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 2015-2005رضوی طی دوره  گیاهی استان خراسان سنجش تغییرات پوشش

 مطالعه: شهرستان خوشاب( )مورد 
 

 3*مهدی خداداد، 2رضا سارلی ،1یوسف درویشی

 ، ایرانتهران ،دانشگاه پیام نورعلوم انسانی،  ودانشکده ادبیات  ،گروه جغرافیا و برنامه ریزی شهری .1

 اردبیل، ایراندانشگاه محقق اردبیلی، علوم انسانی،  دانشکده ادبیات و ،گروه سنجش از دور .2

 گلستان، ایراندانشگاه گلستان، علوم انسانی،  دانشکده ادبیات و ،گروه جغرافیا و برنامه ریزی روستایی .3

 
 (23/10/97تاریخ پذیرش مقاله:   06/09/97)تاریخ دریافت مقاله: 

 

 چكیده
بلندمدت تغییر اقلیم که ناشی از علل نجومی  پایش تغییر عموما جهت ارزیابی فرآیندهای طبیعی، از قبیل اثرات

-گیاهی و فرآیندهای ژئومورفولوژیکی است صورت میمدت که شامل توالی پوششاست و همچنین فرآیندهای کوتاه

زدایی، کشاورزی و های انسانی از قبیل جنگلپایش تغییر جهت ارزیابی اثرات ناشی از فعالیتهمچنین،  گیرد

گونه که تغییرات محیطی انعکاس دهنده وضعیت مدیریت اراضی است، گیرد همانشهرسازی مورد استفاده قرار می

حاضر آشکارسازی  دف از پژوهش. در این راستا هتواند به ارزیابی این عملیات کمک کندهای پایش تغییر میروش

با استفاده از  2015-2005رضوی طی دوره زمانی مربوط به سال گیاهی منطقه خوشاب استان خراسانتغییرات پوشش

باشد برای بررسی و تجزیه تحلیل تغییرات از ( میGIS( و سیستم اطالعات جغرافیایی )RSهای سنجش از دور )تکنیک

 16valu با توجه به استاندارهایی که توسط ناسا ارائه شده اجرا شد که ابتدا برای هر decision tree بندیروش طبقه

انحراف از  1ی مورد مطالعه با ی تغییر در منطقهبر این اساس مشخص شده است که آستانه یک کالس تعریف شد

، افزایشی و بدون تغییر مشخص ی تغییر، مناطق دارای تغییرات کاهشیمیانگین قرار داشته است پس از تعیین آستانه

تغییر پس از برداشت واقعیات زمینی که از طریق بازدید میدانی و  سنجشهای گردیده است جهت ارزیابی دقت تکنیک

آمده  دست اساس نتایج بهقت کل و ضریب کاپا استفاده شد برآمد از د دست به Google Earth ایتصاویر ماهواره

گیاهی پایش تغییرات پوششارزیابی  در  88/0و ضریب کاپای  91با دقت کل  ارزیابی شدههای داده مشخص گردید که

 اند.به خود اختصاص دادهی مورد مطالعه منطقه

 

-های سنجش از دور، سیستم اطالعات جغرافیایی، منطقه خوشاب استان خراسانگیاهی، تکنیکپوششها: کلیدواژه

 رضوی.
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 مقدمه
های اصلی زمین است و بومگیاهی از زیستپوشش

نقش غیرقابل جایگزینی در تنظیم و حفاظت از 

ای هواسپهر، آب و خاک، کاهش غلظت گازهای گلخانه

و افزایش و حفظ ثبات آب و هوا دارد. در نتیجه، 

-گیاهی، تأثیر بزرگی بر محیطهرگونه تغییر در پوشش

 ,Weishou et alزیست طبیعی خواهد گذاشت )

 مرور به و مختلف علل به گیاهی، یاهپوشش(. 2011

 شده تغییر دچار انسانی یا و طبیعی عوامل اثر در زمان

-می قرار تأثیرتحت را اکوسیستم عملکرد و شرایط که

 مراقبت و بینیپیش سازی،آشکار به نیاز بنابراین. دهد

 سزایی به اهمیت از اکوسیستم یک در تغییراتی چنین

 امروزه(. 1393)پورخباز و همکاران،  است برخوردار

 به یاهیگپوشش ی،اراض کاربری برنامه بدون راتییتغ

 راتییتغ اکثر و است شده لیتبد حاد مشکل کی

 زییربرنامه کی بدون یاهیگپوشش یاراض کاربری

 هاآن یستیز طیمح اثرات به اندک توجه با و مدون

 کاربری راتییتغ گذشته دهه چهار در. ردیگیم صورت

 در ندهآیفز سرعت با رانیا در یاهیگپوشش ی،اراض

 نیا و است وستهیپ وقوع به نامطلوب جهات یبعض

 جا آن از. است شده یاراض بیتخر روند دیتشد باعث

 در یاهیگپوشش ی،اراض کاربری در راتییتغ که

 تکنولوژی لذا رد،یگیم صورت گسترده و عیوس سطوح

 در ارزش با و ضروری ابزار کی 1دور راه از سنجش

 کره تکراری و مکرر پوشش لیدل به راتییتغ یابیارز

 طوربه (.1393د )مهدوی و همکاران، باشیم نیزم

 سنجش هایداده از استفاده و یدانیم رییگاندازه یکل

-پوشش درصد استخراج برای عمده روش دو دور، از

 دید ساختن فراهم رینظ یاتیخصوص. باشدیمی اهیگ

-سهل ری،یپذتکرار تیقابل منطقه، از کپارچهی و عیوس

 و حاصله هایداده باالی دقت ها،داده بودن الوصول

 از استفاده که است ییهایژگیو از زمان در ییجوصرفه

 و یاهیگپوشش یبررس برای را اطالعات گونه نیا

 تیارجح هاروش ریسا به نسبت آن راتییتغ کنترل

 هاینقشه(. 1393)جباری و همکاران،  بخشدیم

 و زیستی پدیده از واقعی نمایی زمین،سطح پوشش

 گیاهی،پوشش مثل زمین سطح در موجود فیزیکی

 توسط شده ایجاد هایپدیده و برف یخ، بیابان، آب،

(. Yaghobzadeh and Akbarpour, 2011) است انسان

تبع آن  زمین و به در طول زمان، الگوهای پوشش

-مـی اراضی دچار تغییر و دگرگونی اساسی کاربری

 های منابعاصوال برای استفاده بهینه از قابـلیت شوند

های کاربری طبیعی، کسب اطـالعات دقیق از پتانسیل

آوری سنجش از امروزه، فن اراضی امری ضروری است

عنوان یک راهکار ارزشمند در جهت راه دور به

های ویژه در روند تهیه نقشهشناسایی منابع طبیعی، به

صورت کاربری اراضی، در مناطق مختلف جهان به

 )شریفی و همکاران، گیردعلمی مورد استناد قرار می

-شناسایی تفاوت فرآیند تغییرات، سازیآشکار (.1392

 آن مشاهده وسیله به پدیده یا شی یک وضعیت در ها

 (.Lu D, Weng Q. 2007است ) متفاوت هایدر زمان

-به زمین از برداریهبهر انواع شامل اراضی کاربری

 هاینقشه .است انسان گوناگون نیازهای منظور رفع

 و پدیده زیستی از واقعی نمایی زمین، سطح پوشش

گیاهی، پوشش مثل زمین سطح در موجود فیزیکی

 توسط شده ایجاد هایپدیده و برف یخ، بیابان، آب،

(. Yaghobzadeh and Akbarpour, 2011انسان است )

لذا با توجه به کاربردهای فراوان آشکارسازی تغییرات 

ها به کمک فناوری سنجش از دور برخی از این کاربرد

، تغییر پوشش 2شامل تغییرات کاربری و پوشش اراضی

و تغییرات شهری  4اندازتغییر چشم 3گیاهی و جنگلی

هایی است که جهت آشکارسازی و غیره از برنامه

گیرد )امیدوار و رات مورد استفاده قرار میتغیی

(. با توجه به مباحث مذکور، هدف از 1394همکاران، 

گیاهی حاضر آشکارسازی تغییرات پوشش پژوهش

رضوی طی دوره  منطقه خوشاب استان خراسان

های سنجش از دور با استفاده از تکنیک 2005-2015

(RS( و سیستم اطالعات جغرافیایی )GISمی ) .باشد 

 

 مبانی نظری و پیشینه تحقیق
 محیط یک در اراضی پوشش/هایکاربر نسبت از اطالع

-مهم از یکی زمان گذر در آن تغییرات نحوه و طبیعی
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 از اطالع با. باشدمی هاریزیبرنامه در موارد ترین

 توانمی زمان گذر در هاکاربری تغییرات نسبت

 را مقتضی اقدامات و نموده بینیپیش را آتی تغییرات

 دور از سنجش تکنولوژی حاضر حال در. داد انجام

 استخراج و محیطی تغییرات پایش برای وسیله بهترین

 و سرعت بیشترین که بوده اراضی هاییکاربر/پوشش

 سنجش زمانه چند هایهداد از استفاده با. دارد را دقت

 به نسبت توانمی هزینه و زمان کمترین با دور از

 با سپس و نموده اقدام اراضی هایکاربری استخراج

 تغییرات نسبت مختلف زمانی هایهدور در آن مقایسه

 دور از سنجش .(1394)آرخی،  نمود ارزیابی را

 برای را آن توانمی که است مفیدی بسیار تکنولوژی

 پوشش و خاک از اطالعاتی هایالیه آوردن دست به

پایش (. 1393)پورخباز و همکاران،  برد کاربه گیاهی

زمانی و دقیق تغییر عوارض سطح زمین برای درک 

های های متقابل بین انسان و پدیدهروابط و کنش

گیری بهتر خیلی مهم است. منظور تصمیم طبیعی به

-ای هستند که بههای سنجش از دور منابع اولیهداده

ر مورد های اخیطور گسترده برای پایش تغییر در دهه

امروزه با (. 1393)آرخی و نیازی،  انداستفاده واقع شده

 ریجمله تصاو از یااستفاده از تصاویر ماهواره

که قدرت تفکیک باالیی دارند و امکانات  ییهاماهواره

 یکیزیتوان با حضور فمی GISشده در محیط  فراهم

فضای  یهادقت باالیی، انواع عارضه سرعت و و کمتر

به نقشه  کرده و روز به سبز شهری را شناسایی و

(. در مورد تغییرات Bailloeul et al., 2003) وردآدر

گیاهی تحقیقات زیادی در داخل و خارج از پوشش

 ویو گردد؛ مواردی اشاره میکشور صورت گرفته که به

-روش طبقه از استفاده با تحقیق در (2011) همکاران

استخراج  به اقدام GeoEye تصاویر و 5شیءگرا بندی

 این که دادند نشان و نمودند اراضی کاربری نقشه

(. Yu et al., 2011) باشدمی باالیی صحت روش دارای

Mackie (2012) روش  ساختار تحلیل به تحقیقی در

 هاداده روش این در که داد نشان و پرداخته شیءگرا

 این که کنندمی ایجاد را قطعاتی و شده ترکیب با هم

 و بندیطبقه مشکالت حل به بسیاری قطعات کمک

. (mackie, 2013) کنندمی نهایی دقت تصویر افزایش

 تغییرات تحلیل و تجزیه به (2013) سرنی و مالوپوتی

 از سنجش از استفاده با زمین پوشش و کاربری اراضی

 تصاویر و جغرافیایی سامانه اطالعات دور،

 در پاتی تیری شهری یمنطقه در IRS ماهوارهای

 این نتایج ( پرداختند،1976-2003 یدوره طی)هند 

 مناطق توجه در قابل گسترش یدهندهنشان مطالعه

 و مناطق کشاورزی دارمعنی کاهش همچنین و شهری

 .باشدمی مطالعه مورد یدوره طی در جنگلی

Puissant ( 2014و همکاران )، استفاده با تحقیقی در 

 سطح هایجنگل نقشه تهیه به اقدام شیءگرا روش از

 اینقشه شیءگرا روش که دادند نشان و نمودند شهر

 تولید سبز عناصر قوی تفکیک با حال عین در و دقیق

(، 1390آرخی و همکاران ) (.1394)آرخی،  نمایدمی

گیاهی با پایش تغییر پوشش"در پژوهشی با عنوان 

ی سد در حوضههای سنجش از دور استفاده از تکنیک

( سال MSSبا استفاده از تصاویر سنجنده ) "ایالم

پرداخته و به  2002( سال +ETMو لندست ) 1976

این نتیجه رسیدند که روش تفاضل باند قرمز با دقت 

های پایش از بین تکنیک 0.82و ضریب کاپای  89کل 

گیری باند مادون تغییر بیشترین دقت و روش نسبت

 0.34و ضریب کاپای  64.5کل قرمز نزدیک با دقت 

گیاهی در کمترین دقت را در پایش تغییرات پوشش

(، در 1393منطقه داشته است. مهدوی و همکاران )

 هایروش انواع تحلیل و ارزیابی "پژوهشی با عنوان 

گیاهی پوشش -اراضی کاربری تغییرات آشکارسازی

 مانشت شده حفاظت هایجنگل موردی: )مطالعه

( TMای )با استفاده از تصاویر ماهواره "ایالم( استان

به آشکارسازی  2007( سال +ETM) 1988سال 

 استان مانشت شده حفاظت جنگلی منطقه تغییرات

تفاضل  روش ایالم پرداختند و نتایج بیانگر این بود که

و ضریب کاپای  99.5کل  دقت با قرمز مادون باند

تغییر  های آشکارسازیدرصد از بین تکنیک 98.2

روش  و دقت بیشترین مطالعه این در استفاده مورد

CCA2  درصد 65.2و ضریب کاپای  71.9با دقت کل 

 کاربری تغییرات آشکارسازی در را دقت کمترین
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اند. مطالعه داشته مورد منطقه گیاهیپوشش-اراضی

 "(، در پژوهشی با عنوان 1393جباری و همکاران )

 با مراتع گیاهی پوشش درصد تغییرات بررسی

 سمیرم منطقه ای درماهواره تصاویر از استفاده

با استفاده از  1388تا  1383های طی سال "اصفهان

تغییرات  AWiFSو  WiFSهای تصاویر سنجنده

-اندازه همزمان طور را به سال دو هر گیاهیپوشش

 که داد نشان که نتایج طوری کردند. به گیری

باشد می مرتبط هم با گیاهیپوشش طبقات تغییرات

 افزایش موجب طبقه یک در مساحت کاهش و

(، در 1394شود. آرخی )می دیگر طبقات در مساحت

پوشش/  تغییرات آشکارسازی "پژوهشی با عنوان 

-ماهواره تصاویر شیءگرای پردازش با اراضی کاربری

 دوره طی در " Idrisi selviافزار نرم از استفاده ای با

 اراضی پوشش/ کاربری ساله تغییرات 25 زمانی

آبدانان را مورد بررسی قرار داده و به این نتیجه  منطقه

 شاهد ،1389 تا 1364 هایسال فاصله رسیده که در

 خوب و متوسط پوشش مرتعی با اراضی کاهشی روند

 طریق از منطقه در تخریب کلی روند بیانگر که بوده

-کاربریتوسط  خوب و متوسط مراتع شدن جایگزین

چاهکوهی  باشد. زارعبایر می اراضی و فقیر مرتع های

 ارزیابی "(، در پژوهشی با عنوان 1395و همکاران )

 و خشک مناطق مراتع گیاهی پوشش مکانی تغییرات

 شناسیهای بومسنجه از استفاده با خشکنیمه

 پشتکوه مراتع موردی: سرزمین )مطالعه سیمای

 تراکم سنجه رسیدند که به این نتیجه "یزد( استان

 اما دارد، تفکیک طبقات بر را تاثیر بیشترین حاشیه

 سیمای هایسنجه گیاهی هایتیپ نقشه مورد در

-مهم سنجه و داشتند اهمیت اندازه یک به سرزمین

 واحدهای تفکیک به نسبت و مشخص نشد تری

 نهایت در داشتند. کمتری تفکیک قدرت زمین شکل

 که هاییو سنجه تفکیک تابع تشخیص، آنالیز انجام با

 تفکیک زمین،شکل طبقات و گیاهی هایتیپ بین

 تشخیص آنالیز نتایج شد. مشخص کردند، ایجاد

و  حاشیه تراکم لکه، تعداد هایکه سنجه داد نشان

 سرزمین سیمای هایلکه شکل خوردگیپیچ شاخص

 از را شکل زمین و گیاهیتیپ توانند واحدهایمی

 کنند.  تفکیک یکدیگر
 

 محدوده مورد مطالعه

کیلومتر  1886شهرستان خوشاب با وسعتی بالغ بر 

 36مربع در شمال غربی استان خراسان رضوی بین 

دقیقه عرض  50درجه و  36دقیقه تا  20درجه و 

 51درجه و  58دقیقه تا  42درجه و  57جغرافیایی و 

آباد شهر سلطان دقیقه طول جغرافیایی و همچنین

دقیقه عرض  24درجه و  36کز شهرستان در مر

دقیقه طول جغرافیایی قرار  2درجه و  58جغرافیایی و 

گرفته که از جنوب به شهرستان سبزوار، از شمال به 

شهرستان اسفراین، از غرب به شهرستان جوین و از 

-های نیشابور و فیروزه محدود میشرق به شهرستان

رستان جمعیت شه 1390شود طبق سرشماری سال 

آهن نفر اعالم گردیده است راه 37914برابر با 

سراسری و جاده ترانزیتی آسیای میانه از مرکز 

گذرد. از نظر تقسیمات کشوری شهرستان خوشاب می

از توابع بخش مرکزی  1368خوشاب تا سال 

 1368تا در سال  .شدشهرستان سبزوار محسوب می

ن شهرستابه  1389بخش خوشاب تأسیس و در سال 

شهرستان خوشاب در حال حاضر شامل  ارتقا پیدا کرد

آباد، )سلطان دهستان پنجدو بخش )مرکزی، مشکان(، 

پارچه روستا  74یام( و رباط جز، طبس، مشکان و دره

 .(1)شکل  شودو آبادی دارای سکنه می

 

 



ر               89                               94-85، صفحات 1398 تابستان، دوم، شماره اولسال                  جغرافیایی محیط فصلناهم توسعه پایدا

 

 
 توسعه پایدار محیط جغرافیایی

89 

 

 

 

 
 رضوی خراسانموقعیت شهرستان خوشاب در استان  :1شكل 

 (1396 )منبع: نگارندگان،

 

 مواد و روش تحقیق
 و تغییرات کاربری اراضی ابزاری برای تجزیه

ریزی و مدیریت زیست، برنامههای محیطتحلیل

افزاری برای ساز تغییر زمین، نرمضروری است. مدل

شناختی است که برای بوم ایجاد توسعه پایدار

تشخیص مسئله مبرم و رو به افزایش تغییرات 

زیستی طراحی  سرزمین و نیازهای تحلیل حفظ تنوع

صورت ابزار جانبی درون  شده است و به و ساخته

وجود داشته، همچنین  TerrSetافزار سامانه نرم

در دسترس  نیز ArcGISافزار صورت افزونه برای نرمبه

ساز تغییر زمین، ابزاری را در اختیار قرار است مدل

توان به ارزیابی و دهد که به کمک آن میمی

تغییرات کاربری اراضی و اثرات آن  سازی تجربیمدل

ها پرداخت بر محدوده مورد مطالعه و نیز زیستگاه

های جهت پردازش داده(. 1393، آرخی و اصفهانی)

گرفته شد که  آن بهره product land coverمادیس از 

هایی که در ارتباط با  productترین یکی از پرکاربرد

باشد آن می product land coverمادیس طراحی شده 

گیرد این صورت ساالنه مورد استفاده قرار میکه به

و  250-500های تفکیک مکانی سنجنده با توان

محدوده باند طیفی در  36کیلومتر از  1همچنین 

مرئی، مادون قرمز بازتابی و مادون قرمز حرارتی 

های بردتواند برای کاربرخوردار هست و به خوبی می

ها مورد زمین، آتمسفر و اقیانوسمختلف سطح، سطح

بررسی و تحلیل منظور  گیرد. بهاستفاده قرار می

خوشاب گیاهی در منطقه پروفیل تغییرات پوشش

 هایستفاده از شاخصبا ااستان خراسان رضوی 

NDVI  و EVI محصولMOD12Q1   سنجنده مادیس

استفاده گردید تصاویر  2015 ،2005 هایسال در

 متر و 500 صورت سالیانه با توان تفکیکمریوطه به

-صورت ترکیبی از دادهسیستم مختصات سینوسی به

تهیه شده است. برای بررسی  terraو  aquaهای 

 decision treeبندی روش طبقه تغییرات با استفاده از

با توجه به استاندارهایی که توسط ناسا ارائه شده اجرا 

شد و در گام بعدی نقشه تغییرات آن محاسبه گردید. 

به تجزیه تحلیل  Arc Gisافزار سپس با استفاده از نرم

شد اینکه چه کاربری با چه  این تغییرات پرداخته

 یافته است درصد تغیراتی به کدام محدوده تعلق

 .(2)شکل 
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 مراحل انجام کار :2شكل 

 

 های تحقیقیافته
های سرزمین، جهت آشکارسازی بهنگام آشفتگی

و اقدام جهت کنترل، جبران و یا  عموق کشف به

 اطالعات این. باشدمی کاهش آن، گامی بسیار اساسی

برای بررسی روند توسعه نابهنجار سرزمین و کاهش 

-ها و زیرساختطبیعی، انسان عاثرات منفی آن بر مناب

ها و افزایش سری سطح آگاهی عمومی، مورد نیاز 

هایی با هستند و در این فرایند، تولید مستمر نقشه

، یکی از دقت مطلوب از عناصر مختلف سرزمین

های منابع طبیعی و محیط مهم نظارت عرصهابزارهای 

زیست است به دلیل محدودیت موجود در اخذ و تهیه 

ای از مناطق وسیع در محدوده زمانی تصاویر ماهواره

مشخص، به ناچار ممکن است موزائیکی از تصاویر تهیه 

-های مختلف برای تهیه نقشه پوشششده در زمان

د و یا نیاز به گیاهی یکپارچه مورد استفاده قرار گیر

های متمادی باشد بررسی خصوصیات پوشش در سال

لذا الزم است تحلیل درستی از روند تغییرات فصلی هر 

سال موجود باشد تا  نوع پوشش گیاهی در طول یک

های بهینه برای این منظور انتخاب گردد در زمان

پایش تغییرات پوشش گیاهی، الزم است میان 

ت تدریجی و یا ناگهانی متاثر با تغییرا تغییرات فصلی

در این تحقیق فرض  .ل شدئاز فرو افت عرصه، تمایز قا

های زمانی بلندمدت بر این است که با تحلیل سری

توان چنین تغییراتی را پایش ای میهای ماهوارهداده

تغییرات پوشش  نمود لذا در این تحقیق، پروفیل

 سنجنده MOD11Q1 گیاهی با اسیتفاده از محصول

 طول در EVI و NDVI هایمادیس و محاسبه شاخص

در منطقه خوشاب استان  2015و  2005های سال

کالس کاربری اراضی مورد  16خراسان رضوی برای 

تحلیل و بررسی قرار گرفته است نتایج تحقیق نشان 

دهد که الگوی تغییرات پوشش گیاهی  با استفاده می

کاربری برای هر کالس  EVI و NDVI از دو اندکس

طور کلی افزایش، ثبات و سپس باشد و بهمتفاوت می

دهد کاهشی منطقی را در طول بازه یک ساله نشان می

تواند به محققین در شناسایی انواع پوشش از که می

نتیجه در انتخاب بازه زمانی مناسب اخذ  یکدیگر و در

تصویر جهت بررسی تغییرات پوشش در منطقه مورد 

کارگیری ه در این راستا، با ب .دمطالعه، کمک نمای

-ابزارهای سنجش از دوری در گام اول مطالعات، می

توان زمان آغاز انحراف تغییرات به سمت ناهنجاری و 
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طور مثال انحراف از هروند آنها را تشخیص داد. ب

که همان تغییرات فصلی  زمین فنولوژی نرمال سطح

تواند توسط گیاهی است می زمین حاوی پوشش

-شود و فعالیت ای تصویر برداریهای ماهوارهسنجنده

نرخ نابودی  :مانند)مت جنگل الزدایی، سهای جنگل

های آب و هوایی را خشکسالی و آنومالی (درختان

ها، وی ماهوارهر های تعبیه شده برنشان دهد سنجنده

از  وسیعی نواحیمنظم و مستمر  هایریگیاندازه

سازند که برای بررسی اثرات پذیر میسرزمین را امکان

ایجاد آشفتگی در  بیندهایی که موجآبسیاری از فر

های هستند مانند آشفتگی بشوند، مناسسرزمین می

، زیستی (هایالبسوزی و س، آتشخشکسالی)فیزیکی 

زدایی، جنگل)و انسانی  (هاخوار و پاتوژنحشرات گیاه)

رسی . هدف از این مطالعه، بر(شهرنشینی و کشاورزی

و تحلیل پروفیل تغییرات پوشش گیاهی در منطقه 

-با استفاده از شاخصخوشاب استان خراسان رضوی 

سنجنده  MOD11Q1 محصول EVI و NDVI های

تصاویر . باشدمی 2015 ،2005 هایمادیس در سال

 متر و 500صورت سالیانه با توان تفکیک وطه بهبمر

-دادهصورت ترکیبی از سیستم مختصات سینوسی به

تهیه شده است. برای بررسی  terra و aqua های

 decision tree بندیتغییرات با استفاده از روش طبقه

که توسط ناسا ارائه شده اجرا  با توجه به استاندارهایی

یک کالس تعریف شد  16valu هر شد. ابتدا برای

شود که اولین کالس که با  مقدار صفر تعیین می

است. دومین کالس با مقدار  شامل پهنه مربوط به آب

های همیشه سبز، کالس دو یک مربوط به جنگل

های جنگلی های پهن برگ، کالس سه، پهنهجنگل

های پهن برگ، ریز سوزنی، کالس چهار برگ ریزبرگ

صورت ترکیبی،کالس شش های بهکالس پنج جنگل

-زار،کالس هفت پوشش ساوانا، کالس هشت چمنبوته

 زمین زراعی، کالس 10ها، کالس تاالبزار، کالس نُه 

 13 نواحی برفی، کالس 12مناطق شهری، کالس  11

بندی مناطق طبقه 14 های پراکنده، کالسپوشش

 بندی صورتنهایت نقشه حاصل از طبقه در نشده، و

بندی پذیرفت. بعد از اینکه نقشه حاصل از طبقه

نظر صورت پذیرفت دوباره برای بررسی تغییرات مد

بندی دیگر حاصل از بیشترین تغییرات ایجاد طبقه یک

غالب یک خروجی  شده درمنطقه صورت گرفت و در

 نهایی ارائه گردید.

 

 تعیین آستانه

ها پایش تصویر از قبیل الگورتیم بسیاری از الگوریتم

و تبدیل نیازمند انتخاب  های جبرموجود در دسته

یشی و آستانه برای متمایز ساختن مناطق تغییر افزا

 ,fung and ledrew) کاهشی از بدون تغییر است

معموال برای انتخاب آستانه از دو روش استفاده  (.1988

روش آماری در (2 ،فرآیند آزمون و خطا(1: شودمی

این مطالعه از روش آماری که بر اساس انتخاب یک 

انحراف معیار مناسب از میانگین است استفاده شد. 

با هر واحدی ثابت شود از روش برای اینکه وزن اعداد 

شود برای استاندارد کردن استاندارد کردن استفاده می

 :استفاده گردید 1ی ها از رابطهداده

 (1 رابطه

      
 x مقدار عددی هر پیکسل و xi ی فوقرابطهدر 

ها انحراف معیار پیکسل s ها همچنینمیانگین پیکسل

باشد در نهایت هم استاندارد شده متغییر می z مقدار

های برای تعیین بهترین آستانه انحراف از میانگین

و  و غیره بررسی شد   ،5/1  ،2مختلف از قبیل 

بهترین آستانه جهت تعیین مناطق تغییر و بدون تغییر 

( )شکل 1)جدول  مشخص گردید افزایشی و کاهشی

3). 
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 ارزیابی دقت تكنیک سنجش تغییرات :1جدول 

 
 1396های تحقیق،منبع: یافته

 

 
 

 2005: تغییرات کاربری اراضی/پوشش گیاهی شهرستان خوشاب در سال 3شكل 

 1396 های تحقیق،یافتهمنبع: 

 

 بحث و نتیجه گیری
منظور آشکارسازی تغییرات و تجزیه  در این مطالعه به

با  decision tree بندیتحلیل تغییرات از روش طبقه

که توسط ناسا ارائه شده اجرا  توجه به استاندارهایی

کالس تعریف شد یک  16valu شد. که ابتدا برای هر

شود که شامل اولین کالس که با مقدار صفر تعیین می

پهنه مربوط به آب است. دومین کالس با مقدار یک 

-های همیشه سبز، کالس دو جنگلمربوط به جنگل

ریز های جنگلی برگهای پهن برگ، کالس سه، پهنه

برگ، کالس های پهنسوزنی، کالس چهار برگ ریز

 زار،کالس شش بوته صورت ترکیبی،های بهپنج جنگل

زار، کالس هفت پوشش ساوانا، کالس هشت چمن

 11 زراعی، کالسزمین 10ها، کالس کالس نُه تاالب

 13 نواحی برفی، کالس 12مناطق شهری، کالس 

بندی مناطق طبقه 14 های پراکنده، کالسپوشش

بندی صورت در نهایت نقشه حاصل از طبقه نشده، و

بندی از اینکه نقشه حاصل از طبقه پذیرفت. بعد

نظر صورت پذیرفت دوباره برای بررسی تغییرات مد

بندی دیگر حاصل از بیشترین تغییرات ایجاد یک طبقه

غالب یک خروجی  منطقه صورت گرفت و در شده در

بر این اساس مشخص شده است که  نهایی ارائه گردید

انحراف  1ی مورد مطالعه با ی تغییر در منطقهآستانه

ی از میانگین قرار داشته است پس از تعیین آستانه

تغییر، مناطق دارای تغییرات کاهشی، افزایشی و بدون 

تغییر مشخص گردیده است جهت ارزیابی دقت 

های پایش تغییر پس از برداشت واقعیات تکنیک

 ایزمینی که از طریق بازدید میدانی و تصاویر ماهواره

Google Earth   به دست آمد، از دقت کل و ضریب

کاپا استفاده شد بر اساس نتایج به دست آمده مشخص 

 را در 88/0و ضریب کاپای  91گردید که با دقت کل 
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ی مورد گیاهی منطقه تغییرات پوشش پایش ارزیابی

 از یاعمده بخشاند. به خود اختصاص دادهمطالعه 

 معد از یناش خوشاب منطقه در یشیافزا راتییتغ

 یروین جذب یبرا منطقه در یشغل یهافرصت وجود

 فشار که منطقه ساکنان یاقتصاد فقر و مازاد کار

 به یسنت یدامدار طرق از چمنزار پوشش با مناطق

 را هاچمنزار سطح کاهش و دهیرس خود حد نیباالتر

 که کرد انیب توانیم مجموع در است داشته دنبال به

 مربوط یهایژگیو متفاوت راتییتغ سنجش یهاروش

 و مناسب ییتنها به یروش چیه و داشته را خود به

 خاطره ب و باشدینم موارد تمام یبرا استفاده قابل

 یهاروش عمل در مناسب روش کی ییشناسا یسخت

 نیبهتر کردن فراهم یبرا راتییتغ سنجش مختلف

 سهیمقا یفیک یابیارز ای یدرست یابیارز براساس جهینت

های پوششی کاربری 2005در سال  شود شیآزما و

 مربوط به منطقه خوشاب که مساحتی بالغ بر

از سطح استان خراسان رضوی را به خود  1716/1909

های مربوط به این دوره اختصاص داده است کاربری

گیاهی زار، زمین زراعی، پوششجمله بوته زمانی از

باشد که برآورد تغییرات رخ داده پراکنده، چمنزار می

های مذکور بیشترین تغییرات به ترتیب در کاربری

های قسمت زار، دربوته –مربوط به پوشش چمنزار

غربی شهرستان و کمترین تغییرات مربوط به شمال

غربی و های شمالگیاهی پراکنده در قسمتپوشش

باشد. همچنین بنا به مشاهدات میانی شهرستان می

دهد که ان مینش 2015 رخ داده مربوط به تصویر سال

به  2005 های چمنزاری که در تصویر سالکاربری

زار تبدیل شده بودند کمترین تغییرات را به خود بوته

های مربوط به بوته زار اختصاص داده همچنین کاربری

را در این سال به خود اختصاص  بیشترین تغییرات

گیاهی پراکنده تغییر  زار به پوششاند که از بوتهداده

اند. در نهایت با توجه به تغییرات مشاهده شده یافته

توان چنین نتیجه گرفت که این تغییرات بیشتر می

متر با  2260متر تا  1400مریوط به رنج ارتفاعی 

 اند.درصد بوده 99تا  15ضریب شیب 
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