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مقایسه روشهای مختلف تهیه نقشه کاربری /پوشش اراضی با روشهای رایج مطالعات
منابع طبیعی (مطالعه موردی ،حوزه آبخیز گردنه قوشچی ارومیه)
اردوان قربانی ،*1آزاد کاکهممی ،2محمود محمدحسن پور ،3فرنوش اسلمی ،4سحر غفاری ،5آرش رئوفی
ماسوله6

تاريخ دريافت  96/3/24 :تاريخ پذيرش97/2/3 :

چکیده
شرکتهای خصوصی با عنوان مهندسین مشاور در مطالعات بخش منابع طبیعی ،نقش بسیار مهمی را
ايفا میکنند .نقشه کاربری اراضی بهعنوان يکی از اطالعاتپايه تولیدشده در مطالعات توسط مهندسی
مشاور است و صحت اين اطالعات بر نتیجه نهايی ،هزينههای صرف شده در بخش منابع طبیعی و
برنامهريزیهای آتی بسیار مؤثر است .هدف از اين مطالعه ،ارزيابی قابلیت تفسیر چشمی تصاوير
موجود در  (GE) Google Earthدر مقايسه با نقشه تولیدشده توسط مهندسین مشاور و تفسیر رقومی
شیءگرای تصاوير مورداستفاده نظیر لندست بهعنوان روشی نوين و کمهزينه در تهیه نقشههای
کاربری /پوشش اراضی در مطالعات منابع طبیعی کشور است .برای اين منظور نقشه کاربری /پوشش
اراضی تهیهشده توسط مهندسین مشاور ( )1386و نقشهی کاربری /پوشش اراضی حاصل از پردازش
شیءگرای تصوير سنجنده  )1386( TMدر محیط نرمافزار  eCognitionبا نقشه کاربری /پوشش
اراضی تهیه شده در نرمافزار  ArcGISبا استفاده از تفسیر چشمی تصاوير  )1388( GEازنظر صحت
باهم مقايسه شدند .صحت کلی و ضريب کاپای نقشه تولیدی از  GEبهترتیب  99درصد و  0/99و
صحت کلی و ضريب کاپای نقشه کاربری /پوشش اراضی تهیهشده توسط مشاور و شیءگرا بهترتیب
 59درصد 89 ،0/32 ،درصد و  0/86برآورد گرديد که نشاندهنده برتری تصاوير موجود در  GEاست.
درمجموع نقشه تولیدشده از تصوير  GEصحت بسیار مناسب و بهتری نسبت به دو نقشه ديگر داشت
و نقشه تولیدشده توسط مهندسین مشاور با صحت غیرقابلقبول و ضريب کاپای پايین ،غیرقابل
استناد است.
واژههای کلیدی :کاربری /پوشش اراضی ،شی پايه ،تفسیر چشمیGoogle Earth ،

 - 1نويسنده مسئول  :دانشيار گروه مرتع و آبخيزداري ،دانشگاه محقق اردبيلي  .اردبيل ص .پ179 .؛ دانشکده کشاورزي و منابع طبيعي؛ گروه
مرتع و آبخيزداريa_ghorbani@uma.ac.ir .
 - 2دانش آموخته کارشناسي ارشد مرتعداري ،گروه مرتع و آبخيزداري ،دانشگاه محقق اردبيلي
 - 3دانش آموخته کارشناسي ارشد مرتعداري ،گروه مرتع و آبخيزداري ،دانشگاه محقق اردبيلي
 - 4دانش آموخته کارشناسي ارشد سنجش از دور و  GISدانشگاه محقق اردبيلي
 - 5دانشجوي دکتري علوم مرتع دانشگاه محقق اردبيلي
 - 6دانش آموخته کارشناسي منابع آب دانشگاه آزاد اراک
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مقدمه
کاربری اراضی ،توصیف نوع بهرهبرداری انسان
برای يک يا چند هدف بر روی يک قطعه زمین
است .آگاهی از نوع و درصد کاربریهای
مختلف ،نیازی بنیادی جهت شناخت و مديريت
منطقه بوده و از اين اطالعاتپايه در ارزيابی
منابع ،قابلیت اراضی ،خاکشناسی ،مطالعات
پوشش گیاهی ،فرسايش و رسوب ،شناخت توان
و استعداد اراضی در مطالعات آبخیزداری،
مرتعداری ،جنگلداری ،محیطزيست و در کل
آمايش سرزمین استفاده میشود ( ،)8چراکه
بنیان برنامهريزی مکانی بر پايه کاربریهای
اراضی گذشته ،حال و آينده استوار بوده و
همچنین تغییرات در مرز کاربری اراضی توسط
بهرهبرداران و تبديلها همواره موجب بروز
نگرانی در بخشهای منابع طبیعی و
محیطزيست است .روشهای سنتی برای تهیه
نقشه کاربری و پوشش اراضی از طريق
نقشهبرداری زمینی و تفسیر عکسهای هوايی
زمانبر و پرهزينه بوده و اطالعات دقیقی فراهم
نمیکند ( .)23سنجش از دور با ارائه اطالعات
به هنگام ،فراهم کردن ديد همهجانبه ،استفاده
از قسمتهای مختلف طیف الکترومغناطیسی
برای ثبت خصوصیات پديدهها ،پوششهای
تکراری ،سرعت انتقال و تنوع اشکال دادهها،
کاهش هزينه و نیروی انسانی در مطالعات از
ارزش زيادی برخوردار است ( 1و  .)23با
استفاده از تصاوير ماهوارهای میتوان نقشههای
کاربری اراضی را در سطوح مختلف تهیه و
وضعیت موجود پوشش زمین و کاربری اراضی
را بررسی کرد ( 9و .)12

در بیشتر مطالعات گذشته ،به دلیل گران بودن
تصاوير ماهوارهای با توان تفکیک باال ،برای
تهیهی نقشههای کاربری /پوشش اراضی از
تصاوير با توان تفکیک متوسط ،مانند لندست،
اسپات و  IRSهند بهصورت تفسیر چشمی و
رقومی استفادهشده است ( 10 ،9و .)20
در مطالعات منابع طبیعی ،تهیه نقشههای
کاربری /پوشش اراضی با صحت باال و بهروز
مورد نیاز است و ضرورت دارد از تصاوير
ماهوارهای و روشهای مناسب استفاده گردد.
تصاوير مناسب معموالً گرانقیمت و با توجه به
اعتبار اختصاصی به اين مطالعات امکان تهیه
چنین تصاويری وجود ندارد ،ولی تصاوير
مناسب گوگل ارث ( )GEبهصورت رايگان قابل
دسترس است .ولی با توجه به ماهیت اين
تصاوير امکان تفسیر رقومی میسر نبوده و در
اين مطالعات ضرورت دارد از تفسیر چشمی
استفاده گردد .با توجه به توان نرمافزار  GEو
آرشیو تصاوير رايگان موجود در آن باقدرت
تفکیک مکانی باال (هرچند فاقد توان پردازش
رقومی است) تمايل به استفاده از آن افزايش
قابلتوجهی داشته است .بهعنوانمثال ،يانگ و
همکاران ( )2012با استفاده از تصاوير ،GE
نقشهی مقدماتی توزيع جمعیت روستايی با
صحت بسیار باال واقع در حوزه درياچه تای در
شرق چین را تهیه و نتیجه گرفتند که میتوان
ويژگیهای مستحدثات را از اين تصاوير
استخراج کرد که اين امر میتواند مبنايی برای
نقشهبرداری مقدماتی از توزيع جمعیت
روستايی در منطقهی مورد مطالعه باشد (.)29
تیلور و تیلور الول ( )2012در شیکاگوی آمريکا
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نقشه اراضی کشاورزی ،شهری و باغات خانگی
را با استفاده از تصاوير  GEتهیه کردند (.)27
جعفری و همکاران ( )2013نقشه کاربری
اراضی فضای سبز در سطح منطقه شهری کرج
را با استفاده از تصاوير موجود در  GEتهیه و
نتیجه گرفتند که نقشه تولیدی از اين تصاوير از
صحت بااليی (صحت کلی برابر با )%93
برخوردار بوده است و حتی میتوان از آن
بهعنوان واقعیت زمینی نیز استفاده کرد (.)11
قربانی و پاکروان ( )2013نقشه کاربری اراضی
حوزه آبخیز شیروان درهسی را با استفاده از
استفاده از تصاوير باقدرت تفکیک باال با برتری
روش شیءگرا نموده است (.)17
هدف اين مطالعه ،ارزيابی توان تصاوير موجود
در نرمافزار  GEدر مقايسه با تصاوير مورد
استفاده مانند لندست برای تهیه نقشههای
کاربری /پوشش اراضی در مطالعات منابع
طبیعی ،آبخیزداری و محیطزيست کشور
بهصورت تفسیر چشمی و رقومی است تا در
صورت اثبات کارايی اين تصاوير به بخش اجرا
جهت استفاده در چارچوب تعريف شده توصیه
گردد .همچنین با توجه به محدوديت تفسیر
چشمی از نظر زمانی ،فنی و هزينه کارايی
تفسیر شیءگرای1نیز مد نظر بوده تا در صورت
تولید نتايج قابلقبول بهعنوان جايگزين تفسیر
چشمی با استفاده از تصاوير موجود در نرمافزار
 GEمعرفی گردد.
مواد و روشها
منطقهی موردمطالعه :محدودهی

مورد

مطالعه ،حوزه آبخیز گردنه قوشچی با مساحت
1-Object-based

تصاوير ماهواره لندست  TMو تصاوير موجود در
 ،GEتهیه و پس از دستیابی به صحت کلی 94
درصد و کاپای  0/90نتیجه گرفتند که نقشه
تهیه شده از اين تصاوير ،از توان بسیار باالتری
در مقايسه با تصاوير  TMبرخوردار بوده است
( .)9استفاده از روش شیءگرا نیز بهعنوان يکی
از روشهای پیشرفته سنجش از دوری مورد
توجه محققین بوده است .بهطور مثال ،والتر
( )2004از روش شیءگرا برای ارزيابی تغییرات
اراضی استفاده و اين روش را يک روش کارآمد
در اين ارتباط عنوان کرده است (.)28
 4954هکتار در استان آذربايجان غربی ،در
شهرستان ارومیه در موقعیت جغرافیايی بین

 51 ،10و  44تا  57 ،52و  44طول
شرقی و  56 ،01و  37تا  00 ، 53و 38
عرض شمالی واقع شده است (شکل  .)1حداکثر
ارتفاع حوزه  2716متر و حداقل ارتفاع در
خروجی حوزه برابر  1483متر از سطح دريا
است .میانگین بارندگی ساالنه  303میلیمتر و
متوسط درجه حرارت  8درجه سانتیگراد و
اقلیم (به روش دومارتن) نیمهخشک سرد است
(.)16
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شکل  .1موقعیت منطقه موردمطالعه

انتخاب تصاویر و پردازش آنها در
مطالعات آبخیزداری :نقشه کاربری /پوشش
اراضی پايه تهیهشده توسط مهندسین مشاور
طرح آبريز که يکی از مهندسین مشاور دارای
رتبه کشور در مطالعات اجرايی طرح جامع
آبخیزداری برای حوزه آبخیز گردنه قوشچی در
سال  )2007( 1386برای اين تحقیق استفاده
شده است .نهتنها در اين مطالعه بلکه در تمامی
مطالعات و نقشههای کاربری /پوشش اراضی و
ساير نقشههای تهیه شده در مطالعات
آبخیزداری ارزيابی صحت انجام نمیشود و در
واقع يکی از اهداف اين مقاله ارائه و ترويج يک
چهارچوب صحیح در تهیه نقشه کاربری/
پوشش اراضی رايج در مطالعات آبخیزداری،
منابع طبیعی و محیطزيست در قالب تفسیر

چشمی که روش معمول در اين مطالعات است.
در گزارش عنوانشده از تصاوير ماهواره لندست
و عکسهای هوايی استفاده شده است ،ولی نوع
سنجنده ،مسیر و گذر تصوير ،زمان تصوير و
نوع عکس و وضعیت تغییرات فصلی و فنولوژی،
توزيع بارندگی ،بارش قبل از اخذ تصوير،
وضعیت توپوگرافی و اصالحات الزمه در
استفاده از تصوير نظیر اصالح هندسی و امثال
آن نامشخص است .در گزارشهای مطالعات
ديگر استانهای آذربايجانشرقی ،غربی و
اردبیل (بهطور مثال  25 ،19 ،18 ،14 ،13و
 )26نیز اطالعات پايه تصوير ،پیشپردازش
نشده و ارزيابی صحت نقشههای تهیه شده نیز
انجام نشده است.
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انتخاب تصویر در نرمافزار

Google

 :Earthبا مرور تصاوير موجود در نرمافزار GE

و همچنین استفاده از تصاوير بهنگام از سايت
اين نرمافزار ،درنهايت مناسبترين تصوير تاريخ
 ،)1388( 2009/7/31نزديک به سال مطالعه
توسط مشاور (هرچند که در اين سامانه برای
تصوير فوق نوع سنجنده دقیقاً بیاننشده و تنها
برای نام سنجنده واژه  NASAذکر شده است،
لذا قدرت تفکیک آن نامشخص است) ،برای
تهیه نقشه کاربری /پوشش اراضی حوزه گردنه
قوشچی انتخاب و با انتقال مرز حوزه به محیط
اين نرمافزار با فرمت  KMLو با استفاده از
نرمافزار Stitch for Google Earth2.50Plus
برای انتقال تصاوير در مقیاس حدود  1:1000و
در  12قطعه زمین مرجع شده به محیط
 ArcGIS10استفاده گرديد (در اين ارتباط از
نرمافزار  Elshayal Smart4.84نیز که کارايی
باالتری دارد میتوان استفاده کرد) .هر دو نرم
افزار بهصورت آنالين قابل دانلود از اينترنت
میباشند.
تهیه نقشه کاربری /پوشش اراضی :در
محیط  ArcGIS10از روش تفسیر چشمی
استفاده و کاربریها و برخی واحدهای پوششی
زمین (مرتع ،زراعت ديم ،باغ و زراعت آبی،
آبادی و مناطق مسکونی ،بیرونزدگی سنگی
(عرصه با پوشش بیش از  75درصد سنگ و
صخره در سطح زمین ،با توجه بهضرورت
تفکیک اين واحد در برنامهريزیهای مختلف) و
مسیله) تفکیک و نقشه کاربری /پوشش اراضی
نهايی گرديد .الزم به توضیح است ،همانگونه
که ذکر گرديد يکی از اهداف مقاله بهسازی

روند تهیه نقشه کاربری /پوشش اراضی در
بخش مطالعات کشور در بخش اجرا است .با
توجه به اينکه در مطالعات اجرايی کشور در
تهیه نقشه کاربری /پوشش اراضی از تفسیر
رقومی استفاده نشده و از تفسیر چشمی
استفاده میگردد .لذا تأکید بر تفسیر چشمی در
اين بخش از مقاله بوده است.
پردازش شیءگرای تصویر :جهت انجام
مقايسهای بهتر میان نقشهی تولید شده توسط
مشاور و نقشه استخراج شده از تصاوير موجود
در نرمافزار  GEو استفاده از روشهای پیشرفته
پردازش تصوير ،از طبقهبندی شیءگرا بهره
گرفته و تصوير سنجندهی  TM5سال 2007
( )2007/06/06پس از اعمال تصحیح هندسی
مورد استفاده قرار گرفت .به دلیل اينکه رطوبت
موجود در خاک روی انرژی الکترومغناطیسی
بازتابی از اشیا اثر میگذارد ،بارندگی يک دوره-
ی  15روزه قبل از تاريخ اخذ تصوير نیز مورد
توجه قرار گرفت و چون بارندگی قابلتوجهی
ثبت نشده بود ،لذا تصحیح اتمسفری و
راديومتريکی نیز انجام نشد.
در طبقهبندی شیءگرا ،عالوه بر ارزشهای
عددی از اطالعات مربوط به بافت ،شکل و تن
رنگ در فرآيند طبقهبندی استفاده میشود (.)7
مهمترين اختالف بین روشهای پیکسل پايه و
شیءگرا اين است که در تحلیل شیءگرای
تصاوير ،واحد اصلی پردازش تصوير ،شکل اشیا
يا سگمنتها 1هستند نه ارزشهای بازتابشی
موجود در پیکسلهای انفرادی و در تحلیل
شیءگرا طبقهبندی بر اساس منطق فازی انجام
Segments

1
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میشود .اين در حالی است که در
طبقهبندیهای پیکسل پايه (طبقهبندی سخت)
معموالً يک مقدار به هر پیکسل اختصاص داده
شده ،بر اساس مقادير بازتابش پیکسلها در
باندهای مختلف و با اعمال الگوريتمهای
مختلف طبقهبندی میشوند ( .)22طبقهبندی
فازی شیءگرای تصوير در محیط نرمافزار
 eCognition developer8بهعنوان طبقهبندی
نرم از درجهی عضويت برای ارزيابی شکل اشیا
در کالسها استفاده ( )22و سگمنتها تشکیل
شد .سگمنت به معنی گروهی از پیکسلهای
همسايه در داخل يک ناحیه است که شباهت
(نظیر ارزش عددی و بافت) مهمترين معیار
مشترک آنهاست ( .)5در فرآيند سگمنتسازی
با در نظر گرفتن پارامترهای شکل ،بافت و
ضريب فشردگی انجام گرفت .بر اساس نسبت
اهمیت هر يک از اين پارامترها در خصوصیات
کالسهای مورد نظر در تصوير لندست مورد
استفاده در فرآيند سگمنتسازی اعمال گرديد.
عالوه بر موارد فوق ،مقیاس مناسب نیز برای
سگمنتسازی در نظر گرفته شد ( 6و  .)7در
اين تحقیق ،پس از آزمون و خطا ،از پارامترهای
 0/02 ،7و  0/5به ترتیب برای مقیاس ،شکل و
فشردگی در تهیهی نقشهی نهايی استفاده شد.
نمونهبرداری زمینی برای کنترل نقشهها و
ارزیابی صحت :با توجه به اهداف اصلی تحقیق
که تهیه نقشه کاربری اراضی منطقه بوده ،نیاز
به يک نقشه واقعیت زمینی بود تا تعیین صحت
نقشهها به کمک آنها صورت گیرد .اين نقشه
اصطالحاً واقعیت زمینی نامیده میشود .نقشه
واقعیت زمینی میتواند بهصورت  100درصد يا

نمونهای جهت بررسی صحت تهیه شود .تهیه
نقشه واقعیت زمینی ،با استفاده از نقشه واقعیت
زمینی نمونهای بهعنوان درصدی از سطح
منطقه انجام گرديد .به اين منظور 255 ،نقطه
در خرداد ،تیر و مردادماه به روش تصادفی و با
رعايت اصول نمونهبرداری برای سنجش از دور،
بهگونهای که کل کاربریها و پوششهای زمین
را در برگیرند ،برداشت شد .مختصات و ارتفاع
هر نقطه با استفاده از دستگاه موقعیتياب
جهانی ( )GPSثبت و اطالعات مربوط به
کاربری و پوشش زمین جمعآوری شد .سپس با
استفاده از نرمافزار  OziExplorer3.95.4نقاط
ثبت شده به کامپیوتر انتقال و در محیط
سیستم اطالعات جغرافیايی ،اطالعات توصیفی
جمعآوری شده به نقاط اضافه گرديد.
بررسی صحت نقشه موجود و نقشههای
تهیهشده :درنهايت صحت نقشههای تولیدشده
با استفاده از دادههای میدانی و بهره جستن از
ماتريس درهمی مورد ارزيابی قرار گرفت (.)2
صحت کلی مطابق رابطهی  1محاسبه شد.

رابطه 1

∑N
k=1 akk
OA = N
∑i,k=1 aik
N

1
= ∑ akk
n
K=1

در رابطهی فوق OA ،نشاندهندهی صحت کلی
و  Nمعرف تعداد کل پیکسلهای طبقهبندی
 ∑Nنمايهی مجموع پیکسلهای
شده و k=1 akk
قطر اصلی ماتريس خطا (تعداد کل پیکسلهای
درست طبقهبندی شده) است .صحت کلی
طبقهبندی ازجمله پارامترهای اندازهگیری است
که فقط صحت کلی را به دست میدهد و در
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ارتباط با هرکدام از طبقات بهطور مجزا،
اطالعاتی را ارائه نمیدهد؛ اما صحت تولید
کننده نسبت تعداد پیکسلهای درست
طبقهبندی شده است که از تقسیم تعداد
پیکسلهايی که در هر طبقه بهدرستی
طبقهبندی شدهاند (  )attبر تعداد پیکسلهای

 )∑Nمورد استفادهی آن
حقايق زمینی ( i=1 aki
طبقه (جمع ستون) مورد استفاده قرار
گرفتهاند ،بهدست میآيد (رابطهی .)2
att
PA = N
رابطه 2
∑i=1 aki
برای برآورد صحت کاربر ،بايد تعداد پیکسل-
های درست طبقهبندی شده را بر تعداد کل
پیکسلهای آن طبقه (جمع رديف) ،تقسیم
کرد:
ail
PA = N
رابطه 3
∑l=1 aik
که در رابطهی فوق ail ،معرف تعداد پیکسل-
های درست طبقهبندی شده (بر روی قطر

 ∑Nمساوی با تعداد کل
اصلی) و l=1 aik
پیکسلهای طبقهی مورد نظر (جمع رديف)
است ( .)21ضريب کاپا تکنیک چند متغیرهی
گسستهای است که اگر يک ماتريس خطا
تفاوت معنیداری با ديگری داشته باشد ،در
ارزيابی صحت برای تصمیمگیریهای آماری
مورد استفاده قرار میگیرد (رابطه .)4
رابطه :4
)احتمال توافق) – (دقت مشاهدهشده(
احتمال توافق – 1

=𝐾

در مواردی که توافق حقیقی (مشاهده شده) به
يک و توافق احتمالی به صفر نزديک شود،

مقدار  Kبه يک نزديک میشود که اين حالت
ايدهآل است (.)21
نتایج
شکل  2نقشه موقعیت مکانی نمونههای
جمعآوری شده زمینی به تعداد  255نقطه
کنترلی را نشان میدهد .به علت عدم جاده
دسترسی بخشی از حوزه که به کاربری مرتع
اختصاص دارد نمونهبرداری نشد (البته در اين
گونه موارد استفاده از طبقهبندی نظارتنشده
جواب مطلوبی در تفکیک کاربریها ارائه می-
نمايد ،ولی همانگونه که اشاره شده در
مطالعات اجرايی کشور از طبقهبندی رقومی
استفاده نمیشود ،لذا در اين بخش تأکید بر
تفسیر چشمی و شبیهسازی مطالعات اجرايی
بوده است) .شکل  3نقشه تهیه شده توسط
مهندسین مشاور طرح آبريز را نشان میدهد.
در اين نقشه تنها چهار کاربری /پوشش اراضی
مرتع ،زراعت ديم ،آبادی و بیرونزدگی سنگی
تفکیک و نقشهسازی کاربری /پوشش اراضی
انجام شده است .از نظر صحت تولیدکننده
کاربری مرتع ( 76درصد) و از نظر صحت
کاربری روستا و جاده ( 100درصد) دارای
صحت بهتری هستند .با توجه به جدول 1
صحت کل  59درصدی و ضريب کاپای 0/32
نشاندهنده عدم صحت اطالعات درج شده در
نقشه تولید شده است .شکل  4نمونههايی از
کاربریهای مسکونی ،باغ و مرتع اخذ شده از
تصوير موجود در سامانه  GEرا نشان میدهد.
شکل  5نقشه کاربری اراضی تهیهشده از  GEرا
در  6طبقه نشان میدهد .نتايج حاصله از
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طبقهبندی کاربری /پوشش اراضی با استفاده از
تصاوير نرمافزار  GEدر سطح حوزه چه از نظر
تکتک کاربریها و چه از نظر صحت کلی و
ضريب آماره کاپا از صحت باال برخوردار است .با
توجه به جدول  ،1میزان صحت کلی و ضريب
کاپا برای کاربری اراضی در تصوير  GEبهترتیب
 99درصد و  0/99بدست آمد .کاربری مسیله و
باغ و زراعت آبی نسبت به ديگر کاربریها که
صحت تولیدکننده و کاربر  100درصدی به
خود اختصاص دادهاند به علت ضعف تصاوير

 GEاز نظر توان طیفی در تفکیک پوششهای
آبی و ديم صحت کمتری را به خود اختصاص
دادند .شکل  6نقشه کاربری /پوشش اراضی
حاصل از طبقهبندی شیءگرا را نشان میدهد.
با استفاده از اين روش طبقهبندی پیشرفته و
مؤثر میتوان با صرف زمانی اندک (نسبت به
استفاده از چارچوب  )GEبه صحت کلی 89
درصد و کاپای  0/86دست يافت .با توجه به
جدول  1کاربری برونزدگی سنگی نسبت به
ديگر کاربریها صحت کمتری را نشان داد.

شکل  .2پراکنش نقاط کنترل زمینی در سطح حوزه
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جدول  .1خالصه ماتريس خطای ارزيابی صحت نقشههای کاربری /پوشش اراضی
کاربری /پوشش

نقاط کنترل زمینی
يا
نقشه واقعیت زمینی

نقشه کاربری مهندسین مشاور

نقشه کاربری GE

صحت
تولیدکننده

صحت کاربر

صحت
تولیدکننده

صحت کاربر

مرتع
زراعت ديم
باغ و زراعت
آبی
بیرونزدگی
سنگی
روستا و جاده
مسیله

142
72

76
54

64
51

100
100

100
100

14

-

-

93

93

12

69

45

100

100

5
10

33
-

100
-

100
90

100
90

نقشهی کاربری/پوشش
لندست (شیءگرا)
صحت
تولیدکننده

صحت
کاربر

91/7
85/2
100

86/8
88/5
100

70

77/8

100
85/7

88/9
100

صحت کلی

-

59

99

89

ضريب کاپا

-

0/32

0/99

0/86

شکل  .3نقشه کاربری اراضی تهیهشده توسط مهندسین مشاور طرح آبريز ()2007/1386
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منطقهی مسکونی

باغ

مرتع

شکل  .4نمونههايی از کاربریهای مسکونی ،باغ و مرتع اخذشده از GE

شکل  .5نقشه کاربری /پوشش اراضی تهیهشده از تصاوير )2009/1388( GE

فصلنامه اکوسيستم هاي طبيعي ايران  ،سال نهم  ،شماره اول  ،پياپي  ،31بهار 29...........................................................................................1397

شکل  .6نقشه کاربری /پوشش حاصل از طبقهبندی شیءگرا ()2007/1386

بحث و نتیجهگیری
در روند تهیه نقشه کاربری اراضی مشکالت
زيادی وجود دارد که از مهمترين آنها میتوان
به عدم توانايی ابزارهای مورد استفاده نظیر
تصاوير ماهوارهای لندست با ابعاد پیکسلی 30
متری در تفکیک زراعتهای ديم از مراتع،
مسیلها و روستاها از همديگر و از ساير
کاربریها به علت سطح کوچک و تشابه
خصوصیات طیفی آنها اشاره کرد ( 12 ،1و
 .)24هرچند در تحقیق نیز نشان داده شد که با
استفاده از تغییر خصوصیات سگمنت نظیر
شکل ،تن ،بافت و همچنین اطالعات جانبی
میتوان اين محدوديتها را برطرف نمود؛
بنابراين ،توصیه میگردد کارشناسان بخش اجرا
به اين مسئله توجه نمايند .در محدوده مورد

مطالعه شش طبقه کاربری اراضی و پوشش
زمین شامل مرتع ،زراعت ديم ،باغ و زراعت
آبی ،بیرونزدگی سنگی ،روستا و مسیله با
استفاده از تصاوير نرمافزار  GEتفکیک گرديد.
نتايج تحقیق نشان داد که صحت کلی و ضريب
کاپای نقشه تولیدی تصاوير نرمافزار  GEبه
ترتیب  99درصد و  0/99بوده و نشاندهنده
صحت و تفکیک مکانی باالی تصاوير  GEاست
(متذکر گرديد نام سنجنده در اين سامانه
مشخص نشده است ،ولی مشخصاً تصوير از
قدرت تفکیک فضايی بااليی برخوردار است) و
حتی میتوان از آن بهعنوان نقشه واقعیت
زمینی استفاده کرد (شکل  .)6البته همانگونه
که در اين مقاله عمل شده است ،ابتدا بايد با
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عملیات میدانی و يا پردازشهای رقومی تصاوير
ماهوارهای نظیر شاخصهای پوشش گیاهی يا
طبقهبندی نظارتنشده و نظارتشده شناخت
پديدهها و عوارض مورد توجه قرار گیرد .در
مقابل نقشه تهیه شده در مطالعات مهندسین
مشاور طرح آبريز با صحت کمتر از  85درصد
تهیه شده است که بنابر منابعی نظیر ( 3 ،2و
 )15نقشه کاربری/پوشش اراضی تهیه شده
برای اين حوزه در مطالعات اجرايی حوزه آبخیز
غیرقابلقبول بوده و بهتبع استفاده از چنین
نقشههايی در برنامهريزی ،عدم موفقیت را در
پی خواهد داشت .با توجه به نتايج حاصله از
ارزيابی صحت نقشه حاصل از نرمافزار  ،GEاين
تصاوير میتوانند حتی در تحقیقات بهعنوان
داده صحیح و مرجع کنترلی ايفای نقشنمايند؛
اما آنچه در تهیه نقشههای کاربری /پوشش
اراضی با استفاده از تصاوير موجود در نرمافزار
 GEقابلتوجه است ،استفاده از تفسیر چشمی
است که روشی زمانبر و پرهزينه است .با توجه
به توسعه دانش سنجش از دور ضرورت دارد از
روشهای پیشرفته پیکسل پايه يا شیءپايه
استفاده گردد .در اين تحقیق روش شیءگرا
بهعنوان روش پیشرفته ،آسان و باقابلیت اجرا
در بخش مطالعات اجرايی مورد آزمون
قرارگرفته و نتايج اين بخش از تحقیق نشان داد
که اين روش با توجه به صحت نتايج و با در
نظر گرفتن منابعی نظیر ( 3 ،2و  )15که نقشه
با صحت باالتر از  85درصد را نقشه
قابلاستفاده عنوان کردهاند ،روش مناسب و
جايگزين برای مطالعات اجرايی منابع طبیعی،
آبخیزداری و محیطزيست است.

رهیافت ترویجی تحقیق :با توجه به نتايج
اين تحقیق مشخص گرديد ،در بسیاری از
مطالعات اجرايی کشور از توانايی تصاوير موجود
در سامانه  GEاستفاده الزم و مناسب صورت
نمیگیرد .در مواردی هم که موردتوجه قرار
میگیرد ،چارچوب اجرايی کار به طريقه علمی
طی نمیشود .بهطور مثال انتقال تصوير با
مقیاس مناسب به داخل نرمافزارهای GIS
(مانند  )ArcGISارزيابی صحت نقشه تولیدی
انجام نمیشود؛ بنابراين ،توصیه میگردد،
سازمان جنگلها ،مراتع و آبخیزداری کشور و
سازمان محیطزيست در شرح خدمات ،مطالعات
و مراحل مختلف استفاده از تصاوير سامانه GE
و ارزيابی صحت نقشه تولیدی را برای رسیدن
به نقشههای پايه صحیح در امر مطالعات فوق
اجباری نمايند تا شاهد برنامهريزی بر مبنای
اطالعاتی با صحت کم در مديريت منابع طبیعی
و محیطزيست کشور نباشیم .همچنین توصیه
میگردد سازمان جنگلها ،مراتع و آبخیزداری و
محیطزيست بهصورت مشترک دستورالعملی در
اين ارتباط تهیه و در اختیار مشاورين قرار
دهند تا در مطالعات مراحل مختلف شناسايی،
توجیهی و تفضیلی (در مطالعات جديد و
بازنگری) از اين چارچوب استاندارد در تهیه
نقشه کاربری /پوشش حوزه استفاده نمايند.
بعالوه توصیه میگردد ،با توجه به محدوديت
روش تفسیر چشمی ،بخصوص در حوزههای
بزرگ ،چارچوب مناسب در اين زمینه استفاده
از روشهای شیءگرا در اين مطالعات است که
از صحت قابلقبول برخوردار است.
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