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 چکیده

-هایی است که در طول سالیکی از حوضهو شده وااع رانیا یغربدر شمال هیاروم یاچهیدر زیقبر یحوضه

تغییرات کاربری  افزایش  هاخشک شدن دریاچه  بیالن منفی قبخوان ابیلهای جدی از های اخیر با چالش

به  مصرفکمو تغییر الگوی کشت از سمت محصوالت زراعی قبی و باغی  سطح زیر کشت اراضی

دانش عمیق از  بهتر ق  در حوضه داشتن تیریمنظور مدبه محصوالتی با نیاز قبی باال مواجه شده است.

منابع اطالعاتی و قماری  متأسفانه. ضروری استقرایش اراضی و نوع کاربرد قن  ازجمله هیپااطالعات

 نیاز ا یهدف اصل باشند.متنااض می بعضاًموجود در مورد وضعیت کاربری حوضه پراکنده  ناکافی و 

 یو بررس هیحوضه اروم یو سطح پوشش منابع قب یو باغ یقب یزراع یکشت اراض ریسطح ز یمطالعه بررس

 یکاربر راتییتغ حاضر  مطالعه لذا .باشدیممیالدی  2013تا  1976 یهاها در فاصله سالقن راتیینحوه تغ

 با 2013 و 2010  1976 یهاسال در را( یقب کشت یکاربر بر دیتأک)با  هیاروم اچهیدر زیقبر حوضه یاراض

 یبررس مورد لندست یاهماهوار ریتصاو( ییدرستنما حداکثر)روش  شدهنظارت یبندطبقه روش از استفاده

تا  2001 یهاسال فاصله در سیمود سنجنده نیزم پوشش محصوالت از استفاده با نیهمچن .دهدیم ارار

  است.  دهیگرد لیبازه استخراج و تحل نیدر ا هیحوضه اروم در( Land Cover) نیپوشش زم راتییتغ 2012

 در  یباغ و یقب یزراع یاراضکه مساحت مجموع  دهدیم نشان مطالعه نیا از حاصل جینتااز  یبرخ

 نسبت لذا. باشندیم کیلومتر مربع 4337و  4083  3186معادل  بیبه ترت 2013و  2010  1976 یهاسال

 یکشاورز یاراض مساحت نسبت. باشدیم 1.36 برابر 1976 سال به 2013 سال در یو باغ یقب یزراع یاراض

 حاصل مساحت به 2013مربوط به سال   لندست  یاماهواره ریاز تصاو دهش استخراج یاراض یدر نقشه کاربر

قنچه در  یطورکلبه. باشدیم 0.74  برابر 2012به سال  مربوط سیمود سنجنده نیزم پوشش محصول از

 یاراضکشت   ریسطح ز شیشامل افزا دادهرخ 2013و  1976 یهاسال نیو در ب هیاروم دریاچه قبریز حوضه

 .است اچهیدر سطح کاهش و یباغ و یقب یزراع

 حرداکثر  روش لندسرت   ریتصراو   یاراضر  یکراربر  راتییر تغ ه یر اروم اچره یدر زیر قبر حوضره : هادواژهیکل

 یباغ و یقب یزراع یاراض س یمود سنجنده نیزم پوشش محصول  ییدرستنما
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 مقدّمه-1

 در شرور فوق یدائم یهااچهیدر نیتربزرگ از یکی ران یا یاسالم یجمهور یغربشمال در هیاروم یاچهیدر

 جران یقذربا یهااستان نیماب ییایبه لحاظ جغراف که است انهینوع در خاورم نیاز ا اچهیدر نیتربزرگجهان و 

ترا   50/44و  یعرر  شرمال   یدرجره  20/38ترا   45/36 یدر محردوده  و یغربر  جانیقذربا وکردستان   یشرا

 جرامع  تیریمرد  یبرنامره  ؛Sima and Tajrishy, 2013)). اسرت  افتهیاسرتقرار  یطرول شررا   یدرجره  10/46

 ریمس همراه به کشور  در هیاروم یاچهیدر زیقبر یحوضه یریگ ارار محل  (1) شکل .(1389 ه یاروم اچهیدر

در حردود   یدر دوران پرقبر  اچره یسرطح در  حرداکثر . دهدیم شینما را هیاروم اچهیبه در یمنته یهارودخانه

کاهش داشته و مطرابق   اچهیوسعت در یدالیم 1995از سال   حالنیباااست؛  شدهیابیارز لومترمربعیک 6100

 2366برره  یالدیمرر 2011سررال  اوتلندسررت  در  یمرراهواره یهرراداده لیرراز تحل قمرردهدسررتبررهاطّالعررات 

مترر( و   4/5عمق بوده )عمق متوسط نسبتاً کم اچهیدر یقب یبدنه .(Pengra, 2012است ) دهیرس لومترمربعیک

 یبرا شده گزارشاست؛ حداکثر عر   ریّمتغ یجنوب -یشمال یاستادر ر لومتریک 145تا  130از  اچهیطول در

مترر   6ق  و پررق  در حردود   کرم  یهانوسانات سطح ق  در سال زانی. مباشدیم لومتریک 58معادل  اچهیدر

 .(1389 ه یاروم اچهیجامع در تیریمد یاست )برنامه

 یقن از سرو  یدرونر  ریبه همراه جزا هاچیدر نیسبب شده تا ا هیاروم یاچهیدر فردمنحصربه یهایژگیو

 کیاکولوژ یهاداشتن ارزش لیبه دل اچهیدر نی. اشودیثبت جهان یعیطب گاهرهیذخ عنوانبه 1ونسکویسازمان 

 عنوانبه کشور ستیزطیمححفاظتیعال یشورا 63 یشماره یمصوبه  اسابر 1346 درسال  فردمنحصربهو 

 افتهیارتقا  یپارک مل عنوانبه 1354در سال  یعال یشورا 63 یشماره یو طبق مصوبه شده حفاظت یمنطقه

 منراطق ازیکر ی عنروان بره ( یمسرکون یوکرره )انسران   2MAB مصروبات براسرا   1356درسرال  نیهمچنر . است

قن در  ریر جزا یبرا تمرام   اچهیدر نیاست. ا دهیدر سطح جهان به ثبت رس کرهستیز یهاگاهرهیذخ یالمللنیب

 یالمللر نیبر  یو از طررف مسسسره   ثبترامسرر  ونیدرکنوانسر  یالمللر نیب یهاازتاال  یکی عنوانهب 1354سال 

  رامسرر  ونیکنوانسر  تیسااست )و  شده انتخا پرندگان  یهاگاهستیز نیتراز مهم یکی عنوانبهها تاال 

 عنروان بره قن  یاامرار  یهرا و تاال  اچهیدر نیا ن یعالوه بر ا .(1390 ران یا مشاور مهندسان یجامعه ؛1971
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انتخا   1ملل سازمان عمران یبرنامه مشارکت با رانیا یهاتاال  از حفاظت طرح ینمونه یهاتیسا از یکی

 است. گردیده

 هیاروم یاچهیدر به یمنته یهارودخانه ریمس همراه به کشور  در هیاروم یاچهیدر زیقبر یحوضه یریارارگ محل -1شکل 
 

: نمرود  یبنرد طبقره  ریر ز یهرا دسرته  به توانیم را اچهیدر کیاکولوژ یعمده راتییتغ نیترمهم از یبرخ

 کراهش  ا یر قرتم دیشد کاهش و نمک غلظت شیافزا زار شوره عیوس یهاپهنه جادیا و اچهیدر سطح کاهش

  یق  دائم رةیذخ مخزن به گلشور یاامار ال تا لیتبد  یقبز پرندگان رشیپذ یبرا اچهیدر تیظرف دیشد

 یهرا انیر در اثر کاهش جر یگرائهیتغذ یدهیدر اثر احداث زهکش و واوع پد ادگارلویخشک شدن تاال  

 انجرام  مطالعرات براسرا   .(1389 ه یاروم اچهیدر جامع تیریمد ی)برنامهیاامار یهاتاال  یدرتمام یورود

قزاد در نوسان  یاهایمتر از سطح در 1/1274باالتر از تراز  اچهیسطح ق  در کهیمادام ر یاخ یدهه یط شده

                                              
1 United Nations Development Program/The Global Environmental Funds (UNDP/GEF) 
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 برا . داد خواهرد  ادامره  ایقرتم دیتول و یستیز تنوّع حفظ یبرا خود کیاکولوژ یعاد عملکرد به اچهیدر باشد 

نرمال   یهادوره یط در هیاروم یاچهیدر یقب تراز حفظ یبرا اچه یدر سطح از ریتبخ یانهیسال زانیم به توجّه

 .(1384 کم ی مشاور نیمهندس شرکتاست ) ازیموردنمترمکعب ق   اردیلیم 1/3حداال حدود  انهیلسا

 نیبر  ران یر ا یغربر شرمال  در لومترمربرع یک 51876 برر برال   یمسراحت  برا  هیر اروم یاچره یدر زیقبر یحوضه

 شده وااع یطول شرا یدرجه 88/47 تا 12/44و  یعر  شمال یدرجه 50/38 تا 67/35 ییایجغراف مختصات

  یاهیر کوهپا یرا اراضر  درصرد  5/17  یرا مناطق کوهستان زیقبر یحوضهاز سطح  درصد 7/67 حدوداست. 

 زیقبر یحوضه نی. مساحت ادهندیم لیتشک یو مناطق باتالا اچهیرا سطح در درصد 8/14ها و ها و دشتتپه

 واارع  هیر در کشرور ترک  زیر ن یکمر  اریبسکردستان و اسمت   یشرا جانیقذربا  یغرب جانیقذربا یهادر استان

 زیر قبر یحوضره  نیر هرا از وسرعت ا  از استان کیسهم هر  ه یسهم ترک زیاز مقدار ناچ نظرصرفاست. با  شده

و  ینی. )حسر %11و استان کردستان  %43 یشرا جانی  استان قذربا%46 یغرب جانیعبارت است از: استان قذربا

کروه   یجنوب یزاگر   دامنه یهاکوه یتوسط بخش شمال زین یعیبط طیمح تیمواع ازنظر( 1389همکاران  

 نیبر  یدر ارتفراع  زیر قبر یحوضره  نیاست. ا شده احاطهکوه سهند  یو جنوب یغرب  یشمال یهاسبالن و دامنه

 یهاو دشت هیاروم یاچهیقن در ینقطه نیتراست که پَست ارارگرفته ایمتر باالتر از سطح در 3600تا  1280

 .باشدیاطراف قن م عیوس

مرز مشترک بره   نیترشیار  )ب یرودخانه یحوضهاز سمت شمال به  هیاروم یاچهیدر زیقبر یحوضه

 یحوضره و از غر  بره   روانیو س درودیسف یرودخانه زیقبر یحوضه(  از سمت شرق به لومتریک 410 زانیم

و  یبارانردوزچا  ه یر اروم اچره یدر زیر قبر یحوضره  یهرا حوضره ریاست. ز شده محدودزا   یرودخانه زیقبر

در  یچرا یو صروف  یقذرشرهرچا   یچرا یقجر   یشررا در شرمال  یچاو تسوج یچاانیدر غر   در یزوالچا

و  یدر جنرو  و مهابادچرا   رودنهیمیو سر  یچرا مرردوق   یچاالنیل رود نهیدر مرکز  زر هیاروم اچهیشرق  در

 رود نهیزر یهارودخانه ه یاروم اچهیدر به یمنته یودخانهر 19 تعداد از. باشندیم یغربجنو  در یچاگدار

  یچررایصرروف  یزوالچررا  یشررهرچا  ینازلوچررا  یبارانرردوزچا  یچررا یقجرر  یگرردارچا رود نهیمیسرر

 یهیّر بق و بروده  دائرم  یقبرده  میر رژ یدارا یمهابادچرا  و یچرا العره   یچرا مرردوق   یچرا النیل  یقذرشهرچا

  .(1390 ران یمهندسان مشاور ا ی)جامعه هستند یفصل هارودخانه

نسربتاً معتردل اسرت. متوسرط      یهرا سرد و تابسرتان  یهازمستان یدارا حوضه نیا  یمیاال طیشرا ازلحاظ

ترا   زییبرارش از فصرل پرا    یکره بخرش عمرده    شرود یزده م نیتخم متریلیم 350بارش در منطقه حدوداً  زانیم
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انردک اسرت.    اریبرارش بسر   زانیفصول سال  م گریبا د سهیمقاتابستان در  یها. در ماهدهدیم رخاواسط بهار 

 وریمرداد و شهر یهااست. ماه ریّمتغ گرادیسانت یدرجه 5/13تا  5/6 نیارتفاع ب برحسبساالنه  یمتوسط دما

حردود   حوضره  یسرطح  ریتبخ یسال هستند. متوسط ساالنه یهاماه نیو بهمن سردتر ید یهاو ماه نیترگرم

 ریر نوسران دارد. متوسرط تبخ   مترر یلیم 2100تا  1000 نیب ط یو با توجه به شرا شده زده نیتخم رمتیلیم 1500

 ه یاروم اچهیجامع در تیریمد ی)برنامه شودیزده م نیتخم متریلیم 1170تا  900 نیب اچهیساالنه از سطح در

1389). 

و نروع   یاراض شیقرا ازجملهه و حوض هیپااطالعاتاز  قیدانش عم درگرو زیقبخ یهاهضحو جامع تیریمد

 نروع  کیر  در مرردم  یهرا یورود و هاتیفعال دمان یچ صورتبه 1یاراض یکاربر مفهوم. باشدیکاربرد قن م

 که یمناطق از یکی. (FAO/UNEP, 1999)  شودیم فیتعر قن حفظ ای و رییتغ د یتول جهت در خاص نیزم

نررخ   شیافزا. است هیاروم زیقبخ هضحو شده  مواجه نهیزم نیا در یجد یهاچالش با ریاخ یهاسال طول در

 یهرا نیزمر  از هیر رویب استفاده اچه یدر به یمنته یهارودخانه یبار رسوب شیقن افزا تبعبهو  یسطح شیفرسا

کشت از سمت  یالگو رییتغ و یباغ و یقب یزراع یاراضکشت   ریسطح ز شیافزا م یجهت کشت د بیپرش

در  یاراض یکاربر راتییتغ راتیتأثاز  ییهانمونه یباال همگ یقب ازیبا ن یوالتبه محص مصرفکممحصوالت 

 هیر ته لرذا (. 1392منرابع ق     قاتیمطالعات و تحق پژوهشکدههستند ) هیبحران به وجود قمده در حوضه اروم

 .دیقیم حسا بهحوضه  نیا یتیریاز ملزومات مد یاراض ینقشه کاربر

بررقورد از   نامه پرسش از استفاده روش رینظ گوناگون یهاروش به وضهح کی در یکاربر انواع نییتع

 ازدورسرنجش  یهرا فرن و اسرتفاده از   ینر یزم یبرردار نقشره   یمحصوالت کشراورز  دیتول زانیم یبررس قیطر

  یمکران  عیوسر  پوشرش  لیر دل بره  یامراهواره  ریفوق روش استفاده از تصراو  یهافن نیدر ب رد؛یپذیصورت م

 یکراربر  نیری تع یهرا روش سرهولت  و یامراهواره  ریتصراو  یغن یزمان ویقرش کم  نهیهز اال ب کیتفک ادرت

(. لرذا  1392  ق  منرابع  قاتیتحق و مطالعات)پژوهشکده  است داشته یزداریقبخ مطالعات در یفراوان کاربرد

 حاضرر  لعهمطا  یباغ و یقب یزراع یاراضسطح کشت  نییتع تیو اهم ازدورسنجشروش  یایبا توجه به مزا

 یاراضر  کشرت  و زارشروره   یقبر  یهرا یکراربر  برر  دیتأک با و هیاروم زیقبخ هضحو یکاربر سطوح یبررس به

 .پردازدیم سیو مود لندست ماهواره ریتصاو از استفاده با یباغ و  یقب یزراع

 

                                              
1 Land use 
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 قیتحق اهداف-2

 هیاروم یاچهیدر زیقبر یضهحو در یقب کشتبا تمرکز بر  یاراض یکاربر نقشه استخراجمطالعه به دنبال  نیا

و  هرا قن راتییر تغ لیتحل  لندست یماهواره ریتصاوبا استفاده از  یالدیم 2013 و 2010  1976 یهاسال یبرا

استفاده  با یالدیم 2012تا  2001 یهاسال یبراسطح  پوشش راتییتغ یزمان یسر لیتحل و استخراج نیهمچن

 یکاربر نقشه شامل مطالعه نیا یهایخروج فوق  اهداف به استناد با. باشدیم  سیمود سنجنده محصوالتاز 

 مربوط NDVI یهانقشه  هرسالدر  شده نییتع یهایکاربر مساحت و 2013 و 2010  1976 یهاسال یاراض

-سرال  نیب ) سیمود)سنجنده  نیپوشش زم یهاکال  مساحت راتییتغ لیتحل و 2013 تا 1976 یهاسال به

 .باشدیم 2012 تا 2001 یها

 :از اندعبارتمطالعه  نیا مدنظرمهم  سساالتمهمترین 

 بوده یبه چه صورت 2013 تا 1976 یهاسال فاصله در هاقن راتییو تغ  یکشاورز یاراضکشت  ریز سطح .1

 است؟

 است؟ بوده چگونه 2012 تا 2001 یهاسال نیب هیاروم حوضه در 1نیزم پوشش راتییتغ .2

 اتیادب بر یمرور-3

 تجربیرات  بررسری  بره  سرپس  و شرود یداده مر  یحتوضر  درسرتنمایی ابتدا در مورد روش حرداکثر   بخش ینا در

 در پیشرین  یقرات و تحق یاراضر  یکراربر  هرای نقشه تهیه جهت ایماهواره تصاویر از استفاده زمینه در دیگران

 . شودمی پرداخته یهاروم یاچهدر یزقبر حوضه یاراض یکاربر ینهزم

 ییدرستنما حداکثر روش-3-1

 حداکثر روش شده  نظارت یبندطبقه مختلف هایروش میان از هاروش ترین استفاده پر و تریندایق از ییک

 روش در. کنرد یمر  یرابی را ارز مختلرف  یهرا کرال   کوواریرانس  و واریانسروش  ین.  اباشدمی درستنمایی

-طبقره  روش. خوردارندبر نرمال توزیع تابعاز  یمناطق قموزش همهکه    شودمی فر  نمایی درست حداکثر

 :((1385.)پناه یعلو)گیردمی صورت زیر حلهسه مر یط درستنماییحداکثر  بندی

 قموزشی هاینمونه در هاکال  برای همبستگی و واریانس میانگین  بردار محاسبه (1

 ی توابع احتمال  یقاز طر یانگیناطراف بردار م هایپیکسل پراکندگی کردن لحاظ (2

                                              
1 Land cover 
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 در قن کال  را داشته باشند.  یتعضو درستنماییکه حداکثر  هاییال ک به هاداده کل معرفی (3

 کره  هرایی کرال   بره  هاپیکسل کال   هر در احتماالت ارزیابی از بعد یی روش حداکثر درست نما در

حرد قسرتانه   بره     احتمرال از   یربرودن مقراد   ترپایین صورت و در یابندمی اختصاص دارند  را شباهت بیشترین

بره   مربروط  روابرط  یشناس روش بخش در. (1385  پناه یعلو) شوندمی معرفی نشده بندیطبقه سلیکعنوان پ

  .گرددیارائه م درستنماییروش حداکثر 

 کاربری هاینقشه تهیه جهت ایماهواره تصاویر از استفاده زمینه در دیگران تجربیات-3-2

  اراضی

 Alizadehتوسط  استان مازندران یمناطق مرکز مزارع برنج در یمکان عیاستخراج اطالعات مساحت و توز  

et al. (2014) یهرا مراهواره  از مطالعره  نیا در. انجام شده است Aqua  وTerra  و محصروالتMOD13Q11 

 LSWIو  NDVIدو شاخص  یپژوهش بر مبنا نیدر ا مورداستفاده تمی. الگوردیاستفاده گرد MOD09A12و

 مفروضرات . باشرد یمر طوبرت بررگ حسرا  اسرت(     خاک که بره رطوبرت خراک و ر    ی)شاخص ق  سطح

مرزارع    یالبیبرنج  بره علرت حالرت سر     یکاردر هنگام نشاء نکهیاند از اعبارت تمیالگور نیمورداستفاده در ا

 نیر در ا NDVI. شراخص  ابرد ییمر  کراهش  LSWIو بعد از رشرد بررنج مقردار     ابدییم شیافزا LSWIمقدار 

 کیر و تفک صیمزارع برنج تشرخ  LSWIو  NDVI نیذا بر اسا  رابطه بدارد. ل یرفتار کامالً معکوس هادوره

 .دیگرد یسنجصحت ینینقطه مرجع زم 183با  جیشده و نتا داده

 هرای حاصرل از  شراخص  برا   )3ETM+)7لندسرت   ریاز تصراو  قمرده دستبه یاهیگ پوشش یهاشاخص

 در OLIه نشران داد کر   هرا قن یسره یمقا جینترا . شده است سهیمقا Li et al. (2014)توسط   (4OLI) 8لندست

 نیترکم و یاهیانواع پوشش گ یبرا فروسرخ کینزدباند  یبرا یفیطمقدار  نیباالتر یدارا +ETM با سهیمقا

 ییدر شناسرا  ییبراال  لیسنجنده پتانسر  نیکه ا است قن گرنشان امر نیا باشد؛یم پوشش ریغ انواع یبرا مقدار

 نسربت  یعملکرد بهتر یدارا(  خاک یطحس آب شاخص) LSWIنمودند که  انیب هاقندارد.  یاهیپوشش گ

 .باشدیمگر دو حس نیا انیم سهیمقا یبرا  NDVIشاخص  به

                                              
1 16-day composite MODIS vegetation Indices Product 

2 MODIS 8-days surface reflectance product 

3 Enhanced Thematic Mapper Plus 

4 Operational Land Imager 
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 لندسرت  ریتصراو  زیموجرود و قنرال   یبا استفاده از اطالعرات کمکر  حوضه سد گلستان  در نیزم یکاربر

ETM+   توسط Saadat et al. (2011) نشران   هرا قن جینتا. گرفته استارار یموردبررس مجزا خیتار سه یبرا

  .باشندیم مناسب اکثراً نیزم یکاربر یهانقشه یبرا یتابستان ریتصاوداد که  

 ری( برا اسرتفاده از تصراو   نی)واارع در کشرور چر    رلیرود پ یدر دلتا یاراض یکاربر راتییتغ یپژوهش رد

و  1970 یدهره  یانیر پا یهرا در سرال  یدولتر  یهرا لعمل. دسرتورا اسرت بررسی شده  Landsat TM یماهواره

رخداد  عامرل   نیکه ا دیدر منطقه گرد یااتصاد عیسر یموجب رشد و توسعه 1980 یدهه نیقغاز یهاسال

 ریمطالعه با استفاده از تصاو نیا جیاست. نتابوده  رلیرود پ یدلتا نیزم یهایگسترده در کاربر راتییتغ یاصل

از  شیبر  یالدیمر  1996ترا   1988 یهرا در خرالل سرال   یقن است که وسعت مناطق شهر یایگو  یاچندزمانه

( درصرد  5/93) یکراربر  رییر تغ یهانقشه یباال داّت یایگو زین ینیزم یهایابیاست. ارزداشته  شیافزا 300%

 .Seto et al) اسرت  یاراضر  یکراربر  راتییر تغ شیپرا  یبررا  ریتصاو نیا از استفاده بودن مناسب دیّمس و بوده

(2002. 

 یو شربکه عصرب   ییحرداکثر درسرتنما   یدو روش طبقره بنرد   سره ی(   بره مقا 1394زاد و همکاران ) یفتح

دهلرران(   رجیر دو حوضره : مرترع  ی)مطالعره مرورد   یدر استخراج نقشره پوشرش مرتعر    یقرتمپ فاز یمصنوع

ل از حاصر  جیاسرتفاده نمودنرد. نترا    Landsatمراهواره   +ETMسرنجنده   2007سال  ریاز تصاو هاقنپرداختند. 

شربکه   تمیکاپا نشان داده که الگرور  بیدو روش با استفاده از ضر نیدات ا یابینشان داد که ارز هاقن قیتحق

از  0.8058 بیبا ضرر  ییحداکثر درستنما تمینسبت به الگور 0.9614 بیبا ضر یقرتمپ فاز یمصنوع یعصب

 ماننرد  یبنرد طبقره  یسرنت  یهاتمیالگور که دهدیم نشان نیهمچن هاقن جینتا. باشدیبرخوردار م یشتریدات ب

 علرت  به ییدرستنما حداکثر روش مانند قن کیپارامتر انواع و نیپائ یریپذانعطاف لیدل به یقمار یهاروش

 .قورند فراهم یمیتعل یهانمونه نبودن نرمال صورت در  یانهیبه جینتا توانندینم یقمارگوس مدل به یوابستگ

 یانیر طغ زیر خلیسر  منراطق  جراد یا در یاراضر  یکراربر  راتییر تغ یبررس به(  1393) همکاران و یمیابراه 

منظرور  . بره باشرد یمر  مازنردران  استان در نکا رودخانه زیقبخ حوضه پژوهش نیا در یمطالعات منطقه. پرداختند

 IRS-ID ریو تصرو  2000مربروط بره سرال     Landsat-ETM یامراهواره  ریاز دو تصرو  یاراض راتییتغ یبررس

  یمر یتعل منطقره  132 از اسرتفاده  برا  ر یتصاو پردازششی. پس از مراحل پدیاستفاده گرد 2011سال  مربوط به

کره در سرال    دهدیم نشان مطالعه نیا جینتا. رفتیپذ صورت طبقه 5 در و احتمال حداکثر روش به یبندطبقه

نسبت بره   یتع روند کاهشو مرا یجنگل یو اراض یشیاستفاده روند افزا راابلیغ یو اراض ی  مناطق شهر2011
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 .دارند 2000 سال

بره   یکشرت محصروالت کشراورز    ریر سطح ز نیمحدوده و تخم کی(   به تفک1393و همکاران ) پوریعل

 هرا قن( پرداختند. یدر اطراف شهر مشهد )مزرعه نمونه قستان اد  رضو +ETM یاماهواره ریکمک تصاو

 یهرا )مربروط بره مراه    ریمختلرف از دو تصرو  کشرت محصروالت    ریر ز یاراضر  کیر و تفک ییبه منظور شناسرا 

 اسرتفاده  1391 سرال  بره  مربروط +ETMمراهواره لندسرت  سرنجنده     یراروم  یهرا داده( وریشرهر  و بهشتیارد

 بیضرر . نمودند استفاده یمصنوع یعصب شبکه و ییدرستنما حداکثر یهاروش از یبندطبقه جهت. اندنموده

 بیر ترت بره  یعصرب  شبکه یبرا و درصد 85 و 82 بیترت به ییدرستنما حداکثر روش یبرا یکل صحت و کاپا

 یبررا  ییبراال  تیر از اابل یامراهواره  ریتصراو  کره  داد نشان هاقن قیتحق جینتا. دیگرد برقورد درصد 87 و 84

 نسربتاً کشرت برا دارت     ریسطح ز نیینقشه انواع محصوالت در منطقه و تع هیو ته یزراع یاراض عیسر کیتفک

 برخوردار است.  یاهمنطق ا یمناسب در مق

 هیهمسا نیترکینزد  ییدرستنما حداکثر یبندطبقه یهاروش سهی(  به مقا1393) انینیگل و حس چشمه

 یهرا روش سره یجهرت مقا   IKONOS ریاز تصرو  هرا قنپرداختنرد.   یامراهواره  ریتصراو  یبرا یعصب شبکه و

. انرد نمروده  اسرتفاده  یاماهواره ریتصاو یبرا یو شبکه عصب هیهمسا نیترکینزدشباهت   ممیماکز یبندطبقه

 .  باشدیم دات نیشتریب  یدارا یعصب شبکه روش داد نشان هاقن قیتحق جینتا

 یشربکه عصرب   یهرا روش از اسرتفاده  برا  المیر ا عبا  دشت یاراض یکاربر نقشه هیته به(  1393) یقرخ

پرداخت.  +ETMسنجنده  یراوم یهاداده با استفاده از  ییو حداکثر درستنما بانیبردار پشت نیماش  یمصنوع

 یهرا پهنره  و ریبرا  یاراضر  ر یر فق مرترع   یکشراورز  یاراض کال  چهار به را خود یاهیگ پوشش یهااو نقشه

 یکلر  صرحت  با بیترت به یمصنوع یعصب شبکه روش که داد نشان قاتشیتحق جینتا. نمود یبندطبقه یاماسه

 و درصرد  92.36 یکلر  صرحت )برا   بانیپشرت  برردار  نیماش روش به نسبت 0.97 یکاپا بیضر و درصد 98.37

 عملکررد ( 0.73 یکاپرا  بیضرر  و درصرد  81.42 یکل صحت)با  ییدرستنما حداکثر و( 0.87 یکاپا بیضر

 یبنرد طبقره  روش کره  برود  نیر ا انگریب حاضر مطالعه. است داشته خود از یاراض یکاربر نقشه هیته در یهترب

 .باشدیم دارا باال صحت با را یاراض پوشش نقشه هیته تیاابل  یعصب شبکه

)روش  شرده نظرارت  یبنرد طبقه جیسه روش را ییکارا زانیم سهی(   به مقا1393احمد پور و همکاران ) 

 یاهیر گ یهاگروه صی( در تشخییالسطوح و روش حداکثر درستنما یروش متواز ن یانگیحداال فاصله از م

 Landsat یامراهواره  ریاز تصراو  هاقن( پرداختند. یراسان شمال)استان خ یمنطقه حفاظت شده گلول و سران
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ETM+  وIRS LISS III روش شرده   بررده  بکرار  یهاروش نینشان داد که در ب هاقن جیاستفاده نمودند.  نتا 

 برل مقا در و دارا را یامراهواره  یهرا داده گرروه  دو هرر  یبندطبقه در دات زانیم نیشتریب ییدرستنما حداکثر

 دارا مطالعره  مرورد  منطقه در یاهیگ یهاگروه یبندطبقه در را دات زانیم نیکمتر زین السطوح یمتواز روش

 و عرت یطب در موجرود  طبقرات  از یکراف  یمر یتعل یهرا نمونره  برداشرت  که نمودند انیب نیهمچن هاقن. باشدیم

 در توانرد یمر  یخروب  بره  طبقرات   نیر ا به یاماهواره ریتصاو یهاکسلیپ از کی هر تعلق احتمال زانیم یبررس

 وااع شود.  دیموجود در منطقه مف یاهیگ یهاگروه یبندطبقه

ا  و  یق یجر  یهرا فرن برا اسرتفاده از    یاراضر  یکراربر  راتییر به بررقورد تغ   (1392) همکاران و یراع

 ریصراو و ت TMلندسرت سرنجنده    یامراهواره  ریتصراو  برا اسرتفاده از    یسرار  اسرر یسنجش از دور در منطقه ک

 یبنرد طبقره انجام  یبرا  هاقن. پرداختند 2012تا  1987 یدر دو دوره زمان  LISS IIIسنجنده  IRS یاماهواره

 جینترا . انرد نمروده  استفاده السطوحیمتوازو حداال فاصله و  ییدرستنماحداکثر  یهاتمیالگورنظارت شده از 

 0.87کاپرا برابرر برا     بیو ضرر  %91 یصرحت کلر  برا   ییدرستنماروش حداکثر  نشان داد که هاقن یهایبررس

و روش  0.83 یکاپرا  بیو ضرر  %88.8 یبرا صرحت کلر    نیانگیر حداال فاصرله از م  یبندطبقهنسبت به روش 

. در باشرد یمر  یبهترر  جینترا  یدارا 0.22 یکاپرا  بیو ضرر  %30.4 یبرا صرحت کلر    السطوحیمتواز یبندطبقه

 تیر اابل یدارا ییایر اطالعرات جغراف  سرتم یسنجش از دور و س که ودب نیا انگریب هاقن قاتیتحق جیمجموع نتا

 . باشندیم یاراض یکاربر نییدر تع ییباال

 فاصررله و ییدرسررتنما حررداکثر یبنرردطبقرره روش دو سررهیمقا برره(   1393) همکرراران و زاده یرریرزایم

مراهواره   +ETMسرنجنده   یهرا دادهبا استفاده از  المیاستان ا ورهینقشه جنگل در منطقه ب هیدر ته سیبماهاالنو

 ییکننده حداکثر درستنما یبندطبقه تمینشان داد که الگور هاقن جیپرداختند. نتا 2007لندست مربوط به سال 

برا   ییفاصرله ماهراالنو   یبنرد طبقره  تمینسبت بره الگرور   یشتریدات و صحت ب یدرصد دارا 84 یبا صحت کل

 . باشدیدرصد م 83 یصحت کل

 یسرطح  ینقشره شرور   هیر در ته یبنرد طبقهمختلف  یهاتمیالگور سهیو مقا یابیبه ارز   (1389)چلو  اره

 یبنرد طبقره  یهرا روش هاقن. پرداخت  2002مربوط به سال  +ETM یاماهواره یهادادهبا استفاده از  خاک 

 هرا قن قیر تحق جینترا  ارار دادند. سهیمورد مقا را ییدرستنماو حداکثر  یاحداال فاصله  جعبه یهاتمیالگوربا 

نمودند کره در   انیب نیهمچن هاقن. باشدیدات م زانیم نیباالتر یدارا ییدرستنمانشان داد که روش حداکثر 

  .باشدنرمال برخوردار  عیتوز کیاز  طبقاتدات نمود تا  دیبا ییروش حداکثر درستنما
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  ارومیه دریاچه آبریز حوضه اراضی کاربری زمینه در پیشین تحقیقات-3-3

 زیدر حوضه قبر یاراض یکاربر طیشرا رییتغ یبه بررس  (1392) ق  منابع قاتیتحق و مطالعات پژوهشکده

ششم  خیدو تار در  TMلندست سنجنده  یاماهواره ریمطالعه از تصاو نیپرداخته است. در ا هیاروم اچهیدر

حوضه و تنوع  توجهاابلوسعت  لیاست. به دل شده استفاده 1388سال  مردادماهو دهم  1363سال  مردادماه

-نتمو سگ 1یریگمیتصم درخت یهاروش بیمطالعه از ترک نیدر ا ه یاروم اچهیدر یمیو اال یتوپوگراف

 است.  شده استفاده یبند

 یرهایّو متغ ازدورسنجش یبا استفاده از فناور یاراض یکاربر راتییروند تغ ی(  به بررس1390) انیفتح

و  2002  1989  1976 یهاسال یبرا  هیاروم یاچهیدر یحوضه یشرا هیاز ناح یبخشدر  یق  و هواشناس

 یبندطبقه یهاروش انیم از که داد نشان قاتیتحق جینتا. پرداختبا استفاده از ماهواره لندست  2011

 8/0 از شیب یکاپا بیضر و درصد 85 از شیب یکلّ داّت با شباهت حداکثر روش مختلف  یهایکاربر

 .است مطالعه یاجرا یبرا روش نیتربمناس

 یاچهیشرق در یهیحاش یاراض یهای(  با هدف استخراج کاربر1387) یمیرح ریم یحاجو زادهیضیف 

 376016با وسعتی معادل  ...( و وهیم خشک باغ زدانه یر باغ دار هسته باغ جمله از کال )چهارده  هیاروم

 پردازش شیپ یدر مرحله قیتحق نیانجام ا یاند. برافاده نمودهاست SPOT 5 یماهواره ریهکتار  از تصاو

قمده دستبه یداّت کلّ تاًیشده است. نهااز سنجنده اعمال  یافتیدر ریبر تصاو یو اتمسفر یهندس حاتیتصح

 اند. شده محاسبه 868/0برابر  زیکاپا ن بیضرو  %87حداکثر احتمال معادل  تمیبا الگور یبندطبقه یبرا

 و سطح برقورد طرح االب در و( الف 1386) کشاورزی جهاد وزارت اطالعات یو فناور فتر قمارد

 )پروژه یاماهواره هایداده راومی ریاز تفس استفاده با غربی قذربایجان استان کشاورزی اراضی نقشه تهیه

 استان یاراض یکاربر نقشه هیته به اادام( غربی قذربایجان استان کشاورزی جهاد سازمان با مشترک

 اراضی مجموع شامل پروژه این در شدهمحاسبه  کشاورزی اراضی سطح. است نموده یغرب جانیقذربا

 به مربوط و متر 10 مکانی تفکیک باادرت  SPOT ریتصاو با که باشدیم شیو ق (ودیم)قبی  باغی و زراعی

 میو د یباغ  یقب یکشاورز یاضار ینمونه سطح کل یاست. برا دهیگرد هیته 1384 سال تابستان و بهار

 نی. در اباشدیهکتار م 205 58هکتار و سلما   084 86 اندوق یهکتار  م 373 219معادل  هیمربوط به اروم

 هکتار برقورد شده است.  344 104 1کل استان معادل  یکشاورز یمجموع اراض قیتحق

                                              
1 Decisio tree 



  ست  ی لندی ارومیه  با استفاده از تصاویر ماهوارهی قبخیز دریاچهحوضه( در اراضی زراعی قبی و باغیراضی )کاربری اتحلیلی  بررسی

 

11 

 

 سطح برقورد طرح االب در(    1386) کشاورزی جهاد وزارت اطالعات یو فناور دفتر قمار نیهمچن

 در. است نموده استان نیا یکاربر نقشه هیته به اادام یشرا قذربایجان استان کشاورزی اراضی نقشه تهیه و

 یاراض وارارگرفته  لیوتحلهیتجز مورد شهرستان تفکیک به استان سطح ایماهواره هایداده  پروژه این

 بخش مساحت مجموع که دهدیم نشان قیتحق نیا جیانت. شدند کیتفکعوار   سایر از یکشاورز

هکتار    166 19معادل  بیو ملکان به ترت ریشبنا   عجب یهاشهرستان یبرا مید و یباغ  یقب یکشاورز

 .باشدیهکتار م 331 48و  231 16

 ابپرداخته است.  هیاروم اچهیحوضه در یکاربر نهیمرور مطالعات انجام شده در زم انیبه ب (1) جدول

 ذکر یمتفاوت ریمختلف   مقاد یو قمار یمختلف در منابع مطالعات یهایکاربر مساحت رام نکهیا به توجه

-یم 2013 و 2010  1976 یهاسال در مختلف یهایاست  مطالعه حاضر به استخراج مساحت کاربر شده

 .پردازد
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 هیاروم اچهیدر زیقبر حوضه اراضی یکاربر ی نهیدرزم شده جامانمطالعات  مرور -1جدول 

 منبع

 

 سال

 بررسی

 راتعم

 (لومترمربعی)ک

کشت  ریز یاراض

 یقب یزراع یاراض

 یباغ و

 (لومترمربعی)ک   

 زارهامید

 (لومترمربعی)ک
 حاتیتوض

 

 بیضر ریمقاد

 کاپا

 (1390) رانیا مشاور نیمهندس یجامعه
1358 - 1500 - - 

- 

 - - - 4000 زا شیب - 1385

 شرکت و رانیا ق  منابع تیریمد شرکت

 (1388) قشناسامانه یمهندس و یفن خدمات

1353 29100 3350 11030 

 یماهواره

لندست 

 یسنجنده

MSS 

83.1% 

1369 21250 3130 10380 

 یماهواره

لندست 

 یسنجنده
TM 

86.9% 

1377 25550 5190 14320 
 یماهواره

لندست 

ETM+ 

87.4% 

1388 26330 4620 10910 

 یهاماهواره

 استر و اسپات

 لندست و

87.6% 

 - 7991 5464 - 1369 (1384) کمی مشاور نیمهندس شرکت
- 

 (1392و همکاران )  یخسرو شاه

1377 16676 3939 9278 

 ماهواره

لندست 

  TMسنجنده 

  +ETMو 

84.2% 

1392 16588 3927 11960 

 ماهواره

 لندست 

 OLIسنجنده 

87.7% 

 ق  منابع قاتیتحق و مطالعات پژوهشکده

(1392) 

1363 22540 3770 6730 
 یماهواره

لندست 

 یسنجنده

TM 
 

 بیضر مقدار

 88 سالکاپا 

 63 سال به نسبت

 .است 0.58 برابر
1388 19250 4680 8990 
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 قیتحق یشناسروش-4

 ییدرستنما حداکثر روش به یاماهواره ریتصاو یبندطبقه-4-1

 کره  هرا قن یطبقات یبندمیتقس و مشابه یفیط یهامجموعه یجداساز ندیفرا به یاماهواره العاتاط یبندطبقه

 یدرجره  بره  توجره  برا  هرا کسرل یپ  یبنرد طبقره  نرد یفرق در. شودیم گفته باشند یم یکسانی یفیط رفتار یدارا

 داده نسربت  نیزم سطح عوار  گرید و یاراض یکاربر  یشناسنیزم  یاراض پوشش یهاکال  به ییروشنا

 یهرا کرال   بره  ریتصرو  یهرا کسرل یپ تمرام  اختصراص  از پس شودیم یسع اطالعات یبندطبقه در. شوندیم

صرورت   شرده نظرارت و  نشرده نظارتبه دو صورت  ریتصاو یبندطبقه. شودحاصل  یموضوع ینقشه خاص 

 .پرداخته خواهد شد دهشنظارتروش  حیو توض انیبخش به ب نیدر ا که  (.1385 پناه  ی)علوردیگیم

 شدهنظارت یبندطبقه-4-1-1

 روش نیر ا در. باشرد یمر  هاداده با مرتبط یهادهیپد شناخت و یابل اطالعات به ازین یبندطبقه یوهیش نیا در

 بره  توجره  با را هاکسلیپ هیبق افزار  نرمسپس  گردد یم یمعرف افزارنرممعرف به  عنوانبه هاکسلیپ از یتعداد

 نظرارت  طبقره  مشرهور  یهرا از روش یکر ی ییدرستنما رحداکث روش. دینمایم یبندطبقه یخاص دستورالعمل

 ییدرسرتنما  حرداکثر  وهیشر  از یمختصرر  انیر ب بره  بخش نیا در. شودیم استفاده مطالعه نیا در که است شده

 (.1385 پناه  یعلو) شودیپرداخته م

  ییدرستنما  حداکثر روش به یبندطبقه-4-1-2

روش  کیر روش  نیو ا باشدیم ییدرستنماروش حداکثر   یبندطبقه یقمار یهاروش نیترمعروف از یکی

هرای موجرود   یک پیکسل به تمامی کال  تعلق احتمال  یبندطبقه روش نیا در. است هیپا کسلیپ یبندطبقه

شرود کره احتمرال تعلرق پیکسرل مرورد نظرر بره قن         محاسبه شده و سپس کالسی به قن پیکسل نسبت داده می

 (:1) معادله ند ینمایم انیب گونهنیا را منطق نیا یاضیر انیب به. های موجود باشد  بیشتر از بقیه کال کال

( ) ( )i i jx w if P w x P w x for all j i                     )1( 

  

 .باشندیم یفیط ریو بردار مقاد ام  i یفیکال  ط  xو   iwرابطه   نیا در

 

( ) ( )
( )

( )

i i

i

P x w P w
P w x

P x
                                         )2( 
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( )iP w x کال  1نیپساحتمال  را iw  حداکثر روش در. گرددیم محاسبه هانامیده و برای تمام کال 

در مواعیت  iwاز کال   یکسلیپ نکهیخواهد بود. احتمال ا یریگمیتصم اسا  نیپساحتماالت   ییدرستنما

x را با  باشدیم( )iP x w کال  2نیشیپ. احتمال گذارندیم شینما به iw را ( )iP w بردار  کی. نامندیم

)احتمال  )iP w x میقن تصم بر اسا  توانیم که شودیم دیتول زیب اانون مختلف اجزاء محاسبه از پس

 .نمود یریگ

)محاسبه  وهیش نیبه ا یبندطبقه در اول مرحله )iP x w عیتوز شودیقن  فر  م یمحاسبه یبرا. است 

 :گرددیم انیب (3معادله ) صورتهبو  باشدینرمال م عیتوز صورتبه هاکال  احتمال

 
1/2 1/2

( ) (2 ) exp ( 1/ 2)( ) ( )
f t

i i ii i
P x w x m x m

 
                                                  )3(

           

i  im و f انسیکوار سیماتر انگریب بیبه ترت 3رابطه  در (covariance Matrix)   نیانگیم بردار 

 ریمقاد. هستند x کسلیبردار پ یها هیتعداد درا و  iwال  ک
iو im یم محاسبه 5 و 4 روابط توسط-

 :شوند

     (4                                                                        )( ).( )t

i ii
E x m x m     

      (5                                                                                                                          )( )im E x 

 (Expected value) یاضیر دیام  anspose)(trبیانگر عملگر ترانهاده   xو   t  E  5و 4 یهارابطه در

( یقموزش یها)داده یدانیم یهاهستند و بر اسا  نمونه iwمتعلق به کال   کسلیو بردار پ
i وim 

 شوند.بصورت زیر محاسبه می

(6                                                    )             
1

1
( ).( )

1

iq
t

k i k ii
ki

x m x m
q 

  


  

(7                                                                                         )
1

1 iq

i k

ki

m x
q 

  

                                              
1 Posterior Probability 

2Prior Probability 
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ام بردار kبیانگر  kx است و iwهای میدانی برداشتی از کال  بیانگر تعداد نمونه iqکه در این روابط 

 mو   بیترت نی. بدباشدیم( یقموزش یهاداده)  یدانیم یهادر نمونه  iw پیکسل متعلق به کال  

Mi,...,1) شوند .ها محاسبه میبرای تمامی کال   im   i و M هاکال  کل تعداد) 

روش حداکثر  یرا برا (Decision rule)توان اانون تصمیم شوند می بیترک 2 و 1 روابطاگر  اکنون

 .کرد انیب 8رابطه  صورتبه ییدرستنما

(8                                )( ). ( )( ). ( )

( ) ( )

j ji i

i

P x w f wP x w f w
x w if for all j i

P x P x
   

 و شود حذف تواندیاست و لذا م یمقدار ثابت هاکال  یتمام یکه در مخرج ارار دارد برا P(x) مقدار

 .کرد انیب ریز صورتبه را میتصم اانون توانیم بیترت نیبد

(9                                   )( ). ( ) ( ). ( )i i i j jx w if P x w f w P x w f w for all j i   

) iscreminant function(ِD( زیتابع تم اگر )ig x  صورتبهرا ( ) ( ). ( )i i ig x Ln P x w f w     تعریف

 :گفت نتواکنیم قنگاه می

(10                                                             )( ) ( )i i jx w if g x g x for all j i   

) که )ig x شود. می زیر تعیین صورتبه 

(11                            )11 1
( ) ( ) ( ) ( ( ))

2 2

t

i i i ii i
g x Ln x m x m Ln P w


       

2)2عبارت  کهچون )
f

Ln 
 

 
 

)است لذا از  یثابت ارمقد   )ig x  .حذف شده است 

))  نیشیپ احتماالت )iP w یشوند ول نییتع یورد منطقه مطالعاتدر م هیاطالعات اول قیاز طر توانند( می 

)در مورد   یدیو مف یاطالعات کاف معموالً )iP w  یبرا نیشیپ احتماالت مقدار طیشرا نیاوجود ندارد. در 

و لذا عبارت  شوندیم گرفته نظر در کسانی هاکال  یتمام ( )iLn P w  نقشی در تعیین 11در  رابطه 

)ها نخواهد داشت و از تابع کال  )ig x تابع  یسازسادهتوان پس از شود. پس میحذف می( )ig x  را

 نوشت. 12رابطه  صورتبه

(12                                                    )1
( ) ( ) . ( )t

i i ii i
g x Ln x m x m


     

 :شودیم انیب ریز صورتبه ییدرستنما حداکثر روش میتصم اانون بیترت نیبد و
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(13 )
1 1

ln ( ) ( ) ln ( ) ( )t t

i i i j ji i j j
x w if x m x m x m x m j i

 
            

 مراحل انجام کار-4-2

 ریتصاو یسازآماده و هاداده یگردآور-4-2-1

  MSS یهاسنجنده به مربوط 8 لندست و 5 لندست  2 لندست یاماهواره ریتصاو مطالعه نیا انجام یبرا

TM  وOLI دانلود  تیو  سا قیاز طر  2013و  2010  1976 یزمان یبازه سه یبرا هیدر حوضه اروم

درصد  لتریف ری. در انتخا  تصاونددیگرد افتیدر( http://earthexplorer.usgs.gov)لندست  ریتصاو

هر سال جهت پوشش کامل  یبرا ریتصو 8 یال 7تیو در نها دیدرصد اعمال گرد 10 ریز یپوشش ابر

 یریپذکیانتخا  شدند تا تفک یالدیم 8و  7 یهادر ماه ریذکر است که تصاو انیحوضه انتخا  شد. شا

و  یهندس حاتیپس از اعمال تصح ریتصاو نی. اابدی لیها تسهپوشش ریاز سا یکشت قب یاراض

 یخط یبارزساز اتیرحله قخر عمل. در مافتندیبرش  هیشده و در مرز حوضه اروم کییموزا ک یومتریراد

 ادامه در .(Sousa and Rocha, 2005) رفتیو استخراج بهتر اطالعات صورت پذ شیجهت نما ریتصاو

 . شودیم پرداخته 8 و 5  2 لندست یهاماهواره یمعرف به ابتدا

 8 و 5 ،2 لندست یهاماهواره یمعرف  

 2 لندست یماهواره مشخصات  

. دینمایم یربرداریپرواز ماهواره تصو ریدر جهت عمود بر مس  یفیچند ط یکنندهاسکن ای MSS یسنجنده

و امواج منعکس  است دهیگرد هیمتحرک تعب یانهیق 3و  2  1لندست  یهاماهواره MSS یهاسنجنده در

 نهیبه ق شود(یم میمتر تقس 79 یتر و هر نوار به پهناکوچک نوار شش)در  متر 474 یپهنا به نوار کیشده از 

 . گرددیم انیب (3)و( 2)در جداول  MSSسنجنده  و 2لندست  ماهواره مشخصات. دینمایم برخورد

 2 لندست یماهواره یفن مشخصات -2جدول 

 زمان پوشش کامل زمین/ارتفاع مدار سنجنده ازکارافتادن زمان پرتا  زمان ماهواره

 کیلومتر 900روز/ MSS 18 1982 هیفور 25 1975 یجوال 22 2لندست 

 

 

 

 

http://earthexplorer.usgs.gov/
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 MSS سنجنده یفن مشخصات -3جدول 

 شماره باند سنجنده  نام
باند  یفیط دامنه

 (کرومتریم)
 یفیط دامنه نام

 کیتفک ادرت

 )متر( یمکان

 پوشش ابعاد

 (لومتری)ک

 

MSS 

 

4 

5 

6 

7 

5/0-6/0 

6/0-7/0 

7/0-8/0 

8/0-1/1 

 سبز

 ارمز

 کیارمز نزدمادون

 کیارمز نزدمادون

79*57 

79*57 

79*57 

79*57 

185*185 

185*185 

185*185 

185*185 

 

 5 لندست یماهواره مشخصات  

 ی. دورهباشرد یدرجره مر   2/98 یهیشده در زاو لیو متما لومتریک 705 یارتفاع مدار یماهواره دارا نیا مدار

( است. سنجنده  نصب شرده  لیما 115) لومتریک 185 ریتصوبرداشت  یروزه و عر  منطقه 16بازگشت قن 

 تیسرا و  .(( ذکرشرده اسرت  4دارد کره مشخصرات قن در جردول )    نرام   TM  5مراهواره لندسرت   یبر رو

  )کایقمر یمتحده االتیا یشناسنیزم سازمان

 8 لندست یماهواره مشخصات  

OLI از  متوسرط   تیر فیباک یریبرداشت تصراو  تیاست که اابل 8ماهواره لندست  یسنجنده نصب شده بر رو

فروسررخ    کوتاهفروسرخ موج  یفروسرخ حرارت یهافیط یو حاو دینمایم هیته یاطب یو نواحسطح زمین 

را نشران   8لندسرت   ی( مشخصات بانردها 5جدول ). (http://blogs.esri.com) باشدیم تیرؤو اابل کینزد

از منطقره   قیر تحق نیر مورداسرتفاده در ا  ریراجرع بره تصراو    یلر ی( اطالعرات تکم 8( و )7)  (6) جداول. دهدیم

 .گذاردیم اریرا در اخت یمطالعات

  TM  سنجنده مشخصات -4جدول 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 )متر( ریتصو رزولوشن (کرومتریموج )مطول  یفیط باند

 30 45/0-52/0 (ی)مرئ 1باند 

 30 52/0-6/0 (ی)مرئ 2باند 

 30 63/0-69/0 (ی)مرئ 3باند 

 30 76/0-9/0 (کی)فروسرخ نزد 4باند 

 30 55/1-75/1 (کینزد)فروسرخ  5 باند

 120 40/10-50/12 (ی)حرارت 6باند 

 30 08/2-35/2 (انهیم)فروسرخ  7 باند
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 OLIسنجنده مشخصات -5جدول 

 

 1976 سالمربوط به  لندست ریتصاو یلیتکم اطالعات -6جدول 

 ریتصو اخذ خیتار ستون و فیرد مارهش ماهواره

 

 MSS2لندست سنجنده  ماهواره

1 35-180 10/07/1975 

2 35-181 28/08/1976 

3 34-180 28/07/1975 

4 33-181 28/08/1976 

5 34-181 28/08/1976 

6 33-182 24/07/1976 

7 34-182 24/07/1976 

 

  

 یفیط باند
موج طول

 (کرومتریم)

 رزولوشن

 (متر) ریتصو
 یفیط باند

موج طول

 (کرومتریم)

 رزولوشن

 (متر) ریتصو

 30 3/2-1/2 موج کوتاه()فروسرخ طول 7باند  30 453/0-433/0  1باند 

 15 68/0-5/0 (کی)پانکرومات 8باند  30 515/0-45/0 (ی)قب 2باند 

 30 39/1-36/1  9باند  30 6/0-525/0 )سبز( 3باند 

 100 3/11-3/10 موج بلند(طول فروسرخ) 10باند  30 68/0-63/0 )ارمز( 4باند 

 100 5/12-5/11 موج بلند() فروسرخ طول 11باند  30 885/0-845/0 (کینزد)فروسرخ  5 باند

 30 66/1-56/1 موج کوتاه()فروسرخ طول 6باند 
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 2010 سال لندست ریتصاو یلیتکم اطالعات -7جدول 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 2013 سال لندست ریتصاو یلیتکم اطالعات -8جدول 

 

 

 یاهیگ پوشش یهانقشه یهیته-4-2-2

 براال  نسربتاً  عبور همچنین و ارمز و قبی یهاموجطول در کلروفیل توسط مغناطیسیرواشعه الکت شدید جذ 

 نزدیک مقدار جرذ  و  ارمزونماد یمحدوده گردد. درمی انعکا  میزان بودن پایین این محدوده باعث در

 یشراخص پوشرش گیراه    کنرد. می پیدا افزایش یامالحظهاابل طوربه انعکا  میزان جهیدرنت و عبور  کاهش

(NDVIبرا )و  یاهیر گ داتیر شراخص سرطح بررگ  تول     یاهیر ( پوشرش گ ومسیر )ب یحیات ینمایش توده ی

 ریاخذ تصو خیتار و ستون فیرد شماره ماهواره

 5لندست  ماهواره

 TMسنجنده 

 

1 34-167 11/07/2010 

2 35-167 11/07/2010 

3 33-169 10/08/2010 

4 33-168 02/07/2010 

5 34-169 09/07/2010 

6 34-168 02/07/2010 

7 35-169 09/07/2010 

8 35-168 19/08/2010 

 ریاخذ تصو خیتار و ستون فیرد شماره ماهواره

 OLIسنجنده  8لندست  ماهواره

 

 

 

1 34-167 19/07/2013 

2 35-167 20/08/2013 

3 33-168 10/07/2013 

4 34-168 10/07/2013 

5 35-168 27/08/2013 

6 33-169 18/08/2013 

7 34-169 18/08/2013 
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 نیر ا از یاهیر گ پوشرش  برا  مررتبط  سرائل م برا  ارتبراط  در نیهمچن و بوده مناسب بسیار یاهیگ پوشش کیتفک

سرال   2و  4 یبر اسا  بانردها  (NDVI) یاهیشاخص پوشش گ ینقشه لذاگردد. استفاده می به وفور شاخص

 .دیگرد دیتول( FAO/UNEP. 1999)معادله  یو برمبنا 2013سال  5و  4 یهاو باند 2010سال  4و  3  1976

(14)                                                                                                 ( ) ( )

( ) ( )

NIR R
NDVI

NIR R

 

 





 

 رابطه  نیا در( )NIR  و( )R برا باشرند یو باند ارمرز مر   کیبازتابش باند مادون ارمز نزد بیبه ترت . 

 این تغییرات است که دامنه ذکرانیشا یابد.یم افزایش نیز NDVI ارزش میزان گیاهی  پوشش افزایش

 است.-1 + و1 بین شاخص

 هاباند یابیارز و انتخاب-4-2-3

 یباند بیترک نیبهتر تا است الزم   یمیجهت برداشت نقاط تعل یرنگ بیترک نیبه  بهتر یابیدست یبرا

 نیبنابرا. است ریگ وات و مشکل ریتصاو یچشم سهیمقا قیطر از یباند بیترک نیبهتر انتخا . شود مشخص

 هیته باشد یم دارا را اطالعات نیشتریب یدارا که را یباند بیترک نیبهتر مختلف یهااز روش توانیم

 Optimal) تیمطلوب شاخص از مناسب یباند بیترک افتنی برای مطالعه نیا در (.1385 پناه  یعلو)نمود

Index Factor(OIF)) انحراف مجموع میتقس از شاخص نیا. است شده استفاده یرحرارتیغ یهاباند یبرا 

-نشان باالتر OIF مقدار و شده محاسبه هاقن یدودوبه یهمبستگ بیضرا ادرمطلق  مجموع بر باند سه اریمع

 ت یمطلوب شاخص یمحاسبه با. باشدیم ریتصو یهاعارضه کیتفک در یباند بیترک شتریب ییکارا دهنده

نمودار  نی. همچنشوندیم انتخا  دارند یکمتر یهمبستگ بیضر و باالتر اریمع انحراف که ییهاباند

 لیتحل نهیبه بیترک انتخا  جهت و میترس ریتصاو مختلف یهاباند (2D scatter plots) یدوبعد یپراکندگ

 یزراع یاراض کیتفک جهت یباند بیترک نیبهتر  موجود منابع یبررس و فوق یهاروش بیترک با لذا. شد

 یمورداستفاده برا یرنگ بیترک نیبهتر  OIF جیتوجه به نتا با .دیگرد نییتع هایکاربر ریسا از یباغ و یقب

 .باشدیم 5-4-3 معادل 2013سال  یبرا تاًیو نها 4-3-2معادل  2010سال  یو برا 4-2-1معادل  1976سال 

 یمیتعل یهانمونه انتخاب-4-2-4

 معلروم  یهاکسلیپ از ییهامحدوده ای یمیتعل یهانمونه یسر کی هب ازین شدهنظارت وهیش به یبندطبقه یبرا

 در معلروم   یهرا کسرل یپ اسرا   برر  یبندطبقه تمیالگور و شوندیم یمعرف تمیالگور به که است طبقه هر یبرا

 در. (Sousa and Rocha, 2005)کنرد یمر  یریر گمیتصرم  یکراربر  طبقرات  به هاکسلیپ یباا اختصاص مورد
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 یبصرر  ریتفسر  از یکارشناس دیو با د Google earthتحت و   افزارنرماز   یمیتعل نمونه  500 حاضر مطالعه

 . شدند انتخا  لندست ریتصاو کاذ  یرنگ بیترک

 ییدرستنما  ثرحداک روش به یبندطبقه-4-2-5

ز نقاط با استفاده ا ندیفرق نی. اشدبایم هاقن یبندطبقه و مشابه یفیط یهامجموعه یجداساز شامل مرحله نیا

 یبندطبقه نیا ARC GIS 10.1 افزارنرمدر  ریتصو یبندرده استفاده از نوار ابزار  و باشده  نییتع یمیتعل

استفاده شده است. سه  OIFاز سه باند حاصله از روش  یبندطبقهدر این روش جهت . استصورت گرفته 

 معادل 2013سال  یبرا تاًیو نها 4-3-2 معادل 2010سال  یو برا 4-2-1معادل  1976سال  یبراباند انتخابی 

  باشد.می 3-4-5

 یبندطبقه از پس اصالحات انجام-4-2-6

-قماده منظور به ییهاپردازش به ازین و ردیگ ارار استفاده مورد تواندینم خام طور به یبندطبقه جینتا معموالً

 به و بوده یمنطق نیاوان و یکمک یهاداده کمک با هاپردازش نی.ادارد یبعد اهداف یبرا هاداده نیا یساز

 .(Manandhar et al, 2009)اندشده حیتشر ادامه در بیترت

 هاکالس ادغام و یابیارز 

 و یقب یزارع یاراض شامل کال  6 ابتدا در منطقه  یکاربر از موجود یهانقشه و مطالعه اهداف یمبنا بر

 یهاپردازش از استفاده با سپس. دیگرد ا انتخ هاکال  ریسا و زارشوره یاراض  یقب یهاپهنه  یباغ

 قیدا ییشناسا در مشکالت لیدل به . شدند یبررس هاباند یدوبعد یفضا در هاکال  یپراکندگ  یراوم

 یهاکال  شامل یبندطبقه یهانقشه تینها در و اادام گریکدی در هاکال  نیا شیق و مرتع م ید یاراض

 .دیگرد هیته هایکاربر ریسا و زار شوره و ریبا یاراض و یقب یهاپهنه  یباغ و یقب یزراع یاراض

 ارتفاع و بیش ماسک با اصالح 

 که Google earth از شده یبردارنمونه نقطه 500 مختصات منطقه  DEM از بیش ینقشه یهیته از پس

 با. دیگرد استخراج نقاط نیا بیش متناظر ارزش و منتقل بیش نقشه یرو بر هستند مشخص یکاربر یدارا

 سپس. افتی تعلق یقب کشت یاراض کال  به درصد 10 حداکثر بیش ارزش قمده  دست به ریمقاد به استناد

 10 ریز یهاکسلیپ به و صفر ارزش درصد 10 یباال بیش با یهاکسلیپ کلبه منطقه  یهاکسلیپ مجموع از

 با حاصل یاصالح ماسک یبعد مراحل در. (Sousa and Rocha, 2005) افتی اختصاص کی عدد درصد
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 یکاربر از %10 یباال بیش با ای صفر باارزش حاصل یهاکسلیپ کل و ادغام یبندطبقه از حاصل ینقشه

 افزارنرم در یقب کشت مزارع و مرتفع ینواح یبصر یبررس به توجه با نیهمچن. شدند حذف یقب کشت

 2700 از باالتر یارتفاع یهامحدوده DEM فوق به نقشه یهاو با انتقال محدوده Google earth و  تحت

 .گرفت ارار هایکاربر ریاستخراج و در کال  سا یکشت قب یمتر از مناطق اختصاص داده شده به کاربر

 یاهیگ پوشش ماسک با اصالح 

 یهمپوشان  و با یدر هر کاربر NDVIحدود  یو با بررس NDVI یهابا مقایسه پیک هیستوگرام در نقشه

NDVI یمحدوده  یرنگ بیترک ریو تصو NDVI در سال یباغ و یقب یزراع یاراض یبه کاربر 3/0 یباال

 پوشش شاخص محدوده  1976 سال ریتصاو یفیط اختالفات به توجه با. افتی اختصاص 2013و  2010 یها

 زیقبر حوضه یباال در وااع یهابخش در که یطور به. است متفاوت حوضه مختلف یهااسمت در یاهیگ

 در نظر گرفته شده است.  0.3 برابر زیقبر حوضه نییپا در وااع یهاو در بخش 0.23 ابربر

 تیاکثر لتریف اعمال(Majority filter)  

ها هستند  معموالً در داخل کال  کسلیبر اطالعات پ یمبتن که یبندحاصل از طبقه یموضوع یهار نقشهد

 بودهها موجود درداده دیمف ریغ اتیو جزئ خطا عواملاز  یغالباً ناش ینواح نیا ؛وجود دارند یکوچک ینواح

مشکل در  نیرفع ا یبرا( Kenduiywo et al, 2013) شوندیشده م یبندطبقه یهانقشه تیمطلوب مانع و

متعامد و قستانه  هیچهار همسا ریو با استفاده از مقاد ArcGISافزار در نرم تیاکثر لتریمطالعه فوق  از ف

 و منفرد یهاکسلیپ حذف به منجر لتریف نیا اعمال بیترت نی. بددیاستفاده گرد تیوش اکثربه ر ینیگزیجا

 .دیگرد یبندطبقه اصالح

 یمحل حاتیتصح 

 راتییدر تغ بیارتفاعات و نقاط پرش ریتأث د یخورش یکسلیپ هیمتفاوت بودن زاو لیمرحله به دل نیا در

 بیترک یهیال با یبندحاصل از کال  یبه منطقه نقشه منطقه یسهیبه مقا ازیهمچنان ن ر یبازتابش تصاو

 یهاتاال  مرحله نیا در مثال یبرا. (Manandhar et al, 2009) دارد وجود هیپا یهانقشه ریو سا یرنگ

اختصاص داده شده بودند   یباغ و یقب یزراع یبه کال  اراض یبندطبقه تمیحوضه که توسط الگور

 . افتندیاختصاص  یقب یهاو به طبقه پهنه کیتفک
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 جینتا یسنج صحت آزمون-4-2-7

و  یقب یزراع  یبه اراض یصیمناطق تخص اتد برقورد منظور به  ینیزم یهاداده نداشتن اریاخت در لیدل به

 2013و  2010 یهاسال از کی هر یبراگوگل  یهانقشه ازنقطه  911    زارهاشوره و یقب یهاپهته  یباغ

 قیدا اطالعات داشتن اریاخت در عدم لیدل بهمحاسبه گردید.  کاپا بیضرو  یلک دات زانیسپس م ونتخا  ا

 وجود نداشت.  نیمحقق یبرا سال نیا یسنج صحت امکان   1976 سال یدر مورد کاربر

 2012 و 2010 یهاسال در سیمود ساالنه نیزم پوشش محصوالت با آمده بدست جینتا سهیمقا-4-2-8

با فرمت   (MCD12Q1)سیمود ساالنه نیزم پوشش محصوالت از ه قمد بدست جینتا سهیمقا منظور به

HDF کینوع  یبندبر اسا  طبقه ریتصاو نی. ادیاستفاده گرد(Type 1(IGBP)) کال  پوشش  17 یدارا

با کال   یقب یها  پهنه12با کال  پوشش شماره  یکشت قب یاراض یبندطبقه ستمیس نی. در اباشندیم

 یهامربوط به سال ری. در ادامه تصاواندمشخص شده 16با کال  شماره  ریار و بازشوره یو اراض 0شماره 

 قمده دست به اعداد با و محاسبه نظر مورد یهاشده  مساحت پوشش لیتبد گونیپل فرمت به 1391 و 1389

 2012تا سال  MODIS نیمحصول پوشش زم یذکر است که بازه زمان انیشا .دیگرد سهیمقا حاضر مطالعه از

 .باشدیم

 2012 تا 2001 یهاسال فاصله در  سیمود ساالنه نیزم پوشش محصوالت لیتحل-4-2-9

متررر  500 یمکرران کیررارردرت تفک و HDFبررا فرمررت  1 سیمررود سرراالنه محصرروالت از منظررور نیررا یبرررا

 Land ایر  نیزمر  پوشرش  کرال   17 یدارا کیر  نروع  یبنرد طبقره  اسرا   برر  ریتصراو  نیر ا. دیر گرد اسرتفاده 

cover توسررط مرررز منطقرره    هرسررال ری. سررپس تصررو باشررندیمرر (نیپوشرراننده سررطح زمرر   یکرریزی)مررواد ف

 هرسررالپوشررش  ریارررار گرفررت. تصرراو  یهندسرر حیمررورد تصررح  UTM سررتمیبرره س لیماسررک و بررا تبررد 

 در .افررتی لیررکررال  تقل 10برره  هرسررال یینهررا یهرراارررار گرفررت و نقشرره 2مجرردد یبنرردسررپس مررورد طبقرره

 واردکررردنقن برره دسررت قمررد. بررا   یهررایو مسرراحت کرراربر لیدتبرر یبرررداربرره فرمررت  ریادامرره هررر تصررو

 در نیزمرر یهررامسرراحت پوشررش راتییرراکسررل رونررد تغ افررزارنرررمبرره  هرسررال یفیجررداول اطالعررات توصرر

 را سیمررود دیررجد و میاررد یکالسررها  (9)جرردول  .شررد زده نیتخمرر 2012 تررا 2001 یهرراسررال یفاصررله

 .دهدیم نشان

                                              
1 MCD12Q1 

2 reclassification 
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 محاسربات   روند یسازساده و هاکال  تعداد کاهش یراستا در  دهدی( نشان م9طور که جدول )همان

و  زیر ربررگ  سربز  شهیهم برگ یسوزن برگ پهن یهاجنگل مثل یجنگل یکاربر به مربوط یهاکال  هیکل

بسرته و   یهازاربوته کال  دو نیهمچن. اندشده یکال  واحد جنگل بررس کیتحت عنوان  یهمگمخلوط 

 کال  ارار گرفتند. کیدر  زین یچوب یو انواع ساوانا و ساوانا افتندی لیزار تقلکال  بوته کیباز به 

  سیمود دیجد و میاد یهاکال -9جدول 

 یمیاد یهاکال  IGBP (Type 1) دیجد یهاکال 

1 Water 0 

2 Evergreen Needleleaf forest 1 

2 Evergreen Broadleaf forest 2 

2 Deciduous Needleleaf forest 3 

2 Deciduous Broadleaf forest 4 

2 Mixed forest 5 

3 Closed shrublands 6 

3 Open shrublands 7 

4 Woody savannas 8 

4 Savannas 9 

5 Grasslands 10 

6 Permanent wetlands 11 

7 Croplands 12 

8 Urban and built-up 13 

9 Cropland/Natural vegetation 

mosaic 
14 

8 Snow and ice 15 

10 Barren or sparsely vegetated 16 

 

   سیمود یزمان یسر محصوالت با  سیمود یمتر NDVI 250 یزمان یهایسر لیتحل-4-2-10

استخراج و مورد   NDVI MODISمحصوالت  تیساو از   سیمود  NDVIبخش محصوالت  نیا در

 یهرا یکراربر  در ییهرا محردوده صرورت برود کره برا انتخرا        نیکار به ا یوهیارار گرفت. ش یمورد لیتحل

 اوت و( بهشتی)ارد یم یهاجداگانه در ماه صورتبهو  NDVI یمتر 250 ساالنه یزمان یهایسر مختلف 
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 NDVIاز زمران برداشرت و اوج    یاطالعرات خروب   یزمران  یهرا یسرر  نیر ا حیتشر. دیگرد استخراج( مرداد)

   .دهدیم نشان ارمحصوالت مختلف 

 بحث و جینتا-5

  شدهنظارت یبندطبقه روش با یکاربر استخراج  جینتا-5-1

  1976 یهارا برای سال 1کاذ  یرنگ بیماسک و ترک ک ییموزا یینها ینقشه (4)و  (3)  (2) یهاشکل

 چنینهم و طیفی انعکا  یهایمنحن تفسیر ت یتوأم شاخص مطلوب یبررس با. دهدیم نشان 2013 و 2010

 یهاباند بیترک بیبه ترت OLIو  MSS   TMیهاسنجنده ریتصاو یبرا هاکال  قماری مشخصات تحلیل

 یهانقشه در ومسیب یدارا یهابخش. دیانتخا  گرد یبندطبقه در شرکت جهت 5-4-3 و 2-3-4  4-5-7

 یدارا یه استخراج اراضتنها اادر ب ریتصاو نیاست که ا نیا ذکرانیشا. نکته باشندیم ارمز رنگ به فوق

خطا در محاسبه سطح  دیتول لیپتانس دهندهنشانموضوع  نیا .دنباشیم یبردارریدر روز خاص تصو ومسیب

 هیکه از محصوالت مهم حوضه اروم ونجهیمثل  یاهیمثال گ طوربه. باشدیمحصوالت م یکشت وااع ریز

)در  نیچ نیچند یدارا سال در شود؛یه را شامل ممنطق نیا یو باغ یقب یزراع  یاز کل اراض %32و  باشدیم

 سپس. دارد ازین نیزم هیاول یاریقب بار 3 تا 2 به بهار فصل در رشد قغاز یبرا و بوده( نیچ 5 تا اچهیدر کنار

 یاثر چیه مرحله نیا در و ردیگیم صورت برداشت متریسانت 40 حدود ارتفاع به قن دنیرس و ونجهی رشد با

دوباره رشد کرده  ونجهی یاریاست که با ادامه قب یطیدر شرا نیو ا ستین یاماهواره ریتصاو در زارونجهی از

که سطح  شودیم مشخص مثال نیا با لذا. پوشاندیرا م نیدرصد سطح زم 100 طوربهروز  15و در حدود 

 .باشدیو نوع محصول م یربرداریتصو روزبهوابسته  زانیتا چه م شده محاسبه

مثل درصد تراج پوشرش و    یگرید مسائل  یربرداریتصودر زمان  اهیگ یکیر مرحله رشد فنولوژب عالوه

 در که هیاروم اطراف باغات مثال یبرا. شوندینمروز خاص در نظر گرفته  کیمربوط به  ریدر تصاو یقب ازین

در  نیر دارد و ا یقبر  ازیر ن ینر یزمبیسر  اهیر برابرر کمترر از کشرت گ    3 رسدیم نظر به متراکم اریبس ریتصو بعد

 گرر ید یهرا مثرال  از. باشرد یتنرک مر   اریتاج پوشش بسر  اتیخصوص ازنظر ینیزمبیس اهیاست که گ یطیشرا

و در  کنرد یمر  نیترأم کل کشور را  ازیدرصد از پ 25که  باشدیم منطقه نیا در ارمز ازیپ کیاستراتژ محصول

 یامراهواره  ریتوسرط تصراو   عمرالً داشته و  یزیچنا اریبس ینیزم یرو ومسیرشد با لیباال در اوا یقب ازیکنار ن

                                              
1 False color composite 
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در انتخرا  روز   ییبسزا ریتأثقن  کیاز نوع محصول و مراحل فنولوژ یی. لذا در کل قشناستین صیتشخاابل

 کشت دارد. ریسطح ز نییو تع یربرداریتصومناسب 

هرا  در قنکره   انرد شرده  دیر تول کراذ   یرنگ بیترک اسا  بر یرنگ یهابیطور که گفته شد ترکهمان

 رنگ به مرتع و دیسف زار نمک اه یس رنگ ق  یکاربر. دهدیصورت ارمز نشان مخود را به یاهیپوشش گ

متفراوت   ریتصرو  یاز دو سرر  1976در سرال   یالدیمر  8و  7 یهرا مراه  کییموزا جادیا جهت. باشدیم یااهوه

متفراوت   یازنظر تن رنرگ ظراهر     اماهمگن هستند هاکسلیشده که هرچند ازنظر ارزش پ استفاده 2لندست 

صورت گرفت. با استفاده  کیبه تفک 1976حوضه در سال  نییدر بخش باال و پا زهایقنال لیدل نیبوده و به هم

مساحت ) یقب یهاپهنه یکاربر مساحت که نمود مشاهده توانیم وضوحکاذ  به یرنگ بیترک یهااز نقشه

ارمرز  مادونارمز و نزدیک  با کمک باندهایاست.   افتهیاهشبه شدّت ک 2013تا  1976از سال دریاچه( ق  

 هیر متفراوت برودن زاو   لیدر هر سه سال به دست قمد. به دل NDVI یاهیشاخص پوشش گ ینقشه  از هرسال

 براال  ومسیب از یحاک که شودیم دهید یاز ارتفاعات تن رنگ ارمز یدر بعض کسل یدر هر پ دیتابش خورش

 نیر مشرخص شرد کره ا    Google earthافرزار  در نررم  هابخش نیا کردن چک با که شدبایم تابستان فصل در

کره در صرورت    کنرد یمر  کمرک  نکتره  نیر ا دانستن. باشندیم رینبوده و عمالً مراتع فق ومسیب یدارا هابخش

 قن را اصالح نمود. 1  با اصالحات  پس پردازش یباغ و یقب یزراع یبه اراض ینواح نیاختصاص ا

. باشندیم 2013 و 2010  1976 یهامربوط به سال NDVI یهانقشه بیترت به( 7( و )6(  )5) یهاشکل

-یمر  یادیز استفاده یاهیگ پوشش یهاشاخص از یکشاورز مناطق ییشناسا در ریتصاو یخطا کاهش یبرا

 یحراو  یبرردار ریتصرو  روز در منراطق  نیر ا کره  دهرد ینشان م 3/0 یباال NDVIبا  ینواح نهیزم نی. در اشود

تعلق دارند. با  یباغ و یقب یزراع یفصل  به اراض نیدر ا میکشت د یق  برا یبوده و با توجه به کم ومسیب

-یکراربر  توانی  مباشدیمقن  ستوگرامیه داریمعن یهاکیکه عمدتاً منطبق بر پ NDVI یهاکال  شیافزا

اطرراف   ریبرا  یو نرواح  یاهیر شرش گ ق   پو یهرا یکاربر. نمود کیتفک هم از یادیز حد تا را مختلف یها

شاخص ادرت  نیکه ا باشدیم ذکرانی. شاگردندیم ییشناسا NDVIمختلف  ریتوسط مقاد یخوببه اچهیدر

 ندارد. زارمید یاز اراض یمرتع یاراض کیدر تفک یادیز

 

                                              
1 Post-Processing 
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 1976 سال در2لندست  7-5-4 یهاباند کاذ  یرنگ بیترک -2شکل 
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 2010 سال در  5لندست 4-3-2 یباندها کاذ   یرنگ بیترک -3شکل 
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 2013 سال در 8لندست  5-4-3 یباندها کاذ  یرنگ بیترک -4شکل   
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 1976 سال به مربوط NDVI یاهیگ پوشش شاخص ینقشه -5شکل 
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 2010 سال به مربوط NDVI یاهیگ پوشش شاخص ینقشه -6شکل 
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 2013مربوط به سال  NDVI یاهیشاخص پوشش گ ینقشه -7شکل 

 روش از استفاده با حال . دهندیم نشان را حوضه یتوپوگراف و بیش یهانقشه از یینما  (9) و (8) یهاشکل

 لیدل به. دیگرد هیته 2013و  2010  1976 یاهسال یبرا یاهیگ پوشش یهانقشه یینمادرست حداکثر

 یزراع یاراض کیتفک که پژوهش یاصل هدف به توجه با و مید و مرتع یهاکال  یباال یفیط یهمپوشان

  باغیزراعی قبی و  یاراض کال  چهار اسا  بر یبندطبقه تینها در و گشته ادغام هاکال  ریسا باشد یم
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 شینحوه قرا (12)تا  (10) یها. شکلگشت ارائه هایکاربر ریسا و زارشوره و ریبا یاراض  یقب یهاپهنه

 و 2010  1976 یهاسال در را زارشوره و ریبا یاراض و یقب یهاپهنه  یو باغ یقب یکشاورز یاراض یمکان

غالباً در  هیحوضه اروم یکشاورز یمشخص است  اراض این اشکالطور که در همان.  دهدیم نشان 2013

 را مختلف یهایمشخصات مساحت کاربر (10) جدولاند. شدهگسترده  اچهیاطراف در یهامخروط افکنه

 یباغ و یقب یزراع یاراض نسبت زانیم جدول نیا به توجه با. دهدیم نشان 2013 و 2010  1976 یهاسال در

 که باشدکه نشانگر این می باشدیم 0.38 و 1.36 با ربراب بیترت به 1976 سال به 2013 سال   یقب یهاهنهو پ

 مساحت شیافزا نیااست.  افتهیکاهش  یقب یهاپهنه مساحت  و شیافزا یباغ و یقب یزراع یاراض مساحت

 نیدر ا اچهیدر عیکاهش حجم وس یگوپاسخ تواندیم یمیاال عوامل ریسا و کشت یالگو راتییتغ کنار در

 نسبت مزبور یکاربر که دهدینشان م یباغ و یقب یزراع یاراض یمکان شیبه نحوه قرا هیاول نگاهبازه باشد. 

 ریشدت تحت تأثبهبوده و دریاچه را احاطه کرده است. لذا سطح دریاچه  1یاحلقه حالت یدارا اچهیدر به

 .باشدیم یاراض نیا محصول نوع رییتغ ای و سطح رییتغ با مرتبط یگذاراستیهرگونه س

 2013 و 2010  1976 یهاسال در مربع لومتریک به هاقن یزمان راتییو تغ مختلف یهایکاربر مساحت -10جدول 

 

  1976 یهادر سال یو باغ یقب یزراع یمساحت کاربر ق یتحق نیشده در اروش به کار گرفته  طبق

شده مربوط به . مساحت محاسبه باشندیم مربع لومتریک 4337و  4083  3186معادل  بیبه ترت 2013و  2010

. باشندیم 3/0 یباال NDVIبا  ومسیب یدارا یربرداریدر روز تصو کهاست  یو باغ یقب یزراع یاراض

 توانندیاند مشده داده صیتشخ شیصورت قبه یکشاورز یاراض نیکه در ب یاز اراض یاست اسمت یهیبد

 رسدیم نظر به. شوند یاماهواره ریتوسط تصاو ییشناسااابل ومسیب یروز دارا نیچند یر فاصله زماند

                                              
1 ring 

یکاربر  1976 2010 2013 
 سال به 2010 سال نسبت

1976 

 به 2013 سال نسبت

 1976 سال

 سال به 2013 سال نسبت

2010 

Agriculture-garden 3186 4083 4337 1.28 1.36 1.06 

Bare lands-salt marsh 3771 2427 3766 0.64 0.99 1.55 

water 5231 3316 1976 0.63 0.38 0.6 

 0.99 1.05 1.06 41553 41801 39442 هایکاربر ریسا
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-یدر حوضه مورداستفاده ارار م یفصل یهاصورت ساالنه و با تناو که به یکشاورز یاراض یمساحت کل

. باشدیهکتار م 586000و معادل   سیمود یشده در محصول کاربردر حدود مساحت ساالنه محاسبه  ردیگ

ق   یمهندس ی( و پژوهشکده1392ق  ) قاتیتحق یمسسسه مطالعات(  1389) اد  مها  مرجع سه

کشت  ریسطح ز یمربع  را برا لومتریک 26/4878و  4990   2/4533 بی( به ترت1391مدر  ) تیدانشگاه ترب

 2013و  2010سال  یو باغ یقب یزراع یبا اراام اراض که اندکرده اعالم( شی)بدون ق یکشاورز یاراض

 462000و  1353در سال  یهکتار 335000کشت  ریقمار قشناسامانه از سطح ز نیدارد. همچن یمطابقت نسب

قمده نسبت به دستبامطالعه حاضر است. اعداد به ینسب قیدارد که در تطب تیحکا 1388در سال  یهکتار

 که دهدیم نشان دیقیباالبر م لی. قنچه از تحلهنددیرا نشان م یمقدار کمتر  سیمود یمحصوالت کاربر

 یالگو رییتغ یتنها در جهت کاهش سطح کشت بلکه عمدتاً در راستانه یاساس یزیربرنامه به منطقه نیا

 یهاسالاز  کی هر یتوجه به نقشه گوگل برا بادارد.  ازین یروز کشاورزبه زاتیکشت و استفاده از تجه

و  2010 یهاسال در کاپا بیضر و مختلف یهابرای کاربری کاپا بیضر و یکل اتد ریمقاد  2013 و 2010

 یبرا کاپا بیضر و یکل داتها   هر یک از کاربری یبندطبقهدات  انیب به (11). جدول شد محاسبه 2013

 بیتبه تر 2013و  2010 یهاسال یبرا کاپا بیضر ریمقاد  جدول نیبا توجه به ا .پردازدیم مختلفهای سال

  .باشدیم(  یعال باًیتقر طی)شرا 0.87اابل توجه( و  طی)در شرا 0.77

 

 2013 و 2010 یهابرای سال  کاپا بیضر و یکل دات   مختلف یهابرای کاربری یبندطبقهدات  -11جدول 

 /کاپایبندطبقهدات 
 سال نقاط تعداد

2010 
 2013 لسا 2013 سال نقاط تعداد 2010 سال

 %94 440 %76 440 یباغ و یقب یزراع یاراض  یبندطبقهدات 

 %100 121 %98 190 یقب یهاپهته  یبندطبقهدات 

 %71 200 %73 131 زارشوره و ریبا یاراض  یبندطبقهدات 

 %100 150 %100 150 هایکاربر ریسا  یبندطبقهدات 

 %90.78 911 %83.97 911 دقت کلی

 0.87 911 0.77 911 کاپا بیضر
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 درصدبرحسب  هیاروم یحوضه بیش یبندکال  ینقشه -8کل ش
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 بر حسب متر هیاروم زیقبخ حوضه DEM هنقش -9شکل 

 

 

 

DEM 
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 1976 سال   ییدرستنما  حداکثر روش به یاراض یکاربر ینقشه -10شکل 
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 2010 سال  ییدرستنما حداکثر روش به یاراض یکاربر ینقشه -11شکل 
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 2013 سال  ییدرستنما حداکثر روش به یاراض یکاربر ینقشه -12شکل 
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  سیمود ریصاوت با 2012 تا 2001 یهاسال در نیزم پوشش مساحت راتییتغ-5-2

-ینشران مر   لومترمربعیک برحسبساالنه و  صورتبهو  کیمساحت هر کال  را به تفک  (13) و (12) جداول

 نشان( 13) و( 12جداول ) یبررس .انداستخراج گردیده  سیمود نیزم پوشش محصوالتجداول از  نی. ادهد

. باشندیم ریچشمگ بعضاً یراتییتغ یدارا 2012تا  2001 یهاسال نیب یزمان فاصله در پوشش انواع که دهدیم

سرطح خرود را    زانیر م نیشتریب 2003در سال  یقب یهاپهنهکه  دهدیم نشان راتییتغ نیا روند یاجمال یبررس

 رونرد  یدارا بعرد  بره  2005 سرال  از یقب یهاپهنه. مساحت باشدیم لومترمربعیک 4609تجربه کرده که معادل 

 یشر یافزا رونرد  2011 ترا  2006 سرال  از و یکاهش روند 2006 تا 2001 سال از زاربوته پوشش. باشدیم ینزول

 بره  هرا قن یسرطح  پوشش  2011 سال در و داشته یشیافزا روند یزمان بازه نیا در یکشاورز یهانیزم. دارد

در دو سرال قخرر رونرد     ودارنرد   یثرابت  نسربتاً مساحت  2011تا  2001در فاصله  هازارچمن. رسدیم خود اوج

کره   رسدیو به نظر منداشته  یادیز یمساحت راتییتغ یبازه زمان نیدر ا یپوشش شهر .دهندینشان م یکاهش

در  یدائمر  یهرا مسراحت تراال    یبررسر  نیاست. همچن شده لیتعد یتراکم شهر شیبا افزا تیجمع شیافزا

و  4 بیر به ترت حداکثر مساحت خود را معادل 2008و  2007 یهاپوشش در سال نیکه ا دهدیحوضه نشان م

مساحت  شیافزانرخ  نیشتریب 2012تا  2001های   در بازه سال13و  12 ولاجد اسا بر  دارد. لومترمربعیک 5

کراهش مسراحت مربروط بره     و بیشرترین نررخ    ( 1.64های با پوشش پراکنرده ) های بایر و زمینزمینمربوط به 

بیشرترین   2012ترا   2001 یهاسال فاصله در و هیاروم اچهیدر زیدر حوضه قبخ. باشدیم( 0.12پوشش دشت )

از پوشرش   دهیپوشر  ایر و  ریبرا  یهرا نیزم های کشاورزی ومساحت کاربری به ترتیب مربوط به  زمین شیافزا

های قبی و مساحت کاربری به ترتیب مربوط به پهنه کاهشبیشترین و  837و  1648به ترتیب با افزایش تنک 

دهد محصوالت پوشش زمین مودیس نشان می .باشدیم کیلومتر مربع 1159و   1383پوشش بیابانی با کاهش 

هرای انجرام شرده    بندیلذا در طبقه .که میزان پوشش جنگلی در حوضه قبریز دریاچه ارومیه بسیار ناچیز است

  در این مطالعه توسط تصاویر لندست  پوشش جنگلی لحاظ نشده است.
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 یالدیم 2006تا  2001 یهاسال نی( بلومترمربعی)ک نیمختلف پوشش زم یهامساحت کال  -12جدول  

 

به  2012سال   یمساحت کاربر و نسبت 2012 تا 2007 یهاسال نیب( مربعلومتریک) نیزم پوشش مختلف یهاکال  مساحت -13جدول 

 2001سال 
 

 فیرد پوشش نوع 2001 2002 2003 2004 2005 2006

4293 4513 4452 4609 4522 4533 water 1 یقب یهاپهنه 

19 5/1 2/1 2/0 6/0 6 Forest 2 یجنگل پوشش 

307 532 540 752 1097 1741 scrublands 3 یانیایب وششپ 

14 8 26 42 125 161 Savannas 4 دشت پوشش 

40740 40195 41202 40319 40134 39049 Grasslands 5 چمنزار 

93/4 71/1 85/0 21/0 0 0 permanent Wetlands  6 یدائم تاال 

4788 4702 3971 4413 4268 4212 Croplands 7 یکشاورز یهانیزم 

583 583 583 583 583 586 Urban/ice 8 خی و یشهر  پوشش 

22 39 21 17 22 67 Cropland/Natural 

vegetation 

 9  یعیطب پوشش

883 1078 856 918 901 1298 Barren or sparsely 

vegetated 

 یهانیزم  ای ریبا یهانیزم

 پراکنده پوشش با
10 

سال  نسبت

به  2012

  2001سال

پوشش نوع 2007 2008 2009 2010 2011 2012 فیرد   

0.7 3150 3342 3850 4026 4098 4241 water یقب یهاپهنه  1 

1.5 9 9 22 24 12 15 Forest یجنگل پوشش  2 

0.33 582 681 740 454 360 308 scrublands یانیایب پوشش  3 

0.12 19 15 12 11 14 18 Savannas دشت پوشش  4 

1 39229 38756 40095 40250 40790 40444 Grasslands 5 چمنزار 

--- 8/0  6/0  1 1 5 4 permanent 

Wetlands 

یدائم تاال   6 

1.39 5860 6385 5165 4938 4791 4747 Croplands 

 یاهنیزم

یکشاورز  
7 

1.1 
631 608 587 583 584 583 Urban/ice 

 و یشهر  پوشش

خی  
8 

0.53 36 49 35 57 25 62 Cropland/Natur

al vegetation 

 9  یعیطب پوشش

1.64 2135 1808 1191 1307 973 1231 
Barren or 

sparsely 

vegetated 

  ای ریبا یهانیزم

 با یهانیزم

هپراکند پوشش  

10 
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و  2001 یهاسال در و هیاروم حوضه در را نیزم پوشش انواع پراکنش نحوه( 14) و( 13) یهاکلش

-ینم نشان را هاقن یفصل راتییتغ لذا و بوده حوضه ساالنه پوشش از یشینما هاشکل. دهدیم نشان 2012

در مصب و  هیاروم اچهیدر هیدر حاش عمدتاًو  اندشده داده شیبه رنگ سبز نما یکشاورز ی. اراضدهد

 اچهیاز در یادیز نسبتاًو در فاصله  یشمال شرا هیدر ناح زین یمحدوده کشاورز کی .دارند ارار هارودخانه

 2011 سال درداشته و  یریکاهش چشمگ اچهیکه سطح در دهدینشان م ریدو تصو یچشم سهیمقا ارار دارد.

 Snow/Iceکال  برف و یخ . است دهش نیگزیجا ریبا یاراض و زارشوره با اچهیدر هیحاش از یعیوس سطح

ساالنه به خود اختصاص داده )در حد چند  ا یاز حوضه را در مق یکم اریسطح بس موردمطالعه یهادر سال

 است. شده ادغام یمناطق شهر باکال در مطالعه حاضر  لیدل نی( و به همکسلیپ

بره   2012ترا سرال    2001ل کره از سرا   دهدیم نشان هیاروم حوضه در را ق  پوشش مساحت( 15) شکل

 نسربت  سیمرود  ریکره بنرا برر تصراو     دهرد ینمودار نشران مر   نیکاهش داشته است. ا لومترمربعیک 1383مقدار 

 سرطح  راتییتغ 2010 تا 2005 یهاسال نیب در. باشدیم 0.7   2001 سال به 2012 سال یقب یهاپهنهمساحت 

براز هرم تنردتر شرده      بیشر  نیر ا 2010و از سرال   هددیم نشان قن از ابل یهاسال به نسبت یتندتر بیش ق 

 خرود  از بعرد  و ابل سال به نسبت یمحسوس اما یجزئ افت یدارا 2004 سال در یقب یهاپهنه  مساحتاست. 

ذکر است  انینکته شا نیا .شود سهیمقا حوضه یدما ای یبارندگ راتییتغ با تواندیم یجزئ کیپ نیا. باشدیم

از سرطح ق  تابسرتانه    ترشیمراتب بکه به دهدیرا نشان م یقب یهاپهنهالنه سطح سا  سیمود که محصوالت

 2013 سرال  در لندسرت  ریتصاو از حاصله یقب یهاپهنه مساحت. باشدیم لندست ریتصاوشده توسط محاسبه 

   مربرع(  لومتریک 3150) 2012در سال  سیمود تصویر از حاصلهو از مساحت  بوده  مربع لومتریک 1976 معادل

 ریتصراو  بره  2013 سال در لندست ریتصاو از حاصله یقب یهاپهنه مساحت نسبت و کمترمربع  لومتریک 1174

  .باشدیم 0.63 برابر 2012 سال در سیمود ریتصو از حاصله
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 2001مربوط به سال   سیمود سنجنده از نیزم پوشش نقشه -13شکل 
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 2012 سال به مربوط  سیمود  سنجنده از نیزم پوشش نقشه -14شکل 

شررکل از سررال  نیرر. بررا توجرره برره ادهرردیمرر نشرران را یکشرراورز یاراضرر ی( مسرراحت کرراربر16) شررکل

نمررودار  نیرراسررت. ا افتررهی شیافررزا لومترمربررعیک 1647برره مقرردار  یکشرراورز یکرراربر 2012تررا سررال  2001
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 1.39  2001 سررال برره نسرربت 2012 سررال در یکشرراورز یهررانیزمرر مسرراحت نسرربتکرره  دهرردینشرران مرر

 2010 ترا  2005 یهرا سرال  نیبر  بخرش  نیر ا مسراحت  کره  دهرد یمر  نشران  راتییر تغ رونرد  نیچنر هرم . باشرد یم

مسرراحت  2011 سررال از. اسررت دهیرسرر خررود حررد نیترررشیبرر برره 2011 سررال در وداشررته  یثررابت نسرربتاً رونررد

ادامره داشرته    2012کراهش همچنران ترا سرال      نیر ا سرد ریکراهش داشرته و بره نظرر مر      یبخش فعال کشاورز

تنهررا تررا  یشرریرونررد افزا نیرراسررت کرره ا شیرو برره افررزا زیررن یکشرراورز یسررطح اراضرر 2010باشررد. در سررال 

 یعرریطب یهرراسررتمیس برره بنررا توانرردیمرر افررت نیررا. کنرردیادامرره داشررته و بعرردازقن دوبرراره افررت مرر 2011سررال 

 باشد.ر زاشوره یشرویپ لیحوضه از اب یمنف دبکیف

 
 2012 تا 2001 یهاسال نیب  سیمود یکاربر محصوالت از استفاده با  یقب یهاپهنه مساحت -15شکل 

 
 2012 تا 2001 یهاسال نیب  سیمود یرکارب محصوالت از استفاده با 1یکشاورز  یاراض مساحت -16شکل 

                                              
1 croplands 
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لندسرت و هرم   2013سرال   یکاربر ینقشه از که دهدیم نشان را یباغ و یقب یزراع یاراض (17) شکل

 یاراضر  نیشکل  مساحت ا نیاست. بنابرا شده استخراج   2012 سال سیمود نیزم پوشش محصوالت نیچن

 نیر ا و باشرد یم لومترمربعیک 5860 , سیمود ر محصولو د لومترمربعیک 4337از لندست  یدر نقشه استخراج

کره   ییهانیزم و شودیم هیساالنه ته نیانگیم صورتبه  سیمود ریتصاو که است لیدل نیا به مساحت یافزون

 یجرزو اراضر   یکلر  صرورت بره فاارد محصرول اسرت را     گرر یاز سال محصول دارنرد و در بخرش د   یدر بخش

 ریکره در روز برداشرت تصرو    ییهرا نیلندست عمالً زم یدر کاربر کهیدرحال. قوردیم حسا به  یکشاورز

شرامل مجمروع کشرت و     سیمود در یاراض مساحت که رسدیم نظر به. ردیگیدر برمپوشش است را  یدارا

عالوه بر مورد براال    است. شده کیتفک شیق یهابخش مساحت ستلند یدر کاربر کهیدرحالاست   شیق

 زیر روش محاسربه و زمران مشرابه ن     یمکان کیمشابه  عدم ادرت تفک یفااد باندها و لندست سیمود ریتصاو

 است.  یعیکامال طب جینتا انیموجود م یهاتفاوت پس. باشندیم

 

و  ( بهشتی)ارد یم یهاماه 8لندست  ریوتصاو سیمود یاز محصوالت کاربر یو باغ یقب یزراع  یاراض یسهیمقا -17شکل 

 اوت  )مرداد(
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  سیمود یمتر 250 محصوالت از NDVI یزمان یسر لیتحل و یبررس-5-3

 شراخص رونرد   لیر مختلف و تحل یهایدر کاربر یانتخاب یمربع لومتریک 10 یهامحدودهاز  یانمونه ریدر ز 

 .دهرد یرا نشان مر  اچهیجنو  در یدر محدوده یانتخاب 1 محدوده (18)قمده است. شکل  قن یاهیگ پوشش

 یهرا هسرتند کره از مخرروط افکنره     یقب یکشاورز یبا کاربر یدر محدوده اول عموماً نواح یانتخاب محدوده

 شده است. انتخا   اچهیدر یجنوب

 
 اچهیدر یجنوب هیحاش درشده انتخا   1 محدوده -18شکل 

ی در الدیمر  2014 ترا  2000 یاهر سرال  یطر  در ی اهیگ پوشش شاخصماهانه   راتییتغ روند( 19) شکل

 شران ن را در محدوده یک 2010ی و سال غرب جانیدر استان قذربا 2014 سال از ماه 4  استان قذربایجان غربی

 هیر شراخص از اواسرط فور   نیر کره ا  دهرد یم نشان 2010 سال در یاهیگ پوشش شاخصروند  لی. تحلدهدیم

 یاهیگ پوشش شاخص کیپ .رسدیم خود حداکثر به  (بهشتی)ارد یم ماه لیاوا در شروع به ظهور کرده و 

. باشرد  ی)بهاره( محصروالت زراعر   کشت اول ایو  مید یوجود اراض لیدل به تواندیم (بهشتیارد) یمماه  در

 یاراضر مربروط بره    عمدتاً)مرداد( و اکتبر )مهر(  اوتو در  (ری)ت جون ماه از بعد شاخص نیا یبعد یهاکیپ

و  یزمران محصرول دهر    نیری بره تع  توانرد یمر  هاکیپ نیا لیتحل. باشدمحصوالت میسایر  یباغ و یقب یزراع

 یانیشرا  کمک راتییتغ نیا روند از اطالع. کند کمک منطقه در عمده یکشاورزانواع محصوالت ابرداشتی

ای هشکل .دینمایم مختلف یهایکاربر استخراج جهت ریتصاو مناسب ماه و کشت فصل انواع ییشناسا در

در  2010و  2014ترا   2000 هایهای می و اوت سالبه ترتیب هیستوگرام شاخص پوشش گیاهی ماه 21و  20

 .دهدیم نشانرا  در محدوده یک 2010استان قذربایجان غربی و سال 
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( 23) شرکل . اسرت  هیر اروم یمنطقه باغات در عمدتاً که است همنطق دوم محدوده به مربوط(  22شکل )

 2در استان قذربایجان غربری و محردوده    2010و  2014-2000های در بازه سال یاهیشاخص پوشش گ روند

  .دهدیم نشانرا  2010در سال 

 

 4  در استان قذربایجان غربی یالدیم 2014 تا 2000 یهاسال یط در ی اهیگ پوشش شاخصماهانه   راتییتغ روند -19شکل 

 در محدوده یک 2010و در سال  یغرب جانیربادر استان قذ 2014 سال از ماه

 

 
 

در استان قذربایجان غربی و سال  2010و  2014تا  2000های در ماه می سال یاهیگ پوشش اخصش ستوگرامیه -20شکل 

  در محدوده یک 2010
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میالدی در استان قذربایجان غربی و  2010و  2014تا  2000های سال تاو ماه در  یاهیپوشش گ شاخص ستوگرامیه -21شکل 

  در محدوده یک 2010سال 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 هیاروم اچهیدر یغرب بخش در وااع باغات در 2 محدوده تیمواع -22کل ش

 

در سال  2در استان قذربایجان غربی و محدوده  2010و  2014-2000های در بازه سال یاهیشاخص پوشش گ روند -23شکل 

2010  
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 رونرد شاخص پوشرش گیراهی    و است اول کشت ای و مید به مربوط نوسانات از یعار (23) شکل روند

 شکل نیا از که یانکته. باشدیم باغات به مربوط که دهدیم نشان خود ازدر طول فصل کشت  را تیثاب نسبتاً

 از) قن ساله 14 نیانگیم از باالتر  2010 سال درگیاهی  پوشش شاخص ساالنه میانگین که است نیا دیقیبرم

 و سرت ین خشرک  سال کی سال نیا که باشد موضوع نیا انگریب تواندیم و باشدیم( 2014 سال تا 2000 سال

یرک عمرده   در محدوده باغرات دارای دو پ   یاهیگ پوشش شاخص روند. است داشته یشتریب ق  مصرف مقدار

 شراخص  راتییر تغ سرتوگرام یه (25) شرکل  و (24) شرکل . باشرد یمر  (وریشرهر )سپتامبر و (بهشتیارد) یدر م

 2010در استان قذربایجان غربی و سال  2010و  2014تا  2000های سالو اوت می  هایی در ماهاهیگ پوشش

  دهد.را نشان می در محدوده دو

 

 

 

 

 

 

 

در استان قذربایجان غربی و سال  2010و  2014تا  2000های در ماه می سالی اهیگ پوشش شاخص راتییتغ ستوگرامیه -24شکل 

  در محدوده دو 2010

 

  

 

 

 

 

 

 

ستان در ا 2010و سال  2014تا  2000های سال )مرداد(  اوت ماه در ی اهیگ پوشش شاخص راتییتغهیستوگرام  -25شکل 

 2در محدوده  2010قذربایجان غربی و سال 
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و  راتییر روند تغ نظر ازدو ماه  ستوگرامیه که دهدینشان م (25)و  (24) یهاشکل ستوگرامیه یسهیمقا

شراخص    ترکنواختی روند لیدل به تواندیموضوع م نیدارند که ا 1 محدودهاز  یادتریشباهت ز کیشکل پ

مچنین مطرح نبودن بحث کشرت اول و یرا قیرش در ایرن محردوده باشرد.       باغی و هدر اراضی ی اهیپوشش گ

 پوشش شاخصبه دست قوردن قستانه ی اهیگ پوشش شاخص یهایسر لیاز تحل استخراجاابل گرید ینکته

میرانگین شراخص    در این محدوده دارای  یکشاورز هاییکاربر غالباًمختلف است.  یهادر کاربریی اهیگ

 پوشرش  شاخص محدوده( مرداد) اوت و (بهشتیارد) یم ماه دو هر در. باشدمی 3/0 زباالتر ا پوشش گیاهی

  (مررداد ) اوت مراه  از شتریب ( بهشتیارد) یم ماه  در نمودار ریز سطح یول   باشدیم 75/0 تا 15/0بین  یاهیگ

 زارمید عمدتاً منطقه به مربوط سوم یانتخاب محدوده. دهدیم نشان را سوم یانتخاب محدوده (26) شکل. است

 اسرتان  در  2010و سرال   2014-2000  یهرا سرال  دری اهیر گ پوشش شاخص راتییتغ روند (27) شکل. است

 بره  (29)و  (28) یهرا و شرکل ( اچره یدر جنرو   یزارهرا میر د ) 3 محردوده در  2010سال  وی غرب جانیقذربا

در اسرتان   2010و سرال   2014ترا   2000هرای  های  مری و اوت سرال  شاخص پوشش گیاهی در ماه ستوگرامیه

 3 محردوده . دهرد ینشران مر  را  در محدوده سه )دیم زارهرای جنرو  دریاچره(    2010قذربایجان غربی و سال 

 یامراهواره  ریدر تصراو  یکاربر نیا ییشناسااابل ومسیب گرددیم ینیبشیپ و باشدیم مید یبه کاربر مربوط

 یار متفاوتی باشد.بس ریمقاد مختلف یهاباغات در ماه محدوده برخالف

 
 هیاروم اچهیدر یجنوب یهازارمید از 3 محدوده -26شکل 
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 میعمدتاً د یهایکاربر از یبیترک یانتخاب یمحدوده که دهدیم نشان( 29) و( 28) یهاشکل یسهیمقا

(  و اوت ریر )ت یجروال  یهرا اهم در و بوده محصول یدارا( بهشتی)ارد یم ماه در که باشدیم مرتع یمقدار و

 یمر  مراه  کره  گرفرت  جره ینت تروان کمری دارد. از ایرن اطالعرات مری     یاهیر شراخص پوشرش گ    )مرداد( عمرالً 

 یهرا ماه ستوگرامی. برخالف هباشدیم مید یکاربر استخراج و ریتصاو زیقنال جهت یمناسب ماه  ( بهشتی)ارد

تفراوت   میر د یداشرتند  در مرورد اراضر    یادیر هت ز( و اوت )مرداد( در مورد باغات که شربا بهشتی)ارد یم

اوت و در مراه   55/0ترا   15/0مری در ایرن اراضری برین      مراه  یاهیر گ پوشرش  شراخص   همحدودمشهود است. 

عمرالً   زارهامیابل از اوت د یهاماه در که است قن موضوع نیا لیدل. باشدیم 15/0در حد  یکیمحدوده بار

 ندارند. یومسیشده و ب برداشت

کره بره ترتیرب بیرانگر شراخص پوشرش گیراهی اراضری          (27)و  (23)  (19)های وجه به مقایسه شکلبا ت

اراضری   )مررداد(  و اوت )تیرر(  های جروالی در ماهتوان استنباط نمود که باشند میکشاورزی  باغی و دیم می

هرا دارای  در حالیکه اراضی دیم در این ماه ؛باشندکشاورزی و باغی دارای شاخص پوشش گیاهی باالیی می

هرای  باشرند. بره عبرارت دیگرر اسرتفاده از تصراویر لندسرت مراه        بسیار کمی می یاهیگمقادیر شاخص پوشش 

باعث استخراج مناسب اراضی قبی و باغی و تفکیک این اراضی از اراضی دیرم   )مرداد( و اوت)تیر( جوالی 

ده از ماهواره لندست  انتخرا  درسرتی   ها جهت تهیه نقشه کاربری اراضی با استفاشود. لذا انتخا  این ماهمی

 بوده است.

 
سال  و یغرب جانیقذربا استان در  2010و سال  2014-2000  یهاسال دری اهیگ پوشش شاخص راتییتغ روند -27شکل 

 (اچهیدر جنو  یزارهامید ) 3 محدودهدر  2010
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در استان قذربایجان غربی و سال  2010و سال  2014تا  2000های شاخص پوشش گیاهی در ماه می سال ستوگرامیه -28شکل 

 در محدوده سه )دیم زارهای جنو  دریاچه( 2010

 
و  در استان قذربایجان غربی 2010و سال  2014تا  2000های م شاخص پوشش گیاهی در ماه اوت سالستوگرایه -29شکل 

 2010محدوده سه در  سال 

برازه   دردر کل استان قذربایجان غربی و استان قذربایجران شررای   ی اهیگ پوشش شاخص راتییتغ روند

 پوشرش  شاخصنشان داده شده است. حدود  (31)و  (30) یهادر شکل 2010و سال  2014تا  2000های سال

 یدر هر دو استان در میانه یاهیگ پوشش شاخص یکل کیکه پ دهندینشان م (31)و  (30) یهاشکلی اهیگ
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 )  از اوایل مرار  یاهیگ پوشش شاخصمشخص است که ظهور  نی. همچنافتدیم اتفاق (بهشتی)ارد یمماه 

-یبره بعرد رو بره کراهش مر      یو از ماه مر  دهیخود رس کیبه پ (بهشتی)ارد یشروع شده  در اواسط م( اسفند

 رونرد  اسرتان  دو هرر  در 2014 ترا  2000 نیب یهار فاصله سالد یاهیگ پوشش شاخص نیانگی. نمودار مگذارد

 ارار دارد. 3/0حدود  یاهیگ پوشش شاخصقن در  کیکه پ دهدیم نشان را یکسانی نسبتاً

 
 2010و سال  2014تا  2000های بازه سال در یغرب جانیقذربا استان کل در یاهیگ پوشش شاخص روند -30شکل 

 

 
 2010و سال  2014تا  2000های بازه سال در یشرا جانیقذربا استان کل دری اهیگ پوشش شاخص روند -31شکل 
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 یکل یریگجهینت-6

کره   یاراام نیب یهاتفاوت وبا توجه به زمان محدود پروژه  هیاروم اچهیدر زیقبرحوضه  یاراض یکاربر نقشه

 مطرح یباغ و یقب یزراع یمسئول  در مورد سطوح اراض یو نهادها هاسازمانها توسط در جلسات کارگروه

 دیر دور تولموجرود سرنجش از    یهرا فرن و  یکارشناسر  دیبر د یو تنها متک ینیزم دیعدم امکان بازد و دیگرد

 یهیبرد  اما  با قمار و مطالعات مشابه موجود دارد یخوب نسبتاًتطابق  قمدهدستبهاعداد و اراام  هرچند. دیگرد

 از: اندعبارتمطالعه  نیا جینتا اهمدارند.  یادیبهبود ز لیپتانس جینتا یاختصاص زمان کاف با است

 قماری مشخصات تحلیل همچنین و طیفی انعکا  یهایمنحن تفسیر ت یتوأم شاخص مطلوب یبررس با -1

 5-4-3 و 4-3-2  7-5-4 یهاباند بیترک بیبه ترت OLIو  MSS   TMیهاسنجنده ریتصاو یبرا هاکال 

 .دیگرد انتخا  یبندطبقه در شرکت جهت

معرادل   بیبه ترت 2013و  2010  1976 یهاسال در یباغ و یقب یزراع یاراض یبرا قمدهدستبهمساحت  -2

 یبراغ  و یقبر  یزراع یاراضکشت  ریسطح ز شیافزا گرنشانو  باشندیممربع  لومتریک  4337و  4083  3186

 .است منطقه در

سرطح در   نیر ا کره  یصرورت بره   افتهیکاهشبه شدّت  2010تا  1976حوضه از سال  یقب یهاپهنه مساحت -3

 .باشدیم لومترمربعیک 3316معادل  2010در تابستان  و لومترمربعیک 5231 معادل 1976تابستان 

 ترا  هرای قبری   پهنره  سرطح  نیر ا 2013فصل و در سرال   نیدر هم که دهدیمنشان  ریتصاو لیتحل نیهمچن -4

 2013و  1976 یهرا سرال  نیبر  در و هیر اروم اچره یدر  زیقبر. قنچه در حوضه ابدییکاهش م لومترمربعیک1976

 نیر اسرت کره در ا   اچهیکاهش سطح در و یباغ و یقب یزراع یکشت اراض ریسطح ز شیشامل افزا دادهرخ

 است. دهیبه اثبات رس یکم جیارائه نتا و با قیتحق

 2010 یهاسال یبرا ییلندست به روش حداکثر درستنما ریتصاو یبندطبقهاز  حاصل کاپا بیضر ریمقاد -5

 .باشدیم(  یعال باًیتقر طی)شرا 0.87 و( توجه اابل طیشرا)در  0.77 بیترت به 2013 و

 2012 سرال  در یقبر  یهرا پهنره  و یکشراورز  یهانیزم مساحت نسبت سیمود ریتصاو اطالعات اسا  بر -6

 . باشدیم 0.69 و 1.39 بیترت به   2001 سال به نسبت

 ریتصراو  بره  2013 سرال  در لندست ریتصاو از حاصله یکشاورز یهانیزم و یقب یهاپهنه مساحت نسبت -7

 نیر مسراحت بره ا   یافزونر  نیر ا. باشدیم 0.74 و 0.63  برابر بیترت به 2012 سال در سیمود ریتصو از حاصله

از سرال   یکره در بخشر   ییهرا نیزمر  و شرود یمر  هیساالنه ته نیانگیصورت مبه  سیودم ریاست که تصاو لیدل
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یحسرا  مر  به  یکشاورز یجزو اراض یصورت کلفااد محصول است را به گریمحصول دارند و در بخش د

پوشرش اسرت را در    یدارا ریکه در روز برداشت تصو ییهانیلندست عمالً زم یدر کاربر کهی. درحالقورد

در  کره یاست  درحال شیشامل مجموع کشت و ق سیموددر  یکه مساحت اراض رسدیم نظر به. ردیگیبرم

 لندسرت  و سیمرود  ریتصاو باال  مورد بر عالوهاست.  شده کیتفک شیق یهابخش مساحت ستلند یکاربر

 یهرا تفراوت  پرس . باشرند یم زین مشابه زمان و محاسبه روش  یمکان کیتفک ادرت عدم مشابه  یباندها فااد

 .است یعیطب کامالً جینتا انیم موجود

 دیر گرد حاصرل  جهینت نیا اچهیدر جنو  در یکشاورز یاراض در یاهیگ پوشش شاخص روند یبررس با -8

 مربروط  یزراعر  محصروالت (  بهراره ) اول کشرت  ای و مید محصوالت به عمدتاً( بهشتیارد) یم ماه کیپ که

 . است  یباغ و یقب یزراع محصوالت به مربوطکه در ماه اوت  یحال در و شودیم

 یشررا  جران یقذربا استان و یغرب جانیقذربا استان کل در یاهیپوشش گ شاخص راتییتغ وندر یبررس با -9

 مراه  یانره یم در استان دو هر در  یاهیشاخص پوشش گ یکل کیپکه  دیحاصل گرد جهینت نیا 2010 سال در

تان اسر  دو هرر  در 2014 ترا  2000 نیب یهاسالدر بازه   یاهیشاخص پوشش گ کیپ و اتفاق( بهشتیارد) یم

 . باشدیم 3/0 حدود

 مراه   ( بهشرت یارد) یمر  ماه هیاروم اچهیدر جنو  یمزارهاید در یاهیگ پوشش راتییتغ روند یبررس با -10

 . باشدیم مید یکاربر استخراج و ریتصاو زیقنال جهت یمناسب

در این گزارش با استفاده از تحلیل سری زمانی شاخص پوشش گیاهی این نتیجه حاصل گردیرد کره در    -11

اراضری کشراورزی و براغی دارای شراخص پوشرش گیراهی براالتری از        )مرداد( و اوت  )تیر( های جوالیهما

 باشند. اراضی دیم می

 هاشنهادیپ -7

 از: اندعبارت  ارائه کرد توانیکار م لیتکم یکه برا ییهاشنهادیپ 

 ینیزم یهادادهکاپا با  بیضر هیو ته یمحل دیبازد انجام .1

 یکراربر  صیتشخ توانیم ها یکاربر ریسا بهتر کیتفک یبرا یلیتکم العاتاط کسب جهت است یهیبد .2

و برر   یفصرل  ینقشره کراربر   یهیر انجام داد. برا ته  هرسالماه  بلکه حداال در چهار فصل  کیرا نه محدود به 

 یکاشرت و داشرت )کشرت اول و دوم( اراضر     میبر اسا  تقو نیو همچن اهانیگ یکیولوژیزیف راتییتغ یمبنا

 نیچنر هم .میرسیم یترقیدا مراتببه جیبه نتا میزمان برداشت اول و دوم محصوالت د و یباغ و یقب یزراع
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و  سربز شره یهمنروع   صیاز جنگرل و تشرخ   وهیر باغات م کیجهت تفک یزمستانه اطالعات خوب ریتصو یبررس

 یاراضر  یقبر  ازیر نو  ریر در فصل حرداال تبخ  اچهیزمستانه مساحت در ریتصو ریتفس با نینچ. همدارد زیربرگ

 وضوح با را یاریقب ریتأث تابستان فصل مساحت با مساحت نیا یسهیمقا. گرددیمحاسبه م  یباغ و یقب یزراع

 .داد خواهد نشان یبهتر

 هایکاربر ریسا یبرا یاصالح ماسک جادیا .3

 یمحل اصالحات .4

برا زمران    NDVI یهرا کیر و متناسرب کرردن پ   2006ترا   2000 یهاسال نیب NDVI یزمان یسر یسهیمقا .5

 .بهاره پوشش و یقب یزراعکشت دوم   یقب یزراعکشت اول  م یبرداشت د

 کررده  اسرتخراج  را یاراضر  سرطح  قمرار  مرکز یعموم یسرشمار که ییهاسال در یاراض یکاربر یبررس .6

 .1392 و 1382   1372   1362   1352 :است

برا مطالعره    سره یو مقا یریر گمیتصرم رخت از جمله روش د یبندطبقه یهاروش گرید با یکاربر نقشه هیته .7

 حاضر و انتخا  روش مناسب 

 

 از: اندعبارت  ارائه کرد توانیکار م ادامه یکه برا ییهاشنهادیپ 

 برا  یسرر  نیر ا قیر تطب و 2014 تا 1976 یهاسال فاصله در یمتر 30 رزولوشن با NDVI یزمان یسر لیتحل .8

 .حوضه یدما و بارش یزمان یسر

 یهرا سرال  در یاصرل  یهرا رودخانره  برافر  محردوده  در یکشراورز  یاراضر  یمکان شیاقر یچگونگ لیتحل .9

 .رودخانه یدب با یاراض نیا کشت نوع و کشت ریز سطح کردن مرتبط و مختلف

-رودخانره  هیحاشر  در و 2013 و 1976 یهرا سال نیب که یباغ و یقب یزراع یاراض یمکان تیمواع نییتع .10

 .نداشده اضافه اچهیدر یاصل یورود یها

 رونرد  یبررسر  و 2013 و 1976 یهاسال نیب یباغ و یقب یزراع یاراضمساحت بخش  یزمان یسر رسم .11

در  یکرالن قبر   یهرا یگرذار اسرت یسنروع کشرت و    راتییتغ  یتیجمع  یمیاال یهامحرک با یمنحن راتییتغ

 .فوق لیدخ یهااز پارامتر کیبه هر یمنطقه و وزن ده

و  باشرد یمر  حوضره  یقبر  لیپتانسر  حرد  در که نهیبه یکاربر نقشه جادیا و نیسرزم شیقما مطالعات انجام .12

 .بخشدیبهبود م درازمدترا در  اچهیباالنس ق  در
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 درازمردت  راتییر برا تغ  یسر نیا لیو تحل 2013تا  1976 یهاسال نیب اچهیدر مساحت یزمان یسر رسم .13

 حوضه. یبارش و دما

 باغرات  از یزراعر  یاراضر  بهترر  کیتفک به اادر که بهتر یمکان کیتفک ادرتحوضه با  یکاربر محاسبه .14

 .باشد

 سرطح  کراهش  برا  راتییر تغ نیا دادن ارتباط و 2014 تا 1976 سال از اهانیگ کشت یالگو راتییتغ نییتع .15

 .اچهیدر ق 
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 مراجع-8

و  ازدورجشسنبا استفاده از  یانیطغ زیخلیمناطق س جادیبر ا یاراض یکاربر راتییتغ ریتأث(. 1393) .همکاران و یمیابراه

 .کیژئومات یمل شیهما نیکمی و ستیب. ییایجغراف اطالعات یهاستمیس

 ۀمطالع در یاماهواره یهانظارت شده داده یطبقه بند جیسه روش را ییکارق زانیم سهی(. مقا1393) .همکاران و احمدپور

  89-77. ص سوم شماره. پنجم الس. یعیطب منابع در ییایجغراف اطالعات سامانه و دور از سنجش هینشر  یاهیگ پوشش

 بانیپشت بردار نیماش  یمصنوع یعصب شبکه یهاروش از استفاده با المیا عبا  دشت یاراض یکاربر نقشه هیته(. 1393) یقرخ

 43-30 ص. دوم شماره. اول سال. یمرتعدار هینشر. احتمال حداکثر و

 جوامع و یطیمحستیز یهاتشکل  یدولت یهاسازمان یهمکار با شده هیته. (1389) .هیاروم اچهیدر جامع تیریمد یبرنامه

 .هیاروم یاچهیدر زیقبر یحوضه یمحل

 هیاروم اچهیدر زیقبر حوضه در یطیمح طیشرا رییتغ یبررس گزارش(. 1392) .منابع ق  قاتیمطالعات و تحق پژوهشکده

 (.یاراض ی)کاربر

)بحران  هیاروم یاچهیدر در قن یقمدهایپ و توسعه ندیفرق یداریپا یابیارزش(. 1390. )رانیا مشاور مهندسان یجامعه

 .(هیاروم یاچهیدر یطیمحستیز

 ریتصاو یبرا یو شبکه عصب هیهمسا نیکتریشباهت  نزد ممیماکز یطبقه بند یروشها سهی(. مقا1393) .انینیحسگل و  چشمه

 دانشگاه ن یسرزم شیقما در( GIS)سنجش از دور و  ییافض لیتحل شرفتهیپ یهاکاربرد مدل یمل شیهما نی. نخستیماهواره ا

 زدی واحد یاسالم قزاد

 یحقابه لحاظ با نفعانیذ به هیاروم یاچهیدر یحوضه یسطح ق  منابع ینهیبه صیتخص(. 1389)همکاران و ینیحس

 .ستیزطیمح یدانشکده تهران  دانشگاه تهران  ست یزطیمح یمهندس یخصص شیهما نیچهارم. یطیمحستیز

 نیدوم و یس. 1392تا  1377از سال  هیاروم اچهیدر زیحوضه قبر راتییتغ ی(. قشکارساز1392و همکاران. ) یشاه خسرو

 نیزم علوم یتخصص یالملل نیب کنگره نینخست و ییگردهما

 استان کشاورزی اراضی نقشه تهیه و سطح (. برقوردالف1386. )یکشاورز جهاد وزارت اطالعات فناوری و قمار دفتر

 قذربایجان استان کشاورزی جهاد باسازمان مشترک پروژه( ایهماهوار هایداده راومی تفسیر از استفاده با غربی قذربایجان

 .)غربی

 استان کشاورزی اراضی نقشه تهیه و سطح برقورد (. 1386. )یکشاورز جهاد وزارت اطالعات فناوری و قمار دفتر

 قذربایجان استان کشاورزی جهاد باسازمان مشترک پروژه( ایهماهوار هایداده راومی فسیرت از استفاده با یشرا قذربایجان

 .)یشرا

 انتشارات دانشگاه تهران  یعیبا فن سنجش از دور و کاربرد در منابع طب یی( . قشنا1390و مجد. )  یریزب

 منطقه: یمورد مطالعه) GIS & RS یهاکیبا استفاده از تکن یاراض یکاربر راتییبرقورد تغ .(1392) .همکاران و یراع

 نیعلوم زم یتخصص یالملل نیکنگره ب نیو نخست ییگردهما نیو دوم یس (.یسار-اسریک

 .هیاروم یاچهیدر یحوضه ق  منابع جامع تیریمد گزارش(. 1384) .کمی مشاور نیمهندس شرکت
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. تولید سیستم اطالعات جغرافیایی بر (1388. )هقشناسامان یمهندس و یفن خدمات شرکت و رانیا ق  منابع تیریمد شرکت

 (. هیاروم اچهیدر زیحوضه قبر یو پوشش اراض یکاربر راتیی)تغ یراوم یمحتوا دیو تول یاماهواره یهااسا  پردازش داده

 .دوم چاپ تهران  دانشگاه انتشارات(. خاک)علوم نیزم علوم در دور از سنجش(.کاربرد 1385) پناه یعلو

 یماهواره ا ریبه کمک تصاو یکشت محصوالت کشاورز ریسطح ز نیمحدوده و تخم کی(. تفک1393) .همکاران و پوریعل

ETM+  244 ص 2 شماره. 4 شماره جلد. یکشاورز یهانیماش هی(. نشری: مزرعه نمونه قستان اد  رضوی)مطالعه مورد-

254 

در استخراج  یقرتمپ فاز یمصنوع یاحتمال و شبکه عصبحداکثر  یدو روش طبقه بند سهی(. مقا1394) .همکاران و زاد یفتح

. جلد رانیا ابانیمرتع و ب قاتیتحق یپژوهش-یدوبرج دهلران(. فصلنامه علم حوضه: مرتع ی)مطالعه مورد ینقشه پوشش مرتع

 72-59. ص 1. شماره 22

در  یق  و هواشناس یرهایّدور و متغسنجش از  یقوربا استفاده از فن یاراض یکاربر راتییروند تغ ی(. بررس1390) .انیفتح

 مدر . تیمنابع ق   دانشگاه ترب یگروه مهندس ارشد یکارشناس ی. رسالههیاروم یاچهیدر یحوضه

 شیهما. یاراض یکاربر یهانقشه  استخراجاز دور در  سنجش یها داده کاربرد (.1387). یمیرح ریم یحاج و زادهیضیف

 کیژئومات

 یمل شیهما. خاک یسطح یشور نقشه هیته در یبند طبقه مختلف یهاتمیالگور سهیو مقا یابی(. ارز1389) .چلو اره

 کیژئومات

نقشه جنگل )مطالعه  هیدر ته ییحداکثر احتمال و فاصله ماهاالنو یدو روش طبقه بند سهیمقا .(1393) .همکاران و زاده ییرزایم

 یدرخت یشناس اهیگ و یطیمح ستیز یهاچالش یالملل نیکنفرانس ب نی(. چهارمالمیاستان ا -ورهی: منطقه بیمورد

 ./http://earthexplorer.usgs.govلندست  ریدانلود تصاو تیساو 

 

 .NDVI MODIS http://pekko.geog.umd.eduمحصوالت  تیساو 

  (:USGS) کایقمر یمتحده االتیا یشناسنیزم سازمان تیساو 

http://landsat.usgs.gov/about_landsat5.php   .phphttps://landsat.usgs.gov/L8_band_combos 

-http://blogs.esri.com/esri/arcgis/2013/07/24/band-combinations-for :یازر شرکت تیساو 

landsat-8 
 . http://ramsar.wetlands.org/Databaseرامسر:  ونیکنوانس تیساو 

Alizadeh et al. (2014). Delineation rice cropping patterns using time-series vegetation 

Indices. Geomatics 93 (National Conference). 

Bhandari, A. K., Kumar, A., & Singh, G. K. (2012). Feature extraction using Normalized 

Difference Vegetation Index (NDVI): a case Study of Jabalpur city. Procedia Technology, 

6, 612-621.            
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