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چكيده

به منظور برنامهريزي و مديريت شهري خصوص ًا در راستاي نيل به توسعه
پايدار در نواحي شهري و استفاده بهينه از سرزمين ،دسترسي به اطالعات صحيح
و به هنگام از وضعيت كاربري و پوشش اراضي شهري بسيار ضروري است.
سطوح نفوذناپذير يكي از اجزاء پوشش شهري به شمار ميروند كه نقش مؤثري
در تغيير سيماي سرزمين و كيفيت محيط زيست شهري دارند .با توجه به اهميت
اين سطوح ،روشهاي مختلفي براي تهيه نقشه پوشش نفوذناپذير و بررسي
تغييرات آن با استفاده از تصاوير ماهوارهاي وجود دارد .اين روشها را ميتوان
در پنج گروه كلي :طبقهبندي زيرپيكسل ،طبقهبندي شبكه عصبي ،طبقهبندي با
استفاده از مدل  ،VISمدل رگرسيون درختي ،آناليز تركيب طيفي خالصه كرد.
به طور كلي هر يك از اين روشها مزايا و معايب خود را داشته ولي اكثرا ً از
آنها براي طبقهبندي و آشكارسازي تغييرات سطوح نفوذناپذير استفاده ميشود.
در اين بررسي ضمن تشريح سطوح نفوذناپذير و اهميت آن ،روشهاي مختلف
نقشهسازي اين سطوح به اختصار شرح داده شده است.

[ ]10ايجاد تغييرات در سطح اراضي (شهرسازي) ،تعادل بين رواناب ،نفوذ،
تبخيز و تعرق را بر هم ميزند .مهمترين اثر توسعه شهري افزايش شديد
رواناب سطحي است .گسترش سطوح نفوذناپذير از جمله احداث ساختمان،
سنگفرش پيادهروها ،جاده و پاركينگها مقدار نفوذ را كاهش و رواناب را
افزايش ميدهد كه اين مسئله تأثيرات زيادي بر حجم سيالبها ،كيفيت
آب درياچهها و رودخانهها ،آبهاي زيرزميني و كيفيت زيستگاههاي آبي در
نواحي شهري ميگذارد .امروزه يكي از مشكالت اساسي مديريت شهري
خصوصاً در شهرهاي بزرگ ،كاهش و كنترل روانابهاي سطحي ميباشد.
در حال حاضر گسترش سطوح نفوذناپذير يكي از مشكالت توسعه
فيزيكي شهرها خصوص ًا در شهرهاي بزرگ است كه تأثيرات زيادي بر چرخه
هيدرولوژي و خرداقليم منطقه دارند ]3[.در همين راستا طراحي نواحي و
برنامهريزي منطقهاي به منظور كاهش و فشرده كردن سطوح نفوذناپذير مي
تواند به كم كردن تأثيرات منفي اين سطوح تا حد زيادي كمك كند.

واژههاي كليدي :سنجش از دور ،سطوح نفوذناپذير ،طبقهبندي ،آشكارسازي -1سطح نفوذ ناپذير چيست؟

تغييرات.

مقدمه

توسعه فيزيكي شهرها فرآيندي پويا و مداوم است كه طي آن محدودههاي
فيزيكي شهر و فضاهاي كالبدي آن در جهات عمودي و افقي از حيث كمي
و كيفي افزايش مييابد ،اگر اين روند سريع و بيبرنامه باشد ،تركيب فيزيكي
مناسبي براي فضاهاي شهري بوجود نخواهد آمد .بنابراين بدون برنامهريزي
كاربري اراضي نميتوان به الگوي بهيه زيست در شهرها دست يافت]5[.
سطوح نفوذناپذير به عنوان يكي از پوششهاي اراضي ،از گذشته به
عنوان شاخصي از نواحي شهري به شمار ميرفتند .امروزه ميزان سطوح
نفوذناپذير و توزيع و تراكم آن در سيماي سرزمين شهري به عنوان يك
شاخص مهم زيست محيطي و كيفيت سكونتگاه در نواحي شهري به
حساب ميآيد .مطالعات بسيار زيادي در خصوص پيامدهاي زيست محيطي
سطوح نفوذناپذير انجام شده است .بطوري كه رابطه قوي ميان ميزان سطح
نفوذناپذير در مناطق مختلف شهري و درجه حرارت سطح زمين يا تأثير
جزيره گرمايي وجود دارد .همچنين آقاي اسلونكر و همكاران ( )2001طي
مطالعه خود نشان دادند كه ميتوان سطوح نفوذناپذير را به عنوان شاخصي
از منابع آالينده غيرنقطهاي يا روانابهاي سطحي آلوده در نظر گرفت.

سطح نفوذناپذير ()1()ISAبه هرسطحي كه توانايي تصفيه و قابليت نفوذ
آب را در خود ندارد ،گفته ميشود ]6[.اين سطوح به دو دسته :سطوح حمل
و نقل (خيابانها ،اتوبانها پاركينگها و پيادهروها) و ساختمانها تقسيم ميشوند
كه از مواد غيرقابل رسوخ مانند آسفالت ،بتنها ،آجر و سنگ ساخته شدهاند.
[ ]9اغلب سطوح نفوذناپذير مربوط به مسيرهاي حمل و نقل است(نگاره.)1
نگاره :1سهم سطوح نفوذناپذير در دو بخش جادهاي و ساختماني

از گذشته دور جادهها و پشت بامها وجود داشتهاند ولي آنچه امروزه
اتفاق افتاده ،افزايش چشمگير اين سطوح به علت استفاده و توليد باال از
وسايل نقليه و افزايش اتوبانهاي درون شهري و رشد حاشيه شهرها است.
از اين نقطهنظر ميتوان بين درصد سطوح نفوذناپذير و بشر امروزي بويژه
در مناطقي كه تراكم جمعيت باال است ارتباط برقرار كرد.
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 -2تأثيرات سطوح نفوذناپذير بر محيط زيست منطقه

سطوح نفوذناپذير اگرچه نشان دهنده درجه و ميزان شهري شدن هستند ،در
عين حال از شاخصهاي مهم كيفيت محيط زيست شهري نيز بحساب ميآيند.
اين سطوح ضمن اينكه بيانگر تشديد بهرهبرداري از زمين بودهاند ،نشان دهنده
افزايش ميزان آلودگي در نواحي شهري نيز ميباشند .از پيامدهاي بارز افزايش
سطوح نفوذناپذير ،كاهش كيفيت منابع آبي است .سطوح نفوذناپذير با تغيير
در چرخه هيدرولوژيكي تأثيرات اكولوژيكي و فيزيكي به همراه دارد .افزايش
روانابها باعث افزايش فرسايش نواحي پايين دست رودخانهها و نقاط كم
ارتفاع و حاشيههاي رودخانه ميشود .بنابراين يكي از گستردهترين اثرات توسعه
شهري ،تغيير در چرخه هيدرولوژي و مورفولوژي جريان آب باران است به
طوري كه شهرسازي درصد نفوذناپذيري سطوح آبخيز را نسبت به بارش افزايش
ميدهد .در نتيجه حجم رواناب و دبي اوج سيالب افزايش مييابد.
مهندسان براي كنترل جريانهاي سيالبي با اقداماتي نظير :تقسيم رودخانهها،
كانالزني ،سدسازي و لولهگذاريهاي متعدد ،باعث افزايش تخريب بسترهاي
رودخانه و زيستگاههاي مرتبط نظير تاالبها و باتالقها شدهاند .نهايت ًا ،با افزايش
شدت بهرهبرداري از زمين ،آلودگيها نيز گسترش مييابند .افزايش روانابها
منجر به افزايش انتقال مستقيم اين آاليندهها به مسيرهاي آبي شده و منابع
آالينده غيرنقطهاي يا روانابهاي آلوده را بوجود ميآورند]9[.
آژانس حفاظت از محيط زيست آمريكا ( )EPAبا مطالعات زيادي كه در
حوزههاي آبخيز مختلف به عنوان واحدكار ارزيابي و طراحي با هدف مطالعه
سطوح نفوذناپذير انجام داد ]1[،سرانجام در سال  2004نشان داد كه تأثيرات
تجمعي سطوح نفوذناپذير با افزايش بيش از  %10نفوذناپذيري ايجاد شده و
حفظ آستانه  %10اقدامي در جهت حفاظت از حوزههاي آبخيز خواهد بود]2[.
از ديگر تأثيرات نامطلوب اين سطوح ،تأثير جزيره گرماي شهري است.
عوامل مختلفي چون وجود گازهاي گلخانهاي ،جمعيت شهر ،سرعت باد و...
باعث اختالف دماي شهر و حومه آن شده كه پديده جزيره گرماي شهر را
بوجود ميآورند .اما عامل مهم ديگر وجود ساختمانهاي فراوان و زمينهايي
با پوشش نفوذناپذير است كه به عنوان جذب كنندههاي حرارت خورشيد
عمل ميكنند .مصالحي نظير بتن ،آسفالت و سنگ كه در كفسازي خيابانها،
پشتبامها ،پاركينگها و ساخت بناهاي شهري استفاده ميشوند ،در طول
روز انرژي خورشيد را به شدت جذب ميكنند .اين مسئله منجر به افزايش
درجه حرارت متوسط در مناطقي كه سطوح نفوذناپذير زيادي دارند ،خواهد
شد .تأثير جزيره گرمايي ميتواند در روزهاي تابستان باعث گرمتر شدن دماي
شهر نسبت به نواحي حومه آن به ميزان  6-8درجه فارنهايت شود .بعالوه تأثير
جزيره گرمايي به معني افزايش بيالن انرژي است كه براي مقابله با اين فرايند،
بايد سطوح نفوذناپذير را كاهش داد .حضور پوششهاي نفوذناپذير در سطح
شهر باعث ميشود ،شب هنگام كه درجه حرارت كاهش مييابد ،باز-تابش
حرارت خورشيد از سطح زمين به اتمسفر به تدريج صورت گيرد كه نتيجه آن
افت شديد دماي شهر نسبت به نواحي حاشيه آن خواهد بود.

 -3روشهاي تخمين ميزان نفوذناپذيري

روشهاي مختلفي در تخمين سطح آستانه به منظور ارزيابي پوشش
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نفوذناپذير وجود دارد ،اما دو دسته كلي آن شامل:
 -1اندازهگيري درصد متوسط نفوذناپذيري كه هر طبقه از كاربري زمين را
پوشش ميدهد .ILU ،اين روش را ميتوان با استفاده از حضور شبكه جادهاي،
اندازهگيريهاي مستقيم در هر كاربري و يا استفاده از عكسهاي هوايي با
بزرگنمايي باال انجام داد.
 -2اندازهگيريهاي طيفي با استفاده از سنجندههاي ماهوارهاي با بزرگنمايي
متوسط صورت گرفته و با درصد ارزش بين  0تا  100تعيين ميشوند كه
براي نمايش نفوذناپذير در هر واحد پوشش زميني (پيكسل) به كاربرده
ميشوند. LLC،

 -4روشهاي آشكار سازي سطوح نفوذناپذير با استفاده از
دادههاي سنجش از دور.

اندازهگيري و تهيه نقشه سطوح نفوذناپذير ميتواند بهترين گزينه در
بهبود برنامهريزيها و طراحي جوامع باشد .اين تكنيك محدوده وسيعي از
نرمافزارهاي كامپيوتري و آناليز تصاوير ماهوارهاي را در برميگيرد.
روشهاي متعددي براي نقشهسازي و ك ّمي كردن سطوح نفوذناپذير
وجود دارد كه مهمترين آنها شامل:
 طبقهبندي زيرپيكسل()Subpixel classification()2()3
 طبقهبندي شبكه عصبي()4
 طبقهبندي با استفاده از مدل VIS()5
 مدل رگرسيون درختي()6
 -آناليز تركيب طيفي

 -1-4نقشهبرداري نواحي نفوذناپذير با استفاده از آناليز زير
پيكسل تصاوير لندست

در نواحي شهري ،دادههاي ماهوارهاي با بزرگنمايي متوسط نظير تصاوير
لندست اطالعات ذخيره شده در پيكسلها را به صورت تركيبي از پوشش
گياهي (علفزار و پوشش درختي) ،آب و سطوح نفوذناپذير نمايش ميدهند.
لذا احتمال مشخص كردن پيكسلها با نفوذناپذيري صددرصد ،پايين است.
بنابراين ضرورت دارد نفوذناپذيري را به عنوان يك متغير پيوسته در نظر
گرفت .به اين ترتيب براي نمايش پيكسلهاي تركيبي به صورت طبقات اسمي
منفرد بايد مقادير نفوذناپذيري را در يك محدودهاي كه نشان دهنده متوسط
ميزان نفوذناپذيري در هر طبقه از كاربري است ،مشخص نمود .براساس اين
روش طبقهبندي سطوح نفوذناپذير در محدوده  0تا  %100قرار ميگيرد]10[ .

نگاره :2مدل تخمين درصد نواحي داراي سطوح نفوذناپذير در سطح
پيكسل

با مقايسه نقشههاي طبقهبندي شده سطوح نفوذناپذير در سالهاي
مختلف ميتوان نقشه تغييرات در يك يا چند منطقه را بدست آورده و
مقايسه نمود.

 -2-4تخمين سطح نفوذناپذيري با استفاده از روش شبكه
عصبي ()Neural Network

شبكههاي عصبي مصنوعي داراي ظرفيتي باال براي بررسي ارتباطات
غيرخطي و پيچيده ميباشند .در اين مدل پردازشگرهايي به طور جداگانه حضور
دارند (واحد) كه به موازات هم عمل ميكنند .اين پردازشگرها با كانالهايي به
يكديگر متصل هستند كه اغلب داراي دادههاي عددي ميباشند (وزن) .اين
وزنها كه با استفاده از الگوريتم آموزشي بدست ميآيد ،بين گرههاي مختلف
ارتباط برقرار ميكنند .پردازشگرها اليههاي متعددي را تشكيل ميدهند كه
شامل اليه ورودي ،اليه پنهان ،اليه خروجي است.
اليه خروجي ،طي عمليات فعالسازي( )7كه بر روي اليه ورودي اعمال
ميشود ،محاسبه خواهد شد .دادهها با اعمال چندين وزن كه از گرهاي به
گره ديگر منتقل ميشوند ،در نهايت به اليه خروجي راه مييابند.

نگاره :3نمونهاي از مدل شبكه عصبي با يك اليه ورودي ،دو اليه
پنهان و يك اليه خروجي
شبكه عصبي با ديگر مدلهاي الگوريتم آماري متفاوت است .يكي از
اين تفاوتها عدم نياز به فرمولسازي رياضي خاص براي اين تكنيك است،
بطوري كه با استفاده از نرمافزارهاي كامپيوتري رابطه بين ورودي و خروجيها
برقرار و تعيين ميشود.
(Oj=f(netj
رابطه مقابل توضيحي است از مدل شبكه عصبي:
( :J(Ojگرههاي دريافت شده (اليه خروجي در شبكه عصبي) و
 :fتابع پيچيده غيرخطي
با استفاده از روشهاي تركيبي قوي نظير شبكه عصبي مصنوعي()ANNS
ميتوان در نقشهبرداري و طبقهبندي متغيرهايي با ارتباطات غيرخطي و در
محيطهاي شهري تركيبي ،نتايج بهتري به دست آورد .اين روش حتي براي
تصاويري مانند  TMو  +ETMماهواره لندست با بزرگنمايي متوسط نيز

نتايج خوبي به دنبال دارد.
اين روش توسط سوگوماران ( )2001به همراه روش طبقهبندي حداكثر
احتمال بر روي تصاوير ماهوارهاي  LISS-IIIسنجنده  IRS-1Cدر نواحي
جنگلي سلسله كوههاي غربي هند انجام شد .ساختار طبقهبندي شبكه عصبي
در اين مطالعه شامل سه باند  2 ،1و  IRS 3به عنوان داده ورودي و  9اليه
پنهان به همراه  9اليه خروجي بود .نتايج نهايي نشان داد كه طبقهبندي شبكه
عصبي در نواحي جنگلي دست كاشت و طبقه آب عملكرد مناسبتري
نسبت به روش حداكثر احتمال داشت]11[.
 -3-4تخمين سطح نفوذناپذير با استفاده از روش V-I-S
اكوسيستمهاي شهري از جلوههاي بارز اثر انسان بر محيط زيست
هستند كه شامل آرايش وسيعي از مواد غيرمتجانس با خصوصيات متنوع و
روابط پيچيده ميباشند .اگر پوشش آب را ناديده بگيريم ،سطوح نفوذناپذير،
پوشش گياهي و خاك را ميتوان سه جزء اساسي اكوسيستمهاي شهري
دانست كه در تضاد با محيط اطرافشان هستند .طبيعت متفاوت اين سه
ماده اثر مهمي بر روي پويايي و توزيع انرژي و رطوبت در محيط شهري
دارد .همزمان با رشد اماكن شهري به سمت اطراف ،تغييرات محيطي نيز
در تركيب پوشش گياهي -سطوح نفوذناپذير -خاك لخت و در نتيجه در
جريان انرژي و رطوبت و واكنشهاي انساني صورت ميگيرد .تشخيص و
نقشهبرداري اين سه ماده در شهر و محيط اطرافشان ميتواند پايه و اساس
مفيدي براي تحقيقات اكولوژيكي شهري فراهم كند]5[.
يكي از روشهاي برآورد ميزان نفوذناپذيري ،استفاده از روش VIS
است ]8[.اين مدل پوشش سطح زمين را به سه جزء خاك ،سطح نفوذناپذير
و پوشش سبز تفكيك ميكند.
در طول محور  V-Iيك توالي مشخصي از مناطق مسكوني براي بسياري
از شهرهاي توسعه يافته جهان وجود دارد .مناطق صنعتي نزديك محور I-S
و محور  S-Vدر پايين نه تنها مناطقي را كه شهري شده نشان ميدهد بلكه
نشان دهنده مناطق شهري كه در حال تغيير مداوم است نيز ميباشد.

نگاره :4مدل VIS

بنابراين با در نظر گرفتن مناطق شهري در مدل  VISو با استفاده از
تكنيكهاي پردازش تصوير ،ميتوان به تعريفي از تركيب شهر دست يافت
تا بتوان انواع مختلف پوشش اراضي شهري را مشخص نموده و بررسيها و
تحقيقات اكولوژيكي شهري را از طريق تكنولوژي سنجش از دور انجام داد.
فاضلي و همكاران ( ،)2007با استفاده از تصاوير ماهوارهاي  Asterنقشه
كاربري اراضي شهر اصفهان را با استفاده از روش  VISتهيه نمودند .در اين

دوره بیست و يكم ،شماره هشتاد و سوم 67 /

مطالعه چهار طبقه :مسكوني ،مناطق باير ،پوشش گياهي و آب تعريف شد.
نقشه حاصله داراي صحت كلي  %95/7بود]5[ .

 -4-4نقشهبرداري سطوح نفوذناپذير با استفاده از طبقهبندي
و الگوريتم درخت رگرسيون

روش طبقهبندي براساس تصميمگيري درختي زماني استفاده ميشود كه
اليههاي اطالعاتي زياد و ناهمگن باشند ]4[ .داده ورودي ميتواند فرمتهاي
مختلفي (اسمي و رتبهاي) داشته باشد .در اين روش عالوه بر گروهبندي
دادهها امكان ادامه طبقهبندي و تشخيص زير طبقات (زيرگروهها) نيز وجود
دارد ]13[.در ساختار درختي هر شاخه يك قانون ويژهاي را براي تصميمگيري
مشخص ميكند كه ممكن است از يك يا بيش از يك تركيب از دادههاي
ورودي را شامل شود .هر قانون شامل سه بخش :مفاهيم آماري قانون،
شرايطي كه تعيين كننده زمان اجراي هر قانون است و مدل خطي ،ميباشد.
 مفاهيم آماري قانون :متوسط محدوده هر متغير و ساختار ارزيابي خطا رابررسي ميكند.
 شرايطي كه تعيين كننده زمان اجراي هر قانون است :توسط آستانههايمختلف مشخص ميشود.
 مدل خطي :به منظور تنظيم رابطهاي بين دادههاي آموزشي بدست آمده باقوانين به كار برده ميشود.
()8
در اين روش هر گره از يك تصميمگيري دو دويي كه هر طبقه را از
ديگر طبقات جدا ميكند ،تشكيل شده است .در ابتدا داده ورودي از گره
اصلي به سمت شاخههاي هدف يا گرههاي انتهايي( )9حركت كرده تا در
نهايت به طبقه هدف منتهي شود.

نگاره :5قسمتي از رگرسيون درختي
در تصميمگيري رگرسيون درختي با اين فرض كه روابط بين باندها
و اجزاء هدف (سهم طبقات) خطي است يا غيرخطي (مانند لگاريتمي)،
نتيجهگيري صورت ميگيرد .بنابراين ميتوان روابط غيرخطي پيچيدهاي را
بين باندهاي طيفي و طبقات بدست آمده از پيكسلهاي تركيبي در تصاوير
ماهوارهاي به كاربرد.
نتايج بدست آمده در تصميمگيري درختي ،اشكالي از داده (مانند باندها)
هستند كه به پيشبيني مكان متغيرها ميپردازند و نقشه نهايي متغير هدف
تعيين ميشود .در اين روش ميتوان تغييرات زماني پوشش اراضي (سطوح
نفوذناپذير) را در هر طبقه از آن بررسي كرد .مزيت طبقهبندي درختي نسبت
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به ديگر روشهاي آماري دستي ،سادگي آن است .با تصحيح يافتههاي
بدست آمده از اين روش ميتوان صحت دادههاي نهايي را بهبود بخشيد]7[.
زو و همكاران ( )2005با استفاده از تصميمگيري رگرسيون درختي
( )DTRو تصاوير ماهوارهاي  +ETMلندست در سال  ،1999پوشش اراضي
منطقه  Syracuseآمريكا را به پنج طبقه پوشش درختي ،پوشش علفي ،خاك
باير ،آب و پوشش نفوذناپذير تقسيم كردند .آنها پي بردند كه روش رگرسيون
درختي قادر به استخراج ارتباطات پيچيده بين باندها و طبقات اراضي بوده و
براحتي ميتواند طبقات مختلف را از تصاوير ماهوارهاي جدا كند.

 -5-4نقشهبرداري پوشش نفوذناپذير شهري با استفاده از
تصاوير چند طيفي با بزرگنمايي متوسط

دما مرتباً از مقادير باال در نواحي صنعتي و نواحي مسكوني تا كمترين ميزان
در نواحي غيرشهري مثل جنگل و آب ،كاهش مييابد .به همين علت حضور
باالي پوشش نفوذناپذير در نواحي شهري منجر به تأثير جزيره گرمايي
شهري ميشود .در اين روش سطوح نفوذناپذير با استفاده از تصاوير لندست
از طريق انتگرال درجه حرارت سطح زمين ( )LSTبدست ميآيند .تركيب
 LSTو قسمتهايي كه آلبيدوي پاييني دارند ،براي استخراج و نمايش
سطوح نفوذناپذير تيره به كار برده ميشوند LST .با استفاده از باند گرمايي
تصاوير لندست استخراج ميشود]10[.
در اين روش ميتوان با استفاده از آناليز تركيب طيفي( ،)SMAبازتابهاي
طيفي و شكل فضايي را بدست آورده و سپس با به حداقل رساندن خطاي
بخشهاي فضايي( )MNFميتوان اجزاء تصوير( )10را استخراج نمود.
مدل رياضي SMAبه شرح زير است:
( m،...،1:iتعداد باندهاي طيفي)
( n،...،1 :kتعداد )endmembers
( p ،...،1 :lتعداد پيكسلها)
 :Rilبازتاب طيفي باند  iاز پيكسلي كه يك يا بيش از يك endmembers
دارد.
 :Fklسهم  k endmembersدر پيكسل
 :Rikبازتاب طيفي  endmembersدر پيكسل باند i
 :eilخطاي باند  iدر پيكسل l
 :Fklاز رابطه مقابل پيروي ميكند:

به عنوان مثال ميتوان چهار جزء تصوير :پوشش گياهي ،آلبيدوي باال،
آلبيدوي پايين و خاك را تعيين كرد .بخشهايي با آلبيدوي باال نشان دهنده
سطوح نفوذناپذير روشن و درخشان در چشمانداز شهري بوده و بخشهايي
از تصوير با آلبيدوي پايين ميتوانند نشان دهنده اجزاء متفاوتي مثل آب،
سايه ساختمانها در محيط شهري و يا سايه تاج پوشش گياهان در نواحي
جنگلي و سطوح نفوذناپذير تيره باشند .سپس اجزاء بدست آمده از آناليز
تركيب طيفي شش باند بازتابي تصوير لندست را با دماي سطح زمين كه
از باند گرمايي تصوير لندست استخراج شده ،تركيب كرده و به اين ترتيب
سطوح مختلف نفوذناپذير مشخص ميگردند]12[.

8- Ridd M.K.(1995) Exploring a V-I-S(Vegetation-impervious
surface-soil) model for urban ecosystem analysis thorough
remote sensing: comparative anatomy for cities. International
Journal of Remote Sensing. 88:170-186.
9- Schueler T.R.(1994) The Importance of Imperviousness.
Watershed Protection Techniques 1:100-111.
10- Slonecker E.T.,JENNINGS, D.B., and Garofalo, D.(2001)
Remote sensing of impervious surfaces: A review. Remote
Sensing Review 20:227.
11- Sugumaran R.(2001) Forest Land Cover Classification Using
Statistical and Artificial Neural Network. Approaches Applied to
IRS LISS-III Sensor. Geocarto International.16:39-44.
12- Weng Q., Lu D.(2005) A sub-pixel analysis of urbanization
effect on Land surface Temperature and its interplay with
impervious surface and Vegetation coverage in Indianapolis,
United States. International Journal of Applied Earth
Observation and Geoinformation. 10:68-83.
13- Yang L., Huang, C., Homer, C.G., Wylie B.K. and Coan
M.J.(2003) An approach for mapping Large-area impervious
surfaces: Synergistic use of Landsat 7 ETM+ and high spatial
resolution imagery. Canadian Journal of Remote Sensing.
29:230-240.

) تأثير شهري شدن بر درجه حرارت سطح2008( ونگ و همكاران
) و اثر متقابل آن بر سطوح نفوذناپذير و پوشش گياهي را درLST( زمين
TM/ETM  آنها از تصاوير ماهوارهاي.شهر اينديانا در آمريكا بررسي كردند
 استفاده و سه جزء طيفي سطوح2000  و1995 ،1991 به ترتيب در سالهاي
]12[. فضاي سبز و سايهها را تعيين نمودند،غيرقابل نفوذ

پينوشت

منابع و مآخذ

1- Impervious surface area
2- Subpixel classification
3- Neural network classification
4- Vegetation- impervious surface-soil
5- Regression tree modeling
6- Spectral mixture analysis
7- Activation function
8- Binary
9- Terminal
10- Endmembers
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 پيشنهادات-5

با توجه به اهميت باالي سطوح نفوذناپذير بر محيط زيست شهري و
 الزم است مطالعات،لزوم كنترل اين سطوح با بكارگيري اقدامات مديريتي
 تراكم و توزيع مكاني آنها به منظور كاهش،بيشتري در زمينه چگونگي ايجاد
 آلودگيها و تأثير جزيره گرماي شهري و نيز استفاده بيشتر،اثرات سيالبها
از روشهاي مؤثر در جهت كاهش اثرات تجمعي نامطلوب اين سطوح
 همچنين در راستاي استفاده بهينه از سودمنديهاي چند جانبه.انجام پذيرد
سرزمين خصوص ًا در مناطق شهري كه بيشترين تغيير در سيماي سرزمين و
 توصيه ميشود به منظور بررسي،رشد سطوح نفوذناپذير را شاهد هستيم
رشد و گسترش مناطق شهري و برنامهريزيهاي استفاده سرزمين با نگرش
 سطوح نفوذناپذير و تغييرات آن با استفاده از قابليت دادههاي،حفاظتي
ماهوارهاي و تكنيكهاي پردازش تصوير نقشهسازي شوند تا بهتر بتوان
.پيامدهاي اين سطوح را ك ّمي و اقدامات اصالحي مناسب را پيشنهاد كرد
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