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چکیده
تهیه نقشههاي كاربري و پوشش زمین به منظور اطالع از كاربري ها و برنامه ريزي در جهت مديريت بهینهي كاربري اراضی ازجمله
اقدامات اساسی براي دستيابی به توسعه پايدار است ،اين مساله در خصوص مناطق حساس و بهخصوص تاالبها به علت وابستگی
عملكردهاي هیدرولوژيكی و بیوژئولوژيكی آن ها به جريانات سطحی و زيرزمینی و موقعیت آن ها در سیماي سرزمین از اهمیت بیش تري
برخوردار است .امروزه الگوريتمهاي زيادي جهت مقايسه نقشههاي كاربري /پوشش اراضی ،توسعه يافته است .هدف از اين مطالعه مقايسه
دو روش حداكثر احتمال و فازي ،جهت تهیه نقشه پوشش اراضی تاالب بین المللی گندمان و اراضی پیرامون با استفاده از تصاوير ماهواره
لندست میباشد .براي اين منظور ،از تصاوير سال  2014مربوط به سنجنده  OLIماهواره لندست  8استفاده شد .بر اساس نتايج به دست
آمده ،منطقه ي مورد مطالعه به طبقات تاالب ،اراضی كشاورزي ،اراضی باير و مرتع تقسیم گرديد و دقت كلی و ضريب كاپا براي نقشههاي
كاربري اراضی محاسبه شد كه بر اساس نتايج به دست آمده میتوان بیان كرد نقشهي كاربري اراضی حاصل از الگوريتم فازي با دقت كلی
 86/70و ضريب كاپاي  0/79نسبت به الگوريتم حداكثر احتمال با دقت كلی  81/20و ضريب كاپاي  0/71از دقت باالتري برخوردار بوده
است.
کلمات کلیدي :تاالب ،روش فازي ،روش حداكثر احتمال ،كاربري /پوشش اراضی.
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Abstract
Preparation of land use and land cover maps in order to inform from land use and planning with
optimal planning one of the basic measures to achieve sustainabll developement. This issue is more
important in sensitive areas and particularly in wetland due to dependence of hydrologic and
biogeological performance of them to surface and groundwater flows and their status in the landscape.
Nowdays, many algorithms have developed to compare maps of land use / cover maps. The aim of this
study is comparison of two methods of maximum likelihood and fuzzy method for preparation of land
use/cover maps in Gandoman international wetland and the land around it using Landsat images. For
this study, Images (2014) were used related to landsat. Based on obtained results the study area was
classified into farmland, bare land, rangeland and lagoon. Thereafter overall accuracy and kappa
computed for each land use. Finally results showed that fuzzy method more accurately produced land
were used than maximum probability method. The result can be staded maps of land use fuzzy
algorithm with overall accuracy 86،70 and kappa coefficient 0.79 to maximum likelihood in overall
accuracy 81.20 and kappa coefficient is 0.71, higher accuracy.
Key Words: Wetland, Fuzzy method, Maximum likelihood method, Land use and land cover.
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مقدمه
دادههاي ماهوارهاي يكی از سريعترين و كم هزينه ترين روش-

طبقه بندي حداكثر احتمال اشاره نمود .امیا مشیكالتی از قبییل

هاي در اختیار محققان جهت تهیه نقشهي كاربري اراضیی میی

فرضیات مورد نییاز ايین روشهیا ،منجیر بیه ايجیاد روشهیاي

باشد ( .)1تجزيه وتحلیل اين دادهها میتواند بینشهاي صیحی

جديدتر و استفاده بیش تر از آنها شده است .روشهاي جديید

جهت تعامل انسان با محیط طبیعی فیراهم كنید .بیه خصیوص

طبقه بندي از جمله فازي توجه زيادي را به خود جلب كردهاند.

تجزيه وتحلیل تصاوير چند طیفی مییتوانید بیه انسیان جهیت

محققان زيادي به بررسی و مطالعه روشهیاي پیايش تغیییرات

شناسايی پوشش زمین كمک كند ( .)2ارزيابی رونید تغیییرات

پوشش گیاهی با استفاده از تصیاوير میاهوارهاي و تكنییکهیاي

كاربري زمین فراينید ي اسیت كیه بیه ايجیاد درك صیحیحی

سنجش از دور پرداختهاند .از مطالعات صورت گرفته میتوان به

ازنحوۀ تعامل انسان و محیط زيست منجیر میی شیود  .تهیی

تحقیقات علوي پناه و مسعودي ( )1380اشاره كرد كیه بیراي

نقشه هاي كاربري و پوشش زمین به منظور اطالع از كاربري ها

طبقه بندي تصاوير ماهواره لندست جهت تهیه نقشیه كیاربري

و برنامه ريزي در جهت كاربري هاي دلخواه از جمله اقیدامات

اراضی منطقه میوك اسیتان فیارس از روش حیداكثر احتمیال

اساسی براي استفادة بهینه از منابع زمین است .اين مسأله

استفاده نمودند .نتايج حاصل ارزيابی دقت طبقه بندي كیارايی

در خصوص مناطق حساس و به خصوص تیاالب هیا بیه علیت

روش مذكور را درتولید نقشه كاربري اراضی نشان داده براساس

وابستگی عملكردهاي هیدرولوژيكی و بیوژئولوژيكی آن هیا بیه

تحقیقات آن ها با توجه كوهستانی بودن منطقه انتخاب راهبرد

جريانات سیطحی و زيرزمینیی و موقعییت آن هیا در سییماي

مناسب براي طبقه بندي تصاوير ماهواره اي ضروري می باشید

سرزمین از اهمیت بیش تري برخوردار اسیت ( .)4 ،1،3از آنجیا

( .)8رحیمی وهمكاران ( )1391تغییرات پديیده هیاي محییط

كه تغیییرات در كیاربري  /پوشیش اراضیی در سیطوع وسییع و

زيستی تاالب بین المللیی شیادگان بیا كمیک تصیاوير میاهوارة

گسترده صورت میگیرد ،لذا تكنولوژي سنجش از دور يک ابزار

لندست ،روش طبقه بندي نظارت شده و الگوريتم شیباهت در

با ارزش در ارزيابی تغییرات به دلیل پوشش و برداشت مكیرر از

يک دورة زمانی  20ساله بررسی كردند .آنها بیا بررسیی سییر

منابع میباشد ( .)5چیت ساز ( )6بیان داشت كیه بیا توجیه بیه

تحوالت ناخوشايند تاالب شادگان و ادام آن روند ،خطر جبران

قابلیت باالي تصاوير ماهوارهاي بهنگام بودن ،چند طیفی بیودن،

ناپذير موجوديت و يكپارچگی تاالب را هشدار دادند (.)9

تكراري بودن ،پوشش وسیع و افزايش روزافیزون تیوان تفكییک

رفیعی و همكیاران ( )1390بیا اسیتفاده از تصیاوير چندزمانی

طیفی و مكانی آنها ،میتوان جهت مطالعه و بررسی تیاالبهیا

سنجند  TMتغییرات محیط زيستی تاالب نییريیز را بررسیی

استفاده نمود .در مطالعات آشكارسازي تغییرات كاربري اراضی،

كردند .آنها به منظور يافتن مقیدار و علیت تغیییرات در ايین

روشهاي مبتنی بر طبقه بندي اطالعات دقیقی دربیارهي انیواع

تاالب طی سالهاي  1998تا  2009از روش هاي سینجش از

پوشش هاي زمین قبل و بعد از تغییر فراهم می كننید و وجیود

دور در پردازش تصاوير ماهوار ة لندست استفاده كردند .نتیايج

چنین اطالعاتی در مطالعات پايش اهمیت دارد ،بنابراين انتخاب

طبقه بندي نظارت شده و الگیوريتم حیداكثر احتمیال ،نشیان

روشها به اين دسته محدود میشوند و به طور گسیترده میورد

دهندة دقت كلی بااليی بوده است( .)10از ديگر مطالعات انجام

استفاده قرار میگیرند ( .)7امروزه الگوريتم هاي زيیادي جهیت

شده میتیوان بیه دهسیتانی ( ،)11رفیعییان و همكیاران (،)12

طبقه بندي و تهیه نقشهي كاربري  /پوشش اراضی توسعه يافته

(نیازي و همكاران ( ،)13ويلسیون ( ،)14ژانیک و فیودي (،)15

است .از متداولترين و دقیقترين روشهاي طبقیهبنیدي میورد

فودي ( ،)16سونار اربیک و همكاران ( )17و وربیک و همكاران

استفاده براي اين منظور می تیوان بیه روشهیاي آمیاري نظییر

( )18اشاره كرد .با توجه به اين كه تغییرات كیاربري و پوشیش
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اراضی باعث ايجاد تغییرات زيادي در تاالب گندمان گرديیده و

روش بررسی

از آنجا كه از مهمترين مشكالت پايش تغییرات كیاربري اراضیی

دادههاي مورد استفاده

در اين منطقه ،عدم وجود اطالعات مكان دار دقیق و بهروز است

در اين تحقیق از دادههاي رقومی ماهواره لندست  8مربیوط بیه

كه اين عوامل بهطور دقیق و با روشهاي جديید میورد مطالعیه

 30می  2014به شیماره گیذر و رديی  38- 164از سینجنده

قرار نگرفتهاند ،لزوم انجام اين مطالعه را نشان میدهد .هیدف از

 OLIاستفاده شده اسیت .در ايین مطالعیه از بانیدهاي  1تیا 8

اين مطالعه مقايسه دو روش طبقهبندي حداكثر احتمال و فازي

استفاده شده است.

جهت استخراج نقشهي كاربري اراضی تاالب بینالمللی گندمان
چهار محال و بختیاري از تصاوير ماهواره لندست میباشد.
جدول  -1باندهاي طیفی  OLIو TIRS
طول موج

قدرت تفکیک

عرض تصویر برداري

نام

(میکرومتر)

(متر)

(کیلومتر)

باند -1باند Coastal/Aerosol

0/453-0/433

30

باند -2آبی

0/515-0/450

30

باند -3سبز

0/600-0/525

30

باند -4قرمز

0/680-0/630

30

باند  -5مادون قرمز نزديک

0/885-0/845

30

باند -6مادون قرمز كوتاه

1/660-1/560

30

باند -7مادون قرمز طول موج كوتاه

2/30-2/10

30

باندPanchromatic -8

0/68-0/50

15

باندCirrus -9

1/39-1/36

30

باند -10مادون قرمز حرارتی

11/30-10/30

100

باند  -11مادون قرمز حرارتی

12/50-11/50

100

باند طیفی

سنجنده

OLI

TIRS

185

منطقهي مورد مطالعه
منطقه مورد بررسی ،اراضی محدوده تاالب گنیدمان بیا وسیعت

در ايیین سیسییتم طییول و عییرا جغرافیییايی بی ییوي مبنییاي

حدود  14هزار هكتار میباشد كه با ارتفاع حدود  2219متر از

 WGS84به شرع ذيل است:

سط دريا در استان چهار محال و بختیاري در بخش گندمان با

طول جغرافیايی ً 51 ˚27 ´28تا ً 50˚ 66´08شیرقی و عیرا

فاصییله تقريبییی  90كیلییومتري از مركییز اسییتان واقییع شییده و

جغرافیايی ً 35˚ 17 ´322تا ً 32˚ 25 ´399شمالی میباشد.

نزديكترين شهر به آن شهر گندمان مییباشید كیه بیا فاصیله 4
كیلومتري از آن قرار گرفته است .بر مبناي سیستم مختصیات
 UTMاين منطقه در زون  39شمالی قرار دارد و مختصات آن

53

مقايسهي روش هاي فازي و حداكثر احتمال....

شکل - 1موقعیت منطقه مورد مطالعه در استان چهارمحال و بختیاري و ایران (منبع :نگارندگان)
پیشپردازش تصاویر
پیشپردازشهاي الزم بر روي تصیاوير شیامل بررسیی تصیحی

مورد بررسی قرار گرفت .تصاوير پانكروماتیک با تعداد  25نقطیه

هندسیی و تصییحی راديومتريیک میباشیید .بییا انجییام تصییحی

كنترل زمینی و بكارگیري رابطه تطابق درجه دوم بیا RMSE

هندسی عالوه بر حذف و كاهش خطاهاي هندسی يک سیستم

برابر  0/86زمین مرجع شد .همچنین تصاوير چنید طیفیی بیا

مختصات مشخص را نیز به تصوير اعمال كیرده و تیا حیدي

استفاده تصاوير تطابق يافته و از تلفیق روش دسیتی و خودكیار

خصوصیات يک نقشه را از نقطهنظر هندسی به تصوير مییدهید

 RMSEبرابر  0/65در جهت محور  Yو  0/60در جهت محیور

( .)20 ،19در اين تحقیق از روش كلی بیراي تصیحی هندسیی

 Xو بهكارگیري رابطه تطابق درجه دوم زمین مرجع شد .میزان

استفاده شد .به منظور زمین مرجع سازي تصاوير پانكروماتییک

تطابق هندسی تصاوير پانكروماتیک با اسیتفاده از اليیه بیرداري

نقاط كنترل زمینی از روي نقشیه هیاي  1:25000جمیع آوري

جادهها مورد بررسی قرار گرفیت و تطیابق هندسیی مناسیبی را

شد و در انتخاب نقاط كنترل سعی گرديد تا از عوارضیی ماننید

نشان دادند .همچنین بیه منظیور تصیحی راديومتريیک ازروش

تقاطع راهها ،كوچهها ،محل پلها و نقاطی كه در تصوير و نقشه

كاهش تیرگی پديده در تصوير استفاده شد .بیه منظیور كیاهش

قابل شناسايی هستند استفاده گیردد .زمیین مرجیع سیازي بیا

تیرگی و اثرات پخش اتمسفري  ،از متد چاوز كه عبارت اسیت

استفاده از رابطه درجه دوم و روش نمونهگیري مجدد نزديیک-

از روش كم كردن ارزشهاي پیكسلهاي تیره استفاده و ارزش

ترين همسايه انجام شد .تصاوير چنید طیفیی از طريیق تطیابق

پیكسلهاي تیره در تصوير كاهش داده شد تا فرآيند طبقهبندي

تصوير به تصوير ،با تصاوير پانكروماتییک میورد مطابقیت قیرار

از صحت بااليی برخوردار باشد .اين روش به راحتی در نرم افزار

گرفتند .میزان تطابق هندسی با استفاده از اليه برداري جادههیا

 Enviقابل اجراست (. )21
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پردازش و بارزسازي تصویر

باالتري داشته باشید بیه نحیو مطلیوبتیري در تصیوير مركیب،

به منظور استخراج هر چه كاملتر اطالعات از تصاوير ماهوارهاي

پديدهها را تفكیک می كند .يعنی فاكتور مطلوبیت باالتر مقیدار

از روشهاي مناسب تبديل ،بارزسازي تصوير نظییر تركیبهیاي

اطالعات بیش تر و اطالعات تكراري كم تري را در تركیب بانید

رنگی مختل  ،نسبتگیري طیفی ،ادغام تصاوير چند طیفیی بیا

مورد نظر نشان میدهد ( .)2به منظور جداسازي پوشیشگیاهی

پانكروماتیک ،شاخصهاي پوشیش گییاهی و تبیديل تسیلدك

از غیرگیاهی ،در اين تحقیق از شاخص NDVIكه يكیی از پیر

میتوان استفاده كرد ( .)22،4 ،2در اين مرحله اقیدام بیه تهییه

كاربردترين شاخصها به منظور تفكیک پوشش گیاهی است ،به

تركیبهاي رنگی مختلی كیرده و تركییب  543بیراي تصیوير

همراه باندهاي حاصل از ادغام ،استفاده شد .اين شاخص گیاهی

سنجنده  OLIبیه عنیوان بهتیرين تركییب بیراي اسیتفاده در

كه از معروفترين و سادهترين شاخصهاي گیاهی مورد استفاده

مراحل بعدي انتخاب شد .معموالً در طبقیهبنیدي و اسیتخراج

است ،بر حسب دو باند قرمز و مادون قرمز نزديک به صورت زير

بهتر اطالعات در ف اي  nبعدي ،تعدادي باند مورد استفاده قرار

تعري میشود (:)4

میگیرد .براي انتخاب مناسبترين تركیبات بانیدي از شیاخص

محدودهي شاخص پوشش گیاهی نرمال شده بین -1و +1است.

فییاكتور مطلوبیییت (1 )OIFاسییتفاده شیید .اسییتفاده از تعییداد

نواحی سترون صخرهاي ،ماسهاي يا برفی معموال شیاخص هیاي

بانییدهاي مختل ی و متعییدد در طبقییهبنییدي ،می یزان اطالعییات

 ndviبسیار پايینی (به عنوان مثال  0/1با كم تر) را نشان می-

دريافتی و همچنین دقت طبقه بندي را افیزايش مییدهید .در

دهد .پوشش گیاهی پراكنده نظییر درختچیههیا ،چمنزارهیا يیا

اين تحقیق عالوه بر بانیدهاي طیفیی اصیلی ،بانیدهاي مختلی

محصوالت پیر و فرسوده ممكن است به مقادير متوسط (تقريبیا

مصنوعی نیز براي شركت در طبقیهبنیدي تهییه شیدند .بیدين

 0/2تا  NDVI ،)0/5منجرشود .ارزش هیاي بیاالي NDVI

صورت كه يک مقدار آماري تحت عنوان فاكتور مطلوبیت وجود

(تقريبا  0/6تا  )0/9با پوششهاي گیاهی متیراكم از قبییل آن

دارد كه براساس باالترين مجموع انحراف از معیارهیا و پیايین-

چه كیه در جنگیلهیاي حیارهاي و معتدلیه ويیا محصیوالت در

ترين میزان همبستگی بین هر دو باند ،براي هر تركیبی از سیه

مرحلهي اوج رشد يافت شده است ،مطابقت دارد .

باند محاسیبه مییشیود و هیر تركییب از سیه بانید كیه مقیدار

1- Optimized Index Factor
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شکل  -2نمودار روند کلی مراحل انجام پژوهش (منبع :نگارندگان)

طبقهبندي تصاویر
به منظور شناسايی و ايجاد كاربريها و همچنیین تهییه نقشیه

شد و در حین برداشت موقعیت اين نقاط بر روي تصوير منطقه

كاربري در منطقه مورد مطالعه از روشهاي طبقهبندي نظیارت

مورد مطالعه كه چاپ شده بود ،نیز مشخص گرديید .سیپس در

شده استفاده شد.

تصوير تصحی شده اين نقاط بر روي تصوير مشخص گرديد.

به منظور تفكیک كاربريها يک طرع طبقه بندي بیا توجیه بیه
مشاهدات میدانی و تفسیر بصري تصاوير ايجیاد شید و تصیاوير

جدول -2تعداد نمونههاي تعلیمی

 Landsatبه چهار كالسه بیه منظیور تعییین كیاربري تقسییم

(منبع :نگارندگان)

گرديدند.
نمونههاي تعلیمی و تفکیک پذیري آنها
در طبقهبندي نظارت شده ،اساس كار طبقهبندي كنندهها روي
نمونههاي تعلیمی و خصوصیات طیفی آنها استوار میباشد .در
مطالعات دورسنجی به منظور ارزيابی صحت نقشیههیاي تولیید
شده ،نقشه واقعیت زمینی (نقشه مبنا) را مییتیوان بیه صیورت
بصري از روي عكسهیاي هیوايی بیزرق مقییاس و يیا از روش

نمونه تعلیمی
کاربري

نقاط شاهد

نقاط
رفرنس

تاالب

10

30

اراضی کشاورزي

27

80

اراضی بایر

18

60

مراتع

15

50

میدانی تهیه كرد ( .)8 ،20 ،23براي تهیه نقشه واقعیت زمینیی
دقیق از تمام كاربريها در منطقه مورد مطالعیه ،بیا اسیتفاده از
 ،GPSنمونههاي تعلیمی به صورت پراكنده و تصادقی برداشت

از طريییق معیییار تفكیییک واگرايییی جفريییز -ماتوسیییتا بهتییرين
مجموعه كالسها براي طبقهبندي تعیین شد ( .)24حد تفكیک
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معیار واگرايی و فاصله جفريز -ماتوسیتا بین  01-2مییباشید.

2
پارامترهییاي بییرآورد صییحت شییامل  ،صییحت كلییی  ،صییحت

اگر در كالسها حد تفكیک پذيري بییش از  1/9باشید نشیان-

تولید كننیده ،صیحت كیاربر و ضیريب كاپیا هسیتند(.)31 ،20

دهنده اين است كه كالسها تفكیک پذيري خوبی دارند و در

صحت اطالعات در واقع میزان احتمال درستی اطالعیات اسیت

صورتی كه حد تفكیک پذيري كم تر از  1باشید ،نشیان دهنیده

( .)33،32صحت كلی از جمع عناصر قطر اصلی میاتريس خطیا

اين است كه تفكیک پذيري پايین دارنید و بايید توسیط گزينیه

تقسیم بر كل پیكسلها محاسبه گرديد .صحت كلی بیه عنیوان

 Mergeبا هم ادغام شیوند (  .)26،13 ،25كیه اراضیی بیاير و

يک معیار ارزشگذاري صیحت طبقیهبنیدي ،از طريیق تقسییم

رهاشده حد تفكیک پايینی داشتند و با يكديگر ادغام گرديدند.

مجموعه پیكسلهاي صحی طبقه بندي شده تمامی طبقات به

روش حداکثر احتمال و فازي

مجموعه پیكسلهاي تصیوير مییباشید .در ايین معییار فقیط از

در روش حداكثر احتمال ارزش بازتابی هر پیكسیل ناشیناخته

پیكسلهاي صحی طبقهبندي استفاده شیده و از شیركت دادن

بر اساس واريانس و كوواريانس آن به طبقه واكنش طیفی ويیهه

پیكسلهايی كه به غلط طبقهبندي شدهاند صرفنظر مییشیود.

تجزيه و تحلیل میشود .در اين روش فرا بیر ايین اسیت كیه

در نتیجه اين معیار فقط به عنوان صیحت كلیی نقشیه حاصیله

توزيع دادههاي هیر طبقیه بیر اسیاس توزيیع نرمیال در اطیراف

خواهد بود( .)34،15رابطه آن به شرع زير است:

پیكسل میانگین آن طبقیه قیرار گرفتیهانید( .)27در ايین روش
ارزش بازتییابی هییر پیكسییل ناشییناخته بییر اسییاس واريییانس و
كوواريانس آن به طبقه واكنش طیفی ويهه تجزيه و تحلیل می-

ضريب كاپا نشاندهنده توافق حاصل طبقیهبنیدي بیا دادههیاي

شود .و الگوريتم فازي براي كمک به دادههايی كه ممكن اسیت

واقعیت زمینی میباشد .دامنه اين ضیريب بیین  0-1اسیت كیه

در يک طبقه قرار نگیرند ،طراحی شده است .اين طبقهبندي بر

عدد  1بیان گر همسويی يا توافق صد درصد نقشه طبقیهبنیدي

اساس يیک تیابع ع یويت عمیل میینمايید كیه در آن ارزش

شده با واقعیت زمینی میباشید (درويیش صیفت)12(.)1377 ،

يک پیكسل با نزديكی آن به يک كالس يا كالسی ديگر تعییین

معادله ضريب كاپا برابر است با:

می شود .طبقه يندي فازي داراي میرز مشخصیی نیسیت و هیر
پیكسل میتواند متعلق به چندين كالس متفاوت باشد (،20 ،2
28و  .)29در اين طبقه بندي همانند طبقهبندي نظیارت شیده

در تصاوير  Landsatاز  258نمونه تعلیمی در تعییین كیاربري

نمونههاي تعلیمی مورد استفاده قرار میگیرد امیا بیزرق تیرين

براي انجام طبقه بندي استفاده شد و  30درصد از هیر طبقیه

تفاوت آن با روش نظارت شده آن است كه قادر است اطالعیات

به عنوان نقشه واقعیت زمینی نمونهاي براي استفاده در ارزيابی

را از كالس هاي مختلفی كه در پیكسیلهیاي مخلیوط يافیت

صحت نتايج طبقهبندي در نظر گرفته شد.

میشوند به دست آورد و عیالوه بیرآن در طبقیه بنیدي فیازي

یافتهها

مكان هاي تعلیمی نبايست پیكسل هاي كیامال مشیابه داشیته

پس از اعمال الگوريتم هاي طبقه بندي حداكثر احتمال و فازي

باشند (.)30

بیر روي تصیاوير سینجنده  OLIمیاهواره لندسیت  8نقشیهي

ارزیابی صحت طبقهبندي

پوشش/كاربري اراضی تهیه گرديد( .شكل 4و  .)5سپس صیحت

برآورد صحت براي درك نتايج به دست آمده و بیهكیار بیردن

طبقهبندي با  30درصد از نمونه هاي تصادفی جمع آوري شیده

اين نتايج براي تصمیمگیري خیلی مهم هسیتند .معمیولتیرين

مورد ارزيابی قرار گرفت .با استفاده از صحت كلی و ضريب كاپیا
دقت نقشههاي تولیدي مشخص گرديد كه نتايج آن در جیدول

1-Transformed Divergence
2- Jeffries-Matusita

( )3ارايه شده است .بر اساس نتايج به دست آمده میتوان بیان
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كرد نقشه ي كاربري اراضی حاصل از الگوريتم فازي با دقت كلی

است و دقت كاربر احتمال يک كالس مشخص در روي زمین در

 86/70و ضییريب كاپییاي  0/79نسییبت بییه الگییوريتم حییداكثر

همان كالس بر روي تصوير طبقهبندي شده میباشد و براي 4

احتمال بیا دقیت كلیی  81/20و ضیريب كاپیاي  0/71از دقیت

كالس تعیین شده در ايین مطالعیه بییش تیرين دقیت را بیراي

باالتري برخوردار بوده است .دقیت تولیید كننیده احتمیال يیک

نقشهي كاربري اراضی بهدست آمده از روش فازي داشتهاند.

پیكسل در تصوير طبقهبنیدي در همیان كیالس در روي زمیین

شکل -3نقشه کاربري اراضی به روش حداکثر احتمال (منبع :نگارندگان)

جدول  -3صحت نقشه کاربري اراضی به روش حداکثر احتمال (منبع :نگارندگان)
نوع کاربري

دقت نرم افزار دقت کاربر

تاالب

100/00

80/00

اراضی كشاورزي

65/32

70/76

اراضی باير

71/73

81/45

مراتع

86/89

95/23

صحت كلی81/20
ضريب كاپا0/7140

58

سمیعی و همكاران

فصلنامه انسان و محیط زيست شماره  ،48بهار98

شکل -4نقشه کاربري اراضی به روش فازي (منبع :نگارندگان)

جدول  -4صحت نقشه کاربري اراضی به روش فازي (منبع :نگارندگان)
نوع کاربري

دقت نرم افزار

دقت کاربر

تاالب

90/00

100/00

اراضی كشاورزي

80/34

78/89

اراضی باير

76/4

89/27

مراتع

90/14

98/23

صحت كلی86/70
ضريب كاپا0/7921

مساحت هريک از كالسهاي نقشه كاربري اراضی بهدست آمده

كالسهاي طبقهبندي شده تا حدودي متفاوت بوده كه ناشی از

از دو طبقه بندي حداكثر احتمال و نظارت شیده در نمیودار ()1

تفاوت دقت طبقهبندي با الگوريتمهاي حداكثر احتمال و فیازي

نشان داده شده است .همان طوركه نتايج نشان میدهد مساحت

میباشد.
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نمودار  -1مساحت کاربريهاي با استفاده از دو روش طبقهبندي حداکثر احتمال و فازي بر حسب هکتار (منبع :نگارندگان)

جدول  -5مساحت هر کاربري با استفاده از طبقهبندي فازي و حداکثر احتمال (منبع :نگارندگان)
نوع کاربري

مساحت حاصل از

مساحت حاصل از

درصد مساحت به روش

درصد مساحت به روش

طبقهبندي فازي

طبقهبندي حداکثر

فازي

حداکثر احتمال

(هکتار)

احتمال (هکتار)

تاالب

248/76

298/35

1/90

2/28

اراضی كشاورزي

4869/91

4257/45

37/22

32/55

اراضی باير

4190/67

5026/05

32/04

38/42

مراتع

3771/00

3479/49

28/82

26/6

كل

13079/34

13079/34

100

100

بحث و نتیجهگیري
طبقهبندي پوشش زمین با استفاده از تصاوير ماهوارهاي يكی از

میكند .اين مطلب مورد تأكید ساير پهوهشگران نیز مییباشید

مهمترين كاربردهاي سنجش از دور است و بسیاري از الگوريتم-

( .)35خطاي میا نگین ريشه مربعات بايد كمتر از  1باشید كیه

ها براي اين منظور توسعه يافتهاند .اين پیهوهش كیارايی روش-

در اين تحقیق نیز معیار مزبور میورد توجیه قیرار گرفیت .تهییه

هاي حداكثر احتمال و فازي را در طبقهبنیدي و تعییین نقشیه

اطالعات به روز و تشكیل بانک اطالعاتی با استفاده از دادههیاي

كاربري اراضی مقايسه كرده اسیت .وجیود خطیاي هندسیی در

ماهوارهاي با قدرت تفكیک مكانی متوسط راه حل مناسبی براي

تصاوير ماهوارهاي استفاده شده در اين تحقیق بر لزوم تصیحی

مطالعه تغییرات پديدههاي زمینی به نظر میرسد انتخاب گیروه

هندسی آن قبل از بكاربردن آن ها در تجزيه و تحلیلها داللیت

باندي مناسب به دادههاي سنجش از دور امكان استفاده بییش-
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تري میدهد براي انتخاب گروه باندي سه تیايی مناسیب بیراي

طبقهبندي با الگوريتمهاي حیداقل فاصیله و متیوازي السیطوع

تركیب رنگی  RGBبه منظور تفسیر و طبقهبنیدي از بانیدهاي

است (40 ،28 ،23 ،22 ،2، 15و .)41دراين پهوهش با توجه به

4 ،5و 3استفاده شده است كیه نتیايج جعفیر زاده ( )1389نییز

شرايط خاص منطقه و به منظور بهبود نتايج طبقهبندي ،طبقیه

مويد اين موضوع میباشد .همچنین از تركیب شیاخص پوشیش

بندي پیكسل هاي مخلوط و همچنین تعیین روش مناسیب تیر

گیاهی و باندهاي حاصل از ادغام به عنوان مناسبترين تركییب

طبقهبنیدي ،هماننید مطالعیهي مبینیی و همكیاران ( )1392از

باندي براي طبقهبندي استفاده شید( .)36فتیاحی ( ،)1386در

روش فازي كه يكی از روش هاي طبقه بندي نرم است ،استفاده

تحقیقی با مقايسه  4روش طبقهبندي و تهیه نقشههاي پوشش

شد( .)42روش هیاي فیازي از جملیه روشهیايی هسیتند كیه

زمییین و اسییتفاده از اراضییی ،دادههییاي سیینجنده  ETM+و

قادرند نتايجی ارايه دهند كه با واقعیت زمینیی تطیابق بهتیري

سنجنده  LISSIIIرا مورد بررسی قرار داد .نتايج ايین تحقییق

دارند .نتايج اين مطالعه حاكی از افزايش صحت و ضريب كاپاي

نشان داد كه در طبقهبنیدي اسیتفاده از شیاخصهیاي گییاهی

روش فازي نسبت به روش حداكثر احتمال می باشد و میتیوان

 RVI ،NDVIبهترين پاسی و بیاالترين دقیت را دارد كیه بیا

گفت كه با توجه به ناهمگنی منطقه اين روش درچنین مناطقی

نتییايج تحقیییق مییا مطابقییت دارد( .)37همچنییین در مطالعییات

كارايی باالتري دارد .علیی خیواه اصیل و فیروتن ( )1392بیراي

عباسی و رياحی ( )2012نیز اين موضوع تاكیید شیده اسیت.در

تهیه ي نقشه ي كاربري اراضی يكی از زيیر حیوزه هیاي آبخییز

اين بررسی سعی شده است كه در انتخاب نمونیههیاي تعلیمیی

حبله رود ،از روش فازي استفاده نمودند و به اين نتیجه رسیدند

حداكثر دقت به عمل آيد و بهترين مجموعه نمونههاي تعلیمیی

كه اين روش داراي دقت بااليی می باشید( .)43ژانی

و فیودي

انتخاب شد .بنابراين نمونههاي تعلیمی مربیوط بیه چهیاركالس

( )1992از بین روش هیاي شیبكه عصیبی مصینوعی و فیازي،

تاالب ،اراضی كشاورزي ،اراضیی بیاير و مراتیع طیوري انتخیاب

روش فازي را داراي كارايی بااليی در تهیهي نقشههاي كیاربري

شدند كه عالوه بر داشتن شرايط انتخاب يک نمونه تعلیمیی ،از

اراضی معرفی كردند( .)15اكبرپور و همكاران ( )1385هم طی

حداكثر تفكیکپذيري برخوردار باشند( .)38شايان ذكر است كه

مطالعه اي به مقايسه روش هاي فیازي و حیداكثر احتمیال در

نقاط تعلیمی اراضی كشیاورزي و ديیم و صیخره در منطقیه بیه

تهیییه نقشییهي كییاربري اراضییی پرداختنیید و روش فییازي داراي

تفكیک برداشت شد ،امیا در نهايیت بیا انجیام دسیتور شیاخص

صحت باالتري نسبت به روش حداكثر احتمال بود .دقت بیاالي

واگرايی جفريز -ماتوسیتا به منظور تعیین میزان تفكیک نمونیه

الگوريتم فازي نسبت به حداكثر احتمال را مییتیوان ايین طیور

هاي تعلیمی ،نتايج مربوطه مشاهده و با توجه بیه پیايین بیودن

بیان كرد كه طبقهبندي فازي مرزهیاي مشخصیی نیدارد و هیر

تفكیک پذيري اراضی كشاورزي ديم و آبی اين دو كالس ادغیام

پیكسل میتواند متعلق به چندين كالس باشد و پیكسیل هیاي

و همچنین به دلیل پايین بیودن شیاخص واگرايیی صیخرههیا و

مخلوط هم در طبقه بندي به كار می رونید در صیورتی كیه در

اراضی باير اين دو نیز ادغام گرديدند و بدين ترتییب نمونیههیا

روش حداكثر احتمال پیكسل فقط به يک رده تعلق میگییرد و

اصالع شدند ،كیه ايین نتیجیه بیا نتیايج اكبیر پیور و همكیاران

پیكسلهاي مخلوط طبقهبندي نمیشیوند( .)39تهییهي نقشیه

( )1385مطابقت دارد(.)39

كاربري و پوشش اراضیی از نیازهیاي اساسیی بیراي میديريت و

از آنجا كه واقعیت زمینی نیز با دقت بسیار بااليی تهیه و انتقال

نظارت زيست محیطی است ،كه به منظور مديريت و حفاظت و

داده شییده ،تطییابق هندسییی بییا دق یت خییوبی بییا اسییتفاده از

تداوم زيست بوم ها ،مورد نیاز سازمان هاي مسئوول است.

خطوط جادههاي نقشه توپیوگرافی انجیام شیده اسیت .در بیین
روشهاي طبقهبندي تصاوير میاهوارهاي ،اسیتفاده از الگیوريتم
حداكثر احتمال در اكثر موارد داراي دقت بیش تري نسیبت بیه
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