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چکیده
رشد جمعیت ،تغییرات اقلیمي گسترده و پراکندهروي شهرها سبب تغییرات چشمگیري در کاربريهاي اراضي شده است .پیشرفت
هوش مصنوعي در سالیان اخیر در کنار دسترسي گسترده به دادههاي برخط و ظهور روشهاي نوين تحلیل کالن داده سبب گشته تا
راهحلها ي جديدي براي تحلیل مسائل و حل مشکالت ناشي از اين تغییرات فراهم آيد .ازاينرو ،طبقهبندي ،پیشبیني و شبیهسازي به
کمک دادههاي حاصل از اين تغییرات در ادوار مختلف مي تواند زمینه ساز اخذ تصمیمات صحیح و کاربردي باشد .دراينراستا ،همواره
استفاده از راهکارهاي نوين مدلسازي و برنامه ريزي کاربري اراضي مورد توجه متخصصان اين امر بوده است .اگرچه مطالعات گستردهاي در
حوزه روش هاي يادگیري ماشین به عنوان رويکرد جديد طبقهبندي ،پیشبیني و شبیهسازي در حوزههاي مختلف علوم صورت پذيرفته
است؛ اما اين مطالعات کمتر به بررسي و مرور روشهاي مطرح و کاربردي عامل-مبنا و يادگیري ماشین در تحلیل و مدلسازي تغییرات
کاربري زمین پرداخته اند .بدين منظور ،اين مقاله فرصت يک مرور نظاممند از کاربرد الگوريتمهاي يادگیري ماشین و مدلسازي عامل -مبنا
در حوزه کاربري زمین را که در اهم پژوهشها و شواهد تجربي اياالتمتحده آمريکا ،اروپا و بخشهاي مختلف آسیا و همچنین ايران تا به
امروز ثبت شده فراهم آورده است .دراينراستا ،الگوريتمها و روشهاي مختلف پیادهسازي شده در هر يک از مطالعات ،بررسي شده و نتايج
حاصل از تحلیل دادههاي متناسب با آنها که ميتواند مبناي ادامه کار پژوهشهاي آتي باشد معرفي شده است .نتايج نشان ميدهد جنبه
هاي مختلف مسائل کاربري اراضي ازجمله طبقهبندي ،مدلسازي ،شبیهسازي و پیشبیني نیازمند الگوريتمهايي با ساختار متناسب خود
هستند ازاينرو هیچکدام از روشها را نميتوان بهطور مطلق بر سايرين برتر دانست .اما در اين مقاله ،پرکاربردترين روشها براي طبقه
بندي ،پیشبیني و شبیهسازي تغییرات کاربري زمین دستهبندي شدهاند .همچنین مشخص شد روشهاي ماشین بردار پشتیبان ( )SVMو
شبکههاي عصبي ( )CNNباتوجه به ارائه بهترين نتايج ،بیشترين کاربرد را در قیاس با ساير روشهاي معرفي شده داشتهاند.
واژگان کلیدی :برنامهريزي کاربري زمین  ،1تغییر کاربري زمین  ،2يادگیري ماشین  ،3مدلسازي عامل-مبنا



4

نويسنده رابط
1 Land-use planning
2 Land-use change
3 Machine learning
4 Agent-based model
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مروری بر کاربرد روشهای یادگیری ماشین و عامل-مبنا در برنامهریزی

مقاله پژوهشي  -مروري بر کاربرد روشهاي يادگیري ماشین و عامل-مبنا در برنامهريزي کاربري زمین

 -1مقدمه
رشد سريع جمعیت باعث تغییر در کاربري زمین
ميشود [ .]1مطالعه و شناخت مدلهاي تغییر کاربري
زمین در رشتههايي مانند برنامهريزي شهري ،علوم
جغرافیايي و علوم کاربري زمین کاربرد دارد [.]3،2
الگوهاي فضايي 1مدلهاي تغییر کاربري زمین ابزاري براي
برنامهريزان و سیاستگذاران است ،تا تأثیرات تغییرات
احتمالي را بر کاربري زمین مشاهده کنند و بر مبناي آن
تصمیمگیري کنند .همچنین شناخت نحوه توزيع افراد در
فضا و زمان در تصمیمگیري افراد در برنامهريزي شهري
بسیار مهم است [ .]4تغییر کاربري زمین از عواملي چون؛
شرايط اقتصادي-اجتماعي ،جمعیتشناسي ،توپوگرافي
منطقه ،زيرساختهاي فیزيکي و محدوديتهاي
برنامهريزي و سیاستگذاري اثر ميپذيرد [ .]۵تغییرات
کاربري زمین ميتواند ناشي از سیاست ،مديريت ،اقتصاد،
فرهنگ ،رفتار انسان و محیطزيست باشد [ .]۶مدلهايي
که الگوهاي مکاني کاربري زمین را پیشبیني ميکنند،
اطالعات بیشتري را براي ارزيابي تأثیرات تغییر فراهم مي
کنند [ .]۷در حال حاضر ،طبقهبندي تحت نظارت و طبقه
بندي بدون نظارت دو روش طبقهبندي براي کاربري زمین
است [.]۸
2
هوش مصنوعي فناوري پیشرفتهاي است که در
سالهاي اخیر در بسیاري از علوم مورداستفاده قرارگرفته
است .در اصل هوش مصنوعي فرايندي است که ساختاري
را براي انجام عملیات هوشمند در رايانه فراهم ميکند.
انسان به کمک هوش مصنوعي موفق به ساخت
ماشینهاي بهتر و هوشمند شد .در سالهاي اخیر ،با
افزايش تکنولوژي فناوري اطالعات ،مطالعات تحقیقاتي
متعددي در موردبررسي رويکردهاي داده محور پديدار
شده است .محققان ميتوانند با استفاده از دادهکاوي يا
روشهاي مبتني بر داده ،مدلهاي کاربري زمین را بسازند
[ .]۹يادگیري ماشین ) (MLيک رويکرد داده محور و
نوعي زمینه مطالعاتي از فناوري هوش مصنوعي است .در
يادگیري ماشین ،ماشینها از کارهاي قبلي خود اطالعات
جديد ياد ميگیرند؛ يعني ماشینها ميتوانند تصمیمات
جديد بگیرند يا عملکرد خود را تغییر دهند که اين کار با
1 Spatial
2 Artificial intelligence
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استفاده از دادههاي در دسترس انجام ميشود .هدف اصلي
اين است که رايانهها بتوانند بهطور خودکار بدون مداخله
يا کمک انسان ياد بگیرند و بر اين اساس اقدامات را تنظیم
کنند [ .]10روش يادگیري ماشین ميتواند در بسیاري از
زمینهها ازجمله تغییرات کاربري زمین مفید باشد [.]11
براي مثال يادگیري ماشین ) (MLدرزمینه زمینشناسي
[ ،]12بومشناسي [ ،]14،13هیدرولوژي [ ]1۵و
سنجشازدور [ ]1۷،1۶بررسي طیفي و فرا طیفي تصاوير
دورسنجي اجرا و بررسيشده است.
طبقهبندي ،پیشبیني ،شبیهسازي و مدلسازي فرآيند
تغییر کاربري زمین کاري چالشبرانگیز است که با استفاده از
تکنیکهاي مختلف مانند ،لجستیک و رگرسیون چندگانه،3
مدلهاي مارکوف ،4اتوماتاي سلولي ۵و اخیراً با استفاده از
روشهاي يادگیري ماشین انجامشده است .يکي از چالشهاي
طبقهبندي ،پیشبیني ،شبیهسازي و مدلسازي تغییر کاربري
زمین ،وجود چندين تغییر کاربري زمین در يک منطقه است.
براي مثال ،در يک منطقه زمین کشاورزي به شهري تبديل
ميشود درحاليکه در مجاورت آن جنگل به زمین کشاورزي
تبديل ميشود [ .]1۸،1۹تعداد کمي از محققان بر موضوع
تغییر کاربري زمین و يا بهعبارتديگر چندين تغییر کاربري
تمرکز کردهاند ،که همین امر روند تغییر کاربري زمین را
ساده کرده است .طبقهبندي ،پیشبیني ،شبیهسازي و
مدلسازي بیش از يک تغییر کاربري زمین ،بهعنوان طبقه
بنديهاي چندگانه ( )MCمطرح ميشود و نیاز به حجم
زيادي از دادههاي تاريخي ،۶دادههاي جمعیتي ۷و دادههاي
مکاني ۸دارند [ .]1۶براي مثال احمدلو و دالوري [ ]1۷براي
شبیهسازي تغییرات کاربري زمین شهرهاي ساري و قائمشهر
از دادههاي تصويري يک بازه زماني  22ساله از سال  1۹۹2تا
سال  2014استفاده کردند .با توجه به گسترش دامنه استفاده
از تکنیکهاي يادگیري ماشین در برنامهريزي کاربري زمین
[ ]1۸فرايند پیچیده طبقهبندي ،پیشبیني ،شبیهسازي و
مدلسازي تغییر کاربري زمین توسط الگوريتمهاي يادگیري
ماشین مدل شده و راهحل مناسبي را براي اين مسائل ارائه
ميدهند.
3 Multiple regression
4 Markov models
5 Cellular automata
6 Historical data
7 Demographic data
8 Geospatial data

اس

 -2روش تحقیق
در اين تحقیق ابتدا از تعدادي کلیدواژه مناسب شامل،
برنامهريزي کاربري زمین ،هوش مصنوعي ،يادگیري
ماشین ،تغییر کاربري اراضي ،توسعه شهري و شبکههاي
عصبي براي انجام يک جستجوي کامل و جامع درزمینه
کاربردهاي يادگیري ماشین در کاربري زمین انتخاب شد.
سپس ،تمامي کلیدواژههاي باال را در پايگاههاي اطالعاتي
،IEEE، Springer ،ScienceDirect ،semanticscholar
 Sci-Hubو موارد ديگر جستجو شد و مقاالت مرتبط
استخراج گرديد.
مرور انجام شده در پژوهش حاضر به دنبال يافتن
پاسخي براي پرسشهاي مطرح درزمینه يادگیري ماشین
و برنامهريزي کاربري اراضي ،به شرح زير است:
 يادگیري ماشین چیست؟
 کاربردهاي يادگیري ماشین در علوم مختلف چیست؟
1 Supervised Learning
2 Unsupervised Learning
3 Semi- supervised Learning
4 Reinforsment Learning
5 Neural Network Learning
6 Instance-Based Learning
7 Multitask Learning
8 Ensemble Learning
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پـژوهش حاضـر باهدف بررسي کارآيي ،عملکرد و
تأثیرات روشهاي يادگیري ماشیني در تهیهي نقشهها و
بررسي تغییـرات کاربري اراضـي در زمینههاي شبیهسازي،
مدلسازي ،پیشبیني و طبقهبندي انجامشده است .با توجه
به گستردگي تکنیکها يادگیري ماشین پیشبیني ميشود
اين تکنیکهاي راهحلهاي بهینهاي را براي چالشهاي
مختلف تغییرات کاربري در نواحي مختلف جهان ارائه دهند.
در اين مقاله ،ابتدا ،تعاريف مربوط به هوش مصنوعي و
يادگیري ماشین مرور شده است ،سپس ،تکنیکهاي
يادگیري ماشین مورداستفاده در تغییر کاربري زمین شامل؛
روشهاي يادگیري نظارتشده ،1روشهاي يادگیري
نظارتنشده ،2روشهاي يادگیري نیمه نظارتشده،3
روشهاي يادگیري تقويتي ،4شبکههاي عصبي ،۵يادگیري
۸
مبتني بر نمونه ،۶آموزش چندوظیفهاي ۷و يادگیري گروهي
گروهي ۸و بخشهاي مختلف هرکدام که توسط محققین
ارائهشده است ،بررسي ميشوند .سپس کاربرد اين تکنیکها
در بحث تغییرات کاربري اراضي بررسي ميشوند.

 تفاوتهاي يادگیري ماشین با خودکار سازي و
دادهکاوي در چیست؟
 بخشهاي مختلف يادگیري ماشین و شاخههاي
متفاوت آن کدام است؟
 ابعاد مختلف کاربري زمین و مسائل موجود کدام است؟
با توجه به هدف تحقیق در اين مقاله از ترکیب اين
کلیدواژهها مانند يادگیري ماشین و برنامهريزي کاربري
زمین در همه مراحل جستجو استفاده شد .با استفاده از
جستجوي محدود شونده در هر مرحله مقاالت مرتبطتر
شناسايي شدند .بیش از  ۷0مقاله در اين مرور بررسي
شدند که از میان اين تعداد  34مقاله مرتبط با بحث
کاربرد يادگیري ماشین در کاربري زمین شناسايي شد.
 20روش براي طبقهبندي 1۹ ،روش براي پیشبیني۶ ،
روش براي شبیهسازي و  ۶روش براي مدلسازي تغییر
کاربري زمین و همچنین مقاالت ديگري در حوزه تعاريف
يادگیري ماشین ،کاربردها و شاخههاي يادگیري ماشین
بررسي شد .در شکل  1الگوريتم جمعآوري مقاالت
مربوطه آورده شده است.
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شکل  -1الگوريتم جمعآوري مقاالت

 -3مبانی نظری
 -1-3هوش مصنوعی
با ظهور و اختراع رايانههاي ديجیتال قابلبرنامهريزي
بر پايه مفاهیم رياضي در دهه  1۹40شبیهسازي فرايند
انديشیدن انسانها بهشدت موردعالقه قرار گرفت و
دانشمندان ساخت يک مغز الکترونیکي را موردبحث
قراردادند .با توجه به اينکه عصر امروز عصر تکنولوژي و
ارتباطات است و نیز سیر تکامل زندگي و صنعت به سمت
زندگي رباتیک ،رباتها و هوش مصنوعي ميرود و تأثیر به
سزايي که بر روند کار صنايع مختلف ميگذارد ،اهمیت
پیدا ميکند .هوش مصنوعي ،فناوري و شاخهاي در علوم
رايانهاي است که به مطالعه و توسعه نرمافزار و دستگاههاي
هوشمند ميپردازد .کتب و محققان برجسته هوش
مصنوعي ،اين رشته را با عبارت «مطالعه و طراحي عناصر
هوشمند» توصیف ميکنند که در آن يک عنصر يا عامل
هوشمند سیستمي است که محیط را درک کرده و
اقداماتي را براي حداکثر کردن احتمال موفقیت خود انجام
ميدهد .جان مککارتي ،1مبدع اين عبارت در سال 1۹۵۵
1 John McCarthy
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آن را به شکل «علم و مهندسي ساخت دستگاههاي
هوشمند» تعريف کرده است .تحقیقات هوش مصنوعي
همچنین برحسب برخي مسائل فني نیز تقسیمبندي
ميشود .اين زيرمجموعه بر حل مسائل خاص ،بر يکي از
چند روش ممکن ،بر استفاده از ابزارهاي کامالً متفاوت و يا
دررسیدن به کاربردهاي خاص متمرکز بودهاند [-23،11
 .]2۵در هوش مصنوعي از ابزارهاي متنوعي استفاده شده
که شامل نسخههايي از بهینهسازي تحقیق و رياضیات،
منطق ،روش هاي مبتني بر احتماالت و اقتصاد و بسیاري
موارد ديگر ميشود .هوش مصنوعي بیانگر اين است که
توانايي اصلي انسان ،هوش را ميتوان بهگونهاي دقیق
توصیف کرد که دستگاهها هم قادر به شبیهسازي آن
باشند .امروزه هوش مصنوعي به بخشي ضروري از صنعت
فناوري و بسیاري از دشوارترين مسائل علوم رايانه
تبديلشده است [.]22
از الگوريتمهاي شناخته شده هوش مصنوعي ميتوان
به شکل  2اشاره کرد [ .]2۷،2۵،24،11در اين مقاله به
بررسي مباحث مختلف يادگیري ماشین پرداخته خواهد
شد.

اس

عامل مبنا در علوم مختلف ميتوان به ،توسعه شهري []30

 -1-1-3عامل مبنا
مدلسازي عامل مبنا يکي از شاخههاي هوش
مصنوعي است که براي اولین بار توسط هاستون 1و
همکاران [ ]2۸در کنار نظريه مبتني بر فرد 2ارائه شده
است .رويکرد اين مدلها از پايین به باال 3است.
بهعبارتديگر ،هر سیستم از تعدادي "عامل" تشکیل شده
اند که هم با يکديگر و با محیط خود ارتباط دارند .در اين
مدلسازي ابتدا اجزا (عاملها) يک سیستم را شناسايي
سپس رفتار آنها و نحوه تعامالت آنها تعريف ميشود و
در آخر و با راهاندازي مدل مشاهده ميشود که رفتار و
تعامالت چه اتفاقاتي را در سطح کالن سیستم به وجود
ميآورند .درواقع ،مدلسازي عامل مبنا ( )ABMنشان مي
دهد که چگونه قواعد رفتاري و گاه ساده عاملها و
تعامالت محلي میان آنها در سطح خرد ميتواند الگوهاي
بسیار پیچیدهاي را در سطح کالن ايجاد کند [ .]2۹با
توجه به وابستگي رفتار کل سیستم به رفتار تجمعي
شرايطي فراهم ميشود تا تأثیر رفتار انسان بر محیط
بهگونهاي هوشمند و صريح از نظر فضايي ،با در نظر
گرفتن ارتباطات اجتماعي ،سازگاري و تصمیمگیري در
سطوح مختلف ،ادغام شود .عاملها ميتوانند بهطور
غیرمستقیم از طريق يک محیط مشترک و يا مستقیماً با
يکديگر از طريق بازارها ،شبکههاي اجتماعي و يا مؤسسات
تعامل داشته باشند .از کاربردهاي گسترده مدلسازي
1 huston
2 Individual Based Modelling
3 Bottom-up

و تغییرات کاربري اراضي [ ]31اشاره کرد.
 -2-1-3یادگیری ماشین
يادگیري ماشین شاخهاي از هوش مصنوعي است که به
مطالعه و ساخت دستگاههايي باقابلیت يادگیري از دادهها
ميپردازد .بهطور مثال ،به کمک سیستم يادگیري ماشین
ميتوان يک سیستم مديريت ايمیل را آموزش داد تا پیامهاي
هرزنامه 4را از ديگر پیامها تشخیص دهد .اين سیستم پس از
يادگیري ميتواند به دستهبندي ايمیلهاي جديد به هرزنامه و
غیر آن بپردازد [ .]10يادگیري ماشین همچون دادهکاوي ،يک
فرآيند تحلیلکننده است که براي هوش مصنوعي حیاتي
خواهد بود [ .]32مسئله اصلي در يادگیري ماشین ،عرضه و
کپيسازي است .عرضه نمونههاي دادهاي و توابعي که بر اساس
اين نمونهها ارزيابي ميشوند ،همگي بخشي از دستگاههاي
يادگیري ماشین هستند .کپيسازي به معني اين قابلیت است
که سیستم روي نمونههاي دادهاي ناديده نیز بهخوبي عمل
خواهد کرد .شرايطي که تحت آنها بتوان اين مسئله را تضمین
کرد ،از موضوعات اصلي مطالعه در زيرمجموعه نظريه يادگیري
محاسباتي است [ .]34،33از مزيتهاي اين روش ميتوان به
تشخیص الگوريتمهاي الزم ،بهعنوانمثال [ ]3۵الگوهاي راه
رفتن افراد جوان و سالخورده را با استفاده از روشهاي يادگیري
ماشین ماشین بردار پشتیبان )SVM( ۵با دقت زيادي مشخص
کرد و براي انواع الگوهاي راه رفتن و ويژگيهاي مختلف
4 Spam
)5 Support Vector Machine (SVM
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الگوريتم مناسبي را معرفي کرد که قابلیت بااليي در تشخیص
دادهها داشت و همچنین شناسايي و معرفي بهترين دادهها به
سیستم ،بهعنوانمثال [ ]3۶يک چارچوب طبقهبندي و ارزيابي
عملکرد براي شناسايي الگوهاي شهري در تصاوير ماهوارهاي
چند طیفي و همچنین تأثیر تعداد و انتخاب دادههاي آموزش،
تأثیر اندازه و ترکیب بردار ويژگي و تأثیر تقسیم تصوير بر دقت
طبقهبندي انجام شد .همچنین محمدي و دالوري [ ]3۷نیز
براي مدل توسعه شهري در سنندج از الگوريتمهاي يادگیري
ماشین براي مشخص کردن تغییرات ساختار شهري و تعیین
سیاستهاي متقابل استفاده کردند .سامانههاي يادگیري
ماشین زيادي در اطراف ما مشغول فعالیت هستند .هنگاميکه
افراد از آمازون يا ديجي کاال خريد ميکنند ،اين سامانهها
پیشبیني ميکنند خريد بعدي آنها چیست؟ يا به چه
آيتمهايي ممکن است عالقه داشته باشند .هنگاميکه يک
ويدئو در يوتیوب يا آپارات تماشا ميکنند ،اين سامانهها

پیشبیني ميکنند که از چه ويدئوهاي ديگري ممکن است
خوششان بیايد .در هر جستجوي گوگل از چندين سیستم
يادگیري ماشین استفاده ميشود .هدف از اين کار فهمیدن
منظور از جستجوي افراد است .همچنین دستیارهاي مجازي،
مانند سیري شرکت اپل ،الکساي آمازون ،دستیار گوگل و
کورتاناي مايکروسافت نمونههايي از سامانه يادگیري ماشین
است.
برخالف تصور برخي افراد ،يادگیري ماشین با
خودکارسازي متفاوت است .خودکارسازيهايي که اتفاق
ميافتند مبتني بر قانون هستند؛ يعني يک سري کارها با
الگو از قبل تعريفشده انجام شوند؛ اما يادگیري ماشین ،از
نتايج دادههاي قبلي خود براي تصمیمگیريهاي آينده
استفاده ميکنند.
بخشهاي مختلف يادگیري ماشین را ميتوان در شکل
 3يافت ،که در ادامه به آنها پرداخته خواهد شد.

شکل  -3روشهاي مختلف يادگیري ماشین

 -1-2-1-3روشهای نظارتشده

در روش يادگیري نظارتشده ،ورودي و خروجي
الگوريتم از ابتدا مشخص است .درواقع ،الگوريتم يادگیري
ماشین نظارتشده ،شروع به تجزيهوتحلیل روي مجموعه
دادههاي ورودي ميکند .درنهايت ،الگوريتم يادگیري
نظارتشده پس از آموزش ديدن 1روي مجموعه داده داراي
خروجيهاي مشخص ،يک الگو و يا به بیان بهتر ،مدلي را
استنباط ميکند که دادههاي ورودي بر اساس آن به
دادههاي خروجي مبدل ميشوند [ .]32از روشهاي حل
الگوريتمهاي نظارتشده ميتوان به موارد زير اشاره کرد:
1 Training
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 درخت تصمیمگیري :)DT( 2درخت تصمیمگیريعمدتاً براي طبقهبندي استفاده ميشود .درخت تصمیمگیري
به آن دسته از درختان گفته ميشود که گروهها را با
مرتبسازي بر اساس مقادير آنها نسبت ميدهد .هر درخت
از گرهها و شاخهها تشکیلشده است .هر گره نشاندهنده
ويژگيهاي گروهي است که قرار است طبقهبندي شود و هر
شاخه مقداري را نشان ميدهد که گره ميتواند بگیرد[.]3۸
مزيت يک مدل  DTدر قابلیت انتقال آن به مجموعهاي از
قوانین (اگر-آنگاه )3است که ويژگيهاي ورودي و تصمیمات
کالس را به هم متصل ميکند ،که براي متخصصان دامنه
بهراحتي قابلدرک است [.]3۹
2 Decision tree
3 If-then

الگوريتمهاي يادگیري ماشین نظارتنشده هنگامي
استفاده ميشوند که در دادههاي مورداستفاده جهت
آموزش ماشین ،ورودي و خروجي سیستم از ابتدا مشخص
نباشند .درواقع ،در اين نوع مسائل يادگیري ماشین ،هدف
ارتباط ورودي و خروجي نیست؛ بلکه الگوريتم يادگیري
ماشین به دنبال تابعي براي توصیف ساختار پنهان و خاص
موجود در دادهها است (منظور دادههاي ورودي است که
خروجي آنها مشخص نیست) .در روشهاي يادگیري
ماشین نظارتنشده ،الگوريتم با بررسي شباهتها و
تفاوتهاي میان دادهها ،به يک الگو براي خوشهبندي
کردن دادهها دست پیدا ميکند و بر اساس اين الگو،
ميتواند خروجي را براي نمونه دادههاي جديد پیشبیني
کند [ .]33،32از روشهاي استفادهشده در اين الگوريتم
ميتوان به موارد زير اشاره کرد:
 خوشهبندي کاي–میانگین :)K-mean( 4خوشهبندييا گروهبندي نوعي از روش يادگیري بدون نظارت است که
با شروع آن ،گروهها بهطور خودکار ايجاد ميشود .مواردي
که داراي مشخصات مشابه هستند در يک گروه قرار مي
گیرند .به اين الگوريتم -kمیانگین گفته ميشود زيرا k
خوشههاي متمايز ايجاد ميکند .خوشهبندي  kمیانگین
واريانسهاي درون خوشهاي (فاصلههاي اقلیدسي )۵را به

1 Naïve Bayes
2 Bayesian Network
3 Gibbs Sampling
4 K-Means Clustering
5 Euclidean distances

اس

 -2-2-1-3روشهای نظارتنشده

 -3-2-1-3روشهای نیمه نظارتشده

الگوريتمهاي يادگیري ماشین نیمه نظارتشده،
ازجمله روشهاي يادگیري ماشین هستند که ميتوان
گفت بین يادگیري با ناظر و يادگیري بدون ناظر قرار مي
گیرند .در يادگیري نیمه نظارتي ،از هر دو نوع داده ،يعني
دادههايي با خروجي مشخص بر چسبدار و دادههايي فاقد
خروجي مشخص فاقد برچسب براي مرحله آموزش مدل
استفاده ميشود .بهطورمعمول در زمان آموزش يک مدل
يادگیري نیمه نظارتشده ،از مقدار کمي از دادههاي داراي
برچسب و مقدار زيادي از دادههاي بدون برچسب بهره
برده ميشود .دستگاههايي که از اين روش استفاده مي
کنند ،به میزان قابلتوجهي دقت يادگیري را بهبود مي
بخشند .البته ،گروهي براي اين باور هستند که روشهاي
نیمه نظارتشده درواقع همان روشهاي بدون ناظر
هستند [ .]44،43از الگوريتمهاي استفادهشده براي اين
روش ميتوان به موارد زير اشاره کردند:
 مدل تولیدکننده :)GA( ۷مدلهاي تولیدي يکي ازقديميترين روشهاي يادگیري نیمه نظارتشده است .يک
مدل مولد شامل توزيع خود داده است و به شما ميگويد
که يک مثال ارائهشده چقدر محتمل است .بهعنوانمثال،
معموالً مدلهاي تولیدکننده ،ازجمله مدلهايي هستند که
کلمه بعدي را در يک توالي پیشبیني ميکنند [.]4۵
 خودآموزي :)S-T( ۸گاهي طبقهبندي دادهها بسیاردشوار است با استفاده از يک سري دادهها که از قبل
برچسبگذاري شدهاند ،دادههاي بدون برچسب را
6 Principal Component Analysis
7 Generative models
8 Self-Training
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 نیوي بیز :)NB( 1اين مدل عمدتاً براي طبقهبندي وخوشهبندي متن استفاده ميشود .ساختار اصلي آن بر
مبناي ساخت چارچوبهاي درخت مانند است که
بهاحتمال شرطي بستگي دارند .درختاني که به اين شکل
ايجاد ميشوند به شبکه بیزي 2نیز معروف هستند .اين
روش يک انتخاب مناسب براي دريافت سريع راهحل از
مسائل احتمال عمومي است .نتايج اين روش با نمونهگیري
گیبس 3و انتقال باور قابلتوجه است .اين مدلها جايگزين
مناسبي براي شبکههاي بیزي هستند .آزمايش روي تعداد
زيادي از دادهها نشان ميدهد که سريعتر ،دقیقتر و
گستردهتر هستند[.]40

حداقل ميرساند .خوشهبندي  kمیانگین تمايل به يافتن
خوشههايي با اندازه مکاني قابلمقايسه دارد [.]33
 تجزيهوتحلیل مؤلفه اصلي :)PCA( ۶يک روشچندبخشي است که جدولي از دادههاي موجود را بررسي و
تجزيهوتحلیل ميکند و مشاهدات در آن توسط چندين
متغیر وابسته کمي همبسته تعريف ميشوند .اين روش
يکي از محبوبترين و قديميترين روشهاي تجزيه تحلیل
بهحساب ميآيد [ .]42ايده اصلي اين روش برداشت
اطالعات مهم از جدول،نشان دادن آن بهعنوان مجموعهاي
از متغیرهاي متعامد است.
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شناسايي و پیشبیني کرد .اين روش براي تعداد زياد و
مختلف دادهها مناسب است[ .]4۶براي تعداد زياد تصاوير
ابر طیفي يک چارچوب مناسب ( )S-Tبراي برچسبگذاري
خودکار دادهها به وجود آورد و از محدوديتهاي موجود
براي تنظیم فرايند خودآموزي استفاده کرد .نتايج بیانگر
استحکام و دقت برچسبگذاري مدل ارائه شده بود [.]4۷
 ماشین بردار پشتیبان ( :)SVMماشین بردارپشتیبان ،تکنولوژي جديد يادگیري ماشیني است که
روش آماري غیر پارامتري و نیمه نظارتشده است .ويژگي
اصلي اين روش ،توانايي باال در استفاده از نمونههاي
تعلیمي کمتر و رسیدن بهدقت بـاالتر در مقايسـه بـا
سـاير روشها است .اگر طبقات تفکیک خطي نداشته
باشند SVM ،فضاي پديدهها را در فضايي چندبعدي بـا
اسـتفاده از کرنـل 1ترسیم ميکند .سپس طبقات را در
فضاي جديد و تفکیکشده ميسازد .اين مورد در حل
مشکالت طبقهبنديهاي پیچیـده کاربرد دارند؛ درحاليکه
فرض اولیهي روشهايي مانند  ،MLنرمال بودن داده
اسـت .ماشـین بـردار پشـتیبان عالوه بر ايـن ،دادههاي
سنجشازدور 2را که داراي مشکل است معمـوالً با توزيـع
مشخصـي از مدلي که بر پايهي کرنل است و با انتخاب
کرنل مناسب ميتواند مشـکالت را حل کند [.]4۸
 ماشین بردار پشتیبان انتقالي :)TSVM( 3اين مدلگسترشيافته مدل  SVMاست .کارکرد اين مدل به شکلي
است که برچسبگذاري را براي مشکالت به بهترين و
دقیقترين حالت انجام دهد [.]4۹
 -4-2-1-3روشهای یادگیری تقویتی

در يادگیري تقويتي ،عامل هوشمند با انجام اقداماتي
در محیط و ديدن نتايج آنها ،با محیط خود ارتباط برقرار
ميکند .نتیجه ارتباط عامل با محیط ميتواند يک خطا يا
يک امتیاز باشد .هدف در روشهاي يادگیري تقويتي،
بیشینه کردن پاداش است .درواقع ،عامل در مسیر بیشینه
کردن امتیاز اقدام ميکند و در غیر اين صورت ،خطا
دريافت ميکند .در يادگیري تقويتي ،عامل هوشمند براي
انجام تصمیمگیريهاي متوالي آموزش ميبیند يا
بهبیانديگر ،عامل ميآموزد که در يک محیط نامعلوم و
1 Kernel
2 Remote Sensing
3 Transductive support vector machine
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پیچیده به هدف يعني همان بیشینه کردن امتیاز برسد
[ .]۵1،۵0موارد بسیاري که ميتوان از کاربردهاي گسترده
اين روش مثال زد:
 آموزش چندوظیفهاي :يک الگوي يادگیري دريادگیري ماشین است و هدف آن استفاده از اطالعات مفید
موجود در سابقه خود و ارسال آن به کارها مرتبط ديگر
است .هنگاميکه الگوريتمهاي يادگیري چندوظیفهاي
براي يک کار اعمال ميشوند ،روش کار را به ياد ميآورد
که چگونه مسئله را حل کرده يا چگونه به نتیجه خاصي
رسیده است .سپس الگوريتم از اين مراحل براي يافتن
راهحل مسئله يا کار مشابه ديگر استفاده ميکند .اين روش
تفاوتها و شباهتها را در نظر ميگیرد که باعث افزايش
دقت پیشبیني و عملکرد ميشود [.]۵2
 -5-2-1-3یادگیری گروهی

اين الگوي يادگیري ماشین از سال  1۹۹0بر سر
زبانها افتاد .اين يادگیر ي شامل تعداد زيادي از فراگیران
است که بهصورت منفرد آموزشديدهاند ،اين الگوريتم با
ترکیب اين فراگیران آنها را براي حل يک مشکل آموزش
ميدهند .اين رويکرد ترکیبي سعي در ساخت مجموعهاي
از فرضیهها است .اين نوع يادگیري يک نوع يادگیري
گروهي است [ .]۵4،۵3از روشهاي مرسوم حل مسائل
اين روش ميتوان به موارد زير اشاره کرد:
 روش تقويتکننده :4اساس کار اين روش مبتني برکاهش تعداد خطاها و واريانس است .هنگاميکه تعداد
الگوريتمها افزايش پیدا ميکند ،اين روش با وزن دهي به
الگوريتمهاي ضعیف و قوي آنها را براي طبقهبندي دقیق
آماده ميکند .منظور از ضعیف و قوي بودن اين است که چه
مقدار ارتباط درست با مجموعه ايجاد شده برقرار ميکنند.
يکي از مشهورترين نمونههاي اين روش ادابوست است [.]۵۵
 ايجاد کیف يا يک کیسه :۵براي افزايش دقت الگوريتميادگیري ما مجموعهاي از زيرمجموعههاي مختلف را در يک
کیف يا کیسه قرار ميدهیم که در طبقهبندي بسیار کاربرد
دارد .اين کار باعث کاهش واريانس و افزايش عملکرد
آموزش به دادههاي جمعآوريشده ميشود [ .]۵۶از
مهمترين الگوريتمهاي اين روش ميتوان به روش جنگل
4 Boosting
5 Bagging

اين روش برگرفته از عملکردهاي سلولهاي عصبي
موجودات زنده است .اين الگوريتم يکي از بهترين
الگوريتمهاي يادگیري ماشین است .وقتي دستورالعمل
صحیحي از برنامه در اختیار نیست استفاده از اين روش
اهمیت پیدا ميکند .عملکرد سلول را در بدن در نظر
بگیريد ،نورونها مانند سلولها است و شامل چهار قسمت:
دندريت ،2هسته ،3سوما 4و آکسون ۵هستند .يک سري
اطالعات يا سیگنالهايي از طريق دندريت دريافت مي
شود ،سوما اين اطالعات دريافت شده را بررسي و تحلیل
ميکند و توسط آکسونها به نورون بعدي منتقل ميشوند.
هرکدام از نرونها و لینکهاي ارتباطي میان آنها ،وزني
دارند که در طي فرايند يادگیري تنظیم ميشود .وزن،
قدرت سیگنالهاي ارتباطي میان نرونها را تقويت يا
تضعیف ميکند [.]۵۹،۵۸
 -7-2-1-3یادگیری مبتنی بر نمونه

اين روش با استفاده از يک سري نمونههاي موجود به
شکل ماشیني اقدام به تحلیل دادهها ميکند .اساس اين
روش استفاده از يک الگوريتم نمونه براي طبقهبندي مابقي
دادهها است .به اين شکل که يک نمونه از الگوريتم نمونه
به مدل معرفي ميشود و مدل با استفاده از ويژگي
مشابهت ياب خود الگوي مربوطي را پیداکرده و بر اساس
آن اقدام به پیشبیني ميکند [ .]۶0از مشهورترين
نمونههاي اين روش ميتوان به مورد زير اشاره کرد [:]32
- kنزديکترين همسايه :)KNN( ۶اين روش بااستفاده از الگويي که از قبل ياد گرفته دادههاي آزمون را
1 Random Forest
2 Dendrite
3 Core
4 Soma
5 Axon
6 K-Nearest Neighbor

اس

 -6-2-1-3شبکههای عصبی

 -4کاربرد یادگیری ماشین در مدلسازی،
طبقهبندی،

شبیهسازی

و

پیشبینی

برنامهریزی کاربری زمین
تجزيهوتحلیل تناسب اراضي بر مبناي سیستم
اطالعات جغرافیايي )GIS( ۷براي تعیین تناسب زمین،
ارزيابي و برنامهريزي لنداسکیپ ،۸کاربري زمین شهري،
ارزيابي اثرات زيستمحیطي و برنامهريزي منطقهاي
بهکاربرده ميشود .پیشرفتهاي اخیر در فنآوري اطالعات
بهخصوص درزمینهي هوش مصنوعي و يادگیري ماشین،
توسعه رويکردهاي جديد براي تحلیل برنامهريزي کاربري
زمین را سبب شده است .فرايندهاي نظارتشده،
نظارتنشده ،شبکههاي عصبي ،نیمه نظارتشده ،آموزش
تقويتي و آموزش مبتني بر نمونه روشهاي رايج هوش
مصنوعي در برنامهريزي کاربري زمین هستند .در اين
مقاله سعي شده الگوريتمهاي يادگیري ماشین و نحوه
عملکرد آنها بررسي و کارآمدترين تکنیکها را درزمینه
طبقهبندي ،مدلسازي ،شبیهسازي و پیشبیني تغییر
کاربري زمین معرفي کند.
يک مطالعه موردي شبیهسازي توسعه شهري در شهر
شنزن ،چین انجام شده است [ ،]۶2که ماشینهاي بردار
پشتیباني ( )SVMرا بهعنوان روشي براي تعريف قوانین
انتقال غیرخطي براي مدلسازي اتوماتاي سلولي ()CA
آزمايش ميکند .متغیرهاي مکاني مورداستفاده در اين
شبیهسازي از دادههاي سنجش از راه دور و ) (GISموجود
حاصلشده است و متغیرهاي فاصله با استفاده از تابع
 Eucdistanceدر  ArcGISمحاسبهشدهاند .مدلسازي CA
و ارتباط بین اجزاي مختلف مدل با استفاده از ويژوال
بیسیک ۹برنامهريزيشده است .همچنین از روش يادگیري
7 Geographic information system
8 Landscape planning
9 Visual Basic
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تصادفي (RF) 1اشاره کرد که نمايانگر زيرمجموعهاي از
مشاهدات تصادفي و شاخههاي هر درخت نمايانگر
زيرمجموعهاي از متغیرهاي تصادفي موردنظر است .در اين
روش ،در هر مشاهده ،هر درخت يک کالس را انتخاب
ميکند و براي پیشبیني کلي روش بايد از پیشبینيهاي
همه درختها میانگینگیري کرد [.]۵۷

دريافت کرده و دادههاي موجود و اضافهشده را باهم
مقايسه ميکند .در اين روش اطالعات آموزش داراي
برچسبگذاري صحیح به فراگیر منتقل ميشود .که اينجا
منظور از  Kبیشترين داده همبسته گرفتهشده از مجموعه
آموزش است .معموالً از  Kبهعنوان نمايندهاي براي
دادههاي آزمون استفاده ميکنند [.]۶1

مقاله پژوهشي  -مروري بر کاربرد روشهاي يادگیري ماشین و عامل-مبنا در برنامهريزي کاربري زمین

مبتني بر نمونه [ ]۶3براي اطمینان از اندازه مناسب
دادههاي آموزش استفاده شد .در اين پژوهش توسعه
شهري اين شهر را از سال  1۹۸۸تا  2004شبیهسازي
کردهاند و همچنین توسعه شهري براي سالهاي -2004
 2010پیشبیني شد .نتايج اعتبارسنجي انطباق خوبي
بین الگوي توسعه شهري واقعي و شبیهسازيشده را نشان
داد و روش پیشنهادي در مقايسه با مدل رگرسیون
لجستیکي خطي بهطورکلي دقت باالتري داشت .درنهايت
به اين نتیجه رسیدهاند که مدل  CAمبتني بر SVM
ابزاري مفید براي شبیهسازي رشد شهري است.
با استفاده از مدلهاي يادگیري تقويتي ( )RLکه يکي
از الگوريتمهاي يادگیري ماشین است [ ،]۶4مدل مکاني-
2
زماني 1براي مدلسازي کاربري زمین-پوشش زمین
( )LULCبا تلفیقي از  GISرا بررسي کردهاند .هدف اين
مطالعه بررسي تغییرات کاربري زمین و تغییرات پوششي
زمین در پي استخراج منابع طبیعي است .نتايج اين
بررسي بینشهايي مفید را براي برنامهريزان و مراجع ذي
صالح ايجاد کرد.
سه مدل تغییر کاربري زمین ،مبتني بر سه ابزار
يادگیري ماشین؛ شبکه عصبي مصنوعي ،)ANN( 3درخت
طبقهبندي و رگرسیون )CART( 4و رگرسیون چند
متغیره تطبیقي اسپالين )MARS( ۵براي شبیهسازي
همزمان چندين کالس کاربري زمین (شامل کشاورزي،
جنگل و شهري) در دو منطقه؛ جنوب شرقي ويسکانسین
و حوزه آبريز رودخانه موسکگون در میشیگان ،واقع در
اياالتمتحده آمريکا بررسي شد [ .]۹نتايج مربوط به اين
سه ابزار دادهکاوي را با استفاده از يک روش طبقهبندي
نرم ،مانند مشخصه عملیاتي نسبي )ROC( ۶و يک
طبقهبندي سخت ،مانند درصد مطابقت صحیح)PCM( ۷
مقايسه کردهاند و مشخص شد که بهطور منطقي اين سه
ابزار عملکرد خوبي دارند .همچنین دريافتهاند که شبکه
 ANNبهترين دقت را در هر دو منطقه براي سه کالس
کاربري زمین (شهري ،کشاورزي و جنگل) فراهم کرده
است اما قدرت توضیحي کمي دارند .درحاليکه درخت
1 Spatio-temporal
2 Land use-Land cover
3 Artificial Neural Networks
4 Classification and regression tree
5 Multivariate Adaptive Regression Spline
6 Relative operating characteristic
7 Percent correct match
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طبقهبندي و رگرسیون ( )CARTو رگرسیون تطبیقي
چند متغیره اسپیالين ) (MARSتوضیحات واضحتري از
مهمترين محرکها و مقادير مرتبط با هر نوع تغییر
کاربري زمین ارائه دادهاند.

شکل  )a( -4تصوير طبقهبنديشده با استفاده از روش طبقهبندي کاي
میانگین ( )bتصوير طبقهبنديشده با استفاده از روش طبقهبندي کاي
نزديکترين همسايه )c( .تصوير طبقهبنديشده با استفاده از روش
طبقهبندي شبکه عصبي مصنوعي )d( .تصوير طبقهبنديشده با
استفاده از روش طبقهبندي ماشین بردار پشتیباني )e( ،تصوير
طبقهبنديشده با استفاده از طبقهبندي نیمه نظارتشده []۹

پژوهشي در رابطه با بهبود ارزيابي کاربري زمین با
اعمال روش طبقهبندي نیمه نظارتشده در منطقه
خودمختار مغولستان داخلي ،چین [ ]۶۵انجام شد؛ که در
آن از روش اصالح راديومتريک ۸در پیشپردازش دادهها و
روش کاهش ابعاد براي تصوير فرا طیفي ۹استفاده شد .اين
پژوهش طبقهبندي نیمه نظارتشده را با ديگر روشها
طبقهبندي ( ،)𝐾-meansروش طبقهبندي کاي
نزديکترين همسايه ( ،)KNNطبقهبندي شبکه عصبي
مصنوعي و طبقهبندي ماشین بردار پشتیباني مقايسه کرده
است .در شکل 4ميتوان اين مقايسه را مشاهده کرد .نتايج
تجربي نشان ميدهد که روش طبقهبندي نیمه نظارتشده
داراي طبقهبندي کلي با دقت باال است اما به دلیل نیاز به
مدتزمان طوالني و نیاز به قدرت و سختافزار محاسباتي
بیشتر ،بهترين روش نیست.
نقشهبرداري محوطههاي شهري براي ابعاد محیطي و
اقتصادي اهمیت دارند .يکي از اصليترين موضوعات هنگام
تهیه نقشههاي پوششي زمین سردرگمي در پاسخهاي
طیفي ويژگيهاي مختلف است .دقت نقشه طبقهبنديشده
بهوضوح مکاني و طیفي ،تنوع فصلي در انواع پوشش
گیاهي و شرايط رطوبت خاک بستگي دارد .مجموعه
ماهوارههاي  Landsatمتداولترين منابع داده مشاهده
8 Radiometric
9 Hyperspectral

اس

1 Earth Observation
2 Object-based
3 Maximum Likelihood Estimator
4 Spatial properties
5 Digital Elevaton Model
6 Total Operating Characteristic

7 Overall Accuracy
8 User Accuracy
9 Producer Accuracy
10 Kappa Statistics
11 Estimating the distriubution of probabilities
12 Spatial Distribution
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زمین )EO( 1براي نقشهبرداري پوشش اراضي براي مناطق
شهري ،نیمهشهري و روستايي هستند .روشهاي
2
تجزيهوتحلیل تصوير مبتني بر پیکسل و مبتني بر شيء
3
بهطور گستردهاي شناختهشدهاند مانند حداکثر تابع وقوع
( ،)MLEماشین بردار پشتیباني ( ،)SVMکي نزديکترين
همسايه) (KNNارائه شده است [ .]۶۶با استفاده از ابزار
يادگیري ماشین اقدام به طبقهبندي دقیق دادههاي
جمعآوريشدهي حومه شهر  Landsat TMو  OLIکرد.
تجزيهوتحلیل تصاوير با وضوح متوسط مانند Landsat TM
و  OLIبا استفاده از روشهاي پیشرفته مانند ( )SVMو
خوشهبندي کاي نزديکترين همسايه ( )KNNنقشههاي
طبقهبندي بسیار دقیق را به دست آورد )SVM( .ميتواند
خصوصیات فضايي 4اين مناظر را مانند تکهتکه شدن و
جداسازي عناصر در فضا حفظ کند و مناسبترين الگوريتم
در اين مطالعه براي تجزيهوتحلیل محوطهسازي يک
محیط شهري است.
در [ ]۶۷به دلیل ضرورت مشاهده تهديدات ناشي از
تغییر کاربري منابع طبیعي و کشاورزي در مازندران انجام
شد .اين مطالعه تغییر کاربري زمین را با استفاده از دو
مدل؛ درخت تصمیمگیري و رگرسیون  CARTو شبکه
عصبي مصنوعي  ANNدر منطقه شمال ايران شامل
شهرهاي ساري و قائمشهر مدلسازي کرد که در آن
دادههاي شبکه حملونقل از پايگاه داده OpenStreetMap
گرفته شد و مدل ارتفاع ديجیتال )DEM( ۵از وبسايت
مرکز نقشهبرداري ملي ايران بارگیري شد .از نرمافزار
 Salford Predictive Modelerو  LTMبراي مدلسازي
 LUCو انجام تجزيهوتحلیل حساسیت متغیرها استفاده
شد .با ارزيابي عملکرد هر دو مدل با استفاده از دو معیار
کالیبراسیون شامل گیرنده مشخصه عملیاتي ) (ROCو
ويژگي کلي عملکرد (TOC) ۶اين نتايج به دست آمد که
شبکه  ANNدر شبیهسازي تغییرات شهري و کشاورزي
نسبت به  CARTموفقتر عمل ميکند.
[ ]۶۸در مقالهاي ،کاربري زمین را در پیشاور واقع در
کشور پاکستان ،بر اساس برخي از رويکردهاي يادگیري

ماشین شامل؛ ماشین بردار پشتیباني ( ،)SVMحداکثر
تابع وقوع ( )MLEو شبکه عصبي مصنوعي ()ANN
بررسي کردهاند و از هفت کالس جاده ،مناطق آباد شده،
مزارع تنباکو ،زمینهايي با گیاهان پراکنده ،زمینهاي
نیشکر ،زمین باير و منابع آبي استفاده کردهاند .براي به
دست آوردن اطالعات از سطح زمین از سیستم
تصويربرداري ماهوارهاي استفاده شد و براي طبقهبندي
تصاوير ماهوارهاي از يک طبقهبندي نظارتشده بهره
گرفتهاند .براي ارزيابي عملکرد ،از دقت کلي ،)OA( ۷دقت
کاربر ، )UA( ۸دقت تولیدکننده )PA( ۹و آمار کاپا)KS( 10
استفادهشده است .اين معیارها بر اساس کاربرد گسترده در
دامنه سنجشازدور انتخابشدهاند .از آزمايش اين پژوهش،
نتیجه گرفته شد که  SVMبراي تجزيهوتحلیل کاربري
زمین بهترين است .همچنین  MLEبراي تشخیص رضايت
بخشي بهترين عملکرد را دارد.
از مطالعات کاربري زمین/پوشش زمین ميتوان به
مطالعهاي در اين زمینه اشاره کرد که انجام شدهاست
[ .]۶۹اين مطالعه براي شهر ساپورو ژاپن انجامشده است.
تعداد  1000000عکس  Flickrاز اين ناحیه براي
طبقهبندي جمعآوري شد .هدف اين مطالعه استخراج
خودکار توصیفات  LULCبصري از عکسهاي آنالين و
تخمین توزيع احتماالت 11بر روي انواع  LULCبراي شهر
ساپورو است .روش پیشنهادي از يک طبقهبندي نیوي بیز
( )NBبا توصیف رنگ ،شکل و شاخص رنگ استفاده مي
کند .عملکرد طبقهبندي کننده درمجموع باالي  ۸۵درصد
بود .نتايج نشان ميدهد که تصاوير  Flickrبا
برچسبگذاري جغرافیايي شده ميتوانند انواع  LULCرا با
دقت مناسب طبقهبندي کنند و در صورت وجود يک
توزيع فضايي 12کافي از دادههاي با منابع گسترده ،روش
پیشنهادي کارايي طبقهبندي  LULCرا بهبود ميبخشد.
در پژوهشي از اتوماتا سلولي براي مدلسازي سیستم
شهري همدان استفادهشده است [ ]۷0و از منطق فازي
بهعنوان روشي براي تغییر قوانین مدل  CAاستفاده
کردهاند که در دو مرحله طبقهبندي و شبیهسازي
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کارکردهاند .در مرحله اول از طبقهبندي خطي براي
تصمیم گیري با استفاده از رگرسیون برداري استفاده
کردهاند و در مرحله شبیهسازي ،با توجه به متغیرهاي
مختلف ،احتمال تغییرات کاربري زمین در شهر همدان
پیشبیني کردهاند .اين پژوهش ،توسعه شهر همدان را تا
سال  2040پیشبیني کرد و نتايج اين شبیهسازي در
قالب نقشههاي شطرنجي و همچنین محاسبه توسعه
فیزيکي شهر در سال  ،2040نشان داد که اگر تغییرات
کاربري زمین با اين روند شبیهسازيشده ادامه يابد ،سطح
زمینساخته شده تا سال  2040افزايش مييابد .درنهايت،
به اين نتیجه رسیدهاند که مدل اتوماتاي سلولي ،بر اساس
قوانین بردار انتقال رگرسیون پشتیبان  ،ابزاري مفید براي
شبیهسازي دستگاههاي شهري است.
مطالعه تحقیقاتي در رابطه با تغییرات کاربري زمین در
شهر بلگراد ،جمهوري صربستان با استفاده از تکنیکهاي
يادگیري ماشین ) (MLانجام شد که سه روش  MLکه در
اين مطالعه موردبررسي قرار گرفته شامل درخت
تصمیمگیري ( ،)DTشبکههاي عصبي ( )NNو ماشینهاي
بردار پشتیباني ( )SVMبودهاند .عملکرد اين سه الگوريتم
طبقهبندي ،با استفاده از حساسیت (نرخ مثبت واقعي،)1
سقوط (نرخ مثبت کاذب ،)2منحني مشخصه عملکرد تحت
گیرنده )AUC( 3ارزيابي شد [ .]۷1آمادهسازي دادهها با
استفاده از چندين ابزار نرمافزاري انجام شد .از محیط
 ]۷2[ SAGA GISو  ArcGISبراي ايجاد پايگاه داده و
ويژگيهاي فضايي ،تجزيهوتحلیل دادهها و ارائه نتايج
نهايي استفاده شد .تجزيهوتحلیل دقیق با استفاده از روش
رتبهبندي  IGبراي يافتن آموزندهترين ويژگيهاي مربوط
به  LUCدر منطقه موردمطالعه انجام شد .روش SVM
بهترين روش براي پیشبیني تغییرات کاربري زمین بود،
درحاليکه روش  DTقادر به يادگیري مفهوم عدمتغییر
بهتر از دو روش ديگر بود .سرانجام ،تفسیر روش  DTرا
ميتوان سادهترين روش نسبت به  NNو  SVMدانست.
گسترش علم مطالعه تغییرات زمینها و وجود
دادههاي بسیار بزرگ از اين تغییرات در سالهاي اخیر
موردتوجه محققان قرارگرفته است .شبیهسازي اين
تغییرات نیاز به يک مدلسازي دقیق دارد .دادههاي
1 TPrate
2 FPrate
3 Area Under the Curve
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گسترده براي مدلسازي بايد به شکل صحیح و بهینهاي
خوشهبندي شوند [ .]۷3با استفاده از خوشهبندي (k-
 )meanدادهها را دستهبندي کردهاند .اين مقاله يک
چارچوب مدلسازي بر اساس مدلهاي شبکه عصبي ارائه
داد تا تغییرات را پیشبیني کند .اين مطالعه براي
اياالتمتحده انجام گرفت .نتايج بهینهاي در مقايسه با
مدل قديمي ( )LTMمشاهده شد.
در کشور اتیوپي نیز مطالعهاي مبني بر تغییرات
( )LULCانجام گرفت [ .]۷4يک آزمايش دقیق در مورد
چگونگي بهبود دقت طبقهبندي تصوير با تلفیق
تجزيهوتحلیل مؤلفههاي اصلي ( )PCAو کامپوزيتهاي
شاخصهاي طیفي )CSI( 4بررسي شد .اين مطالعه نشان
داده است که سنجشازدور و  GISابزار کلیدي براي
نظارت بر تغییرات  LULCهستند .ثابتشده است که هر
قطعه داده سنجشازدور بسیار ارزشمند است تا زماني که
رويکردهاي مختلف مطالعه براي استخراج اطالعات مفید
از دادههاي خام آزمايش شود .با بهبود دقت طبقهبندي،که
با تقويت ( )PCAبا کامپوزيتهاي شاخصهاي طیفي به
دست آمد ،شاهد آن بوديم .در زمان مناسب اين مطالعه
ميتواند وضعیت  LULCو پويايي منطقه موردمطالعه را
برجسته کند،که ميتواند بهعنوان يک نقطه شروع براي
تجزيهوتحلیل روند بیشتر ،تدوين سیاستها و برنامهريزي
آينده استفاده از زمین باشد.
يکي از مسائل مهمي که امروزه مسئوالن کشور چین
با آن مواجه هستند رها شدن زمینهاي روستايي است.
عدم استفاده از اين زمینها در پي افزايش تمايل به
شهرنشیني صورت ميگیرد .برخي از اين زمینهاي
روستايي اولويت بیشتري براي رها شدن و باير ماندن
دارند .تحقیقات زيادي روي عوامل تأثیرگذار در رها کردن
زمینهاي روستايي انجامشده است که ميتوان به سه
دسته تقسیم شوند :الف) عوامل اقتصادي ،اجتماعي و
زيستمحیطي؛ ب) مطالعاتي که بر مبناي تصويربرداري و
استفاده از دادههاي تاريخي صورت ميگیرند؛ ج) استفاده
از مدلهاي آماري کاربري زمین [ .]۷۵با استفاده از ابزار و
مدلهاي يادگیري ماشین اقدام به دستهبندي زمینهاي
کشاورزي برحسب اولويت رها شدن و همچنین پیشبیني
وضعیت اين زمینها در آينده را دستور کار قرار دادهاند.
4 Composites of spectral indices

اس

1 Convolutional Neural Network

2 High Quality satellite images
3 Recursive Auto-Encoder
4 XGBoost
5 Reinforced Regression Tree
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اين مطالعه يک رويکرد تلفیقي از مدلهاي ماشین بردار
پشتیبان ( ،)SVMجنگل تصادفي ( )RFو نیوي بیز ()NB
ارائه داد .نتايج اين مدلسازي بینشهاي بسیاري براي
توسعه پروتکلهاي برنامهريزي بهمنظور بهبود کیفیت
زندگي و محیط زندگي در مناطق روستايي و همچنین
برنامهريزي صحیح براي مديريت بهتر زمینهاي رهاشده
براي مراجع و مراکز مربوطه ارائه داد.
[ ]۷۶در پژوهشي در شیرگاه واقع در شمال ايران،
مدل تغییر کاربري زمین ( )LUCرا در سه مرحله؛
آموزش ،آزمايش و اعتبار سنجي بررسي شد .همچنین در
اين بررسي تغییر کاربري زمین را با استفاده از تکنیک
يادگیري ماشین؛ درخت طبقهبندي و رگرسیون (،)CART
رگرسیون چند متغیره تطبیقي اسپالين ( )MARSو
جنگل تصادفي ( )RFمورد آزمايش قرار دادهاند .بیشتر
اطالعات موردنیاز در اين مطالعه نیز از تصاوير ماهوارهاي
موجود در پايگاه داده اپن استريت مپ به دست آمد و کل
فرآيند مدلسازي و اعتبارسنجي در نرمافزار MATLAB
برنامهريزيشده است .نتايج نشان داد که  MARSميتواند
بهترين دقت را در مرحله اعتبار سنجي ارائه دهد درحالي
که کمترين سطح دقت را در مرحله آزمايش داردRF .
باالترين دقت را در اجراي آزمايش و کمترين سطح دقت
را در مرحله اعتبار سنجي فراهم ميکند.
تغییرات الگوهاي زمین براي بخشهاي مختلف مانند
جوامع کشاورز ،صنعت ،دولت ،بخش خصوصي و مراکز
تحقیقاتي از اهمیت بااليي برخوردار است .نقشهبرداري
ماهوارهاي از اين تغییرات و طبقهبندي اين تصاوير در
سالهاي متوالي براي پیشبیني تغییرات و يافتن يک روش
نقشهبرداري مؤثر براي نظارت و سرمايهگذاري وضعیت
منابع طبیعي ،کارايي کشاورزي ،پايداري و برنامهريزي،
حفاظت از تنوع زيستي ،مديريت بالياي طبیعي و امنیت
زيستي دستور کار بسیاري از مراکز بوده است .براي
طبقهبندي تصاوير نقشهبرداري ماهوارهاي روشهاي زيادي
وجود دارد که با استفاده از روشهاي کاي نزديکترين
همسايه ( ،)K-nearestماشین بردار پشتیبان (،)SVM
شبکههاي عصبي کانولوشن )CNN( 1و ) (CapsNetکه به
تازه گسترشيافته است ،اقدام به دستهبندي تصاوير نموده
است [ .]۷۷بهعنوان نمونه ،يک منطقه کاشت موز با استفاده

از مدلهاي معرفيشده بررسي ميشود .نتايج اينگونه است
که مدلهاي  CNNو  CapsNetازنظر صحت پیشبیني،
مدلهاي مناسبي براي نقشهبرداري کاربري زمین هستند.
بهويژه CapsNet ،از منبع و زمان محاسباتي بسیار بیشتري
نسبت به الگوريتمهاي مقايسه شده استفاده ميکندCNN .
با دقت  ٪۹۸قادر به طبقهبندي نقشهبرداري از زمین در هر
کیلومترمربع در کمتر از يک ثانیه است .در مطالعه
موردي CNN،بیشتر ظرفیت خود را در نقشهبرداري تصاوير
ماهوارهاي در کاربريهاي مختلف نشان ميدهد.
با به وجود آمدن تصاوير ماهوارهاي باکیفیت باال2
( )HSRIازجمله کارکردهاي روشهاي سنجشازدور
نقشهبرداري از تغییرات پوششي و کاربري اراضي نواحي
شهري است [ .]۷۸طبقهبندي با استفاده از مدلهاي
يادگیري ماشین براي ويژگيهاي کاربري زمینهاي شهري
انجام داده شد ،پیشرفتهايي را در برخي مدلها نشان داد.
ازجمله مدلهايي که براي طبقهبندي تصاوير ماهوارهاي
استفاده شد ميتوان به جنگل تصادفي ( ،)RFرمزگذاري
خودکار ،)RAE( 3درخت داراي کیسه ( ،)BTيادگیريهاي
مبتني بر نمونه ( ،)ELماشین بردار پشتیبان ( )SVMو
درختان تقويتکننده گراديان )XGB( 4اشاره کرد .نتايج
نشان داد که ( )GBو ( )SVMنتايج طبقهبندي بسیار دقیقي
را به وجود آوردند .همچنین نشان داد که رمزگذاري خودکار
( )RAEبراي آموزش بدون نظارت ،نهتنها باعث بهبود دقت
طبقهبندي نميشود ،بلکه باعث کاهش دقت نیز ميشود .اين
نکته قابلتوجه بود که هنوز قابلیتهاي مدلهاي مختلف و
تلفیق آنها ميتواند موضوع بحثهاي آينده باشد.
امروزه يکي از اکوسیستمهايي که به دلیل رشد
کاربري زمین شهري به خطر افتاده است ،اکوسیستمهاي
آبي هستند .يکي از ابزارهاي مديريت و پیشبیني تغییرات
کاربريهاي شهري و تأثیر آن بر روي حوزههاي آبخیز
استفاده از ابزار يادگیري ماشین است .تغییرپذيري
يکپارچگي جريانها نقش مهمي در حوزههاي آبخیزدارند.
[ ]۷۹در همین راستا با استفاده از مدلهاي جنگل
تصادفي ( )RFو درخت رگرسیون تقويتشده )BRT( ۵به
شناسايي عوامل مختلکننده از طرف زمینهاي شهري
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روي يکپارچگي حوزه آبخیز پرداختهاند .هر دو الگوريتم
قادر به توضیح حداقل  ٪۵0از تغییرپذيري دادههاي
يکپارچگي جريان با استفاده از متغیرهاي  LULCبودند.
يکي ديگر از کاربردهاي سنجشازدور کاربري زمین و
تغییرات پوششي در شهر سرادو برزيل انجام شد [.]۸0
تکنیکهاي يادگیري ماشین استفادهشده شامل ،درخت
تصمیمگیري ( ،)DTطبقهبندي نیوي بیز (،)NB
پرسپترون چنداليه )MLP( 1و ماشین بردار پشتیبان
( )SVMاست .اين مطالعه براي ناحیهاي به مساحت 3۶۶0
کیلومترمربع انجام شد .نتايج طبقهبندي شامل ()NB ،DT
و ( MLP،RFو  )SVMدر نظر گرفته شد،گروه دوم نتايج
دقیقتري را ارائه دادند.
سرعت افزايش شهرنشیني در سالهاي اخیر تغییرات
زيادي در جنبههاي مختلف مانند اقتصاد ،اجتماع،
محیطزيست ،جمعیت و منابع به وجود آورده است .کاربري
زمینهاي شهري يکي از مواردي است که دستخوش اين
تغییرات قرار ميگیرد .از جنبههاي مهم اين تغییر ميتوان
به تغییر ارزش و قیمت زمینهاي شهري اشاره کرد .ارزش
زمین عامل مهمي در تغییر کاربري زمین شهري است.
اخیراً تعدادي از محققین بر روي ارزشگذاري زمینهاي
شهري تمرکز کردهاند .دادههاي موجود براي ارزيابي ارزش
زمین دامنه وسیعي دارد .مزاياي تجزيهوتحلیل دادههاي
بزرگ در مورد ارزش شامل دو بخش است؛ اول در
نظرگیري تعداد زيادي از ويژگيها و متغیرها و دوم نتايج
دقیقتر [ .]۸1براي اين منظور با استفاده از روشهاي
غیرخطي يادگیري ماشین ( )MLعوامل تأثیرگذار بر ارزش
زمین در هر فوت مربع بر اساس "دادههاي بزرگ" در شهر
نیويورک را بررسي کردهاند .شش الگوريتم يادگیري ماشین،
ازجمله جنگل تصادفي ( ،)RFدرخت تصمیمگیري (،)DT
رگرسیون چندخطي ( ،)MLRرگرسیون بردار پشتیبان
خطي ( ،)SVRرگرسیون پرسپترون چنداليه ( )MLPو
رگرسیون  Kنزديکترين همسايه ( )KNNارزيابي و مقايسه
شدند .در اين تجزيهوتحلیل مدلهاي ،جنگل تصادفي ()RF
و درخت تصمیمگیري نتايج بهتري را ارائه دادهاند .اين
نتايج ،راهبردها و سیاستگذاريهاي مناسبي را در اختیار
برنامه ريزان شهري براي تخصیص مجدد منابع و همچنین
بینشهاي مناسبي براي اصالح سیاستها ارائه داد.

با توجه به کاربردهاي سنجش از راه دور مانند مديريت
منابع زمین ،توسعه شهري و حفاظت از طبیعت با استفاده
از تصاوير از راه دور باکیفیت باال ( )HRRSاستخراج
ويژگيهاي مؤثر طبقهبندي و بهبود دقت طبقهبندي
موضوع تحقیق [ ]۸2بوده است .بر اساس فن يادگیري
ماشین ،يک روش يادگیري گروهي  dropout-basedدر
اين مقاله بررسي شد که ترکیبي از شبکه عصبي کانولوشن
) (CNNو دستگاه يادگیري شديد (ELM) 2است .اين
مدل گروهي يک راهحل دقیق و مؤثر در راستاي
طبقهبندي دقیق تصاوير ارائه داد.
ترکیب مطالعاتي بین کاربري زمینهاي شهري و
تغییرات پوششي شهر يکي از ابعاد مهم پیشبیني کاربري
زمینها است .گستردگي نواحي شهري و نیاز به يک
نظارت همهجانبه ،امروزه استفاده از روشهاي سنجش از
راه دور را بیشتر مطرح ميکند [ .]۸3با استفاده از يک
مدل کانولوشن ( )CNNچندوظیفهاي اقدام به بررسي و
طبقهبندي تصاوير کاربريهاي زمینهاي شهري کرد.
همچنین اين طبقهبندي را با مدل طبقهبندي جنگل
تصادفي( )RFمقايسه شد .اين شبکه چندوظیفهاي در اليه
خروجي شبکه عصبي ،ويژگيهاي کاربري و پوششي را
باهم ادغام کرد و نتايج نشان داد که طبقهبندي کاربري
زمینها با تغییرات پوششي نقشههاي طبقهبنديشده را
بهبود بخشیده است .اين مطالعه پیشبیني تغییرات
پوششي شهري را نیز بهبود بخشید.
میرزاده و علي بخش[ ]۸4طبقه بندي تصاوير و تهیه
نقشه کاربري اراضي دشت مهريز استان ايالم را به روش
شبکه عصبي مصنوعي کوهونن انجام و تغییرات توسط
مدل تحلیل زنجیره هـاي مـارکوف پیش بیني شد .نتايج
طبقه بندي نشان دهنده تخريب و کاهش میزان وسعت
اراضي جنگل کم تراکم و مرتع متوسط و افزا شي مساحت
ساير کاربري است .عالوه براين ،نتايج حاصل از ماتريس
پیش بیني تغییرات بر مبناي نقشههاي سالهاي  2001و
 2013نشان داد که احتمال ميرود در فاصله زماني 2030
الي %4۵، 2013جنگل کم تراکم%۷1 ،مرتع متوسط۹۶ ،
%مرتع فقیر% ۸1 ،کشاورزي  % ۹3رسوبات آبرفتي و 100
 %اراضي بدون پوشش بدون تغییر باقي بمانند.

1 Multilayer perceptron

2 Extreme Learning Machine
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1 Particle Swarm Optimization
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با توجه به اهمیت طبقهبندي استفاده از کاربري زمین
و تغییرات پوشش نیز با استفاده از الگوريتمهاي يادگیري
ماشین اقدام به طبقهبندي بهینه عکسها و نقشههاي
ماهوارهاي شده است [ .]۸۵در اين مقاله از مدلهاي
ماشین بردار پشتیبان ( )SVMو کاي میانگین فازي
( )FKMبهره گرفتهشده است .اين الگوريتمها دقت بااليي
در طبقهبندي را نشان دادند.
در راستاي توسعه شهري در استان تهران ،صوفي و
همکاران [ ]۸۶مدلسازي عاملمبنا ( )ABMرا به جهت
داشتن ديدگاه فردگرا ،انعطافپذيري و قابلیت انطباق با
محیط و الگو گرفتن از آن و پويا بودن انتخاب کردهاند.
عاملهاي اين مدل قطعات زمین ،محدوديتهاي فیزيکي،
تناسب و محدوده حفاظتي بود .اين عاملها قادر بودند در
هر گام زماني وضعیت خود را از توسعهنیافته به توسعه
يافته تغییر دهند .ارزيابي انجام شده نتايج مثبتي را براي
مطلوبیت عوامل مختلف توسعه شهري نشان داد .ترکیب
مدلسازي عامل مبنا و مدلهاي ديگر ميتواند دقت و
بهرهوري مدل را افزايش دهد.
در همین راستا ،در سال  13۹4کاوياري و همکاران
[ ]۸۷يک مدل تلفیقي از الگوريتم ذرات (PSO)1و مدل
هاي عاملمبنا ) (ABMرا براي توسعه زمینهاي شهري
ارائه دادهاند .در اين مطالعه توسعه شهر زنجان در يک بازه
زماني  10ساله بررسي شد .نتايج مدل با در نظرگیري
عامل روابط اجتماعي فرد ،با شاخص کاپا دقت پیشبیني
 %۷4را نشان داد.
استفاده از مدلهاي عامل مبنا در سالیان اخیر توجه
زيادي پیدا کرده است که ميتوان به يک برنامه آيندهنگر
براي استفاده از زمینهاي مسکوني شهر شنزن چین با
استفاده از مدلسازي عامل مبنا اشاره کرد .در اين پژوهش
اعتبار سنجي مدل پیشبیني براي بازه زماني  201۵الي
 203۵کاربرد مدل براي تدوين برنامهريزي دقیق زمین
هاي مسکوني و خدمات عمومي و ارزيابي اثربخشي برنامه
ريزي کاربري زمین را نشان داد [.]۸۸
در شهر سنندج ايران ،از يک مدلسازي رگرسیون
لجستیک و شبکه عصبي براي طبقهبندي تصاوير ماهواره
اي و اطالعات مکاني استفاده شد .در اين مدل پارامترهاي
فاصله از راه هاي اصلي ،فاصله از فضاي سبز ،ارتفاع ،شیب،

تعداد سلولهاي شهري موجود در همسايگي ،فاصله از
 3×3گسل و فاصله از مراکز نواحي شهر بیشترين تأثیر را
داشتند .نتايج حاصل از ارزيابي عملکرد توسط درصد
تناظر صحیح ،ضريب کاپا و درجه تناسب بیانگر دقت
خیلي خوب طبقهبندي است [.]۸۹
کامیاب و همکاران [ ]۹0از يک مدل شبکه عصبي با
الگوريتم پس انتشاري براي مدلسـازي ،شنـاسايي و
بهبود درک ما از نیروهاي اجتماعي ـ اقتصادي ،فیزيکي و
کاربري زمین که بر توسعه شهري تأثیر ميگذارند ،و نیز
براي يافتن محتملترين مکانها براي توسـعه شـهري
آينـده گرگان ،مورداستفاده قرار گرفت .در اين مدل از سه
گروه پارامتر استفاده شد ،و نتايج اعتبارسنجي مدل با
 ROCبیانگر معناداري متغیرهاي کاربري زمینبر رشد
شهري دوره زماني  1۹۸۷-2001در گرگـان بود.
در استان همدان نیز از شبکههاي عصبي بهمنظور
پیشبیني سريهاي زماني دادههاي ماهوارهاي
سنجشازدور استفاده شد .اين تحقیق بهمنظور تهیه نقشه
تغییر کاربري اراضي کشاورزي و سطح زير کشت صورت
گرفت .نتايج پیشبیني توسط ارزيابي صورت گرفته داراي
صحت  %۹۵و خطاي کمتر از  0.0001بود [.]۹1
در شرق استان مازندران [ ]۹2مطالعهاي در رابطه با
پیشبیني کاربري زمین با استفاده از شبکه عصبي مصنوعي
در محیط  GISانجام شد .بررسيها بر رويدادههاي حاصل
از تصاوير ماهوارهاي لندست سالهاي  13۶۶تا  13۸0بود و
با استفاده از پرسپترون چنداليه ) (MLPو تغییرات کاربري
زمین را تا  13۹4پیشبیني کرد .ارزيابي مدل از انطباق
زياد تصوير پیشبینيشده مدل با تصوير واقعي خبر داد و
به معناي خطاي کم اين مدل و کارايي خوب آن است.
همچنین در مطالعاتي مشابه ،در شهر ايلیخچي استان
آذربايجان شرقي با استفاده از تحلیل تصاوير لندست  ۵در
بازه زماني  30ساله تغییرات کاربري اراضي و توسعه شهري
را بررسي کرد [.]۹3
پژوهشي باهدف پیشبیني تغییرات کاربري زمین با
استفاده از اتوماتاي سلولي ) (CAو شبکه عصبي مصنوعي
در شهر مشهد [ ]۹4انجام شد .دادهها مربوط به سالهاي
 13۷2و  13۹0جمعآوري و براي پیشبیني براي
سالهاي  1444 ،142۶ ،140۸و  14۶2در محیط
 QGis2.4شبیهسازي شد .زياد بودن شاخص اعتبار سنجي
کاپا ( ، )0.۸2خطاي کلي اعتبارسنجي حداقل معادل
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0.04۶و شاخص دقت کلي منفي در اين شبیهسازي نتیجه
ميشود که اعتبار و دقت اين روش باالست .همچنین
نتايج خبر از افزايش کنترل نشده اراضي کشاورزي و مراتع
و تبع آن خشک شدن سکونتگاههاي روستايي خبر داد که
يک معضل بزرگ براي محیطزيست در آينده اين شهر
است و به مديريت و برنامهريزي نیاز دارد.
در استان گیالن نیز از تصاوير لندست براي بررسي
میزان تغییرات پوشش سرزمین و پیشبیني کاربري اراضي
شهر رشت استفاده شد .مدلهاي شبکه عصبي و سلولهاي
خودکار زنجیره مارکوف با در نظرگیري پارامترهاي نزديکي
به راههاي اصلي ،فاصله از رودخانه ،طبقات ارتفاعي ،شیب و
فاصله از روستاهاي اطراف بهدقت ضريب کاپاي  %۸2الي

و جهت و پیشبیني تغییرات اراضي و پوشش گیاهي در دو
شهر تفت و مهريز استان يزد توسط دادههاي تصاوير
سنجشازدور و پیشبیني توسط شبکههاي عصبي بررسي
شد .تغییرات اراضي و پوشش گیاهي در شهر تفت بیشتر از
شهر مهريز بود بهطوريکه بیشترين تغییرات مربوط به
باغها بوده است اما به لحاظ گسترش شهري ازلحاظ
مساحت و تبديل کاربريها ،شهر مهريز داراي بیشترين
مقدار بود [.]۹۶
مجموعه نتايج تفکیکي مقالههاي مروري به زبان
انگلیسي در جدول  1آورده شده است.
همچنین نتايج کلي در رابطه با مقاالت فارسي داخل
کشور در جدول  2ارائه گرديده است.

 %۸۷دست يافتند [ .]۹۵در مطالعهاي مشابه ،ارزيابي میزان
جدول  -1نتايج حاصل از مقاالت مرور شده به زبان انگلیسي
زمینه تحقیق در رابطه

نام نویسندگان

سال انتشار

يانگ  1و همکاران []۶2

200۸

شبیهسازي

بن و دراگچويچ ]۶4[ 2

200۹

مدلسازي

RL

طیبي و پیجانوسکي []۹

2013

شبیهسازي

ANN, CART, MARS

پورسنديس  3و همکاران []۶۶
سون  4و همکاران []۸۵

2014
2014

طبقهبندي
طبقهبندي

MLE, SVM, k-Nearest Neighbor
FKM, SVM

 SVMبهترين ابزار
 FKM, SVMدقیق.

وانگ  ۵و همکاران []۶۵

201۵

طبقهبندي

k-mean, k-Nearest Neighbor,
ANN, SVM

نیمه نظارتشده و  SVMنتايج بهتر

احمدلو و همکاران []۶۷

201۶

شبیهسازي

ANN, CART

 ANNموفقتر

علي و همکاران []۶۸

201۶

طبقهبندي

ANN, MLE, SVM

 SVMبهترين ابزار

سیتهي  ۶و همکاران []۶۹

201۶

طبقهبندي

NB

 NBدقت مناسب.

حاجي بابايي و ذاکرحقیقي
[]۷0

201۷

شبیهسازي

 SVMبر پايه

ايچ پتروويچ  ۷و همکاران []۵

201۷

پیشبیني

DT, NN, SVM

تفرا  ۸و همکاران []۷4
عمراني ]۷3[ ۹

201۷
201۸

PCA

با کاربری زمین

روشهای یادگیری ماشین
 SVMبر پايه

CA

نتیجه ارزیابی
 SVMابزاري مفید
 RLابزاري مفید

CA

 ANNبهترين دقت و  MARSو
توضیح واضحتر

CRT

 SVMابزاري مفید
 SVMبهترين ابزار و  DTسادهترين
روش

طبقهبندي
پیشبیني

k-mean

 PCAابزار مفید
 K-meanابزاري مفید

لي  10و همکاران []۸۸

201۹

پیشبیني

ABM

نتايج دقیق

زو و همکاران []۷۵

201۹

طبقهبندي و پیشبیني

NB, RF, SVM

 NB, RF, SVMابزار مفید

احمدلو و همکاران []۷۶

201۹

مدلسازي

CART, MARS, RF

 RFبهترين روش
1 Q. Yang
2 C. Bone and S. Dragićević
3 D. Poursanidis
4 Y. Sun
5 C. Wang
6 A. Sitthi
7 M. S. ić-Petrović
8 Z. L. Teffera
9 H.Omrani
10 F.Li
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زمینه تحقیق در رابطه

نام نویسندگان

سال انتشار

لیاو و همکاران []۷۷

201۹

طبقهبندي

جدزاني و همکاران []۷۸

201۹

طبقهبندي

RF, RAE, BT, EL, SVM, GB

گیري و همکاران []۷۹
کامرگو و همکاران []۸0

201۹
201۹

پیشبیني
پیشبیني

RF, BRT
DT, NB, MLP, SVM

ما و همکاران []۸1

2020

پیشبیني

RF, DT, MLR, SVR, MLP, kNearest Neighbor

 RFو  DTنتايج بهتر

ژانگ و همکاران []۸2

2020

طبقهبندي

CNN, IELM

 CNN, IELMدقیق

برگاردو و همکاران []۸3

2020

طبقهبندي و پیشبیني

CNN, RF

 CNNبهترين روش

با کاربری زمین

روشهای یادگیری ماشین

نتیجه ارزیابی

k-Nearest Neighbor, SVM, CNN,
CapsNet

 CNNو  CapsNetبهترين ابزار
 GBو  SVMدقیقترين نتايج
 RF, BRTبا نتايج تقريبا مفید
 SVMو  MLPنتايج بهتر

سالهاي  200۸تا  2020میالدي ،مشخص شد که روش-
هاي  SVM ،CART ،ANNروشهاي قديميتري هستند و
روش  CNNروشي جديد است که بیشتر مورد استفاده قرار
گرفته است .ميتوان گفت که روشها و الگوريتمهاي جديد
مبتني بر شبکههاي عصبي محبوبیت ويژهاي در حل مسائل
برنامهريزي کاربري زمین پیدا کردهاند.

از جمعآوري مقالههاي زبان انگلیسي در جدول  1مي-
توان نتیجه گرفت که در میان استفاده از روشهاي مختلف
يادگیري ماشین براي طبقهبندي ،شبیهسازي ،مدلسازي و
پیشبیني تغییرات کاربري زمین باگذشت زمان روشهاي
مبتني بر شبکههاي عصبي کاربرد بیشتر و دقت بهتري
داشته است .همچنین ،باتوجه به بررسي مطالعات در طول

جدول  -2نتايج حاصل از مقاالت مرور شده به زبان فارسي
مقاله مربوطه

شهر/استان

سال

زمینه تحقیق در رابطه با روشهای یادگیری

مربوطه

انتشار

کاربری زمین

ماشین

نتیجه ارزیابی

کامیاب و همکاران []۹0

گلستان

13۹0

مدلسازي

ANN

 ANNنتايج معنادار

سفیانیان و همکاران []۹1

همدان

13۹0

پیشبیني و طبقهبندي

MLP

دقت طبقهبندي و پیشبیني باالي
%۸0

محمدي و دالور []۸۹

سنندج

13۹3

طبقهبندي

LR, NN

 LR, NNدقت خیلي خوب

داداش پور و جهان زاده []۹4

خراسان

13۹۵

شبیهسازي

CA, NN

میرزاده و علي بخش []۸4

دهلران

13۹۵

پیشبیني و طبقهبندي

و زنجیره مارکوف

دقت باال
نتايج پیشبیني با دقت مناسب و
طبقهبندي کاربردي

کاوياري و همکاران []۸۷

زنجان

13۹۶

پیشبیني

PSO, ABM

تلفیق  PSO, ABMدقت قابلقبول

ANN

تلفیق

جورابیان شوشتري و
همکاران []۹2

مازندران

13۹۷

پیشبیني

NN, MLP

نتايج با خطاي کم و کارايي مناسب

محمود زاده و رنجبر نوازي
[.]۹3

ايلیخچي

13۹۷

پیشبیني

ANN

نتايج کاربردي و دقیق

صوفي و همکاران[]۸۶

تهران

13۹۸

مدلسازي

ABM

سپهري و همکاران []۹۶

تفت و مهريز

13۹۸

پیشبیني

ANN

اکبري و همکاران[]۹۵

رشت

13۹۸

پیشبیني

با جمع بندي مقاالت به زبان فارسي داخل کشور در
جدول  2نیز مشاهده شد که از روشهاي مربوط به
يادگیري ماشین بیشتر براي پیشبیني تغییرات کاربري
زمین استفاده شده است .همچنین روشهايي مانند

MLP

و زنجیره مارکوف

ترکیب ABM

دقت باال در
مدلهاي ديگر

و

نتايج دقیق پیشبیني براي هر دو شهر
پیشبیني با دقت باال

 MLP ،NN ،ANNو زنجیره مارکوف بیشترين مطلوبیت
را در مطالعات مربوط به ايران را داشتهاند .همچنین،
روشهاي عامل مبنا در میان مطالعات کشور ايران کاربرد
کمتري داشته است .در نهايت ،با بررسي مقاالت مربوطه،
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جدول  -1نتايج حاصل از مقاالت مرور شده به زبان انگلیسي
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نقاط قوت و ضعف مدلهاي يادگیري ماشین و مدلهاي
عامل مبنا در کاربردهاي برنامهريزي کاربري اراضي مطابق
جدول  3بیانشده است .ميتوان نتیجه گرفت که

مدلهاي عامل مبنا و مدلهاي شبکههاي عصبي با توجه
به ساختار منعطف خود کاربردهاي وسیعتري در حوزه
برنامهريزي کاربري زمیندارند.

جدول  -3نقاط قوت و ضعف مدلهاي يادگیري ماشین و مدلهاي عامل مبنا
مدل

نقاط قوت

مدلهای عامل مبنا

روشهای
نظارتشده

روشهای
نظارتنشده

نقاط ضعف

 عملکرد جزء بهکل
 قابلیت شبیهسازي تصمیمگیري

 مراحل پیادهسازي مشکل
 پیچیدگي فوقالعاده رفتارهاي انساني در
برنامهريزي کاربري زمین

 انعطافپذيري باال
 در نظرگیري رفتار عاملهاي مرتبط با انسان
 بررسي طیف گستردهاي از مسائل

 عدم مدلسازي کامل رفتار انسان
 دشواري مدلسازي تمامي عاملهاي
تأثیرگذار بر مسائل کاربري زمین

 تنوع

 برچسبگذاري دادهها براي افزايش دقت مدلها  وقتگیر بودن برچسبگذاري
 مناسب موضوعات طبقهبندي در برنامهريزي کاربري  عملکرد ضعیفتر نسبت به مدلهاي شبکه
عصبي در مسائل پیشبیني تغییرات کاربري
زمین
زمین
 عملکرد مناسب در ترکیب با مدلها ديگر يادگیري
ماشین
 نیازمند حجم داده زياد
 بدون نیاز به برچسبگذاري براي تشخیص الگو
 تشخیص بهتر ناهنجاريها و پیچیدگيهاي دادهها  زمانبر بودن مرحله آموزش مدل
 قابلیت کاهش ابعاد
 آزادي عمل بهتر نسبت به مدلهاي نظارتشده و  مراحل آموزش وقتگیر
نظارتنشده
 حساس به پارامترها

روشهای نیمه  دادههاي کمتر
 پیچیدگي محاسباتي کمتر نسبت به رويکردهاي
نظارتشده
شبکه عصبي

 بروز خطا در هنگام وجود داده با نويز باال

 عملکرد مناسب در طبقهبندي
مدلهای مبتنی بر
یادگیری ماشین

یادگیری تقویتی

یادگیری گروهی

 در نظرگیري پارامترهاي زياد براي افزايش دقت
مدل

 عدم دسترسي به بهترين راندمان ممکن

 مناسب براي ترکیب با مدلهاي ديگر و افزايش
دقت

 مناسب موضوعات خاص کاربري زمین
 کاربرد ضعیفتر نسبت به مدلهاي انفرادي

 امکان آموزش برخط
 درجه کاوش باال



غیر حساس به تنوع دادههاي آموزش

 پتانسیل کاهش خطاي دادههاي طبقهبندي


شبکههای عصبی 
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قابلیت عملکرد غیرخطي
قابلیت استفاده براي مسائل پويا
دقت باال در درک و پردازش تصوير
عملکرد دقیق در رويکردهاي پیشبیني تغییرات
کاربري اراضي

یادگیری مبتنی بر




نمونه



عملکرد مناسب براي مسائل طبقهبندي
دقت زياد در ترکیب با الگوريتمهاي ديگر
ساده ،کارآمد و پیادهسازي آسان

 نیاز به داده زياد

 انعطافپذيري کمتر

 فرايند محاسباتي پیچیده
 نیاز به حجم داده زياد
 فرايند پیچیده
 حساس به تنظیم پارامترها






کاهش دقت مدل با افزايش دادهها
آموزش ضعیف دادههاي ورودي
روند کند

۲۲
۳
۵
۱۲

۳
۲
۲
۲۵

۲۰

۱۵

۱۰

۵

۰

شکل  -۵میزان استفاده از روشهاي يادگیري ماشین در مطالعات
کاربري زمین

مطابق شکل  ۵روشهاي  ANNو  SVMو ترکیبي از
اين مدلها سهم به سزايي در بین تحلیل و مدلسازي
مقاالت بررسيشده داشتند .و مطلوبیت استفاده از روش
 ANNبا ديگر روشها فاصله زيادي داشت.

 -5نتیجهگیری
پیشرفت علوم داده کمک شاياني به آسان شدن
برنامهريزي در زمینههاي مختلف توسط محققین کرده است.
هوش مصنوعي شاخهاي از علم رايانه و فناوري است که به
ابزاري گفته ميشود که ميتوانند واکنشهايي مشابه
رفتارهاي انساني ازجمله؛ درک شرايط ،تحلیل موقعیتها و
شبیهسازي فرايندها را داشته باشند .يادگیري ماشین نیز
شاخهاي از هوش مصنوعي است که با ذخیره دادهها،
تشخیص الگوريتمها و نتايج حاصل از آن ،به يک فرايند معین
ميرسد و با استفاده از آن الگو دادههاي ورودي را تحلیل مي
کند .يادگیري ماشین روشهاي مختلفي مانند ،روشهاي
نظارتشده ،روشهاي نظارتنشده ،روشهاي نیمه
نظارتشده ،روشهاي يادگیري تقويتي ،يادگیري مبتني بر
نمونه ،آموزش چندوظیفهاي و يادگیري گروهي دارد.
يادگیري ماشین در فرايند تغییر کاربري زمین،
الگوريتمهايي را پیشنهاد ميدهد ،به همین منظور در
مقاله مروري حاضر 34 ،مقاله مرتبط با بحث کاربرد
يادگیري ماشین در کاربري زمین موردبررسي قرار گرفت.
هدف از پژوهش حاضر ،مقايسه الگوريتمهاي يادگیري
ماشین و مدلسازي عامل مبنا براي بررسي نحوه عملکرد
آنها در فرايند برنامهريزي و شناخت الگوي تغییرات
کاربري اراضي بود .نتايج نشان داد که روشهاي بررسي
شده ،قادر به حل سريعتر و کاراتر مسائل کاربري زمین در

اس

۳

۱

 -6پیشنهادها کاربردی
رشد روزافزون جمعیت ،رشد هوشمند شهرها ،تغییرات
گسترده در کاربري زمین ،پوشش مناطق ،مهاجرت مردم
به سمت شهرها با در نظر گیري مفاهیم توسعه پايدار
نیازمند توجه جدي متخصصان شهري است .با توجه به
نتايج اين مقاله ،پیشنهاد ميشود روشهاي جديد
يادگیري ماشین که بهطور هدفمند ،دقیق و بهینه
برنامهريزيشدهاند ،به عنوان رويکردي نوين و قابل اتکا در
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۱

PCA
DT
RL
ANN
RF
NB
SVM
KNN
k-Mean
ABM

مسائل طبقهبندي ،پیشبیني ،مدلسازي و شبیهسازي
بودهاند .البته مشخص شد که با توجه به پارامترهاي
مختلف مسائل کاربري اراضي با قطعیت نميتوان يک
روش واحد را به عنوان کارآمدترين روش در نظر گرفت.
بهعنوانمثال نميتوان انتظار داشت که روشي که در
طبقهبندي تصاوير تغییرات کاربري اراضي در يک منطقه
داراي جواب مناسبي است در مسائل پیشبیني روند
تغییرات هم دقیق عمل کند.
در اين مقاله ،پس از مرور روشهاي مختلف تغییر
کاربري اراضي ،اين نتايج به دست آمد که بهترين روش
براي طبقهبندي تغییر کاربري زمین به ترتیب؛ ،NB ،SVM
 IELM ،GB ،CNN ،PCA ،RFو  FKMاست ،بهترين
روشها براي پیشبیني تغییر کاربري زمین به ترتیب؛
 DT ،MLP ،RF ،NB ،k-mean ،SVMو  CNNاست،
بهترين روش براي شبیهسازي تغییر کاربري زمین؛ SVM
بر پايه  CAو  ANNاست و در نهايت بهترين روش براي
مدلسازي تغییر کاربري زمین؛  RLو  RFو  ABMاست.
همچنین مشخص شد که در مجموع روش ماشین بردار
پشتیبان ( )SVMو شبکههاي عصبي ( )CNNبهعنوان
روشهاي پرکاربرد و با ارائه بهترين نتايج ،راهحلهاي
مفیدي براي طبقهبندي ،پیشبیني و شبیهسازي کاربري
زمین ارائه کردند و مورد اقبال پژوهشگران بودهاند.
درنهايت ميتوان گفت که ،درک محدوديتهاي حاکم
بر مدلها ،مسائل مختلف تغییر کاربري اراضي و نوع ناحیه
موردمطالعه ميتوانند کمک قابلتوجهي به برنامهريزيهاي
آينده نواحي کند .همچنین ،سناريوسازي با اين مدلها در
ارزيابي اثرات انواع توسعه و انتخاب بهترين آنها از
جنبههاي مختلف الزم و ضروري خواهد بود.
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تعريف مسائل و حل مشکالت مختلف موجود به تحقیقات
آينده جهت دهند .به عنوان نمونه؛
 ميتوان از روشهاي يادگیري ماشین براي طبقهبنديو درک بهتر فرايندهاي پراکندگي زمین در مناطق شهري و
روستايي استفاده کرد .با استفاده از تکنیکهاي جديد
يادگیري ماشین طبقهبندي پیشرفتهتر تصاوير ماهوارهاي در
کاربريهاي مختلف با وضوح باالتر ،در اختیار محققان قرار
ميگیرد و خطاها را به حداقل ميرساند.
 همچنین با استفاده از اين روشها در شبیهسازيسیستمهاي رشد شهري ،پیشنهاد ميشود که مناطق
مختلف شهر در نظر گرفته شده و با يکديگر مقايسه شوند.
اين مدلسازي ميتواند وضعیت شهرها و تغییرات کاربري
زمین را در آينده به شکل کارايي شبیهسازي کند.
 اين نکته حائز اهمیت است که استفاده از تنها يکمدل ممکن است ايده آل نباشد و مدلها بتوانند مکمل
يکديگر باشند .استفاده از دو يا چند ابزار قدرتمند بادگیري
ماشیني به تقويت توضیح روند پیچیده در تغییرات کاربري
زمین کمک ميکند و خطاها را کاهش دهد.
 مدلسازي تغییرات کاربري زمین توسط ابزار يادگیريماشین ،در راستاي حفاظت از سیاستهاي يکپارچگي
زمینهاي روستايي از طرحهاي هدفمند براي کاهش ضرر
روي زمینهاي کشاورزي و توسعه روستايي ميتواند تعريف
شود .بنابراين ،هدايت تغییرات کاربري اراضي براي اهداف

مختلف مانند شهرنشیني متراکم و مناطق بوم گردي پايدار،
ميتوانند هدف پژوهش محققان قرار گیرند.
 تأثیر تغییر کاربري زمین و تغییرات پوششي بر رويحیاتوحش نواحي مختلف با استفاده از تکنیکهاي
يادگیري ماشین و هوش مصنوعي کمک شاياني به
زيستگاهها خواهد کرد.
 فرسايش بادي از مهمترين عوامل تخريب خاک درنواحي خشک و نیمهخشک و يکـي از جـديتـرين مشـکالت
زيستمحیطي جهان به شمار ميرود .توانايي پیشبیني دقیق
فرسايش بادي خاک براي بسیاري منظورها ازجمله برنامـه
هاي حفاظتي ،منابع طبیعي و کاهش آلودگي هوا ضروري
است .استفاده از تکنیکهاي يادگیري ماشین براي دادههاي
سنجشازدور و مدلسازي صحیح ميتواند راهحلهاي
بسیاري را ارائه دهد .با توجه بهمرور انجامشده در مقاله حاضر،
مطالعـات انجامشده درزمینهي فرسايش بادي در ايران بسیار
اندک و پراکنده است؛ ازاينرو ،هرگونه پژوهش در اين زمینه
براي ايران کـه بخش زيادي از آن را مناطق خشک و
نیمهخشک فراگرفته ضرورتي انکارناپذير است.
 نتايج تحقیق حاضر بیانگر اين است که ابزار يادگیريماشین ميتوانند در موضوعاتي مانند ،تشويق به توسعهي
متراکم شهري ،تشويق توسعهي درون بافتي ،تالش براي
انطباق تغییرات کـاربري با برنامهريزي حملونقل و تجديد
حیات حومهها ،مراکز شهري و مناطق تجاري قديمي
موردبحث در تحقیقات آتي پژوهشگران قرار گیرند.
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