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سنجش تغییرات پوشش گیاهی استان خراسان رضوی طی دوره 5002-5002
(مورد مطالعه :شهرستان خوشاب)
خداداد*3

یوسف درویشی ،9رضا سارلی ،2مهدی
 .9گروه جغرافیا و برنامه ریزی شهری ،دانشکده ادبیات و علوم انسانی ،دانشگاه پیام نور ،تهران ،ایران
 .2گروه سنجش از دور ،دانشکده ادبیات و علوم انسانی ،دانشگاه محقق اردبیلی ،اردبیل ،ایران
 .3گروه جغرافیا و برنامه ریزی روستایی ،دانشکده ادبیات و علوم انسانی ،دانشگاه گلستان ،گلستان ،ایران
تاریخ پذیرش مقاله)19/96/23 :

(تاریخ دریافت مقاله19/61/60 :

چكیده
پایش تغییر عموما جهت ارزیابی فرآیندهای طبیعی ،از قبیل اثرات بلندمدت تغییر اقلیم که ناشی از علل نجومی
است و همچنین فرآیندهای کوتاهمدت که شامل توالی پوششگیاهی و فرآیندهای ژئومورفولوژیکی است صورت می-
گیرد همچنین ،پایش تغییر جهت ارزیابی اثرات ناشی از فعالیتهای انسانی از قبیل جنگلزدایی ،کشاورزی و
شهرسازی مورد استفاده قرار میگیرد همانگونه که تغییرات محیطی انعکاس دهنده وضعیت مدیریت اراضی است،
روشهای پایش تغییر میتواند به ارزیابی این عملیات کمک کند .در این راستا هدف از پژوهش حاضر آشکارسازی
تغییرات پوششگیاهی منطقه خوشاب استان خراسانرضوی طی دوره زمانی مربوط به سال  2698-2668با استفاده از
تکنیکهای سنجش از دور ( )RSو سیستم اطالعات جغرافیایی ( )GISمیباشد برای بررسی و تجزیه تحلیل تغییرات از
روش طبقهبندی  decision treeبا توجه به استاندارهایی که توسط ناسا ارائه شده اجرا شد که ابتدا برای هر valu90
یک کالس تعریف شد بر این اساس مشخص شده است که آستانهی تغییر در منطقهی مورد مطالعه با  9انحراف از
میانگین قرار داشته است پس از تعیین آستانه ی تغییر ،مناطق دارای تغییرات کاهشی ،افزایشی و بدون تغییر مشخص
گردیده است جهت ارزیابی دقت تکنیکهای سنجش تغییر پس از برداشت واقعیات زمینی که از طریق بازدید میدانی و
تصاویر ماهوارهای  Google Earthبه دست آمد از دقت کل و ضریب کاپا استفاده شد براساس نتایج به دست آمده
مشخص گردید که دادههای ارزیابی شده با دقت کل  19و ضریب کاپای  6/88در ارزیابی پایش تغییرات پوششگیاهی
منطقهی مورد مطالعه به خود اختصاص دادهاند.
کلیدواژهها :پوششگیاهی ،تکنیکهای سنجش از دور ،سیستم اطالعات جغرافیایی ،منطقه خوشاب استان خراسان-
رضوی.

* -نویسنده مسئول:

Email: Khodadadmehdi91@yahoo.com
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فیزیکی موجود در سطح زمین مثل پوششگیاهی،
آب ،بیابان ،یخ ،برف و پدیدههای ایجاد شده توسط
انسان است (.)Yaghobzadeh & Akbarpour, 2011
در طول زمان ،الگوهای پوشش زمین و به تبع آن
کاربری اراضی دچار تغییر و دگرگونی اساسی مـی-
شوند اصوال برای استفاده بهینه از قابـلیتهای منابع
طبیعی ،کسب اطـالعات دقیق از پتانسیلهای کاربری
اراضی امری ضروری است امروزه ،فنآوری سنجش از
راه دور بهعنوان یک راهکار ارزشمند در جهت
شناسایی منابع طبیعی ،بهویژه در روند تهیه نقشههای
کاربری اراضی ،در مناطق مختلف جهان بهصورت
علمی مورد استناد قرار میگیرد (شریفی و همکاران،
 .)9312آشکارسازی تغییرات ،فرآیند شناسایی تفاوت-
ها در وضعیت یک شی یا پدیده به وسیله مشاهده آن
در زمانهای متفاوت است (.)Lu D, Weng Q. 2007
کاربری اراضی شامل انواع بهرهبرداری از زمین به-
منظور رفع نیازهای گوناگون انسان است .نقشههای
پوشش سطح زمین ،نمایی واقعی از پدیده زیستی و
فیزیکی موجود در سطح زمین مثل پوششگیاهی،
آب ،بیابان ،یخ ،برف و پدیدههای ایجاد شده توسط
انسان است (.)Yaghobzadeh & Akbarpour, 2011
لذا با توجه به کاربردهای فراوان آشکارسازی تغییرات
به کمک فناوری سنجش از دور برخی از این کاربردها
شامل تغییرات کاربری و پوشش اراضی ،2تغییر پوشش
گیاهی و جنگلی 3تغییر چشمانداز 9و تغییرات شهری
و غیره از برنامههایی است که جهت آشکارسازی
تغییرات مورد استفاده قرار میگیرد (امیدوار و
همکاران .)9319 ،با توجه به مباحث مذکور ،هدف از
پژوهش حاضر آشکارسازی تغییرات پوششگیاهی
منطقه خوشاب استان خراسان رضوی طی دوره
 2698-2668با استفاده از تکنیکهای سنجش از دور
( )RSو سیستم اطالعات جغرافیایی ( )GISمیباشد.

مقدمه
پوششگیاهی از زیستبومهای اصلی زمین است و
نقش غیرقابل جایگزینی در تنظیم و حفاظت از
هواسپهر ،آب و خاک ،کاهش غلظت گازهای گلخانهای
و افزایش و حفظ ثبات آب و هوا دارد .در نتیجه،
هرگونه تغییر در پوششگیاهی ،تأثیر بزرگی بر محیط-
زیست طبیعی خواهد گذاشت ( Weishou et al,
 .)2011پوششهای گیاهی ،به علل مختلف و به مرور
زمان در اثر عوامل طبیعی و یا انسانی دچار تغییر شده
که شرایط و عملکرد اکوسیستم را تحتتأثیر قرار می-
دهد .بنابراین نیاز به آشکارسازی ،پیشبینی و مراقبت
چنین تغییراتی در یک اکوسیستم از اهمیت به سزایی
برخوردار است (پورخباز و همکاران .)9313 ،امروزه
تغییرات بدون برنامه کاربری اراضی ،پوششگیاهی به
یک مشکل حاد تبدیل شده است و اکثر تغییرات
کاربری اراضی پوششگیاهی بدون یک برنامهریزی
مدون و با توجه اندک به اثرات محیط زیستی آنها
صورت میگیرد .در چهار دهه گذشته تغییرات کاربری
اراضی ،پوششگیاهی در ایران با سرعت فزآینده در
بعضی جهات نامطلوب به وقوع پیوسته است و این
باعث تشدید روند تخریب اراضی شده است .از آن جا
که تغییرات در کاربری اراضی ،پوششگیاهی در
سطوح وسیع و گسترده صورت میگیرد ،لذا تکنولوژی
سنجش از راه دور 9یک ابزار ضروری و با ارزش در
ارزیابی تغییرات به دلیل پوشش مکرر و تکراری کره
زمین میباشد (مهدوی و همکاران .)9313 ،بهطور
کلی اندازهگیری میدانی و استفاده از دادههای سنجش
از دور ،دو روش عمده برای استخراج درصد پوشش-
گیاهی میباشد .خصوصیاتی نظیر فراهم ساختن دید
وسیع و یکپارچه از منطقه ،قابلیت تکرارپذیری ،سهل-
الوصول بودن دادهها ،دقت باالی دادههای حاصله و
صرفهجویی در زمان از ویژگیهایی است که استفاده از
این گونه اطالعات را برای بررسی پوششگیاهی و
کنترل تغییرات آن نسبت به سایر روشها ارجحیت
میبخشد (جباری و همکاران .)9313 ،نقشههای
پوشش سطحزمین ،نمایی واقعی از پدیده زیستی و

مبانی نظری و پیشینه تحقیق
اطالع از نسبت کاربریها/پوشش اراضی در یک محیط
طبیعی و نحوه تغییرات آن در گذر زمان یکی از مهم-
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ترین موارد در برنامهریزیها میباشد .با اطالع از
نسبت تغییرات کاربریها در گذر زمان میتوان
تغییرات آتی را پیشبینی نموده و اقدامات مقتضی را
انجام داد .در حال حاضر تکنولوژی سنجش از دور
بهترین وسیله برای پایش تغییرات محیطی و استخراج
پوشش/کاربریهای اراضی بوده که بیشترین سرعت و
دقت را دارد .با استفاده از دادههای چند زمانه سنجش
از دور با کمترین زمان و هزینه میتوان نسبت به
استخراج کاربریهای اراضی اقدام نموده و سپس با
مقایسه آن در دورههای زمانی مختلف نسبت تغییرات
را ارزیابی نمود (آرخی .)9319 ،سنجش از دور
تکنولوژی بسیار مفیدی است که میتوان آن را برای
به دست آوردن الیههای اطالعاتی از خاک و پوشش
گیاهی بهکار برد (پورخباز و همکاران .)9313 ،پایش
زمانی و دقیق تغییر عوارض سطح زمین برای درک
روابط و کنشهای متقابل بین انسان و پدیدههای
طبیعی به منظور تصمیمگیری بهتر خیلی مهم است.
دادههای سنجش از دور منابع اولیهای هستند که به-
طور گسترده برای پایش تغییر در دهههای اخیر مورد
استفاده واقع شدهاند (آرخی و نیازی .)9313 ،امروزه با
استفاده از تصاویر ماهوارهای از جمله تصاویر
ماهوارههایی که قدرت تفکیک باالیی دارند و امکانات
فراهم شده در محیط  GISمیتوان با حضور فیزیکی
کمتر و سرعت و دقت باالیی ،انواع عارضههای فضای
سبز شهری را شناسایی و به روز کرده و به نقشه
درآورد ( .)Bailloeul et al., 2003در مورد تغییرات
پوششگیاهی تحقیقات زیادی در داخل و خارج از
کشور صورت گرفته که بهمواردی اشاره میگردد؛ یو و
همکاران ( )2699در تحقیق با استفاده از روش طبقه-
بندی شیءگرا 8و تصاویر  GeoEyeاقدام به استخراج
نقشه کاربری اراضی نمودند و نشان دادند که این
روش دارای صحت باالیی میباشد (.)Yu et al., 2011
 )2692( Mackieدر تحقیقی به تحلیل ساختار روش
شیءگرا پرداخته و نشان داد که در این روش دادهها
با هم ترکیب شده و قطعاتی را ایجاد میکنند که این
قطعات کمک بسیاری به حل مشکالت طبقهبندی و
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افزایش دقت تصویر نهایی میکنند (.)mackie, 2013
مالوپوتی و سرنی ( )2693به تجزیه و تحلیل تغییرات
کاربری اراضی و پوشش زمین با استفاده از سنجش از
دور ،سامانه اطالعات جغرافیایی و تصاویر
ماهوارهای  IRSدر منطقهی شهری تیری پاتی در
هند (طی دورهی  )9190-2663پرداختند ،نتایج این
مطالعه نشاندهندهی گسترش قابل توجه در مناطق
شهری و همچنین کاهش معنیدار مناطق کشاورزی و
جنگلی در طی دورهی مورد مطالعه میباشد.
 Puissantو همکاران ( ،)2699در تحقیقی با استفاده
از روش شیءگرا اقدام به تهیه نقشه جنگلهای سطح
شهر نمودند و نشان دادند که روش شیءگرا نقشهای
دقیق و در عین حال با تفکیک قوی عناصر سبز تولید
مینماید (آرخی .)9319 ،آرخی و همکاران (،)9316
در پژوهشی با عنوان "پایش تغییر پوششگیاهی با
استفاده از تکنیکهای سنجش از دور در حوضهی سد
ایالم" با استفاده از تصاویر سنجنده ( )MSSسال
 9190و لندست ( )ETM+سال  2662پرداخته و به
این نتیجه رسیدند که روش تفاضل باند قرمز با دقت
کل  81و ضریب کاپای  6882از بین تکنیکهای پایش
تغییر بیشترین دقت و روش نسبتگیری باند مادون
قرمز نزدیک با دقت کل  0988و ضریب کاپای 6839
کمترین دقت را در پایش تغییرات پوششگیاهی در
منطقه داشته است .مهدوی و همکاران ( ،)9313در
پژوهشی با عنوان " ارزیابی و تحلیل انواع روشهای
آشکارسازی تغییرات کاربری اراضی -پوششگیاهی
(مطالعه موردی :جنگلهای حفاظت شده مانشت
استان ایالم)" با استفاده از تصاویر ماهوارهای ()TM
سال  )ETM+( 9188سال  2669به آشکارسازی
تغییرات منطقه جنگلی حفاظت شده مانشت استان
ایالم پرداختند و نتایج بیانگر این بود که روش تفاضل
باند مادون قرمز با دقت کل  1188و ضریب کاپای
 1882درصد از بین تکنیکهای آشکارسازی تغییر
مورد استفاده در این مطالعه بیشترین دقت و روش
 CCA2با دقت کل  9981و ضریب کاپای  0882درصد
کمترین دقت را در آشکارسازی تغییرات کاربری
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اراضی-پوششگیاهی منطقه مورد مطالعه داشتهاند.
جباری و همکاران ( ،)9313در پژوهشی با عنوان "
بررسی تغییرات درصد پوشش گیاهی مراتع با
استفاده از تصاویر ماهوارهای در منطقه سمیرم
اصفهان" طی سالهای  9383تا  9388با استفاده از
تصاویر سنجندههای  WiFSو  AWiFSتغییرات
پوششگیاهی هر دو سال را به طور همزمان اندازه-
گیری کردند .به طوری که نتایج نشان داد که
تغییرات طبقات پوششگیاهی با هم مرتبط میباشد
و کاهش مساحت در یک طبقه موجب افزایش
مساحت در طبقات دیگر میشود .آرخی ( ،)9319در
پژوهشی با عنوان " آشکارسازی تغییرات پوشش/
کاربری اراضی با پردازش شیءگرای تصاویر ماهواره-
ای با استفاده از نرمافزار  " Idrisi selviدر طی دوره
زمانی  28ساله تغییرات پوشش /کاربری اراضی
منطقه آبدانان را مورد بررسی قرار داده و به این نتیجه
رسیده که در فاصله سالهای  9309تا  ،9381شاهد
روند کاهشی اراضی با پوشش مرتعی متوسط و خوب
بوده که بیانگر روند کلی تخریب در منطقه از طریق
جایگزین شدن مراتع متوسط و خوب توسط کاربری-
های مرتع فقیر و اراضی بایر میباشد .زارع چاهکوهی
و همکاران ( ،)9318در پژوهشی با عنوان " ارزیابی
تغییرات مکانی پوشش گیاهی مراتع مناطق خشک و
نیمهخشک با استفاده از سنجههای بومشناسی
سیمای سرزمین (مطالعه موردی :مراتع پشتکوه
استان یزد)" به این نتیجه رسیدند که سنجه تراکم
حاشیه بیشترین تاثیر را بر تفکیک طبقات دارد ،اما
در مورد نقشه تیپهای گیاهی سنجههای سیمای
سرزمین به یک اندازه اهمیت داشتند و سنجه مهم-
تری مشخص نشد و نسبت به تفکیک واحدهای
شکل زمین قدرت تفکیک کمتری داشتند .در نهایت
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با انجام آنالیز تشخیص ،تابع تفکیک و سنجههایی که
بین تیپهای گیاهی و طبقات شکلزمین ،تفکیک
ایجاد کردند ،مشخص شد .نتایج آنالیز تشخیص
نشان داد که سنجههای تعداد لکه ،تراکم حاشیه و
شاخص پیچخوردگی شکل لکههای سیمای سرزمین
میتوانند واحدهای تیپگیاهی و شکل زمین را از
یکدیگر تفکیک کنند.
محدوده مورد مطالعه
شهرستان خوشاب با وسعتی بالغ بر  9880کیلومتر
مربع در شمال غربی استان خراسان رضوی بین 30
درجه و  26دقیقه تا  30درجه و  86دقیقه عرض
جغرافیایی و  89درجه و  92دقیقه تا  88درجه و 89
دقیقه طول جغرافیایی و همچنین شهر سلطانآباد
مرکز شهرستان در  30درجه و  29دقیقه عرض
جغرافیایی و  88درجه و  2دقیقه طول جغرافیایی قرار
گرفته که از جنوب به شهرستان سبزوار ،از شمال به
شهرستان اسفراین ،از غرب به شهرستان جوین و از
شرق به شهرستانهای نیشابور و فیروزه محدود می-
شود طبق سرشماری سال  9316جمعیت شهرستان
برابر با  39199نفر اعالم گردیده است راهآهن
سراسری و جاده ترانزیتی آسیای میانه از مرکز
شهرستان خوشاب میگذرد .از نظر تقسیمات کشوری
خوشاب تا سال  9308از توابع بخش مرکزی
شهرستان سبزوار محسوب میشد .تا در سال 9308
بخش خوشاب تأسیس و در سال  9381به شهرستان
ارتقا پیدا کرد شهرستان خوشاب در حال حاضر شامل
دو بخش (مرکزی ،مشکان) ،پنج دهستان (سلطانآباد،
رباط جز ،طبس ،مشکان و درهیام) و  99پارچه روستا
و آبادی دارای سکنه میشود (شکل .)9
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شكل  :0موقعیت شهرستان خوشاب در استان خراسان رضوی
(منبع :نگارندگان)9310 ،

همچنین  9کیلومتر از  30باند طیفی در محدوده
مرئی ،مادون قرمز بازتابی و مادون قرمز حرارتی
برخوردار هست و به خوبی میتواند برای کاربردهای
مختلف سطح ،سطحزمین ،آتمسفر و اقیانوسها مورد
استفاده قرار میگیرد .به منظور بررسی و تحلیل
پروفیل تغییرات پوششگیاهی در منطقه خوشاب
استان خراسان رضوی با استفاده از شاخصهای
 NDVIو  EVIمحصول  MOD12Q1سنجنده مادیس
در سالهای  2698 ،2668استفاده گردید تصاویر
مریوطه بهصورت سالیانه با توان تفکیک  866متر و
سیستم مختصات سینوسی بهصورت ترکیبی از داده-
های  aquaو  terraتهیه شده است .برای بررسی
تغییرات با استفاده از روش طبقهبندی decision tree
با توجه به استاندارهایی که توسط ناسا ارائه شده اجرا
شد و در گام بعدی نقشه تغییرات آن محاسبه گردید.
سپس با استفاده از نرمافزار  Arc Gisبه تجزیه تحلیل
این تغییرات پرداخته شد اینکه چه کاربری با چه
درصد تغیراتی به کدام محدوده تعلق یافته است
(شکل .)2

مواد و روش تحقیق
تغییرات کاربری اراضی ابزاری برای تجزیه و
تحلیلهای محیطزیست ،برنامهریزی و مدیریت
ضروری است .مدلساز تغییر زمین ،نرمافزاری برای
ایجاد توسعه پایدار بومشناختی است که برای
تشخیص مسئله مبرم و رو به افزایش تغییرات
سرزمین و نیازهای تحلیل حفظ تنوع زیستی طراحی
و ساخته شده است و به صورت ابزار جانبی درون
سامانه نرمافزار  TerrSetوجود داشته ،همچنین
بهصورت افزونه برای نرمافزار  ArcGISنیز در دسترس
است مدل ساز تغییر زمین ،ابزاری را در اختیار قرار
میدهد که به کمک آن میتوان به ارزیابی و
مدلسازی تجربی تغییرات کاربری اراضی و اثرات آن
بر محدوده مورد مطالعه و نیز زیستگاهها پرداخت
(آرخی و اصفهانی .)9313 ،جهت پردازش دادههای
مادیس از  product land coverآن بهره گرفته شد که
یکی از پرکاربردترین  productهایی که در ارتباط با
مادیس طراحی شده  product land coverآن میباشد
که بهصورت ساالنه مورد استفاده قرار میگیرد این
سنجنده با توانهای تفکیک مکانی  286-866و
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شكل  :5مراحل انجام کار

تغییرات فصلی با تغییرات تدریجی و یا ناگهانی متاثر
از فرو افت عرصه ،تمایز قائل شد .در این تحقیق فرض
بر این است که با تحلیل سریهای زمانی بلندمدت
دادههای ماهوارهای میتوان چنین تغییراتی را پایش
نمود لذا در این تحقیق ،پروفیل تغییرات پوشش
گیاهی با اسیتفاده از محصول  MOD11Q1سنجنده
مادیس و محاسبه شاخصهای  NDVIو  EVIدر طول
سالهای  2668و  2698در منطقه خوشاب استان
خراسان رضوی برای  90کالس کاربری اراضی مورد
تحلیل و بررسی قرار گرفته است نتایج تحقیق نشان
میدهد که الگوی تغییرات پوشش گیاهی با استفاده
از دو اندکس  NDVIو  EVIبرای هر کالس کاربری
متفاوت میباشد و بهطور کلی افزایش ،ثبات و سپس
کاهشی منطقی را در طول بازه یک ساله نشان میدهد
که میتواند به محققین در شناسایی انواع پوشش از
یکدیگر و در نتیجه در انتخاب بازه زمانی مناسب اخذ
تصویر جهت بررسی تغییرات پوشش در منطقه مورد
مطالعه ،کمک نماید .در این راستا ،با به کارگیری
ابزارهای سنجش از دوری در گام اول مطالعات ،می-
توان زمان آغاز انحراف تغییرات به سمت ناهنجاری و

یافتههای تحقیق
آشکارسازی بهنگام آشفتگیهای سرزمین ،جهت
کشف به موقع و اقدام جهت کنترل ،جبران و یا
کاهش آن ،گامی بسیار اساسی میباشد .این اطالعات
برای بررسی روند توسعه نابهنجار سرزمین و کاهش
اثرات منفی آن بر منابع طبیعی ،انسانها و زیرساخت-
ها و افزایش سری سطح آگاهی عمومی ،مورد نیاز
هستند و در این فرایند ،تولید مستمر نقشههایی با
دقت مطلوب از عناصر مختلف سرزمین ،یکی از
ابزارهای مهم نظارت عرصههای منابع طبیعی و محیط
زیست است به دلیل محدودیت موجود در اخذ و تهیه
تصاویر ماهوارهای از مناطق وسیع در محدوده زمانی
مشخص ،به ناچار ممکن است موزائیکی از تصاویر تهیه
شده در زمانهای مختلف برای تهیه نقشه پوشش-
گیاهی یکپارچه مورد استفاده قرار گیرد و یا نیاز به
بررسی خصوصیات پوشش در سالهای متمادی باشد
لذا الزم است تحلیل درستی از روند تغییرات فصلی هر
نوع پوشش گیاهی در طول یک سال موجود باشد تا
زمانهای بهینه برای این منظور انتخاب گردد در
پایش تغییرات پوشش گیاهی ،الزم است میان
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روند آنها را تشخیص داد .بهطور مثال انحراف از
فنولوژی نرمال سطح زمین که همان تغییرات فصلی
زمین حاوی پوشش گیاهی است میتواند توسط
سنجندههای ماهوارهای تصویر برداری شود و فعالیت-
های جنگلزدایی ،سالمت جنگل (مانند :نرخ نابودی
درختان) خشکسالی و آنومالیهای آب و هوایی را
نشان دهد سنجندههای تعبیه شده بر روی ماهوارهها،
اندازهگیریهای منظم و مستمر نواحی وسیعی از
سرزمین را امکانپذیر میسازند که برای بررسی اثرات
بسیاری از فرآیندهایی که موجب ایجاد آشفتگی در
سرزمین میشوند ،مناسب هستند مانند آشفتگیهای
فیزیکی (خشکسالی ،آتشسوزی و سیالبها) ،زیستی
(حشرات گیاهخوار و پاتوژنها) و انسانی (جنگلزدایی،
شهرنشینی و کشاورزی) .هدف از این مطالعه ،بررسی
و تحلیل پروفیل تغییرات پوشش گیاهی در منطقه
خوشاب استان خراسان رضوی با استفاده از شاخص-
های  NDVIو  EVIمحصول  MOD11Q1سنجنده
مادیس در سالهای  2698 ،2668میباشد .تصاویر
مربوطه بهصورت سالیانه با توان تفکیک  866متر و
سیستم مختصات سینوسی بهصورت ترکیبی از داده-
های  aquaو  terraتهیه شده است .برای بررسی
تغییرات با استفاده از روش طبقهبندی decision tree
با توجه به استاندارهایی که توسط ناسا ارائه شده اجرا
شد .ابتدا برای هر  valu90یک کالس تعریف شد
اولین کالس که با مقدار صفر تعیین میشود که
شامل پهنه مربوط به آب است .دومین کالس با مقدار
یک مربوط به جنگلهای همیشه سبز ،کالس دو
رابطه )9

19

جنگلهای پهن برگ ،کالس سه ،پهنههای جنگلی
برگریز سوزنی ،کالس چهار برگ ریزهای پهن برگ،
کالس پنج جنگلهای بهصورت ترکیبی،کالس شش
بوتهزار،کالس هفت پوشش ساوانا ،کالس هشت چمن-
زار ،کالس نُه تاالبها ،کالس  96زمین زراعی ،کالس
 99مناطق شهری ،کالس  92نواحی برفی ،کالس 93
پوششهای پراکنده ،کالس  99مناطق طبقهبندی
نشده ،و در نهایت نقشه حاصل از طبقهبندی صورت
پذیرفت .بعد از اینکه نقشه حاصل از طبقهبندی
صورت پذیرفت دوباره برای بررسی تغییرات مدنظر
یک طبقهبندی دیگر حاصل از بیشترین تغییرات ایجاد
شده درمنطقه صورت گرفت و در غالب یک خروجی
نهایی ارائه گردید.
تعیین آستانه
بسیاری از الگوریتمها پایش تصویر از قبیل الگورتیم
موجود در دستههای جبر و تبدیل نیازمند انتخاب
آستانه برای متمایز ساختن مناطق تغییر افزایشی و
کاهشی از بدون تغییر است (.)fung & ledrew, 1988
معموال برای انتخاب آستانه از دو روش استفاده می-
شود)9 :فرآیند آزمون و خطا)2 ،روش آماری در این
مطالعه از روش آماری که بر اساس انتخاب یک انحراف
معیار مناسب از میانگین است استفاده شد .برای اینکه
وزن اعداد با هر واحدی ثابت شود از روش استاندارد
کردن استفاده میشود برای استاندارد کردن دادهها از
رابطهی  9استفاده گردید:

مختلف از قبیل  2 ، 9/8 ، و غیره بررسی شد و
بهترین آستانه جهت تعیین مناطق تغییر و بدون تغییر
افزایشی و کاهشی مشخص گردید (جدول ( )9شکل
.)3

در رابطهی فوق  xiمقدار عددی هر پیکسل و
میانگین پیکسلها همچنین  sانحراف معیار پیکسلها
مقدار  zهم استاندارد شده متغییر میباشد در نهایت
برای تعیین بهترین آستانه انحراف از میانگینهای
x
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جدول  :0ارزیابی دقت تكنیک سنجش تغییرات

منبع :یافتههای تحقیق9310،

شكل  : 3تغییرات کاربری اراضی/پوشش گیاهی شهرستان خوشاب در سال 5002
منبع :یافتههای تحقیق9310 ،

نشده ،و در نهایت نقشه حاصل از طبقهبندی صورت
پذیرفت .بعد از اینکه نقشه حاصل از طبقهبندی
صورت پذیرفت دوباره برای بررسی تغییرات مدنظر
یک طبقهبندی دیگر حاصل از بیشترین تغییرات ایجاد
شده در منطقه صورت گرفت و در غالب یک خروجی
نهایی ارائه گردید بر این اساس مشخص شده است که
آستانهی تغییر در منطقهی مورد مطالعه با  9انحراف
از میانگین قرار داشته است پس از تعیین آستانهی
تغییر ،مناطق دارای تغییرات کاهشی ،افزایشی و بدون
تغییر مشخص گردیده است جهت ارزیابی دقت
تکنیکهای پایش تغییر پس از برداشت واقعیات
زمینی که از طریق بازدید میدانی و تصاویر ماهوارهای
 Google Earthبه دست آمد ،از دقت کل و ضریب
کاپا استفاده شد بر اساس نتایج به دست آمده مشخص
گردید که با دقت کل  19و ضریب کاپای  6/88را در

بحث و نتیجه گیری
در این مطالعه به منظور آشکارسازی تغییرات و تجزیه
تحلیل تغییرات از روش طبقهبندی  decision treeبا
توجه به استاندارهایی که توسط ناسا ارائه شده اجرا
شد .که ابتدا برای هر  valu90یک کالس تعریف شد
اولین کالس که با مقدار صفر تعیین میشود که شامل
پهنه مربوط به آب است .دومین کالس با مقدار یک
مربوط به جنگلهای همیشه سبز ،کالس دو جنگل-
های پهن برگ ،کالس سه ،پهنههای جنگلی برگریز
سوزنی ،کالس چهار برگ ریزهای پهنبرگ ،کالس
پنج جنگلهای بهصورت ترکیبی ،کالس شش بوتهزار،
کالس هفت پوشش ساوانا ،کالس هشت چمنزار،
کالس نُه تاالبها ،کالس  96زمینزراعی ،کالس 99
مناطق شهری ،کالس  92نواحی برفی ،کالس 93
پوششهای پراکنده ،کالس  99مناطق طبقهبندی
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ارزیابی پایش تغییرات پوشش گیاهی منطقهی مورد
مطالعه به خود اختصاص دادهاند .بخش عمدهای از
تغییرات افزایشی در منطقه خوشاب ناشی از عدم
وجود فرصتهای شغلی در منطقه برای جذب نیروی
کار مازاد و فقر اقتصادی ساکنان منطقه که فشار
مناطق با پوشش چمنزار از طرق دامداری سنتی به
باالترین حد خود رسیده و کاهش سطح چمنزارها را
به دنبال داشته است در مجموع میتوان بیان کرد که
روشهای سنجش تغییرات متفاوت ویژگیهای مربوط
به خود را داشته و هیچ روشی به تنهایی مناسب و
قابل استفاده برای تمام موارد نمیباشد و به خاطر
سختی شناسایی یک روش مناسب در عمل روشهای
مختلف سنجش تغییرات برای فراهم کردن بهترین
نتیجه براساس ارزیابی درستی یا ارزیابی کیفی مقایسه
و آزمایش شود در سال  2668کاربریهای پوششی
مربوط به منطقه خوشاب که مساحتی بالغ بر
 9161/9990از سطح استان خراسان رضوی را به خود
اختصاص داده است کاربریهای مربوط به این دوره

13

زمانی از جمله بوتهزار ،زمین زراعی ،پوششگیاهی
پراکنده ،چمنزار میباشد که برآورد تغییرات رخ داده
در کاربریهای مذکور بیشترین تغییرات به ترتیب
مربوط به پوشش چمنزار– بوتهزار ،در قسمتهای
شمالغربی شهرستان و کمترین تغییرات مربوط به
پوششگیاهی پراکنده در قسمتهای شمالغربی و
میانی شهرستان میباشد .همچنین بنا به مشاهدات
رخ داده مربوط به تصویر سال  2698نشان میدهد که
کاربریهای چمنزاری که در تصویر سال  2668به
بوتهزار تبدیل شده بودند کمترین تغییرات را به خود
اختصاص داده همچنین کاربریهای مربوط به بوته زار
بیشترین تغییرات را در این سال به خود اختصاص
دادهاند که از بوتهزار به پوشش گیاهی پراکنده تغییر
یافتهاند .در نهایت با توجه به تغییرات مشاهده شده
میتوان چنین نتیجه گرفت که این تغییرات بیشتر
مریوط به رنج ارتفاعی  9966متر تا  2206متر با
ضریب شیب  98تا  11درصد بودهاند.

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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