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ABSTRACT
Karkheh is one of the most important watersheds for water resources management and croplands in Iran, where
the largest dam in Iran and the Middle East is located there. Karkheh is considered as Iran’s food basket and
exploring land-use changes in this watershed has highly strategic. In the present study, land-use changes during
1990 and 2020 in the Karkheh basin have been extracted and evaluated using Landsat satellite images and
random forest algorithm in the Google Earth Engine platform. In this paper, the changes of 11 classes, including
forest, shrubland, grassland, irrigated, rainfed, garden, barren, water body, wetland, urban, and riparian have
been quantified. The largest area of the region was belong to grassland and barren. In this research, the
classification process has been done separately for each Landsat image scene in the Karkheh basin, and finally,
all the scenes have been mosaic together. Using this method, most of the images in a scene are used, and the
time series of indexes specific to each class of each scene is used for classification, which achieves more
accurate results than the method of classifying the whole area in one place. The results show urban areas have
increased by 113%, water bodies by 149%, garden by 163%, riparian by 39%, irrigated by 122%, wetland by
10% and rainfed by 34%. However, forest 22%, barren 20%, and shrubs 20% were reduced. As a result, this
statistic indicates an expansion of agriculture and reduction of grassland. The accuracy assessment of the
classified images confirmed the overall accuracy and kappa coefficient as being 96% and 95% for 1990, 94%,
and 93% for 2020. These indices show the appropriate accuracy of classification maps and the validity of the
results.
Keywords: Karkheh Watershed, Land Use, Google Earth Engine, Random Forest.

* Corresponding Author’s Email: h_shafizadeh@modares.ac.ir

 2570تحقيقات آب و خاک ايران ،دوره  ،52شماره  ،10دی ( 1400علمی  -پژوهشی)

بررسی تغييرات کاربری اراضی حوضه آبريز کرخه در سالهای  1990و  2020با استفاده از پلتفرم گوگل ارث
انجين و تصاوير ماهوارهای لندست
علی سعديان ، 1حسين شفيعزاده مقدم

*1

 .1گروه مهندسی و مدیریت آب ،دانشکده کشاورزی ،دانشگاه تربیت مدرس ،تهران ،ایران.
(تاریخ دریافت -1400/6/15 :تاریخ بازنگری -1400/7/25 :تاریخ تصویب)1400/8/4 :

چکيده
حوضه کرخه یکی از مهمترین حوضههای آبریز ایران از نظر مدیریت منابع آب و اراضی کشاورزی میباشد جاییکه بزرگترین
سد خاکی ایران و خاورمیانه در آن قرار گرفته است .تغییرات کاربری اراضی در این حوضه از اهمیت استراتژیک زیادی
برخوردار است چرا که بهعنوان سبد غذایی ایران محسوب میشود .در تحقیق حاضر ،با استفاده از تصاویر ماهوارهای لندست
و روش طبقه بندی جنگل تصادفی در پلتفرم گوگل ارث انجین ،تغییرات کاربری اراضی حوضه کرخه در سالهای  1990و
 2020استخراج و بررسی شده است .در این بررسی ،تغییرات  11کالس جنگل ،درختچهزار ،مرتع ،کشاورزی آبی ،کشاورزی
دیم ،باغ ،زمین بایر ،پهنه آبی ،تاالب ،شهری و پوشش گیاهی ساحلی مورد ارزیابی قرار گرفته است که بیشترین مساحت
منطقه را کالسهای مرتع و بایر در بر میگیرند .در این تحقیق ،فرآیند طبقهبندی برای هر سین تصویر لندست در حوضه
کرخه بهصورت جداگانه انجام گرفته است و در نهایت تمامی سینها باهم موزائیک شده است .با استفاده از این روش ،اکثر
تصاویر موجود در یک سین مورد استفاده قرار میگیرد و سری زمانی شاخصهای مختص هر کاربری در هر سین برای
طبقهبندی استفاده میشود که موجب دستیابی به نتایج دقیقتر نسبت به روش طبقهبندی کل منطقه بهصورت یکجا،
میگردد .نتایج نشان میدهد مناطق شهری  133درصد ،پهنههای آبی  149درصد ،باغ  163درصد ،حاشیه رودخانهها 39
درصد ،کشاورزی آبی  122درصد ،تاالب  10درصد و کشاورزی دیم  34درصد افزایش داشته ،درحالیکه جنگل  22درصد،
زمینهای بایر  20درصد و درختچهزار  20درصد کاهش داشتهاند .در نتیجه ،این آمار نشان دهنده گسترش کشاورزی و از
بین رفتن زمینهای مرتعی میباشد .در فرآیند صحتسنجی تصاویر طبقهبندی شده ،دقت کل و ضریب کاپای بهترتیب
 %96و  %95برای سال  1990و  %94و  %93برای سال  2020به دست آمد که این مقادیر نشان دهندهی دقت مناسب
طبقهبندی انجام شده و اعتبار نتایج این تحقیق میباشد.
واژههای کليدی :حوضه آبریز کرخه ،کاربری اراضی ،گوگل ارث انجین ،جنگل تصادفی.
(.)Steinhausen et al., 2018; Wagner et al., 2019

مقدمه
کاربری اراضی و پوشش زمین 1بهعنوان یکی از مهمترین
موضوعات محیطزیستی در جهان همواره مورد توجه محققین،
دولتها و سازمانهای بین المللی قرار داشته است .به دلیل اثرات
گسترده تغییر کاربری اراضی بر اقلیم ،منابع آب ،زیستگاهها ،امنیت
غذایی ،بیایانزایی و جنگلزدایی ،مطالعات بسیاری در زمینه
نظارت ،ارزیابی ،سنجش ،پایش و پیشبینی کاربری اراضی و
پوشش زمین در سراسر جهان انجام شده است ( ;Yan et al., 2009
 .)Shanani, 2016; El-Tantawi et al., 2019نقشههای کاربری
اراضی و پوشش زمین میتواند درک ما را از مداخالت انسانی در
محیطزیست افزایش دهد .عالوه بر این ،این نقشهها دادههای
مهمی را برای مدلسازی محیطزیستی و مدیریت منابع آب فراهم
* نویسنده مسئول:

میکنند
برای درک چگونگی تأثیر و تعامل تغییرات کاربری اراضی و
پوشش زمین با سیستمهای محیطی ،به اطالعاتی در مورد اینکه
چه تغییراتی رخ میدهد ،در کجا و چه زمانی رخ می دهد ،میزان
وقوع آنها و عوامل اجتماعی و فیزیکی که آن تغییرات را منجر
میشوند ،نیاز است ( .)Lambin et al., 2003با توجه به بررسی و
مرور مطالعات انجام شده ،تغییرات کاربری اراضی در مناطق
مختلفی مورد بررسی قرار گرفته است اما بهنظر میرسد که در
سالهای اخیر مطالعه جامعی در یک دوره زمانی بلند مدت در
مورد تغییرات کاربری اراضی حوضه کرخه با استفاده از حداکثر
تصاویر موجود و با در نظر گرفتن تمامی کالسها با باالترین دقت،
انجام نگرفته است .در مطالعهای )Salajegheh et al. (2011
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تغییرات کاربری اراضی و اثر آن بر کیفیت آب رودخانه در حوضه
آبریز کرخه را با استفاده از تصاویر سنجندههای  TMو ETM
ماهواره لندست در دوره زمانی  1367و  1381مورد بررسی قرار
دادند و نتایج تحقیق آنها نشان داد که تغییرات کاربری اراضی
به سمت کاهش اراضی مرتعی ،جنگلی ،باغها و اراضی زراعی و
نیز افزایش اراضی بایر و اراضی شهری پیش رفته است بطوری که
در نتیجه این تغییرات ،کاهش شدید کیفیت آب در منطقه
مطالعاتی رخ داده است .در مطالعهای دیگر Kaabzadeh et al.
) (2021تاثیر احداث و بهرهبرداری سد مخزنی کرخه را بر روی
کاربری اراضی منطقه در دوره زمانی  1393-1363مورد بررسی
قرار دادند .آنها در این پژوهش عنوان کردند که پس از بهره-
برداری سد کرخه ،روند تغییرات کاربری اراضی تشدید شده و
کاربری کشاورزی آبی بیشترین تغییر را پس از احداث سد داشته
است .همچنین در مطالعهای ) Kazemi et al. (2021تحت عنوان
ارزیابی کمی و کیفی تغییرات جریان ،تغییرات کاربری اراضی
حوضه کرخه را در سه دوره زمانی  2012-1995-1987مورد
بررسی قرار دادند .آنها فقط  5کالس را در این سه دوره مورد
مطالعه قرار دادند و نتایج آنها نشان داد که از سال  1987تا
 ،2012جنگل نزدیک به  70درصد کاهش ،کشاورزی آبی 100
درصد افزایش ،کشاورزی دیم  13درصد کاهش ،مرتع (چمنزار)
 3درصد کاهش و مناطق شهری  160درصد افزایش داشته است.
روشها و مطالعات زیادی نیز در مورد استخراج کاربری
اراضی با استفاده از پلتفرم گوگل ارث انجین در مناطق مختلف
دنیا صورت گرفته است Becker et al. (2021) .در مطالعهای ،یک
روش برای طبقهبندی خودکار کاربری اراضی و پوشش زمین در
پلتفرم گوگل ارث انجین با استفاده از تصاویر لندست  8در حوضه
رودخانه  Sao Franciscoبرزیل ایجاد کردند .آنها در این مطالعه
تنها  4کالس جنگل ،پهنههای آبی ،مرتع و کشاورزی را مورد
بررسی قرار دادند .آنها از میانه و انحراف معیار شاخص NDVI
برای طبقهبندی تصاویر استفاده کردند و برای کاهش خطا ،مناطق
شهری را حذف کردند .در مطالعهای دیگرOliphant et al. ،
) (2019زمینهای کشاورزی جنوب شرقی و شمال شرقی آسیا را
از سال  2013تا  2017مورد بررسی قرار دادند .آنها در این
مطالعه با استفاده از میانه باندهای تصاویر لندست و شاخصهایی
نظیر  NDVIو  NDWIدر هر فصل در پلتفرم گوگل ارث انجین،
منطقه مورد مطالعه را تنها در دو کالس کشاورزی و غیرکشاورزی
طبقهبندی کردند.
حوضه آبریز کرخه با مساحتی نزدیک به  5میلیون هکتار
و وجود بزرگترین سد خاکی خاورمیانه اهمیت خاصی را دارا است.
استفاده گسترده از آب رودخانه کرخه در امور مختلف نظیر
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کشاورزی و شرب موجب تغییرات شدید کاربری اراضی این حوضه
در سالهای اخیر شده است که اهمیت مطالعه در این حوضه را
دوچندان میکند .از این رو هدف از این پژوهش بررسی تغییرات
کاربری اراضی حوضه کرخه در یک بازه  30ساله ( 1990تا
 )2020در  11کالس جنگل ،درختچهزار ،مرتع ،کشاورزی آبی،
کشاورزی دیم ،باغ ،زمین بایر ،پهنه آبی ،تاالب ،شهری و پوشش
گیاهی ساحلی با استفاده از روش سین-مبنا در پلتفرم گوگل ارث
انجین میباشد که باعث افزایش بسیار زیاد دقت طبقهبندی
کاربری اراضی میشود.
مواد و روشها
منطقه مورد مطالعه

حوضه آبریز رودخانه کرخه در غرب کشور و در مناطق میانی و
جنوب غربی رشته کوههای زاگرس قرار دارد .از نظر مختصات
جغرافیایی بین ’ 46° 06و ’ 49° 10طول شرقی و بین ’30° 58
و ’ 34° 56عرض شمالی قرار گرفته است  .این حوضه از شمال
به حوضه آبریز سفید رود و از غرب به حوضههای آبریز مرزی ،از
شرق به حوضه آبریز دز و از جنوب به کرخه سفلی محدود میشود
( Watershed management plan of Karkheh dam basin
 .)1999نمایی از موقعیت این حوضه نسبت به کل کشور در شکل
شماره ( ) 1به نمایش گذاشته شده است .حوضه آبریز رودخانه
کرخه با نام اختصاری کرخه بزرگ یکی از حوضههای باز ایران
است که در تقسیمبندی حوضههای آبریز ایران ،حوضه فرعی به
شمار میرود و زیرمجموعه حوضه آبریز خلیج فارس و دریای
عمان است .آبراهه اصلی حوضه ،رود کرخه است که از تالقی
رودهای سیمره و زال در جنوب پلدختر تشکیل شدهاست و
مساحت این حوضه 51643 ،کیلومتر مربع است .تغییرات ارتفاعی
این حوضه از  0تا  3626متر میباشد و میانگین بارش ساالنه در
حوضه کرخه از حداقل  150میلیمتر در مناطق جنوبی تا بیش از
 1000میلیمتر در ارتفاعات شمالی و مناطق شرقی تغییر مینماید
و رژیم بارش آن اغلب مدیترانهای است .حوضه آبریز کرخه بزرگ
بیش از نیمی از استانهای لرستان و کرمانشاه و بخشهایی از
استانهای کردستان ،همدان ،ایالم و خوزستان را در بر میگیرد.
تصاوير ماهوارهای لندست

در این مطالعه از تصاویر ماهوارهای لندست  5برای طبقهبندی در
سال  1990و لندست  8برای سال  2020با قدرت تفکیک مکانی
 30متر برای باند مرئی و  120متر برای باند مادون قرمز حرارتی
استفاده شده است .بهدلیل گستردگی حوضه کرخه و همچنین
حجم باالی تصاویر ماهوارهای ،از پلتفرم گوگل ارث انجین برای
طبقهبندی تصاویر استفاده میشود و در ادامه ،نقشه کاربری
اراضی در سالهای  1990و  2020میالدی به همراه بررسی
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تغییرات زمانی و مکانی کاربریهای مختلف ارائه میگردد .حوضه
آبریز کرخه دربرگیرنده  10سین از تصاویر ماهوارهای لندست
میباشد که از گذر  165تا  168و ردیف  36تا  39را شامل میشود
(شکل  )2که  4عدد از سینهای این منطقه به دلیل همپوشانی
سینهای مجاور ،نیاز به کالسبندی ندارند .بنابراین عملیات
طبقهبندی فقط بر روی  6سین صورت میپذیرد .تمامی مراحل
نمونهگیری و طبقهبندی تصاویر برای هر سین ،به صورت جداگانه
اعمال شد زیرا عدم تطابق زمانی تصاویر هر سین با دیگر سینها
میتواند باعث ایجاد خطا در طبقهبندی شود .در نهایت خروجی
طبقهبندی سینها با هم موزائیک گردید .الزم به ذکر است که در

مجموع  87تصویر برای سال  1990و  90تصویر برای سال 2020
که دارای حداقل پوشش ابری بودند مورد استفاده قرار گرفت
(جدول  .)1پس از حذف پیکسلهای ابری از این تصاویر ،شاخص-
های مورد نیاز برای شناسایی و استخراج کاربری اراضی در هر
سین محاسبه شد .شاخص  NDVI1برای مشخص کردن مناطق
دارای پوشش گیاهی از جمله زمینهای کشاورزی ،مرتع ،جنگل
و درختچهزار ،شاخص  NDWI2برای تشخیص پهنههای آبی و
شاخص  MNDBI3جهت تفکیک زمینهای بایر و شهری انتخاب
شدند.

شکل  -1موقعيت جغرافيايی حوضه آبريز کرخه در ايران ،الف) نقشه ايران ب) حوضه کرخه

شکل  -2گذر و رديف ماهواره لندست در حوضه آبريز کرخه

1 Normalized Difference Vegetation Index
2 Normalized Difference Water Index
3 Modified Normalized Difference Bare-land Index

در هر سین با استفاده از تصاویر موجود در طول سال،
بیشترین ،کمترین و میانگین به همراه سری زمانی شاخصها
محاسبه شده و به عنوان ورودی به الگوریتم جنگل تصادفی1
اضافه میشود .عالوه بر استفاده از شاخصهای  NDWI ،NDVIو
 ،MNDBIبرای طبقهبندی کاربری اراضی ،از باندهای مادون قرمز
نزدیک  1و  2به همراه نقشه ارتفاع و شیب ،جهت تفکیک بهتر
عارضهها و افزایش دقت استفاده شده است.
جدول  -1تعداد تصاوير هر سين در سالهای  1990و 2020
گذر-ردیف
165-38
166-36
166-37
166-38
167-36
167-37

1990

2020

تعداد تصاویر

تعداد تصاویر

16
13
15
15
14
14

15
14
14
17
15
15

شاخص NDVI

از این شاخص برای برآورد پوشش گیاهی و پهنههای آبی در سطح
زمین استفاده می شود .این شاخص از رابطه  1محاسبه میشود.
𝑑𝑒𝑅𝑁𝐼𝑅−

(رابطه )1
در رابطه فوق  NIRباند مادون قرمز نزدیک و  Redباند قرمز
میباشد .محدوده تغییرات شاخص از منفی یک تا مثبت یک می-
باشد .که معموال هرچه مقادیر شاخص به مثبت یک نزدیکتر
باشد نشان دهنده باال بودن تراکم پوشش گیاهی و مقادیر کمتر
از صفر نشان دهنده پهنههای آبی و مقادیر مثبت نزدیک به صفر
نیز زمینهای بدون پوشش گیاهی (زمینهای بایر) میباشد.
𝑑𝑒𝑅𝑁𝐼𝑅+

= 𝐼𝑉𝐷𝑁

شاخص NDWI

شاخص  NDWIبر مبنای بیشترین مقدار جذب آب و بیشترین
مقدار بازتاب برای پوشش گیاهی در باند مادون قرمز نزدیک
طراحی شده است .هدف از استخراج این رابطه مشخص کردن
پهنه های آبی بوده است ( .)McFeeters, 1996این شاخص از
رابطه  2محاسبه میشود.
𝑅𝐼𝑁𝐺𝑟𝑒𝑒𝑛−
= 𝐼𝑊𝐷𝑁
(رابطه )2
𝑅𝐼𝑁𝐺𝑟𝑒𝑒𝑛+
در رابطه فوق  ،NIRباند مادون قرمز نزدیک و  ،Greenباند سبز
میباشد .محدوده شاخص بین  -1تا  1قرار دارد .مقادیر صفر تا 1
پهنه های آبی و مقادیر کمتر از صفر پوشش گیاهی را نشان
میدهد.
)1 Random Forest (RF
)2 Google Earth Engine (GEE

شاخص MNDBI

جدا کردن منطقه شهری از خاکهای بایر همواره یکی از چالش-
های طبقهبندی کاربری اراضی میباشد ( Li et al., 2015; Zhang
 .)et al., 2014برای این منظور شاخصهای زیادی از جمله
 NDBLI ،NDBIو  Bucتوسعه داده شده است ( ;Li et al., 2015
 .)He et al., 2010; Zha et al., 2003این شاخصها تا حدی قادر
به تفکیک مناطق شهری از زمینهای بایر هستند .با این حال،
جدایی کامل آنها هنوز یک چالش است ،زیرا مقدار بازتاب مناطق
شهری بسیار شبیه به زمینهای بایر است ( Faridatul et al.,
 .)2018بعداز سعی خطاهای بسیار در بین شاخصهای مختلف
برای جداسازی زمینهای بایر از مناطق شهری ،مشاهده شد که
شاخص  MNDBIنتیجه بهتری نسبت به دیگر شاخصها دارد و
بنابراین ما در این پژوهش از شاخص  MNDBIکه از باندهای آبی
و فروسرخ کوتاه  2استفاده میکند ،بهره میبریم .این شاخص از
رابطه  3محاسبه میشود که در آن  ،SWIR2باند فروسرخ کوتاه2
و  ،Blueباند آبی میباشد.
𝑒𝑢𝑙𝐵𝑆𝑊𝐼𝑅2−
= 𝐼𝐵𝐷𝑁𝑀
(رابطه )3
𝑒𝑢𝑙𝐵𝑆𝑊𝐼𝑅2+
پياده سازی الگوريتم طبقه بندی
پلتفرم گوگل ارث انجين2

گوگل ارث انجین یک بستر مبتنی بر فضای ابری است که برای
تجزیه و تحلیل دادههای ماهوارهای در مقیاس جهانی مورد
استفاده قرار میگیرد .تاکنون از قابلیتهای گسترده محاسباتی
گوگل ارث انجین برای بررسی جنگل زدایی ،خشکسالی ،بالیای
طبیعی ،بیماری ،امنیت غذایی ،مدیریت آب ،نظارت بر تغییراقلیم،
حفاظت محیط زیست و غیره استفاده شده است .گوگل ارث
انجین در قالب یک پلتفرم یکپارچه طراحی شده است که نه تنها
محققان سنتی سنجش از دور ،بلکه مخاطبان بسیار زیادی که
دسترسی الزم به ابر رایانهها یا منابع محاسبات ابری در مقیاس
بزرگ را ندارند ،بتوانند از آن استفاده کنند ( Gorelick et al.,
 .)2017طبقهبندی کاربری اراضی در مناطق بزرگ مقیاس
مستلزم استفاده از حجم زیادی از تصاویر ماهوارهای میباشد و
پردازش این دادهها در رایانههای معمولی بسیار دشوار میباشد؛
بهخصوص زمانی که از سری زمانی تصاویر استفاده میشود.
بنابراین در این پژوهش تمامی مراحل طبقهبندی شامل نمونه-
گیری ،پیاده سازی طبقهبندی و صحتسنجی در پلتفرم گوگل
ارث انجین صورت گرفت.
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نمونهبرداری نقاط

آموزش1

برای نمونهبرداری جهت آموزش مدل یادگیری ماشینی نیاز است
که در ابتدا شناخت کلی از منطقه بهدست آید .بدین جهت با
استفاده از تصاویر گوگل ارث و آمارنامههای کشاورزی کشور در
مورد کالسهای مختلف در منطقه کرخه اطالعات الزم بهدست
آمد .سپس با استفاده از سری زمانی شاخصهای مختلف به
خصوص شاخص  NDVIاقدام به نمونهبردای از کالسها شد که
در شکل( )3نمونهای از سری زمانی  NDVIبرای تفکیک کالس-
های کشاورزی آبی ،کشاورزی دیم ،پهنه آبی و جنگل در سال
 2020آورده شده است .در این پژوهش  11کالس جهت طبقه-
بندی تصاویر انتخاب شده که مشخصات هر کالس و نام تعریف
شده برای آنها به شرح زیر میباشد.
جنگل ،زمینهایی که دارای تراکم تاج پوشش هوایی بیش-
تر از  50درصد میباشند .مرتع ،زمینهایی که پوشش گیاهی

بالقوه آنها عمدتا گیاهان علوفهای و چمن باشد .کشاورزی آبی،
به اراضی اطالق میشود که برای آبیاری اتکای چندانی به نزوالت
جوی ندارد و از طریق روشهای آبیاری نیاز آبی گیاهان برطرف
میشود .کشاورزی دیم ،به اراضی اطالق میشود که برای آبیاری
کامال متکی به نزوالت جوی هستند .باغ ،زمینهایی که شامل
انواع باغات میوه میباشند .درختچهزار ،زمینهایی که دارای تراکم
تاج پوشش هوایی کمتر از  50درصد میباشند .بایر ،به زمینی
اطالق می شود که توانایی محدودی برای رشد گیاه را دارد .پهنه
آبی ،مناطقی که بیش از  6ماه از سال را دارای آب باشند .تاالب،
مناطقی که قسمتی از سال را دارای آب و قسمتی از سال را
خشک یا دارای پوشش گیاهی باشند .شهری ،کلیه مناطق انسان-
ساخت شامل شهر و روستا و هر نوع سازه قابل تشخیص در تصاویر
لندست .حاشیه رودخانه ،بافتهای گیاهی اطراف رودخانه که
رابط بین رودخانه و خشکی است.

شکل  -3نوع کاربری اراضی و سری زمانی  NDVIبرای نمونههای آموزش؛ الف) کشاورزی آبی ب) کشاورزی ديم ج) پهنه آبی د) جنگل

جنگل تصادفی

الگوریتم جنگل تصادفی در حال حاضر یکی از بهترین الگوریتم-
های یادگیری ماشین است ( .)Talebi et al., 2018این الگوریتم
یک روش یادگیری ناپارامتری مبتنی بر انبوهی از درختهای
تصمیم است .تعداد بسیاری درخت تصمیم در طبقهبندی
الگوریتم جنگل تصادفی رشد مییابند .پیکسل یا پدیده طبقه-
بندی نشده با توجه به ویژگیهای خود در یک کالس گنجانده
1 Train points

میشود .این امر با عبور دادن پیکسل از میان  nدرخت تصمیم
انجام میشود .بهگونهای که تعلق پیکسل به یکی از کالسها (Y
تعداد کالس) میان درختان تصمیم به رای گذاشته میشود و هر
درخت رای خود را در مورد گنجاندن پیکسل در یک کالس اعالم
میکند .جنگل ،پیکسل به رای گذاشته شده را به کالسی که
دارای بیشترین رای درخت باشد ،اختصاص میدهد .درختان
تصمیمگیری بهصورت مجزا با استفاده از روش نمونهگیری بوت

سعديان و شفيعزاده مقدم :بررسی تغييرات کاربری اراضی حوضه آبريز 2575 ...

(علمی  -پژوهشی)

استرپینگ (نمونهگیری با جایگزینی) رشد میکنند .با استفاده از
این روش ،دو سوم از مجموعه دادههای اصلی برای آموزش و یک
سوم برای اعتبارسنجی هر درخت استفاده میشود .بدین طریق با
نمونهگیری با جایگزینی ،یک سوم باقیمانده دادهها در آموزش
درخت دخالت نخواهند داشت تا برای صحتسنجی درونی
الگوریتم مورد استفاده قرار گیرند .کارایی جنگل تصادفی در مورد
مجموعههای بسیار بزرگ به اثبات رسیده است از اینرو میتواند
در تجزیه و تحلیل دادههای ماهوارهای مورد استفاده قرار گیرد

( .)Basukala et al., 2017در الگوریتم جنگل تصادفی از چندین
درخت تصمیم استفاده میشود .درواقع مجموعهای از درختهای
تصمیم ،باهم یک جنگل را تولید میکنند و این جنگل میتواند
تصمیمهای بهتری نسبت به یک درخت اتخاذ نماید
) .)Jahanbakhshi, 2019بنابراین در این پژوهش با استفاده از
پلتفرم گوگل ارث انجین ،یک الگوریتم یادگیری ماشین جنگل
تصادفی مبتنی بر پیکسل با تعداد درخت  500عدد ساخته شد.

شکل  -4فلوچارت طبقهبندی کاربری اراضی برای هر سين

اعتبار سنجی

ارزیابی دقیق تصویر طبقهبندی شده با استفاده از دادههای
اعتبارسنجی انجام میشود .جدول ( )2تعداد دادههای
اعتبارسنجی در مقابل دادههای آموزش را نشان میدهد .دادههای
اعتبارسنجی مستقل از دادههای آموزش بوده و فقط برای
اعتبارسنجی اختصاص یافتهاند و در طبقهبندی کالس یا شناسایی
کالس استفاده نمیشوند .دقت کاربری اراضی با استفاده از
ماتریس خطا بدست میآید ( )Oliphant et al., 2017که با
استفاده از ماتریس خطا میتوان دقت کلی ،دقت تولیدکننده،
دقت کاربر و ضریب کاپا را مشخص کرد.
جدول  -2تعداد نمونههای آموزشی و اعتبار سنجی به تفکيک هر کالس
کالس

1990

2020

جنگل
مرتع
کشاورزی آبی
کشاورزی دیم
باغ
درختچهزار
بایر
پهنه آبی
تاالب
شهری
پوشش گیاهی ساحلی

آموزش

تست

آموزش

تست

316
338
690
435
313
236
537
104
144
173
32

91
163
275
186
126
110
187
28
63
70
15

183
270
447
182
227
129
423
226
67
240
35

65
140
190
88
104
80
197
92
37
115
15

ماتریس خطا یک ماتریس مربعی است که تعداد سطر و
ستونهای آن برابر تعداد کل کالسهای کاربری است .در این
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ماتریس ( N )i,jتعداد نقاطی است که در روی نقشه در کالس
ولی در روی زمین در کالس  jقرار گرفتهاند .صحت کلی نقشه
( )OAاز جمع عناصر قطر اصلی ماتریس خطا (نقاطی که به
درستی طبقهبندی شدهاند) تقسیم بر تعداد کل نقاط ( ،)Nهمانند
رابطه زیر بهدست میآید:
i

𝑛∑
𝑖𝑖𝑁 𝑖=1

(رابطه )4
شاخصهای دقت تولید کننده ( )PAو دقت کاربر ( )UAبرای
هرکدام از کالسها تعریف میشوند .دقت تولید کننده احتمال
اینکه یک نقطه در روی زمین به درستی در کالس مربوط به خود
در نقشه طبقهبندی شده باشد را نشان میدهد و دقت کاربر
احتمال اینکه یک نقطه در روی نقشه به درستی در کالس مربوط
به خود طبقهبندی شده باشد را نشان میدهد:
𝑁

(رابطه )5
(رابطه )6

= 𝐴𝑂

𝑗𝑗𝑁
𝑗𝑁+
𝑖𝑖𝑁
𝑁𝑖+

= 𝐴𝑃

= 𝑗𝐴𝑈
(N)i+

در روابط باال N)+j( ،مجموع تعداد ستون jام و
مجموع ستون iام میباشد.
ضریب کاپا یک شاخص قویتر از  OAاست که در آن مقدار
توافقی که در اثر شانس حاصل میشود ( )CAاز توافق کلی دو

گروه داده کم میشود:
= 𝑎𝑝𝑝𝑎𝐾
(رابطه )7
𝐴𝑂
که در آن  CAاز رابطه زیر بدست میآید:
𝐴𝐶𝑂𝐴−

(رابطه )8

𝑛
𝑛∑
𝑖=1 ∑𝑗=1 𝑁+𝑗 𝑁𝑖+

𝑁

= 𝐴𝐶

نتايج و بحث
نقشه کاربری اراضی حوضه کرخه در سالهای  1990و  2020با
استفاده از تصاویر ماهوارهای لندست که دارای تفکیک مکانی 30
متر میباشند در پلتفرم گوگل ارث انجین و با استفاده از مدل
یادگیری ماشینی جنگل تصادفی که در بخشهای گذشته درباره
آن توضیح داده شد ،بدست آمد .این نقشهها دارای  11کالس
میباشند که تصاویر این نقشهها در شکل ( )5آورده شده است.
بعد از استخراج کامل نقشه کاربری اراضی ،معموال در پردازشهای
مبتنی بر پیکسل یک عملیات پسپردازش صورت میگیرد که در
آن پیکسلهای جزیرهای 1را حذف میکنند به صورتی که
پیکسلهای منفرد در پیکسلهای مجاور ادغام میشوند ،بدین
منظور از الگوریتم هموارسازیکرنل 2با ارزش میانه 3و ماتریس
3در 3استفاده شد (.)Gumma et al., 2020

شکل  -5نقشه کاربری اراضی حوضه کرخه در سالهای  1990و 2020

1 Noisy
2 Kernel smoothing

3 Median

تعداد زیاد کالس برای طبقهبندی به خصوص در مقیاس-
های بزرگ ،باعث ایجاد مشکالت زیادی در برآورد کاربری اراضی
میشود .اما نتایج بهدست آمده در این پژوهش نشان دهندهی
دقت باالی روش سین-مبنا در تفکیک کالسهای مختلف از هم-
دیگر که در مطالعات قبلی باعث افزایش خطا شده بود ،میباشد.
یکی از چالشهای استخراج کاربری اراضی با استفاده از تصاویر
ماهواره لندست که در مطالعات قبلی مشاهده میشود ،تفکیک
مناطق شهری از مناطق بایر میباشد که در این پژوهش با استفاده
از بیشترین ،کمترین ،میانگین و سری زمانی شاخص MNDBI
و روش سین_مبنا به خوبی این کاربریها از هم تفکیک شدهاند.
یکی دیگر از چالشها ،شباهت تغییرات شاخص  NDVIدر کالس-
های باغ و جنگل و از طرف دیگر احداث باغات در دل جنگلها
موجب سختتر شدن تفکیک این دو کالس از هم دیگر شده است
که این چالش با کم و زیاد کردن نمونههای برداشت شده در این
کالسها با استفاده از پلتفرم گوگل ارث انجین به راحتی برطرف
شد .به دلیل وجود تفاوت زمانی بین سینهای مجاور و به تبع آن
تفاوت سری زمانی شاخصها در هر سین ،طبقهبندی تصاویر
لندست برای کل منطقه به صورت یکجا با خطای نسبتا زیادی
همراه میباشد؛ اما در روش سین-مبنا ،طبقهبندی برای هر سین
به صورت جداگانه صورت گرفته است که موجب افزایش چشمگیر
در دقت طبقهبندی شده است.
بررسی تغییرات مساحتها نشان میدهد که از سال 1990
تا  2020مناطق شهری  %133افزایش ،پهنههای آبی %149
افزایش ،باغ  %163افزایش ،حاشیه رودخانه  %39افزایش،
کشاورزی آبیاری  %122افزایش ،کشاورزی دیم  %34افزایش و
تاالب  %10افزایش یافتهاند و از طرف دیگر جنگل  %22کاهش،
زمینهای بایر  %20کاهش و درختچهزار  %20کاهش داشتهاند .با
توجه به خشکسالیهای متعدد در کشور انتظار کاهش مساحت-
های مناطق تاالبی و پهنههای آبی را داشتیم اما بارشهای سال-
های اخیر و بروز سیالب در جنوب کشور به خصوص در سالهای
 2019و ( 2020سالهای  1398و  1399شمسی) شاهد آبگیری
تاالبها و مخازن سدها هستیم .همانطور که در شکل ( )6مشاهده
میشود مساحت تاالب هورالعظیم در سال  2020نسبت به سال
 1990افزایش داشته است .افزایش جمعیت در  30سال گذشته
میتواند یکی از دالیل احتمالی افزایش مساحت مناطق شهری
باشد و نیز دلیل افزایش نیاز به محصوالت کشاورزی میباشد ،در
پی این افزایش نیاز ،شاهد افزایش سدسازی در منطقه و به تبع
آن افزایش مساحت پهنههای آبی و افزایش زمینهای کشاورزی
1 Omission error

آبیاری هستیم که باعث شده است زمینهای بایر در جنوب حوضه
تبدیل به کشاورزی آبیاری شوند .از طرف دیگر سیاستهای دولت
به منظور خودکفایی در محصوالت کشاورزی به خصوص گندم،
باعث ر و آوردن کشاورزان به افزایش سطح زیرکشت و تبدیل
مناطق مرتعی به کشاورزی دیم شده است .عدم توجه به مناطق
جنگلی و درختچهزارها و از طرف دیگر خشکسالیهای بلند مدت
در منطقه باعث شده است که این اراضی به شدت کاهش یافته و
آسیبپذیر شوند .بنابراین نیاز است که رویکرد مدیران در جهت
حفاظت از این منابع طبیعی باشد .همچنین گسترش کشاورزی
آبی در مناطق بایر و تبدیل زمینهای بیاستفاده به منبع درآمدی
برای مردم منطقه موجب استفاده بیشاز حد از آبهای سطحی
و زیرزمینی شده است که این امر فشار زیادی بر محیطزیست
تحمیل میکند که میتواند در بلندمدت آسیبهای جبران
ناپذیری به منابع طبیعی وارد کند .از طرف دیگر گسترش مناطق
شهری موجب از بین رفتن زمینهای کشاورزی مرغوب در اطراف
شهرها شده است که این امر باعث روی آوردن کشاورزان به
گسترش زمینهای کشاورزی در مناطق مرتعی و از بین رفتن
مراتع شده است .به همین دلیل نیاز است که سیاستگذاریها در
جهت کنترل سطح زیرکشت کشاورزان صورت بگیرد تا بتوان از
منابع طبیعی محافظت کرد .همانطور که در جدول ( )3و شکل
( )5مشخص است ،مناطق شهری به شدت افزایش داشتهاند.
افزایش مناطق شهری میتواند باعث ایجاد تغییر در میزان رواناب-
ها و سیالبها شوند و بروز غیرمنتظره سیالبها و ایجاد خسارات
جانی و مالی را در پی خواهند داشت.
باید توجه داشت که کاهش  %22جنگلها و کاهش %20
درختچهزار به معنی از بین رفتن کامل جنگلها و درختچهزار
نیست بلکه قسمت زیادی از این کاهش مربوط به انتقال کالس
جنگل به درختچهزار و انتقال کالس درختچهزار به مرتع میباشد.
در واقع مجموع کالسهای جنگل ،درختچهزار و مرتع از سال
 1990تا  2020فقط  %13کاهش داشته است .مقدار مساحت هر
کالس به همراه درصد هر کالس در منطقه به صورت جدولی در
زیر آورده شده است (جدول .)3
ارزيابی دقت

ارزیابی دقت یک جزء مهم از مراحل تولید نقشه کاربری اراضی با
استفاده از دادههای سنجش از دور است .دقت کلی ،دقت
تولیدکننده (یا خطاهای حذف ،)1دقت کاربر (یا خطاهای
کمیسیون )2و ضریب کاپا با استفاده از ماتریس خطا با مجموعه
دادههای اعتبارسنجی مستقل ارزیابی شد .در سال  1990مجموع
2 Commission error
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تعداد نقاط اعتبارسنجی شامل  1314عدد و در سال  2020شامل
 1123عدد میباشد .نقشهی کاربری اراضی در سال  1990با دقت
کلی  %96و ضریب کاپای  %95بهدست آمد و نیز این دقتها برای
نقشه کاربری اراضی در سال  2020به ترتیب مقدار  %94و %93
بهدست آمد که این دقت برای نقشههای کاربری اراضی تولید شده
توسط دادههای سنجش از دور ،دقتی قابل قبول میباشد .با توجه
به جدول ( )4مشخص میشود که کمترین دقت تولید کننده در
هر دو سال  1990و  2020مربوط به کالس مرتع میباشد .در
کالس مرتع ،تنوع پوشش گیاهی و تغییرات متفاوت سری زمانی
 NDVIآنها در منطقه میتواند یکی از عوامل کاهش دقت تولید
کننده باشد .در سال  1990کمترین دقت کاربر مربوط به کالس

شهری میباشد و این موضوع به دلیل پیچیدگی طیفی محیطهای
شهری و مشکالت در نمونه برداری از تصاویر  30سال پیش و
سختی تفکیک پیکسلهای شهری از زمینهای بایر داخل و
اطراف شهرها میباشد .در سال  2020کمترین دقت کاربر برای
کالس درختچهزار میباشد که کاهش تراکم درختچهزارها در سال
 2020میتواند یکی از عواملی باشد که برخی از پیکسلهای این
مناطق در کالس مرتع طبقهبندی شوند .مابقی کالسها از دقت
باالیی برخوردار میباشند که این نشانه موثر بودن روش طبقه-
بندی سین-مبنا و شاخصهای استفاده شده در این مطالعه می-
باشد.

شکل  -6مساحت تاالب هورالعظيم در سالهای االف)  1990و ب)2020
جدول  -3مساحت و درصد کاربری اراضی در منطقه در سالهای  1990و 2020
2020

1990
کالس

مساحت)(Km2

درصد

2

مساحت) (Km

درصد

جنگل

746

1/45

580

1/12

مرتع

26195

50/78

23219

45/01

کشاورزی آبی

2751

5/33

6124

11/87

کشاورزی دیم

6023

11/68

8079

15/66

باغ

176

0/34

463

0/90

درختچهزار

5214

10/11

4154

8/05

بایر

9375

18/18

7418

14/38

پهنه آبی

118

0/23

295

0/57

تاالب

807

1/56

893

1/73

شهری

148

0/29

315

0/61

پوشش گیاهی ساحلی

30

0/06

41

0/08
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جدول -4دقت توليدکننده و دقت کاربر به تفکيک هر کالس در سالهای  1990و 2020
کالس
جنگل
مرتع
کشاورزی آبی
کشاورزی دیم
باغ
درختچهزار
بایر
پهنه آبی
تاالب
شهری
پوشش گیاهی ساحلی

2020

1990
دقت تولید کننده

دقت کاربر

دقت تولید کننده

دقت کاربر

0/96
0/91
0/97
0/99
0/92
0/95
0/96
0/96
0/97
1
1

0/99
0/98
0/92
0/96
0/95
0/95
0/99
0/96
0/97
0/90
0/93

0/94
0/83
0/98
0/87
0/98
0/92
0/94
1
1
1
1

0/92
0/92
0/95
0/95
0/96
0/85
0/93
0/97
0/97
0/96
1

دقت کل
0/96

کاپا
0/95

دقت کل
0/94

کاپا
0/93

نتيجهگيری
حوضه آبریز کرخه به دلیل وجود سومین رودخانه بزرگ ایران و
احداث یکی از بزرگترین سدهای خاکی ایران و خاور میانه بر
روی این رودخانه و به تبع آن توسعه چشمگیر کشاورزی از
اهمیت بسیاری در مطالعات کاربری اراضی و منابع آبی برخوردار
است .در تحقیق حاضر ،با استفاده از تصاویر ماهوارهای لندست و
روش طبقهبندی جنگل تصادفی در پلتفرم گوگل ارث انجین،
تغییرات کاربری اراضی حوضه کرخه در در طول  30سال
استخراج و بررسی شده است .در این بررسی ،تغییرات  11کالس
جنگل ،درختچهزار ،مرتع ،کشاورزی آبی ،کشاورزی دیم ،باغ،
زمین بایر ،پهنه آبی ،تاالب ،شهری و پوشش گیاهی ساحلی مورد
ارزیابی قرار گرفته است .در این تحقیق با استفاده از روش سین-
مبنا ،از اکثر تصاویر موجود در یک سین برای طبقهبندی تصاویر
لندست و همچنین بیشترین ،کمترین ،میانگین و سری زمانی
شاخصهای  NDWI ،NDVIو  MNDBIاستفاده شد که موجب

دستیابی به نتایج دقیقتری شده است .این روش با وجود وقت-
گیر بودن (به دلیل طبقهبندی جداگانه برای هر سین) از دقت
بسیار باالیی در تفکیک کالسها از همدیگر برخوردار است .نتایج
کلی این تحقیق نشان دهندهی افزایش مناطق شهری ،پهنههای
آبی ،باغ ،حاشیه رودخانهها ،کشاورزی آبی ،تاالب و کشاورزی
دیم ،و کاهش جنگل ،زمینهای بایر و درختچهزار میباشد .نتایج
این تحقیق میتواند کمک شایانی برای مدیران در جهت شناسایی
مناطق مرتعی که مستعد تغییر کاربری در حوضه رودخانه کرخه
هستند ،باشد و نیاز است بعد از شناسایی این مناطق ،رویکردی
جهت حفظ این منابع صورت بگیرد .همچنین این پژوهش می-
تواند برای مطالعات آتی در زمینه پیشبینی و شبیهسازی کاربری
اراضی و برآورد پتانسیل تغییرات کاربریها در منطقه ،زمینه
مساعدی را فراهم نماید.
"هيچگونه تعارض منافع بين نويسندگان وجود ندارد"
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