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 چکیده

منظوور مودیریت    مصارف آبی این منطقه بهروی  هارومی ۀدریاچآبریز  ۀحوضی موجود در سطح ها پوششنقش مهم کاربری و 

. باشدضی و نوع کاربرد آن ضروری داشتن دانش عمیق از اطالعات پایه از جمله آرایش اراباعث شده که بهتر آب در حوضه، 

ۀ پیش مطالع ند.هستمتناقض  گاهپراکنده، ناکافی و  ،منابع اطالعاتی و آماری موجود در مورد وضعیت کاربری حوضه ،متأسفانه

ی کواربری  هوا  نقشوه  ۀدهنود  ارائههای  یگاهپابه شناسایی  ،ارومیه ۀدریاچ ۀمسئلی مهم اثرگذار بر حل ها جنبهیکی از  عنوان به رو

شده بوه رو    تولیدکاربری نقشۀ ا ها بآنۀ ها و مقایس یگاهپای خروجی از این ها نقشهی، بررسی دقت ا ماهوارهاراضی از تصاویر 

های کاربری  آن است که نقشه بیانگر ها نقشهنتایج ارزیابی دقت کلی  پرداخته است. eCognitionافزار  نرمبا استفاده از گرا ء شی

 ایون  در ضوعیفی  نتوایج  Globecover و عملکرد مناسوبی دارنود   GLCFو  LCtype محصوالت جهانیشده از  استخراجاراضی 

نوه   MODIS ۀسونجند محصوول  داشت، چراکه وجود  MODIS ۀبهترین انطباق در نتایج محصول سنجند است. داده ارائه زمینه

کواربری   ۀنقشترین مدت استخراج  طوالنی بلکه از نظر توالی زمانی ،استمحصوالت بهتر  بیشترتنها در ابعاد پیکسل نسبت به 

توصویه   ،بنابراین .همخوانی مناسبی داشتنیز  گرا ءشده به رو  شی تولید ۀنقش. نتایج این محصول در بررسی با را دارداراضی 

 ارومیه استفاده شود. ۀدریاچ ۀحوضدر مطالعات مربوط به  MODISشود از محصول  می

 .MODIS،  محصوالت جهانیی اراضی، کاربر ،ءگرا ، شیارومیهدریاچۀ یز آبرحوضۀ  :گانیدواژکل
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 مقدمه

ارومی ه و   ۀدریاچ   ۀحوض  برای مقابله با شرایط موجود در 

ه ا   داده ۀتهیی، آور جمعنیاز به  ،آنبهبود سیستم مدیریت 

ای  روز است. یک   از اطالع ات یای ه    و اطالعات مناسب و به

ه ای متتل د در    برداری مورد نیاز، تعیین نوع و میزان بهره

آبریز است که با در اختیار داشتن اطالع ات مرب و     ۀحوض

زم ان   هم توان ها م  به یوشش زمین و انواع متتلد کاربری

 از یک    [.1] تولید و مصرف آب اطالع کسب ک رد از منابع 

در  هیدرولوژیک، کاربری اراض  ۀچرخاثرگذار بر  های مؤلفه

 مش کالت  دلی    ب ه  مؤلف ه  این . معموالًاستیز آبر ۀحوض

 طور به مستقیم و اطالعات یراکنده، یریگ اندازه در موجود

. ش ود   م  ای تهی ه   تصاویر م اهواره  اساس بر و یرمستقیمغ

 ب ر  مبتن    ه ای  روش کاربری اراض  ب ا  ۀنقش ۀتهیامروزه 

هی ووا و   [.2] ک اربرد ر راوان یارت ه اس ت     دور از س نشش 

مکان  ی ن  مشموع ه داده یوش ش زم ین،      دقت همکاران،

 ,MCD12, CCILC،GLC2000, GLOBCOVER یعن   

GLCNMO,   ای از طری     را در مقی  اس جه  ان  و ق  اره

 و CCILC. دن د کرارزی اب    ارتفاع هوای  و  و آبتقسیمات 

GLCNMO (2013) ترینیش  بدرصد  63/67 به رسیدن با 

دق ت   کل  ،  ط ور  به. اشتد جهان  مقیاس در را کل  دقت

 است کم نسبتاً اراض  یوشش ۀداد مشموعه ین  این مکان 

 زی اد ق ت  د ب ا  زم ین  س ح   یندارر سازی مدل ۀزمیندر  و

 [.3] کارای  مناسب  ندارند

یوش ش   ۀساالنهای  با استفاده از داده همکاران، وولدر و

برداری  نقشه های زمان  لندست به شده از سری تولیدزمین 

از مناط  جنگل  یرداختند. اطالع ات مرب و  ب ه یوش ش     

این امکان شده از ماهواره،  مشت و تغییر سری زمان   زمین

جنگل     ۀواضح  از منحق   مکان که تصاویر  کرد را رراهم

  ب رای م دیریت بهت ر    باارزش اطالعات اده شود ونمایش د

 [.4] شوداراض  تولید 

ازدور  ه  ای متتل  د س  نشش دادهو همک  اران،  س  و  

ررس  ب  حیمح ستیبندی ز را از منظر منحقه زمینیوشش 

مشموع ه داده  سه منظور  ینه ابیژوهشگران یادشده . دندکر

GLOBeLAND30، FROM-GLC        و یوش    ش اراض

. نت ای   ن د کردبررس     و یبن د  طبق ه را  (RLC) یا منحقه

نشان داد در مناطق  ک ه یوش ش اراض      یژوهش یادشده 

همگن   را در   یه ا   ژگ  یو دارای یک ن وع غال ب اس ت و   

دهد، برای هر س ه مشموع ه    ازدور نشان م  تصاویر سنشش

. در مقاب ، در مناط  ب ا ن اهمگن    استدقت مناسب داده 

محالعه با جز ی ات بس یار   این  .استناسازگاری زیاد  شدید،

ازدور  جنگل  مبتن  بر س نشش  یوشش ۀنقشاولین ی زیاد

دی الیوری ا   [.5] ورتمب ر،، آلم ان ، را توس عه داد    و  بادن

و تص اویر   ءگرا  از روش ش با استفاده سیلوریا و همکارانش

بن  دی یوش  ش اراض      طبق  ه ب  هو س  نتین   8لندس  ت 

 آم ده  دس ت  به. نتای  یرداختندانداز جنگل  در برزی   چشم

ط  ور  ک  اربرد روش یادش  ده ب  ه  محالع  ه نش  ان داد ای  ن 

بن دی تص اویر ش ده     گیری موجب ارزایش دقت طبقه چشم

ای  ، تص  اویر م  اهواره نسزوس  تاو و همک  ارا  [.6] اس  ت

Sentinel2  ک  اربری زم  ین و تغیی  ر  ۀنقش   ۀتهی   ب  رایرا

نظ  ارت ب  ر جانش  ین   ه منظ  ورب  ، یوش  ش س  ح  زم  ین

. ک ارای  ای ن تص اویر ب ا     دندکربررس   جنگ  ۀنشد کنترل

یوش ش زم ین    ۀنقش   ۀتهیتوان تفکیک مکان  محلوب در 

ب ه   هی وو و همک اران  [. 7] اس ت آمیز ب وده   بسیار مورقیت

 االتای  در  ک ه  ای جنگل    بررس  تتری ب منحق ه   منظور

از  2011-2003زم ان    ۀب از در  ،واقع ش ده اس ت  متحده  

 گ را  ء بن دی ش    وش طبق ه های م اهوارۀ لندس ت و ر   داده

 ص  حت کل     ،یژوهش  گران یادش  ده  اس  تفاده کردن  د. 

 ،همچنین. کردنددرصد گزارش  1/88بندی تصاویر را  طبقه

ءگ را را روش   مناس ب در ی ایش تتری ب       روش ش   آنها 

ط     لیم ا و همک اران   [.8] اراض  جنگل  معرر   کردن د  

 و Sentinel-2ه  ای  عملک  رد تص  اویر م  اهواره  یژوهش    

Landsat8   ۀش د  ب رداری  را در تعیین مناط  جنگل   به ره 

نش ان   ی ژوهش یادش ده   کشور برزی  مقایسه کردند. نتای 

ترتی ب ب ا    ب ه  Landsat8 و  Sentinel-2ۀم اهوار ه ر دو   داد

عملک رد   ،نظ ر ص حت   درص د، از  7/65و  7/66دقت کل  

 [.6] ندرمشابه  دا نسبتاً

 -یوش  ش زم  ین )جنگ     ۀنقش   مرس  یر و همک  اران

ب ا اس تفاده از    را در کشورهای اسپانیا و برزی    (کشاورزی

 تهی ه   2و  1ه ای س نتین     س ری زم ان  تص اویر م اهواره    

 ددا  نش ان  از ی ژوهش یادش ده   آم ده  دس ت  بهکردند. نتای  

موج ب ار زایش    2و  1های سنتین   ماهوارهتلفی  تصاویر 

 [.10] شود بندی م  صحت نتای  طبقه

 ۀحاش ی ۀ منحق  روی  در یژوهش   ک ه   ژانگ و همکاران

بندی کاربری اراض  بر  شرق  جینان انشام دادند، برای طبقه

 ،8لندست  ۀماهوار OLI ۀسنشند، 2016اساس تصاویر سال 

 RF و MLC، SVM، ANNچه  ار الگ  وریتم   ۀمقایس  ب  ه 
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 چه ار  ب ین  از داد نش ان یادش ده   ی ژوهش  نت ای  . یرداختند

درص د و   2/86 کای ای  و کل    دق ت  با RF موجود، الگوریتم

[. 11] دارد بهت ری  نتیش ۀ  دیگ ر  الگوریتم سه به نسبت 8/0

ه ای ک اربری    به دلی  اهمیت نقشه ،که اشاره شد طور همان

ای، ب ه   اراض ، امروزه مراکز متتلد با تکیه بر تصاویر ماهواره

  یردازند. با توجه ب ه اهمی ت دسترس     ها م  تولید این نقشه

ۀ محالع   ری زی من ابع آب، در   های کاربری در برنام ه  به نقشه

ه ای زم ان     ک اربری اراض   در دوره  نقش ۀ  با بررس   حاضر

ه ای زمین  ، ب ه     آن با آمار حاص  از دادهمقایسۀ متتلد و 

دریاچ ۀ  آبریز حوضۀ برای  آمادهمحصوالت مقایسۀ و معرر  

نقشۀ دقت این محصوالت با  ،شد و در نهایت یرداختهارومیه 

 .ش د ارزی اب    گ را  ءش ده ب ه روش ش      تولیداربری اراض  ک

ش ده در کن ار    نقش ۀ تولی د  ارزیاب  و اعتبارس نش    منظور به

ن د.  زی ادی دار اهمی ت   ی زمین ها دادهی، ا ماهوارهی ها داده

 ه زار  10 ی زمین  در ای ن محالع ه ش ام  اطالع ات    ها داده

 ه ای زم ین و از   برداش ت کاداستر، نقشۀ که از  شود م  نقحه

 .شدنداستتراج  آبیاری نوین سامانۀ سایت

 ها مواد و روش

 های کاربری اراضی جهانی نقشه

های کاربری اراض  ب ا یوش ش جه ان      از اولین سری نقشه

ب ا   AVHRR ۀس نشند ی یوشش اراض  ها نقشهتوان به   م

ه ب   1668کیل ومتر ک ه در س ال     1قدرت تفکیک مک ان   

 AVHRRی یوش ش اراض   جه ان  آن )   بند طبقه ۀوسیل

Global Land Cover Classification ی س از  آماده( تهیه و

ی جه ان   ه ا  نقش ه دیگ ر   . از[12] اشاره ک رد  است، شده

GLC2000 ۀنقش  ت وان ب ه     م  یوشش اراض  
ب ا ق درت    1

که ای ن نقش ه توس ط    د کرکیلومتر اشاره  1تفکیک مکان  

 .[13] مرکز تحقیقات مشترو ایتالیا منتشر شده است

 ۀتهی  حداق  چهار یروژه در سح  جه ان  ب ه منظ ور    

ی ه ا  دادهی یوشش اراض  تعرید ش ده اس ت ک ه    ها نقشه

ق درت   ی زمان  و مکان  متتلد ب ا ها یوششه را در مربوط

دو  ،گذارند. از ای ن می ان    مهای متفاوت در اختیار  یکتفک

ت رین و   ی   دق. ندش و   م   اس تفاده  منبع به نسبت بیش تر 

ی  اس ت ک ه   ه ا  نقشهی یوشش اراض ، ها نقشهین روزتر به

 GlobCover Land Cover توسط سازمان رض ای  اروی ا )  

version V2 استفاده از تصاویر  شوند. این نقشه با  م( تهیه

                                                           
1. Global Land Cover Map for the Year 2000 

تولید ش ده ک ه    ENVISAT MERISۀ ماهوارسری زمان  

 ق درت ترین یشب، در میان محصوالت جهان  یوشش اراض 

 ۀدادد. دومین منب ع مه م   را دارمتر(  300تفکیک مکان  )

LCtypeیوشش اراض  مرب و  ب ه محص ول    
ای ن   اس ت.  2

 ،درج ه  05/0متر و  500محصول جهان  با قدرت تفکیک 

به صورت رایگان در  MODIS ۀسنشنداز سری محصوالت 

ی یوش ش اراض     ها نقشه. مزیت استفاده از استدسترس 

 ۀبرنام  ی بند طبقهسیستم  اساسبر که  ،MODIS ۀسنشند

ن د،  دارک الس   17 ( IGBPکره و زم ین )  یستزالملل   ینب

ی زم  ان  ب  ه ه  ا دادهت  وان از طری      م  ای  ن اس  ت ک  ه 

ی  دست یارت که نوع تغیی رات و کمی ت رون د    ها شاخص

 [.14] ندکن  متغییرات یوشش اراض  را تعیین 

فاده توان با اس ت   متغییرات یوشش اراض  را نیز  ۀنقش

ظرری ت   ب ه ام ا ای ن ک ار     ،دک ر از تصاویر لندس ت تهی ه   

تص اویر   ،. ب رای ما ال  نی از دارد س ازی قاب   توج ه     ذخیره

تغیی   رات  GlobalForestWatch.orgموج   ود در س   ایت 

 30زای  را با قدرت تفکیک  جنگ ی / زدا جنگ مربوطه به 

برای دسترس  ب ه تص اویر    [.15] آورد  م درمتر به نمایش 

 ,Global Land Surveyجه ان  لندس ت )   ۀش د  موزایی ک 

GLS )د ک ر لن د مراجع ه   توان ب ه س ایت دانش گاه مری     م

(www.landcover.org)،  ب ه اس تفاده   ب رای اما این تصاویر 

 ند.دار نیاز یردازش

دولت چین )مرکز ژ وماتیک مل  چین(  2014 در سال

 زی اد یوشش اراض  جهان  با قدرت تفکی ک مک ان     ۀنقش

کرد. ای ن   تولید 2010و  2000ی ها سالبرای را ( متر 30)

شناخته شد و دسترس  ب ه   GlobeLand30محصول با نام 

ت وان ب ه     م  برای دسترس   ب ه آن    و استمانع دون بآن 

دو . دک  رمراجع  ه  www.globallandcover.comس  ایت 

 30ی ک مک ان    تفکشده با قدرت  تهیهیوشش اراض   ۀنقش

کالس منابع آب  ، ت االب،    10 ۀدربردارندمتر به طور عمده 

ه ای   ی   و ، ب رف  ش ده  کش ت های  ینزمسحوح مصنوع ، 

 .استهای لتت و توندرا  ینزم، زارها بوته، ها جنگ دا م ، 

یوشش اراض  جهان  منتشرشده توسط س ازمان   ۀنقش

 1یب  اً تقرب  ا ق  درت تفکی  ک مک  ان   2014ر  ا و در س  ال 

ت  وان   م  ( را  Global Land Cover-SHARE) یل  ومترک

و  یوش ش اراض     ۀدادترکیب  از انواع متتلف   از یایگ اه   

                                                           
2. MODIS12C1 Land Cover Type Yearly L3 Global 

http://glcf.umiacs.umd.edu/data/landcover/data.shtml
http://glcf.umiacs.umd.edu/data/landcover/data.shtml
http://glcf.umiacs.umd.edu/data/landcover/data.shtml
http://ionia1.esrin.esa.int/
http://ionia1.esrin.esa.int/
http://bioval.jrc.ec.europa.eu/products/glc2000/products.php
http://bioval.jrc.ec.europa.eu/products/glc2000/products.php
http://globalforestwatch.org/
http://glcf.umd.edu/data/gls/
http://glcf.umd.edu/data/gls/
http://glcf.umd.edu/data/gls/
http://www.landcover.org/
http://www.globallandcover.com/GLC30Download/index.aspx
http://www.globallandcover.com/GLC30Download/index.aspx
http://www.glcn.org/databases/lc_glcshare_en.jsp
https://lpdaac.usgs.gov/lpdaac/products/modis_products_table/land_cover/yearly_l3_global_0_05deg_cmg/mod12c1
https://lpdaac.usgs.gov/lpdaac/products/modis_products_table/land_cover/yearly_l3_global_0_05deg_cmg/mod12c1
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 ISO) یزوای یوشش اراض  بند طبقهاستانداردهای سیستم 

standard Land Cover Classification System  .دانس ت )

ی مورد توج ه ق رار گررت ه    بند طبقهی  که در این ها کالس

ه ای زراع  ، علف زار، م انگرو،      ینزمعبارت بودند از:  ،بودند

برای دستیاب  به درص د  . [16]...خاو لتت، درختان حرا و

توان به لینک   م ،یوشش اراض  ۀنقشهر کالس موجود در 

(. دق ت  FAO GeoNetwork)د ک ر مراجع ه   ب ه آن  مربو 

ارزیاب  ب ا  است )درصد  80ی این محصول حدود بند طبقه

ی ه ا  دادهزمین (. برای دستیاب  به  ۀداد 1087استفاده از 

من ابع جمعیت      ۀی روژ ت وان از    م   ،زمین  یوشش اراض 

(geo-wiki.org استفاده )دکر. 

 ی کاربری اراضیها نقشه

ه ای اراض  ، برخ       ی معم ول ک اربری  ه ا  نقش ه  در کنار

محالعات مربو  به یک نوع ک اربری و ی ا طی د خاص   از     

 ش ود.  اش اره م     ها آنها است که در این بتش به  کاربری

من اط    ۀنقش  الملل ، ی ک   ینبمدیریت منابع آب  ۀسسؤم

ش ود   م ( GMIAکالس ) 28جهان  که شام   ۀشد آبیاری

( را GMRCA)  جه ان مناط  محصوالت دی م   ۀنقشو یک 

س ال تص اویر    20ب ا اس تفاده از    ه ا  نقشهتهیه کردند. این 

کیلومتر که  10با قدرت تفکیک مکان   AVHRR ۀسنشند

چون همی زیادبا استفاده از تصاویر با قدرت تفکیک مکان  

SPOT و JERS-1 ب  رای  ان  د، تهی  ه ش  دند.  یارت  ه بهب  ود

یپ ش  ی ه ا  )دادهبیاری جهان  مناط  آ ۀنقشدسترس  به 

 FAO's Informationت وان ب ه س ایت      م (ASCIIرای  و 

System on Water and Agriculture  دکرمراجعه. 

نقش ۀ  لین ی استاندارد یوشش اراض ، اوها نقشهعالوه بر 

تهی ه ش د ک ه     جهان  بیوم انسان  توسط الیس و رامانکوت 

و  ش هرها در این نقشه ش ام  ت راکم    شده ارزیاب  یها کالس

وح ش   ی ات حو  ه ا  جنگ های زراع ، مراتع،  ینزمروستاها، 

ی موضوع  جه ان  منتشرش ده   ها نقشهیک  از  .[17] بودند

ه ای اراض  ،    یکاربررا و، شام  تناسب برای انواع ه وسیلۀ ب

ک  ه ش  رایط  ش  ود م   ی  ه  ا نقش  هو  من  ابع آب و خ  او

دهن د. ب رای دسترس   ب ه ای ن        ممحیح  را نشان  یستز

بهره  FAO's GeoNetwork server توان از سایت  م ها نقشه

 GLCF ،آب جه  ان ۀش  د نقش  ۀ ماس  کت  رین  ی   دق ب  رد.

watermask [ 18است]آن را  ۀش د  یبن د  قحع ه تصاویر  ؛ که

 آورد. به دست GLCF ftp serverتوان از سرور   م

(، SAGE)1  جه ان زیست   یطمحیایدار و  ۀتوسعمرکز 

محالع ات   ب رای نلس ون   ۀسس  ؤمیک  از مراکز تحقیق ات   

مدیس ن، تع دادی    -محیح  در دانشگاه ویسکانسین یستز

( 1محصول در ارتبا  با کاربری اراض  جهان  منتشر کرد: 

( مح    برداش  ت و 2 ؛ی تق  ویم زراع   ه  ا دادهمشموع  ه 

ه ای   ینزم  ی ه ا  نقش ه ( 3 ؛محصول زراع    175عملکرد 

اطالع ات.   ن وع ی اخیر و گذشته و مشابه این ها سالزراع  

تیاب  ب  ه اطالع  ات مح    برداش  ت و عملک  رد  ب  رای دس  

ت  وان ب  ه س  ایت     م   2000محص  والت زراع    س  ال   
Department of Geography, McGill University 

ی اث رات  ه ا  نقشهبرای دستیاب  به  ،. همچنیندکرمراجعه 

و  [16] ش هری  ۀتوس ع انسان ، کاربری اراض ، من ابع آب،  

ت  وان از اطالع  ات س  ایت     م  ی اکوسیس  تم ه  ا نقش  ه

AtlasBiosphere server .بهره برد 

جه ان    ۀنقش  ( JAXAآژانس اکتشاف رض ای  ژای ن )  

ش ده از تص اویر    اس تتراج مناط  جنگل   و غی ر جنگل      

PALSAR  2007ی ه ا  سالمتر برای  25با قدرت تفکیک 

 25m-resolutionک رد ) منتشر  2014را در سال  2010 تا

PALSAR mosaic and forest/non-forest map.) ظاهر به 

. ب  رای اس  تدرص  د  60ی متوس  ط آن بن  د طبق  هدق  ت 

 JAXA pagesت وان از س ایت     م  دسترس  ب ه ای ن داده   

 .دکراستفاده 

 کاربری اراضی ۀنقش دادۀهای  معرفی پایگاه

ارا  ۀ  ه ای متتلف   ب ه     س امانه  ،ک ه اش اره ش د    طور همان

یردازند که هر سامانه با توجه به  های کاربری اراض  م  نقشه

 ...های زمان  و مک ان  و  استتراج، مقیاسشیوۀ ها،  نوع کالس

ارومیه به دریاچۀ آبریز حوضۀ در  ،وجود اینمتمایز هستند. با 

ای، استانداردها،  های منحقه دلی  نیازهای محالعات  و ویژگ 

ی ک اربری  ه ا  ک الس های زمان  و مک ان  و عن اوین    یاسمق

وری نی  از ب  ه گ  ردآ ،دارد. ب  ه هم  ین دلی    اراض    اهمی  ت

و بررس     دهن  ده ارا   همراک  ز هم  ۀ ای ش  ام   مشموع  ه

 حاضر است.حالعۀ مهای آنها با اهداف  یژگ و

GeoCover - Land Cover 

یوش ش اراض   ب ود ک ه ب ا       ۀاولین یایگاه داد یایگاه حاضر

را ب ا آن الیز م داوم تص اویر      ها دادهقدرت تفکیک متوسط، 

کرد و در رسیدن به یک رهم  م  استتراج (TM) 5لندست 

ک الس تولی د    13ب ا   ای یایه از نوع یوشش منحق ه، نقش ه  

                                                           
1. Center for Sustainability and the Global Environment 

http://www.glcn.org/ont_2_en.jsp
http://www.glcn.org/ont_2_en.jsp
http://www.glcn.org/ont_2_en.jsp
http://www.fao.org/geonetwork/srv/en/main.home?uuid=ba4526fd-cdbf-4028-a1bd-5a559c4bff38
http://geo-wiki.org/
http://www.fao.org/nr/water/aquastat/irrigationmap/
http://www.fao.org/nr/water/aquastat/irrigationmap/
http://www.fao.org/nr/water/aquastat/irrigationmap/
http://www.fao.org/geonetwork/srv/en/main.home
http://glcf.umd.edu/data/watermask/
http://glcf.umd.edu/data/watermask/
http://glcf.umd.edu/data/watermask/
ftp://ftp.glcf.umd.edu/modis/WaterMask/
http://www.sage.wisc.edu/atlas/maps.php
http://www.sage.wisc.edu/atlas/maps.php
http://www.eorc.jaxa.jp/ALOS/en/palsar_fnf/fnf_index.htm
http://www.eorc.jaxa.jp/ALOS/en/palsar_fnf/fnf_index.htm
http://www.eorc.jaxa.jp/ALOS/en/palsar_fnf/fnf_index.htm
http://www.eorc.jaxa.jp/ALOS/en/palsar_fnf/data/index.htm
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=3&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjY9uX_qMzUAhUCtxoKHSmGDI4QFgg2MAI&url=https%3A%2F%2Fnelson.wisc.edu%2Fsage%2Fdata-and-models%2Fdatasets.php&usg=AFQjCNGLmO7XKV6zQp-o4tJsxpC2CKALxg&sig2=SedgwsTBHw7niXzp7B60WQ
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=3&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjY9uX_qMzUAhUCtxoKHSmGDI4QFgg2MAI&url=https%3A%2F%2Fnelson.wisc.edu%2Fsage%2Fdata-and-models%2Fdatasets.php&usg=AFQjCNGLmO7XKV6zQp-o4tJsxpC2CKALxg&sig2=SedgwsTBHw7niXzp7B60WQ
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بوده و این  2000-1660 شده رزیاب ا یها سالکرده است. 

 .اند شدهدر مقیاس جهان  تولید  ها داده

GLCC0 

GLCC    ۀم اهوار یک مشموعه داده است که ب ا اس تفاده از 

NOAA ،ۀسنشند AVHRR       تولیدش ده و یوش ش اراض

 ش ده  بررس    ده د. من اط     مرصل  را برای مناط  نشان 

ن د. ای ن   دار یوشش گیاه  متمایز با تولید اولی ه  و همگن 

)م ارس(   ت ا  1662ی  (  آوری )ه ا  س ال مربو  ب ه   ها داده

ای ن   ش وند.   م  و در مقیاس جهان  تولی د   هستند 1663

ی بند طبقهی ها دادهمحصول در واقع یک سری از مشموعه 

از ن وع   شده استفاده یبند طبقهیوشش اراض  است که نوع 

ب ا ق درت تفکی ک     AVHRRتص اویر  روی  نش ده و  نظارت

شده یوشش گی اه    نرمالی ها شاخصکیلومتر و  1مکان  

 روزه صورت گررته است. 10

GLCF2 

ی  ک ه  ه ا  محصولی مربو  به زمین و ها دادهاین محصول 

ر راهم آورده ک ه    ،اطالعات محیط زیست  است ۀدربردارند

ی س نشش از دوری  ه ا  دادهتص اویر و   ،ای ن اطالع ات   ۀیای

که ب ه ن وع  یوش ش زم ین را در مقی اس محل   و        است

ه ای ک اربری    دهد. ای ن مشموع ه، نقش ه     مجهان  نشان 

محاسبه کرده که از سال  2012تا  1681اراض  را از سال 

 آن به صورت شیپ رای  موجود است. 2012تا  2000

Global Land Cover 30 Meter 

و  USGSهای یوشش اراض  ب ا همک اری و مش ارکت     یهال

دیارتمان علوم جغراریای  دانشگاه مریلند تولید شده است. 

( ب ا  +ETM) 7ی لندس ت  ه ا  دادهها با استفاده از  یهالاین 

 ۀب از آب   ب رای    ۀیهن   ۀنقش  متر  30قدرت تفکیک مکان  

ب رای س ال    رق ط ها را  یکاربرو سایر  2012-2000زمان  

 .تولید کرده است 2010

Global Land Cover (GlobCover) 

ی س ری  ها دادهسرویس است که  نوع  GlobCover ۀبرنام

ی یوش ش اراض   در   بند طبقهزمان  بازتاب  سح  زمین و 

را در  2006و  2006   2005ی ها سالمقیاس جهان  برای 

ی ه  ا س  ازمان ،گ  ذارد. در اج  رای ای  ن برنام  ه  م  اختی  ار 

-EEA, FAO, GOFC متتلف    از جمل  ه   الملل   ینب  

                                                           
1. Global Land Cover Characterization 
2. Global Land Cover Facility 

GOLD, IGBP, JRC  وUNEP  ب   اESA  مش   ارکت

 کنند. م 

FGGD3 

قوس زمان  که  5رستری با قدرت تفکیک مکان   ۀالییک 

تولید ش ده اس ت و    2007ر سال د IIASA و FAO توسط

از تولی دات کش اورزی و    متأثری بیوریزیک  نقشه راکتورها

 ند. این نقش ه ک ه ب ه ص ورت    هستیذیری روستای   یبآس

تحلی  امنیت غ ذای   و تشزیهبه منظور  ،استاطلس جهان  

 تواند مفید واقع شود. و رقر در بسیاری از مناط  م 

GLCNMO4 

 ۀوس  یله یوش  ش اراض    جه  ان  ب   ۀنقش  ی ای  ن ه  ا داده

و همکاری سازمان اطالعات جغراری ای    ISCGM ۀدبیرخان

 NGIAs(، Chiba University) یب ا چ(، دانشگاه GSIژاین )

 با ها دادهشد. این و کشورهای در حال توسعه، توسعه داده 

اس  تفاده از تص  اویر م  ادیس و تکنول  وژی س  نشش از دور  

و  2 ه ای  نسته )نسته 2در  ها دادهاین  ی شدند.ساز آماده

ای(  ی ه ثان 15متری )رواص     500ی ها شبکه( به صورت 3 

  .اند شدهتهیه 

GLS9 

( و س ازمان  USGSالت متح ده ) اشناس   ای    ینزمسازمان 

( ب  ا NASAای  االت متح  ده ) ی و رض  ای  مل   هوان  ورد

ی ک یایگ اه از    2011ت ا   2006مشارکت یکدیگر از س ال  

شده از زمین در مقیاس جهان  تولید  یبردار نقشهی ها داده

لندس ت،   ۀم اهوار ه ای   سنشنده ۀییابر  ها نقشهکردند. این 

 .ی زمان  متفاوت  تولید شدندها دورهبرای 

MODIS-based Global Land Cover Climatology 

 س ال  10در واق ع ن وع یوش ش اراض   ب رای       ه ا  دادهاین 

 محص ول  از تص اویر م ادیس    بر اساس( را 2001-2010)

(MCD12Q1 نشان )ترین یش  بب ا   ه ا  نقش ه دهند. این   م

سال  10و همکاران برای این  بروکستندقت ممکن توسط 

کیل ومتر   5/0 ه،نقش  ای ن   مقی اس [. 20] استده شتولید 

 ،در ادام ه  برای ک  نق ا  دنی ا تولی د ش ده اس ت.     و است 

ک اربری   ۀنقش   ۀدهن د  ارا  ه های  های سامانه ویژگ  ۀخالص

 شود:  مارا ه  1جدول اراض  در 

                                                           
3. GLOBAL LAND COVER DISTRIBUTION, BY 

DOMINANT LAND COVER TYPE 
4. Global Land Cover by National Mapping Organisations 
5. Global Land Survey 
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 کاربری اراضی ۀنقشهای  سامانههای  ویژگی ۀخالص .0 جدول

 توضیحات
تعداد 

 کالس
 قدرت تفکیک مکانی

قدرت 

تفکیک 

 زمانی

بازۀ 

 مکانی
 نام محصول زمانیبازۀ 

https://landcover.usgs.gov/gl

obal_climatology.php 
 LCtype 2010  2001 جهان  ساالنه کیلومتر 5/0 17

https://reverb.echo.nasa.gov 17 5/0 2012  2001 جهان  ساالنه کیلومتر MODIS 

(MCD12Q1) 

http://www.mdafederal.com/

geocover/geocoverlc 
 - GeoCover 2000  1660 جهان  ساالنه متر 30 13

Land Cover 

https://lta.cr.usgs.gov/GLCC 20 
 کیلومتر 1

((AVHRR 
 GLCC 1663  1662 جهان  ساالنه

 
http://glcf.umd.edu/data/ 

 

16 
 کیلومتر 1

(MODIS,AVHRR) 
 ساالنه

محل  و 

 جهان 

تا  1681سال 

 به امروز
GLCF 

https://landcover.usgs.gov/gl

c/ 
7 

 متر 30

 7لندست 
 2012  2000 جهان  ساالنه

Global Land 

Cover30 
Meter 

http://www.globallandcover.

com/GLC30Download/inde
x.aspx 

 جهان  ساالنه متر 30 10
و  2000

2010 
GlobeLand30 

https://lta.cr.usgs.gov/GLS 

 جهان  ساالنه لندست های یسر 7 
تا  2006

2011 
GLS 

http://due.esrin.esa.int/page_

globcover.php 
23 

 متر 300
ENVISAT MERIS 

 جهان  ساالنه
2005  2006 

 2006و 
GlobCover 

http://www.fao.org/geonetw

ork/srv/en/main.home?uuid
=ba4526fd-cdbf-4028-a1bd-

5a559c4bff38 

 2013  1668 جهان  ساالنه کیلومتر 1 11
Global Land 

Cover-

SHARE 

http://forobs.jrc.ec.europa.eu

/products/glc2000/products.
php 

 GLC2000 2000 جهان  ساالنه AVHRRکیلومتر  1 31

http://geomatics.nlr.nl/unsdi/

srv/eng/ 
7 (5 arc-minutes) 2007 جهان  ساالنه FGGD 

 

 نتایجبحث و 

ش ده بای د    انتت اب ، تص اویر  اهداف مورد انتظ ار  با توجه به

 وب وده  ، از نظر رن  و اقتصادی بهین ه  اشندقاب  دسترس ب

. از ش ند باداشته زمان  مناسب  ۀبازی قاب  قبول و ها کالس

ی کاربری ها کالسبا توجه به اهمیت سری زمان  و  ،رو ینا

ه ا   که اطالعات مناسب  از آن ی ها سامانهی ها نقشهاراض  

ب ا نت ای  زمین   و     ،انتتاب شده که در ادامه ،موجود است

شود. به منظور   ممقایسه  گرا ءشده به روش ش  نقشۀ تهیه

ه ای   کاربری نقش ه  ،بعد ۀمرحلها در  بهتر مساحت ۀمقایس

متتلد به شش کاربری )کشاورزی، مرتع، جنگ  ، اراض     

 آب ( تشمیع شد. ۀیهنبایر، شهری و 

 یا ماهواره یراز تصاو یاراض یاربرک ۀیالاستخراج  یجنتا

در س ال   خدمات عل م و دان ش کمیس یون اروی ا     ۀمشموع

س ح    در  اراض   یک اربر  راتیی  روند تغ  به بررس 2000

ب ا   «GLC2000» تحت عن وان  2000سال  یبرا زمین ۀکر

خروج   ای ن     ینتا. یرداخت AVHRR ۀماهواراستفاده از 

ه ش ده  داد نش ان ( 1شک  ارومیه ) ۀدریاچ ۀحوضنقشه در 

 ،های متتل د ک اربری اراض      یبند طبقه انیم از کهاست 

یلومترمرب ع( تعل     ک 37217مساحت ب ه مرت ع )   حداکار

ه ای کش اورزی، اراض   ب ایر، جنگ  ،       یک اربر دارد. سایر 

، 1600، 11432ترتی ب ب ا مس احت     بهآب   ۀیهنشهری و 

 کیلومتر است. 850و  318، 20

این نقشه با قدرت تفکیک مک ان  ی ک کیل ومتر در ب ین     

  متنوعهای  یکاربرکالس یک  از  31شده با  محصوالت معرر 

ی علوم زمین    ها دادهتولید  هدف با GLCF را ارا ه داده است. 

ای نقش ه را در اختی ار    با تکی ه ب ر س نشش از دور، مشموع ه    

اس تتراج   ت وان ب ه    م  دهد که از این جمل ه   کاربران قرار م 

کالس با اندازۀ ییکس  یک کیلومتر  16در   اراض یها یکاربر

https://landcover.usgs.gov/global_climatology.php
https://landcover.usgs.gov/global_climatology.php
https://reverb.echo.nasa.gov/
http://www.mdafederal.com/geocover/geocoverlc
http://www.mdafederal.com/geocover/geocoverlc
https://lta.cr.usgs.gov/GLCC
http://glcf.umd.edu/data/
https://landcover.usgs.gov/glc/
https://landcover.usgs.gov/glc/
http://www.globallandcover.com/GLC30Download/index.aspx
http://www.globallandcover.com/GLC30Download/index.aspx
http://www.globallandcover.com/GLC30Download/index.aspx
https://lta.cr.usgs.gov/GLS
http://due.esrin.esa.int/page_globcover.php
http://due.esrin.esa.int/page_globcover.php
http://www.fao.org/geonetwork/srv/en/main.home?uuid=ba4526fd-cdbf-4028-a1bd-5a559c4bff38
http://www.fao.org/geonetwork/srv/en/main.home?uuid=ba4526fd-cdbf-4028-a1bd-5a559c4bff38
http://www.fao.org/geonetwork/srv/en/main.home?uuid=ba4526fd-cdbf-4028-a1bd-5a559c4bff38
http://www.fao.org/geonetwork/srv/en/main.home?uuid=ba4526fd-cdbf-4028-a1bd-5a559c4bff38
http://forobs.jrc.ec.europa.eu/products/glc2000/products.php
http://forobs.jrc.ec.europa.eu/products/glc2000/products.php
http://forobs.jrc.ec.europa.eu/products/glc2000/products.php
http://geomatics.nlr.nl/unsdi/srv/eng/metadata.show?id=1907&currTab=simple
http://geomatics.nlr.nl/unsdi/srv/eng/metadata.show?id=1907&currTab=simple
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برای تولید نقشۀ کاربری اراض  از اطالعات  GLCFاشاره کرد. 

کن د ک ه    استفاده م  MODISو سنشندۀ  AVHRRسنشندۀ 

 GeoTIFFب ا ررم ت    MODISاطالعات مربو  ب ه س نشندۀ   

ای ن   در دسترس اس ت. نقش ۀ   2012تا  2001ی ها سالبرای 

های کشاورزی، بایر،  به کالس هیاروم  ۀاچیدر مرکز برای حوضۀ

   (.  2شده است )شک    یمتقس  آب مرتع، شهری و یهنۀ 

 

 GLC2000 کاربری اراضی ۀنقش. 0شکل 

 

 GLCF کاربری اراضی ۀنقش .2شکل 
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 Globcover 2005/2006کاربری اراضی  ۀنقش .3شکل 

 

 Globcover2009 کاربری اراضی ۀنقش .4شکل 

بن دی   طبق ه از  اس تفاده  با (ESA)1آژانس رضای  ارویا 

  اراض یکاربر ۀنقش ۀیته به اقدام MERISتصاویر سنسور 

 ای ن  در ش ده  محاس به  کشاورزی اراض  سح  .است دهکر

 (ی م )آب   و د  ب اغ   و زراع    اراض    مشم وع  شام  یروژه

 ب ا  ک ه  ش ود  م    یلومترمرب ع ک 26367و  28765ح دود  

 ب ه  مرب و   و مت ر  300 مک ان   تفکیک قدرت با یریتصاو

 هیته( 4شک  ) 2006( و 3شک  ) 2006  2005 های سال

 است.  دهش

                                                           
1. European Space Agency 

از جمله مرتع، اراض  ب ایر،    اراضسایر کاربری   سح  کل

 هی  ارومحوض ۀ دریاچ ۀ   مربو  ب ه   آب یهنۀ جنگ ، شهری و 

یلومترمرب ع در  ک 4663و  12، 3336، 2228، 12360معادل 

 4686و  12، 3627، 3746، 6682و  2006     2005 س   ال

بهترین قدرت  یروژه نیاست. در ا 2006یلومترمربع در سال ک

 .وجود دارد ها یروژهتفکیک مکان  نسبت به سایر 

Global Land Cover-SHARE  یک  دیگر از محص والت ،

کالس با تفکیک مک ان    11 ( که5شک  کاربری اراض  است )

انش ام ش ده و    FAO. این ی روژه ب ا مش ارکت    داردکیلومتر  1
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( در ب  ین س  ایر 2014ک  اربری اراض    ) ۀروزت  رین نقش   هب  

 مشم وع  ده د  م    نش ان  ی روژه  نی  ا  ینت ا  محصوالت است.

 است. کیلومترمربع 6600معادل  کشاورزی بتش مساحت

 MODIS (MCD12Q1) ۀدر بین محص والت س نشند  

های سح  زمین اقدام به تولید  ی کاربریبند طبقهییرامون 

ش ده   2012ت ا   2000ی ها سالکاربری اراض  برای  ۀنقش

از ، مت ر  500است. این محصول با ق درت تفکی ک مک ان     

 17 ( و6ش ک   های اراض  موج ود اس ت )   یکاربربهترین 

مس احت   2010. ب رای س ال   داردکالس کاربری متتل د  

 یلومترمربع است.ک 5035کاربری کشاورزی برابر با 

 

 Global Land Cover-SHARE کاربری اراضی ۀنقش .9شکل 

 

 MODIS (MCD12Q1) کاربری اراضی ۀنقش .8شکل 
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س ال   10نوع یوشش زمین را ب رای   LCtypeهای  داده

 MCD12Q1 ( ب  ا اس  تفاده از مشموع  ه 2001-2010)

سع  دارد این نقشه با انتتاب هر ییکس ،  کند. توصید م 

بندی یوش ش زم ین را ب ا بیش ترین اطمین ان کل          طبقه

 .(7شک  ) محاسبه کند

ه ای اراض   متتل د ب ه      یک اربر مساحت محص والت  

های کشاورزی، مرتع، جنگ ، اراض   ب ایر،    یکاربرتفکیک 

نمایش داده شده  8شک  و  2جدول آب  در  ۀشهری و یهن

 است. 

 

 LCtype کاربری اراضی ۀنقش .8شکل 

 ی مختلفها سامانههای محصوالت  مساحت کاربری .2جدول 

محصوالت 

جهانی 

کاربری 

 اراضی

GLC2000 GLCF Globcover FGGD GLC-

SHARE 
MODIS 

(MCD12Q1) LCtype 

 2010 2010 2014 2007 2006 2006/2005 2010 2000 سال

 4/4321 6/5034 5/6866 5/8212 2/26367 6/28764 7/2838 11432 کشاورزی

 1/42313 3/42327 6/38106 1/38556 6682 6/12386 4/44636 3/37217 مرتع

 ---- 5/3 6/1362 ---- 6/3748 2228 ---- 6/1600 اراض  بایر

 3/64 6/16 6/640 5/66 6/3626 4/3336 ---- 3/20 جنگ 

 8/566 1/567 2/336 1/130 2/12 1/12 6/164 318 شهری

 8/4456 4/3808 6/4366 6/4466 1/4686 4/4663 7/3606 8/846 آب  ۀیهن
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 GLC2000 GLCF Globcover 2006 Globecover 2009 

    

 

FGGD GLC-SHARE LCtype (MCD12Q1) MODIS 

 ی مختلفها سامانهدرصد مساحت  .8 شکل

  یاراض یکاربر یها نقشه یفیتک یبررس

ه ای   های کاربری اراض  تولیدشده توس ط س امانه   در نقشه

خوب  تغیی رات ایشادش ده تح ت ت أثیر      توان به متتلد م 

س حوح   ،. از س وی دیگ ر  ک رد ه ا را مش اهده    تعداد کالس

متتلد کاربری اراض  با توجه ب ه ق درت تفکی ک مک ان      

مستقیم با بهبود دقت نتای  دارد که این ب ه معن ای    ۀرابح

ارزایش میزان دقت ناش  از ق درت تفکی ک مک ان  اس ت.     

عنوان یک  از عوام  مؤثر در انتت اب   تواند به همین امر م 

ب ا   در ارت  مناسب باشد و باعث ایشاد تغییرات جدی ۀنقش

 با تعداد کالس در سح  حوضه است. 

های متتلف  وج ود دارد   های کاربری اراض  کالس در نقشه

توان د   تعداد کالس به دلی  آنک ه م     ،که اشاره شد طور همانو 

 ،ه ای متتل د باش د    در تفکی ک ک اربری  بیش تر  ناش  از دقت 

ش ود ک ه    مشاهده م  شده بررس  یابد. در محصوالت اهمیت م 

ک الس   31ب ا   GLC2000ی محص ول ک اربری   ها کالستعداد 

های متتلد ایشاد کرده اس ت و ی س    بیشترین تمایز در کاربری

 MODISو  16و  23ب ا   GLCFو Globcover محصوالت ،از آن

 7کمترین تع داد ک الس ب ا     ،تکالس قرار دارد و در نهای 17با 

 ،اس ت. در ب ین ای ن محص والت     FGGDکاربری برای محصول 

ت وجه     ص ورت قاب     ها ب ه  ، تعداد کالسGLC2000 نقشۀجز 

 ۀدر منحق   ،حال  عین و در کند م ن یداینسبت به یکدیگر تغییر 

شود. این ام ر س بب ک اهش     نیز این تمایز کمتر م  شده محالعه

دلی    بن دی اراض   ب ه     ه ای طبق ه   یر تعداد کالس در نقشهتأث

 شود. بارزسازی کیفیت محصوالت م 

ثابت بین  ۀاندازیک  ،قدرت تفکیک مکان در ارتبا  با 

 معم والً محصوالت متتل د ک اربری اراض   وج ود دارد و     

محصوالت دارای قدرت تفکیک مکان  یک کیل ومتر   بیشتر

و  MODIS ۀس  نشندمحص  والت  ،در ای  ن ب  ین .هس  تند

Globecover    مت ر مش اهده    300و  500با ییکس   س ایز

اده از تصاویر به علت استف GlobLand30شود. محصول  م 

Landsat  ا داردمتر بهت رین کیفی ت ر   30ییکس   ۀاندازبا، 

 نیست.  ول  تصاویر آن قاب  دسترس

اهمی ت   حاض ر  ۀمحالع  سری زمان  در  ،از سوی دیگر

محصوالت دارای سری زم ان  مناس ب     بیشتر. داردزیادی 

ب  ا  GLCFو  MODISمحص  والت  ،در ای  ن ب  ین .نیس  تند

بیش ترین   2012تا  2000های  سال زمان  بین ۀبازن شتدا

 ۀزمین  تواند کم ک ش ایان  در    سری زمان  را دارند که م 

 تعیین سری زمان  تغییرات کاربری اراض  کند.

شدده بده    تولیدکاربری  ۀنقشبا  ها نقشههمخوانی  ۀمقایس

 گرا ءروش شی

همت وان  بیش تری ب ا     LCtypeمحصول  ،3جدول با توجه به 

دارد. در هم ین   گ را ء ش ده ب ه روش ش      تولیدکاربری نقشۀ 

 LCtypeسحوح زیر کشت اراض  کشاورزی محص والت   ،راستا

ارومی  ه دریاچ  ۀ آبری  ز حوض  ۀ در  تولیدش  دهنقش  ۀ  ب  ا نت  ای 

و  GLCFدر حال  که ب ین محص والت    ،اختالف ناچیزی دارد

Globcover    گی  ری  تم  ایز چش  م ش ده  نقش  ۀ تولی  دب ا نت  ای

ه ا در س ال    مساحت این کاربری شود تا جای  که مشاهده م 

ب رآورد   ک اربری تولیدش ده  درص د کمت ر از    35حدود  2010
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نقش ۀ  شده است. در کاربری مرتع نتای  محصوالت متتلد به 

تر شده است تا جای  که با وجود تفاوت قاب   یکنزد تولیدشده

در اراض  کش اورزی، هم ین محص ول در     GLCFنقشۀ توجه 

ده د. ب ا    در برآورد را نش ان م    درصد اختالف  5حدود  مرتع

بیشترین اختالف را دارد ت ا ج ای  ک ه      Globcover،وجود این

مساحت مراتع را از سح  زیرکش ت نی ز کمت ر ب رآورد ک رده      

است و مساحت قاب  توجه  را به اراض  ب ایر اختص اد داده   

توان  برای تمایز اراض  بایر با مرتع ب وده اس ت. در   نا بیانگرکه 

مربو  ب ه محص ول   نتیشۀ مچنان بهترین تحاب  با ه ،این بین

LCtype  و ی س از آن  ب وده، (MCD12Q1) MODIS   ب رآورد

 خوب  داشته است.  

مس احت  را   LCtypeو  GLCFدر حال  که محصوالت 

با اخ تالف    Globcover،اند برای اراض  بایر اختصاد نداده

تری ب ا خروج      یکنزد ۀنتیشیلومترمربع  ک 600کمتر از 

آب  نیز مش تص ش د    ۀیهندارد. در بررس   گراء ش نقشۀ 

ک اربری   ۀنقشمساحت بیشتری نسبت به  ،محصوالت ۀهم

ان د ک ه    را برای این کاربری اختص اد داده  گراء اراض  ش 

مق   ادیر  GLCFو  MODIS (MCD12Q1ترتی   ب ) ب   ه

 داشتند. 2010در سال  تولیدی ۀنقشتری نسبت به  یکنزد

 تولیدش ده  ۀنقشبا  GLC-SHARE رقطدر این بررس  

قاب  مقایسه است. در بین  2014در سال  گرا ءروش ش   به

ها، مرتع بهترین انحباق را در ای ن دو نقش ه دارد و    کاربری

یلومترمربع  در اراض  کش اورزی  ک 2500اختالف بیش از 

 دهد. بیشترین اختالف را نشان م 

ش ده ب ا وج ود     آمده میان مقادیر محاسبه دست هنتای  ب

 ه ا  یک اربر  در برخ    یادشدهسازگاری مناسب با محالعات 

 ش ده  . موارد بح ث داردعددی قاب  توجه  با آنان  اختالف

 MODIS ،و ی  س از آن LCtypeک  اربری  ده  د نش  ان م   

ک اربری   ۀه ا ب ا نقش     یکاربرتحاب  بهتری نسبت به سایر 

 گرا دارد.ء شده به روش ش  تولیداراض  

 اراض    ک  اربری ه  ای نقش  ه بهت  ر ۀیس  مقا منظ  ور ب  ه

 در گ را  ش ده ب ه روش ش  ء    نقشۀ تولید جهان ، محصوالت

. ش ده اس ت   داده نم ایش  6 ش ک   در واحد مشموعه قالب

 ه ای  نقش ه  در متتل د  های کاربری ۀهم ،منظور این برای

 جنگ  ،  بایر، مرتع، کشاورزی،) کاربری 6 به اراض  کاربری

 شدند. محدود( آب  ۀیهن و شهری

 گرا ءشده به روش شی تهیه ۀنقشی منتخب با ها سامانهنتایج  ۀمقایس. 3جدول 

 GLCF Globcover 
MODIS 

(MCD12Q1) LCtype 
GLC-

SHARE 
Object oriented 

 2014 2010 2014 2010 2010 2006 2010 سال
 1/4165 7/4306 5/6866 4/4321 6/5034 2/26367 7/2838 کشاورزی
 0/43281 1/41125 6/38106 1/42313 3/42327 6682 4/44636 مرتع

 2/2615 7/3174 6/1362 ---- 5/3 6/3748 ---- اراض  بایر
 ---- ---- 6/640 3/64 6/16 6/3626 ---- جنگ 
 ---- ---- 2/336 8/566 1/567 2/12 6/164 شهری

 7/1724 3/3211 6/4366 8/4456 4/3808 1/4686 7/3606 آب  ۀیهن

 
 های کاربری اراضی محصوالت جهانی نقشه ۀمقایس. 5 شکل
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 سایر مطالعات ها با آمار نقشه یهمخوان ۀیسمقا

در این بتش مقادیر س ح  زی ر کش ت محص والت جه ان       

ش ده در محالع ات    محاسبهشده در این محالعه با مقادیر  ارا ه

ه ای   تف اوت س ال   ،مه م نکت ۀ  . شدارزیاب  و تحلی   ییشین

مورد نظر در این محالعه از نظر زم ان  ب ا محالع ات ییش ین     

ب ه   ه ای نزدی ک   سالمقایسۀ با استفاده از  ،حال ایناست. با 

یرمس تقیم نت ای    غت وان ب ه ص ورت     م    ،سال م ورد نظ ر  

د. ک ر بررس   و ارزی اب     آم ده را ب ا س ایر محالع ات     دست به

در ای ن محالع ه در    GLC-SHAREمحصول کاربری اراض    

 660 ح دود کش ت را   مقدار مساحت سح  زیر 2014سال 

  و همک اران مق دار   خسروش اه هزار هکتار تعیین کرده، اما 

 87هزار هکت ار ب ا دق ت     360، 1362این اراض  را در سال 

ای ن محالع ه   نی ز در   2010درصد برآورد کردند. برای س ال  

دهد  مقدار مساحت اراض  زراع  مقادیر متتلف  را نشان م 

محالع ات و  یژوهش کدۀ  گررت ه توس ط    صورتو در محالعات 

[ 21] تحقیقات من ابع آب و ش رکت مهندس   آشناس امانه    

درص د محاس به    87ت ا   50هزار هکتار ب ا دق ت    460مقدار 

و  LCtype (500و  MODISکه ب ه نت ای  محص والت     شده

 (.4جدول تر است ) یکنزدهزار هکتار(  430

 ارومیه ۀدریاچ ۀحوضی منتخب با مطالعات در ها سامانهنتایج  ۀمقایس. 4جدول 

 GLCF Globcover MODIS LCtype 
پژوهشکده مطالعات و 

 تحقیقات منابع آب
 آشناسامانه

 1388 1388 2010 2010 2006 2010 سال

 15530 13670 4/4321 6/5034 2/26367 7/2838 کشاورزی

 26330 16250 1/42313 3/42327 6682 4/44636 مرتع

 4070 6360 ---- 5/3 6/3748 ---- اراض  بایر

 2/3 ---- 3/64 6/16 6/3626 ---- جنگ 

 840 380 8/566 1/567 2/12 6/164 شهری

 3680 3580 8/4456 4/3808 1/4686 7/3606 آب  ۀیهن
 

اخ  تالف موج  ود می  ان مق  ادیر    4ج  دول بررس    

ش ده در محالع ات گذش ته و محص والت آم اده را       محاسبه

ده  د. در ای  ن محالع ه مرت  ع ب  رای محص  والت   م    نش ان 

محالعات  ۀیژوهشکداختالف قاب  توجه  با نتای  محالعات 

و ش  رکت آشناس  امانه دارد. [ 22] و تحقیق  ات من  ابع آب

های جنگ  و اراض  ب ایر نی ز همت وان      یکاربر ،همچنین

ح ال    قاب  قبول  با نتای  محصوالت آماده ندارد و ای ن در 

آب     ۀیهن  ه ای ش هری و    یکاربراست که نتای  در بتش 

و شرکت آشناسامانه در این دو  MODISبهتر است و نتای  

 کاربری انحباق بهتری دارند.  

 یریگ جهینت

شود ک ه محص والت    مشاهده م  شده بررس  در محصوالت

 Globcover (23ک السGLC2000 (31  ،)کاربری اراض    

ک  السMODIS (17   ) ک  الس( و 16) GLCFک  الس(، 

 FGGDترتیب بیشترین تعداد کالس را دارند و محصول  به

دهد.  ی متتلد کمترین تعداد کالس را نشان م کاربر 7با 

و  MODIS ۀس  نشندمحص والت متتل  د ج ز محص  والت   

Globecover  مت  ر( دارای  300و  500)ب  ا ییکس    س  ایز

ین ت ر  ب زر، قدرت تفکیک مکان  ی ک کیل ومتر هس تند.    

ک اربری اراض   نی ز مرب و  ب ه       ۀنقش  مان  تولی د  سری ز

زم ان  ب ین    ۀب از است ک ه   GLCFو  MODISمحصوالت 

 گیرد.  م ررارا  2012تا  2000

همت وان    LCtypeبا توجه به نتای  محالعه، محص ول  

دارد. در را  گ را ء ش   تولی دی ب ه روش    ۀنقش  بیشتری ب ا  

سحوح زیر کشت اراض  کشاورزی محصوالت  ،همین راستا

LCtype   ۀدریاچ  آبری ز   ۀحوض  در  گ را  ءش نقشۀ با نتای 

ارومی  ه اخ  تالف ن  اچیزی دارد و در ک  اربری مرت  ع نت  ای  

 گ را  ءش  ۀنقشدرصد با  5اختالر  حدود  GLCFمحصول 

مق دار را از  ت رین   در اراض  بایر نزدی ک  Globcoverدارد. 

آب   نی ز    ۀیهندارد. در  تولیدی ۀنقش مساحت با ۀاندازنظر 

تری نس بت ب ه    یکنزدمقادیر  GLCFو  MODISترتیب  به

داش تند.   2010در س ال   گراء ش  شده به روش تهیه ۀنقش

بیشترین  MODISو  LCtypeنتای  محصوالت  ،در مشموع

 دارند.   شده تولید ۀنقشدرصد تحبی  را با 

ک اربری   ۀنقش  ب ا   GLC-SHARE رقطدر این بررس  
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قاب   مقایس ه اس ت. در ب ین      گ را ء شده به روش ش  تولید

ها، مرتع بهترین انحباق را در ای ن دو نقش ه دارد و    کاربری

 دهد. کشاورزی بیشترین اختالف را نشان م 

ش ده در   محاس به در بررس  مقادیر س ح  زی ر کش ت    

ش ده در محالع ات     محاس به شده با مقادیر  اشارهمحصوالت 

-GLCییش  ین مش  تص ش  د محص  ول ک  اربری اراض     

SHARE مق دار مس احت    2014ر این محالع ه در س ال   د

هزار هکتار تعیین کرده،  660کشت را نزدیک به  سح  زیر

  و همکاران مق دار ای ن اراض   را در س ال     خسروشاهاما 

 ۀیژوهش کد نی ز   2010هزار هکتار و در سال  360، 1362

محالع  ات و تحقیق  ات من  ابع آب و ش  رکت مهندس        

ه زار هکت ار    460را  آشناسامانه مق دار اراض   کش اورزی   

 (MCD12Q1محاسبه کردن د ک ه ب ه نت ای  محص والت )     

MODIS  وLCtype تر است. یکنزد 

در این محالعه مشتص شد کاربری مرتع در محصوالت 

 ۀیژوهش کد اختالف قاب  توجه  با نت ای  محالع ات    ،آماده

محالعات و تحقیقات منابع آب و ش رکت آشناس امانه دارد.   

جنگ  و اراض  ب ایر نی ز همت وان      های یکاربر ،همچنین

ح ال    قاب  قبول  با نتای  محصوالت آماده ندارد و ای ن در 

آب     ۀیهن  ه ای ش هری و    یکاربراست که نتای  در بتش 

و ش  رکت  MODIS (MCD12Q1بهت  ر اس  ت و نت  ای  ) 

 آشناسامانه در این دو کاربری انحباق بهتری دارند.  

،  ش ده  اش اره رد انتتاب بهترین محصول از بین موا برای

ه ای   آمده از این بتش در ارتب ا  ب ا ویژگ      دست نتای  به

 محصول دهد کاربری اراض  نشان م  ۀنقشنظر  متتلد مد

(MCD12Q1) MODIS  در برابر محصوالت سایر محالعات

 عملکرد بهتری دارد. 
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