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چکیده
هدف از پژوهش حاضر ،استخراج و کشف تغییرات کاربری اراضي از تصاویر ماهوارهای با مدل شيءگرا و همچنین پیشبیني این
تغییرات با مدل زنجیرۀ مارکف تا سال  0353در حوضۀ آبریز زیلبیرچای است .با توجه به اینکه تفکیک برخي محصوالت از همدیگر
مانند گندم آبي و دیم ،زراعت آب ي و باغات در تصاویر با تفکیک مکاني متوسط مانند تصاویر لندست و روشهای شناختهشدۀ پیکسل
پایه بهسختي صورت ميگیرد ،بنابراین در تحقیق حاضر مدل شيءگرا بر مبنای روش دانشپایه با استفاده از میانگین و انحراف معیار
شاخص پوشش گیاهي و ویژگيهای توپوگرافي منطقه ،همچنین تصویر  OLIبا تاریخ  0373بهکار گرفته شد و اعتبارسنجي آن با ضریب
کاپا  3/61و صحت کلي  3/63صورت گرفت ،سپس نتیجۀ آن در تصویر  TMنیز استفاده شد (ضریب کاپا برابر با  3/65و صحت کلي
 .)61درنهایت بعد از تجزیهوتحلیل تغییرات رخداده ،پیشبیني زماني کاربریها صورت گرفت .نتایج طبقهبندی تصاویر نشاندهندۀ
رشد مساحت کاربریهای مسکوني ،باغات و زراعت آبي بهترتیب  20 ،73و  km2 33در طول  06سال است که این رشد نشاندهندۀ
مصرف زیاد آب در منطقه است .همچنین در  73سال آینده نیز که براساس الگوی  06سال قبل و با مدل تحلیل زنجیرۀ مارکف بوده،
این رشد بهترتیب تا میزان  01 ،6و  km2 6خواهد بود .ازطرفي مقایسۀ تناظر به تناظر نقشههای طبقهبندی دو بازۀ زماني ،نشاندهندۀ
تبدیل کاربریهای کم مصرف مثل گندم آبي به محصوالت زراعي آبي است؛ ازاینرو لزوم استفاده از یک مدیریت بهینه و کارآمد
بهمنظور دستیافتن به توسعۀ پایدار ،مکانیزهکردن سیستم های آبیاری و کنترل مصرف عوامل انساني در منطقه اجتنابناپذیر است.
واژههای کلیدی :کاربری اراضي ،روش شيءگرا ،پیشبیني ،زنجیرۀ مارکف ،زیلبیرچای.
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گسترده به دو روش پس از طبقهبندی 9و پیش از
0

یکی از ابزارهای مؤثر در زمینۀ مطالعات محیطزیست

طبقهبندی تقسیم میشود ( .)Singh, 1989: 990در

و علوم زمین ،استفاده از فناوری سنجش از دور و

رویکرد اول با استفاده از سری زمانی تصاویر

بهرهگیری از دادههای ماهوارهای است (علویپناه،

چندطیفی ،ابتدا طبقهبندی صورت میگیرد؛ سپس با

 .)02 :9731سنجش از دور به جهت ارائۀ اطالعات

مقایسۀ طبقهبندیها ،کشف تغییرات در هر کدام از

بهروز ،پوششهای تکراری ،سنجش در محدودههای

انواع کاربریها صورتمیگیرد ،بهعبارت دیگر مشخص

طیفی متفاوت ،ارزان بودن ،تنوع اشکال داده ،سنجش

میشود که در یک کاربری چه مقدار از مساحت آن

کمی و رقومی پدیدههای سطح زمین ،در ارزیابی

تغییر نیافته و چه مقدار از مساحت آن به کدام نوع

منابع طبیعی از اهمیت باالیی برخوردار بوده و بهترین

کاربری یا کاربریها تبدیل شده است؛ اما در روش

وسیله در تهیۀ نقشههای کاربری و پوشش اراضی

پیش از طبقهبندی که اکثرا در تصاویر چندطیفی با

محسوب میشود (.)Yan,2003:3وجود آمار و اطالعات

تفکیک زمانی باال مانند مودیس ،نوآ و ...بهکار میرود،

دقیق ،صحیح و بهنگام ،عامل حیاتی برای کلیۀ

نوع تغییر در هر کدام از کاربریها مشخص نمیشود.

برنامهریزیهاوتصمیمگیریهایکالناقتصادی،فرهنگی،

در روش پس از طبقهبندی (روش مورد استفاده در

اجتماعی و ...در کشور است .آگاهی از انواع پوشش

تحقیق حاضر) دقت کشف تغییرات به دقت روش

سطح زمین و فعالیتهای انسانی در قسمتهای

طبقهبندی بستگی دارد .همچنین انتخاب روش ،به

مختلف آن و به عبارت دیگر نحوۀ استفاده از زمین،

هدف مطالعه و دادههای در دسترس بستگی دارد.

بهعنوان اطالعات پایه برای مدیریت و برنامهریزیهای

با توجه به اینکه استخراج اطالعات پوشش و کاربری

مختلف از اهمیت ویژهای برخوردار است .در راستای

زمین از دادههای سنجش از دور رو بهفزونی است؛

آگاهی از انواع کاربری و پوشش اراضی ،کشف تغییرات

به همین دلیل تحقیقات زیادی دربارۀ روشهایی

در کاربری و پوشش اراضی بهدلیل تأثیرپذیری آن در

برای افزایش دقت طبقهبندی صورت گرفته است

تغییرات اقلیم بهصورت مقیاس محلی و منطقهای،

( ،Foody etal,2004: 198رضاییمقدم و همکاران،

آب ،کربن و اکوسیستم از اهمیت ویژهای برخوردار

 )51 :9711و از طرفی تحلیل تغییرات و همچنین

بوده و یکی از مؤثرترین فاکتورها در تغییرات محیطی

بهدنبال آن پیشبینی تغییرات برای بازههای زمانی

محسوب میشود ( ;Grimm et al, 2008: 757

آینده وابسته بهروش مورد استفاده در طبقهبندی

.)Yu et al, 2016:37; Turner et al, 2007: 20668

است؛ بنابراین در تحقیق حاضر روش شیءگرا با تکیه

دادههای سنجش از دور بهطور گسترده برای دست

بر روش دانشپایه مورد استفاده قرارگرفت .اینروش

یافتن به چنین اهدافی مورد استفاده قرار گرفته است

بهدلیل بهرهمندی از الگوریتمهای دانشپایه و استفاده

( De Fries et al, 1998: 3142; Peng et al, 2012:

از اطالعاتهندسی و بافت پدیدهها نسبت بهروشهای

.)4788; Zhang etal,2014:142;Yu et al, 2016: 38

پیکسل پایه قویتر عمل میکند

روشهای مختلفی نیز برای تحلیل تغییرات پوشش و

(.)Blaschke,2010:14;Dragutetal,2012:22

کاربری اراضی توسعه یافته است که با یک دید
1-Post Classification
2-Pre Classification
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هر چند تعیین مقیاس ،ضریبهای فشردگی و شکل
در روش شیءگرا برای سگمنتسازی ،بستگی به
تفکیک مکانی تصاویر مورد استفاده دارد و ازطریق
آزمون و خطا بهدست میآید .یان ( )0227در تحقیقی
روشهای پیکسل پایه و شیءگرا را در فرایند اکتشاف
کانیهای زغالسنگ موردمقایسه قرار داد و با پردازش
تصاویر ماهوارۀ استر نقشههای کاربری اراضی مختلفی
را تهیه کرد و نتیجه گرفت که روش شیءگرا در
مقایسه با روشهای پیکسل پایه کارآمدتر عمل
میکند .والتر ( )0222با پردازش تصاویر ماهوارهای و
استفاده از روشهای پیکسل پایه و شیءگرا ،روش
شیءگرا را در مقایسه با دیگر مدلها کارآمدتر معرفی
کرد .همچنین دیگر محققان ازجمله اوروک و
همکاران ( ،)0222زعو و همکاران ( )0221نیز با
تحقیقات خود کارآمدی روش شیءگرا را تأیید کردند.
والتر ( )0222از تصاویر ماهوارهای استفاده کرد و با
بهرهگیری از روشهای طبقهبندی پیکسل پایه و
شیءگرا ،نقشۀ آشکارسازی تغییرات را استخراج کرده،
سپس نقشههای کاربری اراضی را برای دو دوره با
استفاده از روشهای فوق بهدست آورده و سپس نقشۀ
تغییرات را تهیه کرده است .یو و همکاران ( )0295با
استفاده از روش پیکسل پایه و شیءگرا ،کاربری
اراضی منطقۀ بیجینگ 9را از تصاویر  TMاستخراج و
کشف تغییرات کردند و با ضریب کاپای  2/32در
روش شیءگرا نسبتبه روش پیکسل پایه با ضریب
 2/51طبقهبندی و کشف تغییرات کردند.
آرخی ( )9712از تصاویر ماهوارهای  TMو ETM+
استفاده کرده و با اعمال روش شیءگرا تغییرات کاربری
منطقۀ آبدانان را در سالهای  9731 ،9752و 9731
آشکارسازی کرد .این محقق در کار خود نتیجه گرفت
که در آشکارسازی تغییرات ،روش طبقهبندی شیءگرا
از دقت باالیی برخوردار است .کاربری زمین در حوضۀ
1-Beijing

سد گلستان با استفاده از اطالعات کمکی موجود و
آنالیز تصاویر لندست  3توسط سعادت و همکاران
( )0299برای سه تاریخ مجزا مورد بررسی قرار گرفت
و نتایج آن نشاندهندۀ مناسببودن تصاویر تابستانی
برای نقشههای کاربری زمین است .اندریانی ()9717
با استفاده از روش تحلیل زنجیرۀ مارکف به پیشبینی
تغییرات کاربری باغ در منطقۀ صوفی چای پرداخت و
نتیجه گرفت با اعمال نسبت خطای  2/290میتوان
پیشبینی دقیقتری از این مدل بهدست آورد .با توجه
به تحقیقات انجامیافته در مقایسه با روشهای پیکسل
پایه و شیءگرا ،محققان بر دقیقتر بودن روش
شیءگرا تأکید داشتهاند؛ ازاینرو در تحقیق حاضر ،این
روش برای طبقهبندی تصاویر ماهوارهای لندست در
بازههای زمانی  9133و  0291مورد استفاده قرار
گرفت .با توجه به شرایط توپوگرافی منطقه و استفادۀ
بیش ازحد از آبهای زیرزمینی برای آبیاری
کاربریهایی مانند درختان میوه ،زراعت آبی و گندم
آبی ،لزوم پیشبینی تغییرات و توسعۀ این کاربریها
در زمان آینده با استفاده از مدل زنجیرۀ مارکف کامال
محسوس است و برای اطالعرسانی به مدیران مربوط
در زمینۀ طرحریزی برای جلوگیری از مصرف بیش از
اندازه از آبهای زیرزمینی در حوضۀ آبریز زیلبیرچای
و همچنین با توجه با اینکه روش و هدف مذکور در
منطقۀ مورد مطالعه تاکنون مورد تحقیق قرار نگرفته،
پژوهش حاضر صورت گرفت .درضمن استفاده از
پارامترهایی مانند ارتفاع ،شیب ،همچنین شاخص
پوشش گیاهی و تصاویر در زمانهای مختلف سال با
توجه به الگوی کشت میتواند برای تحقیقات بعدی
صورتگرفته با روش شیءگرا راهگشا باشد و
طبقهبندیهای دقیقتری را باعث شود.
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بعد از آن به همین نام خوانده میشود .رودخانۀ

منطقه مورد مطالعه
محدودۀ مورد مطالعه موسوم به حوضۀ آبریز
زیلبیرچای با وسعتی معادل  0103کیلومترمربع در
 32کیلومتری شمال شهرستان تبریز واقع شده است.
مساحت اعظم این حوضه در آذربایجان شرقی و
مساحت اندکی نیز در آذربایجان غربی واقع شده
است .این حوضه بخشی از حوضۀ آبریز رودخانۀ ارس
است که با روند شرقی -غربی از پیوستن رودخانۀ
زنوزچای تشکیل شده است و در شمال غرب حوضه و
در نقطۀ خروجی به رودخانۀ قطورچای میپیوندد که

قطورچای با روند جنوبی -شمالی به رودخانۀ ارس
ملحق میشود .موقعیت مطلق حوضۀ مورد مطالعه در
محدودۀ  21 ،22تا  25 ،92شرقی و ̍73 ،93
تا  73 ،22شمالی واقع شده است .ماکزیمم ارتفاع
حوضه  7033متر بوده و حداقل ارتفاع در محل
خروجی حوضه  173متر از سطح دریاست .شکل
شمارۀ  9موقعیت منطقه را در شمال غرب ایران و
آذربایجان نشان میدهد.

شکل  :7موقعیت منطقۀ مورد مطالعه و ارتفاع آن

تهیه و ترسیم  :نگارندگان9715 ،

مواد و روش
دادههای مورد استفاده
در تحقیق حاضر از تصاویر ماهوارهای لندست 1
( )TM9و لندست  )OLI0( 3استفاده شده است.
جدول شمارۀ  9مشخصات تصاویر مورد استفاده را
نشان میدهد .ابزار  GPSمدل گارمین و سامانۀ
گوگلارث برای برداشت نقاط تعلیمی و تستی و
تصویر رقومی ارتفاعی استر با اندازۀ پیکسل  03متر

1-Landsat Thematic Mapper
2-Operational Land Imager

برای تولید الیۀ ارتفاع و شیب منطقۀ مورد مطالعه،
نرمافزارهای تخصصی  eCognition8.7برای طبقهبندی
تصاویر ENVI5.1 ،برای محاسبۀ شاخصهای پوشش
گیاهیومسکونی و محاسبۀ صحت طبقهبندی همچنین
آشکارسازی تغییرات بهروش پس از طبقهبندی،
 IDRISI17برای پیشبینی و آیندهپژوهی نرمافزار
 ARCGIS10.1برای مراحل پسپردازش طبقهبندی
مورد استفاده قرار گرفتند.
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جدول  :7مشخصات و ویژگيهای تصاویر ماهوارهای مورد استفاده

زمان تصویربرداری (شمسی و میالدی) نوع سنجنده مسیر -ردیف و ماهواره تفکیک مکانی (متر)
9712/29/01 – 0291/93/22

OLI

9712/27/91 -0291/21/25

OLI

9712/21/93 -0291/23/23

OLI

9712/23/91 -0291/99/92

OLI

72

9755/20/93 -9133/23/21

TM

72

9755/27/93 -9133/23/25

TM

9752/22/01 -9131/02/3

TM

9755/23/00 -9133/92/92

TM

72
LC8169033

LT5169033

72
72

72
72
72

مأخذ :نگارندگان9715 ،

روش تحقیق
آمادهسازی تصاویر :برای انجام تصحیح رادیومتریک
تصاویر لندست  3از روش پیشنهادی USGS EROS9
و در تصحیح رادیومتری لندست  1از اکستنشن
موجود در نرمافزار  ENVIبرای کالیبرهکردن تکتک
باندهای تصاویر استفاده شد .در تصحیح اتمسفری
بهدلیل وجود منابع آبی از روش کاهش عددی
پیکسلها ( )Chavez, 1996: 1029استفاده شد .برای
تصحیح هندسی در تحقیق حاضر از تصاویر اسپات
 0221و از روش تثبیت هندسی تصویربهتصویر
استفاده شد .در این تصحیح ،تقاطع جادهها بهعنوان
نقاط آموزشی انتخاب و برای نمونهگیری مجدد از
روش نزدیکترین همسایگی 0استفاده شد .در انتخاب
باندهای مناسب برای طبقهبندی نیز کمبودن
همبستگی بین باندها درنظر گرفته شد و دو باند از
بین باندهای تصاویر لندست  3و لندست  1در هر
کدام از تصاویر سنجندهها طبق جدول  9مورد
استفاده قرار گرفت .همچنین با توجه به اینکه جدا
کردن زراعت آبی ،گندم آبی و دیم ،یونجه و درختان
میوه بهدلیل متفاوتبودن فصل و ماه رشد ،نیاز به
سری زمانی تصویر در ماههای مختلف یک سال دارد؛
بنابراین تصاویری از فروردینماه تا مهرماه بدین منظور
& 1-U.S.Geological Survey Earth Resources Observation
Science
2-Nearest Neighbor

انتخاب شد (رضاییمقدم و همکاران .)30 :9711 ،سپس
شاخص پوششگیاهی ( )NDVI7برای هریک از تصاویر
محاسبه شده و با توجه به فصل رشد کاربریها از
شاخص پوشش گیاهی نیز استفاده شد .در این بین
ارتفاع و شیب منطقه نیز بهعنوان الیۀ محدودکنندۀ
کالسهای اراضی کشاورزی ،گندم آبی و باغات مورد
استفاده قرار گرفتند.
شاخص پوشش گیاهي تفاضلي نرمالشده :این
شاخص بهطور گسترده در بازیابی خصوصیات زیستی-
فیزیکی پوشش گیاهی مورد استفاده قرار گرفته و
بهعنوان یک برآوردکنندۀ الیۀ پوشش گیاهی شناخته
شده است ( .)Gandini & Usunoff, 2004: 169این
شاخص برای اولین بار توسط  Rouseو همکاران از
مرکز سنجش از دور دانشگاه تگزاس در سال 9137
بهکار گرفته شد .از تبدیالت حسابی که روی عدد
رقومی باندهای قرمز و مادون قرمز استفاده میشود،
میتوان تراکم پوشش گیاهی ،وجود یا نبود مخزن
آب ،خاک لخت ،وجود ابر ،برف و نمک را تخمین زد.
این شاخص از رابطۀ ( )9محاسبه میشود:
رابطۀ

:9

= NDVI

( NIRعدد رقومی باند مادون قرمز نزدیک) در
سنجندۀ  OLIبرابر با باند  1و در سنجندۀ  TMبرابر
3-Normalize Difference Vegetation Index
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با باند  2و ( REDعدد رقومی باند قرمز) بهترتیب در
هر دو سنجنده برابر با باند  2و باند  7است.
در تحقیق حاضر NDVI ،بهعنوان یک باند (در
زمانهای مختلف ارائهشده در جدول  )9در کنار دیگر
باندها برای طبقهبندی مورد استفاده قرار گرفت و



میانگین و انحرافمعیار این شاخص پوشش گیاهی

برای سگمنتها درنظر گرفته شد .جدول شمارۀ 0
ویژگی ممانهای این شاخص را برای زمانهای
مختلف نشان میدهد.

جدول  :0دامنۀ عددی شاخص پوشش گیاهي NDVI

زمان تصویر (شمسی و میالدی)

حداقل

حداکثر

میانگین

انحراف معیار

9712/29/01 – 0291/93/22

-2/50

2/01

2/29

2/293

9712/27/91 -0291/21/25

-2/9

2/7

2/29

2/20

9712/21/93 -0291/23/23

-2/09

2/13

2/25

2/23

9712/23/91 -0291/99/92

-2/35

2/31

2/1

2/90

9755/20/93 -9133/23/21

-2/11

2/13

2/20

2/25

9755/27/93 -9133/23/25

-2/22

2/52

2/27

2/23

9752/22/01 -9131/02/3

-2/21

9

2/23

2/90

9755/23/00 -9133/92/92
مأخذ :نگارندگان9715 ،

-2/73

2/55

2/223

2/25

شاخص پوششگیاهی  NDVIدر کنار الیههای ارتفاع
و شیب میتواند برای تفکیک کالسها بهکار گرفته
شود .با توجه به نقاط تعلیمی و اعمال آنها بر روی
شاخص در تاریخهای مختلف تصاویر و همچنین ارتفاع
و شیب ،میتوان دامنۀ عددی کالسها را تعیین کرد.
سگمنتسازی تصاویر
بعد از مرحلۀ آمادهسازی تصویر در روشهای شیءگرا،
تصاویر با توجه به شکل ،رنگ و مقیاس انتخابشده
توسط کاربر ،سگمنتسازی میشود که این شیءها
میتوانند از یک پیکسل تا چندین پیکسل را شامل
شود .الگوریتم انتخابشده توسط کاربر نیز از دیگر
عوامل مؤثر بر آنها و دقت طبقهبندی است .شیءها
مبنای طبقهبندی شیءگرا هستند و ویژگیهای
پدیدههای زمینی را شامل میشوند؛ ازاینرو کیفیت
طبقهبندی شیءگرا به دقت سگمنتسازی بستگی
دارد (.)Chaudhuri & Sarkar, 1995: 75

در مطالعۀ حاضر از الگوریتم چندتفکیکه 9که در
نرمافزار  ecognitionتعبیه شده است ،استفاده شد .این
الگوریتم فرایندی پایین -باالست که با شیءهای یک
پیکسل آغاز میشود .در مراحل بعدی ،شیءهای
تصویری کوچک در داخل یک شیء تصویری بزرگتر
ادغام میشود ( .)Baatz & Schäpe, 2000: 14بهویژه
سگمنتهای بخش مجاور تا جایی که ناهمگنی توسط
وزن و مقیاس تعیینشده متوقف نشود ،شیءهای
تصویریهمگنساختهمیشود()Zhou&Troy,2008:3125؛
بنابراین در مقیاس بزرگتر شیءهای تصویری همگنتر
و درنتیجه شیءهای بزرگتر ایجاد میشود .از دیگر
پارامترهای مؤثر در اندازۀ شیءها ،رنگ و شکل است
که جمع وزن هر دوعدد یک است (.)Trimble, 2012: 63
مطالعات قبلی نشان میدهد که عدد  2/1برای پارامتر
رنگ بهترین سگمنتها را نتیجه میدهد ( Mathieu et
 )al, 2007: 2865; Pu et al, 2011: 3291و درنهایت
پارامتر فشردگی یا نرمی است که متناسب با بافت و
1-Multiresolution Segmentation
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ویژگیهای هندسی پدیدههای زمینی تعیین میشود
( .)Oruc et al, 2004: 1در پژوهش حاضر برای
سگمنتسازی ،اطالعات مربوط به بافت ،رنگ ،شکل،
مقیاس ،میانگین و انحراف استاندارد در باندهای  2و
 3سنجندۀ ( OLIبهدلیل کمتر همبستهبودن این دو
باند انتخاب شد) و شاخص NDVIو همچنین باندهای
 7و  1سنجندۀ  TMو شاخص  NDVIهر یک از
تصاویر و الگوریتم چند تفکیکه استفاده شد.
طبقهبندی شيءگرا
در طبقهبندی شیءگرا هریک از سگمنتها با توجه
به تعریف کاربر ،پارامترهای استفاده شده و دامنۀ
عددی اختصاصدادهشده به هریک از کاربریهای
موجود در منطقه تعلق میگیرد .این پروسه در وهلۀ
اول به شناخت کاربر از منطقه بستگی دارد .همچنین
نقاط تعلیمی برداشتشده نیز به دید وسیع کاربر
کمک میکند .در طبقهبندیهای سطح ریز مانند گندم
(آبی و دیم) ،یونجه ،زراعت آبی و ...با توجه به زمان
رشد متفاوت این پدیدهها و نبود بعضی از آنها

در یکزمان مشخص ،در پژوهش حاضر برای استخراج
کاربریهای سالهای  9133و  0291از تصاویری با
زمانهای مختلف طبق جدول  9استفاده شد .میانگین
و انحراف معیار سبزینگی شاخص پوشش گیاهی
 NDVIدر هر یک از سگمنتها مدنظر قرار گرفت .در
مرحلۀ پردازش شیءگرا ،سگمنتهای تصویری موجود
براساس درجه عضویت آنها به طبقات مختلف نسبت
داده شد و هر یک از شیءهای تصویری در این روش
براساس بیشترین درجه عضویت یک کالس خاص و
براساس منطق فازی ،طبقهبندی شد .طبقهبندی با
الگوریتم نزدیکترین همسایه با استفاده از نمونههای
تعلیمی صورت گرفت و در آن شیءهای تصویری بر
اساس الگوریتم تعیین شده (چند تفکیکه) به
کالسهای طبقهبندی اختصاص یافت .شکل شمارۀ 0
نمونهای از نقاط تعلیمی استفادهشده را نشان میدهد.
شکل شمارۀ  7سگمنتسازی تصاویر را در سال
 0291/23/23نشان میدهد که براساس آزمون و
خطا ،سگمنتهای مناسبی براساس نقاط تعلیمی با
مقیاس  ،72رنگ  2/1و فشردگی  2/2تولید شد.

شکل  :0تصویر برداشت برخي کالسها از سامانۀ گوگلارث (سمت چپ) و اعمال آنها بر روی تصویر لندست (سمت راست)

تهیه و ترسیم  :نگارندگان9715 ،
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شکل :5تصویر ترکیب باند  2،1و  NDVIسال ( 0373سمت چپ) و سگمنتسازی با مقیاس ،53رنگ  3/3و فشردگي ( 3/2سمت راست)

تهیه و ترسیم  :نگارندگان9715 ،

ارزیابي صحت طبقهبندی :بهمنظور بیان صحت یک
نقشۀ طبقهبندیشده بهصورت کمی میتوان آن را
بهصورت پیکسلبهپیکسل با واقعیت زمینی مقایسه و
نتایج را در جدولی بهنام جدول خطا درج کرد .بر پایۀ
این جدول میتوان معیارهای کمی نظیر صحت کلی 9و
ضریب کاپا 0را برای بیان  wpjمحاسبه کرد .در تحقیق
حاضر با استفاده از نقاط تستی برداشتشده از تصاویر
کوئیک برد (2/5متر)و اسپات (0/1متر) ارزیابی صحت
صورت گرفت و حداقل  72نقطۀ تستی برای هریک از
کاربریها درنظر گرفته شد (.)Yuan et al, 2005: 320
صحت کلی از نسبت مجموع پیکسلهایی که درست
طبقهبندی شدهاند (در محور اصلی ماتریس طبقهبندی
قراردارند) ،به کل پیکسلهای طبقهبندی شده بهدست
آمد .همانطور که از اسم آن مشخص است ،صحت
کلی فقط درصد صحت در کل طبقات را میدهد و
نمیتواند درصد صحت هر کدام از طبقات را بهطور
مجزا محاسبه کند .صحت کلی با رابطۀ  0قابل بیان
است.
رابطۀ :0
 :صحت کلی
:مجموع پیکسلهای درست طبقهبندی شده
*100

1-Overall Accuracy
2-Kappa Coefficient

 :کل پیکسلهای طبقهبندی شده.
با توجه به اینکه برای نهاییکردن نقشۀ کاربری
اراضی ،باید همۀ شاخصهای صحت طبقهبندی با یک
و یا چند شاخص آماری معتبر برازش داده شود.
شاخص کاپا ازجمله روشهای آماری است که با رابطۀ
( )7قابل بیان است (.)Congalton & Green,1999: 40
رابطۀ :7
=K

 :Kشاخص کاپا؛
 :rتعداد ردیف ماتریس طبقهبندی؛
 :Xiiتعداد مشاهدات در ردیف و ستون (محور اصلی
ماتریس)؛
 :مجموع مشاهدات در ردیف (مجموع ردیف برای
هر کاربری)؛
 :مجموع مشاهدات در ستون (مجموع ستون برای
هر کاربری)؛
 :Nمجموع کل مشاهدات ماتریس طبقهبندی.
در محاسبۀ ضریب کاپا ،عالوهبر پیکسلهایی که
درست طبقهبندی شدهاند ،پیکسلهایی که نادرست
طبقهبندی شدهاند نیز دخالت داده میشوند؛ ازاینرو
معیار مناسبی برای مقایسۀ نتایج طبقهبندیهای
مختلف است.
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مقایسۀ نقشههایکاربری دربازۀ زماني7361-0373

برای مقایسۀ نقشهها و بررسی تغییرات از روش
مقایسه پس از طبقهبندی استفاده شد و کالسها
دوبهدو بهصورت زوجی و پیکسل به پیکسل مورد
بررسی قرار گرفتند.
تحلیل زنجیرۀ مارکف
در این روش در بررسی تغییرات کاربری و پوشش
اراضی ،یک فرض پایه مبنیبر احتمال تغییر هر نوع
کاربری به کاربری دیگر وجود دارد که بهصورت St
بوده و در حرکت بهسمت زمان بهصورت  St+1طبق
رابطۀ  2درنظر گرفته شد
St + 1 = P * St

در رابطۀ فوق S :و  t St + 1مساحتهای مختلف
کالسها در زمان  tو  t+1است و  Pاحتمال گذار از
یک وضعیت به وضعیت دیگر بوده و بهصورت ماتریس
احتمال رابطۀ  1بیان میشود:
رابطۀ :1
, 0≤pij< and

(.)Batty et al, 1999: 210; Takada et al, 2010: 565

یافتههای تحقیق
در تحقیق حاضر ،تغییرات کاربری اراضی در بازۀ
زمانی  03سال با استفاده از تصاویر ماهوارهای
چندطیفی و روش شیءگرا استخراج شد و برای سال
 0272آیندهپژوهی با استفاده از تحلیل زنجیرۀ مارکف
صورت گرفت .جدول شمارۀ  7دقت کلی و ضریب
کاپای طبقهبندی تصاویر برای استخراج کاربری در
منطقۀ مورد مطالعه را نشان میدهد.
جدول  :5ارزیابي صحت طبقهبندی در بازههای زماني مورد استفاده

(.)Mondal & Southworth, 2010: 1723

رابطۀ :2

 :Pijاحتمال تغییر کاربری و پوشش اراضی؛
 :iبه کاربری اراضی؛
 :Ijرا از زمان  tتا  t+1در  nکالس را نشان میدهد

تاریخ کاربری

صحتکلی (درصد)

ضریب کاپا

9133

33

2/37

31

2/35

0291
مأخذ :نگارندگان9715 ،

با توجه به جدول فوق ،صحت کلی در هر دو تصویر
باالتر از  31درصد است .هرچند بهدلیل کیفیت و
ریزولوشن تصاویر  OLIدقت کلی و ضریب کاپا
نسبتبه دیگر تصاویر لندست ازلحاظ عددی باالتر است.
شکل شمارۀ  2کاربریهای مربوط به هریک از سالهای
مورد بررسی و جدول شمارۀ  2مساحت هریک از
کاربریها را نشان میدهد.

شکل  :2نقشۀ کاربریهای منطقۀ مورد مطالعه در سالهای  7361و 0373

تهیه و ترسیم  :نگارندگان9715 ،
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جدول  :2مساحت کاربریهای منطقۀ مورد مطالعه در سالهای مورد بررسي ()Km2
کاربری آب

باغ

دیم جنگل سبزه مسکونی مرتع خوب مرتع ضعیف گندم آبی زراعت آبی

3/19 9/20 93/51 1/13 27/27 2/20 9133

753

9311

921

30

07/15 9/31 3/07 91/12 31/17 2/59 0291

313

9279

31

900/32

مأخذ  :نگارندگان9715 ،

با توجه به جدول فوق ،بیشترین مساحت حوضۀ
مربوط به مراتع است که این طبقه به دو قسمت مرتع
قوی و ضعیف تقسیم شده است .در این بین مرتع
ضعیف بیشترین درصد مساحت را در دو سال مورد
بررسی (بهترتیب  32و  55درصد) به خود اختصاص
داده است .همچنین تغییراتی در میزان مساحت مرتع
خوب وجود دارد که این مسأله میتواند با ترسالی

سال ( 0291دادههای بارش سازمان آب منطقهای)
توجیه شود .برای تحلیل تغییرات رخ داده در
کاربریهای منطقه و بهنوعی تأثیر عوامل انسانی در
این تغییرات ،با استفاده از روش تناظربهتناظر ،هر
پیکسل نسبتبه پیکسل متناظر خود کشف تغییرات
شد .جدول شمارۀ  1این تغییرات را در هر یک از
کاربریها نشان میدهد.

جدول  :3ماتریس تغییرات ایجادشده در هریک از کاربریها نسبتبه کاربریهای دیگر به درصد
9133

آب

باغ

دیم

جنگل

سبزه

مسکونی

مرتع خوب

مرتع ضعیف

گندم آبی

زراعت آبی

20/79
آب
2
باغ
2
دیم
2
جنگل
2
سبزه
2
مسکونی
7/31
مرتع خوب
12
مرتع ضعیف
7/31
گندم آبی
2
زراعت آبی
922
مجموع
مأخذ :نگارندگان9715 ،

2
13/32
2
2/21
2/55
2
2
2/29
2
2
922

2
2/99
25/13
3/23
2
2
3/1
75/75
2
2
922

2
2
2
77/90
2
2
07/03
27/5
2
2
922

2
7/31
2
2
91/13
53/13
2/35
5/93
9/05
2/31
922

2
2/91
2
2
9/39
33/92
9/13
3/1
2/92
2/01
922

2/20
9/22
2/23
2/91
2
2/97
31/20
3/93
2/73
2/13
922

2/20
2/31
2/15
2/27
2/29
2/20
02/17
39/21
0/22
7/02
922

2/23
92/05
2/27
2/22
2/93
9/35
02/10
07/50
02/19
00/1
922

2
93/27
2
2
9/20
5/03
3/21
1/91
90/29
25/00
922

0291

با توجه به جدول  ،1از طبقات گندم آبی و زراعت
آبی بهترتیب  92و  93درصد به طبقۀ باغ تعلق گرفته
که در منطقۀ مورد مطالعه درختان میوه ،غالبا سیب و
زردآلو است (آمار جهاد کشاورزی .)9753-9712 ،مقادیر
نیاز آبی درختان سیب و زردآلو با استفاده از نرمافزار
 NETWATبهترتیب  100و  209میلیمتر است .این
در حالی است که گندم آبی  017میلیمتر نیاز آبی
دارد و برای زراعت آبی نیز کشت گوجهفرنگی و
آفتابگردان غالب است که بهترتیب  211و 222

میلیمتر نیاز آبی دارند .با این تفسیر با افزایش تقریبا
 12درصدی در مساحت باغات ،مصرف آب در این
منطقه بهشدت افزایش یافته است .همچنین افزایش
تقریبا  22درصدی زراعت آبی و تبدیل طبقۀ گندم آبی
به کشت آبی نیز بر مصرف زیاد آب تأثیر بسزایی
میگذارد و چهبسا افزایش محصوالت پرمصرف آبی
باعث برداشت بیشتر آب از منابع سطحی و زیرزمینی
گشته و باعث تبعات جبرانناپذیری چون فرونشست
میشود و این مسأله با توسعۀ پایدار مغایرت دارد .این
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در حالی است که دادههای مربوط به سطح تراز آبهای
زیرزمینی سازمان آب منطقهای نشاندهندۀ روند
کاهشی معنیداری در سطح  11درصد بوده و افت
سطح آبهای زیرزمینی احتمال بروز فرونشست در
دشت حوضۀ مورد مطالعه را تشدید میکند .پیشبینی

احتمال تغییر مساحت برای سال  0272با نسبت
خطای  2/290صورت گرفت (اندریانی.)931 :9717 ،
جدول شمارۀ  5نتیجۀ تحلیل زنجیرۀ مارکف را برای
سال  0272نشان میدهد.

جدول  :1ماتریس پیشبیني تغییرات کاربری اراضي تا سال )Km2( 0353
0291

آب

باغ

دیم

جنگل

سبزه

مسکونی

مرتع خوب

مرتع ضعیف

گندم آبی

زراعت آبی

2/71
آب
2
باغ
2
دیم
2
جنگل
2
سبزه
2
مسکونی
مرتع خوب 2/21
مرتع ضعیف 2/03
2/25
گندم آبی
2
زراعت آبی
2/3
مجموع
مأخذ :نگارندگان9715 ،

2
31/93
2/29
2
2/21
2/29
3/37
0/19
1/95
92/29
990

2
2
1/5
2
2
2
0/11
5/91
2/01
2
91

2
2/59
9/73
7/12
2
2
9/95
2
2
2
3/9

2
2/15
2
2
2/22
2/25
2
2
2
9/72
7/0

2
2
2
2
9/95
09/5
2/11
0/11
2/50
1/93
79/3

2
2
2/77
9/93
2
2/90
511/30
911/30
90/92
2/7
197/5

2/07
2
2/09
7/9
2/21
9/72
22/51
9913
93/22
5/1
9072

2/20
2
2
2
2/20
2
9/33
70/29
07/0
93/32
31

2
2
2
2
2/21
2
0/23
72/11
02/10
30/9
901/3

0272

پیشبینی تغییرات کاربری اراضی در منطقۀ مورد
مطالعه نشاندهندۀ افزایش باغات تا  03کیلومترمربع،
افزایش زراعت آبی تا  3کیلومترمربع و همچنین
افزایش  3کیلومترمربع به منطقۀ مسکونی است،
کاهش گندم آبی و مرتع خوب احتمال افزایش باغات
را باعث خواهد شد .همچنین با کاهش فضای سبز
احتمال تغییر افزایشی مناطق مسکونی وجود دارد.
این افزایش مناطق مسکونی بهدنبال خود ،افزایش
جمعیت را نیز بههمراه دارد و این افزایش موجب
کاهش منابع طبیعی ازجمله منابع آب سطحی و
زیرزمینی میشود.
تجزیهوتحلیل یافتهها
هدف از مطالعۀ حاضر کشف تغییرات در بازۀ زمانی
 03سال و پیشبینی آن برای  91سال بعد است؛
چراکه در این منطقه با توجه به دادههای ثبتشده در
سازمان آب منطقهای ،در دبی رودخانۀ زیلبیرچای
(ایستگاه چرچر و مظفرآباد) کاهش شدید جریان آب
و در سطح پیزومتری چاهها افت بسیار زیاد تا حد

چندین متر و گاه خشکشدن آنها مشاهده میشود؛
بنابراین با توجه به اهمیت تغییرات کاربری اراضی،
برنامهریزی بهینه و توجه به توسعۀ پایدار بهدلیل تأثیر
آن بر مصرف بیشتر منابع آبی ،آیندهپژوهی میتواند
در برنامهریزی آتی مدیران تأثیر بسزایی گذاشته و
آنها را بهسوی یک برنامهریزی کارآمد سوق دهد .در
منطقۀ مورد مطالعه در طول  03سال  91 km2بر
مساحت کاربری مسکونی افزوده شده است که این
مسأله نشاندهندۀ افزایش جمعیت بهویژه در
شهرستان مرند است .همچنین دو برابر شدن مساحت
کاربریهای باغ و زراعت آبی نیز از طرف دیگر بر
مصرف بسیار زیاد آب تأثیر گذاشته و منابع آبی
منطقه را با مشکل کمآبی بهویژه در منابع آبهای
زیرزمینی روبهرو میسازد .با توجه به الگوی  03سال
قبل میتوان گفت تا سال  0272در صورت یاریکردن
منابع آبی ،افزایش و توسعه همچنان ادامه خواهد
داشت .هرچند بهنظر میرسد با فشارهای مضاعفی که
بر منابع سطحی و بهخصوص زیرزمینی وارد شده

23

امکان پسرفت و کاهش بیش از پیش این منابع قابل
انتظار است؛ چراکه محیط طبیعی در وهلۀ اول از
عوامل انسانی و آنتروپوژنیک تأثیر میپذیرد؛ سپس
بهصورت فیدبک عمل کرده و عوامل انسانی را
تحتالشعاع قرار میدهد (فرونشست زمین ،کاهش
شدید جریان و درنتیجۀ آن کاهش سبزینگی و
پوششهای گیاهی)؛ بنابراین برای تداوم و حفظ منابع
توسعهیافته (پوشش گیاهی) لزوم برنامهریزی و
جلوگیری از آبیاری سنتی و همچنین سرمایهگذاری
در منطقۀ موردمطالعه اجتنابناپذیر است.
نتیجه
تکنیک سنجش از دور ابزاری قدرتمند و باصرفه در
کشف تراکم پوشش گیاهی ،نوع کاربریهای موجود
در منطقه (با توجه به شناخت قبلی) ،کشف تغییرات
و پیشبینی آن است .بدین منظور مدلهای مختلفی
برای استفادۀ بهینه از امکانات این ابزار تعبیه شده
است که ازجمله مدل شیءگراست و محققان بر کارایی
این مدل تأکید دارند ( Blaschke, 2010: 2; Dragut
 .)et al, 2012: 21در این تحقیق نیز با استفاده از
تصاویر ماهوارهای لندست نوع و میزان مساحت
کاربریهای موجود در منطقه درسال ( 9133سنجنده
 )TMو سال ( 0291سنجنده  )OLIبا مدل شیءگرا و
با الگوریتم چندتفکیکه استخراج شد .دقت کل
و ضریب کاپا که شاخصهایی برای اعتبارسنجی
طبقهبندی تصاویر است ،بهترتیب  33درصد 2/37 ،و
 31درصد 2/35 ،محاسبه شد که اعتبار خوب مدل را
نشان میدهد ( .)Yuan et al, 2005: 323با توجه به
اینکه ماه و فصل رشد برخی کاربریها متفاوت است؛
ازاینرو استفاده از تصاویر ماهوارهای ماههای مختلف
پیشنهاد میشود تا بتوان میزان مساحت محصوالت را
بهخوبی برآورد کرد .نتیجۀ طبقهبندی صورتگرفته بر
روی تصاویر نشاندهندۀ افزایش  20km2در کاربری
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باغ بهعبارتی دو برابر شدن میزان مساحت آن ،افزایش
2

2

 12 kmدر مساحت زراعت آبی و افزایش 91 km
در مساحت کاربری مسکونی است .کشف تغییرات با
استفاده از روش نظیربهنظیر نشان داد ،محصوالت با
مصرف آب کمتر به محصوالتی با مصرف آب بیشتر
تبدیل شدهاند که این مسأله خود بدون مدیریت بهینه
و کارآمد نتیجهای جز کاهش منابع آبی نداشته و
نخواهد داشت و پیشبینیها هم نشاندهندۀ افزایش
بیش از پیش محصوالت پرمصرف و توسعه و رشد
کاربری مسکونی است؛ ازاینرو برای جلوگیری از هدر
رفت توسعههای صورتگرفته و دستیابی به توسعۀ
پایدار ،لزوم برنامهریزی از سوی مدیران ارشد و
همچنین استفاده از سرمایههایی برای خارجشدن از
آبیاری سنتی و مکانیزهکردن آبیاریها توصیه میشود.
منابع
 آرخی ،صالح ( .)9712آشکارسازی تغییرات پوشش /کاربریاراضی با پردازش شیءگرای تصاویر ماهوارهای با استفاده از
نرمافزاز ( Idrisi Selvaمطالعۀ موردی :منطقه آبدانان)،
فصلنامۀ علمی -پژوهشی اطالعات جغرافیایی (سپهر)02 .
(.19-50.)11
 اندریانی ،صغری ( .)9717کاربرد تکنیکهای سنجش ازدور و سیستم اطالعات جغرافیایی در بررسی تغییرات
کاربری اراضی و تأثیر آن بر دبی رودخانه (مطالعۀ موردی:
صوفیچای)،پایاننامۀ کارشناسی ارشد  ،RS & GISدکتر
محمدحسینرضاییمقدم.گروه سنجش از دور.دانشگاه تبریز.
 رضاییمقدم ،محمدحسین؛ صغری اندریانی؛ خلیل ولیزادهکامران؛ فرهاد الماسپور ( .)9711تعیین بهترین الگوریتم
استخراج کاربری -پوشش اراضی و کشف تغییرات از تصاویر
ماهوارهای لندست (مطالعۀ موردی :حوضۀ صوفیچای
مراغه) ،فضای جغرافیایی.51-31 .)11( 95 .
 علویپناه ،کاظم ( .)9731کاربرد سنجش از دور در علومزمین ،دانشگاه تهران.
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Introduction
One of the most effective tools in the field of environmental studies and geosciences is the use of
remote sensing technology and satellite data. Remote sensing is very important in the assessment of
natural resources, in order to provide up-to-date information, duplicate coatings, measurement in
different spectral range, low cost, diversity of data forms, quantitative and digital measurements of
ground-level phenomena and is the best tool for providing land use and land cover maps. Various
methods have been developed to analyze the changes in land use and land cover that with a wide
view is divided in two ways, post classification and pre-classification methods. In the present study,
object-oriented method was used based on knowledge base method. This method acts more robustly
than pixel base methods due to the use of basic knowledge algorithms, geometric information and
texture of phenomena. Although the scale determination, the compression and shape coefficients in
the object-oriented method for segmentation depend on the spatial resolution of the used images and
through trial and error is obtained. In the present study, the object-oriented method was used to
categorize Landsat satellite imagery in the periods 1987 and 2015. Considering the topographic
conditions of the area and the excessive use of groundwater for irrigation of orchard and irrigation
farming, the need to predict the changes and develop these applications in the future is quite obvious
using the Markov chain model. Also, the use of parameters such as elevation, slope, vegetation index
and images at different times according to the crop pattern can be solved for further research by
object-oriented method and provide more accurate categorization.
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Methods and Material
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The Zilbirchay an area of 2527 km2 basin is located at 70 km north of Tabriz city. The vast area of
this basin is located in East Azarbaijan and a small area is located in West Azarbaijan.
In this study have been used satellite images of Landsat 5 (TM) and Landsat 8 (OLI). Garmin's GPS
tool and the Google Earth system for the acquisition of training and testing points and digital
elevation images of the Aster to produce the elevation and gradient of the study area, eCognition8.7
specialized software for classification of images, ENVI5.1 to calculate vegetation indices and
residential and calculation of accuracy classification also, disclosure of post-classification changes,
IDRISI17 was used for prediction and future study.
Segmentation of images: After the image processing step in object-oriented methods, images are
segmented according to the shape, color and selected scale by the user that these objects can be from
a pixel to several pixels. The selected algorithm is one of the other factors affecting them and the
classification accuracy. Objects are the basis of object-oriented classification and including features
of terrestrial phenomena. Therefore, the quality of object-oriented classification depends on the
precision of segmentation. In this study, Multi-resolution Segmentation algorithm which has been
embedded in eCognition software was used.
Object-oriented classification: In the object-oriented classification each of segment, according to the
user's definition, used parameters and the numerical range assigned to each application in the region
is allocated. This process primarily depends on the user's knowledge of the study area. In the
classification of small areas such as wheat (Irrigated farming and dry farming), alfalfa, etc., due to
their different growth times, in the present study, different images were used to extract the land use
of the years 1987 and 2015. The mean and standard deviation of NDVI vegetation indices were
considered in each of the segments. Classification was carried out using the nearest neighbor's
algorithm and training samples and in that object, the assigned algorithm (multi-resolution) was
assigned to classification classes.
Markov chain analysis: In this method, studying land use and land cover changes, there is a basic
assumption that any land use can switch to another land use which is in the form of St and is
considered to be St + 1 in moving towards time.
Results and Discussion
The overall accuracy of both images (1987 and 2015) is above 85%, however, due to the quality and
resolution of OLI images, the overall accuracy and kappa coefficient are higher in numerical order
than other Landsat images. Rangelands have largest area in basin which it is divided into two
sections of good and poor rangeland. The poor Range has the highest percentage of area during the
two years of study (84% and 66% respectively). To analyze the changes that occurred in land uses
and the impact of human factors on these changes, using the correspondence approach, each pixel
was investigated for its corresponding pixel discovery. In the study area irrigated wheat and irrigated
farming classes were allocated 10 and 17 percent respectively to the orchard class. The water
requirement of apple and apricot trees (orchard class) is 522 & 421 mm, respectively (Meteorological
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Organization). This is while the wheat needs 293 mm of water and for irrigated farming, which
includes tomatoes and sunflower crops (irrigated farming), water require are 455 and 400 mm,
respectively. With this comment, the water consumption in the area has increased sharply with an
increase of almost 50% in the area of the orchards. Also, an increase of almost 40 percent of irrigated
farming will have an impact on water consumption and the increase of high-consumption water
products has led to a large extraction of water from surface and underground resources, causing
irreparable consequences such as subsidence and this is in conflict with sustainable development.
However, data of groundwater level indicate a significant reduction in the level of 99% and the
decline in groundwater levels may aggravate the possibility of subsidence in the plain of the basin.
The probability of a land use changes was forecast for 2030 with a proportional error of 0.0122. The
prediction of land use changes in the study area indicates an increase in orchards up to 27 km2, an
increase in irrigated farming to 7 km2 and an increase of 8 km2 in the residential area. Reducing the
wheat cropping and high ranges will probably increase orchards. Also, with the reduction of green
space, there is an increase in residential areas. The increase in residential areas that it seeks to
increase population and this increase leads to a decrease in natural resources, including surface water
and underground water resources.
considering the importance of land use changes, optimal planning and attention to sustainable
development due to its impact on the consumption of more water resources, futurology can influence
the future planning of managers and lead them to an effective planning. In the study area, over the
course of 28 years, 15 km2 has been added to the residential area, this indicates an increase in the
population, especially in Marand city. Also, the doubling of orchard and irrigated farming land uses
has affected the excessive consumption of water and caused a sharp reduction in the water resources
of the area, especially groundwater. According to the pattern of 28 years ago, it can be said that by
2030, if water resources are contributed, the increase and development will continue. Although it
seems to with the additional pressures on surface water and especially groundwater, it is possible to
regain more and more of these resources. Because the natural environment primarily is affected by
human and anthropogenic factors. Then it acts as feedback and be influenced human factors
(Subsidence, a sharp decrease in flow and, consequently, a decrease in greenness and vegetation
cover). For continuity and maintain developed resources (vegetation), the need to plan and prevent
traditional irrigation as well as investment in the studied area is inevitable.
Conclusion
Remote sensing technique is a powerful and cost effective tool for discovering vegetation density,
type of land uses in the area (based on previous knowledge), detecting changes, and predicting them.
For this purpose, various models are available for optimal use of the features of this tool, that
including an object-oriented model, and researchers emphasize the performance of this model. In this
study, using of Landsat satellite images type and the area of land uses of the region in 1987 (TM
Sensor) and 2015 (OLI Sensor) were extracted from the object-oriented model with multi-resolution
Segmentation algorithm. Total accuracy and Kappa coefficient, which are indicators for validating
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image categorization, for TM 87%, 0.83% and for OLI 89%, 0.86% were calculated which shows the
good reputation of the model. Given that the growth season for some land uses is different, therefore,
the use of satellite images of different months is recommended, So that the area of the product can be
well estimated. The result of classification on the images indicates increase 42 km2 in the orchard, in
other words, doubling its area, increasing the area of 50 km2 in irrigated farming, and increasing of
15 km2 in the residential area. Discovering Changes indicated that crops with less water consumption
turned into crops with more water consumption. That this issue without optimal and efficient
management, not have and will not have other outcome than the reduction of water resources. And
predictions also indicate an ever-increasing rise in consumer products and the growth of residential
land use. Therefore, in order to prevent the loss of development, it is recommended to achieve
sustainable development, the need for planning by senior managers, and the use of investment to get
out of traditional irrigation and mechanization of irrigation.
Keyword: Land use, Object orientation, Forecasting, Forecasting, Zilbirchay.
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