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چکیده
نقش مهم کاربری و پوششهای موجود در سطح حوضۀ آبریز دریاچۀ ارومیه روی مصارف آبی این منطقه بهمنظوور مودیریت
بهتر آب در حوضه ،باعث شده که داشتن دانش عمیق از اطالعات پایه از جمله آرایش اراضی و نوع کاربرد آن ضروری باشد.
متأسفانه ،منابع اطالعاتی و آماری موجود در مورد وضعیت کاربری حوضه ،پراکنده ،ناکافی و گاه متناقض هستند .مطالعۀ پیش
رو بهعنوان یکی از جنبههای مهم اثرگذار بر حل مسئلۀ دریاچۀ ارومیه ،به شناسایی پایگاههای ارائهدهنودۀ نقشوههوای کواربری
اراضی از تصاویر ماهوارهای ،بررسی دقت نقشههای خروجی از این پایگاهها و مقایسۀ آنها با نقشۀ کاربری تولیدشده بوه رو
شیءگرا با استفاده از نرمافزار  eCognitionپرداخته است .نتایج ارزیابی دقت کلی نقشهها بیانگر آن است که نقشههای کاربری
اراضی استخراجشده از محصوالت جهانی  LCtypeو  GLCFعملکرد مناسوبی دارنود و  Globecoverنتوایج ضوعیفی در ایون
زمینه ارائه داده است .بهترین انطباق در نتایج محصول سنجندۀ  MODISوجود داشت ،چراکه محصوول سونجندۀ  MODISنوه
تنها در ابعاد پیکسل نسبت به بیشتر محصوالت بهتر است ،بلکه از نظر توالی زمانی طوالنیترین مدت استخراج نقشۀ کواربری
اراضی را دارد .نتایج این محصول در بررسی با نقشۀ تولیدشده به رو

شیءگرا نیز همخوانی مناسبی داشت .بنابراین ،توصویه

میشود از محصول  MODISدر مطالعات مربوط به حوضۀ دریاچۀ ارومیه استفاده شود.
کلیدواژگان :حوضۀ آبریز دریاچۀ ارومیه ،شیءگرا ،کاربری اراضی ،محصوالت جهانی.MODIS ،
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مقدمه
برای مقابله با شرایط موجود در حوض ۀ دریاچ ۀ ارومی ه و
بهبود سیستم مدیریت آن ،نیاز به جمعآوری ،تهیۀ دادهه ا
و اطالعات مناسب و بهروز است .یک از اطالع ات یای های
مورد نیاز ،تعیین نوع و میزان بهرهبرداریه ای متتل د در
حوضۀ آبریز است که با در اختیار داشتن اطالع ات مرب و
به یوشش زمین و انواع متتلد کاربریها م توان همزم ان
از منابع تولید و مصرف آب اطالع کسب ک رد [ .]1یک از
مؤلفههای اثرگذار بر چرخۀ هیدرولوژیک ،کاربری اراض در
حوضۀ آبریز است .معموالً این مؤلف ه ب ه دلی مش کالت
موجود در اندازهگیری مستقیم و اطالعات یراکنده ،به طور
غیرمستقیم و بر اساس تصاویر م اهوارهای تهی ه م ش ود.
امروزه تهیۀ نقشۀ کاربری اراض ب ا روشه ای مبتن ب ر
س نشش از دور ک اربرد ر راوان یارت ه اس ت [ .]2هی ووا و
همکاران ،دقت مکان ی ن مشموع ه داده یوش ش زم ین،
یعن GLC2000, GLOBCOVER, ،MCD12, CCILC
 GLCNMO,را در مقی اس جه ان و ق ارهای از طری
تقسیمات آبوهوای و ارتفاع ارزی اب کردن د CCILC .و
) GLCNMO (2013با رسیدن به  67/63درصد بیش ترین
دقت کل را در مقیاس جهان داشت .بهط ور کل  ،دق ت
مکان این ین مشموعه دادۀ یوشش اراض نسبتاً کم است
و در زمینۀ مدلسازی ررایند س ح زم ین ب ا دق ت زی اد
کارای مناسب ندارند [.]3
وولدر و همکاران ،با استفاده از دادههای ساالنۀ یوش ش
زمین تولیدشده از سریهای زمان لندست به نقشهبرداری
از مناط جنگل یرداختند .اطالع ات مرب و ب ه یوش ش
زمین و تغییر سری زمان مشت شده از ماهواره ،این امکان
را رراهم کرد که تصاویر مکان واضح از منحق ۀ جنگل
نمایش داده شود و اطالعات باارزش ب رای م دیریت بهت ر
اراض تولید شود [.]4
س و و همک اران ،دادهه ای متتل د س نششازدور
یوشش زمین را از منظر منحقهبندی زیستمحیح بررس
کردند .یژوهشگران یادشده به اینمنظور سه مشموع ه داده
 FROM-GLC ،GLOBeLAND30و یوش ش اراض
منحقهای ( )RLCرا طبق هبن دی و بررس کردن د .نت ای
یژوهش یادشده نشان داد در مناطق ک ه یوش ش اراض
دارای یک ن وع غال ب اس ت و ویژگ ه ای همگن را در
تصاویر سنششازدور نشان م دهد ،برای هر س ه مشموع ه
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داده دقت مناسب است .در مقاب  ،در مناط ب ا ن اهمگن
شدید ،ناسازگاری زیاد است .این محالعه با جز ی ات بس یار
زیادی اولین نقشۀ یوشش جنگل مبتن بر س نششازدور
بادن و ورتمب ر ،،آلم ان  ،را توس عه داد [ .]5دی الیوری ا
سیلوریا و همکارانش با استفاده از روش ش ءگرا و تص اویر
لندس ت  8و س نتین ب ه طبق هبن دی یوش ش اراض
چشمانداز جنگل در برزی یرداختند .نتای بهدس تآم ده
ای ن محالع ه نش ان داد ک اربرد روش یادش ده ب هط ور
چشمگیری موجب ارزایش دقت طبقهبن دی تص اویر ش ده
اس ت [ .]6سزوس تاو و همک اران ،تص اویر م اهوارهای
 Sentinel2را ب رای تهی ۀ نقش ۀ ک اربری زم ین و تغیی ر
یوش ش س ح زم ین ،ب ه منظ ور نظ ارت ب ر جانش ین
کنترلنشدۀ جنگ بررس کردند .ک ارای ای ن تص اویر ب ا
توان تفکیک مکان محلوب در تهیۀ نقش ۀ یوش ش زم ین
بسیار مورقیتآمیز ب وده اس ت [ .]7هی وو و همک اران ب ه
منظور بررس تتری ب منحق های جنگل ک ه در ای االت
متحده واقع ش ده اس ت ،در ب ازۀ زم ان  2011-2003از
دادههای م اهوارۀ لندس ت و روش طبق هبن دی ش ءگ را
اس تفاده کردن د .یژوهش گران یادش ده ،ص حت کل
طبقهبندی تصاویر را  88/1درصد گزارش کردند .همچنین،
آنها روش ش ءگ را را روش مناس ب در ی ایش تتری ب
اراض جنگل معرر کردن د [ .]8لیم ا و همک اران ط
یژوهش عملک رد تص اویر م اهوارهه ای  Sentinel-2و
 Landsat8را در تعیین مناط جنگل به رهب رداریش دۀ
کشور برزی مقایسه کردند .نتای ی ژوهش یادش ده نش ان
داد ه ر دو م اهوارۀ  Sentinel-2و  Landsat8ب هترتی ب ب ا
دقت کل  66/7و  65/7درص د ،از نظ ر ص حت ،عملک رد
نسبتاً مشابه دارند [.]6
مرس یر و همک اران نقش ۀ یوش ش زم ین (جنگ -
کشاورزی) در کشورهای اسپانیا و برزی را ب ا اس تفاده از
س ری زم ان تص اویر م اهوارهه ای س نتین  1و  2تهی ه
کردند .نتای بهدس تآم ده از ی ژوهش یادش ده نش ان داد
تلفی تصاویر ماهوارههای سنتین  1و  2موج ب ار زایش
صحت نتای طبقهبندی م شود [.]10
ژانگ و همکاران در یژوهش ک ه روی منحق ۀ حاش یۀ
شرق جینان انشام دادند ،برای طبقهبندی کاربری اراض بر
اساس تصاویر سال  ،2016سنشندۀ  OLIماهوارۀ لندست ،8
ب ه مقایس ۀ چه ار الگ وریتم  ANN ،SVM ،MLCو RF
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یرداختند .نت ای ی ژوهش یادش ده نش ان داد از ب ین چه ار
الگوریتم موجود RF ،با دق ت کل و کای ای  86/2درص د و
 0/8نسبت به سه الگوریتم دیگ ر نتیش ۀ بهت ری دارد [.]11
همانطور که اشاره شد ،به دلی اهمیت نقشهه ای ک اربری
اراض  ،امروزه مراکز متتلد با تکیه بر تصاویر ماهوارهای ،ب ه
تولید این نقشهها م یردازند .با توجه ب ه اهمی ت دسترس
به نقشههای کاربری در برنام هری زی من ابع آب ،در محالع ۀ
حاضر با بررس نقش ۀ ک اربری اراض در دورهه ای زم ان
متتلد و مقایسۀ آن با آمار حاص از دادهه ای زمین  ،ب ه
معرر و مقایسۀ محصوالت آماده برای حوضۀ آبریز دریاچ ۀ
ارومیه یرداخته شد و در نهایت ،دقت این محصوالت با نقشۀ
کاربری اراض تولیدش ده ب ه روش ش ءگ را ارزی اب ش د.
بهمنظور ارزیاب و اعتبارس نش نقش ۀ تولی دش ده در کن ار
دادههای ماهوارهای ،دادههای زمین اهمی ت زی ادی دارن د.
دادههای زمین در ای ن محالع ه ش ام اطالع ات  10ه زار
نقحه م شود که از نقشۀ کاداستر ،برداش ته ای زم ین و از
سایت سامانۀ نوین آبیاری استتراج شدند.

سری زمان ماهوارۀ  MERIS ENVISATتولید ش ده ک ه
در میان محصوالت جهان یوشش اراض  ،بیشترین ق درت
تفکیک مکان ( 300متر) را دارد .دومین منب ع مه م دادۀ
یوشش اراض مرب و ب ه محص ول  2LCtypeاس ت .ای ن
محصول جهان با قدرت تفکیک  500متر و  0/05درج ه،
از سری محصوالت سنشندۀ  MODISبه صورت رایگان در
دسترس است .مزیت استفاده از نقشههای یوش ش اراض
سنشندۀ  ،MODISکه بر اساس سیستم طبقهبندی برنام ۀ
بینالملل زیستکره و زم ین ( 17 )IGBPک الس دارن د،
ای ن اس ت ک ه م ت وان از طری دادهه ای زم ان ب ه
شاخصهای دست یارت که نوع تغیی رات و کمی ت رون د
تغییرات یوشش اراض را تعیین م کنند [.]14
نقشۀ تغییرات یوشش اراض را نیز م توان با اس تفاده
از تصاویر لندس ت تهی ه ک رد ،ام ا ای ن ک ار ب ه ظرری ت
ذخیرهس ازی قاب توج ه نی از دارد .ب رای ما ال ،تص اویر
موج ود در س ایت  GlobalForestWatch.orgتغیی رات
مربوطه به جنگ زدای  /جنگ زای را با قدرت تفکیک 30
متر به نمایش درم آورد [ .]15برای دسترس ب ه تص اویر
موزایی کش دۀ جه ان لندس ت ( Global Land Survey,
 )GLSم توان ب ه س ایت دانش گاه مریلن د مراجع ه ک رد
( ،)www.landcover.orgاما این تصاویر ب رای اس تفاده ب ه
یردازش نیاز دارند.
در سال  2014دولت چین (مرکز ژ وماتیک مل چین)
نقشۀ یوشش اراض جهان با قدرت تفکی ک مک ان زی اد
( 30متر) را برای سالهای  2000و  2010تولید کرد .ای ن
محصول با نام  GlobeLand30شناخته شد و دسترس ب ه
آن بدون مانع است و برای دسترس ب ه آن م ت وان ب ه
س ایت  www.globallandcover.comمراجع ه ک رد .دو
نقشۀ یوشش اراض تهیهشده با قدرت تفکی ک مک ان 30
متر به طور عمده دربردارندۀ  10کالس منابع آب  ،ت االب،
سحوح مصنوع  ،زمینهای کش تش ده ،ب رف و ی ه ای
دا م  ،جنگ ها ،بوتهزارها ،زمینهای لتت و توندرا است.
نقشۀ یوشش اراض جهان منتشرشده توسط س ازمان
ر ا و در س ال  2014ب ا ق درت تفکی ک مک ان تقریب اً 1
کیل ومتر ( ) Global Land Cover-SHAREرا م ت وان
ترکیب از انواع متتلف از یایگ اه دادۀ یوش ش اراض و

1. Global Land Cover Map for the Year 2000

2. MODIS12C1 Land Cover Type Yearly L3 Global

مواد و روشها
نقشههای کاربری اراضی جهانی

از اولین سری نقشههای کاربری اراض ب ا یوش ش جه ان
م توان به نقشههای یوشش اراض س نشندۀ  AVHRRب ا
قدرت تفکیک مک ان  1کیل ومتر ک ه در س ال  1668ب ه
وسیلۀ طبقهبندی یوش ش اراض جه ان آن ( AVHRR
 )Global Land Cover Classificationتهیه و آمادهس ازی
شده است ،اشاره ک رد [ .]12از دیگ ر نقش هه ای جه ان
یوشش اراض م ت وان ب ه نقش ۀ  1GLC2000ب ا ق درت
تفکیک مکان  1کیلومتر اشاره کرد که ای ن نقش ه توس ط
مرکز تحقیقات مشترو ایتالیا منتشر شده است [.]13
حداق چهار یروژه در سح جه ان ب ه منظ ور تهی ۀ
نقشههای یوشش اراض تعرید ش ده اس ت ک ه دادهه ای
مربوطه را در یوششهای زمان و مکان متتلد ب ا ق درت
تفکیکهای متفاوت در اختیار م گذارند .از ای ن می ان ،دو
منبع به نسبت بیش تر اس تفاده م ش وند .دقی ت رین و
بهروزترین نقشههای یوشش اراض  ،نقشهه ای اس ت ک ه
توسط سازمان رض ای اروی ا ( GlobCover Land Cover
 )version V2تهیه م شوند .این نقشه با استفاده از تصاویر
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استانداردهای سیستم طبقهبندی یوشش اراض
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ایزو ( ISO

 )standard Land Cover Classification Systemدانس ت.
کالسهای که در این طبقهبندی مورد توج ه ق رار گررت ه
بودند ،عبارت بودند از :زمینه ای زراع  ،علف زار ،م انگرو،
خاو لتت ،درختان حرا و .]16[...برای دستیاب به درص د
هر کالس موجود در نقشۀ یوشش اراض  ،م توان به لینک
مربو ب ه آن مراجع ه ک رد ( .)FAO GeoNetworkدق ت
طبقهبندی این محصول حدود  80درصد است (ارزیاب ب ا
استفاده از  1087دادۀ زمین ) .برای دستیاب به دادهه ای
زمین یوشش اراض  ،م ت وان از ی روژۀ من ابع جمعیت
( )geo-wiki.orgاستفاده کرد.
نقشههای کاربری اراضی

در کنار نقش هه ای معم ول ک اربریه ای اراض  ،برخ
محالعات مربو به یک نوع ک اربری و ی ا طی د خاص از
کاربریها است که در این بتش به آنها اش اره م ش ود.
مؤسسۀ مدیریت منابع آب بینالملل  ،ی ک نقش ۀ من اط
آبیاریشدۀ جهان که شام  28کالس ( )GMIAم ش ود
و یک نقشۀ مناط محصوالت دی م جه ان ( )GMRCAرا
تهیه کردند .این نقشهه ا ب ا اس تفاده از  20س ال تص اویر
سنشندۀ  AVHRRبا قدرت تفکیک مکان  10کیلومتر که
با استفاده از تصاویر با قدرت تفکیک مکان زیادی همچون
 SPOTو  JERS-1بهب ود یارت هان د ،تهی ه ش دند .ب رای
دسترس به نقشۀ مناط آبیاری جهان (دادهه ای ش یپ
رای و  )ASCIIم ت وان ب ه س ایت FAO's Information
 System on Water and Agricultureمراجعه کرد.
عالوه بر نقشههای استاندارد یوشش اراض  ،اولین نقش ۀ
جهان بیوم انسان توسط الیس و رامانکوت تهی ه ش د ک ه
کالسهای ارزیاب شده در این نقشه ش ام ت راکم ش هرها و
روستاها ،زمینهای زراع  ،مراتع ،جنگ ه ا و حی اتوح ش
بودند [ .]17یک از نقشههای موضوع جه ان منتشرش ده
به وسیلۀ را و ،شام تناسب برای انواع کاربریه ای اراض ،
من ابع آب و خ او و نقش هه ای م ش ود ک ه ش رایط
زیستمحیح را نشان م دهن د .ب رای دسترس ب ه ای ن
نقشهها م توان از سایت  FAO's GeoNetwork serverبهره
ب رد .دقی ت رین نقش ۀ ماس کش دۀ آب جه انGLCF ،
 watermaskاست []18؛ که تصاویر قحع هبن دیش دۀ آن را
م توان از سرور  GLCF ftp serverبه دست آورد.

مرکز توسعۀ یایدار و محیط زیست جه ان ،)SAGE(1
یک از مراکز تحقیق ات مؤسس ۀ نلس ون ب رای محالع ات
زیستمحیح در دانشگاه ویسکانسین -مدیس ن ،تع دادی
محصول در ارتبا با کاربری اراض جهان منتشر کرد)1 :
مشموع ه دادهه ای تق ویم زراع ؛  )2مح برداش ت و
عملکرد  175محصول زراع ؛  )3نقش هه ای زم ینه ای
زراع سالهای اخیر و گذشته و مشابه این ن وع اطالع ات.
ب رای دس تیاب ب ه اطالع ات مح برداش ت و عملک رد
محص والت زراع س ال  2000م ت وان ب ه س ایت
Department of Geography, McGill University

مراجعه کرد .همچنین ،برای دستیاب به نقشهه ای اث رات
انسان  ،کاربری اراض  ،من ابع آب ،توس عۀ ش هری [ ]16و
نقش هه ای اکوسیس تم م ت وان از اطالع ات س ایت
 AtlasBiosphere serverبهره برد.
آژانس اکتشاف رض ای ژای ن ( )JAXAنقش ۀ جه ان
مناط جنگل و غی ر جنگل اس تتراجش ده از تص اویر
 PALSARبا قدرت تفکیک  25متر برای ساله ای 2007
تا  2010را در سال  2014منتشر ک رد ( 25m-resolution
 .)PALSAR mosaic and forest/non-forest mapبهظاهر
دق ت طبق هبن دی متوس ط آن  60درص د اس ت .ب رای
دسترس ب ه ای ن داده م ت وان از س ایت JAXA pages
استفاده کرد.
معرفی پایگاههای دادۀ نقشۀ کاربری اراضی

همانطور ک ه اش اره ش د ،س امانهه ای متتلف ب ه ارا ۀ
نقشههای کاربری اراض م یردازند که هر سامانه با توجه به
نوع کالسها ،شیوۀ استتراج ،مقیاسهای زمان و مک ان و...
متمایز هستند .با اینوجود ،در حوضۀ آبریز دریاچۀ ارومیه به
دلی نیازهای محالعات و ویژگ های منحقهای ،استانداردها،
مقیاسهای زمان و مک ان و عن اوین ک السه ای ک اربری
اراض اهمی ت دارد .ب ه هم ین دلی  ،نی از ب ه گ ردآوری
مشموع های ش ام هم ۀ مراک ز ارا هدهن ده و بررس
ویژگ های آنها با اهداف محالعۀ حاضر است.
GeoCover - Land Cover

یایگاه حاضر اولین یایگاه دادۀ یوش ش اراض ب ود ک ه ب ا
قدرت تفکیک متوسط ،دادهها را ب ا آن الیز م داوم تص اویر
لندست  (TM)5استتراج م کرد و در رسیدن به یک رهم
یایه از نوع یوشش منحق ه ،نقش های ب ا  13ک الس تولی د
1. Center for Sustainability and the Global Environment
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کرده است .سالهای ارزیاب شده  2000-1660بوده و این
دادهها در مقیاس جهان تولید شدهاند.

 GOLD, IGBP, JRCو  UNEPب ا  ESAمش ارکت
م کنند.

GLCC0

FGGD3

 GLCCیک مشموعه داده است که ب ا اس تفاده از م اهوارۀ
 ،NOAAسنشندۀ  AVHRRتولیدش ده و یوش ش اراض
رصل را برای مناط نشان م ده د .من اط بررس ش ده
همگن و یوشش گیاه متمایز با تولید اولی ه دارن د .ای ن
دادهها مربو ب ه س اله ای (آوری )  1662ت ا (م ارس)
 1663هستند و در مقیاس جهان تولی د م ش وند .ای ن
محصول در واقع یک سری از مشموعه دادههای طبقهبندی
یوشش اراض است که نوع طبقهبندی استفادهشده از ن وع
نظارتنش ده و روی تص اویر  AVHRRب ا ق درت تفکی ک
مکان  1کیلومتر و شاخصهای نرمالشده یوشش گی اه
 10روزه صورت گررته است.

یک الیۀ رستری با قدرت تفکیک مکان  5قوس زمان که
توسط  FAOو  IIASAدر سال  2007تولید ش ده اس ت و
راکتورهای بیوریزیک نقشه متأثر از تولی دات کش اورزی و
آسیبیذیری روستای هستند .این نقش ه ک ه ب ه ص ورت
اطلس جهان است ،به منظور تشزیهوتحلی امنیت غ ذای
و رقر در بسیاری از مناط م تواند مفید واقع شود.

GLCF2

این محصول دادههای مربو به زمین و محصوله ای ک ه
دربردارندۀ اطالعات محیط زیست است ،ر راهم آورده ک ه
یایۀ ای ن اطالع ات ،تص اویر و دادهه ای س نشش از دوری
است که ب ه ن وع یوش ش زم ین را در مقی اس محل و
جهان نشان م دهد .ای ن مشموع ه ،نقش هه ای ک اربری
اراض را از سال  1681تا  2012محاسبه کرده که از سال
 2000تا  2012آن به صورت شیپ رای موجود است.
Global Land Cover 30 Meter

الیههای یوشش اراض ب ا همک اری و مش ارکت  USGSو
دیارتمان علوم جغراریای دانشگاه مریلند تولید شده است.
این الیهها با استفاده از دادهه ای لندس ت  )ETM+( 7ب ا
قدرت تفکیک مکان  30متر نقش ۀ یهن ۀ آب ب رای ب ازۀ
زمان  2012-2000و سایر کاربریها را رق ط ب رای س ال
 2010تولید کرده است.
)Global Land Cover (GlobCover

برنامۀ  GlobCoverنوع سرویس است که دادههای س ری
زمان بازتاب سح زمین و طبقهبندی یوش ش اراض در
مقیاس جهان برای سالهای  2006 2005و  2006را در
اختی ار م گ ذارد .در اج رای ای ن برنام ه ،س ازمانه ای
از جمل ه EEA, FAO, GOFC-
ب ینالملل متتلف

1. Global Land Cover Characterization
2. Global Land Cover Facility

GLCNMO4

دادهه ای ای ن نقش ۀ یوش ش اراض جه ان ب ه وس یلۀ
دبیرخانۀ  ISCGMو همکاری سازمان اطالعات جغراری ای
ژاین ( ،)GSIدانشگاه چیب ا (NGIAs ،)Chiba University
و کشورهای در حال توسعه ،توسعه داده شد .این دادهها با
اس تفاده از تص اویر م ادیس و تکنول وژی س نشش از دور
آمادهسازی شدند .این دادهها در  2نسته (نستهه ای  2و
 )3به صورت شبکههای  500متری (رواص  15ثانی های)
تهیه شدهاند.
GLS9

سازمان زمینشناس ای االت متح ده ( )USGSو س ازمان
هوان وردی و رض ای مل ای االت متح ده ( )NASAب ا
مشارکت یکدیگر از س ال  2006ت ا  2011ی ک یایگ اه از
دادههای نقشهبرداریشده از زمین در مقیاس جهان تولید
کردند .این نقشهها بر یایۀ سنشندهه ای م اهوارۀ لندس ت،
برای دورههای زمان متفاوت تولید شدند.
MODIS-based Global Land Cover Climatology

این دادهه ا در واق ع ن وع یوش ش اراض ب رای  10س ال
( )2010-2001را بر اساس محص ول از تص اویر م ادیس
( )MCD12Q1نشان م دهند .این نقش هه ا ب ا بیش ترین
دقت ممکن توسط بروکستن و همکاران برای این  10سال
تولید شده است [ .]20مقی اس ای ن نقش ه 0/5 ،کیل ومتر
است و برای ک نق ا دنی ا تولی د ش ده اس ت .در ادام ه،
خالصۀ ویژگ های سامانههای ارا هدهن دۀ نقش ۀ ک اربری
اراض در جدول  1ارا ه م شود:
3. GLOBAL LAND COVER DISTRIBUTION, BY
DOMINANT LAND COVER TYPE
4. Global Land Cover by National Mapping Organisations
5. Global Land Survey
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جدول  .0خالصۀ ویژگیهای سامانههای نقشۀ کاربری اراضی

نام محصول

بازۀ زمانی

LCtype

2010 2001

بازۀ
مکانی
جهان

قدرت
تفکیک

قدرت تفکیک مکانی

زمانی
ساالنه

 0/5کیلومتر

تعداد
کالس
17

توضیحات
https://landcover.usgs.gov/gl
obal_climatology.php

MODIS
)(MCD12Q1
 GeoCoverLand Cover

2012 2001

جهان

ساالنه

 0/5کیلومتر

17

https://reverb.echo.nasa.gov

2000 1660

جهان

ساالنه

 30متر

13

http://www.mdafederal.com/
geocover/geocoverlc

GLCC

1663 1662

جهان

ساالنه

20

https://lta.cr.usgs.gov/GLCC

GLCF

سال  1681تا
به امروز

محل و
جهان

ساالنه

16

http://glcf.umd.edu/data/

 1کیلومتر
((AVHRR

 1کیلومتر
)(MODIS,AVHRR

Global Land
Cover30
Meter

2012 2000

جهان

ساالنه

 30متر
لندست 7

7

https://landcover.usgs.gov/gl
c/

GlobeLand30

 2000و
2010

جهان

ساالنه

 30متر

10

http://www.globallandcover.
com/GLC30Download/inde
x.aspx

GLS

 2006تا
2011

جهان

ساالنه

سریهای لندست

7

GlobCover

2006 2005
و 2006

جهان

ساالنه

 300متر

23

Global Land
CoverSHARE

2013 1668

جهان

ساالنه

GLC2000

2000

جهان

ساالنه

FGGD

2007

جهان

ساالنه

بحث و نتایج
با توجه به اهداف مورد انتظ ار ،تص اویر انتت ابش ده بای د
قاب دسترس باشند ،از نظر رن و اقتصادی بهین ه ب وده و
کالسهای قاب قبول و بازۀ زمان مناسب داشته باش ند .از
اینرو ،با توجه به اهمیت سری زمان و کالسهای کاربری
اراض نقشههای سامانههای که اطالعات مناسب از آنه ا
موجود است ،انتتاب شده که در ادامه ،ب ا نت ای زمین و
نقشۀ تهیهشده به روش ش ءگرا مقایسه م شود .به منظور
مقایسۀ بهتر مساحتها در مرحلۀ بعد ،کاربری نقش هه ای
متتلد به شش کاربری (کشاورزی ،مرتع ،جنگ  ،اراض
بایر ،شهری و یهنۀ آب ) تشمیع شد.
نتایج استخراج الیۀ کاربری اراضی از تصاویر ماهوارهای

مشموعۀ خدمات عل م و دان ش کمیس یون اروی ا در س ال
 2000به بررس روند تغیی رات ک اربری اراض در س ح

MERIS ENVISAT

 1کیلومتر
 1کیلومتر
(5

AVHRR

)arc-minutes

11
31
7

https://lta.cr.usgs.gov/GLS

_http://due.esrin.esa.int/page
globcover.php
http://www.fao.org/geonetw
ork/srv/en/main.home?uuid
=ba4526fd-cdbf-4028-a1bd5a559c4bff38
http://forobs.jrc.ec.europa.eu
/products/glc2000/products.
php
http://geomatics.nlr.nl/unsdi/
srv/eng/

کرۀ زمین برای سال  2000تحت عن وان « »GLC2000ب ا
استفاده از ماهوارۀ  AVHRRیرداخت .نتای خروج ای ن
نقشه در حوضۀ دریاچۀ ارومیه (شک  )1نش ان داده ش ده
است که از میان طبقهبندیهای متتل د ک اربری اراض ،
حداکار مساحت ب ه مرت ع ( 37217کیلومترمرب ع) تعل
دارد .سایر ک اربریه ای کش اورزی ،اراض ب ایر ،جنگ ،
شهری و یهنۀ آب بهترتی ب ب ا مس احت ،1600 ،11432
 318 ،20و  850کیلومتر است.
این نقشه با قدرت تفکیک مک ان ی ک کیل ومتر در ب ین
محصوالت معرر شده با  31کالس یک از کاربریهای متنوع
را ارا ه داده است GLCF .با هدف تولید دادههای علوم زمین
با تکی ه ب ر س نشش از دور ،مشموع های نقش ه را در اختی ار
کاربران قرار م دهد که از این جمل ه م ت وان ب ه اس تتراج
کاربریهای اراض در  16کالس با اندازۀ ییکس یک کیلومتر
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اشاره کرد GLCF .برای تولید نقشۀ کاربری اراض از اطالعات
سنشندۀ  AVHRRو سنشندۀ  MODISاستفاده م کن د ک ه
اطالعات مربو ب ه س نشندۀ  MODISب ا ررم ت GeoTIFF
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برای سالهای  2001تا  2012در دسترس اس ت .نقش ۀ ای ن
مرکز برای حوضۀ دریاچۀ ارومیه به کالسهای کشاورزی ،بایر،
مرتع ،شهری و یهنۀ آب تقسیم شده است (شک .)2

شکل  .0نقشۀ کاربری اراضی GLC2000

شکل  .2نقشۀ کاربری اراضی GLCF
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شکل  .3نقشۀ کاربری اراضی Globcover 2005/2006

شکل  .4نقشۀ کاربری اراضی Globcover2009

آژانس رضای ارویا  )ESA(1با اس تفاده از طبق هبن دی
تصاویر سنسور  MERISاقدام به تهیۀ نقشۀ کاربری اراض
کرده است .سح اراض کشاورزی محاس بهش ده در ای ن
یروژه شام مشم وع اراض زراع و ب اغ (آب و دی م)
ح دود  28765و  26367کیلومترمرب ع م ش ود ک ه ب ا
تصاویری با قدرت تفکیک مک ان  300مت ر و مرب و ب ه
سالهای ( 2006 2005شک  )3و ( 2006شک  )4تهیه
شده است.
1. European Space Agency

سح کل سایر کاربری اراض از جمله مرتع ،اراض ب ایر،
جنگ  ،شهری و یهنۀ آب مربو ب ه حوض ۀ دریاچ ۀ ارومی ه
معادل  12 ،3336 ،2228 ،12360و  4663کیلومترمرب ع در
س ال  2006 2005و  12 ،3627 ،3746 ،6682و 4686
کیلومترمربع در سال  2006است .در این یروژه بهترین قدرت
تفکیک مکان نسبت به سایر یروژهها وجود دارد.
 ،Global Land Cover-SHAREیک دیگر از محص والت
کاربری اراض است (شک  )5که  11کالس با تفکیک مک ان
 1کیلومتر دارد .این ی روژه ب ا مش ارکت  FAOانش ام ش ده و
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ب هروزت رین نقش ۀ ک اربری اراض ( )2014در ب ین س ایر
محصوالت است .نت ای ای ن ی روژه نش ان م ده د مشم وع
مساحت بتش کشاورزی معادل  6600کیلومترمربع است.
در بین محص والت س نشندۀ (MODIS)MCD12Q1
ییرامون طبقهبندی کاربریهای سح زمین اقدام به تولید
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نقشۀ کاربری اراض برای سالهای  2000ت ا  2012ش ده
است .این محصول با ق درت تفکی ک مک ان  500مت ر ،از
بهترین کاربریهای اراض موج ود اس ت (ش ک  )6و 17
کالس کاربری متتل د دارد .ب رای س ال  2010مس احت
کاربری کشاورزی برابر با  5035کیلومترمربع است.

شکل  .9نقشۀ کاربری اراضی Global Land Cover-SHARE

شکل  .8نقشۀ کاربری اراضی )MODIS (MCD12Q1
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دادههای  LCtypeنوع یوشش زمین را ب رای  10س ال
( )2010-2001ب ا اس تفاده از مشموع ه MCD12Q1
توصید م کند .این نقشه با انتتاب هر ییکس  ،سع دارد
طبقهبندی یوش ش زم ین را ب ا بیش ترین اطمین ان کل
محاسبه کند (شک .)7

مساحت محص والت ک اربریه ای اراض متتل د ب ه
تفکیک کاربریهای کشاورزی ،مرتع ،جنگ  ،اراض ب ایر،
شهری و یهنۀ آب در جدول  2و شک  8نمایش داده شده
است.

شکل  .8نقشۀ کاربری اراضی LCtype

جدول  .2مساحت کاربریهای محصوالت سامانههای مختلف
محصوالت
جهانی
کاربری

GLC2000

GLCF

Globcover

FGGD

GLCSHARE

MODIS
()MCD12Q1

LCtype

اراضی
سال
کشاورزی
مرتع
اراض بایر
جنگ
شهری
یهنۀ آب

2000
11432
37217/3
1600/6
20/3
318
846/8

2010
2838/7
44636/4
------164/6
3606/7

2005/2006
28764/6
12386/6
2228
3336/4
12/1
4663/4

2006
26367/2
6682
3748/6
3626/6
12/2
4686/1

2007
8212/5
38556/1
---66/5
130/1
4466/6

2014
6866/5
38106/6
1362/6
640/6
336/2
4366/6

2010
5034/6
42327/3
3/5
16/6
567/1
3808/4

2010
4321/4
42313/1
---64/3
566/8
4456/8
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Globecover 2009

Globcover 2006

GLCF

GLC2000

(MODIS)MCD12Q1

LCtype

GLC-SHARE

FGGD

شکل  .8درصد مساحت سامانههای مختلف

بررسی کیفیت نقشههای کاربری اراضی

در نقشههای کاربری اراض تولیدشده توس ط س امانهه ای
متتلد م توان بهخوب تغیی رات ایشادش ده تح ت ت أثیر
تعداد کالسه ا را مش اهده ک رد .از س وی دیگ ر ،س حوح
متتلد کاربری اراض با توجه ب ه ق درت تفکی ک مک ان
رابحۀ مستقیم با بهبود دقت نتای دارد که این ب ه معن ای
ارزایش میزان دقت ناش از ق درت تفکی ک مک ان اس ت.
همین امر م تواند بهعنوان یک از عوام مؤثر در انتت اب
نقشۀ مناسب باشد و باعث ایشاد تغییرات جدی در ارتب ا
با تعداد کالس در سح حوضه است.
در نقشههای کاربری اراض کالسهای متتلف وج ود دارد
و همانطور که اشاره شد ،تعداد کالس به دلی آنک ه م توان د
ناش از دقت بیش تر در تفکی ک ک اربریه ای متتل د باش د،
اهمیت م یابد .در محصوالت بررس شده مشاهده م ش ود ک ه
تعداد کالسهای محص ول ک اربری  GLC2000ب ا  31ک الس
بیشترین تمایز در کاربریهای متتلد ایشاد کرده اس ت و ی س
از آن ،محصوالت Globcoverو GLCFب ا  23و  16و MODIS
با  17کالس قرار دارد و در نهایت ،کمترین تع داد ک الس ب ا 7
کاربری برای محصول  FGGDاس ت .در ب ین ای ن محص والت،
جز نقشۀ  ،GLC2000تعداد کالسها ب هص ورت قاب ت وجه
نسبت به یکدیگر تغییر ییدا نم کند و در عین حال ،در منحق ۀ
محالعهشده نیز این تمایز کمتر م شود .این ام ر س بب ک اهش
تأثیر تعداد کالس در نقشهه ای طبق هبن دی اراض ب ه دلی
بارزسازی کیفیت محصوالت م شود.

در ارتبا با قدرت تفکیک مکان  ،یک اندازۀ ثابت بین
محصوالت متتل د ک اربری اراض وج ود دارد و معم والً
بیشتر محصوالت دارای قدرت تفکیک مکان یک کیل ومتر
هس تند .در ای ن ب ین ،محص والت س نشندۀ  MODISو
 Globecoverبا ییکس س ایز  500و  300مت ر مش اهده
م شود .محصول  GlobLand30به علت استفاده از تصاویر
 Landsatبا اندازۀ ییکس  30متر بهت رین کیفی ت را دارد،
ول تصاویر آن قاب دسترس نیست.
از سوی دیگر ،سری زمان در محالع ۀ حاض ر اهمی ت
زیادی دارد .بیشتر محصوالت دارای سری زم ان مناس ب
نیس تند .در ای ن ب ین ،محص والت  MODISو  GLCFب ا
داشتن بازۀ زمان بین سالهای  2000تا  2012بیش ترین
سری زمان را دارند که م تواند کم ک ش ایان در زمین ۀ
تعیین سری زمان تغییرات کاربری اراض کند.
مقایسۀ همخوانی نقشهها با نقشۀ کاربری تولیدشدده بده
روش شیءگرا

با توجه به جدول  ،3محصول  LCtypeهمت وان بیش تری ب ا
نقشۀ کاربری تولیدش ده ب ه روش ش ءگ را دارد .در هم ین
راستا ،سحوح زیر کشت اراض کشاورزی محص والت LCtype
ب ا نت ای نقش ۀ تولیدش ده در حوض ۀ آبری ز دریاچ ۀ ارومی ه
اختالف ناچیزی دارد ،در حال که ب ین محص والت  GLCFو
 Globcoverب ا نت ای نقش ۀ تولی دش ده تم ایز چش مگی ری
مشاهده م شود تا جای که مساحت این کاربریه ا در س ال
 2010حدود  35درص د کمت ر از ک اربری تولیدش ده ب رآورد
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شده است .در کاربری مرتع نتای محصوالت متتلد به نقش ۀ
تولیدشده نزدیکتر شده است تا جای که با وجود تفاوت قاب
توجه نقشۀ  GLCFدر اراض کش اورزی ،هم ین محص ول در
مرتع حدود  5درصد اختالف در برآورد را نش ان م ده د .ب ا
اینوجود Globcover ،بیشترین اختالف را دارد ت ا ج ای ک ه
مساحت مراتع را از سح زیرکش ت نی ز کمت ر ب رآورد ک رده
است و مساحت قاب توجه را به اراض ب ایر اختص اد داده
که بیانگر ناتوان برای تمایز اراض بایر با مرتع ب وده اس ت .در
این بین ،همچنان بهترین تحاب با نتیشۀ مربو ب ه محص ول
 LCtypeب وده و ی س از آن MODIS)MCD12Q1( ،ب رآورد
خوب داشته است.
در حال که محصوالت  GLCFو  LCtypeمس احت را
برای اراض بایر اختصاد ندادهاند Globcover ،با اخ تالف
کمتر از  600کیلومترمربع نتیشۀ نزدیکتری ب ا خروج
نقشۀ ش ءگرا دارد .در بررس یهنۀ آب نیز مش تص ش د
همۀ محصوالت ،مساحت بیشتری نسبت به نقشۀ ک اربری
اراض ش ءگرا را برای این کاربری اختص اد دادهان د ک ه
ب هترتی ب ( MODIS)MCD12Q1و  GLCFمق ادیر

نزدیکتری نسبت به نقشۀ تولیدی در سال  2010داشتند.
در این بررس رقط  GLC-SHAREبا نقشۀ تولیدش ده
به روش ش ءگرا در سال  2014قاب مقایسه است .در بین
کاربریها ،مرتع بهترین انحباق را در ای ن دو نقش ه دارد و
اختالف بیش از  2500کیلومترمربع در اراض کش اورزی
بیشترین اختالف را نشان م دهد.
نتای بهدستآمده میان مقادیر محاسبهش ده ب ا وج ود
سازگاری مناسب با محالعات یادشده در برخ ک اربریه ا
اختالف عددی قاب توجه با آنان دارد .موارد بح ثش ده
نش ان م ده د ک اربری  LCtypeو ی س از آنMODIS ،
تحاب بهتری نسبت به سایر کاربریه ا ب ا نقش ۀ ک اربری
اراض تولیدشده به روش ش ءگرا دارد.
ب همنظ ور مقایس ۀ بهت ر نقش هه ای ک اربری اراض
محصوالت جهان  ،نقشۀ تولیدش ده ب ه روش ش ءگ را در
قالب مشموعه واحد در ش ک  6نم ایش داده ش ده اس ت.
برای این منظور ،همۀ کاربریهای متتل د در نقش هه ای
کاربری اراض به  6کاربری (کشاورزی ،مرتع ،بایر ،جنگ ،
شهری و یهنۀ آب ) محدود شدند.

جدول  .3مقایسۀ نتایج سامانههای منتخب با نقشۀ تهیهشده به روش شیءگرا
GLCF

سال
کشاورزی
مرتع
اراض بایر
جنگ
شهری
یهنۀ آب

2010
2838/7
44636/4
------164/6
3606/7

Globcover

2006
26367/2
6682
3748/6
3626/6
12/2
4686/1

MODIS
()MCD12Q1

LCtype

GLCSHARE

2010
5034/6
42327/3
3/5
16/6
567/1
3808/4

2010
4321/4
42313/1
---64/3
566/8
4456/8

2014
6866/5
38106/6
1362/6
640/6
336/2
4366/6

شکل  .5مقایسۀ نقشههای کاربری اراضی محصوالت جهانی

Object oriented

2010
4306/7
41125/1
3174/7
------3211/3

2014
4165/1
43281/0
2615/2
------1724/7

کردی و همکاران :بررسی و مقایسۀ پایگاه دادۀ نقشههای کاربری اراضی در حوضۀ آبریز دریاچۀ ارومیه
مقایسۀ همخوانی نقشهها با آمار سایر مطالعات

در این بتش مقادیر س ح زی ر کش ت محص والت جه ان
ارا هشده در این محالعه با مقادیر محاسبهش ده در محالع ات
ییشین ارزیاب و تحلی شد .نکت ۀ مه م ،تف اوت س اله ای
مورد نظر در این محالعه از نظر زم ان ب ا محالع ات ییش ین
است .با اینحال ،با استفاده از مقایسۀ ساله ای نزدی ک ب ه
سال م ورد نظ ر ،م ت وان ب ه ص ورت غیرمس تقیم نت ای
بهدستآم ده را ب ا س ایر محالع ات بررس و ارزی اب ک رد.
محصول کاربری اراض  GLC-SHAREدر ای ن محالع ه در
سال  2014مقدار مساحت سح زیر کش ت را ح دود 660
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هزار هکتار تعیین کرده ،اما خسروش اه و همک اران مق دار
این اراض را در سال  360 ،1362هزار هکت ار ب ا دق ت 87
درصد برآورد کردند .برای س ال  2010نی ز در ای ن محالع ه
مقدار مساحت اراض زراع مقادیر متتلف را نشان م دهد
و در محالعات صورتگررت ه توس ط یژوهش کدۀ محالع ات و
تحقیقات من ابع آب و ش رکت مهندس آشناس امانه []21
مقدار  460هزار هکتار ب ا دق ت  50ت ا  87درص د محاس به
شده که ب ه نت ای محص والت  MODISو  500( LCtypeو
 430هزار هکتار) نزدیکتر است (جدول .)4

جدول  .4مقایسۀ نتایج سامانههای منتخب با مطالعات در حوضۀ دریاچۀ ارومیه

سال
کشاورزی
مرتع
اراض بایر
جنگ
شهری
یهنۀ آب

GLCF

Globcover

MODIS

LCtype

2010
2838/7
44636/4
------164/6
3606/7

2006
26367/2
6682
3748/6
3626/6
12/2
4686/1

2010
5034/6
42327/3
3/5
16/6
567/1
3808/4

2010
4321/4
42313/1
---64/3
566/8
4456/8

بررس ج دول  4اخ تالف موج ود می ان مق ادیر
محاسبهش ده در محالع ات گذش ته و محص والت آم اده را
نش ان م ده د .در ای ن محالع ه مرت ع ب رای محص والت
اختالف قاب توجه با نتای محالعات یژوهشکدۀ محالعات
و تحقیق ات من ابع آب [ ]22و ش رکت آشناس امانه دارد.
همچنین ،کاربریهای جنگ و اراض ب ایر نی ز همت وان
قاب قبول با نتای محصوالت آماده ندارد و ای ن در ح ال
است که نتای در بتش کاربریه ای ش هری و یهن ۀ آب
بهتر است و نتای  MODISو شرکت آشناسامانه در این دو
کاربری انحباق بهتری دارند.
نتیجهگیری
در محصوالت بررس شده مشاهده م شود ک ه محص والت
کاربری اراض  31( GLC2000ک الس)23( Globcover،
ک الس) 16( GLCF ،ک الس) و  17( MODISک الس)
بهترتیب بیشترین تعداد کالس را دارند و محصول FGGD
با  7کاربری متتلد کمترین تعداد کالس را نشان م دهد.
محص والت متتل د ج ز محص والت س نشندۀ  MODISو

پژوهشکده مطالعات و
تحقیقات منابع آب
1388
13670
16250
6360
---380
3580

آشناسامانه
1388
15530
26330
4070
3/2
840
3680

( Globecoverب ا ییکس س ایز  500و  300مت ر) دارای
قدرت تفکیک مکان ی ک کیل ومتر هس تند .ب زر،ت رین
سری زمان تولی د نقش ۀ ک اربری اراض نی ز مرب و ب ه
محصوالت  MODISو  GLCFاست ک ه ب ازۀ زم ان ب ین
 2000تا  2012را ررا م گیرد.
با توجه به نتای محالعه ،محص ول  LCtypeهمت وان
بیشتری ب ا نقش ۀ تولی دی ب ه روش ش ءگ را را دارد .در
همین راستا ،سحوح زیر کشت اراض کشاورزی محصوالت
 LCtypeبا نتای نقشۀ ش ءگ را در حوض ۀ آبری ز دریاچ ۀ
ارومی ه اخ تالف ن اچیزی دارد و در ک اربری مرت ع نت ای
محصول  GLCFاختالر حدود  5درصد با نقشۀ ش ءگ را
دارد Globcover .در اراض بایر نزدی کت رین مق دار را از
نظر اندازۀ مساحت با نقشۀ تولیدی دارد .در یهنۀ آب نی ز
بهترتیب  MODISو  GLCFمقادیر نزدیکتری نس بت ب ه
نقشۀ تهیهشده به روش ش ءگرا در س ال  2010داش تند.
در مشموع ،نتای محصوالت  LCtypeو  MODISبیشترین
درصد تحبی را با نقشۀ تولیدشده دارند.
در این بررس رقط  GLC-SHAREب ا نقش ۀ ک اربری
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 در ب ین.تولیدشده به روش ش ءگ را قاب مقایس ه اس ت
 مرتع بهترین انحباق را در ای ن دو نقش ه دارد و،کاربریها
.کشاورزی بیشترین اختالف را نشان م دهد
در بررس مقادیر س ح زی ر کش ت محاس بهش ده در
محصوالت اشارهشده با مقادیر محاس بهش ده در محالع ات
GLCییش ین مش تص ش د محص ول ک اربری اراض
 مق دار مس احت2014  در این محالع ه در س الSHARE
، هزار هکتار تعیین کرده660 سح زیر کشت را نزدیک به
اما خسروشاه و همکاران مق دار ای ن اراض را در س ال
 نی ز یژوهش کدۀ2010  هزار هکتار و در سال360 ،1362
محالع ات و تحقیق ات من ابع آب و ش رکت مهندس
 ه زار هکت ار460 آشناسامانه مق دار اراض کش اورزی را
)MCD12Q1( محاسبه کردن د ک ه ب ه نت ای محص والت
. نزدیکتر استLCtype  وMODIS
در این محالعه مشتص شد کاربری مرتع در محصوالت
 اختالف قاب توجه با نت ای محالع ات یژوهش کدۀ،آماده
.محالعات و تحقیقات منابع آب و ش رکت آشناس امانه دارد
 کاربریهای جنگ و اراض ب ایر نی ز همت وان،همچنین
قاب قبول با نتای محصوالت آماده ندارد و ای ن در ح ال
است که نتای در بتش کاربریه ای ش هری و یهن ۀ آب
 و ش رکتMODIS)MCD12Q1( بهت ر اس ت و نت ای
.آشناسامانه در این دو کاربری انحباق بهتری دارند
،برای انتتاب بهترین محصول از بین موارد اش ارهش ده
نتای بهدستآمده از این بتش در ارتب ا ب ا ویژگ ه ای
متتلد مد نظر نقشۀ کاربری اراض نشان م دهد محصول
 در برابر محصوالت سایر محالعاتMODIS)MCD12Q1(
.عملکرد بهتری دارد
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