
 

 

https://sid.ir/1790
https://sid.ir/1797
https://sid.ir/1798
https://sid.ir/1799
https://sid.ir/1800
https://sid.ir/1788
https://sid.ir/1703
https://sid.ir/1706
https://sid.ir/1708
https://sid.ir/1707
https://sid.ir/1789


Arc
hive

 of
 S

ID

1389،زمستان2کاربرد سنجش ازدور و سیستم اطالعات جغرافیایی دربرنامه ریزي فصلنامه،سال اول،شماره مجله

  

47

  

اراضی شهرستان مرند با اسپات براي تهیه نقشه کاربري ماهواره اي  تصاویر کاربرد

رویکرد شی گرا

دزادهحموحسن م ١صدیقه لطفی
2

  مهدي عبدالهی
3

 و رقیه سالک فرخی
4

  

s.lotfi@umz.ac.ir  

چکیده

  

 اقتصادي و اطالعاتی از هر کشوري مورد ، فرهنگی، اجتماعی،یبی از نظر فیزیکیکاربري اراضی می تواند به عنوان مفهومی ترک

. در حقیقت نقشه هاي کاربري اراضی دربرگیرنده روش استفاده از سطح زمین براي نیازهاي مختلف انسانی هستند. توجه قرارگیرد

ن پیش نیازي براي استفاده مطلوب از سرمایه ملی با توجه به اینکه آگاهی از الگوهاي کاربري اراضی و تغییرات آن در طول زما

ترین هدف در مدیریت پایگاه منابع طبیعی می توانند مورد توجه   از این رو استخراج نقشه هاي کاربري اراضی به عنوان مهماست ،

. است به کاربري هابهترین وسیله در استخراج نقشه هاي مربوط، سنجش از دور در حال حاضر استفاده از فنآوري . قرار گیرند

شهرستان مرند که در شمال غرب استان آذربایجان شرقی ایران واقع شده و در طی زمان مورد استفاده کشاورزي و زراعت 

SPOT 5 ماهواره  HDR پردازش رقومی تصاویر سنجندهدر این تحقیق با .  به عنوان منطقه مورد مطالعه انتخاب شدقرارگرفته

 پردازش، تصحیحات هندسی -در این ارتباط در مرحله پیش. ده استی منطقه مورد مطالعه استخراج شنقشه هاي کاربري اراض

 در مرحله پردازش بعد از.روي تصاویر اعمال شد شامل زمین مرجع کردن، تصحیحات ارتفاعی و تصحیحات اتمسفري بر

ترین  شیء گرا با استفاده از الگوریتم نزدیک  از نوعطبقه بندي. تصاویر به روش پیشرفته طبقه بندي گردید ، آشکارسازي

 درصد با 95 طی مراحل مختلف پیاده شد که صحت طبقه بندي در حدود eCognition  دانش پایه در محیط نرم افزارگیهمسای

نرم   در مرحله پس پردازش در محیطبعد از اطمینان از صحت فرآیندهاي طبقه بندي تصاویر،.  برآورد گردید0,95ضریب کیاي 

  . نتایج نهایی ارائه گردید وتشکیل  اطالعات تخصصی زراعی هايپایگاه  ArcGISافزار

  

 ، نرم SPOTهاي طبقه بندي پیکسل پایه و شیء گرا، شهرستان مرند، تصاویر  نقشه هاي کاربري اراضی، روش:  کلیديواژه هاي

  eCognition افزار

                                                
   دانشیارگروه جغرافیا و برنامه ریزي شهري دانشگاه مازندران-  1

دانشجوي کارشناسی ارشدجغرافیاوبرنامه ریزي دانشگاه تبریز-  2

  ریز دانشجوي کارشناسی جغرافیا و برنامه ریزي دانشگاه تب3-

  دانشجوي کارشناسی ارشد گروه جغرافیا و برنامه ریزي ارشد دانشگاه مازندران -4
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  مقدمه

به منظور ه برداري از زمین کاربري اراضی به مفهوم انواع بهر

 ,.lynn et al( تعبیر می گردد رفع نیازهاي گوناگون انسان

هاي اصلی براي استفاده بهینه از یکی از پیش شرط). 2009

تغییرات آن در طول زمین، اطالع از الگوهاي کاربري اراضی و 

تهیه نقشه هاي اراضی زراعی ). Assefa, 2010( زمان است

ظایف فنآوري سنجش از دور مدرن در یکی از مهمترین و

 ,Arafat(مدیریت عرصه هاي کشاورزي محسوب می گردد 

ارآمد امروزه، به منظور برنامه ریزي موفق و اجراي ک). 2003

گیران نیازمند اطالعات به هنگام برنامه ها، مدیران و تصمیم 

  این امر در.و دقیق از نسبت کاربري هاي اراضی هستند

کشاورزي فعالیت هاي هدفمند رویج خصوص توسعه و ت

اطالعات کسب  بدون آگاهی و زیرا ؛اهمیتی دو چندان دارد

ه  نسبت اراضی زیر کشت، نمی توان ب وصحیح از ویژگی ها

نمود بهره برداري هر سرزمینی طور اصولی از قابلیت هاي 

)Ezigbalike, 2005.( بنابراین، در مطالعه جاري سعی شد تا

ر ماهواره اي موجود، نقشه هاي کاربري با پردازش تصاوی

اراضی مربوط به محدوده شهرستان مرند به دلیل ناکارآمدي 

کافی روشهاي پیکسل پایه بر اساس روش شیء گرا طراحی 

بررسی مبانی نظري و پیشینه موضوع تحقیق در زمینه .گردد

دور با هدف استخراج نقشه هاي کاربري  بکارگیري سنجش از

رهاي ارزشمندي را ارائه می دهد که به چند اراضی نقطه نظ

  در تحقیقی روش32003"یان". مورد از آنها اشاره میگردد

هاي پیکسل پایه و شیءگرا را در فرآیند اکتشاف کانی هاي 

زغال سنگ مورد مقایسه قرار داد و با پردازش تصایر ماهواره 

.  نقشه هاي کاربري اراضی مختلفی را تهیه نمودAsterاي 

برده با ارزیابی نتایج حاصله به این واقعیت رسید که روش نام

هاي طبقه بندي پیکسل پایه از  شیءگرا در مقایسه با روش

2004 4"والتر").Yan, 2003(دقت بیشتري برخوردار است

نیز با پردازش تصاویر ماهواره اي به دو شیوه پیکسل پایه و 

این محقق . د نقشه هاي تغییرات اراضی را تولید نمو ،شیءگرا

با تشریح مزایا و معایب روشهاي مختلف نتیجه گرفت که در 

روند طراحی نقشه هاي کاربري اراضی روش شیء گرا در 

                                                
1
-!Yan

2
- Walter

 مدلهاي مطمئن تري را ارائه  ،مقایسه با روشهاي پیکسل پایه

 و "زویو"در یک تحقیق دیگر، )Walter, 2004(دهد می

، ماهواره اي با بهره گیري از تصاویر 2005 5همکاران

 و "بالتیمور"تغییرات و پراکندگی فضاي سبز شهرهاي 

آنها با هدف محاسبه کلیه . ندکرد را بررسی "مریلند"

هاي طبقه بندي شیءگرا در  مشخصات هندسی بر روش

، پس از تحلیل نتایج بر eCognitionمحیط نرم افزار 

 ,.Zhou et al(هاي دانش پایه صحه گذاشتند کارآمدي روش

با استناد بر تصاویر  2005 6 و همکاران"اورس" .   2005

هاي پیکسل   و با اعمال روش7 لندست +ETMسنجنده 

 7"زون گلداك"پایه و شیءگرا، نقشه پوشش اراضی ناحیه 

واقع در کشور ترکیه را استخراج و به مقایسه نتایج حاصله از 

 این محققان ابتدا براي انجام طبقه. این روشها پرداختند

بندي نظارت شده از الگوریتم هاي مختلف استفاده نموده، 

سپس، طبقه بندي شیء گرا را با روش نزدیکترین همسایگی 

با مقایسه نتایج حاصله، مشخص گردید که روش . ندکردپیاده 

هاي پیکسل پایه  طبقه بندي شیءگرا در مقایسه با روش

)Oruc et al., 2005(داراي دقت بیشتري است 

نیز با استفاده از روشهاي 1385ز رسولی و خالقی اخیرا نی

طبقه بندي پیکسل پایه و شیءگرا تغییرات ساحلی دریاي 

 در محیط هاي نرم 1972-2002خزر را در فواصل سالهاي 

 مورد مطالعه eCognition و ERDASافزاري مختلف نظیر 

قرار داده به این نتیجه رسیدند که به منظور تشخیص و 

 اراضی با دقت باال، به ویژه اگر هدف بررسی تفکیک کاربري

کارگیري فنآوري ه تغییرات به ازاي زمان بوده باشد، ب

رسولی، (سنجش از دور ضرورتی اجتناب ناپذیر می باشد 

جمع بندي حاصله از مبانی نظري و پیشینه تحقیق ). 1385 

نشان می دهد که تصاویر دورسنجی از قابلیت هاي باالیی در 

 نقشه هاي کاربري اراضی کشاورزي برخور دارند و روند تهیه

هاي موجود می توان به طبقه بندي هاي  در میان انواع روش

بنابراین، بر  .دانش پایه بخصوص از نوع شیءگرا استناد نمود

                                                
3
- Zhou et al

4
-Orus et al.

5
-Zonguldak
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اساس مبانی نظري و پیشینه موجود، هدف اصلی این تحقیق 

کیک تفعبارت از طراحی نقشه هاي کاربري اراضی با تاکید بر 

واقع در محدوده شهرستان مرند با استفاده از ح زراعی وسط

تصاویرماهواره اي اسپات وروش شی گرادرطبقه بندي 

  .تصاویرماهواره اي است

  

  

  

  

  روش تحقیق 

  ویژگیهاي توپوکلیماتیک شهرستان مرند

عنوان ه از نظر تقسیمات کشوري و سیاسی شهرستان مرند ب

ن آذربایجان شرقی محسوب یکی از شهرستانهاي تابعه استا

گشته و به دلیل موقعیت جغرافیایی و استراتژیک خاص خود 

در حال حاضر . از قدیم االیام مورد توجه همگان بوده است

 تجاري و ،این شهرستان یکی از قطب هاي کشاورزي

در . دانشگاهی استان آذربایجان شرقی محسوب می گردد

هرستان به  بعضی از ویژگیهاي جمعیتی این ش1جدول 

.اجمال ارائه شده است

  

  

 شمالی و 38 43شهرستان مرند داراي موقعیت جغرافیایی 

 شرقی می باشد که در شمالغرب کشور و در محدوده 45 77

فاصله آن با مرکز . استان آذربایجان شرقی قرار گرفته است

   . کیلومتراست690 کیلومتر و با تهران 71استان حدود 

شهرستان هاي جلفا و اهر در شمال و شرق شهرستان مرند 

حدود . و شهرستان شبستر در جنوب آن قرار گرفته است

 شهرستان مرند نیز قسمتی از مرز استان با آذربایجان غربی

  . غربی به شمار می رود

  

   ویژگیهاي جمعیتی شهرستان مرند-1جدول شماره 

  

  

  

  

  

  

  

  

 کیلومتري 35حدود جنوب شرقی شهرتان بخط مستقیم از 

درکل، شهرستان ). 1383رسولی، (شهر تبریز آغاز می شود

 موقعیت -1شکل    مساحت آذربایجان1/7مرند حدود 

در شکل . شرقی را شامل می شود جغرافیایی شهرستان مرند

موقعیت جغرافیایی شهرستان مرند در ایران و نسبت به 1

  .استان آذربایجان شرقی نشان داده شده است

  

  د موقعیت جغرافیایی شهرستان مرن-1شکل 

  

  

  

تعدادتعدادتعداد)نفر(جمعیت 

ن
تا

س
هر

مساحت ش

متر کیلو(

13)مربع
75

13
85

هر
ش

 

ش
خ

ب

ن
تا

س
ده

ی
ین

ش
رن

شه
صد

در

تراکم 

  جمعیت

نفر در (

)هکتار

62/328522434423206742959,968مرند
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  ي تحقیقداده ها

 و امکانات نرم براساس اهداف تحقیق جاري، از داده ها

:افزاري و سخت افزاري مندرج در ذیل استفاده شد

 2010اي بیست و هفتم ماه می صاویر ماهواره ت1-

 HRS سنجنده SPOT 5ماهواره

 و 50000/1 نقشه هاي توپوگرافی در مقیاسهاي -2

25000/1   

   در فرمت آنالوگ100000/1 نقشه هاي زمین شناسی-3

 GPSوري شده توسط دستگاه  کنترل زمینی جمع آ نقاط-4

 مدل گارمینETREX – Vistaاز نوع 

 به منظور اسکن نمودن نقشه هاي آنالوگA3 اسکنر -5

  

 کامپیوترهاي ویژه تحت شبکه به منظور پردازش تصاویر- 6

باید یادآور شد، به منظور تجزیه و تحلیل از انواع دیگر نرم 

افزارهاي تخصصی پردازش تصاویر ماهواره اي 

با  ERDAS Imagine ، PCI-Geomatica ،Envi:یرنظ

 ArcGISاز نرم افزار . توجه به روند مطالعه استفاده گردد

نیز با هدف ورود انواع داده هاي رقومی در فرمت برداري و 

نقشه هاي رستري طبقه بندي (انتقال تصاویر پردازش شده 

، ایجاد بانک هاي اطالعاتی رقومی و اعمال )شده تک باندي

با ). 1386رسولی، (شهاي کارتوگرافی بهره برداري گردیدرو

SPOTتوجه به ماهیت تحقیق جاري تصاویر ماهواره 5 

  . پردازش و نقشه هاي کاربري اراضی استخراج گردید

  پردازشهايفرآینداعمال   مطالعه جاريهدف اساسی

 استخراج هر چه دقیق تر اطالعات کاربردي زراعی تصویر و

بنابراین، تالش گردید تا .  بودSPOT 5 نده سنجاز تصاویر

هاي خاص پردازش تصویر، کاربري  با استفاده از تکنیک

 با تاکید بر تفکیک اراضی –اراضی محدوده شهرستان مرند 

تصاویر ماهواره اي در سه مرحله .  استخراج گردد-زراعی

 –اقدامات انجام شده در مرحله پیش . اصلی پردازش شدند

:د بودند ازپردازش عبارتن

زمین مرجع کردن تصاویر با استفاده از نقشه هاي 1-

  توپوگرافی

 تصحیحات ارتفاعی با استفاده از نقشه هاي توپوگرافی -2

25000/1  

 تصحیحات اتمسفري بر پایه روش کاهش ارزش عددي -3

هاي تیرهپیکسل

 ایجاد موزائیک تصاویر و نمونه گیري بر اساس محدوده -4

  مورد نظر

تصاویر، با در نظر گرفتن تاثیر  پردازش–رحله پیش در م

هاي  محدوده هاي آبی از روش کاهش عددي ارزش پیکسل

 18(تیره و براي انجام تصحیحات هندسی نقاط کنترل کافی 

با پراکنش مناسب از سطح منطقه ) نقطه براي هر تصویر

و با استفاده  ).1995میذر، (مورد مطالعه جمع آوري گردید 

 در PCI-Geomaticaبع مربوطه در محیط نرم افزار از توا

روي هر تصویر پیاده شد و براي نمونه گیري ارزش مجدد 

پیکسلها از روش نزدیکترین همسایگی استفاده و تصاویر با 

) در حد کمتر از نیم پیکسل( پیکسل RMS 0,42خطاي 

، تصحیحات همچنین در این تحقیق.زمین مرجع گردید

 تصاویر محدوده مورد مطالعه انجام شد تا ارتفاعی نیز برروي

. نقشه هاي خروجی از دقت باالیی برخوردار باشند

 نقطه 20تصحیحات ارتفاعی بر روي هر تصویر با استفاده از 

. کنترل زمینی با پراکنش مناسب از سطح منطقه انجام شد

با منطقه مورد مطالعه  DTM براي انجام این مهم ابتدا

 در محیط نرم افزار 25000/1اي رقومی استفاده از نقشه ه

3ArcGIS 9.سپس با استفاده نقاط کنترل .  تهیه شد

 با هم منطبق و تصاویر DTMزمینی، تصاویر ماهواره اي و 

  .  از نظر ارتفاعی تصحیح شدRMS 0,45 نهائی با خطاي 

هاي عددي تصاویر رقومی امکان  با تجزیه و تحلیل ارزش

روي تصویر فراهم شده و می شناسایی عوارض زمینی بر 

 Wiemker(توان نسبت به طبقه بندي آنها اقدام نمود 

1997 & Gonzalez 1987 .( این نوع طبقه بندي که بر

اساس ارزش عددي پیکسلها بوده و در آن پدیده هاي داراي 

یک گروه قرار می گیرند، طبقه  ارزش عددي یکسان، در

که   ).1384 پناه، علوي(بندي پیکسل پایه نامیده می شود 

:شامل مراحل مختلف مندرج در ذیل می باشد

تعیین نمونه هاي آموزشی بر مبناي نمونه هاي جمع 1-

آوري شده از عملیات میدانی

 پیاده سازي نمونه هاي آموزشی بر سطح تصویر و -2

  محاسبه تفکیک پذیري کالسها

   استخراج مشخصات عالئم طیفی و آماري کالسها-3

  خاب باندهاي مناسب براي طبقه بندي انت-4

 اعمال انواع طبقه بندي متفاوت بر اساس الگوریتم هاي -5

  آماري و ریاضی

 ارزیابی صحت و دقت نتایج حاصله بر اساس نمونه هاي - 6

  کنترل زمینی

ویراستاري پیکسلها و ( اجراي عملیات پس از طبقه بندي -7

  )آماده سازي تصاویر رستري نهائی

عه جاري علی رغم اعمال روشهاي باال با توجه به در مطال

عدم کارایی در تامین هدف ما در تفکیک مطلوب کاربریها، 
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در روند طبقه بندي تصاویر از روشهاي پیشرفته و دانش پایه 

در روند تحلیل شیء گراي تصاویر عالوه بر . استفاده شد

اطالعات طیفی به اطالعات مربوط به بافت، شکل و محتوا 

واحدهاي اساسی پردازش در تحلیل . گرددز استناد مینی

هستند نه ) سگمنت ها(هاي شیء گرا، شیء هاي تصویري 

در این روش، طبقه ). Jyothi et al., 2008(پیکسلها 

بندي شیء گرا فرآیندي است که کالسهاي پوشش اراضی را 

به اشیاء تصویري پیوند می دهد و هر یک از شیء هاي 

 عضویت معین به کالسهاي در نظر گرفته تصویري با درجه

& Lewiński(شده اختصاص می یابند  Zaremski, 

فرایند طبقه بندي در محیط نرم افزارهاي بسیار ). 2004

 Definiens وeCognition: تخصصی نظیر

Professional Earth  بصورت یک فرایند تکرار 5 نسخه 

اي هر کدام پذیر انجام می گردد تا باالترین درجه عضویت بر

مراحل اصلی پردازش . از شیء هاي تصویري حاصل آید

:است تصاویر به روش شی گرا به قرار زیر 

 تصاویر) سگمنت سازي(قطعه بندي

ایجاد سیستم دانش پایه با تعریف اطالعات براي کالس 

  هاي مختلف

تعریف شرایط طبقه بندي براي هر کدام از کالسها

زشیتفکیک شیء هاي نمونه آمو

انجام طبقه بندي تصاویر

ارزیابی صحت نتایج و بررسی پایداري طبقه بندي

انتخاب بهترین نتیجه طبقه بندي

 ارزیابی دقت تصاویر طبقه بندي شده با استفاده از

ماتریس خطاي طبقه بندي

 پردازش مراحل مندرج در ذیل - در نهایت، در مرحله پس

:صورت گرفت

 اي با مدل رقومی ارتفاعی تطبیق تصاویر ماهواره

 (DTM)زمین 

 انتقال تصاویر رستري تک باندي به محیط نرم

   ArcGISافزار

 تشکیل پایگاه اطالعات ویژه کاربري اراضی از

.سطح اراضی زراعی موجود

  

  یافته ها

  تعیین الگوي پوشش زمین و کاربري اراضی

ي، اصوال قبل از انجام طبقه بندي بر روي هر تصویر ماهواره ا

بایستی یک الگوي طبقه بندي استاندارد در مد نظر قرار 

گیرد تا واقعیت هاي مربوط به پوشش زمین و کاربري 

 ,.Buttarazzi et al(اراضی به درستی طراحی گردد 

الگوي مورد استفاده در این تحقیق تلفیقی از ). 2005

که است  8سطوح یک، دو و سه طرح طبقه بندي میشیگان

عزیزي و ( شده است ارائه2جدول وطه در ویژگی هاي مرب

  ). 1386همکاران، 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                
6- Mishigan Classification System
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سطح سه سطح دو سطح یک

باغ ریزدانه

باغ هسته دار

باغ خشک میوه

باغ ترکیبی

  

اراضی باغی

اراضی زراعی آبی

اراضی زراعی دیم

اراضی تحت آیش

مرتع

سطح آبی

آبراهه ها

اراضی شهري، نقاط تمرکز 

و مجموعه ها

محور هاي ارتباطی

  

  نواحی کشاورزي

  

  

  

  

  

  

اراضی بایر

شوره زار

اراضی بایر

  الگوي طبقه بندي تصاویر-2جدول شماره 

  

  

  

  

  

  

  نوع پوشش وکاربري اراضی وتعدادنمونه هاي آموزشی-3جدول شماره

  

  

به منظور تهیه نقشه هاي کاربري اراضی با تاکید بر تفکیک 

محدوده اراضی زراعی واقع در شهرستان مرند، انواع عملیات 

  پردازشی بر روي تصاویر ماهواره اي طی مراحل مختلف 

  

مشخصات آماري  .اعمال و نتایج مربوطه حاصل گردید

کالسها و تفسیر منحنی هاي انعکاس طیفی کالسها ترکیب 

 را به عنوان بهترین ترکیب باندي پیشنهاد می 1- 3- 4باندي 

  .کند

  

  

بعد از آماده سازي و انجام فرآیندهاي آشکارسازي تصاویر، 

فرآیند طبقه بندي تصاویر به روش پیکسل پایه بر اساس 

 تعداد نمونه هاي 3در جدول .نمونه هاي تعلیم صورت گرفت

در مراحل مختلف  آموزشی برداشت شده براي هر کالس

طبقه بندي ارائه شده است که با توجه به عدم کارایی این 

 گرا ءروش در استخراج کاربریهاي مورد نظر، از روش شی

  .استفاده شد

  

  طبقه بندي شیءگرا

 ء شکل اشیا، واحد اصلی پردازش تصویر، گرایءشدر روش 

در این روش تصویر متناسب با نظر . یا سگمنت ها هستند

مفسر در قالب شیء هاي تصویري جدا سازي شده و بر 

 Anderson et(اساس قطعات حاصله طبقه بندي می شود 

al, 1976.(  طبقه بندي از تابع عضویت براي در این نوع

 ارزش   می گردد که در آن در کالسها استفادهءارزیابی اشیا

 Rejaur (استدر تغییر  یک و صفرعموال ما بین عضویت م

Rahman &Saha, 2007(.بیانگر عدم  صفر ارزش 

 بیانگر نسبت  نیز یک ومطلق استوابستگی احتمال 

البته شدت . ی خاص استکالسهر پیکسل در کامل عضویت 

در شرایط  بستگی به درجه اي دارد که اشیاء عضویت

 بنابراین، . دهندتوصیفی از کالسها به خود اختصاص می

 گرا اشیاء یا ءشیروش عمده ترین واحدهاي پردازش در 

دیدگاه قبول این  با  وها هستند خوشه هایی از پیکسل

نخستین مرحله تشکیل واحدهاي پردازش بوسیله سگمنت 

مراحل تحلیل ). 1386فیضی زاده،  (سازي تصویر است

 که در شیءگرا تصاویر طی مراحل مختلف صورت می گیرد

  :گرفتتحقیق جاري شرایط مندرج در ذیل مورد توجه قرار 

خصوصیات هر طبقه بندي براي هر کدام از کالسها بطور 1-

.جداگانه لحاظ گردید

نوع 

کاربري /پوشش

  اراضی

نوع 

کاربري /پوشش

  اراضی

مرحله قبل از 

  طبقه بندي

  

مرحله 

پس از 

طبقه 

  بندي

  50  110  باغ

  50  120  اراضی زراعی آبی

  40  70  اراضی زراعی دیم

  

  

  نواحی کشاورزي

  50  120  اراضی تحت آیش

  35  80  مرتع  مراتع

  آب  10  50  سطح آبی

  35  80  آبراهه ها

اراضی شهري و 

  ساخته شده

اراضی شهري، 

محور هاي 

  ارتباطی

50  20  

  60  150  اراضی بایر  اراضی بایر

  350  830    جمع
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 به منظور تعریف ویژگی هاي بصري اشیاء از عملگرهاي -2

.منطق فازي استفاده شد

شبکه هاي ارتباطی و ( در شناسائی پدیده هاي خطی -3

عالوه بر اطالعات طیفی و بصري به نشانه هاي ) آبراهه ها

بافت، شکل و تن، رنگ و مشخصات آماري و : دیگر نظیر

نسبت طول به عرض استناد گردید، : هندسی نظیر

 تعریف عامل بافت به عنوان یک عامل تاثیرگذار در -4

شناسایی و تشخیص کالس کاربري اراضی باغی، از سایر 

  .کالسها مورد توجه قرار گرفت

 تعریف عامل شکل به عنـوان عـاملی تاثیرگـذار در رونـد          -5

در مـد  جداسازي اراضی تحت آیش کشاورزي از اراضی بـایر 

  .نظر قرار گرفت

 به فاکتور پایداري طبقه بندي توجه ویژه اي شد چرا که -6

پایـداري طبقـه بنـدي بـه ارزیـابی تفاوتهـا در درجـه هـاي         

راینـد اگـر بـین    در ایـن ف   .عضویت مختلف مرتبط می گـردد     

درجه عضویت در بهترین طبقه بنـدي اول و دوم، اختالفـی            

کمی وجود داشته باشد، نتیجـه طبقـه بنـدي داراي نـسبت             

اما اگر اخـتالف در     ). نسبت خویشاوندي (همگنی خواهد بود    

شـد، مـدل    درجه عضویت عناصر تصویري مورد بحث کم نبا       

ــد   ــی آیـــــ ــل نمـــــ ــولی حاصـــــ ــل قبـــــ                .قابـــــ

  

  

  

 به طور کلی، طبقه بندي شیء گرا فرآیندي است که -7

. کالسهاي پوشش اراضی را به اشیاء تصویري پیوند می دهد

پس از فرایند طبقه بندي، هر یک از اشیاء تصویري به یکی 

از این رو، . از کالسها اختصاص می یابند) یا هیچکدام(

 یک فرایند تکرار eCognationفرآیند طبقه بندي در 

ت که سگمنت ها براساس درجه عضویت در پذیراس

کالسی که بیشترین کالسهاي مشخص ارزیابی شده و در 

در این تحقیق، . درجه عضویت را دارند طبقه بندي می شوند

براي انجام طبقه بندي شیء گرا از الگوریتم نزدیکترین 

 به 2همسایگی استفاده شد که نتیجه حاصله توسط شکل 

  . نشان داده شده است4 و 3همراه جدول شماره 

روش طبقه بندي شیء گرابه نقشه کاربري اراضی استخراج شده  -2شکل 
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 ماتریس اغتشاش طبقه به روش شی گرا-4جدول 

  

  مساحت هریک از کالسهاي کاربري اراضی شهرستان مرند-5جدول 

  

پس از انجام فرآیند طبقه بندي، بر پایه نقاط کنترل زمینی 

 درصد و ضریب کیاي طبقه 95دقت طبقه بندي معادل 

ام طبقه بندي شی گرا، با پس از اتم.  برآورد شد0,95بندي 

3ArcGISتشکیل پایگاه اطالعات زمینی در محیط نرم افزار 

 مساحت هر کدام از کالسهاي کاربري اراضی به شرح .9

ارزیابی نتایج طبقه بندي ها نشان می .  محاسبه شد4جدول 

هاي پیکسل پایه، الگوریتم  دهد که در میان انواع روش

 درصد، در مقایسه با 87دل حداکثر احتمال با دقت کلی معا

و )  درصد83دقت کلی (الگوریتم هاي متوازي السطوح 

دقت باالیی )  درصد74دقت کلی(حداقل فاصله از میانگین 

  اما در مجموع، نتایج حاصله از روش نوین شیء . را داراست

   درصد95گرا با اعمال الگوریتم نزدیکترین همسایگی معادل 

  .محاسبه گردید

  

  

  

  

  

  جمعبنديبحث و 

هدف اصلی تحقیق جاري پردازش تصاویر ماهواره اي 

SPOT5 به منظور طراحی نقشه هاي کاربري اراضی و 

نتایج . تفکیک محدوده هاي باغات موجود در منطقه بود

نشان دهنده این  نهائی نشان دهنده این واقعیت است که

  :واقعیت است که

ضی، در روند تهیه نقشه هاي پوشش زمین و کاربري ارا

فنآوري سنجش از دور از قابلیت ها و امتیازات بی نظیري 

برخوردار بوده و با هزینه هاي کمتر و در زمان کمتر نسبت 

به روشهاي سنتی امکان تهیه اطالعات مربوط به عرصه هاي 

  .کشاورزي را میسر می سازد

SPOTتصاویر سنجنده  از تفکیک مکانی مناسبی براي 5

یر کشت محدوده هاي زراعی و شناسایی و تخمین سطح ز

باغی برخوردارند، اما توانایی الزم براي تشخیص نوع گونه 

باغات

زراعت 

آبی

زراعت 

دیم 1مرتع آیش 2مرتع  3مرتع  بایر

سطح 

آبی جاده شهر

بیشه 

زار جمع

باغات 3999 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3999

زراعت 

آبی 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2930

اعت زر

دیم 0 0 4199 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4439

1مرتع 0 0 0 160 0 0 0 0 0 0 0 0 160

آیش 0 0 0 0 5330 0 0 0 0 0 0 0 5330

2مرتع  0 0 0 0 0 352 0 0 0 0 0 0 352

3مرتع  0 0 0 0 0 0 3111 0 0 0 0 0 3111

1بایر  0 0 0 0 0 0 0 6552 0 0 0 0 6552

سطح آبی 0 0 0 0 0 0 0 0 1387 0 703 0 2090

جاده 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1421 0 0 1421

2شهر  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4344 0 4344

بیشه زار 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1611 1611

طبقه 

بندي 

نشد 0 0 0 0 158 0 0 0 0 0 0 0 158

جمع 3999 2930 4199 160 5728 352 3111 6552 1387 1421 5047 1611 36497

اکاپ 1 1 0,799 1 0,846 1 1 0,976 1 1 0,794 1

جمع زراعت دیم زراعت 

آبی

سطح 

آبی

مراتع 

3درجه 

مراتع درجه 

2

مراتع 

1درجه

شهر و 

نواحی 

ساخته 

شده

بیشه زار بایر باغات آیش کالس

406244,8 18598,59 34015,8 240,97 16616,28 74089,81 634,13 1417,07 305,09 238272,1 8913,031 13141,95 مساحت به 

هکتار
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هاي درختی را ندارند، بنابراین، از نظر قدرت طیفی داراي 

  .هاي معینی تشخیصی هستندمحدودیت

 در میان انواع الگوریتم هاي طبقه بندي پیکسل

پایه، الگوریتم حداکثر احتمال با دقت کلی 

 درصد، در مقایسه با الگوریتم هاي 87معادل

و حداقل )  درصد83دقت کلی (متوازي السطوح 

دقت باالیی )  درصد74دقت کلی(فاصله از میانگین 

.را ارائه می دهد

 در روش دانش پایه از نوع شیء گرا عالوه بر

اطالعات طیفی عوارض و پدیده هاي زمینی از 

در ) لبافت، الگو و شک: نظیر(سایر عالئم تصویري 

. شود طبقه بندي تصاویر ماهواره اي استفاده می

بنابراین، در روند استخراج نقشه هاي کاربري 

اراضی از تصاویر ماهواره اي با قدرت تفکیک مکانی 

.زیاد از دقت باالئی برخوردار است

 تجارب قبلی محققان و نتایج حاصله ثابت می

 تخصصی GISنماید که بهره گیري از یک سیستم 

زمینه اجرا و مدیریت عملیات کشاورزي در 

.ضرورتی اجتناب ناپذیر می باشد

به منظور رفع محدودیت هاي ذکر شده و افزایش کارائی 

دقت فرآیندهاي پردازش تصاویر پیشنهاد می شود که در 

  : تحقیقات بعدي

o تصاویرSPOT جدید به همراه باند Pan با 

 متري تهیه و مورد پردازش 5/2تفکیک مکانی 

  قرار گیرد،

o از اطالعات موجود در فایلهاي رقومی توپوگرافی

به منظور نمونه هاي  ) 25000/1نقشه هاي (

کمکی در پردازش تصاویر در روند پیاده سازي 

  روش شی گرا استفاده شود، 

o تصاویر ماهواره اي با قدرت تفکیک مکانی باال

حداقل در ابعاد  ( Ikonos , Quick Bird:نظیر

 می توان به منظور کنترل نتایج را) یک قطعه

.حاصله مورد استناد قرار داد

o در اثناي انجام تحقیق مشخص شد که اجراي

طبقه بندي شیء گرا فرآیندي بسیار زمان بر و 

لذا به کاربران پیشنهاد می شود . تخصصی است

که در روند پردازش تصاویر ماهواره اي از نوع شی 

مانند گرا در محیط نرم افزارهاي تخصصی 

eCognition از امکانات سخت افزاري قوي تر 

.بهره گیري گیرند

طی دو دهه گذشته، در روند بکارگیري سنجش از دور اغلب 

گو باشند که  محققان تالش می نمودند به این سئوال جواب

امروزه، . قلمروهاي کاربردي این فنآوري تا کجاست

 دنبال  مذکور مواجه اند وسوالمتخصصان با وارونه شدن 

 که از طریق پردازش تصاویر رقومی ،حیطه هائی هستند 

 نمی توان نقش سنجش از دور کاربردي را در –ماهواره اي 

  .  آن انکار نمود
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