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 چکیده

هاي انساني، عدم تعادل فضايي و توسعه فیزيکي ناموزون در گستره مناطق شهري، باعث شده پايش تغییرات کاربري اراضي در اثر فعالیت

هاي مربوط به انجام بررسيريزان شهري باشد. در اين پژوهش به منظور ترين دغدغه مديران و برنامهتغییرات کاربري زمین يکي از اصلي
هاي سنجش از دوري و اطالعات جغرافیايي داوطلبانه استفاده سنجي اطالعات جغرافیايي داوطلبانه تغییرات کاربري اراضي از ترکیب دادهصحت

و تصاوير گوگل  5201و  1020، 2008 هايبراي سال  IRSماهوراه  ،2005براي سال  ORBVIEW-3تصاوير ماهواره  شده است. بدين جهت
سنجي اطالعات يکي از موضوعات مورد بحث در زمینه صحت .به عنوان پايگاه داده مرجع بکار گرفته شده است 2019تا  2011ارث از سال 

ابي کیفیت هاي مختلفي براي ارزيباشد. معیارها و شاخصاراضي مربوط به کیفیت اين اطالعات مي در پايش تغییرات کاربريجغرافیايي داوطلبانه 
معیار تمامیت، دقت مکاني و دقت شکلي  3هاي تغییريافته ارائه شده است که در اين تحقیق در زمینه صحت سنجي کاربري VGIپارامترهاي 

ي و مقايسه ها مورد ارزيابي قرارگرفته است. مقاله حاضر با هدف ارزيابي کیفیت اطالعات جغرافیايي داوطلبانه مربوط به تغییرات کاربري اراضداده
افراد در فرايند  ياستفاده از دانش محلهاي مرجع صورت گرفته است. در واقع اي به عنوان دادهتصاوير ماهوارههاي تولید شده از نتايج آن با داده

باعث توجه ي، نینشمثل گسترش شهر ييهادهيبهتر در برابر پد يریگمیو تصم تيريبه هنگام بودن اطالعات جهت مد تیو اهم يشهر يزيربرنامه
به منظور ارزيابي و اعتبارسنجي . در اين پژوهش شده است در زمینه تغییرات کاربري اراضي داوطلبانه ييایاطالعات جغراف تیبردن به اهم يو پ

بررسي گرديد. سپس به منظور  اي از مراکز ذيربط اخذ و اقدام به استخراج و تفکیک اراضي موردابتدا تصاوير ماهوارههاي جغرافیايي داوطلبانه، داده
اي تحت وب طراحي تا کاربران بعد از ثبت اطالعات شخصي و اطالعات مربوط به کاربري، اقدام به ترسیم هاي داوطلبانه، سامانهآوري دادهجمع

گرديد. بر اساس نتايج بدست آمده،  ها محاسبهها مورد بررسي قرار گرفت. در اولین گام تمامیت دادهعوارض مربوطه نمايند. در نهايت کیفیت داده
شود به شويم از دقت آن کاسته ميو هر چقدر از زمان حال دورتر مي باشدهاي مختلف متفاوت ميهاي داوطلبانه در سالمیزان تمامیت داده

درصد  25اين رقم به  1386ال هاي مرجع کامال همپوشاني داشت اما در سهاي داوطلبان با دادهدرصد از داده 72.7، 1397در سال طوري که 
براي ارزيابي اين پارامتر از روش فاصله مرکزي استفاده شده است. نتايج حاصل از ها محاسبه گرديد. کاهش يافت. در گام بعدي دقت مکاني داده

 0.09و  14.37به ترتیب فاصله  دهد که بیشترين و کمترينهاي مرجع نشان ميهاي داوطلب با مرکز پلیگون دادهداده فواصل بین مرکز پلیگون
توان گفت که هر دو پايگاه مي 0.61هاي داوطلب مورد بررسي قرار گرفت. با توجه به انحراف معیار متر بوده است. در آخرين گام دقت شکلي داده

براي مطالعات مربوط به تغییرات  VGIهاي توان نتیجه گرفت که دادهداده از لحاظ دقت شکلي تفاوت قابل توجهي با هم دارند. به طور کلي مي
 تواند مناسب باشند در صورتي که تصاوير مورد استفاده از قدرت تفکیک مکاني بااليي برخوردار باشند.کاربري اراضي مي

 اي، فناوري وب سرويس، تصاوير ماهوارهVGIهاي کیفیت اطالعات جغرافیايي داوطلبانه، مولفهواژگان کلیدی: 
                                                           

 نويسنده رابط  *
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 مقدمه -1

 اخصوصهاي جديد امروزه با به وجود آمدن فناوري

آوري فراگیري استفاده از آن امکان تولید و جمعو  2.01وب

ها و اطالعات توسط تمامي افراد حتي افراد غیر داده

هاي اطالعات متخصص فراهم شده است. با توسعه سامانه

هاي مکاني و آشکار شدن اهمیت و کاربردهاي آن، انگیزه

گان، کنندزيادي براي تولید اطالعات مکاني توسط مشارکت

سامانه اطالعات جغرافیايي مبتني بر . [1]است فراهم شده

هايي اشاره دارد که اطالعات به روش 2مشارکت مردمي

اي منطقه و هاي شهريريزيبرنامهمکاني را براي انواع 

استفاده از سیستم اطالعات مکاني بر . [2]کندمي فراهم

روي وب به کاربران امکان انجام آنالیزهاي مکاني و قابلیت

هاي اطالعات سامانه. [3]دهدنظیر بزرگنمايي را نیز ميهاي 

رهاي توانمندي را براي مبنا از اين منظر ابزا مکاني وب

دهند. در هاي مشارکتي در اختیار افراد قرار ميريزيبرنامه

، با درک نقش انسان 2007همین راستا گودچايلد در سال 

حتي با کمترين تخصص و دانش در تولید اطالعات مکاني، 

ها را به را مطرح کرد. او انسان VGI3اي به نام مفهوم تازه

توانند محیط اطراف خود د که ميکنحسگرهايي تشبیه مي

را حس کرده و اطالعاتي را در خصوص اين محیط تولید و 

هاي هاي جغرافیايي داوطلبانه، داده. داده[4]منتشر کنند

هستند که توسط تعداد زيادي از کاربران  4بازمتن

 .[5]اي و عموم مردم ثبت شده استغیرحرفه

هاي سنتي که توسط هاي مکاني به روشتولید داده

گیرد هاي دولتي و خصوصي صورت مينهادها و سازمان

هايي چون از دقت و صحت بااليي اگر چه داراي مزيت

باشند اما به دلیل نبود نیروي متخصص، برخوردار مي

هايي محدوديت ها، بابر بودن تولید دادهبر و زمانهزينه

آوري امروزه با توسعه و پیشرفت فن. [6]مواجه بوده است

اين امکان براي کاربران اينترنتي فراهم  2.0در زمینه وب 

. [7]شده است تا خود بتوانند تولیدکننده اطالعات باشند

ها منجر به تغییر الگوي عالوه بر اين، نتیجه اين پیشرفت

ها از حالت باال به پايین يعني از سوي دولت به تولید داده

باال يعني از سوي مردم به سوي مردم، به حالت پايین به 

 .[4]سوي دولت شده است

                                                           
1 Web 2.0 

2 Public Participation GIS   

3 Volunteered Geographic Information 
4 Open Source 

با توجه به تغییرات صورت گرفته و جهت پر کردن 

فضاهاي ايجاد شده بین رويکرد سنتي و رويکرد جديد و 

هاي سنتي همچنین بهبود مشکالت مطرح شده در روش

استفاده از اطالعات جغرافیايي داوطلبانه به عنوان روش سريع، 

. [8]طالعات ضروري استبدون هزينه و بهنگام جهت تولید ا

هاي مردم گستر، اغلب افراد اما از آنجا که کاربران داده

رعايت استانداردهاي ها را بدون غیرمتخصص هستند که داده

گونه هیچ کنند، اين امر موجب گرديد تاآوري ميموجود جمع

. [9]ها وجود نداشته باشدنظارتي بر کنترل کیفیت داده

، يکي از VGIهاي بنابراين عدم آگاهي از کیفیت داده

گردد و ضروري است که ها تلقي ميهاي اين دادهمحدوديت

هزينه، به عنوان يک جايگزين ارزان و کم VGIبدانیم آيا 

هاي مکاني تواند با دادهعلیرغم عدم آگاهي از کیفیت آن، مي

داراي قابلیت اطمینان باال، رقابت کنند. پاسخ به اين سوال 

، نسبت VGIهاي مستلزم اين است که پیش از استفاده از داده

هدف اصلي اين بنابراين  به کیفیت آن اطمینان حاصل کنیم.

هاي جغرافیايي کیفیت داده پژوهش، اعتبارسنجي و ارزيابي

اي به منظور شناسايي داوطلبانه با کمک تصاوير ماهواره

به عبارت ديگر، اين پژوهش  باشد.تغییرات کاربري اراضي مي

هاي جغرافیايي داوطلبانه و در صدد مقايسه نتايج حاصل از داده

اي است تا نشان دهد اطالعات جغرافیايي تصاوير ماهواره

 چه میزان دقتي برخوردار هستند.  داوطلبانه از

اي به بر اساس اطالع نگارنده، تاکنون هیچ مطالعه

با تصاوير  VGIهاي منظور ارزيابي و اعتبارسنجي داده

سنجش از دوري براي شناسايي و پايش تغییرات کاربري 

 است.اراضي ساخته شده، نپرداخته 

 پیشینه تحقیق -2

ترين مانع بزرگ VGIهاي عدم اطمینان از کیفیت داده

برداري و ديگر توسط سازمان نقشه ها،در استفاده از اين داده

به همین منظور مطالعات . [10]باشدهاي دولتي ميسازمان

متعددي جهت ارزيابي دقت اطالعات جغرافیايي داوطلبانه 

دقت  2010براي مثال هاکلي در سال صورت گرفته است. 

را مورد ارزيابي  OS6 و OSM5 هندسي و تمامیت پايگاه داده

قرار دادند. در اين پژوهش شهر لندن به عنوان منطقه مورد 

دهد که ها نشان ميمطالعه انتخاب شده است. تجزيه و تحلیل

                                                           
5 Open Street Map 
6 Ordnance Survey 
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باشد مي نسبتا دقیق OSMاطالعات موجود در پايگاه داده 

متر از لحاظ دقت هندسي با  6زيرا به طور متوسط تقريبا 

اختالف دارد، همچنین  OSداده  هاي ثبت شده در پايگاهداده

درصد از عوارض در هر دو پايگاه داده موجود  80نزديک به 

(، به منظور ارزيابي 2013وانگ و همکاران ). [11]باشد مي

در شهر ووهان چین، دو پارامتر دقت  OSM هايادهصحت د

ها را مورد بررسي قرار دادند. نتايج هندسي و تمامیت اين داده

هر دو پارامتر  1هاي سطح پايینحاکي از اين بود که در جاده

هاي باشند. در مقابل، در جادهاز دقت کمي برخوردار مي

از دقت  OSMهاي و شبکه ترافیک شهري، داده 2سطح باال

هندسي و تمامیت بااليي برخوردار بود بنابراين بر اساس نتايج 

در بروز  OSMهاي توان گفت که استفاده از دادهها ميتحلیل

 .[12]باشند رساني پايگاه داده ترافیک شهري مناسب مي

 OSMهاي ( کیفیت داده2014اي سیبريتز )در مطالعه

هاي مرجع در آفريقاي جنوبي مورد در مقايسه با دادهرا 

بررسي قرار داد. هدف از برآورد کیفیت در اين تحقیق، 

هاي مرجع تلفیق با دادهدر  OSMهاي بررسي توانايي داده

با  OSMاست. همچنین با فرض پذيرفتن سازگاري 

هاي هاي مرجع و توانايي آن در به روزرساني نقشهداده

موجود، معیارهاي دقت هندسي، دقت معنايي، کامل بودن 

عوارض خطي و دقت موضوعي عوارض مسطحاتي بررسي 

و سپس معیارهاي کیفي نظیر به روز بودن عوارض خطي 

مسطحاتي ارزيابي شدند. نتايج به دست آمده حاکي از  و

ي ديگري براول در مطالعه. [13]رد فرضیه اين تحقیق است

 VGIهاي ( دقت مکاني و تمامیت داده2016و همکاران )
با پايگاه داده مرجع را مورد ارزيابي قرار دادند. نتايج نشان 

از  VGIهاي داد کیفیت پارامترهاي مورد بررسي دادهمي

هاي باشد. میزان تمامیت داده صحت بااليي برخوردار مي

د کاهشي را داوطلبان از مرکز شهر به نواحي پیراموني رون

دهد در حالي که دقت مکاني در تمامي نواحي نشان مي

 .[14] باشد مورد مطالعه تقريبا از روند ثابتي برخوردار مي

دقت مکاني  (،2018ديگري براولي و زامبوني ) در مطالعه

مورد  OSMهاي در داده 3و تمامیت زيربناي ساختمان

شه بررسي قرار گرفت. در اين پژوهش يک روش تناظريابي نق

 تقريباهاي ساختمان ارائه شد. براي بررسي دقت مکاني اليه

میلیون  2.8با  OSMمیلیون ساختمان در پايگاه داده  1

                                                           
1 Low level road 

2 High-level roads 
3 Building Footprints 

ساختمان در پايگاه داده مرجع مورد تناظريابي قرار گرفت. 

هاي داد که دقت مکاني ساختماننتايج تناظريابي نشان مي

حداقل سازگاري را با پايگاه داده  OSMموجود در پايگاه داده 

ها، تعداد تجزيه و تحلیل دادهنتايج مرجع دارد. بر اساس 

پايگاه  اماهايي که در پايگاه داده مرجع وجود داشت ساختمان

تخمین زده درصد  57حدودا ها بود فاقد آن اليه OSMداده 

هاي موجود در پايگاه درصد از ساختمان 9. در مقابل تنها شد

 .[15] نداشت در پايگاه داده مرجع وجود OSM داده

 مبانی نظری -3

 اطالعات جغرافیایی داوطلبانه -3-1

، با درک نقش انسان حتي با 2007گودچايلد در سال 

کمترين تخصص و دانش در تولید اطالعات مکاني، مفهوم 

اطالعات جغرافیايي  را مطرح کرد. VGIاي به نام تازه

داوطلبانه به عنوان ابزاري براي ايجاد، گردآوري و انتشار 

هاي جغرافیايي که به صورت داوطلبانه توسط مردم داده

هاي جغرافیايي . داده[4]شوندارائه شده، تعريف مي

شود که توسط کاربران و ا شامل ميداوطلبانه، اطالعاتي ر

کنندگان غیرمتخصص به صورت داوطلبانه تهیه، مشارکت

اطالعات جغرافیايي  شود. سامانهآوري و بهنگام ميجمع

هاي اخیر پديده کامال جديدي را در تولید داوطلبانه در سال

هاي مکاني تعريف کرده است که به عنوان مشارکتي داده

. از سال [16]شوندديد، تلقي مييک منبع اطالعاتي ج

اطالعات جغرافیايي داوطلبانه به به بعد، استفاده از  2007

تدريج افزايش يافته و يک پايگاه داده بزرگي را در استفاده 

از اين منبع اطالعاتي به وجود آورده است. براي مثال تعداد 

هاي قبل از در سال OSMکاربران ثبت نام شده در سامانه 

 2020هزار نفر بوده است اما در سال  200، کمتر از 2010

 . [17]میلیون نفر رسیده است 6ه بیش از اين رقم ب

اجزای تشکیل دهنده سیستم اطالعات  -3-2

 جغرافیایی داوطلبانه

توانند به عنوان محیطي براي مي VGIهاي سیستم
تولید اطالعات مکاني در نظر گرفته شوند. يک سیستم 

VGI نوع خاصي از سیستم اطالعاتي (IS)4  است. که در
هاي استفاده شده براي اي از روشبه عنوان مجموعه ISآن 

                                                           
4 Information System 
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سازي، بازيابي، دستکاري و نمايش اخذ، انتقال، ذخیره
ه بخش اصلي تکنولوژي، شود و از ساطالعات تعريف مي

 . [18]هاي سازماني تشکیل شده استفرايندمردم و 

3-3- OSM نمونه بارز اطالعات جغرافیایی داوطلبانه 

OSM
است که با هدف  متن باز VGIيک پروژه  1

جغرافیايي در رايگان از اطالعات  آوري پايگاه دادهجمع
توان به يک هاي آن ميسراسر دنیا به وجود آمد. از ويژگي

شود، ها بکار برده ميسرور اصلي که براي نگهداري داده
کننده که به عنوان حسگرهاي جغرافیايي تعدادي مشارکت

اي که براي ويرايش اطالعات کنند و شبکهعمل مي
. اين پروژه در آگوست [19]شود، نام برداستفاده مي

کلید خورد. او به  2در لندن توسط استیو کاست 2004

منظور حل مشکلي که کاربران در اخذ، پردازش و توزيع 

روبرو بودند  NMA4يا OS3 هاي جغرافیايي با منابعداده

 .[20]رايگان را فراهم کرده است اين پايگاه داده

 VGIهای های مرتبط با سامانهمزایا و چالش -3-4

هاي استفاده از اطالعات ترين مزيتيکي از بزرگ
آوري آسان، ارائه جغرافیايي داوطلبانه، رايگان بودن، جمع

پايین بودن هزينه تولید نسبت به سريع اطالعات و 
. عالوه بر اين، اهمیت [21]باشدمي هاي رسميروش
کنندگان به اين دلیل است که مشارکت VGIهاي داده

ري را از محل زندگي و پیرامون خود محلي شناخت بیشت
 .[22]در مقايسه با نیروهاي دولتي غیربومي دارند. 

علي رغم طیف وسیعي از مزايا، سامانه اطالعات 

ها و نقاط ضعف جغرافیايي داوطلبانه با برخي از چالش

ترين که در ادامه به چند نمونه از مهمروبرو است 

 خواهیم پرداخت: VGIهاي رو سامانههاي پیشچالش

 های جغرافیایی داوطلبانهارزیابی کیفیت داده -3-4-1

همواره يکي از موضوعات مورد بحث در زمینه استفاده 

مربوط به کیفیت اين اطالعات است، در  VGIاز اطالعات 

که تا چه میزان اطالعات جغرافیايي داوطلبانه از واقع اين

هاي اصلي هدقت و صحت برخوردار هستند، يکي از دغدغ

 باشد. هاي مختلف در بکارگیري اين اطالعات ميسازمان

                                                           
1 Open Street Map 

2 Steve Coast 

3 Ordnance Survey 
Agreement Mapping National 4 

براي  5المللي استانداردسازمان بین 2002در سال 

هاي مکاني پنج عنصر کامل بودن، گیري کیفیت دادهاندازه

سازگاري منطقي، دقت مکاني، دقت زماني و دقت 

 .[19]موضوعي را تعريف کرد

 هاناشناخته بودن منبع داده -3-4-2

هاي عامل ديگري که میزان صحت و اطمینان داده

VGI دهد، ناشناس بودن عامالن را تحت تاثیر قرار مي

ها است. به دلیل عدم شناخت تولیدکننده اين نوع از داده

کننده در يک طرح و عدم اطمینان از افراد مشارکت

طرفانه بودن گزارشات تولید شده توسط آنان، ارزيابي بي

پذير بودن نتايج حاصله از ها و درصد اطمینانکیفي داده

 .[23]سامانه اطالعات داوطلبانه با مشکل مواجه خواهد شد

 مختلف یهازهیبا اهداف و انگ یبرداربهره -3-4-3

هاي خاصي اقدام هر يک از کاربران با اهداف و انگیزه

کنند. بنابراين به دلیل وجود به ثبت اطالعات مکاني مي

هاي اختالف در اهداف کاربران، سطح دقت و صحت داده

داوطلبانه پايین آمده و احتمال خطا در موقعیت و 

 .[11]رود. موجوديت آن باال مي

 هامواد و روش -4

هاي سنجش از دور به دلیل برخورداري از داده

هايي چون ديد همه جانبه، قدرت تفکیک زماني ويژگي

اي باال، دسترسي آسان و  قابلیت اطمینان، امکان گسترده

 فراهمهاي شهري و پايش تغییرات نقشهرا در ترسیم 

صحت مطالعه جهت براي اين منظور در اين  کند.مي

 ORBVIEW-3از تصاوير ماهواره  VGIهاي دادهسنجي 

، 2008هاي براي سال IRSماهواره  ،2005براي سال 

تا  2011و تصاوير گوگل ارث از سال  2015و  2010

  استفاده شده است. 2019

ابتدا از طريق سامانه آنالين گوگل ارث در اين پژوهش 

و با استفاده از تصاوير ماهواره لندست کل محدوده  6انجین

هاي در سال 7بردار پشتیانشهر قزوين با روش ماشین

است تا مناطق با تغییرات  بندي شدهطبقه 2019و  2000

                                                           
5 International Organisation for Standards 

6 Google Earth Engine 
Support Vector Machine 7 
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هاي مورد بررسي کاربري اراضي زياد مشخص شود. کالس

گروه، مناطق  3ر لندست به بندي تصاويجهت طبقه

بندي هاي باير دستهگیاهي و زمین، پوشش1شدهساخته

بندي بدست آمده از نتايج طبقه 2شده است. صحت کلي

 0.86و  0.98به ترتیب  2019و  2000هاي براي سال

بندي و شناسايي محدوده بعد از طبقهباشد. در نهايت مي

زماني مورد نظر، اراضي زياد در بازه با تغییرات کاربري 

هاي جغرافیايي روي اين محدوده متمرکز شده و داده

 داوطلبانه مربوط به اين ناحیه برداشت شده است.

 

 
)الف(، تصوير میالدي  2000بندي شده سال تصوير طبقه -1شکل 

 میالدي )ب( 2019بندي شده سال طبقه

                                                           
1 built up 
2 overall accuracy 

جا که ماهواره لندست به دلیل قدرت تفکیک از آن

هاي شهري را مکاني پايین به خوبي قادر نیست ساختمان

دسترسي به تصاوير تفکیک و شناسايي کند، و همچنین 

ماهواره اي با رزولوشن مکاني باال جهت پايش تغییرات 

کاربري اراضي شهري به دلیل قیمت باالي اين گونه 

دلیل مسائل امنیتي، گاهي اوقات ممکن تصاوير و يا به 

است مديران و برنامه ريزان شهري را با مشکل مواجه کند. 

يک راه حل جايگزين براي مقابله با اين مشکالت، استفاده 

باشد که هم متن باز است و هم از تصاوير گوگل ارث مي

ها ارائه ها و جادهنمايش واضحي از سطوح زمین، ساختمان

از مزاياي استفاده از گوگل ارث دريافت يکي دهد. مي

هاي زماني متر در سري 1تصاويري با رزولوشن مکاني 

تواند بسیار مفید مختلف است که براي پايش تغییرات مي

باشد. تنها محدوديت استفاده از تصاوير گوگل ارث اين 

هاي اصلي است که امکان دستیابي به باند چند طیفي داده

رت ديگر با استفاده از تصاوير گوگل وجود ندارد. به عبا

 Pixel)ارث ما قادر نیستیم به مقادير مربوط به عدد رقومي

Number)در هر پیکسل دست  ، انعکاس و درجه روشنايي

بندي توان طبقهيابیم. در واقع با تصاوير گوگل ارث نمي

با اين حال به . [24]نظارت شده يا نظارت نشده انجام داد 

دلیل رزولوشن مکاني باالي تصاوير مذکور، اين امکان 

هاي ارتباطي، وجود دارد تا به راحتي مناطق مسکوني، راه

بنابراين سطوح آبي و غیره در تصاوير قابل مشاهده باشد. 

ه از تصاوير گوگل ارث استفاده شده اما براي در اين مطالع

هايي که  در گوگل ارث هیچ گونه تصويري از منطقه سال

مورد مطالعه ارائه نشده است تصاوير ماهواره 

3-ORBVIEW  وIRS  اطالعات بکار گرفته شده است(

 ارائه شده است(. 1تکمیلي در جدول 
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 اي مورد استفادهاطالعات مربوط به تصاوير ماهواره -1 جدول

 ماهواره ايتصاوير ماهواره رزولوشن مکاني )متر( تاريخ اخذ ديتا

27/06/2019 30 LC08_L1TP_166034_20190627_20190705_01_T1 Landsat_8 OLI 

25/07/2000 30 LE07_L1TP_165035_20000725_20170210_01_T1 Landsat_7 

06/03/2005 1.06 3V050306P0000653041A520000100242M_001640111 ORBVIEW-3 

08/07/2015 2.5 8326H9818401 IRS P5 

15/09/2010 2.5 8326H9818201 IRS P5 

20/08/2008 2.5 8326H9818101 IRS P5 

13/07/2019 1 Image © Maxar Technologies Google Earth 

14/09/2018 1 Image © Maxar Technologies Google Earth 

30/11/2017 1 Image © Maxar Technologies Google Earth 

24/10/2016 1 Image © Maxar Technologies Google Earth 

11/10/2014 1 Image © Maxar Technologies Google Earth 

30/06/2013 1 Image © Maxar Technologies Google Earth 

07/07/2012 1 Image © Maxar Technologies Google Earth 

19/06/2011 1 Image © Maxar Technologies Google Earth 

12/03/2003 1 Image © Maxar Technologies Google Earth 

 

در ادامه با طراحي يک برنامه تحت وب به منظور 

هاي ساخته شده در بازه زماني شناسايي تغییرات کاربري

هاي اراضي تغییر يافته به صورت مورد بررسي، پلیگون

آوري و مورد ارزيابي قرار گرفت. جهت ، جمعVGIهاي داده

بررسي میزان دقت هندسي، دقت شکلي و تمامیت عوارض 

ز سوي افراد محلي، نتايج حاصل از پايگاه داده انتخاب شده ا

VGI  .با پايگاه داده سنجش از دوري)مرجع( مقايسه شد

 دهد.مدل مفهومي فرايند پژوهش را نشان مي 2شکل

 
 مدل مفهومي تحقیق -2شکل 
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 منطقه مورد مطالعه -4-1

شهر قزوين به عنوان مرکز استان و مرکز شهرستان با 

کیلومربع در شمال شرقي استان قزوين واقع  30مساحت 

شده است. شهر قزوين نیز همانند ساير شهرهاي ايران، 

هاي شديد رشد شتابان شهرنشیني را در نتیجه مهاجرت

وجود  روستا به شهر تجربه کرده است. اين امر باعث به

آمدن پیامدهاي منفي و نامطلوبي مانند تغییر کاربري 

شده و از بین هاي ساختههاي کشاورزي به کاربريزمین

رفتن اراضي کشاورزي مرغوب شده است. از اين رو مطالعه 

و ارزيابي روند گسترش فیزيکي شهر و آگاهي از الگوي 

هاي آينده شهر ريزيتغییرات کاربري اراضي در برنامه

باشد. محدوده مورد مطالعه ما در اين پژوهش، روري ميض

شهر  3ناحیه پونک )مهديه( واقع در شمال شرقي منطقه 

 0درجه و  50باشد. اين منطقه با مختصات قزوين مي

 ثانیه طول 7و  دقیقه 2 و درجه 50 ثانیه تا 50و  دقیقه

 و درجه 36 تا ثانیه 26دقیقه و  19 و درجه 36 و شرقي

دارد. مساحت  قرار شمالي ثانیه عرض 26و  دقیقه 18

 باشد.کیلومتر مربع مي 3.5محدوده مورد مطالعه ما 

 
 منطقه مورد مطالعه -3شکل 

 

 

کیفیت اطالعات  های ارزیابیمولفه -4-2

 جغرافیایی داوطلبانه

هاي متکي بر مشارکت مردمي، به منظور ارزيابي نقشه

ها و متعددي وجود دارد که با توجه به نوع دادهپارامترهاي 

 شود.هدف مورد نظر پارامتر مناسب جهت ارزيابي انتخاب مي

 1تمامیت -4-2-1

دهنده وجود و عدم وجود پارامتر تمامیت نشان

هاست. در واقع عوارض، اطالعات توصیفي و روابط بین آن

را با تعداد  OSMها در مجموعه داده تمامیت تعداد آيتم

کند. اين هاي استاندارد مقايسه ميها در مجموعه دادهآيتم

هاي مرجع و بین داده 3و حذفي 2پارامتر خطاهاي اضافي

کند. به طور کلي دو روش براي مشارکتي را ارزيابي مي

 . [25]دارد ها وجودگیري  دقت کامل بودن دادهاندازه

 4واحد مبنا -4-2-1-1

هاي يک روش ساده براي محاسبه کامل بودن داده

OSM  است که از طريق نسبت کل عوارض موجود در

و پايگاه داده مرجع بدست  OSMداخل پايگاه داده 

 :[25]آيدمي

(1) 𝐶𝐴𝑟𝑒𝑎 =  
∑ 𝐵𝑢𝑖𝑙𝑑𝑖𝑛𝑔𝐴𝑟𝑒𝑎𝑂𝑆𝑀

∑ 𝐵𝑢𝑖𝑙𝑑𝑖𝑛𝑔𝐴𝑟𝑒𝑎𝑅𝑒𝑓

× 100 

 5شی مبنا -4-2-1-2

به دو صورت، روش  6در اين روش عوارض همسان

هاي متناظر در هر دو مجموعه مرکزي و همپوشاني داده

 کند.داده را بررسي مي

 روش مرکزی -4-2-1-2-1

وجوي مکاني، به روش مرکزي متکي است روي جست

هاي مرجع بايد در داخل اي که مرکز هندسي پلیگونگونه

قرار گیرد. که از طريق معادله زير به  OSMيک پلیگون 

 :[25]آيدميدست 

                                                           
1 Completeness 

2 errors of commission 
3 errors of omission 

4 Unit-Based Method 

5 Object-Based Method 
6 homologous 
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(2) 𝐶𝐶𝑒𝑛𝑡𝑟 =  
∑ 𝐶𝑒𝑛𝑡𝑟𝑜𝑖𝑑𝑅𝑒𝑓_𝑖𝑛_𝑂𝑆𝑀

∑ 𝐶𝑒𝑛𝑡𝑟𝑜𝑖𝑑𝑅𝑒𝑓

× 100 

 
 داده تمامیتروش مرکزي آنالیز  -4شکل 

 روش همپوشانی -4-2-1-2-2

شود که در هايي را شامل ميروش همپوشاني بخش

هر دو مجموعه داده مشترک هستند. اين معیار زماني 

سطح مشترک بین دوتا پلیگون، حداقل شود که محقق مي

نیمي از مساحت کل پلیگون مرجع را در بر گرفته باشد. 

 :[25]آيدمياين روش از طريق معادله زير بدست 

(3) 𝐶𝑂𝑣𝑒𝑟𝑙𝑎𝑝 =  
∑ 𝐵𝑢𝑖𝑙𝑑𝑖𝑛𝑔𝑠𝑅𝑒𝑓_𝑜𝑣𝑒𝑟𝑙𝑎𝑝_𝑂𝑆𝑀

∑ 𝐵𝑢𝑖𝑙𝑑𝑖𝑛𝑔𝑠𝑅𝑒𝑓

× 100 

 
 روش همپوشاني آنالیز داده تمامیت -5شکل 

 (1دقت مکانی )موقعیتی -4-2-2

اين پارامتر از طريق میزان نزديکي مختصات عوارض در 

مرجع بدست  ها در دادهبه مختصات حقیقي آن OSM داده

                                                           
1 Positional accuracy 

گیري دقت موقعیتي با توجه به نوع هاي اندازهآيد. روشمي

شوند. يک روش ميبندي ها )نقطه، خط و سطح( دستهداده

اي، گیري دقت موقعیتي عوارض نقطهمعمول براي اندازه

استفاده از فاصله اقلیدسي است، که در اين روش، فاصله هر 

 .[26]شوداي محاسبه ميترين منبع دادهسلول با نزديک

 عوارض خطی -4-2-2-1

گیري دقت هندسي عوارض ن روش براي اندازهتريرايج

در  Xخطي، آنالیز بافر است. در اين روش بافري با شعاع 

اطراف عارضه خطي از يک مجموعه داده معتبر ترسیم 

شود، سپس درصدي از عارضه مورد مقايسه که درون مي

گردد. اين روش از طريق گیرد، محاسبه ميبافر قرار مي

 :[27]آيدمعادله زير بدست مي

(4) 𝑏𝑖 =  𝑏𝑖−1 ±
|𝑏𝑖−1 − 𝑏𝑖−2|

2
 

:𝑏𝑖  طول بافر 

 
 هاي خطيروش آنالیز دقت مکاني داده -6شکل 

 سطحیعوارض  -4-2-2-2

براي عوارض چند ضلعي، فاصله مرکزي در نظر گرفته 

-يم رییتغ زین ای، هندسه اشاسیمق با تغییرشود. زيرا مي

است که  يهندس يپارامتريک پلیگون  نقطه مرکزيکند. 

فاصله  ني. بنابرادپذيريممقیاس  رییتغتاثیر را از حداقل 

يابي ارز يمناسب برا تواند به عنوان يک پارامترمرکزي مي

مورد مختلف  يهااسیمق ها، دربین پلیگون میزان تطابق

استفاده قرار گیرد. مختصات مرکز هر پلیگون با استفاده از 

 :[15]شودمعادالت زير محاسبه مي

(5) 𝐶𝑋 =  
1

𝑁𝐴
∑(𝑋𝑖 + 𝑋𝑖+1)

𝑁−1

𝑖=0

(𝑋𝑖𝑌𝑖+1 + 𝑋𝑖+1−𝑌𝑖) 
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 (6) 𝐶𝑌 =  
1

𝑁𝐴
∑(𝑋𝑖 + 𝑋𝑖+1)

𝑁−1

𝑖=0

(𝑋𝑖𝑌𝑖+1 + 𝑋𝑖+1−𝑌𝑖) 

:در معادالت باال،  𝐴  ،مساحت پلیگون: 𝑌𝑖 مختصات  𝑋𝑖 و 

:رئوس و  𝐶𝑌 و 𝐶𝑋 باشند. مختصات مرکز پلیگون مي 
 

 
 روش آنالیز دقت مکاني عوارض سطحي -7شکل 

 دقت شکلی -4-2-3

موجود در هاي به منظور ارزيابي شباهت بین پلیگون

 پايگاه داده مرجع مرجع و داوطلبانه از روش نسبت

مساحت استفاده شده است. اين روش با محاسبه مساحت 

يک پلیگون در پايگاه داده مرجع و  محاسبه مساحت 

همان پلیگون در پايگاه داده داوطلبانه از طريق معادله زير 

 :[28]آيدبه دست مي

(7) 𝑅 =  
𝐴1

𝐴2

 

 :𝐴1مساحت پلیگون اول 

 :𝐴2 دوممساحت پلیگون 

نتیجه بدست آمده از انحراف معیار روش فوق هر 

ها در دو پايگاه داده چقدر نزديک صفر باشد پلیگون

شباهت بیشتري نسبت به هم دارند و لي هر چقدر عدد 

بدست آمده نزديک يک باشد نشان دهنده اين است که دو 

 پلیگون کامال باهم تفاوت دارند.تا 

 سازیپیاده -5

هاي مکاني آوري دادهدر اين پژوهش به منظور جمع

نويسي پايتون يک شهروندان، با استفاده از زبان برنامه

سیستم تحت وب  طراحي و اجرا شده است. چارچوب 

ورک مورد استفاده براي توسعه سیستم پیشنهادي، فريم

نگو يک فريم ورک تحت وب است. جَ (Django)جَنگو

سطح باالي پايتون است که اين امکان را در اختیار 

دهد تا با سرعت و کیفیت باال دهندگان قرار ميتوسعه

 هاي تحت وب تولید کنند. بتوانند برنامه

داوطلبان، از يک  به منظور حفظ و نگهداري اطلالعات

سیستم مديريت پايگاه داده استفاده شده است. سیستم 

مديريت پايگاه داده مورد استفاده در اين پژوهش 

PostgresSQL باشد که اطالعات مربوط به کاربران و مي

شود. م ذخیره ميهاي مکاني داوطلبان در اين سیستداده

هاي نقشه نمايش اطالعات مرجع، همچنین به منظور

بکار گرفته شد.  Bing Satelliteو  OSMاي از قبیل پايه

 دهد.طراحي اين سیستم را نشان مينحوه  8شکل 

 
 گیرندهدهنده و سرويسمعماري برنامه سرويس -8شکل 
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اين سیستم به عنوان يک سامانه تحت وب جهت 

هاي جغرافیايي آوري و سنجش میزان کیفیت دادهجمع

يجاد شده است. براي اين منظور ابتدا اقدام به ا داوطلبانه

بارگذاري سامانه و سپس در جهت ترسیم عوارض مکاني وارد 

پنل کاربري خواهیم شد. در واقع پس از وارد شدن در پنل 

توانند با وارد کردن اطالعات کاربري، هر يک از داوطلبان مي

 شخصي و اطالعات مربوط به کاربري مورد نظر، اقدام به

ترسیم عوارض چندضلعي نمايند. اين اطالعات شامل، نام 

کاربري، شناسه کاربري، سن، تحصیالت، جنسیت، نوع 

کاربري فعلي، نوع کاربري قبلي، سال تغییر کاربري و آدرس 

نماي صغحه ثبت  9باشد. شکل عارضه ترسیم شده مي

 دهد.اطالعات شخصي و ترسیم عوارض مکاني را نشان مي

 
 عوارض چندضلعينماي صفحه ثبت اطالعات شخصي و ترسیم  -9شکل 

نفر از شهروندان به  300پژوهش به طور کلي در اين 

. هر يک از کاربران اندصورت داوطلبانه مشارکت داشته

پس از ورود به سامانه، اقدام به درج اطالعات شخصي، 

اطالعات مربوط به سال تغییر کاربري و ترسیم پلیگون 

 نمايد. ساختمان مورد نظر مي

هاي پیشنهادي و سازي روشکه در ادامه به پیاده

 ي نتايج خواهیم پرداخت. ارزياب

 تمامیت -5-1

هاي داوطلبان از به منظور ارزيابي مولفه تمامیت داده

هاي مرجع، اطالعات هر دو پايگاه داده به صورت روي داده

سالیانه محاسبه گرديد. به طوري که اگر سال رخداد تغییر 

داوطلبانه با سال  کاربري عارضه مورد نظر در پايگاه داده

مرجع يکسان بود  ییر کاربري در پايگاه دادهرخداد تغ

دهد. ضريب يک )کامال صحیح( را به خود اختصاص مي

سال  1همچنین سال درج شده در هر دو پايگاه داده اگر 

اختالف داشتند داده داوطلبانه تاحدودي درست است اما 

سال بود داده داوطلبانه از دقت کمي  2ها اگر اختالف آن

سال  2غیر اين صورت اگر بیش از برخودار است در 

کامال اشتباه بوده و از داوطلب اختالف داشتند اطالعات 

 باشد.نظر مولفه تمامیت فاقد اعتبار مي

به طور کلي نتايج حاکي از اين است که هر چقدر از زمان 

از لحاظ  VGIهاي گیريم ضريب دقت دادهحال فاصله مي

 ،1397در سال  به طوري کهکند. کاهش پیدا مي تمامیت

هاي مرجع کامال هاي داوطلبان با دادهدرصد از داده 72.7

هاي درصد از داده 25تنها  1386همپوشاني داشت اما در سال 

هر دو پايگاه داده تا حدودي باهم همپوشاني داشتند، که به 

ترين دقت را به خود اختصاص دادند ترتیب بیشترين و کم

 رج شده است(.د 2)اطالعات تکمیلي در جدول 

 VGIهاي اختالف بیشترين و کمترين دقت از لحاظ تمامیت داده -2جدول 

 
 جمع نادرست کمي تاحدودي کامال صحیح

1397 
24 6 2 1 33 

72.7 18.1 6.06 3.03 100 

1386 
0 1 3 0 4 

0 25 75 0 100 

دسته  4هاي مورد بررسي در اين پژوهش به کاربري

هاي کلي از قبیل: مسکوني، آموزشي، تفريحي و راه

شوند. بیشترين اطالعات ثبت شده بندي ميارتباطي طبقه
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باشد که در توسط داوطلبان مربوط به کاربري مسکوني مي

گیرد. از اين تعداد، پلیگون را در بر مي 239مجموع 

کننده با اطالعات درج شده در شارکتم 115هاي داده

 پايگاه داده مرجع کامال تطابق دارد. 

اما بر عکس اماکن شخصي مثل مسکوني، اطالعات 

هاي ارتباطي شهروندان در مورد اماکن عمومي از جمله راه

ها از زمان تغییر بر حسب حدس و گمان است. زيرا آن

کاربري اماکن عمومي اطالع دقیقي نداشتند و به صورت 

هايي عارضه دانستند در طول چه سالاي ميتقريبي و بازه

مورد نظر دچار تغییر کاربري شده است )اطالعات تکمیلي 

 درج شده است(.  3در جدول 

 هاي مورد نظردر هر يک از کاربري VGIهاي داده دقت تمامیت -3جدول 

 

کامال 

 صحیح
 جمع نادرست کمي تاحدودي

 مسکوني
115 67 30 27 239 

48.1 28.03 12.5 11.2 100 

 آموزشي
2 2 1 0 5 

40 40 20 0 100 

 تفريحي
3 2 1 0 6 

50 33.3 16.6 0 100 

 دقت مکانی -5-2

به منظور ارزيابي دقت مکاني عوارض سطحي پايگاه 

داده داوطلبانه بر اساس پايگاه داده مرجع، از روش فاصله 

نتايج حاصل از  4مرکزي استفاده شده است. جدول 

هاي داوطلبان با مرکز داده فواصل بین مرکز پلیگون

دهد. بیشترين هاي مرجع را نشان ميپلیگون داده

داده داوطلب از پايگاه داده مرجع اي که پايگاه فاصله

ترين آن مربوط به متر بوده و کم 14.37داشته است، 

يگاه متر با پلیگون مشابه خود در پا 0.09پلیگوني بوده که 

 داده مرجع فاصله داشت است.

 هاي داوطلبان و مرجعفواصل بین پلیگون -4جدول 

 میانگین فاصله کمترين فاصله بیشترين فاصله

14.37 0.09 2.29 

هاي همچنین به منظور  ارزيابي دقت مکاني داده

هاي مرجع متري اطراف داده 8خطي، بافري با شعاع 

ترسیم نموديم سپس درصدي از عوارض خطي موجود در 

هاي داوطلبان که درون بافر قرار گرفتند را محاسبه داده

هاي درصد از داده 75.2داد که کرديم. نتايج نشان 

مرجع همپوشاني دارند )اطالعات  هايداوطلبان با داده

 درج شده است(. 5تکمیلي در جدول 

 هاي داوطلبان و مرجعفواصل بین پلیگون -5جدول 

پايگاه 

 داده
 درصد همپوشاني جمع همپوشاني هاطول راه جمع

 14488.79 مرجع
8409.86 75.28 

 11169.96 داوطلبان

 
 داده مرجع گاهيمشابه خود در پا گونیداوطلب از پل گونی)ب( فاصله پل ني)الف( و کمتر نيشتري -10شکل 

 دقت شکلی -5-3

هاي نتايج بدست آمده از روش نسبت مساحت پلیگون

موجود در پايگاه داده داوطلب به پايگاه داده مرجع، نشان 

دهد که هر دوتا پايگاه داده از نظر دقت شکلي تفاوت مي

 6قابل توجهي را با هم دارند )اطالعات تکمیلي در جدول 

 درج شده است(.
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 VGIهاي دقت شکلي داده -6جدول

 انحراف معیار میانگین کمترين اختالف اختالفبیشترين 

6.05 0.27 1.33 0.61 

 گیرینتیجه -6

اطالعات جغرافیايي داوطلبانه با وجود داشتن 

آوري آسان، ارائه رايگان بودن، جمعهايي نظیر ويژگي

پايین بودن هزينه تولید نسبت به سريع اطالعات و 

هايي درباره نگرانيهاي رسمي داراي عدم اطمینان و روش

بنابراين يکي از  باشند.ها ميآوري اين دادهنحوه جمع

موضوعات مورد بحث درباره اطالعات جغرافیايي داوطلبانه، 

باشد. و قابل قبول بودن اين اطالعات مي 1داشتن اعتبار

هاي تواند میزان اعتبار دادهثبت اطالعات نادرست مي

VGI  اين اساس تضمین کیفیت را تحت تاثیر قرار دهد. بر

ها يک نیاز اساسي براي استفاده از اين اين نوع داده

هاي مختلفي براي . معیارها و شاخصباشداطالعات مي

ارائه شده است که با توجه به  VGIهاي ارزيابي داده

 باشد. ماهیت پژوهش و کاربردهاي مختلف، متفاوت مي

از  براي انجام تحقیق، ابتدا تصاوير مورد نیاز

هاي مربوطه اخذ گرديد سپس با استفاده از سازمان

هاي هاي سنجش از دوري اقدام به تولید دادهتکنیک

هاي داوطلبانه بايست دادهمرجع نموديم. در گام بعدي مي

آروي و تجزيه و تحلیل گردد. براي انجام اين کار ابتدا جمع

هر يک از کاربران به  اي را طراحي کرده،  سپسسامانه

صورت داوطلبانه اقدام به درج اطالعات و ترسیم پلیگون 

آوري شده هاي جمعمربوطه نمودند. در آخرين مرحله داده

با توجه به ماهیت  مورد تجزيه و تحلیل قرار داديم.را 

پژوهش خود، سه مولفه تمامیت، دقت مکاني و دقت 

 هاي داوطلبانه مورد بررسي قرار گرفت. شکلي داده

هاي داوطلبانه محاسبه گرديد. تمامیت داده ابتدا میزان

نتايج تحقیق حاکي از اين است که میزان تمامیت 

باشد و هاي مختلف متفاوت ميهاي داوطلبانه در سالداده

شويم از دقت آن کاسته هر چقدر از زمان حال دورتر مي

درصد از  72.7، 1397شود به طوري که در سال مي

هاي مرجع کامال همپوشاني ههاي داوطلبان با دادداده

درصد کاهش  25اين رقم به  1386داشت اما در سال 

ها بررسي گرديد. براي يافت. سپس میزان دقت مکاني داده
                                                           

1 Credibility 

ارزيابي اين پارامتر از روش فاصله مرکزي استفاده شده 

هاي داده است. نتايج حاصل از فواصل بین مرکز پلیگون

دهد که مرجع نشان ميهاي داوطلب با مرکز پلیگون داده

متر  0.09و  14.37بیشترين و کمترين فاصله به ترتیب 

هاي داوطلبان مورد بوده است. در نهايت دقت شکلي داده

توان مي 0.61ارزيابي قرار گرفت. با توجه به انحراف معیار 

ه از لحاظ دقت شکلي تفاوت گفت که هر دو پايگاه داد

 قابل توجهي با هم دارند.

يد به اين نکته توجه کرد که قدرت تفکیک البته با

مکاني ماهواره مورد استفاده تاثیر به سزايي در تولید 

دارد. در  VGIهاي هاي مرجع و به تبع در ارزيابي دادهداده

واقع هر چه قدر تصاوير از قدرت تفکیک مکاني بااليي 

هاي مرجع با دقت مکاني، دقت شکلي برخوردار باشند داده

یت بااليي تولید خواهند شد. بر اين اساس و دقت تمام

توان گفت که تصاوير گوگل ارث به دلیل دارا بودن از مي

متر، نمايش واضحي از سطوح زمین،  1قدرت تفکیک 

به  ها دارد. عالوه بر اين گوگل ارثها و جادهساختمان

تواند هاي زماني مختلف، ميدلیل داشتن تصاوير در سري

بسیار مفید باشد. بنابراين نتايج براي پايش تغییرات 

حاصل از تصاوير گوگل ارث به دلیل داشتن چنین 

هايي نسبت به ساير تصاوير مورد استفاده در اين مزيت

 پژوهش، از دقت بااليي برخوردار هستند.

تا  VGIهاي توان نتیجه گرفت که دادهبه طور کلي مي

به  هاي مربوطحد بسیار زيادي براي مطالعات و بررسي

تغییرات کاربري اراضي میتوانند مناسب باشند به شرطي 

که بیشتر از يک دهه فاصله زماني با زمان حال نداشته 

باشند و تصاوير مورد استفاده از قدرت تفکیک مکاني 

 بااليي برخوردار باشند. 

به منظور سهولت انجام مطالعات مربوط به اطالعات 

طراحي اين  شودجغرافیايي داوطلبانه پیشنهاد مي

هاي انجام گیرد. دستگاه Mobile GISها به صورت سیستم

ياب تلفن همراه به دلیل دارا بودن از سامانه موقعیت

دهد تا به جهاني اين امکان را در اختیار داوطلبان قرار مي

هاي مورد نظر را شناسايي کرده و اطالعات راحتي مکان

ها قابل حمل تگاهمربوطه را دريافت يا درج نمايند. اين دس

بوده و در هر مکان و زمان در دسترس شهروندان قرار 

با استفاده از  VGIهاي دارند. به همین دلیل، ورود داده

 گیرند.تر صورت ميه، آسانتلفن همرا هايدستگاه
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