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ABSTRACT
Land use and land cover (LULC) maps are necessary for many management activities,
hydrology and erosion analysis. Remote sensing data have a high potential for providing
up-to-date LULC maps. The objective of this study was to provide and evaluate the
LULC maps of Gavshan dam watershed in west of Iran using Landsat 8 satellite images
and artificial neural network. Hence, 1320 ground control points or reference points were
used to train and test the ANN model for providing LULC maps. Land use classification
at each point was specified with a land survey or using Google Earth images. The
identified LULC classes in this basin included agriculture, buffer forests (riverside trees),
orchards, bushes, forage grasslands, residential areas, roads and water. The ANN used in
this study was a feed-forward perceptron that was trained using a coupled conjugate
gradient backpropagation algorithm. The input variables for the ANN model were the
revised spectral reflectance of bands 1 to 7 of Landsat 8 satellite images. The evaluation
of the ANN model made by the ground control data showed a high accuracy for the used
method with a general accuracy of 78.5% and kappa coefficient of 68.5%. The results of
this study indicated that the utilization of the ANN and Landsat 8 satellite images
provides an opportunity to produce LULC maps with high accuracy.
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تهيه نقشه کاربری و پوشش اراضي با استفاده از دادههای سنجش از دور و شبکه عصبي مصنوعي
محمدعلي محمودی ،*1سحر امينخواه
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 .1استاديار ،گروه علوم و مهندسي خاک ،دانشگاه کردستان ،سنندچ ،ايران
 .2دانشجوي سابق کارشناسي ارشد ،گروه علوم و مهندسي خاک ،دانشگاه کردستان ،سنندج ،ايران
(تاريخ دريافت -1396 /9 /11 :تاريخ بازنگري -1396 /12 /5 :تاريخ تصويب)1396 /12 /20 :

چکيده
نقشههاي کاربري اراضي براي بسياري از فعاليتهاي مديريتي ،هيدرولوژي و بررسي وضعيت فرسايش خاک ضروري
ميباشند .دادههاي سنجش از دور از پتانسيل بااليي براي تهيه نقشههاي بهروز کاربري و پوشش اراضي برخوردارند .هدف
از اين پژوهش تهيه نقشه کاربري اراضي حوضه آبخيز سد گاوشان با استفاده از تصاوير ماهواره لندست  8و شبکه عصبي
مصنوعي و نيز ارزيابي روش مورد استفاده بود .بدينمنظور از  1320نقطه به عنوان نقاط کنترل زميني يا نقاط مرجع
جهت آموزش ،اعتبارسنجي و آزمون يک مدل شبکه عصبي براي تهيه نقشه کاربري اراضي استفاده شد .کالس کاربري
در هر نقطه با پيمايش صحرايي و يا با استفاده از تصاوير گوگل ارث مشخص گرديد .کالسهاي کاربري شناسايي شده در
اين حوضه عبارت بودند از کشاورزي ،جنگلهاي بافر (درختان کنار رودخانهاي) ،باغ ،مراتع بوتهاي ،مراتع علوفهاي،
مناطق مسکوني ،جاده و آب .شبکه عصبي مورداستفاده در اين مطالعه از نوع پرسپترون پيشخور بود که با استفاده از
الگوريتم پسانتشار خطاي گراديان مزدوج مقياسبنديشده آموزش داده شد .متغيرهاي ورودي براي ايجاد شبکه عصبي
مصنوعي مقدار بازتاب طيفي تصحيح شده باندهاي  1تا  7تصاوير ماهواره لندست  8بود .ارزيابي شبکه عصبي مصنوعي
استفاده شده با استفاده از دادههاي کنترل زميني نشان داد که روش استفاده شده با صحت کلي  78/5درصد و ضريب
کاپاي  68/5درصد از صحت بااليي برخوردار است .نتايج اين مطالعه نشان ميدهد که استفاده از شبکههاي عصبي
مصنوعي و تصاوير ماهواره لندست  8امکان خوبي را براي تهيه نقشههاي کاربري اراضي با صحت باال فراهم ميآورند.
واژههای کليدی :سد گاوشان ،طبقهبندي تصوير ،ماهواره لندست

مقدمه

*

پوشش زمين به پوششهاي فيزيکي و بيولوژيکي در سطح زمين
شامل آب ،پوشش گياهي ،تأسيسات ساخته شده به دست بشر و
غيره اشاره ميکند .در سالهاي اخير دانشمندان متوجه اين امر
شدند که پوشش زمين با محيط زيست و اقليم محلي و جهاني،
چرخه هيدرولوژيکي ،آلودگيها ،تنوع زيستي و فرسايش خاک
کامالً وابسته است ( .)Zhou and Yang, 2008نقشه دقيق
پوشش زمين براي بسياري از برنامهريزيها ،فعاليتهاي
مديريتي ،مدلسازيها و شناخت زمين به عنوان يک سيستم
ضروري است (.)Salberg and Jenssen, 2012
جستجو براي روشهاي تهيه نقشه پوشش زمين و تعيين
تغييرات پوشش زمين در طول زمان جزء مهمي از تحقيقات
سنجش از دور در طي دو دهه گذشته بوده است ( Steele et al.,
 .)1998; Lu and Weng., 2007امروزه استفاده از اطالعات
حاصل شده از ماهوارهها براي تهيه نقشه کاربري اراضي بهطور
* نويسندة مسئولa.mahmoodi@uok.ac.ir :

گسترده مورد استفاده قرار ميگيرد (.)Schneider, 2012
سنجش از دور با ارائه اطالعات فضايي و زماني در مورد پوشش
زمين نقش مهمي در مديريت سطح زمين دارد ( Zoungrana et
.)al., 2015
مطالعات مختلف نشان دادهاند که بسياري از ويژگيهاي
سطحي خاکها با بازتاب طيفي خاک در محدوده مرئي و
نزديک مادونقرمز (طول موجهاي  400تا  2500نانومتر)
همبستگي معنيداري دارند .در تصاوير ماهواره لندست اين طول
موجها در محدوده باندهاي  1تا  7قرار ميگيرند .بعنوان مثال
) Liao et al. (2013دريافتند که مقادير شن ،سيلت و رس خاک
همبستگي معنيداري با باندهاي  1تا  5و باند  7تصاوير ماهواره
لندست دارند Sudheer et al. (2010) .از باندهاي  1تا  7تصاوير
ماهواره لندست براي تفکيک انواع سيستمهاي خاکورزي از هم
استفاده کردند .همچنين ) Manandhar et al. (2009از باندهاي 1
تا  5و باند  7تصاوير ماهواره لندست براي تهيه نقشه کاربري
اراضي استفاده کردهاند.
از آنجا که هدف اصلي فناوري سنجش از دور شناسايي و
تفکيک پديدههاي زميني و قرار دادن آنها در گروهها و طبقه-
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بنديهاي مشخص است ،طبقهبندي تصاوير ماهوارهاي را مي-
توان بهعنوان مهمترين بخش تفسير اطالعات ماهوارهاي به شمار
آورد ( .)Zobeiry and Majd, 1996انتخاب روش طبقهبندي به
هدف مطالعه و دادههاي در دسترس بستگي دارد .روشهاي
طبقهبندي تصوير به دو دسته کلي تقسيم ميشود -1 :نظارت
شده  -2نظارت نشده .در روش نظارت نشده ،هر پيکسل به طور
خودکار بر اساس اطالعات طيفي به يک کالس خاص تعلق مي-
گيرد .عيب روش طبقهبندي نظارت نشده اين است که تشخيص
پديده با اين روش بسيار مشکل است ،مخصوصاً زماني که پديده
موردنظر داراي تفاوت طيفي کمي با ديگر پديدههاي موجود
باشد ( .)Hord, 1982روش نظارت شده با استفاده از نمونههايي
که هر کدام نشاندهنده يک کالس هستند و نمونههاي آموزشي
ناميده ميشوند ،بر اين مشکل غلبه کرده است ( Lillesand et
 .)al., 2004روشهاي طبقهبندي نظارتشده به دو روش
پارامتريک و غيرپارامتريک تقسيمبندي ميشوند .مشکل اصلي
روشهاي پارامتريک اين است که به توزيع آماري دادهها وابسته
هستند مانند روشهاي حداکثر احتمال ،حداقل فاصله و غيره.
روشهاي ناپارامتري مانند ماشين بردار پشتيبان و شبکههاي
عصبي مصنوعي به دليل ماهيت غيرپارامتريک و قابليتشان براي
بهرهگيري از مثالها و توانايي تعميم آنها براي طبقهبندي
نظارت شده مناسب قلمداد ميشوند.
در سالهاي اخير استفاده شبکههاي عصبي مصنوعي براي
طبقهبندي تصاوير ماهوارهاي به منظور تهيه نقشههاي کاربري
اراضي توجه زيادي را به خود جلب کرده است .شبکههاي عصبي
مصنوعي مدلهايي بر اساس شبکههاي عصبي بيولوژيکي هستند.
آنها شامل يک گروه بههمپيوسته از نورونها ميباشند ( Zhou and
 .)Yang, 2008شبکههاي عصبي مصنوعي ساختار رياضي غيرخطي
هستند که قادر به توصيف و بيان فرآيندهاي غيرخطي پيچيده
ميباشند .از شبکههاي عصبي مصنوعي ميتوان براي ايجاد ارتباط
بين وروديها و خروجيها در هر سيستم استفاده کرد ( Hornik et
 .)al., 1989مزيت اصلي اين روش نسبت به روشهاي قديمي اين
است که براي توصيف رياضي پديدههاي پيچيده نيازي به ارتباط از
پيشتعيين شدهاي ميان دادههاي ورودي و دادههايي که قرار است
پيشبيني شوند ،ندارند .بيشتر شبکههاي عصبي داراي سه اليه و يا
بيشتر ميباشند .يک اليه ورودي که براي ارائه اطالعات به شبکه
مورد استفاده قرار ميگيرد؛ يک اليه خروجي که براي توليد پاسخ
مناسب به وروديهاي داده شده استفاده ميشود؛ و يک يا چند اليه
پنهان که بهعنوان آشکارسازهاي ويژگي عمل ميکنند .تمام گرهها
در اليههاي مختلف با وزنهاي مربوطه به يکديگر متصل شدهاند.
يکي از مشکلترين و مهمترين کارها در فرآيند مدلسازي تعيين

معماري مناسب براي شبکه ميباشد (.)Sudheer et al., 2010
براي ايجاد شبکههاي عصبي مصنوعي دادهها به سه گروه
تقسيم ميشوند .گروه اول دادههاي آموزشي است که براي
يادگيري شبکه استفاده ميشود .هدف از آموزش شبکه يافتن
بردار وزن مطلوب براي شبکه ميباشد .گروه دوم دادههاي
اعتبارسنجي است که موفقيت فاز آموزشي و پايان فرايند آموزش
را تأييد ميکند؛ و گروه سوم دادههاي مستقلي است که در
آموزش و اعتبارسنجي شبکه استفاده نشدهاند ،بلکه براي آزمون
صحت شبکه بدست آمده استفاده ميشوند (.)Wijaya, 2005
انواعي از شبکههاي عصبي مصنوعي براي طبقهبندي
کاربري و پوشش اراضي وجـود دارد؛ کـه از ميـان آنها شبکه
عصبي پرسپترون چنداليهاي متداولترين نوع مورد استفاده
براي طبقـهبنـدي تصاوير ماهوارهاي است .شبکههاي پرسپترون
چنداليهاي معموالً با روش پسانتشار خطا آموزش داده مي
شوند .در قانون يادگيري پسانتشار هيچ ارتباطي بين نورونهاي
يک اليه وجود ندارد ولي خروجي هر نورون به ورودي نورون-
هاي اليه بعد متصل ميشود.
) Yuan et al. (2009از چند نوع شبکه عصبي براي
طبقهبندي کاربري اراضي از تصاوير ماهوارهاي استفاده کردند.
اين شبکهها از دو نوع کلي بودند )1 :شبکه عصبي نظارت نشده
خود سازمان دهنده کوهنن و  )2شبکه عصبي نظارت شده چند
اليه پرسپترون .نتايج بهدست آمده نشان داد که شبکه عصبي
مصنوعي از نوع پرسپترون چنداليه با ضريب کاپاي  86/4درصد
و صحت کلي  88/13درصد صحت بيشتري نسبت به ديگر
روشها داشت Mas et al. (2004) .در يک منطقه گرمسيري از
تصاوير سالهاي مختلف بهمنظور برآورد جنگلزدايي و ارتباط
آن با متغيرهاي محيطي استفاده کردند .آنها براي اين کار از يک
شبکه عصبي مصنوعي از نوع پرسپترون چند اليه استفاده
کردند .نتايج نشان داد که مدل استفاده شده در  69درصد از
موارد ميتواند درست عمل کند Arekhi (2011) .در پژوهشي از
روشهاي شبکه عصبي مصنوعي ،ماشين بردار پشتيبان و
حداکثر احتمال براي تهيه نقشه کاربري اراضي دشت عباس
ايالم استفاده کرد و به اين نتيجه رسيد که روش شبکه عصبي
مصنوعي دقت باالتري در تهيه نقشه کاربري اراضي داشته است.
) Amiri et al. (2007از سه روش فازي ،شبکه عصبي و کمترين
فاصله براي طبقهبندي تصاوير ماهواره  Quickbirdبه سه طبقه
پوشش گياهي ،منطقه شهري و آب استفاده کردند و به اين
نتيجه رسيدند که دقت طبقهبندي با روش شبکه عصبي در
مقايسه با دو روش ديگر در منطقه مورد مطالعه بيشتر است.
هدف اصلي اين مطالعه تهيه نقشه کاربري اراضي حوضه آبخيز
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سد گاوشان با استفاده از تصاوير ماهواره لندست و شبکه عصبي
مصنوعي و نيز ارزيابي روش مورد استفاده بود.

مواد و روشها
منطقه مورد مطالعه

منطقه مورد مطالعه حوضه آبخيز سد گاوشان در غرب ايران با
مساحتي در حدود  206هزار هکتار است که در محدوده
جغرافيايي  46/97تا  47/97درجه طول شرقي و  47/33تا

 47/54درجه عرض شمالي واقع شده است (شکل  .)1بخش-
هايي از اين حوضه به همراه درياچه سد در جنوب استان
کردستان و بخشهاي بيشتري از آن در شمال استان کرمانشاه
واقع شده است .اراضي اين منطقه عمدتاً تپهاي با کاربري
کشاورزي است و محصوالت عمده آن شامل گندم ،جو و نخود
ميباشد .رژيم حرارتي خاکهاي اين منطقه مزيک و رژيم
رطوبتي آنها زريک است.

شکل  .1موقعيت جغرافيايي منطقه موردمطالعه و نقاط کنترل زميني

مطالعات ميداني و ثبت نقاط کنترل زميني

به منظور آموزش ،اعتبارسنجي و آزمون يک مدل شبکه عصبي
براي تهيه نقشه کاربري اراضي از  1320نقطه به عنوان نقاط
کنترل زميني يا نقاط مرجع استفاده شد (شکل  .)1براي هر
نقطه مرجع دو سري داده بدست آمد .سري اول دادهها که حکم
متغير وابسته براي مدل را داشت ،کالس کاربري اراضي در هر
نقطه بود .کالس کاربري اراضي در  1240نقطه از اين نقاط با
پيمايش صحرايي و مطالعات ميداني تعيين شد .کالس کاربري
 80نقطه ديگر به دليل غيرقابل دسترس بودن ،مانند واقع شدن
در وسط درياچه سدهاي حوزه يا مناطق حفاظتشده ،با استفاده
از تصاوير گوگل ارث مشخص گرديد .در حال حاضر گوگل ارث
تصاويري با درجه وضوح (( )resolutionکمتر از  2/5متر) و
صحت مکاني (ريشه ميانگين مربعات خطاي هندسي تصاوير
برابر با  35/7متر) باال در اختيار کاربران قرار ميدهد که آن را

به ابزار مناسبي براي مطالعات کاربري اراضي تبديل کرده است
( .)Potere, 2008الزم به ذکر است که در اين پژوهش به منظور
اطمينان از صحت مکاني تصاوير گوگل ارث از نقشه جادههاي
منطقه با مقياس  1:25000استفاده شد و تطابق خوب اين
تصاوير مورد تأييد قرار گرفت .در هر حال براي بياثر کردن
خطاي هندسي اين تصاوير و يا خطاي اندازهگيري دستگاه
موقعيتياب جهاني ( )GPSحتياالمکان نقاط ميداني با فاصله
زيادي (بيش از  100متر) از حواشي هر کاربري اراضي و در
عمق آنها انتخاب شدند .همچنين در انتخاب نقاط ميداني براي
کالسهاي کاربري اراضي سعي شد که طيفهاي مختلف يک
کاربري (از نظر نوع پوشش ،تراکم و  )...لحاظ شوند؛ زيرا يک
شبکه عصبي مصنوعي که با طيفهاي گوناگوني از نقاط آموزش
ديده باشد ،نسبت به شبکهاي که با نقاط همگن آموزش ديده
است ،قدرت تعميمپذيري بيشتري دارد (.)Yuan et al., 2009
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کالسهاي کاربري شناسايي شده در اين حوضه عبارت بودند از
کشاورزي ،جنگلهاي بافر (درختان کنار رودخانهاي) ،باغ ،مراتع
بوتهاي ،مراتع علوفهاي ،مناطق مسکوني ،جاده و آب .به اين
کالسها به ترتيب مقادير عددي  1تا  8اختصاص داده شد
(جدول  .)1تاريخ ثبت کالس کاربري نقاط کنترل زميني
ارديبهشت ماه سال  1395بود.
سري دوم دادهها که حکم متغيرهاي مستقل براي مدل را
داشت ،مقدار بازتاب طيفي تصحيح شده باندهاي  1تا  7تصاوير
ماهواره لندست  8بود .دليل استفاده از اين باندها اين بود که بر
اساس تحقيقات قبلي همبستگي بااليي بين پوشش سطحي
خاک با مقدار بازتاب طيفي در اين باندها وجود دارد
( Manandhar et al., 2009; Sudheer et al., 2010; Liao et al.
 .)2013تاريخ تصاوير مورد استفاده مصادف با تاريخ ثبت کالس
کاربري نقاط کنترل زميني بود .پس از تهيه تصاوير ماهواره
لندست از سازمان نقشهبرداري جغرافيايي اياالت متحده آمريکا
( ،)USGSبا استفاده از مختصات نقاط کنترل زميني ،موقعيت
اين نقاط بر روي تصاوير ماهوارهاي مشخص شد .سپس مقدار
بازتاب طيفي تصحيح شده در هر نقطه براي باندهاي  1تا 7
تصاوير ماهوارهاي استخراج شد.

پيشپردازش تصاوير ماهوارهای

قبل از استفاده از تصاوير ماهوارهاي الزم است يک سري
تصحيحها بر روي آنها انجام شود .در اين پژوهش تصاوير ماهواره
لندست  8از سايت سازمان نقشهبرداري جغرافيايي اياالت
متحده آمريکا ( )https://earthexplorer.usgs.govدر سطح
تصحيحهاي  L1Tدريافت شد که در آن تصحيحهاي هندسي
ضمن رفع اثر جابجايي ناشي از پستي و بلنديها (تصحيحهاي
ارتو) انجام شده است .بعالوه به منظور اطمينان از هندسه تصوير
از نقشههاي جادهها و آبراههها با مقياس  1:25000استفاده شد
و تطابق دقيق اين تصاوير مورد تأييد قرار گرفت.
يکي ديگر از تصحيحها تصحيحهاي راديومتري ميباشد.
تصحيحهاي راديومتري براي کاهش و يا حـذف دو نـوع خطاي
عمده ،خطـاي اتمـسفري و خطـاي دسـتگاهي بـه کـار مي-
روند .در بيشتر موارد از جمله در اين تحقيق به علـت جـوان
بودن ماهواره لندست  8خطاي دسـتگاهي ناديده گرفته مي-
شود .براي انجام تصحيح اتمسفري از نرمافزار  ENVI 5.3و روش
 FLAASHاستفاده شد.

جدول  .1کالسهای کاربری شناسايي شده در منطقه مورد مطالعه

کالس کاربري اراضي

توصيف

کد مربوطه

کشاورزي
جنگلهاي بافر
باغ
مراتع بوتهاي
مراتع علوفهاي
مناطق مسکوني
جاده
آب

شامل محصوالت دانهريز مانند گندم ،جو ،نخود ،عدس و غيره
پوششهاي جنگلي شامل پوشش درختان در امتداد نهرها
درختان مثمر کاشت شده
مراتع طبيعي با پوشش گياهان بوتهاي
مراتع طبيعي با پوشش گياهان خانواده گندميان
مناطق تجاري ،صنعتي و مسکوني ساخته شده به دست بشر
مسيرهاي مربوط به حملونقل
رودخانهها ،درياچهها و سدها

1
2
3
4
5
6
7
8

طبقهبندی تصاوير ماهوارهای با استفاده از شبکه عصبي
مصنوعي

به منظور طبقهبندي تصاوير ماهوارهاي به کالسهاي مختلف
کاربري اراضي از شبکه عصبي مصنوعي استفاده شد .شبکه
عصبي مورد استفاده در اين مطالعه از نوع پرسپترون پيشخور
( )feed forwardو داراي يک اليه ورودي ،يک اليه خروجي و
يک اليه پنهان بود (شکل  .)2نرونهاي اليه مخفي آن از نوع
سيگموييدي و نرونهاي اليه خروجي آن از نوع  softmaxبود.
اين نوع شبکه به دليل کارايي باالي آن در طبقهبندي متغيرهاي

ورودي در کالسهاي دلخواه بطور گستردهاي توسط محققين
مختلف مورد استفاده قرار گرفته است ( Li, 1998; Eldeiry and
 .)Garcia, 2009; Zhao et al., 2010براي آموزش شبکه از
الگوريتم پسانتشار خطاي گراديان مزدوج مقياسبنديشده
( )scaled conjugate gradient backpropagationاستفاده شد.
تعداد نرونهاي اليه مخفي بر مبناي توصيه کولوموگروف برابر
 2n+1در نظر گرفته شد که در آن  nتعداد متغيرهاي ورودي
است ( .)Bishap, 1995متغيرهاي ورودي براي ايجاد شبکه
عصبي مصنوعي مقدار بازتاب طيفي تصحيحشده باندهاي  1تا 7
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تصاوير ماهواره لندست  8بود .با اين حساب شبکه ايجاد شده
داراي  15نرون در اليه مخفي بود .همچنين اين شبکه تنها
داراي يک متغير خروجي و آنهم کالس کاربري اراضي بود .قبل
از مدلسازي کليه متغيرهاي ورودي با استفاده از رابطه زير
استاندارد شدند:
(رابطه )1

xi  xmin
xmax  xmin

Z

که در آن  Zمقدار استاندارد شده xi ،مقدار هر داده xmin ،مقدار
حداقل دادهها و  xmaxمقدار حداکثر دادهها ميباشد .اين تبديل
مقدار دادهها را بين  0و  +1استاندارد و بيبعد ميکند .دادههاي
مورد استفاده براي ايجاد شبکه عصبي به طور تصادفي به سه
گروه آموزشي ( 75درصد) ،اعتبارسنجي ( 15درصد) و آزمون
( 15درصد) تقسيم شدند.

شکل  .2شمايي از مدل شبکه عصبي مصنوعي ايجاد شده

نشان ميدهد:

ارزيابي صحت طبقهبندی

براي ارزيابي صحت طبقهبندي تصاوير ماهوارهاي کالس کاربري
نقاط کنترل زميني (نقاط مرجع) با کالس کاربري پيشبيني
شده آنها توسط مدل شبکه عصبي مصنوعي ايجاد شده با هم
مقايسه گرديد .بدين منظور از شاخصهاي صحت کلي ،صحت
کاربر ،صحت توليد کننده و ضريب کاپا استفاده شد .اين
شاخصها از ماتريس خطا بدست آمدند .ماتريس خطا يک
ماتريس مربعي است که تعداد سطر و ستونهاي آن برابر تعداد
کل کالسهاي کاربري است .در اين ماتريس ) N (i,jتعداد
نقاطي است که در روي نقشه در کالس  iولي در روي زمين در
کالس  jقرار گرفتهاند .صحت کلي نقشه ( )OAاز جمع عناصر
قطر اصلي ماتريس خطا (نقاط به درستي برآورد شده) تقسيم بر
تعداد کل نقاط ( )N..طبق رابطه زير بهدست ميآيد:
(رابطه )2

N ii

n
i 1


OA 

N..
که در آن  nتعداد کل کالسهاي کاربري است .شاخصهاي
صحت توليد کننده ( )PAو صحت کاربر ( )UAبراي هر کدام از
کاربريها تعريف ميشوند .صحت توليد کننده احتمال اينکه يک
نقطه در روي زمين به درستي در کالس مربوط به خود در نقشه
طبقهبندي شده باشد را نشان ميدهد:
N
(رابطه )3
PAj  jj
N j.
در حالي که صحت کاربر احتمال اينکه يک نقطه در روي نقشه
به درستي در کالس مربوط به خود طبقهبندي شده باشد را

N
UA j  ii
N i.

(رابطه )4
ضريب کاپا ( )Kappaيک شاخص قويتر از  OAاست که
در آن مقدار توافقي که در اثر شانس حاصل ميشود ( )CAاز
توافق کلي دو گروه داده کم ميشود:
OA  CA
Kappa 
(رابطه )5
1  OA
که در آن  CAاز رابطه زير بدست ميآيد:

N. j N i.
(رابطه )6

 
CA 

n

n

j 1

i 1

N..

) Sudheer et al. (2010مدلهايي با شاخص کاپاي 40
درصد و بيشتر را به عنوان مدلهايي با صحت خوب براي طبقه-
بندي ارزيابي کردهاند.

نتايج و بحث
در جدول ( )2توزيع نقاط کنترل زميني در کاربريهاي مختلف
براي کل دادهها و همچنين زيرمجموعههاي مختلف آنها (داده-
هاي آموزش ،اعتبارسنجي و آزمون) ارائه شده است .در ستون
آخر اين جدول مقدار  P valueبراي آزمون کاي اسکور نشان
داده شده است .بر اساس اين آزمون توزيع آماري دادههاي
آموزش ،اعتبارسنجي و آزمون با همديگر يکسان و با توزيع کل
دادهها نيز يکسان است .اين موضوع تقسيمبندي خوب دادهها را
نشان ميدهد که براي بدست آوردن يک شبکه عصبي پايدار و
کارآمد ضروري است.
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جدول  .2نحوه توزيع نقاط کنترل زميني در کاربریهای مختلف برای گروههای مختلف دادهها

جنگلهاي
بافر

باغ

آموزش
اعتبارسنجي
آزمون

456
98
95

27
5
6

50
12
11

118
26
27

کل

649

38

73

171

کالس کاربري کشاورزي

مراتع بوتهاي مراتع علوفهاي مناطق مسکوني

در جدول ( )3مقدار ميانگين و ضريب تغييرات بازتاب
طيفي براي هر کدام از کاربريها در باندهاي مختلف آورده شده
است .ضريب تغييرات بازتاب طيفي نشان ميدهد که بطور کلي
باندهاي  1و  2در کاربريهاي مختلف داراي بيشترين تغييرات
بوده در حالي که باندهاي  5و  6داراي کمترين تغييرات
ميباشند .همچنين در همه کاربريها بجز کاربري مناطق
مسکوني بازتاب طيفي باند  5بيشتر از ساير باندهاست .در بين
کاربريهاي مختلف کاربري مناطق مسکوني عموماً داراي
بيشترين بازتاب طيفي و کاربري باغ داراي کمترين ميزان
بازتاب طيفي ميباشد .نتايج مشابهي نيز توسط Manandhar et
) al. (2009گزارش شدهاند .از آنجا که هر عارضه زميني شناسه
طيفي خاص خود را دارد ،اينگونه توزيع بازتابهاي طيفي در
منطقه بيانگر نوع و توزيع خاص پوشش زمين و کاربري اراضي
در منطقه مورد مطالعه است.
در جدول ( )4شاخصهاي ارزيابي صحت شبکه عصبي
مصنوعي بدست آمده براي تهيه نقشه کاربري اراضي نشان داده
شده است .بطوريکه مالحظه ميشود شبکه عصبي بدست آمده
توانسته است  78/5درصد از نقاط را به درستي طبقهبندي کند.
بعالوه شاخص کاپاي بدست آمده براي اين شبکه  68/5درصد
است که صحت باالي شبکه را در طبقهبندي نقاط مختلف با
کاربريهاي اراضي متفاوت نشان ميدهد ( Sudheer et al.,
 .)2010همچنين اين جدول نشان ميدهد که مقادير شاخص-
هاي صحت کلي و ضريب کاپا براي دادههاي آزمون نيز بطور
قابل قبولي باال بوده و تقريباً معادل مقادير آنها براي دادههاي
آموزش و اعتبارسنجي است که شبکه از روي آنها بدست آمده
است .اين موضوع قدرت تعميمپذيري باالي شبکه عصبي بدست
آمده را نشان ميدهد.
در جدول ( )5ماتريس خطاي نقشه کاربري اراضي بدست
آمده با از شبکه عصبي مصنوعي نشان داده شده است .در اين
جدول صحت توليد کننده براي کاربريهاي آب و کشاورزي از
ساير کاربريها بيشتر است .اين موضوع ميتواند بدليل تعداد

جاده

آب

165
37
37

28
4
5

23
5
4

49
10
12

239

37

32

71

P
Value

1/00

باالي نقاط کنترل زميني برداشته شده از اين کاربريها باشد
(جدول  .)2در مقايسه کاربريهاي کشاورزي و آب هرچند که
تعداد نقاط کاربري آب نسبت به کشاورزي کمتر است ،اما بدليل
مساحت کمتر کاربري آب نسبت به کشاورزي در سطح حوضه،
تراکم نقاط برداشت شده در اين کاربري بيشتر و در نتيجه
صحت آن بيشتر از کاربري کشاورزي است.
از طرف ديگر در بين کاربريهاي مختلف صحت کاربري
جاده از همه کمتر است .اين مسئله ميتواند بدليل پهناي کم
جادهها (کمتر از  15متر) در منطقه مورد مطالعه در مقايسه با
درجه وضوح کم ( 30متر) تصاوير ماهوارهاي باشد؛ که موجب
ميشود پيکسلهاي اختصاص داده شده به کاربري جاده خالص
نبوده و مقاديري از ساير کاربريهاي کنار جادهاي را نيز پوشش
دهد .از اينرو پيشنهاد ميشود براي حصول صحت بيشتر براي
اين نوع کاربري از نقشههاي کمکي مانند نقشه شبکه راهها
استفاده شود .اين نتيجه با يافتههاي بدست آمده توسط
) Stuckens et al. (2000و ) Manandhar et al. (2009نيز
مطابقت دارد.
مقادير ميانگين بازتاب طيفي از کالسهاي مختلف
کاربري اراضي در جدول ( )3نشان دهنده آن است که بازتاب-
هاي طيفي دو کالس مراتع علوفهاي و مراتع بوتهاي بيشترين
شباهت را با هم دارند .اين مسئله ميتواند در مرحله طبقهبندي
به اختالط طيفي اين دو کالس منجر شود .نتايج بدست آمده از
ماتريس خطا (جدول  )5به خوبي گوياي اين مطلب است.
بطوريکه اين ماتريس نشان ميدهد  40نقطه معادل  23درصد
از نقاط با پوشش مراتع بوتهاي به اشتباه در کالس مراتع
علوفهاي و همچنين  40نقطه معادل  17درصد از نقاط با
پوشش مراتع علوفهاي به اشتباه در کالس مراتع بوتهاي طبقه-
بندي شدهاند .اين موضوع نشان ميدهد که شباهت کالسهاي
کاربري اراضي مختلف و در نتيجه اختالط طيفي آنها ميتواند
صحت نقشههاي کاربري اراضي بدست آمده از تصاوير ماهوارهاي
را کاهش دهد.
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جدول  .3مقادير ميانگين بازتاب طيفي نقاط کنترل زميني برای کاربریهای شناسايي شده .مقادير داخل پرانتز ضريب تغييرات ( )%ميباشند.

کالس کاربري
کشاورزي
جنگلهاي بافر
باغ
مراتع بوتهاي
مراتع علوفهاي
مناطق مسکوني
جاده
آب

باند 1

باند 2

باند 3

باند 4

باند 5

باند 6

باند 7

576/3
()48/7
399/4
()30/3
379/9
()30/5
682/8
()142/9
677/9
()25
1626/4
()19/8
937/5
()24/5
1075/7
()63/0

615/2
()51/0
397
()33/8
380/4
()34/8
705/3
()132/4
717/9
()25/8
1696
()18/6
975/4
()25/4
1056/7
()57/4

1206/8
()33/2
774/3
()23/0
781/2
()23/1
1138/9
()82/3
1244/7
()20/6
2314/5
()13/3
1554/5
()21/5
1434/3
()38/2

1394/3
()44/8
813/9
()27/4
820/7
()31/0
1316/8
()69/4
1484/3
()21/9
2676/4
()13/3
1800/1
()26/9
1178/6
()51/8

3551/7
()16/8
2480/1
()29/8
3031/5
()13/5
2501/2
()25/1
2774/3
()15/1
3568/4
()7/3
3190/4
()11/8
1406/1
()73/1

2611/1
()21/0
1744/9
()22/5
2141/7
()13/5
2379/8
()19/8
2738/7
()15/8
3817/6
()10/4
2738/2
()18/1
1135/9
()77/3

1888/5
()32/5
1153/5
()23/6
1390/9
()20/2
1806/4
()21/2
2109/1
()17/3
3330/9
()13/4
2154/5
()22/3
894/5
()79/5

جدول  .4شاخصهای ارزيابي صحت شبکه عصبي مصنوعي بدست آمده برای تهيه نقشه کاربری اراضي

شاخص ارزيابي

دادههاي آموزش

دادههاي اعتبارسنجي

دادههاي آزمون

کل دادهها

ضريب کاپا
صحت کلي

68/7
78/8

69/8
79

66/7
77/1

68/5
78/5

جدول  .5ماتريس خطای نقشه کاربری تهيه شده با استفاده از شبکه عصبي مصنوعي

کالسهاي مرجع

صحت
کاربر
()%

کالسهاي پيشبيني شده

کشاورزي

جنگلهاي
بافر

باغ

مراتع بوتهاي مراتع علوفهاي مناطق مسکوني جاده

آب

کشاورزي

594

7

12

7

35

5

20

0

87/4

جنگلهاي بافر

4

17

4

3

1

0

0

0

58/6

باغ

6

9

46

9

1

0

0

1

63/9

مراتع بوتهاي

1

2

5

109

40

0

0

0

69/4

مراتع علوفهاي

37

2

6

40

162

2

9

2

62/3

مناطق مسکوني

4

0

0

2

0

30

1

0

81/1

جاده

3

0

0

0

0

0

2

0

40/0

آب

0

1

0

1

0

0

0

68

97/1

91/5

44/7

63/0

63/7

67/8

81/1

6/3

95/8

صحت توليد کننده ()%

در شکل ( )3نقشه کاربري اراضي در منطقه مورد مطالعه
که با استفاده از تکنيک شبکه عصبي مصنوعي تهيه شده است،
نشان داده شده است .بر اساس اين نقشه کاربري کشاورزي
 51/7درصد ،جنگلهاي بافر  0/4درصد ،باغ  1/5درصد ،مراتع

بوتهاي  12/4درصد ،مراتع علوفهاي  32درصد ،مناطق مسکوني
 0/5درصد ،جاده  0/5درصد و آب  1درصد از اراضي منطقه
مورد مطالعه را در بر گرفتهاند .در اين نقشه کاربري آب و
کشاورزي به خوبي از ديگر کاربريها تفکيک شدهاند بطوريکه

1179 ...  تهيه نقشه کاربری اراضي با استفاده از دادههای:محمودی و امينخواه

طرف ديگر کاربري مراتع بوتهاي و مراتع علوفهاي با يکديگر
آميخته شدهاند که مؤيد صحت پايين کاربر براي اين کاربريها
.)5 ميباشند (جدول

درياچه سد سليمانشاه در مرکز و درياچه سد گاوشان در
 اين موضوع صحت.خروجي حوزه به خوبي مشخص ميباشند
 از.) براي اين کاربريها را تأييد ميکند5 باالي کاربر (جدول

 نقشه کاربری اراضي منطقه مورد مطالعه.3 شکل

مصنوعي از نوع پرسپترون با الگوريتم آموزش پسانتشار خطاي
گراديان مزدوج مقياسبنديشده کارايي بسيار خوبي براي
طبقهبندي تصاوير ماهواره لندست جهت تهيه نقشههاي کاربري
 بر پايه نتايج بدست آمده هر چه بازتاب طيفي.اراضي دارند
 احتمال اختالط طيفي،عوارض سطح زمين به هم نزديکتر باشد
آنها هنگام طبقهبندي افزايش يافته و صحت نقشههاي کاربري
.اراضي کاهش مييابد

نتيجهگيری کلي
 و تکنيک8 در اين پژوهش با استفاده از تصاوير ماهواره لندست
شبکه عصبي مصنوعي نقشه کاربري اراضي حوضه آبخيز سد
 نقشه بدست آمده در اين روش از صحت باال و.گاوشان تهيه شد
 نتايج اين مطالعه نشان ميدهند که.قابل قبولي برخوردار بود
 امکان مناسبي را براي تهيه نقشه8 تصاوير ماهواره لندست
 همچنين شبکههاي عصبي.کاربري اراضي فراهم مينمايند
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