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چکیده:
زمینه :كاربري/پوشش اراضی ،از دیرباز به منظور برنامهریزي و مدیریت منابع طبیعی مد نظر قرار گرفته است و تکنیکهاي سنجش از دور،
بهترین وسیله براي تهیه نقشههاي بهنگام كاربري و پوشش اراضی میباشد و روشهاي مختلفی براي تهیه نقشه كاربري اراضی وجود دارد.
هدف :هدف از این تحقیق ،تهیه نقشه پوشش اراضی حوزه آبخیز قوري چاي با استفاده از پردازش و طبقه بندي تصاویر ماهواره اي می باشد
كه از مهمترین حوزههاي استان اردبیل محسوب میشود.
روش بررسی :بدین منظور ،تصاویر ماهوارهي لندست  8مربوط به خرداد ماه سال  1394با استفاده از روش هاي طبقه بندي نظارت شده ي
حداكثر احتمال و فازي طبقه بندي شدند.
یافته ها :نتایج نشان داد كه به ترتیب اراضی مرتعی ،بایر ،كشت دیم و مسکونی (روستا) بیشترین سطح از منطقه را تشکیل می دهند .براي
ارزیابی صحت و دقت طبقه بنديهاي انجام شده ،صحت كلی و ضریب كاپا تعیین گردید و نتایج نشان داد كه روش طبقه بندي حداكثر
احتمال با ضریب كاپا  0/82و صحت كلی  %88نسبت به روش فازي با ضریب كاپا  0/81و صحت كلی  %87از دقت بیشتري در فرایند طبقه
بندي برخوردار است.
بحث و نتیجه گیري :بر اساس نتایج به دست آمده از این تحقیق ،علی رغم قابلیت باالي تصاویر ماهواره اي در تهیه نقشه كاربري اراضی،
بایستی به منظور افزایش دقت طبقه بندي ،از پارامترهاي جانبی نیز استفاده كرد.
كلمات كلیدي :پوشش اراضی ،طبقه بندي حداكثر احتمال ،طبقه بندي فازي ،قوري چاي.
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Abstract
Background: Land use/land cover has long been considered for natural resource planning and
management and remote sensing techniques are the best tools to produce land use/cover maps. There are
various methods for preparing land use maps.
Objective: The purpose of this study is to prepare a land cover map of Ghoorichay watershed using
processing and classification of satellite images, which is one of the most important watersheds of Ardabil
province.
Materials and Methods: For this purpose, Landsat 8 satellite images related to June 2015 were classified
using supervised maximum likelihood and fuzzy classification methods.
Results: The results showed that rangelands, bare lands, dry lands, and residential lands (village) are the
major land uses in the area, respectively. According to the results, maximum likelihood method with
kappa coefficient of 0.82 and overall accuracy of %88 is more accurate than fuzzy classification method
with kappa coefficient of 0.81 and overall accuracy of %87.
Discussion and Conclusion: Based on the results of this study, despite the high capability of satellite
images in the preparation of land use map, in order to increase the accuracy of classification, peripheral
parameters should be used.
Keywords: Land cover, maximum likelihood classification, fuzzy method, Ghoorichay.
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مقدمه
پوشش اراضی ،پویایی و تغییرات متغیرهاي مهمی هستند كه

طبقهبندي نسبت به سایر روشها ترجیح داده شده است ( .)9از

تأثیراتی جدي بر روي محیط و فرایندهاي محیطی میگذارند.

جمله تحقیقاتی كه درزمینهي تهیه نقشهي كاربري اراضی با

اطالعات روزآمد و دقیق در مورد پوشش و كاربري اراضی همواره

تکنیک سنجش از دور انجام شده است میتوان به موارد زیر اشاره

مورد نیازِ تصمیم گیران و پژوهشگران در تمامی سطوح است (.)1

كرد .علیبخشی وهمکاران ( ،)1394نقشه كاربري اراضی تاالب

آگاهی از انواع پوشش سطح زمین و فعالیتهاي انسانی در

میقان را با استفاده از روشهاي طبقهبندي نظارت شده و فازي

قسمتهاي مختلف آن و به بیان دیگر نحوهي استفاده از سرزمین،

تهیه كردند و نتیجه گرفتند كه روش طبقهبندي نظارت شده

بهعنوان اطالعات پایه براي برنامه ریزيهاي مختلف از اهمیت

نسبت به روش فازي از دقت بیشتري برخوردار است ( .)3علی-

بسیاري برخوردار است ( .)2با تحقیق و مشاهدات صحرایی و

خواه اصل و فروتن ( ،)1392از روش طبقهبندي فازي براي تهیه

تفسیر عکسهاي هوایی بزرگ مقیاس ،میتوان نقشه پوشش و

نقشه كاربري اراضی زیرحوزه آبخیز حبله رود استفاده نمودند و به

كاربري اراضی را تولید كرد ،ولی هر دو روش مذكور وقت گیر و

این نتیجه رسیدند كه با استفاده از این روش ،تفکیک اراضی دیم

هزینهبر است .یکی از منابع اطالعات كه به طور مؤثر و مفید قابل

و مراتع با وضعیت خوب و متوسط ،با دقت خوبی صورت پذیرفته

كاربرد در شناسایی پوشش هاي اراضی می باشد ،سنجش از دور

است و بیشترین خطاي این روش ،در مشخص نمودن مرز اراضی

میباشد .بنابراین به كارگیري تصاویر ماهوارهاي و پردازش رقومی

زراعی آبی و مراتع فقیر میباشد ( .)10اكبري و همکاران

آنها با الگوریتمهاي مناسب موجب میشود ضمن به حداقل

( ،)1392نقشهي كاربري اراضی شهرستان سبزوار را با استفاده از

رساندن خطاي انسانی جزئیات پدیدههایی را كه چشم انسان قادر

الگوریتم حداكثر احتمال و الگوریتم شبکهي عصبی پرسپترون

به تمایز آنها نیست ،شناسایی و تفکیک شوند ( .)3به نظر می-

پرداختند و نتیجه گرفتند كه الگوریتم شبکهي عصبی پرسپترون

رسد با استفاده از این تصاویر و تکنیکهاي طبقهبندي آنها،

نسبت به الگوریتم حداكثر احتمال از دقت بیشتري برخوردار است

میتوان اراضی را كه داراي شباهت سطحی و بازتاب مشابه هستند

( .)11الیزابت  1و همکاران در مطالعهاي در قسمتی از ایالت

در یک طبقه قرار داد و شرط اول كه همان گروهبندي اراضی

آریزونا در آمریکا به بررسی مقایسهي چند روش تهیهي نقشهي

مشابه است را فراهم آورد ( .)4بهطور كلی میتوان روشهاي

كاربري اراضی با استفاده از تصاویر  TMپرداختند .نتایج آنها

طبقه بندي را بهصورت كلی به دو روش نظارت شده و نظارت

نشان داد كه استفاده از تصاویر ماهوارهاي جهت تهیهي نقشهي

نشده تقسیم بندي كرد كه میتوان به روش حداكثر احتمال،

كاربري اراضی داراي دقت بسیار باالتري میباشد ( .)12سیتو  2و

شبکهي عصبی و ماشین بردار پشتیبان ( Support vector

همکاران در تحقیقی نقشه كاربریهاي اراضی قسمت جنوبی كشور

 )machineاشاره نمود  .روش حداكثر احتمال شباهت یکی از

چین را با استفاده از تصاویر لندست  TMو با استفاده از تصاویر

كاراترین روشهاي طبقه بندي تصاویر هست ( .)5در اكثر

ماهوارهاي چند زمانه تغییرات كاربري را بررسی نمود ( .)13بیالح

تحقیقات این روش بهعنوان دقیقترین روش طبقه بندي معرفی

و رحمان  3نقشه كاربري اراضی منطقهاي در بنگالدش را با

شده است ( 6و  .) 7در این روش كاربر باید دقت كند كه كالس

استفاده از تصاویر ماهوارهاي  TMلندست و با اعمال انواع

بندي از توزیع نرمال گوسی پیروي نماید و این روش براي
كالسهاي چند طیفی مناسبتر است ( .)8از طرفی دیگر در
برخی از تحقیقات روش طبقهبندي فازي به واسطه دقت باال در

1- Elizabeth
2- Seto
3- Billah and Rahman
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الگوریتمهاي طبقهبندي تهیه نمودند ( .)14همچنین تحقیقات

مواد و روشها

مشابه دیگري نیز در این زمینه مورد استفاده قرار گرفته است

معرفی منطقه مورد مطالعه

( .)15 ،16 ،17جمع بندي پیشینه ،تحقیق نشان میدهد كه

حوزه آبخیز قوريچاي با مساحت  11842هکتار در شمال استان

تصاویر سنجش از دور از قابلیت باالیی براي استخراج نقشههاي

اردبیل و غرب شهرستان پارس آباد در  20كیلومتري مرز ایران و

كاربري اراضی برخوردار بوده و در سراسر جهان توسط محققین

كشور آذربایجان قرارگرفته و از نظر موقعیت جغرافیایی بین 57

براي ارزیابی كاربري و پوشش اراضی به كار گرفته میشود .لذا در

 57 20تا  57 34 16طول شرقی و  61 4047تا 25

این تحقیق ،از تکنیک هاي فازي و نظارت شده در سنجش از دور

 61 48عرض شمالی واقع شده است .حداكثر ارتفاع حوزه

به منظور تهیه نقشه پوشش اراضی استفاده گردید .هدف از انجام

 1008متر و حداقل ارتفاع در خروجی حوزه برابر  266متر از

این تحقیق ،مقایسهي دو روش طبقهبندي نظارت شده و فازي

سطح دریا میباشد .متوسط بارش سالیانه در حوزه نیز 350

جهت استخراج نقشه كاربري اراضی حوزه آبخیز قوري چاي

میلیمتر و میانگین درجه حرارت سالیانه هوا  14درجه سانتی-

استان اردبیل با استفاده از تصویر ماهوارهاي سنجنده  OLIاست.

گراد می باشد .شکل ( )1موقعت حوزه در استان را نشان میدهد.

شکل  -1موقعیت حوزه آبخیز مورد مطالعه در استان و كشور
Figure 1- Location of the studied watershed in the province and the country
روش بررسی
ابتدا تصویر ماهوارهي لندست  8مربوط به منطقه به تاریخ /25

ژئورفرنس شده در اختیار كاربران قرار میگیرد اما به منظور

 1394/03از سایت مركز تحقیقات زمین شناسی آمریکا 1دریافت

حصول اطمینان از موقعیت مکانی عوارض و دقت هندسی تصویر،

شد .تاریخ تصویر به این دلیل خرداد ماه انتخاب شد كه در این

ابتدا یک تركیب رنگی كاذب جهت وضوح بیشتر عوارض ساخته

زمان پوشش گیاهی منطقه به حداكثر رشد خود رسیده و كشت

شد و در ادامه با استفاده از نرم افزار تحت وب Google Erath

دیم منطقه هنوز برداشت نشده است ،لذا امکان تفکیک انواع

در منطقه مورد مطالعه عوارض داراي تقاطع مثل جادهها به

پوشش اراضی وجود دارد .با توجه به این كه این تصویر به صورت

صورت پلی الین ترسیم و از فرمت  kmlبه فرمت shapefile

)1- United States Geological Survey (USGS

تبدیل شد .در ادامه در محیط نرم افزار  Erdas Imagineبا الیه
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الیراستک حاصل از باندهاي  2تا  7روي همگذاري گردید و با

طیفی مناطق روستایی و اراضی بایر بسیار نزدیک هم بود و

بررسی بصري مشخص شد كه انطباق خوبی از پدیده هاي خطی

موجب بروز خطا در طبقهبندي اراضی مسکونی و بایر (زمین

در الیه استک و عارضه خطی در تصویر مشاهده میشود و نیازي

لخت) میشد ،با استفاده از نرم افزار تحت وب Google Earth

به تصحیح هندسی تصویر نبود .مشخصات باندهاي مورد استفاده

روستاهاي منطقه شناسایی شد و به فرمت  kmlمحدوده آنها

از سنجنده  OLIدر جدول ( )1آورده شده است.

ترسیم و با تبدیل به فرمت  shpبر روي تصویر طبقهبندي شده

در ادامه تصویر مورد نظر از لحاظ خطاهاي رادیومتریک بررسی

اعمال شد بدین صورت كه در تصویر طبقهبندي شده تمامی

شد و هیچ یک از خطاهاي رادیومتریک مثل راه راه شدگی و ...

پیکسل هاي قرار گرفته در طبقه روستا به طبقه بایر تغییر یافت و

مشاهده نشد .همچنین با بررسی بصري تصویر نیز مشخص شده

با رويهم اندازي الیه  shpروستاها و الیه طبقهبندي شده،

كه هیچ خطاي اتمسفري از قبیل پوشش ابر و گرد و غبار در

مناطق روستایی در الیه طبقهبندي شده اعمال شد .همچنین به

منطقه وجود ندارد و تصویر آماده پردازش میباشد .در ادامه،

منظور افزایش قدرت تفکیک اراضی مرتعی از بایر نیز از شاخص

جهت طبقه بندي تصاویر از روش هاي طبقه بندي نظارت شده و

 NDVIاستفاده شد.

فازي استفاده گردید .بدین ترتیب كه ابتدا الزم بود تا كاربريهاي

شاخص NDVI

موجود در منطقه مشخص شود .بدین منظور با استفاده از

نقشهي تراكم پوشش گیاهی منطقه با بهكارگیري (تصاویر چند

پیمایش میدانی ،نقشهه اي موجود و استفاده از نرم افزار تحت وب

طیفی سال  2015سنجنده ي  OLIلندست  )8از طریق شاخص

 Google Earhمشخص شد كه كاربري زیر در در منطقه وجود

تفاضل نرمال شده پوشش گیاهی ( )NDVIبا استفاده از باندهاي

داشته و به صورت چشمی قابل تفکیک هستند( :الف) اراضی

 4و  5به دست آمد .این شاخص ( )NDVIبرحسب دو باند

مرتعی( ،ب) اراضی كشت دیم( ،پ) اراضی مسکونی (روستاها) و

مادون قرمز و مادون قرمز نزدیک بهصورت زیر توصیف میشود:
NDVI= (NIR-RED)/

(ت) اراضی بایر (زمین لخت) .در ادامه الزم بود براي هریک از

(رابطهي :)1

كاربريها نمونههاي تعلیمی تعریف شود .بدین منظور با انجام

)(NIR+RED
این شاخص داراي مقادیر نرمال در بازهي  -1تا  +1است كه

ماهوارهاي بزرگ مقیاس قابل دسترس توسط نرم افزار تحت وب

بررسی و نمایش مقادیر را بهراحتی میسر میسازد .مقادیر مختلف

 Google Earthاقدام به تهیهي نمونههاي تعلیمی و شاهد براي

 NDVIنمایشگر وضعیت متفاوت پوشش گیاهی هست بهگونهاي

هر  4طبقهي مورد انتظار گردید .نمونههاي تعلیمی به گونهاي

كه  NDVIبراي گیاهان همیشه مثبت خواهد بود .پس از تهیه

انتخاب شدند كه از تعداد مناسب و پراكنش خوبی در سرتاسر

الیه  ، NDVIبا استفاده از تابع  Reclassifyبه دو طبقه با

حوزه برخوردار باشند (جدول  .)2پس از انتخاب نمونههاي

ارزش كمتر و بیشتر از صفر تبدیل شد و در ادامه مناطق با ارزش

تعلیمی مناسب جهت طبقهبندي ،این نمونههاي تعلیمی وارد

كمتر از صفر با الیه طبقهبندي شده رويهمگذاري گردید و

محیط نرم افزار  Erdas Imagineشدند .سپس به اجراي طبقه

مناطقی كه داراي ارزش كمتر از صفر بود به مناطق بایر تبدیل

بندي نظارت شده با الگوریتم حداكثر احتمال و فازي بهطور

شد.

جداگانه براي تصویر گردید و نقشهي كاربري /پوشش اراضی تهیه

در نهایت ارزیابی دقت طبقهبندي صورت گرفته انجام شد .براي

گردید .پس از تهیه نقشه كاربر ي اراضی منطقه الزم بود تا دقت

این كار نمونههاي آموزشی براي هریک از كالسها با پراكنش

طبقهبندي بیشتر شود .بدین منظور با توجه به اینکه میزان بازتاب

مناسب براي هریک از كالسها از منطقه مورد مطالعه تهیه گردید

نمونه برداري میدانی و كاربرد  GPSو همچنین كاربرد تصاویر
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كه در مجموع  825نقطه میباشد كه از این تعداد  441مورد به

استفاده شد و در مرحله بعدي مشخصات آماري دقت تولید كننده

عنوان نقاط تعلیمی و  384مورد به عنوان نقاط شاهد استفاده

و دقت استفاده كننده براي هریک از روشها استخراج گردید

شد .براي ارزیابی صحت از روش Accuracy Assessment

سپس اقدام به تهیه دقت كلی طبقهبندي گردید.

جدول  -1مشخصات باندهاي سنجنده OLI
Table 1- Characteristics of OLI sensor bands
ردیف

باند طیفی

طول موج

قدرت تفکیک زمینی

1

باندCoastal/Aerosol - 1

0/433- 0/453

30

2

باند  -2آبی

0/450- 0/515

30

3

باند  -3سبز

0/525-0/600

30

4

باند  -4قرمز

0/630-0/680

30

5

باند  -5مادون قرمز نزدیک

0/645- 0/885

30

6

باند  - 6مادون قرمز طول موج كوتاه

1/560-1/660

30

7

باند  -7مادون قرمز طول موج كوتاه

2/100- 2/300

30

8

باند Panchromatic -8

0/500-0/680

15

9

باند Cirrus-9

1/360- 1/390

30

جدول  -2تعداد نقاط شاهد و تعلیمی براي هر كاربري
Table 2- Numbers of control and training points for each land use
كاربري

نقاط تعلیمی

نقاط شاهد

كشت دیم

132

99

مرتع

180

180

بایر

61

53

مسکونی (روستا)

65

49

یافتهها

شده نیز صورت پذیرفت (جدول  .)4دقت تولید كننده احتمال

پس از تهیه نقشه طبقه بندي اولیه ،عملیات محاسبه دقت انجام

یک پیکسل در تصویر طبقه بندي در همان كالس در روي زمین

گرفت .در جدول ( )3صحت نقشه پوشش اراضی اولیه براي تصویر

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

سال  2015براي هر دو روش حداكثر احتمال و فازي آورده شده

همان كالس بر روي تصویر طبقه بندي شده میباشد و براي

است .به منظور بررسی تاثیر عملیات تکمیلی در افزایش دقت

چهار كالس تعیین شده در این مطالعه ،بیشترین دقت را براي

نقشه طبقه بندي شده ،عملیات محاسبه دقت براي تصویر اصالح

نقشه كاربري اراضی به دست آمده از روش نظارت شده داشتهاند.
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نتایج نشان داد كه روش طبقه بندي حداكثر احتمال با ضریب

دیم كه عمدتا به صورت گندم و جو میباشد در شرق و جنوب

كاپا  0/827و صحت كلی  %88/2نسبت به روش فازي با ضریب

حوزه بیشتر پراكندهاند حال اینکه در سایر قسمتهاي حوزه نیز به

كاپا  0/815و صحت كلی  %87/4از دقت بیشتري در فرایند

صورت پراكنده مشاهده میشود .اراضی بایر در تمامی قسمتهاي

طبقه بندي برخوردار است.

حوزه قابل مشاهده است اما بیشتر در غرب حوزه قرار گرفته است.

در شکل ( ) 2نقشه حاصل از هر دو روش براي تصویر سال 2015

اراضی مرتعی نیز در سراسر حوزه مشاهده میشود اما بیشتر در

آ ورده شده است .بر این اساس در هر دو روش به ترتیب اراضی

شمال حوزه و مركز حوزه قابل مشاهده است .همچنین در شکل

مرتعی ،بایر ،كشت دیم و مسکونی (روستایی) ،بیشترین بخش از

( )3نمودار مساحت هر یک از كاربريها در هر دو روش با یکدیگر

منطقه را تشکیل میدهند (جدول  .)5بر این اساس اراضی كشت

مقایسه شده است.

جدول  -3صحت نقشه پوشش اراضی اولیه تصویر سال 2015
Table 3- Accuracy of the initial land cover map of the 2015 image
دقت تولید كننده

نوع كاربري

روش فازي

روش حداكثر

دقت كاربر
روش فازي

احتمال

روش حداكثر
احتمال

كشت دیم

%68/69

%68/69

%80/00

%8/93

مناطق روستایی

%63/27

%81/63

%59/62

%66/67

بایر

%74/32

%78/38

%63/95

%77/33

مرتع

%88/33

%89/44

%88/83

%89/44

كاپا (فازي)

0/6807

كاپا (حداكثر احتمال)

0/7320

صحت كلی (فازي)

%77/86

صحت كلی (حداكثر احتمال)

%81/34

100

علی خواه اصل و همکار

فصلنامه انسان و محیط زیست ،شماره ،60بهار  ،1401صص 104-93

جدول  -4صحت نقشه پوشش اراضی پس از عملیات افزایش دقت تصویر سال 2015
Table 4-Accuracy of land cover map after the operation to increase the accuracy of the image in
2015
نوع كاربري

دقت نرم افزار

دقت تولید كننده
روش فازي

روش حداكثر احتمال

روش فازي

روش حداكثر احتمال

كشت دیم

%85/86

%82/83

%88/54

%87/23

مناطق روستایی

%91/84

%91/84

%100

%100

بایر

%81/48

%87/04

%67/69

%67/14

مرتع

%88/89

%90/56

%91/43

%97/77

ضریب كاپا (فازي)

0/8152

ضریب كاپا (حداكثر احتمال)

0/8275

صحت كلی (فازي)

%87/43

صحت كلی (حداكثر احتمال)

%88/22

جدول  -5مساحت كالس هاي پوشش اراضی در روش فازي و حداكثر احتمال
Table 5- Area of land cover classes in fuzzy and maximum likelihood methods
ردیف

كالس كاربري

مساحت (هکتار و درصد)
روش حداكثر احتمال

روش فازي
هکتار

درصد

هکتار

درصد

1

كشت دیم

2980/57

25/13

2813/72

23/75

2

مسکونی

104/37

0/88

104/37

0/88

3

بایر

3351/30

28/30

3290/45

27/78

4

مرتع

5409/13

45/68

5637/10

47/59
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شکل  -2نقشه پوشش اراضی حوزه قوري چاي به روش فازي و حداكثر احتمال
Figure 2- land use Map of Ghourichay watershed using fuzzy and maximum likelihood methods

شکل  -3نمودار مساحت كالس هاي كاربري در روش فازي و حداكثراحتمال
Figure 3- Graph of land use classes areas in fuzzy and maximum likelihood methods
بحث و نتیجه گیري
استفاده از تصاویر ماهوارهاي ،بهعنوان یکی از منابع مهم براي

محدودیتهاي این دادهها را مشخص نماید .سهلالوصول بودن،

مدیریت عرصههاي منابع طبیعی مطرح میباشد .استفاده و كاربرد

دسترسی به نقاط دور افتاده و كوهستانی ،دقت نسبتاً باال و

این تصاویر در زمینههاي مختلف میتواند قابلیتها و

هزینهي پایین ،استخراج اطالعات در زمان نسبتاً كم ،پوشش
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