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  )علمي ـ پژوهشي انجمن جغرافياي ايران فصلنامه(جغرافيا 

  1392 تابستان، 37سال يازدهم، شماره دوره جديد، 

   

GGIIهاي فناوري سنجش از دور و هاي فناوري سنجش از دور و   قابليتقابليت SS  ه نقشه كاربري ه نقشه كاربري در تهيدر تهي  

  استان همداناستان همدان    محصوالت كشاورزيمحصوالت كشاورزي

  

  1علي نصيريدكتر 

  

  چكيده 

. ريزان است تر هميشه مهمترين دغدغه فكري مديران و برنامه توليد آمار و اطالعات دقيق و واقعي

توان  ها مي هاي گوناگوني براي توليد اين نوع از آمار و اطالعات وجود دارد، از جمله اين روش روش

اشاره ) اي ماهواره ـهاي هوايي  برداري نقشه(و پيشرفته ) هاي زميني برداري نقشه(هاي سنتي  به روش

اي  آوري سنجش از دور به داليل گوناگون از اهميت ويژه هاي پيشرفته، فن در مورد روش. كرد

عات آوري، انقالبي در توليد آمار و اطال اي كه با توسعه و گسترش اين فن برخوردار است، به گونه

در اين مقاله  .ريزان گشوده است مكاندار به وجود آمده و افق جديدي را به روي مديران و برنامه

در تهيه نقشه كاربري محصوالت كشاورزي و توليد آمار و  GISهاي فناوري سنجش از دور و  قابليت

برداري زراعي و  با توجه به نظام بهره. اطالعات مربوطه در استان همدان مورد ارزيابي قرار گرفت

هاي زراعي و پيچيدگي و كيفيت محصوالت و  زمين) بزرگي و كوچكي(وضعيت و اندازه قطعات 

از دور  هاي سنجش ها و كيفيت داده هاي خاك در استان مورد مطالعه و همچنين ويژگي ويژگي

تايج ن. استفاده بهينه از فناوري سنجش از دور در كشور ما و استان مورد مطالعه مشخص نيست

هاي محصوالت مختلف  حاصل از اين مطالعه نشان مي دهد كه نتايج در توليد اطالعات سطح كاربري

  . رضايت بخش وليكن در برآورد مقدار محصول يا بعبارتي عملكرد چندان رضايت بخش نيست

     

فناوري سنجش از دور، سيستم اطالعات جغرافيايي، كاربري محصوالت كشاورزي، : كليدواژگان

  .   مدانه

                                                 
 anasiri482@gmail.com نور، دانشگاه پياماستاديار گروه جغرافيا، .  1
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 مقدمه

العاده  ريزي، فوق و برنامهموفق براي مديران و سياستگذاران، آمار و اطالعات جهت مديريت 

پذير  ضروري است به طوري كه بدون اين مهم، تدوين و اجراي هيچ برنامه و سياستي امكان

خصوص  ه؛ باي برخوردار است العاده در اين ميان آمار و اطالعات مكاندار از اهميت فوق. يستن

هاي فني و زيربنايي و به ويژه در علوم زيستي  هاي اخير كاربرد وسيع آن در كليه عرصه كه در سال

از سوي ديگر توجه به مسايل زيست محيطي و توسعه پايدار در جهت . شود محيطي مشاهده مي

طالعات مكاندار هاي اراضي در هر منطقه نقش و اهميت آمار و ا استفاده بهينه از استعداد و قابليت

هاي گوناگوني براي توليد اين نوع از آمار و اطالعات وجود  روش .سازد را بيش از پيش روشن مي

و پيشرفته ) هاي زميني برداري نقشه(هاي سنتي  توان به روش ها مي دارد، از جمله اين روش

آوري سنجش از  ، فنهاي پيشرفته در مورد روش. اشاره كرد) اي ماهواره ـ هاي هوايي برداري نقشه(

اي كه با توسعه و گسترش اين  اي برخوردار است، به گونه دور به داليل گوناگون از اهميت ويژه

آوري، انقالبي در توليد آمار و اطالعات مكاندار به وجود آمده و افق جديدي را به روي  فن

ر براي توليد آمار و هاي سنجش از دو در چند سال اخير روش. ريزان گشوده است مديران و برنامه

هاي موجود و همچنين سهولت و  اطالعات مكاندار به داليل كم هزينه بودن نسبت به ساير روش

  .)نصيري( اند قابليت استفاده از آن در مناطق وسيع با شرايط سخت و متفاوت كاربرد وسيعي يافته

    

  هاي طبيعي و كشاورزي استان همدان موقعيت جغرافيايي و ويژگي

شمالي و  35ْ  45تا َ 33ْ  59ن همدان در بخش شمال غرب كشور بين عرض جغرافيايي َاستا 

  .درجه شرقي قرار گرفته است 49ْ   30الي  َ 47ْ   45طول جغرافيايي َ

شــامل (اســتان همــدان از منــاطق مرتفــع و كوهســتاني كشــور اســت كــه بخــش شــمالي آن  

تر از بخش جنوبي بوده و اراضي وسـيع  كم ارتفاع و هموار) هاي كبودرآهنگ و رزن شهرستان

هاي بلند الونـد بيشـتر در بخـش جنـوبي      ترتيب رشته كوه بدين. دهند ديم استان را تشكيل مي

انـد   هاي كوچك و بزرگ آن در ارتفاعات پايين از باغات پوشيده شـده  استان قرار دارند كه دره

اين ارتفاعـات از پوشـش   . ه هستندهاي پرشيب پراكند و در ارتفاعات باالتر چمنزارها در دامنه

  .شوند طبيعي پوشيده است كه مراتع ييالقي استان را شامل مي گياهي مختلف
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  ها  مواد و روش

و  1:250000هاي توپوگرافي  نقشه و IRS-1C 1اي در تحقيق حاضر از دادهاي ماهواره

 و همچنين  ARC/INFO،GEOMATICAمانند  GISافزارهاي  از نرم .استفاده شد 1:50000

GPS برداري و  ها و طراحي الگوي نمونه هاي مختلف مانند براي توليد فتومپ نمونه به منظور

در . ها تجزيه و تحليل شده و نتايج حاصله طي مراحل زير بدست آمد گيري و نهايتاً داده نمونه

   .   موارد الزم و عمليات كنترل زميني صورت گرفت

    

  اي تصحيح هندسي تصاوير ماهواره

هاي زيادي از  صورت متنوع با قابليت سنجش از دور از لحاظ فني و هوشمندي بههاي  داده

قدرت تفكيك مكاني، طيفي، راديومتري، زماني و همچنين از نظر سطح پوشش زميني توسعه 

ها براي مشاهده الگوها بويژه ديد يكپارچه از نواحي وسيع  برخي از انواع اين داده. پيدا نمودند

مدلهاي ). 32000 سن به نقل از جن 22002دمرس. ان. ام. (ات زيادي را ارائه مي دهندامكان

GIS  آمايش سرزمين و توليد آمار و اطالعات كشاورزي، )اكولوژي(مرتبط با زيست محيطي ،

اي داراي  هاي ماهواره داده .كم گرفت هاي سنجش از دور را نبايد دست استفاده از داده

. هاي سنجش از دور زياد است منابع خطا داده. استغير سيستماتيك خطاهاي سيستماتيك و 

ها، ميدان ديد  چرخش زمين در هنگام اخذ تصاوير، محدوديت نرخ اسكن برخي سنجنده

ها، نوسان  آل بودن سنجنده ها، انحناي سطح زمين، غير ايده اي وسيع برخي سنجنده لحظه

نوراميك هندسه تصاوير وغيره از منابع عمده ها، اثرات پا ارتفاعي، وضعيت و سرعت ماهواره

هاي گيرنده و  خطاهاي سيستماتيك در ايستگاه. )1986ريچارد (ها هستند  خطاي سنجنده

اما براي تصحيح خطاهاي غيرسيستماتيك از نقاط . شوند گاهي در خود ماهواره تصحيح مي

ها  داده .ه استاده شدبا روش رگرسيوني كمترين مربعات درجه يك استف (GCP)كنترل زميني 

هاي  دادهاخيرا تمامي خطاهاي . ها مطابقت يافته و مختصات زميني آنها تعيين شد با نقشه

                                                 
1. Michael N.  
2. Demers 2002 
3. Jensen , JR 2000 
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شده در اختيار  1سنجش از دور در ايستگاههاي گيرنده تصحيح شده و به صورت ژئوكد

  . گيرد مصرف كنندگان قرار مي

. شد ندآوري  سراسري ايران جمع 1:50000هاي توپوگرافي  نقاط ياد شده با استفاده از نقشه

گيري از نقاط كنترل زميني، ضمن اصالح خطاهاي ياد شده، همچنين تصاوير به سيستم  با بهره

پس از تصحيح هندسي به تصاوير مختصات نقشه اختصاص . شدندمنتقل  UTMتصوير 

محاسبه شد پيكسل  02/1پس از انجام محاسبات الزم، ميزان كلي خطاي نسبي برابر . يابد مي

  .است قابل قبول مي) مجاز(كه خطاي حدود يك پيكسل 

  

  موزاييك تصاوير

پوشش  IRS-1C 2اي هاي ماهواره با توجه به اين كه استان همدان با بيش از يك فريم، از داده

يا به عبارتي تهيه (ها، ايجاد فايل تصويري  شود، براي پردازش و تجزيه و تحليل داده داده مي

  .به طوري كه تمام سطح استان را پوشش دهد، الزم و ضروري است) ويرموزاييك تصا

آن  5كيلومتر و باند  141×  141سطحي برابر با ) 4و  3، 2باندهاي ( IRS-1Cهر فريم 

هاي مذكور تقريباً سطح  دهد و دو فريم از داده كيلومتر را پوشش مي 148 × 148سطحي برابر 

خرداد  7اي در دو تاريخ  هاي ماهواره چهار فريم از داده پوشاند كه بدين ترتيب استان را مي

بنابراين دو موزاييك . قابل دسترس بود) June 1997 28برابر (تير  28و ) June 1997 10برابر(

كه در آن بخش كوچكي از سطح استان در نزديكي مرزهاي آن،  شداز تصاوير استان تهيه 

ها مانند تصاوير  شه كاربري اراضي استان از ساير دادهبراي توليد نق. اي بود فاقد داده ماهواره

و اطالعات برداشت شده از عمليات صحرايي جهت استخراج  1998سال  TMآنالوگ 

  .اطالعات كاربري نواحي مذكور استفاده شد

براي برآورد سطح زيركشت محصوالت عمده كشاورزي استان، براي نواحي اشاره شده، 

  . نبوداطالعات مناسبي در دسترس 

                                                 
1. Geocoding , Georeferencing 
2.  Indian  Remote Sensing 
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  تعيين نواحي آموزشي

است كه براي  1 هايي اطالعات آموزشي مورد استفاده در اين طرح شامل اطالعات سگمنت

 AFSبرآورد سطح زيركشت محصوالت عمده كشاورزي استان همدان با استفاده از روش 

 گيري در به دليل اهميت بيشتر موضوع و آشنايي بهتر با نحوه نمونه. آوري شده بود جمع

هاي ياد شده با استفاده از روش  سگمنت. شود روش فوق، شرح مختصري ارايه مي

 3اين روش توسط گالگو. معين توليد شدند 2گيري سيستماتيك تصادفي منظم با آستانه نمونه

جامعه مورد . در مركز تحقيقات جامعه مشترك اروپا طرح و پياده گرديده است 1996در سال 

. است) سطح استان همدان(ذكور شامل بخشي از سطح زمين گيري م نظر در روش نمونه

  :گيري بيان شده شامل مراحل عمده زير است روش نمونه

گيري بر اساس  تهيه نقشه كاربري و پوشش اراضي جامعه و همچنين تعيين نرخ نمونه. الف

اين امر به منظور حذف طبقات غيرالزم از جامعه جهت . هاي خاص هر طبقه ويژگي

ينه و حجم عمليات و كيفيت بهتر كار با توجه به هدف كشاورزي طرح انجام كاهش هز

  .شد

كوچكتر به نام  هاي مذكور به واحدهاي بندي بلوك سپس شبكه بندي جامعه و بلوك .ب

  .سگمنت

ها به منظور تعيين تعداد  سگمنت  تلفيق و تطابق نقشه كاربري و پوشش اراضي با شبكه. پ

گيري هر طبقه و همچنين تعيين مختصات  اساس نرخ نمونه هاي موردنياز، بر سگمنت

  .زميني مركز آنها

  

  نقشه كاربري و پوشش اراضي استان همدان

طبقه مختلف  9توليد شده، و از  TMاي  هاي ماهواره نقشه كاربري فوق با استفاده از داده

اراضي بر اساس هدف كشاورزي بودن طرح، طبقات اراضي آبي، ديم و . تشكيل شده است

  .انتخاب گرديدندبا استفاده از آن مخلوط آبي و ديم 

                                                 
1. Segments 
2. Threshold 
3. Gallego 
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  هگيري در كل جامع تعيين نرخ نمونه

گيري قائل شده شانس مساوي براي هريك از طبقات به لحاظ قرار گرفتن  مسئله مهم در نمونه

ين ا). 1374مشكاني (عبارتي نمونه بايستي نماينده واقعي از جامعه باشد  در نمونه است و يا به

جامعه تلقي كنيم بستگي به تعريف ما از “ نماينده”توانيم نمونه را  امر كه تا چه اندازه مي

براي بدست آوردن نتايج معتبري . دارد) گيري هدفمند نمونه(جامعه و نحوه انتخاب نمونه 

گيري و قوانين  ها بايد آيينه تمام نماي جامعه و بر اساس قواعد نمونه درباره جامعه، نمونه

اي تعيين شود كه ميزان خطاها تحت كنترل  به اندازه ها تعداد نمونه .احتمال انتخاب شوند

 1الزم با توجه به دقت موردنظر بر اساس فرمول فرييزنمونه ). 1385اصل  وحيدي(باشند 

  . شدمحاسبه 

  

  گيري در طبقات تعيين نرخ نمونه •

العاده  گيري اهميت فوق نمونه كسب اطالعات الزم و كافي از طبقات جامعه در تعيين نرخ

 كردهاي زير استفاده  توان از روش گيري در طبقات مختلف مي براي تعيين نرخ نمونه. دارد

  ):1990فرييز (

در روش معمول كه كاربرد علمي نيز دارد، تعيين نرخ نمونه بر اساس نسبت سطح هر طبقه  −

  .گيرد انجام مي

بر اساس مساحت محصول در هر طبقه  گيري تعيين نرخ نمونه: تخصيص نرخ مساوي −

  .اين روش مفيد نبوده زيرا در هر طبقه بيشتر از يك محصول وجود دارد. گيرد صورت مي

. هاست در اين روش، هدف كاهش خطاي استاندارد نمونه: گيري بهينه تخصيص نرخ نمونه −

  .شود جام ميبيشتري در طبقات كه تغييرپذيري زيادي دارند، ان  اين روش با انتخاب نمونه

  

دهد  ها نشان مي ترين واريانس را در بين برآوردكننده نتايج روش اختصاص بهينه پايين معموالً

اما به دليل اين كه آگاهي از واريانس درون طبقات در روش ياد شده الزم است و از طرف 

. فاده كردتوان در اين پروژه از آن است ، نمياستديگر به دليل اين كه برآورد واريانس مشكل 

                                                 
1. Freese 1995 
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گيري در هر طبقه بر اساس دانش، شناخت و در نهايت قضاوت  تعيين دقيق نرخ نمونه

  .پذيرد كارشناسي انجام مي

گيري در هر  نمونه  بندي براي انتخاب نرخ براي كاهش هزينه و حجم عمليات از روش طبقه

نظر با  لوك موردها به طور تصادفي در يك ب ترتيب ابتدا سگمنت بدين. طبقه استفاده گرديد

هايي كه در طبقه با  سپس براي بلوك. گيري معين هر طبقه انتخاب شدند حداكثر نرخ نمونه

ها را به طور تصادفي حذف شدند تا  نرخ نمونه كمتري واقع شده بودند تعدادي از سگمنت

هر اين روش فقط براي يك بلوك در . مذكور برسد  گيري به نرخ مورد نظر در طبقه نرخ نمونه

  .شود  تكرار مي) الگوي آن(هاي باقيمانده  طبقه انجام شده و براي ساير بلوك

  

  بندي شبكه

جامعه ارايه طرح استانداردي از روش ) بندي يا به عبارتي بلوك(بندي  هدف از شبكه

ها در سطح جامعه از  ، به شكلي كه الگوي مناسبي از توزيع مكاني نمونهاستگيري  نمونه

گيري را از سوي ديگر موجب  و كارآيي هر چه بيشتر فرآيندهاي نمونه سو، تسهيالت يك

ها با توجه به ناهمگن بودن آن امكان بهتري را براي  همچنين تقسيم جامعه به بلوك. شود 

سازد و بدين طريق  ها در كل طبقات جامعه فراهم مي پژوهشگر جهت تعيين نرخ دقيق نمونه

  .شود  ميگيري  موجب افزايش دقت نرخ نمونه

گيري، مقياس مطالعه، هزينه و  ها با توجه به دانش و تجربه متخصص، دقت نمونه اندازه بلوك

كيلومتر براي  16 × 16در اين طرح اندازه . محيطي منطقه تعيين شده است شرايط طبيعي و زيست

هر بلوك نيز به نوبه خود به واحدهاي كوچكتر به نام . هر بلوك مناسب تشخيص داده شد

هاي هر بلوك به  بدين ترتيب جمع سگمنت. بندي گرديد كيلومتر تقسيم 1 × 1سگمنت به ابعاد 

 400تا  100الزم به ذكر است كه برخي از پژوهشگران از جمله فرييز تعداد . عدد رسيد 256

در تعيين تعداد سگمنت شرايط طبيعي و زيست محيطي . سگمنت را براي هر بلوك پيشنهاد كردند

از عوامل بسيار  ...انش و تجربيات كارشناسي، زمان، حجم عمليات و دقت موردنظر و منطقه، د

هاي تعيين شده در بلوك سگمنت اول به شكل تصادفي و پنج سگمنت  از سگمنت. هستندموثر 

كيلومتر از همديگر انتخاب شدند و اين حداكثر نرخ  5/3بقيه با درنظرگرفتن حد آستانه 
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براي اطمينان از . شدترتيب انتخاب  موردنظر است كه بدين) 256/6=  3/2درصد (گيري  نمونه

  . كيلومتر درنظرگرفته شد 5/3ها در سطح بلوك حد آستانه  توزيع مناسب نمونه

ها از طريق انتخاب تصادفي سيستماتيك  هاي مربعي شكل مذكور، نمونه ترتيب در بلوك بدين

اين . ها در سطح كل جامعه تعيين شدند يك الگو در يك بلوك و تكرار آن در ساير بلوك

روش  ،ها تعيين نمونهمذكور وش ربه . دهد ها ارايه مي تري را از نمونه روش توزيع مناسب

بندي  ها نيز از شبكه ضمناً مختصات زميني مركز سگمنت. شود الگوي تكراري نيز گفته مي

  .شود فوق استخراج مي

ها در روش انتخاب تصادفي كه  ديك به هم نمونهبنابر روش بيان شده، مشكل وقوع مكاني نز

گيري تصادفي  به روش فوق روش نمونه. گردد نمايد، رفع مي اطالعات تكراري توليد مي

  .شود سيستماتيك منظم شده با تعيين آستانه نيزگفته مي

  

  )ها ابعاد نمونه(ها  اندازه نمونه

ه تنوع كاربري، اندازه مزارع، هزينه، توان به درج از عوامل موثر در تعيين اندازه سگمنت، مي

تجربيات و نتايج حاصل از اجراي عمليات صحرايي . اشاره نمود ...دقت برداشت اطالعات و 

هكتار،  100تا  25دهد كه انتخاب اندازه سگمنت از  ها نشان مي برداشت اطالعات سگمنت

هر سگمنت يك روز آوري اطالعات   زمان الزم براي جمع. بهترين حالت را خواهد داشت

ها در تمام طبقات  ابتدا در اجراي اين طرح، اندازه سگمنت. كاري در نظر گرفته شده است

سپس در مراحل بعدي، پس از اجراي عمليات . متر انتخاب شده بود 1000 × 1000يكسان 

ها، مشخص شد كه به دليل اختالف زياد در اندازه  آوري اطالعات سگمنت صحرايي جمع

آوري اطالعات از يك سو، محدوديت زمان و  ي و ديم و حجم زياد عمليات جمعمزارع آب

بر . كوچكتر انتخاب گرديد) ابعاد(هاي  ها با اندازه ها از سوي ديگر، سگمنت تنوع زياد كاربري

در غير اين  .مزرعه در يك سگمنت، الگوي مناسبي است 30تا  20،  1اساس پيشنهاد گالگو

با توجه به موارد ياد شده انجام اصالحات الزم، . شود ه ميصورت كار با مشكل مواج

  :ها با ابعاد زير انتخاب شدند سگمنت

                                                 
1. Gallego 
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  متر 500 ×  500         اراضي آبي  •

  متر 700 × 700          اراضي ديم  •

 متر 700 ×  700 اراضي مخلوط آبي و ديم •

 
  ها تجزيه و تحليل اندازه سگمنت: 1جدول

  طبقه
ر تعداد متوسط كاربري د

  يك سگمنت

اندازه پيشين 

  سگمنت

  اندازه مناسب نمونه

  )نمونه مزرعه در 30(

  577 × 577  1000 × 1000  97  اراضي آبي

  820 × 820  1000 × 1000  45  اراضي ديم

  836 × 836  1000 × 1000  43  )آبي و ديم(اراضي مخلوط 

  

نتيجه كاهش اندازه  ها در مطالعات انجام شده بيانگر افزايش خطاي برداشت اطالعات نمونه

ها در هر طبقه، سطح كل  تعداد نمونه )2(، در جدول شماره  با توجه به مبحث فوق. آنهاست

  .بيان شده است …هر طبقه و

  

  AFSگيري در طبقات كاربري مورد نظر در روش  نرخ نمونه: 2جدول

  طبقات كاربري
تعداد نمونه 

  زميني

مساحت 

  )هكتار(طبقه
  ابعاد نمونه

  گيري نمونه واقعي نرخ

  )درصد(

  ها تعدادنمونه نسبت

  طبقه مساحت به

  015/0  37/0  500  371994  55  اراضي آبي

  012/0  58/0  700  667381  79  اراضي ديم

  013/0  65/0  700  351792  47  مخلوط و آبي

  -  -  -  1391167  181  جمع

  .درصد بوده است 4/0گيري در سطح استان  نمونهمتوسط نرخ   

  

هاي خارج از  ترتيب نمونه با نقشه كاربري اراضي استان تركيب شده، بدينبندي  نقشه بلوك

گيري  ها با توجه به نرخ نمونه ، تا تعداد نمونهشداستان و همچنين در طبقات غيرالزم حذف 

  .ها از نقشه مذكور استخراج شد تعيين شده در هر طبقه اصالح و سپس مختصات زميني نمونه
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هاي  براي اين منظور عكس: ها آوري اطالعات سگمنت منظور جمعسگمنت به   تهيه عكس نقشه

برابر ) DPI 300(هر سگمنت مشخص شده و با قدرت تفكيك مكاني  1 :40000هوايي مقياس 

هاي هوايي تصحيح هندسي شده به سيستم  سپس عكس. شدمتر براي هر پيكسل اسكن  4/3

و  1:  5000هاي  نمونه در مقياس هاي هر برگردانده شد و پس از آن عكس نقشه UTMتصوير 

آوري اطالعات هر سگمنت در عمليات زميني با استفاده از  برداشت و جمع. شدچاپ  1:  10000

  . انجام گرفت 1:  5000عكس نقشه 

برداري عوارض  نقشه؛ GPS تعيين مسير و موقعيت دقيق هر سگمنت در زمين با استفاده از

هاي ترسيم شده و در صورت لزوم  بازبيني نقشه؛ ها هداخل سگمنت و برداشت اطالعات نمون

  .هاي مذكور رقومي شده و به تصاوير منتقل شدند انجام اصالحات نهايي، سپس نقشه

ها در روي تصاوير كه اين خطا از تصحيح هندسي تصاوير،  اصالح خطاي جابجايي نمونه

رسيم نقشه، خطاي هاي هوايي، خطاي فني ت ها، تصحيح هندسي عكس رقومي كردن نمونه

. شود ناشي مي …ها با تصاوير و  ها و خطاي ناشي از انطباق نمونه تعيين مختصات نمونه

كه  دادند ها پس از انتقال روي تصاوير از نظر موقعيت مكاني جابجايي نشان مي بنابراين نمونه

  . شدها تصحيح  نهايتاً خطاي مذكور با بررسي تك تك نمونه

  

  ي آموزشيگيري از نواح نمونه

گيري از طبقات  اي، نمونه به تصاوير ماهواره) ها سگمنت(پس از انتقال نواحي آموزشي 

در طبقات ناهمگن و پيچيده . هاي طيفي آنها انجام گرفت مختلف با توجه به واريانس داده

المقدور  ها سعي شد حتي براي كاهش خطاي پردازش داده. تعداد نمونه بيشتري انتخاب شد

در هر طبقه به طور . هاي مخلوط مرزي بين طبقات اجتناب شود داري از پيكسلبر نمونه

تعداد =  n 30  )nهاي آماري تعداد نمونه بيشتر از حداقل الزم يعني   معمول بنا به پيش فرض

نواحي آموزشي كه در پوشش ابري قرار گرفته بودند، از . برداشت گرديد) باند مورداستفاده

تعداد نمونه برداشت شده در هر طبقه  )3(در جدول شماره . ديدندبرداري حذف گر نمونه

  .اشاره شده است
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  هاي كاربري مختلف هاي آموزشي در كالس تعداد نمونه: 3جدول

  )بر حسب پيكسل(تعداد نمونه   كد  نام كالس

  514  40  )مخلوط(باغ 

  423  42  اراضي باير

  2473  46  مرتع

  173  54  تاكستان

  1460  101  گندم و جو آبي

  3545  102  گندم و جو ديم

  804  103  يونجه

  198  104  فرنگي زميني و گوجه سيب

  447  105  ساير محصوالت ديم

  302  106  ساير محصوالت آبي

  1247  107  شخم و آيش

  

  استخراج و محاسبه پارامترهاي آماري طبقات

س پارامترهاي سپ. شداي استخراج  هاي ماهواره هاي مختلف از داده اطالعات طيفي كالس

هر  …مختلف از قبيل ميانگين، انحراف معيار، واريانس، ماتريس واريانس و كواريانس و 

ها به هر يك از طبقات فوق از پارامترهاي بيان  در تعيين عضويت پيكسل .طبقه محاسبه شد

 با توجه به اين كه گسترش طبقات در منطقه متفاوت است، احتمال اوليه. شود شده استفاده مي

وقوع طبقات در جامعه نيز به يك اندازه نيست بدين جهت از احتمال اوليه محاسبه شده هر 

  .ها استفاده بعمل آمد طبقه در پردازش داده

هاي طرح جاري آمار و  در محاسبه احتمال اوليه بيشتر از اطالعات آماري حاصل از روش

شده براي هر كالس در  ي احتمال اوليه محاسبهمقدار كم. استفاده شده است AFSروش 

استخراج پارامترهاي آماري براي كالس گندم و جو آبي  .نوشته شده است )4( جدول شماره

  .شد
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  هاي مختلف مقدار احتمال اوليه كالس: 4جدول

  كد كالس  نام كالس
درصد احتمال 

  اوليه

  44/2  101  )آبي(گندم و جو 

  64/5  102  )ديم(گندم و جو 

  1  103  )ديم ـآبي (يونجه 

  29/0  104  زميني و گوجه فرنگي سيب

  21/0  105  )هندوانه، نخود و آفتابگردان( سايرمحصوالت ديم

 هندوانه، چغندرقند، ذرت، لوبيا، آفتابگردان،(ساير محصوالت آبي 

  )شويد و گشنيز شبدر، نخود،
106  63/0  

  29/0  40  )مخلوط(باغ 

  31/0  54  تاكستان

  24/7  107  شخم و آيش

  18/5  46  مرتع

  33/0  42  باير

  

  اه پردازش و تجزيه و تحليل داده 

ها و مسائل و شرايط پيچيده و گوناگوني محيطي  هاي موضوعي را در زمينه توان نقشه در كل مي

بندي  هاي رقومي خاك و يا طبقه در مسائل زماني ـ فضايي نظير تهيه نقشه. الف: تهيه نمود

هاي آلودگي،  هاي مكاني مانند تهيه نقشه بيني ريب و پيشدر مسائل تق. شناسي؛ ب هاي زمين واحد

عنوان مثال شرايط توزيع  هسازي تراكم احتماالت ب در مسائل مدل. هاي توپو ـ اقليمي؛ ج مدل

در ).  12008ميكائيل كانوسكي(دسترس  هاي خبره قابل ها و سيستم ارتباط فضايي يا محلي داده

پايه  -هاي دوركاوي روشهاي آمار و تجزيه و تحليل داده 2يگيري محيط هاي پشتيبان تصميم سيستم

در شناسايي ). 4.و همكاران م 2008كاونسكي . و ام. .. ، 3فارستي. ال( بسيار حائز اهميت هستند

                                                 
1. Mikhail kanevski 2008 
2. Environmental decision support systems  
3. L. Foresti , …, M. kanevski , …2008 
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اي، خطوط و يا سطوح  ي مختلف مانند نقطه ا نواحي همگن بسته به نوع عوارض، مدلهاي داده

ستم اطالعات جغرافيايي قابليت تركيب توابع گوناگون جهت مهمترين ويژگي سي. شود استفاده مي

). 2008و همكاران  1داليا فونته سي(هاي مذكور است  انجام عمليات مورد نظر با مدلهاي داده

مخدوم و (بندي است  هاي سنجش از دور طبقه متداولترين روش تجزيه و تحليل رقومي داده

طالعات مربوط به سطح زير كشت محصوالت استخراج اتحقيق حاضر نيز ). 1380همكاران 

هاي طيفي با استفاده از روش حداكثر درست  دادهبندي  يا طبقهعمده كشاورزي از طريق پردازش 

MLC)نمايي  اي است بندي تصاوير ماهواره هاي استاندارد طبقه از روش ،اين روش .انجام گرفت  (2

در اين  .است 2اصله حداقل ماهاالنوبيزاساس مدل مورد استفاده در روش فوق ف. )1377نصيري (

هاي مختلف با استفاده از مدل  ها در كالس روش مقدار حداكثر درست نمايي تك تك پيكسل

يابد كه بيشترين مقدار  اي اختصاص مي مذكور محاسبه شده و با ارزيابي نتايج، هر پيكسل به طبقه

بندي شده و نقشه مورد نظر  ر طبقهبدين طريق كليه تصاوي. درست نمايي را در آن داشته باشد

  .شود شود و عمليات تا حصول نتايج مطلوب و با دقت مورد نظر دنبال مي توليد مي

پذيري  بر اساس نتايج حاصل از تجزيه و تحليل تفكيك  تركيب طبقاتي مشهود در جدول فوق

هاي  داده منظور افزايش دقت نتايج، با توجه به توان تفكيك طيفي طيفي طبقات مزبور به

  .اي انجام گرفته است ماهواره

شامل محصوالت هندوانه آبي، چغندرقند، لوبيا، ) 106كد (بنابراين طبقه ساير محصوالت آبي 

كه به شكل يك طبقه مختلط درآمده است، همچنين  استذرت، گشنيز، شبدر، شويد و نخود 

گردان و نخود ديم است كه شامل هندوانه، آفتاب) 105با كد (طبقه مركب ساير محصوالت ديم 

  .يك طبقه مخلوط را تشكيل دادند

بندي حاصل از روش حداكثر درست نمايي براي طبقات مختلف  ماتريس خطاي نتايج طبقه

  .نوشته شده است 5در جدول شماره ) محصوالت(
  

   

                                                 
1. Cidalia Fonte etl. 2008 
2. Mahalanobis minimum distance 
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  1376سطح زير كشت محصوالت عمده كشاورزي استان همدان در سال  :5جدول

  ي سنجش از دورفناوربرآورد شده از 

  )هكتار(مساحت  نام محصول  كد محصول

  152898  گندم و جو آبي  101

  344291  گندم و جو ديم  102

  38217  يونجه  103

  10664  سيب زميني و گوجه فرنگي  104

  5571  ساير محصوالت آبي  105

  6577  ساير محصوالت ديم  106

  305892  آيش و شخم  107

  18981  باغ  40

  12235  تاكستان  54

  84429  اراضي باير  42

  672480  مرتع ∗  46

  7/294243  (NULL)نامشخص   0

  7/1946478  -  جمع
  

نامشخص قرار گرفتند و اين ) 0(الزم به بيان است كه به دليل وجود ابر بخشي از مراتع در كالس  ∗

ير و تصاو (field visit)ا استفاده از اطالعات حاصل از عمليات زميني ب بعدي مشكل در جدول

رفع گرديده است، از سوي ديگر چون در اين طرح، هدف، برآورد سطح زير كشت  TMآنالوگ 

محصوالت عمده كشاورزي استان بوده، بيشتر به سطح زير كشت محصوالت عمده كشاورزي توجه 

شده و ساير طبقات مورد نظر نبودند، همچنين گردش كار دو طرح مذكور نيز متفاوت بوده و ضمناً 

انجام شده، به همين  (Check Field)نقشه كاربري و پوشش اراضي عمليات كنترل زميني  در توليد

  .باشد خاطر نتايج حاصل از آن داراي سطح اطمينان بيشتري مي
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  كاربري استان همدان  به منظور تعيين ميزان خطاي نقشهآوري شده  جمعنقاط تست   نمونه: 6جدول

  )1377نصيري (

  شماره

  نقطه 

  كنترلي

ماره ش

  شيت

1:100000  

  نقاط UTMمختصات

  موقعيت مكاني نقطه
  كاربري نقشه

1:100000  

  كاربري

  مشاهده
  صحيح

   شرقي

(E)  

  شمالي

(N)  

  -   *مخلوط  زراعت آبي  نقاط جاده ازندريان با جاده مالير  3818631  291157  5758  1

  �  مرتع+ ديم  مرتع+ ديم   تقاطع جاده قوزان به شريف آباد  3812084  299373  5858  2

  -   باغ  مرتع  تقاطع جاده –جاده مالير به نهاوند   3798135  279361  5758  3

  �  آبي  زراعت آبي  تقاطع جاده زير ابيه با جاده مالير  3813874  281124  5758  4

  �  مرتع  مرتع  باجاده اراك گوشه روستاي جاده تقاطع  3872157  311775  5758  5

  -   ديم  زراعت آبي  ه ده چانه با جاده اراكتقاطع جاد  3774170  323267  5858  6

  جاده تقاطع  3792410  253222  5658  7

  محمودآباد روستاي با موي ده

ود مرتع مخلوط

  يم

  �  و ديم مرتع

  -   آبي  مرتع  مترتاپل زسنج50اميرآباد جاده تقاطع  3819021  252172  5658  8

  -   ديم  ديم+ مرتع   ادآب باجاده جميل دره  ميان جاده تقاطع  3820848  264434  5658  9

  -   ديم  مرتع  نرسيده به آب باريك  3865577  252432  5659  10

11  5659  231704  3843184  
تقاطع جاده اسدآباد به خسروآباد و 

  سيف آباد نصرت آباد
  �  آبي  آبي

  �  ديم  ديماسدآباد با   تويسركان  جاده  تقاطع  3823260  249104  5659  12

  �  مرتع  مرتع  تقاطع كرزان وباباپيرپس ازتويسركان  3830792  259083  5659  13

14  5659  229372  3836732  
و ) اسدآباد(خسروآباد جاده   تقاطع

  راه سه   گنداب چشمه 
  �  ديم  ديم

  �  ديم  ديم  تقاطع سه راهي سنقر به اسدآباد  3845982  220016  5559  15

  �  مرتع  مرتع  تقاطع جاده كوريجان با جاده تهران  3880386  287793  5760  16

17  5760  313870  3881414  
تقاطع جاده باالتر از روستاي     

  همه كسي به طرف جهان آباد
  �  آبي  آبي

  مخلوط باغ و زراعت* 
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  هاپيشنهاد

هاي موردنياز در همين رابطه،  اي و اجراي بهتر طرح هاي ماهواره به منظور استفاده بهينه از داده

ها و نيز زمان دريافت آنها با توجه به  كيفيت داده :ر قرار گيردمدنظذيل شايسته است كه موارد 

منظور  بدين. العاده داراي اهميت است تقويم زراعي محصوالت كشاورزي، در دقت نتايج، فوق

با توجه به تجربيات و نتايج  .هاي مناسب در زمان مناسب الزم و ضروري است تهيه داده

آوري اطالعات آموزشي،  در جمع 1 :40000ييهاي هوا بدست آمده از طرح مذكور عكس

هاي  به همراه داده "Field Data"استفاده از اطالعات جانبي و  .اي دارند العاده كارايي فوق

نتايج بدست آمده، در  1كنترل و بازبيني زميني .دهد اي دقت نتايج را افزايش مي ماهواره

 .العاده موثر است افزايش دقت نتايج، فوق

                                                 
1 - Field chek 
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