط جغرافیایی

23

فصلناهم توسعه پایدا ر محیط جغرافیایی

سال اول ،شماره سوم ،پاییز  ،1398صفحات 32-22

24

را داشتهاند .میچنر و هولیس ( )1997روشهای
متعدد پایش تغییر پوشش گیاهی را با استفاده از

اراضی و ارزیابی روند آنها را ضروری میسازد .منطقه
م وردمطالعه شهرستان دامغان است که دارای پوشش

دادههای  HRVو  SPOTمورد استفاده قرار دادند و
مشخص گردید که روش تفاضلگیری  NDVIبا صحت
 %77از دقت بیشتری برخوردار است .راید و لیو
( )1998با استفاده از دادههای  TMو روشهای
تفاضل تصاویر ،رگرسیون Tessled-cap ،و  K2به
بررسی تغییرات در منطقه سالتلیک 1بین سالهای
 1990تا  1998پردا ختند .این بررسی نشان داد که
روش رگرسیون کانال  3از سنجنده  TMبیشترین
دقت را برای جدا کردن تغییرات از عدم تغییرات در
منطقه موردمطالعه داشته است .راید و لیو ()1998

گیاهی متنوعی است .تفاوتهای آب و هوایی و
محیطی بین نواحی پست و دشتی جنوب استان
سمنان با آبوهوای گرم و خشک و گسترههای کویری
و بیابانی وسیع و مناطق شمالی با ویژگی کوهستانی و
آبوهوای معتدل و نیمهخشک شرایط تغییر کاربری و
فعالیتی را تشدید نموده است .درحالیکه مناطق
جنوبی استان امکان توسعه شهرنشینی و فعالیتی را
فراهم نمیسازد ،مناطق شمالی با قابلیتها و فرصت-
های فراوان در گسترش فعالیتهای عمرانی و
سکونتی ،باعث افزایش تغییرات کاربری به ضرر منابع

روش تفاضل تصویر ،روش رگرسیون ،تبدیل Tessled-

طبیعی و با توسعه محدوده تحتتأثیر فعالیتهای
انسانی شده است .هدف از این پژوهش بررسی روند
تغییرات پوشش اراضی در این منطقه میباشد.

 capو روش  k2را برای پایش تغییر کاربری اراضی
شهری با استفاده از دادههای  TMبا هم مقایسه کردند
و نتیجه گرفتند که تفاضل و رگرسیون باند  TM3جزء
بهترین روش ها برای پایش تغییرات اراضی هستند.
مس و همکاران ( )2004در بررسی تغییرات کاربری
اراضی در منطقه مکزیک با استفاده از بانک اطالعاتی
تغییرات کاربری اراضی به این نتیجه رسیدند که
جنگلهای معتدله و گرمسیری در طول سالهای
 1976تا  2000به ترتیب با نرخ  0/25و  0/76درصد
در سال کاهش داشتهاند .لوپز و همکاران ( )2006در
بررسی رابطه بین مهاجرت روستایی و تغییرات کاربری
اراضی در حوضه آبخیز مناطق مرکزی مکزیک
مشخص ساختند که در طول سالهای  1987تا
 2002در اثر رها شدن دیمزارها به دلیل خاک ضعیف،
وسعت اراضی مرتعی و جنگلی افزایشیافته است.
افزایش تغییرات کاربری اراضی آنهم بهطور عمده
بهوسیله فعالیتهای انسانی ،پایش تغییرات پوشش

محدوده مورد مطالعه
محدوده مورد مطالعه یعنی شهرستان دامغان در
شمال استان سمنان واقع شده است .مساحت منطقه
مورد مطالعه  2485/6کیلومترمربع است .ارتفاعات
عمده منطقه بخشی از پیشکوههای جنوبی رشته
کوه های البرز است که چهره منطقه را کوهستانی
نموده است .این منطقه در زمستان دارای آبوهوای
نسبتاً سرد و نیمهخشک و در تابستانها دارای اقلیم
معتدل است (سازمان هواشناسی .)1380 ،شرایط
جوی با متوسط بارش نسبتاً مناسب ،تبخیر و تعرق
پایین و کاهش نیاز آبی منابع اکولوژی گیاهی در این
منطقه اجازه توسعه پوشش متنوع اراضی را داده است
(علیها .)1382 ،شکل  1موقعیت جغرافیایی منطقه
مورد مطالعه را نشان میدهد.
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شكل  :1موقعيت جغرافيايی منطقه موردمطالعه

نسبت به سنجنده  MSSاصالحاتی به عمل آمده است.
این اصالحات عبارتند از :جمعآوری دادهها در هفت
باند به جای  4باند  MSSکه باندهای جدید در بخش
مرئی (آبی) ،مادون قرمز متوسط و بخش حرارتی
طیف قرار دارند .همچنین دامنه طول موجی و
موقعیت باندهای  TMبه گونهای انتخاب گردیدند که
قدرت تمایز طیفی هر یک از پدیدههای مهم سطح
زمین را افزایش دهند .دادههای  TMبه جز باند
حرارتی که قدرت تفکیک زمینی آن  120متر است،
دارای قدرت تفکیک زمینی  30متری است (اوالدی،
 .)1387جدول  1ویژگیها و کاربردهای هر یک از
باندهای سنجنده  TMرا نشان میدهد .با توجه به
محدودیت های دسترسی به تصاویر از جمله وجود
پوشش ابر در تصاویر مورد نیاز و نیز عدم همپوشانی
کامل تصاویر متناظر ،طول دوره آماری این مطالعه 25
ساله انتخاب گردید .از آنجائی که در فصل بهار شرایط
جوی و محیطی اجازه رشد مناسب پوشش گیاهی را
میدهد ،بهترین زمان برای اخذ تصاویر انتخاب شده
مربوط به فصل بهار میباشند.

مواد و روش تحقيق
دادههای مورد استفاده جهت بررسی تغییر سطح
پوشش اراضی در شمال شهرستان دامغان شامل موارد
زیر
میباشد:
 )1نقشههای رقومی پوشش اراضی سال  1998استان
سمنان در مقیاس  1:250000تهیه شده از سازمان
جنگلها و مراتع کشور.
 )2تصاویر ماهوارهای لندست  TMمربوط به ماه خرداد
سال  )1986/06/11( 1365شامل  7باند طیفی از
مسیر  163ردیف .35
 )3تصاویر ماهوارهای لندست  TMمربوط به ماه
اردیبهشت سال  )2011/04/29( 1390شامل  7باند
طیفی از مسیر  163ردیف .35
 )4نرمافزار  ENVIو سیستم اطالعات جغرافیایی برای
انجام پردازش و طبقهبندی تصاویر مورد استفاده.
تصاویر ماهوارهای لندست  TMاز وبنگار  USGSتهیه
شده است .سنجنده  TMسنجنده بسیار پیشرفتهای
است که در برنامه طیفی رادیومتری و هندسی آن
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جدول  :1ويژگیها و کاربردهای هر يک از باندهای سنجنده TM

مأخذ( :علوی پناه)1389 ،

انجام گردید .تبدیل یک تصویر سنجش از دور
بهطوریکه مقیاس و ویژگیهای سیستم تصویر یک
نقشه داده شده را داشته باشد ،تصحیح هندسی یا هم
مرجع کردن نامیده میشود ( Mather & Koch,
 .)2011شکلهای  2و  3تصاویر ماهوارهای  TMرا
برای سالهای  1986و  2011میالدی از منطقه مورد
مطالعه نشان میدهند.

جهت بررسی تغییرات پوشش اراضی در منطقه
موردمطالعه ابتدا با استفاده از نقشههای رقومی پوشش
اراضی در محیط  Arc/GISالیههای مختلف پوشش
اراضی استخراج گردید .در مرحله پیشپردازش،
تصاویر ماهوارهای براساس نقشه رقومی منطقه در
محیط  ENVIزمین مرجع شدند .تصحیح هندسی با
انتخاب  65نقطه کنترل زمینی صورت پذیرفت .عمل
3
نمونهبرداری مجدد 2براساس نزدیکترین همسایه

شكل  :3تصوير ماهوارهای  TMسال 2011

شكل  :2تصوير ماهوارهای  TMسال 1986

از آنجائی که تصاویر مربوط به زمانهای مختلف
هستند با استفاده از تصحیح رادیومتریک و تبدیل
مقادیر تابش طیفی به بازتاب طیفی 4تصاویر استاندارد

کاربرد است .در تصحیح رادیومتریک ابتدا ارزشهای
رقومی به تابش طیفی (رابطه  )1و سپس تابش طیفی
به بازتاب طیفی (رابطه  )2تبدیل گردید ( Tso and

شدند که جهت مقایسه بازتاب پدیدهها در تصاویر قابل

.)Tso, 2009
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محدوده مورد مطالعه در هر دو تصویر تعریف و جدا
گردید .5جهت پردازش تصاویر از تبدیل Tessledcap
استفاده گردید .تبدیل تسلدکپ یک نوع تبدیل خطی
ساده است .محورهای این سامانه مختصات چهاربعدی،
درخشندگی ،سبزی ،زردی و سایر نامیده میشود
( .)Tso and Mather, 2001تابع روشنایی یک میانگین
وزندار از شش باند  TMاست و تابع سبزینگی شامل
کنتراست مادون قرمز نزدیک و مرئی است که سهم
کمی از باندهای  5و  7دارد .رطوبت کنتراست بین
باندهای مادون قرمز میانی (باند  5و  )7و باندهای
قرمز و مادون قرمز نزدیک ( 3و  )4را تعریف میکند.
سه تابع  Tessledcapیک فضایی سهبعدی را تعریف
میکند بهطوریکه وضعیت هر پیکسل با استفاده از
ضرایب جدول  2محاسبه میشوند ( Mather & Koch,
.)2011

رابطه )1
L= Ai .DN+ Bi
-2
-1
 =Lتابش طیفی ()Wem Stwr µm 1

 =DNارزش رقومی پیکسل
 =Ai ,Biضرایب کالیبراسیون سنجنده
رابطه )2

 =Pبازتاب طیفی بدون واحد بین صفر تا یک
 =lتابش طیفی در دریچه سنجنده
 =D2مجذور فاصله زمین تا خورشید براساس واحدهای
ستارهشناسی
 =ESUNارتفاع خورشید
 =SZزاویه خورشید در هنگام تابش در زمان ضبط
تصویر ماهوارهای

جدول  :2ضرايب برای توابع Tasseled cap

تعدادی پیکس ل منفرد در یک طبقه خاص مشاهده
میشود که در اصطالح سنجش از دور Island theme
گفته میشوند و بدلیل عدم قرارگیری درست در طبقه
مورد نظر است (زبیری)1385 ،؛ بدینجهت با استفاده
از  Sieve Classesحذف پیکسلهای منفرد با توجه به
همسایگان آن به کار گرفته شده است .جهت ارزیابی
صحت ،میزان دقت کلی 7و ضریب کاپا در تصاویر
محاسبه گردید .برآورد دقت برای درک نتایج به دست
آمده حائز اهمیت است (رابطه .)3
رابطه )3

در تصاویر به دست آمده ،انواع واحدهای پوشش اراضی
تعیین گردید و براساس واحدهای تعیینشده
طبقهبندی تصاویر بهصورت نظارت شده و به روش
حداکثر احتمال 6صورت پذیرفت .روش حداکثر
احتمال یکی از دقیقترین و پر استفادهترین روشهای
طبقهبندی در سنجش از دور است ( De Jong and
 .)van der Meer, 2004روش طبقهبندی بهصورت
بیشینه احتمال طی سه مرحله زیر صورت میگیرد:
الف) محاسبه بردار میانگین ،واریانس و همبستگی
برای کالسها ،ب) لحاظ کردن پراکندگی پیکسلهای
اطراف بردار میانگین از طریق تابع احتماالت ،ج)
معرفی کل دادهها به کالسهایی که حداکثر احتمال

=OA

در این رابطه:
 =OAدقت کلی
 =Nتعداد پیکسلهای آزمایشی

عضویت در آن کالسها را داشته باشد (علوی پناه،
 .)1382پس از طبقهبندی و مشاهده تصویر حاصله،
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 =∑piiمجموع عناصر اصلی ماتریس خطا
بدلیل ایرادات وارده بر دقت کلی اغلب در کارهای
اجرایی که مقایسه دقت طبقهبندی مدنظر است از
شاخص کاپا استفاده میشود .این شاخص از رابطه 4
محاسبه میشود (آرخی و همکاران.)1390 ،
رابطه )4

28

يافتههای تحقيق
شکل  4الیههای مختلف پوشش اراضی را در منطقه
مورد مطالعه نشان میدهد .با استفاده از نقشه پوشش
اراضی 6 ،کالس در منطقه مورد مطالعه تشخیص داده
شد که عبارتند از:
پوشش جنگلی :شامل پوشش جنگلی متراکم ،نیمهمتراکم و کم تراکم
مراتع :شامل مراتع متراکم ،نیمه متراکم و کم تراکمکشاورزی :کشاورزی آبی و باغاتزمین شهر :شهر و ساختوسازهای شهریاراضی بایر :مناطق فاقد پوشش-نمکزار

KIA= (po – pc / 1-pc).100
8
 =KIAشاخص کاپا

 = poدرستی مشاهده شده
 = pcتوافق مورد انتظار
پس از برآورد صحت ،با استفاده از روش مقایسه پس
از طبقهبندی 9واحدهای مختلف پوشش اراضی در
تصاویر طبقهبندی شده مورد بررسی و مقایسه قرار
گرفتند.

شكل  :4نقشه پوشش اراضی منطقه مورد مطالعه

تعیینشده طبقهبندی نظارت شده به روش حداکثر
احتمال صورت پذیرفت .شکل  5و شکل  6تصاویر به
دست آمده از طبقهبندی نظارت شده مربوط به سال-

پس از انجام تصحیحات هندسی و رادیومتریک بر
تصاویر ماهوارهای ،در مرحله پردازش تصاویر ،جهت
بررسی تغییرات پوشش اراضی در منطقه از روش
تبدیل  Tessledcapاستفاده گردید .با به کارگیری
تبدیل  Tessledcapبرای هر دو تصویر شاخص
روشنایی برای بازتاب خاک و شاخص سبزینگی برای
نمایش پوشش گیاهی سبز موجود در محیط استخراج
شدند .در تصاویر به دست آمده براساس کالسهای

های  1986و  2011را نشان میدهد .پس از
طبقهبندی جهت ارزیابی صحت ،میزان دقت کلی در
تصویر سال  1986برابر با  95/1و ضریب کاپا برابر با
 0/9و در تصویر سال  2011دقت کلی برابر با  97/8و
ضریب کاپا  0/96به دست آمد .بررسی نتایج حاصل از
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 Tessledcapو طبقهبندی نظارت شده به واقعیتهای
زمینی و نقشه رقومی منطقه نزدیک بوده و از صحت
قابل قبولی برخوردار هستند.

طبقهبندی تصاویر ماهوارهای به روش حداکثر احتمال
و مقایسه اطالعات آن با نقشه کاربری اراضی در
مقیاس  1:250000نشان میدهد که روش

شكل  :5تصوير طبقهبندی نظارت شده سال 1986

شكل  :6تصوير طبقهبندی نظارت شده سال 2011

سطح زمین شهر در حدود  9/59درصد میباشد.
همچنین وسعت اراضی پوشش جنگلی ،مراتع و
نمکزارها در طول این سالها کاهش یافته است که
بیشترین کاهش مربوط به پوشش جنگلی و در حدود
 16/48درصد در منطقه مورد مطالعه میباشد.

جدول  3و شکل  7تغییر وسعت واحدهای پوشش
اراضی را در فاصله بین سالهای  1986تا  2011نشان
میدهد .همانطور که مالحظه میشود در طی این
سالها وسعت مناطق فاقد پوشش ،اراضی کشاورزی و
زمین شهر در منطقه مورد مطالعه افزایش یافته است.
در بین این سطوح بیشترین سهم مربوط به افزایش
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جدول  :3وسعت واحدهای پوشش اراضی در سالهای  1986و 2011

شكل  :7مقايسه وسعت انواع واحدهای پوشش اراضی در طبقهبندی نظارتشدهی سالهای  1986و 2011

است که با توجه به افزایش جمعیت و توسعه صنعتی
در منطقه طی این سالها قابلتوجه میباشد .افزایش
سطح زمین شهر بیشتر اراضی مرتعی را تحتتأثیر
قرار داده که درواقع مهمترین عامل در کاهش وسعت
مراتع بوده است .همچنین وسعت پوشش جنگلی،
مراتع و نمکزارها در طول این سالها کاهش یافته
است .در بین تغییرات به وجود آمده در طی این سال-
ها بیشترین تغییرات در منطقه مربوط به کاهش
پوشش جنگلی در حدود  16/48درصد میباشد .به
عبارتی وسعت قابل مالحظهای از مناطق پوشیده از
جنگل تبدیل به اراضی مرتعی گردیده است .به نظر
میرسد که اگر در مناطق جنگلی چنین تغییری وجود
نمیداشت ،وسعت مراتع به وسیله افزایش سطح زمین

بحث و نتيجهگيری
نتایج حاصل از طبقهبندی تصاویر ماهوارهای  TMو
مقایسه اطالعات آن با نقشه کاربری اراضی منطقه
مورد مطالعه نشان میدهد که روش  Tessledcapو
طبقهبندی نظارت شده به واقعیتهای زمینی و نقشه
رقومی منطقه نزدیک بوده و از صحت قابل قبولی
جهت بررسی تغییرات برخوردار هستند .نتایج حاصل
از بررسی و مقایسه تصاویر نشان می دهد که در طول
این سالها تغییرات قابل مالحظه در وسعت و نوع
پوشش اراضی به وجود آمده است .در طول دورهی
آماری مورد مطالعه وسعت مناطقی چون اراضی فاقد
پوشش ،اراضی کشاورزی و زمین شهر در منطقه مورد
مطالعه افزایش یافته است .بیشترین سهم افزایش
مربوط به سطح زمین شهر در حدود  9/59درصد بوده

شهر کاهش چشمگیری را در منطقه نشان میداد.
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دیگری مربوط به افزایش سطح زمین شهر از طریق
تبدیل اراضی مرتعی به زمین شهر بوده است.

بدین ترتیب با توجه به یافتههای تحقیق بخش اعظمی
از تغییرات در این سالها در منطقه مورد مطالعه
مربوط به کاهش اراضی جنگلی و تبدیل آن به مراتع و

پانوشت
1-Salt Lake
2-Resamplin Method
3-Nearest Neighbor
4-Reflectance
5-Subset

6-Maximum likelihood
7-Overall accuracy
8-Kappa index of agreement
9-Post classification
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