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 Abstract 
Introduction  

Land use change reporting over time is necessary to assess and monitor the state of natural and agricultural 

resources. Knowing about the change of use is necessary to identify the priorities of public investment in the 

management of natural resources and to evaluate its effectiveness. The purpose of land change investigation is 

land use management. Among the management cases, we can mention the evaluation of the effect of economic 

activities and development on the environment. In such cases, these organized reports are the best sources of 

decision-making. Land use management can ensure that resources are used efficiently and people's future 

resources are preserved. This process is the main component of a development plan. Timely and accurate 

detection of land use changes is the basis for a better understanding of the relationships and interactions between 

humans and natural phenomena, and as a result, provides better management and more appropriate use of natural 

resources. Satellite images as a type of remote sensing data are well used in the field of natural sciences for 

quantitative and qualitative measurement of land cover changes. The construction of the Houzian dam in 2015 

and also the expansion of mines and construction in the natural resources of Aligudarz city in Lorestan province 

and also the lack of accurate statistics on the amount of land cover/use changes in the region make such research 

necessary. In the present study, land use changes in Aligudarz city were investigated during nine years for the 

years 2012 and 2014 with the help of multi-spectral satellite images and the artificial neural network. In the 

structure of the artificial neural network, numerous nodes work together in parallel with the purpose of 

processing. Each node is a data structure. This data structure is placed in a communication network with each 

other and the network is taught by humans. 

 

Materials and Methods  

In this study, several key steps were used to prepare and identify LULC changes in Aligudarz city, which include 

data pre-processing, image processing and classification implementation as well as validation. The required 

images were selected among the available images in such a way that they have minimum cloud cover and 

maximum greenness in the plants and trees in the area, and the date of the images are related to the same month. 

This study uses land use change detection in the east of Aligudarz county using Landsat 8 OLI and TIRS images. 

The spatial resolution of these images was improved to 15 m using the fusion technique and panchromatic band. 

At first, preliminary pre-processing including radiometric, atmospheric, and geometric corrections were done on 

the raw data. The geometric correction was done with the RMS square root error of 0.22 pixels. Radiometric and 

atmospheric corrections were done in ENVI 5.3 software using Radiometric Calibration and Quick Atmospheric 

Correction tools. The artificial neural network method was used to prepare land use maps for 2013 and 2021. 

The neural network structure used in this research is a three-layer perceptron neural network, which includes 

seven input neurons (number of satellite image bands), eleven intermediate neurons, and six output neurons 

(number of land cover map classes). The classification accuracy was evaluated quantitatively by comparing the 

LULC classes obtained from the training phase with the data obtained from the testing phase. The classification 

accuracy was evaluated quantitatively by comparing the LULC classes obtained from the training phase with the 
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data obtained from the testing phase. In this study, the points taken from the ground surface and Google Earth 

Pro 7.3.4.8642, using the error matrix and the Confusion Matrix Using Ground Truth ROIs tool were used. 

Detection of changes between two classified maps was done with Change Detection Statistics and Workflow 

Change Image and Spear Change Detection tools. 

 

Results and Discussion  

The results of this study showed that the artificial neural network has an acceptable performance in investigating 

land use changes and, The Kappa coefficient for 2013 and 2021 was 0.83 and 0.71%, respectively. Due to the 

construction of Houzian Dam in 2016, water areas have witnessed an increase of 1.34%. Also, the construction 

of the dam has led to an increase in the area under irrigated cultivation, so the area under cultivation in 2021 

experienced an increase of 5.53% compared to 2013. In addition, the construction of the dam has caused the 

highlands to decrease by 4.30 %. Because the water of the dam has been used to irrigate the highlands where 

there was not enough water to irrigate them before the construction of the dam. The area of mines has increased 

by 0.23% during the studied period. The area of uncovered regions has decreased by 1.74% compared to 2013. 

Also, the area of habitation regions has decreased by 1.06% to 18.18 square kilometers in 2021. 

 

Conclusion  
The survey of the land use map of Aligudarz showed that the heights and water areas have the largest and 

smallest areas, respectively. The results of this study showed that in the years after the construction of Houzian 

dam compared to before its construction. The total area of water and total vegetation has increased. Since the 

construction of a dam in an area has short-term and long-term effects, it should be noted that the increase in 

vegetation and the cultivated area is considered a short-term effect. Therefore, it is necessary to investigate the 

impact of creating this water structure in the region's ecosystem in the long term by forecasting models. In the 

investigation of mines, the appearance of water areas indicates an increase in the depth of excavation. Since this 

city is an important center for stone production, the absence of a specialized regulatory body on the number of 

harvests and the impact of mining on the environment is felt in this region. Another part of the increase in water 

areas is due to the existence of errors in the classification of land use in the artificial neural network. In using the 

results of this research, it is important to mention that these results were obtained for the area of the dam and the 

increase in vegetation caused by the construction of the dam cannot be generalized to the entire basin. 
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 یمصنوع بکة عصبیشو  یفیچند طای ماهواره یرتصاوبا استفاده از  یاراض یکاربر ییراتتغ یابیارز
 

 3عطا امینی،  *2، هدیه احمدپری1تهمینه دهقانی

 
 یران، دانشگاه تهران، تهران، ایکشاورز یو فناور یمهندس ةدانشکد، یو آبادان یاریآب یگروه مهندس، یدکتر یدانشجو 1
 ، دانشگاه تهران، تهران، ایرانیحاندانشکدگان ابورشی، آموخته کارشناسی ارشد، گروه مهندسی آبیاری و زهکدانش 2
  ات، آموزش ازمان تحقیقسستان، داستان کردانشیار، بخش تحقیقات حفاظت خاک و آبخیزداری، مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی  3

  و ترویج، سنندج، ایران
 

  چکیده
ای ماهواره ریتصاو کمکبه 1400و  1392 بینساله  نه دورة زمانی یک یطی شهرستان الیگودرز کاربری اراض راتییتغ ارزیابی هدف از این پژوهش،

استفاده شد. قدرت تفکیک مکانی این تصاویر با  OLIسنجندة  8لندست ای ماهوارهدر این پژوهش از تصاویر  است. یمصنوع شبکة عصبیو  یفیچندط
پرسپترون سه  شبکة عصبییک  پژوهشمورد استفاده در این  شبکة عصبیساختار  متر بهبود یافت. 15استفاده از تکنیک فیوژن و باند پانکروماتیک به 

تعداد )نرون خروجی  ششو  یانیم نرون 11، (یاتصویر ماهواره یتعداد باندها برابر ورودی یهاتعداد نرون) ینرون ورود هفتشامل که است  الیه
مرتفع، مناطق  هایزمینبدون پوشش گیاهی، معادن،  هایزمینکالس،  ششتعداد  شود.می (ینزم نقشة پوشش یهاکالستعداد برابر  خروجینرون 

 Google Earthنقاط برداشت زمینی و تصاویر  وسیلةبهدست آمده تحت پوشش گیاهی استخراج شد. تصاویر به هایزمینآبی و  هایپهنهمسکونی، 

Pro 7.3.4.8642 درصدی را شاهد بوده  34/1آبی افزایش  هایپهنه، 1395سال با توجه به احداث سد حوضیان در نتایج نشان داد که  .اعتبارسنجی شد
 یاناز اهداف احداث سد حوض یکیکه ییجاآناز تجربه کرده است.  1392درصدی را نسبت به سال  53/5افزایش  1400است. سطح زیر کشت در سال 

شده است، در  بندیطبقه بایر هایزمیندر کالس  1392که در سال  یدرصد از اراض 30/4دست بوده است، یینپا یکشاورز هایزمین یاریآب آب ینتام
مرتفع  هایزمین شرایط آبیاری ،سد این احداث ،چنینهم گرفته است. یجا یاهیمناطق با پوشش گطبقة گرفته و در  قرار یاریتحت آب 1400سال 
مناطق بدون مساحت  و افزایش 23/0 به میزان مورد مطالعه دورة زمانیدر معادن مساحت  است. فراهم کردهی( را ها و مناطق کوهستانتپهدست )پایین

در استفاده از نتایج این پژوهش الزم است توجه داشت که این نتایج برای کاهش یافته است.  1392درصد نسبت به سال  74/1 حدود پوشش گیاهی
 . نیستدست آمده و افزایش پوشش گیاهی در اثر احداث سد، قابل تعمیم به کل حوضه هسد ب محدودة
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  21 و ...                                                                                                 یفیای چندطماهواره یربا استفاده از تصاو یاراض یکاربر ییراتتغ یابیارز 

 مقدمه -1

 زمین سیستم از اساسی مفهوم یک 1زمین پوشش/زمین کاربری
رابطه  فیزیکی و انسانی محیط فازهای از بسیاری با که است

 تغییر پویایی درک .(Pandey et al., 2021)د نزدیکی دار
آن،  عوامل محرک و حوضه مقیاس زمین در پوشش و کاربری
 محیط مدیریت هایراهبرد و هاسیاست ریزیبرنامه و توسعه برای
 سطح. (Tadese et al., 2020)است  مناسب، حیاتی یزیست
و  روز هر جامعه تأثیرات سایر و خاص طبیعی دالیل به زمین
 .(MohanRajan et al., 2020) است تغییر حال در سرعتبه

ها/ پوشش اراضی در یک محیط طبیعی و اطالع از نسبت کاربری
ترین موارد در یکی از مهمتغییرات آن در گذر زمان  ةنحو
ها در گذر با اطالع از نسبت تغییرات کاربری .ستهاریزیبرنامه
بینی نموده و اقدامات مقتضی توان تغییرات آتی را پیشمیزمان 

  .(Haji et al., 2022)را انجام داد 
 یبرا یضرور ییجز ینزم یکاربر تغییر یآشکارساز

 رفتیشپ یاز محققان برا یاریتوجه بس و بودهپژوهش هر منطقه 
 یهاداده (.Aghaei et al., 2020) جلب شده است ینهزم یندر ا

زمین  یکاربر ییرتغ یآشکارساز یلتحل یدور برا ازسنجش 
 و عاتاطال آوردن دستبه فناوری دور از سنجش .هستندمناسب 

 انندم ،هوانوردی تجهیزات از استفاده با زمین از تصویربرداری
 از نجشس. است ماهواره مانند فضایی تجهیزات یا بالون هواپیما،
 غیرمستقیم صورتبه زمینی اجسام از اطالعات استخراج علم دور
 دسترس رد و بودن صرفهبه مقرون مانند باالی هایقابلیت. است
 کرده لتبدی اطالعات از مهمی منبع به را هاآن ،هاداده بودن
 تغییرات به توانمی زمانه چندای ماهواره تصاویر بررسی با. است
 کاربردهای(. Dehghani et al., 2021) دبر پی اراضی کاربری
 دستبه برای OLI سنجندة 8لندست ای ماهواره یهاداده اخیر
 یجدید دیدگاه زمین پوشش و کاربری مورد در اطالعات آوردن
 به منابع این. دهدمی ارائه دور از سنجش یهاداده تحلیل در

 تشخیص و عملیاتی بندیطبقه تا دهندمی اجازه گرانپژوهش
 اندازشمچ مورد در را بهتری استدالل و بخشند، بهبود را تغییرات

داشته  رزیکشاو گسترش و زداییجنگل مانند ذاتی، فرآیندهای و
 از سنجش یهاداده از استفاده(. Chaves et al., 2020) باشند
 در زمانی ندچصرفه و تصاویر مقرون به هایهزینه دلیلبه دور
 .است ضروری ی کاربری اراضیهانقشهتهیة 
 همراه 1972 سال در لندستماهوارة نسل  اولین کهزمانی از
 هاینقشه ةتوسع شد، اندازیراه اطالعات فناوری سریع ةتوسع با

LULC تغییر سطح باال فناوری رویکردهای با گیریچشم طوربه 
 انتظار با هاروش وای ماهواره تصاویر از مختلفی انواع .است کرده

                                                
1 Land Use /Land Cover (LULC) 

 کم ةهزین با LULC روزبه و مطمئن اطالعاتی سیستم یک ارائه
 زیادی یهاروش اساس، این بر. است گرفته قرار بررسی مورد
ای ماهواره تصاویر از استفاده با بندیطبقه دقت بهبود برای
 تصاویر بندیطبقه. (Nguyen et al., 2018) دانشده آزمایش
 شده نظارت ،(Dehghani et al., 2021) نظارت نشده روشبه
(Dehghani et al., 2022; Abdolalizadeh and 

Mostafazadeh, 2019) بر  مبتنی تصویر تحلیل و تجزیه و
 روش سه ،(Taghi Mollaei et al., 2021) گراشی یهاروش
هستند. از پرکاربردترین  دور از سنجش تصاویر بندیطبقه اصلی
ی حداکثر هاروش بهتوان نظارت شده می بندیطبقههای تکنیک
 Nazari et al., 2022; Talebi Khiavi and) احتمال

Mostafazadeh, 2021)پشتیبان ، ماشین بردار (Roozbahani 

et al., 2022) ،یانگین حداقل فاصله از م(Dehghani et al., 

 ,.Hooshmandzadeh et al) گیری، درخت تصمیم(2022

 Davodpour and) السطوحمتوازی بندیطبقه ،(2019

2020Toranjzar, )  یناز ب .داشاره کر 2مصنوعی شبکة عصبیو 
 روش یک مصنوعی عصبی هایشبکهذکر شده  یهاروش

 Park)ت و الهام گرفته از طبیعت اس شده نظارت ناپارامتریک

and Lek, 2016). هایمدل انسان، مغز ساختار مانند ANN از 
 هانورون. اندشده تشکیل غیرخطی و پیچیده شکل به هایینورون
 تمام. شوندمی متصل یکدیگر به داروزن پیوندهای توسط

 تحلیل و تجزیه و آوریجمع مانند ،ANN هایمدل فرآیندهای
 سازیشبیه پنهان، هایالیه تعداد شبکه، ساختار طراحی ،هاداده
 و یادگیری یهاروش طریق از ،3وزن یا بایاس معاوضه و شبکه
 (. Malekian and Chitsaz, 2021) شوندمی محاسبه آموزش

 یرتصاو یریکارگ به ةینزممطالعات متعددی در  تاکنون
 استخراججهت مصنوعی  شبکة عصبیو روش ای ماهواره
در پوشش  شده یجادا ییراتتغ یو بررس یهای کاربری اراضنقشه
 ییراتتغ Qiang and Lam (2015) .انجام گرفته است ینزم
در  یمصنوع شبکة عصبی با استفاده از ینو پوشش زم یکاربر
سازی کردند. نتایج آمریکا مدل ةقاری واقع در ساحل ةمنطق یک

 تواندیم یمصنوع شبکة عصبی مدلاین مطالعه نشان داد که 
 92 باالیطور متوسط )به ییرا با دقت باال LULC ییراتتغ

به  ayugdand B oganD )2018( کند. سازییهدرصد( شب
 یاراض یو کاربر ینپوشش زم یو مکان یزمان ییراتتغ یسازمدل

 یهدر ناحی مصنوع شبکة عصبی وای ماهواره یرتصاوبا استفاده از 
 ینا یجنتا واقع در کشور ترکیه پرداختند. کاستامونو یمرکز

ی یک ابزار مصنوع شبکة عصبی مطالعه نشان داد که مدل

                                                
2 Artificial Neural Network (ANN) 
3 Bias 
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کاربردی برای تعیین تغییرات کاربری اراضی و پوشش زمین است 
 هاییمتصمجهت گرفتن  یبانیپشت یستمس و در آینده به یک

به  Yatoo et al.(2020) شود. یلتبد یزانربرنامه یمهم برا
لندست ماهوارة تصاویر با استفاده از  ینزم یکاربر ییراتتغ یشپا
 هنددر کشور  بادشهر احمدآ یبرا یمصنوع شبکة عصبیو 

 یتمبا الگور بندیطبقهکه پرداختند. نتایج این مطالعه نشان داد 
 یمناسب برا یدارد و روش ییصحت باال یمصنوع شبکة عصبی

 Hashemi Aslani et .آیدیبه شمار م یاراض نقشة پوششتهیة 

al. (2022) شبکة عصبی زمین را با تکنیک کاربری تغییرات 
آبخیز شمال اهواز پایش و  ةحوزدر  1الیه چند پرسپترون
 اراضی و مسکونی مناطق که داد نشان نتایج. بینی کردندپیش
 هایسال و بایر طی کشاورزی هایزمین وافزایش  یمرتع

 به Sadayn and Afifi (2022)یابند. می کاهش 2019-2040
با استفاده از ضی شهر عسلویه ی ارابررکاتغییرات ند روسی برر
و ساله  30 ةدورمصنوعی در یک  شبکة عصبی بندیطبقه

داد ن نشاات تغییرزی سارشکاآ نتایج پرداختند.تغییرات پیشبینی 
 ینتربیشو  یآب پهنه ناحیهدر مساحت تغییرات ین تربیشکه 

 Girma. ستپوشش گیاهی رخ داده اناحیه در کاهش مساحت 

et al. (2022)  به بررسی تغییر کاربری اراضی در حوضه رودخانه
شبکة در اتیوپی با استفاده از تصاویر لندست و روش  2دابویگ

نتایج پژوهش نشان داد که این حوضه  ند.پرداخت مصنوعی عصبی
به  Zhang (2022)پویایی قابل توجهی را تجربه کرده است. 

های کاربری اراضی شهر پکن طبق روش شبکهنقشة استخراج 
 مورد بندیخوشه روش نتایجطبق عصبی مصنوعی پرداخت. 

 مختلف انواع منطقی طوربه تواندمی پژوهش این در استفاده
 همبستگی ضریب چنینهم، کند بندیطبقه شهری را هایزمین
 97/0 به اراضی کاربری انواع شدهبینیپیش و واقعی مقادیر بین
  رسد.می

تغییرات ناشیی از  بررسی ةزمینتاکنون مطالعات متعددی در 
 کمکبیهییاهی و کیاربری اراضیی پوشیش گ یبر رو احداث سد

بیه  Hadianet et al. (2013) اسیت. شدهانجام سنجش از دور 
بیا ی اراضی یسطح کشت و کاربر ییراتسد حنا بر تغ یرتأث بررسی

سیاله  35 ةدورطیی ییک  لندسیتای میاهواره یراستفاده از تصاو
در کوتاه مدت  یسدسازپرداختند. نتایج این پژوهش نشان داد که 

 15بعید از  یولی ،شده است یکشت آب یسطح اراض یشباعث افزا
کشت آبی شیده اسیت.  یسطح اراض یدکاهش شد منجر بهسال 
 یلدلبه یکشاورز هایزمینهکتار از مراتع و  704حدود  چنینهم

بیه  Balouchi et al. (2016) اند.شیده ییبساخت سد حنا تخر

                                                
1 Multi-Layer Perceptron (MLP) 
2 Gidabo 

و اثرات احداث سد کرخه با اسیتفاده  یاراض یکاربر ییرتغ یبررس
 شییباهت ینتییربیش بنییدیطبقهو روش ای مییاهواره یراز تصییاو

پی  از  یهاکیه در سیالپرداختند. نتایج این پژوهش نشیان داد 
کیل  و کیل آب مسیاحتاحداث سد، نسبت به قبل از احداث آن؛ 

یش یافتیه درصید افیزا 1/4و  2/5 حیدود یبترتبه یاهیپوشش گ
 یکیاربر یییراتتغبیه بررسیی  Dehdari et al. (2018) اسیت.
ای میاهواره یربیا اسیتفاده از تصیاو 4و  3کیارون  یسدها یاراض

پرداختند. نتایج این پژوهش نشیان  ساله 28 ةدور یکلندست در 
و  88/3449 ترتیب حیدودبیه 4و  3احداث سید کیارون داد که با 

افیزایش  خاک بیدون پوشیش در منطقیه یزانهکتار م 91/2555
 یاثرات احداث سیدها به بررسی Maleki et al. (2018) یافت.
در ارتفاع  یرامونیپ ینواح یاهیبر پوشش گ شاه و گاوشانیمانسل
 سینجندة یراز تصاوپرداختند. در این پژوهش  مختلف یهایبو ش

ETM+ سنجندة OLI یقبیل و بعید از سدسیاز یلندسیت بیرا 
قرار گرفت.  یمورد بررس یاهیشاخص پوشش گ 20استفاده شد و 

پ  از احداث سدها بیوده  یاهیبهبود پوشش گ دهندةنشان یجنتا
 یمورد مطالعیه دارا مساحتدرصد از  97از  یشب ،چنینهماست. 
پوشیش  یییراتتغ مقایسیةبوده اسیت.  یاهیپوشش گ یرشد نسب
در مختلییف نشییان داد کییه  یهایبدر ارتفاعییات و شیی گیییاهی
متیر  2100تیا  1600 یندرصد و ارتفاعات ب 5 -3 ینب یهایبش

است کیه بعید از  ینداشتند و گواه ا یتربیشرشد پوشش گیاهی 
از  ها وجیود دارد.پهنیه یینا ییاریآببرای  یاحداث سدها آب کاف

احداث سید،  بعد ازکه  گرفت جهینت توانیم مطالعات نیا یبررس
و  شیودمی یدتشیددر ییک منطقیه  یاراضی یکاربر ییراتروند تغ

پارامترهیای ، منطقیه یتوپیوگراف یطشراثیر أتتحت میزان تشدید 
پیامیدهای توانید میمحیطی اقتصادی و زیست ،اقلیمی، اجتماعی
 باشد. منفی و مثبت داشته

خیارج  و در داخیل ییقتحق یشیینهپ یحاصل از بررسی یجنتا
 شبکة عصیبیروش  وای ماهواره یرتصاوکه  دهدمیکشور نشان 
 ینیدآفر یطی زمیین و ارائیه طبقیات پوشیش یشبا نما مصنوعی
را  یاراضی یو کیاربر یییرات پوشیشتغ یلامکان تحل ،بندیطبقه
 ریثأتی تحت ،یبندی کاربری اراضطبقهآورند. یفراهم م یدرستبه
هییای یژگیو چنییینهممییورد مطالعییه و  ةمنطقیی هییاییژگیو

 نیا یاز بررس چنینهمی است. نیآموزش و کنترل زم یهاپیکسل
 نیزمپوشش  ریهای اخگرفت که در سال جهینت توانیم مطالعات

 نییا کیهبوده اسیت  ارییبس راتییدر سراسر جهان دستخوش تغ
را تحیت  یعییطبو منابع  ستیزطیمح توانندیبه شدت م راتییتغ
 نیپوشش زم راتییتغ یبررس تیموضوع اهم نیا دهند. قرار ریتأث

و  1395احییداث سیید حوضیییان در سییال . کنییدمیرا دوچنییدان 
 یعییمنیابع طب یمسیاز در حیروگسترش معادن و ساخت چنینهم

نبود آمار دقیق از  چنینهمیگودرز در استان لرستان و الشهرستان 
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 کنیدمیمیزان تغییرات پوشش/ کاربری اراضیی منطقیه ایجیاب 
 یحاضر بیه بررسی ةمطالعدر  ،نیبنابرا. چنین پژوهشی انجام گیرد

 دورة زمیانی ییک یطی شهرستان الیگودرز کاربری اراض راتییتغ
 ریتصییاو کمکبییه 14000و  1392های سییال یسییاله بییرا نییه

 .پرداخته شد یمصنوع شبکة عصبیو  یفیچند طای ماهواره
 
 هاروشمواد و  -2
 منطقة مورد مطالعه -1-2

کیلومترمربیع در اسیتان  84/5890شهرستان الیگودرز بیا وسیعت 
شهرسیتان از  ایینکشور ایران واقع شده اسیت.  غربلرستان در 

 شیرقی و قیهیدق 42درجیه و  49در طول جغرافیایی یت موقعنظر 
 .تقرار گرفتیه اسی شمالی قهیدق 23 درجه و 33 عرض جغرافیایی

 طسیو متو ییااز سیطح در یمتیر 2022ارتفیاع  یمنطقه دارا ینا
. اسیت متیریلیم 2/2048سیاالنه  تبخیرو  متریلیم 7/387بارش 
 یماقلی یدمارتن و آمبیرژه دارا یمیاقل بندیطبقه یهاروشطبق 
سرد  یارتابستان معتدل و زمستان بس باسرد،  و خشک خشکیمهن

شهرسیتان  .(Sabzevari and Ghanbarpouri, 2021) اسیت
و در امتداد شرق بیه  یزاگرس مرکز یکوهستان یهدر ناح الیگودرز
 سیتانشهرایین  یو جنیوب ی. در ضلع شمالاستشده یدهغرب کش
 ینبیه همی ،اندپراکنده متعدد یهاناهموار با ارتفاعات و قله یاراض
 یناست. ا برخوردار اییهسرد کوهپا یاربس یهوا از آب و یزن یلدل

و  بکر خود را یعتاست که طب ییهاشهرستان از معدود شهرستان
 یییرموارد تغ یراخ یهادست نخورده حفظ کرده است. اما در سال

در  تا موجب شد یانخصوص اطراف سد حوضهب غیرمجاز یکاربر
توسیط  یعییو طب یمنابع مل و یاراض یباز تخر یریجلوگ یراستا

شهرستان به  یعیمنابع طب یمساز در حروگسترش معادن و ساخت
مورد مطالعیه  یختار دو چنینهم. پرداخته شودموضوع  ینا یبررس
 1در شیکل . پیردازدیم یاناز احیداث سید حوضی پی و  قبل به

موقعیت جغرافیایی شهرستان الیگودرز در کشیور اییران و اسیتان 
 .نشان داده شده استلرستان 

 

 
 و استان لرستان یراندر کشور ا یگودرزشهرستان ال یاییجغراف یتموقع -1شکل 

Figure 1- Geographical location map of Aligudarz county in Iran and Lorestan province 
 

 روش پژوهش -2-2

 سنجندة 81لندست ماهوارة استفاده شده از  تصاویر مشخصات
OLI/TIR دارای 8لندست ماهوارة است.  شده ارائه 1 در جدول 

                                                
1 Landsat 8 

مادون  یو حسگر حرارت 2یاتیعمل نیزم رگریتصو یدو ابزار علم
دو حسگر  نی. ا( ,2015Acharya and Yang) است 3قرمز

، NIR ،یمتر )مرئ 30 مکانیرا با وضوح  یجهان یپوشش فصل

                                                
2 Operational Land Imager (OLI) 
3 Thermal Infrared Sensor (TIRS) 
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SWIR)، 100 فراهم  (کیمتر )پانکرومات 15و  (یمتر )حرارت

 صیتشخ یرا برا دیجد یفیدو باند ط OLI 1سنجندة .کنندمی
 .دهدمیی ارائه ساحل ةمنطقو مشاهدات  روسیس یابرها

 ةمنطقدر  کیبار یفیدو باند ط یرا برا هادادهTIRS  سنجندة
 Landsat 4-7در  گسترده یفیباند ط کیکه قبالً توسط  یحرارت

. (Acharya and Yang, 2015) کندمی یآور، جمعشدثبت می
در  LULC راتییتغ ییو شناساتهیة  برای مطالعه نیا در

پردازش شیپ که شامل یدیچند مرحله کل از شهرستان الیگودرز
 چنینهمو  بندیطبقه اجرای و ریواتص پردازش، هاداده

 از ایگونهبه نیاز مورد تصاویر .شداستفاده ، است یاعتبارسنج
 پوشش حداقل دارای که شدند انتخاب دسترس در تصاویر میان

 در موجود درختان و گیاهان در بودن سبز میزان حداکثر ابر و
. هستند ماه یکمربوط به تاریخ تصاویر  چنینهم، دنباش منطقه
 39و زون  UTMتصاویر اخذ شده دارای سیستم مختصات  ةهم

شبکة روش کاربری اراضی بهنقشة منظور استخراج به .هستند
 چنینهماستفاده شد.  ENVI 5.3افزار مصنوعی از نرم عصبی

 ArcGISافزار با نرم هاکالستغییرات مساحت هر یک از 

در این پژوهش از نقاط زمینی  مورد بررسی قرار گرفت. 10.8.2
 Google Earthو نقاط برداشتی از  GPS وسیلهبهبرداشت شده 

Pro 7.3.4.8642 بی نتایج حاصل از منظور اعتبارسنجی و ارزیابه
شده استفاده شد. وضوح مکانی تصاویر با ابزار بندیطبقهنقشة 

pan sharpening  تصاویر و  2یوژنف یکبا استفاده از تکنو
 .متر بهبود یافت 15به  3پانکروماتیک

 

 صحیحات رادیومتریک و اتمسفری ت-پیش پردازش -3-2

اسیت کیه  یاتییعمل نیزم یربرداریگر تصوح  یدارا 8لندست 
 12 یکینامید محدودةدر  افتهیبهبود  یومتریرا با دقت راد هاداده
 زینسبت به نیو یکل گنالیعملکرد س ن،ی. بنابراکندمیضبط  یتیب

پوشیش  طیو شیرا تیف بهبود وضیعیبخشد که توصیرا بهبود م
 نیی. در ا(Mezned et al., 2022) کنیدمی ریپیذرا امکان نیزمی

که بیا اسیتفاده از نقیاط  شداستفاده  یکسطح  راویمطالعه، از تص
بیا  DEMنقشیة ) 5رقیومی ارتفیاعمیدل  یهادادهو  4ینیکنترل زم
 صیورتبهو  واسینجی، ییجابجیا حیتصیح( متیر 30 یدقت مکان

بیرای اعمیال تصیحیح هندسیی بیر روی  شد. میتنظ یومتریراد
 30تصاویر با استفاده از روش نقشه به تصویر، بیرای هیر منطقیه 

های وکتیوری اسیتخراج شیده از کنترل زمینی بر روی الیه ةنقط

                                                
1Operational Land Imager (OLI)  
2 Fusion 
3 Panchromatic 
4 Ground Control Points (GCP) 
5 Digital Elevation Model (DEM)  

بیر روی تصیویر  هیاآنتوپوگرافی انتخاب و نقیاط متنیاظر نقشة 
ای و کارگیری روش ناپیارامتری چنید جملیههتعیین شد. پ  از ب

حذف نقاط نامناسب، تصحیح هندسیی بیا مییزان خطیای ریشیه 

تصییحیحات  .پیکسییل صییورت گرفییت RMS 22/0مربعییات 
 وسیییلهبه ENVI 5.3افییزار ومتریییک و اتمسییفریک در نرمرادی

 Quickو  Radiometric Calibrationابزارهییییییای 

Atmospheric Correction .انجام شد 
 
 ایتصاویر ماهواره بندیطبقه -4-2

سنجش از  یهادادهمجموعه  یباال بندیطبقهدقت  ،یطور کلبه
 یو اعتبارسنج یآموزش یهااز نمونه یبزرگ یهادور به مجموعه

 یو اعتبارسنج یآموزش ةنمون یادیتعداد ز دیتول ن،یدارد. بنابرا ازین
 .(Hidalgo et al., 2021) ضروری است حیصح تیریمد یبرا

شبکة تصاویر با روش نظارت شده  بندیطبقهدر این پژوهش 
آموزش شبکه از الگوریتم  ی. برامصنوعی صورت گرفت عصبی

مورد  شبکة عصبیساختار  پ  انتشار خطا استفاده شده است.
پرسپترون بود که یک  شبکة عصبییک  پژوهشاستفاده در این 
 یهاکه تعداد نرون ینرون ورود هفتشامل  الیهشبکه سه 
 یانیم یازده نرون، یاتصویر ماهواره یهمان تعداد باندها ورودی
 یهاکالستعداد  خروجینرون خروجی که تعداد نرون  ششو 

 شبکة عصبیدر روش  .شدحاصل  ،است ینزم نقشة پوشش
 6RMSEتا مقدار  شوندمیقدر تکرار مصنوعی محاسبات آن

ین میزان مربعات خطا حاصل شود. تعداد ترکمهمگرا شود و 
نقشة بر تعیین شد. عالوه 1000فرض تکرار را روی پیش

نیز نمایش داده  Neural Net RMSEبندی شده، نمودار کالسه
دهنده تعداد تکرارها و محور (. محور افقی نمایش2)شکل  شودمی

. دهدمیرا به ازای هر تعداد تکرار نمایش  RMSEعمودی مقدار 
ین خطا تربیشاولین تکرار  14000و  1392های سالطبق نمودار 

ین میزان خود ترکمبه مرور کاهش یافته را داشته است که به
بیش از  1400و سال  36/0از  ترکم 1392رسیده است )سال 

51/0 .) 

بر اساس رفتار ای ماهوارهاز سطح تصاویر  7نقاط آموزشی
تعیین شد.  ENVI5.3افزار ها و کتابخانه طیفی نرمطیفی پدیده
آن با رفتار طیفی  مقایسةنمودار مرجع رفتار طیفی گیاه و  3شکل 

در این شکل  .دهدمیرا نشان ای ماهوارهمشاهده شده در تصاویر 
 دهندةنشان یدهنده طول موج و محور عمودنشان یمحور افق

رفتار  یکاز  یاهگکه  دهدمینشان  3شکل  شدت بازتاب است.
 یاهگ یمرئ محدودةنسبت بازتاب  پرنوسان برخوردار است. یفیط

                                                
6 Root Mean Square Error (RMSE) 
7 Training samples 
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در بخش  است. ترکم یارمادون قرمز بس ودةمحدبا  یسهدر مقا
با  یسهبازتاب در مقا ینتربیشسبز از  یف، باندط یمرئ

باند قرمز  برخوردار است. ی الکترومغناط یفقرمز ط یهامحدوده
محدوده با  ین. از انمایدیرا جذب م یدهرس یاز انرژ یادیبخش ز

بعد از  یقاًباند مادون قرمز که دق .شودمی یادعنوان لبه قرمز 
 .کندمیشدت بازتاب هرا ب یدهقرمز قرار گرفته، امواج رس محدودة
کاهش بازتاب در مادون قرمز طول موج کوتاه، وجود  یلدل

 است. یاهرطوبت در گ
 

 ای استفاده شده در پژوهش حاضرماهواره یرمشخصات تصاو -1جدول 
Table 1- The characteristics of the satellite images used in the present study 

ID Acquisition Date Row Path 

LC08_L1TP_165037_20130822_20170503_01_T1 2013-08-22 37 165 

LC08_L1TP_165037_20210828_20210901_01_T1 2021-08-28 37 165 

Band Wavelength  بردارینقشهکاربرد مفید هر باند در 

Band 1-coastal aerosol 0.43-0.45 و آئروسل یمطالعات ساحل 

Band 2- blue 0.45-0.51 
 یاهیاز پوشش گ یزرو برگ یاهیخاک از پوشش گ یزتما ی،سنجعمق یبردارنقشه

 برگ یسوزن

Band 3 - green 0.53-0.59 است یدمف یاهگ انرژی یابیارز یدارد که برا یداوج تأک یاهیبر پوشش گ. 

Band 4-red 0.64-0.67 کندمی یزرا متما یاهیپوشش گ یهایبش. 

Band 5-Near Infrared (NIR) 0.85-0.88 کندمی یدکأت یتوده و خطوط ساحلیستز یبر محتوا. 

Band 6-Short-wave Infrared (SWIR)1 1.57-1.65 کندمینازک نفوذ  یدر ابرهاو  یزرا متما یاهیرطوبت خاک و پوشش گ یزانم. 

Band 7-Short-wave Infrared (SWIR)2 2.11-2.29 نازک یو نفوذ ابرها یاهیبهبود رطوبت خاک و پوشش گ 

Band 8-Panchromatic 0.5-0.68  باال یرمتر، وضوح تصو 15وضوح 

Band 9-Cirrus 1.36 .1.38 یروسابر س یآلودگ یافتهبهبود  یصتشخ 

Band 10-TIRS 1 10.60 -11.19  و برآورد رطوبت خاک یحرارت یبردارمتر، نقشه 100وضوح 

Band 11-TIRS 2 11.5-12.51  خاک ینیو رطوبت تخم یافتهبهبود  یحرارت یبردارمتر، نقشه 100وضوح 

 

 

 
 تعداد تکرار مشخص اساسهای آموزشی بر ریشه میانگین مربعات خطای نمونهجهت نمایش  Neural Net RMSEنمودار  -2شکل 

Figure 2- Neural Net RMSE diagram to display the root mean square error of training samples based on the specified number of 

iterations 
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 یاماهواره یرمشاهده شده در تصاو یفیآن با رفتار ط مقایسةو  یاهگ یفینمودار مرجع رفتار ط -3شکل 

Figure 3- The reference diagram of plant spectral behavior and its comparison with the spectral behavior observed in satellite 

images 

 
تیار آن بیا رف مقایسةنمودار مرجع رفتار طیفی آب و  4شکل 

شیکل  .دهدمیرا نشان ای ماهوارهطیفی مشاهده شده در تصاویر 
و  کننیده امیواج اسیتجذب یآب بصورت کلکه  دهدمینشان  4

 ینسیطح زمی هایپوشش یربا سا یسهنسبت بازتاب در آن در مقا
اسیت و  طیف آبیبازتاب آب در باند  ینتربیشاندک است.  یاربس

ه به سمت بخش مادون قرمز طیول میوج کوتیا یهرچه از باند آب
تا آنکه  کندمی یدانسبت بازتاب به شدت کاهش پ یمکنیحرکت م

 . آبرسیدیبازتاب آب به صیفر م یزانم یانیبازه مادون قرمز م رد
 .یدنمایممختلف را بازتاب کند جذب  یهایدهکه پداز آن تربیش

 

 گییاهی، هایپوشیشدر شیش کیالس معیادن،  بندیطبقه
ها و مرتفع )تپیه هایزمینبایر یا بدون پوشش گیاهی،  هایزمین
آبی و مناطق مسکونی انجام شد. پ  از انجیام  هایپهنه(، هاکوه
پراکنیده و  صیورتبهکیه  هاپیکسیلو مشاهده برخی  بندیطبقه
منظور بهبود ی مختلف ترکیب شده بودند، بههاکالساشتباه در به

بییییا اسییییتفاده از ابییییزار  Clean Upبصییییری فرآینیییید 
Majority/Minority Analysis  وKernel Size 5  اجیرا  5در

 شد.
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 یاماهواره یرمشاهده شده در تصاو یفیآن با رفتار ط مقایسةآب و  یفینمودار مرجع رفتار ط -4شکل 

Figure 4-The reference diagram of the spectral behavior of water and its comparison with the spectral behavior observed in satellite 

images 

 
 اعتبارسنجی نتایج -5-2

دور  از سینجش یهیاداده از شیده اسیتخراج اطالعیات کیفییت
. (Alavi et al., 2017) شیودمیمشیخص  هاآنارزیابی  وسیلهبه

. در شیودمیاعتبارسنجی نتایج به دو روش کیفی و کمیی انجیام 
شییده بندیطبقهنقشییة تصییاویر اصییلی بییا  مقایسییةروش کیفییی 

 صورتبه بندیطبقهدقت  یابیارز. شودمیبصری انجام  صورتبه
حاصل از مرحله آمیوزش بیا  LULC یهاکالس مقایسةبا  کمی
یعنی نقاط برداشت شیده  ؛شیآمده از مرحله آزمادستبه یهاداده

با استفاده از  ،Google Earth Pro 7.3.4.8642از سطح زمین و 
 Confusion Matrix Using Groundخطیا و ابیزار   یمیاتر

Truth ROIs  مجموعیه نقیاط برداشیت  5شیکل . شودمیانجام
 .دهدمیشده را نشان 

مانند دقت  یجهان تیفیک یارهایمع ،خطا  یبر اساس ماتر
 یبندطبقه یهاروش ریتأث یابیارز یبرا 2کاپا بیو ضر 1یکل

LULC شد.  بهمحاس 2و  1 یهارابطه از 
(1) OA =

NCCS

NTS
    

 
(2) Kappa =

  OA − ECA  

1 − ECA
   

که به  یی استهاتعداد نمونه 3NCCSدقت کلی،  OA که در آن

 5ECAو  هاتعداد کل نمونه 4NTS، اندشده بندیطبقه یدرست
 (. Nasiri et al., 2022ینی است )توافق شان  تخم

                                                
1 Overall Accuracy (OA) 
2 Kappa 
3 Number of Correctly Classified Samples (NCCS)  
4 Number of Total Samples (NTS) 
5 Estimated Chance Agreement(ECA) 



  35 تا 18 ، صفحات1402سال ، 2 شماره ،3 دورهسازی و مدیریت آب و خاک/ و همکاران/ نشریه مدل یدهقان                                                         28 

 
 کاربری اراضی بندیطبقهبه منظور  Google Earth Pro 7.3.4.8642 و GPS نقاط برداشت شده توسط -5شکل 

Figure 5- The points taken by GPS and Google Earth Pro 7.3.4.8642 for the purpose of land use classification 
 

 بندیطبقهآشکارسازی تغییرات پ  از  -6-2

 شیده بیا روش بنیدیطبقهنقشیة آشکارسیازی تغیییرات بیین دو 
Change Detection Statistics  وWor kflow Change 

Image  و ابزارSpear Change Detection  ابیزارانجام شد. از 
Workflow Change Image منظور آشکارسییازی تغییییرات بییه

و  Image Transformمکانی استفاده شد. در این ابزار بیا روش 

بیه بارزسیازی تغیییرات  (PCA) 1یاصیل یهامؤلفیه یلتحلروش 
تصییاویر پرداختییه شیید. در اییین روش دو مجموعییه داده تصییاویر 

داده  ةمجموعاتوماتیک به یک  صورتبهتصحیح شده ای ماهواره
بانیدی:  7داده  ةمجموعی)ترکییب دو  شیودمیباندی تبیدیل  14

-Coastal Aerosol ،Blue ،red ،green ،Nearبانییییدهای 

infrared ،Short wavelength infrared 1،Short 

wavelength infrared 2 )  وPCA  شییودمیروی آن اجییرا .
 Forward PCA Rotation Newبیا اجیرای ابیزار چنیینهم

Statistics And Rotate   نمودارPC  (6)شیکل  شودمیظاهر .
حاوی چیه مقیدار  هامؤلفهکه هر یک از  دهدمیاین نمودار نشان 

و محیور  هامؤلفیهتعداد  دهندةنشاناطالعات هستند. محور افقی 
عمودی معرف میزان اطالعاتی است کیه هیر ییک از بانیدها در 

ای از . با توجیه بیه نمیودار حجیم عمیدهدهدمیاختیار کاربر قرار 
آخر حیاوی  مؤلفهاول ذخیره شده است و چهار  ةمؤلفاطالعات در 

حجم کمی از اطالعات هسیتند. لیذا بیا انتخیاب بانید اول کیاربر 
 Spearبا استفاده از ابزار  تواند حداکثر تغییرات را مشاهده کند.می

Change Detection  و مشخص کردن باند قرمز و مادون قرمیز

                                                
1Principal Component Analysis (PCA) 

 Two-Colorو فعییال کییردن روش ای مییاهوارهدر تصییاویر 

Multiview بارز و مشخص در یک  صورتبهرا توان تغییرات می
 مشاهده کرد.تصویر 

 

 نتایج و بحث -3
نقطه  439، از 1392با توجه به نتایج اعتبارسنجی برای سال 

نقطه در جایگاه واقعی خود قرار گرفته است.  381تعیین شده 
برآورد  83/0و  78/86مقدار صحت کل و ضریب کاپا به ترتیب 

نقطه  346نقطه  451که از  دهدمینشان  1400شد. نتایج سال 
صحت کل  چنینهمدر جایگاه واقعی خود قرارگرفته است، 

نتایج حاصل از این آمد.  دستبه 71/0و ضریب کاپا  71/76
مصنوعی در  شبکة عصبیپژوهش مبنی بر عملکرد قابل قبول 

مشابه در  هایپژوهشی اراضی با بسیاری از کاربر ییراتتغ یشپا

Lam ; Qiang and2020 ,too et al.Ya ,2015 ;)این زمینه 

2018Dogan and Bugday, )  .مطابقت دارد 
 روشبه یاراض یکاربر بندیطبقه یخطا ی ماتر 2جدول 
بر حسب  1400و  1392های سال یبرا را یمصنوع شبکة عصبی

ماتری   2. با توجه به جدول دهدمیتشان پیکسل و درصد 
تعداد دو پیکسل از کالس پوشش گیاهی  1392خطاهای سال 

آبی و مناطق مسکونی قرار داشته است.  ةاشتباه در کالس پهنبه
تعداد چهار پیکسل از مناطق بایر در مناطق مرتفع و معادن قرار 

تداخل  هاکالسپیکسل از مناطق مرتفع با سایر  35گرفته است. 
ش داشته است. شش پیکسل از مناطق مسکونی در کالس پوش

تعداد سه پیکسل از آب با  1400گیاهی قرار گرفته است. در سال 
پوشش گیاهی و معادن تداخل داشته است. تعداد شش پیکسل از 
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پوشش گیاهی در کالس آب و مناطق بایر قرار گرفته است. تعداد 
ی پوشش گیاهی، هاکالسپیکسل از مناطق بایر به اشتباه در  10

پیکسل از  30گرفته است. تعداد مرتفع قرار  هایزمینمعادن و 
کالس معادن با آب، پوشش گیاهی و مناطق بایر تداخل داشته 

مرتفع با سایر  هایزمینپیکسل از کالس  44است. تعداد 
پیکسل از مناطق مسکونی با  12تداخل داشته است.  هاکالس
 چنینهمی آب، پوشش گیاهی و معادن تداخل دارد. هاکالس

ای که برای آب در درصد نمونه 100از  که ددهمینشان  2جدول 
درصد آن در کالس آب قرار گرفته و  89/48نظر گرفته شده 

 هایزمیندرصد آن در مناطق با پوشش گیاهی، معادن و  11/51
ای که برای پوشش درصد نمونه 100مرتفع قرار گرفته است و از 
درصد آن در همین کالس قرار  67/91گیاهی برداشت شده 

مرتفع و  هایزمیندرصد به اشتباه در کالس  9گرفته و حدود 
 گرفته است. مناطق مسکونی قرار

 

 
 یاصل یهامولفه یلآمده از تحل دستبه یژهو یرمقادجهت نمایش  PCارائه نمودار  -6شکل 

Figure 6- Presentation of PC diagram to show the eigenvalues obtained from principal component analysis  
 

ها را نسبت به زمان اول درصد تغییرات کالس 3جدول 
مقادیر  دهد.نشان می Change Detection Statisticsروش به

یانگر کاهش سطح طبقه نما Image Differenceمنفی در ردیف 
اجرای تصویر حاصل از  7در شکل مشخص شده است. 

 7ارائه شده است. در شکل  Workflow  Change Imageابزار
تر است. بر اساس دهندة تغییرات بیشتر نشانهای روشنپیکسل
 ترین تغییرات را داشتهگیاهی بیش پوششتوان گفت می 7شکل 
بندی شده کاربری اراضی شهرستان نقشة کالسه 8شکل است. 

 8دهد. شکل نشان می 14000و  1392های الیگودرز را در سال
در هر دو سال مورد پوشش غالب منطقه که  دهدنشان می
است.  های مرتفعو زمین یاهیهای بدون پوشش گزمین ی،بررس

 1392های کاربری اراضی مورد مطالعه در دو سال در بین کالس
 آبی است. هایپهنهین مساحت مربوط به ترکم ،1400و 

ی کاربری اراضی شهرستان هاکالسمساحت  9در شکل 
نشان  1400و  1392های سالمربع در الیگودرز بر حسب کیلومتر

توان متناسب با را می 9داده شده است. نتایج استخراجی از شکل 
شش کالس کاربری اراضی به صورت زیر مورد تجزیه و تحلیل 

 هایپهنهتوان گفت که مساحت می 9با توجه به شکل  قرار داد.
کیلومترمربع  17/10به  1392کیلومترمربع در سال  01/1آبی از 
که مساحت کل رسیده است. با توجه به این 1400در سال 

توان گفت کیلومترمربع است پ  می 05/683ها حدود کاربری
و  15/0ترتیب حدود به 1400و  1392های سالآبی در  هایپهنه
ص داده ها را به خود اختصادرصد از مساحت کل کاربری 49/1

حدود  1400تا  1392آبی از سال  هایپهنهاست. میزان تغییرات 
مورد  دورة زمانیدرصد بوده است که این تغییرات در  34/1

مطالعه روندی افزایشی داشته است. بخش عمده افزایش 
کامل از سد  برداریبهرهآبی مربوط به احداث و  هایپهنه

آبی به  هاینهپهبخش دیگر افزایش  چنینهمحوضیان است. 
زیرا  ؛علت حفاری عمیق معادن سنگ در شهرستان الیگودرز است

حفاری عمیق معادن منجر به نمایان شدن آب در سطح زمین 
آبی به علت وجود خطا در  هایپهنه. بخش دیگر افزایش شودمی
آب در  هایپهنهکالس  کاربری اراضی است. زیرا بندیطبقه
ین درصد دقت را داشته است. در ترکم 1400و  1392های سال
درصد نقاط در  60، 1400درصد و در سال  48تنها  1392سال 

ین تداخل این تربیشمکان صحیح قرار گرفته است. از آنجا که 
توان نتیجه مرتفع و معادن بوده است، می هایزمینکالس با 
آبی در  هایپهنههای آموزشی انتخاب شده برای گرفت نمونه
اند و یا روش دقت انتخاب نشدهبه 5قسمت شرق شکل معادن در 
آبی این قسمت را  هایپهنهمصنوعی نتوانسته است  شبکة عصبی

 درستی تشخیص دهد. به
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 1400و  1392های سالمصنوعی برای  شبکة عصبی روشبهکاربری اراضی  بندیطبقهماتری  خطای  -2جدول 
Table 2- Land use classification error matrix by artificial neural network method for 2013 and 2021 

 پوشش گیاهی آبی هایپهنه کالس کاربری
بدون  هایزمین

 یاهیپوشش گ
 مجموع مناطق مسکونی مرتفع هایزمین معادن

 2013 2021 2013 2021 2013 2021 2013 2021 2013 2021 2013 2021 2013 2021 

آبی  هایپهنه
 )پیکسل(

22 69 0 2 0 0 0 1 0 0 0 0 22 72 

آبی  هایپهنه
 )درصد(

48.89 60 0 4 0 0 0 0.92 0 0 0 0 5.01 15.96 

پوشش گیاهی 
 )پیکسل(

1 1 88 34 0 5 0 0 0 0 1 0 90 40 

پوشش گیاهی 
 )درصد(

2.22 0.87 91.67 68 0 8.06 0 0 0 0 1.28 0 20.50 8.87 

بدون  هایزمین
پوشش گیاهی 
 )پیکسل(

0 0 0 4 72 38 1 4 3 2 0 0 76 48 

بدون  هایزمین
پوشش گیاهی 
 )درصد(

0 0 0 8 80.90 61.29 1.39 3.67 5.08 3.39 0 0 17.31 10.64 

 123 80 0 3 0 0 93 69 3 0 2 0 25 8 معادن )پیکسل(

 27.27 18.22 0 3.85 0 0 85.32 95.83 4.84 0 4 0 21.74 17.78 معادن )درصد(

 هایزمین
 مرتفع )پیکسل(

14 12 2 7 17 16 2 8 56 57 0 1 91 101 

 هایزمین
 مرتفع )درصد(

31.11 10.43 2.08 14 19.10 25.81 2.78 7.34 94.92 96.61 0 1.79 20.73 22.39 

مناطق 
مسکونی 
 )پیکسل(

0 8 6 1 0 0 0 3 0 0 74 55 80 67 

مناطق 
مسکونی 
 )درصد(

0 6.96 6.25 2 0 0 3.85 2.75 0 0 94.87 98.21 18.22 14.86 

مجموع 
 )پیکسل(

45 115 96 50 89 62 72 109 59 59 78 56 439 451 

 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 مجموع )درصد(

 کاربری اراضی بندیطبقهپ  از  راتییتغ یآشکارساز -3جدول 
Table 3- Detection of changes after land use classification 

 مناطق 
 یمسکون

بدون  هایزمین
 پوشش گیاهی

 هایزمین معادن
 مرتفع

پوشش 
 گیاهی

 هایپهنه
 یآب

مجموع 
 ردیف

مجموع 
 کالس

 100 100 5.44 0.60 0.65 9.76 0.11 52.91 مناطق مسکونی

 100 100 0/00 15.59 18.99 8.13 69.42 2.57 یاهیبدون پوشش گ هایزمین

 100 100 1.35 1.23 1.87 54.71 1.18 4.68 معادن

 100 100 3.33 8.32 72.58 13.16 17.51 18.88 مرتفع هایزمین

 100 100 0/00 73.03 4.27 6.94 11.69 13.93 پوشش گیاهی

 100 100 89.87 1.20 1.62 7.28 0.07 7.01 آبی هایپهنه

   100 100 100 100 100 100 مجموع کالس

   10.12 26.96 27.41 45.28 30.57 47.08 کالس ییراتتغ

   903.97 82.36 9.16- 7.68 4.42- 28.41- یرتصو اختالف
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 PCAتصویر حاصل از اجرای  -7شکل 

Figure 7- The resulting image of PCA 

 

 
 1400و  1392 هایبندی شده کاربری اراضی شهرستان الیگودرز در سالکالسهنقشة  -8 شکل

Figure 8- Land use classified map of Aligudarz City in 2013 and 2021 

 

توان گفت که مساحت پوشش گیاهی می 9با توجه به شکل 
کیلومترمربع در  66/83به  1392کیلومترمربع در سال  87/45از 
ها که مساحت کل کاربریرسیده است. با توجه به این 1400سال 
توان گفت پوشش کیلومترمربع است پ  می 05/683حدود 

و  72/6ترتیب حدود به 1400و  1392های سالگیاهی در 
ختصاص داده ها را به خود ادرصد از مساحت کل کاربری 25/12

حدود  1400تا  1392است. میزان تغییرات پوشش گیاهی از سال 
مورد  دورة زمانیدرصد بوده است که این تغییرات در  53/5
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که  دهدمیمطالعه روندی افزایشی داشته است. این نتایج نشان 
در مقایسه با ماه  1400زیر کشت در سال  هایزمینمساحت 

یباً دو برابری را داشته است. تقرافزایش  1392مشابه در سال 
رسانی به اراضی کشاورزی علت این امر احداث سد حوضیان و آب

 دست بوده است.پایین
 هایزمینتوان گفت که مساحت می 9با توجه به شکل 

کیلومترمربع در  81/320از  ی(ها و مناطق کوهستانتپه)مرتفع 
رسیده است.  1400کیلومترمربع در سال  40/291به  1392سال 

 05/683ها حدود که مساحت کل کاربریبا توجه به این
مرتفع در  هایزمینتوان گفت کیلومترمربع است پ  می

درصد  66/42و  97/46ترتیب حدود به 1400و  1392های سال
ها را به خود اختصاص داده است. میزان از مساحت کل کاربری

 30/4حدود  1400تا  1392مرتفع از سال  هایزمینتغییرات 
مورد مطالعه  دورة زمانیدرصد بوده است که این تغییرات در 

علت کاهش مساحت کاربری  داشته است. کاهشیروندی 
از  یراز ؛است سد حوضیان برداریبهرهاحداث و  ،مرتفع هایزمین

مرتفع که قبل از احداث سد آب  هایزمین یاریآب یآب سد برا
 یاریآب ینقبل از ا کهینا یاوجود نداشته،  هاآن یاریآب یبرا یکاف
صرفه نبوده، استفاده شده باتوجه به کمبود آب مقرون به هاآن
  است.

 

 
 1400و  1392 هایمربع در سالهای کاربری اراضی شهرستان الیگودرز بر حسب کیلومترمساحت کالس -9شکل 

Figure 9- The area of land use classes (Km2) of Aligudarz City in 2013 and 2021 

 
توان گفت که مساحت معادن از می 9با توجه به شکل 

کیلومترمربع در  27/22به  1392کیلومترمربع در سال  68/20
ها که مساحت کل کاربریرسیده است. با توجه به این 1400سال 
در  معادنتوان گفت کیلومترمربع است پ  می 05/683حدود 
درصد از  26/3و  03/3ترتیب حدود به 14000و  1392های سال

ها را به خود اختصاص داده است. میزان مساحت کل کاربری
بوده درصد  23/0حدود  1400تا  1392از سال  معادنتغییرات 

مورد مطالعه روندی افزایشی  دورة زمانیاست که این تغییرات در 
درصدی معادن ناشی از گسترش  23/0. افزایش داشته است

 مورد مطالعه است. ةمنطقمعادن در سطح 
مناطق بدون توان گفت که مساحت می 9با توجه به شکل 

 36/257به  1392کیلومترمربع در سال  28/269از  یاهیپوشش گ
که مساحت رسیده است. با توجه به این 1400کیلومترمربع در سال 

توان گفت کیلومترمربع است پ  می 05/683ها حدود کل کاربری
ترتیب به 14000و  1392های سالدر مناطق بدون پوشش گیاهی 

ها را به خود درصد از مساحت کل کاربری 68/37و  42/39حدود 
از مناطق بدون پوشش گیاهی اختصاص داده است. میزان تغییرات 

درصد بوده است که این تغییرات  74/1حدود  1400تا  1392سال 
مورد مطالعه روندی کاهشی داشته است. علت  دورة زمانیدر 

احداث سد  کاربری مناطق بدون پوشش گیاهی،مساحت کاهش 
اراضی استفاده شده این . زیرا از آب سد برای آبیاری است یانحوض
یر مثبت احداث سد بر پوشش تأث ةزمیندر  این پژوهشنتایج  .است

 .Balouchi et alو  Maleki et al. (2018) نتایج باگیاهی 

و  Hadianet al. (2013)و با نتایج  مطابقت دارد (2016)
Dehdari et al. (2018)  احداث سد بر پوشش  منفی یرتأثمبنی بر

خوانی و مغایرت نتایج این پژوهش با یاهی مغایرت دارد. علت همگ
پارامترهای اقلیمی، اجتماعی، اقتصادی و  متغیر بودنسایر مطالعات 

وجود شباهت و تفاوت در  نیزدر مناطق مختلف و  یزیست محیط
 است.مورد مطالعه با سایر مناطق  ةمنطق یتوپوگراف یطشرا

توان گفت که مساحت مناطق می 9با توجه به شکل 
 18/18به  1392کیلومترمربع در سال  39/25مسکونی از 

که سیده است. با توجه به اینر 1400کیلومترمربع در سال 
کیلومترمربع است پ   05/683ها حدود مساحت کل کاربری

 1400و  1392 هایدر سالمناطق مسکونی توان گفت می
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ها را درصد از مساحت کل کاربری 66/2و  72/3د ترتیب حدوبه
از مناطق مسکونی به خود اختصاص داده است. میزان تغییرات 

درصد بوده است که این  06/1حدود  1400تا  1392سال 
 داشته است. کاهشیمورد مطالعه روندی  دورة زمانیتغییرات در 

روش خطای  ،علت کاهش مساحت کاربری مناطق مسکونی
از کالس  یمناطق یراز است.مصنوعی  شبکة عصبی بندیطبقه

 یبنددسته یآب هایپهنه بخشی ازبه اشتباه  1400شهر در سال 
 .شده است
 
 گیرینتیجه -4

 شبکة عصبیروش حاکی از آن است که نتایج این پژوهش 
ی هاداده بندیطبقهمصنوعی با دقت قابل قبولی قابلیت 

نتایج استخراجی از  .دشهرستان الیگودرز داررا برای ای ماهواره
که  دهدمیکاربری اراضی شهرستان الیگودرز نشان نقشة 
ین ترکم ین وتربیشترتیب به آبی هایپهنهو  مرتفع هایزمین

در هر دو سال مورد مساحت را در بین شش کاربری مورد مطالعه 
ترتیب به ین تغییراتترکمین و تربیش چنینهماند. داشته یبررس

مورد  دورة زمانیطی  ،های پوشش گیاهی و معادندر کاربری
احداث سد حوضیان در  دلیلبهی آب سطوحاست.  داده رخمطالعه 
شبکة  بندیطبقه یخطا، حفاری عمیق معادن و 1395سال 
احداث سد  افزایش یافته است. در این منطقه یمصنوع عصبی

( هاکوهها و )تپه مرتفع هایزمینمساحت موجب شده تا حوضیان 
 یاریآب یاز آب سد برا یراز ؛یابدکاهش و بدون پوشش گیاهی 

مساحت مناطق مسکونی کاهش  استفاده شده است. این اراضی
بوده  یمصنوع شبکة عصبی بندیطبقه یاز خطا یکه ناشیافته 
بخشی به اشتباه  1400از کالس شهر در سال  یمناطق یراز ؛است
شبکة  بندیطبقه یخطا .شده است یبنددسته یآب هایپهنه از

کار رفته های آموزشی بهنمونهتواند ناشی از می یمصنوع عصبی
در استفاده از نتایج این مورد مطالعه باشد.  محدودةدر تصاویر 
سد و  محدودةالزم است توجه داشت که این نتایج برای  پژوهش
افزایش پوشش دست آمده است و هکوتاه ب دورة زمانیبرای 

گیاهی در اثر احداث سد، قابل تعمیم به کل حوضه مورد مطالعه و 
 هایپژوهشجهت انجام . نیستها در درازمدت یا دیگر حوضه

بررسی تغییرات کاربری اراضی شهرستان  ةزمیندر  تربیش
 یاچند سنجندهای ماهواره ریاز تصاو که دشوالیگودرز پیشنهاد می

 یاراض یکاربرنقشة تهیة جهت  باالتر یمکان کیبا قدرت تفک
ی هاروشاجرای دیگر  چنینهم استفاده شود. گودرزیشهرستان ال

جهت  یقیمجزا و تلف صورتبهای ماهوارهتصاویر  بندیطبقه
 توصیهو مقایسه با نتایج این پژوهش  بندیطبقه دقت بهبود
  د.شومی
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