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 -1دانشجوی دكتری علوم و مهندسی آب ،دانشکده كشاورزی ،دانشگاه بیرجند
 -2دانشیار گروه علوم و مهندسی آب ،دانشکده كشاورزی ،دانشگاه بیرجند
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چکیده:
برنامه ریزی و استفاده بهینه از منابع و کنترل و مهار تغییرات غیر اصولی در آینده ،نیازمند مطالعه میزان تغییرات و تخریب منابع میباشد.
در واقع برنامهریزان برای تصمیمگیریهای اصولی ،بایستی شناخت کاملی از کاربری اراضی ،آشکارسازی ،پیشبینی تغییرات کاربری اراضی
و پوشش زمین به منظور مدیریت بهتر منابع طبیعی در بلندمدت داشته باشند .این مطالعه با هدف مقایسه الگوریتمهای مختلف طبقهبندی
نظارت شده پیکسلمبنا و شئگرا در استخراج کاربری اراضی حوضه سملقان در سه مقطع زمانی  2772 ،9183و  2791انجام شد .نتایج
نشان داد که الگوریتمهای ماشین بردار پشتیبان برای تصاویر سالهای  9183و  2791و شبکه عصبی برای تصویر سال  2772در روش
طبقهبندی پیکسل مبنا از بیشترین مقدار صحت کلی و ضریب کاپا برخوردار میباشد .همچنین ،واضحترین تغییری که با مقایسه نقشههای
کاربری تهیه شده مشاهده میشود ،تغییر سطح کاربریها با رشد مناطق مسکونی ،دیم و جنگل است و این گسترش به صورت مستمری با
کاهش کاربری مرتعی همراه بوده است .بدینصورت که از سال  9183تا سال  2791مساحت کاربری مسکونی بیش از  1/913کیلومتر مربع
و اراضی دیم در طی این سالها به میزان  977/81کیلومتر مربع و جنگل  998/12کیلومتر مربع افزایش ،اراضی کشاورزی آبی نیز 44/44
کیلومتر مربع افزایش و کاربری مرتع نیز به میزان  232/7کیلومتر مربع کاهش یافته است .نتایج ارزیابی نشان داد که الگوریتمهای ماشین
بردار پشتیبان و شبکه عصبی نسبت به روشهای دیگر از دقت بیشتری برخوردار است .به دلیل ماهیت مقایسهای این پژوهش ،نتایج آن
برای شناسایی روشهای بهینه در تولید و تهیه نقشه کاربری اراضی از اهمیت بالایی برخوردار میباشد.
كلید واژگان :کاربری اراضی ،پیکسلمبنا ،شیءگرا ،طبقهبندی نظارت شده ،ضریب کاپا

نویسنده مسئول; تلفن 7477244749 :

ایمیلz.zeraatkar@birjand.ac.ir :
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تهیه نقشه کاربری و طبقهبندی اراضی با استفاده از

 .1مقدمه
زمین منبع طبیعی ،محدود و تجدیدناپذیری است که
مستقیماً تحت تأثیر فشارهای ناشی از رشد جمعیت
بوده و خواهد بود .افزایش روزافزون جمعیت ،فشار بر
عرصههای طبیعی را افزایش داده و بهرهبرداری بیرویه
و غیراصولی از اراضی و تغییر کاربریها باعث عکس-
العملهای متفاوت اکوسیستمها شده است ( Lu and

 .)Weng, 2007همچنین ،بهرهبرداری بیرویه و
ناپایدار از منابع زمـــین ،آب و هـــوا موجب پیدایش
تغییـــرات آب و هـــوایی و زیستمحیطی ،کـاهش
بهـرهوری محصـولات کشـاورزی و افزایش گرسنگی،
سوء تغذیه و بیماری شده است .این موضوع با افزایش
جمعیـت ،همچنـان ادامـه خواهـد داشت و در صورت
عـدم چـاره اندیشـی ،بشـر را بـا چـالش گستردهتری
مواجـه خواهـد نمـود ( .)FAO, 2010بدون شک
توسعه بدون برنامهریزی به معنای از دست رفتن منابع
آب و خاک است .لذا دسترسی به اطلاعات بهروز و
آگاهی از روند این تغییرات از عوامل کلیدی در برنامه-
ریزیها ،تصمیمگیریها و ابزارهای مدیریت در هر
سازمانی میباشد .بنابراین آگاهی از این تغییرات ،با
مشخص نمودن نوع کاربری میسر میگردد .از طرفی
دیگر ،به دلیل آنکه تغییرات کاربری اراضی در مقیاس
وسیع صورت میگیرد ،بیگمان بدون بهرهگیری از
فناوریهای نوین در مطالعات محیطی ،امکان برآورد
دقیق ،صحیح و سریع این تغییرات میسر نمیباشد.
امروز علم سنجش از دور با فراهم آوردن دادههای بهروز
و بههنگام به عنوان سریعترین راه دسترسی به داده-
های علوم زمین شناخته میشود .در حال حاضر ،جهت

تصاویر ماهوارهای ،دو رویکرد مبتنی بر پیکسلمبنا و
شئگرا وجود دارد ( .)Wang et al., 2004روش
پیکسلمبنا مبتنی بر طبقهبندی ارزشهای عددی
پیکسلهای تصویر است ،و روش شئگرا که علاوه بر
ارزشهای عددی تصاویر ،اطلاعات مربوط به محتوا،
بافت و زمینه را نیز در فرایند طبقهبندی تصاویر به کار
میگیرد ( .)Akbari et al., 1390انتخاب مناسب-
ترین روش برای طبقهبندی تصاویر ماهوارهای با توجه
به تنوع منابع مطالعاتی ،دادههای آموزشی و عوارض
زمینی ،پارامترهای سگمنتسازی 2و همچنین بازتاب-
های طیفی مختلف در شرایط متفاوت از عوارض زمینی
مانع از انتخاب یک رویکرد واحد با پارامترهای مشخص
برای طبقهبندی تصاویر شده است (.)Li et al., 2016
ازاینرو بررسی تکنیکهای مختلف پردازش تصاویر
ماهوارهای در شرایط متفاوت به عنوان یکی از زمینه-
های تحقیقاتی مناسب برای پژوهشگران مطرح گردیده
است .نظر به اهمیت موضوع تاکنون محققین مختلفی
به بررسی و مقایسه الگوریتمهای مختلف در پردازش
پیکسلمبنا و شیءگرا پرداختهاند Khazaei .و
همکاران ( ،)2791در پژوهش خود به مقایسه
الگوریتمهای طبقهبندی جهت طبقهبندی پوشش
زمین در دشت یزد-اردکان پرداخته و نتیجه گرفتند
که الگوریتمهای حداکثر احتمال ،فاصله ماهالانویی 7و
ماشین بردار پشتیبان نسبت به روشهای دیگر از دقت
بالاتری برخوردار بودند Li .و همکاران ( )2797در
تحقیقی با استفاده از تصاویر پهباد به مقایسه تکنیک-
های پردازش شئگرا تصاویر ماهوارهای در طبقهبندی
کاربری اراضی در یک منطقه کشاورزی پرداخته و

2 -Segmentation
3- Mahalanobis Distance
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مقایسه دقت روشهای پیکسلمبنا و شئگرا در طبقهبندی کاربری...
نتایج حاصل نشان دهنده دقت بسیار بالای طبقهبندی

جنگل تصادفی ،4ماشین بردار پشتیبان و شبکه عصبی

به روش ماشین بردار پشتیبان بوده است Esetlili .و

در روش پردازش پیکسلمبنا و الگوریتم نزدیکترین

همکاران ( )2798برای تهیهی نقشهی تیپبندی

همسایه در پردازش شیگرا برای ارزیابی عملکرد آنها

محصولات کشاورزی و پایش آن در دشت اژه ترکیه ،از

در طبقهبندی تصاویر ماهواره ای لندست حوضه

دادههای ماهوارهای  Rapid eyeو سه روش طبقه-

سملقان است .برای انجام طبقهبندی های فوق بر روی

بندی ماکزیمم شباهت ،ماشین بردار پشتیبان و روش

تصاویر ،پیشپردازشهای لازم شامل تصحیحات

شیءگرا استفاده کردند .بررسی ضرایب کاپا نشان داد

ژئومتریک ،رادیومتریک و اتمسفریک انجام گرفته

که روش شیءگرا نسبت به روشهای دیگر ،طبقهبندی

است.

دقیقتری ارائه داده است Lichtblau .وOswald

 .2مواد و روشها

( ،)2791در تحقیق خود به طبقهبندی مناطق
غیرقابلنفوذ در زیر حوضه آبشار  Black Creekدر

 .1-2معرفی منطقه مطالعاتی

رودخانه هامبر با استفاده از روش شیگرا پرداختند.

محدوده مطالعاتی سملقان با وسعتی معادل 9927

نتایج نشان دهنده اثربخشی استفاده از روش شیگرا

کیلومترمربع در حوضه آبریز اترک و در استان خراسان

بود Chowdhury .و همکاران ( ،)2727به ارزیابی

شمالی واقع شده است که مساحتی در حدود 729

تغییرات کاربری اراضی حوضه هالدا در بنگلادش با

کیلومترمربع آن ارتفاعات و مابقی شامل محدوده دشت

استفاده از سنجش از دور و سیستم اطلاعات جغرافیایی

و آبخوان میباشد .این محدوده بین مختصات

طی  47سال گذشته پرداختند .آنها از  4کلاس اراضی
کشاورزی ،خاک لخت ،مناطق مسکونی ،پوشش گیاهی

جغرافیایی ' 24ـ ْ 47الی ' 77ـ ْ 43طول شرقی و '29
ـ ْ 73الی ' 71ـ ْ 73عرض شمالی واقع شده است.

و عرصههای آبی استفاده نمودند .نتایج نشان دهنده

مرتفعترین و پستترین نقاط از سطح دریا به ترتیب

تغییر قابل توجهی از تبدیل پوشش گیاهی و آب به

 2499و  499متر میباشد .موقعیت جغرافیایی

بخش کشاورزی ،خاک لخت و مناطق مسکونی بود .با

محدوده مطالعاتی سملقان در حوضه آبریز اترک در

توجه به بررسـیهای انجامشـده به نظر میرسد که

استان خراسان شمالی ،در شکل  9نمایش داده شده

انتخاب روش مناســـب برای طبقهبندی کاربری

است .در این تحقیق ،برای بررسی کاربری اراضی

اراضـــی ،تحـت تـاثیر ویژگیهـای منطقه مورد

حوضه سملقان ،از تصاویر ماهواره لندست استفاده

مطالعه و همچنین ویژگیهای پیکسـلهای آموزش و

گردید که این تصاویر از سایت زمینشناسی آمریکا
4

کنترل زمینی متفاوت میباشد .در این پژوهش ،حوضه

(  )USGSقابل دسترس است .پس از بررسی تصاویر

سملقان ،به دلیل تغییرات چشمگیری که در کاربری

موجود ،از آنجا که در پردازش تصاویر ماهوارهای،

اراضی این حوضه رخ داده است ،به منظور بررسی

انتخاب زمان مناسب تصاویر اخذ شده برای تهیه نقشه

میزان تغییرات کاربری اراضی انتخاب شده است .هدف

کاربری اراضی ،بسیار اهمیت دارد ،بنابراین با در

از این مطالعه مقایسه الگوریتمهای حداکثر احتمال،

نظرگرفتن زمان برداشت محصولات زراعی و باغی،

)4 -Random Forest (RF

5- https://earthexplorer.usgs.gov
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تصاویر سه دوره زمانی مربوط به ماه ژوئن سالهای

 2791میباشد .جهت بارزسازی تصویر و تفکیک-

 2772 ،9183و  2791که به لحاظ میزان ابرناکی و

پذیری تصویر ترکیب رنگی کاذب ( )FCCاستفاده شد.

شرایط گردوغباری مناسب بودند انتخاب گردید.

شـکل  2تصاویر ماهوارهای مورد استفاده در تحقیق را

همچنین تصاویر انتخاب شده مربوط سنجنده لندست

نشان میدهد.

 4برای سالهای  9183و  2772و لندست  8برای سال

شکل  -1موقعیت جغرافیایی محدوده مطالعاتی سملقان

9183

2791

2772
شکل  -2تصاویر ماهوارهاي مورد استفاده در تحقیق (مأخذ :نگارندگان)

برای انجام طبقهبندیهای فوق بر روی تصاویر ،پیش-

دشوار بود از  ،Google Earthکمک گرفته شد.

پردازشهای لازم شامل تصحیحات ژئومتریک،

همچنین برای افزایش دقت کار ،نمونههای آموزشی در

رادیومتریک و اتمسفریک انجام گرفته است .جهت

سطح تصویر به صورت پراکنده انتخاب گردید .پس از

جمعآوری نمونههای تعلیمی ،ابتدا سه نقشه شامل

جمعآوری نمونهها ،بیش از نیمی از آنها برای طبقه-

نقشه کاربری موجود ،نقشه شاخص گیاهی  NDVIو

بندی اراضی و بقیه دادهها برای ارزیابی اختصاص داده

نقشه رنگی کاذب از منطقه تهیه و مورد ارزیابی قرار

شد .براساس ویژگیهای طیفی طبقات انتخاب شده و

گرفت و نقاط نمونهگیری برای هر تصویر به صورت

سطح اراضی موجود در هر کلاس از تصاویر ماهوارهای،

جداگانه با استفاده از مشاهده و کنترل بصری و دانش

تعداد پیکسلهای هر نمونه آموزشی و همچنین تعداد

کارشناسی انتخاب شد در مواردی که تشخیص نقاط

نمونههای آموزشی در هر فریم متفاوت بود .برای
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مقایسه دقت روشهای پیکسلمبنا و شئگرا در طبقهبندی کاربری...
بدستآوردن مؤلفههای آماری مربوط به هر طبقه

است با توجه به بررسی منطقه و مصاحبههای انجام

حداقل حدود  977پیکسل در هر طبقه نیاز است

شده ،جمع ًا هفت کلاس تعیین شد که شامل کلاسهای

( .)Robert, 1987بنابراین هرچه تعداد نمونههای

مسکونی ،فاقد پوشش گیاهی ،باغ ،جنگل ،مرتع ،اراضی

آموزشی بیشتر و توزیع و پراکنش آنها در سطح

دیم و زراعت آبی هستند .روند اجرای مراحل تحقیق

منطقه طرح یکنواختتر باشد در برگیرنده اطلاعات

به منظور تعیین کاربری اراضی در شکل  7قابل

طیفی دقیقتری از آن طبقه خواهد بود .لازم به ذکر

مشاهده است.

طبقهبندي تصاویر ماهوارهاي

ارزیابی صحت
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حداکثر احتمال ()ML
ماشین بردار پشتیبان ()SVM
شبکه عصبی ()NN
جنگل تصادفی ()RF
Objects

روش شیءگرا

اطلاعات ورودي
تهیه تصاویر ماهوارهای
بارزسازی تصاویر:
پیش پردازش تصاویر شامل تصحیح
رادیومتریک ،ژئومتریک و اتمسفریک

نمونهبرداری

 نزدیکترین همسایه ()KNN
 ماشین بردار پشتیبان ()SVM

شکل  -3مراحل اجراي تحقیق به منظور تعیین نقشه كاربري اراضی

در این پژوهش طبقهبندی تصاویر ماهوارهای به صورت
پیکسلمبنا و شیءگرا صورت پذیرفت و با استفاده از
نمونههای تعلیمی اقدام به طبقهبندی تصاویر شد.

 .2-2معرفی روشهای طبقهبندی تصاویر
ماهوارهای

بدین ترتیب نقشه پوشش اراضی با استفاده از روش-

روش پیکسلمبنا :در این روش ،پیکسل به عنوان واحد

های شیءگرا و پیکسل مبنا در نرمافزار  ENVIمربوط

اصلی محسوب شده و ارزشهای عددی پیکسلها،

به سال های  2772 ،9183و  2791در  3کلاس

مبنای طبقهبندی را تشکیل میدهد که در آن پدیده-

استخراج و سپس به منظور گرفتن خروجی و ساخت

های دارای ارزش عددی یکسان در یک گروه یا کلاس

نقشه ،به نرم افزار  ArcGISانتقال داده شد (اشکال

قرار داده میشوند ( Yan, 2003 ; Blaschke,

 .)4-7جهت طبقهبندی مبتنی بر شیگرا ،از اطلاعات

 .)2009در این تحقیق از الگوریتمهای حداکثر

مربوط به ویژگیهای هندسی کلاسهای کاربری اراضی

احتمال ،جنگل تصادفی ،ماشین بردار پشتیبان و شبکه

(شامل مقیاس ،شکل و فشردگی) استفاده شد و با

عصبی در روش پیکسلمبنا استفاده شده است .در

تجزیه و تحلیل نتایج قطعهبندی تصویر با پارامترهای

روش الگوریتم حداکثر احتمال ،کلاسی به پیکسل مورد

مقیاس متفاوت ،با آزمون و خطا مقادیر مناسب جهت

نظر انتساب داده میشود که بیشترین احتمال تعلق

قطعهبندی تصویر مورد نظر انتخاب شد.

پیکسل به آن کلاس وجود دارد .الگوریتم ماشینهای

صفحه 719

محیط زیست طبیعی ،منابع طبیعی ایران ،دوره  ،37شماره  ،4زمستان 9711
بردار پشتیبان روش آماری یادگیری نظارت شده غیر

تصویر براساس تفکیک مکانی و تفکیک طیفی تصویرها

پارامتریکی است که نخستین بار در سال ،9174

بوسیله گروهی از پیکسل مطابق با ویژگیهای طیفی و

 Vladimir Vapnikآن را مطرح نمود .ماشین بردار

هندسی که مفسر برای کلاسها تعیین میکند ،انجام

پشتیبان یا  ،SVMدر واقع طبقهبندی کنندهای

میشود .)Agarwal et al., 2013( .در مرحله بعد

دودویی است که در مورد دو کلاس مشخص و یا

طبقهبندی ،قطعات تولید شده در کلاسهایی با خواص

استفاده از یک الگوریتم بهینهسازی در مرحله

یکسان انجام گردید .برای این منظور ،از الگوریتمهای

یادگیری ،سعی در ایجاد فراصفحهای (مرز تصمیم-

نزدیکترین همسایه ( )KNNو ماشین بردار پشتیبان

گیری) دارد که از هر دو کلاس بیشترین فاصله را داشته

( )SVMجهت طبقهبندی استفاده گردید .در فرآیند

باشد ( .)Suykens and Vandewalle, 1999به طور

طبقهبندی با الگوریتم نزدیکترین همسایه در روش

کلی سه مرحله در طبقهبندی الگوریتم شبکه عصبی

طبقهبندی شیءگرا ،بالاترین درجه عضویت،

وجود دارد .مرحله اول ،فرایندی آموزشی با استفاده از

نزدیکترین فاصله از یک نمونه معین را نشان میدهد

دادههای ورودی است .مرحلیه دوم ،فاز اعتبارسنجی

(. )Wijaya et al., 2015در الگوریتم ماشین بردار

است که موفقیت فاز آموزشی و صحت شبکه را تعیین

پشتیبان پس از انتخاب سطوح سگمنتسازی و

میکند و مرحله آخر ،طبقه بندی است که نقشه طبقه

براساس نمونههای زمینی انتخابشده عمل کلاسه-

بندی شده پوشش یا کاربری اراضی را ایجاد می کند

بندی بر اساس فرضیات موجود در الگوریتم ماشین

(.)Wijaya, 2005

بردار پشتیبان انجام شد .سطوح سگمنتسازی

الگوریتم جنگل تصادفی :یک نوع مدرن از روشهای

براساس شکل هندسی ،بافت ،رنگ و توپولوژی اشیاء

درخت-پایه هستند که شامل انبوهی از درختهای

تصویر در سه مقیاس  3، 2و  97بررسی شد.

کلاسبندی و رگرسیونی میباشند (.)Hasti, 2001

 .3-2شاخصهای ارزیابی

این الگوریتم .براساس میانگینگیری از نتایج حاصل از

در تحقیق حاضر جهت ارزیابی نتایج روشهای مختلف

تمامی درختهای تصمیم استوار است .در این تحقیق،

کاربری اراضی از چهار آماره استفاده گردید که شامل

برای طبقهبندی به روش جنگل تصادفی ،از پارامترهای

دقت تولیدکننده ،دقت کاربر ،ضریب کاپا و دقت کلی

دیگر کــه شامل شاخص  ،NDVIمتغیر Tasseled

میباشند که در دامه نحوه محاسبه آنها ارائه گردیده

( Capشاخص  Greennessو  )Wetnessنیز استفاده

است.

گردیده است.

()7

روش شئگرا :در این روش ،پیکسلهای یک ناحیه با

که در آن  Cتعداد کلاسهاN ،تعداد کل پیکسلهای

ویژگیهای طیفی و مکانی یکسان؛ یک واحد مجزا می-

معلوم 𝐸𝑖𝑖 ،اعضای قطر اصلی ماتـریس خطا و 𝐴 𝑂.

باشند که به این واحدها سگمنت یا قطعه اطلاق می-

دقت کلی طبقهبندی میباشد .ضریب کاپا دقت طبقه-

گردد .به طورکلی این روش ،از دو فرآیند قطعهبندی و

بندی را نسبت به یک طبقهبندی کامل ًا تصادفی

طبقهبندی تشکیل شده است ( .)Yan, 2003در

محاسبه میکند ( .)Richards, 1995برآوردهای کاپا،

فرآیند سگمنتسازی ،شیءهای تصویری در سطح

با استفاده از عناصر ماتریس خطا عبارت است از:

𝐶∑
𝑖𝑖𝐸 𝐼=1
𝑁

= 𝐴 𝑂.
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𝑟

𝑖̂ = 𝑁 ∑𝑖=12 𝑋𝑖𝑖−∑ 𝑋𝑖+𝑋+
𝐾

( )4

𝑖𝑁 −∑ 𝑋𝑖+ 𝑋+

در سه دوره مورد بررسی مقادیر بالاتری در مقایسه با

که در آن  Nتعداد کل پیکسلهای واقعیت زمینی،

الگوریتم نزدیکترین همسایه نشان داده است .بهگونهای

Xi+مجموع عناصر سطر iام و  X+iمجموع عناصر

بهترین الگوریتم طبقهبندی کاربری اراضی در روش

ستون iام میباشند .دقت کاربر و دقت تولید کننده:

شیءگرا با الگوریتم ماشین بردار پشتیبان و برای سال-

دقت کاربر بیانگر احتمال طبقهبندی یک کلاس خاص

های9183و  2791با مقیاس  97و سال  2772با

مطابق با همان کلاس در نقشه واقعیت زمینی است

مقیاس  3است که مقادیر صحت کلی و ضریب کاپای

درواقع دقت کاربر معادل نسبت پیکسلهای صحیح

محاسبه شده توسط این الگوریتم بالاترین مقادیر است.

طبقهبندی شده به مجموع پیکسلهای یک

دقت تولیدکننده ،احتمال اینکه یک پیکسل در تصویر

سطر(کلاس) میباشد:

کلاسهبندی در همان کلاس در روی زمین قرار بگیرد

𝑖𝑖𝑋

()4

𝑟∑ = 𝑖𝑈. 𝐴.

𝑗𝑖𝑋 𝑗=1

و صحت کاربر ،احتمال اینکه یک کلاس مشخص در

دقت تولید کننده بیانگر دقت طبقهبندی پیکسلهای

روی زمین در همان کلاس بر روی تصویر طبقهبندی

مربوط به یک کلاس خاص در نقشه واقعیت زمینی

شده قرار بگیرد ،میباشد که برای کلاسهای درنظر

میباشد .محاسبه دقت تولید کننده برای هر کلاس به

گرفته ،تعیین و در جداول  7 ،2و  4به ترتیب برای

صورت زیر خواهد بود.

دورههای زمانی مورد بررسی ارائه شده است .نتایج

()7

𝑗𝑗𝑋

𝑟∑ = 𝑗𝑃. 𝐴.

𝑗𝑗𝑋 𝑖=1

 .3نتایج
در جدول  9پارامترهای ارزیابی صحت محاسبه شده
برای هر کلاس کاربری اراضی و کل بر اساس چهار
الگوریتم حداکثر احتمال ( ،)MLشبکه عصبی
( ،)NNCجنگل تصادفی ( )RFو ماشین بردار
پشتیبان ( )SVMدرروش طبقهبندی پیکسل پایه و
الگوریتم نزدیکترین همسایه در نه مقیاس و الگوریتم
ماشین بردار پشتیبان در سه مقیاس درروش طبقه-
بندی شیءگرا آورده شده است .دقت کلی و ضریب کاپا
در روش پیکسل مبنا ،در سال 9183با استفاده از
الگوریتم ماشین بردار پشتیبان به ترتیب  18/42و 18
درصد ،در سال  ،2772با استفاده از الگوریتم شبکه
عصبی به ترتیب  14/42و  14درصد و در سال 2791
با استفاده از الگوریتم ماشین بردار پشتیبان به ترتیب
 17/48و  14درصد محاسبه شده است (جدول .)9
الگوریتم ماشین بردار پشتیبان در طبقهبندی شیءگرا

حاصل از طبقهبندی سال  9183نشان میدهد که
طبقهبندی اراضی باغی ،کمترین میزان صحت کاربر را
در طبقه بندی به روش شیگرا (الگوریتم نزدیکترین
همسایه و ماشین بردار پشتیبان) و در طبقهبندی به
روش پیکسل مبنا به ترتیب در الگوریتمهای حداکثر
احتمال ،شبکه عصبی و جنگل تصادفی دارد ،به عنوان
مثال در الگوریتم حداکثر احتمال بهگونهای است که
تنها  77درصد از پیکسلها به درستی به این طبقه
اختصاص یافتهاند .مطابق نتایج حاصله ،مشاهده شد
که کلاسهای مرتع ،فاقد پوشش گیاهی ،جنگل و دیم،
در برخی از الگوریتمها مانند ماشین بردار پشتیبان،
دقت کاربر و دقت تولیدکننده  977درصد طبقهبندی
شده است که نشاندهنده قابلیت تفکیک طیفی بالا
برای این کلاسها میباشد .بعلاوه اینکه کمترین دقت
تولیدکننده در روش شبکه عصبی مربوط به کلاس
زراعت دیم بوده است و دلیل این امر میتواند
پیچیدگی یا نزدیکی مرزهای حاصل از مشابهت طیف
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بالای آن با سایر کلاسها باشد .برای دو دوره زمانی

نقشه طبقهبندی کاربری اراضی با استفاده از الگوریتم-

دیگر نیز به طور مشابه استخراج میشود.

های منتخب سه دوزه زمانی در شکلهای  4-7ارائه
شده است.

جدول  -1پارامترهاي ارزیابی صحت الگوریتمهاي مختلف با مقیاسهاي مختلف درروش طبقهبندي پیکسل پایه و شیءگرا

سال 9183
روش طبقه-
بندی

الگوریتم

مقیاس سگمنتسازی

دقت
کلی
(درصد)
89/97

حداکثر احتمال

کاپا

دقت
کلی
(درصد)

ضریب
کاپا

دقت

ضریب

کلی
(درصد)

کاپا

7/34

17/87

7/88

17/99

7/14

0/89 89/22

17/81

7/19

89/89

0/88

شبکه عصبی

82/49

7/34

88/82

0/82

14/21

7/17

جنگل تصادفی

84/24

7/38

17/77

7/83

14/21

7/19

71/7

7/23

73/97

7/48

37/74

7/41

44

7/72

39/77

7/77

37/77

7/79

44/4

7/79

77/79

7/43

74/41

7/49

47/71

7/77

72/77

7/49

77/44

7/48

7/74

74/94

7/44

74/23

7/49

43/28

7/44

77/9

7/47

7/48

77/94

7/47

77/42

7/44
7/79

ماشین بردار
پیکسلمبنا

ضریب

سال 2772

سال 2791

پشتیبان

بدون مقیاس

مقیاس  ،2فاصله 7
واحد
مقیاس  ،2فاصله 3
واحد
مقیاس  ،2فاصله 1
واحد
مقیاس  ،3فاصله 7
نزدیکترین همسایه

واحد

()KNN

مقیاس  ،3فاصله  3واحد

43/94

مقیاس  ،3فاصله  1واحد

47/77

7/21

47/71

7/73

73/23

7/47

7/74

77/88

7/41

71/48

7/28

47/47

7/47

32/48

مقیاس 2

43/44

7/48

84/41

7/89

82/12

7/37

مقیاس 3

72/37

7/44

87/1

7/87

87/44

7/37

مقیاس 97

73/3

7/41

82/74

7/38

84/42

7/87

شیگرا

مقیاس  ،97فاصله 7
واحد
مقیاس  ،97فاصله 3
واحد
مقیاس  ،97فاصله 1
واحد

ماشین بردار
پشتیبان ()SVM
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ضریب

صحت

کاپا

کلی()%

7/34

89/97

7/18

18/42

7/34

82/49

7/38

84/24

7/73

47/71

7/41

73/44

جنگل

زراعت
آبی

فاقد
پوشش

دیم

مرتع

باغ

پارامتر آماری

الگوریتم

روش

گیاهی

14/7

87/8

977

71/3

83/4

77

دقت کاربر

84/4

38/7

44/4

13/1

39/8

77/3

دقت تولیدکننده

977

83/4

977

977

977

977

دقت کاربر

ماشین بردار

977

977

977

977

33/8

دقت تولیدکننده

پشتیبان

17/1

37

977

977

71/7

43/4

دقت کاربر

14/4

17/4

977

29/7

977

77/7

دقت تولیدکننده

19/1

17/8

977

977

37/1

43/8

دقت کاربر

81/1

39/4

977

37/2

977

47/3

دقت تولیدکننده

81/8

41/9

88/1

44/4

37/8

29/2

دقت کاربر

24/3

79/1

88/1

72/4

79/4

32/4

دقت تولیدکننده

977

حداکثر احتمال

پیکسل مبنا

شبکه عصبی
جنگل تصادفی
شیگرا

الگوریتم

(مقیاس

نزدیکترین

-97فاصله 7

همسایه

واحد)
17/77

77/9

977

82/7

83/4

94/8

دقت کاربر

شیگرا

الگوریتم ماشین

48/7

13/7

977

31/2

81/3

49/3

دقت تولیدکننده

(مقیاس )97

بردار پشتیبان

جدول  -3مقادیر دقت تولید كننده ،دقت كاربر ،ضریب كاپا و دقت كلی كاربريهاي مختلف در سال 2002
ضریب

صحت

کاپا

کلی()%

7/88

17/87

7/19

17/81

7/14

14/42

7/83

17/77

39/77

7/77

87/1

7/87

جنگل

زراعت
آبی

فاقد
پوشش

دیم

مرتع

باغ

پارامتر آماری

الگوریتم

روش

گیاهی

14/4

17/7

977

977

977

24

دقت کاربر

14/4

87/3

977

977

17/4

47/4

دقت تولیدکننده

14/2

17/2

977

977

977

74/3

دقت کاربر

ماشین بردار

11

12/3

977

977

17/4

29/3

دقت تولیدکننده

پشتیبان

14/7

14/7

977

977

977

47/7

دقت کاربر

977

17/7

977

977

977

74/8

دقت تولیدکننده

14/7

14/8

13/7

17/4

14/7

27/4

دقت کاربر

14/4

84/4

977

17

14/7

71/9

دقت تولیدکننده

32/9

38/9

977

977

83/4

93/1

دقت کاربر

34/8

49/2

977

24

19/8

37/1

دقت تولیدکننده

حداکثر احتمال

پیکسل مبنا

شبکه عصبی
جنگل تصادفی
شیگرا (مقیاس

الگوریتم

 -2فاصله 3

نزدیکترین

واحد)

همسایه

12/8

977

977

14/2

17

29/7

دقت کاربر

شیگرا

الگوریتم ماشین

81/8

39/1

977

17/1

13/1

71/7

دقت تولیدکننده

(مقیاس )3

بردار پشتیبان

جدول  -2مقادیر دقت تولید كننده ،دقت كاربر ،ضریب كاپا و دقت كلی كاربريهاي مختلف در سال 2018
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ضریب
کاپا

صحت
کلی()%

7/14

17/99

7/14

17/48

7/17

14/21

7/19

14/21

37/77

7/79

84/42

7/87

فاقد
پوشش
گیاهی

دیم

مرتع

باغ

پارامتر آماری

11/7

81/4

977

977

977

74/3

دقت کاربر

11/2

34/7

977

977

977

84/2

دقت تولیدکننده

13/2

87/7

977

977

977

12/1

دقت کاربر

977

13/8

977

977

977

48/2

دقت تولیدکننده

جنگل

زراعت
آبی

14/2

87

977

977

18/7

977

دقت کاربر

977

13/8

977

977

977

9/99

دقت تولیدکننده

14/7

84/7

977

977

977

77

دقت کاربر

13/4

13/8

977

977

977

77/7

دقت تولیدکننده

14/8

977

977

27/2

81/7

74

دقت کاربر

84/4

47

977

17/9

74/3

72/1

دقت تولیدکننده

11

33/9

977

79/3

17

74/4

دقت کاربر

84/1

77

977

977

977

72/1

دقت تولیدکننده

الگوریتم

روش

حداکثر احتمال

پیکسل مبنا

ماشین بردار
پشتیبان
شبکه عصبی
جنگل تصادفی

شیگرا
(مقیاس -2
فاصله 3
واحد)

الگوریتم
نزدیکترین
همسایه

شیگرا
(مقیاس
)97

الگوریتم ماشین
بردار پشتیبان

شکل  -2طبقهبندي تصویر براي منطقه مورد مطالعه در سال  1891با استفاده از

شکل  -8طبقهبندي تصویر براي منطقه مورد مطالعه در سال  2002با استفاده از روش

روش ماشین بردار پشتیبان

شبکه عصبی

شکل -9طبقهبندي تصویر براي منطقه مورد مطالعه در سال  2018با استفاده از روش ماشین بردار پشتیبان
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مقایسه دقت روشهای پیکسلمبنا و شئگرا در طبقهبندی کاربری...
بعد از تولید نقشهها و به دست آوردن خروجی مدنظر،

اراضی دیم در طی این سالها به میزان 977/81

مساحت هریک از طبقات طبقهبندی شده به بر اساس

کیلومتر مربع افزایش ( 99/32درصد) ،اراضی

الگوریتم منتخب استخراج شد .براساس دو پارامتر

کشاورزی آبی  44/44کیلومتر مربع افزایش (7/17

آماری ضریب کاپا و دقت کلی به ترتیب بیشترین دقت،

درصد) ،باغ  21/97کیلومتر مربع کاهش ( 2/7درصد)،

مربوط به روشهای پیکسل مبنا (به ترتیب روشهای

جنگل  998/12کیلومتر مربع افزایش ( 97/72درصد)

ماشین بردار پشتیبان و شبکه عصبی) میباشد .در

و کاربری مرتع نیز به میزان  232/7کیلومتر مربع

جدول  4وسعت و سهم طبقات پوشش اراضی منطقه

کاهش ( 24/77درصد) یافته است .مطابق جدول 4

مورد مطالعه در طی سالهای  9183و  2791برآورد

مشاهده میشود در طی این سالها مساحت مراتع به

شده است .تصاویر وآنالیز حاصل از بررسی تغییرات

میزان  24/77درصد کاهش یافته و جای خود را تقریب ًا

نشان داد که واضحترین تغییری که با مقایسه ،نقشه-

به دیمزارها دادهاند ،علت این امر را میتوان وجود اکثر

های کاربری تهیه شده مشاهده میشود ،تغییر سطح

اراضی کشاورزی این منطقه بر دامنههای شیبدار

کاربریها با رشد مناطق مسکونی ،دیم و جنگل شهری

دانست ،زیرا با گذر زمان ،مواد حاصلخیز اراضی زراعی

است و این گسترش به صورت مستمری با کاهش

به آسانی شسته شده و به مرور زمان بازده و کارایی

کاربری مرتعی همراه بوده است .بدینصورت که از سال

خود را از دست داده و رها میشوند و جای خود را به

 9183تا سال  2791مساحت کاربری مسکونی بیش

دیمزارها میدهند.

از  1/913کیلومتر مربع افزایش یافته است و در مقابل
جدول  -8وسعت و سهم طبقات پوشش اراضی منطقه مورد مطالعه در طی سالهاي  1891و 2018

9183

سال

2791

2772

درصد
تغییرات

کاربری

مساحت
(کیلومترمربع)

درصد
سهم

مساحت
(کیلومترمربع)

درصد سهم

مساحت
(کیلومترمربع)

درصد
سهم

مسکونی

4/84

7/47

1/8

7/88

94/773

9/24

+0/92

باغ

74/74

7/94

2/97

7/91

7/91

7/44

- 2/9

دیم

927/28

97/3

42/49

4/78

249/93

22/42

+11/12

فاقد پوشش
گیاهی

93/22

9/44

77/8

7/21

94/22

9/77

- 0/19

جنگل

292/73

98/11

421/4

78/74

779/41

21/79

+10/92

مرتع

399/77

77/4

478/18

49/83

478/37

71/93

- 22/33

زراعت آبی

98/79

9/3

927/78

97/34

77/77

4/77

+3/83

 .4بحث و نتیجهگیری
یکی از منابع مهم در مدیریت عرصههای منابع طبیعی،
استفاده از تصاویر ماهوارهای جهت بررسی تغییرات
پوشش اراضی میباشد .در این تحقیق ،کاربری اراضی

در حوضه سملقان با استفاده از چهار روش مبتنی بر
رویکرد پیکسل مبنا و دو الگوریتم طبقهبندی ماشین
بردار پشتیبان و نزدیکترین همسایه مبتنی بر رویکرد
شئگرا در  7سال  2772 ،9183و  2791مورد بررسی
قرار گرفت .به منظور ارزیابی این چهار روش ،از چهار
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شاخص دقت تولید کننده ،دقت کاربر ،ضریب کاپا و

بهبود کیفیت تصاویر در سنجنده جدید لندست است

دقت کلی استفاده شد .نتایج حاصل از شاخصهای

و الگوریتم ها و ابزارهای جدید دریافت و پردازش در

ارزیابی دو روش نشان میدهد که دقت کلی و ضریب

ماهواره جدید میباشد ( ;Akar and Güngör, 2012

کاپا در روش پیکسل مبنا ،در سالهای  9183و 2791

.)Ildormi et al., 2017 ;Duarte et al., 2016

با استفاده از الگوریتم ماشین بردار پشتیبان و در سال

تحقیقات نشان داده است که روش ماشین بردار

 ،2772با استفاده از الگوریتم شبکه عصبی بالاترین

پشتیبان یکی از روشهای بسیار دقیق بوده که قادر

مقادیر را داشته است (جدول  .)9همچنین الگوریتم

است مشکلات موجود در اختلاف غیرمتعادل میان

ماشین بردار پشتیبان در طبقهبندی شیءگرا در سه

نمونههای تعلیمی را حل کند ( ;Hopkins, 1988

دوره مورد بررسی ،مقادیر بالاتری در مقایسه با الگوریتم

 .)Jensen, 2005در بیشتر تحقیقاتی که در زمینه

نزدیکترین همسایه نشان داده است .بهگونهای بهترین

مقایسه الگوریتمهای طبقهبندی تصاویر میباشند

الگوریتم طبقهبندی کاربری اراضی در روش شیءگرا با

روش ماشین بردار پشتیبان را به عنوان روشی قوی

الگوریتم ماشین بردار پشتیبان و برای سالهای9183و

معرفی نمودهاند .از آنجمله تحقیق  Brianو

 2791با مقیاس  97و سال  2772با مقیاس  3می-

همکاران( )2799در مطالعهای در تایلند به مقایسه سه

باشد .علت دقت و توانایی بالای الگوریتم ماشین بردار

روش ماشین بردار پشتیبان ،حداکثر احتمال و شبکه

پشتیبان جهت طبقهبندی سالهای  9183و  2791را

عصبی در تهیه نقشه کاربری اراضی پرداختند .نتایج

میتوان اینگونه بیان نمود که این روش از قوانین

تحقیق نامبردگان نشان داد روش ماشین بردار

بهینهسازی جهت مکانیابی مرزهای بهینه کلاسهای

پشتیبان با ضریب کاپا  ، 14/94دقیقترین روش بوده

کاربری استفاده مینماید ،در نتیجه جایگزین مناسبی

و روش حداکثر احتمال در رده بعدی قرار داشته است.

برای سایر الگوریتمهای معمول طبقهبندی میباشد.

بررسی تغییرات سطح در دوره آماره 9183-2791

نتیجه مطالعات پیشین توسط محققان مختلف نیز،

نشان میدهد که تغییر سطح کاربریها با رشد مناطق

تایید کننده این مطلب بود که روشهای پیکسل مبنا،

مسکونی ،گسترش دیم و جنگل بوده که به صورت

میتواند نتایج مناسبی در تولید نقشههای کاربری

مستمری با کاهش کاربری مرتعی همراه بوده است.

اراضی داشته باشد و انتخاب مناسبترین روش ،بستگی

بدینصورت که از سال  9183تا سال  2791مساحت

به کیفیت تصاویر ،نوع سنجنده ثبت کننده تصاویر،

اراضی مسکونی ،اراضی دیم و زراعت آبی نیز افزایش و

شرایط ارتفاعی و جوی منطقه و همچنین ،دقت مورد

در مقابل کاربری مرتع کاهش یافته است .به دلیل قرار

نیاز کاربر دارد .مطابق جدول  ،9مقادیر الگوریتم

داشتن اکثر اراضی کشاورزی این منطقه بر دامنههای

حداکثر احتمال و ماشین بردار پشتیبان برای سال

شیبدار ،گذر زمان سبب شسته شدن مواد حاصلخیز

 ،2791ضریب کاپا و دقت کلی دارای تفاوت بسیار کم

اراضی زراعی و جنگل شده و به مرور زمان جای خود

از هم میباشند .همانطور که مشخص است کلیه

را به دیمزارها میدهند .در سالهای اخیر اغلب

سنجهها برای سال  2791بهبود مییابند و تفاوت بین

تحقیقات انجامشده درزمینة تغییرات کاربری اراضی

ارزشها در الگوریتمهای مختلف کم میشود .دلیل آن

ازجمله پژوهشهای صورت گرفته توسط  Duroو
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...مقایسه دقت روشهای پیکسلمبنا و شئگرا در طبقهبندی کاربری
کاربری متنوع و زیاد را داشته و میزان صحت بالایی را

 بیشتر بر،)2794(  و همکارانMa ،)2792( همکاران

در کالیبره نقاط با مشاهدات میدانی و نقشه واقعیت

روی تغییر کاربری اراضی از جنگل به زراعت متمرکز

زمینی نشان داده است که نتایج تحقیق حاضر با

بوده است و تعداد کلاسهای کاربری در نظر گرفتهشده

 و همکارانMd Abdullah مطالعات انجام شده توسط

 درحالیکه امروزه کلاسبندیهای.محدود بوده است

. همخوانی دارد،)2797( و همکارانLi ) و2791(

مبتنی بر روشهای یادگیری ماشین بردار نقش مؤثری
در استخراج تغییرات کاربری اراضی در کلاسهای
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