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کاربری نادرست اراضی  طبیعی ومنابع برداری از اراضی ودر قرن اخیر عوامل متعددی همانند افزايش جمعیت، شدت بهره

داشته است. ای مخرب را درپیهپیامدهايی مانند فرسايش و هدررفت خاک، کاهش حاصلخیزی آن، نابودی اراضی، بروز سیالب

گیری های از اين جهت الزم است تا جنبه های مختلف تغییر کاربری اراضی و روند گذشته و آينده آن در مطالعات و تصمیم

بنابراين دستیابی به يک نقشه کاربری اراضی دقیق به عنوان زيربنای مديريت حوزه آبخیز از  .کالن کشور مورد توجه قرار گیرد

ای يکی از مهمترين کاربردهای سنجش از بااليی برخوردار است. تهیه نقشه کاربری اراضی با استفاده از تصاوير ماهواره اهمیت

است. در اين مطالعه ابتدا پیش پردازش های الزم بر روی تصوير  های زيادی برای اين منظور توسعه يافتهدور است و الگوريتم

، اتمسفری و هندسی صورت پذيرفت. درگام بعدی جهت تولید يک تصوير با قدرت لندست اعم از تصحیحات راديومتريک

-های چند طیفی آن گرديد. بدين منظور از تکنیکتفکیک طیفی و مکانی باال اقدام به ادغام باند پانکروماتیک لندست با باند

و تهیه نقشه کاربری اراضی از  و موجک استفاده شد. در نهايت جهت طبقه بندی تصوير IHS ،PCA ،Broveyهای مختلف 

پايه و شیء گرا استفاده گرديد. نتايج حاصل از تحقیق نشان داد که در ادغام باندها روش موجک با روش های پیکسل

ها عملکرد بهتری داشته و توانسته اطالعات تصاوير اولیه را بهتر در خود حفظ نمايد. همچنین از ساير روش 59/0همبستگی 

های ماشین بردار پشتیبان و شبکه عصبی مصنوعی در روش های کاربری اراضی حاصل از الگوريتمجی نقشهنتايج صحت سن

باشد. مقايسه نقشه های می 59/0پیکسل پايه نشان از کارايی باالتر الگوريتم شبکه عصبی مصنوعی با شاخص صحت کلی 

را نشان  52/0التر روش شیءگرا با شاخص صحت کلی حاصل از روش های پیسکل پايه و شیءگرا با واقعیت نیز کارايی با

 دادند.    

 سنجش از دور -شیءگرا -لندست -نقشه کاربری اراضی کلیدی: گانواژ
 

 مقدمه  -1
کاربری اراضی به معنی استفاده از امکانات طبیعی موجود برحسب نیازهای انسانی که ممکن است منطبق بر استعداد 

(. کاربری اراضی همواره يکی از 1831فر، متین) کننده اراضی باشد روش سنتی و احتماالً تخريب های علمی يا به اراضی و شیوه

ترين تغییر  نظر تاريخی مهم از زيست خود را تحت تأثیر قرارداده است. انسان از طريق آن محیط ترين عواملی بوده که مهم

ها بوده است  ها به اراضی کشاورزی و سکونتگاه و تبديل آن ها انسان انجام داده است، از میان بردن جنگل کاربری اراضی که
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تغییرات کاربری اراضی پیامدهايی مانند فرسايش خاک، نابودی اراضی يا کاهش  (. در قرن اخیر1،2001)هرزوگ و السچ

و دی )محم ازی آب را در پی داشته استس ذخیره های پروژه های غیرطبیعی و کاهش عمر مفید حاصلخیزی، بروز سیالب

 زنده موجودات امکان سازگاری که گرفته صورت شتابزده چنان اخیر های در سال ها اکوسیستم تغییر سرعت (.1838همکاران،

 از منابع برداریبهره و اراضی کاربری به تغییرات توجه عدم از ناشی عارضه اين و گیرد می به سختی صورت محیطی با تغییرات

و خاک  آب  با توجه به روند رو به افزايش جمعیت و نیاز روزافزون به مواد غذايی، حفظ .(Mas et al., 2004)طبیعی بوده است 

 برداری بهینه از اين منابع ضروری استهای ارزشمند، اهمیت فراوان دارد. جهت نیل به توسعه پايدار، بهرهعنوان سرمايهبه

یاهی در قالب تغییر در عمق رواناب، دبی حداکثر، رطوبت کاربری اراضی و مديريت پوشش گ (. تأثیرات تغییر1830ضیايی،)

به  مربوط طبیعی، اطالعات منابع مديريت مبانی از يکیلذا  (.2008سیکا و همکاران،) شودو تعرق آشکار می خاک و تبخیر

در  زمینی، عملیات یلهبه وس هااين نقشه تهیه نبودن به هنگام و باال هزينه به توجه با اراضی است کاربری نقشه های تغییرات

 . از(Pelletreau, 2004)است  شده منظور مطرح اين برای راه حلی کارا به عنوان تصاوير ماهوارهای از اخیر استفاده سالهای

 کاربرد آنها خصوصیات همین و دهدمی پوشش را وسیعی همچنین سطح و است هنگام به و ای تکرارپذيرهای ماهوارهطرفی داده

 است. ادهافزايش د را
يکی از روش های پرکاربرد استخراج اطالعات از تصاوير ماهواره ای طبقه بندی می باشد که به دو صورت پیکسل پايه و 

از آنجايی  باشند.الگوهای نظارت شده و نظارت نشده قابل اجرا می بندی پیکسل پايهروش طبقه . درگیردشیءگرا صورت می

باشد لذا انتخاب الگوريتم مناسب طبقه بندی های موضوعی و کارامد میای تهیه نقشههوارهکه هدف اصلی از پردازش تصاوير ما

بندی نظارت شده در حال حاضر وجود دارند که در اين انواع مختلف روش های طبقه کند.نقش مهمی را در اين زمینه ايفا می

شبکه عصبی پرسپترون دگیری آماری استفاده شد. روش تحقیق از دو الگوريتم طبقه بندی غیرپارامتريکی و براساس تئوری يا

 ( روش های مورد آزمون در تحقیق حاضر می باشند.SVM) ماشین بردار پشتیبان( و روش MLP) چنداليه

 مواد و روش -2

 مشخصات منطقه مورد مطالعه -2-1
-د شامل مجموعه سطوح حوضهواحد هیدروژئولوژيک مروست در منتهی الیه جنوبی استان يزد واقع شده است. اين واح

باشد. از نظر منابع آب های سطحی، رودخانه دائمی مروست در  ( می2221( و پاياب بوانات )کد 2222های آبريز هرابرجان )کد  

بخش جنوبی وارد دشت می شود. اين رودخانه در سراب به نام بوانات و شامل دو شاخه عمده سوريان و مزيجان است. رودخانه 

شود. رودخانه بوانات از به هم پیوستن  های مزيجان و سوريان در باالدست منج تشکیل می به هم پیوستن شاخه بوانات از

های  های سرسفید، آقاحسینی و کوه های مذکور از کوه شود. شاخه های مزيجان و سوريان در باالدست منج تشکیل می شاخه

کیلومتر مربع و تا محل ايستگاه هیدرومتری  590ل آبگیر مروست گیرند. حوضه آبريز بوانات تا مح ساری خانی سرچشمه می

 کیلومتر مربع مساحت دارد. 1029مروست 

 روش مطالعه -2-2
ای لندست استفاده گرديد. پیش از تهیه نقشه تصاوير موجود به منظور تهیه نقشه کاربری اراضی منطقه از تصاوير ماهواره

ای از اثرات جوی به دو صورت ورت پذيرد. تصحیح راديومتريک تصاوير ماهوارهای صبايد تصحیحاتی روی تصوير ماهواره

شود. در روش عوامل جزيی پارامترهايی مانند درجه حرارت، تصحیح با در نظر گرفتن عوامل جزيی و تصحیح کلی انجام می

در روش کلی جزئیات در نظر گرفته  شوند ولیرطوبت نسبی، فشار هوا و قابلیت ديد در زمان تصوير برداری در نظر گرفته می

 گیرد. در اين مطالعه از روش تصحیح کلی استفاده شد.نشده و غالباً از طريق هیستوگرام تصاوير تصحیح صورت می

 تصحیحات اولیه -2-2-1

                                                
1 Herzog & Lausch 
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در اين بخش تصحیحات راديومتريک، اتمسفری و هندسی بر روی تصوير صورت پذيرفت. به منظور تصحیح اتمسفری از 

استفاده شد. با اينکه تصحیحات هندسی سطح دو روی تصاوير اعمال شده بود، با اين حال جهت  Dark Subtractionش رو

که با  Geoeyeتر تصحیح گرديد. برای اين کار با استفاده از تصوير افزايش دقت هندسی، تصوير مورد استفاده به صورت دقیق

نقاط کنترل  +ETM؛ بر روی تصوير GPSو نیز نقاط ثبت شده توسط پیکسل تصحیح شده بود  98/0( معادل RMSخطای )

 DNای درجه يک جهت عملیات تصحیح انتخاب شد. در بازنويسی تصوير نیز به خاطر حفظ انتخاب شد. سپس تابع چند جمله

 اولیه تصوير از روش نزديکترين همسايه استفاده شد.

 ادغام تصاوير -2-2-2
 سالهای در ادغام هایروش ترينمتداول از يکی 1IHS روشتفاوتی برای ادغام استفاده گرديد. های مدر اين تحقیق از روش

در  کند.می کمک رنگ تنظیم و کیفیت باال بردن به باشد، زياد رنگی هایمؤلفه بین وقتی همبستگی روش اين است. بوده اخیر

 جاهايی و تصوير درون هایسايه روشن از مکانی طالعاتا توجه قابل بخش که است شده برداریبهره خاصیت اين از روش اين

( قرار دارند Iيعنی اين ويژگی ها در مؤلفه شدت رنگ ) دارد. زيادتر وجود درآنها روشنايی شدت تغییر که شودمی ناشی

(Acerbi  ،2001و همکاران) .  تبديلPCA يک اين روش،است.  استوار کوواريانس ماتريس از استفاده و آماری خواص پايه بر 

 خوبی توانايی از همبستهنا هایمؤلفه تولید و آماری عوامل کامل جدا سازی دلیل شیوه به تصاوير است. اين ادغام در مؤثر شیوه

کند می حفظ خوبی را به طیفی اطالعات دلیل همین به و داشته طیفی هایويژگی از مکانی هایويژگی از تمرکز بخشی در

(Piella ،2008) . روش  درBrovey گردد. در اين روش هر باند طیفی تشکیل دهنده نیز از ترکیب رياضی تصاوير استفاده می

و  Tuشود )های رنگی تقسیم میيک تصوير رنگی کاذب در نسبتی از تصوير با قدرت تفکیک باال ضرب شده و به مجموع باند

  .  (2002همکاران، 

 آن از قبل مرحله به نسبت مرحله هر تصاوير شود.می تجزيه تصويری مؤلفه دو به مرحله هر در تصوير در تبديل موجک،

 اطالعات حاوی تقريب مشهور است باشند. مؤلفه اول که به مؤلفهنصف می يا به عبارت ديگر مقیاس پذيریقدرت تفکیک دارای

 تصوير سه از ایمجموعه شامل دوم مؤلفه. مايدنارائه می تصوير پايین بر روی فرکانس های بامؤلفه از را تر بوده و تقريبیدرشت

، Liuو  Guشود )می نامیده تفصیلی تصوير يا تفصیلی مؤلفه اصطالح به مؤلفه اين .دارد خود در را فرکانس باال با اطالعات و است

گردند. تبديل یهای مناسب از هر تصوير برای ساخت تصوير نهايی انتخاب م(. برای ادغام تصاوير به اين روش مولفه2011

-ها توابع رياضی هستند که شکل مقیاسهای رياضی کارآمد در زمینه پردازش سیگنال است. موجکموجک يکی از تبديل

دهد. باشد را ارائه میها میهای زمانی که شامل متغیرها و غیرثابتهای زمانی و روابط آنها جهت آنالیز سریزمان از سری

های کوتاه تر را برای های زمانی طوالنی مدت را برای اطالعات دارای فرکانس پائین و تناوباصلهاستفاده از ف 2تحلیل موجکی

های متفاوت، نقاط شکست و های مختلف دادهدهد. تحلیل موجکی قادر به نمايش جنبهاطالعات دارای فرکانس باال ارائه می

نال آنها را نشان ندهند. تابع موجک، تابعی است که دو ويژگی های آنالیز سیگباشد که ممکن است ديگر روشها میناپیوستگی

معادله موجک  1باشد. معادله باشد. تحلیل موجک شامل دو نوع کلی میمهم نوسانی بودن و کوتاه مدت بودن را دارا می

 . (Cannas et al., 2006)دهد را نشان می x(t)سیگنال ( CWT)پیوسته 
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1 . Saturation Hue Intensity 
2 . wavelet analysis 
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باشد. اين نوع تبديل نیاز تابع تبديل می Ψ(t)موجک مادر  .باشدپارامتر ترجمه يا انتقال می τپارامتر مقیاس،  sکه در آن  

جهت به جای تبديل موجک پیوسته از  نمايد. به همینبه محاسبات بسیار زياد داشته و تعداد بسیار زيادی ضريب تولید می

 (.   Cannas et al., 2006گردد )استفاده می 1(DWTتبديل موجک گسسته )
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تابع موجک مادر است که توابع مورد استفاده در تحلیل، با  x)(د. باشگام تاخیر می s0اعداد صحیح بوده و  kو  jکه در آن  

يابند. در طول سیگنال مورد تحلیل، تغییر اندازه و تغییر محل می (dilation)و تأخیر  (translation)دو عمل رياضی انتقال 

                                                                                                                             دهد.                   تعدادی تابع موجک مادر را نشان می 1شکل 

 
 )پ(                          )ت()الف(                       )ب(                         

 Mexican hat )ت( تابع موجک  Meyer )پ( تابع موجک  db4 وجکتابع م)ب(   Haar )الف( تابع موجک -1شکل 

های مناسب از توابع مختلفی مانند تابع صورت پذيرفت. به منظور انتخاب مولفه Matlab 2018اين کار در نرم افزار 

همبستگی استفاده حداکثر، تابع حداقل، تابع میانگین و تابع خطی و برای تعیین بهترين روش ادغام تصاوير از معیار ضريب 

گرا گرديد. به منظور مقايسه و تعیین اثر ادغام بندی پیکسل پايه و شی شده است. در گام بعد بهترين تصوير وارد فرآيند طبقه

 بندی استفاده شده است. های موقعیت مکانی از هر دو روش طبقه تصوير با قدرت تفکیک مکانی مختلف بر صحت نقشه

 سل پايهطبقه بندی پیک -2-2-3
ای، های مورد استفاده، از روی تصاوير ماهوارهای، نقاط کنترل به منظور آموزش مدلبه منظور طبقه بندی تصاوير ماهواره

تصاوير گوگل ارث و نیز برداشت نقطه با استفاده از جی پی اس در بازديد از منطقه تهیه شدند. مراحل مختلف طبقه بندی 

-ای از آمارهباشد. در مرحله آموزش، هدف کلی جمع آوری مجموعهو مرحله طبقه بندی می پیکسل پايه شامل مرحله آموزش

هايی است که الگوی پاسخ طیفی را برای هر نوع پوشش زمینی که الزم است در يک تصوير طبقه بندی شود، مشخص کند. 

تند از شبکه عصبی مصنوعی پرسپترون چند بندی پیکسل پايه که در اين تحقیق مورد استفاده قرار گرفتند عبارروشهای طبقه

شود های اليه ورودی، پنهان و خروجی تشکیل میاليه و ماشین بردار پشتیبان. هر شبکه عصبی مصنوعی از سه نوع اليه به نام

های نرونها و تعداد شود. تعداد اليههای موجود در اليه ورودی و خروجی با توجه به مسئله مورد نظر مشخص میو تعداد نرون

و  Adamowski؛ 2011و همکاران،   Nouraniشود )وسیله سعی و خطا مشخص می موجود در اليه پنهان با نظر طراح و به

Fung Chan ،2011 ؛Moosavi   ،2018و همکاران.) 

   دهد. استفاده گرديد. روابط زير معادالت مربوطه را نشان می سازیهای مختلف توابع فعالاز ترکیب تحقیق اين در

)(1

1
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axe
xf




(8)                                                                                                                   

)tanh()( bxaxf  (2 )                                                                                                         

                                                
1 . Discrete Wavelet  
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 تابع به آن افزايش با که طوری به. آورد دستبه  را مختلفی توابع توانمی آن تغییر با که است شیب a پارامتر باال روابط در

  رسیم.می ایهپل تابع به نهايتبی تا آن کاهش با و آستانه

 
 تانژانت هیپربولیکو  سیگموئید توابع -2 شکل

 گراطبقه بندی شیء -2-2-3
شود که عبارت از قطعه بندی تصوير، طبقه بندی و ارزيابی دقت گرا به سه قسمت تقسیم میپروسه آنالیز تصويری شیء

ترين تفاوت بین انجام شد. بديهی eCognitionرم افزار گرا به وسیله نباشد. طبقه بندی تصاوير در الگو آنالیز تصويری شیءمی

ءگرا، اشیاء تصوير يا قطعات ءگرا در اين است که واحدهای اصلی پردازش شیهای شیهای تصويری پیکسل پايه و آنالیزآنالیز

 پذيرد:احل زير صورت میاز طريق انجام مر eCognition های مجزا. مدلسازی  موارد ذکر شده در نرم افزارهستند و نه پیکسل

بندی شده، های مختلف طیفی و شکلی قطعههای متفاوت و با نسبتهای مختلف، در اندازهها توسط الگوريتمپیکسل

گردند. سپس با آزمون و خطا بهترين اندازه و بندی میشان در قالب اشیاء متفاوت دسته های طیفی و فضايیبراساس ويژگی

 تعريف اطالعات با پايه دانش درخت تصمیم گیری گردد. ايجادباشند تعیین میاشیاء با ابعاد مختلف مینسبت، که نشان دهنده 

 طشراي تعريف شود. تعريف بايستی کالسها رنگ و نام بندی، طبقه در نیاز مورد کالسهای تعداد شدن مشخص از کالسها؛ پس

طیفی و هندسی مناسب و يا با تعیین توابع عضويت مناسب به کالسها با تعیین حدود آستانه  از کدام هر برای بندی طبقه

 انجام طی عملیات میدانی در GPSاز  استفاده با آموزشی هاینمونه آوری آموزشی و جمع نمونه هایصورت فازی. تعیین شیء

 بندی. ت طبقهصح تصوير، ارزيابی بندی طبقه .شودپیاده می تصوير سطح بر  eCognitionافزار نرم محیط در وسپس شده

 نتايج -2-3

در  db4ها تبديل موجک با موجک مادر های ادغام تصاوير لندست نشان داد که در میان اين روشبررسی روش نتايج

های مذکور در نتايج بهترين روش موجک را همراه با نتايج ساير روش 1عملکردی بهتر از سايرين داشته است. جدول  2سطح 

 دهد.فصل قبل نشان می
 های مختلف با تصوير اولیههمبستگی باندهای تصوير ادغام شده به روش -1دول ج

 8باند  2باند  1باند  روش ادغام

 5911/0 5238/0 5959/0 موجک

PCA 1121/0 1029/0 1093/0 

IHS 5138/0 5151/0 5122/0 

Brovey 5098/0 5098/0 5082/0 
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 وجکتصوير ادغام شده توسط روش م -3شکل 

ها عملکرد بهتری گردد که روش موجک از ساير روشمشخص می 8و شکل  1به نتايج ارائه شده در جدول  توجهبا 

بهترين نتیجه را در ادغام تصاوير  IHSداشته و توانسته اطالعات تصاوير اولیه را بهتر در خود حفظ نمايد. پس از روش موجک، 

دغام تصاوير اولیه به روش موجک از میان تصاوير موجود انتخاب گرديده و به داشته است. به همین جهت تصوير حاصله از ا

های ماشین های کاربری اراضی حاصل از الگوريتمنتايج صحت سنجی نقشه 2(.  جدول 2 بندی وارد گرديد )شکلفرآيند طبقه 

 دهد.بردار پشتیبان و شبکه عصبی مصنوعی را نشان می

 

 
 ی حاصل از روش های ماشین بردار پشتیبان )راست( و شبکه عصبی )چپ(نقشه کاربری اراض -4شکل 

 های کاربری اراضی با دو الگوريتم مختلف نتايج صحت سنجی نقشه -2جدول 

 صحت کلی کاپا روش طبقه بندی

 51/0 13/0 ماشین بردار پشتیبان

 59/0 58/0 شبکه عصبی مصنوعی

گرای تصوير لندست، قطعه بندی با پارامترهای مختلف انجام بندی شی به نتايج حاصل شده، به منظور طبقه توجهبا 

بندی و نقشه نتیجه طبقه 9گرا بر روی اين تصاوير صورت پذيرفت. شکل گرديد. پس از قطعه بندی، طبقه بندی به روش شی

مساحت و درصد  میزان 2نتايج صحت سنجی اين نقشه و جدول  8گرا و جدول کاربری اراضی حاصل از طبقه بندی شی

 باشد. ده دقت مناسب اين روش میدهد. نتايج نشان دهندهد.  را نشان میرا نشان می   هامساحتی هر يک از کاربری
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 گرانقشه کاربری منطقه حاصل از روش شی -5شکل 

 جدول خطای طبقه بندی نهايی )روش شی گرا( -3جدول 

 
Rangeland Rock & Hill Orchard Agriculture Urban 

Rangeland 76 5 0 0 3 
Rock & Hill 3 179 3 4 0 

Orchard 0 4 190 1 0 
Agriculture 0 8 6 169 5 

Urban 0 8 3 9 50 
Kappa  89    

Overall Accuracy  92    

 های مختلف در منطقه مورد مطالعهتوزيع مساحتی کاربری -4جدول 

 درصد مساحتی مساحت )متر مربع( کاربری

عمرت  151512551 58/93  

00/89 208822128 منطقه کوهستانی  

80/0 8259311 مسکونی  

25/9 18091922 باغی  

23/0 9981311 زراعی  

 گیرینتیجه -4
دانیم عوامل متعددی در بروز سیل و خصوصیات سیالب در يک منطقه مؤثر است و وقوع سیل عالوه بر طور که می همان

های مختلف حوضه آبخیز ويژه مقدار، شدت، توزيع مکانی و زمانی بارندگی است، تحت تأثیر ويژگی اينکه تابع وقايع اقلیمی به

عنوان  های آبخیز بهکاربری اراضی در حوضه بنابراين آگاهی از نوع و درصد تغییر مانند کاربری اراضی و دخالت انسان نیز است؛

جانبه ياری نمايد. همچنین  لف اجرايی را در مديريت و توسعه همههای مختتواند برنامه ريزان بخشيک پارامتر مديريتی می

کاربری اراضی و همچنین به عنوان يکی از های ای امروزه به عنوان راهکاری مناسب در تهیه نقشهاستفاده از تصاوير ماهواره

های تواند قابلیت و محدوديتهای مختلف میمطرح است. کاربرد اين تصاوير در زمینهمنابع مهم مديريت عرصه های طبیعی 

های طیفی و های روزافزون قابلیتها با توجه به پیشرفتها را مشخص کند. آنچه که مهم است، بررسی قابلیت اين دادهاين داده

 .رسدها و پوشش گیاهی ضروری به نظر میها در شرايط محیطی با تنوع کاربریباشد. همچنین بررسی اين دادهمکانی آنها می

پس از پیش ، در گام اول در راستای آزمون روش های پیکسل پايه و شیءگرا و انتخاب روش نزديک به واقعیت اين مطالعه رد

بارز سازی طیفی و مکانی تصوير به روش ترکیب رنگی  ،راديومتريک، اتمسفری و هندسیاز قبیل تصحیحات  الزمپردازش 

حاکی از کارايی باالتر روش  ،مقايسه نتايج .باشدندهای تصوير لندست میکاذب و همچنین آزمون تکنیک های مختلف ادغام با
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شبکه عصبی های باشد. از بین الگوريتمدغام باندها مینسبت به ساير روش های مورد آزمون در ا 59/0موجک با همبستگی 

 59/0عی با صحت کلی ماشین بردار پشتیبان در طبقه بندی نظارت شده پیکسل پايه روش شبکه عصبی مصنوو  مصنوعی

دقت باالتری دارد. در نهايت مقايسه نتايج حاصل از دو روش شیءگرا و پیکسل پايه در تهیه نقشه کاربری اراضی نشاندهنده 

شود تفکیک کاربری هايی . همانطورکه از بررسی نتايج استخراج میباشدمی 52/0دقت باالتر روش شیءگرا با شاخص صحت 

پايه به لحاظ رفتار طیفی مشابه، سخت و با خطای زيادی روبروست اين معضل در روش شیءگرا  که اغلب در روش پیکسل

های باغی از زراعی و همچنین کاربری مسکونی از کوهستانی وجود ندارد. دقت نتايج حاصل از روش شیءگرا در تفکیک کاربری

  باشد..ی نزديک به واقعیت از روی تصوير لندست میحاکی از تاثیر بیشتر شکل و ساختار عوارض در تهیه نقشه کاربری اراض
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(Case Study: Marvast Plain) 

 
Abstract  

 

In the last century, several factors such as population growth, overexploitation of land and 

natural resources and inappropriate land use have resulted in erosion and soil loss, loss of 

fertility, land degradation, and the occurrence of destructive floods. Therefore, it is necessary 

to consider different aspects of land use change and its past and future trends in the country's 

large-scale studies and decision makings. Thus, producing a precise land use map as a basic 

managerial infrastructure is of great importance. Land use mapping using satellite imagery is 

one of the most important applications of remote sensing and many algorithms have been 

developed for this purpose. In this study, the necessary pre-processing was carried out on the 

Landsat image, including radiometric, atmospheric and geometric corrections. In the next 

step,, Landsat Panchromatic and multispectral bands were fused in order to obtain a high 

spatial and spectral resolution image. Towards this purpose, different fusion techniques such 

as IHS, PCA, Brovey and wavelet transform were used. Finally, pixel-based and object-

oriented methods were used to produce land use map. The results showed that the wavelet 

transformation performed better than other fusion methods with a correlation coefficient of 

0.95 and could preserve the properties of the original imagery.  Also, it was shown that 

artificial neural network outperformed support vector machine (SVM) algorithm with an 

overall accuracy of 0.75. Comparison of maps derived from pixel based and object-oriented 

showed that object-oriented method had a better performance with an overall accuracy of 

0.92. 
 

 

 

Keywords: Landuse map, Landsat, Object oriented, Remote sensing 
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