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ABSTRACT
Continuous monitoring of agricultural lands is imperative for managing water and soil resources in a watershed,
due to its impact on ecosystem health and food security. Global Land Cover (GLC) maps can be used as a proxy
for local and regional land use maps because of their availability, variety, and ease of use without complex
processing. This study investigates the performance of three GLC products including MCD12Q1 LC, CGLS
LC, and CCI LC against a reference land use/ land cover map of the year 2015 in the LUB. First, identical
classes between the reference map and the GLC maps were determined based on the main land use/ land cover
classes of the reference map of 2015 (rangeland, agricultural land, water, built-up areas, and bare land). To do
so, different classes were merged accordingly to match the classes of the reference map. Subsequently,
performance (Area and spatial consistency, and classification accuracy) of the GLC products was evaluated
based on ground truth points. Results showed that MCD12Q1 LC and CGLS LC outperformed CCI LC in
providing an overview of the surface cover of the LUB with 74% and 86% overall accuracy, respectively.
Moreover, MCD12Q1 LC and CGLS LC had an acceptable performance in classifying rangeland and
agriculture land as the dominant land cover types in the LUB with 81% and 92% classification accuracy,
respectively. The CGLS LC can also be used to continuously monitor agriculture areas in practical applications
to examine the overall trend of urbanization and agricultural development. Another important finding is that
the GLC product with higher spatial resolution does not necessarily provide better classification accuracy for
all types of covers. This study can also be used as a methodological reference in the performance evaluation of
the GLC products at different scales and other parts of the country.
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ارزيابی عملکرد نقشه های پوشش اراضی جهانی در استخراج محدوده اراضی کشاورزی (مطالعه موردی :حوضه
آبريز درياچه اروميه)
2

زانکو زندسليمی  ، 1سميه سيما * ، 1علی جعفر موسيوند

 .1گروه مهندسی آب ،دانشکده مهندسی عمران و محیط زیست ،دانشگاه تربیت مدرس ،تهران ،ایران.
 .2گروه سنجش از دور ،دانشکده علوم انسانی ،دانشگاه تربیت مدرس ،تهران ،ایران.
(تاریخ دریافت -1399/9/30 :تاریخ بازنگری -1399/11/9 :تاریخ تصویب)1399/11/12 :

چکيده
پایش پیوسته اراضی کشاورزی به دلیل تاثیر آن بر حفظ منابع و سالمت اکوسیستمها و امنیت غذایی یکی از ضرورتهای
مدیریت منابع آب و خاک در یک حوضه آبریز است .نقشههای پوشش اراضی جهانی ) (GLCبا توجه به مقیاسهای متنوع،
در دسترس بودن و عدم نیاز به پردازشهای تخصصی میتوانند برای استخراج محدوده اراضی کشاورزی مورد استفاده قرار
گیرند .این مطالعه عملکرد سه محصول  GLCشامل  CGLS LC ،MCD12Q1 LCو  CCI LCرا نسبت به نقشه کاربری
اراضی مرجع سال  2015در حوضه آبریز دریاچه ارومیه را بررسی میکند .ابتدا بر اساس کالسهای اصلی نقشه کاربری
اراضی مرجع سال ( 2015مرتع ،اراضی کشاورزی ،پهنههای آبی ،اراضی ساخته شده و زمین بایر) ،کالسهای معادل از
نقشهها ی پوشش اراضی جهانی به منظور مقایسه با هم ادغام و ترکیب شدند .سپس عملکرد نقشههای  GLCبراساس
معیارهای مساحت ،سازگاری مکانی و صحت کلی با استفاده از نقاط کنترل زمینی ارزیابی شدند .نتایج نشان داد که دو
محصول  MCD12Q1 LCو  CGLS LCدر ارائه تصویر کلی از پوشش اراضی حوضه آبریز به ترتیب با صحت کلی  74و 86
درصد ،نسبت به محصول  CCI LCعملکرد برتری دارند .همچنین  MCD12Q1 LCو  CGLS LCبه ترتیب در طبقهبندی
دو کالس مرتع و اراضی کشاورزی به عنوان پوششهای غالب در سطح حوضه آبریز با صحت طبقهبندی  81و  89درصد
عملکرد قابل قبولی داشتند .استفاده از محصول  CGLS LCمیتواند به پایش پیوسته اراضی کشاورزی در کاربردهای
عملیاتی به منظور ارزیابی کلی از روند تغییرات توسعه در حوضه آبریز دریاچه ارومیه کمک شایانی بنماید .از دیگر یافتههای
مهم این پژوهش این اس ت که محصول پوشش اراضی با قدرت تفکیک مکانی بهتر لزوماً صحت طبقهبندی بهتری برای
همه انواع پوششها ندارد .این مطالعه میتواند به عنوان یک مرجع روششناسی در ارزیابی عملکرد محصوالت  GLCدر
مقیاسهای مختلف و دیگر مناطق کشور استفاده شود.
واژههای کليدی :کاربری اراضی؛ ارزیابی سازگاری؛ صحت کلی.

مقدمه
اراضی کشاورزی حدود  12درصد کل سطح زمین را پوشش می-
دهند ( )FAO, 2014و پایش تغییرات آنها طی زمان به منظور
تامین غذا ،مدیریت منابع آب و خاک ،حفظ سالمت اکوسیستمها
و نیز آگاهی از الگوهای توسعه در مقیاس وسیع امری ضروری
است ( .)Liu et al., 2018این کار نیازمند تهیه نقشههای پوشش
کشاورزی است که با استفاده از روشهای سنتی مانند جمعآوری
اطالعات میدانی ،مطالعات پیشین و تحلیل دادهها انجام میگیرد.
اما این روشها عالوه بر هزینه زیاد ،از صحت محدودی برخوردار
هستند ( .)Thibaut et al., 2010به ویژه در مناطقی که اعتماد

* نویسنده مسئول:

کافی بین دولت و کشاورزان وجود نداشته باشد ،عدم قطعیت در
اطالعات جمعآوری شده باالست .استخراج اطالعات پوشش
اراضی بر پایه سنجش از دور یکی دیگر از روشهای پایش
تغییرات سطح است که به دلیل توانایی آنها در تعیین سریع
اطالعات و ارائه الگوی تغییرات مکانی پوشش اراضی زمین به
ابزاری مهم و قابل اعتماد برای دستیابی سریع به اطالعات پوشش
اراضی جهانی و منطقهای تبدیل شدهاند ( ;Almeida et al., 2016
 .)Ban et al., 2015پوشش اراضی  )LC(1بیانگر انواع پوششهایی
است که سطح زمین را اشغال کردهاند ،در حالی که کاربری اراضی
 (LU)2توصیف نحوه استفاده انسان از زمین است.
در سالهای اخیر توسعه نقشههای پوشش اراضی جهانی
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در مقیاسهای مختلف روبه گسترش بوده است .از جمله میتوان

که عملکرد محصول پوشش اراضی  MODISبا پنج طبقهبندی

به محصول  GLC-FSC30-2015تولید شده توسط موسسه

مختلف را بر اساس محصول پوشش اراضی  GlobLand30با

( Zhang et

استفاده از معیارهای عملکردی در مقیاس استانی (سه زیر منطقه-

 ،)al., 2019محصول  GlobeLand30-2010تولید شده توسط

ی استان  Anhuiکشور چین) ارزیابی کردند .آنها به این نتیجه

مرکز ملی نقشهبرداری چین ( ،)Chen et al., 2015محصول

رسیدند که محصول  MODISبا سه نوع طبقهبندی ،IGBP

Gong et ( Tsinghua

 UMDو  PFTبهترین عملکرد در طبقهبندی پوششهای سطح با

 ،)al., 2013محصول  MODISدانشگاه بستون

( Friedl et al.,

صحت کلی بیش از  71درصد داشتهاند که بیشترین صحت برآورد

 ،)2010محصول  GLC2000اتحادیه اروپا

( & Belward

مربوط به پوشش اراضی مراتع و جنگلی بوده است.

سنجش از دور و زمین دیجیتال آکادمی علوم چین

 FROM_GLCتولید شده توسط دانشگاه

 ،)Bartholomé, 2007محصول  CCI LCسازمان فضایی اروپا

در مقیاس جهانی نیز سازگاری بین دو محصول پوشش

( )Defourny & Kirches, 2012و دیگر محصوالت اشاره کرد.

اراضی  GLC2000و  MODISنسبت به یکدیگر برای بررسی

محصوالت پوشش اراضی نسبت به یکدیگر تفاوتهایی دارند ،که

شباهتها و تفاوتها در روششناسی و همچنین شناسایی نواحی

ناشی از روشهای مختلف جمعآوردی دادهها و طبقهبندی پوشش

با تطبیق یا عدم تطبیق مکانی ارزیابی شده است .نتایج حاکی از

اراضی و نیز سنجندههای مختلف مورد استفاده میباشد ( Hoyos

آن بود که این محصوالت در تمامی پوشش اراضیها بجز نوع

 .)et al., 2012برای استفاده از این محصوالت در کاربردهای

دشت/بوتهزارها و تاالبها از سازگاری کلی برخوردار هستند .اما

عملیاتی با توجه به ویژگیهای هر منطقه انجام مقایسه با دادههای

این سازگاری هنگام مقایسه کالسهای با جزئیات بیشتر کاهش

زمینی و یا نقشههای مرجع اعتبارسنجی شده در مقیاسهای

پیدا میکرد ( .)Giri et al., 2005در همین راستا عملکرد نه

مختلف ضروری میباشد (.)Kang et al., 2020

محصول پوشش اراضی جهانی شامل ،FAO-GLCshare

محققان بررسیهای تطبیقی و مقایسهای از محصوالت

،GLCNMO2008 ،GLC2000 ،Geowiki IIASA-Hybrid

مختلف پوشش اراضی در مقیاسهای مکانی منطقهای و جهانی

CCI LC-2015 ،CCI LC-2010 ،GlobeLand30 ،GlobCover

انجام دادهاند .به عنوان نمونه در مقیاس منطقهای ،مطالعهای به

و  MODISبه منظور پایش و نظارت اراضی کشاورزی مورد ارزیابی

منظور ارزیابی صحت طبقهبندی و توزیع مکانی چهار محصول

قرار گرفت .بدین صورت که با بررسی نحوه توسعه و توزیع مکانی

،MODIS2000

اراضی کشاورزی ،مقایسه مساحت اراضی کشاورزی با دادههای

 MODIS2005و  GLC2000در مقایسه با نقشه مرجع

آماری  FAOدر سطح کشوری و همچنین ارزیابی صحت بر اساس

 CHINA2000بر مبنای معیارهای عملکردی (ماتریس خطا،

دادههای مرجع ،عملکرد آنها بررسی شد .نتایج نشان داد که

ضریب همبستگی پیرسون) در کشور چین انجام شد .نتایج بیانگر

اطالعات مربوط به اراضی کشاورزی به طور قابل توجهی بین

سازگاری چهار محصول پوشش اراضی جهانی در مقیاس کلی

محصوالت پوشش اراضی جهانی متغیر هستند .همچنین مشخص

بودند اما در مقیاس محلی اختالفها مشهود بودند .همچنین

شد که دو محصول  FAO-GLCshareو  GlobeLand30به طور

محصوالت  GLC2000و  GlobCoverبه ترتیب بهترین و بدترین

کلی نتایج کافی را برای نظارت بر مناطق زراعی ارائه میدهند ،در

عملک رد را بین محصوالت پوشش اراضی مورد بررسی داشتند

حالی که محصول  LC-CCI2010به دلیل بیش برآورد و محصول

( .)Song & Zhang, 2012در پژوهش دیگری صحت و عملکرد

 GLC2000به دلیل تاریخ اطالعات و صحت پایین چندان مطلوب

چهار محصول پوشش اراضی جهانی ،GLCNMO ،CCI LC

نبودند (.)Pérez-Hoyos et al., 2017

پوشش

اراضی

جهانی

،GlobCover

 GlobeLand30و  MODISدر منطقه شمالگان بررسی شد .نتایج

مطالعات فوق نشان میدهند یک محصول مشخص با

حاکی از آن بود که محصول) CCI_LC2 (v.2000دارای بیشترین

بهترین عملکرد بین محصوالت جهانی پوشش اراضی برای پایش

صحت کلی با  65درصد است .نهایتاً در بین چهار محصول،

کاربریهای مختلف وجود ندارد و عملکرد این محصوالت در

 GlobeLand30به عنوان بهترین انتخاب برای تجزیه و تحلیل

مقیاس جهانی /منطقهای و همچنین صحت طبقهبندی کالس-

پوشش اراضیهای با توزیع پراکنده مانند آبها ،اراضی ساخته

های مختلف آنها بسته به اهداف پایش متفاوت میباشد .بنابراین

شده و زمینهای زراعی گزارش شد ( .)Liang et al., 2019در

برای استفاده از محصوالت پوشش اراضی به عنوان جایگزین

همین راستا میتوان به مطالعه ( )Liang et al,. 2015اشاره کرد

کاربری اراضی کشاورزی ،بررسی عملکرد و تحلیل سازگاری این
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محصوالت برای هر منطقه ضروری است.

منطقه مورد مطالعه اساساً با تنوعی از پوشش اراضی شامل:

بررسیها نشان داده است که در ایران علیرغم محدودیت

آب ،اراضی ساخته شده ،زراعی و باغی ،زمینهای بایر و اراضی

منابع آب از سال  1981تا  ،2013وسعت زمینهای کشاورزی

مرتع تشکیل شده است .سایر پوششها تاالبها و زمینهای شور

آبی به طور پیوسته افزایش یافته است که منجر به بهرهبرداری

میباشد (شکل  .)1در دشتهای حاصلخیز وسیع اطراف دریاچه،

بیش از حد از منابع آب تجدیدپذیر و تبعات زیست محیطی و

زراعت آبی و باغبانی از نوع غالب پوشش اراضی است ،در حالیکه

اجتماعی گسترده شده است ( .)Maghrebi et al., 2020در حوضه

مناطق مرتفع بیشتر توسط کشاورزی دیم غالت اشغال شده است

آبریز دریاچه ارومیه به عنوان نمونه ،در دو دهه اخیر سطح اراضی

( .)WERI, 2018سطح اراضی آبی حوضه آبریز دریاچه ارومیه با

آبی دو برابر شده است که تبعاتی از جمله افزایش مصارف آب

افزایش چشمگیری از  1265کیلومتر مربع در سال  1975به

حوضه و کاهش قابل توجه سطح دریاچه ارومیه را در این مدت

مقدار  5525کیلومتر مربع در سال  2011مواجه بوده است

به همراه داشته است (.)Alizade Govarchin Ghale et al., 2018

(.)Alizade Govarchin Ghale et al., 2019

از این رو ،پایش پیوسته و سریع تغییرات سطح زمینهای
کشاورزی یکی از ضرورتها و اقدامات پایهای برای ارزیابی مصارف
آب کشاورزی ،مدیریت مصارف و حفاظت پایدار از منابع آب و
خاک حوضه در راستای احیای دریاچه ارومیه میباشد.
در این مطالعه با توجه به ضرورت و اهمیت پایش پیوسته
اراضی کشاورزی در مدیریت منابع آب و خاک ،امکان استفاده از
محصوالت پوشش اراضی جهانی به عنوان جایگزین کاربری اراضی
برای پایش اراضی کشاورزی در حوضه آبریز دریاچه ارومیه مورد
بررسی قرار گرفته است .برای دستیابی به این هدف عملکرد
محصوالت پوشش اراضی جهانی  MCD12Q1 LC ،CCI LCو
 CGLS LCارزیابی شده است .در نهایت محصول برتر با بررسی
صحت کلی محصوالت مشخص شده است .همچنین عالوه بر
مشخص کردن صحت تشابه مکانی کاربری اراضی کشاورزی
محصوالت نسبت به نقشه مرجع ،کارایی آنها در برآورد هر کالس
بر مبنای صحت طبقهبندی به صورت مجزا بررسی شده است.

مواد و روشها
منطقه مورد مطالعه

حوضه آبریز دریاچه ارومیه در شمال غربی ایران واقع میباشد.
مساحت این حوضه آبریز در حدود  52000کیلومتر مربع میباشد
که  3/15درصد کل مساحت کشور را شامل میشود (شکل .)1
تراز حوضه دریاچه بین  1267متر تا  3746متر از سطح دریا
متغیر است .همچنین این حوضه بر اساس سیستم طبقهبندی
کوپن در اقلیم نیمه خشک سرد طبقهبندی شده است ،که در آن
میانگین بارندگی ساالنه تقریب ًا  400میلیمتر و نرخ تبخیر و تعرق
بین  530میلیمتر و  680میلیمتر است (.)JICA, 2020

روش شناسی

روش کلی انجام کار در (شکل  )2ارائه شده است .پس از دریافت
دادهها و انجام پیش پردازشها ،معادل سازی طبقهبندی
محصوالت مورد بررسی پوشش اراضی بر مبنای نقشه پوشش و
کاربری اراضی مرجع انجام شد .از آنجایی که کالسهای
طبقهبندی شده در محصوالت پوشش اراضی مختلف متفاوت
میباشد ،برای مقایسه باید این کالسها یکسانسازی شوند ،از
این رو نیاز است تا برخی کالسها در هم ادغام شوند .به همین
منظور ،کد طبقهبندی اولیه در محصوالت اصلی باید ادغام شده و
مجموعهای از کالسهای کلی پوشش اراضی برمبنای نقشه مرجع
لحاظ شود .نحوه ادغام و معادل سازی کالسهای محصوالت
پوشش اراضی با نقشه پوشش و کاربری مرجع در (جدول  )2ارائه
شده است .سپس پردازش دادهها انجام گرفته و ارزیابی و بررسی
صحت محصوالت پوشش اراضی بر اساس معیارهای عملکردی
مختلف بر مبنای نقشه پوشش و کاربری اراضی مرجع سال 2015
و نیز نقاط کنترل زمینی انجام شد .در ادامه هریک از مراحل کار
تشریح میشود.
دادههای مورد استفاده

در این مطالعه عالوه بر نقاط کنترل زمینی از نقشه پوشش
وکاربری اراضی حوضه آبریز دریاچه ارومیه که با همکاری
پژوهشکده مهندسی آب دانشگاه تربیت مدرس و سازمان

FAO

برای سال  2015تهیه شد به عنوان نقشه مرجع برای ارزیابی
صحت دیگر محصوالت پوشش اراضی زمین جهانی

)(GLC

استفاده شد .همچنین با بررسی فراهمی محصوالت پوشش اراضی
جهانی در سال  ،2015سه محصول  CCI ،MCD12Q1و CGLS

برای تحلیل و بررسی انتخاب شدند (جدول .)1
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شکل  -1منطقه مطالعاتی  ،توزيع مکانی نقاط کنترل زمينی و نقشه کاربری اراضی حوضه آبريز درياچه اروميه سال )WERI, 2018( 2015

معادل سازی طبقهبندی پوشش

پيش پردازش دادهها

استخراج دادهها

زمين
CGLS-LC100

طبقهبندی مجدد محصوالت
پوشش اراضی

ESA CCI LC

استخراج منطقه مورد مطالعه

Rangeland

Construction

MCD12Q1 LC

باز تعريف سيستم مختصات
Water

Agricultural land

Bare land

باز نگاشت

FAO
Land Cover/ Land Use

Wetland
Ground Truth Sample
Points

ارزيابی عملکرد

ارزيابی عملکرد مساحت
تحليل و بررسی سازگاری مکانی
مقايسه صحت طبقهبندی
شکل  -2نمودار مفهومی و روند کلی انجام تحقيق
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جدول  -1ويژگیهای محصوالت پوشش اراضی زمين جهانی
محصول پوشش اراضی

قدرت تفکیک مکانی)(m

سیستم طبقهبندی

تعداد کالسها

سنجنده

دوره زمانی فراهمی محصوالت

CGLS LC

100
300
500

UN LCCS

36
22
17

PROBA-V

2015 - 2019
1992 - 2015
2001 - 2016

CCI LC-2015
MCD12Q1 LC

UN LCCS
IGBP

نقاط کنترل زمينی و نقشه پوشش و کاربری اراضی مرجع

در راستای اقدامات صورت گرفته برای احیای دریاچه ارومیه و به
منظور تدقیق نقشههای کاربری اراضی حوضه آبریز دریاچه ارومیه
(با تمرکز بر کاربریهای کشاورزی) جهت استفاده در محاسبات
بیالن و حسابداری آب ،طرح بروز رسانی نقشه پوشش اراضی
حوضه آبریز دریاچه ارومیه در سال  )LU 2015( 2015توسط
پژوهشکده مهندسی آب دانشگاه تربیت مدرس و با همکاری
سازمان خوار و بار ملل متحد انجام گردید (شکل  .)1در این پروژه
با استفاده از تصاویر  Landsat 8-OLIو همچنین بکارگیری
الگوریتم طبقهبندی سلسله مراتبی چند زمانی مبتنی بر روش
تجزیه و تحلیل تصویر مبتنی بر شی  OBIA1نقشه کاربری اراضی
حوضه آبریز دریاچه ارومیه با قدرت تفکیک مکانی  30×30متر
مربع تهیه شده است .در این مطالعه برای ارزیابی و اعتبارسنجی
نقشه پوشش و کاربری اراضی جمعاً از  2351نقطه کنترل حاصل
از دادههای زمینی و تصاویر ماهوارهای با رزولوشن باال شده
استفاده شده است .صحت کلی و ضریب کاپای نقشه استخراج
شده به ترتیب معادل  88و  86درصد بوده است .همچنین برای
کالسهایی که از نظر تفکیک طیفی مناسبتر بودند ،صحت باالی
 90درصد حاصل شده است (.)WERI, 2018
محصول پوشش اراضی جهانی MODIS2

محصول پوشش اراضی  MODISتوسط دانشگاه بوستون آمریکا
توسعه یافته است و توسط تیم سطح  MODISاز اداره کل ملی
هوانوردی و فضا ) (NASAارائه و پشتیبانی شده است .اولین
نسخه در سال  2001در دسترس قرار گرفت .محصول پوشش
اراضی  MODISبا استفاده از یک الگوریتم طبقهبندی نظارت شده
جامع بر اساس درخت تصمیمگیری چند زمانه در رابطه با یک
تکنیک تقویت بر پایه اطالعات مکانی و زمانی از باندهای  1تا 7
 MODISتولید شده است ،که توسط شاخص پوشش گیاهی و
دمای سطح زمین تکمیل شده است .این محصول شامل پنج
الگوی طبقهبندی میباشد و صحت کلی این محصول به 71/6
درصد رسیده است ( .)Pérez-Hoyos et al., 2017در این مطالعه
از محصول پوشش اراضی  MODISبا طبقهبندی  IGBP3شامل
1 Object-Based Image Analysis
2 Moderate Resolution Imaging Spectroradiometer
3 International Geosphere–Biosphere Programme

PROBA-V
MODIS

 17کالس استفاده شده است.
محصول پوشش اراضی جهانی CGLS4

بخشی از مأموریت سری ماهوارههای  Copernicusکه تحت نظر
آژانس فضایی اتحادیه اروپا میباشد ،ارائه خدمات مربوط به سطح
زمین در مقیاس جهانی است ( )CGLSکه مجموعهای از
محصوالت بیوژئوفیزیکی در ارتباط با وضعیت و تکامل سطح زمین
در مقیاس جهانی فراهم میآورد .از سال  CGLS ،2013به طور
پیوسته متغیرهای ضروری نظیر شاخص سطح برگ ،دمای سطح
زمین ،آلبدوی سطح و رطوبت خاک را فراهم میکند و از سال
 2015نقشه پوشش اراضی دینامیک ) (CGLS-LC100را با
وضوح مکانی  100متر و پوشش جهانی ارائه میدهد .محصول
پوشش اراضی  CGLSبراساس سیستم طبقهبندی پوشش اراضی
) (LCCS5یک پوشش اراضی اولیه در سه سطح ارائه میدهد که
از سطح اول (شامل  12کالس) تا سطح سوم (با  23کالس پوشش
سطح) ،به ترتیب تقسیمبندی پوششها با جزییات بیشتر طبقه-
بندی شدهاند .این طرح طبقهبندی پیوسته ممکن است مناطقی
از پوشش ناهمگن زمین را بهتر از طرح طبقهبندی استاندارد به
تصویر بکشد و به این ترتیب میتواند برای استفاده در برنامههایی
نظیر پایش جنگلها ،نظارت بر محصوالت زراعی ،کنترل سالمت
و محیطزیست در آفریقا ،مدلسازی اقلیمی و غیره متناسب باشد.
در این مطالعه از نسخه دوم نقشه پوشش اراضی )(CGLS V2.0
در سطح یک طبقهبندی (شامل  12کالس) استفاده شده است
که از صحت کلی  80درصد برخوردار است (.)Smets et al., 2019
محصول پوشش اراضی جهانی CCI6

پروژه پوشش اراضی آژانس فضایی آمریکا ) ،(CCI-LCسه نقشه
از پوشش اراضی جهانی ) (GLCبرای سالهای  2005 ،2000و

 2010با قدرت تفکیک مکانی  300متر ارائه داده است .طبقه-
بندی آنها ترکیبی از طبقهبندی نظارت شده و بدون نظارت
از سری زمانیهای با قدرت تفکیک مکانی کامل MERIS
است که در ترکیبهای هفت روزه برای تهیه نقشههای پایه
پوشش اراضی (از سال  2003تا سال  )2010پیش پردازش
4 Copernicus Global Land Service
5 Land Cover Classiﬁcation System
6 Climate Change Initiative
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شده است .روشهای بروز رسانی بر اساس سریهای زمانی
 SPOT-VGTبرای دستیابی به سه دوره مختلف لحاظ
شدهاند .همچنین  ESAمجموعه دادههای سطح زمین را با
استفاده از مجموعهای از  24مجموعه دادههای سالیانه (از
سال  1992تا سال  )2015توسعه داده است .این نقشهها از
یک پایه بی نظیر از  )2012-2003( MERISگرفته شده
است .روشهای بهروز رسانی و پیش تاریخها بر اساس سری-
های زمانی  300متر  ،)2015-2013( PROBA-Vیک کیلومتر
 )2012-1999( SPOT-VGTو یک کیلومتر -1992( AVHRR
 )1999اعمال شدهاند .در این مطالعه نقشه پوشش اراضی سال
 (LC-CCI 2015) 2015با قدرت تفکیک مکانی  300متر شامل
 22کالس ارزیابی شده است (.)Pérez-Hoyos et al., 2017
پردازش دادهها

بعد از استخراج محصوالت پوشش اراضی زمین (جدول  ،)1باید
پیشپردازشهایی برای فراهم ساختن شرایط مقایسه محصوالت
صورت گیرد .بنابراین سیستم مختصات مجموعه دادههای پوشش
اراضی زمین بعد از استخراج به سیستم مختصات WGS84/UTM
تبدیل شده و محدوده داخل مرز حوضه آبریز دریاچه ارومیه
استخراج شد .همچنین برای مقایسه محصوالت پوشش اراضی و
امکان محاسبه معیارهای ارزیابی و مقایسه نقشهها الزم است که
قدرت تفکیک مکانی نقشههای پوشش اراضی و نقشه پوشش و
کاربری اراضی مرجع برابر باشد ،در همین رابطه با استفاده از روش
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نزدیکترین همسایگی ،نقشه مرجع براساس قدرت تفکیک مکانی
محصوالت پوشش اراضی جهانی باز نگاشت 1شدند.
معادلسازی و ادغام طبقهبندی محصوالت پوشش سطح

یکی از چالشهای اصلی در مقایسه محصوالت پوشش اراضی
جهانی ،معادلسازی و ادغام کالسهای پوشش اراضی آنها می-
باشد .چرا که هر محصول دارای روش طبقهبندی مجزا و نیز تعداد
کالسهای مختلفی میباشد .دو محصول  CCI LCو CGLS LC
بر اساس سیستم طبقهی  UN LCCS2و به ترتیب در  22و 36
کالس طبقهبندی شدهاند و محصول  MCD12Q1 LCدر 17
کالس و بر مبنای روش  IGBPطبقهبندی شده است .در این
مطالعه مبنای طبقهبندی جدید بر پایه  7کالس مشخص شامل
مراتع ،اراضی کشاورزی ،تاالب ،پهنههای آبی ،اراضی ساخته شده،
زمین بایر و برف/یخ منطبق با نقشه پوشش و کاربری اراضی مرجع
صورت گرفت .از آنجا که حوضه آبریز دریاچه ارومیه فاقد کالس
برف/یخ میباشد ،مساحتهای مربوط به این کالس پوشش اراضی
با زمین بایر تلفیق شد و در نهایت ارزیابی عملکرد محصوالت LC
بر اساس شش کالس صورت گرفت .بدین صورت که بر اساس
تعریف مشخصِ کالسهای مذکور و همچنین بر مبنای مطالعات
پیشین ( ،)Hua et al., 2018ادغام کالسهای محصوالت پوشش
اراضی جهانی و نقشه مرجع  LU 2015در طبقهبندی جدید انجام
شد (جدول .)2

جدول  -2روش معادلسازی و ادغام طبقهبندی محصوالت پوشش اراضی جهانی مورد بررسی با نقشه مرجع (اعداد نشان داده شده کدهای مربوط به کالسهای
پوشش سطح است که باهم تلفيق شده و در يک کالس قرار گرفتهاند)
کد

کالس هدف

1

مرتع

2
3
4
5
6
7

اراضی کشاورزی
تاالب
پهنه آبی
اراضی ساخته شده
زمین بایر
برف/یخ

CCI LC

11/12/40/50/60/61/62
/70/71/72/80/81/
82/90/100/110/120/121/122/
130/140/160/170
10/20/30
180
210
190
150/152/153/200/201/202
220

CGLS LC

MCD12Q1 LC

LU 2015

11/20/30/100/112/113/114
/115/116/121/122
/123/124/125/126

1/2/3/4/5/6/7/8/9/10

5/7

40
90
80
50
60
70

12/14
11
17
13
16
15

2/3/4
8/9/10/11
12
6/13
-

شرح زیر در نظر گرفته شده است:

ارزيابی عملکرد

منظور از عملکرد ،بررسی تشابه ویژگیهای نتایج طبقهبندی
محصوالت پوشش اراضی زمین با نقشه پوشش و کاربری اراضی
مرجع سال  2015میباشد .در این مطالعه سه معیار ارزیابی به
1 Resampling
2 United Nations Land Cover Classification System

عملکرد مساحت

یکی از معیارهای ارزیابی نقشههای پوشش سطح ،نزدیک بودن
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مجموع مساحت کاربری هدف (زمینهای کشاورزی) در مقایسه
با نقشه پوشش و کاربری اراضی مرجع میباشد .به این منظور از
ضریب همبستگی پیرسون ) (r1و درصد ناسازگاری )(PD2
استفاده شد (رابطه  1و .)2به طور کلی r ،نشان دهنده درجه
همبستگی کلی است ،که بین مقادیر  -1و  +1متغیر میباشد و
هر چه به سمت یک یا منفی یک نزدیک شود بهتر است ،البته در
وجه مثبت یا منفی .همچنین  PDنشان دهنده نسبت اختالف در
یک کالس بین دادههای مدل و مرجع (درجه ناسازگاری بین دو
مجموعه داده) میباشد .بنابراین هرچه مقدار | |PDکوچکتر باشد،
نتایج به هم نزدیکتر و همخوانی بهتری دارند ( Liang et al.,
.)2015
̅)(Ark − Ar
)̅̅̅
∑nk=1(Ak − A

(رابطه )1

=r

̅̅̅ ̅)2 ∑nk=1(Ark −
√∑nk=1(Ak − A
Ar)2
∗ 100%

(رابطه )2

) (Ak − Ark
∗ 100%
) (Ak + Ark

= PDk

در روابط فوق n ،تعداد کالسها؛  Akو  Arkبه ترتیب
مساحت کل کالس نوع  kدر محصول پوشش اراضی مورد بررسی
 Aو ̅̅̅
و نقشه پوشش و کاربری اراضی مرجع میباشند̅ .
 Arبه ترتیب
میانگین مساحت کل کالسهای پوشش اراضی در محصول مورد
بررسی و مرجع میباشند.
عملکرد مکانی

در ارزیابی عملکر مکانی به منظور بررسی صحت موقعیتهای
مکانی کالسهای کاربری ،مقایسه پیکسل به پیکسل صورت می-
گیرد .در این مطالعه ،ارزیابی صحت مکانی صرفاً برای کاربری
هدف یعنی "اراضی کشاورزی" انجام شده است .به این منظور،
ابتدا مجموعه دادههای طبقهبندی شده با استفاده از یک روش
پردازش دو تایی به دو کالس "اراضی کشاورزی" و "اراضی غیر
کشاورزی" طبقهبندی میشوند و سپس هر کدام از محصوالت
پوشش اراضی با نقشه مرجع همپوشانی داده میشوند .به دنبال
این فرآیند چهار نوع جدید کالس براساس (کالس پوشش و
کاربری مرجع /کالس نقشه پوشش اراضی) شامل "اراضی
کشاورزی  /اراضی کشاورزی" " ،اراضی کشاورزی /اراضی غیر
کشاورزی"" ،اراضی غیر کشاورزی  /اراضی کشاورزی" و "اراضی
غیر کشاورزی /اراضی غیر کشاورزی" به دست میآید .سپس
تشابه مکانی کاربری هدف با استفاده از ضریب تشابه مکانی مطابق
1 Pearson’s correlation coefficient
2 Percentage Disagreement
3 Errors of omission
4 Errors of commission

رابطه ( )3محاسبه میشود (.)Song et al., 2012
A
(رابطه )3
(=O
) ∗ 100%
A+B+C
که  Oضریب تشابه مکانی و  B ،Aو  Cبه ترتیب تعداد کل
پیکسلهای سه نوع داده طبقهبندی شده براساس (کالس پوشش
و کاربری مرجع /کالس نقشه پوشش اراضی) میباشند" :اراضی
کشاورزی /اراضی کشاورزی" " ،اراضی کشاورزی /اراضی غیر
کشاورزی"" ،اراضی غیر کشاورزی /اراضی کشاورزی"
در واقع صورت کسر تعداد پیکسلهای با کاربری اراضی
کشاورزی است که موقعیت آنها عیناً مشابه کاربری مرجع میباشد
و مخرج کسر مجموع تعداد پیکسلهای با کاربری اراضی
کشاورزی است که در نقشه پوشش اراضی و نقشه پوشش و
کاربری اراضی مرجع شناسایی شدهاند؛ اعم از اینکه موقعیت آنها
با یکدیگر منطبق باشد یا خیر .از این رو ،ضریب تشابه مکانی بین
 0تا  1متغیر است و هر چه به  100درصد نزدیکتر باشد حاکی
از عملکرد بهتر مدل پوشش اراضی در برآورد موقعیت کاربری
هدف است.
ارزيابی صحت طبقهبندی

برای ارزیابی عملکرد طبقهبندی شاخصهای مختلفی از قبیل
صحت کلی ،خطاهای حذف یا کم برآورد ،3خطاهای بیش برآورد،4
صحت کاربر ،5صحت تولید کننده 6و ضریب کاپا استفاده میشوند
و برای محاسبه این معیارها ،اولین قدم ایجاد ماتریس خطا می-
باشد.
معیارهای مورد استفاده در این مطالعه برای ارزیابی صحت
نقشههای پوشش اراضی جهانی نسبت به پوشش و کاربری اراضی
مرجع ،شامل صحت تولید کننده )  ،(PAiصحت کاربر )  (UAiو
صحت کلی ) (OAدر ماتریس خطا میباشند (روابط  4تا .)6
صحت کلی 7معیار سادهایی است که مشخص میکند که پوشش
اراضی چه بخشی از کل پیکسلها منطبق با کالسهای معادل در
پوشش و کاربری اراضی مرجع نگاشت شدهاست ،اگرچه این تنها
اطالعات صحت پایه طبقهبندی محصول (یعنی میانگین) را
مشخص میکند و جزئیاتی در رابطه با صحت انواع کاربری به
صورت جداگانه ارائه نمیدهد .بنابراین برای ارزیابی عملکرد
صحت طبقهبندی کاربریهای مختلف به صورت مستقل در
محصوالت پوشش سطح ،دو معیار صحت تولید کننده و صحت
کاربر باید اندازهگیری شوند (.)Stehman, 1997
صحت تولید کننده )  (PAiدر یک کالس مشخص برابر
5 User’s accuracy
6 Producer’s accuracy
7 Overall Accuracy
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است با نسبت تعداد پیکسلهای درست طبقهبندی شده به تعداد
کل پیکسلهای همان کالس در نقشه پوشش و کاربری مرجع
(مجموع پیکسلهای هر ستون در ماتریس خطا) میباشد .به
عبارت دیگر خطای برآورد کالسها نسبت به واقعیت زمینی به
عنوان کالس اشتباه را بیان میکند .بنابراین این معیار مکمل
خطای حذف میباشد .این معیار بین مقادیر  0و  1متغیر میباشد
و هر چه به  100درصد نزدیکتر باشد بیانگر عملکرد بهتر مدل
پوشش اراضی در طبقهبندی کالس مورد نظر است ( Stehman,
.)1997
به همین ترتیب ،صحت کاربر )  (UAiدر یک کالس
مشخص برابر است با نسبت تعداد پیکسلهای درست طبقهبندی
شده به تعداد کل پیکسلهای همان کالس در نقشه کاربری هدف
(مجموع پیکسلهای هر سطر در ماتریس خطا) میباشد .به
عبارت دیگر خطای برآورد اشتباه به عنوان کالس مطلوب را بیان
میکند و مکمل خطای پیش برآورد میباشد .محدوده تغییرات
این معیار بین مقادیر  0و  1میباشد و در یک کالس مشخص هر
چه به  100درصد نزدیکتر باشد ،نشان میدهد که خطای برآورد
اشتباه دیگر کالسها بجای کالس مورد نظر کمتر است
(.)Stehman, 1997
ضریب کاپا( 1رابطه  )7صحت طبقهبندی را نسبت به یک
طبقهبندی کامال تصادفی محاسبه میکند به این معنی که مقدار
کاپا صحت طبقهبندی را نسبت به حالتی که یک تصویر به صورت
تصادفی طبقهبندی شود به دست میدهد .برای نمونه یک کاپا
معادل  75درصد یعنی اینکه نتایج طبقهبندی  75درصد بهتر از
موقعی است که پیکسلها به طور تصادفی برچسبدهی
شوند(.)Stehman, 1997
(رابطه )4
(رابطه )5

Pii
P+i
Pii
= UAi
Pi+
= PAi

n

(رابطه )6
(رابطه )7

Pii
P
i=1
r
) N ∑i=1 Pii − ∑ri=1(Pi+ P+i
=K
) N 2 − ∑ri=1(Pi+ P+i
∑ = OA

که:

1 Kappa coefficient
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 :Piiتعداد پیکسلهایی که به درستی طبقهبندی شدهاند،
 :Pتعداد کل پیکسلها در نقشه پوشش و کاربری مرجع،
 :Pi+تعداد پیکسلهای کالس  iدر نتایج طبقهبندی
محصوالت پوشش اراضی جهانی در سطر  iاز ماتریس خطا،
 :P+iتعداد پیکسلهای کالس  iدر طبقهبندی نقشه مرجع
در ستون  iاز ماتریس خطا،
 :Nتعداد کل پیکسلهای استفاده شده برای ارزیابی صحت

نتايج و بحث
ارزيابی صحت و عملکرد مساحت

مساحت پوشش سطحهای مختلف حوضه آبریز دریاچه ارومیه در
سه محصول پوشش اراضی جهانی و نقشه پوشش و کاربری اراضی
مرجع در (شکل  )3ارائه شده است .بر اساس نقشه مرجع ،پوشش
اراضی غالب حوضه آبریز دریاچه ارومیه مراتع و اراضی کشاورزی
میباشد که به ترتیب  63%و  23%سطح حوضه آبریز دریاچه
ارومیه را شامل میشوند .محصوالت پوشش اراضی جهانی مورد
استفاده در این مطالعه الگوی پوششهای سطح غالب در حوضه
را مشابه نقشه پوشش و کاربری مرجع نشان میدهند که مراتع،
زمینهای کشاورزی ،نواحی بایر به ترتیب بیشترین پوشش را
دارند و تاالبها از کمترین مساحت برخوردارند.
همچنین محصول  CGLS LCمیان محصوالت پوشش
اراضی جهانی دارای بیشترین همبستگی ( )r=98%با نقشه
پوشش و کاربری اراضی مرجع از لحاظ مساحت پوششهای
مختلف سطح می باشد و پس از آن برای محصوالت
 MCD12Q1 LCو  CCI LCقرار میگیرند (جدول  .)3مقادیر
 rبرای دو محصول  MCD12Q1و  CGLSدر حوضه آبریز
دریاچه ارومیه بیشتر از  97%می باشند ،بنابراین به طور کلی
عملکرد  MCD12Q1و  CGLSدر برآورد سطح بسیار خوب
است .مقادیر کمتر شاخص  rبرای محصول  ،CCI LCنشان
می دهد اختالف مساحت کالس های پوشش اراضی این محصول
نسبت به محصول مرجع به ویژه در سه کالس غالب مراتع،
اراضی کشاورزی و زمین های بایر از دیگر محصوالت پوشش
اراضی مورد بررسی بیشتر است (شکل .)3
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)Area Percentage(%

100
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0

Bare Land

Construction

Water

Agricultural Land

Rangeland

15.21

0.88

8.47

34.28

41.17

CCI LC

9.38

1.13

6.22

24.74

58.53

CGLS_LC100

8.66

1.13

4.77

13.53

71.84

MCD12Q1 LC

9.98

1.68

3.71

21.74

62.88

LU 2015

شکل  -3مقايسه درصد مساحت کالسهای مختلف در محصوالت پوشش اراضی جهانی مورد بررسی و نقشه پوشش و کاربری اراضی مرجع در حوضه آبريز
درياچه اروميه
جدول  -3مقايسه مقادير ضريب همبستگی ( )rبين مساحت کالسهای محصوالت پوشش اراضی و نقشه مرجع LU 2015

محصول پوشش اراضی جهانی

MCD12Q1 LC

CGLS-LC100

CCI LC

)%( r

97/86

98/42

87/33

همچنین میتوان از  PDبرای بررسی درجه همبستگی
محصوالت پوشش اراضی استفاده کرد که ترکیب دو فاکتور  rو
 PDارزیابی ثبات یا عملکرد را با جزئیات بیشتری ارائه میدهند.
مقایسه درصد ناسازگاری برای سه محصول پوشش اراضی در
حوضه آبریز دریاچه ارومیه برای کالسهای مختلف در شکل ()4
ارائه شده است .به طور کلی محصول  CCI LCبا بیشترین مقدار
درجه ناسازگاری (  ) PDبرای تمامی کالسها بدترین عملکرد را
بین محصوالت مورد بررسی داشته است .همانطور که مالحظه
میشود در کالسهای غالب شامل مرتع ،اراضی کشاورزی و زمین
بایر مقدار  PDمحصول  CGLS LCنسبت به دیگر محصوالت
کمتر است که نشان دهنده عملکرد بهتر آن محصول در

کالسهای مذکور میباشد .همچنین در سه کالس تاالب ،پهنه
آبی و اراضی ساخته شده که مساحتهای کمی را در کل حوضه
اشغال میکنند بیشترین درصد ناسازگاری در همه محصوالت
دیده میشود .با این وجود محصول پوشش اراضی MCD12Q1
 LCمقادیر  PDکمتری را در کالسهای آب و اراضی ساخته شده
نشان میدهد.
بنابراین به طور کلی بر اساس مقادیر دو شاخص  rو ،PD
به ترتیب محصوالت  MCD12Q1 LC ،CGLS LCو  CCI LCدر
حوضه آبریز دریاچه ارومیه عملکرد بهتری از جهت مشابهت سطح
کالسها با نقشه پوشش و کاربری مرجع دارند.

100

50
25
0
-25
-50
-75
MCD12Q1 LC
Bare Land

Construction

Water

CGLS-LC100
Agricultural Land

CCI LC
Rangeland

-100

Land Cover Type
شکل  -4مقايسه درصد عدم سازگاری ) )PDمحصوالت پوشش اراضی با نقشه پوشش و کاربری اراضی مرجع

)Perecentage disagreement (%
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مقایسه با نقشه مرجع اختالف زیادی دارد و ضریب مشابهت کمتر
از  50درصد است .همچنین عملکرد مکانی محصول CGLS LC
نسبت به دو محصول دیگر یعنی  CCI LCو MCD12Q1 LC
بهتر است.

تحليل عملکرد مکانی

در این مطالعه عملکرد مکانی دو نوع کاربری "اراضی کشاورزی"
و "مراتع" بررسی شده است .بر اساس نتایج بدست آمده ،توزیع
مکانی نوع کاربری اراضی کشاورزی در محصوالت مورد بررسی در

جدول  -4شباهت مکانی محصوالت پوشش اراضی جهانی برای کاربری اراضی کشاورزی و مراتع در حوضه آبريز درياچه اروميه
محصول پوشش اراضی جهانی
CCI LC
CGLS-LC100
MCD12Q1 LC

شکل ( )5عملکرد مکانی نوع پوشش اراضی کشاورزی در
محصوالت پوشش اراضی جهانی مورد بررسی و نقشه مرجع را
نشان میدهد .بررسی بصری توزیع پوشش اراضی کالس اراضی
کشاورزی در حوضه آبریز دریاچه ارومیه نشان میدهد که
محصول  MCD12Q1 LCپوشش اراضی کشاورزی را با تفکیک

تشابه مکانی )O (%

اراضی کشاورزی

مراتع

17
47
38

38
73
76

بهتری نسبت به دیگر محصوالت ارائه میدهد .همچنین در بین
محصوالت پوشش سطح ،محصول  CCI LCدارای بیشترین
پوشش اراضی کشاورزی میباشد ،که همین پراکندگی زیاد منجر
به عملکرد ضعیف مکانی آن در مقایسه با نقشه مرجع شده است.

شکل  -5مقايسه اراضی کشاورزی مربوط به محصوالت پوشش اراضی جهانی مورد بررسی و نقشه مرجع
الف) پوشش و کاربری اراضی مرجع LU 2015

مقایسه محصوالت پوشش اراضی جهانی با نقشه مرجع
 2015بیانگر توزیع مکانی بهتر پوشش اراضی کالس اراضی
LU

ب) MCD12Q1 LC

ج) CGLS LC

د) CCI LC

کشاورزی در محصول  CGLS LCدر مقایسه با دیگر محصوالت
پوشش اراضی جهانی است .همچنین با توجه به نحوه توزیع
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پوشش اراضی کشاورزی در محصول پوشش اراضی ،CCI LC
مساحت اراضی کشاورزی را بسیار دست باال برآورد میکند و
بیشتر درصد خطای آن مربوط به بخش شرقی و جنوبی حوضه
آبریز دریاچه ارومیه میباشد .پراکندگی اراضی کشاورزی در
محصول  MCD12Q1 LCدر مقایسه با نقشه مرجع نشان دهنده
دست پایین برآورد کردن اراضی کشاورزی میباشد به نحوی که
زمینهای زراعی پراکنده با مساحتهای کوچک را در نظر نمی-
گیرد .اما در عوض مناطق همگن و وسیع با کاربری کشاورزی
نظیر باغات غرب دریاچه ارومیه ،باغات و زمینهای زراعی دشت
میاندوآب درجنوب دریاچه را به خوبی میتواند نشان دهد .به
عبارت دیگر دو محصول پوشش اراضی  MCD12Q1 LCو
 CGLS LCبه ترتیب از نظر مساحت محدودههای کشاورزی را
نزدیک به نقشه پوشش و کاربری مرجع برآورد میکنند (شکل
 .)3اما محصول پوشش اراضی  MCD12Q1 LCو  CGLS LCبه
ترتیب حد پایین و باالی محدودههای کشاورزی را در قیاس با
پوشش و کاربری مرجع نشان میدهند.
در همین راستا نتایج ارزیابی عملکرد مکانی پوشش اراضی
مراتع در حوضه آبریز دریاچه ارومیه نشان داد که تشابه مکانی در
دو محصول  MCD12Q1 LCو  CGLS LCحدود  75درصد بوده
که این مقدار برای محصول  CCI LCکمتر از  40درصد میباشد.
بررسی بصری توزیع مکانی پوشش اراضی مراتع در مقایسه با نقشه
پوشش و کاربری مرجع همانند پوشش اراضی کشاورزی بیانگر
پراکندگی بیش از حد کالس مراتع در محصول  CCI LCمیباشد.
همچنین این محصول نواحی مرتع را نسبت به نقشه مرجع دست
پایین برآورد کرده است ،که همین موارد دلیل عملکرد ضعیف
مکانی این محصول میباشند .اما دو محصول  MCD12Q1 LCو
 CGLS LCمساحت محدودههای مراتع را نزدیک به نقشه پوشش
و کاربری مرجع برآورد میکنند ،با این تفاوت که به ترتیب حد
باال و حد پایین کالس مراتع در مقایسه با نقشه پوشش و کاربری
مرجع  LU 2015نشان میدهند .به عبارت دیگر ،این اختالف
مربوط به برآورد بیشتر پوشش اراضی مرتع محصول MCD12Q1
 LCدر نواحی جنوبی دریاچه و همچنین بخش بال شمالی واقع
در سمت راست حوضه آبریز نسبت به محصول  CGLS LCاست.
بنابراین به طور کلی محصول  MCD12Q1 LCاز لحاظ تشابه و
توزیع مکانی پوشش مراتع در قیاس با نقشه پوشش و کاربری
مرجع  LU 2015بهترین عملکرد را بین محصوالت مورد بررسی
داشت.
مقايسه صحت طبقهبندی

نتایج بررسی صحت طبقهبندی محصوالت پوشش اراضی جهانی

بر مبنای نقشه پوشش و کاربری مرجع ( ) LU 2015و نیز نقاط
کنترل زمینی به ترتیب در (جدول  )5و (جدول  )6ارائه شده
است و تحلیل و بررسی نتایج بر اساس مقایسه با نقاط کنترل
زمینی صورت گرفته است .همانطور که در (جدول  )6ارائه شده
است ،از نظر صحت کلی ) (OAبه ترتیب محصوالت پوشش اراضی
جهانی  MCD12Q1 LC ،CGLS LCو  CCI LCبهترین عملکرد
را دارند و دو محصول  MCD12Q1 LCو  CGLS LCبراساس
صحت کلی دارای عملکرد مناسب و تقریبا یکسانی میباشند .اما
محصول  MCD12Q1 LCبا وجود قدرت تفکیک مکانی کمتر
( 500متر) نسبت به محصول  CCI LCبا قدرت تفکیک مکانی
 300متر ،صحت بیشتری دارد .مقدار ضریب کاپا برای دو محصول
 MCD12Q1 LCو  CGLS LCبیان میکند که صحت طبقهبندی
ال تصادفی به ترتیب حدود  50و
نسبت به حالت طبقهبندی کام ً
 70درصد بهتر است .این مقدار برای محصول  CCI LCخیلی
کمتر یعنی  11درصد میباشد .به عبارت دیگر از نظر معیارهای
صحت کلی و ضریب کاپا که برآوردهای بدبینانه و خوشبینانه از
خطا هستند ،دو محصول  MCD12Q1 LCو  CGLS LCدر
محدوده خطای حدود  50تا  85درصد نسبت به نقاط کنترل
زمینی عمل میکنند.
بررسی صحت طبقهبندی کالسهای مختلف محصوالت
پوشش اراضی جهانی بر مبنای نقاط کنترل زمینی (جدول )6
نشان میدهد که بیشترین صحت طبقهبندی مربوط به کالس
نواحی تحت ساخت و ساز میباشد ،که مقادیر صحت تولید کننده
آن بیشتر از  80%میباشد ،به این معنی که کمتر از  20درصد
نواحی تحت ساخت و ساز در طبقهبندی در محصوالت پوشش
اراضی به اشتباه جزو سایر کالسها در نظر گرفته شدهاند.
همچنین کمترین صحت طبقهبندی دو محصول MCD12Q1
 CGLS LC ،LCبه ترتیب مربوط به پهنههای آبی و زمینهای
بایر و در محصول  CCI LCمربوط به کالس اراضی کشاورزی
میباشد.
محصول  MCD12Q1 LCبیشترین صحت را در برآورد
مراتع دارد و کمتر از  20درصد مراتع را به اشتباه جزو سایر
کالسها طبقهبندی میکند و  70درصد از نواحی که جزو مراتع
طبقهبندی شده ،در واقعیت سایر انواع پوشش را دارند .در مقابل
محصول  CCI LCکمترین صحت را در برآورد مراتع دارد چرا که
بیش از  60درصد مراتع را به اشتباه جزو سایر کالسها طبقهبندی
کرده و همچنین بیش از  90درصد نواحی که جزو مراتع طبقه-
بندی شده ،در واقعیت پوششهای دیگری دارند.
در ارتباط با طبقهبندی پوشش اراضی کشاورزی به عنوان
یکی از پوششهای غالب حوضه آبریز دریاچه ارومیه ،محصول
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 CGLS LCبا صحت تولید کننده  89درصد بهترین عملکرد را
بین محصوالت پوشش اراضی دارد .به عبارت دیگر این محصول
در حدود  10درصد اراضی کشاورزی را جزو سایر کالسها طبقه-
بندی کرده است .در مقابل ،دو محصول  CCI LCو MCD12Q1
 LCعملکرد ضعیفتری در پایش اراضی کشاورزی داشتهاند و به
ترتیب  71و  26درصد اراضی کشاورزی را به اشتباه جزو سایر
کالسها طبقهبندی کردهاند .نتایج مطالعه ( Pérez-Hoyos et al.,
 )2017نیز عملکرد ضعیف محصول  CCI LCدر پایش اراضی
کشاورزی را تایید میکند ،اگرچه در این مطالعه گزارش شده که
عملکرد نسخه جدید این محصول یعنی  CCI LC-2015نسبت به
نسخه  CCI LC-2010برای پایش اراضی زراعی بهبود یافته است.
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همچنین در این مطالعه محصول  MODIS LCبا صحت کلی 73
درصد برای پایش اراضی کشاورزی در قاره آسیا عملکرد قابل
قبولی داشته است که در محدوده صحتهای بدست آمده در
مطالعه حاضر است .عالوه بر این ،محصول  MODIS LCبا صحت
کلی  29/5درصد در نواحی شمالگان عملکرد ضعیفی داشته است
( ،)Liang et al., 2019در حالیکه این محصول در حوضه آبریز
دریاچه ارومیه با صحت کلی  74درصد عملکرد قابل قبولی داشته
است .بنابراین میتوان گفت که عملکرد محصوالت پوشش اراضی
جهانی امکان دارد متناسب با مقیاس و محدوده مورد مطالعه
متفاوت باشد و این امر لزوم بررسی ارزیابی عملکرد محصوالت
پوشش اراضی جهانی را در مقیاسهای محلی نشان میدهد.

جدول  -5مقايسه صحت طبقهبندی محصوالت پوشش اراضی جهانی در قياس با نقشه پوشش و کاربری مرجع ) (LU 2015در منطقه حوضه آبريز درياچه اروميه
Land Cover Type

MCD12Q1 LC

CGLS-LC100

CCI LC

)(%

PAi

UAi

PAi

UAi

PAi

UAi

Rangeland

92
45
94
35
73

81
71
73
50
84

81
69
91
55
65

87
60
54
79
68

43
38
98
44
41

66
24
43
83
27

Agricultural Land
Water
Construction
Bare Land

79/02
59

)Overall Accuracy (%
)Kappa coefficient (%

44/01
13/74

76/67
59/01

جدول  -6مقايسه صحت طبقهبندی محصوالت پوشش اراضی جهانی در قياس با نقاط کنترل زمينی در منطقه حوضه آبريز درياچه اروميه
MCD12Q1 LC

CGLS-LC100

)(%

PAi

UAi

PAi

UAi

PAi

UAi

Land Cover Type
Rangeland

81
74
46
80
59

30
95
100
82
75

78
89
77
94
62

50
95
80
89
81

37
29
77
93
35

7
77
60
95
34

Agricultural Land
Water
Construction
Bare Land
)Overall Accuracy (%
)Kappa coefficient (%

74
50

بررسی صحت کاربر و صحت تولید کننده پوشش اراضی
پهنههای آبی بیانگر عملکرد بهتر محصول  CGLS LCنسبت به
دو محصول دیگر در طبقهبندی این نوع کالس میباشد .چرا که،
این محصول کمتر از  30درصد پهنهی آبی را به اشتباه جزو سایر
کالسها طبقهبندی کرده است .همچنین  20درصد نواحی طبقه-
بندی شده به عنوان پهنه آبی ،در واقعیت پوششهای دیگری
دارند .در کالس اراضی ساخته شده صحت تولید کننده محصوالت
 CGL LC ،MCD12Q1 LCو  CCI LCبه ترتیب برابر 94% ،80%
و  93%میباشد .با وجود برآورد قابل قبول پوشش اراضی نواحی
تحت ساخت و ساز توسط این محصوالت ،محصول CCI LC

86
70

CCI LC

36
11

صحت بهتری در این رابطه بین سه محصول مذکور دارد .زیرا اوالً
نسبت به دو محصول دیگر ،نواحی کمتری ( 7درصد) را به
اشتباهی جزو سایر کالسها طبقهبندی کرده است .ثانی ًا نواحی
شهری (پوشش طبقهبندی شده نوع ساخت و ساز) کمتری (در
حدود  5درصد) نیز در واقعیت کالسهای دیگری را شامل می-
شوند .در نهایت محصول  CGLS LCبا صحت طبقهبندی 62
درصد برای پوشش اراضی زمین بایر بهترین عملکرد را بین
محصوالت پوشش اراضی جهانی داشته است.
بر اساس نتایج بدست آمده میتوان گفت که لزوماً نقشه
پوشش اراضی با قدرت تفکیک مکانی باالتر ،بهترین صحت و
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عملکرد را در انطباق با کاربری اراضی مرجع ندارد .برای مثال
نقشه پوشش اراضی  CCI LCبا قدرت تفکیک مکانی  300متر
عملکرد ضعیفتری نسبت به محصول  MCD12Q1 LCبا قدرت
تفکیک مکانی  500متر داشته است .همچنین مالحظه میشود
که محصول  MCD12Q1 LCعملکرد بهتری در طبقهبندی برخی
کالسها (مانند مراتع) نسبت به محصول  CGLS LCبا قدرت
تفکیک مکانی  100متر داشته است .این نتیجه در مطالعات قبلی
نظیر ( )Song & Zhang,. 2012نیز بدست آمده است.

بحث و نتيجهگيری
کاربری اراضی یکی از اطالعات پایه و ضروری در مطالعات آمایش
سرزمین ،مدلسازی هیدرولوژیکی و برنامهریزی منابع آب در سطح
حوضههای آبریز میباشد که نیازمند پایش پیوسته و ارزیابی
تغییرات است .در این پژوهش با هدف استفاده از محصوالت
پوشش اراضی جهانی به عنوان جایگزین نقشههای کاربری اراضی
(به علت سهولت دسترسی و پیوستگی) با تمرکز بر کاربریهای
عمده شامل نواحی کشاورزی و مرتعی به بررسی صحت و عملکرد
نقشههای پوشش اراضی جهانی  CGLS LC ،MCD12Q1 LCو
 CCI LCدر مقایسه با نقاط کنترل زمینی و همچنین نقشه
کاربری اراضی مرجع سال  2015در حوضه آبریز دریاچه ارومیه
پرداخته شده است .خالصه نتایج حاصل از این مطالعه عبارتند از:
محصوالت پوشش اراضی با قدرت تفکیک مکانی باالتر لزوماً
عملکرد بهتری در طبقهبندی کالسهای کاربری اراضی معادل
ندارد .به عنوان مثال عملکرد کلی محصول  CCI LCبا قدرت
تفکیک  300متر ضعیفتر از عملکرد محصول MCD12Q1 LCبا
قدرت تفکیک  500متر ارزیابی شد.
محصوالت پوشش اراضی  MCD12Q1 LCو CGLS LC
عملکرد کلی نسبت ًا مطلوبی (با خطای بین  50تا  85درصد) در
ارائه تصویر کلی از وضعیت کاربری حوضه دارند .با این وجود با
توجه به کاربری هدف ،هریک از این دو محصول در یکسری از
کاربریها بر دیگری ارجحیت دارد.
در برآورد محدوده زمینهای کشاورزی ،محصول CCI LC
بسیار بیش برآورد میکند و از این رو برای استفاده در کاربردهای
عملیاتی توصیه نمیشود .در مقابل محصوالت پوشش اراضی
 MCD12Q1 LCو  CGLS LCبه ترتیب حد پایین و باالی نزدیک
به نقشه پوشش و کاربری مرجع را برای محدودههای کشاورزی
اراِئه میدهند .محصول پوشش اراضی  MCD12Q1 LCبرآورد
مکانی خوبی از مناطق همگن و وسیع با کاربری کشاورزی ارائه
میدهد ولی قادر به نشان دادن اراضی کشاورزی پراکنده و کوچک

نیست و نزدیک به  30درصد اراضی کشاورزی را به اشتباه طبقه-
بندی میکند.
محصول پوشش اراضی  CGLS LCبهترین عملکرد را در
تعیین محدودههای کشاورزی داراست و با توجه به قدرت تفکیک
مکانی مناسب این محصول ( 100متر) ،برای استفاده در تحلیل-
های مربوط به برآورد مصارف و یا شناسایی الگوهای توسعه
کشاورزی در سطح حوضه آبریز توصیه میشود.
در بین محصوالت پوشش اراضی جهانی بررسی شده در
حوضه آبریز دریاچه ارومیه ،محصول  MCD12Q1 LCبرای
پوشش سطح مراتع دارای بهترین صحت طبقهبندی نسبت به
سایر محصوالت مورد بررسی میباشد.
برای پایش نواحی تحت توسعه شهری محصول CCI LC
بهترین عملکرد را در بین سایر محصوالت پوشش اراضی دارد.
در جمعبندی نتایج این مطالعه میتوان گفت که بسته به
هدف مطالعه و کاربری اصلی مورد نظر برای پایش ،یکی از
محصوالت  MCD12Q1 LCو  CGLS LCمیتواند به عنوان
جایگزین نقشه کاربری برای پایشهای پیوسته سریع در این
حوضه آبریز استفاده شود .نتایج این پژوهش میتواند به مدیران
و تصمیمگیران در ارائه پایشهای پیوسته از توسعه نواحی شهری
و اراضی کشاورزی و نیز تخریبهای زیستمحیطی و لحاظ کردن
آن در مدیریت منابع آب و خاک در حوضه کمک کند .همچنین
انجام تحلیلهای مقایسهای از عملکرد محصوالت پوشش اراضی
جهانی میتواند منجر به ارتقای کیفیت طبقهبندی و ارائه
محصوالت با عملکرد مطلوبتر گردد.
با توجه به اینکه ویژگیهای توپوگرافی بر صحت محصوالت
پوشش اراضی تاثیرگذار هستند ( ،)Kang et al., 2020پیشنهاد
می شود در تحقیقات آتی این ارزیابی با لحاظ محدوده رقومهای
ارتفاعی و سنجش صحت محصوالت پوشش اراضی در نواحی
پست و مرتفع حوضه آبریز صورت گیرد .همچنین به منظور
ارزیابی استواری نتایج حاصل از این پژوهش ،پیشنهاد میگردد
که در سالهای دیگر نیز که پوشش سطح منطقه تغییرات قابل
توجهی داشته است این مقایسه انجام شود .از طرفی با توجه به
امکان دستیابی به نتایج متفاوت در مناطق و مقیاسهای مورد
بررسی مختلف (محلی ،منطقهای و ملی) ،پیشنهاد میشود بررسی
مشابهی در سایر مناطق و حوضههای آبریز کشور صورت گیرد و
پس از مقایسه نتایج حاصل شده با این تحقیق ،ارزیابی کلی بین
این محصوالت انجام شود.
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با همکاری و حمایت مالی سازمان خوار و بار ملل متحد صورت
.گرفته است
""هيچگونه تعارض منافع بين نويسندگان وجود ندارد
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