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مقدمه
امروزه تغییرات گستردۀ شهرها بهعنوان چالشی اساسی در برنامهریزی شهری مطرح است و بسیاری از کشورهای
درحالتوسعه بهطور مستقیم و غیرمستقیم با آن مواجهاند .گزارش شده است که در سال  222 ،4222هزار کیلومتر مربع
از سطح زمین تحت پوشش مناطق ساختهشده 2قرار داشته است ( .)Jaeger and Schwick, 2014, 294این مقدار
بهسرعت در حال افزایش است و پیشبینی شده است تا سال  4292به هفتصد تا یک میلیون و دویست هزار کیلومتر
مربع افزایش یابد ( .)Angel et al., 2005, 5در ایران نیز تغییرات عمده در مناطق شهری بهویژه شهرهای بزرگ
بهعنوان یکی از مباحث مهم توسعۀ شهری مطرح است و بهدلیل وقوع تغییرات اساسی طی دهههای گذشته اهمیت
بیشتری یافته است (مرکز مطالعات وتحقیقات شهرسازی ومعماری ایران .)2932 ،گفتنی است شهرنشینی و تکامل
ساختارهای شهری ،همچنین استفاده از زمینهای شهری نتیجۀ توسعۀ اجتماعی و اقتصادی در شرایط خاصی است که
بسیاری از مناطق شهری با آن مواجه هستند ( .)Coisnon et al., 2014, 38طی دهههای گذشته ،توسعۀ فیزیکی
شهرها تهدید اصلی منابع طبیعی در سطح جهان و عامل تغییرات فراوانی نظیر تغییرات کاربری اراضی ،افزایش انواع
آلودگی و تغییرات آبوهوای مناطق شهری بوده است .درواقع ،دگرگونیهای گستردۀ سکونتگاههای انسانی ،پیامدهای
ناخواسته و ناخوشایندی از قبیل افت کیفی محیطزیستی را در مقیاسهای گوناگون محلی ،منطقهای و جهانی بههمراه
داشته است که به کاهش کیفیت زندگی منجر میشود ( .)Gago et al., 2013, 750تعامل بین توسعۀ اجتماعی،
اقتصادی و محیطزیست شهری ،مناطق ساختهشدۀ شهری را گسترش داده ( )Angel and Bley, 2016, 24و امروزه
تغییرات بدون درنظرگرفتن برنامۀ توسعۀ شهری ،به مشکلی عمده تبدیل شده است .تحلیل گسترش شهر این امکان را
برای تصمیمگیران سیاستهای شهری فراهم میکند که بتوانند ضمن ارزیابی سیاستهای فعلی ،گسترش آیندۀ شهر و
تغییرات کاربری اراضی را بهسمت توسعهای پایدار هدایت کنند.
پایش تغییرات مناطق شهری با استفاده از فناوری سنجشازدور بهدلیل برداشت دورهای تصاویر و اخذ دادهها در
مقیاس مورد نیاز مطالعات ناحیهای ،بهطور گسترده توسط برنامهریزان شهری در کاربردهای متفاوتی مورد استفاده قرار
گرفتهاند .مهمترین کاربرد این تصاویر در مطالعات کاربری اراضی و پوشش زمین ( Demir et al.,2013,301؛
 )Salmon et al.,2013,1080و همچنین پایش مخاطرات زیستمحیطی ( Brisco et al.,2013,105؛ Volpi et

 )al.,2013,25بوده است .استخراج عوارض شهری از تصاویر ماهوارهای به دو روش کلی طبقهبندی و استفاده از
شاخصهای طیفی صورت میگیرد ( .)Bovolo et al., 2008, 2070شاخصهای طیفی که از ترکیب باندهای طیفی
تصاویر ماهوارهای محاسبه میشود ،سبب میشود تا عوارض با صحت قابلقبولی از تصاویر ماهوارهای استخراج شود.
شاخص طیفی ،ترکیبی از چند باند طیفی است که اطالعات در آن بهصورت بهینهسازیشده و معنیدار نمایش داده
میشود .با استفاده از شاخصهای طیفی ،تصاویری تولید میشود که از میزان اطالعات بیشتری نسبت به باندهای عادی
سنجنده برخوردار است .استفاده از شاخصهای طیفی مزیتهای فراوانی دارد ،نظیر :بارزسازی یک یا چند پدیده ،تولید

1. Built-up
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اطالعات جدید ،سادهسازی فرایند تفسیر و پردازش تصاویر ماهوارهای و افزایش صحت طبقهبندی در تولید نقشههای
موضوعی با استفاده از تصاویر ماهوارهای.
شاخصهای طیفی انواع متفاوتی دارند و بهعنوان یک محصول میانی یا محصول نهایی قابلاستفاده هستند ( XU,

 .)2008,4271شاخصهای طیفی بهطور گستردهای در بررسی تغییرات پوشش گیاهی ( Kaliraj et al.,2012, 261؛
 ،)Markogianni et al.,2013 ,1265بررسی گسترش مناطق شهری ( Bagan et al.,2012 ,211؛ Raja et

 ،)al.,2013,37مدیریت تولید گیاهان زراعی (بذرافشان و همکاران ،)2939 ،مطالعۀ خشکسالی کشاورزی (رضایی
بنفشه و همکاران ،)2932 ،بررسی تغییرات مکانی-زمانی الگوی حرارتی زمین (زرین و علویپناه )2931 ،و همچنین
هیدرولوژی ( (Dronova et al., 2011, 3221بهکار رفتهاند؛ برای مثال ،از ویژگیهای بازتابی گیاهان برای محاسبۀ
شاخصهای مختلف گیاهی استفاده میشود .یکی از پرکاربردترین شاخصهای گیاهی ،شاخص اختالف نرمالشدۀ
پوشش گیاهی )NDVI( 2است .این شاخص در بررسی تغییرات مکانی-زمانی پوشش گیاهی کاربرد گستردهای دارد.
ماتسوشیتا و همکاران )4223( 4و ری و همکاران )4222( 9با استفاده از شاخص  NDVIبه بررسی پارامترهای زیست-
فیزیکی از قبیل زیستتودۀ گیاهی ،محتوای آب و ارتفاع گیاه پرداختند .با استفاده از شاخص طیفی میتوان پوشش
گیاهی منطقه را از سایر پوششهای زمین جدا کرد یا میزان سالمت و تنش گیاه را آشکار ساخت ( Bouzekri et al.,

 .)2015, 867در مطالعۀ دیگری از شاخص استخراج مناطق ساختهشده )BAEI( 2برای تشخیص مناطق ساختهشده در
یکی از شهرهای الجزایر استفاده شد .نتایج نشان داد که این شاخص نسبت به شاخصهای دیگر مورد استفاده دارای
صحت باالتری است.
در مطالعات شهری نیز استفاده از شاخصهای طیفی بهمنظور شناسایی فضای سبز شهری یا شناسایی محدودۀ شهر
و جداسازی آن از سایر مناطق همواره مورد توجه بوده است .در زمان استفاده از شاخصهای طیفی ،ضروری است تا
برای تفکیک مناطق متفاوت ،حد آستانه تعریف شود .زانگ و همکاران )4223( 1با استفاده از تصاویر ماهوارهای و
شاخصهای تفاوت نرمالشدۀ مناطق ساختهشده )NDBI( 6و  ،NDVIمناطق ساختهشده و پوشش گیاهی را استخراج و
سپس رابطۀ آنها را با درصد سطوح نفوذناپذیر و دمای سطح زمین نشان دادند .نتایج بیانگر همبستگی مثبت و قوی بین
 NDBIو درصد سطوح نفوذناپذیر و دمای سطح زمین است .خو  )4222(3برای استخراج سطوح نفوذناپذیر در شهر فوج
چین و تأثیرات آن بر جزایر حرارتی ،از شاخص نرمال سطح نفوذناپذیر )NDISI( 1استفاده کرد .در پژوهش یادشده،
طبقهبندی مناطق ساختهشده با شاخص  NDISIبا روشهای آنالیز اختالط طیفی 3مقایسه شد و نتایج بیانگر دقت کلی
بیشتر شاخص  NDISIبود .پلیدروس و کارتالیس ( )4221با استفاده از شاخصهای  NDBIو  NDVIو شاخصهای

)1. Normalized difference vegetation index )NDVI
2. Matsushita et al
3. Ray et al
)4. Built-up area extraction index (BAEI
5. Zhang
)6. Normalized difference built-up index (NDBI
7. Xu et al
)8. Normalized difference impervious surface index (NDISI
9. Spectral mixture analysis
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مبتنی بر سایر شاخصهای مناطق ساختهشده ،)IBI( 2مناطق ساختهشده در سالهای  2332تا  4222را بررسی کردند و
به این نتیجه رسیدند که این شاخصها توانایی زیادی در شناسایی تغییرات داشتهاند .برخی از محققان بهمنظور استخراج
مناطق ساختهشده ،تنها از ترکیب باندهای مرئی با باندهای مادونقرمز نزدیک استفاده کردهاند که از آن نمونه میتوان به
ماسک و همکاران )4222( 4و ماتیاس و مارتین )4229( 9اشاره کرد.
طبقهبندی تصاویر ،پرکاربردترین روش استخراج عوارض از تصاویر ماهوارهای است .روشهای طبقهبندی تصاویر
بسیار فراوان است .انواع متفاوت روشهای طبقهبندی براساس نوع استفاده از ویژگیهای تصویر به دو دستۀ عمدۀ
پیکسلپایه 2و شیءپایه 1تقسیم میشود .طبقهبندی مبتنی بر پیکسل از ویژگیهای طیفی پیکسلهای منفرد استفاده
میکند؛ درحالیکه در روش مبتنی بر شیء ،عالوه بر ویژگی طیفی ،ویژگیهای مکانی و بافتی هم درنظر گرفته میشود.
از اینرو ،تجزیه و تحلیل شیءگرا در بسیاری از پژوهشها کاربرد دارد و در اغلب موارد ،نتایج خوبی حاصل شده است
( .)Hu et al., 2013, 6042طبقهبندی شیءگرا قطعهبندی و استخراج ویژگی از تصاویر با قدرت تفکیک مکانی باال را
فراهم میسازد و همچنین یکپارچگی پردازش دادههای رسترپایه و بردارپایه را آسانتر میکند .در بسیاری از مطالعات،
نتایج طبقهبندی پیکسلپایه و شیءگرا با یکدیگر مقایسه شدهاند و در اکثر موارد ،صحت طبقهبندی شیءگرا بیشتر از
پیکسلمبنا بوده است؛ برای نمونه میتوان به تحقیق چن و همکاران ( )Chen et al., 2009, 483اشاره کرد که دو
روش پیکسلپایه و شیءگرا را در طبقهبندی تصاویر اسپات مقایسه کردند و نتیجه گرفتند که الگوریتم طبقهبندی فازی
در روش طبقهبندی شیءگرا در مقایسه با الگوریتم طبقهبندی حداکثر احتمال در روش طبقهبندی پیکسلپایه از دقت
بیشتری برخوردار است .در تحقیق دیگری ،افزودهشدن شاخصهای گیاهی بهعنوان یکی از ورودیهای طبقهبندی
شیءگرا سبب افزایش صحت به میزان  1/4درصد شد (.)Gao et al., 2009, 220
هدف اصلی این مطالعه ،بررسی کارایی شاخصهای طیفی مربوط به مناطق ساختهشده شامل شاخصهای
 ،BAEI ،NDBIشاخص شهری )UI( 6و شاخص نرمال مناطق ساختهشده )NBAI( 3است .به این منظور ،کارایی
این شاخصها روی دادههای سنجندۀ  1OLIلندست در سال  4221با نتایج طبقهبندی تصاویر با روش شیءگرا
بهعنوان مبنا مقایسه شد .حد آستانۀ مقادیر شاخصهای طیفی برای تفکیک مناطق ساختهشده با سایر کالسهای
پوشش زمین ،با استفاده از الگوریتم آستانهگذاری اتوماتیک اتسو 3تعیین شد .در این مقاله بررسی میشود که آیا
کارایی شاخصهای متفاوت طیفی در شناسایی مناطق ساختهشده به ساختار شهر و همگنی بافت شهر و وجود سایر
کاربریها وابسته است و عملکرد شاخصهای مناطق استخراجشده در بافتهای شهری مختلف ،متفاوت است.
بهمنظور مقایسه در این پژوهش ،دو شهر تهران و گرگان درنظر گرفته شدند .تهران بهعنوان پایتخت ایران ،شهری

)1. Index-based built-up index (IBI
2. Masek
3. Matthias & Martin
3. Pixel-based classification
5. Object-based classification
)6. Urban index (UI
)7. Normalized built-up area index (NBAI
)8. Operational land imager (OLI
9. Otsu’s thresholding method
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متراکم است که عوارض شهری متفاوتی در آن وجود دارد .در این شهر ،مناطق بسیار متراکم شهری ،ساختمانهای
بلند ساختهشده در حاشیۀ شهر ،شبکۀ بزرگراهی و معابر باریک وجود دارد .مناطق ساختهنشده 2عموماً یا بهصورت
زمینهای بایر یا مناطق دارای پوشش گیاهی با وسعتهای بسیار متفاوت در شهر پراکنده هستند .منطقۀ مورد مطالعۀ
دوم ،شهر گرگان در شمال ایران است که در آن عموماً منطقۀ متراکم شهری و ساختمانهای بلند دیده نمیشود.
مناطق ساخته نشده در این شهر پوشیده از گیاه هستند .مقایسۀ شاخصهای طیفی مناطق ساختهشده و نشاندادن
اختالف عملکرد آنها در دو محیط شهری متفاوت و همچنین اعمال الگوریتم آستانهیابی اتوماتیک ،نوآوری این
تحقیق بهشمار میآید.

مبانینظری 
در گذشته توسعۀ شهری در سیر تکامل خود دارای روند نسبتاً متعادلی بود (حسینی و سلیمانیمقدم .)43-41 ،2911 ،این
روند تحت تأثیر شرایط محیطی و جغرافیایی نظیر عرض جغرافیایی ،ارتفاع از سطح دریا ،شکل ناهمواری زمین ،آبوهوا،
خاک و پوشش گیاهی و دسترسی به آب قرار داشت .درواقع پیدایش ،شکلگیری ،وسعت و گسترش مراکز شهری و
همچنین نقش آنها در ارتباط با این عوامل تعیین میشد (Bullard, 2003, 22؛ رضوانی ،)223 ،2932 ،اما تحوالت
فرهنگی-اجتماعی و اقتصادی قرن  23و  42متأثر از مدرنیسم ،موجب گسترش سریع شهرها و پیدایش کالنشهرها شده و
تغییراتی بنیادی در سازمان فضایی و کالبدی آنها بهوجود آورده است (زیاری212،2914 ،؛ کاویانی و همکاران،2932 ،
 .)241بهطورکلی دگرگونیهای اقتصادی ،اجتماعی و سیاسی در سدۀ اخیر سبب تحوالتی در شهرنشینی کشور شده است.
آثار این دگرگونیها در تحول شکل کالبدی و توسعۀ فضایی شهرها تبلور یافته که پیامد مناسبی در شهرهای کشور نداشته
است (رحیمی و همکاران .)322 ،2931 ،درواقع در این دوره ،افزایش جمعیت و سیاست دولتها در جنبههای مختلف از
جمله توسعۀ شهرهای اداری ،سیاسی ،حومهنشینی ،فرسودگی شهر مرکزی و کنترل فرم توسعۀ شهرها و استفادۀ بهینه از
زمینهای شهری سبب گسترش سریع مراکز جمعیتی شده است .در این میان ،عوامل اقتصادی بهعنوان پایۀ اصلی مباحث
شهرسازی و طراحی شهری بر اشتغال ،جمعیت ،درآمد و درنهایت میزان نیاز به فضا اثرگذار است (شیعه.)226، 2912 ،
در اثر رشد فزایندۀ شهرها ،گسترش فیزیکی شهر به مناطق پیرامون و همچنین افزایش تراکم و انباشتگی در درون
شهرها اجتنابناپذیر خواهد بود (پناهی و زیاری .)4-2 ،2911 ،یکی از موضوعات حیاتی قرن بیستویکم صاحبنظران
شهری ،در ارتباط با پایداری شهر و فرم شهر (فشردگی یا پراکنش) است (رهنما و عباسزاده222 ،2911 ،؛ سرایی و
جمشیدی .)414 ،2933 ،به همین دلیل ،توجه به فرم فضایی شهر ،ضرورتی اساسی در برنامههای توسعۀ شهری است
(حسینزاده دلیر و هوشیار.)429 ،2911 ،
سنجشازدور در چند دهۀ اخیر بهطور فزایندهای در مطالعات شهری کاربرد یافته است؛ زیرا میتوان از آن در مطالعۀ
گستره و الگوی مناطق ساختهشده ،چشمانداز و برنامهریزی توسعۀ شهری ،ارزیابی ریسک و مدیریت بحران شهری و
مدیریت منابع ،اطالعات کسب کرد .تصاویر ماهوارهای بهدلیل برداشت دورهای تصاویر ،امکان پردازش رقومی ،اخذ
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دادهها در منطقۀ وسیع و با هزینۀ نسبتاً کم در مقیاس مورد نیاز مطالعات ناحیهای ،بهطور گسترده توسط برنامهریزان
شهری در کاربردهای متفاوتی استفاده شدهاند (.)Xu, 2008, 4269
یکی از پردازشهای پرکاربرد تصاویر سنجشازدور ،محاسبۀ شاخص طیفی است که حاصل محاسبهای ریاضی بین
دو یا چند باند طیفی است که بهوسیلۀ آن ،اهداف زمینی خاص بهتر شناسایی و بارز میشوند .در تصاویر بهدستآمده
از شاخصهای طیفی ،اطالعات جدیدی تولید میشود که در تصاویر اصلی وجود ندارد .تصویر شاخص طیفی ،ترکیبی
از چند تصویر است که اطالعات در آن بهصورت بهینهسازیشده نمایش داده میشود .مقادیر شاخصهای طیفی در
محدودۀ خاص و قابل تفسیر قرار دارد و اعداد منتسب به هر پدیده ،معنیدار است .عموماً شاخصهای طیفی در
مطالعات گیاه ،خاک ،آب و سکونتگاههای شهری بهکار میروند؛ برای مثال ،با استفاده از یک شاخص طیفی میتوان
پوشش گیاهی منطقه را از سایر پوششها جدا و متمایز ساخت .شاخص طیفی همچنین میتواند میزان سالمت و تنش
گیاه را آشکار کند و تغییرات آن بهطور معناداری به تغییر وضعیت سالمت گیاه وابسته است .از کاربردهای
شاخصهای طیفی میتوان به شناسایی پدیده ،شناسایی تغییرات درونی پدیدهها که ممکن است بهصورت ظاهری
نشانههایی از آنها دیده نشود ،کاهش اثر توپوگرافی و سایه ،و نیز افزایش صحت طبقهبندی تصاویر ماهوارهای اشاره
کرد (.)Singh, 1989, 989
تمام شاخصهای طیفی از جمله شاخصهای پوشش گیاهی و شاخصهای خاک براساس دادههای تجربی ،با
رویکرد تجربی و براساس ویژگیهای جذب و بازتاب پدیدهها در طولموجهای مختلف طیف الکترومغناطیس تعریف
شدهاند ( .)Xu, 2007, 1381امروزه بهمنظور تشخیص سریع مناطق ساختهشده با استفاده از تصاویر ماهوارهای،
شاخصهای طیفی مختلفی ارائه شده است که عبارتاند از :شاخص شهری ،شاخص تفاوت نرمالشدۀ مناطق
ساختهشده ،شاخصهای مبتنی بر سایر شاخصهای مناطق ساختهشده ،شاخص نرمال سطح نفوذناپذیر و همچنین دو
شاخص مبتنی بر باند های مرئی سبز و قرمز برای مناطق ساختهشده ( Weng, 2012, 475; Matthias and

 .)Martin, 2003, 2گفتنی است شاخصهای  UIو  NDBIاز باندهای طیفی در محدودۀ مادونقرمز کوتاه

2

( )SWIRو باند مادونقرمز نزدیک )NIR( 4استفاده میکند .از ترکیب باندهای طیفی مادونقرمز حرارتی،)TIR( 9
مادونقرمز نزدیک ،مادونقرمز کوتاه و باند مرئی ،شاخص  NDISIبهدست میآید .شاخصهای طیفی مناطق
ساختهشده بهعنوان شاخص و پارامتری در تحقیقات شهری استفاده میشوند ( Polydor’s and Curtails,
 .)2015,94در این تحقیق ،شاخصهای  BAEI ،UI ،NDBIو  NBAIاز باندهای طیفی تصاویر سنجندۀ OLI

ماهوارۀ لندست  1در سال  4221استفاده شده است.
شاخص  UIاز باند مادونقرمز کوتاه در محدودۀ  4/43-4/22میکرومتر و باند مادونقرمز نزدیک در محدودۀ طیفی
( 2/11-2/11میکرومتر) برای استخراج دقیق مناطق شهری و غیرشهری استفاده میکند .شاخص  BAEIیکی از
شاخصهای جدید استخراج مناطق ساختهشده است که در سال  4221برای شهر الجفله در کشور الجزایر ارائه شد .این
)1. Short-wavelength infrared (SWIR
)2. Near-infrared (NIR
)3. Thermal infrared (TIR
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شاخص از باندهای مادونقرمز کوتاه در محدودۀ  2/61-2/13میکرومتر و باند قرمز در محدودۀ  2/63-2/62میکرومتر ،و
باند سبز در محدودۀ طیفی  2/13-2/19میکرومتر بههمراه یک ضریب ثابت استفاده میکند .شاخص  NBAIاز باند
مادونقرمز کوتاه در محدودۀ طولموج  4/43-4/22میکرومتر ،باند مادونقرمز نزدیک در محدودۀ  2/11-2/11میکرومتر
و باند آبی در محدودۀ  2/12-2/21میکرومتر برای جداسازی مناطق ساختهشده و ساختهنشده استفاده میکند .مشخصۀ
ویژۀ این شاخص ،استفاده از باند آبی در استخراج مناطق ساختهشده و اهمیت این باند است .شاخص  NDBIاز باند
مادونقرمز کوتاه در محدودۀ  2/61-2/13میکرومتر و باند مادونقرمز نزدیک در محدودۀ  2/11-2/11میکرومتر برای
تفکیک مناطق شهری استفاده میکند .در این شاخص ،مناطق ساختهشدۀ شهری که بازتاب آن در باند مادونقرمز کوتاه
از بازتاب در باند مادونقرمز نزدیک بیشتر باشد ،مقدار مثبت به خود میگیرند .پوشش گیاهی بهدلیل باالبودن بازتاب در
محدودۀ مادونقرمز نزدیک ،مقدار منفی میگیرد .در زمان استفاده از مقادیر شاخصهای طیفی ضروری است تا مقادیر
مربوط به پدیدۀ مورد نظر تعیین شود .مشخصکردن مرز بین پدیدهها یا تعیین حد آستانه ممکن است به دو روش سعی
و خطا 2یا اتوماتیک انجام شود .سعی و خطا روشی زمانبر است و به دانش کاربر بستگی دارد .به همین علت ،استفاده از
روشهای اتوماتیک رواج یافته است .الگوریتم آستانهگذاری اتسو ،یکی از روشهای پرکاربرد است که در آن ،یک تصویر
با مقادیر خاکستری به تصویری باینری تبدیل میشود .الگوریتم اتسو ،با استفاده از هیستوگرام کلی تصویر ،مرز بین هدف
و پسزمینه را مشخص میکند؛ بهطوری که در تصویر خروجی ،مناطق هدف با مقدار یک (رنگ سفید) و مناطق
پسزمینه با مقادیر صفر (رنگ سیاه) نمایش داده میشوند .علت استفاده از تصاویر لندست در این مطالعه ،دسترسی آسان
و رایگان به تصاویر ،آرشیو طوالنیمدت ،قدرت تفکیک طیفی و مکانی سنجندۀ  OLIمطالعه است.
نتایج شاخصهای طیفی با نتایج طبقهبندی تصویر به روش شیءگرا مقایسه شدند .طبقهبندی شیءگرا با بخشبندی
پیکسلها اشیای همگن تصویر را تولید میکند .اشیا با مقیاسهای مختلف در یک تصویر ،همزمان تولید میشوند .در
روشهای شیءگرا ،عالوه بر ویژگیهای طیفی از ویژگیهای بافت ،ساختار و اندازۀ عوارض استفاده میشود .از
طبقهبندی تصویر در روش شیءگرا انتظار میرود که عوارضی که از نظر ویژگیهای طیفی و شکلی با موقعیتهای
موجود در طبیعت منطبق باشند ،استخراج شود.

منطقۀموردمطالعه 
منطقۀ مورد مطالعۀ اول ،شهر تهران است که در  12درجه و 3دقیقه تا  12درجه و 62دقیقه طول شرقی و  91درجه و
 93دقیقه  91درجه  19دقیقه عرض شمالی قرار گرفته است .این منطقه در فالت مرکزی ،در دامنۀ جنوبی کوههای البرز
با جهت شیب کلی از شمال به جنوب و در دشتی نسبتاً هموار واقع شده و مساحتی حدود  392کیلومتر مربع و جمعیتی
معادل سیزده میلیون و دویست و شصت هزار نفر دارد (مرکز آمار ایران .)2932 ،اقلیم آن نیمهخشک است و بیشتر از
ارتفاعات البرز مرکزی تأثیر پذیرفته است .متوسط بارندگی این منطقه نیز  999میلیمتر در سال است (حجاریزاده و
پروین( )21 ،2911 ،شکل .)2
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دومین منطقۀ مورد مطالعه شهرستان گرگان است .این شهر در طول جغرافیایی  46درجه  12دقیقه شرقی و عرض
جغرافیایی  91درجه و 12دقیقه شمالی واقع شده است .شهرستان گرگان با مساحت  12/2621کیلومتر مربع در بخش جنوب
غربی استان گلستان واقع شده است .ارتفاع شهر از سطح دریا  262متر است .نقاط جنوبی این شهرستان دارای آبوهوای
کوهستانی و نواحی شمالی آن دارای آبوهوای نیمهمرطوب است .از نظر طبیعی ،این شهرستان از دو منطقۀ کوهپایهای و
جلگهای تشکیل شده و جمعیتی  212،122نفره دارد (مرکز آمار ایران( )2932 ،شکل  .)2در حال حاضر جهت توسعۀ فیزیکی
گرگان مناسب نیست و شهر بهسوی مناطق کوهستانی و جنگلی که در قسمت جنوبی آن قرار گرفته ،گسترش یافته است.
همچنین در بخشهای فراوانی ،ساختوسازهای شهری با تبدیل اراضی کشاورزی یا در حریم رودخانه صورت گرفته است .با
توجه به تحوالت جمعیتی ،تقاضا برای مسکن و زیرساختهای شهری همچنان رو به افزایش است .ادامۀ این روند ،سبب
تخریب بیشتر منابع طبیعی و افزایش انواع مخاطرات نظیر آلودگی آبوخاک ،سیالب شهری و فرونشست زمین میشود .شهر
گرگان با توجه به محصوربودن بین اراضی کشاورزی و جنگل ،دو گزینه برای توسعۀ فیزیکی پیشرو دارد .2 :توسعۀ
درونشهری و استفاده از فضاهای خالی درون شهر و افزایش طبقات ساختمانی که کمترین خسارت را به محیطزیست وارد
کند .4 .توسعۀ برونشهری که باید در مناطقی صورت پذیرد که در منابع طیعی تعرض نشود (عمادالدین و نامجو.)31 :2939 ،

شک .1معرفیمناطقموردمطالعه؛الف)موقعیتاستا تهرا وگلستا ،ب)تصویرلندست8سنجندةOLIشهرتهرا در
سپتامبر،3318ج)تصویرلندست8سنجندةOLIشهرگرگا درجوالی 3318
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روشپژوهش 
دادههایمورداستفاده 
 .1

در این مطالعه از تصاویر ماهوارۀ لندست  1سنجندۀ  OLIاستفاده شد .تصاویر در مسیر  ،262ردیف  91در سپتامبر 4221
برای شهر تهران و در مسیر  ،264ردیف  92در جوالی  4221برای شهر گرگان از مرجع سیستم جهانی 2بهدست آمد و
شامل نُه باند طیفی است ( .)http://landsat.usgs.govدر این پژوهش ،از باندهای  9 ،2 ،1 ،6 ،3و  4که در محدودۀ
مرئی ،مادونقرمز نزدیک و مادونقرمز کوتاه بود ،استفاده شد .این باندهای طیفی دارای قدرت تفکیک مکانی  92متر
هستند .بهمنظور بهبود قدرت تفکیک مکانی تصویر ،از باند  1سنجنده (باند پانکروماتیک) با قدرت تفکیک مکانی  21متر
استفاده شد.
پیشپرداهشتصاویرلندست8
 .3

پیش از استخراج شاخصهای طیفی مناطق ساختهشده ،پیشپردازشهای الزم شامل تصحیحات رادیومتریک و
تصحیحات اتمسفری روی تصاویر لندست  1سنجندۀ  OLIصورت گرفت .در این تحقیق ،برای تصحیح اتمسفری
تصاویر ماهوارهای لندست  1شهر تهران از الگوریتم  4ATCORدر نرمافزار  Erdasاستفاده شد تا آثار ناشی از توپوگرافی
منطقه کاهش یابد .برای بهبود قدرت تفکیک مکانی ،از باند پانکروماتیک و الگوریتم

Gram-schmidt pan

 sharpeningاستفاده شد .برای منطقۀ مورد مطالعۀ دوم ،پیشپردازشهای صورتگرفته شامل تصحیحات رادیومتریک و
تصحیحات اتمسفری است .با توجه به متوسط ارتفاع شهر مورد نظر و نبود اثر ناشی از توپوگرافی ،از الگوریتم
 9FLAASHاستفاده شد .مانند منطقۀ مورد مطالعۀ اول (تهران) بهبود قدرت تفکیک مکانی با بهرهگیری از الگوریتم
 Gram-schmidt pan sharpeningصورت گرفت.
شاخصهای  UI ،NDBI ،NBAIو  BAEIبا دستور  ،Band Mathاستخراج ،و برای ادامۀ مطالعه و استفاده از
آستانهگذاری مناسب شاخصهای تهیهشده وارد محیط نرمافزار  ARC GISشدند .آستانهگذاری با الگوریتم Auto-

 Threshold Difference Rasterبه روش  Otsuانجام گرفت .علت استفاده از الگوریتم اتسو در این تحقیق،
باینریکردن کالسها است (در فرایند باینریکردن ،کل پیکسلهای تصویر به دو مقدار صفر و یک تبدل میشوند) .پس
از اعمال حد آستانۀ معرفیشده ،تصویر شاخص طیفی به دو کالس ساختهشده و ساختهنشده تقسیم میشود .برای ارزیابی
2

خروجی بهدستآمده ،با بهرهگیری از نمونههای اعتبارسنجی ،صحت کلی ( Congalton, 1991,44 ; Foody,

 )2002,199و کالس ساختهشده و ساختهنشده از ماتریس خطا 1در محیط نرمافزار  GISاستفاده شد .همچنین
طبقهبندی شیءگرا برای سگمنتسازی تصاویر تصحیحشده ،با بهرهگیری از الگوریتم Example Based Feature

 Workflowصورت گرفت.

)1. Worldwide reference system (WRS
)2. Atmospheric and topographic correction (ATCOR
)3. Fast line-of-sight atmospheric analysis of hypercubes (FLAASH
4. Overall accuracy
5. Confusion matri
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شاخصهایطیفی

.9

کاوامورا برای تولید اطالعات بهروز مناطق شهری بهکمک تصاویر ماهوارهای ،شاخص ( UIمعادلۀ  )2را معرفی کرد
( .)Kawamura et al., 1996, 321شاخص  UIاز باند مادونقرمز نزدیک و باند دوم مادونقرمز موجکوتاه ()SWIR2
استفاده میکند .باید توجه داشت که این شاخص براساس رابطۀ معکوس بین روشنایی مناطق شهری در باندهای
مادونقرمز نزدیک و مادونقرمز موجکوتاه طراحی شده است ( .)Kawamura et al., 1996, 322در اوایل سال ،4222
شاخص ( NDBIمعادلۀ  )4ارائه شد ( .)Zha et al., 2003, 590این شاخص از واکنش طیفی انحصاری مناطق
ساختهشده و سایر کاربریها بهره گرفت .مانند  ،UIشاخص  NDBIاز تفاوت واکنشهای طیفی مناطق ساختهشده با
سایر کاربریها در بخشهای مادونقرمز نزدیک و مادونقرمز موجکوتاه استفاده میکند؛ با این تفاوت که در شاخص
 NDBIاز باند اول مادونقرمز موجکوتاه ( )SWIR1استفاده میشود .شاخص )Bouzekri et al., 2015, 869( BAEI
برای استخراج مناطق ساختهشده از باند ( )9در محدودۀ  2/13-2/19میکرومتر و باند ( )2در محدودۀ 2/63-2/62
میکرومتر و باند ( )6در محدودۀ  2/61-2/13میکرومتر تصاویر لندست  1استفاده میکند (معادلۀ  .)9شاخص NBAI

( )Waqar et al., 2012, 2بهعنوان شاخص منطقۀ عادی ساختهشده درنظر گرفته میشود .برای استخراج این شاخص،
باند ( )4در محدودۀ  2/12-2/21میکرومتر و باند ( )6در محدودۀ  2/61-2/13میکرومتر و باند ( )1در محدودۀ -2/11
 2/11میکرومتر بهکار گرفته میشود تا بهکمک آن کاربریهای اراضی که ساخت عادی دارند ،شناسایی شوند (معادلۀ )2
(جدول .)2
شاخصهایطیفی

جدو .1نحوةمحاسبۀ

منبع 

شاخصها 

فرمو 

Kawamura et al., 1996

(معادلۀ )2

= UI

UI

Zha et al., 2003

(معادلۀ )4

= NDBI

NDBI

Bouzekri et al., 2015

(معادلۀ )9

= BAEI

BAEI

Waqar et al., 2012

(معادلۀ )2

=NBAI

NBAI
L: an arithmetic constant

.3تعیینادآستانۀمطلوب 

برای تفکیک مناطق ساختهشده از مناطق ساختهنشده با استفاده از شاخصهای طیفی ضروری است تا حد آستانه
تعریف شود .حد آستانه معموالً به روش سعی و خطا تعیین میشود و مبتنی بر تجربیات کاربر است ( Sezgin, 2004,

 .)148روشهای آستانه گذاری اتوماتیک ،از اطالعات خود تصویر استفاده میکند و به دانش کاربران وابسته نیست.
همچنین بهدلیل اتوماتیکبودن ،سرعت پردازش را افزایش میدهد .روش آستانه گذاری اتسو ،یکی از پرکاربردترین
روشهای آستانهگذاری اتوماتیک است .تحقیقات نشان داده است که روش اتسو برای حد آستانههای باینری برای
مناطق ساختهشده و مناطق ساخته نشده از تصاویر ماهوارهای مناسب است ( Li et al., 2013, 537; Du et al.,
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 .)2014, 676در اینگونه مطالعات ،محققان دریافتهاند که یافتن حد آستانۀ مطلوب امری چالشبرانگیز است و شاید
حتی یک حد آستانۀ دلخواه نیز نتیجۀ مطلوب را ارائه نکند؛ بنابراین در این مطالع ه از روش اتسو برای جداسازی
مکانهای ساختهشده و ساختهنشده استفاده شده است .روش اتسو برای تشخیص پیشزمینه 2و پسزمینه 4در یک
تصویر ،با بهروزآوری دو سطح با حداقل واریانس طراحی شده است ( .)Otsu, 1979, 63هدف این الگوریتم درواقع
یافتن نقطهای است که کمترین ادغام بین دو کالس را داشته باشد .اطالعات بیشتر دربارۀ استفاده از این روش را
میتوان در برنامههای کاربردی سنجشازدور و ارزیابی شاخصهای طیفی در مطالعات دیگر یافت ( Li et al., 2013,
 .)5535; Du et al., 2014, 675در این مطالعه ،روش اتسو با استفاده از حد آستانۀ باینری در نرمافزار Arc GIS

 10.5اجرا شده است .این روش بدون هیچگونه فرضی درمورد دادهها اقدام به حد آستانه گذاری هیستوگرام تصویر
اختالف میکند و به جستوجوی تمامی مقادیر ممکن برای حد آستانه میپردازد .این روش ،جستوجوی فراگیر

9

( )ESنیز نامیده میشود.

نتایج 
به منظور ارزیابی نتایج اعمال چهار شاخص طیفی و طبقه بندی شی ءگرا برای جداسازی مناطق ساخته شده از مناطق
ساخته نشده ،صحت کلی ،صحت تولیدکننده 2و صحت کاربر 1محاسبه شد .از تصاویر با رزولوشن مکانی باال که در
 Google Earthدر دسترس است ،به عنوان داده های اعتبارسنجی استفاده شد ( .)Du et al., 2014, 675از آنجا
که شهر تهران و شهر گرگان از نظر ساختاری متفاوت هستند ،لزوماً نمی توان از آستانهای یکسان برای شاخص
طیفی این دو استفاده کرد .درنتیجه استفاده از روش های اتوماتیک آستانه گذاری ،فرایند استخراج مناطق ساخته شده
را از تصاویر ماهواره ای تسریع می بخشد .نتایج صحت کلی (جدول  )2مبنایی برای انتخاب شاخص های مناسب تر
است .بااین حال باید در نظر داشت که در طول فرایند ارزیابی دقت طبقه بندی ،اغلب امکان مقایسۀ تمام پیکسل ها
در نقشههای مناطق ساخته شده و مناطق ساخته نشده با اطالعات نمونه های ارزیابی (نمونۀ مرجع) با توجه به برخی
محدودیت ها وجود ندارد .به همین دلیل در بیشتر موارد ،ارزیابی صحت تنها در نقاط نمونۀ مرجع معتبر است
(جدول های  4و .)9
نتایج ارزیابی نشان میدهد برخی از مناطق ساختهنشده بهعنوان مناطق ساختهشده و بالعکس ،بهصورت اشتباه
طبقهبندی شدهاند .بهدلیل شباهت طیفی مناطق ساختهشده با سایر کاربریها در برخی باندها ،برخی از شاخصها قادر
به تفکیک مناطق ساختهشده و ساختهنشده نیستند .نتایج ارزیابی شاخصهای مورد استفاده برای تفکیک کالسهای
مناطق ساختهشده و ساختهنشدۀ شهر تهران بیانگر آن است که استفاده از شاخص مبتنی بر دو باند مرئی ،مادونقرمز
کوتاه ،یعنی شاخص  ،BAEIدارای بیشترین صحت کلی ( 14درصد) است و کمترین صحت کلی برای شاخص

1. Background
2. Foreground
3. Exhaustive search
4. Producer accuracy
5. User accuracy
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 61( NBAIدرصد) است که از اطالعات باند مادونقرمز نزدیک و مادونقرمز موجکوتاه استفاده میکند .صحت
تولیدکننده و صحت کاربر برای عوارض ساختهشده بهترتیب  23/6و  42/1درصد برای شاخص  NBAIاست که
باالترین مقدار خطای مشاهدهشده بین تمامی شاخصها است .شاخص  UIو شاخص  NDBIعملکرد بینابین و نسبتاً
مشابه داشتند.
شاخصهایطیفیالف)تهرا ؛ب)گرگا

طبقهبندی
جدو .3نتایجارهیابیصحت 
طبقهبندیشهرتهرا
الف)نتایجارهیابیصحت 
BAEI

UI

NDBI

NBAI

کالسپوششهمین

نتایج (درصد) 

14

31

33

61

-

صحت کلی

12/3

36/1

36/1

14/9

مناطق ساختهشده

11/9

6/6

29/9

92/2

مناطق ساختهنشده

39/4

36/3

31

31/2

مناطق ساختهشده

91/3

93/1

12/1

22

مناطق ساختهنشده

صحت تولیدکننده
صحت کاربر

طبقهبندیشهرگرگا
ب)نتایجارهیابیصحت 
33

31

14

16

-

222

36/1

222

34/1

مناطق ساختهشده

1

44

41

11

مناطق ساختهنشده

36/2

32/1

12/9

16/3

مناطق ساختهشده

222

61/1

222

12/1

مناطق ساختهنشده

صحت کلی (درصد)
صحت تولیدکننده
صحت کاربر

یءگراالف)تهرا ؛ب)گرگا 
طبقهبندیش 
جدو .9نتایجارهیابیصحت 
طبقهبندیشهرتهرا
الف)نتایجارهیابیصحت 
یءگرا
ش 

کالسپوششهمین

نتایج (درصد) 

34/3

-

صحت کلی

31/2

مناطق ساختهشده

11/3

مناطق ساختهنشده

31/1

مناطق ساختهشده

12/6

مناطق ساختهنشده

صحت تولیدکننده
صحت کاربر

طبقهبندیشهرگرگا
ب)نتایجارهیابیصحت 
32/4

-

32/6

مناطق ساختهشده

19/21

مناطق ساختهنشده

39/6

مناطق ساختهشده

19/1

مناطق ساختهنشده

صحت کلی (درصد)
صحت تولیدکننده
صحت کاربر
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نتایج ارزیابی عملکرد شاخصها در شهر گرگان بیانگر آن است که کالس مناطق ساختهشده با استفاده از شاخص
 NBAIاز اطالعات بازتاب در باند مرئی ،مادونقرمز نزدیک و مادونقرمز موجکوتاه با صحت کلی بیشتری ( 16درصد)
استخراج شده است .کمترین صحت کلی ( 33درصد) استخراج مناطق ساختهشده با شاخص  BAEIبهدست آمده است.
صحت تولیدکننده و صحت کاربر برای عوارض ساختهشدۀ گرگان بهترتیب  2/3و  29برای این شاخص است (شکلهای  4و
 .)9شایان ذکر است که شاخص  UIعملکرد تقریباً مشابهی داشته است .همچنین شاخص  UIدر هر دو منطقۀ مورد مطالعه،
عملکرد تقریباً یکسان و متوسطی داشته است؛ درصورتیکه صحت بهدستآمده از شاخص  NBAIدر دو منطقه دارای 21
درصد اختالف است .علت این امر احتماالً استفاده از مقادیر بازتاب در باند آبی است که بسیار تحت تأثیر پدیدۀ پخش
اتمسفری است .این نتیجه نشاندهندۀ وابستگی شدید عملکرد این شاخص به شرایط منطقۀ مورد استفاده است .همچنین
علت تفاوت عملکرد شاخص  BAEIدر دو منطقۀ شهری ،استفاده از یک ضریب ثابت است که مختص منطقهای است که
برای آن ایجاد شده است ( .)Bouzekri et al., 2015, 870شباهت این منطقه به تهران میتواند علت عملکرد بهتر آن در
این منطقه باشد .مقایسۀ عملکرد کارایی شاخصهای طیفی با نتایج طبقهبندی شیءگرا (جدول  )9نشان میدهد طبقهبندی
شیءگرا برای استخراج مناطق ساختهشده از شاخصهایی که فقط از دادههای طیفی استفاده میکنند ،مناسبتر است .اگرچه
در این نوع طبقهبندی نیز برخی از مناطق ساختهشده بهاشتباه بهعنوان مناطق ساختهنشده درنظرگرفته شدهاند (و بالعکس)
(شکل  ،)2مقایسۀ جدولهای  4و  9نشان میدهد این خطا نسبت به شاخصهای طیفی مورد استفاده ،کمتر است.

شدهوساختهنشدةشهرتهرا بااستفادهاهتصاویرماهوارهلندست8سنجندة3318OLIتصاویر


ساخته
شک .3نقشۀمناطق
یدهد 
ساختهنشدهرانشا م 

تهشدهومناطق
استفادهاهشاخصهایمختلفبرایمناطقساخ 
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.نقشۀمناطقساختهشده

شک 9
یدهد .
مناطقساختهشدهومناطقساختهنشدهرانشا م 

تصاویرفوقنتایجاستفادهاهشاخصهایمختلفبرای
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وساختهنشدةشهرگرگا بااستفادهاهتصاویرماهوارهلندست8سنجندة3318OLI

ساختهشده

شک .3نقشۀمناطق
یدهد .
ساختهشدهوساختهنشدهرانشا م 

یءگرابرایتفکیکمناطق
طبقهبندیش 
تصاویرفوقنتایجاستفادهاه 

یجهگیری 
بحثونت 
گسترش شهر و تغییرات کاربری اراضی و تبدیل مناطق ساختهنشده به مناطق ساختهشده از مهمترین مسائل مهم امروز
شهرها هستند .پیشرفتهای روزافزون فناوری سنجشازدور سبب اخذ تصاویر ماهوارهای با خصوصیات مورد نیاز در
کاربردهای شهری شده است .در سالهای اخیر ،شاخصهای مختلف طیفی برای استخراج عوارض ساختهشده و
ساختهنشده ایجاد شدهاند .در این مطالعه ،کارایی چهار شاخص طیفی مخصوص استخراج مناطق ساختهشده با نتایج
طبقهبندی شیءگرا در دو شهر تهران و گرگان با استفاده از تصاویر لندست  1سنجندۀ  OLIمطالعه شد .عملکرد
طبقهبندی شیءگرا نسبت به شاخصهای طیفی برتری داشته است .از بین شاخصهای مورد استفاده ،بهترین شاخص که
کارایی زیادی هم از نظر صحت کلی و هم از نظر صحت کاربر و صحت تولیدکننده دارد ،شاخص  BAEIبرای شهر
تهران و شاخص  NBAIبرای شهر گرگان است .این دو شاخص عوارض ساختهشده و ساختهنشده را برای دو شهر مورد
مطالعه نسبت به دیگر شاخصها بهتر از هم تفکیک کردهاند .یافتههای این تحقیق نشان داد وجود پوشش گیاهی در
مناطق ساختهنشده سبب تفکیک اشتباه این کالس پوشش زمین توسط تمامی شاخصهای طیفی شده است.
درصورتیکه مناطق ساختهنشده که بهصورت خاک لخت یا سنگ بودهاند بهدرستی تفکیک شدهاند .شایان ذکر است که
صحت این تفکیک در تمامی شاخصهای طیفی یکسان نیست .همچنین از بین شاخصهای مورد استفاده ،تنها شاخص
 ،NDBIکالس آب را بهعنوان یک کالس مجزا تشخیص داده است .در سایر شاخصها ،کالس آب بهعنوان مناطق
ساختهشده درنظر گرفته شده است.
مطالعات پیشین در خصوص استخراج مناطق ساختهشدۀ شهر تهران از شاخصهای طیفی متفاوت با این مطالعه
استفاده کردهاند و درنتیجه امکان مقایسه با پژوهش حاضر وجود ندارد .همچنین بررسی مطالعات مشابه صورتگرفته در
شهر گرگان نشان میدهد در خصوص توسعه و گسترش شهری با تکنیکهای مختلف پژوهش صورت گرفته است ،اما
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به کارایی شاخصهای طیفی در شناسایی مناطق شهری پرداخته نشده است .یافتههای این تحقیق نشان داد طبقهبندی
شیءگرا عملکرد بسیار خوبی در استخراج مناطق ساختهشده در بافتهای پیچیده و متنوع دارند و کارایی شاخصهای
طیفی در مناطق شهری با ساختارهای متفاوت و انواع پوششهای زمین یکسان نیست؛ بنابراین ضروری است که
شاخصهای طیفی برای استخراج مناطق ساختهشده با توجه به منطقۀ مورد مطالعه با دقت بیشتری انتخاب و معرفی
شود .انتخاب شاخص مناسب به درصد مناطق ساختهشده ،چگونگی پراکنش آنها در منطقۀ شهری ،وجود و میزان
پوششهای گیاهی و وجود یا نبود سطوح آبی بستگی دارد .معرفی شاخص بهینه برای انواع مناطق شهری سبب میشود
تا جامعۀ کاربران سنجشازدور با صحت زیاد نسبت به استخراج مناطق ساختهشده اقدام کنند .این مسئله در شهرهایی
که تغییرات سریع دارند ،اهمیت بسیاری دارد .براساس این یافتهها پیشنهاد میشود در مطالعات آتی ،شاخصهای طیفی
بهعنوان ورودی بههمراه باندهای طیفی برای طبقهبندی شیءگرا برای استخراج مناطق ساختهشده بهکار گرفته شوند.
شناسایی این مناطق بهویژه برای کالنشهرهای ایران که تغییرات کالبدی سریعتری نسبت به دیگر شهرها دارند ،حائز
اهمیت است.
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