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چکيده 
بر اثر فعاليت هاي انساني و پدیده هاي طبيعي چهره زمين همواره دستخوش تغيير مي شود. از اینرو براي مدیریت بهينه مناطق 
طبيعی آگاهي از نسبت تغييرات پوشش/کاربري اراضي از ضروریات محسوب مي شود. تحقيق حاضر با هدف آشکارسازي 
تغييرات پوشش/کاربري اراضي منطقه آبدانان در طي دوره زماني 25 ساله انجام شد. براي انجام تحقيق از تصاویر سال 1364، 
1379 و 1389 سنجنده ETM ،TM+ و TM ماهواره لندست استفاده شده و پس از انجام تصحيحات مورد نياز در مرحله 
نتایج  تهيه شده و  تغييرات  نقشه آشکارسازي   ،Idrisi Selvi نرم افزار  با طبقه بندي شيءگرا تصاویر در محيط  پيش پردازش، 
نهایي ارائه شده است. نتایج حاصله نشان مي دهد در فاصله سال هاي 1364 تا 1389، شاهد روند کاهشي اراضي با پوشش 
مرتعي متوسط و خوب هستيم که بيانگر روند کلي تخریب در منطقه از طریق جایگزین شدن مراتع متوسط و خوب توسط 
کاربري های مرتع فقير و اراضي بایر هستيم. ضرایب ارزیابي صحت استخراج شده )دقت کل و ضریب کاپا به ترتيب %95 
و 0/94(، نشاندهنده دقت باالي این روش طبقه بندي است. با توجه به نتایج به دست آمده از این تحقيق پيشنهاد مي شود که 
روش طبقه بندي شيءگرا در تهيه نقشه هاي پوشش/کاربري اراضي و همچنين آشکارسازی تغييرات مورد استفاده قرار گيرد.  

واژه های کليدي: تصاویر ماهواره ای، پوشش/کاربری اراضی، آشکارسازي تغييرات، طبقه بندي شيءگرا، منطقه آبدانان.
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مقدمه
کاربري اراضي شامل انواع بهره برداري از زمين به منظور 

رفع نيازهاي گوناگون انسان است. 
پديده  از  واقعي  نمايي  زمين،  سطح  پوشش  نقشه هاي 
زيستي و فيزيکي موجود در سطح زمين مثل پوشش گياهي، 
آب، بيابان، يخ، برف و پديده هاي ايجاد شده توسط انسان 

  .(Yaghobzadeh & Akbarpour, 2011:5-22) است
اطالع از نسبت کاربري ها/پوشش اراضي در يک محيط 
طبيعي و نحوه تغييرات آن در گذر زمان يکي از مهمترين 
موارد در برنامه ريزي ها مي باشد. با اطالع از نسبت تغييرات 
کاربري ها در گذر زمان مي توان تغييرات آتي را پيش بيني نموده 
داد. در حال حاضر تکنولوژي  انجام  را  اقدامات مقتضي  و 
سنجش از دور بهترين وسيله براي پايش تغييرات محيطي و 
استخراج پوشش/کاربري هاي اراضي بوده که بيشترين سرعت 
سنجش  زمانه  چند  داده هاي  از  استفاده  با  دارد.  را  دقت  و 
از دور با کمترين زمان و هزينه مي توان نسبت به استخراج 
در  آن  مقايسه  با  سپس  و  نموده  اقدام  اراضي  کاربري هاي 

دوره هاي زماني مختلف نسبت تغييرات را ارزيابي نمود. 
مهمترين  از  يکي  ماهواره اي  رقومي  تصاوير  طبقه بندي 
محسوب  کاربردي  اطالعات  استخراج  براي  روش ها 
مي شود. طبقه بندي تصاوير رقومي ماهواره اي با استفاده از 
دو روش امکان پذير است. روش پيکسل پايه1 که مبتني بر 
طبقه بندي ارزش هاي عددي تصاوير مي باشد و روش جديد 
شيءگرا2 که عالوه بر ارزش هاي عددي از اطالعات مربوط 
به محتوا و بافت و زمينه نيز در فرايند طبقه بندي تصاوير 

استفاده مي نمايد. 
داده ها  کواريانس  و  واريانس  پايه،  پيکسل  روش  در 
مورد ارزيابي قرار مي گيرد و فرض مي شود که همه مناطق 
حقيقت  در  هستند.  برخودار  يکساني  پراکنش  از  آموزشي 
نمونه هاي آموزشي بايد معرف کل کالس ها باشند. بنابراين 
شود  استفاده  بيشتري  آموزشي  نمونه هاي  تعداد  چه  هر 
قرار  از ويژگي هاي طيفي در آن گستره  بيشتري  تغييرهاي 
1 - Pixel based
2 - Object oriented

طبقه بندي  مقابل،  در   (Alavipanah, 2003:478).گرفت خواهد 
قطعه بندي  است.  قطعه بندي3  بر  مبتنی  روشی  شیءگرا 
اساس همگني  بر  پيکسل ها  يکپارچه سازي  فرآيند  تصوير، 
پهناي  فاکتور  بر اساس چهار  پديده هاي تصويري است و 
واريانس  فاکتور  ميانگين وزني6 و  تشابه5،  تلرانس  پنجره4، 
وزني7 کنترل مي شود .(Baatz & Schape, 1999) قطعات بايد در 
داخل خود همگن بوده و تنها نماينده يک طبقه باشند، نه 
تصوير،  کل  در  بايد  عين حال  در  و  طبقه  از چند  ترکيبي 
داشته  وجود  مجاور  پديده هاي  بين  اختالف  و  ناهمگني 
ايجاد شبکة سلسله   (Definiens Imaging Gmbh, 2006:249) .باشد
امکان پذير  از شاخص مقياس  استفاده  با  مراتب قطعه بندي 
است که در آن سطوح مختلفي از قطعات ايجاد مي شوند. 
محاط  همواره  کوچکتر  قطعات  مراتب،  سلسله  اين  در 
موجود  محدوديت هاي  هستند.  باالتر  سطوح  قطعات  در 
روش  که  گرديده  سبب  پايه  پيکسل  طبقه بندي  روش  در 
عمليات  انجام  براي  تحقيق  اين  در  گردد.  مطرح  شيءگرا 
آشکارسازي تغييرات از روش شيءگرا استفاده شده است.  
از جمله تحقيقات انجام گرفته در اين زمينه مي توان به 
موارد ذيل اشاره نمود. Gao و همکاران )2009( با استفاده از 
تصاوير ماهواره اي MODIS اقدام به استخراج شاخص هاي 
موفق  شيءگرا  طبقه بندي  از  استفاده  با  آنها  کردند.  گياهي 
شدند صحت طبقه بندي را با 5/2 درصد افزايش نسبت به 
(Gao et al., 2009:219-236).ساير روش هاي طبقه بندي انجام دهند

 Yu و همکاران )2011( در تحقيق با استفاده از روش 
استخراج  به  اقدام   GeoEye تصاوير  و  شيءگرا  طبقه بندي 
روش  اين  که  دادند  نشان  و  نمودند  اراضي  کاربري  نقشه 

 (Yu et al., 2011:733-737). داراي صحت بااليي مي باشد
روش  دو  از  استفاده  با   )2012( همکاران  و   Petropoulos

شيءگرا و ماشين بردار پشتيبان )SVMs( اقدام به تهيه نقشه 
کاربري اراضي/پوشش نمودند و نشان دادند که هر دو روش 
3 - Segmentation

4 - Window width

5 -Similarity Tolerance

6 -Weight Mean Factor

7 - Wejght Variance Factor
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مناسب مي باشند ولي روش  اراضي  کاربري  نقشه  تهيه  براي 
شيءگرا داراي صحت کلي و ضريب کاپاي باالتري نسبت به 
.(Petropoulos et  al., 2012:99-107)روش ماشين بردار پشتيبان مي باشد

به تحليل ساختار روش  Mackie )2013( در تحقيقي   
با  داده ها  روش  اين  در  که  داد  نشان  و  پرداخته  شيءگرا 
هم ترکيب شده و قطعاتي را ايجاد مي کنند که اين قطعات 
کمک بسياري به حل مشکالت طبقه بندي و افزايش دقت 

  .(Mackie, 2013:3-9)تصوير نهايي مي کنند
Hussaina و همکاران )2013( با استفاده از روش هاي 

پيکسل پايه و شيءگرا و تصاوير VHR )تصاوير با قدرت 
تفکيک مکاني باال( اقدام به بررسي روند تغييرات کاربري 
اراضي نموده اند و نشان دادند که روش شيءگرا پتانسيل 
دارد  اراضي  کاربري  تغييرات  روند  بررسي  براي  بيشتري 

 .(Hussaina et al., 2013:91-106)

Puissant و همکاران )2014( در تحقيقي با استفاده از روش 

شيءگرا اقدام به تهيه نقشه جنگل هاي سطح شهر نمودند و نشان 
دادند که روش شيءگرا نقشه اي دقيق و در عين حال با تفکيک 

   .(Puissant et al., 2014:235-245)قوي عناصر سبز توليد مي نمايد
بهره گيري  و  ماهواره اي  از تصاوير  استفاده  با   1  Walter

نقشه  شيءگرا،  و  پايه  پيکسل  طبقه بندي  روش هاي  از 
خود  کار  در  وي  آورد.  بدست  را  تغييرات  آشکارسازي 
از  استفاده  با  دوره  دو  براي  را  اراضي  کاربري  نقشه هاي 
آورده  بدست  شيءگرا  و  پيکسل پايه  طبقه بندي  روش هاي 
با  محقق  اين  است.  کرده  تهيه  را  تغييرات  نقشه  سپس  و 
تشريح روش هاي طبقه بندي پيکسل پايه و شيءگرا، مزايا 
و معايب اين روش ها را به تفصيل بيان نموده و در نهايت 
نتيجه مي گيرد که براي تهيه نقشه هاي کاربري اراضي روش 
شيءگرا در مقايسه با روش پيکسل پايه نتايج بهتري را ارائه 

   .(Walter, 2004:www.elsevier.com)مي نمايد
Borri و همکاران2 با استفاده از تصاوير ماهواره اي آيکنوس 

تغييرات پوشش اراضي پارک ملي آلتا ميورگا3  واقع در ايتاليا را 
1 -Walter

2 -Borri & et.al

3 -Alta murgia

مطالعه نمودند. اين محققين بر اساس اختالف در توزيع مکاني 
و الگوهاي شکل کاربري اراضي، تبديالت کاربري اراضي را در 
محدوده مورد نظر مطالعه نمودند. آنها براي طبقه بندي تصوير 
از روش طبقه بندي شيءگرا استفاده نموده و نتيجه مي گيرند که 
روش طبقه بندي شيءگرا در مقايسه با روش هاي سنتي نتايج  

 .(Borri et al., 2005)بهتري را بدست مي دهد
با استفاده از تصاوير ماهواره اي  Zhoul و همکارانش4  

به مطالعه فضاي سبز شهرهاي  بالتيمور و مريلند پرداخته و 
مساحت آنها را بدست آوردند. آنها در کار خود از تصاوير 
رقومي  هوايي  عکس هاي  و  باال  تفکيک  با  ماهواره اي 
و  پيش پردازش  مراحل  اعمال  از  پس  و  نمودند  استفاده 
طبقه بندي  روش  از  تصوير  طبقه بندي  مرحله  در  پردازش 
شيءگرا استفاده و تصوير ماهواره اي را در محيط نرم افزار 
تحليل  از  محققين پس  اين  نموند.  طبقه بندي   eCognation

کار خود  در  کارآمدي روش طبقه بندي شيءگرا  بر  نتايج، 
.(et al., 2005 Zhou1)تأکيد مي کنند

در ايران نيز فيضي زاده و هاللي )1389( در تحقيقي روش هاي 
پيکسل پايه و شيءگرا را مقايسه کردند و نتيجه گرفتند که روش 
طبقه بندي شيءگرا با افزايش دقت 7% در هر دو شاخص صحت 
کلي و کاپا، در طبقه بندي تصاوير ماهواره اي از دقت باالتري 
و  خسروي   .(Fazizadeh & Helali, 2010:73-84) است  برخوردار 
مؤمني )1392( از روش شيءگرا براي شناسايي ساختمان ها 
در تصاوير داراي قدرت تفکيک مکاني باال استفاده نمودند 
از  استفاده  براي  روش  اين  قابليت  و  مناسب  کارايي  بر  و 
اشاره  ساختمان ها  استخراج  جهت  طيفي  غير  ويژگي هاي 

  .(Khosravi & Momeni, 2012: 10)نمودند
کرمي و همکاران )1392( در تحقيق با استفاده از روش 
شيءگرا اقدام به تهيه نقشه فرسايش آبکندي نمودند و بر 
دقت باالي اين روش نسبت به ساير روش هاي متداول تأکيد 
کردند(Karami et al., 2012:8).  فيضي زاده و حاجي ميررحيمي 
اسپات  ماهواره   HDR و  لندست   TM تصاوير  از   )1386(
استفاده نموده و تغييرات فضاي سبز شهر تبريز را با استفاده 

4 -Zhou & et.al
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بر  دادند.  قرار  مطالعه  مورد  شيءگرا  طبقه بندي  روش  از 
 46 از  بيش  که  شد  مشخص  محققين  اين  تحقيق  اساس 
درصد فضاي سبز شهر تبريز در يک دوره زماني 16 ساله 
تصاوير  از  استفاده  با  خالقي)1385(  است.  شده  تخريب 
TM و ETM+ لندست و بهره گيري از روش هاي طبقه بندي 

تغييرات ساحل  نقشه آشکارسازي  پايه  پيکسل  شيءگرا و 
درياي خزر را تهيه نمود. جمع بندي مرور منابع اين تحقيق 
دقيقي  و  پرکاربرد  روش  روش شيءگرا  که  مي دهد  نشان 
جهت تهيه نقشه کاربري اراضي مي باشد. شهرستان آبدانان 
در استان ايالم يک منطقه کوهستاني بوده و اطالعات درست 
و کاملي در مورد عرصه هاي طبيعي آن وجود ندارد. بنابراين 
اراضی  پوشش/کاربري  تغييرات  ميزان  از  دقيق  آمار  نبود 
منطقه ايجاب مي کند چنين تحقيقي انجام گيرد و از طرفي 
هم با توجه به روش هاي گوناگون سنجش از دور، انتخاب 

روشي دقيق و کارآمد يک مشکل اساسي خواهد بود.  
يکي از مهم ترين مشکالتي که باعث مي شود از روش 
آن  مربوطه  نرم افزار  نبودن  شود  استفاده  کمتر  شيءگرا 
اين  زمينه  در  انجام گرفته  کارهاي  تمامي  تاکنون  مي باشد. 
روش با استفاده از نرم افزار eCognition بوده است. در اين 
تحقيق روش طبقه بندي شيءگرا با استفاده از نسخه جديد 
که  است  انجام شده   (IDRISI Selva 17.0) ايدريسي  افزار  نرم 

يک نرم افزار با قابليت دسترسي براي عموم مي باشد. 
پوشش/ تغييرات  آشکارسازي  هدف  با  حاضر  تحقيق 
کاربري اراضي منطقه آبدانان در طي دوره زماني 25 ساله 
انجام شد. بدين منظور از روش طبقه بندي شيءگرا جهت 
طبقه بندي نظارت شده تصاوير مربوط به سال هاي 1364، 

1379 و 1389 و پايش تغييرات استفاده گرديده است.

مواد و روش ها
منطقه مورد مطالعه

آبدانان  کيلومتري شهرستان  منطقه مورد مطالعه در 15 
در جنوب تا جنوب شرقي استان ايالم قرار گرفته و داراي 
مختصات جغرافيايي 48ً  23َ   47ْ تا  11ً  39َ   47ْ طول 

شرقي وً 50 َ 34  ْ 32 تا ً 54 َ 46  ْ 32 عرض شمالي مي باشد 
)نگاره 1(. 

نگاره 1: موقعيت کشوري و استاني منطقه مورد مطالعه

براساس بررسي هاي انجام شده توسط سازمان هواشناسي، 
اقليم  جزء  کوپن  اقليمي  طبقه بندي  نظر  از  منطقه  اين 
با تابستان هاي گرم به حساب مي آيد. براساس  نيمه خشک 
آمار هواشناسي، متوسط بارندگي 335/40 ميليمتر، متوسط 
متر  ميلي   2417 و  تشت  در  ميليمتر   2453 ساليانه  تبخير 
درجه   28/4 ساليانه  دماي  متوسط  و  بوده  آزاد   سطح  در 
هکتار    31937/83 منطقه  مساحت  مي باشد.  سانتيگراد 
برآورد شده است. کالس هاي کاربري اراضي انتخاب شده  

در اين مطالعه و تعريف آنها به شرح زير است:
مشجر،  غير  و  مشجر  مرتع  با  اراضي  شامل  مرتع:  کالس 
اراضي داراي پوشش گياهي خودرو و فاقد جنگل و شامل 
منوسط)تاج   ،)%75-50 پوشش  خوب)تاج  تراکم  با  مرتع 
پوشش 25-50%( و مرتع با تراکم فقير)تاج پوشش %25-0( 

مي باشد. 
از طرف  مناطق جنگلي گفته مي شود که  به  کالس جنگل: 

سازمان جنگل ها و مراتع تعريف شده است.
کالس اراضي بایر: شامل مناطق سنگالخي و بدون پوشش
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مواد استفاده شده 
و  اراضي  پوشش/کاربري  نقشه هاي  استخراج  براي 
آشکارسازي تغييرات ابتدا تصاوير سنجنده لندست از پايگاه 
اينترنتي GLCF1 در دوره های زماني مناسب انتخاب و دانلود 
از تصاوير در دسترس  اين تصاوير يک سری   انجام شد. 
اصالح  از  ناشي  فاقد گپ  که  مي باشد  لندست  ماهواره  از 
کننده خط اسکن است. در اين تحقيق از تصاوير ماهواره اي 
به   )+ETM(لندست  ،1364/3/11 تاريخ  به   )TM(لندست
عکس هاي   ،1389/4/3 تاريخ  به   TM و   1379/4/8 تاريخ 
اراضي  پوشش/کاربري  نقشه  و   ،)1358(1:20000 هوايي 
1:250000(1377( استفاده شده است. همچنين در انجام اين 
نرم افزارهاي  Google Earth و  از تصوير ماهواره اي  مطالعه 
ArcGIS 9.3، ENVI 4.7 و براي طبقه بندي تصاوير از نرم افزار  

IDRISI Selva 17.0 استفاده گرديد.  

روش تحقيق
تصحيح هندسي

براي تصحيح هندسي، از نقشه هاي توپوگرافي با مقياس 
گرديد.  استفاده  جغرافيايي  سازمان  از  تهيه شده   1/50000
در اين مرحله اقدام به اعمال تصحيحات هندسي بر روي 
تصاوير شد و تصوير سنجنده TM سال 1389 با استفاده از 
روش تصوير- وکتور، زمين مرجع شد. براي اين کار از 37 
با پراکنش مناسب و در تقاطع جاده ها،  نقطه کنترل زميني 
پيدا  تا مدل رياضي که براي  ... استفاده گرديد  آبراهه ها و 
کردن ضرايب مجهول در معادله مورد استفاده قرار مي گيرد، 

خطاي کمتري داشته باشد. 
تصوير  به  شده  تصحيح  تصوير  مختصات  تبديل  براي 
براي  و  گرديد  استفاده  اول  درجه  تابع  از  نشده  تصحيح 
نمونه گيري مجدد ارزش پيکسل هاي تصوير تصحيح نشده 
نهايت سنجنده  در  استفاده و  نزديکترين همسايه  از روش 
TM  با خطاي RMSE معادل 0/34 زمين مرجع گرديد. در 

 +ETM سال 1364 و TM ضمن، تصحيح هندسي تصوير

1- Global Land Cover Facility

سال 1379 به روش تصوير به تصوير انجام گرديد. بدين 
منظور تصوير 1386 بعد از تصحيح هندسي به عنوان مبناء 
انتخاب شدند، سپس  کنترل  نقاط  ابتدا  نظر گرفته شد.  در 
مربوطه  جدول  از  بودند  زيادي  خطاي  داراي  که  نقاطي 
حذف شدند و در نهايت با حذف 9 و 7 نقطه کنترل زميني، 
با  کنترل  نقطه   39 با   +ETM تصوير  و   32 با   TM تصوير 
خطاي معادل 0/33 و 0/35 تصحيح شدند. به منظور تعيين 
ابعاد  بايد  تصاوير،  بودن  مختصات  هم  بر  عالوه  تغييرات 
اندازه  اين تحقيق  باشد که در  نيز يکسان  آنها  پيکسل هاي 

همه پيکسل ها 28/5 متر است. 

تصحيح رادیومتریک
از  که  مي گيرد  انجام  زماني  راديومتريک  تصحيح 
تصاوير چند زمانه يعني تصاويري که مربوط به فصول يا 
سال هاي مختلف و يا سنجنده هاي مختلف هستند، استفاده 
تصحيح  دارد،  وجود  راديومتريک  تصحيح  نوع  دو  شود.  
روش  نسبي.  راديومتريک  تصحيح  و  مطلق  راديومتريک 
تصحيح راديومتريک مطلق نيازمند ورود داده هاي مربوط به 
خصوصيات اتمسفريک و کاليبراسيون سنجنده است. انجام 
اين تصحيح در اغلب موارد و به خصوص براي داده هاي 

  .(Du et al., 2002)قديمي کار بسيار سختي است
در مقابل تصحيحات راديومتريک نسبي با هدف کاهش 
متغيرهاي اتمسفريک و غيرمنتظره در ميان تصاوير چندزمانه 
راديومتريک  تصحيح  روش هاي  از  يکي  مي گيرد.  صورت 
ايده آل  حالت  در  است.  پديده2  تيرگي  کاهش  نسبي، 
پديده هاي تيره رنگ داراي تابش صفر در همه طول موج ها 
هستند. در اين روش فرض مي شود که در هر باند از تصوير 
مي توان پيکسل هايي يافت که مقادير آنها صفر يا نزديک به 

يک مي باشد )مثل آب(. 
به صورت  انحرافي  تابش  اتمسفري  اثر  ترتيب  اين  به 
يک مقدار ثابت به پيکسل ها در هر باند اضافه مي گردد. به 
همين دليل جهت حذف خطاي راديومتريک بايستي ارزش 

2- Dark  Object  Subtraction
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کم  باند  هر  به  مربوط   DN از حداقل  باند  هر  پيکسل هاي 
شود. کاهش تيرگي پديده يک روش ساده است که به طور 
 .(Chavezکار گرفته مي شود به  موارد  از  بسياري  در  گسترده 
(Mackinnon, 1994:571-583 & در پژوهش حاضر از اين روش 

جهت تصحيح راديومتريک تصاوير ذکر شده در باال استفاده 
شده است. 

طبقه بندي شيءگرا در نرم افزار ایدریسي سلوا
طبقه بندي تصاوير ماهواره اي بر اساس اطالعات طيفي داراي 
محدوديت هايي است. بنابراين براي افزايش دقت طبقه بندي بايد 

 .(Chen et al., 2009:477-489) از منابع اطالعات ديگري استفاده شود
براي اين منظور در تحقيق حاضر از پردازش شيءگراي 
افزايش دقت  منظور  به  و  استفاده شده  ماهواره اي  تصاوير 
طبقه بندي در پردازش شيءگراي تصوير عالوه بر اطالعات 
طيفي از اطالعات مربوط به بافت و شکل نيز استفاده شده 
پارامترهاي  اساس  بر  تصاوير  روش  اين  در  که  چرا  است. 
طيفي، فيزيکي و هندسي پديده هاي زميني ثبت شده بر روي 
تصوير سگمنت سازي شده و واحدهاي پردازش تصوير از 
پيکسل به پديده هاي تصويري يا سگمنت ها تغيير مي يابند و در 
نتيجه آن با پردازش جامع تر اين اطالعات، اشياء و پديده هاي 

نگاره 2: نتایج قطعه بندي تصویر با 
مقياس هاي متفاوت 

جدول 1: فاکتورهاي قطعه بندي در نرم افزار ایدریسي سلوا
دامنه تغييراتبهترين حالتتکرارفاکتور

136413791389136413791389136413791389

0-010-010-133310 تا 9    1 تا 9  1 تا 9پهنای پنجر 

10،20،30 تلرانس تشابه      
40،50،70،100

10،20،30
40،50،70،100،

10،20،30
40،50،70،100

101020100-0100-0100-0

0-010-010-122210 تا9  1 تا 9 1 تا9   فاکتور ميانگين وزنی

     فاکتور واريانس  
وزنی   

،0/1 ،0/2
،0/3 ،0/4
،0/5  ،0/6
،0/7  ،  0/8

0/0،0/2
،0/3 ،0/4
،0/5  ،0/6
،0/7  ،  0/8

0/0،0/2
،0/3 ،0/4
،0/5  ،0/6
،0/7  ،  0/8

0/80/80/61-01-01-0
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دنياي واقعي را با دقت باالتري مي توان استخراج نمود. براي 
نمونه هاي  عنوان  به  پيکسل ها  از  روش شيءگرا يک رشته 
انتخاب شد  طبقات  طيفي  الگوي مشخصات  براي   تعليمي 
 (et al., Wang 2004: 5668-5655؛Dehvari & Heck, 2009: 86-96 ). براي 

انوع کاربري هاي موجود در منطقه شامل: جنگل، اراضي باير، 
مرتع فقير، مرتع متوسط و مرتع خوب، نمونه هايي از طبقات 
به تعداد مناسب و متناسب با فراواني و پراکندگي هر طبقه در 
منطقه و بر اساس اطالعات ميداني نمونه هاي تعليمي انتخاب 

شدند.
پس از آماده سازي تصاوير، با استفاده از نمونه هاي تعليمي 
جمع آوري شده )70 درصد براي طبقه بندي و 30 درصد براي 
ارزيابي( از هر کاربري، تصاوير با استفاده از روش شیءگرا 
قطعات  ابتدا  طبقه بندی،  اين  انجام  براي  گرديد.  طبقه بندي 
همگن تصوير ايجاد گرديد. نرم افزار ايدريسي سلوا تصوير 
را بر اساس چهار فاکتور پهناي پنجره، تلرانس تشابه، ميانگين 
وزني و فاکتور واريانس وزني به قطعات همگن تقسيم مي کند 
که بهترين ميزان اين فاکتورها با آزمون و خطا به دست مي آيد 

 .( Mori et al., 2003:www.define.com)

بر  و  قطعه بندي شده،  مبناي تصاوير  بر  بعد  در مرحله 
با  آنها، تصاوير  ميان  از  انتخاب شده  تعليمي  نمونه  اساس 
روش  طبقه بندي پيکسل پايه، طبقه بندي مي گردد که معموالً 

از روش حداقل فاصله از ميانگين1 استفاده مي کند. 
قطعه بندي  تصوير  براساس  نرم افزار  آخر  مرحله  در 
با روش شيءگرا  پايه تصوير را  شده و طبقه بندي پيکسل 
مختلف  مقياس هاي  از  نمايي   2 نگاره  مي کند.  طبقه بندي 
قطعه بندي تصوير و جدول 1 ميزان تغييرات و تکرارها را 

نشان مي دهد. 
مهم ترين فاکتور تأثيرگذار در قطعه بندي تصاوير، تلرانس 
نزديکتر   100 به  شاخص  اين  ميزان  چه  هر  است.  تشابه 
تا  اين فرآيند  نهايي قطعات کوچک   می شود.  اندازه  گردد، 
زمانی  که بهترين نتيجه براساس نظر استفاده کننده به دست 

.(Matinfar et al., 2008: 589-602)بيايد، تکرار خواهد شد

1-Minimum distance of mean

تهيه نقشه واقعيت زميني
حاصل  نقشه هاي  صحت  تعيين  براي  تحقيق  اين  در 
نمونه برداري  روش  از  ماهواره اي،  داده هاي  طبقه بندي  از 
در  با  و  پياده شد  منطقه  نقشه  بر روي  و  استفاده  تصادفي 
روي  در  نمونه  قطعات  محل  مکاني  موقعيت  گرفتن  نظر 
زمين  روي  در  شد.  تعيين  زمين  پوشش سطح  نوع  زمين، 
موقعيت نمونه ها با استفاده از دستگاه موقعيت ياب جهاني 
محل  در  زميني  پوشش  نوع  و  پياده  باال  دقت  با   )GPS(

نمونه ها مشخص گرديد. با توجه به اطالعات به دست آمده 
سامانه هاي  قابليت  از  بهره گيري  با  و  عمليات صحرايي  از 
اطالعات جغرافيايي نقشه واقعيت زميني با پنج کالس تهيه 
گرديد. به دليل ساختار رستري تصاوير ماهواره اي و نيز با 
توجه به اينکه اين نقشه مبناء در ارزيابي صحت طبقه بندي 
واقعيت  نقشه  قرار مي گيرد، ساختار  استفاده  مورد  تصاوير 
تبديل شد. در مجموع  به رستري  برداري  از حالت  زميني 
136، 189 و 166 نقطه به ترتيب از سال هاي 1364 ، 1379 
و 1389 از منطقه مورد مطالعه برداشت و از آنها يک نقشه 
با ساختار رستري تهيه شد. در نهايت نقشه هاي حاصل از 
طبقه بندي با نقشه هاي واقعيت زميني مقايسه گرديده است. 

ارزیابي صحت طبقه بندي
براي اطمينان از نتايج طبقه بندي اقدام به ارزيابي صحت 
طبقه بندي شد. در اين مطالعه براي ارزيابي دقت طبقه بندي 
و  توليدکننده  دقت  کاپا،  ضريب  کل،  صحت  پارامتر  از 
تعيين  براي  همچنين  گرديد.  استفاده  کننده  استفاده  دقت 
شده اند  طبقه بندي  صحت  کاهش  باعث  که  کاربري هايی 
ماتريس خطا نيز ارائه گرديد. صحت کل نسبت پيکسل هاي 
درست طبقه بندي شده بر تعداد کل پيکسل هاي طبقه بندي 
مي  محاسبه   )1( رابطه  از  است (Rasouli, 2008:777) که  شده 

(Alavipanah, 2003:478):شود
رابطه )1(          

تعداد کل  N معرف  OA دقت کل،  رابطه )1(:  که در  
اصلي  قطر  عناصر  جمع   ∑

و   آموزشي  پيکسل هاي 

= Pii
N

OA
1
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کنار  در  تحقيقات  از  بسياري  در  مي باشد.  خطا  ماتريس 
مي گردد.  استفاده  نيز  کاپا  ضريب  از  کل  صحت  شاخص 
ضريب کاپا به دليل توجه به تعداد پيکسل هاي نادرست در 
طبقه بندي استفاده مي گردد و با استفاده از رابطه )2( محاسبه 

: (Boniad & Hajighaderi, 2008: 627-638)مي شود
رابطه  )2(        

توافق   Pc شده،  مشاهده  درستي   Pi  :)2( رابطه  در  که 
مورد انتظار است. حالت ايده آل براي مقدارضريب کاپا عدد 
يک مي باشد و چنانچه اين مقدار برابر صفر باشد طبقه بندي 
کاماًل تصادفي و اگر مقدار منفي به دست بيايد نشان دهنده 

خطا در طبقه بندي است.

نتایج 
تصحيح هندسي تصاوير با ميزان خطاي ريشه ميانگين 
مربعات )RMSE( حدود 0/35 پيکسل ثبت شد و با روي 
تصوير  روي  بر  رودخانه ها  خطي  اليه هاي  همگذاري 
تأييد  مورد  هندسي  تطابق  عمل  باالي  دقت  يافته،  تطابق 
از روش  راديومتريک  تصحيح  براي  گرفت. همچنين  قرار 

تصحيح رايومتريک نسبي استفاده گرديد. 
اين روش براي کاهش اثرات پخش اتمسفريک بر روي 
تصوير مي باشد. در ضمن، تعداد پوشش/کاربری اراضی با 
توجه به تصاوير و نقشه های کاربری موجود و شرايط منطقه 
مورد مطالعه و بازديد ميدانی برای تهيه نقشه پوشش زمين 
به پنج کالس تقسيم شده است که عبارتنداز: جنگل، اراضی 
باير، مرتع خوب، مرتع متوسط و مرتع فقير. در ضمن، پس 
شيءگرا  روش  از  استفاده  با  مذکور  تصاوير  طبقه بندي  از 

نتايج به صورت نقشه تهيه گرديد )نگاره های 3، 4 و 5(.
پس از طبقه بندی کاربری های اراضی، به ارزيابی صحت 
انتخاب  طبقه بندی،  صحت  ارزيابی  برای  شد.  پرداخته 
با  آنها  مقايسه کالس  و  معلوم  نمونه  پيکسل های  يکسری 

نتايج طبقه بندی الزم می باشد. 
بدين جهت تصاوير طبقه بندی شده با نمونه های زمينی 

دقت  ميزان  و  يافته  انتقال  ادريسی  نرم افزار  به  تهيه شده 
به  به شرح جدول 2  کاپا(  کاربری ها )دقت کل و ضريب 

دست آمد. 
دقت کل در نقشه های طبقه بندی شده سال های 1364، 
صد  در   95 و   98 درصد،    95 ترتيب  به   1389 و   1379
بدست آمد)جدول 2(. با توجه به نتايج حاصل از ارزيابی 
با  نمونه ها  تطابق  ميزان  مطالعه،  مورد  سال  سه  در  دقت 

واقعيت زمينی بسيار باالست. 

نگاره 3: نقشه پوشش/کاربري اراضي حاصل از روش 
شيءگرا سال 1364

جدول 2:  پارامترهاي ارزیابي صحت طبقه بندي
تصویر 1364 پارامتر آماري

TM
تصویر 1379 

+ETM

تصویر 
 1389TM

0/940/970/94ضريب کاپا
959895دقت کل)درصد(

دقت توليدکننده و استفاده کننده برای همه کالس ها در 
تمام تصاوير طبقه بندی شده باالتر از 84 درصد برآورد شد 
پوشش/کاربری  به  مربوط  مبحث  در  قبولی  قابل  ميزان  که 

اراضی می باشد)جدول 3(.
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نگاره 4: نقشه پوشش/کاربري اراضي حاصل از روش 
شيءگرا سال 1379

نگاره 5: نقشه کاربري اراضي حاصل از روش شيءگرا سال 
1389

آشکارسازی تغييرات
مقطع  سه  اراضي  پوشش/کاربري  نقشه  تهيه  از  پس 
به  اراضي  پوشش/کاربری  کالس  پنج  مساحت  زماني، 
اين  در  داده  رخ  تغييرات  بهتر  مقايسه  جهت  آمد.  دست 

سه دوره، جدول 4 آورده شده است که نشان مي دهد در 
فاصله سال هاي 1364 تا 1389، شاهد روند کاهشي اراضي 
با پوشش مرتعي متوسط و خوب و از طرف ديگر شاهد 
کاهشي  باير و همچنين روند  فقير،  مرتعي  اراضي  افرايش 
اراضي جنگلي هستيم که بيانگر روند کلي تخريب در منطقه 
از طريق جايگزين شدن مراتع متوسط و خوب توسط ساير 

کاربري ها چون مرتع فقير و اراضي باير هستيم. 
الزم به ذکر است که مرتع متوسط بخش عمده کاربري 
منطقه را تشکيل مي دهد که بيانگر وضعيت بهتر منطقه در 

گذشته مي باشد.

 بحث و نتيجه گيري
پوشش/ تغييرات  آشکارسازي  هدف  با  حاضر  تحقيق 
کاربري اراضي منطقه آبدانان در طي دوره زماني 25 ساله 
چند  ماهواره اي  تصاوير  از  تحقيق  انجام  براي  شد.  انجام 
نقشه  تهيه  از  پس  و  شده  استفاده  دور  از  سنجش  زمانه 
پوشش/ تغييرات  نقشه  دوره  هر  اراضي  پوشش/کاربري 

کاربري اراضی استخراج شد. 
نتايج اين تحقيق نشان مي دهد در فاصله سال هاي 1364 
تا 1389، شاهد روند کاهشي اراضي با پوشش مرتعي متوسط 
و خوب و از طرف ديگر شاهد افزايش اراضي مرتعي فقير، 
که  هستيم  جنگلي  اراضي  کاهشي  روند  همچنين  و  باير 
بيانگر روند کلي تخريب در منطقه از طريق جايگزين شدن 
مراتع متوسط و خوب توسط ساير کاربري هايی چون مرتع 

فقير و اراضي باير هستيم.  
بکار  روش  می رسد  بنظر  تحقيق  اين  نتايج  براساس 
داده های  قابليت طبقه بندی  قبولی  قابل  گرفته شده در حد 
ماهواره ای را برای مناطق خشک و طبيعی داراست )دقت 
همکاران)2002(  و   Shattri درصد(.    95 طبقه بندی  کلی 
طبيعی  پوشش های  طبقه بندی  برای  را  شیءگرا  روش  نيز 
طبقه بندی  دقت  گرفتند،  بکار   TM داده های  از  استفاده  با 
اين  لحاظ  به  روش  اين  بود.  درصد   90 از  باالتر  نيز  آنان 
که متغيرهای طيفی و شکلی را در فرآيند طبقه بندی دخالت 



فصلنامه علمی - پژوهشي اطالعات جغرافیایي ) ( دوره24، شماره 95، پاییز 94
 Scientific - Research Quarterly of Geographical Data (SEPEHR) Vo.24,No.95, Autumn 2015 / 60  

تغييرات  دارای  پديده ها  نواحی که  به خصوص در  می دهد، 
شکلی، بافتی و مکانی می باشند قادر به قطعه بندی پديده ها و 
عوارض می باشد و آن را می توان برای مطالعات کاربری اراضی 

بکار گرفت. 
همچنين مقايسه نتايج حاصل از اين تحقيق با يافته های 
و  خالقی)1385(  احدنژاد)1379(،  نظير:  داخلی  محققان 
اين واقعيت است که روش اعمال  رسولی)1386( نشانگر 
شده در اين مطالعه، می تواند ضمن شناسايی دقيق تغييرات 
کاربری اراضی در طول زمان، روند تخريب در عرصه های 
طبيعی را به صورت کمی بيان نمايد. همچنين، مقايسه نتايج 

حاصله با يافته های پژوهش های خارجی مانند Gamanya و 
 Tso & 2009( و( Dewan & Yamaguchi ،)2007(همکاران
Mather )2001(، دقيق بودن تکنيک شئ گرا برای طبقه بندی 

را به اثبات می رساند. بنابراين، با توجه به تغييرات پوشش/
اختصار  به  می توان  مطالعه  مورد  دوره  در  اراضی  کاربری 

بيان کرد که:   
- در محدوده مورد مطالعه، اراضی باير و مرتع فقير گسترش 

زيادی يافته است. 
امکان  شئ گرا  تکنيک  و  دور  از  سنجش  فنآوری  با   -

آشکارسازی تغييرات با دقت قابل قبول وجود دارد.

جدول 3: دقت توليد کننده و استفاده کننده براي روش طبقه بندي شيءگرا
طبقه بندي شيءگراکاربري اراضي

دقت استفاده کنندهدقت توليد کننده

136413791389136413791389جنگل
0/900/9910/950/990/99اراضي باير

10/990/940/950/960/98مرتع فقير

0/940/970/840/960/970/97مرتع متوسط

0/940/960/970/930/990/88مرتع خوب

 جدول 4: مساحت هر کاربري بر اساس روش طبقه بندي )هکتار(

تغييرات رخ شيءگرانوع کاربري
داده

تغييرات رخ 
داده

تغييرات رخ 
داده

1364137913891379-13641389-13791389-1364
4858/383298/722487/331559/66811/392371/05جنگل

3867/23-3397/30-469/93-577/601047/534444/83اراضی باير

5525/72-3637/86-1787/86-1246/693034/556772/41مرتع فقير

23720/6023694/8417372/8825/766321/966347/72مرتع متوسط

16857/88662/086/28667/36/ 24864 /1526مرتع خوب

31929/5131939/831935/33مجموع
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