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۲۳۳  

 
  

 

  ريبا استفاده از تصو  منطقه شرق اصفهاني اراضي کاربريبند پهنه

  IRS-P6 يا ماهواره

  

  و ۴يمحمود محب، ۳انيانيرضا سفيعل، ۲نيالد ن خواجهيالد د جماليس، *۱يزهرا خسروان

  ۵مهر پارسان يرحسيام

  )۲۴/۲/۱۳۹۰ :رشيخ پذيتار ؛  ۲۷/۴/۱۳۸۹: افتيخ دريتار(

  

  دهيكچ

  مـساحت  واقع در شرق اصفهان استفاده شد کهي دشت سگزي اراضيه نقشه کاربريته يبراIRS-P6 ، ماهواره LISS IV سنجنده يها دادهاز 

قـت   بـا د LISS IVسـنجنده  ) کيمادون قرمز نزد (۴و باند ) قرمز (۳، باند )سبز (۲ باند ريواتص.  باشديم  هکتار۲۲۱۲۱منطقه مورد مطالعه 

 يکـسل بـه نقـشه توپـوگراف       ي پ ۳/۰ حـدود    RMSE با   کي درجه   يا  چند جمله  يه و مدل هندس   ين همسا يتر کيروش نزد با    متر، ۸/۵ ينيزم

ـ تجز نـشده،  شـده و نظـارت    نظـارت يبنـد  ر طبقهير نظي تصوشزپردا مختلف يها ها روش ز دادهي آنالي برا. ثبت داده شد   منطقه ۱:۲۵۰۰۰ ه ي

  با اسـتفاده از    ي اراض ينقشه کاربر ت  يدر نها . دياعمال گرد  يا  ماهواره يها داده ي رو NDVI ياهي و شاخص گ   يگذار لتري، ف ي اصل يها لفهؤم

ـ  تفک ي را به خوب   زير ي ارض ي كاربر ۶نقشه حاصل   .  به دست آمد   ديبريروش ه  ـ  ي كـشاورز  ياراضـ : ک نمـود  ي  ير، اراضـ  ي بـا  يهـا  ني، زم

ـ ا. ي صـنعت يهـا   و محـل يها، مناطق مسکون  و جادهيخطوط ارتباط ،)Haloxylon amodendron(يكار  تاغيها نيخورده، زم هم به ن نقـشه  ي

ف را شـامل    يار ضـع  ي بـس  ي ول يعي طب ياهي با پوشش گ   ين منطقه اراض  ير در ا  ي با يها نيزم. است% ۹۲يدقت کل و   %۸۹ يب کاپا يضر يدارا

و خورده    هم  بهن  ي زم يعي طب ي، توپوگراف ي آجرپز يها ت کوره يفعال که در اثر     ييها نيزم. گردند ي محسوب م  يعي طب يها اباني که جزو ب   شود يم

. گـردد  ي منظور م  ي مصنوع ياباني جزو مناطق ب   ين اراض يشود؛ ا  ي محسوب م  شده  تخريب يرفته، اراض   نيب   از  کامالً ياهيدنبال آن پوشش گ    به

ـ ترت ني دارد، بـد   يي بـاال  يهـا توانـائ     جـاده  يساز يومخصوص در رق   ه مطالعه شده ب   يها يک انواع کاربر  ي تفک ين سنجنده برا  ي ا يها داده ب ي

  .تواند کاربرد داشته باشد ي مي توپوگراف۱:۲۵۰۰۰ يها ح نقشهي تصحين سنجنده براي ايها داده

  

  

  ديبري، روش هي اراضي، اصفهان، کاربرIRS-P6 ،LISS IV : يديلك  يها واژه

  
  

  دانشگاه فسا،طبيعي زي و منابع دانشكده كشاور،مرتع و آبخيزداريارشد  کارشناس .۱

   اصفهاني دانشگاه صنعت،يعيطب  دانشکده منابع،يزداري مرتع و آبخاستاد. ۲

   اصفهاني دانشگاه صنعت،يعيطب  دانشکده منابع،ستيط زيار محياستاد. ۳

  ي مليياي و سنجش از دور سازمان جغرافيي و معاون امور فضايبردار ارشد نقشه کارشناس. ۴

   دانشگاه فسا،طبيعي  دانشكده كشاورزي و منابع،علمي مرتع و آبخيزداري  تئ عضو هي.۵

  z.khosravani@gmail.com: يكيترونكاتبات، پست الكمسئول م : *
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۲۳۴  

  مقدمه

رات يي تغجاديباعث ا  مخرب انسانيها تير فعالي اخيها در سال

 را در   يزائ اباني شده و روند ب    ي اراض يکاربر در   يا قابل مالحظه 

رات در پوشـش  ييجاد تغيا. ده استي مختلف سرعت بخش  مناطق

  محسوب شده  ستيط ز ي اختالل در مح   هر منطقه  يعي طب ياهيگ

ـ   ستم  ي اکوس اجزاين  يزدن تعادل ب   هم و بر   بـا   .)۸ ( دارد يرا در پ

ک يـ  بـه    يابي بشر، دسـت   ي دانش و تکنولوژ   يتوجه به سطح فعل   

 بـدون   ،يعـ يرات منـابع طب   ييـ  تغ نـه يم در زم  ي عظ يبانک اطالعات 

  از علم و فن سـنجش      يريگ  گزاف، تنها با بهره    يها هنيصرف هز 

دور و    از  ك سـنجش  يـ  تكن .)۱۰ (ر خواهد بود  يپذ دور، امکان   از 

 و  تي وضـع  ينـه بررسـ   ي در زم  ييايـ  اطالعات جغراف  يها ستميس

 بـوده و بـا      ي سـنت  يهـا  تـر از روش    ، ارزان يعـ يطب ت منابع يريمد

 يه اقتــصاديــ توجيرا آورد، داي كــه فــراهم مــيســرعت عملــ

 دهينامز ي ن RESOURCESAT-1 كه   IRS-P6ماهواره   .)۱۴(است

 IRSي سـر  يهـا  ن مـاهواره  يدترين و جد  يتر شرفتهيشود، از پ   يم

. ن قـرار گرفـت    ي در مدار زمـ    ۲۰۰۳ اكتبر   ۱۷خ  ياست كه در تار   

 LISS IV و AWiFS ،LISS III سـنجنده  ۳ ين مـاهواره دارا يا

 نـسبت بـه   يك بهتريقدرت تفك ياست که هر سه سنجنده دارا 

ـ پ يها  ماهواره يها سنجنده  يسـر . ن نـسل اسـت    ين از همـ   يشي

خـاك و  نه مطالعات يمختلف در زم يها  د كاربر IRSيها ماهواره

 ستيـ  ز  و ي شـهر  ي اراض ي كاربر ،يشناس ني زم ،ي اراض يكاربر

ك يـ قـدرت تفك  يدارا LISS IV ر سنجندهيتصو . دارنديطيمح

 ي متر اسـت کـه بـرا       ۵/۲۳يربرداريوعرض تص و    متر ۸/۵ينيزم

  .)۹( دارد ي خوبيي کاراي شهري اراضيه نقشه کاربريته

 از   سـنجش  يها كي، با استفاده از تكن    )۱۸(جات و همكاران    

الت راجـستان واقـع در      ي گسترش شهر اجمر در ا     يدور به بررس   

ن يـ  ا يبـرا . پرداختند) ۲۰۰۲-۱۹۷۷( ساله   ۲۵ك دوره   يهند در   

ر ي تـصاو  يهـا   و داده  يتوپـوگراف  يهـا   نقشه ه از منظور با استفاد  

 ينقـشه كـاربر  –LISS III  IRS وETM+,TM,MSS يا ماهواره

آنهـا پـس از     . ديـ ه گرد يها ته  ن سال ي ا ين مناطق در ط   ي ا ياراض

 ،ري تـصاو  ي بـر رو   يح هندس يك و تصح  يح اتمسفر يانجام تصح 

دهنـده    كـه نـشان    يرير نمودند تا تصو   ي تصاو يساز اقدام به بارز  

سـپس  . نـد ين صـورت باشـد را مـشخص نما        يوارض به بهتر  ع

ن يـي ر و تع  ي تـصو  ينـشده و بررسـ      نظـارت  يبنـد  براساس طبقه 

 ي بـر رو   ي آموزشـ  يهـا   نمونـه  ي، تعداد ي اراض يطبقات كاربر 

روش (شده    نظارت يبند د و با اعمال طبقه    ير انتخاب گرد  يتصاو

 طبقـه، منـاطق     ۱۰ شـامل    ي اراض ينقشه كاربر ) حداكثر احتمال 

، يا ، منــاطق صــخرهير، آب، خــاك شــني، منــاطق بــايسكونمــ

 مخلـوط و منـاطق      ياهيـ ها، پوشش گ   حفاظ، بوته  ي ب يها صخره

 يهـا   سـال  ي حاصله برا  يها  نقشه يب كاپا يضر. ه شد يش ته يآ

 و ۹۴، ۹۳، ۹۴ب برابـر بـا   يـ  به ترت۲۰۰۲و ۲۰۰۰،  ۱۹۸۹،  ۱۹۷۷

  . درصد بود۹۴

 يهـــا دهبـــا اســـتفاده از دا) ۲۰( و همکـــاران يمـــوتيک

هـرز  ده شـده از علـف       ي به استخراج منـاطق پوشـ      يا ماهواره

lantana camaraي جنگلـــي از پـــارک ملـــي در بخـــش 

پـشت و     کـم  يهـا  ن جنگـل  يآنها در ا  .  هند پرداختند  يراجاج

ر ادغــام ي و تــصوLISS IV IRS -يهــا شــده، داده بيــتخر

 يي توانــايابيــ ارزي را بــراCartosat+ LISS IV -1شــده

. ز مذکور از پوشش اطراف، به کار بردنـد      ص علف هر  يتشخ

، بعد از   )۴/۹۶(ز  ير ادغام شده حداکثر تما    يب تصو يترت نيبد

ــصو ــصو%) LISS IV) ۹/۹۲ر يآن ت ــه  يو ت ــت ب ر کارتوس

در بـرآورد تعـداد و      . را نشان داد  %) ۶۵(في دقت ضع  ييتنها

 هـر سـه داده      lantana camaraده بـا    ياندازه قطعات پوش  

 يهـا   داده يل بـاال  ين مطالعـه پتانـس    يـ ا.  مشابه بودنـد   باًيتقر

 يبـردار  ز و نقشهي را در تماCartosat+ LISS IV-1شده ادغام

lantana camara۲۴(نگا گانش و همکارانيپووال . نشان داد( 

شده   نظارت يبند ر شامل طبقه  ي پردازش تصو  يها کيت تکن يقابل

 از منطقــه يص معــدن آهــن در بخــشي تــشخي را بــرايو فــاز

 قـرار   يل نادو هند مورد بررس    يالت تام يا ا در ي گودامال يماهور تپه

 LISS IV-IRS ي رقــوميهــا ق دادهيــن تحقيــدر ا. دادنــد

 مذکوراسـتفاده   يهـا  ت روش يـ  قابل ي بررس يپردازش و برا   شيپ

ـ  مقا يي صـحرا  يهـا  ج حاصل بـا داده    ينتا. شدند  يابيـ سه و ارز  ي

ـ د ودر نها  يس خطا انجام گرد   يصحت با روش ماتر    ق، يـ ت تحق ي

 يهـا  نشـست   استخراج تـه   ي را برا  ي فاز يزهاي آنال يت باال يابلق



  ...اي  تصوير ماهواره ازبا استفاده بندي کاربري اراضي منطقه شرق اصفهان پهنه

  

۲۳۵  

 ريـ  بـاال نظ   ينـ يک زم يـ  تفک ي دارا يها  آهن، در داده   يها يکان

LISS IV-IRSه نقـشه  يـ هـدف مطالـه حاضـر ته   . ، برآورد کرد

 يهـا   منطقـه شـرق اصـفهان بـا اسـتفاده از داده            ي اراض يکاربر

 کـه بـه   يا قـه منط. باشد يم  IRS- P6  ماهوارهLISS IVسنجنده 

 ي در استان اصفهان، تلقـ  ييزا اباني بحران ب  ن کانون يتر مهمان  عنو

  .شود يم

  

  ها مواد و روش

   منطقه مورد مطالعهيمعرف

 واقع شـده   اصفهان  شرق يلومتري ک ۴۰ در فاصله    يدشت سگز 

ــ.اســت  گوســن، م منطقــه مــورد مطالعــه براســاس روشي اقل

شـت در اکثـر     ن د يـ  ا يعـ ي طب ياهيـ پوشش گ .  است يابانيب مهين

شـده شـامل      کشت ياهيباشد و پوشش گ    يم% ۵موارد کمتر از    

 دشـت   . اسـت  ي و صـنعت   ي سبز منـاطق مـسکون     يمزارع، فضا 

  اصـفهان   اسـتان  يابـان ين کانون ب  يتر ياكنون بحران   هم  كه يسگز

ط ي باال، مح  ينيرزمي آب ز  يها  سفره يش دارا ي سال پ  ۴۰ باشد يم

 بـوده   يپوشـش غنـ   ز و   ي مناسب به همراه خاك حاصـلخ      يعيطب

ـ  ا ن است كـه   ي از ا  يها حاك  يبررس. است دشـت در گذشـته     ن  ي

ـ       ي و حت  ه، بود يزار تاالب گاوخون   چمن  بـه   ،شي تا چنـد دهـه پ

ن يـ در آن زمـان، ا     .شـده اسـت    يعنوان چراگاه شترها استفاده م    

در . اسـت  ه بـود  يابـان يفرش ب  سنگ سطوح مقاوم و   يمنطقه دارا 

زارها، معـادن گـچ، تـردد        شنه از   يرو يبرداشت ب ر  ي اخ يها سال

ن ي در عـ   ،يپـز   گـچ  يهـا   حامل گچ و وجـود كـوره       يها نويكام

ش خـاك را در  يد فرسـا يتـشد هوا،  يآلودگ وي بهداشت يها انيز

نـابود شـدن    موجب   يراصولي غ يها تين فعال ي ا .شته است  دا يپ

ار ي بــسيا منظــره شــده وحــافظ خــاك منطقــه  ياهيــپوشــش گ

وجود آورده است    ن به ير سطح زم  خورده را د   هم ند و به  يناخوشا

ن باد، به   ي كه با وزش كمتر    هديگرد ثبات جاد ذرات كم  ياو سبب   

 اصـفهان،   شهر ي رو ر ب  گرد و غبار را    يها  طوفان برخاسته و هوا  

 ي دارا قيـ ن تحق ي در ا  ي محدوده مورد بررس   .)۱۱ (زدير يفرو م 

ستم مختـصات   يـ است کـه در س     هکتار   ۲۲۱۲۱ معادل يمساحت

UTM   متر  ۳۶۰۴۵۳۹-۳۶۲۱۸۱۹يياي عرض جغراف  هدمحدو در

متـر واقـع شـده اسـت         ۵۷۸۸۹۲-۵۹۶۹۴۲ ييايـ و طول جغراف  

  .)۱شکل(

  

   مورد استفادهيها داده

 ژوئن ۲ اخذ شده در LISS IV، سنجنده IRS-P6ر ماهوارهيتصو

ـ در ا ) ۱۳۸۵دوازدهم خرداد    (۲۰۰۷ . ن مطالعـه بـه کـار رفـت        ي

 بـا طـول     ۳موج سبز، باند     با طول    ۲ مورد استفاده، باند     يباندها

. باشـد  يک مـ  يـ  با طول موج مادون قرمز نزد      ۴موج قرمز و باند     

 جهـت   يکـشور  ۱:۲۵۰۰۰ ي توپـوگراف  يهـا  نقـشه ن از   يچن هم

نقـاط برداشـت شـده از       .  اسـتفاده شـد     منطقه ي مقدمات ييشناسا

ه يـ  ته يني نقاط کنترل زم    جهت GPSدستگاه  منطقه با استفاده از     

  .ديگرد

  

  يا طالعات ماهوارهپردازش ا شيپ

 خـام   يهـا   داده ي هندسـ  يجهـت رفـع خطاهـا     ن مطالعـه    يدر ا 

افـت  يسنجنده موجـود در مـاهواره، در      که توسط   سنجش از دور  

ـ ترت نيبـد . ديـ  انجـام گرد   يح هندس يات تصح يعمل شده بود  ب ي

 ماهواره LISS IVدهنر سنجي باند تصو۳ ن مرجع کردني زميبرا

P6   ـ ترت  به ۴و ۳،  ۲ ياندها کاذب از ب   يب رنگ يک ترک ي، ابتدا ب ي

 و سپس بـا     . شد شتر عوارض ساخته  ي جهت وضوح ب   R:G:B در

 يا جملـه   چنـد  يه و مدل هندس   ين همسا يتر کياعمال روش نزد  

 . منطقه ثبـت داده شـد      ۱:۲۵۰۰۰ يبه نقشه توپوگراف  ک،  يدرجه  

 UTM با مختصات    يني نقطه کنترل زم   ۲۰ن کار از    ي انجام ا  يبرا

هـا و    گوشـه کارخانـه   فرودگـاه و     ها، بانايکه مربوط به تقاطع خ    

  .دي بود استفاده گردي کشاورزيها کرت

  

  ي اراضيه نقشه کاربري تهي برايا پردازش اطالعات ماهواره

 خـام بـه اطالعـات       يها ل داده ي تبد ير به معن  ير تصاو يتفس يبرا

نشده  شده و نظارت    نظارت يبند ه طبق يها روش، از   قابل استفاده 

ن، يعــوارض مختلــف ســطح زمــ آن يه طــ کــ.ديــاســتفاده گرد

نـشده از     نظـارت  يبنـد  در طبقـه   . شـدند  يبنـد   و طبقه  ييشناسا

ـ  . استفاده شد  ،آنر  ي و مقاد  يگرات بازتابند ييتغ   ب کـه  يـ ترت نيدب
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۲۳۶  

  
  LISS IV کاذب ير رنگي تصويت منطقه مورد مطالعه در استان اصفهان رويموقع. ۱شکل 

  

 انـه ي نـشده و را    يفـ ي ط يهـا  ک گـروه  ي در تفک  يه نظارت گون چيه

 در  يفـ ي ط يها سه ارزش ي پس از مقا    را ها کسلي از پ  ياديتعداد ز 

ن بـا اسـتفاده از      يبنـابرا .  داد  قـرار  يـي ا طبقـات مجزا   يـ هـا    گروه

نـشده بـر      نظارت يبند  طبقه Cluster و روش    Isodataتم  يالگور

 يبنـد   طبقـه  يراب .دي اعمال گرد  P6 ري تصو ي باندها ي تمام يرو

و انجـام   نـشده     نظـارت  يبنـد   طبقـه  يجـه کلـ   ياز نت شده   نظارت

 از يمــي نمونــه تعليتعــداد اســتفاده شــد ويدانيــ ميدهايــبازد

ـ  بـه طـور دق      کـاذب  ير رنگ ي تصو ي رو  مختلف يها يکاربر ق ي

 مختلـف  يها ي از کاربريا ندهي که نما  يا  به گونه  ،ديانتخاب گرد 

پس از روش حــداکثر سـ . باشـد و کـل منطقـه را پوشـش دهـد     

در  .ديـ  گردر استفادهيشده تصاو  نظارتيبند  طبقهياحتمال برا 

 بانـدها، اعمـال     يرو ي اصـل  يهـا  لفـه ؤز م يمطالعه حاضر، آنـال   

 و Laplacian Edge Enhancementلتـر يبا انجام دو ف د ويگرد

Low Passبـر مولفـه سـوم، در اسـتخراج     ۳*۳س منفردي با ماتر 

  .شدتفاده  اسيجاده و خطوط ارتباط

 و  ۴ كه با استفاده از باند       NDVI ياهياز شاخص گ  ن  يچن هم

بهـره   منطقـه،    ياهيـ  گ  برآورد پوشش  يرار ساخته شد، ب   ي تصو ۳

ب و يــد کــه همــان ترکيــبريت از روش هيــدر نها. گرفتــه شــد

 مختلـف بـه دسـت       ي اطالعـات  يها هي ال يگذار هم يات رو يعمل

شـده    نظارتيبند قه طبري گوناگون نظ يها آمده از انجام پردازش   

 بـر   ،NDVI ياهيجاد شاخص گ  ي و ا  PCA زي، آنال نشده و نظارت 

 .شـد  استفاده   ي اراض يد نقشه کاربر  ي تول يراست، برا ي تصو يرو

 به صـورت    ينيمحل زم ۱۰۰ه شده،   ين صحت نقشه ته   يي تع يبرا

پـس از  . ديـ ، برداشـت گرد GPS با اسـتفاده از دسـتگاه    يتصادف

س ي، مـاتر  ي اراضـ  ينقشه کـاربر   يها رو  برداشت و کنترل محل   

مراحل انجام کار در     .جاد شده، به دست آمد    ي طبقات ا  يخطا برا 

  . آورده شده است۲شکل 

  

   جينتا

 مـورد اسـتفاده     يها پردازش و پردازش داده    شيج حاصل از پ   ينتا

  :ر استيبه شرح ز

 Liss IVدهنر سنجي باند تصو۳يح هندسي حاصله از تصحيخطا

ـ  ته يبـرا . کسل برآورد شـد   ي پ ۳/۰حدود  ،  P6ماهواره   ه نقـشه   ي

نشده بـا حـداکثر گـروه         نظارت يبند  روش طبقه  ي اراض يکاربر

 گروه بـه شـرح      ۵ طبقه،   ۱۰ن  يد کند که ا   ي طبقه تول  ۱۰توانست  

 ۳، طبقـه    ياهيـ  پوشـش گ   ۲و۱طبقـات : شـود  ير را شـامل مـ     يز

خـورده،   هـم   بـه  ي معـرف اراضـ    ۵ و   ۴ش، طبقـات    ي آ يها نيزم

 ظـاهر   ۱۰و۹ر و طبقـات     ي با يدهنده اراض  ن نشا ۸ و ۷،  ۶طبقات  

البتـه همـه طبقـات    . )۳شـکل (  بـود  يکـار   تـاغ  يهـا  نيساز زمـ  

خـورده   هـم   بـه  ير و اراضـ   ي بـا  ي آن دسته که به اراض     مخصوصاً

 و  يي مربـوط بـه منـاطق روسـتا        يهـا  کسلياختصاص داشتند، پ  

طبقـات  نشده با     نظارت يبند طبقه. شدند يز شامل م  يها را ن   جاده

ــف و ــاب مختل ــذف بازت ــا  ح ــرا يه ــاوت ب ــتخراج ي متف  اس

ه يد و سرانجام الير اعمال گردي تصوي گوناگون، رو  يها يکاربر

 نقـشه   ييخـورده و منـاطق روسـتا       هـم   به يها نير، زم ي با ياراض

  شـده،   نظـارت  يبنـد  در طبقـه   .جاد شـد  ين روش، ا  ي با ا  يکاربر



  ...اي  تصوير ماهواره ازبا استفاده بندي کاربري اراضي منطقه شرق اصفهان پهنه

  

۲۳۷  

  
  کار انجام يانيمراحل جر. ۲شکل 

  

  
  نشده  به روش نظارتيبند طبقه. ۳شکل

  

ـ ان گرد يـ  چنانچه ب  يمي تعل يها نمونه  يد در طبقـات کـاربر     ي

ـ  از اياريدر بس.  شدنديافزار معرف مختلف به نرم   ن مراحـل  ي

خـورده، جـاده و      هـم  ر و بـه   ي با ي مربوط به اراض   يها کسليپ

ن نقشه حاصـله از     يبهتر. ص نبود ي قابل تشخ  ييمناطق روستا 

ن روش طبقات مربـوط بـه       يا. ه شد ي طبقه ته  ۴روش در   ن  يا

 نـشان   ي را تا حد مطلوب    يکار  تاغ يها ني و زم  ياهيپوشش گ 

ـ که از آن، فقط در استخراج ال       .داد يم  اسـتفاده   يکـار  ه تـاغ  ي

ها و خطوط ارتباطي بـا انجـام آنـاليز            جاده .)۴شکل  (د  يگرد

PCAبانــدها وحــذف بازتابنــدگي مربــوط بــه منــاطق   روي

ــ ــه روس ــي ب ــم تايي و اراض ــر  ه ــال دو فيلت ــورده ، و اعم  خ

Laplacian Edge Enhancement و Low Pass   س ي بـا مـاتر

  ).۵شكل( دار شدنديلفه سوم پدؤ بر م۳*۳منفرد 

P6تصوير

پردازش

NDVI

 سبز پوشش

نديبطبقه

شده نظارتنشده نظارت

كاري تاغ

PCA

 ترفيل

 جاده

هيبريدروش

كشاورزي اراضي مسکونی مناطق تخريب شدهاراضی

FCC هندسيتصحيح

بايراراضي

اراضيكاربرينقشه

 صحتارزيابي



  ۱۳۹۱ بهار/ پنجاه و نهم شماره  / شانزدهمسال / ، علوم آب و خاك علوم و فنون كشاورزي و منابع طبيعيمجله  

۲۳۸  

  
  بندي نظارت شده  طبقه.۴شکل 

  

 حـدود آن  يو بررسـ NDVI با بـه کـاربردن شـاخص معـروف     

ـ  پوشـش گ   ي مختلف، بـرا   ي اراض يها يدرکاربر حـداقل،   ياهي

ـ ن شـد کـه پوشـش گ       يي به عنوان حداقل آستانه تع     -۰۳/۰  ياهي

بعـد از   . )۶شـكل (. ديف را شامل گرد   يمزارع با تاج پوشش ضع    

 مـذکور،   يزهاي با انجام آنال   ي اراض يجاد طبقات مختلف کاربر   يا

ــاربر ــشه ک ــتفاده از روش ه ي اراضــينق ــا اس ــه ب ــبري منطق د، ي

 ش داده ي نمـا  ۷کلشـ  در   طور که   نقشه حاصل همان  . آمد دست به

ـ  تفک يخوب ل را به  ي ذ ي ارض يه كاربر ي ال ۶است    شده  : ک نمـود  ي

 يها نيخورده، زم  هم  به ير، اراض ي با يها ني، زم ي كشاورز ياراض

ــاغ ــار ت ــاط ،)Haloxylon amodendron(يك ــوط ارتب  و يخط

 در نهايـت بـراي      ي صـنعت  يهـا   و محل  يها، مناطق مسکون   جاده

قت کلي و ضريب کاپا، خطاي      ارزيابي صحت نقشه تهيه شده، د     

  . آمده است۱جدول حذفي و اضافي محاسبه شد که در 

  

  گيري بحث و نتيجه

ثير عوامــل انــساني أمنطقــه مــورد مطالعــه بــه شــدت تحــت تــ

زايي در واقـع کـاهش اکولـوژيکي و          بيابان. زايي قرار دارد   بيابان

بيولوژيکي زمين است که ممکن اسـت بـه صـورت طبيعـي يـا               

هاي باير در اين منطقـه،       در واقع زمين  . )۱۷( غيرطبيعي رخ دهد  

اراضي با پوشش گياهي طبيعـي ولـي بـسيار ضـعيف را شـامل               

هايي  زمين. شود هاي طبيعي محسوب مي    گردد که جزو بيابان    مي

ه هاي آجرپزي، توپوگرافي طبيعي زمين ب      ت کوره که در اثر فعالي   

 از بين رفته، اراضي دنبال آن پوشش گياهي کامالً    هخورده و ب   هم 

شود؛ اين اراضي جـزو منـاطق بيابـاني     محسوب ميشده    تخريب

  .گردد مصنوعي منظور مي

با توجه به کارهاي تحقيقاتي انجام گرفته در زمينه تصحيح          

که تصحيح هندسي تـصوير اسـتفاده    توان بيان کرد     هندسي، مي 

شده در اين پژوهش با دقت باال و خطاي کمتر از نيم پيکـسل              

انجام گرفته است که اين ميزان خطا براي زمين مرجع شـدن،            

کوپين و همکاران نيـز در مقالـه مـروري خـود            . مناسب است 

بيان داشتند که خطاي کمتـر از يـک پيکـسل بـراي تـصحيح               

ــاهواره  ــصاوير م ــي ا هندســي ت ــول م ــل قب   ).۱۵(باشــد  ي قاب
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۲۳۹  

  
  اليه پوشش گياهي. ۶                        شکل      ها و خطوط ارتباطی                     اليه جاده. ۵شکل

  

  )باشد واحد اعداد جدول پيکسل مي(  ماتريس خطاي نقشه کاربري اراضي.۱جدول 

  هاي تعليمي نمونه

  

   کاربريطبقات

 اراضي

  کشاورزي
  بايراراضي

اراضي 

شده تخريب

 اراضي

  کاري تاغ

خطوطجاده و

  ارتباطي

مناطق 

روستايي و 

  صنعتي

  جمع
خطاي 

  (%)جمعي

  ۱/۲  ۹۸۲۷۵  ۱۹۹۸  ۷۹  ۰  ۰  ۰  ۹۶۱۹۸  کشاورزياراضي 

  ۷/۱۸  ۶۱۹۱۲  ۷۶۵  ۳۰۹  ۵۳۸۷  ۱۴۲  ۵۰۳۰۷  ۵۰۰۲  بايراراضي 

  ۱/۴۹  ۱۳۹۷۷  ۲۳۲  ۲۰۷  ۶۱۲  ۷۱۰۹  ۰  ۵۸۱۷  شده تخريباراضي 

  ۸/۳  ۵۲۶۶۹  ۰  ۰  ۵۰۶۷۳  ۰  ۱۴۳۹  ۵۵۷  کاري تاغاراضي 

  ۰  ۳۷۰۴  ۰  ۳۷۰۴  ۰  ۰  ۰  ۰  خطوط ارتباطيجاده و

  ۰  ۳۸۵۶۵  ۳۸۵۶۴  ۰  ۰  ۰  ۰  ۱  روستايي و صنعتيمناطق

  -  ۲۶۹۱۰۲  ۴۱۵۵۹  ۴۲۹۹  ۵۶۶۷۲  ۷۲۵۱  ۵۱۷۴۶  ۱۰۷۵۷۵  جمع

  ۷/۸  -  ۲/۷  ۹/۱۳  ۶/۱۰  ۲  ۸/۲  ۶/۱۰  (%)حذفيخطاي

  

 %۹۲:دقت کلي%                              ۸۹:اضريب کاپ

  

  

  

  

  (%)دقت توليدکننده

  ۴/۸۹                     اراضي کشاورزي

   ۲/۹۷                                  بايراراضي 

  ۹۸               شده تخريباراضي 

  ۴/۸۹             تاغکارياراضي 

  ۲/۸۶      خطوط ارتباطيجاده و

  ۱/۹۲   و صنعتي روستاييمناطق

  (%)دقت استفاده کننده

  ۹۸            اراضی کشاورزی   

  ۳/۸۱                    بايراراضي 

  ۵۱            شده تخريباراضي 

  ۲/۹۶              کاري تاغاراضي 

  ۱۰۰       خطوط ارتباطيده وجا

  ۹/۹۹  روستايي و صنعتيمناطق 
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۲۴۰  

  
  نقشه کاربري اراضي به روش هيبريد. ۷شکل 

  

نـشده بـراي درک      بنـدي نظـارت    هاي طبقه  برخي معتقدند روش  

بـراي  (ها، به ويژه قبل از انجام عمليات صـحرايي         اجمالي پديده 

ـ     . )۱۳ (مفيد است ) شده بندي نظارت  طبقه ه در مطالعه حاضـر، ن

ــه و    ــي از منطقـ ــناخت کلـ ــد شـ ــن روش در حـ ــا از ايـ تنهـ

بنـدي   ها، به عنوان مبنـا بـراي طبقـه         هاي طيفي پديده   بازتابندگی

شـد، بلکـه از آن بـراي         گرفتـه  ها بهره  نظارت شده و ساير روش    

هـاي کـاربري جهـت تهيـه نقـشه کـاربري             استخراج برخي اليه  

 علـت   سيـسات بـه   أمناطق روسـتايي و ت    . اراضي استفاده گرديد  

هـاي   ها و حتي زمين    شباهت و نزديکي انعکاسات طيفي با جاده      

بنـدي   راحتي قابـل تفکيـک نبـود و در نهايـت بـا طبقـه              ه  باير ب 

نشده روي تصوير رنگي کاذب که بازتابندگی مربوط بـه           نظارت

اراضي   طبقه. بسياري از عوارض حذف شده بود، حاصل گرديد       

بازتابنـدگی فقـط بـا      شده به علت شـباهت زيـاد         باير و تخريب  

آسـايي و  . نـشده امکـان جداسـازي داشـتند       بنـدي نظـارت    طبقه
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۲۴۱  

به منظور بررسي روند تغييرات پوشش گيـاهي بـا          ) ۱ (همكاران

بنــدي  اي لندســت، از روش طبقــه اســتفاده از تــصاوير مــاهواره

 کالس بـراي پوشـش     ۱۰نشده استفاده کردند و توانستند       نظارت

آمـده از    دسـت  هـاي بـه    سـي نقـشه   با برر  .گياهي به دست آورند   

ده، مشاهده کـرديم    ش  بندي نظارت  کاربري اراضي به روش طبقه    

کاري نسبت   که در تصاوير حاصل، کاربري پوشش گياهي و تاغ        

ها بهتر تفکيک شـده اسـت ولـي اراضـي بـاير،              به ساير کاربري  

 ومناطق روستايي در بـسياري از نقـاط بـا يکـديگر             شده  تخريب

هـا بـا     ه به دليل شباهت بازتابندگی اين کاربري      اند ک  آميخته شده 

به بازتابندگی مشابه اراضي آيش و ) ۱۳(گويندون. يکديگر است

کننـدگي   بـه گـيج   ) ۱۹(و ايرابور ) ۱۶(مناطق شهري و کاموسکو   

طيفي بين اراضي باير و مناطق شهري در انجام تحقيقـات خـود             

اراضـي  چنين در مطالعه حاضر امکان تفکيـک         هم. اشاره نمودند 

 از جاده و پوشش شهر فراهم نبود و تداخل زيـادي      شده  تخريب

و لينـگ   ) ۲۱(، کاموسکو )۱۹(لونا. بين دو کاربري وجود داشت    

. ، در مطالعات خود با مشکالت مشابهي برخورد کردند        )۲۲(چن

شده با تـصاوير موجـود       بندي نظارت  اي که با طبقه    بهترين نقشه 

 طبقـه پوشـش     ۴د، داراي   آمـ  دسـت  در منطقه مورد مطالعـه، بـه      

با اضـافه   . کاري بود   گياهي، اراضي آيش، اراضي باير، اراضي تاغ      

 تعداد طبقات به علت شـباهت طيفـي، وضـعيت تـداخل             کردن

البته بسياري از تحقيقـات انجـام شـده،          .يافت ها افزايش مي   اليه

 بيـان   نـشده  شده را نسبت بـه نظـارت       بندي نظارت  برتري طبقه 

  .اند کرده

هـاي اصـلي و متـراکم کـردن         لفـه ؤآناليز تجزيـه بـه م      انجام

لفـه بـا متمـايز    ؤاطالعات تصاوير ماهواره در تعداد محـدودي م      

در . هـا کمـک کـرد      کردن عوارض از هم، بـه تفـسير بهتـر داده          

هـا و    لفه سوم، جـاده   ؤمطالعه حاضر، با انجام دو فيلتر بر روي م        

 تفکيـک   هاي معمول، قابـل    خطوط ارتباطي جدا شد که با روش      

شده و باير تـداخل      ها با اراضي تخريب    نبود و در بسياري روش    

نيـز در مطالعـات خـود از ايـن           )۶(و شبان ) ۴(راهداري. داشت

با توجه به    .ها استفاده کردند   ، براي استخراج برخي کاربري     آناليز

بياباني بودن منطقه مـورد مطالعـه و محـدود بـودن سـطح تـاج                

ابندگی پـس زمينـه خـاک در ايـن          پوشش گياهي به مزارع، بازت    

که بازتابندگی پوشش گيـاهي را       طوري مناطق بسيار زياد بوده به    

 ۴ و۳در ايــن مطالعــه از دو بانــد . دهــد تحــت تــاثير قــرار مــي

 به ترتيب به عنـوان بانـدهاي قرمـز و مـادون     LISS IVسنجنده

 استفاده شد و سپس حد      NDVIقرمز براي تهيه شاخص گياهي      

هت ايجاد نقـشه پوشـش گيـاهي کـشت شـده          آستانه مناسب ج  

در مطالعه خود در منطقه سيستان بيان        )۷( شفيعي. مشخص شد 

همبستگي خوبي با پوشش گياهي اندک  NDVI کرد که شاخص

 . منطقه دارد

روش هيبريــد در واقــع تركيبــي از آناليزهــاي مختلــف بــراي 

بـا اعمـال    . باشـد  هاي كاربري و پوشش اراضـي مـي        استخراج اليه 

شـده و نــشده مــشخص شــد کــه   بنــدي نظــارت هـاي طبقــه  شرو

هاي مذکور به تنهايي، قادر بـه تفکيـک مناسـب            كدام از روش   هيچ

هاي اراضي از يکديگر به دليل تشابه زياد بازتابنـدگی   انواع کاربري 

هـا   بنابراين الزم است از ديگـر پـردازش   . باشند آنها با يکديگر نمي   

ــراي تهيــه نقــشه کــاربري اراضــ  ميونــگ . ي اســتفاده کنــيمنيــز ب

، )۱۹(وسـکو   يو کام ) ۲۳(و تومريـک و همکـاران       ) ۲۵(وهمکاران

از روش هيبريد جهت تهيه نقشه پوشـش        ) ۲۶(و زو   ) ۴(راهداري

اراضي مناطق مورد مطالعـه خـود اسـتفاده کردنـد و قابليـت ايـن                

ــه  ــر دو روش طبق ــه ه ــسبت ب ــارت روش را ن ــدي نظ ــده و  بن ش

 و) ۵(زاهـدي فـرد     . داشـتند  االتر عنـوان  نشده، به تنهايي، ب    نظارت

بندي رقـومي و     بندي هيبريد جهت طبقه    نيز از طبقه  ) ۱۲(ميرباقري  

بـراي ارزيـابي صـحت       .تهيه نقشه کاربري اراضي اسـتفاده کردنـد       

 محـل از کـاربري      ۱۰۰ نقشه كاربري اراضي موقعيـت جغرافيـايي      

.  تعيـين و مـورد بررسـي قـرار گرفـت           GPSاراضي با اسـتفاده از      

اي بـود کـه       گونـه   هايي که از هر طبقه انجـام شـد بـه            برداري نمونه

 صـفت در  درويـش . شـد  مـساحت طبقـه را شـامل مـي        % ۴حداقل  

بـرداري از    هاي تهيه شده، نمونه     مطالعه خود براي تعيين دقت نقشه     

وي در مطالعـه خـود      . منطقه را قابل قبول بيان کرده است      % ۴ تا   ۳

). ۳ و   ۲(کنـد  گـزارش مـي   % ۸۵ا  ميزان قابل قبـول دقـت نقـشه، ر        

آمـده از نقـشه كـاربري حاصـله قابـل قبـول              دسـت   اگرچه دقت به  

برخـي   :تـوان چنـين خالصـه كـرد        باشد، ولي علت خطا را مي      مي



  ۱۳۹۱ بهار/ پنجاه و نهم شماره  / شانزدهمسال / ، علوم آب و خاك علوم و فنون كشاورزي و منابع طبيعيمجله  

۲۴۲  

 هاي کشاورزي به اشتباه جـزء اراضـي بـاير و اکثـرا اراضـي                زمين

 به دليـل کمـي يـا عـدم          اند که قطعاً   بندي شده   طبقه شده  تخريب

بــودن ايــن اراضــي و شــخم خــوردگي آنهــا  پوشــش و آيــش 

 .است بوده

عمليات جداسـازي جـاده و خطـوط ارتبـاطي منجـر بـه            

هاي اصـلي و عـريض    هاي شوسه و برخي جاده     تفکيک جاده 

ها اين كاربري با اراضي بـاير         ولي در برخي مکان   . خاکي شد 

تـوان   امـا در کـل مـي      . بـود    شده خورده، يکي شده     و تخريب 

هـاي    و فيلتـر  . آميـز ارزيـابي كـرد       موفقيتها را    تفكيك جاده 

بـا  .اعمال شده، اين خطوط را بـه خـوبي جـدا کـرده بودنـد              

ها وضوح پيـدا    لبهLaplacian Edge Enhancementاجراي فيلتر

 کـه  Low Passبـا اعمـال فيلتـر    . هـا بـارزتر شـدند    کرده و جـاده 

ها افزايش يافـت و    پيکسل انجام شد، وضوح جاده ۹گيري    ميانگين

هاي آسـفالته و خـاکي عـريض کـه سـطح مـشخص و رقـم                   دهجا

پيکسلي بيشتر متناسب با عرض جـاده را دارنـد وضـوح بيـشتري              

توان اذعان داشـت کـه تـصوير سـنجنده           در نهايت مي   .يافتند

LISS IV به دليل داشتن سه باند با طول موج سبز، قرمز و مادون 

 نقشه کـاربري    قرمز و دقت زميني مناسب، قابليت بااليي براي تهيه        

با توجـه بـه رشـد       . ها را دارد    اراضي و استخراج عوارض و پديده     

طبيعي به ويژه منطقه مـورد        ثيرات آن در تخريب منابع    أجمعيت و ت  

هـا کمـک بـسيار ارزشـمندي را بـه فراينـد           بررسي، تهيه اين نقشه   

  .کند گيري مي ريزي و تصميم ارزيابي و برنامه
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Abstract 
LISS IV sensor's data from IRS-P6 satellite was used to produce land use map of eastern region of Isfahan, the studied 
part of which has an area of 22121 hectares. Its three band data, namely band 2 (Green), band 3 (Red) and band 4 (Near 
infra red) of LISS-IV sensor images with 5.8 m ground resolution were georeferenced by nearest neighbor method and 
first-order polynomial model to the DEM map of 1:25000, where the RMSE was equal to 0.٣ pixel. To analyze the 
satellite data, various image processing methods such as supervised and unsupervised classification methods, principal 
component analysis, NDVI vegetation index and filtering were applied to the satellite data. Finally, the land use map 
was produced with hybrid method. The final map detected 6 land uses very clearly, which are: Agricultural lands, 
barren lands, disturbed lands, cultivated Haloxylon amodendron, roads, residential areas and industrial locations. The 
kappa of land use map is 0.89 and the overall precision is 0.92. The barren lands have a very poor natural vegetation 
and are considered as natural deserts. Disturbed lands have been formed because of brick kiln activities, and the 
vegetation cover of these areas has disappeared completely The LISS IV data has a high ability to detect the various 
studied land-uses especially to digitize the roads. They can be used to update the 1:25000 topographic maps, as well. 
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