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 چکیده
 ويژههبهای گذشته شاهد تغييرات گسترده در کاربری اراضي و به دليل افزايش جمعيت و در نتيجه افزايش نياز به غذا، طي دهه

هدف از اين تحقيق، بررسي تغييرات کاربری اراضي دشت برتش در شهرستان دهلران استان ايالم طي  .هستيمافزايش اراضي کشاورزی 
تصاوير ماهواره لندست اين تحقيق، پس از تهيه  مانجا برایباشد. با استفاده از روش شيءگرا مي( 7333تا  7394)ساله  59دوره 

با استفاده از روش شيءگرا، نقشه  بعدو  انجام شدتصحيحات مورد نياز ، (5274) 8( و لندست 5227) TM (7388 ،)+ETM سنجنده
ين ميزان دهد که بيشترهای توليد شده نشان مينتايج حاصل از ارزيابي دقت نقشهکاربری اراضي مربوط به سه دوره زماني تهيه گرديد. 

درصد مربوط به تصوير  32و  82رين آن با مقدار کمت و 5227درصد مربوط به تصوير سال  32و  32دقت کل و ضريب کاپا با مقدار 
گذارد. درصد، دقت خوبي را به نمايش مي 35و  32نيز با مقدار  5274باشد. دقت کل و ضريب کاپا در تصوير سال مي 7388سال 
ن تغييرات را داشته هزار هکتاری، بيشتري 57کاربری مرتع متوسط با کاهش بيش از نشان داد که روند تغييرات کاربری اراضي نتايج 

ن افزايش آدهد، که دليل هزار هکتاری )دو برابری( را نشان مي 72بعدی، اراضي کشاورزی قرار دارد که افزايش بيش از  است. در رتبه
که دهد برابری را نشان مي 2/7باشد. کاربری مرتع فقير نيز روند افزايشي حدود جمعيت و وجود منابع آبي کافي در اين ناحيه مي

ي به اراض نزار نيز در ابتدا روند افزايشي، اما در ادامه به دليل تبديل شداراضي شوره باشد.تخريب مراتع متوسط مي دهندهنشان
دهنده دقت بسيار باالی اين روش ( نشان32-32( و ضريب کاپا )322-32دهد. ميزان دقت کل )کشاورزی، روند کاهشي را نشان مي

 باشد. اراضي ميدر تعيين کاربری 
 

 .برتشدشت  ،سازیقطعه ،ضريب کاپا ،دقت کل کاربری اراضي، :کلیدی هایواژه
 

.  

 مقدمه
زايي يعني تخريب اراضي در مناطق از ديدگاه کلي بيابان

 هایاثرمرطوب به علت  تا خشکخشک يمهنخشک و 
 ,UNEPانساني است )گوناگون ناشي از اعمال مخرب 

تغيير کاربری اراضي اهميت زيادی در ارزيابي  (.1991

کاربری اراضي شامل  د.استعداد اراضي به بياباني شدن دار
منظور رفع نيازهای گوناگون برداری از زمين بهانواع بهره

های پوشش سطح زمين، نمايي واقعي از نقشهانسان است. 
در سطح زمين مانند های زيستي و فيزيکي موجود پديده

 های ايجاد شدهگياهي، آب، بيابان، يخ، برف و پديدهپوشش
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 (. Akbarpour, 2011 &Yaghobzadehتوسط انسان است )
ضي و ضرورت ابا توجه به تغييرات روزافزون کاربری ار

آگاهي مديران و کارشناسان از چگونگي تغييرات رخ داده 
های رفع مشکلانديشي برای گذاری و چارهسياست برای

احتمالي، آشکارسازی تغييرات برای مشخص کردن روند 
et  Parkerرسد )تغييرات در طول زمان، ضروری به نظر مي

., 2003al.) های سنجش ای و تکنيکامروزه تصاوير ماهواره
های به هنگام و قابليت از دور، به دليل فراهم آوردن داده

ها ازجمله مام بخشای در تباالی آناليز، کاربرد گسترده
عنوان طبيعي و تهيه نقشه کاربری اراضي بهکشاورزی، منابع

 et alFeizizadeh ,.آمايش سرزمين دارند )های پايه در نقشه

Feizizadeh & , 2016; et al.Kashi Zenouzi 2015; 

Halali, 2009.) 
ای يکي از مهمترين بندی تصاوير رقومي ماهوارهطبقه

شود. اين اطالعات کاربردی محسوب ميهای استخراج روش
 پذير است. روش پيکسل پايهکار با استفاده از دو روش امکان

(Pixel based،) های عددی بندی ارزشکه مبتني بر طبقه
 (Object oriented) باشد و روش جديد شيءگراتصاوير مي

های عددی، از اطالعات مربوط به محتوا که عالوه بر ارزش
 بندی تصاوير استفادهطبقهيند افرينه نيز در و بافت و زم

های پيکسل پايه، هر روش(. Arekhi, 2015نمايد )مي
های همسايه پيکسل در تصوير را بدون توجه به پيکسل

ايه های پيکسل پکنند. مطالعات متعددی از روشبندی ميطبقه
استفاده کردند که در هر بررسي، از چندين روش پيکسل پايه 

 et alBreiman, 2001; Huang ;2002 ,.است ) شده استفاده

., et al., 2006; Gislason et alPal, 2005; Carreiras 

Blaschke, 2010 &2006; Brenning, 2009; Otukei ) . 

ءگرا به دليل استفاده از در اين راستا روش شي
پايه، توانسته است بر ضعف روش های دانشالگوريتم
استفاده نکردن از اطالعات هندسي و بافتي پايه در پيکسل

Eisank &gut Blaschke, 2010: Dra ,.اجسام غلبه کند )

تا  7342در اواخر دهه ها بيشترين توسعه اين روش (.2011
های پردازش صنعتي و استفاده در با کاربرد در برنامه 7382

افت بندی بدون نظارت بالگوريتم تصادفي مارکوف يا تقسيم

 Jain&  ؛7334زاده و همکاران، فيضي) شدانجام 

, 1991Farrokhnia.) بندی اختالف اساسي روش طبقه
ن در اي (پايهپيکسل)بندی طبقههای و ساير روششيءگرا 
روش شيءگرا تمامي تصوير به واحدهای مجزا در است که 
های تصوير را در شود. در واقع، اين روش پيکسلتبديل مي

بندی با معيارهای يکنواختي است، طبقه هايي که منطبقگروه
کند. بنابراين، روش شيءگرا ابتدا برای شناسايي واحدهای مي

در  ؛نمايدبندی کامل تصوير ميبندی اقدام به قطعهاساسي طبقه
د شوای موضعي ميمنجر به نتيجهها، ساير روشحالي که در 

 اها و يا نواحي است که بگذاری پيکسلکه علت آن عالمت
 ,Baatz & Schape) اندمعيارهای معرفي شده مطابقت داشته

های های شيءگرا يکي از مفيدترين روشروش (.1999
ه ها مبتني بر فرض تشابباشند. اين روشپردازش تصوير مي

روش  باشند.هر پيکسل به کالسي که در آن قرار دارد، مي
 شهای گوناگون مانند علوم محيطي و پايشيءگرا در زمينه
 Blaschke, 2010; Linke& رود )باليا بکار مي

., 2012et alMcDermid, 2011; Van Den Eeckhaut .) 
 بندیبندی شيءگرا روشي مبتني بر قطعههطبق

(Segmentation) يند افربندی تصوير، باشد. قطعهمي
های ها بر اساس همگني پديدهسازی پيکيسليکپارچه

 فاکتور پهنای پنجرهتصويری است و بر اساس چهار 
(Window width) ، تشابهدامنه (Similarity Tolerance) ،

 و واريانس وزني (Weight Mean Factor) ميانگين وزني
(Weight Variance Factor) شود )کنترل ميArekhi, 

در داخل خود همگن بوده و تنها نماينده  دباي(. قطعات 2015
ناهمگني و اختالف بين يک طبقه باشند و در عين حال، بايد 

 Definiensهای مجاور در تصوير وجود داشته باشد )پديده

Imaging Gmb, 2006) .بندی شيءگرا، کيفيت هدر طبق
کيک ها ارتباط مستقيمي با تفسازی و تعيين مقياس قطعهقطعه

ای دارد و با افزايش اين شاخص مکاني تصوير ماهواره
بندی توليد نموده و دقت طبقه هايي با کيفيت باالتوان قطعهمي

 ها،از روشنوع را تا حد زيادی افزايش داد. اصطالحاً به اين 
شود که در مقايسه با پايه نيز گفته ميهای دانشروش
 برایبندی، از اطالعات بيشتری های سنتي طبقهروش
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گرا با بندی شيءدر طبقه کنند.ها استفاده ميبندی پديدهطبقه
از اطالعات مربوط به شکل، بافت و اطالعات  توجه به اينکه

ه بندی در مرحله اول بکنند، طبقهطيفي تصوير استفاده مي
. دوشميصورت گام به گام با تعريف روابط همسايگي انجام 

در ادامه با توجه به مقياس و قدرت تفکيک مکاني تصوير، 
سازی بين اشياء برقرار شده و روابط توپولوژی و قطعه

 et alFeizizadeh ,.شوند )مي بندیتصويری طبقه شيءهای

 دهندهنشان در اين زمينه، انجام شدهبررسي مطالعات  (.2015
های شيءگرا در استخراج نقشه بندیاستفاده روزافزون طبقه

 برای Halali (5223)و  Feizizadehباشد. کاربری اراضي مي
گذار يرثأتگرا و پارامترهای پايه، شيهای پيکسلمقايسه روش

 غربيکاربری اراضي استان آذربايجان و بندی پوششدر طبقه
وش ر درها بندیصحت کلي طبقهبه اين نتيجه رسيدند که 

در هر دو شاخص صحت  %4 برابرگرا با افزايش دقت شيء
 ای از دقت باالتریبندی تصاوير ماهوارهکلي و کاپا، در طبقه

 .برخوردار است
دشت  اراضي کاربری نقشه تهيه تحقيق، اين اصلي هدف

در استان ايالم در سه دوره زماني مختلف با استفاده از  برتش

و  5274و  5227، 7388های سال ETM+و  TMتصاوير 
 باشد.بندی شيءگرا ميروش طبقه

 

 هامواد و روش
 منطقه مورد مطالعه
هکتار، در  24327 با مساحت برتش منطقه بياباني

 گرفته قرار ايالم استان در و دهلرانشهرستان شرقي جنوب

 تا 44°7´2/22" جغرافيايي موقعيت در که است
 35°48´3/74"تا  35°35´4/3" و طول شرقي 25°44´3/78"

 متر 772 منطقه ارتفاع قلحدا .است شده واقع عرض شمالي

اين  .باشدمي دريا سطح از متر 443 برابر آن ارتفاع کثرحدا و
بندی اقليمي کوپن، جزء اقليم خشک با همنطقه از نظر طبق

بر اساس آمار هواشناسي،  .آيدهای گرم به حساب ميتابستان
 متر، متوسط تبخيرميلي 594 منطقه مطالعاتي متوسط بارندگي

 4/37متر و متوسط دمای ساليانه ميلي 3223ساليانه  و تعرق
 و ايران در را عهمطال مورد موقعيت منطقه 7 شکل .باشدمي

 دهد.ايالم نشان مي استان

 

 
 در کشور و استان ایالم موقعیت منطقه مورد مطالعه -1 شکل
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 روش تحقیق

 به TM تصاوير ماهواره لندست سنجندهدر اين تحقيق از 
و لندست  8/4/5227 تاريخ به ETM+ 7/4/7388 تاريخ

استان ايالم واقع در شهرستان دهلران ، 3/3/5274 تاريخ به 8
سازمان جغرافيايي ارتش  522222:7و نقشه توپوگرافي 

بندی و پردازش، طبقه برای همچنين استفاده شد.
 ENVI 5.4 ،IDRISIافزارهای نرماز  هاوتحليل دادهتجزيه

SELVA، ARC GIS 9.2  وEXCEL 2013  .استفاده شد
 باشد.شرح ذيل ميبه در اين تحقيق مراحل کار

 
 زمینیو تهیه نقشه پوششتفکیک کاربری اراضی 

، 7388های بندی تصوير ماهواره لندست سالدر طبقه
 ، پنج کالس کاربری اراضيبرتشدر دشت  5274و  5227

مشتمل بر اراضي کشاورزی، مرتع متوسط، مرتع فقير، مناطق 
از  های تعليميزار تعيين شدند. نمونهمسکوني و اراضي شوره

سطح منطقه با استفاده از بازديدهای ميداني و تصاوير 
ه، با استفاده از در ادام آوری شد.ای گوگل ارث جمعماهواره
های پوشش اراضي در محدوده های تصاوير، کالسويژگي

بندی در روش شيءگرا مورد مطالعه وارد و نسبت به قطعه
های پوشش اراضي مربوط به ترتيب نقشهاقدام شد. بدين

(. در 4دست آمد )شکل به 5274و  5227، 7338های سال
منطقه،  برداری تصادفي از سطحمرحله بعد، با نمونه

 5پارامترهای دقت کل و ضريب کاپا بدست آمد که در شکل 
پس از انجام تصحيحات هندسي و  نشان داده شده است.

ای و برش آن در محدوده راديومتری بر روی تصاوير ماهواره
 مورد مطالعه، اقدام به تهيه و استخراج نقشه کاربری اراضي،

بری با استفاده طبقه کار 8بندی نظارت شده به روش طبقه هب
( و 243 و 435) (RGB) از تصوير ترکيب رنگي کاذب

تفاوت مرتع متوسط و مرتع فقير در  .گرديداطالعات کمکي 
پوشش  ترتيبکه به باشدميزان تاج پوشش و سطح پوشش مي

درصد برای مرتع فقير و متوسط  52و بيشتر از  52کمتر از 
تفکيک آنها از  برایو  ( 2008et alMatinfar ,.) شد استفاده
ي و همچنين بازديد ميدان گياهيپوشش طيفي کاربریبازتاب 

منظور انتخاب بهترين ترکيب رنگي از بهاستفاده گرديد. 

 تهيه برای (.7( استفاده شد )جدول OIFشاخص مطلوبيت )
 يراز تصاو 5227 و 7388 هایسال تعليمي هاینمونه

Google Earth 7:52222 ييهوا یهاعکس ينو همچن 
کديگر ها از يبندی و تفکيک کاربریمبنای طبقه استفاده شد.

که توسط سازمان ) 7389 سال گياهياستفاده از نقشه پوشش
منظور . بهبود (ها، مراتع و آبخيزداری کشور تهيه گرديدهجنگل

ربری های کاای با نقشهبندی نيز مقايسهبررسي صحت طبقه
 منظور بهبدين. انجام شدموجود و همچنين بازديدهای ميداني 

فراخور سهم هر طبقه، تعداد مناسبي نمونه تعليمي بطور 
های ميداني و تصاوير رنگي تصادفي با استفاده از بررسي

بررسي تشابه طبقات و ميزان  برای کاذب انتخاب گرديد.
ارزيابي کمّي  ها، از روشپذيری و تباين کالسهتفکيک
ز پذيری آنها با استفاده اپذيری استفاده و تفکيکتفکيک

 (Transformed Divergence) شاخص واگرايي تبديل شده
ا بندی تصويرها، بمنظور بررسي دقت طبقهبه شد. بررسي

ا ب های آزمايشي، نسبت به محاسبه صحتاستفاده از نمونه
های آماری صحت استفاده از ماتريس خطا و محاسبه پارامتر

توليدکننده و دقت استفاده کننده اقدام  کل، ضريب کاپا، دقت
 شد.

 
 بندی شیءگراطبقه

 های پوششيندی است که کالسابندی شيءگرا فرطبقه
 ;Yan, 2003دهد )اراضي را به اشياء تصويری ارتباط مي

Blaschke, 2009بندی، هريک از اشياء يند طبقها(. پس از فر
يابند. اين نوع اختصاص مي هاي از کالستصويری به يک

بندی بر اساس منطق فازی استوار است و ارزش عوارض طبقه
را به ارزش فازی )بين صفر و يک( با درجه عضويت معين 

ا درجه ها بيند پيکسلاکند. در اين فربرای هر کالس تبديل مي
وند و شبندی ميعضويت متفاوت در بيش از يک کالس طبقه

ر بندی ب، طبقهعضويت نسبت به هر کالسدرجه  بر اساس
 شود. مهمترينترين همسايه انجام مياساس الگوريتم نزديک

 Feizizadehباشد )سازی ميبندی شيءگرا، قطعهبخش طبقه

& Halali, 2009.) 
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 ی تصاویر لندسترین ترکیب رنگتن بهی( برای تعیOIFنتایج شاخص مطلوبیت )-1جدول 

 9باند  2باند  4باند  3باند  5باند  7باند  

 - - - - - 7 7باند 

 - - - - 7 33342/2 5باند 

 - - - 7 339599/2 383282/2 3باند 

 - - 7 338453/2 39738/2 345738/2 4باند 

 - 7 328234/2 335472/2 334228/2 337223/2 2باند 

 7 334834/2 335245/2 337423/2 384497/2 343857/2 9باند 

 
 (Segmentation) سازیقطعه

وير بندی تصسازی اولين و مهمترين مرحله در ريزطبقهقطعه
(.  Ni, 2008 &Huangباشد )به واحدهای تصويری مجزا مي

ل های همسايه در داخقطعه يا سگمنت به معني گروهي از پيکسل
است که شباهت ارزش عددی، مهمترين معيار مشترک يک ناحيه 

ءهای تصويری شي. ( 2008et alFeizizadeh ,.هاست )آن
بندی شيءگرا سازی که مبنای طبقهقطعهفرايند حاصل از 

ويژگيهای باشند، دارای حجم زيادی از مشخصات و مي
شند و باهای زميني متناظر با خودشان در سطح تصوير ميپديده

در قيم طور مستبه، شودبا دقت بيشتری انجام فرايند ين هر قدر ا
 Chaudhuri& خواهد داشت )تأثير بندی شيءگرا کيفيت طبقه

., 1998et alSarkar, 1995; Hofmann .)  فرايند در
ءهای تصويری در سطح تصوير بر اساس شي سازی،قطعه

 ها،تفکيک مکاني و طيفي تصوير بوسيله گروهي از پيکسل
ها های طيفي و هندسي که کارشناس برای کالسبا ويژگيمطابق 

ی سازقطعهفرايند کارشناس در  شود.کند، انجام ميتعيين مي

تواند با در نظر گرفتن پارامترهای شکل، بافت، ضريب مي
سازی را انجام داده و قطعهفرايند فشردگي و معيار نرمي شکل، 

يات بر اساس نسبت اهميت هريک از عوامل در خصوص
 ای، نسبتاستخراج از تصاوير ماهوارهبرای های مورد نظر کالس

 Feizizadehسازی اعمال نمايد )قطعهفرايند اهميت آنها را در 

Halali, 2009 &.) افزار نرمIDRISI SELVA  تصوير را بر
اساس چهار فاکتور: پهنای پنجره، تلرانس تشابه، ميانگين وزني 

يزان کند که بهترين مو واريانس وزني به قطعات همگن تقسيم مي
آيد اين فاکتورها بر اساس هر تصوير با آزمون و خطا بدست مي

(., 2003et alMori ). ندی بگذار در قطعهفاکتور تأثير مهمترين
 722هر چه ميزان اين شاخص به البته تشابه است.  نهدامتصوير، 
يند افرشود. اين مي چکتر گردد، اندازه نهايي قطعات کونزديک

دست تا زماني که بهترين نتيجه بر اساس نظر استفاده کننده به
 5جدول  (. 2008et alMatinfar ,.) بيايد، تکرار خواهد شد

 .دهدتحقيق نشان مياين ميزان تغييرات و تکرارها را در 

 

 ندی برای منطقه مورد مطالعهمقدار بهینه پارامترهای قطعه -2 دولج

 حالت انتخاب شده دامنه تغییرات تکرار فاکتور

 پهنای پنجره

 تشابه دامنه

 فاکتور ميانگين وزني

 فاکتور واريانس وزني

  3تا  7

72 ،32 ،22 ،42 ،32 

 3تا  7

7/2 ،52/2 ،4/2 ،9/2 ،4/2 ،8/2 

72 - 2 

722 - 2 

72 - 2 

7 - 2 

9 

42 

2 

8/2 
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بندی شده و نمونه در مرحله بعد بر اساس تصوير طبقه
بندی تعليمي انتخاب شده از ميان آنها، تصاوير با روش طبقه

 گردد که معموال از روش حداقلبندی ميپيکسل پايه طبقه
استفاده  (Minimum distance of mean) فاصله از ميانگين

 بندی شده وافزار بر اساس تصوير طبقهکند. در ادامه نرممي
بندی پايه، تصوير را با روش شيءگرا طبقهبندی پيکسلطبقه
دامنه ر، بندی تصويدر قطعهثيرگذار أتمهمترين فاکتور کند. مي

تر نزديک 722اين فاکتور به  هر چه ميزانالبته باشد. تشابه مي
 تا زمانييند افرگردد. اين باشد، اندازه قطعات کوچکتر مي

کننده تکرار خواهد شد که بهترين نتيجه بر اساس نظر استفاده
 (.  2008et alMatinfar ,.)آيد بدست 

 
 بندیارزیابی دقت طبقه

کار آمده و بهارزيابي دقت برای درک بهتر نتايج بدست
گيری حائز اهميت است. اين نتايج برای تصميمبردن 
 ترين پارامترهای برآورد دقت شامل دقت کليمعمول

(Overall accuracy)دقت توليدکننده ، (Producer`s 

accuracy)دقت کاربر ، (User`s accuracy) و ضريب کاپا 
(Kappa coefficient)  هستند(., 2004et alLu ). 

 

 نتایج
بندی تصاوير و تهيه نقشه کاربری هدر اين مطالعه، طبق

ه بندی نظارت شدکه يک روش طبقه شيءگرااراضي، به روش 
 بندیطبقه دقت بررسي برای(. 3 است، انجام شد )شکل

 به آزمايشي، نسبت هایگيری از نمونهبهره تصويرها، با

 محاسبه خطا و ماتريس از یريگبهره با دقت محاسبه

توليدکننده و  کاپا، دقت ضريبکل،  دقت آماری یهاشاخص
 چندين ،5 جدول آناليزاز  (.3شد )جدول  بردار اقدامدقت بهره

 السک که شد مشاهده نخست اينکه: شودمي گرفته مهم نتيجه
، %722 کنندهاستفاده و هکنندتوليد دقت با يمسکون ياراض

شده  کيو تفک صيتشخ 5274و  5227 سال یبرا بيترتبه
دهنده قابليت تفکيک طيفي باال برای اين اين نشان ؛است

ترين طبق نتايج مشاهده شد که پاييندوم اينکه کالس است. 
. بوده است يمسکون يکننده در مورد کالس اراضدقت توليد

 %94 و %98و استفاده کننده  هکنندتوليد دقتاين کالس با 
ه ب توانيم را آن ليدلبندی شده است. طبقه 7388 سال یبرا

 . تدانس زارشوره ياراض یکاربر با یکاربر نيا کيتفک عدم
گردد، بيشترين ميزان دقت کل مربوط همچنين مشاهده مي

درصد، بيشترين  32با مقدار  5274و  5227های به سال
 درصد، کمترين 32با مقدار  5227ضريب کاپا مربوط به سال 

درصد و  82با مقدار  7388دقت کل مربوط به سال ميزان 
درصد  32با مقدار  7388ريب کاپا مربوط به سال ضکمترين 

نيز با  5227باشد. دقت کل و ضريب کاپا در تصوير سال مي
 گذارد.درصد، دقت خوبي را به نمايش مي 32و  32مقدار 

 
 2012 و 2001، 1811های ای سالکاپا برای تصاویر ماهوارهکننده، دقت کل و ضریب کننده، استفادهنتایج ارزیابی دقت تولید-3جدول 

 کالس

1811 2001 2012 

دقت 
 کنندهتولید

 کنندهاستفادهدقت 
دقت 

 کنندهتولید
 کنندهاستفادهدقت 

دقت 
 کنندهتولید

 کنندهاستفادهدقت 

 34 82 34 34 32 39 کشاورزی

 47 33 33 39 88 37 مرتع متوسط

 37 39 32 37 83 82 مرتع ضعيف

 722 34 44 722 94 98 مسکوني

 32 38 35 34 94 37 زارشوره

 32 32 82 کل دقت
 35 32 32 ضریب کاپا
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 2012و  2001، 1811های نقشه کاربری اراضی دشت برتش استان ایالم در سال -2شکل 

 
بيشترين تغييرات کاربری اراضي طي ، 5با توجه به شکل 

های ، مربوط به کاربری5274تا  7388ساله  59دوره 
ت دشبا توجه به اينکه باشد. کشاورزی و مرتع متوسط مي

برتش دهلران از لحاظ منابع آبي مشکلي نداشته و آب اين 
های برداری از چاهرودخانه ميمه و بهرهناحيه از استان، از 

 72شاهد افزايش بيش از  روازاينگردد، ميمين أت کشاورزی
ساله هستيم.  59هزار هکتاری اراضي کشاورزی طي اين دوره 

هزار  57در مقابل، مساحت کاربری مرتع متوسط بيش از 
هزار هکتار آن به اراضي  72هکتار کاهش داشته است که 

مساحت کاربری مرتع فقير بيش کشاورزی تبديل شده است. 
دهد که ناشي از تخريب در ر افزايش نشان ميهزار هکتا 4از 

مساحت منطقه مسکوني نيز با شيب  باشد.مرتع متوسط مي
، 7388هکتار در سال  755که از طوریهتندی افزايش يافته، ب

چهار رسيده و افزايش بيش از  5274هکتار در سال  224به 

1002 2811 

1022 
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اين موضوع بيش از هر چيز،  دهد.و نيم برابری را نشان مي
ساله  59دهنده افزايش جمعيت انساني طي اين دوره ننشا
از همين ثر أمتباشد که افزايش اراضي کشاورزی نيز مي

باشد که افزايش نزديک به دو برابری را افزايش جمعيت مي
 طي اين دوره داشته است.

 زار طي اين دوره، روند کامالًکاربری شورهالبته 

 7254زار از صعودی نداشته است. ميزان اراضي شوره
 5227هکتار در سال  5954به  7388هکتار در سال 

به  5274رسيده است، اما در دوره بعدی يعني تا سال 
هکتار رسيده است که دليل اين امر، تبديل مقداری  5584

ه اند، بزار که شوری بسيار بااليي نداشتهاز اراضي شوره
 باشد.اراضي کشاورزی مي

 

 
 )بر حسب هکتار( 2012و  2001، 1811های اراضی مربوط به سه دوره زمانی مساحت هریک از کاربری -3شکل 

 
 (Crosstabپایش تغییرات )

بندی شده يک های دو نقشه طبقهدر اين روش، کالس
شود. در نتيجه با استفاده از اين به يک با هم مقايسه مي

روش امکان تعيين تغييرات رخ داده در هر کالس نسبت به 
، نقشه حاصل از قطع دادن 3کالس ديگر وجود دارد. شکل 

است.  5274و  7388های شده در سال بندیدو نقشه طبقه
های مختلف نقشه کاربری اراضي اين نقشه تغييرات کالس

های مختلف کاربری اراضي سنسبت به کالرا  7388سال 
ارائه  4 دهد. نتايج اين شکل در جدولنشان مي 5274سال 

دهد که هر کاربری چند شده است. اين جدول نشان مي
هکتار به کاربری ديگر تبديل شده است. بيشترين تبديالت 

 73933مربوط به تبديل مرتع متوسط به اراضي کشاورزی )
باشد. هکتار( مي 9982) مرتع متوسط به مرتع ضعيف هکتار

 باشند.رات کم و يا ناچيز مييساير تغي
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 )برحسب هکتار( 2012تا  1811های های کاربری اراضی طی سالنتایج آمار پایش تغییرات در طبقه -2 جدول

 زارشوره مسکونی مرتع ضعیف مرتع متوسط کشاورزی کالس

 423 4 4932 73933 75354 کشاورزی

 2 2 2 9347 744 مرتع متوسط

 2 2 3855 9982 5333 مرتع ضعيف

 2 728 557 742 222 مسکوني

 922 2 434 439 323 زارشوره

 

 
 2012تا  1811های کاربری اراضی سالپايش تغييرات نقشه  -2 شکل

 

 بحث 
های طبيعي ازجمله علتزيستي و تخريب منابع مسائل محيط

زيست هستند. های مديريت ريسک و بحران محيطايجاد راهکار
روند روزافزون تخريب منابع در بسياری از نقاط جهان، تهديدی 

پژوهش با استفاده از اين شود. جدی برای بشريت محسوب مي
ها و تکنيک دورسنجي به بررسي تغييرات کاربری اراضي داده

آن  طييمح يستمسائل ز يابيارز برای الماي استان برتشدشت 

 جينتا .است پرداخته زايييابانو ب ياراض يبتخر يلاز قب
 يریو اعتمادپذ ييدهنده کارانشان يقتحق ينآمده از ابدست

باشد يم ياراض یدر استخراج نقشه کاربر يءگراروش ش یباال
که با  (استفاده مورد هایسال یبرا %32یباال یکاپا يب)ضر

 ين. با ا( مطابقت دارد5277) Myint( و 5272) Arekhiنتايج 
 یو خطا یبندقطعه ينهبه یدر انتخاب پارامترها يتحال محدود

 یبندقطعه یهايباز مشکالت و آس یبندبالقوه موجود در قطعه
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موجود در  یشود. خطاهايمحسوب م يءگراروش ش ينوعو به
اضافه شدن( در  ياباعث بروز خطا )حذف  توانديم یبندقطعه
روش را دچار چالش  ينموضوع استفاده ا ينشود و ا یبندطبقه
 یبندبودن دقت طبقه يينعمده پا يلدال ازخواهد نمود.  یجد

 يفيط يپوشانکاهش دقت هم ،7388سال  در مسکوني یکاربر
 و مقايسه با ها بوده است.یکاربر یدر الگو يو مشابهت نسب

 ساختار که وضعيت نمود بندیجمع توانمي ،هايافته سيبرر

 دليل به فعلي، شرايط مطالعه در مورد منطقه سرزمين سيمای

 روند بيانگر و اختاللي صورت به گذشته تبديالت و تخريب

 پيامدهای از يکي اينکه به توجه با بنابراين. است تخريب توسعه

زايي و بيابانافزايش  زمان طي در هازمين و تبديل تخريب
به  توجه با که گرفت توان نتيجهمي تخريب تنوع زيستي است،

 تخريب احتماالً ،سازیافزايش جمعيت و معادن و همچنين راه

 چرای و باير اراضي وسعت طبيعي، افزايش گياهيپوشش

نگهداشت  قابليت کاهش و گياهيکاهش پوشش با دام رويهبي
راه به هم منطقه را دربا شدت بيشتری  ، سرعت تخريببارش

در  ها بيانگر روند کلي تخريبروند تغييرات کاربری داشته است.
 يهايتوسط کاربری مرتع متوسطمنطقه از طريق جايگزين شدن 

تيم. هسزار و شورهمسکوني اراضي کشاورزی، مرتع فقير، همانند 
ساير  افزايشي روند و متوسطپوشش مرتع  وسعت کاهش
های کاربری تخريب کلي در منطقه و جايگزينيها بيانگر کاربری
دهنده افزايش جمعيت و تر در منطقه است که نشانضعيف

کل )ش همچنين افزايش فشار انساني در عرصه مورد مطالعه است
 يکديگر متفاوت با مختلف مناطق در زاييبيابان اصلي عامل .(4

 ديگر مناطقي و در گياهيپوشش تخريب مناطق برخي در است.

 اغلب است. در زايياصلي بيابان عامل زيرزميني آب سفره افت

 اثر در گياهيپوشش تخريب در قالب انساني مطالعات، دخالت

 شده معرفي زاييبيابان اصلي عامل عنوانبه دام رويهبي چرای

 مطرح دام چرای دهلران برتشدشت  منطقه در که حالي است. در

 تغيير و منطقه، تبديل در زمين تخريب اصلي باشد. عاملنمي

تر ضيف هاساير کاربری افزايشي و متوسطمرتع اراضي  کاربری
ساله  59بيشترين تغييرات کاربری اراضي طي دوره  باشد.مي

های کشاورزی و مرتع ، مربوط به کاربری5274تا  7388
هزار  72شاهد افزايش بيش از که طوریبهباشد. متوسط مي

و در هستيم  ساله 59دوره  طي اين هکتاری اراضي کشاورزی
 هکتار هزار 57 زا يشمرتع متوسط ب یمقابل، مساحت کاربر

 هزار 4 از بيش فقير مرتع کاربری مساحت. دهدنشان مي کاهش
 سطمتو مرتع در تخريب از ناشي که دهدمي نشان افزايش هکتار

توسعه منطقه،  زارشوره کاهش مساحت. از داليل عمده باشدمي
 است.و افزايش سطح زير کشت توسط کشاورزان 

های ترسالي يا مناطقي که با افزايش در سالسفانه أمت
 های نوين وبجای استفاده از روش منابع آبي روبرو هستيم،

وری در واحد سطح، روز به روز مساحت اراضي افزايش بهره
 يابد و اين روند تا زمان افزايش منابعکشاورزی افزايش مي

آبي حالت مثبت داشته و پس از آن و با کاهش منابع آبي، 
برداشت  برایاراضي کشاورزی رها شده و به مناطقي 

 باعث افزايش مسئلهگردد که اين رسوبات بادی تبديل مي
شود. زايي مياز پديده بيابانثر أمتالشعاع سطح اراضي تحت

د موربياباني شدن در منطقه يندهای افردر حال حاضر  گرچه
با توجه به روند  اما ،مطالعه چندان نمود ظاهری نيافته است

 سئلهمهای افراط گونه، اين برداریتغيير کاربری اراضي و بهره
های آينده بيشتر صدق خواهد در سال برتشدر منطقه دشت 

ها و کرد. چون در اين منطقه با توجه به کاهش بارندگي
سطح اراضي کشاورزی رود که افزايش دوره خشکي انتظار مي

 کاهش و بر سطح اراضي باير افزوده شود.
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Abstract 
     Over the past decades, due to increased population and consequent increase in the need for 
food, we have seen extensive changes in land use, and in particular, the increase of agricultural 
lands. The aim of this study was to evaluate the changes in land use in the Bartash plain in 

Dehloran city of Ilam province during 26 years from 1988 to 2014 using the object-oriented 
approach. To accomplish this research, the necessary corrections were made after the acquisition 
of Landsat TM (1988), ETM + (2001) and Landsat 8 (2014) satellite images, and then, using the 
object-oriented method, the land use map was prepared for the three time periods. The results of 
the evaluation of the accuracy of the produced maps show that the highest accuracy and Kappa 
coefficient with the values of 90 and 95% correspond to the image of 2001, and the lowest them 
with the value of 80 and 90% was related to the image of 1988. Total accuracy and Kappa 
coefficient in the image of 2014 with 90% and 92%, respectively show a good accuracy. The 
results of land use change trend showed that the land use of the fair rangeland had the most 
changes with a decrease of more than 21 thousand hectares. Agricultural lands are in the next 
place, showing an increase of over 15,000 hectares (twofold) that could be due to the increase in 
population and the availability of adequate water resources in this area. The land use of poor 
rangelands also shows an increasing trend of 1.5 fold, indicating the degradation of fair 
rangelands. The saline lands initially show an increasing trend but then show a decreasing trend 
due to converting to agricultural lands. The overall accuracy (900-90) and kappa coefficient (95-
90) indicate the high accuracy of this method in determining the land use. 
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