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  چكيده

بـه دليـل وجـود شـرايط     شـود.  گفته مـي  پوشش زمين به پوشش فيزيكي و بيولوژيك در سطح زمين شامل آب، گياه، خاك لخت
. زيـادي برخـوردار اسـت   اهميـت  از تغيير پوشـش زمـين   طق خشك (كمبود آب، شوري خاك) مطالعه روند محدود كننده در منا

ـ  پـژوهش در ايـن   اي دارد.جايگاه ويژه، گستره زيادا بشناسايي و تشخيص پوشش در مناطق  براي استفاده از سنجش از دور  رايب
) Terra( ASTERسـنجنده   تصاوير، از جنوب استان يزد) ايي خشك در  (منطقه ارزيابي تغييرات پوشش سرزمين در دشت مروست

 2010و 2002هـاي  ) ماه تير سـال ETM+ )Landsatو همچنين تصاوير سنجنده  2010و 2003هاي فصل تابستان (ماه تير) سال
 بـراي ناسـب  ي ميافتن تركيـب بانـدها  تصحيح هندسي و پردازش شامل پيش ميدانيپس از بازديد  آغازين در گاماستفاده گرديد. 

هـاي  زمـين  ،طبقـه  5 دراحتمـال  نظـارت شـده و الگـوريتم حـداكثر      بـه روش طبقه بندي تصـاوير  . انجام شدتفسير اوليه تصاوير 
هـاي زمينـي، بـا محاسـبه ضـريب كاپـا و       نمونه از طريقها دقت آن سپس. انجام شد ،كوير مرطوب و كشاورزي، مرتع، باير، بيابان

هـاي  وسـعت زمـين   2002- 2010دهـد كـه در دوره زمـاني    نشان مي +ETMهاي بندي دادهطبقه نتايج د.ش صحت كلي ارزيابي
هـاي  كشاورزي بيشترين تغييرات افزايشي و محدوده كوير مرطوب كمترين تغييرات كاهشـي را داشـته اسـت. تغييـرات در نقشـه     

در اين دوره زمـاني، از وسـعت محـدوده كـوير      است. +ETMنيز مشابه با نتايج  2003 - 2010در بازه زماني  ASTERبندي طبقه
مرطوب كم و به مساحت سطوح بياباني افزوده شده و همچنين از وسعت اراضي مرتعي كم و به مساحت اراضـي كشـاورزي اضـافه    

ت. زايـي در ايـن منطقـه خشـك اسـ     از پيامدهاي جبران ناپذير اين گونه تغييرات در پوشش اراضي، افزايش روند بيابان .شده است
 مقـدار (به  لندستبا شدت بيشتري نمايان و دقت بيشتر اين تصاوير را نسبت به  ASTERافزايش وسعت اراضي بياباني در تصاوير 

   دهد.ناچيز) نشان مي

  .يزد ؛لندست؛  ASTER؛تغييرات پوشش سرزمين؛ خشك طقامن كليدي: گانواژ
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 مقدمه  
 سـطح  درپوشش زمين بـه پوشـش فيزيكـي و بيولوژيـك     

ساختارهاي يا زمين شامل آب، گياه، خاك لخت (اراضي باير) و 
 داشتن .)Erle and Pontius, 2010( شودگفته ميمصنوعي 

ـ  اطالعـات  و آمـار   بـراي از نيازهـاي ضـروري    هنگـام، ه ب

، به بوم زيستدر هر  طبيعي درست و جامع منابع مديريت
 هـاي شـالوده  از يكي .است مناطق خشك بوم زيستويژه 

 بـه  مربـوط  اطالعـات  دسترسي به منابع طبيعي، يتمدير

هـاي زمـاني   در دوره اراضـي  پوشـش  تغييـرات  هاينقشه
تغييـرات زمـاني (پـايش) منـابع     مطالعـه   .اسـت  گوناگون
علت محسوس نبودن نمـايش يـا ترسـيم ايـن       به طبيعي،

تواند مديران و بـر  هاي زمـاني كوتاه ميتغييرات در فاصله
   رهاي احتمالي در آينده آگاه سازد.ريزان را از خطنامه

 جمله از روزور با فراهم كردن اطالعات بهد از سنجش

و  محيطي تغييرات بررسي در كارآمد و برتر هاي فناوري
 به اي،تصاوير ماهواره .استموثر منابع طبيعي  مديريت

 جانبه، همه ديد به هنگام اطالعات ارائه بودن، رقومي علت

 براي الكترومغناطيس طيف مختلف ايهقسمت از استفاده

 سرعت تكراري، هايها، پوششپديده هاي ويژگيثبت 

 برخوردار زيادي ارزش از هاداده در شكل تنوع و انتقال
  ).Feizi Zadeh et al., 2009( است

 حفاظت منطقه اراضي كاربري تغييرات روند ارزيابي

 و 1988 هايسال(از  استفاده با كبيركوه در ايالم شده
 سطح كه داد نشان شده نظارت بنديو روش طبقه )2002

 سال در حوزه كل سطح %8 حدود از كشاورزي اراضي

 است يافته افزايش 2002 سال در %11 حدود به 1988
)Arekhi et al, 2008.(. سازندهاي در اين تغييرات بيشتر 

 به توانمي ،آن هايعلت از .است داده رخ چهارم هدور

به  ،نمود سازند اشاره اينو شيب كم  بودن حاصلخيز
 مرتعي جنگلي و اراضي راحتي به كشاورزان اي كهگونه

 كشاورزي هايزمين به و تخريب را اين منطقه در موجود

  ند. نمايمي اضافه خود
 طالقان سد ساخت با ارتباط در اراضي پوشش تغييرات

 ساله 20 دوره طيدور  از سنجش فن از با استفاده (كرج)

) 2002( زمـان هم ،)1987(سال  پيش زماني مقطع سه با
 هـاي سـنجنده  هـاي  با داده )،2007( سد ساخت از پس و

TM  وETM+  ،(مــــاهواره لندســــت) وMultispectral 
. )Matkan et al, 2011انجام شده است ( ALOS)ماهواره (

 سطح ،يادشده زماني بازه در كه داد نشان مطالعه اين نتايج

 حـدودي  تا آن كيفيت اما بوده ثابت قريبيبه طور ت مراتع

 و زراعي به اراضي مراتع تبديل آن علت كه ؛داشته كاهش
 و آبي كشاورزيهاي زمين سطح . همچنيناست دام چراي
 در منطقه به مردم دوباره بازگشت و مهاجرت به علت ديم

 سـطح  ،دوره اين در .است نوسان داراي ي زمانيدوره اين

 دليـل  كـه  داشته توجهي قابلافزايش نيز مسكوني اراضي

 درياچـه  اطـراف  در تفرجگاه ساخت و ويالسازي اصلي آن

  .باشدمي
Jianwen and Bagan (2005) هاي عملكرد داده

AVHRR  از ماهوارهNOAA  و TM/ETM+ از ماهواره
با  در پكن را بندي كاربري اراضيرا در طبقهلندست 

هاي سنجنده داده يبه وسيله ،استفاده از روش نظارت شده
ASTER نتايج . مقايسه نمود، مصنوعي عصبي و شبكه

عصبي  و شبكه ASTERهاي  دادهاز استفاده  نشان داد كه
بندي دقت طبقهدرصدي در  7افزايش  موجبمصنوعي 
و  شده +TM/ETM و  AVHRRتصاوير عملكردنسبت به 

% افزايش 50به مقدار اي هاي مسكوني و جادهطبقهدقت 
به روزرساني عملياتي  برايكه آنها بيان كردند است.  تهياف

 و شبكه ASTERهاي  استفاده از داده ،در كاربري اراضي
  بسيار مفيد است.مصنوعي عصبي 

 Shalaby and Tateishi (2007) پايش پوشش  براي
اي ساحلي در شمال غربي مصر و كاربري اراضي در منطقه

به دو سري زماني  هاي ماهواره لندست مربوطدادهاز 
تغييرات كه نتايج نشان داد  د.كراستفاده  2001 و 1987

هاي توسعه كشاورزي  طرحشديد در پوشش زمين در اثر 
آب منجر به تخريب پوشش گياهي و  گردشگريو 

  است.  گرفتگي شده
)2008( French et al.  با  زمين راسرتغييرات پوشش

اي محدودهدر ASTER ويراتص باندهاي حرارتي استفاده از
 مقدارتغييرات با  برآورد آزمايشي در مكزيك بررسي كرد.

استفاده از باندهاي مادون  كه نشان داد 8/0همبستگي 
تواند در تشخيص و قرمز حرارتي در سنجش از دور مي

زمين در مناطق خشك بسيار سرپايش درازمدت پوشش 
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ليت اين باندها قابكه نشان داد همچنين نتايج  مفيد باشد.
   .دتشخيص خاك از پوشش غيرسبز را دار

)2011( Lubis and Nakagoshi تهيه نقشه و  براي
برآورد تغييرات پوشش سرزمين و كاربري اراضي در دو 

در حوزه آبخيز ) 2001-2009و  1991-2001دهه (
 GISهاي سنجش از دور و تكنيك ازبادري در اندونزي 

صاوير لندست ت پژوهشاين  هاياستفاده كردند. داده
روش طبقه  و) 2009و  2001، 1991هاي مربوط به سال

نتايج  مي باشد.بندي نظارت شده و حداكثر احتمال 
هاي ماليم و نشان داد بيشترين تغييرات مربوط به شيب

هاي شهرسازي و كه با فعاليت بوده ستدارتفاعات پايين 
بيان داشتند  پژوهشگرانكشاورزي در ارتباط است. اين 

بندي در پهنه GISهاي سنجش از دور و تكنيكه ك
پوشش سرزمين و كاربري اراضي برخي مناطق بسيار 

كاربري اراضي  تغيير .Zhang et al )2011(. استمفيد 
مورد بررسي سنجش از دور با استفاده از را در تاالب پكن 

 ASTERو  TM تصاوير از پژوهشدر اين . ندقرار داد
به عنوان  2004و  1996و  1988 هايسال مربوط به
. نيروهاي شدي طبقه بندي نظارت شده استفاده امنبع بر

محرك تغيير استفاده زمين بر اساس عوامل طبيعي و 
ها نشان يافته تحليل قرار گرفت. و مصنوعي مورد تجزيه

از منجر به  يهاي انساندخالتعوامل طبيعي و كه داد 
و  كشاورزيي هابه زمينآن تاالب و تبديل  بين رفتن

كاهش وسعت تاالب  همچنين مقدارجنگلي شده است. 
تا  1988هاي نسبت به سال 2004تا  1996هاي در سال
 از حفاظت مؤثر برايبايد  از اين روبيشتر شده و ، 1996
  .صورت گيرددقيق و علمي  ريزيبرنامهتاالب 
)2012(et al.  Fichera چند تصاوير از استفاده با 
بندي  طبقه به چشم اندازمعيارهاي  و ز دورا ه سنجشزمان
در  زمين پوشش تغييرات تشخيصو  تجزيه و تحليل و

روند پرداخت. آنها به منظور مشخص كردن جنوب ايتاليا 
عكس از ) 2004-1954(ساله  50تغييرات در دوره 

، 1975سال  MSSلندست ( تصاوير و 1954 سالهوايي 
TM  و ،1993و  1985سال ETM+ 2004 سال( 

 و زمين پوشش كه ها بيان داشتند استفاده كردند. آن
به هر  ، به طور واضحمورد مطالعهدر منطقه  تغييرات آن

ن صورت وابسته است. به اي يند طبيعي و اجتماعيآدو فر
 ايقوانين منطقه ،1980سال كه پس از زلزله فاجعه بار 

تغيير  درهاي شهري به طور قابل توجهي خاص و برنامه
به اعتقاد اين . ر بوده استرگذايثتأش سرزمين پوش

و  GISدر تركيب با  هاي سنجش از دوردادهپژوهشگران، 
تجزيه و تحليل و توصيف  در ،اندازمعيارهاي اساسي چشم

  .استموثر و تغييرات آن  زمينسر پوشش
 براي ،هاي باالبا توجه به وسعت زياد اراضي و هزينه

پوشش د تغييرات رونبررسي و تشخيص  شناسايي،
مانند  نوهاي Ĥورياستفاده از فنسنتي،  روش به سرزمين

هدف اصلي اين  .بسيار ضروري استسنجش از دور 
ارزيابي تغييرات پوشش سرزمين با استفاده از  ،پژوهش
در دشت  +Landsat ETMو  ASTERهاي سنجنده
برآورد  .است استان يزدجنوب از مناطق خشك  مروست

در ارزيابي  +ETMو  ASTERهاي ندهدقت سنج قدارم
  اين پژوهش است. اهدافاين دشت از ديگر  زمينپوشش 

  
 هامواد و روش  

  موقعيت جغرافيايي منطقه
 در گستره )دشت مروست(بررسي  مورد منطقه

 تا 30° 8΄و شرقيطول  54°20΄ تا 54°1΄ جغرافيايي
 شده واقع ، در جنوب استان يزدشماليعرض  °30 32΄

در حدود  مطالعاتي محدوده اينوسعت  ).1كلاست (ش
بر اساس  منطقه هكتار است. ميانگين بارندگي 72603

و ميليمتر،  77 ،ايستگاه هواشناسي مروستساله  15 آمار
 اندازه گيري شده است. C3/18 نهدماي ساالميانگين 

خشك  ،شده روش دومارتن اصالحپايه بر  منطقهاقليم 
  .),.Dashtakian et al 2008( استسرد تا فراخشك سرد 

  
  تحقيقروش 

ارزيابي تغييرات پوشش سرزمين براي  پژوهشدر اين 
(ماهواره  ASTER، از تصاوير سنجنده در دشت مروست

Terra (و همچنين  2010 و 2003هاي به سال مربوط
 به ) مربوطLandsat (ماهواره +ETMتصاوير سنجنده 

استفاده  2010 و 2002هاي فصل تابستان (ماه تير) سال
، ابتدا ارزيابي تغييرات پوشش سرزمينشد. به منظور 
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ي عمليات پيش پردازش شامل يافتن تركيب باندها
و جدا كردن مرز منطقه  تفسير اوليه تصاوير برايمناسب 

مورد مطالعه، انجام شد. با توجه به اين كه هر چهار 
تصوير از چهار تصوير  3تصوير داراي تصحيح اتمسفري و 

داراي تصحيح هندسي بودند، تنها بر روي تصوير  يادشده
مربوط به سال  ASTERبدون تصحيح هندسي (يعني 

 تصحيح هندسي، ENVI 4.4افزار  ) با استفاده از نرم2010
تصحيح هندسي به روش تصوير به تصوير كه  انجام شد.

 2003تصوير به عنوان تصوير تابع و  2003در آن، تصوير 
 40سپس با انتخاب  .مرجع برگزيده شد به عنوان تصوير

نقطه كنترل زميني بر روي تصوير مرجع، نقاط نظير آن 
-و روش نمونه 2در تصوير تابع، انتخاب معادله درجه 

با  2010ترين همسايه، تصوير سال برداري مجدد نزديك
RMSE تطابق هندسي داده شد. تصوير  23/0 كل برابر

از درجه بندي  B (تصوير مرجع) در سطح 2003سال 
تصحيح شده بود. در مرحله بعدي  ASTERتصاوير 
 هاي طيفي بر روي هر چهار تصوير انجام شد. پردازش

پس از انجام عمليات پيش پردازش، با هدف بررسي 
تغييرات پوشش سرزمين، اقدام به طبقه بندي تصاوير 

بندي به علت هاي گوناگون طبقه د. روششاي ماهواره
هاي طمينان باال، بيش از ديگر روشداشتن ضريب ا

گيرد. در اين  استخراج اطالعات، مورد استفاده قرار مي
بندي نظارت شده و الگوريتم از روش طبقه پژوهش

هاي استفاده شد. اين روش به داده 1حداكثر احتمال
هاي معلوم حاصل از بازديدهاي ميداني تمريني با پيكسل

شوند، نياز  ه تعريف مي، به طور جداگانطبقهكه براي هر 
مكان از نظر پوشش مورد بررسي قرار  23دارد. تعداد 

با نمايش هر تصوير با  (Giveii Ashraf, 2011).گرفت 
 2 و 3 ،1تركيب رنگي مناسب (تركيب باندهاي اصلي 

براي  1و 4، 7و تركيب باندهاي اصلي  ASTERبراي 
ي هاي تمامي باندها) و استفاده از داده+ETMلندست 

به دليل  ASTERباند از تصاوير  9موجود از تصاوير (
 خرابي باندهاي مادون قرمز مياني در اين سنجنده)

هاي شامل زمين طبقه 5همچنين اطالعات جانبي، 
كشاورزي، مرتع، اراضي باير، بيابان و كوير مرطوب، 

                                                            
1 - Maximum Likelihood 

يك نوع پوشش تعريف شد. پس  طبقهمشخص و براي هر 
هاي ها از طريق نمونهآن بندي تصاوير، دقت از طبقه

صحت و  2برداشت شده زميني، با محاسبه ضريب كاپا
  .شدبا هم مقايسه  ارزيابي و دقت هر دو سنجنده 3كلي

مربوط  1و  4، 7هاي هاي حاصل از تركيب باند نقشه
 +ETMاي به محدوده مورد مطالعه در دو تصوير ماهواره

به دست  هاي و نقشه 2010و  2002 هايمربوط به سال
اي در دو تصوير ماهواره 2و  3، 1آمده از تركيب باندهاي 

ASTER به ترتيب 2010و  2003 هاي مربوط به سال ،
  نشان داده شده است. 3و  2هاي در شكل

  
 ايج ـنت  

بندي شده پوشش زمين مربوط به دو هاي طبقهنقشه
و سال  2002 مربوط به سال +ETMاي تصوير ماهواره

 نيز روند 5نشان داده شده است. شكل  4 شكلدر  2010
تغييرات پوشش سرزمين در هر طبقه را در دوره زماني 

  دهد.نشان مي 2010تا  2002
 زماني مورد مطالعه، در دوره 5با توجه به شكل 

% 4/14) سطح اراضي مرتعي، حدود 2010تا  2002(
% افزايش 8/36هاي كشاورزي (با زمين كاهش و به
كه سطح اراضي باير يل شده است. در حاليمساحت) تبد

(در اين منطقه توده سنگي) تغييري نداشته است. در اين 
% كاهش و اراضي 7/34ميان، از سطح كوير مرطوب، 

  درصدي مساحت روبرو بوده است.  2/7بياباني با افزايش 
هاي حاصل از به ترتيب نقشه 7و  6هاي شكل

 ASTERو تصوير بندي پوشش سرزمين مربوط به د طبقه
ميزان تغييرات پوشش  ) و2010و  2003 هاي(سال

سرزمين هر طبقه را در دوره زماني مورد مطالعه نشان 
هاي باير و توده سنگي زمين 6با توجه به شكل  دهد.مي

كه در جنوب و جنوب غرب منطقه قرار دارد، تغيير 
  چنداني ندارد.

ــر اســاس   ــكلب ــي از تغييــر در   7 ش ــد منظم ، رون
شــود. وســعت لــف زمــين ديــده نمــيهــاي مخت پوشــش
تــا  2003ســاله ( 7ايــن دوره  هــاي كشــاورزي در زمــين
% افزايش يافته است، در حالي كه مساحت 4/40)، 2010

                                                            
2
 - Kappa index 

3‐ Overall accuracy 
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% كاهش و وسعت اراضـي بـاير   6/10اراضي مرتعي حدود 
(توده سنگي) تغييري نداشته است. وسعت اراضي بيابـاني  

% افزايش و گسـتره كـوير   7/13ر اين دوره زماني حدود د
دهد. با بررسـي  % كاهش را نشان مي7/34مرطوب حدود 

تـوان  ساله، مي 7ي تغييرات در پوشش زمين در اين دوره
دريافت كه وسعت مراتع كاهش يافتـه و آنهـا بـه اراضـي     

اند. در اين دوره زماني همچنـين از  كشاورزي تبديل شده
مرطوب كاسته و به وسعت اراضـي بيابـاني    محدودة كوير

  تبديل شده است.
پوشش  بندي و ضريب كاپا براي نقشهصحت طبقه

مربوط به  +ETMتهيه شده با استفاده از تصوير  زمين
و براي تصوير  83/0% و 90، به ترتيب برابر با 2002سال 

ETM+  اين ضرايب به ترتيب برابر 2010مربوط به سال ،
محاسبه شده است. همچنين دقت  78/0% و 85با 

براي هر دو تصوير  پوشش سرزمين بندي نقشه طبقه
ASTER و 95، 2010و  2003هاي سال مربوط به %

 93/0و  92/0ضريب كاپا براي اين دو تصوير به ترتيب 
ها در ارزيابي   صحت طبقه 1جدول دست آمده است. به

زمين را در هر دو سنجنده نشان تغييرات پوشش سر
  دهد. مي

  
  و ج) منطقه مروست ،موقعيت منطقه مورد مطالعه در الف) ايران، ب) استان يزد .1 شكل

 الف

 ب

 ج
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  ب  الف

  2010سال ب) و  2002سال الف) مربوط به +ETM لندست  تصوير 1و 7،4محدوده مورد مطالعه در تركيب باندي  .2شكل 

  

 
 

  ب الف
  2010و ب) سال  2003مربوط به الف) سال   ASTERتصوير 2و 3، 1مورد مطالعه در تركيب باندي محدوده  .3شكل 
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 گيريبحث و نتيجه  
نشـان   +ETMهـاي  بنـدي داده نتايج حاصل از طبقـه 

)، 2002 - 2010دهد كه در دوره زماني مورد مطالعه (مي
هاي كشاورزي بيشترين تغييرات افزايشـي را  وسعت زمين

و محدوده كوير مرطوب كمترين تغييرات كاهشـي  داشته 
بندي شـده بـا   هاي طبقه تغييرات در نقشهرا داشته است. 

ــتفاده از داده ــاي اســ ــاني   ASTERهــ ــازه زمــ   در بــ
اسـت.   +ETMنيز مشابه با نتايج تصـاوير   2003 -2010

در اين دوره زماني، از وسعت محدوده كوير مرطوب كم و 
در ده شده است. همچنـين  به مساحت سطوح بياباني افزو

اين منطقه، از وسعت اراضـي مرتعـي كـم و بـه مسـاحت      
نشـان دهنـدة   اراضي كشاورزي اضافه شده است، كه ايـن  

آسيب بهربرداري نامناسب از اراضي براي كشاورزي است. 
سـطح  ، افزايش و تبديل آنها به اراضي كشاورزي به مراتع

ظرفيـت  ز استفاده از اراضـي خـارج ا   ،كشاورزي هايزمين
آسيب به ساير منابع طبيعي مانند  ،هاو استعداد آن تحمل

ــي  آب ــاي زيرزمين ــت. از    ه ــرات اس ــن تغيي ــل اي از دالي
پيامدهاي جبران ناپـذير ايـن گونـه تغييـرات در پوشـش      

افزايش روند بيابان زايـي در ايـن منطقـه خشـك      اراضي،
با  ASTERاست. افزايش وسعت اراضي بياباني در تصاوير 

يشتري نمايان است. اين امر با توجه به بازديدها و شدت ب
تـر بـوده و دقـت    هاي زميني به واقعيـت نزديـك  برداشت

(بـه مقـدار    +ETMتصاوير بيشتر اين تصاوير را نسبت به 
را  مقـدار دقـت  دهد. اين اخـتالف كـم در  نشان مياندك) 

توان به دليل وجود بانـدهاي حرارتـي بيشـتر در ايـن     مي
اسـتفاده از بانـدهاي   تـوان گفـت   مـي  د.تصاوير بيـان كـر  

حرارتي در سنجش از دور در تشخيص و پايش درازمـدت  
پوشش سرزمين در مناطق خشك بسيار مفيد است كه با 

  همخواني دارد.  .French et al )2008(ديدگاه 
توان به دليل هاي كشاورزي را ميافزايش وسعت زمين

(كواترنر) بيان قرارگرفتن آنها روي سازندهاي دوره چهارم 
كرد. تغييرپذيري اين سازند موجب شد تا كشاورزان 

تبديل  هاي كشاورزيهاي مرتعي را به زمينمنطقه، زمين
مطابقت  .Arekhi et al )2008(كنند كه با نتايج مطالعه 

  دارد.
بندي شده) حاصل از سـنجش  هاي طيفي (طبقهنقشه

ستند كه % ه85داراي دقت بيش از  از دور در اين مطالعه
و  +ETMاي لندسـت  نشان دهنده كارايي تصاوير ماهواره

ASTER   ــت ــرزمين اســ ــات پوشــــش ســ   در مطالعــ
.(Zare Ernani, 2009)  نتــايج بــه دســت آمــده در ايــن

در يـك راسـتا     .Zhang et al)2011(خصـوص بـا نتـايج    
در  ASTERو  +ETMاســـت. مقايســـه دقـــت تصـــاوير 

ودن مقدار دقـت  مطالعات پوشش سرزمين بيانگر نزديك ب
آنها است و به دليل دسترسي بيشتر بـه تصـاوير مـاهواره    
لندست اين نتيجه رضايت بخش است. اين مقايسه نشـان  

ــدهاي حرارتــي در مطالعــه پوشــش  مــي دهــد وجــود بان
هـاي درازمـدت، بـرعكس ديگـر     سرزمين بـه جـز پـايش   

ها (به عنوان نمونه مطالعه شـوري خـاك) اهميـت     بررسي
  چنداني ندارد.

با دانستن سهم تغييرات در پوشش سرزمين هر 
گردد. اين تر ميتر و دقيقمنطقه، مديريت آن بخش آسان

در حالي است كه مطالعه پوشش سرزمين در هر منطقه 
اساس و الزمه ديگر مطالعات است و استفاده از فن 
سنجش از دور در اين زمينه نقش مهم و حياتي دارد كه 

  و  Nakagoshi & Lubis )2011با دست آوردهاي (
)2012 (Fichera et al. .مشابه است  
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  ب  الف

  2010، و ب) سال 2002الف) سال  مربوط به +ETMبندي پوشش سرزمين مربوط به تصوير لندست نقشه طبقه .4شكل 
  
  

  

  +ETMتصاوير  در 2010و  2002در دوره زماني  پوشش سرزمينچگونگي تغييرات  .5شكل 
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  ب  الف

  2010سال ب) و  2003سال الف)  مربوط به ASTERبندي پوشش سرزمين مربوط به تصوير نقشه طبقه .6شكل 

  

 ASTER تصاوير در 2003 - 2010چگونگي تغييرات پوشش سرزمين در دوره زماني  -7شكل 

  
 ها در ارزيابي تغييرات پوشش سرزمين در هر دو سنجندهطبقهصحت  .1 جدول

  بندي توسط دو سنجندههاي طبقهدر نقشه طبقهصحت هر   پژوهشندي شده در بتصاوير طبقه
  كوير مرطوب  اراضي بياباني  اراضي باير  اراضي مرتعي  اراضي كشاورزي

ETM+  73/98  %79  %92  %87/81  %8/98  2002مربوط به سال%  
ETM+  100  %81/93  %81  %33/83  %67/66 2010مربوط به سال%  
ASTER 1/88  %93  %3/95 %5/99 %23/98 2003مربوط به سال%  
ASTER  100  %33/86  %2/99  %67/91  %43/97 2010مربوط به سال%  
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Abstract 

Land cover is defined as a physical and biological cover of the earth’s surface that contains water, 
vegetation and bare soil. Limiting factors in arid areas such as water shortage and soil salinity are 
important factors to study the occurred changes in land cover. Due to the large expanse of land, 
change detection by the traditional methods is not sufficient and efficient; therefore, using of new 
methods such as remote sensing technology is necessary and vital. The overall aim of this study was 
to assess changes in land cover in arid lands of Marvast plain, located in south of Yazd. In this 
study, ASTER (Terra) data for summer month of July for years of 2003 and 2010 as well as ETM+ 
data (Landsat) for July 2002 and 2010 was used. In the first step, after pre-processing operations 
such as geometric correction, land cover maps of the study area were classified into 5 classes 
(agricultural land, rangeland, bare land, desert and wetland) using Maximum Likelihood method in 
both satellite types. Then, taking ground truth data, the classified maps accuracy were assessed by 
calculating the Kappa coefficient and overall accuracy. The results of ETM+ classification show 
that the areas of agricultural land and wetland were increased and decreased, respectively in time 
span of 2002-2010. The same changes were also observed in change classification maps of ASTER 
for the period of 2003-2010. In this time period, the area of wetland is decreased and changed into 
desert area. In addition, rangeland area has reduced and changed into agricultural land. The results 
show that produced maps of both sensors have accuracy of above 85% which reflects high 
performance of both images in land cover change analysis. In spite of the fact that ASTER data is a 
little more accurate, results of using Landsat data which has more accessibility and lower cost, for 
change detection analysis is also acceptable and valuable. 
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