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 .1استادیار ،دانشکدة جغرافیا و برنامهریزی ،دانشگاه تبریز ،تبریز ،ایران
 .2دانشجوی کارشناسی ارشد ،دانشکدة جغرافیا و برنامهریزی ،دانشگاه تبریز ،تبریز ،ایران

(تاریخ دریافت5921/29/92 :؛ تاریخ پذیرش)5921/20/91 :

چکيده
مطالعة حاضر ،مدلسازی تغییرات کاربری اراضی محدودة شهر ارومیه را بهمنظور آشکارسازی تغییرات انجامگرفته در اراض ی کش اورزی
مد نظر قرار داده است .در این زمینه تصاویر ماهوارهای لندست بهکار گرفته شد .سپس ،پردازش شیءپایه تص اویر م اهوارهای ب ا اما ال
فرایند سگانتسازی انجام گرفت و در مرحلة بعدی با بهینهسازی مقیاس سگانتسازی و تجزیة تصویر به مناصر تش کیلدهن دة آن ،از
انواع الگوریتمهای شیءپایه متناسب با شرایط فیزیکی و هندسی هر یک کالسهای کاربری اراضی بهکار گرفت ه ش د .در ط ول فراین د
پردازش تصاویر مالوه بر اطالمات طیفی ،از اطالمات مربوط به شکل ،هاگنی و بافت ( )GLCMبرای استخراج کاربریها استفاده ش د.
نتایج پژوهش نشان میدهد شهر ارومیه در طی  95سال گذشته گسترش فیزیکی زیادی داشته ،بهطوریکه مس احت آن از  7/39درص د
کل منطقة مورد مطالعه در سال  ،5939به  92/71در سال  5923افزایش یافته است .این افزایش با کاهش زمینهای کش اورزی جب ران
شده ،بهطوری که حجم وسیعی از اراضی کشاورزی مستعد مورد ساختوساز قرار گرفته است که بهمعن ای تخری ب اراض ی حاص لخی ز
بهویژه اراضی باغی در این منطقه بهخصوص در محدودة مسیر رودخانه شهرهای چای ،بند ،محور مهاباد ،محور سرو ،محور دریا ،و محور
سلااس بوده است .هاچنین ،نتایج این تحقیق در شناسایی قابلیت الگوریتمهای شیءگرا برای مطالع ات ش هری اهای ت زی ادی دارد و
میتواند راهگشای تحقیقات آتی در بهکارگیری الگوریتمهای کارآمد شیءگرا در پردازش تصاویر سنجش از دور ب رای مطالع ات ش هری
باشد.

کليدواژگان
اراضی کشاورزی ،تخریب اراضی زرامی ،تغییرات کاربری اراضی ،شهر ارومیه ،مدلسازی شیءپایه.
 نویسندة مسئول ،رایانامهsaid.salmani@yahoo.com :
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مقدمه و بيان مسئله
كاربري اراضي شامل انواع بهره برداري از زمين به منظور رفع نيازهاي گوناگون انسان است .یكي از
پيش شرط هاي اصلي براي به كارگيري بهينة زمين ،اطالعع از الگوهالاي كالاربري اراضالي و دانسالنن
تغييرات هر یک از كالاربري هالا در طالول زمالان اسالت (فيضاليزاده و حالایي ميررحيمالي.)6831 ،
آشكارسازي تغييرات شامل كاربرد مجموعة دادههاي چندزمانه بهمنظور مشخصكردن مناطقي است
كه كاربري و پوشش زميني آنها در تاریخهالاي مخنلال

تصالویربرداري ،تغييراتالي داشالنهانالد .ایالن

تغييرات ممكن است ناشي از تغييرات پوشش در كوتاهمدت مانند برف ،سيعب ،تغييالرات ،كالاربري
مانند توسعة شهري و تبدیل اراضي كشاورزي به كاربريهاي مسالكوني و صالنعني باشالد (ربيعالي و
همكاران ،6838 ،ص .)61داشنن آمار و اطععات بهنگام ،الزمة مدیریت صحيح عرصههاي طبيعالي
است .یكي از مباني مدیریت منابع طبيعي ،اطععات مربوط به نقشههالاي تغييالرات كالاربري اراضالي
است .اطعع از نسبت كاربريها در یک محيط و نحوة تغييرات آن در گذر زمان یكي از مهمتالرین
موارد در برنامهریزيها بوده و هست .با اطعع از نسبت تغييرات كاربريها درگذر زمالان ماليتالوان
تغييرات آتي را پيشبيني كرد و اقدامات مقنضي را انجام داد .با تویه به هزینة باال و بهنگالامنبالودن
تهية این نقشهها بهوسيلة عمليات زميني ،در سالهاي اخير ،بهكارگيري تصاویر ماهوارهاي بالهعنالوان
روشي كارآمد براي ارزیابي تغييرات محيطي مطرح شده اسالت (شالریاني .)6831 ،در حالال حاضالر
تكنولوژي سنجشازدور ( )RSبهنرین وسيله براي پایش تغييرات محيطي و اسنخراج كالاربريهالاي
اراضي است كه بيشنرین سرعت و دقت را دارد .با بهكارگيري دادههاي چندزمانة سنجشازدور بالا
كمنرین زمان و هزینه ،ميتوان نسبت كاربريهاي اراضي را اسنخراج كرده و سپس ،با مقایسالة آن
در دورههاي زماني مخنل

نسبت تغييرات را ارزیابي كرد .طبقهبندي تصالاویر رقالومي مالاهوارهاي

یكي از مهمترین روشها براي اسنخراج اطععات كاربردي محسالوب ماليشالود .در حالال حاضالر
طبقهبندي تصاویر رقومي مالاهوارهاي بالا دو روش كلالي پالردازش پيكساللپایاله و شاليءپایه انجالام
ميشود .روش پيكسلپایه كه مبنني بر طبقهبندي ارزشهاي عددي تصاویر اسالت ،و روش یدیالد
شيءگرا كه ععوه بر ارزشهاي عددي اطععات مربوط به محنوا ،بافت و زميناله را نيالز در فراینالد
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طبقهبندي تصاویر بهكار ميگيرد (اكبري و همكاران .)6831 ،بلسشكه ( )0161در مقالهاي با عنوان
«پردازش شيءگرا تصاویر براي سنجشازدور» اشاره ميكند كه براي اسالنخراج اطععالات كالاربري
اراضي از تصاویر رقومي ماهوارهاي روشهاي منفاوتي مطرح شده است كه هریک نقالاط ضالع

و

برتري خاص خود را دارند .در این زمينه روشهاي شيءگرا بهدليل بهالرهمنالدي از الگالورینمهالاي
دانشپایه توانسنه است بر ضع

روشهاي پيكسلپایه غلباله كنالد ( .)Blaschke, 2010, p.4تكنيالک

هاي شيءپایه برخعف روشهاي پيكسلپایه انواع الگورینمهاي هندسي ،ژئومنري ،شكل ،طيفي و
مكاني را بهكار ميگيرد و اننخاب مؤثرترین الگورینمها در این فرایند به تجربة زیادي در پالردازش
تصاویر نياز دارد .ععوه بر آن ،در بسياري از موارد الگورینمهالاي منعالدد ننالایج منفالاوتي را ارائاله
مي دهند و این موضوع در بسياري از موارد اننخالاب الگالورینم هالاي كارآمالد را بالا مشالكل موایاله
مي كند .بنابراین ،هر تحقيقي در زمينة بهكارگيري و ارزیابي قابليت الگورینمهاي شيءگرا ميتوانالد
نقشي مؤثر در بهبود ننایج مدلسازيهاي شيءپایه داشنه باشالد (
2016

& Goodin et al. 2015; Lindqist

 .)Annuzio,در زمينة موضوع تحقيق و بهكارگيري تكنيکهاي شيءگرا ،طبيال

محمالودي و

همكاران ( )0162با بهكارگيري روشهاي پردازش شيءگرا تصاویر ماهوارهاي در مناطق شالهري و
همچنين توابع  GLCMاقدام به اسنخراج عارضه كردند و به این ننيجاله رساليدند كاله بالهكالارگيري
اطععات بافني همراه با تلفيق سایر الیالههالاي اطععالاتي (چنالدمنظرهاي) باعال
تشخيص عارضههاي تصویر ميشود و دقت كلي و كاپا را افزایش ميدهالد

كالاهش ابهالام در

( Tabib Mahmoudi et

 .)al., 2014فيضيزاده و حایي ميررحيمي ( )6831تصاویر  TMلندست و  HDRماهوارة اسپات را
بهكارگرفنه ،تغييرات فضاي سبز شهر تبریز را با روش طبقهبندي شيءگرا مطالعه كردند (فيضيزاده
و حایي ميررحيمي .)6831 ،طبي

محمودي و همكاران ( )0168در مقالهاي با عنوان «یالک روش

ادغام چندتصميمه براي تشخيص عوارض با به كارگيري تصاویر چندزاویهاي» عارضههاي شالهري
را به روش شيءگرا اسنخراج كردند ( .)Tabib Mahmoudi et al., 2013رضایي مقدم و همكارانش
( )6831با به كارگيري تصاویر سنجندة  HDRماهوارة  SPOT5و با پالردازش شاليءگالراي تصالاویر
ماهوارهاي ،تغييرات كالاربري اراضالي ایالن تصالاویر را در محاليط نالرمافالزار  eCognationبالا روش
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پردازش شيءگرا نقشة كاربريهاي اسنان آذربایجان غربي تهيه كردند (رضالایيمقالدم و همكالاران،
 .)6831فيضيزاده ( )6831در پایاننامة كارشناسي ارشد خود روشهاي طبقهبندي پيكساللپایاله و
شيءگرا را در تهية نقشههاي كاربري اراضي یلگالة شالرقي دریاچالة ارومياله مقایساله كالرده اسالت
(فيضيزاده .)6831 ،چن و همكارانش ( )0111با بهكارگيري تصاویر ماهوارهاي  SPOTروشهالاي
طبقهبندي پيكسلپایه و شيءگرا را در اسنخراج اطععالات از تصالاویر مالاهوارهاي مقایساله كردنالد
( .)Chen et al., 2009منينفر و همكاران ( )6831در مقالهاي با عنوان تعيين نوع كاربري و پوشالش
اراضي به وسيلة دادههاي لندست  )ETM+( 7با روش شاليءگرا در منطقالة كاشالان و بالا نالرمافالزار
 eCognationپوششهایي از قبيل پوسنههاي نمكي ،تپههاي ماسهاي ،خاکهاي شالور و غيرشالور را
تفكيک كرده و بعد با بهكارگيري نمونههاي آموزشي صحت طبقهبندي را ارزیابي كردند (منينفر و
همكاران .)6831 ،یمعبندي پيشينة تحقيق نشان ميدهد روشهاي پالردازش شاليءگراي تصالاویر
ماهوارهاي به گسنرگي در پردازش تصاویر ماهوارهاي براي اهداف منعدد بالهكالار گرفناله ماليشالود.
همچنين ،با مرور تحقيقات انجام گرفنه ،مشخص مي شود پردازش شاليءگراي تصالاویر مالاهواره اي
انواع الگورینم هاي مكاني ،هندسي ،ژئومنري ،طيفالي ،آمالاري و محاسالباتي را در فراینالد پالردازش
تصاویر بهكار گيرند .در واقع ،این فرایند نوعي مدلسازي براساس رفنارهاي طيفي و ویژگاليهالاي
ژئومنري عوارض سطح زمين است .بدیهي است گسنردگي الگورینمهاي شاليءگرا و تعالدد آنهالا،
اننخاب الگورینمهاي مناس

و كارآمد را با مشكل موایه ميكند .تحقيق حاضر بالا بهالرهگيالري از

ننایج تحقيقات قبلي ،مدلسازي روند تغييرات كالاربري اراضالي اطالراف شالهر ارومياله را براسالاس
روش هاي شيءگرا مد نظر قرار داده است .ننایج این تحقيق در زمينة ارزیابي قابليت الگورینمهالاي
شيءگرا و شناسایي كارآمدترین آنها براي مدلسازي روند تخری

اراضالي اهميالت زیالادي دارد،

زیرا در این تحقيق الگورینم هاي ،بافت تصویر ،شكل ،ژئومنري ،آماري و طيفالي در تركيال

بالاهم

براي هر یک از كعسهاي كاربري بهكار گرفناله شالدهانالد و ایالن رویكالرد تلفيقالي الگالورینمهالاي
شيءگرا در تركي

باهم روش و مندولوژي كارآمدي را براي مالدلسالازي عالوارض سالطح زمالين

فراهم كرده است .ععوه بر این ،ننایج این تحقيق در شناسالایي محالدودههالاي بالاغي و كشالاورزي
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تخری شده بر اثر رشد شهري بسيار ارزشمند است و ميتواند اطععات دقيق را براي برنامهریالزي
و توسعة پایدار شهر اروميه فراهم كند.
مواد و روشها
محدودة مورد مطالعه و دادههای تحقيق

شهر اروميه مركز شهرسنان اروميه و اسنان آذربایجان غربي با وسعت  3777/8هكنار و در یلگهاي
به طول  71و عرض  81كيلومنر در كنار دریاچهاي اروميه واقع شالده اسالت .ارتفالاع ایالن شالهر از
سطح دریا  6868منر اسالت )رهنمالا و آفنالاب ،6818 ،ص .)677محالدودة مطالعاله شالهر ارومياله و
محدودة اطراف آن را شامل ميشود كه در مجمالوع ،مسالاحت  01037هكنالار را شالامل ماليشالود.
محدودة مورد مطالعه در شكل  6نشان داده شده است.

شکل  .1محدودة مورد مطالعه

شهر اروميه بهدليل واقعشدن در یكي از دشتهاي حاصلخيز منطقه و ویود آب كافي یكي از
قط هاي توليدات كشاورزي بهویژه در توليد سي  ،انگور ،گيعس ،گردو ،زردآلو و ...اسالت .ایالن
شهر در  81سال گذشنه گسنرش قابل تویهي داشنه است و بسالياري از محالدودههالاي اطالراف را
تحت پوشش قرار داده است .شكل  0تصاویر ماهوارهاي شهر اروميه را در سالهالاي بالين  6132و
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 0167نشان ميدهد .همانطور كه شكل  0نشان ميدهد نسبت توسعة شهري طي  86سال گذشالنه
با تخری

وسيع اراضي حاصلخيز كشاورزي و باغي همراه بوده است.

شکل  .2نمونههایی از تصاویر ماهوارهای سال  1891و  2112منطقة مورد مطالعه

در راسناي اهداف اصلي پژوهش ،تصاویر ماهوارهاي طي یک دورة 86سالاله و در دورة زمالاني
 6132تا  0167بهكار گرفنه شد .یدول  6مشخصات تصاویر ماهوارهاي بهكارگرفنالهشالده را نشالان
ميدهد.
جدول  .1تصاویر ماهوارهای بهکارگرفتهشده

تعداد

قدرت

قدرت

باند

تفکیک

رادیومتریک

81

3bit
3bit

R

تاریخ میالدی

سنجنده

تاریخ شمسی

ماهواره

6

6132/11/18

TM

6818/1/61

Landsat7

7

0

6131/13/02

TM

6813/1/0

Landsat2

7

81

8

6113/61/60

TM

6877/7/01

Landsat7

7

81

3bit

2

0118/17/66

ETM

6830/0/06

Landsat7

3

81

3bit

7

0111/17/00

TM

6833/2/86

Landsat7

7

81

3bit

1

0167/17/17

OLI

6812/2/01

Landsat3

1

81

60Bit

براي پردازش تصاویر مالاهوارهاي و اسالنخراج ننالایج فراینالد تحقيالق در محاليط نالرمافزارهالاي
 eCognitionوArc GIS 10.3

انجام گرفنه است .شكل  8نيز مراحالل اصاللي انجالامدادن تحقيالق را
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نشان ميدهد .همانطور كه در شكل  8نشان داده شالده اسالت ،پالژوهش حاضالر در چهالار مرحلالة
اصلي ،شامل آمادهسازي ،سگمنتسازي ،پيادهسازي الگورینمهاي شيءگرا و طبقهبندي و اسنخراج
ننایج انجام گرفنه است كه در بخشهاي بعدي مورد بح

و بررسي قرار ميگيرد.

پیشپردازش

سگمنتسازي با مقياسهاي مخنل
و اننخاب بهنرین مقياس سگمنتسازي
پردازش

بهكارگيري توابع بافني  GLCMدر اسنخراج كاربريها

طبقهبندي تصاویر و اسنخراج كاربريها

پسپردازش

شکل  .3فلوچارت و روند کلی پژوهش
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آمادهسازی تصاویر ماهوارهای

پيشپردازش دادهها معموالً بهمنظور آمادهسازي آنها براي ورود باله طبقالهبنالدي انجالام ماليگيالرد.
پيش پردازشهاي اصلي تصاویر در طبقهبندي عبالارتانالد از تصالحيح رادیالومنریكي و اتمسالفري،
تصحيح هندسي ،تفكيک باندها ،انجامدادن محاسبات تصویري ،و اعمال فيلنر.
نرمالسازی رادیومتریک (تصحيح رادیومتریک)

تصحيح هاي رادیومنریكي شامل آن دسنه از تصحيح ها ميشوند كه فقط روي دریالات خاكسالنري
اعمال ميشوند و با تغيير مقادیر آنها بهصورت مجزا (بهصالورت پيكسالل باله پيكسالل) ،سالعي در
یبران بعضي خطاهاي مویود دارند (فاطمي و رضایي .)6816 ،تصحيحهاي رادیومنریک در قبالال
تغييرات منظر ،نوردهي ،دید هندسي ،شرایط یوي و نویز سنجنده باید انجام گيرند .هر یک از این
شرایط به خصوصيات سنجندهها و شرایط زمان اخذ دادهها بسنگي دارند و شالامل تصالحيح هالا یالا
روشهاي حذف ميباشند (دالور و حسنلو ،)6810 ،كه در زیر تشریح شدهاند:
با تویه به اینكه تصاویر بهكارگرفنهشده در این پژوهش مربوط به سالهاي مخنل

ميباشند و

ععوه بر آن ،نوع سنجندهها هم منفاوت ميباشد ،بنابراین ،بایالد تصالحيحهالاي رادیومنریالک بالراي
هماهنگسازي تصاویر انجام گيرد .بنابراین ،باید ارزش رقومي ( )DNثبتشده از یک پيكسل معين
كه در سال هاي مخنل  ،تحت تأثير زاویة دید ،موقعيت و زاویة خورشيد و شرایط اتمسفري قالرار
ميگيرند ،خطاهاي آن رفع شود (فرزادمهر و همكاران ،6831 ،ص .)820براي انجالامدادن تصالحيح
رادیومنري با تویه به ماهيت یداگانة تصاویر بهكارگرفنهشده ،فرمولهاي یداگانالهاي ارائاله شالده
است .براي تصحيح رادیومنري تصاویر سنجندة  TMلندست  ،7در اولين گام ارزشهاي رقومي به
تابش طيفي 6تبدیل ميشود كه این عمل با بهكارگيري ضرای

كاليبراسيون سالنجنده و بالا رابطالة 6

انجام ميگيرد (.)Gyanesh et al., 2009, p.897
() 6
1. Radiance
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تابش طيفي

(sr μm

،(m2

ضرای

و

كاليبراسيون سنجنده،

و

حداقل و حداكثر گام كاليبرة مقدار پيكسل منناظر كاليبرة ارزش رقالومي پيكسالل ( )077-1اسالت.
همچنين ،براي تبدیل ارزشهاي  DNبه تابش طيفي در تصالاویر لندسالت  7بالراي سالنجندة

ETM

فرمول  0بهكار گرفنه ميشود.
Lλ = (Gain × DN) + Bias

() 0

كاليبراسيون و  DNارزش رقومي پيكسل است .در مرحلة بعالد

كه در آن  Gainو  Biasضرای

مطابق با رابطة  8مقدار تابش طيفي به بازتاب طيفي 6تبدیل ميشود.
() 8
 :بازتاب طيفي بدون واحد بين صفر تا یک،8162: ،

 :تابش طيفالي در دریچالة سالنجنده،

 :مجذور فاصلة زمين و خورشيد براساس واحد نجالومي،

 :ارتفالاع خورشاليد : ،زاویالة

خورشيد در هنگام تابش در زمان ضبط تصویر

ماهوارهاي.

براي تصحيح رادیومنري تصویر سنجندة  OLIماهوارة لندست  ،3مرحلة اول براي تبالدیل

DN

به ارزشهاي طيفي فرمول  2بهكار گرفنه شده است.
()2
كه در این فرمول،
پيكسل ( )2117-1و

رادیانس،
ضری

ضری

چندگانة مخصوص هر باند،

ارزش رقالومي

تجمعي هر باند است .همچنين ،براي تبدیل مقادیر تالابش طيفالي

به بازتاب طيفي فرمول  7بهكار گرفنه شده است.
()7
1. Reflectivity
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 = ρλمقدار بازتاب طيفي Mρ ،ضری

چندگانة مخصوص هر باند و  Aρضالری

تجمعالي هالر

باند است ( .)Mischra et al., 2014, p.12625با تبدیل مقادیر تابش طيفي باله بازتالاب طيفالي ،آثالار
مربوط به تغيير شرایط نوردهي ،فصل ،عرض یغرافيایي ،شرایط آب و هوایي روي تصاویر حذف
ميشود و ننيجه نسبناً اسنانداردشده است كه بهطور مسنقيم بالراي مقایسالة بازتالاب پدیالدههالا بالين
تصاویر مخنل

و یک تصویر در زمان هاي منفاوت كاربرد دارد .فرایند تصحيح هالاي رادیومنریالک

روي همة تصاویر بهكارگرفنهشده در این پژوهش انجام گرفت و تصاویر از نظر رادیومنریكي براي
اقدامات بعدي آمادهسازي شد.
تصحيح اتمسفری

تصحيح اتمسفري یكي از مهمترین موارد در مرحلة پيشپردازش تصاویر ماهوارهاي اسالت كاله در
مواردي كه به مقادیر انرژي ساطعشده از اشيا نياز است یا هنگالاميكاله شالدت ساليگنال ارسالالي از
طرف اشيا از اثرات اتمسفري كمنر باشد ،ضالروري اسالت (علالويپنالاه و همكالاران .)6837 ،ایالن
تصحيح بهویژه در مواردي كه مقایسه و تجزیهوتحليل تصاویر چندزمانه مالد نظالر اسالت ،اهميالت
باالیي دارد ) .(Hadjimitdis et al., 2010, p.115بهطور كلي اتمسفر یكالي از عوامالل سالنجشازدور
است كه بر دسنگاههاي تصویربرداري چندطيفي مانند اسكنرهاي سنجندههاي ماهوارة لندسالت كاله
در بخش طي

مرئي و مادون قرمز نزدیک اطععات را ثبت ميكنند ،تأثير دارد و طي فرایند یذب

اتمسفر پيغامهاي طيفي ساطعشده از سطح زمين را بهخصوص در بانالدهاي مرئالي و مالادون قرمالز
منأثر ميكند ( .)Tyagi & Bhosle, 2011, p.568در مواردي مانند بهكارگيري تصاویر سالنجشازدور
براي آشكارسازي تغييالرات ،انجالامدادن تصالحيحهالاي اتمسالفري یكالي از مهالمتالرین مراحالل در
پيشپردازش محسوب ميشود .در تحقيق حاضر براي تصحيحهاي اتمسفري تصالاویر روش

Flat

 Fieldبهكار گرفنه شده است ،تا با حذف اثرات اتمسفر فرایند طبقالهبنالدي صالحت بالاالیي داشالنه
باشد .با بهكارگيري این نوع تصحيح اتمسفري ،ميتوان تصاویر را نرمال كرد تا قابليت مقایساله بالا
یكدیگر را داشنه باشند .در این تحقيق همة تصاویر بهكارگرفنهشالده یالکبالهیالک تحالت تصالحيح
اتمسفري قرار گرفنند.
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سگمنتسازی تصاویر

سگمنت بهمعناي گروهي از پيكسلهاي همسایه در داخل یک ناحيه است كه شباهت (مانند ارزش
عددي و بافت) مهالمتالرین اشالنراک معيالار آنهاسالت (فيضاليزاده و حالایي ميررحيمالي.)6837 ،
شيءهاي تصویري فرایند سگمنتسازي ،مبناي طبقهبندي شيءگرا هسنند و آنها حجم زیالادي از
مشخصات و ویژگيهاي پدیدههاي زميني منناظرشان در سالطح تصالویر را دارنالد و هالر قالدر ایالن
فرایند با دقت بيشنري انجام گيرد ،بهطور مسالنقيم در كيفيالت طبقالهبنالدي شاليءگرا تالأثير خواهالد
گذاشت ( .)Chaudhuri & Sarkar, 1995, p.75این مرحله یكي از اساسيترین مراحل طي پردازش
شيءگراي تصاویر ماهواره اي است زیرا شيءهاي تصالویري مالورد نظالر بالراي پالردازش را توليالد
ميكند .دقت طبقهبندي شيءگرا تابعي از دقت سگمنتسازي است زیالرا بالا ایجالاد سالگمنتهالاي
مناس

زمينه براي ایراي بهنر الگورینمهاي شيءگرا فالراهم ماليشالود .رویالة سالگمنتسالازي در

 eCognitionدر این پژوهش سگمنت سالازي چندتفكيكاله 6اسالت .تكنيالک سالگمنت سالازي مالالني
رزولوشن نواحي فرایندي از باال به پایين است كه با شيءهاي یکپيكسل آغاز ميشود .در مراحالل
بعدي ،شيءهاي تصویري كوچک در داخل یک شيء تصویري بزرگتر ادغام ميشالود ،همالة ایالن
زوجهاي هوشمند ،در فرایند خوشهسازي و بهينهسازي براساس وزن نالاهمگني تقليالل ماليیابنالد و
شيءهاي تصویري را ننيجه مي دهند .در هر مرحله كه زویي از شيءهاي تصویري ادغام مي شود،
به صورت رشدهاي كوچک با ناهمگني معين نشان داده مالي شالود .اگالر ایالن رشالدهاي كوچالک از
آسنانهاي كه بهوسيلة پارامنر مقياس تعری

شده است ،تجاوز كند ،فرایند سگمنتسالازي منوقال

ميشود .در طول فرایند سگمنتسازي ،همة تصالویر سالگمنتسالازيشالده و شاليءهاي تصالویري
براساس معيار همگني در رنگ و شكل توليد ميشوند (فيضيزاده.)6831 ،
پارامنرهاي تأثيرگذار در سگمنتسازي عبارتاند از تعيين مقياس مناس
از اندازة ایسام تأثير ميپذیرد ،ضری

كه بهطور غيرمسنقيم

رنگ یا شكل كه به یكنواخني رنگ و شكل ایسام بسالنگي
1. Multiresolution Segmentation
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دارد و هر چه مقدار بيشنري براي آن اننخاب شود ،دامنالة آن بزرگنالر و ایسالام بيشالنري اننخالاب
فشردگي یا نرمي كه منناس

ميشود و ضری

با بافالت و ویژگالي هالاي هندسالي عالوارض زمينالي

تعيين ميشود ( .)Oruc et al., 2004,p.1در پژوهش حاضر ،براي سگمنتسازي اطععات مربوط به
ویژگي هاي مخنل

كعس هاي كاربري اراضي (شكل ،اندازه ،بافت ،ميالانگين ،انحالراف اسالناندارد،

همبسنگي و دریة روشنایي) بهكار گرفنه شد و ایالن فراینالد بالا اعمالال الگالورینم سالگمنتسالازي
Segmentation

 Multiresolutionانجام گرفت .شكل  2ننایج سگمنتسازي بالا مقيالاس منفالاوت را

نشان ميدهد.

تصویر اصلی 2112

مقیاس ،6:ضریب شکل  ،1/2فشردگی 1/2

مقیاس ،7:ضریب شکل  ،1/6فشردگی 1/1

مقیاس ،1:ضریب شکل  ،1/6فشردگی 1/1

شکل  .1نمایش تصویر اصلی و سگمنتسازی در مقیاس ،ضریب شکل و فشردگی مختلف
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این الگورینم با اننخاب یک پيكسل شروع شده و با ادغامكردن 6دوتایي و منوالي پيكسلهالا در
قال

یک حلقه بهتدریج بزرگنر ميشود تا یایي كه این حلقة همگن باقي بماند و از حد همگنالي

مجاز ،تجاوز نكند .این همگني براساس معيارهایي كه از ابندا تعری
مقياس) و ميتوان با تعری

مقياسهاي مخنل

شده ،تعيين ميشود (از قبيالل

ننایج مخنلفالي را كسال

كالرد .بالهطالوري كاله بالا

اننخاب اعداد بزرگنر براي مقياس ننيجه سگمنتسازي شامل Objectهاي بزرگنري خواهالد بالود و
با اننخاب اعداد كوچک تر Objectهاي كوچكنري ایجاد ماليشالود .اگالر در اطالراف پيكسالل اولياله
پيكسل مناس

براي ادغامشدن پيدا نشود ،الگورینم به قسمت دیگر تصویر ميرود و پيكسل اوليالة

دیگري در قسمت دیگري از تصویر اننخاب كرده و اطالراف آن پيكسالل بالراي پيالداكردن پيكسالل
مناس

براي ادغامشدن بررسي ميكند .ارزش عددي معيار شكل در ارتباط با شكل و رنگ تصویر

قرار دارد ،بهطوري كه با اننخاب ضری

شكل  6ميزان تأثيرگذاري رنگ صددرصد ميشود .ارزش

عددي این معيار ،حداكثر باید  1/1باشد .با كاهش عددي این معيار ميزان تأثيرگذاري عوامل مكاني
افزایش ،و ميزان تأثيرگذاري عوامل طيفي كاهش مي یابد .شاخص ضری

شكل در تصالاویري كاله

نسبناً فشردهاند ،بهكار گرفنه ميشود .در مواقعي كاله تصالویر فشالردگي نداشالنه باشالد و كننراسالت
ضعي

داشنه باشد ،باید ميزان تأثيرگذاري این عامل كاهش یابد .مجموع عددي معيارهاي شكل و

ضری

فشردگي نباید بيشنر از مقدار  6شالود .تجزیالهوتحليالل ننالایج سالگمنتسالازي تصالاویر بالا

پارامقياس منفاوت و تفكيک مكاني تصویر مقياس  ،0ضری

شالكل  1/1و ضالری

اننخاب شد .شایان ذكر است كه در فرایند سگمنت سازي ،اگالر ضالری
اننخاب شود ،كاربر مي تواند ضری

فشالردگي 1/2

شالكل بالزرگ تالر از صالفر

شكل و نرمي مناسالبي را بالا تویاله باله بافالت و نالوع پوشالش

اننخاب كند كه در ننيجة طبقهبندي نيز تأثيرگذار خواهد بود .در این پژوهش با انطباق مسالاحت و
ویژگيهاي كعسهاي كاربري اراضي (اراضي شهري ،خيابانها ،اراضي كشاورزي ،خاک ،مرتع ،و
بایر) اننخابشده ،در نهایت مقياس سگمنتسازي  0با ضری

فشردگي  1/1و ضالری

شالكل 1/2
1. Merge
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براي مرحلة سگمنتسازي اننخاب ،و تصاویر سگمنتسازي شد .شكل  7ننيجة سگمنتسازي بالا
این آسنانهها را نشان ميدهد.

شکل  .2مقیاس ،2:ضریب شکل ،1/2فشردگی .1/1

طبقهبندی شیءگرای تصاویر

طبقه بندي شيءگرا ،فرایندي است كه طبقات پوشش اراضي را به اشياء تصالویري پيونالد ماليدهالد
(فيضيزاده .)6831 ،در این فرآیند ،هر یک از شيءهاي تصویري به یكي (یا هيچیالک) از طبقالات
اراضي اخنصاص ميیابند ،به طوري كه دریة عضویت هالر شاليء براسالاس شالرایط تعریال شالده
به وسيلة مفسر براي طبقات مشخص مي شود و براساس بيشالنرین دریالة عضالویت در یالک طبقالة
مشخص ،طبقهبندي انجام مي گيرد .این نوع طبقه بندي در  eCognationفرایندي تكرارپالذیر اسالت.
بدین معنا كه طبقهبندي چندینبار انجام مي گيرد تا باالترین دریة عضویت بالراي طبقالات حاصالل
شود .در این پژوهش براي اسنخراج كاربريها از تلفيق الگورینمهاي طيفي و مكاني شالامل دریالة
روشنایي ،بافت ،انحراف معيار ،ضری

نزدیكي به شكل منظم هندسي و ميالانگين و نزدیالکتالرین

همسایه به كار گرفنه شده است .طي فراینالد پالردازش شاليءگرا ،هالر یالک از شاليءهاي تصالویري
براساس دریة عضویتشان نسبت به كعسهاي مخنل

نسبت داده ميشوند (طبقهبندي نالرم) .در

ادامه دریههاي عضویت براي هر كعس سنجيده ميشود تا مبنایي براي طبقهبندي فالازي در روش
شيءگرا باشد .شایان ذكر است هر یک از شيءهاي تصویري در این سيسنم دریة عضویت بالراي
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با بيشنرین دریة عضویت در یک كعس خالاص

طبقهبندي ميشود .طبقهبندي با الگورینم نزدیکترین همسایه در روش شيءگرا ،نيازمند نمونههاي
آموزشي است كه طي آن شيءهاي تصویري براساس الگورینمهاي تعيالينشالده توسالط مفسالر باله
كعسهاي طبقهبندي اننساب داده ميشوند .به هنگام بهكارگيري طبقهبندي نزدیکترین همسایه در
روش شيءگرا الگورینمهاي مالؤثر بالراي هالر كالعس تعيالين شالده و طبالق نمونالههالاي آموزشالي
تعری شده ،محاسبة دریة عضویت بالراي هالر الگالورینم شالروع ماليشالود .شالكل  1نمونالهاي از
محاسبات  GLCMبافت محاسبهشده براي الگورینمهاي شيءگرا را نشان ميدهد.

اعمال تابع میانگین در باند 2

اعمال تابع  Correlationبر پایة GLCM

اعمال تابع  StdDevبر پایة GLCM

اعمال تابع  Contrastبر پایة GLCM

شکل  .6تعدادی از توابع بهکارگرفتهشده در پردازش شیءگرای تصویر.
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در این تحقيق براي انجامدادن طبقهبندي شيءگرا انواع توابع و الگورینمهاي شيءپایاله بالهكالار
گرفنه شد براي این منظور توابع مربوط به دریة روشنایي ،ميالانگين انحالراف معيالار و همبسالنگي
براي هر یک از كعسهاي كاربري اراضي با اننخاب نمونههایي براي آن كعس اسنخراج شالد كاله
در مرحلة بعدي در طبقهبندي شيءگرا براساس محاسبات انجامگرفناله بالراي ایالن توابالع در روش
نزدیکترین همسایه انجام گرفت.
درجة روشنایی

دریة روشنایي 6از عواملي است كه در طبقهبندي مناطق و كاربريها بهكار گرفنه ميشالود .منالاطق
شهري نسبت مناطق كشاورزي و دیگر كاربريها دریة روشنایي منفاوتي دارند .از دریة روشنایي
را ميتوان بهخوبي در باندهاي پانكورماتيک براي طبقهبندي بهنر تصاویر بهكار گرفت.
() 1

6
6

در رابطة  B ،1مقدار  Brightnessميانگين روشنایي از یک شيء اسالت و
ميانگين روشنایي در باندهاي مرئي ،و

مجمالوع همالة

تعداد باندها است .در ادامه ،بالراي محاسالبة MaxDiff

فرمول  7بهكار گرفنه ميشود كه در آن مقادیر ميناليمم و مالاكزیمم بالهترتيال  ،ميالانگين كمنالرین و
بيشنرین شيءها است.
() 7
ميانگين

ميانگين سگمنتها هم ميتواند یكي دیگر از عوامل تأثيرگذار در طبقهبندي و اسنخراج شاليءها از
تصویر باشد .با بهكارگيري این عملگر ميانگين هر سگمنت محاسبه ميشود معموالً ابجكتهاي كه
1. Brightness
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ميانگين نزدیک به هم دارند یزء یک كاربري محسوب ميشوند و با بهكارگيري این معيار ميتوان
مناطق شهري و اراضي كشاورزي را از تصویر اسنخراج كرد.
همبستگی

بافت همبسنگي 6بهصورت خطي بر روي دریات خاكسنري پيكسالل و پيكساللهالاي همسالایه بالا
فرمول  3محاسبه ميشود.
6

() 3

0

در زمان محاسبة واریانس ،0GLCM
و  µjبهترتي  ،ميانگين ردی

1

0

براي هر ارزش صفر است بهیز براي مقادیر ،6

iام و سنون  jام σi ،و  σjمقادیر انحالراف معيالار بالراي ردیال

µi

 iام و

سنون jام است.
انحراف معيار

انحراف معيار 8یكي از شاخصهاي پراكندگي است كه نشان ميدهد بهطور ميالانگين ،دادههالا چاله
مقدار از مقدار منوسط فاصله دارند .بهمنظور محاسبه انحراف معيار بالر پایالة  GLCMابنالدا مقالدار
واریانس  GLCMمحاسبه ميشود .واریانس  GLCMبا رابطة  1محاسبه ميشود.
() 1

0 0

0

6

0

1

انحراف اسناندارد پس از محاسبة واریانس با فرمول  61محاسبه ميشود.
()61

0

0

1. Correlation
2. Gray Level Co-occurrence Matrices
3. Standard Deviation
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واریانس  GLCMبراي محاسبة بافت بر پایة ميانگين و پراكندگي در اطراف ميالانگين از ارزش
سلولها داخل  GLCMبهكار ميگيرد.
ارزیابی دقت طبقهبندی

الزمة بهكارگيري هر نوع اطععات موضوعي ،آگاهي از ميالزان صالحت و درسالني آن اسالت .بالراي
ارزیابي دقت و صحت نقشههاي طبقهبنديشده ،بالا مطابقالتدادن نقشالههالاي طبقالهبنالديشالده بالا
نقشههاي واقعيت زميني حاصل از مطالعات ميداني ،ماتریس خطا تشكيل شد و براسالاس آن دقالت
كلي ،دقت كاربر و ضری

كاپا مشخص شد .ماتریس خطالا كاله گالاهي مالاتریس ابهالام یالا یالدول

احنمالي 6نيز ناميده ميشود .كعس به كعس روابط بين دادههاي مریع (واقعيت زمينالي) 0و ننالایج
به دستآمده از طبقهبندي را مقایسه ميكند .ماتریس خطا به صالورت مربعالي بالوده كاله باله تعالداد
كعسها داراي سطر و سنون است كه از روي آن ارزیابي صالحت انجالام ماليشالود (

& Lillesand

.)Kiefer, 2014, p.577
دقت کلی :دقت كلي یكي از سادهترین پارامنرهاي دقت است كه نياز باله عمليالات پيچيالده اي
براي محاسبه ندارد ،صحت كلي كه ميانگيني از صحت طبقهبندي است ،نسبت اشياء صحيح طبقه-
بنديشده به یمع كل اشياء معلوم را نشان ميدهد و به شرح فرمول  66محاسبه ميشود:
()66

6

در این فرمول :c ،تعداد كعسها :N ،تعداد كل اشياء معلوم،

اعضاي قطري ماتریس خطا ،و

 :OAدقت كل طبقهبندي را نشان ميدهد.
دقت کاربر :از تقسيم تعداد اشياء صحيح طبقهبندي شده در هر رده بر كل تعداد اشيائي كاله در
آن رده طبقهبندي شدهاند (كل سطر) بهدست ميآید ،كه به شرح رابطة  60است.
1. Contingency Table
2. Ground Truth
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در فرمول  i ،60دقت كاربر به درصد،
طبقهبندي شده است و
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تعداد سگمنتهالایي كاله بالهدرسالني در هالر كالعس

تعداد كل سگمنتهایي كه هم بهدرسني و هم به اشالنباه در كالعسهالا

طبقهبندي شدهاند.
ضریب کاپا :تحليل كاپالا یالک تكنيالک چنالدمنغيرة گسسالنه اسالت كاله از نظالر آمالاري بالراي
مشخص كردن اخنعف اساسي ماتریس خطا در ارزیابي صحت به كار گرفنه ميشود .نشان ميدهالد
كاپا بين صفر تا یک

اخنعف معنادار ماتریس ابهام با ننایج طبقهبندي ،تصادفي است .مقدار ضری

است .اگر مقدار  Kبرابر با یک باشد ،بهمعناي طبقهبندي كامعً صحيح است؛ اگالر مقالدار آن صالفر
باشد ،بهمعناي طبقهبندي كامعً تصادفي است و اگر مقدار  Kمنفي باشد ،بهمعناي ضع

طبقهبندي

است .شاخص كاپا به شرح فرمول 68محاسبه ميشود.
6

()68

0
6

 :rتعداد ردی ها در ماتریس :nii ،تعداد مشاهدات در ردی
 :n+iكل مشاهدات ردی
دقت كاربر و ضری

iام و سنون iام روي قطالر اصاللي،

iام و سنون iام ،و  :Nكل مشاهدات است .یدول  0مقالادیر دقالت كلالي،

كاپا را براي هر یک از تصاویر مورد اسنفاده نشان ميدهد.
جدول  .2مقادیر دقت طبقهبندی در هر یک از تصاویر مورداستفاده

R

تاریخ شمسی

ضریب کاپا

دقت کلی

دقت کاربر

6

6818/11/60

32/12

1/31

1/30

0

6813/11/10

38/60

1/37

1/32

8

6877/17/01

31/21

1/32

1/36

2

6830/10/06

31/13

1/38

1/36

7

6833/12/86

37/78

1/33

1/31

1

6812/12/71

32/8

1/37

1/37

811

آمایش سرزمين ،دورة  ،8شمارة  ،2پایيز و زمستان 5931

نتایج و بحث
در این تحقيق تصاویر ماهواره اي چندزمانهاي ماهوارة لندست در بازة  86سال ،بالراي مالدل سالازي
تخری

اراضي كشاورزي بر اثر رشد و توسعة شهري براي شهر اروميه به روش شاليءگرا باله كالار

گرفنه شد .ننایج طبقهبندي در شكل  7نشان داده شده است.

6818

6813

6877

6830

6833

6812
شکل  .7نتایج طبقهبندی شیءگرا
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شكل  7ننایج نهایي طبقهبندي به روش شيءگرا را براي سالهاي آمالاري مالورد مطالعاله نشالان
مي دهد .تفسير بصري این ننایج روند رشد شهر اروميه و تخری

اراضي كشالاورزي اطالراف آن را

به خوبي نشان ميدهد .همچنين ،یدول  8ننایج نهالایي طبقالهبنالدي تصالاویر را بالراي هالر یالک از
مساحت نشان ميدهد.

كاربريها برحس

جدول  .3مساحت تغییرات کاربری اراضی در سالهای مورد مطالعه (هکتار)

کاربری

3131

3131

3111

3111

3111

3131

مناطق شهري و خيابانها

18/6172

17/8861

11/2380

37/7180

11/7316

31383

اراضي كشاورزي

72/3618

11/3701

17/3111

2/1721

17/7763

8/7213

پوشش خاكي

6/67210

17/66817 6/60217

7/1181

27/7761

70/7016

مراتع

63/771

16/6170

6107

6/2162

33/2316

10/7718

بایر

28/601

32/671

13/812

17/271

03/017

07/31

از كل منطقة مورد مطالعه كه مساحني حدود  01031/61هكنار را شامل ميشود ،در سال 6818
حدود  7/28درصد را مناطق شالهري و  86/17درصالد را اراضالي كشالاورزي تشالكيل داده و 16/7
درصد را نيز بقية كاربريها تشكيل ميدهد .در سال  6813یعني بعد از  7سال ،اراضالي شالهري بالا
رشد حدود  7/63درصدي به 60/16درصد ميرسد .همچنين در این بازه اراضي كشالاورزي نيالز بالا
رشد  0/67درصدي به باالترین درصد خود در بازة زماني مالورد مطالعاله ،یعنالي باله  88/06درصالد
( 3701/11هكنار) ميرسد .این كاربري از این دوره به بعد ،تا سالال  6830رونالد نزولالي باله خالود
ميگيرد .به طوري كه در این سال به كمنرین مقدار خود یعني  02/33درصد ميرسد و بعالد دوبالاره
روند صعودي ميگيرد ،ولي اینبار با شالي

كمنالر .در نهایالت ،در سالال  6812باله حالدود 7213/8

هكنار ( 03/63درصد) ميرسد .پوراحمد و همكاران ( )6812با مطالعه بر روي شهر اروميه هم باله
این ننيجه رسيده بودند كه زمينهاي كشاورزي و باغات بيشنرین تخری

را بر اثر رشالد و توسالعة

فيزیكي شهر اروميه داشالنهانالد .همچنالين ،روسالنایي و همكالاران ) )6818در پژوهشالي بالا عنالوان
«سنجش فضایي گسنردگي شهري با تأكيالد بالر تغييالرات كالاربري اراضالي بالا اسالنفاده از تصالاویر
ماهوارهاي چندزمانه» بر روي شهر اروميه به این ننيجه رسيدند كه اراضي كشاورزي آبي (باغالات)
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بيشنرین تغييرات را در طول دورة مطالعه داشنه و یاي خود را به اراضي ساخنهشده داده است .در
حالي كه اراضي شهري در این دوره همواره رشد صالعودي داشالنه و در سالال  6812باله بيشالنرین
مقدار خود یعني  3138/3هكنار (81/77درصد) رسيده است .سایر اراضي مانند طبقة خاک در طول
دورة مورد مطالعه روند كاهشي به خود گرفنه است و این بهدليل رشد سایر كاربريها به خصالوص
اراضي شهري و مراتع است .شكل  3تغييرات كالاربريهالا را از سالال  6818تالا سالال  6812نشالان
ميدهد.
بایر

مراتع

خاک

اراضي كشاورزي

مناطق شهري و خيابان ها
20000
15000
10000
5000
0

1394

1388

1382

1377

1368

1363

شکل  .9روند تغییرات کاربریها از سال  1891تا سال 2112

به منظور شناسایي الگورینم هاي شيءگرا و ارزیابي ننایج آن ها ،این تحقيالق بيالان كننالدة قابليالت
باالي روش هاي پردازش شيءگراي تصاویر ماهواره اي در مالدل سالازي تغييالرات كالاربري اراضالي
شهري اسالت .براسالاس ننالایج تحقيالق باله كالارگيري الگالورینم هالاي بافالت و همالين طالور تركيال
الگورینم هاي طيفي با اطععات مكاني مي تواند به طور قابل تویهي دقت ننایج طبقه بندي شاليءگرا
را افزایش دهد .بر اساس ننایج تحقيق الگورینم هاي بافت شامل تن تصویر و تيرگي ناشي از تراكم
پوشش گياهي و انعكاس آن در تصاویر مالاهواره اي مالي توانالد باله عنالوان الگالورینم مناسالبي بالراي
طبقه بندي اراضي كشاورزي و به ویژه باغات به كار گرفنه شود .ننایج تحقيالق همچنالين بيالان كننالدة
قابليت باالي الگورینم هاي مكاني شامل شكل ،ضری

نزدیكي باله اشالكال مالنظم هندسالي ،تالراكم
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اشكال و همچنين نزدیكي به الگوهاي خطي براي كعس اراضي ساخنه شدة شهري اسالت .بالدیهي
است به كارگيري این الگورینم ها در تصاویر با دقت مكاني باال مي تواند راهگشالاي تحقيقالات آتالي
باشد .ننایج همچنين ،نشان داد به كارگيري شاخصههاي طيفالي نظيالر ضالری

روشالنایي مالي توانالد

مهم ترین عامل در شناسایي و طبقه بندي اراضي بایر باشد .در این راسنا تركيال
مانند اشكال منظم هندسي و ضری

اطععالات مكالاني

روشنایي ميتوانالد شناسالایي اراضالي بالا پوشالش خالاک نظيالر

اراضي كشاورزي تحت آیش و اراضي بایر با رخنمونهاي خاكي را فراهم كند.
نتيجة کلی و پيشنهادها
با تویه بهدقت باالیي روشهاي مبنني بر طبقهبندي شيءگرا ،ننایج این تحقيق براي سالازمانهالاي
ایرایي (مانند سازمان یهاد كشاورزي ،شهرداري ،ادارة كل منابع طبيعي ،و سازمان آب منطقهاي و
 )...بهمنظور برنامهریزي و مدیریت توسعة شهري ،مالدیریت اراضالي كشالاورزي و مالدیریت منالابع
آبوخاک قابل اسنفاده است .ننایج تحقيق حاضر همچنين براي شناسایي عملگر و الگالورینمهالاي
شيءگرا در طبقهبندي پوشش و كاربري اراضي و اعمال ویژگيهاي هر یک از كعسها منناس

با

شرایط آنها اهميت فراوانالي دارد و ماليتوانالد راهگشالاي تحقيقالات آتالي در زمينالة بالهكالارگيري
تكنيکهاي شيءگرا باشد .با تویه به اینكه تكنيکهاي شيءگرا در تصالاویر مالاهوارهاي بالا دقالت
مكاني باالتر قابليت بهنري را ارائه ميكنند ،پيشنهاد ميشود در تحقيقات آتي تصاویر ماهوارهاي بالا
دقت مكاني باالتر بهكار گرفنه شود .همچنين ،با درنظرگرفنن كارایي تكنيکهاي مربوط باله بافالت،
پيشنهاد ميشود شاخصهاي بافت تصاویر ماهوارهاي براي چنين مطالعاتي بهكار گرفنه شود.
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