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شرادزاد و

چکیده
حوضهی قبریز دریاچهی ارومیه در شمالغربی ایران وااع شده ویکی از حوضههایی است که در طول سال-
های اخیر با چالشهای جدی از ابیل خشک شدن دریاچه بیالن منفی قبخوانها تغییرات کاربری افزایش
سطح زیر کشت اراضی زراعی قبی و باغی و تغییر الگوی کشت از سمت محصوالت کممصرف به
محصوالتی با نیاز قبی باال مواجه شده است .بهمنظور مدیریت بهتر ق

در حوضه داشتن دانش عمیق از

اطالعاتپایه ازجمله قرایش اراضی و نوع کاربرد قن ضروری است .متأسفانه منابع اطالعاتی و قماری
موجود در مورد وضعیت کاربری حوضه پراکنده ناکافی و بعضاً متنااض میباشند .هدف اصلی از این
مطالعه بررسی سطح زیر کشت اراضی زراعی قبی و باغی و سطح پوشش منابع قبی حوضه ارومیه و بررسی
نحوه تغییرات قنها در فاصله سالهای  1976تا  2013میالدی میباشد .لذا مطالعه حاضر تغییرات کاربری
اراضی حوضه قبریز دریاچه ارومیه (با تأکید بر کاربری کشت قبی) را در سالهای  2010 1976و  2013با
استفاده از روش طبقهبندی نظارتشده (روش حداکثر درستنمایی) تصاویر ماهوارهای لندست مورد بررسی
ارار میدهد .همچنین با استفاده از محصوالت پوشش زمین سنجنده مودیس در فاصله سالهای  2001تا
 2012تغییرات پوشش زمین ( )Land Coverدر حوضه ارومیه در این بازه استخراج و تحلیل گردیده است.
برخی از نتایج حاصل از این مطالعه نشان میدهد که مساحت مجموع اراضی زراعی قبی و باغی در
سالهای  2010 1976و  2013به ترتیب معادل  4083 3186و  4337کیلومتر مربع میباشند .لذا نسبت
اراضی زراعی قبی و باغی در سال  2013به سال  1976برابر  1.36میباشد .نسبت مساحت اراضی کشاورزی
در نقشه کاربری اراضی استخراج شده از تصاویر ماهوارهای لندست مربوط به سال  2013به مساحت حاصل
از محصول پوشش زمین سنجنده مودیس مربوط به سال  2012برابر  0.74میباشد .بهطورکلی قنچه در
حوضه قبریز دریاچه ارومیه و در بین سالهای  1976و  2013رخداده شامل افزایش سطح زیر کشت اراضی
زراعی قبی و باغی و کاهش سطح دریاچه است.

کلیدواژهها :حوضره قبریرز دریاچره ارومیره تغییررات کراربری اراضری تصراویر لندسرت روش حرداکثر
درستنمایی محصول پوشش زمین سنجنده مودیس اراضی زراعی قبی و باغی
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بررسی تحلیلی کاربری اراضی (اراضی زراعی قبی و باغی) در حوضهی قبخیز دریاچهی ارومیه با استفاده از تصاویر ماهوارهی لندست

-1مقدّمه
دریاچهی ارومیه در شمالغربی جمهوری اسالمی ایران یکی از بزرگترین دریاچههای دائمی فوقشرور در
جهان و بزرگترین دریاچه از این نوع در خاورمیانه است که به لحاظ جغرافیایی مابین استانهای قذربایجران
شرای کردستان و قذربایجان غربری و در محردودهی  36/45ترا  38/20درجرهی عرر

شرمالی و  44/50ترا

 46/10درجرهی طرول شررای اسرتقراریافته اسرت(Sima and Tajrishy, 2013( .؛ برنامرهی مردیریت جرامع
دریاچه ارومیه  .)1389شکل ( )1محل ارار گیری حوضهی قبریز دریاچهی ارومیه در کشور به همراه مسیر
رودخانههای منتهی به دریاچه ارومیه را نمایش میدهد .حرداکثر سرطح دریاچره در دوران پرقبری در حردود
 6100کیلومترمربع ارزیابیشده است؛ بااینحال از سال  1995میالدی وسعت دریاچه کاهش داشته و مطرابق
اطّالعررات بررهدسررتقمررده از تحلی رل دادههررای مرراهوارهی لندسررت در اوت سررال  2011م ریالدی برره 2366
کیلومترمربع رسیده است ( .)Pengra, 2012بدنهی قبی دریاچه نسبتاً کمعمق بوده (عمق متوسط  5/4مترر) و
طول دریاچه از  130تا  145کیلومتر در راستای شمالی -جنوبی متغیّر است؛ حداکثر عر

گزارش شده برای

دریاچه معادل  58کیلومتر میباشد .میزان نوسانات سطح ق در سالهای کرمق و پررق در حردود  6مترر
است (برنامهی مدیریت جامع دریاچه ارومیه .)1389
ویژگیهای منحصربهفرد دریاچهی ارومیه سبب شده تا این دریاچه به همراه جزایر درونری قن از سروی
سازمان یونسکو 1بهعنوان ذخیرهگاه طبیعی ثبت جهانیشود .این دریاچه به دلیل داشتن ارزشهای اکولوژیک
و منحصربهفرد درسال  1346براسا

مصوبهی شمارهی  63شورای عالیحفاظتمحیطزیستکشور بهعنوان

منطقهی حفاظت شده و طبق مصوبهی شمارهی  63شورای عالی در سال  1354بهعنوان پارک ملی ارتقا یافته
است .همچنرین درسرال 1356براسرا مصروبات ( MAB2انسران وکررهیمسرکونی) برهعنروان یکریازمنراطق
بینالمللی ذخیرهگاههای زیستکره در سطح جهان به ثبت رسیده است .این دریاچه برا تمرامی جزایرر قن در
سال  1354بهعنوان یکی ازتاال های بینالمللری درکنوانسریون رامسررثبت و از طررف مسسسرهی برینالمللری
تاال ها بهعنوان یکی از مهمترین زیستگاههای پرندگان انتخا شده است (و سایت کنوانسریون رامسرر
1971؛ جامعهی مهندسان مشاور ایران  .)1390عالوه بر این این دریاچه و تاال هرای اامراری قن برهعنروان

 1سازمان قموزشی علمی و فرهنگی سازمان ملل متحد
Man and the Biosphere Programme

1

2

بررسی تحلیلی کاربری اراضی (اراضی زراعی قبی و باغی) در حوضهی قبخیز دریاچهی ارومیه با استفاده از تصاویر ماهوارهی لندست

یکی از سایتهای نمونهی طرح حفاظت از تاال های ایران با مشارکت برنامهی عمران سازمان ملل 1انتخا
گردیده است.

شکل  -1محل ارارگیری حوضهی قبریز دریاچهی ارومیه در کشور به همراه مسیر رودخانههای منتهی به دریاچهی ارومیه

برخی از مهمترین تغییرات عمدهی اکولوژیک دریاچه را میتوان به دسرتههرای زیرر طبقرهبنردی نمرود:
کاهش سطح دریاچه و ایجاد پهنههای وسیع شورهزار افزایش غلظت نمک و کاهش شدید قرتمیرا کراهش
شدید ظرفیت دریاچه برای پذیرش پرندگان قبزی تبدیل تاال ااماری شورگل به مخزن ذخیرة ق دائمی
خشک شدن تاال یادگارلو در اثر احداث زهکش و واوع پدیدهی تغذیهگرائی در اثر کاهش جریرانهرای
ورودی درتمامی تاال های ااماری(برنامهی مدیریت جامع دریاچه ارومیه  .)1389براسرا مطالعرات انجرام
شده طی دههی اخیر مادامیکه سطح ق دریاچه باالتر از تراز  1274/1متر از سطح دریاهای قزاد در نوسان
)United Nations Development Program/The Global Environmental Funds (UNDP/GEF
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باشد دریاچه به عملکرد عادی اکولوژیک خود برای حفظ تنوّع زیستی و تولید قرتمیا ادامره خواهرد داد .برا
توجّه به میزان سالیانهی تبخیر از سطح دریاچه برای حفظ تراز قبی دریاچهی ارومیه در طی دورههای نرمال
سالیانه حداال حدود  3/1میلیارد مترمکعب ق موردنیاز است (شرکت مهندسین مشاور یکم .)1384
حوضهی قبریز دریاچرهی ارومیره برا مسراحتی برال برر  51876کیلومترمربرع در شرمالغربری ایرران برین
مختصات جغرافیایی  35/67تا  38/50درجهی عر

شمالی و  44/12تا  47/88درجهی طول شرای وااع شده

است .حدود  67/7درصد از سطح حوضهی قبریز را مناطق کوهستانی  17/5درصرد را اراضری کوهپایرهای
تپهها و دشتها و  14/8درصد را سطح دریاچه و مناطق باتالای تشکیل میدهند .مساحت این حوضهی قبریز
در استانهای قذربایجان غربی قذربایجان شرای کردستان و اسمت بسیار کمری نیرز در کشرور ترکیره واارع
شده است .با صرفنظر از مقدار ناچیز سهم ترکیه سهم هر یک از استانهرا از وسرعت ایرن حوضرهی قبریرز
عبارت است از :استان قذربایجان غربی  %46استان قذربایجان شرای  %43و استان کردستان ( .%11حسرینی و
همکاران  )1389ازنظر مواعیت محیط طبیعی نیز توسط بخش شمالی کوههای زاگر

دامنهی جنوبی کروه

سبالن و دامنههای شمالی غربی و جنوبی کوه سهند احاطه شده است .این حوضرهی قبریرز در ارتفراعی برین
 1280تا  3600متر باالتر از سطح دریا ارارگرفته است که پَستترین نقطهی قن دریاچهی ارومیه و دشتهای
وسیع اطراف قن میباشد.
حوضهی قبریز دریاچهی ارومیه از سمت شمال به حوضهی رودخانهی ار

(بیشترین مرز مشترک بره

میزان  410کیلومتر) از سمت شرق به حوضهی قبریز رودخانهی سفیدرود و سیروان و از غر بره حوضرهی
قبریز رودخانهی زا محدود شده است .زیرحوضرههرای حوضرهی قبریرز دریاچره ارومیره بارانردوزچای و
زوالچای در غر

دریانچای و تسوجچای در شرمالشررای قجریچرای قذرشرهرچای و صروفیچرای در

شرق دریاچه ارومیه در مرکز زرینهرود لیالنچای مرردوقچرای و سریمینهرود در جنرو و مهابادچرای و
گدارچای در جنو غربی میباشند .از تعداد  19رودخانهی منتهی به دریاچه ارومیه رودخانههای زرینهرود
سرریمینهرود گرردارچای قجرری چررای بارانرردوزچای نازلوچررای شررهرچای زوالچررای صرروفیچررای
قذرشهرچای لیالنچرای مرردوقچرای العرهچرای و مهابادچرای دارای رژیرم قبردهی دائرم بروده و بقیّرهی
رودخانهها فصلی هستند (جامعهی مهندسان مشاور ایران .)1390
ازلحاظ شرایط االیمی این حوضه دارای زمستانهای سرد و تابسرتانهرای نسربتاً معتردل اسرت .متوسرط
میزان بارش در منطقه حدوداً  350میلیمتر تخمین زده میشرود کره بخرش عمردهی برارش از فصرل پراییز ترا
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اواسط بهار رخ میدهد .در ماههای تابستان در مقایسه با دیگر فصول سال میزان برارش بسریار انردک اسرت.
متوسط دمای ساالنه برحسب ارتفاع بین  6/5تا  13/5درجهی سانتیگراد متغیّر است .ماههای مرداد و شهریور
گرمترین و ماههای دی و بهمن سردترین ماههای سال هستند .متوسط ساالنهی تبخیر سرطحی حوضره حردود
 1500میلیمتر تخمین زده شده و با توجه به شرایط بین  1000تا  2100میلیمترر نوسران دارد .متوسرط تبخیرر
ساالنه از سطح دریاچه بین  900تا  1170میلیمتر تخمین زده میشود (برنامهی مدیریت جامع دریاچه ارومیه
.)1389
مدیریت جامع حوضههای قبخیز درگرو دانش عمیق از اطالعاتپایه حوضه و ازجمله قرایش اراضی و نروع
کاربرد قن میباشد .مفهوم کاربری اراضی 1بهصورت چیدمان فعالیتها و ورودیهرای مرردم در یرک نروع
زمین خاص در جهت تولید تغییر و یا حفظ قن تعریف میشود ) . (FAO/UNEP, 1999یکی از مناطقی که
در طول سالهای اخیر با چالشهای جدی در این زمینه مواجه شده حوضه قبخیز ارومیه است .افزایش نررخ
فرسایش سطحی و بهتبع قن افزایش بار رسوبی رودخانههای منتهی به دریاچه استفاده بیرویره از زمرینهرای
پرشیب جهت کشت دیم افزایش سطح زیر کشت اراضی زراعی قبی و باغی و تغییر الگوی کشت از سمت
محصوالت کممصرف به محصوالتی با نیاز قبی باال همگی نمونههایی از تأثیرات تغییرات کاربری اراضی در
بحران به وجود قمده در حوضه ارومیه هستند (پژوهشکده مطالعات و تحقیقات منرابع ق

 .)1392لرذا تهیره

نقشه کاربری اراضی از ملزومات مدیریتی این حوضه بهحسا میقید.
تعیین انواع کاربری در یک حوضه به روشهای گوناگون نظیر روش استفاده از پرسشنامه بررقورد از
طریق بررسی میزان تولید محصوالت کشراورزی نقشرهبررداری زمینری و اسرتفاده از فرنهرای سرنجشازدور
صورت میپذیرد؛ در بین فنهای فوق روش استفاده از تصراویر مراهوارهای بره دلیرل پوشرش وسریع مکرانی
ادرت تفکیک باال هزینه کم قرشیو زمانی غنی تصراویر مراهوارهای و سرهولت روشهرای تعیرین کراربری
کاربرد فراوانی در مطالعات قبخیزداری داشته است (پژوهشکده مطالعات و تحقیقات منرابع ق

 .)1392لرذا

با توجه به مزایای روش سنجشازدور و اهمیت تعیین سطح کشت اراضی زراعی قبی و باغی مطالعه حاضرر
به بررسی سطوح کاربری حوضه قبخیز ارومیه و با تأکید برر کراربریهرای قبری شرورهزار و کشرت اراضری
زراعی قبی و باغی با استفاده از تصاویر ماهواره لندست و مودیس میپردازد.

Land use
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-2اهداف تحقیق
این مطالعه به دنبال استخراج نقشه کاربری اراضی با تمرکز بر کشت قبی در حوضهی قبریز دریاچهی ارومیه
برای سالهای  2010 1976و  2013میالدی با استفاده از تصاویر ماهوارهی لندست تحلیل تغییررات قنهرا و
همچنین استخراج و تحلیل سری زمانی تغییرات پوشش سطح برای سالهای  2001تا  2012میالدی با استفاده
از محصوالت سنجنده مودیس میباشد .با استناد به اهداف فوق خروجیهای این مطالعه شامل نقشه کاربری
اراضی سالهای  2010 1976و  2013و مساحت کاربریهای تعیین شده در هرسال نقشههای  NDVIمربوط
به سالهای  1976تا  2013و تحلیل تغییرات مساحت کال های پوشش زمین (سنجنده مودیس ( بین سرال-
های  2001تا  2012میباشد.
مهمترین سساالت مهم مدنظر این مطالعه عبارتاند از:
 .1سطح زیر کشت اراضی کشاورزی و تغییرات قنها در فاصله سالهای  1976تا  2013به چه صورتی بوده
است؟
 .2تغییرات پوشش زمین 1در حوضه ارومیه بین سالهای  2001تا  2012چگونه بوده است؟

-3مروری بر ادبیات
در این بخش ابتدا در مورد روش حرداکثر درسرتنمایی توضریح داده مریشرود و سرپس بره بررسری تجربیرات
دیگران در زمینه استفاده از تصاویر ماهوارهای جهت تهیه نقشههرای کراربری اراضری و تحقیقرات پیشرین در
زمینه کاربری اراضی حوضه قبریز دریاچه ارومیه پرداخته میشود.
-1-3روش حداکثر درستنمایی
یکی از دایقترین و پر استفاده ترین روشها از میان روشهای مختلف طبقهبندی نظارت شده روش حداکثر
درستنمایی میباشد .این روش واریانس و کوواریرانس کرال هرای مختلرف را ارزیرابی مریکنرد .در روش
حداکثر درست نمایی فر

میشود که همه مناطق قموزشی از تابع توزیع نرمال برخوردارند .روش طبقره-

بندی حداکثر درستنمایی طی سه مرحله زیر صورت میگیرد(علوی پناه:))1385(.
 )1محاسبه بردار میانگین واریانس و همبستگی برای کال ها در نمونههای قموزشی
 )2لحاظ کردن پراکندگی پیکسلهای اطراف بردار میانگین از طریق توابع احتمالی

Land cover
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 )3معرفی کل دادهها به کال هایی که حداکثر درستنمایی عضویت در قن کال
در روش حداکثر درست نمایی بعد از ارزیابی احتماالت در هر کال

را داشته باشند.

پیکسلها بره کرال هرایی کره

بیشترین شباهت را دارند اختصاص مییابند و در صورت پایینتر برودن مقرادیر احتمرال از حرد قسرتانه بره
عنوان پیکسل طبقهبندی نشده معرفی میشوند (علوی پناه  .)1385در بخش روش شناسی روابرط مربروط بره
روش حداکثر درستنمایی ارائه میگردد.
-2-3تجربیات دیگران در زمینه استفاده از تصاویر ماهوارهای جهت تهیه نقشههای کاربری
اراضی
استخراج اطالعات مساحت و توزیع مکانی مزارع برنج در مناطق مرکزی استان مازندران توسط Alizadeh
) et al. (2014انجام شده است .در این مطالعره از مراهوارههرای  Aquaو  Terraو محصروالتMOD13Q1

1

و 2MOD09A1استفاده گردید .الگوریتم مورداستفاده در این پژوهش بر مبنای دو شاخص  NDVIو LSWI

(شاخص ق سطحی خاک که بره رطوبرت خراک و رطوبرت بررگ حسرا

اسرت) مریباشرد .مفروضرات

مورداستفاده در این الگوریتم عبارتاند از اینکه در هنگام نشاءکاری برنج بره علرت حالرت سریالبی مرزارع
مقدار  LSWIافزایش مییابد و بعد از رشرد بررنج مقردار LSWIکراهش مرییابرد .شراخص  NDVIدر ایرن
دورهها رفتار کامالً معکوسی دارد .لذا بر اسا

رابطه بین  NDVIو  LSWIمزارع برنج تشرخیص و تفکیرک

داده شده و نتایج با  183نقطه مرجع زمینی صحتسنجی گردید.
شاخصهای پوشش گیاهی بهدستقمرده از تصراویر لندسرت  (ETM3+(7برا شراخصهرای حاصرل از
لندست )OLI4( 8توسط ) Li et al. (2014مقایسه شده است .نترایج مقایسرهی قنهرا نشران داد کره  OLIدر
مقایسه با  ETM+دارای باالترین مقدار طیفی برای باند نزدیک فروسرخ برای انواع پوشش گیاهی و کمترین
مقدار برای انواع غیر پوشش میباشد؛ این امر نشانگر قن است که این سنجنده پتانسریل براالیی در شناسرایی
پوشش گیاهی دارد .قنها بیان نمودند که ( LSWIشاخص آب سطحی خاک ) دارای عملکرد بهتری نسربت
به شاخص  NDVIبرای مقایسه میان این دو حسگر میباشد.

16-day composite MODIS vegetation Indices Product

1

MODIS 8-days surface reflectance product

2

Enhanced Thematic Mapper Plus

3

Operational Land Imager

4
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کاربری زمین در حوضه سد گلستان با استفاده از اطالعرات کمکری موجرود و قنرالیز تصراویر لندسرت
 ETM+توسط ) Saadat et al. (2011برای سه تاریخ مجزا موردبررسی ارارگرفته است .نتایج قنهرا نشران
داد که تصاویر تابستانی برای نقشههای کاربری زمین اکثراً مناسب میباشند.
در پژوهشی تغییرات کاربری اراضی در دلتای رود پیرل (واارع در کشرور چرین) برا اسرتفاده از تصراویر
ماهوارهی  Landsat TMبررسی شده اسرت .دسرتورالعملهرای دولتری در سرالهرای پایرانی دهرهی  1970و
سالهای قغازین دههی  1980موجب رشد و توسعهی سریع ااتصادی در منطقه گردید که این رخداد عامرل
اصلی تغییرات گسترده در کاربریهای زمین دلتای رود پیرل بوده است .نتایج این مطالعه با استفاده از تصاویر
چندزمانهای گویای قن است که وسعت مناطق شهری در خرالل سرالهرای  1988ترا  1996مریالدی بریش از
 %300افزایش داشته است .ارزیابیهای زمینی نیز گویای داّت باالی نقشههای تغییرر کراربری ( 93/5درصرد)
بوده و مسیّد مناسب بودن استفاده از این تصاویر بررای پرایش تغییررات کراربری اراضری اسرت (Seto et al.

.(2002
فتحی زاد و همکاران ( )1394بره مقایسره دو روش طبقره بنردی حرداکثر درسرتنمایی و شربکه عصربی
مصنوعی قرتمپ فازی در استخراج نقشره پوشرش مرتعری (مطالعره مروردی :مرترع حوضره دویررج دهلرران)
پرداختند .قنها از تصاویر سال  2007سرنجنده  ETM+مراهواره  Landsatاسرتفاده نمودنرد .نترایج حاصرل از
تحقیق قنها نشان داد که ارزیابی دات این دو روش با استفاده از ضریب کاپا نشان داده که الگروریتم شربکه
عصبی مصنوعی قرتمپ فازی با ضریب  0.9614نسبت به الگوریتم حداکثر درستنمایی با ضرریب  0.8058از
دات بیشتری برخوردار میباشد .نتایج قنها همچنین نشان میدهد که الگوریتمهای سرنتی طبقرهبنردی ماننرد
روشهای قماری به دلیل انعطافپذیری پائین و انواع پارامتریک قن مانند روش حداکثر درستنمایی به علرت
وابستگی به مدل قمارگوسی نمیتوانند نتایج بهینهای در صورت نرمال نبودن نمونههای تعلیمی فراهم قورند.
ابراهیمی و همکاران ( )1393به بررسی تغییررات کراربری اراضری در ایجراد منراطق سریلخیرز طغیرانی
پرداختند .منطقه مطالعاتی در این پژوهش حوضه قبخیز رودخانه نکا در استان مازنردران مریباشرد .برهمنظرور
بررسی تغییرات اراضی از دو تصرویر مراهوارهای  Landsat-ETMمربروط بره سرال  2000و تصرویر IRS-ID

مربوط به سال  2011استفاده گردید .پس از مراحل پیشپردازش تصاویر برا اسرتفاده از  132منطقره تعلیمری
طبقهبندی به روش حداکثر احتمال و در  5طبقه صورت پذیرفت .نتایج این مطالعه نشان میدهد کره در سرال
 2011مناطق شهری و اراضی غیراابل استفاده روند افزایشی و اراضی جنگلی و مراتع روند کاهشی نسبت بره
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سال  2000دارند.
علیپور و همکاران ( )1393به تفکیک محدوده و تخمین سطح زیرر کشرت محصروالت کشراورزی بره
کمک تصاویر ماهوارهای  ETM+در اطراف شهر مشهد (مزرعه نمونه قستان اد

رضوی) پرداختند .قنهرا

به منظور شناسرایی و تفکیرک اراضری زیرر کشرت محصروالت مختلرف از دو تصرویر (مربروط بره مراههرای
اردیبهشت و شرهریور) دادههرای رارومی مراهواره لندسرت سرنجنده ETM+مربروط بره سرال  1391اسرتفاده
نمودهاند .جهت طبقهبندی از روشهای حداکثر درستنمایی و شبکه عصبی مصنوعی استفاده نمودند .ضرریب
کاپا و صحت کلی برای روش حداکثر درستنمایی به ترتیب  82و  85درصد و برای شبکه عصربی بره ترتیرب
 84و  87درصد برقورد گردید .نتایج تحقیق قنها نشان داد کره تصراویر مراهوارهای از اابلیرت براالیی بررای
تفکیک سریع اراضی زراعی و تهیه نقشه انواع محصوالت در منطقه و تعیین سطح زیر کشرت برا دارت نسربتاً
مناسب در مقیا

منطقهای برخوردار است.

چشمه گل و حسینیان ( )1393به مقایسه روشهای طبقهبندی حداکثر درستنمایی نزدیکترین همسایه
و شبکه عصبی برای تصراویر مراهوارهای پرداختنرد .قنهرا از تصرویر  IKONOSجهرت مقایسره روشهرای
طبقهبندی ماکزیمم شباهت نزدیکترین همسایه و شبکه عصبی برای تصاویر ماهوارهای اسرتفاده نمرودهانرد.
نتایج تحقیق قنها نشان داد روش شبکه عصبی دارای بیشترین دات میباشد.
قرخی ( )1393به تهیه نقشه کاربری اراضی دشت عبا

ایرالم برا اسرتفاده از روشهرای شربکه عصربی

مصنوعی ماشین بردار پشتیبان و حداکثر درستنمایی با استفاده از دادههای راومی سنجنده  ETM+پرداخت.
او نقشههای پوشش گیاهی خود را به چهار کال

اراضی کشراورزی مرترع فقیرر اراضری برایر و پهنرههرای

ماسهای طبقهبندی نمود .نتایج تحقیقاتش نشان داد که روش شبکه عصبی مصنوعی به ترتیب با صرحت کلری
 98.37درصد و ضریب کاپای  0.97نسبت به روش ماشین برردار پشرتیبان (برا صرحت کلری  92.36درصرد و
ضریب کاپای  )0.87و حداکثر درستنمایی (با صحت کلی  81.42درصرد و ضرریب کاپرای  )0.73عملکررد
بهتری در تهیه نقشه کاربری اراضی از خود داشته است .مطالعه حاضر بیانگر ایرن برود کره روش طبقرهبنردی
شبکه عصبی اابلیت تهیه نقشه پوشش اراضی را با صحت باال دارا میباشد.
احمد پور و همکاران ( )1393به مقایسه میزان کارایی سه روش رایج طبقهبنردی نظرارتشرده (روش
حداال فاصله از میانگین روش متوازی السطوح و روش حداکثر درستنمایی) در تشخیص گروههای گیراهی
منطقه حفاظت شده گلول و سرانی (استان خراسان شمالی) پرداختند .قنها از تصراویر مراهوارهای Landsat
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 ETM+و  IRS LISS IIIاستفاده نمودند .نتایج قنها نشان داد که در بین روشهای بکرار بررده شرده روش
حداکثر درستنمایی بیشترین میزان دات در طبقهبندی هرر دو گرروه دادههرای مراهوارهای را دارا و در مقابرل
روش متوازی السطوح نیز کمترین میزان دات را در طبقهبندی گروههای گیاهی در منطقه مرورد مطالعره دارا
میباشد .قنها همچنین بیان نمودند که برداشرت نمونرههرای تعلیمری کرافی از طبقرات موجرود در طبیعرت و
بررسی میزان احتمال تعلق هر یک از پیکسلهای تصاویر ماهوارهای به ایرن طبقرات بره خروبی مریتوانرد در
طبقهبندی گروههای گیاهی موجود در منطقه مفید وااع شود.
راعی و همکاران ( )1392به بررقورد تغییررات کراربری اراضری برا اسرتفاده از فرنهرای جری قی ا

و

سنجش از دور در منطقه کیاسرر سراری برا اسرتفاده از تصراویر مراهوارهای لندسرت سرنجنده  TMو تصراویر
ماهوارهای  IRSسنجنده  LISS IIIدر دو دوره زمانی  1987تا  2012پرداختند .قنها برای انجام طبقرهبنردی
نظارت شده از الگوریتمهای حداکثر درستنمایی و حداال فاصله و متوازیالسطوح استفاده نمرودهانرد .نترایج
بررسیهای قنها نشان داد که روش حداکثر درستنمایی برا صرحت کلری  %91و ضرریب کاپرا برابرر برا 0.87
نسبت به روش طبقهبندی حداال فاصرله از میرانگین برا صرحت کلری  %88.8و ضرریب کاپرای  0.83و روش
طبقهبندی متوازیالسطوح برا صرحت کلری  %30.4و ضرریب کاپرای  0.22دارای نترایج بهترری مریباشرد .در
مجموع نتایج تحقیقات قنها بیانگر این بود که سنجش از دور و سیسرتم اطالعرات جغرافیرایی دارای اابلیرت
باالیی در تعیین کاربری اراضی میباشند.
میرزایرری زاده و همکرراران ( )1393برره مقایسرره دو روش طبقررهبنرردی حررداکثر درسررتنمایی و فاصررله
ماهاالنوبیس در تهیه نقشه جنگل در منطقه بیوره استان ایالم با استفاده از دادههرای سرنجنده  ETM+مراهواره
لندست مربوط به سال  2007پرداختند .نتایج قنها نشان داد که الگوریتم طبقهبندی کننده حداکثر درستنمایی
با صحت کلی  84درصد دارای دات و صحت بیشتری نسبت بره الگروریتم طبقرهبنردی فاصرله ماهراالنویی برا
صحت کلی  83درصد میباشد.
اره چلو ( )1389به ارزیابی و مقایسه الگوریتمهای مختلف طبقهبنردی در تهیره نقشره شروری سرطحی
خاک با استفاده از دادههای ماهوارهای  ETM+مربوط به سال  2002پرداخت .قنها روشهرای طبقرهبنردی
با الگوریتمهای حداال فاصله جعبهای و حداکثر درستنمایی را مورد مقایسه ارار دادند .نترایج تحقیرق قنهرا
نشان داد که روش حداکثر درستنمایی دارای باالترین میزان دات میباشد .قنها همچنین بیان نمودند کره در
روش حداکثر درستنمایی باید دات نمود تا طبقات از یک توزیع نرمال برخوردار باشد.
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-3-3تحقیقات پیشین در زمینه کاربری اراضی حوضه آبریز دریاچه ارومیه
پژوهشکده مطالعات و تحقیقات منابع ق

( )1392به بررسی تغییر شرایط کاربری اراضی در حوضه قبریز

دریاچه ارومیه پرداخته است .در این مطالعه از تصاویر ماهوارهای لندست سنجنده  TMدر دو تاریخ ششم
مردادماه سال  1363و دهم مردادماه سال  1388استفاده شده است .به دلیل وسعت اابلتوجه حوضه و تنوع
توپوگرافی و االیمی دریاچه ارومیه در این مطالعه از ترکیب روشهای درخت تصمیمگیری 1و سگمنت-
بندی استفاده شده است.
فتحیان ( )1390به بررسی روند تغییرات کاربری اراضی با استفاده از فناوری سنجشازدور و متغیّرهای
ق

و هواشناسی در بخشی از ناحیه شرای حوضهی دریاچهی ارومیه برای سالهای  2002 1989 1976و

 2011با استفاده از ماهواره لندست پرداخت .نتایج تحقیقات نشان داد که از میان روشهای طبقهبندی
کاربریهای مختلف روش حداکثر شباهت با داّت کلّی بیش از  85درصد و ضریب کاپای بیش از 0/8
مناسبترین روش برای اجرای مطالعه است.
فیضیزاده وحاجی میر رحیمی ( )1387با هدف استخراج کاربریهای اراضی حاشیهی شرق دریاچهی
ارومیه (چهارده کال

از جمله باغ هستهدار باغ ریزدانه باغ خشک میوه و  )...با وسعتی معادل 376016

هکتار از تصاویر ماهوارهی  SPOT 5استفاده نمودهاند .برای انجام این تحقیق در مرحلهی پیشپردازش
تصحیحات هندسی و اتمسفری بر تصاویر دریافتی از سنجنده اعمال شده است .نهایتاً داّت کلّی بهدستقمده
برای طبقهبندی با الگوریتم حداکثر احتمال معادل  %87و ضریب کاپا نیز برابر  0/868محاسبه شدهاند.
دفتر قمار و فناوری اطالعات وزارت جهاد کشاورزی ( 1386الف) و در االب طرح برقورد سطح و
تهیه نقشه اراضی کشاورزی استان قذربایجان غربی با استفاده از تفسیر راومی دادههای ماهوارهای (پروژه
مشترک با سازمان جهاد کشاورزی استان قذربایجان غربی) اادام به تهیه نقشه کاربری اراضی استان
قذربایجان غربی نموده است .سطح اراضی کشاورزی محاسبه شده در این پروژه شامل مجموع اراضی
زراعی و باغی (قبی ودیم) و قیش میباشد که با تصاویر  SPOTباادرت تفکیک مکانی  10متر و مربوط به
بهار و تابستان سال  1384تهیه گردیده است .برای نمونه سطح کلی اراضی کشاورزی قبی باغی و دیم
مربوط به ارومیه معادل  219 373هکتار میاندوق  86 084هکتار و سلما

 58 205هکتار میباشد .در این

تحقیق مجموع اراضی کشاورزی کل استان معادل  1 104 344هکتار برقورد شده است.

Decisio tree
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همچنین دفتر قمار و فناوری اطالعات وزارت جهاد کشاورزی ( ) 1386در االب طرح برقورد سطح
و تهیه نقشه اراضی کشاورزی استان قذربایجان شرای اادام به تهیه نقشه کاربری این استان نموده است .در
این پروژه دادههای ماهوارهای سطح استان به تفکیک شهرستان مورد تجزیهوتحلیل ارارگرفته و اراضی
کشاورزی از سایر عوار

تفکیک شدند .نتایج این تحقیق نشان میدهد که مجموع مساحت بخش

کشاورزی قبی باغی و دیم برای شهرستانهای بنا

عجبشیر و ملکان به ترتیب معادل  19 166هکتار

 16 231و  48 331هکتار میباشد.
جدول ( )1به بیان مرور مطالعات انجام شده در زمینه کاربری حوضه دریاچه ارومیه پرداخته است .با
توجه به اینکه رام مساحت کاربریهای مختلف در منابع مطالعاتی و قماری مختلف مقادیر متفاوتی ذکر
شده است مطالعه حاضر به استخراج مساحت کاربریهای مختلف در سالهای  2010 1976و  2013می-
پردازد.
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جدول  -1مرور مطالعات انجام شده درزمینه ی کاربری اراضی حوضه قبریز دریاچه ارومیه
اراضی زیر کشت
منبع

سال

مراتع

اراضی زراعی قبی

دیمزارها

بررسی

(کیلومترمربع)

و باغی

(کیلومترمربع)

1358

-

توضیحات

مقادیر ضریب
کاپا

(کیلومترمربع)
1500

-

-

-

جامعهی مهندسین مشاور ایران ()1390
1385

-

بیش از 4000

-

1353

29100

3350

11030

1369

21250

3130

10380

-

-

ماهوارهی

%83.1

لندست
سنجندهی
MSS
ماهوارهی

شرکت مدیریت منابع ق ایران و شرکت
خدمات فنی و مهندسی قشناسامانه ()1388

لندست
سنجندهی
TM
ماهوارهی

1377

25550

5190

14320

1388

26330

4620

10910

1369

-

5464

7991

1377

16676

3939

9278

%86.9

%87.4

لندست
ETM+
ماهوارههای

%87.6

اسپات و استر
و لندست

شرکت مهندسین مشاور یکم ()1384

ماهواره

-

%84.2

لندست
سنجنده TM
و ETM+

خسرو شاهی و همکاران ( )1392

ماهواره
1392

16588

3927

11960

1363

22540

3770

6730

%87.7

لندست
سنجنده OLI

پژوهشکده مطالعات و تحقیقات منابع ق

ماهوارهی
لندست
سنجندهی

()1392
1388

4680

19250

12

8990

TM

مقدار ضریب
کاپا سال 88
نسبت به سال 63
برابر  0.58است.
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-4روششناسی تحقیق
-1-4طبقهبندی تصاویر ماهوارهای به روش حداکثر درستنمایی
طبقهبندی اطالعات ماهوارهای به فرایند جداسازی مجموعههای طیفی مشابه و تقسیمبندی طبقاتی قنهرا کره
دارای رفتار طیفی یکسانی میباشند گفته میشود .در فرقینرد طبقرهبنردی پیکسرلهرا برا توجره بره درجرهی
روشنایی به کال های پوشش اراضی زمینشناسی کاربری اراضی و دیگر عوار

سطح زمین نسربت داده

میشوند .در طبقهبندی اطالعات سعی میشود پس از اختصراص تمرام پیکسرلهرای تصرویر بره کرال هرای
خاص نقشهی موضوعی حاصل شود .طبقهبندی تصاویر به دو صورت نظارتنشرده و نظرارتشرده صرورت
میگیرد(علوی پناه  .)1385که در این بخش به بیان و توضیح روش نظارتشده پرداخته خواهد شد.
-1-1-4طبقهبندی نظارتشده

در این شیوهی طبقهبندی نیاز به اطالعات ابلی و شناخت پدیدههای مرتبط با دادهها مریباشرد .در ایرن روش
تعدادی از پیکسلها بهعنوان معرف به نرمافزار معرفی میگردد سپس نرم افزار بقیه پیکسلها را با توجره بره
دستورالعمل خاصی طبقهبندی مینماید .روش حداکثر درستنمایی یکری از روشهرای مشرهور طبقره نظرارت
شده است که در این مطالعه استفاده میشود .در این بخش بره بیران مختصرری از شریوه حرداکثر درسرتنمایی
پرداخته میشود (علوی پناه .)1385
-2-1-4طبقهبندی به روش حداکثر درستنمایی

یکی از معروفترین روشهای قماری طبقهبندی روش حداکثر درستنمایی میباشد و این روش یرک روش
طبقهبندی پیکسل پایه است .در این روش طبقهبندی احتمال تعلق یک پیکسل به تمامی کال هرای موجرود
محاسبه شده و سپس کالسی به قن پیکسل نسبت داده می شرود کره احتمرال تعلرق پیکسرل مرورد نظرر بره قن
کال

بیشتر از بقیه کال های موجود باشد .به بیان ریاضی این منطق را اینگونه بیان مینمایند معادله (:)1
x  wi if P(wi x )  P(w j x ) for all j  i

()1
در این رابطه  wiو  xکال

طیفی  iام و بردار مقادیر طیفی میباشند.
) P( x wi ) P( wi

()2

) P( x
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 wiنامیده و برای تمام کال ها محاسبه میگردد .در روش حداکثر

)  P( wi xرا احتمال پسین 1کال
درستنمایی احتماالت پسین اسا

 wiدر مواعیت

تصمیمگیری خواهد بود .احتمال اینکه پیکسلی از کال

 xمیباشد را با )  P( x wiبه نمایش میگذارند .احتمال پیشین 2کال

 wiرا )  P(wiمینامند .یک بردار

احتمال )  P( wi xپس از محاسبه اجزاء مختلف اانون بیز تولید میشود که میتوان بر اسا

قن تصمیم

گیری نمود.
مرحله اول در طبقهبندی به این شیوه محاسبه

) P( x wi

میشود توزیع

است .برای محاسبهی قن فر

احتمال کال ها بهصورت توزیع نرمال میباشد و بهصورت معادله ( )3بیان میگردد:



()3

i



1

 miو  fدر رابطه  3به ترتیب بیانگر ماتریس کواریانس ) (covariance Matrixبردار میانگین
 wiو تعداد درایه های بردار پیکسل

کال



) exp (1/ 2)( x  mi )t  i ( x  mi

1/ 2
i



 f /2

) P( x wi )  (2

x

هستند .مقادیر   iو  miتوسط روابط  4و  5محاسبه می-

شوند:
 E (x  m i ).(x  m i )t 

()4

i


) m i  E (x

() 5

در رابطههای 4و  E t 5و  xبیانگر عملگر ترانهاده ) (transposeامید ریاضی )(Expected value
و بردار پیکسل متعلق به کال

 wiهستند و بر اسا

نمونههای میدانی (دادههای قموزشی)

  iو mi

بصورت زیر محاسبه میشوند.
()6

1 qi

(x k  m i ).(x k  m i )t

q i  1 k 1
qi

() 7

k

x
k 1

i



1
mi 
qi

Posterior Probability

1
2

Prior Probability
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که در این روابط q i
پیکسل متعلق به کال

بیانگر تعداد نمونههای میدانی برداشتی از کال

 wiدر نمونههای میدانی ( دادههای قموزشی) میباشد .بدین ترتیب

ها محاسبه میشوند i  1,..., M ( .

برای تمامی کال

 wiاست و x k

بیانگر kام بردار



و

m

 iو  Mتعداد کل کال ها)

mi

اکنون اگر روابط  1و  2ترکیب شوند میتوان اانون تصمیم ) (Decision ruleرا برای روش حداکثر
درستنمایی بهصورت رابطه  8بیان کرد.
for all j  i

()8

) P( x w j ). f ( w j
) P( x



) P( x wi ). f ( wi
) P( x

x  wi if

مقدار ) P(xکه در مخرج ارار دارد برای تمامی کال ها مقدار ثابتی است و لذا میتواند حذف شود و
بدین ترتیب میتوان اانون تصمیم را بهصورت زیر بیان کرد.
x  wi if P( x wi ). f (wi )  P( x w j ). f (w j ) for all j  i

()9

اگر تابع تمیز )gi ( x) (ِDiscreminant function

را بهصورت

gi ( x)  Ln  P( x wi ). f (wi ) 

تعریف

کنیم قنگاه میتوان گفت:
x  wi if gi ( x)  g j ( x) for all j  i

()10
که )  g i (xبهصورت زیر تعیین میشود.

1
1
1
)) gi ( x)   Ln i  ( x  mi )t i ( x  mi )  Ln( P(wi
2
2

()11

 

چونکه عبارت  Ln (2 ) 2 مقدار ثابتی است لذا از ) gi ( xحذف شده است.
f





احتماالت پیشین ( ) P (w i

) میتوانند از طریق اطالعات اولیه در مورد منطقه مطالعاتی تعیین شوند ولی

معموالً اطالعات کافی و مفیدی در مورد ) P (w i

وجود ندارد .در این شرایط مقدار احتماالت پیشین برای

تمامی کال ها یکسان در نظر گرفته میشوند و لذا عبارت
کال ها نخواهد داشت و از تابع

)gi ( x

Ln  P (w i )

در رابطه  11نقشی در تعیین

حذف میشود .پس میتوان پس از سادهسازی تابع

بهصورت رابطه  12نوشت.
()12

) gi ( x)  Ln i  ( x  mi )t .i ( x  mi
1

و بدین ترتیب اانون تصمیم روش حداکثر درستنمایی بهصورت زیر بیان میشود:
15
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(x wi if ln i  ( x  mi )t i ( x  mi )  ln  j  ( x  m j )t  j ( x  m j ) j  i )13
1

1

-2-4مراحل انجام کار
-1-2-4گردآوری دادهها و آمادهسازی تصاویر

برای انجام این مطالعه تصاویر ماهوارهای لندست  2لندست  5و لندست  8مربوط به سنجندههای MSS
 TMو  OLIدر حوضه ارومیه برای سه بازهی زمانی  2010 1976و  2013از طریق و
تصاویر لندست ( )http://earthexplorer.usgs.govدریافت گردیدند .در انتخا

سایت دانلود

تصاویر فیلتر درصد

پوشش ابری زیر  10درصد اعمال گردید و در نهایت 7الی  8تصویر برای هر سال جهت پوشش کامل
حوضه انتخا

شد .شایان ذکر است که تصاویر در ماههای  7و  8میالدی انتخا

شدند تا تفکیکپذیری

اراضی کشت قبی از سایر پوششها تسهیل یابد .این تصاویر پس از اعمال تصحیحات هندسی و
رادیومتریک موزاییک شده و در مرز حوضه ارومیه برش یافتند .در مرحله قخر عملیات بارزسازی خطی
تصاویر جهت نمایش و استخراج بهتر اطالعات صورت پذیرفت ( .)Sousa and Rocha, 2005در ادامه
ابتدا به معرفی ماهوارههای لندست  5 2و  8پرداخته میشود.
 معرفی ماهوارههای لندست  5 ،2و 8
 مشخصات ماهوارهی لندست 2

سنجندهی  MSSیا اسکنکنندهی چند طیفی در جهت عمود بر مسیر پرواز ماهواره تصویربرداری مینماید.
در سنجندههای  MSSماهوارههای لندست  2 1و  3قینهای متحرک تعبیه گردیده است و امواج منعکس
شده از یک نوار به پهنای  474متر (در شش نوار کوچکتر و هر نوار به پهنای  79متر تقسیم میشود) به قینه
برخورد مینماید .مشخصات ماهواره لندست  2و سنجنده  MSSدر جداول ( )2و( )3بیان میگردد.
جدول  -2مشخصات فنی ماهوارهی لندست 2
ماهواره
لندست 2

زمان پرتا
 22جوالی 1975

زمان ازکارافتادن

سنجنده

زمان پوشش کامل زمین/ارتفاع مدار

 25فوریه 1982

MSS

 18روز 900/کیلومتر
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جدول  -3مشخصات فنی سنجنده MSS
نام سنجنده

MSS

ادرت تفکیک

ابعاد پوشش

دامنه طیفی باند

مکانی (متر)

(کیلومتر)

4

0/6-0/5

سبز

57*79

185*185

5

0/7-0/6

ارمز

57*79

185*185

6

0/8-0/7

مادونارمز نزدیک

57*79

185*185

7

1/1-0/8

مادونارمز نزدیک

57*79

185*185

شماره باند

نام دامنه طیفی

(میکرومتر)

 مشخصات ماهوارهی لندست 5

مدار این ماهواره دارای ارتفاع مداری  705کیلومتر و متمایل شده در زاویهی  98/2درجره مریباشرد .دورهی
بازگشت قن  16روزه و عر

منطقهی برداشت تصویر  185کیلومتر ( 115مایل) است .سنجنده نصب شرده

بر روی مراهواره لندسرت TM 5نرام دارد کره مشخصرات قن در جردول ( )4ذکرشرده اسرت ).و سرایت
سازمان زمینشناسی ایاالت متحدهی قمریکا(
 مشخصات ماهوارهی لندست 8

 OLIسنجنده نصب شده بر روی ماهواره لندست  8است که اابلیت برداشت تصراویری باکیفیرت متوسرط از
سطح زمین و نواحی اطبی تهیه مینماید و حاوی طیفهای فروسرخ حرارتی فروسرخ موجکوتاه فروسررخ
نزدیک و اابلرؤیت میباشد ( .)http://blogs.esri.comجدول ( )5مشخصات بانردهای لندسرت  8را نشران
میدهد .جداول ( )7( )6و ( )8اطالعرات تکمیلری راجرع بره تصراویر مورداسرتفاده در ایرن تحقیرق از منطقره
مطالعاتی را در اختیار میگذارد.
جدول  -4مشخصات سنجنده

TM

باند طیفی

طول موج (میکرومتر)

رزولوشن تصویر (متر)

باند ( 1مرئی)

0/45-0/52

30

باند ( 2مرئی)

0/52-0/6

30

باند ( 3مرئی)

0/63-0/69

30

باند ( 4فروسرخ نزدیک)

0/76-0/9

30

باند ( 5فروسرخ نزدیک)

1/55-1/75

30

باند ( 6حرارتی)

10/40-12/50

120

باند ( 7فروسرخ میانه)

2/08-2/35

30
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جدول  -5مشخصات سنجندهOLI
طولموج

رزولوشن

(میکرومتر)

تصویر (متر)

باند 1

0/453-0/433

30

باند ( 7فروسرخ طولموج کوتاه)

باند ( 2قبی)

0/515-0/45

30

باند ( 8پانکروماتیک)

0/68-0/5

باند ( 3سبز)

0/6-0/525

30

باند 9

1/39-1/36

30

باند ( 4ارمز)

0/68-0/63

30

باند ( 10فروسرخ طولموج بلند)

11/3-10/3

100

باند ( 5فروسرخ نزدیک)

0/885-0/845

30

باند  ( 11فروسرخ طولموج بلند)

12/5-11/5

100

باند ( 6فروسرخ طولموج کوتاه)

1/66-1/56

30

باند طیفی

باند طیفی

طولموج

رزولوشن

(میکرومتر)

تصویر (متر)

2/3-2/1

30
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جدول  -6اطالعات تکمیلی تصاویر لندست مربوط به سال 1976
ماهواره

ماهواره لندست سنجنده MSS2

شماره

ردیف و ستون

تاریخ اخذ تصویر

1

180-35

1975/07/10

2

181-35

1976/08/28

3

180-34

1975/07/28

4

181-33

1976/08/28

5

181-34

1976/08/28

6

182-33

1976/07/24

7

182-34

1976/07/24
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جدول  -7اطالعات تکمیلی تصاویر لندست سال 2010
ماهواره

شماره

ردیف و ستون

تاریخ اخذ تصویر

1

167-34

2010/07/11

2

167-35

2010/07/11

3

169-33

2010/08/10

4

168-33

2010/07/02

5

169-34

2010/07/09

6

168-34

2010/07/02

7

169-35

2010/07/09

8

168-35

2010/08/19

ماهواره لندست 5
سنجنده TM

جدول  -8اطالعات تکمیلی تصاویر لندست سال 2013
ماهواره

شماره

ردیف و ستون

تاریخ اخذ تصویر

1

167-34

2013/07/19

2

167-35

2013/08/20

3

168-33

2013/07/10

4

168-34

2013/07/10

5

168-35

2013/08/27

6

169-33

2013/08/18

7

169-34

2013/08/18

ماهواره لندست  8سنجنده OLI

-2-2-4تهیهی نقشههای پوشش گیاهی

جذ شدید اشعه الکترومغناطیسی توسط کلروفیل در طولموجهای قبی و ارمز و همچنین عبور نسربتاً براال
در این محدوده باعث پایین بودن میزان انعکا
عبور کاهش و درنتیجه میزان انعکا

میگردد .در محدودهی مادونارمز نزدیک مقدار جرذ و

بهطور اابلمالحظهای افزایش پیدا میکنرد .شراخص پوشرش گیراهی

( )NDVIبرای نمایش تودهی حیاتی (بیرومس) پوشرش گیراهی شراخص سرطح بررگ تولیردات گیراهی و
19
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تفکیک پوشش گیاهی بسیار مناسب بوده و همچنین در ارتبراط برا مسرائل مررتبط برا پوشرش گیراهی از ایرن
شاخص به وفور استفاده میگردد .لذا نقشهی شاخص پوشش گیاهی )(NDVIبر اسا

بانردهای  4و  2سرال

 3 1976و  4سال  2010و باندهای  4و  5سال  2013و برمبنای معادله ( )FAO/UNEP. 1999تولید گردید.
)  (NIR )   (R
)  (NIR )   (R

()14

NDVI 

 در این رابطه )   (NIRو )   (Rبه ترتیب بازتابش باند مادون ارمز نزدیک و باند ارمرز مریباشرند .برا
افزایش پوشش گیاهی میزان ارزش  NDVIنیز افزایش مییابد .شایانذکر است که دامنه تغییرات این
شاخص بین  +1و -1است.
-3-2-4انتخاب و ارزیابی باندها

برای دستیابی به بهترین ترکیب رنگی جهت برداشت نقاط تعلیمی الزم است تا بهترین ترکیب باندی
مشخص شود .انتخا بهترین ترکیب باندی از طریق مقایسه چشمی تصاویر مشکل و وات گیر است .بنابراین
میتوان از روشهای مختلف بهترین ترکیب باندی را که دارای بیشترین اطالعات را دارا میباشد تهیه
نمود(علوی پناه  .)1385در این مطالعه برای یافتن ترکیب باندی مناسب از شاخص مطلوبیت ( Optimal

) )Index Factor(OIFبرای باندهای غیرحرارتی استفاده شده است .این شاخص از تقسیم مجموع انحراف
معیار سه باند بر مجموع ادرمطلق ضرایب همبستگی دوبهدوی قنها محاسبه شده و مقدار  OIFباالتر نشان-
دهنده کارایی بیشتر ترکیب باندی در تفکیک عارضههای تصویر میباشد .با محاسبهی شاخص مطلوبیت
باندهایی که انحراف معیار باالتر و ضریب همبستگی کمتری دارند انتخا

میشوند .همچنین نمودار

پراکندگی دوبعدی ) (2D scatter plotsباندهای مختلف تصاویر ترسیم و جهت انتخا ترکیب بهینه تحلیل
شد .لذا با ترکیب روشهای فوق و بررسی منابع موجود بهترین ترکیب باندی جهت تفکیک اراضی زراعی
قبی و باغی از سایر کاربریها تعیین گردید .با توجه به نتایج  OIFبهترین ترکیب رنگی مورداستفاده برای
سال  1976معادل  4-2-1و برای سال  2010معادل  4-3-2و نهایتاً برای سال  2013معادل  5-4-3میباشد.
-4-2-4انتخاب نمونههای تعلیمی

برای طبقهبندی به شیوه نظارتشده نیاز به یک سری نمونههای تعلیمی یا محدودههایی از پیکسلهای معلروم
برای هر طبقه است که به الگوریتم معرفی میشوند و الگوریتم طبقهبندی برر اسرا

پیکسرلهرای معلروم در

مورد اختصاص باای پیکسلها به طبقرات کراربری تصرمیمگیرری مریکنرد( .)Sousa and Rocha, 2005در
20
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مطالعه حاضر  500نمونه تعلیمی از نرمافزار تحت و  Google earthو با دید کارشناسی از تفسریر بصرری
ترکیب رنگی کاذ تصاویر لندست انتخا شدند.
-5-2-4طبقهبندی به روش حداکثر درستنمایی

این مرحله شامل جداسازی مجموعههای طیفی مشابه و طبقهبندی قنها میباشد .این فرقیند با استفاده از نقاط
تعلیمی تعیین شده و با استفاده از نوار ابزار ردهبندی تصویر در نرمافزار  ARC GIS 10.1این طبقهبندی
صورت گرفته است .در این روش جهت طبقهبندی از سه باند حاصله از روش  OIFاستفاده شده است .سه
باند انتخابی برای سال  1976معادل  4-2-1و برای سال  2010معادل  4-3-2و نهایتاً برای سال  2013معادل
 5-4-3میباشد.
-6-2-4انجام اصالحات پس از طبقهبندی

معموالً نتایج طبقهبندی به طور خام نمیتواند مورد استفاده ارار گیرد و نیاز به پردازشهایی به منظور قماده-
سازی این دادهها برای اهداف بعدی دارد.این پردازشها با کمک دادههای کمکی و اوانین منطقی بوده و به
ترتیب در ادامه تشریح شدهاند(.)Manandhar et al, 2009

 ارزیابی و ادغام کالسها

بر مبنای اهداف مطالعه و نقشههای موجود از کاربری منطقه در ابتدا  6کال
باغی پهنههای قبی اراضی شورهزار و سایر کال ها انتخا

شامل اراضی زارعی قبی و

گردید .سپس با استفاده از پردازشهای

راومی پراکندگی کال ها در فضای دوبعدی باندها بررسی شدند .به دلیل مشکالت در شناسایی دایق
اراضی دیم مرتع و قیش این کال ها در یکدیگر اادام و در نهایت نقشههای طبقهبندی شامل کال های
اراضی زراعی قبی و باغی پهنههای قبی و اراضی بایر و شوره زار و سایر کاربریها تهیه گردید.
 اصالح با ماسک شیب و ارتفاع

پس از تهیهی نقشهی شیب از  DEMمنطقه مختصات  500نقطه نمونهبرداری شده از  Google earthکه
دارای کاربری مشخص هستند بر روی نقشه شیب منتقل و ارزش متناظر شیب این نقاط استخراج گردید .با
استناد به مقادیر به دست قمده ارزش شیب حداکثر  10درصد به کال

اراضی کشت قبی تعلق یافت .سپس

از مجموع پیکسلهای منطقه بهکل پیکسلهای با شیب باالی  10درصد ارزش صفر و به پیکسلهای زیر 10
درصد عدد یک اختصاص یافت ( .)Sousa and Rocha, 2005در مراحل بعدی ماسک اصالحی حاصل با
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نقشهی حاصل از طبقهبندی ادغام و کل پیکسلهای حاصل باارزش صفر یا با شیب باالی  %10از کاربری
کشت قبی حذف شدند .همچنین با توجه به بررسی بصری نواحی مرتفع و مزارع کشت قبی در نرمافزار
تحت و

 Google earthو با انتقال محدودههای فوق به نقشه  DEMمحدودههای ارتفاعی باالتر از 2700

متر از مناطق اختصاص داده شده به کاربری کشت قبی استخراج و در کال

سایر کاربریها ارار گرفت.

 اصالح با ماسک پوشش گیاهی

با مقایسه پیک هیستوگرام در نقشههای  NDVIو با بررسی حدود  NDVIدر هر کاربری و با همپوشانی
 NDVIو تصویر ترکیب رنگی محدودهی  NDVIباالی  0/3به کاربری اراضی زراعی قبی و باغی در سال
های  2010و  2013اختصاص یافت .با توجه به اختالفات طیفی تصاویر سال  1976محدوده شاخص پوشش
گیاهی در اسمتهای مختلف حوضه متفاوت است .به طوری که در بخشهای وااع در باالی حوضه قبریز
برابر  0.23و در بخشهای وااع در پایین حوضه قبریز برابر  0.3در نظر گرفته شده است.
 اعمال فیلتر اکثریت )(Majority filter

در نقشههای موضوعی حاصل از طبقهبندی که مبتنی بر اطالعات پیکسل هستند معموالً در داخل کال ها
نواحی کوچکی وجود دارند؛ این نواحی غالباً ناشی از عوامل خطا و جزئیات غیر مفید موجود دردادهها بوده
و مانع مطلوبیت نقشههای طبقهبندی شده میشوند ( )Kenduiywo et al, 2013برای رفع این مشکل در
مطالعه فوق از فیلتر اکثریت در نرمافزار  ArcGISو با استفاده از مقادیر چهار همسایه متعامد و قستانه
جایگزینی به روش اکثریت استفاده گردید .بدین ترتیب اعمال این فیلتر منجر به حذف پیکسلهای منفرد و
اصالح طبقهبندی گردید.
 تصحیحات محلی

در این مرحله به دلیل متفاوت بودن زاویه پیکسلی خورشید تأثیر ارتفاعات و نقاط پرشیب در تغییرات
بازتابش تصاویر همچنان نیاز به مقایسهی منطقه به منطقه نقشهی حاصل از کال بندی با الیهی ترکیب
رنگی و سایر نقشههای پایه وجود دارد ( .)Manandhar et al, 2009برای مثال در این مرحله تاال های
حوضه که توسط الگوریتم طبقهبندی به کال

اراضی زراعی قبی و باغی اختصاص داده شده بودند

تفکیک و به طبقه پهنههای قبی اختصاص یافتند.
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-7-2-4آزمون صحت سنجی نتایج

به دلیل در اختیار نداشتن دادههای زمینی به منظور برقورد دات مناطق تخصیصی به اراضی زراعی قبی و
باغی پهتههای قبی و شورهزارها

 911نقطه از نقشههای گوگل برای هر یک از سالهای  2010و 2013

انتخا و سپس میزان دات کلی و ضریب کاپا محاسبه گردید .به دلیل عدم در اختیار داشتن اطالعات دایق
در مورد کاربری سال  1976امکان صحت سنجی این سال برای محققین وجود نداشت.
-8-2-4مقایسه نتایج بدست آمده با محصوالت پوشش زمین ساالنه مودیس در سالهای  2010و 2012

به منظور مقایسه نتایج بدست قمده از محصوالت پوشش زمین ساالنه مودیس ) (MCD12Q1با فرمت
 HDFاستفاده گردید .این تصاویر بر اسا

طبقهبندی نوع یک)) (Type 1(IGBPدارای  17کال

میباشند .در این سیستم طبقهبندی اراضی کشت قبی با کال
شماره  0و اراضی شورهزار و بایر با کال

پوشش

پوشش شماره  12پهنههای قبی با کال

شماره  16مشخص شدهاند .در ادامه تصاویر مربوط به سالهای

 1389و  1391به فرمت پلیگون تبدیل شده مساحت پوششهای مورد نظر محاسبه و با اعداد به دست قمده
از مطالعه حاضر مقایسه گردید .شایان ذکر است که بازه زمانی محصول پوشش زمین  MODISتا سال 2012
میباشد.
-9-2-4تحلیل محصوالت پوشش زمین ساالنه مودیس در فاصله سالهای  2001تا 2012

برررای ای رن منظررور از محصرروالت سرراالنه مررودیس  1بررا فرمررت  HDFو ارردرت تفکی رک مکررانی  500متررر
اسرتفاده گردیرد .ایرن تصراویر برر اسرا

طبقرهبنردی نروع یرک دارای  17کرال

پوشرش زمرین یرا Land

( coverمررواد فیزیکرری پوشرراننده سررطح زمررین) مرریباشررند .سررپس تصررویر هرسررال توسررط مرررز منطقرره
ماسررک و بررا تبرردیل برره سیسررتم  UTMمررورد تصررحیح هندسرری ارررار گرفررت .تصرراویر پوشررش هرسررال
سررپس مررورد طبقررهبنرردی مجرردد 2ارررار گرفررت و نقشررههررای نهررایی هرسررال برره  10کررال

تقلیرل یافررت .در

ادامرره هررر تصررویر برره فرمررت برررداری تب ردیل و مسرراحت کرراربریهررای قن برره دسررت قمررد .بررا واردکررردن
جررداول اطالعررات توص ریفی هرسررال برره نرررمافررزار اکسررل رونررد تغیی ررات مسرراحت پوشررشهررای زم رین در
فاصررلهی سررالهررای  2001تررا  2012تخم رین زده شررد .جرردول ( )9کالسررهای ارردیم و جدی رد مررودیس را
نشان میدهد.
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همانطور که جدول ( )9نشان میدهد در راستای کاهش تعداد کال ها و سادهسازی روند محاسربات
کلیه کال های مربوط به کاربری جنگلی مثل جنگلهای پهنبرگ سوزنیبرگ همیشهسربز بررگریرز و
مخلوط همگی تحت عنوان یک کال
باز به یک کال

واحد جنگل بررسی شدهاند .همچنین دو کال

بوتهزار تقلیل یافتند و انواع ساوانا و ساوانای چوبی نیز در یک کال

بوتهزارهای بسرته و
ارار گرفتند.

جدول -9کال های ادیم و جدید مودیس
کال های جدید

)IGBP (Type 1

کال های ادیمی

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

-10-2-4تحلیل سریهای زمانی  250 NDVIمتری مودیس با محصوالت سری زمانی مودیس

در این بخش محصوالت  NDVIمودیس از و سایت محصوالت  MODIS NDVIاستخراج و مورد
تحلیل موردی ارار گرفت .شیوهی کار به این صرورت برود کره برا انتخرا محردودههرایی در کراربریهرای
مختلف سریهای زمانی ساالنه  250متری  NDVIو بهصورت جداگانه در ماههای می (اردیبهشت) و اوت
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(مرداد) استخراج گردید .تشریح ایرن سرریهرای زمرانی اطالعرات خروبی از زمران برداشرت و اوج NDVI
محصوالت مختلف را نشان میدهد.

-5نتایج و بحث
-1-5نتایج استخراج کاربری با روش طبقهبندی نظارتشده
شکلهای ( )3( )2و ( )4نقشهی نهایی موزاییک ماسک و ترکیب رنگی کاذ  1را برای سالهای 1976
 2010و  2013نشان میدهد .با بررسی توأم شاخص مطلوبیت تفسیر منحنیهای انعکا

طیفی و همچنین

تحلیل مشخصات قماری کال ها برای تصاویر سنجندههای TM MSSو  OLIبه ترتیب ترکیب باندهای
 4-3-2 7-5-4و  5-4-3جهت شرکت در طبقهبندی انتخا گردید .بخشهای دارای بیومس در نقشههای
فوق به رنگ ارمز میباشند .نکته شایانذکر این است که این تصاویر تنها اادر به استخراج اراضی دارای
بیومس در روز خاص تصویربرداری میباشند .این موضوع نشاندهنده پتانسیل تولید خطا در محاسبه سطح
زیر کشت وااعی محصوالت میباشد .بهطور مثال گیاهی مثل یونجه که از محصوالت مهم حوضه ارومیه
میباشد و  %32از کل اراضی زراعی قبی و باغی این منطقه را شامل میشود؛ در سال دارای چندین چین (در
کنار دریاچه تا  5چین) بوده و برای قغاز رشد در فصل بهار به  2تا  3بار قبیاری اولیه زمین نیاز دارد .سپس
با رشد یونجه و رسیدن قن به ارتفاع حدود  40سانتیمتر برداشت صورت میگیرد و در این مرحله هیچ اثری
از یونجهزار در تصاویر ماهوارهای نیست و این در شرایطی است که با ادامه قبیاری یونجه دوباره رشد کرده
و در حدود  15روز بهطور  100درصد سطح زمین را میپوشاند .لذا با این مثال مشخص میشود که سطح
محاسبه شده تا چه میزان وابسته بهروز تصویربرداری و نوع محصول میباشد.
عالوه بر مرحله رشد فنولوژیکی گیاه در زمان تصویربرداری مسائل دیگری مثل درصد تراج پوشرش و
نیاز قبی در تصاویر مربوط به یک روز خاص در نظر گرفته نمیشوند .برای مثال باغات اطراف ارومیه که در
بعد تصویر بسیار متراکم به نظر میرسد  3برابرر کمترر از کشرت گیراه سریبزمینری نیراز قبری دارد و ایرن در
شرایطی است که گیاه سیبزمینی ازنظر خصوصیات تاج پوشش بسریار تنرک مریباشرد .از مثرالهرای دیگرر
محصول استراتژیک پیاز ارمز در این منطقه میباشد که  25درصد از پیاز کل کشور را ترأمین مریکنرد و در
کنار نیاز قبی باال در اوایل رشد بایومس روی زمینی بسیار ناچیزی داشته و عمرالً توسرط تصراویر مراهوارهای

False color composite
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اابلتشخیص نیست .لذا در کل قشنایی از نوع محصول و مراحل فنولوژیک قن تأثیر بسزایی در انتخرا روز
مناسب تصویربرداری و تعیین سطح زیر کشت دارد.
همانطور که گفته شد ترکیبهای رنگی بر اسا

ترکیب رنگی کراذ تولیرد شردهانرد کره در قنهرا

پوشش گیاهی خود را بهصورت ارمز نشان میدهد .کاربری ق رنگ سیاه نمک زار سفید و مرتع به رنگ
اهوهای میباشد .جهت ایجاد موزاییک مراههرای  7و  8مریالدی در سرال  1976از دو سرری تصرویر متفراوت
لندست  2استفاده شده که هرچند ازنظر ارزش پیکسلها همگن هستند اما ازنظر تن رنرگ ظراهری متفراوت
بوده و به همین دلیل قنالیزها در بخش باال و پایین حوضه در سال  1976به تفکیک صورت گرفت .با استفاده
از نقشههای ترکیب رنگی کاذ بهوضوح میتوان مشاهده نمود که مساحت کاربری پهنههای قبی (مساحت
ق دریاچه) از سال  1976تا  2013به شدّت کاهشیافته است .با کمک باندهای ارمز و نزدیک مادونارمرز
از هرسال نقشهی شاخص پوشش گیاهی  NDVIدر هر سه سال به دست قمد .به دلیل متفراوت برودن زاویره
تابش خورشید در هر پیکسل در بعضی از ارتفاعات تن رنگ ارمزی دیده میشود که حاکی از بیومس براال
در فصل تابستان میباشد که با چک کردن این بخشها در نررمافرزار  Google earthمشرخص شرد کره ایرن
بخشها دارای بیومس نبوده و عمالً مراتع فقیر میباشند .دانستن ایرن نکتره کمرک مریکنرد کره در صرورت
اختصاص این نواحی به اراضی زراعی قبی و باغی با اصالحات پس پردازش 1قن را اصالح نمود.
شکلهای ( )6( )5و ( )7به ترتیب نقشههای  NDVIمربوط به سالهای  2010 1976و  2013میباشند.
برای کاهش خطای تصاویر در شناسایی مناطق کشاورزی از شاخصهای پوشش گیاهی استفاده زیادی مری-
شود .در این زمینه نواحی با  NDVIباالی  0/3نشان میدهرد کره ایرن منراطق در روز تصرویربررداری حراوی
بیومس بوده و با توجه به کمی ق برای کشت دیم در این فصل به اراضی زراعی قبی و باغی تعلق دارند .با
افزایش کال های  NDVIکه عمدتاً منطبق بر پیکهای معنیدار هیستوگرام قن میباشد میتوان کراربری-
های مختلف را تا حد زیادی از هم تفکیک نمود .کاربریهرای ق

پوشرش گیراهی و نرواحی برایر اطرراف

دریاچه بهخوبی توسط مقادیر مختلف  NDVIشناسایی میگردند .شایانذکر میباشد که این شاخص ادرت
زیادی در تفکیک اراضی مرتعی از اراضی دیمزار ندارد.

Post-Processing
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بررسی تحلیلی کاربری اراضی (اراضی زراعی قبی و باغی ) در حوضهی قبخیز دریاچهی ارومیه با استفاده از تصاویر ماهوارهی لندست

شکل  -2ترکیب رنگی کاذ باندهای  7-5-4لندست 2در سال 1976
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بررسی تحلیلی کاربری اراضی (اراضی زراعی قبی و باغی ) در حوضهی قبخیز دریاچهی ارومیه با استفاده از تصاویر ماهوارهی لندست

شکل  -3ترکیب رنگی کاذ باندهای  4-3-2لندست 5در سال 2010
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بررسی تحلیلی کاربری اراضی (اراضی زراعی قبی و باغی ) در حوضهی قبخیز دریاچهی ارومیه با استفاده از تصاویر ماهوارهی لندست

شکل  -4ترکیب رنگی کاذ باندهای  5-4-3لندست  8در سال 2013
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بررسی تحلیلی کاربری اراضی (اراضی زراعی قبی و باغی ) در حوضهی قبخیز دریاچهی ارومیه با استفاده از تصاویر ماهوارهی لندست

شکل  -5نقشهی شاخص پوشش گیاهی  NDVIمربوط به سال 1976
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بررسی تحلیلی کاربری اراضی (اراضی زراعی قبی و باغی ) در حوضهی قبخیز دریاچهی ارومیه با استفاده از تصاویر ماهوارهی لندست

شکل  -6نقشهی شاخص پوشش گیاهی  NDVIمربوط به سال 2010
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بررسی تحلیلی کاربری اراضی (اراضی زراعی قبی و باغی ) در حوضهی قبخیز دریاچهی ارومیه با استفاده از تصاویر ماهوارهی لندست

شکل  -7نقشهی شاخص پوشش گیاهی NDVIمربوط به سال 2013

شکلهای ( )8و ( )9نمایی از نقشههای شیب و توپوگرافی حوضه را نشان میدهند .حال با استفاده از روش
حداکثر درستنمایی نقشههای پوشش گیاهی برای سالهای  2010 1976و  2013تهیه گردید .به دلیل
همپوشانی طیفی باالی کال های مرتع و دیم و با توجه به هدف اصلی پژوهش که تفکیک اراضی زراعی
میباشد سایر کال ها ادغام گشته و در نهایت طبقهبندی بر اسا
32

چهار کال

اراضی زراعی قبی و باغی

بررسی تحلیلی کاربری اراضی (اراضی زراعی قبی و باغی ) در حوضهی قبخیز دریاچهی ارومیه با استفاده از تصاویر ماهوارهی لندست

پهنههای قبی اراضی بایر و شورهزار و سایر کاربریها ارائه گشت .شکلهای ( )10تا ( )12نحوه قرایش
مکانی اراضی کشاورزی قبی و باغی پهنههای قبی و اراضی بایر و شورهزار را در سالهای  2010 1976و
 2013نشان میدهد .همانطور که در این اشکال مشخص است اراضی کشاورزی حوضه ارومیه غالباً در
مخروط افکنههای اطراف دریاچه گسترده شدهاند .جدول ( )10مشخصات مساحت کاربریهای مختلف را
در سالهای  2010 1976و  2013نشان میدهد .با توجه به این جدول میزان نسبت اراضی زراعی قبی و باغی
و پهنههای قبی سال  2013به سال  1976به ترتیب برابر با  1.36و  0.38میباشد که نشانگر این میباشد که
مساحت اراضی زراعی قبی و باغی افزایش و مساحت پهنههای قبی کاهش یافته است .این افزایش مساحت
در کنار تغییرات الگوی کشت و سایر عوامل االیمی میتواند پاسخگوی کاهش حجم وسیع دریاچه در این
بازه باشد .نگاه اولیه به نحوه قرایش مکانی اراضی زراعی قبی و باغی نشان میدهد که کاربری مزبور نسبت
به دریاچه دارای حالت حلقهای 1بوده و دریاچه را احاطه کرده است .لذا سطح دریاچه بهشدت تحت تأثیر
هرگونه سیاستگذاری مرتبط با تغییر سطح و یا تغییر نوع محصول این اراضی میباشد.
جدول  -10مساحت کاربریهای مختلف و تغییرات زمانی قنها به کیلومتر مربع در سالهای  2010 1976و 2013
نسبت سال  2010به سال

نسبت سال  2013به نسبت سال  2013به سال

کاربری

1976

2010

2013

Agriculture-garden

3186

4083

4337

1.28

3771 Bare lands-salt marsh

2427

3766

0.64

0.99

water

5231

3316

1976

0.63

0.38

0.6

سایر کاربریها

39442

41801

41553

1.06

1.05

0.99

1976

سال 1976

2010

1.36

1.06
1.55

طبق روش به کار گرفته شده در این تحقیق مساحت کاربری زراعی قبی و باغی در سالهای 1976
 2010و  2013به ترتیب معادل  4083 3186و  4337کیلومتر مربع میباشند .مساحت محاسبه شده مربوط به
اراضی زراعی قبی و باغی است که در روز تصویربرداری دارای بیومس با  NDVIباالی  0/3میباشند.
بدیهی است اسمتی از اراضی که در بین اراضی کشاورزی بهصورت قیش تشخیص داده شدهاند میتوانند
در فاصله زمانی چندین روز دارای بیومس اابلشناسایی توسط تصاویر ماهوارهای شوند .به نظر میرسد

ring
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بررسی تحلیلی کاربری اراضی (اراضی زراعی قبی و باغی ) در حوضهی قبخیز دریاچهی ارومیه با استفاده از تصاویر ماهوارهی لندست

مساحت کلی اراضی کشاورزی که بهصورت ساالنه و با تناو های فصلی در حوضه مورداستفاده ارار می-
گیرد در حدود مساحت ساالنه محاسبه شده در محصول کاربری مودیس و معادل  586000هکتار میباشد.
سه مرجع مها

اد

دانشگاه تربیت مدر

( )1389مطالعات مسسسهی تحقیقات ق

( )1392و پژوهشکدهی مهندسی ق

( )1391به ترتیب  4990 4533/2و  4878/26کیلومتر مربع را برای سطح زیر کشت

اراضی کشاورزی (بدون قیش) اعالم کردهاند که با اراام اراضی زراعی قبی و باغی سال  2010و 2013
مطابقت نسبی دارد .همچنین قمار قشناسامانه از سطح زیر کشت  335000هکتاری در سال  1353و 462000
هکتاری در سال  1388حکایت دارد که در تطبیق نسبی بامطالعه حاضر است .اعداد بهدستقمده نسبت به
محصوالت کاربری مودیس مقدار کمتری را نشان میدهند .قنچه از تحلیل باالبر میقید نشان میدهد که
این منطقه به برنامهریزی اساسی نهتنها در جهت کاهش سطح کشت بلکه عمدتاً در راستای تغییر الگوی
کشت و استفاده از تجهیزات بهروز کشاورزی نیاز دارد .با توجه به نقشه گوگل برای هر یک از سالهای
 2010و  2013مقادیر دات کلی و ضریب کاپا برای کاربریهای مختلف و ضریب کاپا در سالهای  2010و
 2013محاسبه شد .جدول ( )11به بیان دات طبقهبندی هر یک از کاربریها دات کلی و ضریب کاپا برای
سالهای مختلف میپردازد .با توجه به این جدول مقادیر ضریب کاپا برای سالهای  2010و  2013به ترتیب
( 0.77در شرایط اابل توجه) و ( 0.87شرایط تقریباً عالی) میباشد.

جدول  -11دات طبقهبندی برای کاربریهای مختلف دات کلی و ضریب کاپا برای سالهای  2010و 2013
دات طبقهبندی/کاپا

تعداد نقاط سال

سال 2010

تعداد نقاط سال 2013

سال 2013

دات طبقهبندی اراضی زراعی قبی و باغی

440

%76

440

%94

دات طبقهبندی پهتههای قبی

190

%98

121

%100

دات طبقهبندی اراضی بایر و شورهزار

131

%73

200

%71

دات طبقهبندی سایر کاربریها

150

%100

150

%100

دقت کلی

911

%83.97

911

%90.78

ضریب کاپا

911

0.77

911

0.87

2010
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بررسی تحلیلی کاربری اراضی (اراضی زراعی قبی و باغی ) در حوضهی قبخیز دریاچهی ارومیه با استفاده از تصاویر ماهوارهی لندست

شکل  -8نقشهی کال بندی شیب حوضهی ارومیه برحسب درصد
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بررسی تحلیلی کاربری اراضی (اراضی زراعی قبی و باغی ) در حوضهی قبخیز دریاچهی ارومیه با استفاده از تصاویر ماهوارهی لندست

DEM

شکل  -9نقشه  DEMحوضه قبخیز ارومیه بر حسب متر
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بررسی تحلیلی کاربری اراضی (اراضی زراعی قبی و باغی ) در حوضهی قبخیز دریاچهی ارومیه با استفاده از تصاویر ماهوارهی لندست

شکل  -10نقشهی کاربری اراضی به روش حداکثر درستنمایی سال 1976
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بررسی تحلیلی کاربری اراضی (اراضی زراعی قبی و باغی ) در حوضهی قبخیز دریاچهی ارومیه با استفاده از تصاویر ماهوارهی لندست

شکل  -11نقشهی کاربری اراضی به روش حداکثر درستنمایی سال 2010
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بررسی تحلیلی کاربری اراضی (اراضی زراعی قبی و باغی ) در حوضهی قبخیز دریاچهی ارومیه با استفاده از تصاویر ماهوارهی لندست

شکل  -12نقشهی کاربری اراضی به روش حداکثر درستنمایی سال 2013
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بررسی تحلیلی کاربری اراضی (اراضی زراعی قبی و باغی ) در حوضهی قبخیز دریاچهی ارومیه با استفاده از تصاویر ماهوارهی لندست

-2-5تغییرات مساحت پوشش زمین در سالهای  2001تا  2012با تصاویر مودیس
جداول ( )12و ( )13مساحت هر کال

را به تفکیک و بهصورت ساالنه و برحسب کیلومترمربع نشران مری-

دهد .این جداول از محصوالت پوشش زمین مودیس استخراج گردیدهاند .بررسی جداول ( )12و ( )13نشان
میدهد که انواع پوشش در فاصله زمانی بین سالهای  2001تا  2012دارای تغییراتی بعضاً چشمگیر میباشند.
بررسی اجمالی روند این تغییرات نشان میدهد که پهنههای قبی در سال  2003بیشترین میرزان سرطح خرود را
تجربه کرده که معادل  4609کیلومترمربع میباشد .مساحت پهنههای قبی از سرال  2005بره بعرد دارای رونرد
نزولی میباشد .پوشش بوتهزار از سال  2001تا  2006روند کاهشی و از سرال  2006ترا  2011رونرد افزایشری
دارد .زمینهای کشاورزی در این بازه زمانی روند افزایشی داشته و در سال  2011پوشش سرطحی قنهرا بره
اوج خود میرسد .چمنزارها در فاصله  2001تا  2011مساحت نسربتاً ثرابتی دارنرد و در دو سرال قخرر رونرد
کاهشی نشان میدهند .پوشش شهری در این بازه زمانی تغییرات مساحتی زیادی نداشته و به نظر میرسد کره
افزایش جمعیت با افزایش تراکم شهری تعدیل شده است .همچنین بررسری مسراحت تراال هرای دائمری در
حوضه نشان میدهد که این پوشش در سالهای  2007و  2008حداکثر مساحت خود را معادل به ترتیرب  4و
 5کیلومترمربع دارد .بر اسا

جداول  12و  13در بازه سالهای  2001تا  2012بیشترین نرخ افزایش مساحت

مربوط به زمینهای بایر و زمینهای با پوشش پراکنرده ( ) 1.64و بیشرترین نررخ کراهش مسراحت مربروط بره
پوشش دشت ( )0.12میباشد .در حوضه قبخیز دریاچه ارومیه و در فاصله سالهای  2001ترا  2012بیشرترین
افزایش مساحت کاربری به ترتیب مربوط به زمینهای کشاورزی و زمینهرای برایر و یرا پوشریده از پوشرش
تنک به ترتیب با افزایش  1648و  837و بیشترین کاهش مساحت کاربری به ترتیب مربوط به پهنههای قبی و
پوشش بیابانی با کاهش  1383و  1159کیلومتر مربع میباشد .محصوالت پوشش زمین مودیس نشان میدهد
که میزان پوشش جنگلی در حوضه قبریز دریاچه ارومیه بسیار ناچیز است .لذا در طبقهبندیهرای انجرام شرده
در این مطالعه توسط تصاویر لندست پوشش جنگلی لحاظ نشده است.
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جدول  -12مساحت کال های مختلف پوشش زمین (کیلومترمربع) بین سالهای  2001تا  2006میالدی

2001

2002

2003

2004

2005

2006

نوع پوشش

1

پهنههای قبی

water

4533

4522

4609

4452

4513

4293

2

پوشش جنگلی

Forest

6

0 /6

0 /2

1 /2

1 /5

19

3

پوشش بیایانی

scrublands

1741

1097

752

540

532

307

4

پوشش دشت

Savannas

161

125

42

26

8

14

5

چمنزار

Grasslands

39049

40134

40319

41202

40195

40740

6

تاال دائمی

permanent Wetlands

0

0

0/21

0/85

1/71

4/93

7

زمینهای کشاورزی

Croplands

4212

4268

4413

3971

4702

4788

8

پوشش شهری و یخ

Urban/ice

586

583

583

583

583

583

9

پوشش طبیعی

Cropland/Natural
vegetation

67

22

17

21

39

22

زمینهای بایر یا زمینهای

Barren or sparsely
vegetated

1298

901

918

856

1078

883

ردیف

10

با پوشش پراکنده

جدول  -13مساحت کال های مختلف پوشش زمین (کیلومترمربع) بین سالهای  2007تا  2012و نسبت مساحت کاربری سال  2012به
سال 2001
نسبت سال
نوع پوشش

ردیف

 2012به

2007

2008

2009

2010

2011

2012

1

پهنههای قبی

water

4241

4098

4026

3850

3342

3150

0.7

2

پوشش جنگلی

Forest

15

12

24

22

9

9

1.5

3

پوشش بیایانی

scrublands

308

360

454

740

681

582

0.33

4

پوشش دشت

Savannas

18

14

11

12

15

19

0.12

5

چمنزار

Grasslands

40444

40790

40250

40095

38756

39229

1

6

تاال دائمی

permanent
Wetlands

4

5

1

1

0 /6

0 /8

---

Croplands

4747

4791

4938

5165

6385

5860

1.39

Urban/ice

583

584

583

587

608

631

Cropland/Natur
al vegetation

62

25

57

35

49

36

Barren or
sparsely
vegetated

1231

سال2001

7

8
9

زمینهای
کشاورزی
پوشش شهری و
یخ
پوشش طبیعی
زمینهای بایر یا

10

زمینهای با
پوشش پراکنده

973

41

1307

1191

1808

2135

1.1

0.53

1.64

بررسی تحلیلی کاربری اراضی (اراضی زراعی قبی و باغی ) در حوضهی قبخیز دریاچهی ارومیه با استفاده از تصاویر ماهوارهی لندست

شکلهای ( )13و ( )14نحوه پراکنش انواع پوشش زمین را در حوضه ارومیه و در سالهای  2001و
 2012نشان میدهد .شکلها نمایشی از پوشش ساالنه حوضه بوده و لذا تغییرات فصلی قنها را نشان نمی-
دهد .اراضی کشاورزی به رنگ سبز نمایش داده شدهاند و عمدتاً در حاشیه دریاچه ارومیه و در مصب
رودخانهها ارار دارند .یک محدوده کشاورزی نیز در ناحیه شمال شرای و در فاصله نسبتاً زیادی از دریاچه
ارار دارد .مقایسه چشمی دو تصویر نشان میدهد که سطح دریاچه کاهش چشمگیری داشته و در سال 2011
سطح وسیعی از حاشیه دریاچه با شورهزار و اراضی بایر جایگزین شده است .کال
در سالهای موردمطالعه سطح بسیار کمی از حوضه را در مقیا
پیکسل) و به همین دلیل در مطالعه حاضر باکال

برف و یخ Snow/Ice

ساالنه به خود اختصاص داده (در حد چند

مناطق شهری ادغام شده است.

شکل ( )15مساحت پوشش ق را در حوضه ارومیه نشان میدهد کره از سرال  2001ترا سرال  2012بره
مقدار  1383کیلومترمربع کاهش داشته است .این نمودار نشران مریدهرد کره بنرا برر تصراویر مرودیس نسربت
مساحت پهنههای قبی سال  2012به سال  0.7 2001میباشد .در بین سالهای  2005تا  2010تغییرات سرطح
ق شیب تندتری نسبت به سالهای ابل از قن نشان میدهد و از سرال  2010ایرن شریب براز هرم تنردتر شرده
است .مساحت پهنههای قبی در سال  2004دارای افت جزئی اما محسوسی نسبت به سال ابل و بعرد از خرود
میباشد .این پیک جزئی میتواند با تغییرات بارندگی یا دمای حوضه مقایسه شود .این نکته شایان ذکر است
که محصوالت مودیس سطح ساالنه پهنههای قبی را نشان میدهد که بهمراتب بیشتر از سرطح ق تابسرتانه
محاسبه شده توسط تصاویر لندست میباشد .مساحت پهنههای قبی حاصله از تصاویر لندسرت در سرال 2013
معادل  1976کیلومتر مربع بوده و از مساحت حاصله از تصویر مودیس در سال  3150( 2012کیلومتر مربرع)
 1174کیلومتر مربع کمتر و نسبت مساحت پهنههای قبی حاصله از تصاویر لندست در سال  2013بره تصراویر
حاصله از تصویر مودیس در سال  2012برابر  0.63میباشد.
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شکل  -13نقشه پوشش زمین از سنجنده مودیس مربوط به سال 2001
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شکل  -14نقشه پوشش زمین از سنجنده مودیس مربوط به سال 2012

شررکل ( )16مسرراحت کرراربری اراضری کشرراورزی را نشرران مریدهررد .بررا توجرره برره ایرن شررکل از سررال
 2001تررا سررال  2012کرراربری کشرراورزی برره مقرردار  1647کیلومترمربررع افررزایش یافترره اسررت .ای رن نمررودار
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نشرران مرریدهررد کرره نسرربت مسرراحت زمررینهررای کشرراورزی در سررال  2012نسرربت برره سررال 1.39 2001
میباشرد .هرمچنرین رونرد تغییررات نشران مریدهرد کره مسراحت ایرن بخرش برین سرالهرای  2005ترا 2010
رونررد نسرربتاً ثررابتی داشررته و در سررال  2011برره ب ریشترررین حررد خررود رس ریده اسررت .از سررال  2011مسرراحت
بخش فعال کشاورزی کراهش داشرته و بره نظرر مریرسرد ایرن کراهش همچنران ترا سرال  2012ادامره داشرته
باشررد .در سررال  2010سررطح اراض ری کشرراورزی نیرز رو برره افررزایش اسررت کرره ایرن رونررد افزایش ری تنهررا تررا
سررال  2011ادامرره داشررته و بعرردازقن دوبرراره افررت مریکنررد .ایرن افررت مریتوانررد بنررا برره سیسررتمهررای طبیعری
فیدبک منفی حوضه از ابیل پیشروی شورهزار باشد.

شکل  -15مساحت پهنههای قبی با استفاده از محصوالت کاربری مودیس بین سالهای  2001تا 2012

شکل  -16مساحت اراضی کشاورزی 1با استفاده از محصوالت کاربری مودیس بین سالهای  2001تا 2012

croplands
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شکل ( )17اراضی زراعی قبی و باغی را نشان میدهد که از نقشهی کاربری سرال  2013لندسرت و هرم
چنین محصوالت پوشش زمین مودیس سال  2012استخراج شده است .بنابراین شکل مساحت این اراضری
در نقشه استخراجی از لندست  4337کیلومترمربع و در محصول مودیس  5860 ,کیلومترمربع میباشرد و ایرن
افزونی مساحت به این دلیل است که تصاویر مودیس بهصورت میانگین ساالنه تهیه میشود و زمینهایی کره
در بخشی از سال محصول دارنرد و در بخرش دیگرر فاارد محصرول اسرت را برهصرورت کلری جرزو اراضری
کشاورزی بهحسا میقورد .درحالیکه در کاربری لندست عمالً زمینهرایی کره در روز برداشرت تصرویر
دارای پوشش است را در برمیگیرد .به نظر میرسد که مساحت اراضی در مودیس شرامل مجمروع کشرت و
قیش است درحالیکه در کاربری لندست مساحت بخشهای قیش تفکیک شده است .عالوه بر مورد براال
تصاویر مودیس و لندست فااد باندهای مشابه عدم ادرت تفکیک مکانی روش محاسربه و زمران مشرابه نیرز
میباشند .پس تفاوتهای موجود میان نتایج کامال طبیعی است.

شکل  -17مقایسهی اراضی زراعی قبی و باغی از محصوالت کاربری مودیس وتصاویر لندست  8ماههای می (اردیبهشت) و
اوت (مرداد)
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-3-5بررسی و تحلیل سری زمانی  NDVIاز محصوالت  250متری مودیس
در زیر نمونهای از محدودههای  10کیلومتر مربعی انتخابی در کاربریهای مختلف و تحلیرل رونرد شراخص
پوشش گیاهی قن قمده است .شکل ( )18محدوده  1انتخابی در محدودهی جنو دریاچه را نشان مریدهرد.
محدوده انتخابی در محدوده اول عموماً نواحی با کاربری کشاورزی قبی هسرتند کره از مخرروط افکنرههرای
جنوبی دریاچه انتخا شده است.

شکل  -18محدوده  1انتخا شده در حاشیه جنوبی دریاچه

شکل ( )19روند تغییرات ماهانه شاخص پوشش گیاهی در طری سرالهرای  2000ترا  2014مریالدی در
استان قذربایجان غربی  4ماه از سال  2014در استان قذربایجان غربی و سال  2010در محدوده یک را نشران
میدهد .تحلیل روند شاخص پوشش گیاهی در سال  2010نشان میدهرد کره ایرن شراخص از اواسرط فوریره
شروع به ظهور کرده و در اوایل ماه می (اردیبهشت) به حداکثر خود میرسد .پیک شاخص پوشش گیاهی
در ماه می (اردیبهشت) میتواند به دلیل وجود اراضی دیم و یا کشت اول (بهاره) محصروالت زراعری باشرد.
پیکهای بعدی این شاخص بعد از ماه جون (تیر) و در اوت (مرداد) و اکتبر (مهر) عمدتاً مربروط بره اراضری
زراعی قبی و باغی سایر محصوالت میباشد .تحلیل این پیکها مریتوانرد بره تعیرین زمران محصرول دهری و
یابرداشت انواع محصوالتکشاورزی عمده در منطقه کمک کند .اطالع از روند این تغییرات کمک شرایانی
در شناسایی انواع فصل کشت و ماه مناسب تصاویر جهت استخراج کاربریهای مختلف مینماید .شکلهای
 20و  21به ترتیب هیستوگرام شاخص پوشش گیاهی ماههای می و اوت سالهای  2000ترا  2014و  2010در
استان قذربایجان غربی و سال  2010در محدوده یک را نشان میدهد.
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شکل ( )22مربوط به محدوده دوم منطقه است که عمدتاً در باغات منطقهی ارومیره اسرت .شرکل ()23
روند شاخص پوشش گیاهی در بازه سالهای  2014-2000و  2010در استان قذربایجان غربری و محردوده 2
در سال  2010را نشان میدهد.

شکل  -19روند تغییرات ماهانه شاخص پوشش گیاهی در طی سالهای  2000تا  2014میالدی در استان قذربایجان غربی 4
ماه از سال  2014در استان قذربایجان غربی و در سال  2010در محدوده یک

شکل  -20هیستوگرام شاخص پوشش گیاهی در ماه می سالهای  2000تا  2014و  2010در استان قذربایجان غربی و سال
 2010در محدوده یک
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شکل  -21هیستوگرام شاخص پوشش گیاهی در ماه اوت سالهای  2000تا  2014و  2010میالدی در استان قذربایجان غربی و
سال  2010در محدوده یک

شکل  -22مواعیت محدوده  2در باغات وااع در بخش غربی دریاچه ارومیه

شکل  -23روند شاخص پوشش گیاهی در بازه سالهای  2014-2000و  2010در استان قذربایجان غربی و محدوده  2در سال
2010
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روند شکل ( )23عاری از نوسانات مربوط به دیم و یا کشت اول است و شاخص پوشرش گیراهی رونرد
نسبتاً ثابتی را در طول فصل کشت از خود نشان میدهد که مربوط به باغات میباشد .نکتهای که از این شکل
برمیقید این است که میانگین ساالنه شاخص پوشش گیاهی در سال  2010باالتر از میانگین  14ساله قن (از
سال  2000تا سال  )2014میباشد و میتواند بیانگر این موضوع باشد که این سال یک سال خشرک نیسرت و
مقدار مصرف ق بیشتری داشته است .روند شاخص پوشش گیاهی در محدوده باغرات دارای دو پیرک عمرده
در می (اردیبهشت) و سپتامبر(شرهریور) مریباشرد .شرکل ( )24و شرکل ( )25هیسرتوگرام تغییررات شراخص
پوشش گیاهی در ماههای می و اوت سالهای  2000تا  2014و  2010در استان قذربایجان غربی و سال 2010
در محدوده دو را نشان میدهد.

شکل  -24هیستوگرام تغییرات شاخص پوشش گیاهی در ماه می سالهای  2000تا  2014و  2010در استان قذربایجان غربی و سال
 2010در محدوده دو

شکل  -25هیستوگرام تغییرات شاخص پوشش گیاهی در ماه اوت (مرداد) سالهای  2000تا  2014و سال  2010در استان
قذربایجان غربی و سال  2010در محدوده 2
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مقایسهی هیستوگرام شکلهای ( )24و ( )25نشان میدهد که هیستوگرام دو ماه از نظر روند تغییررات و
شکل پیک شباهت زیادتری از محدوده  1دارند که این موضوع میتواند به دلیل روند یکنواختتر شراخص
پوشش گیاهی در اراضی باغی و همچنین مطرح نبودن بحث کشرت اول و یرا قیرش در ایرن محردوده باشرد.
نکتهی دیگر اابلاستخراج از تحلیل سریهای شاخص پوشش گیاهی به دست قوردن قستانه شاخص پوشش
گیاهی در کاربریهای مختلف است .غالباً کاربریهای کشاورزی در این محدوده دارای میرانگین شراخص
پوشش گیاهی باالتر از  0/3میباشد .در هر دو ماه می (اردیبهشت) و اوت (مرداد) محدوده شاخص پوشرش
گیاهی بین  0/15تا  0/75میباشد ولی سطح زیر نمودار در ماه می (اردیبهشت) بیشتر از مراه اوت (مررداد)
است .شکل ( )26محدوده انتخابی سوم را نشان میدهد .محدوده انتخابی سوم مربوط به منطقه عمدتاً دیمزار
است .شکل ( )27روند تغییرات شاخص پوشش گیراهی در سرالهرای  2014-2000و سرال  2010در اسرتان
قذربایجان غربی و سال  2010در محردوده  ( 3دیرمزارهرای جنرو دریاچره) و شرکلهرای ( )28و ( )29بره
هیستوگرام شاخص پوشش گیاهی در ماههای مری و اوت سرالهرای  2000ترا  2014و سرال  2010در اسرتان
قذربایجان غربی و سال  2010در محدوده سه (دیم زارهرای جنرو دریاچره) را نشران مریدهرد .محردوده 3
مربوط به کاربری دیم میباشد و پیشبینی میگردد بیومس اابلشناسایی این کاربری در تصراویر مراهوارهای
برخالف محدوده باغات در ماههای مختلف مقادیر بسیار متفاوتی باشد.

شکل  -26محدوده  3از دیمزارهای جنوبی دریاچه ارومیه
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مقایسهی شکلهای ( )28و ( )29نشان میدهد که محدودهی انتخابی ترکیبی از کاربریهای عمدتاً دیم
و مقداری مرتع میباشد که در ماه می (اردیبهشت) دارای محصول بوده و در ماههرای جروالی (تیرر) و اوت
(مرداد) عمرالً شراخص پوشرش گیراهی کمری دارد .از ایرن اطالعرات مریتروان نتیجره گرفرت کره مراه مری
(اردیبهشت) ماه مناسبی جهت قنالیز تصاویر و استخراج کاربری دیم میباشد .برخالف هیستوگرام ماههرای
می (اردیبهشت) و اوت (مرداد) در مورد باغات که شرباهت زیرادی داشرتند در مرورد اراضری دیرم تفراوت
مشهود است .محدوده شراخص پوشرش گیراهی مراه مری در ایرن اراضری برین  0/15ترا  0/55و در مراه اوت
محدوده باریکی در حد  0/15میباشد .دلیل این موضوع قن است که در ماههای ابل از اوت دیمزارها عمرالً
برداشت شده و بیومسی ندارند.
با توجه به مقایسه شکلهای ( )23( )19و ( )27کره بره ترتیرب بیرانگر شراخص پوشرش گیراهی اراضری
کشاورزی باغی و دیم میباشند میتوان استنباط نمود که در ماههای جروالی (تیرر) و اوت (مررداد) اراضری
کشاورزی و باغی دارای شاخص پوشش گیاهی باالیی میباشند؛ در حالیکه اراضی دیم در این ماههرا دارای
مقادیر شاخص پوشش گیاهی بسیار کمی می باشرند .بره عبرارت دیگرر اسرتفاده از تصراویر لندسرت مراههرای
جوالی (تیر) و اوت (مرداد) باعث استخراج مناسب اراضی قبی و باغی و تفکیک این اراضی از اراضی دیرم
میشود .لذا انتخا این ماهها جهت تهیه نقشه کاربری اراضی با استفاده از ماهواره لندست انتخرا درسرتی
بوده است.

شکل  -27روند تغییرات شاخص پوشش گیاهی در سالهای  2014-2000و سال  2010در استان قذربایجان غربی و سال
 2010در محدوده  ( 3دیمزارهای جنو دریاچه)
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شکل  -28هیستوگرام شاخص پوشش گیاهی در ماه می سالهای  2000تا  2014و سال  2010در استان قذربایجان غربی و سال
 2010در محدوده سه (دیم زارهای جنو دریاچه)

شکل  -29هیستوگرام شاخص پوشش گیاهی در ماه اوت سالهای  2000تا  2014و سال  2010در استان قذربایجان غربی و
محدوده سه در سال 2010

روند تغییرات شاخص پوشش گیاهی در کل استان قذربایجان غربی و استان قذربایجران شررای در برازه
سالهای  2000تا  2014و سال  2010در شکلهای ( )30و ( )31نشان داده شده است .حدود شاخص پوشرش
گیاهی شکلهای ( )30و ( )31نشان میدهند که پیک کلی شاخص پوشش گیاهی در هر دو استان در میانهی
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ماه می (اردیبهشت) اتفاق میافتد .همچنین مشخص است که ظهور شاخص پوشش گیاهی از اوایل مرار

(

اسفند) شروع شده در اواسط می (اردیبهشت) به پیک خود رسیده و از ماه مری بره بعرد رو بره کراهش مری-
گذارد .نمودار میانگین شاخص پوشش گیاهی در فاصله سالهای بین  2000ترا  2014در هرر دو اسرتان رونرد
نسبتاً یکسانی را نشان میدهد که پیک قن در شاخص پوشش گیاهی حدود  0/3ارار دارد.

شکل  -30روند شاخص پوشش گیاهی در کل استان قذربایجان غربی در بازه سالهای  2000تا  2014و سال 2010

شکل  -31روند شاخص پوشش گیاهی در کل استان قذربایجان شرای در بازه سالهای  2000تا  2014و سال 2010
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-6نتیجهگیری کلی
نقشه کاربری اراضی حوضه قبریز دریاچه ارومیه با توجه به زمان محدود پروژه و تفاوتهای بین اراامی کره
در جلسات کارگروهها توسط سازمانها و نهادهای مسئول در مورد سطوح اراضی زراعی قبی و باغی مطرح
گردید و عدم امکان بازدید زمینی و تنها متکی بر دید کارشناسری و فرنهرای موجرود سرنجش از دور تولیرد
گردید .هرچند اعداد و اراام بهدستقمده تطابق نسبتاً خوبی با قمار و مطالعات مشابه موجود دارد اما بردیهی
است با اختصاص زمان کافی نتایج پتانسیل بهبود زیادی دارند .اهم نتایج این مطالعه عبارتاند از:
 -1با بررسی توأم شاخص مطلوبیت تفسیر منحنیهای انعکا

طیفی و همچنین تحلیل مشخصات قماری

کال ها برای تصاویر سنجندههای TM MSSو  OLIبه ترتیب ترکیب باندهای  4-3-2 7-5-4و 5-4-3
جهت شرکت در طبقهبندی انتخا گردید.
 -2مساحت بهدستقمده برای اراضی زراعی قبی و باغی در سالهای  2010 1976و  2013به ترتیب معرادل
 4083 3186و  4337کیلومتر مربع میباشند و نشانگر افزایش سطح زیر کشت اراضی زراعی قبری و براغی
در منطقه است.
 -3مساحت پهنههای قبی حوضه از سال  1976تا  2010به شدّت کاهشیافته بره صرورتی کره ایرن سرطح در
تابستان  1976معادل  5231کیلومترمربع و در تابستان  2010معادل  3316کیلومترمربع میباشد.
 -4همچنین تحلیل تصاویر نشان میدهد که در همین فصل و در سرال  2013ایرن سرطح پهنرههرای قبری ترا
1976کیلومترمربع کاهش مییابد .قنچه در حوضه قبریز دریاچره ارومیره و در برین سرالهرای  1976و 2013
رخداده شامل افزایش سطح زیر کشت اراضی زراعی قبی و باغی و کاهش سطح دریاچه اسرت کره در ایرن
تحقیق و با ارائه نتایج کمی به اثبات رسیده است.
 -5مقادیر ضریب کاپا حاصل از طبقهبندی تصاویر لندست به روش حداکثر درستنمایی برای سالهای 2010
و  2013به ترتیب ( 0.77در شرایط اابل توجه) و ( 0.87شرایط تقریباً عالی) میباشد.
 -6بر اسا

اطالعات تصاویر مودیس نسبت مساحت زمینهای کشراورزی و پهنرههرای قبری در سرال 2012

نسبت به سال  2001به ترتیب  1.39و  0.69میباشد.
 -7نسبت مساحت پهنههای قبی و زمینهای کشاورزی حاصله از تصاویر لندست در سرال  2013بره تصراویر
حاصله از تصویر مودیس در سال  2012به ترتیب برابر  0.63و  0.74میباشد .ایرن افزونری مسراحت بره ایرن
دلیل است که تصاویر مودیس بهصورت میانگین ساالنه تهیه مریشرود و زمرینهرایی کره در بخشری از سرال
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محصول دارند و در بخش دیگر فااد محصول است را بهصورت کلی جزو اراضی کشاورزی بهحسرا مری
قورد .درحالیکه در کاربری لندست عمالً زمینهایی که در روز برداشت تصویر دارای پوشرش اسرت را در
برمیگیرد .به نظر میرسد که مساحت اراضی در مودیس شامل مجموع کشت و قیش است درحالیکره در
کاربری لندست مساحت بخشهای قیش تفکیک شده است .عالوه بر مورد باال تصاویر مرودیس و لندسرت
فااد باندهای مشابه عدم ادرت تفکیک مکانی روش محاسبه و زمان مشابه نیز میباشرند .پرس تفراوتهرای
موجود میان نتایج کامالً طبیعی است.
 -8با بررسی روند شاخص پوشش گیاهی در اراضی کشاورزی در جنو دریاچه این نتیجه حاصرل گردیرد
که پیک ماه می (اردیبهشت) عمدتاً به محصوالت دیم و یا کشرت اول (بهراره) محصروالت زراعری مربروط
میشود و در حالی که در ماه اوت مربوط به محصوالت زراعی قبی و باغی است.
 -9با بررسی روند تغییرات شاخص پوشش گیاهی در کل استان قذربایجان غربی و استان قذربایجران شررای
در سال  2010این نتیجه حاصل گردید که پیک کلی شاخص پوشش گیاهی در هر دو استان در میانرهی مراه
می (اردیبهشت) اتفاق و پیک شاخص پوشش گیاهی در بازه سالهای بین  2000ترا  2014در هرر دو اسرتان
حدود  0/3میباشد.
 -10با بررسی روند تغییرات پوشش گیاهی در دیمزارهای جنو دریاچه ارومیه ماه مری (اردیبهشرت) مراه
مناسبی جهت قنالیز تصاویر و استخراج کاربری دیم میباشد.
 -11در این گزارش با استفاده از تحلیل سری زمانی شاخص پوشش گیاهی این نتیجه حاصل گردیرد کره در
ماههای جوالی (تیر) و اوت (مرداد) اراضری کشراورزی و براغی دارای شراخص پوشرش گیراهی براالتری از
اراضی دیم میباشند.

-7

پیشنهادها

 پیشنهادهایی که برای تکمیل کار میتوان ارائه کرد عبارتاند از:
 .1انجام بازدید محلی و تهیه ضریب کاپا با دادههای زمینی
 .2بدیهی است جهت کسب اطالعات تکمیلی برای تفکیک بهتر سایر کاربریها میتوان تشخیص کراربری
را نه محدود به یک ماه بلکه حداال در چهار فصل هرسال انجام داد .برا تهیرهی نقشره کراربری فصرلی و برر
تقویم کاشرت و داشرت (کشرت اول و دوم) اراضری

مبنای تغییرات فیزیولوژیکی گیاهان و همچنین بر اسا

زراعی قبی و باغی و زمان برداشت اول و دوم محصوالت دیم به نتایج بهمراتب دایقتری میرسیم .همچنرین
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بررسی تصویر زمستانه اطالعات خوبی جهت تفکیک باغات میروه از جنگرل و تشرخیص نروع همیشرهسربز و
برگریز دارد .همچنین با تفسیر تصویر زمستانه مساحت دریاچه در فصل حرداال تبخیرر و نیراز قبری اراضری
زراعی قبی و باغی محاسبه میگردد .مقایسهی این مساحت با مساحت فصل تابستان تأثیر قبیاری را با وضوح
بهتری نشان خواهد داد.
 .3ایجاد ماسک اصالحی برای سایر کاربریها
 .4اصالحات محلی
 .5مقایسهی سری زمانی  NDVIبین سالهای  2000ترا  2006و متناسرب کرردن پیرکهرای  NDVIبرا زمران
برداشت دیم کشت اول زراعی قبی کشت دوم زراعی قبی و پوشش بهاره.
 .6بررسی کاربری اراضی در سالهایی که سرشماری عمومی مرکز قمرار سرطح اراضری را اسرتخراج کررده
است 1382 1372 1362 1352 :و .1392
 .7تهیه نقشه کاربری با دیگر روشهای طبقهبندی از جمله روش درخت تصرمیمگیرری و مقایسره برا مطالعره
حاضر و انتخا روش مناسب
 پیشنهادهایی که برای ادامه کار میتوان ارائه کرد عبارتاند از:
 .8تحلیل سری زمانی  NDVIبا رزولوشن  30متری در فاصله سالهای  1976تا  2014و تطبیرق ایرن سرری برا
سری زمانی بارش و دمای حوضه.
 .9تحلیل چگونگی قرایش مکانی اراضری کشراورزی در محردوده برافر رودخانرههرای اصرلی در سرالهرای
مختلف و مرتبط کردن سطح زیر کشت و نوع کشت این اراضی با دبی رودخانه.
 .10تعیین مواعیت مکانی اراضی زراعی قبی و باغی که بین سالهرای  1976و  2013و در حاشریه رودخانره-
های ورودی اصلی دریاچه اضافه شدهاند.
 .11رسم سری زمانی مساحت بخش اراضی زراعی قبی و باغی بین سالهای  1976و  2013و بررسری رونرد
تغییرات منحنی با محرکهای االیمی جمعیتی تغییرات نروع کشرت و سیاسرتگرذاریهرای کرالن قبری در
منطقه و وزن دهی به هریک از پارامترهای دخیل فوق.
 .12انجام مطالعات قمایش سرزمین و ایجاد نقشه کاربری بهینه که در حرد پتانسریل قبری حوضره مریباشرد و
باالنس ق دریاچه را در درازمدت بهبود میبخشد.
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 .13رسم سری زمانی مساحت دریاچه بین سالهای  1976تا  2013و تحلیل این سری برا تغییررات درازمردت
بارش و دمای حوضه.
 .14محاسبه کاربری حوضه با ادرت تفکیک مکانی بهتر که اادر به تفکیک بهترر اراضری زراعری از باغرات
باشد.
 .15تعیین تغییرات الگوی کشت گیاهان از سال  1976تا  2014و ارتباط دادن این تغییررات برا کراهش سرطح
ق دریاچه.
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-8مراجع
ابراهیمی و همکاران .)1393( .تأثیر تغییرات کاربری اراضی بر ایجاد مناطق سیلخیز طغیانی با استفاده از سنجشازدور و
سیستمهای اطالعات جغرافیایی .بیست و یکمین همایش ملی ژئوماتیک.
احمدپور و همکاران .)1393( .مقایسه میزان کارقیی سه روش رایج طبقه بندی نظارت شده دادههای ماهوارهای در مطالعۀ
پوشش گیاهی نشریه سنجش از دور و سامانه اطالعات جغرافیایی در منابع طبیعی .سال پنجم .شماره سوم .ص 89-77
قرخی ( .)1393تهیه نقشه کاربری اراضی دشت عبا

ایالم با استفاده از روشهای شبکه عصبی مصنوعی ماشین بردار پشتیبان

و حداکثر احتمال .نشریه مرتعداری .سال اول .شماره دوم .ص 43-30
برنامهی مدیریت جامع دریاچه ارومیه .)1389( .تهیه شده با همکاری سازمانهای دولتی تشکلهای زیستمحیطی و جوامع
محلی حوضهی قبریز دریاچهی ارومیه.
پژوهشکده مطالعات و تحقیقات منابع ق  .)1392( .گزارش بررسی تغییر شرایط محیطی در حوضه قبریز دریاچه ارومیه
(کاربری اراضی).
جامعهی مهندسان مشاور ایران .)1390( .ارزشیابی پایداری فرقیند توسعه و پیقمدهای قن در دریاچهی ارومیه (بحران
زیستمحیطی دریاچهی ارومیه).
چشمه گل و حسینیان .)1393( .مقایسه روشهای طبقه بندی ماکزیمم شباهت نزدیکترین همسایه و شبکه عصبی برای تصاویر
ماهواره ای .نخستین همایش ملی کاربرد مدلهای پیشرفته تحلیل فضایی (سنجش از دور و  )GISدر قمایش سرزمین دانشگاه
قزاد اسالمی واحد یزد
حسینی و همکاران( .)1389تخصیص بهینهی منابع ق

سطحی حوضهی دریاچهی ارومیه به ذینفعان با لحاظ حقابهی

زیستمحیطی .چهارمین همایش خصصی مهندسی محیطزیست تهران دانشگاه تهران دانشکدهی محیطزیست.
خسرو شاهی و همکاران .)1392( .قشکارسازی تغییرات حوضه قبریز دریاچه ارومیه از سال  1377تا  .1392سی و دومین
گردهمایی و نخستین کنگره بین المللی تخصصی علوم زمین
دفتر قمار و فناوری اطالعات وزارت جهاد کشاورزی1386( .الف) .برقورد سطح و تهیه نقشه اراضی کشاورزی استان
قذربایجان غربی با استفاده از تفسیر راومی دادههای ماهوارهای) پروژه مشترک باسازمان جهاد کشاورزی استان قذربایجان
غربی(.
دفتر قمار و فناوری اطالعات وزارت جهاد کشاورزی .) 1386( .برقورد سطح و تهیه نقشه اراضی کشاورزی استان
قذربایجان شرای با استفاده از تفسیر راومی دادههای ماهوارهای) پروژه مشترک باسازمان جهاد کشاورزی استان قذربایجان
شرای(.
زبیری و مجد . )1390( .قشنایی با فن سنجش از دور و کاربرد در منابع طبیعی انتشارات دانشگاه تهران
راعی و همکاران .)1392( .برقورد تغییرات کاربری اراضی با استفاده از تکنیکهای ( RS & GISمطالعه موردی :منطقه
کیاسر-ساری) .سی و دومین گردهمایی و نخستین کنگره بین المللی تخصصی علوم زمین
شرکت مهندسین مشاور یکم .)1384( .گزارش مدیریت جامع منابع ق حوضهی دریاچهی ارومیه.
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شرکت مدیریت منابع ق
اسا
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