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کاربرد تصاویر ماهوارهای لندست و الگوریتم شبکۀ عصب مصنوعی در بررسی

چکیده
احداث سدهای بزرگ ،اثرات محیطی مهمی در محیط اطراف داشته و یکی از مهمترین آنها ،تغیی رات پوش
و موجب مدیری

ارا ی اس

بهتری از روابط و اثرات متقابل انسان و منابع ارا ی ب ه م ا داد

و استفادۀ پایداری از این منابع میگردد .هدف از این مطالعه ،بررسی روند تغییرات کاربری ارا ی حو ۀ س د

ایالم ،یکی از بزرگترین سدهای استان ایالم ،در طی دو دورۀ قبل و بعد از احداث سد ت اکنون اس
تشخیص تغییرات کاربریهای حو ۀ سد ایالم ،ابتدا با استفاد از تصاویر ماهوار ای لندس

 .در ای ن مطالع ه ب همنظور

و الگوریتم طبقهبندی ش بکۀ عص ب

مصنوعی ،نقشۀ کاربری ارا ی حو ه در طی سالهای  1379 ،1368و  1396تهیه ش د .ب رای طبقهبن دی تص اویر م اهوار ای از
الگوریتم شبکۀ عصب مصنوعی استفاد شد .در ساختار شبکه ،نمونههای آموزشی از طری

یی ۀ ورودی وارد ش بکه میش وند و

بعد از رب شدن در وزنهای ارتباطدهندۀ نرونها وارد ییۀ میانی میشوند .این عمل آنقدر تکرار میشود تا مق ادیر وزن بهین ه
شد و میزان خطا به حداقل ممکن تعیینشد برسد .سپس با استفاد از روش مقایسه پس از طبقهبندی ،به تعی ین رون د تغیی رات
کاربری ارا ی در طی دو دورۀ زمانی پرداخته شد .نتایج نشان داد که صح
85درصد اس

که نشاندهندۀ قابل اعتماد بودن این نقشههاس  .همچنین مطاب نتایج در طی دو دورۀ زم انی م ذکور و همچن ین

دورۀ کلی 28ساله ،سطح کاربری جنگل و ارا ی بایر کاه

یافته و سطح کاربریهای دریاچه ،مرت ع ،مس کونی ،زراع

دی م و

یافته اس .

واژههای کلیدی :سد ،کش

تغییرات ،کاربری ارا ی ،شبکۀ عصب مصنوعی ،ایالم.

 .1عضو هیئ علمی گرو مهندسی و فناوری کشاورزی ،دانشگا پیامنور ،نویسند مسئولsoltani@pnu.ac.ir /

 .2دان آموخته کارشناسیارشد علوم مهندسی آبخیزداری ،دانشگا علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری
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باغ افزای

نقشههای کاربری ارا ی سالهای مختل

بی

از
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طرفی ،شناسایی تغییرات زمانی کاربری ارا ی پایهگذار ،شناخ
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طیفی بودن ،تنوع کاربری و پوش

مقدمه
رشد روزافزون جمعی

فشار بر عرصههای طبیع ی را اف زای

داد و بهر برداری غیراصولی و تغییر کاربریها سبب تخری ب
(لو و ونگ )2007 ،1و بهتبع آن نیاز به

اکوسیستمها شد اس

مواد غذایی و آب ،بش ر را ب ر آن داش ته اس

تسلط خود

و زرع و استفاد از آن تح

مداوم میتوانند در تهیۀ نقشههای تغییرات پوش

و ک اربری

ارا ی در مقیاس محلی ،منطقهای و جهانی ،نق

م ثثری ایف ا

پارکر8

کنند (مظاهری و همکاران2014 ،؛
در واقع ،ماهوار های سنج

و همک اران.)2013 ،

از دور رایجترین منبع داد ب رای

تشخیص ،کمیسازی و نقشهسازی الگوهای تغیی رات ک اربری

درآورد .اس تفادۀ انس ان از س رزمین ،س اختار و کارکرده ای

ارا ی هس تند (عب دالکاوی 9و همک اران ،)2011 ،بن ابراین،

(گ زارش س ازمان مل ل متح د،2

آشکارسازی تغییرات ک اربری ارا ی ب ا اس تفاد از داد ه ای

ب ه 1/2

مناس بی از

اکوسیستم را تغییر داد اس

)2000؛ بهطوری که در طی سه قرن گذش ته ،نزدی

میلی ون کیلومترمرب ع از جنگله ا و درختزاره ا و  6/5میلی ون
کیلومترمربع از علفزارها و چراگا های جه ان ب ه کاربریه ای
دیگر تب دیل ش د اس

(رام انکوتی و ف ولی .)1999 ،3ای ن

س نج

از دور در مح یط  GISمیتوان د ش ناخ

چگونگی تغییرات ک اربری ارا ی و راهکاره ای مناس بی در
مدیری

آن ارائه دهد (من دوزا 10و همک اران .)2011 ،در ای ن

میان ،تصاویر ماهوار لندس

داش تن ق درت تفکی

به عل

کاربریهای جدید نیاز به آب دارند که این امر بیشتر بهوس یلۀ

مکانی مناسب و بایگانی طوینی مدت تصاویر ،ت وان ب القو ای

کنترل آبهای جاری رودخانهها با احداث سدها میسر میشود.

ارا ی و مدلس ازی

احداث سدهای بزرگ اثرات محیط ی ،بیول و یکی ،بهداش تی،

برای شناسایی تغییرات کاربری و پوش
دارند

ارا ی اس

(ونرمپ ی 4و همک اران .)2000 ،تغیی ر ک اربری

در این بین ،روش مقایسه پس از طبقهبندی بسیار مرسوم اس
(رحمانی و همکاران .)2012 ،این روش برای اولین بار توس ط
گردون ( )1980به کار گرفته شد
تاکنون مطالعاتی دربارۀ پای

مطرح خواهد ب ود و برخ ی حت ی اعتق اد ب ه ش دیدتر ب ودن
ت یثیرات آن نس ب

ب ه پدی دۀ تغیی ر اقل یم دارن د (س ای 5و

همکاران .)2000 ،شناسایی تغیی رات زم انی و دقی

ک اربری

ارا ی پایهگ ذار ،درک بهت ری از ارتباطه ا و اثره ای متقاب ل
انسان و منابع ارا ی به ما داد و شناخ

ای ن رواب ط موج ب

تغییرات روشهای مختلفی وجود دارد ک ه

(ساین،12

کاربری ارا ی ب ا اس تفاد از

داد ها ،روشها و الگوریتمهای مختل
از جمله این مطالع ات ،مطالع ۀ متک
اس

.)1989

صورت گرفت ه اس
ان13

.

و همک اران ()2011

که به ارزیابی تغییرات ک اربری ارا ی پاییندس

طالقان ب ا اس تفاد از تص اویر م اهوار ای پرداختن د.

سد

دوک14

و

و استفادۀ پایداری از ای ن من ابع میش ود (تریپ اتی و

همکاران ( )2007در ایایت متحد  ،به بررسی تغییرات کاربری

کوم ار .)2012 ،6ام روز شناس ایی ای ن تغیی رات از مقایس ۀ

س د ب ا اس تفاد از تص اویر

مدیری

تفاوته ای ایجادش د در ی

منطق ۀ مش خص از تص اویر

گرفتهشد در چندین دورۀ زم انی مش خص امکانپ ذیر اس
(فیلپ وت .)2012 ،7داد ه ای م اهوار ای ب هدلیل ویژگیه ای

1. Lu and Weng
2. United national population Revision
3. Ramankutty and Foley
4. Van Rompaey
5. Sala
6. Tripathi and Kumar
7. Philpott

ماهوار ای لندس

پرداختن د .نت ایج نش اندهندۀ ع دم تغیی ر

ارا ی کشاورزی و جنگلی در س طح حو ه ب ود .س انهوس
گارس

یا15

و همک اران ( )2016و پوینیکانی

ل16

و همک اران

8. Parker
9. Abd El-Kawy
10. Mendoza
11. Wu
12. Singh
13. Matakan
14. Duke et al.
15. Sanhouse-Garcia et al.
16. Pullanikkatil
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خاص خود از جمله سطح پوش

وسیع ،قابلی

تک رار ،چن د

ارا ی حو ۀ پاییندس

ی

] [ DOR: 20.1001.1.25386336.1397.7.19.6.6

ارا ی بهعنوان یکی از چال های عمد در ق رن بیس

ویکم

و همکاران2006 ،؛ مندوزا و همکاران.)2011 ،

بهمنظور کش

اجتماعی و اقتص ادی مهم ی را در مح یط اط راف ب ه وج ود
میآورند که یکی از مهمترین اثرات محیطی ،تغییرات پوش

(وو11
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ت ا زمینه ای

ارا ی و ب ههنگام ش دن
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بررسی...

و ب نگالدش

تغیی رات ک اربری ارا ی ب ا اس تفاد از تص اویر
و روش مقایسه پس از طبقهبندی پرداختند.

ماهوار ای لندس

ارا ی کش اورزی و

نتایج این دو مطالع ه ح اکی از اف زای

مسکونی در طی دور های مورد بررسی بود.
وجود منافع اقتصادی اجتماعی که ب رای اف راد محل ی داش ته،
سبب تغییراتی در کاربری ارا ی حو ۀ س د ش د اس
توجه به اهمی

.با

شکل ( :)۱موقعیت منطقه مورد مطالعه (تصویر

بررسی تغییر کاربری ارا ی در منطق ۀ م ورد

مطالعه و همچن ین ب ا توج ه ب ه اینک ه ت اکنون مطالع های در
خصوص روند تغیی رات ک اربری ارا ی در حو ۀ م ذکور
صورت نگرفته ،هدف از این مطالعه ،کش

تغیی رات و رون د

تغییرات کاربری ارا ی در طی دو دور  ،قبل از احداث س د و
بعد از احداث سد ت اکنون اس

 .ب رای ای ن منظ ور از روش

مقایسه پس از طبقهبندی تصاویر م اهوار ای لندس

اس تفاد

شد اس .

RGB

مربوط به تصویر ماهواره لندست منطقه مورد مطالعه)
Figure (1): Location of the studied area
)(RGB image of the Landsat satellite image of the studied areas

در این مطالعه ،برای تهیۀ نقشۀ کاربری ارا ی مرب وط ب ه
سالهای مختل

از تصاویر سنجندۀ  TMمربوط به تاریخه ای

 1368/2/24و  1379/3/8و همچن ین س نجندۀ  OLIم اهوار
لندس

مربوط به تاریخ  1396/2/21استفاد شد .عل

انتخاب

این تصویر در زمانهای مذکور به در دس ترس ب ودن تص اویر
مناسب و همچنین در نظر گ رفتن دورۀ قب ل از اح داث س د،

مواد و روشها

زمان بهر برداری از سد و زمان کنونی برمیگردد .ب ا توج ه ب ه

منطقۀ مورد مطالعه حو ۀ سد ایالم در شهرستان و استان ایالم

انطباق جاد های موجود در تصاویر با ییۀ وکتوری جاد ه ا ،از

که در مختصاتی ب ین ˝ 46˚ 20́ 38ت ا˝ 46˚ 38́ 31ط ول

صح

هندس ی تص اویر اطمین ان حاص ل ش د و نی ازی ب ه

شرقی و ˝ 33˚ 38́ 45تا ˝ 33˚ 23́ 38عرض شمالی ق رار گرفت ه

تصحیح هندسی تصاویر نب ود (رحم انی و همک اران.)2012 ،

حو ۀ م ورد مطالع ه ح دود 45461

تص اویر از م دل ( COSTچ اوز،1

اس

(شکل  .)1مساح

هکتار اس

و بلندترین نقطۀ منطقۀ مورد مطالعه دارای ارتف اع از

سطح دریا ح دود  2177مت ر و پس

برای تص حیح اتمس فری

 )1996استفاد شد .این مدل ع الو ب ر اج زای م دل ک اه

ترین نقط ۀ منطق ۀ م ورد

ارزش عددی پیکسلهای تیر  )DOC( 2روش ی ب رای ب رآورد

مطالعه دارای  940متر ارتفاع از سطح دریاس  .متوسط بارندگی

اثرات جذب بهوسیلۀ گازهای اتمسفر و پ راکن

ریل ی دارد و

و دمای سالیانه در ح وزۀ س د ای الم 592/78 ،میلیمت ر و 16/8

نیز نیازی به مثلفههای ا افی مدل ( )DOCندارد و مثلف ههای

درجۀ سانتیگراد ب رآورد ش د اس  .بررسی زمینشناسی حوزۀ

ا افی را ب ر اس اس کس ینوس زاوی ۀ س م الرأس خورش ید

سد ایالم نشان میدهد ک ه سازندهای کرتاسه تا رسوبات ع صر

برآورد میکند (همان) .مقادیر ارزش عددی هر باند با اس تفاد

حا ر در آن برونزد دارن د و از ق دیم ب ه جدی د ش امل س ازند

در سنجند ( )Lλتبدیل گردی د و

از رابطۀ ( )1به مقادیر تاب

کواترنر هستند .از نظر خاکشناسی ،خاکهای منطق ه در دو ردۀ

(بازتابندگی) برای هر باند تبدیل شد.

انتیسول و اریدیسول قرار دارن د (ط البی و نی ازی .)2012 ،س د
ایالم از نوع مخزنی خاکی با هستۀ رسی و با حجم مخ زن 63/5
میلیون متر مکعب اس


((Qcal − Qcal min ) + LMIN )1


 LMAX  − LMIN
L = 
 Qcal max − Qcal min

که در س ال  1380و ب ر روی رودخان ۀ

کنجان چم به بهر برداری رسید.

1. Chavez
2. Dark Object Subtraction

] [ DOI: 10.22052/deej.2018.7.19.25

سروک ،س ورگا  ،ای الم ،گ ورپی ،پاب د  ،آس ماری و رس وبات

سپس مقادیر تاب

با استفاد از رابط ۀ ( )2ب ه قابلی

انتش ار

] [ DOR: 20.1001.1.25386336.1397.7.19.6.6

اس
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 .L .d 2

()2

ESUN  COS  s

آموزشی و 30درصد برای ارزیابی نتایج در نظر گرفت ه ش دند.

= 

در این رابطهها  Lλمیزان رادیانس طیف ی Qcal ،می زان

DN

در تصویر خام Qcalmax ،حداکثر مقدار  DNبرای ه ر س نجند
که برای تصاویر لندس

برابر با  255میباشد Qcalmin ،ح داقل

مقدار  DNبرای هر سنجند که برای تصاویر لندس

برابر با 1

ماهوار ای LMINλ ،حداقل مقدار رادیانس مربوط به ه ر بان د
تصویر ماهوار ای ρλ ،میزان بازتاب  d ،فاصلۀ نجومی زمین ت ا
خورشید ESUNλ ،میانگین تاب
هر باند و  COSθλزاویۀ تاب
برای کش

خورشیدی فرااتمسفری برای
خورشید اس  .در این مطالع ه،

تغییرات ک اربری ارا ی در اث رِ اح داث س د از

روش مقایسه پ س از طبقهبن دی اس تفاد ش د .در ای ن روش
بهصورت مج زا تص اویر چن دزمانی ب ه نقش ههای مو وعی
طبقهبندی شد و سپس با مقایسۀ نقشههای مربوط به هر س ال
و بررسی روند تغییرات به پای
طی دور های زمانی مختل

تغیی رات ک اربری ارا ی در

پرداخته میشود (آرخی و نی ازی،

 .)2010پ س از پی پ ردازش تص اویر م اهوار ای ،ب ه تهی ۀ
نمونههای واقعی

زمینی از سطح منطقۀ مورد مطالع ه پرداخت ه

دلیل اس تفاد از ای ن روش ای ن اس

ک ه روش نمون هگیری

تصادفی ،یکی از کماریبترین طرحهای نمون هگیری میباش د
(رفیعی و همکاران .)2011 ،قب ل از تهی ۀ نمون ههای واقعی
زمینی ،تعری

طبقات اولین قدمی اس

که در انجام طبقهبندی

مثثر خواهد بود .عوامل مختلفی با ت یثیر ب ر رون د طبقهبن دی،
فهرس

نهایی طبقات را تغییر میدهند .از مهمترین این عوامل

میتوان به خواس

ک اربر ،و عی

منطق ه ،ش باه

عوارض ،اطالعات و داد های موجود ،میزان اهمی
سطح پوش

طیف ی
طبق ات،

هر طبقه و روش طبقهبندی اشار کرد (فاطمی و

ر ایی .)2011 ،بن ابراین ب ا بررس ی منطق ۀ م ورد مطالع ه در
مسکونی و ارا ی بایر برای طبقهبندی استفاد ش دند .پ س از
تعری

طبقات و برداش

 220نمونه واقعی
مختل

نمونههای واقعی

زمینی (ب ه تع داد

طری ییۀ ورودی وارد شبکه میشوند و بعد از

در وزنهای ارتباطدهندۀ نرونها وارد ییۀ میانی میش وند .ب ا
تکرار این عمل مق ادیر وزن بهین ه میش ود و می زان خط ا ب ه
حداقل ممکن تعیینش د میرس د .از ب ین ش بکههای عص بی
مصنوعی ،شبکههای عصبی پرس پترون بهخص وص پرس پترون
چندییه در زمرۀ کاربردیترین شبکههای عصبی هستند (کرمی
و همک اران2017 ،؛ کوتس یانتیس .)2007 ،1ب رای طبقهبن دی
من استفاد از روش شبکۀ عصبی مصنوعی ،باید تع دادی از
پارامترها را تعیین کرد که شامل تع داد ن رون در یی ۀ ورودی،
تعداد پیکسل جه
ییۀ پنهان ،نسب

آموزش و آزمای

شبکه ،تع داد ن رون در

یادگیری ،تعداد تک رار ،تواب ع انتق ال و ن وع

تابع آموزشی اس  .تعداد ییۀ ورودی برابر با تع داد بان دهای
تصویر و تعداد ییۀ خروجی برابر با تعداد کاربریه ای م ورد
نظر اس  .یکی از مهمترین را ها برای این منظ ور ،اس تفاد از
روش سعی و خطا میباشد (لی و همک اران2006 ،؛ راکع ی و
همکاران.)2008 ،
در این مطالعه نیز از روش سعی و خط ا ب رای ب ه دس
آوردن تعداد نرون در ییۀ پنهان برای تعیین ساختار بهینۀ شبکۀ
عصبی مصنوعی با کمترین خط ا اس تفاد ش د .ب رای ارزی ابی
صح

نقشههای حاصل از طبقهبن دی ،نقش ۀ واقعی

زمین ی

(30درصد نمونههای زمینی) با نقشههای حاصل از روشه ای
مختل ِ طبقهبندی مورد مقایسه ق رار گرف
م اتریس خط ا ص ح

کل ی و

و پ س از تولی د

ریب کاپ ا محاس به ش دند

(شیراشی 2و همکاران2014 ،؛ کرمی و همکاران .)2017 ،پ س
از تهیۀ نقشۀ کاربری ارا ی مربوط ب ه ه ر س ال ،ب ه مقایس ۀ
کاربریهای مختل

در در طی دو دورۀ مورد بررسی پرداخت ه

و نتایج بهصورت نقشه و در قالب آمار بیان میشود.

نتایج
نتایج حاصل از تهیۀ نقشۀ کاربری ارا ی سال ( 1368ش کل 2

زمینی که بهصورت انتخابی در کاربریهای

نمونهبرداری شد) 70درصد از نمونهها بهعنوان نمون ۀ

1. Kotsiantis
2. Shiraishi

] [ DOI: 10.22052/deej.2018.7.19.25

نهای

 7کاربری دریاچ ه ،جنگ ل ،مرت ع ،زراع

دی م ،ب اغ،

رب ش دن

] [ DOR: 20.1001.1.25386336.1397.7.19.6.6

شد .برای این منظور از روش نمونهگیری تصادفی استفاد شد.

مصنوعی استفاد ش د .س اختار ش بکۀ نمون ههای آموزش ی از

] [ Downloaded from deej.kashanu.ac.ir on 2022-08-10

اس  Lmaxλ ،حداکثر مقدار رادیانس مربوط به هر باند تصویر

برای طبقهبندی تصاویر ماهوار ای ،از الگوریتم ش بکۀ عص ب

کاربرد تصاویر ماهوارهای لندست و الگوریتم شبکۀ عصب مصنوعی در

3۷

بررسی...

ال ) یعنی زمانی که سد ایالم هنوز احداث نش د ب ود ،نش ان

 ،1396به ارزیابی صح

نقشههای م ذکور پرداخت ه ش د ک ه

کاربری دریاچه برابر صفر اس  ،ام ا بیش ترین

نتایج نشان داد که صح

نقشههای حاصل قاب ل اعتم اد ب ود

داد که مساح

کاربری مربوط ب ه ک اربری جنگ ل اس
میشود که مساح

کاربری زراع

 .همچن ین مالحظ ه

دی م بس یار ک م میباش د.

نتایج حاصل از تهیۀ نقشۀ کاربری ارا ی سال ( 1379ش کل 2

از  0/8میباشد که نشاندهندۀ صح

ب ایی نت ایج حاص ل از

این مطالعه اس  .همچنین بیشترین ص ح
کاربری ارا ی س ال  1396ب ا ص ح

مرب وط ب ه نقش ۀ

کل ی براب ر ب ا ح دود

سطح کاربریهای مختل

مانند دریاچه ،جنگ ل ،مرت ع دچ ار

90درصد و ریب کاپای برابر با  0/85میباشد .نتایج حاص ل

تغییرات محسوسی نسب

 .ای ن

نقش ههای ک اربری ارا ی در س الهای

به یازد سال قب ل ش د اس

از ارزی ابی ص ح

تغییرات با توجه به نقشۀ کاربری ارا ی سال ( 1396ش کل )3

مختل

شدیدتر شد اس ؛ بهطوری که مشاهد میش ود ک ه ک اربری

از مساح

جنگل دیگر کاربری غالب منطقۀ مورد مطالعه نیس

و س طح

دریاچه نیز بیشتر شد اس .

در جدول ( )1ارائه شد اس  .همچنین نتایج حاص ل
در سالهای مختل

کاربریهای مختل

در ش کل

( )4نشان داد شد اس  .بر اس اس نت ایج بیش ترین س طح در
طی سالهای  1368و  1379مربوط به کاربری جنگل اس .

پس از تهیۀ نقشۀ کاربری ارا ی س الهای  1379 ،1368و
ب

الف

Figure (2): a) Land use map in 1989; b) Land use map in 2000

جدول ( :)۱نتایج حاصل از ارزیابی صحت نقشههای کاربری اراضی
در سالهای مختلف
Table (1): Results of the evaluation of the accuracy of
land use plans in different years

Figure (3): Land use map of 2017

1368
1379
1396

88/81
86/35
89/78

0/83
0/81
0/85

] [ DOI: 10.22052/deej.2018.7.19.25

شکل ( :)۳نقشۀ کاربری اراضی سال ۱۳۹۶

سال

صحت کلی(درصد)

ضریب کاپا

] [ DOR: 20.1001.1.25386336.1397.7.19.6.6

شکل ( :)2الف .نقشۀ کاربری اراضی سال ۱۳۶8؛ ب .نقشۀ کاربری اراضی سال ۱۳۷۹

] [ Downloaded from deej.kashanu.ac.ir on 2022-08-10

ب) نشان میدهد که همزمان ب ا ب ه بهر ب رداری رس یدن س د

اس  .بر اساس نتایج ،میزان ریب کاپا در هر سه نقشه ب ی
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طی دورۀ  1368تا  1379مربوط ب ه ک اربری مرت ع اس
حدود 8درصد اف زای
کاه

س طح داش ته اس

که

 .بیش ترین می زان

سطح نیز مربوط به ارا ی ب ایر میباش د ک ه در ط ی
س طح داش ته

سالهای  1368تا  1379حدود 4درصد ک اه

اس  .پس از آن ارا ی جنگلی بیشترین میزان کاه

سطح را

سالهای  1379تا  1396که حدود  17سال میباش د ،بیش ترین
شکل ( :)۴مساحت طبقات مختلف کاربری اراضی در طی
سالهای مختلف مورد بررسی
Figure (4): Area of different classes of land use during
different years

نت ایج مقایس ۀ کاربریه ای مختل

میزان افزای
اس

سطح مربوط به کاربری مرتع اس  .این در حالی

که بیشترین میزان کاه

سطح در ای ن دور مرب وط ب ه

کاربری جنگل با حدود 15درصد کاه

سطح میباشد.

در س الهای م ورد

بررسی شکل ( )5نشان میدهد که بیشترین اف زای

س طح در
ب

الف

)Figure (5): Changes in the percentage of land use (A. during the period 2000-2017, B. during the period of 1989-2000

همچنین نقشههای مکانی حاصل از مقایسۀ کاربری ارا ی

( )6نشان داد شد اس .

در طی سالهای  1368تا  1379و  1379تا  1396در شکل
ب
الف

)Figure (6): Land use comparisons during different periods (A. 1989 to 2000; B. 2000 to 2017

] [ DOI: 10.22052/deej.2018.7.19.25

شکل ( :)۶مقایسۀ کاربری اراضی در طی دورههای مختلف (الف ۱۳۶8 .تا ۱۳۷۹؛ ب ۱۳۷۹ .تا )۱۳۹۶

] [ DOR: 20.1001.1.25386336.1397.7.19.6.6

شکل ( :)5تغییرات درصد سطح کاربری اراضی (الف .طی دورۀ ۱۳۷۹ـ۱۳۹۶؛ ب .طی دورۀ ۱۳۶8ـ)۱۳۷۹
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در مقایس ه ب ا س ایر کاربریه ا داش تهاند .همچن ین در ط ی

کاربرد تصاویر ماهوارهای لندست و الگوریتم شبکۀ عصب مصنوعی در

جدول متعامد ( )Cross-tabulationبرای طبقهبندی نهایی
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بررسی...

(جدول  .)2نتایج حاص ل از

بین دو نقشه برابر با  0/84اس

بین سالهای  1368تا  1379در جدول ( )2آورد شد اس .

جدول متعامد بین دو نقش ۀ ک اربری ارا ی ب ین س الهای

نتایج آزمون مربع ک ای نش ان داد ک ه رابط ۀ ب ین دو متغی ر

 1379و ( 1396جدول  )3نشان میدهد که ع الو ب ر اینک ه

ین مق دار وی کرام ر

بین کاربریها در دو نقشه رابطه وجود دارد ،با وجود مق دار

آمد  0/75میباش د ک ه نش اندهندۀ

ریب کاپ ای  ،0/67همبس تگی

کاربریه ا وج ود دارد .همچن
( )Cramer's Vبهدس

باییی بین داد ها وجود دارد.

(کاپ ا)

جدول ( :)2جدول متعامد نسبی بین سالهای ۱۳۶8ـ۱۳۷۹
Table (3): Relative orthogonal table between 1898-2000

دریاچه

جنگل

مرتع

دریاچه

0

147

121

23

جنگل

0

200458

25587

0

309

مرتع

0

33419

98893

0

103

106

0

299

656

19863

520

2

8

باغ

0

558

518

363

524

0

133

2096

مسکونی

0

297

328

167

0

902

551

2246

ارا ی بایر

0

0

0

0

2

84

84696

84782

مجموع

0

235178

126103

20416

1462

1127

120876

505163

دیم

زراع

دیم

زراع

باغ

مسکونی

ارا ی بایر

مجموع

4

0

654

949

33

489

226876

34345

166866
21348

] [ Downloaded from deej.kashanu.ac.ir on 2022-08-10

همبستگی بای بین داد هاس  .همچنین ریب تواف

وی کرامر برابر ب ا  0/63و

Chi Square = 2890226/75, Cramer's V = 0/75, Kappa = 0/8375

Table (3): Relative orthogonal table between 2000-2017

دریاچه

جنگل

مرتع

دریاچه

949

319

848

88

جنگل

0

102424

11275

1597

10

مرتع

0

66994

124544

3920

13

30

0

54284

19781

14231

347

111

2184

باغ

0

1133

1232

912

1721

364

164

5526

مسکونی

0

66

382

47

2

1707

324

2528

ارا ی بایر

0

1655

8802

553

3

11

53722

64746

مجموع

949

226875

166864

21348

2096

2245

84781

505158

زراع

دیم

دیم

زراع

باغ

مسکونی

ارا ی بایر

مجموع

0

0

1499

3703

22

407

115735

26481

221982
90938

جعبهای ،حداکثر احتمال و حداقل فاصله از میانگین که برای

بحث و نتیجهگیری
در ای ن تحقی

 ،ب رای طبقهبن دی تص اویر م اهوار ای از

طبقهبندی داد های س نج

از دور اس تفاد میش ود ،دارای

الگوریتم طبقهبندی شبکۀ عصبی مصنوعی استفاد شد .دلی ل

مشکالت اساسی میباشد؛ زی را ای ن روشه ا نمیتوانن د ب ا

که در روشهای قدیمی مانن د

ش وند

استفاد از این روش این اس

مشخص ات واقع ی داد ه ای س نج

از دور تطبی

] [ DOI: 10.22052/deej.2018.7.19.25

Chi Square = 2421455/75, Cramer's V = 0/63, Kappa = 0/67

] [ DOR: 20.1001.1.25386336.1397.7.19.6.6

جدول ( :)3جدول متعامد نسبی بین سالهای 13۷9ـ1396
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(کیروش 1و همکاران .)2009 ،یا به عبارتی در ای ن روشه ا

تغییرات که تعیین حدود آن بس یار مه م اس

معمویً شرایط اولیه (همانن د توزی ع گوس ن ب رای انعک اس

همچنین این روش بر اس اس طبقهبن دی نظارتش د انج ام

طیفی یا همگنی پراکن ) با داد های سنج

گرفته و در صورت دق

از دور مطابق

 ،اش ار ک رد.

در انتخاب نمونهها و وجود مدارک

ندارد (هم ان) .ب ه ع الو در ای ن روشه ا داد ه ا نی از ب ه

و نقشههای کمکی و بهخصوص آشنایی ب ه منطق ه میت وان

پی فرضهایی همانند توزیع نرمال نمونههای تعلیمی دارند.

طبقهبندی را تا حد زیادی بای ببرد .در کل ،متدهای ب ر

مطالعه ،برای هر سه تصویر با نزدی

ب ه 90درص د و 0/85

به تغییرات رادیومتری ناشی از عوامل

مبنای طبقهبندی نسب

(کرم ی .)2017 ،مق دار وی کرام ر

فوق کمتر حساس اس

بود .نتایج صح

طبقهبندی و ریب کاپای بهدس

آمد در

کلی بهدس آمد در نتیجۀ آنالیز تغیی رات در دورۀ  1368ت ا

این مطالعه نسب

به نتایج مطالعات مشابه (ش تایی و عب دی،

 1379برابر با  0/75و در دورۀ  1379تا  1396براب ر ب ا 0/63

2008؛ کال هماینن و ب ن2008 ،2؛ وان گ و ی ان و2010 ،3؛

د7

4

( )2012چنانچه مق دار وی کرام ر بیش تر  0/15باش د مفی د

 .از جمل ه دیی ل بهت ر ب ودن

ریب

متکان و همکاران2011 ،؛ زارع و همکاران2017 ،؛ دیوی
و همکاران )2017 ،بهتر اس

بود که بسیار مناسب اس  .مط اب ب ا نظ ر احم د و احم
اس  ،ولی اگر بایتر از  0/4باشد مناسب اس  .ای ن

نتایج این مطالعه میتوان به استفاد از الگوریتم شبکۀ عص بی

نشاندهندۀ ارزش بالقوۀ توصی

مصنوعی برای طبقهبندی و انتخاب نمونۀ تعلیم ی ب ه ان دازۀ

مقدار این متغیر پایین باشد ،آن متغیر در نظر گرفته نمیشود.

کافی اشار کرد .مطاب با نتایج چانگ ا 5و همک اران ()2011

نتایج این مطالعه نشان میدهد که سطح جنگلها در ط ی

کلی در نقشههای تولیدش د بیش تر از

پی دا

در صورتی که صح
 70درصد باشد ،صح

دورۀ زمانی 28ساله ،ح دود  10354/79هکت ار ک اه

در این مطالعه ،بهمنظور تعیین تغییرات روش مقایسه پ س از

49درصد از سطح جنگله ای منطق ۀ م ورد مطالع ه از ب ین

طبقهبندی استفاد شد؛ زیرا روشهای دیگر همانند ش اخص

رفتهاند که این مقدار بیانکنندۀ تخریب ساینۀ حدود 369/82

گیاهی و آنالیز مثلفۀ اصلی ،تنها در

که معادل نرخ تخری ب ح دود 1/75درص دی

هکتاری اس

صورتی استفاد میشود که هدف مشخص کردن مناط تغییر

میباشد .نتایج این مطالعه با مطالع ات رحم انی و همک اران

از عدم تغییر در دورۀ زمانی م ورد بررس ی باش د؛ ام ا روش

( ،)2013آرخ ی و نی ازی ( )2010و ثقفی ان و همک اران

را دارد ک ه ع الو ب ر

دارد .ب ا توج ه ب ه آم اری ک ه ف ائو ب رای

مقایسه پس از طبقهبندی ای ن مزی

مشخص کردن مناط تغییر از عدم تغییر در دورۀ زمانی ،نوع
تغییرات اتفاقافتاد در آن منطقه نیز قابل تعیین اس  .ع الو
بر این ،در بیشتر مطالعات ،بایتر بودن ص ح
این روش نسب

سالهای  1990تا  2000تهی ه ک رد اس
سالیانۀ سطح جنگل نسب

 ،می زان تخری ب

به سطح اولیۀ آن در سطح جه ان،

طبقهبن دی ب ا

0/2درصد برآورد شد اس  .با در نظر گ رفتن ای ن مو وع

(وانگ

که میزان تخریب صورتگرفته در منطقۀ م ورد

به سایر روشها نیز اثبات شد اس

و یان و2010 ،؛ پال و ماتر2003 ،6؛ کرمی .)2017 ،از جمله
دیی ل برت ری ای ن روش در ب ین س ایر روشه ای کش

میتوان گف

مطالعه ،بسیار بیشتر از متوسط جهانی تخریب جنگ ل اس
از دییل این امر میتوان به افزای

جمعی

.

ک ه ب هدنبال آن،

کمت ر ای ن روش ب ه

سبب گسترش کشاورزی و تبدیل ارا ی جنگلی ب ه ارا ی

تفاوتهای رادیومتریکی بین تصاویر و عدم استفاد از آستانۀ

 ،اش ار ک رد؛ ام ا

1. Quirós
2. Kolehmainen and Ban
3. Wang and Jun Xu
4. DeWitta
5. Chuanga
6. Pal and Mather

زراعی در منطقۀ مورد مطالع ه ش د اس
مهمترین دلیل کاه

سطح جنگلها در منطقۀ م ورد مطالع ه

را میتوان گسترش پدیدۀ زوال بلوط دانس  .این پدی د ک ه
7. Ahmed and Ahmed
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تغیی رات را میت وان ب ه حساس ی

( )2006مطابق

] [ DOR: 20.1001.1.25386336.1397.7.19.6.6

.

کرد اس  .به عبارت دیگر ،در طی این دورۀ زم انی ح دود

نرمالشدۀ تفاوت پوش

نقشههای تولیدی قابل اعتماد اس

متغیر اس  .در صورتی ک ه
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طبقهبن دی و

ریب کاپ ای محاسبهش د در ای ن
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در ی

دهۀ اخیر ،بهشدت جنگلهای غرب کش ور را تح

تیثیر قرار داد اس
زیس

بررسی...

اس  .اما مشاهد میشود که در ط ی دورۀ 17س اله،

 ،ب هعنوان یک ی از مهمت رین معض الت

بعد از احداث سد ،سطح این کاربریها بهترتیب  4/15و 2/6

محیطی کش ور محس وب میش ود و س بب ن ابودی

چش مگیر س طح ای ن

هزاران هکتار از جنگلهای غرب کشور شد اس

 .یک ی از

استانهایی که بهشدت در مع رض ای ن پدی د ق رار گرفت ه،
(کرم ی و همک اران .)2017 ،ب ا تخری ب

جنگل ،مراتع جایگزین این جنگله ا ش د اند؛ ب هطوری ک ه
مرات ع بع د از دورۀ 28س اله ب ا اف زای

هکتاری روبهرو شد اس  .بنابراین قسم

8623/36

اعظم جنگله ای

که نشاندهندۀ افزای

برابر شد اس

کاربریها و تیثیر احداث سد در اف زای
مذکور اس  .بهطور کلی میتوان گف
سطح پوش

س طح دو ک اربری
که ب ا ک اه

ش دید

جنگلی در منطقۀ مورد مطالعه و افزای

س طح

کاربریهای زراع
میزان فرسای

و باغ و مسکونی در منطقۀ مورد مطالعه،

در منطقۀ مورد مطالعه بیشتر ش د و احتم ال

وقوع سیالب در منطقه بیش تر ش د اس

؛ ب هطوری ک ه در

منطقۀ مورد مطالعه پس از تخریب ،به مراتع یا مرات ع مش جر

سالهای اخیر مشاهد شد که با بارندگیهای شدید رخداد ،

تبدیل شد اند .بررسی کلی این دورۀ 28س اله نش ان میده د

سیالبهای نسبتاً شدیدی در حو ۀ س د ب ه وق وع پیوس ته

زمینه ای ب ایر ی ا ب ه عب ارتی

اس ؛ زیرا خاک جنگلی بهدلیل وجود مواد آل ی و هوم وس،

ک ه در مجم وع ،از وس ع

کش نشد کاسته شد و به کاربری زراعی یا مسکونی تبدیل

س بب ایج اد باف

شد اس  .با احداث سد در منطقۀ م ورد مطالع ه و اف زای

نگهداری آب بیشتر نسب

به ارا ی زراع ی و مرتع ی و در

بیشتر نسب

به ج اری ش دن آب و در نتیج ه

جاذبۀ توریستی در منطقۀ مورد مطالعه که سبب ایجاد مشاغل
کمتر در منطق ه ش د اند ،ن رخ مه اجرت

زودبازد با ریس

کمتر شد و میزان جمعی
یافته اس  .با افزای

نتیجه مقاوم
فرسای

در منطقۀ م ورد مطالع ه اف زای
و همچنین اف زای

جمعی

تس هیالت

مناط مسکونی در منطقۀ مورد مطالعه بیشتر ش د اس

و وقوع سیالب میشود.

ارتب اط ب ین ارزشه ای محیط ی ،اقتص اد و ک اربری
اجتماعی ،میزان توس عۀ پای دار را تعی ین میکن د .طب
نظریه در مدیری

ای ن

تغیی ر ک اربری ارا ی ،بای د تع ادل ب ین

.با

پارامترهای ذکرشد در نظ ر گرفت ه ش ود .در توس عۀ پای دار

و گسترش من اط مس کونی و همچن ین ب ا

ارا ی ،مدیری

تغییر کاربری ارا ی عامل مهم ی ب ه ش مار

مکانیز شدن کشاورزی در سالهای اخیر ،زمینهای بیش تری

میآید .با افزای

فش ار ب ر ارا ی ب رای

افزای

جمعی

از منطقۀ مورد مطالعه ،زیر کش
به زراع

دیم بهعنوان ی

پایین گرای

جمعی

و افزای

دیم رفتهاند و افراد بیشتری

توسعۀ کشاورزی و مسکونی شدن و ایجاد دیگر ساختارهای

شغل دوم با هزینه و نهادۀ بس یار

رون د

روری مرتبط با آن مانند بخ

خدماترسانی ،ی

پیدا کرد ان د .یک ی دیگ ر از کاربریه ایی ک ه

عادی محسوب میگردد و ب ا توج ه ب ه اینک ه س اختار و

با افزای

سطح مواجه شد ،کاربری

ترکیب اصلی کاربری کنونی ارا ی در حو ۀ س د ب ر اث ر

باغ میباشد؛ بهطوری که مس اح

باغ ات در ط ی  28س ال

عوامل و مقتضیات هر دور شکل گرفته ،به نظر میرسد ک ه

 .ب ر اس اس نت ایج

ی ا برنام ههای از

همرا با افزای

جمعی

حدود  366/12هکتار افزای

یافته اس

حاصل (ن  :شکل  )4در طول دورۀ 11ساله قب ل از اح داث
و  1/5برابر شد اند که اف زای

ن اچیزی نس ب

ب ه اف زای

پی

طراحیشد ت یثیر مهم ی در م دیری

نداشته اس .

من ابع و ارا ی
] [ DOI: 10.22052/deej.2018.7.19.25

سد سطح کاربریهای زراع

دیم و باغ ،بهترتیب حدود 1/1

در گذشته یا برنامهای وجود نداش ته اس

] [ DOR: 20.1001.1.25386336.1397.7.19.6.6

مسکن در سالهای اخیر ،روس تاها گس ترش یافت ه و س طح

اس فنجی در خ اک و اف زای

رفی
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Extended Abstract
Introduction: Population growth has increased the pressure on natural environment, and unsustainable exploitation
and the land use changes have damaged ecosystems. Consequently, the need for food and water has led humans to
devote more land to cultivate and use it under his control. Indeed, remote sensing satellites are the most common
source of data for identifying, quantifying and mapping for patterns of land use change. Therefore, detecting land
use changes using remote sensing data in the GIS environment can provide a good understanding of how land use
changes are made, and present appropriate solutions in management. In the meantime, Landsat satellite imagery has
the potential to detect land-use changes, land cover and modeling due to the proper location resolution and longterm archiving of images. There are several methods for discovering variations that in the meantime, the past
classification comparison method is highly common. This method was first used by Gordon (1980).
Materials and methods: So far, many studies have been conducted on land use monitoring using different data,
methods and algorithms. The aim of this study is discover the land use change trend during the two periods before
and after the dam construction. So, in this study, in order to identify the dam construction effects in changing the
dam basin, Ilam dam which is one of the largest dams in Ilam province, has been investigated. First by using
Landsat satellite imagery and Artificial Neural Network classification algorithm, the land use map of the basin was
prepared in the years of 1989, 2000, and 2017. Satellite data can play an effective role in providing land cover
mapping, because of its specific features including wide coverage, repeatability, multi-spectrum, diversity and land
cover, and continuous upgrading. Landsat satellite imagery has the high potential to identify land cover, land-use
changes and modeling due to the strong archive and high temporal resolution. In this study, for providing land use
change for different years have used of TM sensor images on 14/5/1989 and 28/5/2000, as well as OLI sensor on
the 11/5/2017. In order to discover land use changes due to the construction of the dam, using the past classification
comparison method, land use changes were determined during two periods. 7 species land use including lake,
forest, pasture, dry land farming, garden, residential and barren lands were used for classification by surveying the
study area. Gathering data about the changes required the use of techniques and tools that can scan large areas at a
cost effective and short-term. Change detection is one of the major applications of remote sensing. Accordingly,
various digital methods have been developed for change detecting in land covers. The main factors for the
successful implementation of change detecting are selecting the appropriate dates for image acquisition and the use
of accurate detection methods. In the changes detection to eliminate the effects of external sources such as the angle
of the sun and the seasonal and geological differences, the spectral reflection of the data should be similar. The data
used should be at a similar time interval (in terms of season and month), and on the other hand, be in the
appropriate seasons. Because of the difference in weather conditions in two different times, the difference between
the calibrations of the sensors, the humidity and exposure conditions can affect the numbers and the digital image of
two different times. For this purpose, the images used in this study were selected in late of May and early of June.
As Mather (2005) states, atmospheric corrections in remote sensing surveys is necessary; especially in cases where
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the goal is to determine variations in different periods. Because the effects of the atmosphere reduce the contrast
between objects and reduce the contrast of the image, and it actually causes the problem of extraction of
information. For this reason COST method was used to reduce atmospheric effects.
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Result: The results of this study showed that the forests have decreased by about 10354.79 ha during a 28-year
period; In other words, during this period, about 49% of the forest area in the studied area was lost, which
represents an annual degradation of about 369.82 hectares, equivalent to a degradation rate of about 1.75%.
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Discussion and Conclusion: The results showed that the accuracy of land use maps of different years is more than
85%, which indicates the reliability of these maps. Also, according to the results during the two mentioned periods,
as well as the general period of 28 years, the area of forest land and barren lands has decreased and the level of lake
use, rangeland, residential, dry farming and garden has increased. The results of this study are consistent with
Rahmani et al. (2013), Arokhi and Niazi (2013) and Saghafian et al. (2007). According to the FAO statistics for the
years 1990 to 2000, the annual degradation level of forest land has been estimated at 0.2% per annum worldwide.
The most important reason for decreasing the area of forests in the studied area is the development of the
phenomenon of oak decline. This phenomenon, which has strongly affected the forests of the west of the country
during the last decade, is considered one of the most important environmental problems in the country and has
destroyed thousands of hectares of western forests in the country. One of the provinces that is heavily exposed is
Ilam province (Karami et al., 2018).
Keywords: Dam, change detection, land use, artificial neural network, Ilam.

