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چکیده
مدیریت بهینه منابع طبیعی نیازمند اطالعات به هنگام و صحیح است .در این راستا نقشه های کاربری اراضی یکی از مهمترین منابع اطالعاتی در
مدیریت منابع طبیعی محسوب می شود .در حقیقت نقشه های کاربری اراضی در برگیرنده روش استفاده از سطح زمین برای نیازهای مختلف
است .امروزه ،روش های تشخیص تغییر بصورت دیجیتال با استفاده از چند دوره تصاویر ماهواره ای به درک پویایی چشم انداز کمک می کند.
تحقیق حاضر با هدف طبقه بندی پوشش اراضی با استفاده از تصاویر ماهو اره ای و تکنیک فیوژن با رویکرد پردازش شی گرای تصاویر در حوضه
آبخیز قزل اوزن انجام شد .برای انجام این تحقیق از تصویر ماهواره ای لندست  ،8سنجنده  OLI/TIRSاستفاده شد .که پس از انجام تصحیحات
مورد نیاز در مرحله پیش پردازش ،اقدام به بارزسازی یا فیوژن تصویرمورد ن ظر با استفاده از باند پانکروماتیک نمودیم .و قدرت تفکیک مکانی
تصویر مورد استفاده را از  30متر به  15متر ارتقاع دادیم .سپس با طبقه بندی از نوع شی گرا در محیط نرم افزار  ،eCognitionنقشه پوشش/
کاربری اراضی تهیه و نتایج نهایی ارائه شد .همچنین ضرایب ارزیابی صحت استخراج شده (دقت کلی  %89.41و ضریب کاپای  )0/87نشان دهنده
دقت باالی این روش طبقه بندی می باشد .باتوجه به نتایج بدست آمده در این تحقیق پیشنهاد می شود که برای تهیه نقشه های پوشش/کاربری
اراضی و آشکار سازی تغییرات از تصویر به روز و مناسب ،تکنیک افزایش قدرت تفکیک مکانی تصاویر(فیوژن) و همچنین روش دقیق طبقه بندی
شی گرا استفاده گردد.

واژگان کلیدی :طبقه بندی ،پوشش اراضی ،پردازش شی گرای تصاویر ماهواره ای ،تکنیک فیوژن ،قزل اوزن
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مقدمه
پوشش زمین به ویژگی های فیزیکی از سطح زمین مانند توزیع
پوشش گیاهی ،آب ،خاک و دیگر ویژگی های فیزیکی زمین از
جمله فعالیت هایی که توسط انسان شکل گرفته(مانند شهرها)
اشاره دارد .الگوی استفاده از زمین و پوشش یک منطقه نتیجه
عوامل طبیعی ،اجتماعی و اقتصادی و استفاده از آنها توسط
انسان در فضا و زمان است .اطالعات مربوط به کاربری و پوشش
اراضی و امکانات برای استفاده بهینه برای انتخاب ،برنامه ریزی
و اجرای طرح های استفاده از زمین برای نیاز های اساسی بشر
و افزایش رفاه ضروری است .این اطالعات همچنین در نظارت
بر پویایی و در نتیجه تغییرات خواسته از افزایش جمعیت کمک
می کند .استفاده از زمین بر پوشش زمین تاثیر می گذارد و
تغییرات پوشش زمین تاثیر استفاده از زمین است .تغییرات
پوشش زمین و استفاده از زمین لزوما داللت بر تخریب زمین
نیست .تشخیص تغییر پوشش و کاربری زمین در طول یک
دوره از زمان برای مدیریت پایدار ،شناخت و درک بهتر از چشم
انداز پویا بسیاری ضروری است ( Prabaharan, Raju,
 .)Lakshumanan, Ramalingam,2010روش های تشخیص
تغییرات بصورت دیجیتال با استفاده از چند دوره تصاویر
ماهواره ای به درک پویایی چشم انداز کمک می کند (Rawat
) .Kumar, 2015با توسعه سریع علم سنجش از دور و جمع
آوری اطالعات ،انتقال و ذخیره سازی داده ها در دو دهه
گذشته از محدودیت این علم کاسته شده است .تا آن جا که
منابع چندگانه سنجش از دور از ریزترین داده های فضایی،
زمانی و طیفی در دسترس قرار دارند .در تصاویر سنجش از دور
با رزولوشن فضایی باال ،ویژگی های پوشش زمین تا حدی
روشن است مانند شکل فضایی ،ساختار ،بافت و (Liu En, ...
 .Zhou Wan, Zhou Jie, Shao (Huai, Yang,2013تجزیه و
تحلیل تغییرات پوشش زمین و کاربری اراضی یک ابزار مهم
برای ارزیابی تغییرات مختلف فضایی و زمانی در مقیاس جهانی
است) .(Ashraf, Dewan, 2009در زمینه بررسی تغییرات
کاربری سرزمین ،مطالعاتی در ایران و جهان صورت گرفته که در
اکثر آنها تأثیر توسعه انسانی در تخریب محیط زیست تأیید شده
است .از آن جمله میتوان به مطالعات(پراباهان و همکاران،
 )2010و (ژانگ و همکاران )2015 ،اشاره کرد که اهمیت
مسئله تغیییر کاربری اراضی را با توجه به عوامل انسانی
تأثیرگذار و پیامدهای تخریبی آن در عرصههای منابع طبیعی

مورد تأکیدی قرار دادهاند Wu( .و همکاران )2006 ،به بررسی
تغییرات کاربری ایجاد شده در شهر پکن با استفاده از سنجش از
دور و  GISدر چهار بازه زمانی پرداخته اند .نتایج آنها نشان داد
رشد قابل توجهی در کاربری شهری و از دست رفتن گندم زارها
و کاربری کشاورزی بین سال های  1986تا  2001رخ داده
است( .جنگ ژی یو و همکاران )2006 ،در مقاله ای با عنوان
استفاده از زمین و تغییرات پوشش زمین برای ترویج شهرسازی
پایدار با استفادهای سنجش از دور در بنگالدش پرداختند .در
این مطالعه از تصاویر لندست و داده های اجتماعی و اقتصادی
بین سالهای  1975و  2003از روش طبقه بندی نظارت شده
استفاده کردند که دقت نقشه بدست آمده در این بازه زمانی از
 85تا  90درصد بوده است Petropoulos( .و همکاران)2012 ،
با استفاده از دو روش شی گراء و ماشین بردار پشتیبان اقدام به
تهیه نقشه کاربری اراضی نمودند و نشان دادند که هر دوی این
روش ها در تهیه نقشه کاربری اراضی مناسب بوده است ،اما
روش شی گراء دارای صحت کلی و ضریب کاپای باالتری نسبت
به روش ماشین بردار پشتیبان بوده است Puissant( .و
همکاران )2014 ،در پژوهشی با استفاده از روش شی گراء اقدام
به تهیه نقشه جنگل های سطح شهر نمودند و نشان دادند که
روش شی گراء با قدرت تفکیک باالی عناصر سبز نقشه دقیق
تری تولید می نماید( .شفیعی )1384،به ارزیابی و مدلسازی
تغییرات کاربری اراضی دشت قزوین با استفاده از فناوری
سنجش از دور پرداخت .بدین منظور برای کشف تغییرات بوجود
آمده در این منطقه تصاویر  TMسال  1987و  ETM+سال
 2002را مورد استفاده قرارداد .بعد ازعملیات بارزسازی تصویر و
تصحیح هندسی از روشهای تفریق تصاویر ،تحلیل مولفههای
اصلی ،طبقه بندی تصویر و مقایسه بعد از طبقهبندی برای کشف
تغییرات استفاده گردید .در این بین ،طبقه بندی و مقایسه بعد
از آن بهترین روش بود و نوع تغییرات نیز در این روش معین و
مشخص گردید استفاده از تصاویر ماهواره ای و تکنولوژی
سنجش از دور بهترین وسیله برای پیش بینی تغییرات محیطی
و استخراج کاربری های اراضی بوده که بیشترین سرعت و دقت
را داراست .یا از داده های چندزمانه سنجش از دور یا کمترین
زمان و هزینه می توان نسبت به استخراج کاربریهای اراضی
اقدام نمود و سپس با مقایسه ی آن در دوره زمانی مختلف
نسبت تغییرات را ارزیابی و برای سال های آتی رشد شهر را
شبیه سازی و پیش بینی نمود( .جعفری )1388 ،به منظور
بررسی تغیرات کاربری اراضی در مناطق مرکزی استان گیالن
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با استفاده از داده های سنجنده های EEM ، MTE+
1975و  ،2000 SRMنقشه های کاربری اراضی در چهار دوره
زمانی در شش طبقه کاربری ،تهیه نمود .سپس با استفاده از
روش مقایسه پس از طبقه بندی میزان تغییر و تبدیل هر
کاربری در دوره های مورد نظر تعیین کرد .بر طبق نتایج
حاصل شده سطح اراضی جنگلی در طی دوره های زمانی مورد
بررسی کاهش یافته و اراضی شهری رشد چشمگیری داشته
است( .کیانی و همکاران )1393 ،در مقاله ای با عنوان ارزیابی
صحت طبقه بندی تصاویر ماهواره ای  IRS-P6با استفاده از
پایگاه اطالعاتی گوگل ارث به منظور تهیه نقشه پوشش/
کاربری اراضی در حوضه آبخیز طالقان پرداختند که در این
مقاله پیشنهاد شد از تصاویر ماهواره ای گوگل ارث به منظور
ارزیابی صحت طبقه بندی تصاویر ماهواره ای و حتی تفسیر
بصری پوشش /کاربری اراضی استفاده گردد( .امیدوار و
همکاران )1394 ،با استفاده از تصاویر  TMماهواره لندست به
تاریخ سالهای 1998و  2010به آشکارسازی تغییرات کاربری
اراضی و پوشش گیاهی در شهر یاسوج پرداختند.
داده ها و روش ها
منطقه مورد مطالعه
شهرستان میانه یکی از شهرستانهای استان آذربایجان شرقی
است که در جنوب شرقی آن قرار دارد .و به عنوان پهناورترین
شهرستان شمال غرب کشور  5919کیلومتر وسعت دارد.قزل
اوزن یکی از طوالنی ترین رودخانه های ایران است که از کوه
های کردستان و استان آذربایجان شرقی سرچشمه گرفته و
پس از پیوستن هیرو چای ،زنجان رود و شاهرود به آن به
دریای خزر می ریزد .این رودخانه از ارتفاعات چهلچشمه
استان کردستان سرچشمه گرفته و پس از عبور از منطقه
گروس (بیجار) و جذب رودخانههای متعدد وارد جلگه خمسه
شده و رودخانههای زنجان رود و ابهرچای را ضمیمه خود
ساخته و به مسیر خود ادامه داده و در حدود پل دختر وارد
تنگه کوهستانی قافالن کوه شده و از کنار این کوهستان
گذشته و نرسیده به شهر میانه رودخانههای قرانقو ،آیدوغموش
و هشترود را که باالخره به میانهرود میپیوندند و از غرب به
شرق جریان دارند ضمیمه خود ساخته و در این محل در عرض
جغرافیائی  37درجه و  26دقیقه عرض شمالی و  47درجه و
 51دقیقه طول شرقی به مسیر خود ادامه داده و تقریباً در برابر
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«میانه» بسوی مشرق قوسی زده و از کنار ارتفاعات ماسوله
جاریست .میزان آب دهی رودخانه قزل اوزن در شهرستان
میانه  1250میلیون متر مکعب می باشد.

شکل ( :)1منطقه مورد مطالعه

داده های مورد استفاده
در این مطالعه از تصویر ماهواره ای لندست  8با سنجنده
 OLI -TIRSبه تاریخ  9ژوئن  2016در ردیف 1و گذر-34( 2
 ،)167که در سایت زمین شناسی امریکا بصورت رایگان قایل
دسترسی می باشد ،استفاده گردیده است .در انجام این مطالعه
از تصاوبر ماهواره ای  Google Earthو نرم افزارهای ENVI

 ArcGIS 10.3 ،5.3و  eCognition 9استفاده گردیده است.
همچنین برای بستن مرز حوضه آبخیز قزل اوزن از اکستنشن
 ARC SWATدر نرم افزار  ARC GISاستفاده شده است.
روش تحقیق
فرآیند تعیین کاربرد تصاویر ماهواره ای در تهیه نقشه کاربری
اراضی با استفاده از تکنیک فیوژن در پنج مرحله ی جمع
آوردی داده ،پیش پردازش ،تکنیک فیوژن ،طبقه بندی شی گرا
و ارزیابی صحت انجام شده است(شکل .)2

1-Row
2-Path
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فیوژن( 2بارزسازی) تصاویر ماهواره ای

شکل ( :)2فلوچارت

تصحیح هندسی
در این نوع مطالعه بدلیل اهمیت تصحیح هندسی بر ارزیابی
صحت نتایج طبقه بندی ،تصحیح هندسی الزم و ضروری به
نظر می رسد .تصاویر مورد استفاده به صورت خام ،دارای
مختصات تصویری می باشند و برای استفاده از آنها به عنوان
نقشه ،به تصحیح هندسی یا زمین مرجع نمودن 1نیاز دارند .با
استفاده از نقشه توپوگرافی رقومی  1:25000که هم دقت
باالیی دارد و هم نسبتا بهنگام می باشند ،و نقشه های
توپوگرافی  1:50000و یا برداشت های صحرایی با گیرنده
 GPSدستی برای بدست آوردن مختصات نقاط کنترل زمینی
استفاده می شود .و نسبت به زمین مرجع نمودن تصاویر با
استفاده از نقاط کنترل زمینی اقدام می گردد .تعداد نقاط
کنترل ،بستگی مستقیم به روش و مدل انتخاب شده برای
اعمال تصحیحات هندسی دارد .دقت تصحیحات هندسی
بستگی به دقت نقاط کنترل زمینی و تعداد و پراکندگی آنها در
سطح تصویر دارد .همچنین برای کنترل دقت تصحیح هندسی
اعمال شده ،می توان از روش انطباق الیه های عوارض خطی
موجود در نقشه ها نظیر جاده ها و آبراهه ها با تصاویر تصحیح
شده استفاده نمود .با توجه به اینکه تصاویر ماهواره لندست8
در ایستگاه زمینی تصحیح شده اند ،در این مطالعه تصحیح
هندسی بر روی تصاویر انجام نشده است(آرخی.)1394 ،
3-Georeferencing

جزئیات اشیائ زمین با بهبود مستمر تفکیک مکانی تصاویر
سنجش از دور مشهود است (Liu En, Zhou (Wan, Zhou Jie,
 .Shao Huai, Yang, 2013عمل بارزسازی یا فیوژن تصاویر
طی فی با استفاده از تصاویر پانکروماتیک ،برای به انجام رساندن
وضوح باالی مکانی تصاویر می تواند در بهبود دقت طبقه بندی
تصویر موثر باشد .(Mokhtarzadeh, (Zoleikani, Valadan,
 2017در این تحقیق برای افزایش قدرت تفکیک مکانی تصاویر
لندست ،از باند پانکروماتیک با توان تفکیک مکانی 15متر برای
افزایش توان تفکیک مکانی دیگر باندها از  30متر به  15متر
استفاده شده است .روش بارز سازی طیفی گرم اشمیت (،)GS
با اعمال بر روی تصاویر چند طیفی با وضوح پائین می تواند
واریانس ها یا ناسازگاری هایی را با فرکانس باال (تعداد دفعات
تکرار زیاد) از دل تصاویر با وضوح زیاد استخراج نماید .در این
الگوریتم ،روش جبری یا متد اعمال شده بر روی تصاویر در
سطح یک پیکسل خاص وابستگی بسیاری به میزان اطالعات
طیفی موجود در باندهای برداشت شده از یک تصویر چند
باندی دارد .در فرآیند جایگزینی(ایجاد یک تصویر با وضوح
باال) ،یکی از باندها از تصویر اولیه و مقادیر طیفی مناسب و
صحیح آن با مقادیر جدید(باند جدید) جایگزین می
گردد) .(Rawat, Kumar, 2015الگوریتم گرم اشمیت 3یکی از
قوی ترین الگوریتم های نرم افزاری جهت انجام عمل فیوژن
می باشد در این مقاله ،ما از الگوریتم گرم اشمیت( )GSدر نرم
افزار  ENVIورژن 5.3برای انجام فرآیند فیوژن استفاده نموده
ایم ،که نتیجه در شکل  3و  4مشاهده می شود .همچنین برای
اطمینان از تغییر نکردن تصویر از نظر کیفیت و کنتراست در
نتیجه عمل انجام شده (فیوژن) ،با استفاده از نرم افزار انوی
کالسیک از گزینه جغرافی لینک بین دو تصویر( تصویر اولیه با
توان تفکیک  30متر و تصویر حاصل از عمل فیوژن با توان
تفکیک  15متر) برای بررسی رفتار طیفی پدیده های مورد نظر
استفاده کردیم .که نتایج نشان می داد که هیچگونه تغییری بر
روی تصویر بدست آمده از نظر رفتار طیفی و کنتراست مشاهده
نمی شود.

4- Fusion
5-Gram-Schmidt
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ش
شکل( :)3تصویر اصلی با توان تفکیک مکانی  30متر

)  . Khalid,2013طبقه بندی تصاویر ماهواره ای بر اساس
اطالعات طیفی دارای محدودیت هایی است بنابراین برای
افزایش دقت طبقه بندی باید از منابع اطالعاتی دیگری استفاده
شود) .(Chen, Su, Li, Chao, Yue, Li,2009مزایای روش
طبقه بندی شی گرا توجه ما به ویژگی های طیفی و سایر
اطالعات جانبی است (Liu En, Zhou Wan, Zhou Jie, Shao
 .Huai, (Yang, 2013برای این منظور در پردازش حاضر ،از
پردازش شی گرای تصاویر استفاده شده و به منظور افزایش
دقت طبقه بندی در پردازش شی گرای تصاویر ،برای مبنای
تفکیک کالس ها عالوه بر استفاده از اطالعات طیفی ،میانگین
و انحراف معیار باندها از شاخص پوشش گیاهی 2نیز استفاده
شده است .چرا که در این روش تصاویر بر اساس پارامترهای
طیفی ،فیزیکی و هندسی پدیده های زمینی ثبت شده بر روی
تصویر ،سگمنت سازی شده و واحدهای پردازش تصویر از
پیکسل به پدیده های تصویری یا سگمنت ها تغییر می یابد و
در نتیجه آن با پردازش جامع تر این اطالعات ،اشیا و پدیده
های دنیای واقعی را با دقت باالتری می توان استخراج
نمود(آرخی.)1394 ،
سگمنت سازی

شکل ( :)4تصویر فیوژن شده به توان تفکیک مکانی  15متر

طبقه بندی شی گرا

1

طبقه بندی تصویر مبتنی بر شی برای مقاصد نقشه برداری
پوشش زمین با استفاده از تصاویر سنجش از دور در سال های
اخیر توجه چشمگیری را به خود جلب کرده است( Lei,
 .)Manchun, Xiaoxue, et all 2017بطور کلی اختصاص دادن
یا معرفی کردن هر یک از پیکسل های یک تصویر را به کالس
یا پدیده ی خاص را طبقه بندی اطالعات ماهواره ای می
گویند .اخیرا روش تقسیم بندی و طبقه بندی تصاویر ماهواره
ای ،تکنولوژی شی گرا است .که برای مطالعه با استفاده از
تصاویر ماهواره ای با وضوح باال و استخراج اطالعات مختلف
مورد استفاده قرار می گیرد (Biswajeet, Hussein, Manfred,
6-Object-Oriented
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3

کوچکترین واحد پردازش طبقه بندی شی گرا ،هر شی تصویر
است .طبقه بندی مبتنی بر شی بطور عمده از دو عمل سگمنت
سازی یا (جداسازی) تصویر و طبقه بندی شی تصویر بدست
می آید .سگمنت سازی موفق تصویر ،گام نخست و ضروری
برای پردازش شی گرای تصاویر است .هدف سگمنت سازی
تصویر ،تقسیم متعدد اشیائ مختلف ،در تصویر است که باهم
تداخل ندارند .(Mokhtarzadeh, 2017 (Zoleikani, Valadan,
در واقع سگمنت به معنای گروهی از پیکسل های همسایه در
داخل یک ناحیه است که شباهت هایی نظیر ارزش عددی،
بافت و  ...مهمترین معیار مشترک بین آنهاست .تصاویر
موضوعی در سنجش از دور تصاویری هستند که اغلب همگن
بوده و به وسیله سگمنت ها مشخص می شوند(رضایی مقدم،
رضایی بنفشه ،فیضی زاده ،نظم فر .) 1389 ،عالوه بر موارد
فوق ،مقیاس مناسب برای سگمنت سازی یکی دیگر از عوامل
تاثیر گذار و مهم در سگمنت سازی می باشد .مقیاس سگمنت
سازی درجه کلی گرایی یا جزیی گرایی است ،هرچه عددی
2-NDVI
8- Segmentation
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بزرگتر برای مقیاس تعریف شود شی های تصویری بزرگتری
ایجاد می شود و بر عکس با انتخاب عددی کوچکتر برای
پارامتر مقیاس ،شی های تصویری کوچکتری ایجاد خواهد شد.
در تحقیق حاضر برای سگمنت سازی از روش
 Multiresolution Segmentationکه یکی از قدرتمندترین و
پرکاربرد ترین روشهای سگمنت سازی یا قطعه بندی می باشد
استفاده گردیده است .که برای این منظور با تجزیه و تحلیل
نتایج سگمنت سازی تصویر با پارامتر مقایس متفاوت( 15 ،10و
 ،)20در نهایت پارامتر مقیاس  10برای سگمنت سازی تصویر
انتخاب شد .همچنین معیار همگنی برای شکل و فشردگی نیز
 0.9در نظر گرفته شده است.

شئ های نمونه آموزشی
طبقه بن دی شی گرا نیز همانند طبقه بندی نظارت شده
نیازمند نمونه های آموزشی است .در  eCognitionمحدوده
نمونه های آموزشی با شئ های تصویری نمونه مشخص می
شود .برخالف طبقه بندی پیکسل پایه ،طبقه بندی شی گرا
نیازمند نمونه های آموزشی کمتری است زیرا طبقه بندی شی
گرا در یک پیکسل انجام نمی شود در این نوع طبقه بندی،
اشیائ هدف شامل چند پیکسل است (Zoleikani, (Valadan,
 . Mokhtarzadeh, 2017بنابراین نمونه های آموزشی مورد نیاز
برای طبقه بندی در محیط نرم افزار  eCognitionبر سطح
تصویر ،به عنوان شئ های نمونه آموزشی برای کالس های
طبقه بندی انتخاب شد.
ارزیابی صحت طبقه بندی

شکل( :)5نتیجه سگمنت 10

شکل( :)6نتیجه سگمنت 15

تا زمانی که دقت طبقه بندی انجام شده مورد ارزیابی قرار
نگرفته باشد تکمیل نیست .برای کسب اطمینان از نسبت
صحت نقشه استخراج شده از تصاویر ماهواره ای باید دقت آن
مورد ارزیابی قرار گیرد .(Lillesand, (Kiefer, 2001در تحقیق
حاضر برای ارزیابی دقت طبقه بندی از پارامترهای دقت کلی،
ضریب کاپا ،دقت استفاده کننده و دقت تولید کننده استفاده
گردیده است .دقت کلی نسبت پیکسل های درست طبقه بندی
شده است .همچنین ضریب کاپا به دلیل توجه به تعداد پیکسل
های نادرست در طبقه بندی استفاده می گردد (Rasouli,
) .2008بهترین حالت برای مقدار ضریب کاپا عدد یک می باشد
و چنانچه برابر صفر باشد طبقه بندی کامال تصادفی و اگر مقدار
منفی به دست آید نشان دهنده خطا در طبقه بندی
است(آرخی.)1394 ،
یافته های تحقیق
در این مطالعه طبقه بندی تصویر بصورت شی گرا در نرم افزار
 eCognitionانجام شد .که تعداد پوشش /کاربری اراضی با
توجه به تصاویر و نقشه های کاربری و شرایط منطقه مورد
مطالعه ،پدیده های موجود بر روی تصویر در شش کالس با
عناوین (پوشش گیاهی ،خاک ،ساختمان ،رودخانه ،جاده ،تپه)
طبقه بندی گردیده است .پس از طبقه بندی تصویر با رویکرد
شئ گرا ،نتیجه به صورت نقشه کاربری اراضی تهیه گردید (
شکل.)5

شکل( :)7نتیجه سگمنت 20
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جدول  .2دقت استفاده کننده و دقت تولید کننده برای روش طبقه
بندی شئ گرا

شکل ( :)8نقشه کاربری اراضی بدست آمده به روش شی گرا

پس از طبقه بندی پوشش اراضی به ارزیابی صحت طبقه بندی
پرداختیم .بدین ترتیب که تصاویر طبقه بندی شده با نمونه
های زمینی تهیه شده به نرم افزار  ENVI 5.3انتقال یافته و
میزان دقت کلی و ضریب کاپا به شرح جدول 1به دست آمد.
که دقت کلی برای نقشه تهیه شده  89/41و ضریب کاپا 0/87
بدست آمده است .همچنین نتایج ارزیابی به صورت دقت
استفاده کننده و دقت تولید کننده برای روش طبقه بندی شئ
گرا محاسبه گردید که در جدول  2مشخص گردیده است.
جدول .1دقت کلی و ضریب کاپا

دقت کلی

ضریب کاپا

%89.41

. /87

کالس ها

دقت استفاده
کننده

دقت تولید کننده

پوشش گیاهی

1

93/33

ساختمان

88/24

1

خاک

83/33

71/43

جاده

92/86

86/67

رودخانه

83/33

1

تپه

%90

81/82

بحث و نتیجه گیری
با استفاده از ویژگی تکراری بودن داده های دورسنجی امکان
شناسایی و بررسی پدیده های پویا در محیط وجود دارد که
اطالعات به روز را برای اهداف مدیریتی فراهم می آورند.
کاربری و پوشش اراضی سرزمین حالت پویا دارند و در طول
زمان تغییر می کنند .به همین جهت انتخاب تصویر ماهواره ای
مناسب در انجام مطالعات دورسنجی از اهمیت باالیی برخوردار
است .ارزش و قابلیت استناد به هر نقشه تولید شده به میزان
درستی و صحت آن بستگی دارد .نقشه های موضوعی که از
داده های دورسنجی استخراج می گردند همیشه دارای صحت
باال و یکسان نخواهند بود به همین جهت بررسی میزان صحت
نتایج بدست آمده از طریق نقاط کنترل زمینی امری ضروری و
اجتناب ناپذیر می باشد .درویش صفت و همکاران( )1377اعالم
نمودند که دقت قابل قبول نقشه کاربری تهیه شده با استفاده از
تصاویر ماهواره ای  %85می باشد .دلیل باال بودن دقت نقشه
تهیه شده در این مطالعه ،استفاده از تصویر به روز و مناسب و
تکنیک افزایش قدرت تفکیک مکانی تصاویر ماهواره ای و
همچنین یکی از دقیق ترین روش های طبقه بندی(شی گرا)
بوده است.
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Abstract
The optimal management of natural resources requires timely and accurate information. In this regard, land use plans
are one of the most important sources of information on natural resource management. In fact, land use plans include
the use of land for different needs. Today, digitization detection methods help to understand the panorama of a
landscape using several satellite imagery. The purpose of this study was to classify landslide using satellite imagery and
fusion techniques with object image processing approach in Ghezel Ozan watershed. To carry out this research, Landsat
8 satellite image, OLI / TIRS sensor was used. After making the necessary corrections in the preprocessing stage, we
made the appearance or fusion of the pictorial image using a panchromatic band. We improved the spatial resolution of
the image used from 30 meters to 15 meters. Then, with an object-oriented classification in the eCognition software
environment, a map of land cover / land use and final results were presented. Also, the accuracy of the extracted
accuracy (total accuracy of 89.41% and kappa coefficient of 0.87) indicate the accuracy of this classification method.
Based on the results obtained in this study, it is suggested to use a technique for increasing the spatial resolution of
images (fusion) as well as a precise object-oriented classification for the preparation of land-cover / land-use maps and
the detection of changes from the image to the present day. Key words: land use, remote sensing, rural settlements,
artificial neural network, Talesh County.
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