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 مقاله پژوهشی

 بندی در تهیه نقشه کاربری اراضیطبقههای روش انواع مقایسه دقت

 شهر یزد( :)مطالعه موردی 
 زدی زد،یدانشگاه  ،یعیدانشکده منابع طب ،یابانیمناطق ب تیریارشد مد یکارشناس،  1یمرضیه خزاع

 زدی زد،یدانشگاه  ،یعیدانشکده منابع طب اریاستاد زارع، محمد
 زدی زد،یدانشگاه  ،یعیدانشکده منابع طب اریاستاد محمدحسین مختاری،

 زدی زد،یدانشگاه  ،یعیدانشکده منابع طب اریاستاد آناهیتا رشتیان، 
 زدی زد،یدانشگاه  ،یعیدانشکده منابع طب ،یابانیو کنترل مناطق ب تیریمد یدکتر یدانشجو، آبادفهیمه عربی علی 

 چکیده
ای و آشکارسازی تغییرات به ویژه ماهواره ریتصاو یبندگوناگون در زمینة طبقه یهابا توسعة روش

نقشه کاربری و پوشش اراضيی در منياطق    هیته یترین روش برادر دهة اخیر، انتخاب بهترین و صحیح
 یابير  یبنيد طبقيه  تمیالگيور  سيه یپيژوهش مقا  نیي ا یافزونی داشته است. هدف اصلمختلف رشد روز

منظيور، ههيار طبقيه     نیي دکان است. بيه ا ار-زدیدر منطقه خشک دشت  نیپوشش سطح زم یبندطبقه
جياده    ،ی، مرتيع ، کشياورز   ،یمناطق مسکون ر،یبا یاردکان )شامل اراض_زدیدر دشت  یاراض یکاربر

از سيطح منطقيه بيا اسيتفاده از      یآموزشي  یهيا شد. سيس  نمونيه   نییتع یاماهواره ریبااستفاده از تصاو
شيد.   یجمع آور یدانیم دیگوگل ارث و بازد ریتصاو ،یاماهواره ری، تصاو1007777 ییهوا یهاعک 

در محيدوده ميورد مطالعيه     یاراض یکاربر یهاکالس ر،یتصاو یهایژگیدر مرحله بعد، با استفاده از و
 یی،فاصيله ماهياونو  صورت به یبندها، طبقهکالس یریپذکیتفک زانیو پ  از مشخص نمودن م نییتع

شيبکه  ، یجعبيه ا ، کدگيذاری بياینری  ، نیانگیي حداقل فاصله از م، ماشین بردار پشتیبان ،حداکثر احتمال
 روش نشان داد کيه روش اسيتفاده   8 نیدقت ا یابیارز جیانجام شد. نتا  یفیط هینقشه بردار زاو، عصبی
 یروش هيا  گير یبيه د  نسيبت  ،یی، ماشین بردار پشتیبانفاصله ماهاونو ،حداکثر احتمال هایتمازالگوری
 .برخوردار است یشتریاز دقت ب ،یطبقه بند

 .یزد، ضریب کاپا، نظارت شده طبقه بندی روشکاربری اراضی،  کلیدی: کلمات

                                                           
 khazaei3000@gmail.com               نویسنده مسئول0                                                         -1 
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 مقدمه
شامل انواع بهره برداری از زمین به منظيور رفيع نیازهيای گونياگون انسيان      کاربری اراضی 

یکی از پیش شرط های اصلی برای استفاده بهینه از زميین، اطيالع از الگوهيای کياربری      .است
و دانستن تغییرات هرکدام از کاربری ها در طول زمان است )فیضی زاده و همکياران،   سرزمین
1881 .  

 هیسيتر، ) شيود ی موجود در بخشيی از زميین گفتيه ميی    پوشش اراضی به نوع سطح فیزیک
های مختلف آن و به بخشهای انسانی در از انواع پوشش سطح زمین و فعالیت . آگاهی 0778

هيای مختليف از   ن اطالعات پایه برای برنامه ریزیاستفاده از زمین، به عنواهگونگی بیان دیگر 
نقيش   ،ایاز تصاویر ماهواره تهیه شدههای پوشش اراضی ای برخوردار است. نقشهاهمیت ویژه

  .  0777کنورن،کند )می بازیای و ملی های منطقهمهمی در ارزیابی
ای، تنيوع طیفيی و   از دور به عليت تکيرار دوره  ی سنجش هاداده ،دهه گذشتهسه در طول 

 بسيیار رادیومتریک، دید یکسارهه و فرمت رقومی مناسب برای پردازش در کامسیوتر، منبيع داده  
 آیيد سرزمین بيه حسياب ميی   های پوشش ردهای گوناگون از جمله تهیه نقشهبرای کارب مناسبی
  .  0778 و همکاران، )ژانگ

 در گذشيته،  یا تشخیص تغییيرات اسيت،   محیط سنجی پایشه دور یکی از کاربردهای ویژ
رداری معميولی بيزرم مقیياس صيورت     های میيدانی و عکي  بي   بر اساس روش پایش محیط

یی دارد و آهيای کوهيک و قابيل دسترسيی کيار     فت. بدیهی است این روش برای محیطگرمی
تشخیص نیسيت،  ل ن روش قابایاند، در و سخت گذر واقع شدهمنابعی را که در مناطق کویری 

 ای ی مياهواره هيا داده اسيت.  هزینه و وقت قابيل تيوجهی  در ضمن روش میدانی نیاز به صرف 
ه های دور و همچنيین گسيتر  به ویژه برای محلتوان تشخیص دقیق و جزئی تغيیرات محيیطی 

 .دهدمیرا هم کاهش های مطالعه جویی در وقت و هزینهوسیع را داشته و افزون بر صرفه
در مناطق کوهستانی زاگيرس از  تهیه نقشه کاربری اراضی جهت   ، 1881) شتایی و عبدی 
 %80، و ضيریب کاپيای   %71میزان صيحت کليی    استفاده نموده وبه  +ETM سنجنده هایداده
در تهیه کياربری اراضيی    +ETMای سنجندههای و نتایج نشان دهنده قابلیت داده یافتند.دست 

 است.نی عمده در مناطق کوهستا

در تهیيه نقشيه    +ETM سينجنده  به منظور ارزیيابی داده هيای    ، 0771)اسکات و مارک )

را بيا اسيتفاده از    %5/17ایاوت متحده صحت کلی  شش اراضی در جنگل های فورت بنینگپو

 نمودند.  اراضی تاییدکاربری به دست آوردند.  17الگوریتم حداکثر احتمال برای 
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 هامواد و روش

 منطقه مورد مطالعه صوصیاتخ

 
 موقعیت منطقه مورد مطالعه -8 شکل

  
ارتفياع   دقیقه شرقی قيرار دارد.  07درجه و  55دقیقه شمالی و  55درجه و  81شهر یزد در 

یزد در کمربند خشک و نیمه خشک نیمکره شيمالی در   .استمتر  1087شهر یزد از سطح دریا 

 شيیرکوه و خرانيق قييرار گييرفته اسييت      هيای ای وسیع و خشک و محصور بین رشته کوهدره

سياونه یيزد    بيارش   میيانگین  ترین شهرهای کشور اسيت شهر یزد یکی از کم بارش.  1)شکل

نوسان درجه حيرارت در زمسيتان و تابسيتان و حتيی در شيب و روز       است.متر میلی 11حدود 

اسيت. میيانگین روزانيه     ثبت شده C07° لو حداق C 55°دما به مطلق بسیار زیاد است. حداکثر

 .است -C 0/07° تا 7/11ال بین دما برای تمام س
 

  های مورد استفاده:داده

بيه   0و 5مياهواره لندسيت     +ETMو  TMهایهای رقومی سنجندهدر این تحقیق از داده

 استفاده  0711 و 0777  سال می  18, 8 به ترتیب مربوط به تاریخ 88 و ردیف 110شماره گذر

 .استنشان داده شده 1در جدول سنجنده مورد استفاده است. خصوصیات شده 
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 خصوصیات سنجنده مورد استفاده -8جدول 

 سنجنده
اندازه 
پیکسل 
 )متر 

 هاباندهای سنجنده

B 
 نانومتر

G 
 نانومتر

R 
 نانومتر

NIR 
 نانومتر

SWIR 
 میکرومتر

TIR 
 میکرومتر

Landsat TM  
عرض نوارجاروب 

185 Km *185 

87 
107 

557-507 507-177 187-177 017-777 
1555-1505 
0578-0585 

1755-1055 

Landsat ETM +
عرض نوار 
 185جاروب 

*185 Km 

87 
17 

557-515 505-175 187-177 005-777 
1555-1505 
0577-0585 

1755-1055 

 

 روش کار
زمین مرجع شيد.   0بر اساس لندست 5لندستبرای طبقه بندی پوشش اراضی ابتدا تصویر 

سس  منطقه مورد مطالعه از تصویر جدا گردید و در گام بعدی، با استفاده از باندهای تصویر و 

 0اجرای الگوریتم های نظارت شده طبقه کننده، طبقات پوشيش اراضيی تفکیيک شيد. شيکل      

 دهد.را نشان می مراحل مختلف انجام این تحقیق

 
 نمودار مراحل تحقیق -2 شکل
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 نظارت شده بندیطبقه

 ميورد  در جيانبی  اطالعيات  سری یک به نیاز تصاویر بر عالوه که بندی طبقه هایروش به

 ،پذیراسيت  نيا  اجتنياب  امری آن در انسانی عامل دخالت و دارد نظر مورد هایکالس و منطقه

طبقه بنيدی  های گوناگون روش هدف از این تحقیق مقایسه  .گویندمی شده نظارت بندی طبقه

  هایو تهیه نقشه پوشش سطحی و کاربری اراضی شهر یزد با استفاده از سنجنده نظارت شده 

ETM+ و TM لندست است. ماهواره   

 

 پیش پردازش و آماده سازی تصاویر

 الف( تصحیح هندسی

ی معادله وسیلهه با استفاده از نقاط کنترل زمینی و بلندست ویر اتصحیح هندسی تص

هيا  و جياده  هيا رفت. نقاط مشترک از تقياطع خیابيان  اول صورت گای درجه هند جمله

تصيویر بيا    شيد. روش نزدیکترین همسایه، انجيام   بهگیری مجدد انتخاب و عمل نمونه

 پیکسل .  نیمکمتر از )زمین مرجع شد  پیکسل5/7نقطه و دقت  58استفاده از 

 ب( تولید تصویر رنگی

  استفاده گردیيد.  OIF)از شاخص مطلوبیت  ،به منظور انتخاب بهترین ترکیب رنگی

آنهيا بيا اسيتفاده از    ابتدا انحراف معیار باندهای تصویر محاسبه و سس  میزان همبستگی 

مشخص شد. با داشتن مقادیر مذکور یعنيی همبسيتگی و     PCA)صلیاهای آنالیز مولفه

مربيوط    OIF)برآورد شد. باوترین مقيدار    OIF)واریان  بین باندهای تصویر شاخص

به بهترین ترکیب باندی برای تهیه تصویر رنگی بوده که دارای ضریب همبستگی کمتير  

 .  8)جدول و واریان  باوتری است

رقيومی برخيی از خصوصيیات     هيای نقشيه بيرای تهیيه     ،1881)اکبری و همکاران 

را از منطقيه شيمال    1887مربيوط بيه شيهریور   +ETM سنجندههاییداده ،خاک شیمیایی

بيه بهتيرین    یيابی دسيت  منظوربه. قراردادند وتحلیلتجزیهغربی شهرستان اصفهان مورد 
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مختليف زمینيی از شياخص مطلوبیيت      هایپدیدهترکیب باندی در شناخت عوارض و 

 شد.استفاده 

بيه بررسيی    +ETMو  TMنیز با استفاده از تصياویر    ،0777)ونگ کیان و همکاران 

شيهری در شيهر یيانزو پرداختنيد. آنهيا بيرای تهیيه         هشم انداز هایتغییرات الگوهای 

بهتيرین   OIF تصاویر رنگی کاذب از شاخص مطلوبیت استفاده نمودند. بير طبيق نتيایج   

  . ETM+ ( 0-5-1و  TMترکیب باندی برای تصویر 

 
 

 شهر یزد برای ETMوTMدر ترکیب باندهای مختلف  OIFمقادیر  -9جدول 

 +ETMتصاویر  TMتصاویر 

 OIFمقدار   ترکیب باند OIFمقدار    ترکیب باند

0-5-1 

0-5-1 

0-5-0 

0-5-5 

5-5-1 

0-5-8 

85/08 

57/00 

78/07 

07/07 

08/07 

15/07 

0-5-1 

0-5-1 

0-5-0 

0-5-8 

0-5-1 

0-5-8 

18/05 

87/00 

17/00 

00 

71/01 

0/07 

 

 پردازش تصاویر

بندی نظارت شده، ابتدا نواحی کوهکی در تصویر کيه از حیي    طبقهبه منظور انجام 

برخوردار بودنيد،   ها حالت یکنواختی داشته و از پراکنش خوبینآارقام  ،مقادیر بازتابی

نيد  در مرحله بعد، پ  از انجيام محاسيباتی مان   .های تعلیمی انتخاب شدبه عنوان نمونه

ها با توجه به باندهای مورد اسيتفاده و  مونههای طیفی نتعیین میانگین و واریان  ارزش

در میزان صحت کياربرای هير روش محاسيبه گردیيد.     ، بندیطبقهالگوریتم  انواع انجام 
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، مناطق شهری، جاده پوشش گیاهی طبقه از پوشش اراضی شامل اراضی بایر، ههارآخر 

  .5 )جدول استخراج شد

 طبقات پوشش اراضی و توصیف -4 جدول

 توصیف نام طبقه کد

8 

2 

9 

4 

 اراضی بایر

 اراضی شهری

 پوشش گیاهی

 جاده

 و آیش مناطق به شکل خاک یا زمین لخت

 مناطق مسکونی، تجاری، صنعتی

 مناطق کشاورزی و فضای سبز

 هاها و اتوبانجاده

 

 نتایج

 هيای الگيوریتم هيا  بنيدی نظيارت شيده داده   طبقيه جهت  انتخابی الگوریتم 8 ازمیان

Mahalanobis distance،Maximum likelihood ، Support vector machine  تنسب 

 .  8و شکل )  5)جدول  کاپا بیشتری برخوردار هستند ها از ضریببه دیگر الگوریتم

 

0777و0711مقادیر ضریب کاپا برای تصاویر سال های  -5جدول  
 انواع الگوریتم طبقه بندی

 نظارت شده

 صحت کلی

2000سال  

 ضریب کاپا

2000سال  

 صحت کلی

2088 

 ضریب کاپا

2088 

Mahalanobis distance 
Maximum likelihood 

Support vector machine 
Spectral angel mapper 

Minimum distance 
Binary encoding 
parallelepiped 

Neural net 

50/71  

81/75  

81/75  

78/77  

70/77  

81/10  

71/50  

10/55  

75/7  

75/7  

75/7  

81/7  

81/7  

57/7  

80/7  

08/7  

17/78  

77 

87/71  

18/87  

57/75  

55/57  

11/11  

10/55  

70/7  

78/7  

75/7  

85/7  

78/7  

87/7  

55/7  

08/7  
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 2000و 2088 یهاسال یکاپا برا بینمودار درصد ضر -9 شکل

 

 1/18پوشيش گیياهی از   که درصد نشان داد Maximum likelihoodنتایج الگوریتم     

درصيد بيه    5/08منياطق بيایر از    درصيد و 0711درصيد در سيال   10بيه    0777درسال 

 هيای شود که در شکلر دیگر طبقات سیرافزایشی دیده میددرصد کاهش داشته و 5/10

 است.  نقشه کاربری اراضی نشان داده شده 5و 5
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 شهر  2000مربرط به سال   یپوشش اراض یبندنقشه طبقه -4شکل 

 

 
 شهر یزد 2088مربرط به سال  پوشش اراضی  بندینقشه طبقه -6شکل 
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سياله نشيان    11ربری را طيی دوره  مسياحت و تغییيرات کيا    5و شکل  5جدول 

 دهد. می
 

 ساله شهر 88مقایسه مساحت و درصد تغییرات کاربری ها طی دوره زمانی  - 5 جدول

 ینوع کاربر
 0711سال 0777سال 

 راتیینوع تغ
 درصد مربع )متر مساحت درصد )متر مربع  مساحت

 کاهش 10/10 1/10701817 85/18 7/18187708 یاهیپوشش گ

 شیافزا 10/55 7/58588115 05/58 5/58105808 یمسکون

 کاهش 55/11 1/11857105 77/00 0/00008808 ریبا

 شیافزا 15/10 0/11757851 51/7 7070881 جاده

 

 
 2000و  2088سال  یدرصد مساحت کاربر سهیمقا - 8 شکل

 

 سال 88پایش تغییرات پوشش اراضی طی 

در  crossسيال از   11در این قسمت به منظور بررسی تغییرات صورت گرفتيه طيی   

میزان درصد تغییرات هریک از طبقيات را بيه    0نرم افزار الوی  استفاده گردید. جدول 

 دهد.نشان می 0777-0711دیگر طبقات در دوره زمانی 
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 2000و 2088های  از مقایسه طبقه بندی تصاویر سال نتایج حاصل -8 جدول

2000 
 جاده بایر مسکونی پوشش گیاهی

2088 

 پوشش گیاهی

 مسکونی

 بایر

 جاده

09/80 

98/8 

65/0 

20/0 

01/6 

89/91 

82/1 

81/2 

45/8 

58/2 

42/82 

05/0 

21/2 

52/6 

11/8 

98/5 

 

مشخص است، بیشيترین تغییيرات مربيوط بيه تبيدیل پوشيش        0همانطور که از جدول 

 .  گیاهی و بایر به اراضی مسکونی است

 

 گیرینتیجه

تصمیم گیيران و محققيان    موردنیازاطالعات بهنگام و دقیق در مورد پوشش اراضی، 

 هيای داده، استفاده از  سرزمین کاربری هاینقشهدر همه سطوح است. امروزه برای تهیه 

 ازجملييهبسييیار معمييول اسييت  ازدورسيينجشکمييی در علييم  هييایروشو  ایميياهواره

کشياورزی   هيای زميین وردن اطالعات آدست ه ، بسرزمینپوشش  هاینقشهکاربردهای 

ميدیریت و   ،جدید و دارای قابلیت بالقوه و مناسب برای کشت هایزمینبرای شناسایی 

نيواحی   هایریزیبرنامهمحصووت کشاورزی و شناسایی و  کمی وبرآورد اوضاع کیفی 

 شهری و صنعتی است.  

گونياگون   هيای روشاز  یيزد  شيهر تهیه نقشه پوشش اراضی  منظوربهدر این تحقیق 

 Mahalanobis distance، Maximum هيای الگيوریتم شيامل   شيده نظيارت  بنيدی طبقه

likelihood ،  Support vector machine،Minimum distance ، Binaryencodinding، 

parallelepiped  ، Neural net، Spectral angel mapper   کيالس   ههيار استفاده شد و

استخراج گردیيد. نتيایج نشيان     جاده و اتوبان، مناطق شهری، گیاهیپوشش اراضی بایر، 
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 Mahalanobis distance،Maximum likelihood ، Support vectorداد کيه الگيوریتم   

machine   بياوتری برخيوردار اسيت. طبقيه بنيدی کننيده       و ضيریب کاپيای   از صحت

Maximum likelihod هيای سينجش از   دههای طبقه بنيدی دا ترین روشیکی از متداول

ای است. بيا توجيه   طبقه بندی رقومی تصاویر ماهواره دور بود که تکنیک مناسبی جهت

، مناطق شهری در مقایسه با سایر طبقات احتمالدست آمده از روش حداکثر ه به نتایج ب

دارای رونيد  هيا   جياه  راه هاوهمچنین  .استدارا را ساله  11مساحت در دوره  بیشترین

کيه  دهيد  نتایج کلی نشا ميی  کاهشی دارند.و مناطق بایر و پوشش گیاهی روند  افزایشی

عييات و جزئیييات دقیقييی را از ایيين سيينجنده اطال +ETMوTM هييایسيينجندهتصاویر

اورد و با توجه به دسترسی نسيبتا آسيان کياربران، ایين     های سطح زمین فراهم میپدیده

های پوشش اراضيی نقياط مختليف    نقشهعنوان منبع مناسبی در تهیه  تواند بهتصاویر می

 استفاده شود.
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در منيابع طبیعيی   . اشنایی با فن سنجش از دور و کياربر آن   1805).، عمجد ،زبیری، م.

 ای، عک  هوایی و فضایی . انتشارات دانشگاه تهران.  )اطالعات ماهواره

 دانشيگاه  انتشيارات  زميین.  علوم در دور از سنجش . کاربرد 1880) ،ک.علوی پناه، س

 .تهران

 از اسيتفاده  بيا  اراضيی  کياربری  نقشيه  . تهیيه  1805) م. مسعودی. ،علوی پناه، س. ک.

 مطالعيه  در جغرافیيایی  های اطالعيات سیستم و لندست ایماهواره رقومی هایداده

-15 0 1) 0مجله علوم کشاورزی و منابع طبیعيی   .فارس استان موک منطقه موردی

01. 

 در اطمینيان  عيدم  . مدلسيازی  1885،پ.)ضیائیان ،ح. ر. ،علیمحدی سراب، ع.، ربیعی

0 7فصيلنامه ميدرس.    .ایماهواره هایبندی داده طبقه اساس بر تغییرات آشکارسازی

70-177. 

. مبيانی سينجش از دور. هياپ اول، انتشيارات      1885) .ف ،رضيایی  ،ب. ،سفاطمی، 

 آزاده، تهران.  

هيای شهرسيتان   . اسيتخراج کياربری   1881) ک. ،ولیيزاده  ح.، ،فیضی زاده، ب.، عزیزی

، مجله آمایش. شماره سوم، دانشگاه 0ای لندست ان با استفاده از تصاویر ماهوارهملک

 آزاد اسالمی واحد مالیر. 

ای. انتشارات های موضوعی از تصاویر ماهواره. راهنمای تهیه نقشه 1888) میران، ح.مال

 سازمان جغرافیایی وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح، تهران.



 

  

 

 8931 تابستان و های جغرافیایی مناطق بیابانی، سال هفتم، شماره اول، بهارکاوش                          881

. ارزیييابی و  1881) ،ع.مخييدوم ، ه.،جعفييرزاده ،ع. ا. مخييدوم، م.، درویييش صييفت،  

. انتشيارات   GIS)هيای اطالعيات جغرافیيایی    ریزی محیط زیسيت بيا سيامانه   برنامه

 دانشگاه تهران.  

 تحت هایخاک طبقه بندی در ایماهواره تصاویر قابلیت بررسی . 1887) م. مسعودی،
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