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مقدمه 
در مطالعات مربوط به شهرها ،اطالع از نحوۀ توزیع و پراکندگی اراضی شهری و همچنین کاربریهای مختلف آن میتواند
مهم باشد؛ زیرا اراضی واقع در محدودۀ یک شهر تأثیر بسزایی در میکرواقلیم منطقه ،میزان انرژی مصرفی و خدماترسانی
در شهر توسط بخشهای خدماتی دارد ( .)Seto et al., 2011: 8آرنولد و گیبون ( ،)0111اراضی شهری را مترادف با اراضی
نفوذناپذیر میدانند؛ یعنی مناطقی از شهر مانند جادهها ،مناطق مسکونی ،بخشهای صنعتی و سایر مناطقی که از مواد غیر
قابلنفوذ در برابر آب مانند آسفالت ،بتن و سنگ تشکیل شدهاند و اندازههای متفاوتی دارند؛ برای مثال این سطوح میتواند
یک خانة شخصی کوچک تا بزرگترین مراکز تجاری یا تفریحی را شامل شود .این پهنههای نفوذناپذیر هنگام بارندگی،
حجم فراوانی از آب را در سطح خود جاری میکنند و هیچگونه نفوذ آب در آنها صورت نمیگیرد؛ درنتیجه سبب افزایش
جریانهای سیالبی میشوند .حتی اراضی ساختهشدۀ شهری در جذب انرژی خورشید و تشکیل جزایر حرارتی شهری نقش
بسزایی دارند؛ بنابراین میتوان با بررسی و مقایسة این اراضی (سطوح نفوذناپذیر) در سالهای مختلف ،جهت و نحوۀ
گسترش فیزیکی شهرها را مطالعه کرد .پژوهشگران قادرند اراضی شهری (طبیعی و انسانساخت) را با روشها و ابزارهای
مختلفی مطالعه و نقشة آنها را تهیه کنند؛ مانند استفاده از عکسهای هوایی ،تصاویر ماهوارهای ،نقشهبرداری توسط پهپاد و
نقشهبرداری زمینی .در سالهای ،اخیر بهدلیل دردسترس قرارگرفتن تصاویر ماهوارهای با قدرت تفکیک مناسب ،کمک
فراوانی به تهیة انواع نقشههای شهری شده است .وجود این دادهها به همراه توسعة روشهای مختلف استخراج و طبقهبندی
اراضی شهری مانند یادگیری ماشین ( Weng & Hu, 2008; Sun et al., 2011; Zhang et al., 2014; Zhang et al.,
 )2018; Wu et al., 2019; Sun et al., 2019طبقهبندی شیءگرا ( Xu, 2010; Liu et al., 2013; Wang et al.,
 ،)2015; Deng and Wu, 2012ترکیبهای باندی ( Wu & Murray, 2003; Li et al., 2013; Civaco et al.,
 ،)2002; Lu & Weng, 2004; Yang et al., 2003تحلیلهای رگرسیونی ( Shao et al., 2015; Yang et al.,

 ،)2003جنگل تصادفی و یادگیری عمیق ،سبب شده است پژوهشگران مختلف بتوانند به مطالعات شهری بپردازند.
روشهای مطرحشده نیازمند سیستمهای سختافزاری و نرمافزاری قدرتمندی است که تحلیلهای پیچیدهای را شامل
میشوند ()Deng & Wu, 2012: 253؛ بنابراین باید بهمنظور رفع این مشکالت ،از دادهها و تصاویر ماهوارهای برخط و
روشها و نرمافزارهای سادهتری استفاده کرد؛ بهطوریکه بتوان مطالعات را با سرعت و دقت باال بدون نیاز به سیستم
کامپیوتری قدرتمند و برای منطقهای وسیع انجام داد (.)Hansen & Loveland, 2015: 70
تصاویر ماهوارهای مختلفی وجود دارد که میتوان از آنها در مطالعات مختلف استفاده کرد؛ برای مثال سری
ماهوارههای لندست (با قدرت تفکیک  03متر) و مودیس (با قدرت تفکیک تا هزار متر) ،که دادههای متنوعی را در اختیار
کاربران قرار میدهند ( Schneider et al., 2010; Chen et al., 2015; Zhang and Seto, 2011; Xian and

 ،)Homer., 2010; Pesaresi et al., 2013اما قدرت تفکیک مکانی آنها متوسط تا کم است .همچنین اگر منطقه
پوشیده از ابر باشد ،نمیتوان از این تصاویر برای مطالعات سطح زمین و مطالعات شهری استفاده کرد ( Hagolle et al.,

 .)2010از سوی دیگر بهدلیل اپتیکیبودن این ماهوارهها و تصاویر حاصل از آنها ،امکان تداخل طیفی در شناسایی پدیدهها
بیشتر است ( .)Ban et al., 2015با وجود روشهای متعدد نقشهبرداری شهری ،بسیاری از آنها بهطور خاص برای تصاویر
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اپتیکی طراحی شدهاند .بهدلیل وجود پوششهای مختلف در محدودۀ شهری با بازتابهای طیفی مشابه ،تصاویر اپتیکی
بهتنهایی قادر به برآورد دقیق این سطوح نیستند؛ برای مثال در بسیاری موارد پوشش آب و سایه با سطوح تیرۀ نفوذناپذیر
یکسان درنظر گرفته میشوند ( .)Weng et al., 2009; Hodgson et al., 2003درنتیجه برای حل این مشکل ،استفادۀ
همزمان از تصاویر مختلف سنجش از دور بهمنظور بهرهگیری از قوتهای تصاویر مجزا برای بهبود دقت نقشهها معرفی شد
(.)Weng, 2012
از دادههایی که میتوان در کنار تصاویر اپتیکی از آنها استفاده کرد ،تصاویر  SAR0هستند که در هر شرایط آب و
هوایی و هر لحظه از شبانهروز اطالعات دقیقی از شرایط سطح زمین در اختیار ما قرار میدهند ( ;Matgen et al., 2007

 .)Kussul et al., 2017همچنین قدرت تفکیک مکانی مناسبی دارند ( .)Shen et al., 2019; Ban et al., 2015با
افزایش دسترسی به دادههای  SARو توسعة تکنیکهای استخراج دادهها از آن بهتر است در آینده از این دادهها در
سطح گستردهتری استفاده شود ( .)Shen et al., 2019مطالعات نشان میدهد ،ادغام دادههای رادار ( )SARبا دادههای
نوری میتواند بهطور قابلتوجهی دقت طبقهبندی تصویر را بهبود دهد و سطوح نفوذناپذیر شهری و انواع پوشش زمین را
از هم تفکیک کند ( .)IM et al., 2012; Zhang et al., 2012دادههای  SARکه به ویژگیهای هندسی سطوح
اراضی شهری حساس هستند ،قادرند اطالعات مربوط به بافت سطح را فراهم کنند و در ترکیب با تصاویر اپتیکی سطوح
غیرقابل شناسایی را نشاندهنده .هدف مقالة حاضر استخراج اراضی شهری از تصاویر ماهوارهای سنتینل ( 0راداری) و
سنتینل( 2اپتیکی) ،با استفاده از سامانة گوگلارث انجین است؛ درنتیجه این ابزارها و روش معرفی و از آنها استفاده شد.
همچنین دقت آنها ارزیابی شد .میتوان از نتایج این روش در مطالعات آتی دربارۀ توسعة فیزیکی شهر و تغییرات آن
استفاده کرد .درواقع در پژوهش حاضر با ترکیب تصاویر راداری و اپتیکی و همچنین با صحت بیشتر و صرف زمان کم،
اراضی ساختهشدۀ شهری  23شهر مختلف ایران استخراج و ارزیابی شد؛ بدینمنظور تصاویر ماهوارهای سری زمانی
(سنتینل  0و سنتینل  )2مربوط به این شهرها به محیط سامانة  2 GEEوارد شدند .ضرایب بازپخش تصاویر راداری و
میانگین و انحراف از معیار این تصاویر محاسبه و بهکمک آستانهگذاری ،اراضی بالقوۀ شهری استخراج شد .همزمان
تصاویر سری زمانی سنتینل  ،2شاخصهای تراکم پوشش گیاهی و پهنههای آبی محاسبه و بهترتیب حداکثر و میانگین
این شاخصها تهیه شد .درنتیجه بهکمک آستانهگذاری و بهعنوان الیة ماسک روی اراضی بالقوۀ شهر اعمال شدند.
درنهایت الیة اراضی شهر هدف تهیه و با حذف و اصالح پیکسلهای منفرد ،اراضی نهایی شهری استخراج شد.

مبانینظری 
اراضی ساختهشدۀ شهری مترادف با سطوح نفوذناپذیر شهری است .این بخشها برای مدیران و برنامهریزان شهری
اهمیت بسیاری دارد؛ زیرا مطالعة موقعیت و پراکندگی مناطق ساختهشده ،تراکم این مناطق و روند تغییرات آن در طول
زمان دارای اهمیت بوده است و مدیران شهری برای مدیریت بهتر ،باید از این تغییرات آگاهی کافی و بهروز داشته باشند؛
از اینرو میتوانند روند توسعة فعلی شهر و تغییرات آیندۀ آن را بر پایة توسعة پایدار برنامهریزی کنند (عطارچی .)0011 ،با
1. Synthetic aperture radar
2. Google earth engine
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توجه به اینکه توسعة فیزیکی شهر فرایندی پویا و مداوم است که طی آن محدودههای فیزیکی شهر در جهات عمودی و
افقی ،از نظر کیفی و کمی افزایش مییابند ،دسترسی به اطالعات و دادههای این تغییرات معموالً با استفاده از
نقشهبرداری زمینی ،کاری پرهزینه و زمانبر است و تکرار آن برای سالهای متوالی امکانپذیر نیست؛ بنابراین میتوان با
استفاده از تکنیکهای سنجشازدور و پردازش تصاویر مختلف ماهوارهای ،با سرعت باال و بهصورت سری زمانی ،تغییرات
فیزیکی شهرها را مطالعه و بررسی کرد .معموالً این تصاویر منبع مهمی برای مطالعة پوشش زمین و تغییرات آنها در
شهرها بهشمار میروند .از سوی دیگر ،این تصاویر میتوانند دادههایی را دربارۀ جزایر حرارتی شهری ،محیطزیست
شهری و تغییرات آن و در نهایت مدلسازی توسعة شهر ارائه دهند.
سنجدههای موجود در بخشهای متفاوت طیف الکترومغناطیس فعالیت دارند که عمدتاً شامل بخش نوری ،حرارتی و
راداری میشوند .اولین سنجندهها در بخش نوری و حرارتی فعال بودند؛ بنابراین دادههای تاریخی مناسبی دارند .همچنین
دسترسی و تجزیه و تحلیل آنها نسبتاً ساده است ،اما در عین حال معایبی نیز دارند؛ برای مثال میتوان به احتمال تشابه
پاسخ طیفی عوارض مختلف در این تصاویر اشاره کرد .همچنین اگر منطقهای پوشیده از ابر باشد ،تصاویر نوری امکان
ثبت تصویر سطح زمین را نخواهند داشت .از سوی دیگر ،دادههای حرارتی نیز معموالً قدرت تفکیک مکانی کمی دارند و
در مطالعات مربوط به شهرها با محدودیت زیادی همراه هستند .در این میان ،سنجندههای راداری در محدودۀ مایکروویو
طیف الکترومغناطیس عمل میکنند ،اما در مقایسه با تصاویر نوری پیچیدگی بیشتری دارند و تحلیل آنها سخت است.
اطالعات بهدستآمده از  SARو سنسورهای نوری تا حد زیادی با یکدیگر تفاوت دارند SAR .اطالعاتی را ارائه میدهد
که ممکن است از حسگرهای نوری حاصل نشود؛ برای مثال امواج رادار با توجه به فرکانس و قطبش میتواند در خاک و
نواحی سایه نفوذ کند و همین عامل سبب میشود ناهمگونی مکانی و طیفی محیطهای شهری به حداقل برسد
( .)Corbane et al., 2008با توجه به اینکه تصاویر راداری سازوکارهای بازپخش مختلفی دارند (برای مثال پشتبام
ساختمانها دارای بازپخش منفرد و دیوار ساختمانها دارای بازپخش دوگانه هستند) ،این امر سبب شناسایی بهتر
پدیدههای شهری میشود .از سوی دیگر ،دادههای راداری مشکالتی از قبیل وجود نویز در تصاویر دارند؛ بنابراین اگر
بتوان تصاویر مختلف از منابع متفاوت را با یکدیگر ادغام و در مطالعات شهری از آنها استفاده کرد ،نتایج دقیقتری
بهدست خواهد آمد ( .)Gomez et al., 2006در نهایت ،ترکیب تصاویر راداری و اپتیکی روش مناسبی برای مطالعات
شهری است ( )Hass and Ban, 2017; Pavanelli et al., 2018بهویژه این روش در مناطق استوایی که مدت زیادی
از سال پوشیده از ابر است و همچنین مناطقی که اغلب اوقات با توفانهای ریزگردی مواجه است ،مهمتر میشود.
سامانة گوگلارث انجین ( ،)GEEسیستمی مبتنی بر وب و محاسبات ابری است که از سوی شرکت گوگل و بهمنظور
ذخیرهسازی و تحلیل حجم عظیمی از دادهها در مقیاس پتابایت (از جمله تصاویر مختلف ماهوارهای ،مدلهای رقومی
ارتفاعی ،دادههای اقلیمی ،دادههای وکتوری) راهاندازی شده است ( .)Seto et al., 2011ویژگی بسیار خوب این سامانه،
رایگانبودن آن ،نیازنداشتن به سختافزار پیشرفته و گرانقیمت و دسترسی آزاد و آنالین به پایگاه دادههای سازمان
فضایی اروپا و آمریکا و بسیاری از پایگاههای اطالعاتی دیگر است ( ;Shelestov et al., 2017; Goldblatt, 2016

 .)Patel, 2015این امر سبب میشود تا بدون صرف هزینه و با صرف زمان اندک بتوان به تصاویر مختلف ماهوارهای ،از
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جمله تصاویر راداری دسترسی داشت؛ برای مثال در زمینة مطالعات پوشش گیاهی میتوان بهکمک این سیستم شاخص
تراکم پوشش گیاهی ،تاج پوشش گیاهی ،میزان فتوسنتز گیاهی و میزان رطوبت موجود در گیاهان را پایش کرد
( .)Schneider et al., 2010; Weng and Hu, 2008; Sun et al., 2011تهیة نقشههای مربوط به پوشش زمین
( )Wu et al., 2019و بررسی ویژگیهای آنها مانند محاسبة دمای سطح زمین ( )Sun et al., 2018و پایش مناطق
حفاظتشده ( ،)Xu, 2010پایش منابع آب و مناطق مرطوب ( )Liu et al., 2013نیز در این سیستم انجامشدنی هستند.
همچنین در زمینة کشاورزی و پایش محصوالت کشاورزی ( ،)Wang et al., 2015تهیة نقشة فرسایش خاک ( Deng

 )et al., 2012و مطالعات مربوط به مخاطرات محیطی ،مطالعات فراوانی با استفاده از سامانة گوگلارث انجین انجام شده
است (.)Wu and Murray, 2003; Civaco et al., 2002; Li et al., 2003; Lu and Weng, 2004

منطقةموردمطالعه 
در پژوهش حاضر  23شهر از استانهای مختلف ایران با شرایط جغرافیایی متفاوت ،بهمنظور استخراج اراضی شهری
آنها انتخاب شدند؛ یعنی به تنوع پوشش زمین توجه خاصی شد تا بتوان تأثیرات این روش را در مناطق دارای
پوششهای متفاوت زمین (مانند وجود پوشش آب ،گیاه و زمینهای برهنه) مقایسه و بررسی کرد؛ بنابراین نوع انتخاب
شهرها ،هدفمند است؛ یعنی براساس شناختی که از بازپراکنش راداری در مناطق مختلف وجود دارد ،شهرهایی از همة
گسترۀ ایران انتخاب شدند تا بتوان تأثیر متغیرهایی از قبیل وسعت شهر ،واقعشدن در مناطق مرطوب و خشک ،تراکم
ساختمانها و غیره در روش بهکاررفته در مقالة حاضر را بررسی کرد .با توجه به مطالب مذکور ،شهرهای تبریز ،ارومیه،
اردبیل ،زنجان ،خرمآباد ،پلدختر ،مراغه ،اهواز ،رشت ،مشهد ،کرمان ،بوشهر ،کرمانشاه ،قم ،اصفهان ،شیراز ،سنندج ،یزد،
سمنان و زاهدان برای مطالعه انتخاب شدند (شکل .)0

شکل.9شهرهایمنتخبدرپژوهش 
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روشپژوهش 
این مقاله با هدف استخراج سریع اراضی شهری با استفاده از سری زمانی تصاویر ماهوارهای سنتینل  )SAR( 0و  ،2در
محیط سامانة گوگلارث انجین تنظیم شد .دادههای اصلی در این پژوهش ،شامل تصاویر ماهواره سنتینل  0و  2از سال
 2301تا سال  2323و مدل رقومی ارتفاعی  03متر است (جدول .)0
استفادهشدهدرپژوهشحاضر 

دادههای
جدول .9

ردیف 
0
2
0

نوعداده 
)Sentinel 1 (SAR
Sentinel 2
SRTM (DEM) 30m

تاریخ 
2323/30/30 – 2301/30/30
2323/30/30 – 2301/30/30
2333

تعداد(متوسطبرایهرشهر)  مجموع 
1112
001
3030
213
23
0

از دادههای راداری سنتینل  0بهمنظور استخراج اولیة اراضی شهری و از دادههای سنتینل  2برای استخراج پوشش
گیاهی و آبی در محدودۀ شهرها استفاده شد؛ بدینمنظور سری زمانی تصاویر سنتینل  0با جهت مدارهای نزولی و
صعودی وارد محیط گوگلارث انجین شد و ( σ0سیگما نات) آنها محاسبه شد .در مرحلة بعد ،با توجه به وجود حجم
زیادی از تصاویر (متوسط  213تصویر برای هر شهر) و بهمنظور تجمیع سریهای زمانی ،انحراف از معیار و میانگین
آنها محاسبه و درنتیجه دو تصویر سیگمای میانگین و سیگمای انحراف از معیار بهدست آمد .این تصاویر در استخراج
اولیة اراضی شهری استفاده شدند .درنتیجه با پردازش شدت (بهکمک اعمال آستانه بر هیستوگرام) ،سیگمای میانگین و
انحراف از معیار تصاویر  ،SARاراضی بالقوۀ شهری ( )PUL0استخراج شد .پس از این مرحله ،بهمنظور استخراج تراکم
پوشش گیاهی و پوشش آب ،سری زمانی تصاویر سنتینل ( 2متوسط  001تصویر برای هر شهر) وارد گوگلارث انجین
شد و در نهایت تصویر پوشش گیاهی حداکثر ( )NDVI2 maxو تصویر میانگین پوشش آب ( )MNDWI0 meanتهیه
شد .منظور از پوشش گیاهی حداکثر ،مقادیر حداکثر شاخص اختالف نرمالشدۀ پوشش گیاهی برای تصاویر سری زمانی
سنتینل  2است .برای محاسبة آن ،ابتدا شاخص  NDVIکل تصاویر استخراج و سپس مقادیر حداکثر آن محاسبه شد؛
یعنی آنجا که پوشش گیاهی وجود دارد ،قطعاً جزء اراضی شهری نیست .برای بهدستآوردن شاخص آبی نیز ابتدا این
شاخص برای کل تصاویر تهیه و در نهایت میانگین آن بهکمک اعمال تابع کاهنده ( )Reducerدر محیط  GEEبهدست
آمد .در این مورد نیز میتوان گفت جایی که پهنههای آبی وجود دارند ،اراضی شهری نیستند .همچنین از مدلهای
رقومی ارتفاعی بهمنظور تهیة نقشه شیب و مناطق کوهستانی استفاده شد .در نهایت این سه تصویر (حداکثر پوشش
گیاهی ،پوشش آب و شیب) ،با یکدیگر ترکیب و بهعنوان ماسک روی تصاویر  SARاعمال شدند تا در مکانهایی که
این سه پوشش قرار دارند ،بهعنوان اراضی شهری طبقهبندی نشوند .در کنار این فرایند با استفاده از روش قطعهبندی
براساس آستانة نقشة اراضی شهری هدف ( )0 TULاستخراج شد .درنهایت با اعمال یک فیلتر از نوع مربع با ابعاد پنجرۀ
1. Potential urban land
2. Normalized differential vegetation index
3. Modified normalized differential water index
4. Target urban land
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 0 × 0تصاویر نهایی یعنی اراضی شهری ( )FUL0بهدست آمد .این فیلتر بهمنظور حذف پیکسلهای منفردی که
بهاشتباه جزء اراضی شهری درنظر گرفته میشوند ،کاربرد دارد .مراحل باال در شکل  2نشان داده شده است.

شکل.2مراحلاستخراجاراضیشهری 

محاسبةتراکمپوششگیاهی،آبPUL،وشیب

در این پژوهش ،از  213تصویر مربوط به ماهوارۀ سنتینل  0و  001تصویر مربوط به ماهوارۀ سنتینل  2استفاده شد .این
تصاویر از اول ژانویة  2301تا اول ژانویة  2323را شامل میشوند .با توجه به اینکه قطبش تصاویر  ،SARبهصورت  VVو
 HHاست ،قطبشهای  VVبا مد  IWو مدارهای صعودی و نزولی برای این مقاله انتخاب شدند .تصاویری که سامانة
گوگلارث انجین از آنها استفاده میکند ،تصحیحات هندسی دارند .زمانی که تصاویر در سامانة گوگلارث به تصاویر σ0

تبدیل میشوند ،درواقع تصحیحات مربوط به کالیبراسیون رادیومتریکی ،تصحیحات توپوگرافیکی و حذف نویزهای حرارتی
روی آنها اعمال میشود .بهمنظور استخراج تراکم پوشش گیاهی و پوشش آب از باندهای قرمز ،سبز و مادونقرمز نزدیک
و مادونقرمز میانی تصاویر سنتینل  2استفاده شد .این باندها دارای تفکیک مکانی  03و  23متری هستند.
در بخشهایی از شهرها که تراکم کم ساختمانی و پوشش گیاهی دارند ( Chen et al., 2015; Xian & Homer,

 ،)2001از شاخص تراکم پوشش گیاهی برای استخراج این نواحی استفاده شد .در مقالة حاضر ،بیشترین میزان تراکم
پوشش گیاهی در طول دورۀ مطالعاتی استخراج و با عنوان  NDVI maxدرنظر گرفته شد .از این شاخص ،بهمنظور
افزایش صحت استخراج اراضی کمتراکم شهری استفاده شد ( .)Huang et al., 2017این شاخص با روابط زیر محاسبه
شده است.
()0

)NDVI = (NIR – RED) / (NIR + RED

1. Final urban land
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در این فرمول ،0 NIR ،باند مادونقرمز نزدیک و  REDباند قرمز تصاویر سنتینل  2است .با استخراج این شاخص با
استفاده از رابطة  ،0محاسبة حداکثر این شاخص در محیط گوگلارث انجین با استفادۀ از رابطة  2انجام شد.
()2

)NDVImax = max (NDVI

پس از محاسبة شاخص  ،NDVIمحاسبه و استخراج حداکثر تراکم پوشش گیاهی برای تصاویر سنتینل  2301( 2تا
 )2301صورت گرفت .تصویر  NDVI maxبهعنوان ماسک برای استخراج اراضی شهری استفاده شد .در مناطقی که
پهنههای آبی دارند ،مانند شهرهای ساحلی ،شهرهایی که از وسط آنها رودخانه عبور میکند و شهرهایی که دارای
پارکهای آبی و دریاچههای مصنوعی هستند ،ممکن است عوارض سطح این پهنهها مانند پلها ،کشتیها و ابزارهای
سرگرمی داخل دریاچهها بازتابی مانند بازتاب زمینهای شهری داشته باشد؛ درواقع ما در این مقاله با محاسبة شاخص آب
( )MNDWIو استفاده از آن بهعنوان ماسک در نقشة نهایی ،این پدیدهها را حذف کردیم .شاخص مذکور از نسبت
نرمالشدۀ باند سبز و باند مادونقرمز میانی ایجاد و از این شاخص ،طیفی برای استخراج پهنهای آبی استفاده میشود؛
درنتیجه پدیدههای غیرآبی با استفاده از این شاخص حذف میشوند و تنها تأکید بر پهنههای آبی خواهد بود؛ بنابراین برای
مطالعة تاالبها ،دریاچهها ،آبهای آزاد و رودخانهها از این شاخص استفاده شده است که در رابطة  0قابلمشاهده است:
)MNDWI = (G – MIR) / (G + MIR

()0

در رابطة  ،G ،0باند محدودۀ سبز و  MIR2مادونقرمز میانی در تصاویر سنتینل  2است .پس از استخراج این
شاخص ،میانگین آن ( )MNDWI meanبرای کل تصاویر دورۀ زمانی محاسبه شد .از سوی دیگر و بهمنظور تهیة
دادههای مربوط به  PULاز  σ0تصاویر  SARاستفاده شد .بدینمنظور پس از محاسبة  σ0تصاویر ،میانگین کل تصاویر
استخراج شد و با تعریف یک آستانه از هیستوگرام با استفاده از رابطة  ،0تصاویر  PULبهدست آمد σ0 .یا ضریب
بازپراکنش که با واحد دسیبل ( )dbبیان میشود ،رایجترین معیاری است که در مطالعة سطح با تصاویر راداری از آن
استفاده میشود .این معیار بیانگر میزان بازگشت امواج به آنتن رادار از واحد سطح است که مقادیر آن براساس زاویة
برخورد ،طولموج ،نوع قطبیدگی و ویژگیهای بازتابندگی خود شیء (سطح) تغییر میکند.
PUL = σ0 mean > T

()0

در اینجا مهمترین مسئله ،تعریف مقدار آستانه ( )Tاست .با ترسیم هیستوگرام تصاویر میانگین  ،σ0برآورد دقیق عدد
آستانه مشخص شد .این مقدار برای شهرهای مورد مطالعه متفاوت و بین  -1/3تا  -1/23تعیین شد .امواج برگشتی به
رادار درنتیجة برخورد با اراضی شهری و مناطق کوهستانی پرشیب شباهت فراوانی با یکدیگر دارند؛ بنابراین ممکن است
در استخراج اراضی شهری با استفاده از  ،SARمناطق پرشیب کوهستانی نیز بهعنوان شهر تفکیک شوند .برای جلوگیری
از این اختالل ،از دادههای مدل رقومی ارتفاعی  03متر مناطق مورد مطالعه استفاده شد تا عالوهبر استخراج مناطق
کوهستانی ،شیب مناطق نیز تعیین و بهعنوان ماسک در ارزیابی نهایی استفاده شود .در این مقاله مانند بیشتر مقاالت
( )Ban et al., 2015آستانة شیب  03درجه انتخاب شد.
1. Near InfraRed band
2. Mid-InfraRed band
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افتههایپژوهش 
ی 
براساس روش پژوهش (شکل  ،)2بهمنظور قطعهبندی تصاویر  σمیانگین  SARبه اراضی شهری و غیرشهری از یک
0

آستانة محلی استفاده شد .منظور از این نوع آستانه تفاوت در مقادیر آن از یک منطقه به منطقة دیگر است که با توزیع
هیستوگرام تصاویر محاسبه و اعمال شد .در کنار این روش ،شاخص حداکثر تراکم پوشش گیاهی بهعنوان ماسک پوشش
گیاهی ،شاخص  MNDVIمیانگین بهعنوان ماسک مناطق با پوشش آب و دادههای شیب منطقه بهعنوان ماسک
مناطق کوهستانی نیز به تصویر  SARمورد نظر ،برای  23شهر انتخابی اعمال شد؛ یعنی با استفاده از کدنویسی در
محیط گوگلارث انجین و فراخوانی تصاویر ماهوارهای مختلف ،این فرایندها برای همة شهرها صورت گرفت تا نقشههای
مربوط به ارضی شهری استخراج شوند .مشکلی که در تعیین آستانههای تصاویر  SAR σ0وجود داشت ،این بود که
هیستوگرام همة شهرها از نوع دوقلهای نبودند .در هیستوگرامهای دوقلهای تعیین عدد آستانه راحت است ،اما در
هیستوگرامهای تکقلهای این کار کمی پیچیده است .برای رفع این مشکل از روش روسین ( )2330استفاده شد .در
شکل  0میانگین تصاویر  SARشهر اصفهان و هیستوگرام مربوط به آن آمده است .با توجه به تصویر  SARاصفهان،
مشخص است به لحاظ بازتاب پدیدههای موجود در آن ،اراضی شهری از تن رنگی روشنتری برخوردار هستند .سایر
اراضی مانند زمینهای بایر ،پوشش گیاهی و پهنههای آبی (مسیر زایندهرود) تیرهتر هستند .همچنین مشخص است
هیستوگرام این تصویر از نوع دوقلهای است؛ درنتیجه تعیین عدد آستانه برای بهدستآوردن تصویر  PULدر آن راحت
است .میزان آستانه برای شهر اصفهان -1/13 ،محاسبه شد .این فرایند برای شهرهای دیگر نیز با آستانههای متفاوت
اعمال و دادههای  PULآنها استخراج شد.

قلهایآنبرایمحاسبةمیزانآستانه 
شکل.3تصویرSARشهراصفهانوهیستوگرامدو 

با توجه به لزوم تهیة نقشههای پوشش گیاهی حداکثر و اعمال آستانه بر آنها ،برای استخراج تصاویر ماسک پوشش
گیاهی از تصاویر ماهوارهای سنتینل  2استفاده شد .روش کار و نحوۀ تعیین آستانه مانند تعیین آستانه و طبقهبندی تصاویر
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 SARبه اراضی شهری و غیرشهری است؛ یعنی در اینجا نیز با استفاده از هیستوگرام تصاویر ،آستانه مشخص شد و تصاویر به
مناطقی با پوشش گیاهی و بدون پوشش طبقهبندی شدند (شکل  .)0بر نوع طبقهبندی هم نظارت نشده است .این آستانه برای
هریک از شهرها متفاوت محاسبه شد؛ چراکه برخی شهرهای انتخابی دارای پوشش گیاهی متراکم و برخی دارای پوششهای
بسیار پراکنده و حتی بدون پوشش قابلتوجه بودند .مقادیر آستانة پوشش گیاهی برای کل شهرها  3/2تا  3/1است .برای
بهدستآوردن آستانة پوشش آبی نیز از یک مقدار جهانی استفاده شد .این میزان آستانه براساس مطالعة مقاالت مختلف و
پژوهشهای پیشین انتخاب شد .مقدار آن برای کل شهرها بیشتر از  3/33انتخاب شد؛ یعنی در تصاویر MNDWI

پیکسلهایی که ارزش آنها بیشتر از  3/33بودند ،بهعنوان ماسک آب درنظر گرفته شدند و نقشة آنها استخراج شد.

شکل.6شا

صپوششگیاهیحداکثروهیستوگرامآن 

در شکل  ،0تصویر  NDVI maxشهر رشت نشان داده شده است .این تصویر از مجموعه تصاویر سنتینل  2بین
سالهای  2301و  2323استخراج شده است .درواقع در محیط سامانة گوگلارث انجین ابتدا تصاویر سنتینل دو منطقه
فراخوانی شد و با استفاده از رابطة  0تراکم پوشش گیاهی محاسبه و در مرحلة بعد با استفاده از رابطة  2حداکثر پوشش
گیاهی از آن استخراج شد .مقادیر  NDVIبین  0و  -0است .در شکل فوق ،حداکثر تراکم  3/11و حداقل آن 3/301
برآورد شده است که بهترتیب با رنگهای سبز و قرمز مشخص شده است .همچنین با استفاده از هیستوگرام همین
تصویر ،مقدار آستانه برای تولید تصاویر ماسک پوشش گیاهی 3/01 ،محاسبه شده است .این شاخص برای همة  23شهر
انتخابی تهیه و هیستوگرام آنها ترسیم شد تا براساس آن بتوان آستانههای پوشش گیاهی همة شهرها را محاسبه و
اعمال کرد (شکل  .)3بررسی هیستوگرامهای  NDVI maxنشان میدهد نمودار شهرهایی که پوشش گیاهی متراکمی
دارند ،از نوع دوقلهای هستند .در این نمودارها ،مشخصکردن مقادیر آستانه سادهتر از سایر هیستوگرامهاست؛ برای مثال
مراغه بهعنوان یک باغ شهر و پوشش گیاهی متراکم که اغلب از نوع باغها هستند ،هیستوگرام دوقلهای کامالً مشخصی
دارد؛ درحالیکه شهرهایی مانند یزد ،بوشهر ،زاهدان و سمنان که در مناطق خشک و نیمهخشک قرار دارند و به لحاظ
پوشش گیاهی فقیر هستند ،هیستوگرامهای تکقلهای دارند.
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شکل.6نمودارهیستوگرامNDVI maxبرای26شهرموردمطالعه 

محاسبهواستخراجTULوFUL

آخرین مرحله برای استخراج اراضی شهری ،اعمال دادههای پوشش گیاهی حداکثر ،پوشش آب و نواحی کوهستانی
بهعنوان ماسک روی تصاویر  PULاست .پیش از این اشاره شد که دادههای  PULبا استفاده از روابط مطرحشده در
روش پژوهش از تصاویر  SARماهوارۀ سنتینل  0استخراج شدند .تصاویر حاصل ،نشاندهندۀ مناطق بالقوۀ اراضی
شهری ( )PULهستند .پس از اعمال آستانه روی  MNDWI mean ،NDVI maxو شیب ،این دادهها به تصاویر
ماسک تبدیل شدند .این فرایندها در محیط  GEEانجام شد .پس از این مرحله همة تصاویر ماسک با استفاده از تابع
 ORبا یکدیگر ترکیب شدند تا یک نقشة واحد متشکل از سه الیة مذکور تهیه شود .در نهایت این تصویر واحد بهعنوان
ماسک روی دادههای  PULاعمال شد .نتیجة این الگوریتم استخراج اراضی شهری هدف ( )TULاست که نشاندهندۀ
عوارض شهری مانند انواع سازههای ساختمانی ،خیابانهای عریض ،کارخانهها و سایر پدیدههای انسانساخت شهری
است .با وجود این دادهها ،این نقشهها ،نقشههای نهایی شهری نیستند؛ زیرا برخی پیکسلهای ریز و منفردی وجود دارد
که بهاشتباه جزء اراضی شهری طبقهبندی شده است؛ بنابراین باید از یک فیلتر برای حذف این پیکسلها استفاده کرد .در
محیط سامانة  ،GEEالگوریتم  Focal Modeبهمنظور حذف این پیکسلها بهکار گرفته شد .در این الگوریتم باید شکل
و شعاع پنجرۀ فیلتر مشخص شود .در این پژوهش شکل پنجره ،مربع و قطر آن  0/3انتخاب شد .با اعمال این فیلتر
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تصاویر نهایی مربوط به اراضی شهری ( )FULاستخراج شدند (شکل  .)1این تصاویر از نوع باینری و متشکل از اراضی
شهری و غیرشهری هستند که بهترتیب با اعداد  0و صفر نشان داده شدهاند.

یکسلهایمنفردواشتباه(تصویر)FULبرایشهرتبریز 

شکل.0تصویرTULواعمالفیلتر3×3رویآنوحذفپ

اعتبارسنجیوصحتروش 
پس از تهیه و استخراج اراضی  23شهر مورد مطالعه در پژوهش حاضر ،صحت و دقت روش بررسی شد؛ بدینمنظور از
دو روش تحلیل نرمافزاری و بصری کمک گرفته شد .در بررسی بصری ،تصویر استخراجشده با این روش و سامانة GEE

با تصاویر حاصل از گوگلارث مقایسه شد؛ یعنی در این بخش اراضی شهری استخراجشده ،وارد نرمافزار گوگلارث شدند
و موقعیت ساختمانها و دیگری سازههای انسانی با تصاویر گوگلارث مقایسه شد .در شکل  ،1اراضی استخراجشده 03
شهر از  23شهر مورد مطالعه در کنار تصاویر گوگلارث همان شهرها نشان داده شده است که با مقایسة آنها میتوان تا
حدودی به کارایی این روش در استخراج اراضی شهری پی برد.
همانطور که اشاره شد ،روش مقایسة بصری روشی نسبی است که نمیتواند به طور دقیق ،صحت نتایج را بررسی
کند .به همین دلیل برای برآورد صحت و دقت تصاویر تولیدشده ،ضرایب کاپا ،صحت تولیدکننده ،صحت کاربر و صحت
کلی تصاویر محاسبه و مقایسه شد؛ بدینمنظور در نرمافزار  ArcGISو براساس محدودۀ اراضی شهری ،بهصورت
تصادفی و به طور متوسط  033نقطة نمونه ایجاد شد .بدینصورت که تصاویر مستخرج از سامانة  ،GEEیک به یک وارد
محیط نرمافزار  GISشدند .این تصاویر دارای دو ارزش صفر و هستند .ارزش  0نشاندهندۀ اراضی شهری (مانند
ساختمانها ،سازههای انسانی ،پارکینگها و بازارها) و ارزش صفر بیانگر اراضی غیرشهری هستند .نقاط ایجادشده به
روش تصادفی ،ارزشهای صفر و  0را به خود گرفتهاند .با مقایسة این ارزشها با تصاویر گوگلمپ ،صحتداشتن یا
نداشتن نقاط ارزیابی شد .با بررسیهای صورتگرفته مشخص شد تصاویر گوگلمپ همة شهرهای مورد مطالعه ،به
سالهای  2301و  2323مربوط هستند که این امر بیانگر بهروزبودن تصاویر مرجع انتخابی برای صحتسنجی نتایج
است .درنهایت با تشکیل ماتریس نقاط نمونهبرداریشده مقادیر صحت نقشهها بهدست آمد .صحت کاربر ،صحت
تولیدکننده ،صحت کل و ضریب کاپا برای همة  23شهر محاسبه (شکل  )1و میانگین کل شهرها نیز برآورد شد .ضریب
کاپای میانگین برابر با  11/011درصد است .میانگین صحت کل  10/30درصد ،صحت تولیدکننده  12/10درصد و
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صحت کاربر برابر با  10/11درصد است .حداکثر ضریب کاپا برای شهر رشت به مقدار  10/01درصد و حداقل آن برای
شهر کرمان  11/10درصد محاسبه شده است .از نظر صحت کل ،رشت با  11درصد و یزد با  11درصد مقادیر حداکثر و
حداقل را دارند .همچنین این دو شهر بهترتیب ( 11/1و  11درصد) کمترین و بیشترین مقادیر صحت تولیدکننده را دارند.
درنهایت تبریز با  11/0درصد و یزد با  11/11درصد بیشترین و کمترین مقادیر صحت کاربر را نشان میدهند .با توجه به
این ضرایب ،بهنظر میرسد شهرهایی که در مناطق خشک و نیمهخشک قرار دارند؛ مانند زاهدان ،یزد ،کرمان و بوشهر
صحت کمتری دارند .این نتایج با نتایج مطالعات پیشین در سطح جهان ()Potin et al., 2016; Sun et al., 2019
هماهنگ و همسویی دارد .شاید یکی از دالیل صحت کم طبقهبندی در این شهرها ،به پراکندهبودن ساختمانها و نوع
مصالح بهکاررفته در آنها مربوط باشد؛ البته باید این امر در پژوهشی جداگانه بررسی شود تا صحتداشتن یا نداشتن این
گفته مشخص شود.

گوگلارثشهرهای

استخراجشدةتعدادیازشهرهایموردمطالعهازتصاویرسنتینل9و2باتصاویر

شکل.2مقایسةاراضی
اهواز،بوشهر،اصفهان،کرمانشاه،رشت ،سمنان،قم ،شیراز،کرمانومشهد 
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شکل.8مقادیرضریبکاپا،صحتکل،صحتتولیدکنندهوصحتکاربربرای26شهرموردمطالعهدرپژوهش 

جهگیری 
نتی 
نتایج پژوهش حاضر نشان میدهد ترکیب تصاویر سری زمانی  SARسنتینل  0و سنتینل  2و استفاده از آنها در
استخراج نیمهاتوماتیک اراضی شهری میتواند بسیاری از محدودیتهای روشهای طبقهبندی تصاویر در مقیاس
ناحیهای از قبیل تجزیه و تحلیل تک به تک تصاویر مناطق مختلف ،محدودیت زمانی در برداشت تعداد وسیعی از نقاط
کنترل زمینی ،نیاز به الگوریتمهای پیچیده و بارگیری حجم زیادی از دادهها را از بین ببرد .در این میان ،استفاده از روش
آستانهگذاری براساس نمودار هیستوگرام در مقایسه با سایر روشها برای طبقهبندی ،بسیار ساده و در زمان کمتری
قابلاستفاده است .همچنین نتایج نشان میدهد ،استفاده از دادههای راداری بهدلیل اینکه در هر شرایط آب و هوایی و در
هر ساعت از شبانهروز قابلیت ثبت تصاویر را دارند ،میتوانند بهویژه در مطالعه و استخراج اراضی ساختهشده شهری
(اراضی غیرقابل نفوذ) کاربرد وسیعی داشته باشند؛ زیرا بازتاب امواج راداری در مناطق شهری بسیار قوی است .از سوی
دیگر در چنین مطالعاتی باید از تصاویر سری زمانی دادههای راداری استفاده شود؛ زیرا تصاویر تکی هم اطالعات کمتری
از منطقه ارائه میدهند و هم خطاهایی مانند خطای سایه در مناطق کوهستانی و ساختمانهای متراکم و مرتفع دارند .در
این پژوهش ،بهمنظور رفع این خطاها از تصاویر سری زمانی با مدارهای نزولی و صعودی استفاده شد .از دیگر نتایج مهم
این مقاله ،مشخصشدن کارایی بسیار باالی سامانة  GEEدر پردازش حجم عظیمی از تصاویر ماهوارهای است .استفاده
از این سامانه به هیچ نرمافزار تخصصی سنجش از دور نیاز ندارد و کاربر بهراحتی میتواند با استفاده از مرورگر کامپیوتر و
حتی گوشی خود دادههای مختلف را پردازش کند .نکتة مهم دیگر این است که در این سامانه به دانلود تصاویر مختلف
نیاز نیست ،بلکه کاربر میتواند تنها نتیجة پردازش را دانلود کند .این امر به لحاظ زمان و سرعت در پردازش بسیار
سودمند است؛ بنابراین نتیجة کلی این است که سامانة  GEEمیتواند حجم زیادی از دادهای سری زمانی (در اینجا
تصاویر ماهوارهای) مناطق مختلف جهان را با سرعت بسیار باال و زمان بسیار اندک پردازش کند و نتایج را بهصورت
نقشهها و نمودارهای مختلف ارائه دهد.
استفاده از این دادهها و روشها برای استخراج تعدادی از اراضی شهرهای ایران نشان میدهد که میتوان با سرعت و
صحت مناسبی ارضی شهری را استخراج کرد ،اما در مناطق مختلف صحت و کارایی این تصاویر متفاوت است؛ به نحوی
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که بررسی ضرایب کاپا و دیگر مؤلفههای تعیین صحت طبقهبندی نشان میدهد در مناطق خشک و نیمهخشک صحت این
روش از سایر مناطق اندک است؛ بهطوریکه شهرهایی مانند زاهدان ،یزد و بوشهر ،کمترین ضرایب مربوط به برآورد صحت
تصاویر را دارند .این امر میتواند ناشی از نبود پوشش گیاهی مناسب ،نوع مصالح بهکاررفته در ساختمانها ،ارتفاع
ساختمانها و شکل هندسی آنها باشد .برایناساس میتوان شهرهای مختلف را گروهبندی کرد ،اما با توجه به هدف این
مقاله که معرفی و بررسی صحت روش در استخراج اراضی ساختهشده (نفوذناپذیر) شهری بود ،پیشنهاد میشود در مطالعات
آتی از این روش برای بررسی و گروهبندی شهرها و همچنین بررسی میزان توسعة فیزیکی آنها استفاده شود .نتیجة کلی
اینکه با توجه به ضرایب موجود و مقایسة بصری تصاویر استخراجشده با تصاویر گوگل ارث میتوان از این روش برای
استخراج سری زمانی اراضی ساختهشده شهری و بررسی تغییرات آن در گذر زمان در سایر نقاط کشور استفاده کرد.
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