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تاریخ دریافت5061/30/03 :

تاریخ پذیرش5061/31/43:

چکیده
یکی از مسایل مهم در فرایند توسعه شهری و منطقه ای در جهان ،کاربری زمین و برنامه ریزی برای پایداری آن است .امروزه با توجه به
توسعه روز افزون شهرها و عدم تعادل در پراکنش فضایی کاربریها ،سامان دهی کاربری اراضی و آگاهی از وضعیت پوشش اراضی از اهمیت
بسیار زیادی برخوردار است .تکنیک های سنجش از دور بهترین وسیله برای استخراج نقشه ی کاربری اراضی می باشد .بنابراین در
این تحقیق ،برای تهیه نقشه کاربری اراضی از روش طبقه بندی نظارت شده و الگوریتم طبقه بندی حداکثر احتمال استفاده گردید .منطقه
مورد مطالعه بخش رودبار قصران شهرستان شمیرانات است و در این تحقیق ،از تصاویر ماهواره ای لندست ( 8خرداد ماه) سنجنده OLI
سال 5102استفاده گردید  .نتایج نشان داد که به ترتیب اراضی بایر ،مرتع ،انسان ساخت و زراعی بیش ترین مساحت کاربری را تشکیل
می دهند .برای ارزیابی صحت و دقت طبقه بندی های انجام شده ،صحت کلی وضریب کاپا تعیین گردید که به ترتیب  74/47%و  1/75به
دست آمد .که نشان دهنده ی قابلیت باالی تصاویر لندست برای تهیه ی نقشه ی کاربری اراضی می باشد.
کلمات کلیدي :کاربری و پوشش اراضی ،رودبار قصران ،طبقه بندی حداکثر احتمال.

 -0کارشناسی ارشد ،مهندسی محیط زیست گرایش ارزیابی و آمایش سرزمین ،گروه منابع طبیعی و محیط زیست ،دانشگاه پیام نور ،تهران ،ایران.
*(مسوول مکاتبات)
 -5استا یار ،گروه منابع طبیعی و محیط زیست ،دانشگاه پیام نور ،تهران ،ایران.
 -3استادیار ،گروه منابع طبیعی و محیط زیست ،دانشگاه پیام نور ،تهران ،ایران.
 -7کارشناسی ارشد ،مهندسی محیط زیست گرایش ارزیابی و آمایش سرزمین،گروه منابع طبیعی و محیط زیست ،دانشگاه پیام نور ،تهران ،ایران.
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مقدمه
زمین منبع محدود و تجدیدناپذیر محسوب میشود و به عنووان

روش چهوووار روش آشکارسوووازی تغییووورات شوووامل،ANN

دارایووی و نعمتووی کووه موویبایوود در راسووتای توویمین نیازهووای

 TASSELED CAP ،NDVIوPost Classification

نسل فعلی و آتی مورد استفاده آگاهانوه و سونجیده قورار گیورد

مورد مقایسه قرار گرفتند .در نهایت مدل بهینه ارزیابی تغییرات

از اهمیت باالیی برخوردار است .تغییر کاربری و پوشوش زموین

با استفاده از  GISارایه شد که با توجه به آن مشوخ

به عنوان عنصر کلیدی تغییر جهانی محیطی شناخته میشووند

الگوریتم بهینه که در واقع تلفیقی از الگوریتمهای ذکر شوده در

و به دلیل سالمت محیط زیستی و ابعاد اقتصوادی – اجتمواعی

باال بود ،با ضوریب کاپوا بواالی  %70بهتورین مودل در ارزیوابی

مورد توجه زیاد محققان قرار گرفته است ( .)0تصاو یر ماهواره-

تغییرات کاربری در منطقه مورد مطالعوه بوود .نتیجوه پوردازش

ای به دلیل برخورداری از قابلیت های باال در تهیوه ی نقشوه-

تصاویر نشان داد که در طول دوره مورد نظر حدود  31درصد به

های کاربری اراضی و شناسایی تغییرات رخ داده درزمان هوای

بافت شهری شهر ورامین افزوده شده است کوه در واقوع بویش

مختلف با دقت باال ،اطالعات ارزشمندی را برای تصمیم گیران

ترین تغییرات مربوط به تخریب اراضوی کشواورزی و طبیعوی و

به منظور برناموه ریوزیهوای مودیریتی ،فهوم بهتور مکانیسوم

تبدیل آن به کاربری مسکونی و تجاری و صونعتی میباشود(.)7

تغییرات و الگوی تغییرات کاربری اراضی فوراهم موی کنود .در

اکبری و همکاران( ،)0375در نقشه ی کاربری اراضی شهرستان

حال حاضر داده ها ی سنجش از دور به واسطه ی بوه هنگوام

سبزوار راکه با استفاده از الگوریتم حداکثر احتمال و الگوریتم

بودن و امکان آشکارسازی تغییورات سوریع محیطوی بوه طوور

شبکه ی عصبی پرسپترون به آن پرداخته شد ،نتیجوه گرفتنود

گسترده در مدیریت منابع طبیعی به کار موی رود( .)5بوه طوور

که الگوریتم شبکه ی عصبی پرسپترون نسوبت بوه الگوور یوتم

کلی می توان داده هوای سونجش از دور را بوه دو روش طبقوه

حداکثر احتمال از دقت بیش -تری برخوردار است( .)2یوسوفی

بندی نظارت شده و طبقه بندی نظارت نشده تقسیم بندی کرد

و همکاران( ، )0371نقشه های کاربری اراضی شهرستان نور را

که میتوان به روش حداکثر احتمال اشاره نمود.

با استفاده از روش های مختلف تهیه نمودند و نتیجوه گرفتنود

روش طبقه بندی حداکثر احتمال هنوز هم یکی از رایوج تورین

که روش طبقه بندی ماشین بردار نسبت به روش هوا ی دیگور

روش های طبقه بندی تصویر است .در این روش ،احتمال اینکه

دقت بیش تری دارد( .)9شتایی و همکاران(  ،)0389با استفاده

موجوود تعلوق یابود

از داده های سنجنده ی ETM+به تهیه ی نقشه ی کواربری

پیکسول بوه کالسوی کوه بویش تورین

اراضی در مناطق کوهستانی زاگرس و با اسوتفاده از سوه روش

احتمال را دارد اختصاص می یابد ( .)3در بیش تر این تحقیقات

حداکثر احتمال ،متوازی السطوح و حداقل فاصوله از میوانگین

این روش به عنوان دقیق ترین روش طبقه بندی معرفوی شوده

پرداختند و نتیجه گرفتند که روش حداکثر احتمال نسبت به

است .از جمله تحقیقاتی که در زمینوه ی تهیوه ی نقشوه هوای

دیگر روش ها از دقت بیش توری برخووردار اسوت( .)4آیانوا و

کاربری اراضی با تکنیک سنجش از دور انجام شوده اسوت موی

کوزیتساکولچای در سال(  )5105از تکنیوک سونجش ازدور و

توان به موارد زیر اشاره کورد  :مورادی و همکواران ( ،)0375در

مدل مارکوف برای بررسی تغییورات کواربری اراضوی اسوتفاده

پژوهشوی بوا بهورهگیوری از تصواویر سونجنده  TMاز مواهواره

نمودند و نتیجه گیری کردند که ترکیب ایون دو ،در تشوخی

لندسوووت سوووالهای  0775و  5100و روش سووونجش از دور،

دقیق میزان تغییر کاربری اراضی مفید می باشد( .)8دمورث در

همچنین ارایه مدل بهینه برای ارزیابی تغییرات کاربری اراضوی

مطالعه ای در هند با استفاده از تصواویر سونجنده ی TMبوه

در مناطق شهری ،اقدام به تهیه نقشه کاربری اراضوی و تعیوین

تهیه ی نقشه ی کاربر ی اراض ی در مناطق اسوتخراج زغوال

مناطق دارای تغییر کاربری شهرستان وراموین کردنود .در ایون

سنگ پرداخت .نتایج تحقیقات نشان داد که روش طبقه بندی

یک پیکسل بتواند به هر یوک از  mکوال
بررسی می شود و سپ

گردیود
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حداکثر احتمال با ضر یب صحت  1/81دارای بیش ترین دقت

حداکثر احتمال تاکنون به عنوان دقیق ترین و پر کاربرد ترین

است( .)7الیزابت و همکاران در مطالعه ای در قسمتی از ایالت

روش شناخته شده است.

آریزونا در آمریکا به بررسی مقایسه ی چند روش تهیه ی نقشه

مواد و روش ها

ی کاربری اراضی با استفاده از تصاویر TMپرداختند .نتایج آن

معرفی منطقه مورد مطالعه

ها نشان داد که استفاده از تصاو یر ماهواره ای جهوت تهیوه ی

شهرستان شمیرانات یکی از شهرستان های استان تهران اسوت

نقشوه ی کواربری اراضوی دارای دقوت بسویار بواالتری موی

که با مسواحت  0972کیلوومتر مربوع در شومالی تورین بخوش

باشد(.)01

استان تهران واقع شده اسوت و مرکوز آن تجوریش اسوت .ایون

جمع بندی پیشینه ،تحقیق نشان می دهد که تصاویر سنجش

شهرستان دارای دو بخش به نوامهوای رودبوار قصوران و بخوش

از دور از قابلیت باالیی برای استخراج نقشه های کاربری اراضی

لواسانات است .رودبارقصران با مساحت  221کیلومتر مربع پهنه

برخوردار بوده و در سراسر جهان توسط محققین برای ارزیوابی

ای از دهستانی به همین نام را شوامل موی شوود کوه در حووزه

کاربری و پوشش اراضی به کار گرفتوه موی شوود لوذا در ایون

بالفصل شمال شهر تهران قرار گرفتوه اسوت .ایون مجموعوه در

پژوهش ،از روش طبقه بندی حداکثر احتمال در سنجش از دور

فاصله  23درجوه و  17دقیقوه و  29درجوه و  32دقیقوه طوول

به منظور تهیه نقشه کاربری اراضی منطقه مورد مطالعه استفاده

شرقی و  37درجه و  27دقیقه و  37درجه و  77دقیقوه عورض

گردید و هدف از انجام این تحقیق ،تهیه ی نقشوه ی کواربری

شمالی واقع گردیده است (بنیاد مسکن اسوتان تهوران)0370 ،

اراضی بروز و دقیق منطقه با استفاده از تصواویر مواهواره ای

(شکل .)0

می باشد .از میان روش های طبقه بنودی نظوارت شوده ،روش

شکل  -5موقعیت محدوده مورد مطالعه
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روش بررسی
ابتوودا از تصوواویر موواهوارهای لندسووت  8مربوووط بووه خردادموواه
ازسنجنده  OLIاخذ گردید ،سوپ

پویشپوردازش تصواویر از

بیش تری از دادهها مورد بهرهبرداری قورار گیورد و هموین کوار
دقت طبقهبندی را باال خواهد برد(.)3

قبیل تصحیحات رادیومتریک و هندسی انجام شد .برای تصحیح

و در آخر با وجود آشنایی نسبی از منطقه و تفسویر چشومی

هندسی تصویر حدود  02نقطه کنتورل بوا پوراکنش مناسوب و

تصاویر و انجام عملیات میدانی قلمرو مورد نظر بوه پونج طبقوه

با مختصات  UTMاز محدوده انتخاب شدند که مقدار خطوای

زراعی ،مرتع ،باغ ،انسانساخت و بایر تقسیم شد .پ

از بررسی

تصحیح هندسی زیر یک پیکسل ( 1/34پیکسل)محاسوبه شود.

نتایج طبقه بندی نظارت نشده با انجام نمونه برداری میودانی و

همچنووین ،بووه دلیوول کوهسووتانی بووودن منطقووه ،تصووحیح

همچنین استفاده از نرم افزار  Google Eartاقدام به تهیه ی

 Orthorectificationبر روی تصاویر اعمال گردید.

نمونه های تعلیمی برای هر  2طبقوه ی موورد انتظوار گردیود.

برای انجام تصحیحات رادیومتریک نیز ابتدا به کموک روابوط و

انتخاب نمونه های تعلیمی به گونه ای بود که از تعداد مناسب و

ضرایب کالیبراسیون مربوط به هر کدام از سنجنده هوا ،مقوادیر

پراکنش نسبتا خوبی برخوردار باشند.

 DNبه مقادیر بازتاب تبودیل شودند .سوپ

در اداموه جهوت

طبقه بندی تصاویر از روش طبقه بندی نظارت شده با الگوریتم

پ

از انتخاب نمونه های تعلیمی مناسب جهت طبقوه بنودی،

این نمونه های تعلیمی وارد محویط نورم افوزار  ENVIشودند،

حداکثر احتمال استفاده گردید.

سپ

در روش حداکثر احتمال ارزش بازتابی هر پیکسل ناشناخته بور

به طور جداگانه برای هر کدام از تصویرها انجام شد و نقشوهی

طبقه بندی نظارت شوده بوا الگووریتم حوداکثر احتموال

آن به طبقه واکونش طیفوی ویوژه

کاربری /پوشش اراضی تهیه گردید .برای ارزیابی صحت تصاویر

تجزیه و تحلیل میشود .در این روش فرض بور ایون اسوت کوه

طبقه بندی شده نیز از صحت کلی ضریب کاپا استفاده گردید.

توزیع دادههای هور طبقوه بور اسواس توزیوع نرموال در اطوراف

یافته ها

پیکسل میانگین آن طبقه قرار گرفتهاند .ایون فورض بور اسواس

درصد طبقات کاربری اراضی رودبار قصوران بورای سوال ،5102

تج ارب حاصل از بازتاب انرژی از اجسام ،پذیرفتوه شوده اسوت.

در شووکل (، )5جوودول( )0و نمووودار( )0آورده شووده اسووت.

و میوانگین طبقوههوای مختلوف

بیش ترین میزان مساحت کاربری با  24/17درصود مربووط بوه

هر تصویر ماهوارهای ،برای طبقهبندی پدیدهها محاسبه میشود

اراضی بوایر بووده اسوت .اراضوی مرتعوی نیوز  32/19درصود از

تا هر یک از پیکسل ها به طبقهای تعلق یابد که وابستگی به آن

مساحت بعد از کواربری بوایر ،بویش تورین مسواحت را در بوین

اساس واریان

و کوواریان

در عمل ،واریان  ،کوواریوان

طبقه از احتمال بیش تری برخووردار اسوت مواتری
کواریان

واریوان

دادهها که عالوه بر بردار میانگین در این طبقوهبنودی

کننده مورد استفاده قرار مویگیورد باعوم مویشودخصوصویات

کاربریها دارد .همچنوین اراضوی انسوانسواخت  7/05درصود،
زراعی  5/35درصد و باغی  0/79درصد از مسواحت محودوده را
شامل میشوند.
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شکل  -4تصویر طبقهبنديشده بخش روبار قصران در سال 4351
جدول -5میزان و درصد طبقات کاربري اراضی بخش رودبار قصران در سال 4351
سال 4351
کاربري

مساحت (هکتار)

مساحت (درصد)

باغ

727/30

0/79

زراعی

0254/57

5/35

مرتع

53183/35

32/19

انسانساخت

5409/15

7/05

بایر

30091/41

اراضی بایر با پوشش برفی

9377/44

جمع کل

34291/74

92879/70

74/35
7/45

24/17

011
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نمودار -5درصد طبقات کاربري اراضی بخش رودبار قصران در سال4351
از آن جا که آگاهی از میزان صحت و درستی هرگونه اطالعواتی

هر تصویر در بازه زمانی موورد نظور محاسوبه شوده اسوت .کوه

بسیار با اهمیت است ،در این تحقیق نیز برای ارزیوابی صوحت

صحت کلی و ضریب کاپا برای سال  5102به ترتیوب %74/47

طبقه بندی های انجام شده ،صحت کلوی و ضوریب کاپوا بورای

و 1/75به دست آمد(.جدول .)5

جدول  -4میزان دقت طبقهبندي تصویر ماهوارهاي سال .4351
کاربري
میزان دقت

صحت کلی

ضریب
کاپا

دقت کاربر( )%دقت تولیدکننده ()%

باغ

77/24

70/42

زراعی

53/70

72/92

88/88

87/25

22/90

77/22

بایر

72/28

87/2

اراضی بایر با پوشش برفی

77/77

77/20

مرتع
انسانساخت

%64/42

3/64

بحث و نتیجه گیري
پردازش تصاویر ماهواره ای ،به عنوان یکی از منابع مهم بورای

تهیوه ی نقشوه ی کواربری اراضوی شهرسوتان قصوران(رودبار

مدیریت عرصه های منابع طبیعی و محیط زیستی مطرح می-

قصران) با استفاده از تصاویر ماهواره ای OLIلندست  8بووده

باشد .استفاده و کاربرد این تصاویر در زمینه های مختلف می-

است .به منظور تفکیک بهتر کاربری های منطقوه از یکودیگر،

تواند محدودیت ها و قابلیوت هوای ایون داده هوا را مشوخ

تصوویر مربووط بوه خورداد مواه سوال هوای  5102کوه در آن،

نماید .آسان بودن ،دسترسی به نقاط دور افتواده و کوهسوتانی،

پوشش گیاهی منطقه دارای بیشوترین سوبزینگی موی باشود،

هزینه های پایین و دقت نسبتاً باال ،پوشش وسیع و قابل تکرار

انتخاب شد .برای طبقه بندی تصاویر نیز از روش نظارت شده و

بودن واستخراج اطالعات در زمان نسبتاً کم از مزایای استفاده از

الگوریتم طبقوه بنودی حوداکثر احتموال اسوتفاده شوده اسوت

داده های سنجش از دور می باشد .هودف اصولی ایون تحقیوق،

براساس نتایج به دست آمده ،منطقه مورد مطالعوه شوامل پونج

47

تهیه نقشه پوشش اراضی منطقه رودبار قصران....

طبقه زراعی ،مرتع ،باغ ،انسانساخت و بایر می باشد بیشتورین

 -7مرادی ،فرزاد ،مختاری ،محمد حسین ،اردکانی ،علی.

میزان مساحت کاربری با  24/17درصد مربوط بوه اراضوی بوایر

ارزیابی کمی میزان توسعه شهر با استفاده از سنجش

بوده است .اراضی مرتعی نیز با  32/19درصد بعد از کاربری بایر،

از دور(مطالعه موردی  :شهر ورامین) ،هموایش ملوی

بیش ترین مساحت را در بین کاربریها دارد .همچنوین اراضوی

معماری ،شهرسازی و نوسوعه پایودار بوا محوریوت از

انسانساخت  7/05درصود ،زراعوی  5/35درصود و بواغی 0/79

معماری بومی تا شهر پایدار ،مشعد ،موسسه آمووزش

درصد از مساحت محدوده را شامل میشوند و پو

از ارزیوابی

دقت طبقه بندی ،صحت کلی و ضریب کاپا به ترتیوب %74/47

عالی خاوران0375 ،
 -2اکبوری ،الهوه ،مجیودی ،ابوراهیم ،امیور احمودی،

و  1/75به دست آمد .نتایج نشان داد که الگوریتم طبقهبنودی

ابوالقاسم .تهیه نقشه کاربری اراضی شهر سبزوار با

حداکثر احتمال دارای دقت باالیی بورای طبقوه بنودی تصواویر

اسوتفاده از رو ش هوای حوداکثراحتمال و شوبکه

ماهواره ای و تهیه نقشه ی پوشش اراضی می باشد و همچنوین

عصبی مصونوعی پرسوپترون چنود الیوه ،فصولنامه

نشان از قابلیت بسویار بواالی تصواویرماهواره ی لندسوت  8در

آمایش محیط ،شماره  ، 58صو  ،058-078سوال

تهیهی نقشه ی کاربری اراضی دارد علی خوواه اصول و فوروتن

.0375

( )0375نیز در پژوهشی که برای تهیهی نقشهی کاربری اراضی

 -9صوالحی ،یوسوف ،توازه ،مهودی ،میرزایوی ،سومیه،

یکی از زیر حوزه های آبخیزحبله رود انجوام دادنود ،نقشوه ی

مرادی ،حمیدرضا ،توانگر ،شهال .مقایسۀ الگووریتم

کاربری اراضی بروز منطقه را با استفاده از تکنیوک سونجش از

های مختلف طبقه بندی تصاویر ماهواره ای در تهیۀ

دور ،با دقت باال تهیه نمودند( .)00لذا پیشنهاد می شود کوه از

نقشه کاربری اراضی (مورد مطالعه :شهرستان نور)،

تصاویر ماهوارهای با کیفیوت بواال بورای تهیوهی نقشوه پوشوش

مجله ی کاربرید سونجش از دور و  GISدر علووم

اراضی بروز سایر مناطق ،استفاده گردد.

منابع طبیعی (سال دوم ،شماره  ،)5تابستان .0371
 -4شتایی ،شوعبان ،عبودی ،امیود .تهیوه ی نقشوه ی
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