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 چکیذٌ :
ػًامل اوؼاوی َؼتىذ اص َای پایؾ کاستشی اساضی ي تؼییه دقیق ػغح اساضی کـايسصی کٍ متاثش اص تغییشات اقلیمی ي دخل ي تلشف

َای سيصافضين فىايسی ػىجؾ اص ديس ي دیذگاٌ مذیشیت مىاتغ آب ي پیامذَای صیؼت محیغی آن َمًاسٌ حائض اَمیت تًدٌ اػت. پیـشفت

ی َای کاستشمکاوی، عیفی ي صماوی متفايت مًجة ؿذٌ اػت تا امکان پایؾ ي تُیٍ وقـٍ َای تفکیکای تا قذست يجًد تلايیش ماًَاسٌ

َای اساضی اػتان َمذان تٍ ػىًان تخـی اص حًضٍ آتشیض کشخٍ ي یکی اص سيص ي تا كحت تاال فشاَم ؿًد. تؼییه ػغح کاستشیاساضی تٍ

تا قذست  8ي  Landsat 5 ،7 َایَای حاكلخیض کـًس َمًاسٌ مًسد تًجٍ مؼًيلیه تًدٌ اػت. اػتفادٌ اص ػشی صماوی تلايیش ماًَاسٌاػتان

تشیه َضیىٍتشیه ي کمَا یکی اص مىاػةسيصٌ آن ي امکان اخز سایگان آن 16متًػظ تا تًجٍ تٍ قذست تفکیک صماوی تفکیک مکاوی 

َای کـًس اػت. دس ایه تحقیق اص ػشی صماوی تلايیش تذين اتش َای آتشیض ي اػتانَای پایؾ تغییشات کاستشی اساضی دس حًضٍسيؽ

landsat-7   ي  1379ػالLandsat-8 استشی اساضی اػتفادٌ ؿذٌ اػت. َای اسدیثُـت ي مشداد جُت تُیٍ وقـٍ کدس ماٌ 1393ػال

َای تُاسٌ، پاییضٌ، تشکیثی، کالع کاستشی )کـت 10اػتفادٌ اص ایه تلايیش ي تا تًجٍ تٍ الگًی کـت مىغقٍ، وقـٍ کاستشی اساضی دس  تا

گشا تُیٍ ؿذ ي وتایج وـان داد تىذی ؿی ي مىاعق مؼکًوی( تا سيؽ عثقٍَای آتی دیم، اساضی آیؾ، اساضی تایش ي مشتؼی ي جىگلی، پُىٍ

َضاس َکتاس تشآيسد گشدیذ کٍ افضایـی  116حذيد  1393کٍ مجمًع اساضی صساػی آتی ي تاغی تخؾ جىًتی اػتان دس حًضٍ کشخٍ دس ػال 

 داؿتٍ اػت. 1379% وؼثت تٍ ػال 4حذيد 
 

 گشاتىذی ؿی، اػتان َمذان، سيؽ عثقLandsatٍ کاستشی اساضی، تلايیش َای کلیذی :ياشٌ
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 مقذمٍ -1

ٍ   َای کاستشی پایگاٌ اعالػات مکاوی وقـٍ ٍ   َای اساضیی، تی َیای پاییٍ مغالؼیات صیؼیت محیغیی، میذیشیت        ػىیًان وقـی

ي  ديس اص  ػیىجؾ یىیٍ  صم دسَیای اخییش    یـیشفت پ تیا [ 14].آیىیذ  ؿماس می َای آتشیض تٍ َیذسيلًطیکی ي مىاتغ آتی حًضٍ

َای مختلف صماوی ي  یاعمقیایی، امشيصٌ اسصیاتی ي وظاست تش تغییشات کاستشی ي پًؿؾ صمیه دس جغشافػیؼتم اعالػات 

تٍ کشات دس مغالؼات کاستشی  اساضی مًسد اػتفادٌ   Landsatای  . ػشی صماوی تلايیش ماًَاسٌ[9]یش اػتپز امکانمکاوی، 

ػیالٍ اییه   30تلايیش تٍ دالیل مختلف اص جملٍ دػتشػیی تیٍ آؿییً غىیی )تییؾ اص       . تکاسگیشی ایه[11]اوذ قشاس گشفتٍ

متیش(، امکیان اخیز     15متیش ي   30َای مىظم ي تا قذست تفکیک مکاوی مـیاتٍ)  تلايیش(، يجًد تلايیشی تا ديسٌ تاصگـت

اػیت.   ف مشػیً  َیا دس مىیاعق مختلی    َای کاستشی اساضیی ي پیایؾ تغیییشات آن    َای صماوی وقـٍ سایگان دس تُیٍ ػشی

گیشا اص   گیشی، حذاکثش ؿیثاَت( ي ؿیی   تىذی پیکؼل پایٍ )ماؿیه تشداس پـتیثان، دسخت تلمیم َای مختلف عثقٍ سيؽ

 Kadiogullari، 2008دس ػیال  ]َیای اخییش تیًدٌ اػیت.      ای دس ػیال  تىذی تلايیش ماًَاسٌ َای عثقٍ تشیه سيؽ متذايل

 1987تشکیٍ اص ػیال   Gumushaneپًؿؾ گیاَی دس حًضٍ کًَؼتاوی  تغییشات صماوی ي مکاوی الگًی کاستشی اساضی ي

وییض تغیییشات کیاستشی     2009دس ػیال  [10]سا تا اػتفادٌ اص الگًسیتم حذاکثش ؿثاَت مًسد اسصیاتی قشاس دادویذ.  2000تا 

تیا   1957اص ػیال   IRSي  Landsat-TMتا اػتفادٌ اص تلايیش میاًَاسٌ   Ramکـًس َىذ تًػظ  Jhunjhununاساضی ؿُش 

-Landsat، کاستشی اساضی حًضٍ دسیاچٍ اسيمیٍ سا تیا اػیتفادٌ اص تلیايیش    1390. فتحیان دس ػال [12]اوجا  ؿذ 2004

TM دس تحقیقیی دیگیش آسخیی ي    [3]تا سيؽ حذاکثش ؿثاَت اػیتخشا  کیشد   2011ي  2002، 1989، 1976َای  ػال .

ETMي  1976ػیال   MSSػذ ایال  سا تا اػیتفادٌ اص تلیايیش    ، تغییشات پًؿؾ گیاَی حًض1390ٍَمکاسان دس ػال 
+ 

ٍ  2002ػال  ٍ   تا چُاس سيؽ پایؾ تفاضل تلًیش، وؼثت تلًیش، تفاضل تجضیٍ مًلفی ٍ  ی اكیلی ي تفاضیل تجضیی ی مًلفی

ـیٍ کیاستشی اساضیی ؿیشض حًضیٍ      وق Spot-5صادٌ ي میشسحیمیی تیا اػیتفادٌ اص تلیايیش      . فیضی[1]اكلی تشآيسد کشدوذ

َیذف اكیلی اییه تحقییق پیایؾ تغیییشات        [5]% تشآيسد کشدویذ 87اسيمیٍ سا تا سيؽ حذاکثش احتمال ي تا دقت  ٍدسیاچ

 15َای پش آب کـًس دس تاصٌ صماوی  کاستشی اساضی تخـی اص اػتان َمذان دس حًضٍ آتشیض کشخٍ تٍ ػىًان یکی اص حًضٍ

یضان ملشف آب کـايسصی تًػظ اساضی صساػیی آتیی ي   اػت. دس ایه تحقیق تا تًجٍ تا اَمیت م 1393تا  1379ػالٍ اص 

ٍ       َای پاییضٌ، تُاسٌ، کـیت  دػتٍ اكلی صساػت 4تاغی ایه اساضی تٍ َیای   َیای تشکیثیی ي تاغیات تفکییک ؿیذوذ ي  وقـی

تیا اػیتفادٌ اص    1393 ي  1379َای  کاستشی اساضی اػتان تا اػتفادٌ اص تلايیش ديصماوٍ دس اسدیثُـت ماٌ ي مشداد ماٌ ػال

 تلًیش دس َش ػال تُیٍ ؿذ.      2

 مىطقٍ مطالعاتی -2

ی محلیًالت صساػیی ي تیاغی    غشب کـیًس اػیت کیٍ اص تىیًع تیاالی اساضی      َای پشتاسؽ دس  اػتان َمذان یکی اص اػتان

َضاس َکتیاس   675% اص مؼاحت آن دس حًضٍ آتشیض کشخٍ ياقغ ؿذٌ اػت. مؼاحت مىغقٍ مغالؼاتی 34اػت ي  تشخًسداس

حاكیل اص   DEMَای وُايوذ، تًیؼشکان، اػذآتاد ي مالیش اػت. حیذاقل ي حیذاکثش استفیاع تیش اػیاع       ي ؿامل ؿُشػتان

مًقؼیت مىغقیٍ   1ؿکل متش اػت.  1900متش ي متًػظ آن حذيد  3500ي  1400تٍ تشتیة دس حذيد  ASTERتلايیش 

اص ػیغح   %13دَیذ. اػیتان َمیذان تیا دس تشداؿیته       مغالؼاتی سا دس حًضٍ آتشییض کشخیٍ ي اػیتان َمیذان وـیان میی      

حًضییٍ َییضاس َکتییاس اص اساضییی کـییايسصی حًضییٍ، یکییی اص ریىفؼییان اكییلی    100آتشیییض کشخییٍ ي تیییؾ اص   حًضییٍ

 گشدد. می محؼًب
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 ... در Landsatای استفادٌ از سری زماوی تصايیر ماهًارٌ
 ي همکاران اوگشتسارا شش برآيرد تغییرات

 
 : مًقعیت مىطقٍ مطالعاتی در استان َمذان ي حًضٍ آتریس کرخ1ٍضکل 

 َا دادٌ -3

 یذاویم مطاَذات -3-1

ػیىجی   َا ي َمچىییه تیٍ مىظیًس كیحت     َای اساضی ي يضؼیت آن اوجا  مـاَذات میذاوی جُت اعالع اص تىًع کاستشی

ٍ یش صیادی تش مییضان اوغثیاض   تأثواپزیش اػت ي  وتایج حاكلٍ امشی اجتىاب ٍ   تیا کیال   َیا  ومًوی ي  َیا   ع متىیا ش تیا آن ومًوی

وقغیٍ مـیاَذاتی    10تییؾ اص   مًجیًد، دس َیش کیالع   َیای کیاستشی    تش حؼیة کیالع  [ 8]داسدی تىذ عثقٍوتایج  دقت

گشدیذ. اوتخاب مىاعق مـاَذاتی تٍ وحًی تًد کٍ ايالً وقغٍ مـاَذاتی مؼشف کاستشی غالیة دس مىغقیٍ تاؿیذ ي     اوتخاب

وقغیٍ دس اػیتان َمیذان، ؿیامل      165ديمًا دس وضدیکیی مشاکیض جمؼیتیی ي مؼییشَای استثیاعی تاؿیذ. تیذیه تشتییة         

 تشداسی ؿذ.    ومًوٍَا  کاستشی اوًاع

 َا ي اطالعات جاوثی دادٌ -3-2

َا ػاليٌ تش اػتفادٌ اص تاوذَای عیفیی تلیايیش   َای جىگلی ي مًاسد مـاتٍ تا آن جُت تفکیک اساضی دیم، مشاتغ، پًؿؾ

( ي ؿیییة کییٍ وـییان دَىییذٌ DEMَییای اعالػییاتی دیگییش ماوىییذ مییذل استفییاػی سقییًمی ) ای الص  اػییت الیییٍمییاًَاسٌ

ي ؿیة حاكیل اص تلیايیش ػیىجىذٌ     DEMفیضیکی مىغقٍ َؼتىذ، ویض مًسد اػتفادٌ قشاس گیشد. تذیه مىظًس  مـخلات

ASTER  متش ویض دس کىاس ػایش اعالػات عیفی میًسد اػیتفادٌ قیشاس گشفیت. ػیاليٌ تیش اییه         30تا قذست تفکیک مکاوی

َیا،   َیا، قىیًات ي محیل مًتًسپمی      مٍَیا، چـی   َای ػغحی ي صیشصمیىی )چاٌ َای تشداؿت آب َای مًقؼیت محل وقـٍ

ٍ   حتَیای صساػیی آتیی ي تاغیات جُیت كی       َا( دس تذقیق مًقؼییت مکیاوی کیاستشی    سيدخاوٍ َیای کیاستشی    ػیىجی وقـی

 ؿذٌ اػت.  اػتفادٌ

 ای َای ماًَارٌ دادٌ -3-3

ساضیی  َای تشکیثی، تفکیک ي تؼیییه محیذيدٌ كیحیح اساضیی دییم ي ا     افضایؾ سيصافشين اساضی صساػی تخلًف کـت

ای چىذ صماوٍ اػیت.   گیشی اص تلايیش ماًَاسٌ َای تؼیاس صیادی َمشاٌ کشدٌ اػت کٍ مؼتلض  تُشٌ صساػی آتی سا تا دؿًاسی

َای اسدیثُـیت ي میشداد کیٍ داسای اي      تذیه مىظًس دس تحقیق حاضش ویض تا تًجٍ تٍ الگًی کـت مىغقٍ اص تلايیش ماٌ

اػت  (1جذيل دیذ. مـخلات تلايیش اػتفادٌ ؿذٌ دس ایه تحقیق مغاتق پًؿؾ گیاَی دس مىغقٍ َؼتىذ، اػتفادٌ گش

تلايیش  NDVIتلًیش دس ديػال اػتفادٌ ؿذ. الص  تٍ رکش اػت الگًی کـت مىغقٍ تشاػاع تغییشات  4ي دس مجمًع اص 

ي تیذين پًؿیؾ اتیشی ي    ػال اخیش اػتخشا  ؿذٌ اػت. تش اػاع اػتفادٌ اص تلايیش تا کیفیت تاال  5دس  MODISسيصاوٍ 

 َای اسدیثُـت ي مشداد اػتفادٌ گشدیذ.تلفیق تلايیش ديصماوٍ دس ماٌ اصتلايیش َمضمان ي َم مقیاع،
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 : مطخصات تصايیر مًرد استفاد1ٌجذيل 

 تلايیش اخز ؿذٌ دس مشداد ماٌ ماٌ اسدیثُـتتلايیش اخز ؿذٌ دس  وًع ػىجىذٌ ػال

1393 Landsat-8 OLI 
LC81660362014148LGN00 ( 2014-05-

28) 
LC81660362014228LGN00 (2014-08-

16) 

1379 Landsat-7 
ETM+ 

LE71660362000118SGS00 (2000-04-

27) 
LT51660362000238XXX02 (2000-08-

25) 

 ضىاسی ريش -4

 پیص پردازش -4-1

ي اییه اوحشافیات ي   داسای اوحشافاتی وؼثت تیٍ میاًَاسٌ، ػیىجىذٌ، جیً ي صمییه َؼیتىذ        مؼمًالًای، ماًَاسٌتلايیش خا  

یؼٍ مقا  قاتلَا تایذ قثل اص پشداصؽ ي تُیٍ خشيجی اص تلايیش اكالح ؿًوذ. تشای ایىکٍ مجمًػٍ تلايیش مختلف،  جاتجایی

دس اییه تحقییق تلیحیحات َىذػیی ػیشی       [6]َا اػمال گیشدد سيی آن تشتاؿىذ،الص  اػت تلحیح سادیًمتشیک  َم تا

مىغقٍ اوجا  ؿذ. ػپغ جُت ایجیاد تلیًیش سوگیی تیا      DEMتا  Landsat OLIي  +Landsat ETMصماوی تلايیش مـاتٍ 

1يضییًح ي کیفیییت تییاال، َییش یییک اص تلییايیش تییا تکىیییک   
Gram-Schmidt   تییا حییذاقل سػییاوذن اػًجاجییات عیفییی

 تىذگی عیفی تثذیل گشدیذوذ.  ػاصی ؿذٌ ي ػپغ تٍ مقذاس تاصتا مقیاع سیض

 تىذی تصايیر   پردازش ي طثقٍ-4-2

ٍ    َای کاستشی اساضی تُیٍ ؿذٌ تا اػتفادٌ اص تلايیش ماًَاسٌدقت ي كحت وقـٍ تىیذی،   ای تا حیذ صییادی تیٍ سيؽ عثقی

تلايیش تىذی  يضؼیت پًؿؾ گیاَی اساضی، تافت اساضی ي يضؼیت اقلیمی مىغقٍ مًسد مغالؼٍ تؼتگی داسد. تشای عثقٍ

تىیذی  گشا عثقٍ َا سا تٍ دي دػتٍ پیکؼل مثىا ي ؿیتًان آنَای مختلفی يجًد داسد کٍ تٍ عًس کلی می ای سيؽ ماًَاسٌ

ٍ تشیه سيؽ تیشای   یاكلمثىا، تشای چىذیه دٍَ،  ی پیکؼلتىذ عثقٍی َا سيؽکشد.   ديس اص  ػیىجؾ ی تلیايیش  تىیذ  عثقی

َا َؼیتىذ ي اعالػیات فضیایی ییا      یکؼلپیل جامغ تش سيی مـخلات عیفی ي تحل یٍ تجضَا تش پایٍ یک  تًدوذ. ایه سيؽ

گیشا   َیای ؿیی   سيؽ [15]گیزاسد  یمی یش تیأث ی، تىیذ  عثقٍؿًوذ ي ایه امش دس دقت وتایج  َا وادیذٌ گشفتٍ می یکؼلپمتىی 

ٍ  سيؽ ي تًكییفات َیش ؿیی ییا ػاسضیٍ       تىیذی تیش اػیاع مـخلیات َىذػیی      َای جذیذتشی َؼتىذ کٍ دس آوُا عثقی

 تىذی تلايیش اػتفادٌ ؿذٌ اػت. گشا دس عثقٍ ؿی  ؿًد. دس تحقیق حاضش اص سيؽ می ا اوج

 گرا تىذی ضیريش طثقٍ -4-3

ی کییاستشی ي پًؿییؾ صمیییه تىییذ عثقییٍگییشا تییشای  ی ؿیییَییا سيؽوتییایج تحقیقییات مختلییف وـییان دادٌ اػییت کییٍ  

تش اػیاع   َا یکؼلاعالػات عیفی تا اعالػات مکاوی ادغا  گشدیذٌ ي پ ،گشا ؿی یتىذ س سيؽ عثقٍد [16]اوذ تًدٌ تش مًفق

تلیًیش تیش اػیاع     یتىیذ  ؿذٌ ي عثقٍ 2یتىذ قغؼٍ ،خاکؼتشی دس ػغح تلًیش تا مقیاع مـخقدسجات ؿکل، تافت ي 

س مثىیا د  ؿًد. تفايت ایه سيؽ تیا سيؽ پیکؼیل   یاوجا  م قغؼاتایه خلًكیات عیفی تش اػاع تافت، صمیىٍ ي َىذػٍ 

 ؿًوذ. یمی متفايت ایجاد َا اوذاصٌتا اؿکال ي  3ءَای مختلف یؿایه اػت کٍ دس ایه سيؽ 

 تىذی قطعٍ -4-3-1

ؿًوذ تٍ وحًی کٍ تلًیش تٍ اؿییا ي مىیاعقی تیا خلًكییات مـیتش        َا ایجاد می تىذی اؿیا َمگه اص پیکؼل قغؼٍدس 

ی تؼییه ؿشایظ مشصی چُاس پاسامتش، مقیاع، سوگ )مقادیش عیفی(، دسكیذ َمیًاسی ي   تىذ قغؼٍتشای  [7]ؿًد تقؼیم می

کىىیذٌ حیذاکثش ویاَمگىی مجیاص ییک ؿیی اػیت.         یییه تؼفـشدگی )خلًكیات ؿیکل( الص  اػیت. پیاسامتش مقییاع،     

کىذ. دس ایه تحقییق مىغقیٍ مغالؼیاتی تیٍ      ػذد مقیاع، اتؼاد ي تؼذاد ػًاسم قاتل اػتخشا  اص تلًیش تغییش می تغییش تا

                                                 
1
 Panchromatic Sharpening or Pansharpening 

2
 Segmentation 

3
 Objects 

Landsat-7- ETM+ 

مرداد ماه 
1379 
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ٍ  وظیش  دستشاتیش تیا ییک    سوگ مجمًع ضشایة يصوی ؿکل ي َشاص ياحذ َمگه مغالؼاتی تفکیک ؿذ. 46 . ؿیًد  میی  گشفتی

َای مکاوی مختلف تقؼییم کىیذ.    یکتفکدس قذست  ؿًوذ تا تلًیش تٍ ػًاسم َمگه ای تشکیة می  گًوٍپاسامتشَا تٍ  ایه

[16] 

 تىذی طثقٍ -4-3-2

اص قغؼات تلًیشی تٍ ییک عثقیٍ    َش یکگیشد، تٍ مؼىی اختلاف دادن  تىذی كًست می تىذی کٍ تش مثىای قغؼٍ عثقٍ

-فیاػت. عثقات تش اػاع یک ػیشی تًكی   ای خاف تؼشیف دامىٍي یا تش اػاع  تؼلیمی خاف تا اوتخاب تؼذادی ومًوٍ

 تًاوىذ تش مثىای اسصؽ عیفی )میاوگیه، اوحیشاف مؼییاس، حیذاقل، حیذاکثش ي     می گشَافیؿًوذ. ایه تًك تؼشیف می 1گشَا

( ي تافیت َیش ییک اص    غییشٌ  (، ؿکل )مؼاحت، محیظ، عًل، ػشم، تقاسن، ساػتا، تشاکم، فـشدگی، وشمیی، گیشدی ي  غیشٌ

تىیذی  تىذی اص سيؽ عثقٍحاضش پغ اص اوجا  قغؼٍتحقیق دس  َش کذا  اص تاوذَای يسيدی تاؿىذ. َای تلًیشی دس پذیذٌ

َیای  تىذی تلايیش اػتفادٌ ؿذ. َمچىیه تیٍ جُیت ویًع مغالؼیٍ اص تاویذَا ي ؿیاخق       َمؼایٍ جُت عثقٍ هیتش کیوضد

NDVIتىذی اص جملٍ  ی عثقٍگشَافیتًكمختلفی تٍ ػىًان 
2 ،3

NDSI، Tasselled Cap(greenness, wetness)  ٌاػتفاد

وـان دادٌ ؿذٌ اػت.  1393ي  1379َای َای کاستشی اساضی اػتخشا  ؿذٌ دس ػالتٍ تشتیة وقـٍ 2ؿکل گشدیذ. دس 

کالع کاستشی تؼشیف ؿذ کٍ ؿامل اوًاع اساضی آتی)کـت تُاسٌ، کـیت پیاییضٌ ي کـیت     10ع دس ایه مىغقٍ دس مجمً

تشکیثی ي تاغات(، کـت دیم، اساضی آیؾ)اساضی صساػی کیٍ دس حیال حاضیش محلیًلی دس آوُیا کاؿیتٍ وـیذٌ اػیت(،         

 ایش)مشاتغ فقیش( اػت. َای آتی ي اساضی مؼکًوی، محذيدٌ مىاتغ عثیؼی)اساضی جىگلی، اساضی مشتؼی( ي اساضی ت پُىٍ

 
 1393ي  1379َای  گرا در سال تىذی ضی َای کارتری اراضی حاصل از ريش طثقٍ : وقط2ٍضکل 

 صحت سىجی ي کالیثراسیًن -5

گیشا، جُیت تیش عیشف ومیًدن اتُامیات وقـیٍ ي          مىغقیٍ تیا سيؽ ؿیی    1393پغ اص تُیٍ وقـٍ کیاستشی اساضیی ػیال    

آن، اص وقاط مـاَذات میذاوی اػتفادٌ ؿذ. اعالػات مشتًط تٍ وقیاط مـیاَذاتی تیٍ الییٍ وقـیٍ کیاستشی       ػىجی  كحت

اتتیذا اتُامیات وقـیٍ وُیایی تیش اػیاع وقیاط تشداؿیت ؿیذٌ تشعیشف ؿیذ ي ػیپغ              .اضافٍ گشدیذ 1393اساضی ػال 

َای اساضی اػیتخشا    ای کاستشیَا تا وقاط مـاَذاتی ي وقـٍ کاستشی اساضی اوجا  ؿذ ي ماتشیغ خغ ػىجی وقـٍ كحت

ـیان دادٌ ؿیذٌ اػیت. تیش اػیاع      و 1393ماتشیغ خغای وقـیٍ کیاستشی اساضیی ػیال      2جذيل ؿذٌ تُیٍ گشدیذ. دس 

                                                 
1
 Feature  

2
 Normalized Difference Vegetation Index 

3
 Normalized Difference Snow Index 
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َیای  َای اساضی صساػی آتی کٍ ؿامل اساضی کـت پیاییضٌ، تُیاسٌ، کـیت   تًان ػىًان کشد دقت کاستشیحاكلٍ می وتایج

ای دي صماویٍ  دسكذ تشآيسد گشدیذٌ اػت ي تا تًجٍ تٍ اػتفادٌ اص تلايیش ماًَاسٌ 95دس حذيد تشکیثی ي اساضی آیؾ اػت 

دقتی قاتل قثًل ي مىاػة اساضی صساػی آتی اػت..تش خالف دقت تاالی اساضی صساػی آتی، دقت اساضی دیم تیا حیذيدی   

اػت کٍ پًؿؾ ػثضیىگی پاییه ایه اساضی، دسكذ تشآيسد گشدیذٌ اػت. کٍ ایه امش تٍ دلیل ایه  80تش ي دس حذيد پاییه

 َا اص اساضی مشتؼی ي حتی اساضی تایش مـکل اػت.تفکیک ي تمایض آن

 َای میذاوی )تر حسة درصذ(در مقایسٍ تا تازدیذ 1393: ماتریس خطای وقطٍ کارتری اراضی سال 2جذيل 

 وا  کاستشی

اساضی 

صساػی 

 آتی

اساضی 

 دیم

 اساضی

 تاغی

اساضی 

 مشتؼی

اساضی 

 تایش

اساضی 

 جىگلی

مىاعق 

 ؿُشی

َای  پُىٍ

 آتی

 0 4 0 13 5 7 15 95 اساضی صساػی آتی*

 10 8 0 0 8 5 80 1 اساضی دیم

 0 0 0 0 0 79 0 1 اساضی تاغی

 0 0 0 13 74 2 4 2 اساضی مشتؼی

 0 0 0 74 5 2 0 1 اساضی تایش

 0 0 98 0 8 5 1 0 اساضی جىگلی

 0 88 0 0 0 0 0 0 ؿُشی مىاعق

 90 0 0 0 0 0 0 0 َای آتی پُىٍ

 100 100 100 100 100 100 100 100 مجمًع )دسكذ(

 تاؿذ. َای تشکیثی می * اساضی صساػی آتی ؿامل صساػت پاییضٌ ي صساػت تُاسٌ ي کـت

تایش تا یکذیگش تشاتیش ي دس حیذيد   % اػت. كحت اساضی مشتؼی ي 79دقت اساضی تاغی تقشیثاٌ مـاتٍ تا اساضی دیم ي حذيد 

َا، مـاتُت تؼیاس تاالی ایه دي کیالع تیا یکیذیگش ي    دسكذ اػت کٍ دلیل کمتش تًدن  آن دس مقایؼٍ تا ػایش کالع 74

َیا تیا یکیذیگش، ػیذ      َای دیگشی َماوىذ اساضی آیؾ ي دیم اػت. دس ياقغ يجٍ مـتش  اییه کیالع  َمچىیه تا کالع

ٌ  آنَای گیاَی دس يجًد پًؿؾ َیای تفکییک ؿیذٌ، كیحت وتیایج      عَیای ػیال اػیت. دس ػیایش کیال     َا دس اکثیش میا

دسكیذ تیًدٌ اػیت. دس     88ي 90،  98َای آتی ي اساضیی ؿیُشی دس حیذيد     َای اساضی جىگلی يپُىٍتىذی،کالع عثقٍ

% 86ن % ي ضیشیة کاپیای آ   88دس حیذيد   1394مجمًع كحت کلی وقـیٍ کیاستشی اساضیی اػیتخشا  ؿیذٌ دس ػیال       

َیای ػیغحی ي    ػىجی اساضی صساػی آتی ي تاغی اوغثیاض مًقؼییت وقیاط تشداؿیت آب     گشدیذ. سيؽ دیگش كحت آيسدتش

چاٌ، چـمٍ، قىات یا تشداؿت اص  صیشصمیىی تا ایه اساضی صساػی آتی ي تاغی اػت. چشاکٍ آب مًسد ویاص ایه اساضی اص عشیق

 (.(3ضکل . )گشدد َا تا اػتفادٌ اص مًتًس پم  ي تامیه میآب سيدخاوٍ
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 : َمخًاوی مًقعیت مکاوی وقطٍ کارترَای زراعی آتی ي تاغی تا مًقعیت وقاط ترداضت آب الف: تصًیر ماًَارٌ ای3ضکل 

Landsat OLI تٍ 1393َای گیاَی است(، ب: اراضی زراعی آتی ي تاغی در سال  اردیثُطت ماٌ )روگ قرمس وطاوذَىذٌ پًضص 
 روگ زرد تر ريی تصًیر اردیثُطت ماٌ، ج: مًقعیت وقاط ترداضت مىاتع آب )مىاتع آب زیرزمیىی ي سطحی( ي 

 اراضی زراعی آتی ضُرستان اسذآتاد د: عکسی از

 وتایج -6

ای تش اػیاع سيؽ   تىذی تلايیش ماًَاسٌ َای اػتخشا  ؿذٌ، وتایج حاكل اص عثقٍن اص كحت ي دقت وقـٍپغ اص اعمیىا

َیای کیاستشی    تُیٍ گشدیذ ي مؼاحت َیش ییک اص کیالع   1393ي  1379َای گشا تشای کل مىغقٍ مغالؼاتی دس ػال ؿی

وـیان دادٌ ؿیذٌ اػیت،     3جیذيل  عیًس کیٍ دس   محاػثٍ گشدییذ. َمیان   (3جذيل َا مغاتق  اساضی ي دسكذ تغییشات آن

َای پاییضٌ ي تُاسٌ تًدٌ اػیت. تغیًسی   افضایؾ ي کاَؾ تغییش اساضی کـايسصی مىغقٍ مشتًط تٍ کالع صساػتتیـتشیه 

%( 45َکتییاس) 1600حییذيد َییای تُییاسٌ  %( افییضایؾ ي صساػییت15َکتییاس) 4700کییٍ ػییغح اساضییی پییاییضٌ حییذيد   

َکتیاس   500َای اساضی تاغی حذيد  کالعاػت. دس مقاتل کمتشیه میضان تغییش اساضی کـايسصی مشتًط تٍ  یافتٍ کاَؾ

% افیضایؾ یافتیٍ اػیت. تیا تًجیٍ تیٍ ایىکیٍ اساضیی         2% ي 4َکتاس تٍ تشتیة مؼیادل   1100َای تشکیثی حذيد  ي کـت

َا مؼمًالً چىذیه تشاتش ػیایش  گیشوذ ي ملشف آب آنَای تشکیثی مؼمًالً دس ػال چىذیه مشتثٍ صیش کـت قشاس می کـت

تؼییه ػغح دقیق ایه اساضی اص لحاػ مذیشیت مىاتغ آب حائض اَمیت اػت. وکتٍ قاتل تًجیٍ دس  اساضی کـايسصی اػت، 

% اساضی آیؾ تًدٌ کٍ ایه امش تٍ دي لیل اتفیاض افتیادٌ اػیت، تخـیی اص آن     50% اساضی دیم ي افشایؾ 24مًسد کاَؾ 

ی اساضی آیؾ تا اساضی صساػی پاییضٌ َا دس مىغقٍ ي تخـی اص آن تٍ دلیل وضدیکی عیف مشتًط تٍ کاَؾ مجمًع تاسوذگی

َایی َماوىذ ػیة صمیىی اػت. اص میان ػایش اساضیی، تیـیتشیه دسكیذ تغیییشات  مشتیًط تیٍ        گی پاییه کـتىتا ػثضی

ػیالٍ  14تىیاتش اییه دس  ديسٌ    % اػیت. 230% ي 300َای آتیی ي مىیاعق مؼیکًوی تیٍ تشتییة تیا افیضایؾ        افضایؾ پُىٍ

افیضایؾ یافتیٍ اػیت کیٍ       16يد %عًس میاوگیه دس َیش ػیال مىیاعق مؼیکًوی دس حیذ      تًان گفت تٍمغالؼٍ، می مًسد

تؼیاس تاالیی اص لحاػ مؼائل تًػؼٍ ؿُشی اػت. اساضی عثیؼی حًضٍ ؿامل اساضی مشتؼی ي تایش ي اساضی جىگلیی   وشخ

سيییٍ دسختیان ي   تی اوذ. تخؾ صیادی اص کاَؾ اساضی جىگلی تٍ دلیل قغغ َضاس َکتاس کاَؾ یافت3ٍَش کذا  دس حذيد 

 َا ي تثذیل ؿذن تٍ اساضی مشتؼی اػت. َا تٍ اساضی کـايسصی ي تخؾ دیگش آن مشتًط تٍ کاَؾ تاسوذگی تثذیل آن
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َا وسثت تٍ سال  )َسار َکتار ( ي درصذ تغییر آن 1393ي 1379َای  :  مساحت کارتری َای اراضی مىطقٍ در سال3جذيل 

 (1379پایٍ)

کارتری اراضی سطح 

1 

کارتری اراضی سطح 

2 
 درصذ تغییر 1393مساحت  1379مساحت 

 زراعت آتی

 %4 9/11 4/11 اساضی تاغی

 %15 7/35 31 صساػت پاییضٌ

 -%45 9/1 5/3 تُاسٌصساػت 

 %2 3/66 2/65 صساػت تشکیثی

 مدی زراعت
 -%24 2/118 9/155 صساػت دیم

 %50 4/96 64 اساضی آیؾ

 -%1 5/302 2/305 ي تایش  اساضی مشتؼی اراضی تایر ي مرتعی

 -%7 34 7/36 اساضی جىگلی اراضی جىگلی

 اراضی فاقذ پًضص
 %230 3/6 9/1 مىاعق مؼکًوی

 %300 2/0 05/0 َای آتی پُىٍ

  675 675 مجمًع

ٍ  یکییی دیگییش اص سيؽ َییا ي اعالػییات  وقـییٍ تىییذی مقایؼییٍ وتییایج تییا  َییای متییذايل اسصیییاتی وتییایج حاكییل اص عثقیی

ٍ      اػت. دس ایه تحقیق ویض ػغح اساضی صساػی ي تیاغی دس محیذيدٌ   مغالؼات ػایش َیا ي   َیای مغالؼیاتی مىغقیٍ تیا وقـی

ي  (4 جیذيل َای کـايسصی مقایؼٍ ؿیذ.   َا تا آماسوامٍ اعالػات مغالؼات عشح جامغ آب کـًس ي ویض دس ػغح ؿُشػتان

َیای عیشح جیامغ آب کـیًس ي      تٍ تشتیة مجمًع ػغح اساضی صساػیی آتیی ي تیاغی مىغقیٍ سا تیا دادٌ      (4ؿکل ومًداس 

 دَذ.   َای کـايسصی وـان می آماسوامٍ

 َا در مىطقٍ : مقایسٍ سطح اراضی زراعی آتی ي تاغی استخراج ضذٌ در تحقیق حاضر تا اطالعات سایر ارگان4 جذيل

 طح اراضی زراعی آتی ي تاغیمرجع ترآيرد س
سال 

1379 

سال 

1382 

سال 

1392 

سال 

1393 

    111 َای مطالعاتی( تحقیق حاضر)محذيدٌ

 - - 139 - َای مطالعاتی( )محذيدٌ 1385طرح جامع آب کطًر سال 

 - 103 - 111 َا( تحقیق حاضر)ضُرستان

 116 - 117 - اطالعات آماروامٍ کطايرزی

 

 
 َای مطالعاتی تا اطالعات آمار وامٍ کطايرزی : مقایسٍ سطح زیر کطت اراضی زراعی آتی ي تاغی در سال4ضکل 
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َیا   مقذاس ػذدی ػغح تشآيسد ؿذٌ اساضی صساػی آتی ي تاغی دس َش ديػال مغالؼاتی دس ػغح ؿُشػتان(4 جذيلمغاتق 

 1385َای کـايسصی داسد يلی ػذد اسایٍ ؿذٌ تًػظ عشح جامغ آب کـًس دس ػیال   وضدیکی صیادی تٍ اعالػات آماسوامٍ

 تش اػت. َضاس َکتاس تیؾ 20ص مقذاس تشآيسد ؿذٌ ایه اساضی دس َشدي مقغغ مغالؼاتی تیؾ اص ا

 گیری وتیجٍ -7

 اص یآن الص  اػت حذاقل ديػش شاتییتغ ؾیي پا یاساض یوقـٍ کاستش ٍیمغالؼٍ اوجا  ؿذٌ، وـان داد کٍ جُت تُ جیوتا

 کاؿیت  یتیشا  یجً ظیؿشا ایاػت ي  ادیص یمیاقل شاتییکٍ تغ یػال اػتفادٌ گشدد. دس مىاعق کیدس  یا ماًَاسٌ شیتلاي

 اي  مقیاعغ  دس یا میاًَاسٌ  شیتلیاي  یػیش  هیچىذ اص اػت فشاَم تاتؼتاوٍ ي تُاسٌ صمؼتاوٍ، ضٌ،ییپا یصساػ محلًالت اوًاع

 گان،یي سا یغى ًیخاف آن)آسؿ یَا یظگیتا تًجٍ تٍ ي Landsat ماًَاسٌ شیتلاي اص اػتفادٌ. گشدد اػتفادٌ یاَیگ پًؿؾ

 هییی تؼ دس یمىاػة اػت يل یاساض یوقـٍ کاستش ٍیمتًػظ ي تاال( جُت تُ یکیًمتشیي ساد یفیع ،یمکاو کیقذست تفک

 جیوتیا  ؼٍیمقاَؼتىذ.  تیمحذيد یداسا ػظًمت کیتفک قذست ي تُاس ي صمؼتان شیتلاي تًدن یاتش تٍ تًجٍ تا کـت وًع

 َمیذان  اػتان یمغالؼات مىغقٍ یصساػ یاساض ػغح یکل تغًس کٍ داد وـان مىغقٍ دس ؿذٌ اػتخشا  یاساض یَا یکاستش

تیٍ غییش اص ؿُشػیتان     َیا  ؿُشػیتان  تمیا   دس یآتی  یاساضی  ػیغح  ي. اػت داؿتٍ% 4 حذيد یـیافضا ي تًدٌ ثاتت ثایتقش

کیشد کیٍ    انیی ت تیًان یمی ؿیذٌ   ٍئی اساتا تًجٍ تٍ مغالة  هیَمچىاػت.  تًدٌ ثاتت اًیتقشتَضاس َکتاس( 21وُايوذ)افضایؾ 

 چیًن  ياػت  یثیتشک یَا َضاس َکتاس آن کـت 66 کٍمىغقٍ يجًد داسد  دس یآت یَضاس َکتاس اساض 116حال حاضش  دس

 182 یآتی  یصساػ یػىًان کشد کٍ ػغح اساض هیچى تًان یم ؿًوذیم تشداؿت ي کاؿت ػال دس کثاسی اص ؾیت یاساض هیا

َای اػتخشا  ؿذٌ تا مـاَذات میذاوی ي مًقؼییت وقیاط تشداؿیت آب حکاییت اص دقیت       مقایؼٍ وقـٍ .اػت َکتاس َضاس

ضیی داسد. َمچىییه مقایؼیٍ وتیایج     َیای اسا  َای ػیىجؾ اص ديسی دس پیایؾ کیاستشی    خًب ي تؼیاس قاتل قثًل تکىیک

َای وضدییک   َای کـايسصی دس ػال مٍدَىذٌ وضدیکی وتایج تٍ آماسوااعالػات ػایش مغالؼات اوجا  ؿذٌ دس مىغقٍ وـان تا

 تٍ آن داسد.
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