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چکیده
اطالعات پوشش و کاربری اراضی ،برای بسیاری از فعالیتهای برنامهریزی و مدیریت سرزمین ازجمله آمایش سرزمین دارای اهمیت است.
امروزه تصاویر ماهوارهای و تکنیکهای سنجش از دور بهترین وسیله برای استخراج نقشه پوشش و کاربری اراضی به عنوان نقشههای پایه
در آمایش سرزمین میباشد .بر این اساس هدف اصلی این تحقیق مقایسه دو روش حداکثر احتمال و فازی جهت استخراج نقشه پوشش و
کاربری اراضی شهرستان اسالمشهر با استفاده از تصاویر سنجنده  OLIماهواره لندست برای سال  5102است .برای نیل به این هدف ابتدا
با اعمال پیشپردازشهای الزم ،عملیات بارزسازی تصاویر اجرا و با بهرهگیری از الگوریتمهای حداکثر احتمال و فازی نقشههای موضووعی
پوشش و کاربری اراضی در پنج طبقه انسان ساخت ،اراضی بایر ،اراضی کشاورزی ،باغات -فضای سبز شهری و جواده تهیوه شود و سوس
دقت طبقهبندی این دو روش با استفاده از تعیین دقت کلی مورد ارزیابی قرار گرفت .بور اسواس نتوایج بوه دسوت آموده ،در هور دو روش
کاربری انسان ساخت دارای بیشترین میزان مساحت و جاده کمترین میزان را دارا میباشد و نتایج حاصل از ارزیابی دقت نشان داده است
که طبقهبندی با روش الگوریتم حداکثر احتمال با دقت کلی  88/01درصد و ضریب کاپا  1/88نسبت به طبقهبندی با روش فازی با دقوت
کلی  88/88و ضریب کاپا  1/88از دقت بیشتری برخوردار است.
کلمات کلیدي :شهرستان اسالمشهر ،طبقهبندی فازی ،سنجش از دور ،الگوریتم حداکثر احتمال.

 -0کارشناسی ارشد ارزیابی و آمایش سرزمین ،دانشگاه پیام نور ،تهران ،ایران(* .مسوول مکاتبات)
 -5استادیار ،گروه منابع طبیعی و محیط زیست ،دانشگاه پیام نور ،تهران ،ایران.
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مقدمه
پوشش عبارت اسوت از سوححی از زموین کوه توسوط پوشوش

طبیعی ،استفاده نمود ( .)2در ایون زمینوه روشهوای مختلفوی

گیاهی یا سایر پدیدههای سحح خاک مانند سنگ و سنگریزه و

برای تهیه نقشه پوشش اراضوی وجوود دارد کوه هرکودام دارای

بقایای گیاهی اشغال شده اسوت و از خواک تحوت آن در برابور

مزایا و محدودیتهایی هستند .انتخاب روش به هدف محالعه و

عوامل فرسایشزا محافظت میکند .ایون پدیودههوا مویتواننود

دادههای در دسترس بسوتگی دارد .اموروزه ،از متوداولتورین و

یوا کریستووکوام

دقیقترین روشهای طبقهبنودی موورد اسوتفاده بورای ایون

باشند .با این وجود در اغلب محالعات مرتع منظوور از پوشوش،

منظور ،میتوان به روشهای آماری نظیر طبقوهبنودی حوداکثر

پوشووش گیوواهی اسووت و فعالیووتهووای موودیریتی بوور اسوواس

احتمال 0اشاره کرد ( )9و نیوز روش فوازی 5کوه بوه توازگی در

تجزیهوتحلیل ایون پوشوش اسوت( .)0آگواهی از انووا پوشوش

محالعات این حوزه گسترش یافته است .استفاده از علم سنجش

سحح زمین و فعالیتهای انسانی در قسمتهوای مختلو آن و

از دور و تصوواویر موواهوارهای ،مووا را در دسووتیووابی بووه آمووایش

به بیان دیگر نحوه استفاده از زمین ،بوه عنووان اطالعوات پایوه

سرزمین ،یعنی اسوتفاده بهینوه از منوابع ،امکانوات و چگوونگی

برای برنامهریزیهای مختل از اهمیت ویژهای برخوردار اسوت.

استقرار انسانها در زمینه فعالیت در فضوای جغرافیوای ملوی و

نقشههای پوشش اراضوی حاصول از تصواویر مواهوارهای نقوش

منحقووهای سووامان موویدهوود .در رابحووه بووا چگووونگی اسووکان

مهمی در ارزیابیهای منحقهای و ملی ایفا میکننود ( )5و نیوز

کشاورزان ،افزایش محصوالت کشاورزی ،برنامهریزی در صادرات

جهت سیاستگذاری و چارهاندیشی برای رفع مشکالت موجوود

محصوالت و در نهایوت رسویدن بوه خودکفوایی کشواورزی بوه

ضرورتی انکارناپذیر است ( .)8امروزه کسب آگاهی و دانوش در

سادگی میتوان از علم سنجش از دور استفاده بهینه نموود (.)8

رابحه با پوشش گیاهی و سالمت آن نقش مهمی را در مدیریت

علی بخشی و همکواران ( )0868بورای تهیوه نقشوه کواربری

خاکها ایفا میکند بهمنظور بررسی و پایش پوشش گیاهی در

ارضی تواالب میقوان از دادههوای مواهواره لندسوت  8اسوتفاده

مقیاس جهانی و ناحیهای دسترسوی بوه هنگوام بوه دادههوای

کردند ،آن ها برای طبقهبندی از دو روش ،طبقهبنودی نظوارت

میدانی یا صحرایی معموالً دشوار و محدود میباشد .همچنوین

شده و فازی استفاده کردند و به این نتیجه رسیدند کوه طبقوه

برآورد پوشش گیاهی بوه روش معمولی(میودانی) ،کوه شوامل

بندی نظارت شوده بوا صوحت کلوی  88/60درصود نسوبت بوه

برآورد کلی از پوشش گیاهی است هم زموان بور اسوت و هوم

طبقهبندی بوه روش فوازی بوا صوحت  88/86درصود از دقوت

اطالعات چندان دقیقی را به دست نمیدهد ،از این رو سنجش

بیشتری برخووردار اسوت ( .)8ملکوی و همکواران ( )0868در

از دور فنآوری بسیار مفیدی است که با داشوتن خصوصویاتی

مقالهای تحت عنوان پایش تغییرات کاربری اراضی با استفاده از

نظیر فراهم ساختن یک دید وسیع و یکسارچه از یوک منحقوه،

دادههووای سوونجش از دور و سیسووتم اطالعووات جغرافیووایی 8در

قابلیت تکرارپذیری ،سهلالوصول بودن اطالعات و دقت بواالی

شهرستان اردبیل ،با اسوتفاده از طبقوهبنودی نظوارت شوده 8و

اطالعات حاصله ،صرفهجویی در زمان بر سایر روشها ارجحیت

الگوریتم حداکثر احتمال تشابه بهترین ترکیب باندی را انتخاب

داده موویشووود .ترکیووب نتووایج حاصوول از مشوواهدات و

و نقشه کاربری اراضی منحقه را برای سالهای  0888 ،0899و

اندازهگیریهای میدانی با دادههای سونجش از دور مویتوانود

 0861تهیه کردند (.)6

نقشههای به هنگام خصوصیات محصوالت را ارایه نماید که این

علی خواه اصل و فروتن ( )0865برای تهیه نقشه کاربری اراضی

واحدهای مدیریت دقیق ارزشمند است .بنابراین

حوزه آبخیز حبله رود از روش فازی اسوتفاده کردنود آنهوا بوه

پوشش گیاهی ،سونگ و سونگریزه ،الش بور

امر در تعری

میتوان از کاربردهای متعدد سنجش از دور به عنووان ابوزاری
مناسب در مشاهده ،ارزیابی ،کنترل ،نظارت و مودیریت منوابع
خاک ،آب ،پوشش گیاهی ،محیطزیست و اکوسیستم و بالیای

1-Maximum Likelihood
2- Fuzzy Method
3- Geographic Information System
4- Supervised Classification
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این نتیجه رسیدند که تفکیک اراضیدیوم و مراتوع بوا وضوعیت

 Google Earthاستفاده شده است .برای تهیه نقشه کاربری

خووب و متوسوط ،بوا دقوت خووبی صوورت پذیرفتوه اسوت و

اراضی عملیات پردازش بر روی تصاویر ماهوارهای در سه مرحله

نموودن مورز اراضوی

پردازش با استفاده از نرمافزارهای

بیشترین خحای ایون روش ،در مشوخ

پیشپردازش ،پردازش و پ

زراعوووی آبوووی و مراتوووع فقیووور مووویباشووود ( .)01آیانوووا و

 ARG GIS 10.2و Erdas imagin 9.2انجام شد .شوکل

کوزیتسواکولچای )5105(0از تکنیوک سونجش از دور و مودل

( )0مراحل مختل کار را نشان میدهد.

مارکو برای بررسی تغییرات کاربری اراضی اسوتفاده نمودنود و
نتیجهگیری کردند که ترکیب این دو در تشخی

دقیق میزان

تغییر کاربری اراضوی مفیود مویباشود ( .)00عبودال -کواوی و
همکاران )5101( 5با استفاده از طبقهبندی نظارت شده تصاویر
موواهوارهای لندسووت طووی سووالهووای  5112 ،0666 ،0688و
 5116تغییرات کاربری و پوشش اراضی دلتای شرقی رود نیول
مصر را بررسی نمودند و با مقایسه تصاویر پ

از طبقهبندی به

این نتیجه رسیدند که بیشترین تغییرات در تبدیل زموینهوای
بایر به مزار کشاورزی بوده است ( .)05گویندون و همکواران

8

( )5118اقدام به ارزیابی جامع از اطالعوات بوه دسوت آموده از
اتاوا ،کلگری و جنوب غربی انتواریو بوا اسوتفاده از نقشوههوای
طبقهبندی شده کاربری اراضی حاصل از دادههای لندستTM
با صحت باالتر از  88درصد تولیود نمودنود ( .)08جموعبنودی
پیشینه تحقیق نشان میدهود کوه تصواویر سونجش از دور از
قابلیت باالیی برای تهیهی نقشههای کاربری اراضی برخووردار
بوده و در سراسر جهان توسط محققین برای ارزیابی کاربری و
پوشش اراضی به کار گرفته میشووند لوذا در ایون تحقیوق ،از
تکنیک فازی و الگوریتم حداکثر احتمال در سنجش از دور به
منظور تهیه نقشه پوشش اراضی استفاده گردید .هدف از انجام
این تحقیق ،مقایسهی دو روش طبقهبندی حداکثر احتموال و
فازی جهت استخراج نقشه پوشش و کاربری اراضی شهرسوتان
اسالمشهر با استفاده از تصاویر ماهوارهای سنجنده  OLIاست.
روش بررسی
در این تحقیق از تصاویر ماهوارهای لندسوت  ،8سونجنده OLI
در توواری  5102/May /08و نقشووه توپوووگرافی  0/52111و
دادههووای بدسووت آمووده از  GPSدر طووی عملیووات میوودانی و

1- Ayana and Kositsakulchai
2- Abd El-Kawya et all
3- Guindon rt all

شکل -4روش کار مورد استفاده
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منطقه مورد مطالعه

ری ،از ناحیه جنوب به قسمتهای از اراضوی شهرسوتان ری و

شهرستان اسوالمشوهر بوا مسواحت  59882هکتوار در نوواحی

ربوواطکووریم و از طوورف غوورب بووه شهرسووتان شووهریار محوودود

شمال غرب فالت مرکوزی و در موقعیوت جغرافیوایی"55،' 81

میگردد.

°و 20تا '° 01و 20طول شرقی و در" 85' ،81و  82°توا "، 81

میانگین دمای سواالنه  08/86درجوه سوانتیگوراد و میوانگین

شوومالی و روبووروی آبرفووتهووای سوویالبی و

بارش ساالنه  580میلیمتر میباشد .ارتفوا ایون شهرسوتان از

مخروطافکنه سیالبهای جاری شده از دامنههای جنوبی البورز

سحح دریا  0092متر میباشد ،همچنین ایون شهرسوتان دارای

مرکزی واقع شده است .این شهرستان از شمال به قسمتهوایی

 8بخش 9 ،دهستان و  59روستا میباشد (شکل .)5

' 58و  82°عوور

از شهرستان ری و تهران بزر  ،از ناحیه شور بوه شهرسوتان

شکل -1منطقه مورد مطالعه
آمادهسازي و پیشپردازش تصاویر ماهوارهاي
علیرغم انجام سحح اول تصحیحات تصاویر انتخاب شده ،توسط

تصاویر کنترل شد همچنین با انتخواب  81نقحوه مشوترک بوا

سازمان زمینشناسی آمریکوا ،بوه منظوور اطمینوان از کیفیوت

پوراکنش مناسوب در سیسوتم تصوویر  UTMبوه روش

دادهها ،باندها و ترکیبهای رنگی ایجاد شده تصویر موردنظر در

نزدیکترین همسایه با  RMSEبرابر  1/88محابقت داده شود.

آن هووا

از انجوام تصوحیحات هندسوی و رادیومتریوک تصواویر بوه

محوویط  ERDASنمووایش و قسوومتهووای مختلوو
بزرگنمایی شد .سس

پ

از لحوا خحاهوای رادیوومتری هماننود

منظور کاهش حجم پردازش و زمان پردازشهوای موردنیواز بوا

راهراه شدگی ،خحای دستههای شانزدهتایی و پیکسلهای دوبله

استفاده از نرمافزار  ERDASتصاویر ماهوارهای به وسیله مورز

مورد بررسی قرار گرفت تا در صوورت ضورورت تصوحیح شوود.

شهرستان اسالمشهر برش داده شد و تصویر هر باند در تموامی

الیههای وکتوری جادهها و آبراهوههوا اسوتخراج شوده از

تصاویر برای محدوده محالعه شده تهیه شود .وضوو دادههوای

نقشوههووای توپوووگرافی رقووومی  ،0:52111در محوویط سووامانه

خام معموالً پایین و تشخی

غالباً به سختی امکانپذیر

اطالعات جغرافیوایی روی تصواویر انداختوه و کیفیوت هندسوی

است .بنابراین در این پژوهش به منظور افزایش وضو تصاویر و

سس

عوار
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بهتر نمایان شدن پدیدههوای مختلو روش بارزسوازی کشوش

 -4روشهاي طبقهبندي

خحی اعمال شد که با خحاهای جانبی همراه نیست ( .)08به

در این تحقیق از دو روش طبقهبندی حداکثر احتمال و فوازی

دلیل مقایسه دشوار تصاویر ماهوارهای در بانودهای مسوتقل از

استفاده گردید .در زیر این دو روش توضیح داده شده است.

شیوه مناسب بارزسازی تصاویر ماهوارهای همانند نمایش باندها

 -4-4طبقهبندي حداکثر احتمال

دریک تصویر استفاده شد ( ترکیب باندی  5تا  8به جز باندهای

از میان روشهای طبقوهبنودی نظوارت شوده ،روش حوداکثر

 6،8،0تصویر سنجنده  OLIلندست  .)8یکی از عمومیترین و

احتمال تاکنون به عنوان دقیقترین و پراستفادهترین روشهوا

کاربردیترین این روشها ،استفاده از باندهای مادون قرمز ،قرمز

ذکر شده است ( .)08در این روش ارزش بازتابی هور پیکسول

و سبز در ایجاد تصویر رنگی کاذب ( )FCCاست .همچنوین در

ناشناخته بر اساس واریان

آن به طبقه واکونش

این تحقیوق بورای بواال بوردن انودازه تفکیوک تصواویر از روش

طیفی ویژه تجزیه و تحلیل میشود .در این روش فر

 Mergeاستفاده شد.

است که توزیع دادههای هر طبقه بور اسواس توزیوع نرموال در

و کوواریان

بر این

پردازش تصاویر ماهوارهاي

اطراف پیکسل میانگین آن طبقه قرارگرفتهانود .ایون فور

طبقهبندی تصاویر ماهوارهای به منظور نسبت دادن ارزشهای

اساس تجارب حاصل از بازتاب انرژی از اجسام ،پذیرفته شوده

رقومی موجود در تصویر به گروههایی با مشخصههای همگن ،با

است .در عمل ،واریوان  ،کوواریوان

هدف متمایز کردن اشیاء یا پدیدههای مختل از یکدیگر به کار

مختل هر باند یک تصویر ماهوارهای ،برای طبقهبندی پدیدهها

میرود (.)55

محاسبه میشود .با استفاده از روشهای آماری احتمال تعلوق

به جداسازی مجموعههای طیفی مشابه و تقسیمبندی طبقواتی

هر یک از پیکسلها به هر یک از طبقهها محاسبه میشود تا هر

آنها که دارای رفتار طیفی یکسانی باشد ،طبقهبندی اطالعوات

یک از پیکسلها به طبقهای تعلق یابد که تعلق آن ،به آن طبقه

ماهوارهای گفته میشود به عبوارتی طبقوهبنودی پیکسولهوای

از احتمال بیشتری برخوردار است (.)06

تشکیلدهنده تصاویر ،اختصاص دادن یا معرفی کردن هر یوک

 -1-4طبقهبندي فازي

از پیکسلها به کالس یا پدیده خاصی را ،طبقهبندی اطالعوات

منحق فازی یا  Fuzzy Logicبرای اولین بار در سال 0691

ماهوارهای گویند ( .)08طبقهبندی تصاویر ماهوارهای بوه شوکل

توسط دکتر لحفی زاده ،استاد علوم کامسیوتری دانشگاه برکلی

نظارت شده و نظارتنشده انجام میگیرد .در محالعه حاضور بوا

کالیفرنیا محر شد .منحق فازی درستی هر چیزی را بوا یوک

بررسی میدانی و برداشت نقاط با  GPSو با توجه به پراکنش،

عدد که مقدار آن بین صفر و یک اسوت نشوان مویدهود .ایون

نمونههای تعلیمی با کاربریها ازلحا پوشش و کاربری اراضوی

تکنیک در سنجش از دور ،بوه منظوور کموک بوه طبقوهبنودی

در شهرستان اسالمشهر پونج کوالس کواربری بوه ایون شور

دادههایی که دقیقاً به یوک طبقوه تعلوق ندارنود بوه کوار بورده

انتخاب شد :اراضی بایر ،اراضی انسان ساخت ،کشاورزی ،کالس

میشود .این طبقهبندی با استفاده از یک توابع عضوویت عمول

تلفیقی باغات  -فضای سبز شهری و کالس جاده .با همسوشانی

مینماید و مقدار یک پیکسل با توجه به اینکه بوه یوک کوالس

نقاط تعلیمی و ایجاد تصاویر کاذب رنگی مختل سعی گردیود

نزدیکتر از کالس دیگر است تعیین میشود ( .)51طبقهبنودی

در انتخاب نمونههای آموزشی پراکندگی مناطق برداشت نمونه

فازی مرزهای معینی ندارد و هر پیکسل مویتوانود متعلوق بوه

در همه تصویر رعایت شود تا توزیع نمونهها نرمال باشد .بعد از

چند کالس باشد ( ،)01در این طبقهبندی ،همانند طبقهبنودی

طبقهبندی تصویر سال  ،5102در محیط  ERDASنقشههای

حداکثر احتمال نمونههای تعلیمی مورد استفاده قرار میگیورد

رستری استخراج شده بورای تولیود نقشوه نهوایی تغییورات ،در

اما بزر ترین تفاوت آن با روش حداکثر احتمال آن است کوه

محیط  ARC MAPبرداری شد.

قادر است اطالعات را از کالسهای مختلفی که در پیکسلهای

بور

و میوانگین طبقوههوای

مخلوط یافوت مویشووند بوه دسوت آورد و عوالوه بور آن ،در
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طبقهبندی فازی مکانهای تعلیمی نبایستی پیکسلهای کامالً

نمونههای تعلیمی برای فرایند طبقهبندی و  0/8بورای ارزیوابی

مشووابه داشووته باشووند ( .)50در نوورمافووزار ERDASایوون

مدل به کار میرود( .)08که تعداد ایون نقواط در ایون تحقیوق

فاصوله هموه

درمجمو  211نقحه میباشد (برای هر کوالس  011نقحوه در

کالسهای پیکسلهای موجود ،در پنجره محاسباتی یک الیوه

نظر گرفته شد) ،که  881نقحه به عنوان نمونههای تعلیموی و

طبقهبندی منفرد ایجاد می شود (.)01

مابقی آن نمونههای شاهد میباشود کوه در ارزیوابی صوحت

 -1ارزیابی صحت طبقهبندي

مورد اسوتفاده قورار مویگیورد .بورای ارزیوابی صوحت از روش

ارزیابی و بررسوی صوحت نتوایج طبقوهبنودی از مراحول مهوم

Accuracy Assessmentاستفاده شود .در مرحلوه بعودی

طبقهبندی محسوب میشود که نشاندهنده میوزان صوحت در

مشخصات آماری دقت تولید کننده ،دقت استفاده کننده برای

طبقهبندی انجامشده است .برای تعیین میزان دقت نقشههوای

هر کدام از کالسها بوه شور جودول ( 0و  )5اسوتخراج شود.

طبقهبنودی بوا محاسوبه میوانگین وزنوی عکو

تولیدی الزم است پیکسلهای نمونهبرداری شده بهطور تصادفی
انتخاب شوند ،ولی اغلب بایود محودود بوه منواطقی شووند کوه
دادههای کمکی مانند عک های هوایی موجود است یا منواطق
قابلدسترس روی زمین باشند ( .)08در ایون تحقیوق پو

از

اعمال طبقهبندی با روش حداکثر احتمال و فوازی ،اقودام بوه
ارزیابی دقت طبقهبندی شد .برای انجام ایون کوار نمونوههوای
آموزشی برای هر کدام از کالسها به صورت تصادفی از سوحح
منحقه مورد محالعه جمعآوری گردید ،در انتخاب مناطق نمونه
رعایت نکاتی ضروری میباشد از جملوه ایون کوه بوه صوورتی
انتخاب شوند که بر روی پدیدههای گوناگون تصویر ،به شکل
مناسب پراکنده شده باشند ،نمونهها به گونهای انتخاب شود تا
از نظر انعکاس طیفی همگنی محلوبی مشاهده شود و به عالوه
نمونهها از نظور انودازه بوه طوور مناسوب انتخواب شووند(.)02
همچنین حداقل تعداد پیکسل مورد نیاز برای هر کالس N+1
است که حرف  Nبه معنای تعداد بانودهای موورد اسوتفاده در
عملیات طبقهبندی است(  .)09اگر چه تعداد پیکسلهای مورد
نیاز برای هر کالس  01Nیا حتوی  011Nنیوز پیشونهاد شوده
است ( .)08با رعایت شرایط فو  ،با کاربرد سامانه موقعیتیاب
جهانی ،0نمونههای تعلیمی از سحح منحقه تهیه شد همچنوین
برای مناطقی که امکان دسترسی میسر نبود ،از تصاویر مربووط
به  Google Earthاسوتفاده شود .همچنوین سوعی شود از
کالسهایی که دارای الگوهای طیفی متفاوتی بودند نمونههای
تعلیمی بیشتری برداشت شود تا تغییرات طیفی این کالسهوا
در طبقهبندی دخالت داده شود  .گفتنی است که حدود  5/8از

1-GPS

سس

اقدام به محاسبه دقت کلی طبقهبندی شد.

یافتهها
پ

از اعمال طبقهبندی با الگووریتمهوای حوداکثر احتموال و

فازی بر روی تصویر ماهوارهای  OLIنقشه پوشوش و کواربری
اراضی تهیه گردید (شکل  8و  .)8سس

دقت طبقوهبنودیهوا

مورد ارزیابی قرار گرفت نمونههوای شواهد بورای هور کودام از
کوالسهوا بوهصوورت طبقوهبنودی تصوادفی از سوحح منحقوه
موردمحالعه جمعآوری گردید .پ

از پیادهسازی نمونوههوای

شاهد بر سحح تصویر مشخصات آماری دقت تولیدکننده و دقت
استفاده کننده برای هر کدام از کالسهوا تعیوین گردیود و در
نهایت با اسوتفاده از دقوت کلوی ،دقوت نقشوههوای حاصول از
طبقهبندی با روش حداکثر احتمال و فازی مشخ

شود ،کوه

نتایج حاصل از آنها در جداول ( )0و ( )5ارایه شده اسوت .بور
اساس نتایج بدست آمده میتووان بیوان کورد نقشوه پوشوش و
کاربری اراضی حاصل از طبقهبندی به روش حداکثر احتمال بوا
دقت کلی 88/01نسبت به طبقهبندی فازی با دقت کلی88/88
از دقت باالتری برخوردار بوده است .دقت تولید کننده احتمال
یک پیکسل در تصویر طبقوهبنودی در هموان کوالس در روی
زمین است و دقت کاربر احتمال یک کالس مشوخ

در روی

زمین در همان کالس بر روی تصویر طبقهبندی شده میباشد و
برای پنج کالس تعیین شده در این محالعه ،بیشترین دقت را
برای نقشه کواربری اراضوی بوه دسوت آموده از روش حوداکثر
احتمال داشتهاند.

88

تهیه نقشه پوشش اراضی شهرستان اسالمشهر....

شکل  -9نقشهي کاربري اراضی شهرستان اسالمشهر در سال  1341با روش حداکثر احتمال

شکل  -1نقشهي کاربري اراضی شهرستان اسالمشهر در سال  1341با روش فازي
جدول  -4صحت نقشه کاربري اراضی

جدول  -1صحت نقشه کاربري اراضی

طبقهبندي حداکثر احتمال تصویر سال 1341

طبقهبندي فازي تصویر سال 1341

نوع کاربري

دقت نرمافزار

دقت کاربر

نوع کاربري

دقت نرمافزار

دقت کاربر

انسان ساخت

68

86/99

انسان ساخت

68

88/12

بایر

86/28

62/29

بایر

82/85

62/82

باغ و فضای سبز شهری

88/81

88/80

باغ و فضای سبز شهری

61/88

89/89

جاده

88/98

88/58

جاده

88/98

68/08

کشاورزی

88/89

61/51

کشاورزی

82/28

60/88

صحت کلی

% 88/01

صحت کلی

%88/88

ضریب کاپا

1/88

ضریب کاپا

1/88
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مساحت هر یک از کالسهای نقشه کاربری اراضی بدست آمده

مساحت کالس اراضوی بوایر در نقشوه حاصول از طبقوهبنودی

از دو روش طبقهبندی حداکثر احتمال و فازی در جدول ( )8و

حداکثر احتمال از نقشه حاصل از طبقهبندی فوازی بوه میوزان

نمودار ( )0نشان داده شده است .هموانطوور کوه در نموودار و

 258/8828هکتار بیشتر است و در مورد مساحت دو کوالس

است با توجه به دقتهای بدست آمده برای دو

میباشد

جدول مشخ

باغات -فضای سبز شهری و کشاورزی فراوانی بالعک

کالس انسان ساخت و جاده در نقشههای حاصل از طبقهبندی

که ناشی از تفاوت دقت دو طبقهبنودی بورای ایون دو کوالس

به روش حداکثر احتمال و فازی مساحت این دو کالس در هر

میباشد.

دو نقشه کاربری اراضی بوه هوم نزدیوک اسوت در حوالی کوه

جدول  -9مساحت هر کاربري با استفاده از طبقهبندي فازي و حداکثر احتمال
مساحت (هکتار)
نوع کاربري

حاصل از روش

مساحت (هکتار)
درصد مساحت

حداکثر احتمال

حاصل از روش

درصد مساحت

فازي

میزان تغییر
مساحت بر حسب
هکتار

انسان ساخت

00888/26

85/80

00552/2828

80/18

+598/1088

بایر

2908/99

51/68

2165/8888

08/68

+258/8828

باغ و فضای سبز

8828/05

08/01

2866/28

51/88

-980/85

جاده

0866/06

2/26

0511/00

8/88

+566/18

کشاورزی

8880/88

05/29

8808

08/9

-882/29

مساحت کل

59882

011

59882

011

نمودار -4مقایسه مساحت کالسهاي نقشه کاربري اراضی بدست آمده از دو روش حداکثر احتمال و فازي
بحث و نتیجهگیري
اطالعات به هنگام و دقیق در مورد پوشش اراضوی ،موورد نیواز

کمترین وقت و هزینه میتوان نقشه پوشش اراضی تولید کرد .

تصمیم گیران و محققان در هموه سوحو اسوت .بوا تحقیوق و

امروزه برای تهیوه نقشوههوای کواربری زموینهوا ،اسوتفاده از

مشاهدات صحرایی و استفاده از دادههای مواهوارهای بوا صورف

دادههای ماهوارهای و روشهای کمی در علوم سونجش از دور

82

تهیه نقشه پوشش اراضی شهرستان اسالمشهر....

بسویار معموول اسوت و محققوان و دانشومندان ایون علوم در

تایید میکند کوه طبقوهبنودی حوداکثر احتموال کوه یکوی از

دهه گذشته به صورت گسترده آن را به کار بوردهانود .در ایون

متداولترین روشهای طبقهبندی دادههای سنجش از دور بوده

تحقیوق بوه منظوور تهیوه نقشوه پوشوش اراضوی شهرسوتان

و تکنیک مناسبی جهت طبقهبندی رقومی تصاویر مواهوارهای

اسوالمشوهر از روشهوای طبقوهبنودی نظوارت شوده شوامل

است که با تحقیقات علی بخشی و همکاران ( )8محابقوت دارد

تکنیکهای حداکثر احتمال و فازی اسوتفاده شود و  2کوالس

اما با تحقیقات زاهدی( )59محابقت نداشت ،که دلیل این امر را

اراضی بایر ،اراضی کشاورزی ،منواطق انسوان سواخت ،باغوات-

میتوان در دقت به کارگیری نمونههای تعلیمی و شاهد توسوط

فضای سبز شهری و جاده استخراج گردید.

کاربر و نرم افزار و همچنین روش تهیه نمونههای تصادفی بیان

در ردهبندی نظوارت شود مرسووم در سونجش از دور ،نقواط

کرد .با توجه به نتایج به دست آمده از روش حداکثر احتموال و

تعلیمی و نتایج ردهبندی بر مبنای روش یک پیکسل یک رده

فازی ،مناطق انسان سواخت یوا بوه عبوارت منواطق مسوکونی،

هستند ،در حقیقت یک پیکسل فقط به یک رده میتواند تعلق

تجاری و صنعتی در مقایسه با سایر طبقات بیشترین مساحت

داشته باشد ،رده مخلوط نمیتواند به عنوان نقاط تعلیموی یوا

و جادههوا در ایون شهرسوتان کومتورین مسواحت را بوه خوود

یک طبقه فر

شود و میزان عضویت  5در پیکسلها مشخ

نیست .در حقیقت در روشهای کالسیک ردهبنودی مرزهوای
مناطق آموزشی به صورت ناگهانی تغییر میکند و بوه صوورت
تدریجی نیست .این محدودیتهای آشکار باعث کواهش ارزش
ردهبندی سحو و استخراج اطالعات ضعیفی میشود و ممکن
است اطالعات با ارزشی از بین برود این مشوکل ،بویشتور بوه
خاطر مفهوم عضویت در نظریه مجموعههای کالسیک است که
بر اساس آن یک مجموعه مرزهایی دارد و هر عضو میتواند به
طور کامل عضو این مجموعه باشد یوا نباشود ( .)2طبقوهبنودی
فازی مرزهای معینی ندارد و هر پیکسل میتواند متعلق به چند
کالس باشد ( .)51نظریه مجموعههای فازی که بوه منظوور از
بین بردن ابهام دردادهها به کار میرود ،یوک مفهووم جدیودی
است که بر اساس آن عضویت جزئی اجازه میدهد که اطالعات
در موقعیتهای پیچیدهتر مثالً پوششهای مخلوط یوا شورایط
حد واسط بهتر نمایش داده شده و به کار روند ،اگرچوه تحلیول
تصاویر سنجش از دور با استفاده از مجموعههای فازی دشوار و
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