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  چکيده

باشد. موقعيـت  مي آن کاربرد نوع و اراضي آرايش جمله از و حوضه پايه اطالعات از عميق دانش گرو در آبخيز هايحوضه عجام مديريت

کنـد. در ايـن تحقيـق و بـا کمـک تصـاوير       مکاني و سطح پراکنش کاربري کشاورزي کمک شاياني به تعادل منابع آبي در يک حوضه مي

زار و کشـت آبـي   هاي آبـي، شـوره  هاي پهنهشده به روش حداکثر احتمال، کاربري نظارتبندي بقهو الگوريتم ط ۸و  ۵اي لندست ماهواره

 .اندگرفتهقرار  ي تير و مردادهاماهتهيه گرديد. تمام تصاوير انتخابي از ماهواره لندست در  ۱۳۹۲و  ۱۳۸۹هاي در سال حوضه آبخيز اروميه و

و در انتها به مقايسه نتايج حاصـل از مـاهواره مـوديس و     ۱۳۹۱و  ۱۳۸۹براي سال  ه موديسهاي حاصل از ماهواريکاربرسپس به مقايسه 

و  دهد که سطح اراضي کشت آبي افزايشيمي لندست و موديس نشان هاماهوارهنتايج بررسي  پرداخته شده است. ۱۳۸۹لندست براي سال 

ميـان مـاهواره مـوديس و لندسـت نشـان       ۱۳۸۹ سالي آبي هاپهنهو  ي آبي کاهش يافته است. با مقايسه کاربري اراضي کشت آبيهاپهنه

هـاي  يکـاربر هاي باير برآورد نموده است. مقدار ضريب کاپا بـراي  ينزمي آبي را بهتر از هاپهنهدهد که ماهواره موديس کشت آبي و يم

  باشد.يم ۸۷/۰و  ۷۷/۰ به ترتيب ۲۰۱۳و  ۲۰۱۰ي هاسال حاصل از ماهواره لندست براي
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  . نقشه موقعيت و شماي کلي حوضه آبخيز درياچه اروميه۱شکل 

  

  مقدمه

کيلـومتر   ۵۱۸۷۶ بربالغ  مساحتي با اروميه ياچهدر آبخيزحوضه 

 تـا  ۶۷/۳۵ جغرافيايي مختصات بين ايران، غربيشمال  در مربع

 طـول درجـه   ۸۸/۴۷ تـا  ۱۲/۴۴ و شـمالي  عرضدرجه  ۵۰/۳۸

 ييهـا حوضـه  از ). ايـن منطقـه  ۱است (شکل شده  واقع شرقي

 قبيـل  از جـدي  يهـا چـالش  با اخير يهاسال طول در که است

کـاربري،   تغييـرات  ،هاآبخوان منفي بيالن درياچه، شدن خشک

سـوبي  آن افـزايش بـار ر   تبعبهافزايش نرخ فرسايش سطحي و 

هـاي  ينزمـ رويـه از  يبـ ي منتهي به درياچه، استفاده هارودخانه

پرشيب جهت کشت ديم، افـزايش سـطح زيـر کشـت اراضـي      

کشاورزي آبـي و تغييـر الگـوي کشـت از سـمت محصـوالت       

). ۱۲(است به محصوالتي با نياز آبي باال مواجه شده  مصرفکم

حل مشکالت فـوق در غالـب اعمـال الگـوي مـديريت جـامع       

حوضه  پايه اطالعاتدانش عميق از  درگروي آبخيز و هاضهحو

  ياراضـ باشـد. مفهـوم کـاربري    يمـ کاربري اراضـي   از جملهو 

هاي مردم در يـک نـوع   يورودها و يتفعالچيدمان،  صورتبه

شود يمزمين خاص در جهت توليد، تغيير و يا حفظ آن تعريف 

ــاري موجــود   متأســفانه ).۱۶( ــاتي و آم ــابع اطالع ــورد من در م

متناقض  بعضًاوضعيت کاربري حوضه اروميه پراکنده، ناکافي و 

 يهاروش با ينيزم مشاهدات و اطالعات يآورجمعباشند و يم

 از حاصـل  يهاداده. در اين زمينه، است زمانبر و ينهپرهزي، سنت

دليل پوشش وسيع مکاني، قدرت تفکيک باال، به دور از سنجش

يـدي توليـد   مف طالعاتا تواننديمکم آرشيو زماني غني و هزينه 

ي هـا روشي بـه  امـاهواره نمايند. تهيه نقشه کاربري از تصاوير 

گيرد که در دو گـروه اصـلي شـيء پايـه و     يممختلفي صورت 

گيرنــد. در روش پيکســل پايــه اســاس يمــپيکســل پايــه قــرار 

هـا و در روش شـيء پايـه اسـاس     يکسـل پي بر مبنـاي  بندطبقه

هـا بـا   اي از پيکسـل يکسل، مجموعهپي جابه هايه و تحليلتجز

بنـدي  آيند قطعـه فريجه درنت کهيري است تصوهاي عنوان پديده

يه در دو گروه عمده پا يکسلپي هاروش). ۱۷شوند (حاصل مي

ين شـيوه  تـر مرسومگيرند. يمنشده قرار  نظارتشده و  نظارت

ي بنـد طبقـه ي هاروشتفکيک کاربري اراضي در منابع موجود، 

ي بندطبقهي مختلف هاروش). از بين ۱۴باشد (يم شده نظارت

 پـر  عنـوان بـه  تاکنون، روش حداکثر احتمال شده نظارتکننده 

  ).۲۰است (ترين روش شناخته شده يقدقين و تراستفاده

ــادي در مــورد اســتخراج کــاربري اراضــي از   مطالعــات زي

 ;)۲۳( ي صورت گرفته است. ستو و همکـاران اماهوارهتصاوير 

در پژوهشي به بررسي تغييرات کـاربري اراضـي در دلتـاي رود    

 مـاهواره پيرل (واقـع در کشـور چـين) بـا اسـتفاده از تصـاوير       

Landsat TM اند. نتايج اين مطالعه با استفاده از تصاوير پرداخته

اي، گوياي آن است که وسعت مناطق شهري در خالل چندزمانه

افـزايش داشـته    %۳۰۰بيش از ميالدي  ۱۹۹۶تا  ۱۹۸۸هاي سال

 بـراي  را زمـين  يکـاربر  ;)۲۲(). سعادت و همکاران ۲۳(است 
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 کمکـي  اطالعـات  از اسـتفاده  با را ايران در گلستان سد حوضه

 را مجزا تاريخ سه براي+ ETM لندست تصاوير آناليز و موجود

 تابستاني تصاوير که داد نشان آنها نتايج. دادند قرار مورد بررسي

لـي و   .)۲۲باشند (مي مناسب اکثرًا زمين کاربري يهاهنقش براي

 از هآمـد دسـت  بـه  گيـاهي  پوشش يهاشاخص، )۱۹(همکاران 

 مقايســه) OLI( ۸لندســت  بــا را + ETM((۷ لندســت تصــاوير

 بـا  مقايسـه  در OLI کـه  داد نشـان  آنهـا  يسـة مقا نتايج. نمودند

ETM +رخفروسـ  نزديک باند براي طيفي مقدار باالترين داراي 

 غيـر  انـواع  بـراي  مقـدار  کمتـرين  و گيـاهي  پوشش انواع براي

 سـنجنده  ايـن  کـه  اسـت  آن گـر نشـان  امر اين باشد.مي پوشش

 زاهـدي  .)۱۹دارد ( گيـاهي  پوشش شناسايي در بااليي پتانسيل

 سـنجنده  رقومي يهاداده کاربرد بررسي ، به)۵( همکاران و فرد

TM بازفت رودخانه آبخيز حوضه اراضي کاربري نقشه تهيه در 

 يبنـد طبقـه  يهاروش از استفاده با) بختياري چهارمحال استان(

 السطوحيمتواز و فاصله کمترين شباهت، بيشترينشده  نظارت

شـده   نظارت يبندطبقه روش که داد نشان آنها نتايج. پرداختند

 بـراي  را نتيجه بهترين ،٪۸۷ کاپاي با شباهت، بيشترين روش به

 و اسـت  دادهمطالعـه   مـورد  منطقه در اراضي ريکارب نقشه تهيه

 کـاربري  نقشـه  تهيـه  بـراي  زيادي قابليت TM رقومي يهاداده

 همکاران و پور احمد .)۵دارند ( بررسي مورد منطقه در اراضي

 نظـارت  يبندطبقه رايج روش سه کارايي ميزان مقايسه به ;)۱(

 و حالسـطو يمتواز روش ميانگين، از فاصله حداقل روششده (

 گيـاهي  يهـا گـروه  تشـخيص  در) نمـايي درست حداکثر روش

) شـمالي  خراسـان  اسـتان ( سـراني  و گلولشده  حفاظت منطقه

 بـرده  کـار به يهاروش بين در که داد نشان آنها نتايج. پرداختند

 در صــحت ميــزان بيشــترين درســتنمايي حــداکثر روش شــده،

 دو هـر  رايبمطالعه  مورد منطقه در گياهي يهاگروه يبندطبقه

در زمينـه بررسـي   . باشـد يمـ  دارا را يامـاهواره  يهاداده گروه

کاربري اراضي حوضه آبريز درياچه اروميه تحقيقـاتي از پـيش   

 ).۱شـود ( يمـ اشـاره   آنهـا صورت گرفته است که در ادامه بـه  

ــا هــدف اســتخراج )۱۰(و حــاج ميــر رحيمــي  فيضــي زاده ; ب

روميـه، از تصـاوير   ياچـة ا درية شـرق  حاشـ هاي اراضي کاربري

متـري اسـتفاده    ۱۰با قابليت تفکيـک مکـاني    SPOT ۵ة ماهوار

بندي با الگـوريتم  براي طبقه آمده دستبهي کلاند. صحت نموده

 ۸۶/۰ضـريب کاپــا نيــز برابــر   و ٪۸۷حـداکثر احتمــال معــادل  

، بـه بررسـي رونـد تغييـرات     )۹(فتحيان ). ۱۰(اند محاسبه شده

و متغيرهاي  دور از سنجشده از فناوري کاربري اراضي با استفا

ياچـة  درة حوضـ آب و هواشناسي در بخشـي از ناحيـه شـرقي    

با استفاده از  ۲۰۱۱و  ۲۰۰۲، ۱۹۸۹، ۱۹۷۶ي هاسالبراي  اروميه

ماهواره لندست پرداخت. نتايج تحقيقات نشان داد کـه از ميـان   

هــاي مختلــف، روش حــداکثر بنــدي کــاربريهـاي طبقــه روش

درصد و ضريب کاپاي بيش از  ۸۵يش از بي کلقت شباهت با د

تغييـر  ). ۹ترين روش براي اجـراي مطالعـه اسـت (   مناسب ۸/۰

شرايط کاربري اراضي در حوضه آبريز درياچه اروميه با استفاده 

 مـرداد در دو تـاريخ ششـم    Landsat-TMي اماهوارهاز تصاوير 

. اسـت  شـده ي بررس ۱۳۸۸سال  مردادماهو دهم  ۱۳۶۳سال  ماه

حوضه و تنوع توپـوگرافي و اقليمـي    توجه قابلدليل وسعت به

ي درخـت  هـا روشدرياچه اروميه، در ايـن مطالعـه از ترکيـب    

است. نتايج ايـن مطالعـه    شدهاستفادهي بندمقطعو  يريگيمتصم

هـاي بخـش زراعـت    يکاربردهد که مساحت مجموع يمنشان 

 ۴۶۰۸و  ۳۷۷۰ترتيب به ۱۳۸۸و  ۱۳۶۳ي هاسالآبي و باغي در 

درصـد افـزايش    ۲۴معادل  هاسالين اين و ببوده  کيلومتر مربع

داشته اسـت. همچنـين در طـي ايـن فاصـله زمـاني، مسـاحت        

+ درصـد  ۱۷۸و  -۳۲ترتيـب  به زارشورههاي درياچه و يکاربر

 از )،۷(آ شناسـنامه  شرکت مهندسي  آمار .)۱۲(است تغيير کرده 

 ۱۳۸۸ سـال  در تـاري هک ۴۶۲۰ بـاغي  و آبـي  کشت زير سطح

 شـده انجامبه بيان مرور مطالعات  )۱(جدول . )۷دارد ( حکايت

، ۷، ۴، ۳در زمينه کاربري حوضه درياچه اروميه پرداخته است (

ي هـا ماهوارهينة مقايسه پوشش گياهي حاصله از درزم). ۱۲و  ۸

 مقايسـه  به ۲۰۰۳لندست و موديس کوهن و همکاران در سال 

 و+ ETM لندســت مــاهواره دو ازشـده  حاصــل زمــين پوشـش 

 بـين . پرداختنـد  شـمالي  آمريکاي در سايت چهار براي موديس

 وهـا  شـباهت  مـاهواره  دو توسـط  شـده يهته زميني يهاپوشش

 يهــــاتفــــاوت از يکــــي. دارد وجــــود ييهــــاتفــــاوت
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  هياروماچه يز دريآبر حوضه يکاربر ينهدرزم شدهانجاممرور مطالعات  .۱جدول 
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مقادير 
  

جامعة مهندسين مشاور  

  )۳(ايران 

۱۳۵۸  -  ۱۵۰۰  -  -  -  

  -  -  -  ۴۰۰۰بيش از   -  ۱۳۸۵

شرکت مديريت منابع 

آب ايران و شرکت 

 خدمات فني و مهندسي

  )۷(آشناسامانه 

  MSS  ۱/۸۳%ة سنجندلندست  ماهواره  ۱۱۰۳۰  ۳۳۵۰  ۲۹۱۰۰  ۱۳۵۳

  TM  ۹/۸۶%ة سنجندلندست  ماهواره  ۱۰۳۸۰  ۳۱۳۰  ۲۱۲۵۰  ۱۳۶۹

  ETM+  ۴/۸۷%لندست  ماهواره  ۱۴۳۲۰  ۵۱۹۰  ۲۵۵۵۰  ۱۳۷۷

۱۳۸۸  ۲۶۳۳۰  ۴۶۲۰  ۱۰۹۱۰  
هاي اسپات و استر و ماهواره

  لندست

۶/۸۷%  

شرکت مهندسين مشاور 

  )۸( کمي
۱۳۶۹  -  ۵۴۶۴  ۷۹۹۱  -  

-  

و همکاران  يخسرو شاه

)۴(  

و  TMماهواره لندست سنجنده   ۹۲۷۸  ۳۹۳۹  ۱۶۶۷۶  ۱۳۷۷

ETM+  

۲۵/۸۴٪  

  OLI ۷۷/۸۷٪سنجنده  ماهواره لندست  ۱۱۹۶۰  ۳۹۲۷  ۱۶۵۸۸  ۱۳۹۲

پژوهشکده مطالعات و 

  )۱۲(تحقيقات منابع آب 

۱۳۶۳  ۲۲۵۴۰  ۳۷۷۰  ۶۷۳۰  

  TM ةسنجندلندست  ماهواره

نسبت به  ۸۸ال س

 ۵۸/۰برابر  ۶۳سال 

  است.
۱۳۸۸  ۱۹۲۵۰  ۴۶۸۰  ۸۹۹۰  

  

 که باشديم موديس تصاوير قدرت تفکيک مکانيشده  مشاهده

 پوشش مورد در کهيطوربه دهدينم را جزييات برداشت اجازه

 از بـيش  بينـي يشپ موديس تصاوير برگيسوزن درختان جنگلي

 کشـاورزي،  ايينـه زم مـورد  در البتـه انـد.  داشـته  واقعـي  مقـدار 

 داراي مـاهواره  دو هـر  زارها مرتع و معتدل مخلوط يهاجنگل

هدف از اين پژوهش اسـتخراج و  . )۱۵(باشند يم يکساني نتايج

هاي اراضي زراعي آبي و باغي، اراضي يکاربرمقايسه مساحت 

بـا   ۱۳۹۲و  ۱۳۸۹ي هـا سالي آبي در هاپهنهو  و باير زارشوره

بـا   ۱۳۹۱و  ۱۳۸۹ي هـا سالاهواره لندست و براي استفاده از م

باشد. در انتها نتايج حاصل از سال يماستفاده از ماهواره موديس 

براي دو ماهواره لندست و مـوديس مـورد مقايسـه قـرار      ۱۳۸۹

  خواهد گرفت.

  هامواد و روش

  يبندطبقهانجام اصالحات قبل از 

  ي تصاويرسازآمادهو  هادادهگردآوري 

 ۸و لندست  ۵اي لندست جام اين مطالعه تصاوير ماهوارهبراي ان

ــه  ــوط ب ــاســنجندهمرب  OLI )Operational Landو  TMي ه

Imager(  ۲۰۱۳و  ۲۰۱۰ة زمـاني  بازدر حوضه اروميه براي دو 

تهيه گرديدند. در انتخاب تصاوير فيلتر درصد پوشش ابري زير 

هـر   تصـوير بـراي   ۸الي  ۷ يتدرنهادرصد اعمال گرديد و  ۱۰

ذکـر اسـت    يانشاسال جهت پوشش کامل حوضه انتخاب شد. 

 مــيالدي انتخــاب شــدند تــا ۸و  ۷هــاي کــه تصــاوير در مــاه

ها تسهيل يابـد. پذيري اراضي کشت آبي از ساير پوششتفکيک
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۱۹  

  )۲۰۱۰( ۱۳۸۹ سال لندست ريتصاو يليتکم اطالعات .۲جدول 

  رديف  ماهواره
 تصويروضوح 

)m(  

و  فيرد

 ستون

ذ تاريخ اخ

 تصوير
 سنسور

 لندست

 ۵ TM 

۱  ۳۰ ۳۴-۱۶۷ ۱۱/۷/۲۰۱۰ L۵ TM۵ (LPGS) 

۲  ۳۰ ۳۵-۱۶۷ ۱۱/۷/۲۰۱۰ L۵ TM۵(LPGS) 

۳  ۳۰ ۳۳-۱۶۹ ۱۰/۸/۲۰۱۰ L۵ TM۵ (LPGS) 

۴  ۳۰ ۳۳-۱۶۸ ۲/۷/۲۰۱۰ L۵ TM۵(LPGS) 

۵  ۳۰ ۳۴-۱۶۹ ۹/۷/۲۰۱۰ L۵ TM۵ (LPGS) 

۶  ۳۰ ۳۴-۱۶۸ ۲/۷/۲۰۱۰ L۵ TM۵ (LPGS) 

۷  ۳۰ ۳۵-۱۶۹ ۹/۷/۲۰۱۰ L۵ TM۵ (LPGS) 

۸  ۳۰ ۳۵-۱۶۸ ۱۹/۸/۲۰۱۰ L۵ TM۵ (LPGS) 

  

راديومتريـک،   و يهندسـ اين تصاوير پس از اعمال تصحيحات 

). در ۲۲( موزاييک شده و در مرز حوضه اروميـه بـرش يافتنـد   

جهـت نمـايش و    مرحله آخر عمليات بارزسازي خطي تصاوير

). منظــور از ۲۴( يرفتپــذاســتخراج بهتــر اطالعــات صــورت 

ــي ي ــحيحات هندس ــانتص ــازکس ــام س ــرنسي تم ــارف ــه  ه ب

WGS۱۹۸۴-UTM-Zone ۳۸   ــحيحات ــور از تصــ و منظــ

راديومتريک تبديل ارزش رقومي به اطالعات طيفـي و اصـالح   

باشـد و بـا اسـتفاده از اطالعـات     يمـ اي برداشت يهزاوخطاي 

منظـور از عمليـات    صـورت گرفتـه اسـت.    فـراداده موجود در 

 منظـور بـه ازي خطي تصاوير افزايش کنتراسـت تصـاوير   سبارز

هــا يکســلپافــزايش تفــاوت موجــود بــين درجــات روشــنايي 

بصـري،   صـورت بـه هـا  يدهپدروشنايي و تفکيک بهتر  منظوربه

ي تحـت عنـوان   طـورکل بهگيرد که يمعمليات خاصي صورت 

شـوند. عمليـاتي کـه بـراي     يمافزايش کنتراست تصاوير عنوان 

شـوند، در حقيقـت باعـث    يمـ راست تصاوير اجـرا  افزايش کنت

ها شده، قدرت تفسـير بصـري را   يکسلپتغيير ارزش اطالعاتي 

تـوان  يمـ ينـرو از يـک تصـوير جديـد     ا ازدهنـد و  يمافزايش 

ــه از     ــن مطالع ــود. در اي ــتخراج نم ــتري را اس ــات بيش اطالع

اسـتفاده شـده اسـت.     ArcGIS 10.1و  ENVI 5.1افزارهاي نرم

ــه  ــت مقايسـ ــين    جهـ ــش زمـ ــوالت پوشـ ــايج از محصـ نتـ

MODIS(MCD12Q1)      مربـوط بـه حوضــه اروميـه بـا قــدرت

متـري و گـام زمـاني سـاالنه مربـوط بـه        ۵۰۰تفکيک مکـاني  

مــيالدي اســتفاده گرديــد. همچنــين  ۲۰۱۲و  ۲۰۱۰هــاي ســال

متـري   ۳۰ يمکـان با قـدرت تفکيـک    SRTM-DEM يهانقشه

نقشــه درصــد  و )reverb.echo.nasa.gov(برداشــتي از ســايت 

تصـحيح توپـوگرافي    منظـور بـه آن  براسـاس شـده   يـه تهشيب 

 مـورد اطالعات پوشش گياهي و کاربري اراضي منطقه،  برروي

 شـده  اسـتفاده ي اماهوارهي هاداده خالصه قرار گرفت. استفاده

  آورده شده است. ۳و  ۲در اين مطالعه در جداول 

  

  باندهاانتخاب و ارزيابي 

هـايي از  در بخـش  هاکالسمشابه بعضي از  علت رفتار طيفيبه

بانـد طيفـي در    ۵طيف الکترومغناطيس، دخيل کـردن بـيش از   

ين الزم ؛ بنـابرا )۶شود (يمي منجر به کاهش صحت آن بندطبقه

ي مختلف سنجنده صورت گرفته باندهااست تحليل همبستگي 

ي با همبستگي بـاال از تحليـل کـاربري حـذف شـوند.      باندهاو 

ختلفــي بــراي تحليــل وابســتگي بانــدها و حــذف ي مهــاروش

يـافتن ترکيـب    يبراباندهاي اضافه وجود دارند. در اين مطالعه 

ي غيرحرارتـي  بانـدها براي  مطلوبيت شاخص باندي مناسب از

 معيار انحراف مجموع تقسيم از اين شاخص استفاده شده است.

شده محاسبه آنها دويدوبه همبستگي ضرايب مجموع بر باند سه

بانـدي   ترکيـب  بيشـتر  کـارايي دهنده  نشان باالتر OIF مقدار و



  ۱۳۹۵زمستان / هشتمو هفتاد/ شماره  مبيست/ سال  )علوم و فنون كشاورزي و منابع طبيعي(علوم آب و خاك  نشريه 

  

۲۰  

  )۲۰۱۳( ۱۳۹۲ سال لندست ريتصاو يليتکم اطالعات .۳جدول 

  رديف  ماهواره
وضوح 

 )m( تصوير

و  فيرد

  ستون

اخذ  خيتار

  ريتصو
  سنسور

  ۸لندست 

۱  ۳۰  ۳۴-۱۶۷  ۱۹/۷/۲۰۱۳  OLI 

۲  ۳۰ ۳۵-۱۶۷  ۲۰/۸/۲۰۱۳  OLI  

۳  ۳۰ ۳۳-۱۶۸  ۱۰/۷/۲۰۱۳  OLI  

۴  ۳۰ ۳۴-۱۶۸  ۱۰/۷/۲۰۱۳  OLI 

۵  ۳۰ ۳۵-۱۶۸  ۲۷/۸/۲۰۱۳  OLI 

۶  ۳۰ ۳۳-۱۶۹  ۱۸/۸/۲۰۱۳  OLI 

۷  ۳۰ ۳۴-۱۶۹  ۱۸/۸/۲۰۱۳  OLI 

  

 شـاخص  ةمحاسـب  بـا . باشـد يمـ  تصوير يهاعارضه تفکيک در

يي که انحراف معيار باالتر و ضريب همبستگي باندهامطلوبيت، 

ـ کمتري دارند انتخـاب   چنـين نمـودار پراکنـدگي    شـوند. هم يم

ي مختلف تصاوير ترسيم و جهت انتخاب ترکيـب بهينـه   باندها

ي فوق و بررسي منابع موجود هاروشتحليل شد. لذا با ترکيب 

مـورد  هاي بهينه در تفکيک اراضي کشاورزي باندهاي از ترکيب

  بندي مشخص گرديد.در طبقه استفاده

  

  ي تعليميهانمونهانتخاب 

شـده نيـاز بـه يـک سـري       نظـارت بـه شـيوه   ي بنـد طبقهبراي 

هاي معلوم براي هر يکسلپيي از هامحدودهي تعليمي يا هانمونه

ي بندطبقهشوند و الگوريتم يمطبقه است که به الگوريتم معرفي 

هـا  يکسلپهاي معلوم، در مورد اختصاص باقي يکسلپ براساس

اضـر  ). در مطالعه ح۲۴کند (يمگيري يمتصمبه طبقات کاربري 

نقشـه کـاربري اراضـي سـازمان      براسـاس ي تعليمـي  هـا نمونه

و مراتع و آبخيزداري کشور مربوط به حوضـه اروميـه    هاجنگل

 در مطالعـه  شـده برداشت يني کنترل زم نقطه ۵۹، ۱۹۹۸در سال 

 ۱۳۹۰مـرداد سـال    ۱۶مـرداد تـا    ۱۳براي بازه روز  )۹( يانفتح

تحـت وب   افـزار رمناي تصادفي در يهالنقطه  ۵۰۰)، بررسي ۹(

Google earth  ــراي ــالب ــاس ــد  ۲۰۱۳و  ۲۰۱۰ي ه ــا دي  و ب

تصـاوير   قرمـز  مادونتفسير بصري ترکيب رنگي  کارشناسي از

  .شدند لندست انتخاب

  ي به روش حداکثر احتمالبندطبقه

ي طيفـي مشـابه و   هـا مجموعـه اين مرحلـه شـامل جداسـازي    

تعـدادي از   شـده  نظارتي هاروشباشند. در يمي آنها بندطبقه

افـزار  هـاي آموزشـي بـه نـرم    معرف و نمونـه  عنوانبهها پيکسل

هـا را بـا توجـه بـه     بقيه پيکسل افزارنرمگردد، سپس يممعرفي 

دستورالعمل خاصي نظير تابع حداکثر احتمال در مطالعه حاضر 

). در اين روش احتمال تعلق پيکسل به ۲۱( يدنمايمبندي طبقه

شود و توزيع يماحتمال محاسبه  ط تابعهاي مختلف توسکالس

 صـورت بـه هـاي منـاطق آموزشـي    پيکسل يرقوممقادير ارزش 

شـود. سـه مرحلـه کلـي روش     يمـ گرفتـه   درنظـر توزيع نرمال 

حــداکثر احتمــال شــامل محاســبه بــردار ميــانگين، واريــانس و 

ي آموزشـي، لحـاظ کـردن    هانمونهدر  هاکالسهمبستگي براي 

اطـراف بـردار ميـانگين از طريـق تـابع      هـاي  يکسلپپراکندگي 

هاي طيفي احتماالت و محاسبه احتمال تعلق هر پيکسل به گروه

گرفتن عامل شدت احتمال،  درنظربا استفاده از آزمون آماري و 

تصاوير طيفي بـا بـاالترين    برروييندها فرآکليه ). ۱۳(باشد يم

  شاخص مطلوبيت صورت گرفته است.

  

  بنديقهانجام اصالحات پس از طب

قرار  مورد استفادهتواند خام نمي طوربهبندي معموًال نتايج طبقه

براي  هادادهي اين سازآماده منظوربهيي هاپردازشگيرد و نياز به 

ي کمکـي و  هـا دادهبا کمـک   هاپردازشين ا اهداف بعدي دارد.
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۲۱  

  ).۲۱اند (شدهترتيب در ادامه تشريح قوانين منطقي بوده و به

  

  هاکالسو ادغام ارزيابي 

ي موجود از کاربري منطقه، در هانقشهبر مبناي اهداف مطالعه و 

هـاي آبـي،   کالس شامل اراضي شامل کشت آبـي، پهنـه   ۶ابتدا 

و ساير  زارشورهاراضي مرتعي، اراضي کشت ديم، اراضي باير و 

ي هـا پـردازش انتخـاب گرديـد. سـپس بـا اسـتفاده از       هاکالس

 بررسـي  بانـدها در فضاي دوبعـدي   هاکالسرقومي، پراکندگي 

ي اراضي مرتعي و اراضي کشت ديـم بـه علـت    هاکالسشد و 

ي طيفي تلفيق گشتند. استخراج اراضي ديم در طبيعـت  هاتشابه

ي بـه داليلـي نظيـر ارتفـاع قطـع      اماهوارهبا استفاده از تصاوير 

چراگاه، آيش  عنوانبهمحصول پس از برداشت، استفاده از زمين 

ساله، زمـان و عمـق   زمين، رشد گياهان مهاجم و يک شتندانگه

باشـد و لـذا مجموعـه ايـن عوامـل      يمـ شخم و... بسيار مشکل 

کنـد کـه تفکيـک ايـن     يمـ هاي بسيار متنوعي را ايجاد يتوضع

همچنـين  ). ۲سـازد ( يماراضي را از اراضي مرتعي فقير مشکل 

علت استفاده از تصاوير تابستانه در مطالعه حاضر و برداشـت  به

)، تصاوير فاقـد پوشـش   خردادماهمحصوالت ديمي در ماه مي (

  سازد.يم ترمشکلديمي بوده و شناسايي اراضي ديم را 

  

  شيب و ارتفاع ماسک اصالح با

نقطـه   ۵۰۰منطقه، مختصـات   DEM از شيب ةنقش يهته از پس

که داراي کاربري مشـخص   Google earth ي شده ازبردارنمونه

نقشه شيب منتقل و ارزش متناظر شيب اين نقاط  بررويهستند 

، ارزش شـيب  هآمددست بهاستخراج گرديد. با استناد به مقادير 

درصد به کالس اراضي کشت آبي تعلق يافت. براي  ۱۰حداکثر 

 ۲۰۱۳و  ۲۰۱۰ي هـا سالي هانقشهي اين اطالعات از آورجمع

Google earth هايپيکسل مجموع سپس از است. شده استفاده 

 و صفر ارزش درصد ۱۰ باالي شيب با هايپيکسل کلبه منطقه،

 ).۲۴( يافـت  اختصـاص  يک عدد درصد ۱۰ زير هايپيکسل به

 از حاصـل  ةنقشـ  بـا  حاصـل  مراحل بعدي ماسک اصالحي در

 بـا  يـا  رصـف  باارزش حاصل هايپيکسل کل و ادغام بنديطبقه

شـدند. همچنـين    حذف آبي کشت کاربري از ٪۱۰ باالي شيب

با توجه به بررسي بصري نواحي مرتفع و مزارع کشت آبـي در  

هاي فوق و با انتقال محدوده Google earth افزار تحت وبنرم

متـر از   ۲۷۰۰ ي ارتفـاعي بـاالتر از  هـا محـدوده  DEMبه نقشه 

آبي اسـتخراج و در  به کاربري کشت  شدهدادهمناطق اختصاص 

  ها قرار گرفت.يکاربرکالس ساير 

  

  )Majority filter( تياکثراعمال فيلتر 

مبتنـي بـر    ي کـه بنـد موضـوعي حاصـل از طبقـه    يهار نقشهد

هـا نـواحي   معمـوًال در داخـل کـالس    هستند، اطالعات پيکسل

و  عوامـل خطـا  از  ناشي غالبًا؛ اين نواحي کوچکي وجود دارند

مطلوبيـت   بـوده و مـانع  هـا  موجـود در داده  ديـ رمفيجزئيات غ

). براي رفع اين مشـکل  ۱۸شوند (يم شده يبندطبقه يهانقشه

و بـا   ArcGIS افـزار نـرم در مطالعه فـوق، از فيلتـر اکثريـت در    

استفاده از مقادير چهـار همسـايه متعامـد و آسـتانه جـايگزيني      

 لتـر في ايـن  اعمـال  ترتيـب روش اکثريت استفاده گرديد. بدينبه

  گرديد. يبندطبقه اصالح و منفرد يهاکسليپ حذف به منجر

  

  تصحيحات توپوگرافي

دليل متفاوت بودن زاويـه پيکسـلي خورشـيد،    در اين مرحله به

تأثير ارتفاعات و نقاط پرشيب در تغييـرات بازتـابش تصـاوير،    

حاصــل از  نقشــهيسـة منطقــه بــه منطقـه   مقانيــاز بــه  همچنـان 

هـاي پايـه وجـود    يب رنگي و ساير نقشهيه ترکالبندي با کالس

ي حوضه که توسط هاتاالب). براي مثال در اين مرحله ۲۱دارد (

بندي به کالس اراضي کشت آبي اختصـاص داده  الگوريتم طبقه

 هاي آبـي اختصـاص يافتنـد   شده بودند، تفکيک و به طبقه پهنه

)۱۱.(  

  

  سنجي نتايجآزمون صحت

 بـرآورد  منظـور بـه هـاي زمينـي،   دليل در اختيار نداشـتن داده به

ي هـا سـال صحت مناطق تخصيصي بـه اراضـي کشـاورزي در    

 يهاسالبراي  Google Earthميالدي از تصاوير  ۲۰۱۳و  ۲۰۱۰
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هاي آبي و اراضي . نقشه پراکنش اراضي کشت آبي، پهنه۲شکل

 ۱۳۸۹زار در حوضه آبخيز اروميه، تابستان سال شوره -باير

 اراضي و هاي آبيپهنه آبي، کشت اراضي کنشپرا نقشه .۳ شکل

 ۱۳۹۲ سال تابستان اروميه، آبخيز حوضه در زارشوره -باير

  

نقطه براي هر يک  ۹۱۱همين صورت مختلف استفاده گرديد. به

اراضـي  (هـاي مختلـف   يکـاربر گوگل با  افزارنرمدر  هاسالاز 

بي و ساير ي آهاپهنهزراعي آبي و باغي، اراضي باير و شور زار، 

ي هـا نقشـه و ارزش نظير نقاط فوق از  شدهانتخاب  ها)يکاربر

 آنهايله وسبهاستخراج گرديد و  ۲۰۱۳ و ۲۰۱۰ي هاسالکاربري 

ماتريس خطا، ضريب خطـا و صـحت کلـي بـراي هـر يـک از       

  تعيين گرديد. هاسال

  

با محصوالت پوشش زمين ساالنه  هآمددست بهمقايسه نتايج 

MODIS  ۱۳۹۱و  ۱۳۸۹ي هاسالدر 

، از محصـوالت پوشـش زمـين    هآمددست بهمقايسه نتايج  منظوربه

استفاده گرديد. ايـن   HDFبا فرمت  MCD12Q1) MODISساالنه (

 ۱۷) داراي Type 1(IGBP)( بندي نـوع يـک  طبقه براساستصاوير 

ي اراضـي کشـت   بنـد طبقهباشند. در اين سيستم کالس پوشش مي

شـماره  ي آبـي بـا کـالس    هـا پهنه، ۱۲ه آبي با کالس پوشش شمار

مشـخص   ۱۶و بـاير بـا کـالس شـماره      زارشـوره و اراضـي   صفر

بـه   ۱۳۹۱و  ۱۳۸۹ي هـا سـال . در ادامه تصاوير مربـوط بـه   اندشده

 نظـر  مـورد ي هـا پوشـش شـده، مسـاحت    يلتبـد گون يپلفرمت 

  از مطالعه حاضر مقايسه گرديد. هآمددست بهمحاسبه و با اعداد 

  نتايج

ـ  يرتفسشاخص مطلوبيت،  توأما بررسي ب  انعکـاس  هـاي يمنحن

ـ  و يفيط بـراي   هـا کـالس  يآمـار مشخصـات   يـل تحل ينهمچن

-۴ي بانـدها ترتيب ترکيـب  به OLIو  TMي هاسنجندهتصاوير 

ي انتخـاب گرديـد.   بنـد طبقـه جهت شـرکت در   ۳-۴-۵و  ۳-۲

 معـادل  OLI, سـنجنده  ۳-۴-۵بانـدهاي  ذکر اسـت کـه    يانشا

 طيفـي  همپوشاني دليل. بهاست TMسنجنده از  ۲-۳-۴باندهاي 

 اصـلي  هـدف  بـه  توجـه  بـا  و ديـم  و مرتـع  يهـا کالس باالي

هـا  کـالس  سـاير  باشـد، مـي  زراعي اراضي تفکيک که پژوهش

 اراضـي  کالس چهار براساس يبندطبقه يتدرنها و گشته ادغام

 سـاير  وزار شـوره  و بـاير  اراضـي  ي آبـي، هـا پهنـه  آبي، کشت

نحوه آرايـش مکـاني اراضـي     )۲(شکل  .گشت ارائه هاکاربري

زار شـوره ي آبي و اراضي بـاير و  هاپهنهکشاورزي آبي و باغي، 

 ۱۳۹۲ايــن اراضــي را در ســال  )۳(و شــکل  ۱۳۸۹را در سـال  

که در شـکل مشـخص اسـت، اراضـي      طورهماندهد. يمنشان 

ي اطـراف  هـا افکنـه در مخـروط   غالبًاکشاورزي حوضه اروميه 

  .اندشدهگسترده  درياچه

ي بنـد طبقـه شده براساس روش يينتعهاي يکاربرمساحت 

بيان شده است. اين جدول نشان  )۴(حداکثر احتمال در جدول 
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  ۱۳۹۲و  ۱۳۸۹هاي لندست در سال ماهواره ) برگرفتهکيلومتر مربع( ينزم پوشش مختلف هايکالس . مساحت۴جدول 

  ۱۳۸۹سال  به ۱۳۹۲نسبت سال   ۱۳۹۲  ۱۳۸۹  نوع کاربري

  ۶/۱  ۴۳۳۷  ۴۰۸۳  اراضي کشت آبي

  ۶/۰  ۱۹۷۶  ۳۳۱۶  هاي آبيپهنه

  ۵۵/۱  ۳۷۶۶  ۲۴۲۷  زاراراضي باير و شوره

  

  )۲۰۱۰( ۱۳۸۹بندي سال . ماتريس خطا و صحت طبقه۵جدول 

  
  هاي زراعي زمين

  آبي و باغي 

اراضي شور و 

  هاي باير زمين
  يسيونخطاي کم  جمع   ها ساير کاربري  هاي آبي پهنه

  هاي زراعي زمين

  آبي و باغي
۳۳۳  ۰  ۰  ۱۰۷  ۴۴۰  ۲۴/۰  

اراضي شور و 

  هاي بايرزمين
۰  ۹۶  ۳۵  ۰  ۱۳۱  ۲۷/۰  

  ۰۲/۰  ۱۹۰  ۰  ۱۸۶  ۴  ۰  هاي آبي پهنه

  ۰۰/۰  ۱۵۰  ۱۵۰  ۰  ۰  ۰  ها ساير کاربري

      ۲۵۷  ۲۲۱  ۱۰۰  ۳۳۳  جمع 

      ۴۲/۰  ۱۶/۰  ۰۴/۰  ۰۰/۰  خطاي اميسيون

            ۹۱۱  ها جمع پيکسل

            % ۹۷/۸۳  دقت کلي 

            ۷۷/۰  کاپاي کلي 

  

 معـادل  ۱۳۸۹دهد که مساحت اراضي کشـت آبـي در سـال    يم

 کيلومتر مربع ۴۳۳۷معادل  ۱۳۹۲و در سال  کيلومتر مربع ۴۰۸۳

بـه سـال    ۱۳۹۲است و نسبت مساحت اراضي کشت آبي سـال  

معادل  ۱۳۸۹سطح پوشش آبي در سال  باشد.يم۶/۱برابر  ۱۳۸۹

 کيلومتر مربع ۱۹۷۶معادل  ۱۳۹۲و در سال  کيلومتر مربع ۳۳۱۶

 ۱۳۸۹بـه سـال    ۱۳۹۲ي آبي سال هاپهنهبوده و نسبت مساحت 

همين جدول نسبت مساحت اراضي  براساسباشد. يم ۶/۰برابر 

؛ باشـد يمـ  ۵۵/۱برابر  ۱۳۸۹به سال  ۱۳۹۲سال  زارشورهباير و 

ايـن بـازه زمـاني     اين کاربري در توجه قابلنشان از افزايش  که

هـاي اراضـي   يکـاربر مـاتريس خطـاي    )۶(و  )۵(جداول دارد.

را  ۲۰۱۳و  ۲۰۱۰ي هـا سـال حاصل از ماهواره لندسـت بـراي   

دهند. با توجه به اين جداول مقدار صحت کلـي بـراي   يمنشان 

و  ۹۷/۸۳ترتيـب  ) بـه ۲۰۱۳( ۱۳۹۲) و ۲۰۱۰( ۱۳۸۹ي هـا سال

 ۸۷/۰و  ۷۷/۰يـب  ترتدرصد و مقـدار ضـريب کاپـا بـه     ۷۸/۹۰

را بـراي شـماره    MODISنقشه پوشش زمين  ۴شکل  باشد.يم

را نشـان   ۱۳۹۱و  ۱۳۸۹و براي دو سال  ۱۶و  ۱۲/۰ي هاکالس

سـطح درياچـه کـاهش و اراضـي      )۴(شـکل   براساسدهد. يم

يژه در نواحي جنـوبي و جنـوب غربـي درياچـه     وبهکشاورزي 

ــدول    ــت. ج ــته اس ــزايش داش ــه اف ــادير  )۷(ارومي ــادل مق مع

هـاي فـوق را در محصـول پوشـش زمـين از سـنجنده       يکاربر

MODIS  ايـن جـدول نسـبت اراضـي      براسـاس دهد. يمنشان

هـاي بـاير بـا پوشـش گيـاهي      ينزمي آبي و هاپهنهکشت آبي، 

 ۷۹/۱و  ۸۳/۰، ۱۳/۱ترتيب به ۱۳۸۹سال  به ۱۳۹۱سال  پراکنده

هـاي  ينزمـ ي آبـي و  هاپهنهنسبت کاربري کشت آبي،  باشد.يم
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  )۲۰۱۳( ۱۳۹۲بندي سال . ماتريس خطا و صحت طبقه۶جدول 

  
  هاي زراعي زمين

  آبي و باغي 

اراضي شور و 

  هاي باير زمين

هاي پهنه

  آبي 

ساير 

  ها کاربري
  خطاي کميسيون  جمع 

  ۰۵۹۱/۰  ۴۴۰  ۲۶  ۰  ۰  ۴۱۴  هاي زراعي آبي و باغيزمين

  ۲۹۰۰/۰  ۲۰۰  ۰  ۵۸  ۱۴۲  ۰  هاي بايراراضي شور و زمين

  ۰۰۰۰/۰  ۱۲۱  ۰  ۱۲۱  ۰  ۰  هاي آبي پهنه

  ۰۰۰۰/۰  ۱۵۰  ۱۵۰  ۰  ۰  ۰  ها ساير کاربري

      ۱۷۶  ۱۷۹  ۱۴۲  ۴۱۴  جمع 

      ۱۴۸/۰  ۳۲۴/۰  ۰۰۰/۰  ۰۰۰/۰  خطاي اميسيون

            ۹۱۱  ها جمع پيکسل

            % ۷۸/۹۰  دقت کلي 

            ۸۷/۰  کاپاي کلي 

  

  ۱۳۹۱ و ۱۳۸۹هاي مطالعه در حوضه آبخيز اروميه، سالهاي مورد . مساحت و تغيير مساحت کاربري۷جدول 

  ۱۳۸۹به سال  ۱۳۹۱نسبت سال   ۱۳۹۱  ۱۳۸۹  نوع کاربري در مطالعه حاضر  موديس نوع پوشش در محصول

  ۱۳/۱  ۵۸۶۴  ۵۱۶۹  اراضي کشت آبي های زراعیزِمين

  ۸۳/۰  ۳۱۵۰  ۳۸۰۴  هاي آبيپهنه های آبیپهنه 

های باير يا داراي پوشش زمين

  اکندهپر
  ۲۱۳۵  ۱۱۹۰  زاراراضي باير و شوره

۷۹/۱  

  

  
  ۱۳۹۱و  ۱۳۸۹هاي در سال MODISهاي مورد مطالعه در محصول پوشش زمين . نحوه پراکنش کاربري۴ شکل
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حاصله از ماهواره موديس نسبت به  ۱۳۸۹سال  زارشورهباير و 

باشد. با توجه بـه ايـن   يم ۴۹/۰و  ۱۵/۱، ۲۶/۱ماهواره لندست 

ي آبـي را  هاپهنهتوان بيان نمود که ماهواره موديس يم اهنسبت

را بـا اخـتالف    زارشـوره هاي باير و ينزمبا کمترين اختالف و 

  بيني نموده است.يشپي توجه قابل

  

  گيريبحث و نتيجه

توسـط   ۱۳۹۲و  ۱۳۸۹ي هـا سـال کاربري اراضي  بررسي نتايج

ـ     يمماهواره لندست نشان  ي، دهد کـه نسـبت اراضـي کشـت آب

 ۱۳۸۹به سال  ۱۳۹۲سال زار شورهي آبي و اراضي باير و هاپهنه

ـ بيـانگر ايـن    ؛ کـه باشديم ۵۵/۱و ۶/۰، ۶/۱ برابر باشـد کـه   يم

در اين بازه  زارشورهمساحت اراضي کشت آبي و اراضي باير و 

 قابـل ي آبـي کـاهش   هـا پهنـه زماني افزايش و مساحت اراضي 

و  )۲۰۱۰( ۱۳۸۹ال ي نموده است. ضريب کاپـا بـراي سـ   توجه

باشد. پژوهشکده يم ۸۷/۰و  ۷۷/۰ترتيب برابر ) به۲۰۱۳( ۱۳۹۲

مسـاحت اراضـي کشـت    )، ۱۲(مطالعات و تحقيقات منابع آب 

بـرآورد   کيلومتر مربـع  ۴۶۸۰را  ۱۳۹۲آبي و باغي را براي سال 

درصدي در نتايج ميان اين تحقيـق و   ۸نموده است که اختالف 

قـات منـابع آب مشـاهده گرديـد.     پژوهشکده مطالعـات و تحقي 

توسط شرکت  ۱۳۸۸مساحت اراضي کشت آبي و باغي در سال 

کيلومتر  ۴۶۲۰) معادل ۷( آ شناسنامهو  مديريت منابع آب ايران

برآورد گرديد. با بررسي نتايج کاربري حاصله بـراي سـال    مربع

حاصل از اين تحقيق با شرکت مديريت منابع آب ايـران،   ۱۳۸۹

هـاي  يبررسـ ر نتايج مشاهده گرديد. با توجه به د %۱۳اختالف 

 محاسـبه ي اراضي زراعي آبي و باغي کاربرصورت گرفته نتايج 

در اين تحقيق بسيار نزديـک بـه نتـايج مطالعـات ديگـران       شده

  باشد.يم

بررسي کاربري اراضي حاصـله از مـاهواره مـوديس بـراي     

ــال ــاس ــاحت     ۱۳۹۱و  ۱۳۸۹ي ه ــبت مس ــه نس ــان داد ک نش

 زارشـوره هـاي بـاير و   ينزمهاي کشت آبي، پهنه آبي و يکاربر

باشد يم ۷۹/۱و  ۸۳/۰، ۱۳/۱ترتيب به ۱۳۸۹به سال  ۱۳۹۱سال 

هـاي  ينزمنشان از افزايش مساحت  که همانند ماهواره لندست

ي آبـي  هـا پهنهو کاهش  زارشورههاي باير و ينزمکشت آبي و 

  باشد.يم

نشـان   ۱۳۸۹سـال  تصاوير ماهواره لندسـت و مـوديس در   

ي آبي را هاپهنهدهد که ماهواره موديس کاربري کشت آبي و يم

همچنـان  دهد. يمها نشان يکاربربا دقت بهتري نسبت به ساير 

بيــان شــده اســت، دليــل  ۲۰۰۳در مقالــه کــوهن در ســال  کــه

از ماهواره لندسـت و   شده استخراجاختالفات موجود در نتايج 

 آنهـا ف در قـدرت تفکيـک مکـاني    توان به اختاليمموديس را 

تصـاوير   زارشـوره هـاي بـاير و   ينزمـ ينـة  درزم. )۱۵(نسبت داد

باشـد.  يمي با تصوير لندست توجه قابلموديس داراي اختالف 

تـوان  يمداليل اختالف نتايج ميان ماهواره لندست و موديس را 

عدم قدرت تفکيک مکاني يکسان ميـان ايـن تصـاوير دانسـت.     

 ت قدرت تفکيـک مکـاني، اخـتالف حاصـل بـه     عالوه بر تفاو

و روزانه بودن محصـول   MODISماهيت ساالنه بودن محصول 

 بـه  قـادر  تنهـا  کـاربري روزانـه   يهـا نقشـه گردد. يبرملندست 

 سـطح  ايـن  و بوده تصويربرداري روز در اراضي سطح محاسبه

عـالوه بـر    .کنـد  تغييـر  سـال  مختلـف  هايماه به بسته تواندمي

ي، ربرداريتصـو ولوژيکي و حضور گياه در زمان اهميت رشد فن

ديگري مثل درصد تاج پوشـش و نيـاز آبـي گياهـان از      مسائل

عوامل مهم مصرف آب در حوضه هستند که در تصاوير مربوط 

  .شوندينمگرفته  درنظربه يک روز خاص 

  

  سپاسگزاري

آقـاي دکتـر    جنـاب ة ارزنـد هـاي  با سپاس فراوان از راهنمـايي 

ي و مـ يدکتـر کر  يجناب آقاخانم دکتر سيما،  تجريشي، سرکار

هـاي  که بـا مشـاوره   جناب آقاي دکتر حميد طاهري شهر آييني

ي سازنده خود در غناي ايـن مقالـه   شنهادهايپعلمي و عملي و 

  .نقش بسزايي داشتند
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Abstract 
Integrated management of watershed basins depends on deep knowledge of basic concepts such as the arrangement of 

lands and their uses. Location and distribution of agricultural land use help to balance water resources in the watershed 

basins. In this research with the help of satellite images of Landsat 5 and 8, and the method of maximum likelihood 

classification algorithm, land use types of water, barren areas and salt lands, and irrigated agriculture were studied in the 

Urmia watershed in the years 2010 and 2013.Then applications of modis images and product Urmia watershed land 

cover for years 2010 and 2012 were compared and finally modis and Landsat land covers in 2010 were compared. 

Results showed that the area of irrigated farmlands of Urmia basin has increased in the years between 2010 and 2013; 

while, the water zone has declined. Comparison between modis and landsat in 2010 showed that modis can estimate 

irrigated lands and water zone better than barren areas. The kappa coefficient for years 2010 and 2013 in Landsat 

images are 0/77 and 0/87, respectively. 
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