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توسعه یک روش دانشمبنای مکانی برای کشف تغییرات در اراضی زراعی

چکیده
تشخیص وقوع يا عدم وقوع تغییر در پديدههاي زمیني که بايد در حجم عظیمي از دادههاي مکاني چند زمانه صورت پذيرد ،نوعي
استدلال زماني-مکاني است .بهطور متداول آشکارسازي تغییرات با استفاده از تصاوير ماهوارهاي و با مقايسه مقادير پیکسلي مربوط به دو
تصوير (با زمانهاي متفاوت) ،انجام ميگیرد .نتايج اين فرآيند علاوه بر وابستگي به نوع روش استفاده شده ،به نحوه تفسیر نتايج نیز بستگي
دارد .در بیشتر روشهاي کشف تغییرات با استفاده از تصاوير ماهوارهاي ،تشخیص نوع تغییر نیازمند نمونهبرداريهاي میداني و صرف
هزينههاي بالا ميباشد .در اين تحقیق روشي دانشمبنا براي کشف تغییرات در اراضي زراعي توسعه داده ميشود تا بتواند با دقت بالا،
تغییرات اراضي زراعي و نوع آن تغییرات را شناسايي نمايد .مجموعهاي از شروط مکاني (هندسي) ،زماني و طیفي تشکیلدهنده پايگاه
دانش مکاني موردنیاز در اين روش هستند .اين شروط با آنالیز سابقه کشت محصولات زراعي ،سري زماني تصاوير ماهوارهاي و نقشه مزارع
استخراج ميگردد .پیادهسازي روش در اراضي زير کشت گندم در دشت مغان نشانگر دقت حدود  68درصدي اين روش در کشف تغییر و
دقت  60درصدي در کشف نوع تغییر ميباشد .در اين روش کشف نوع تغییر با اتکا به پايگاه دانش مکاني و بدون نیاز به تفسیر انجام مي-
گردد .همچنین با حذف پیکسلهاي مخلوط واقع در حاشیه مزارع دقت اين روش در کشف تغییر و نوع آن به ترتیب به  19و  10درصد
افزايش يافت .نتايج حاصل از اين روش در مقايسه با نتايج روشهاي تفاضل شاخص گیاهي نرمال شده و مقايسه تصاوير طبقهبندي شده
( ،)Post-Classification Comparisonدر منطقه مطالعاتي که به ترتیب داراي دقت  00و  69درصدي هستند ،از دقت بالاتري برخوردار است.
همچنین استفاده از اين روش باعث کاهش نیاز به برداشت داده زمیني (بهمنظور مشخص کردن نوع تغییر) و عدم نیاز به تفسیر نتايج گرديد.

 نويسنده رابط
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واژگان کلیدی:

شاخص گیاهي نرمال شده ،سنجش از دور ،سیستمهاي دانشپايه ،کشف تغییرات ،روشهاي آشکارسازي تغییرات

توسعه يک روش دانشمبناي مکاني براي کشف تغییرات در اراضي زراعي

 -1مقدمه
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پديدههاي طبیعي اغلب داراي ماهیتي پويا بوده که با
گذر زمان دچار تغییر ميشوند .آگاهي از اين تغییرات و مکان
وقوع آنها يک نیاز حائز اهمیت براي مديران ميباشد [.]2 ،9
شناسايي اين تغییرات نیازمند انجام استدلالهاي زماني-
مکاني بر روي حجم عظیمي از دادههاي مکاني زمانمند مي-
باشد .محصولات زراعي ازجمله پديدههاي طبیعي هستند که
تناوب تغییرات آنها بالا بوده و کمیت اين تغییرات براي
مديران ،بهمنظور برنامهريزي ،داراي اهمیت بالايي ميباشد.
آشکارسازي تغییرات به فرآيند کشف تغییرات در حالت
يا وضعیت يک پديده که با گذر زمان اتفاق ميافتد ،اطلاق
ميگردد .اين فرايند شامل بهکارگیري مجموعهاي از
دادههاي چند زمانه جهت تشخیص مکان تغییرات است [،9
 .]9-3تغییرات بهعنوان مؤلفهاي از سطح زمین و تابعي از
زمان ،در نظر گرفته ميشوند؛ هدف عمده در آشکارسازي
تغییرات علاوه بر کشف تغییر ،مشخص کردن مکان تغییر،
نوع آن و همچنین دقت هريک از اين برآوردها است [.]3
دادههاي حاصل از سنجش از دور به دلیل داشتن
ويژگيهايي مانند اخذ و انتشار رقومي تصاوير با قدرت
تفکیک زماني مناسب و هزينه پايین ،بهعنوان يک منبع
مهم براي کسب اطلاعات بههنگام از سطح زمین به شمار
ميآيند [ .]8 ،3 ،9انتخاب داده مناسب براي آشکارسازي
تغییرات ،وابسته به شرايط ،خصوصیات پديده موردنظر و
میزان وابستگي پديده به زمان بوده و تأثیر مستقیم در
دقت و صحت نتايج حاصل از آشکارسازي دارد [.]0 ،8 ،3
در مبحث آشکارسازي تغییرات ،اصل اساسي شناسايي
تغییري است که وقوع آن ناشي از خطاهاي موجود بر روي
تصاوير نبوده و فقط به دلیل تغییر در حالت يا وضعیت
پديده موردمطالعه رخ داده باشد؛ به عبارتي تغییرات
شناساييشده با استفاده از تصاوير ،فقط تابع تغییر در حالت
يا وضعیت پديده موردمطالعه باشد []0 ،8؛ بنابراين حذف
خطاهاي موجود در تصاوير ماهوارهاي نکته حائز اهمیت در
آشکارسازي تغییرات با استفاده از اين تصاوير ميباشد.
روشهاي مختلفي براي کشف تغییرات اراضي با
استفاده از تصاوير ماهوارهاي توسعه داده شده است؛ اين
امر به دلیل وجود شرايط و قیود مختلفي است که در اخذ
تصاوير تأثیرگذار ميباشند [ .]9 ،3ازجمله اين موارد
ميتوان به شرايط جوي ،قدرت تفکیک سنجنده و بافت

خاک اشاره کرد .با وجود سادگي و پرکاربرد بودن روش-
هاي موجود ،اين روشها خودکار نبوده و نیازمند آزمايش-
هاي تجربي هستند.
انتخاب روش مناسب براي کشف تغییرات ،به دلیل
تأثیر مستقیم روش بر دقت و نتايج حاصله ،داراي اهمیت
فراوان ميباشد [ .]8 ،3 ،9همچنین نميتوان گفت کدام
روش کشف تغییرات براي تمامي کاربردها بهترين نتیجه
را در بر خواهد داشت؛ بلکه نتايج حاصل از هر روش وابسته
به کاربرد موردنظر و مشخصات دادههاي استفاده شده
ميباشد [ .]3 ،9در روشهاي معمول کشف تغییرات ،آنالیز
نتايج با مشخص کردن بازههاي عددي 9صورت ميپذيرد؛
بازهگذاري يک تکنیک اساسي در بسیاري از کاربردهاي
پردازش تصاوير بوده و روشهاي مختلفي براي اين کار
توسعه داده شده است .اکثر روشهاي بازهگذاري موجب
دشوار شدن انتخاب بهترين روش ميگردد [ .]6انتخاب
بازهها که بر اساس شروط تجربي و روشهاي مبتني بر
سعي و خطا صورت ميپذيرد ،باعث کاهش دقت نتايج
ميگردد [ .]1بهمنظور آشکارسازي تغییرات پوشش
گیاهي ،معمولاً از روشهاي تفاضلي (تفاضل شاخص
گیاهي نرمالشده 2در زمانهاي مختلف) استفاده ميگردد
[]1؛ در روشهاي مبتني بر تفاضل ،مقادير پیکسلهاي
متناظر از يکديگر کسر ميگردد؛ سپس در تصوير تفاضلي
حاصلشده ،با انتخاب بازهي مناسب ،پیکسلهاي داراي
تغییر مشخص ميگردد .روشهاي تفاضلي پیکسلهاي
تصوير را به دو دستهي پیکسلهاي تغییريافته و بدون
تغییر طبقهبندي کرده و بهطور مستقیم قادر به شناسايي
نوع تغییر نميباشند [.]9
3
در روش مقايسه تصاوير طبقهبندي شده  ،ابتدا تصاوير
طبقهبندي و سپس تصاوير طبقهبندي شده بهصورت
پیکسل به پیکسل باهم مقايسه ميگردد .در اين روش علاوه
بر آشکارسازي تغییر ،نوع تغییر نیز شناسايي ميگردد .دقت
نتايج حاصل از اين روش تحت تأثیر دقت طبقهبندي
تصاوير ميباشد [ .]9مشخص کردن نوع تغییر در اين
روش نیازمند تفسیر نتايج حاصله است.

سیستم دانشپايه از هوش مصنوعي براي حل مسائل و
مشکلات استفاده ميکند .اين سیستمها با استفاده از پايگاه
دانش و مجموعهاي از تکنیکها قادر به انجام مجموعه
بزرگي از فرايندها ميباشند [ .]90استخراج دانش خبره،
يک مرحله بسیار مهم محسوب ميگردد که با توجه به تأثیر
اين مرحله در نتیجه کلي ،بايد با دقت بالايي صورت پذيرد
[ .]99ازجمله مزاياي استفاده از دانش براي حل مسائل و
مشکلات ،ميتوان به افزايش دقت روشهاي موجود اشاره
کرد ،بدين معني که با تلفیق دانش موجود در حوزه مسئله
با روشهاي موجود ميتوان دقت نتايج حاصله را تا حد
زيادي افزايش داد [ .]93-99با اين وجود بهکارگیري
سیستمهاي دانشپايه محدوديتهاي خاصي به همراه دارند.
چنین سیستمهايي براي يک منظور خاص طراحيشدهاند و
در صورت بروز شرايط پیشبیني نشده ،نميتوانند شرايط
جديد را بهدرستي تجزيهوتحلیل نمايند []99-94؛ بنابراين
کیفیت دانش جمعآوري شده ،تأثیر مستقیم بر نتیجه و
نحوه عملکرد سیستم دانشپايه ميگذارد [ .]99دانش
سیستمهاي دانشپايه بايد بهطور مداوم مورد بازبیني
قرارگرفته و بهروز رساني شود تا کارايي اين سیستمها حفظ
و خروجي آنها داراي صحت کافي باشند [.]98
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 -1-1سیستمهای دانشپایه

تصاوير ماهوارهاي و سابقه کشت محصولات زراعي .تصاوير
انتخابي بايد تا حد ممکن از قدرت تفکیک زماني بالا (به-
منظور جامع بودن شروط طیفي پايگاه دانش) و قدرت
تفکیک مکاني مناسب (ايجاد کمترين تعداد پیکسلهاي
مخلوط) برخوردار باشند .حذف اثرات عواملي همچون
کالیبراسیون سنجنده ،زاويه تابش خورشید و شرايط
جوي ،به دلیل تأثیر منفي اين عوامل بر روي نتايج ،الزامي
ميباشد؛ اين عوامل باعث ميگردند تا تغییر ايجادشده در
تصاوير ،مستقل از تغییر در ماهیت پديده باشد .نوع
تصحیحات موردنیاز براي تصاوير ماهوارهاي ،وابسته به
کاربرد موردنظر است که بهصورت مطلق يا نسبي ،بر روي
تصاوير اعمال ميگردد .بعد از اعمال تصحیحات ،تغییرات
موجود بر روي تصاوير چند زمانه ،فقط تابعي از تغییر پديده
خواهند بود [ .]1در تمامي مراحل روش پیشنهادي (تشکیل
پايگاه دانش و استنتاج از آن) ميبايست از تصاوير ماهوارهاي
اخذشده توسط يک سنجنده واحد و همچنین از روشي
يکسان براي حذف خطاي موجود در تصاوير ماهوارهاي
استفاده کرد.

 -2چارچوب روش توسعه دادهشده

شکل  -9مرحله اول ،ايجاد پايگاه دانش مکاني

 -1-2مرحله اول ،تشکیل پایگاه دانش

 -1-1-2دانش مورداستفاده و نحوه استخراج آن

همانگونه که در شکل  9ديده ميشود وروديهاي
اين مرحله عبارتاند از نقشه محدوده مزارع ،سري زماني

جامعیت و صحت دانش جمعآوري شده تأثیر
مستقیم بر دقت و صحت خروجي دارد و در صورتي که
پايگاه دانش ايجادشده فاقد جامعیت باشد ،روش دانشمبنا
در تشخیص حالات مختلف ناتوان خواهد بود [ .]94دانش
مورداستفاده در اين روش از نوع قانونمبنا بوده و شامل

9 Rule-Based
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روش توسعه دادهشده بهمنظور آشکارسازي تغییر و نوع
آن ،از مجموعه شروط مکاني ،طیفي و زماني بهره ميگیرد.
اين روش داراي دو مرحله کلي ميباشد )9 :تشکیل پايگاه
دانش مکاني )2 ،استنتاج از پايگاه دانش بهمنظور آشکارسازي
تغییر .در ادامه هر کدام از مراحل اجراي روش تشريح مي-
شود .در اين روش وقوع تغییر براي مزارع ،بهعنوان کوچک-
ترين واحد آشکارسازي تغییر ،بررسي ميگردد .در اين روش
از استنتاج قانونمبنا 9استفاده شد.

توسعه يک روش دانشمبناي مکاني براي کشف تغییرات در اراضي زراعي

سه مجموعهي  )9شروط هندسي (مکاني) )2 ،شروط
زماني و  )3شروط طیفي ميباشد.
از اين سه دسته شرط ،شروط زماني و طیفي وابسته به
نوع محصول و مکان موردمطالعه ميباشد؛ اين وابستگي ناشي
از تفاوت در چرخه رشد (شروط زماني) و میزان بازتاب طیفي
(شروط طیفي) محصولات زراعي مختلف ميباشد .شروط
مکاني شامل اطلاعاتي نظیر مختصات رئوس ،مساحت و
مشخصات مکاني (سطر و ستون پیکسلها) پیکسلهاي
پوشش دهنده مزرعه ميباشد که از آن براي تولید کمیت
مربوط به تغییرات آشکارسازي شده ،استفاده ميگردد.
چرخه رشد محصولات زراعي داراي گامهاي مختلفي است
که هر يک از اين گامها در بازه زماني خاصي طي ميگردد؛ از
اين ويژگي براي تدوين شروط زماني استفاده شد .از شروط
زماني براي محدود کردن تعداد حالاتي از چرخه رشد گیاه که
در يک تاريخ خاص ،داراي احتمال وقوع بالايي هستند ،استفاده
شد .براي مثال وضعیت مورد انتظار مزرعه گندم در اوايل
فروردينماه رويش سطح سبز است .شروط زماني ،با استفاده از
سابقه کشت (جدول  )2محصولات تدوين ميگردد .سابقه
کشت بايد شامل اطلاعاتي نظیر تاريخ شخمزني و مدتزمان
موردنیاز براي طي شدن هريک از مراحل رشد ازجمله رويش
سطح سبز ،رويش ساقه و آماده شدن محصول باشد.

براي تدوين شروط طیفي ،از مفهومي با نام امضا تغییرات
استفاده شد (شکل  .)8امضا تغییرات نموداري است که با
استفاده از سري زماني تصاوير ماهوارهاي پردازش شده و
براي هر مزرعه ،بهصورت مستقل ،ترسیم ميگردد .محور
افقي آن زمان اخذ تصوير و محور عمودي آن مقادير
میانگین پیکسلهاي مربوط به مزرعه مورد نظر ،در
باندهاي تصوير است .با استفاده از اين نمودار طیف مربوط
به هريک از گامهاي رشد ،استخراج ميشود .طیف
استخراجشده تحت عنوان قواعد طیفي در داخل پايگاه دانش
ذخیره ميگردد .در اين روش شروط طیفي نقش يک کتابخانه
طیفي را ايفا ميکنند که با استفاده از آن ميتوان طیف مورد
انتظار محصول در هر تاريخ ،از کاشت تا برداشت محصول ،را
تقريب زد .با استفاده از اين نمودار نمونههاي طیفي اخذ شده
توسط ماهواره که داراي ماهیت گسسته است ،به فرم پیوسته
تبديل ميگردد.

 -2-2مرحله دوم
مرحله دوم (شکل  )2شامل گامهايي است که به-
منظور استنتاج از قوانین پايگاه دانش ،ميبايست طي
گردد .وروديهاي اين مرحله ،شامل پايگاه دانش ،تصوير
جديد (که استنتاج وقوع تغییر در آن مدنظر ميباشد) و
شناسه 9مزرعه (مزرعهاي که استنتاج تغییر در آن مدنظر
ميباشد) است.

 9جهت شناسايي مزارع ،براي هر مزرعه شناسهاي يکتا در نظر گرفته شد.
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شکل  -2مرحلهي دوم ،استنتاج از پايگاه دانش بهمنظور کشف تغییرات

جدول  -9نحوه استنتاج براي تعیین وضعیت و نوع تغییر اتفاق افتاده در هر مزرعه

نتیجه استنتاج

مطابقت وضعیت مزرعه با وضعیت
مورد انتظار

خروجی

مثال (برای مزرعه گندم)

وضعیت قبلي مزرعه با توجه به چرخه وضعیت مورد انتظار :ساقه دار بودن
رشد محصول از پايگاه دانش بازيابي و وضعیت فعلی :ساقه دار بودن
گذر بین اين دو وضعیت بهعنوان تغییر وضعیت قبلی :سطح سبز
اتفاق افتاده در داخل مزرعه ،گزارش نوع تغییر :رشد محصول مزرعه ساقه زدن
ميگردد.
گندم
وضعیت مورد انتظار :دانهبندي خوشهها

عدم مطابقت وضعیت مزرعه با
وضعیت مورد انتظار

نشريه علمي -پژوهشي علوم و فنون نقشه برداري ،دوره پنجم ،شماره ،2آبان ماه 9314

بهمنظور استنتاج ،ابتدا با توجه به تاريخ اخذ تصوير
جديد و با استفاده از شروط زماني ،مرحله رشد (وضعیت
مورد انتظار) براي محصول کاشته شده در مزرعه مشخص
ميگردد .در مرحله بعد با استفاده از مجموعه شروط طیفي،
طیف مربوط به وضعیت مورد انتظار ،بازيابي ميگردد.
سپس طیف بازيابي شده با طیف فعلي مزرعه (که از تصوير
جديد محاسبه شدهاست) مقايسه ميگردد .نتیجه اين
مقايسه مشخص کنندهي وقوع يا عدم وقوع تغییر در

وضعیت محصول مزرعه و همچنین نوع تغییر ميباشد.
مثالي از نحوه استدلال از پايگاه دانش در جدول شماره 9
بیانشده است.
در مرحله آخر و بعد از مشخص شدن وضعیت مزرعه،
با توجه به شناسه مزرعه ،مساحت آن از پايگاه دانش
بازيابي ميشود .با اجراي الگوريتم بر روي تمامي مزارع،
ميتوان کمیت مربوط به هر يک از تغییرات و حالات
موجود در منطقه مطالعاتي را مشخص نمود.

بررسي چرخه رشد محصول موردنظر وضعیت فعلی :بقاياي محصول (که از بررسي
در پايگاه دانش براي يافتن نوع وضعیت چرخه رشد محصول در پايگاه دانش مشخص
فعلي مزرعه و مشخص کردن نوع تغییر ميگردد)
نوع تغییر :برداشت محصول

 -3پیادهسازی
دشت مغان بهعنوان منطقه مطالعاتي جهت پیادهسازي
روش توسعه دادهشده انتخاب شد .همچنین دو روش
مقايسه تصاوير طبقهبندي شده و تفاضل شاخص گیاهي
نرمال شده انتخاب و نتايج حاصل از پیادهسازي آنها در

منطقه مطالعاتي ،با نتايج روش توسعه داده شده مقايسه
شد .مراحل مختلف پیادهسازي دو روش در شکل  3نشان
دادهشده است.
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شکل ( -3به ترتیب از سمت راست) نحوه پیادهسازي روش مقايسه تصاوير طبقهبندي شده ،نحوه پیادهسازي روش تفاضل شاخص گیاهي نرمال شده

توسعه يک روش دانشمبناي مکاني براي کشف تغییرات در اراضي زراعي

 -1-3منطقه موردمطالعه
در اين تحقیق 49 ،مزرعه گندم ،واقع در دشت مغان
بهعنوان مزارع موردمطالعه (شکل  )4انتخاب شد .دشت
مغان در شمال غربي ايران و در محدوده جغرافیايي '20
 31°تا ' 31° 42مدار شمالي و ' 40° 30تا  46°نصفالنهار
شرقي واقع شده است .اين دشت بهعنوان يکي از قطبهاي
تولید غلات در کشور محسوب ميشود .محصولات زراعي
متنوعي از جمله گندم ،جو ،ذرت بذري ،ذرت دانهاي ،ذرت

سیلويي ،چغندرقند ،يونجه و کلزا ،در اين دشت کاشته مي-
شود .از اطلاعات مربوط به  24مزرعه ( 80درصد مزارع
گندم) ،براي تدوين شروط پايگاه دانش و از اطلاعات مربوط
به مابقي مزارع (مزارع تست) ،براي آزمون میزان دقت روش
پیشنهادي استفاده شد .روشهاي تفاضل شاخص گیاهي
نرمال شده و مقايسه تصاوير طبقهبندي شده با استفاده از
دادههاي مربوط به مزارع تست پیادهسازي شدهاند.

شکل  -4محدوده منطقه مطالعاتي و مزارع موجود در منطقه

 -2-3دانش و دادهها

1 Operational land Imager
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دادههاي استفاده شده در اين تحقیق شامل سري زماني
تصاوير سنجندهي  OLI9ماهواره لندست  ،6اخذ شده از اول
فروردين تا  99مردادماه سال  ،9313نقشه محدوده مزارع و
سابقه کشت مزارع گندم (جدول  )2ميباشد .سابقه کشت
دربردارندهي مواردي همچون زمان شخم ،کاشت ،رويش
سطح سبز و زمان برداشت محصول هر مزرعه است.
گام اول در استفاده از سري زماني تصاوير ماهوارهاي حذف
خطاهاي موجود بر روي اين تصاوير ميباشد .در اين تحقیق از
روش نرمالسازي راديومتريکي تصاوير استفاده شد؛ زيرا مي-
توان تغییرات موجود بر روي تصاوير نرمالسازي شده را ناشي
از تغییر در ماهیت پديده دانست [ .]1نرمالسازي راديومتريکي
تصاوير داراي دو مرحله کلي ميباشد؛ مرحله اول شامل
مشخص کردن مجموعه پیکسلهاي مربوط به عوارضي است
که در طول مدت زمان اخذ سري زماني تصاوير بدون تغییر

ماندهاند2؛ مرحله دوم شامل تعیین پارامترهاي تبديل خطي
موردنیاز براي نرمالسازي است .در اين تحقیق با بررسي
منطقه ،نقاطي که در طول مدت زمان اخذ سري زماني
تصاوير ماهوارهاي بدون تغییر بودند (مانند باند فرودگاه و
سقف انبار) ،شناسايي شده و پارامترهاي تبديل خطي براي
هر باند بهصورت مجزا محاسبه گشت .فرايند نرمالسازي براي
باندهاي مختلف بهصورت مستقل ،صورت گرفته است.
شروط مکاني موردنیاز پايگاه دانش با استفاده از نقشه
قطعات (شکل  )4و با توجه به شناسه و مساحت مزارع
تدوين شد ،از شروط مکاني براي محاسبه کمیت مربوط به
تغییرات استفاده گشت .با پردازش سابقه کشت مزارع
گندم (جدول  ،)2چرخه رشد گندم (شکل  )9در دشت
مغان استخراج شد.

شماره قطعه

محصول

شخم زدن

کاشت

سطح سبز

روییدن ساقه

خوشهبندی

دانهبندی

برداشت

990/3
992/9
992/3
994/9

گندم
گندم
گندم
گندم

12/8/1
12/6/0
12/0/23
12/0/29

12/1/92
12/6/98
12/6/6
12/6/9

13/99/9
13/1/93
13/1/3
13/6/20

اواخر فروردين
اواسط فروردين
اواسط فروردين
اوايل فروردين

ارديبهشت
ارديبهشت
ارديبهشت
ارديبهشت

خرداد
خرداد
خرداد
خرداد

نیمه اول تیر
نیمه اول تیر
نیمه اول تیر
نیمه اول تیر

اين چرخه شامل  8گام ميباشد؛ که به سه بخش اصلي
شخم خوردن ،سطح سبز و برداشت محصول تقسیمبندي
شد؛ سپس تاريخ ورود به هر مرحله و مدت زمان موردنیاز
براي طي شدن هريک از اين گامها ،بهعنوان شروط زماني ،در
پايگاه دانش ذخیرهسازي گشت .با استفاده از شروط زماني،
وضعیت مورد انتظار مزرعه گندم ،در هر تاريخ مشخص شد.

ذخیره شد .شروط طیفي نقش يک کتابخانه جامع طیفي را
در اين روش ايفا ميکنند .نمونهاي از قوانین زماني پايگاه
دانش که براي تشخیص مرحله شخم زدن مورداستفاده قرار
ميگیرد ،در شکل  0نشان دادهشده است.

شکل  -0شروط زماني پايگاه دانش براي شناسايي مرحله شخمزني

نشريه علمي -پژوهشي علوم و فنون نقشه برداري ،دوره پنجم ،شماره ،2آبان ماه 9314

جدول  -2سابقه کشت تعدادي از مزارع گندم ،واقع در دشت مغان

 -3-3یافتهها و نتایج

شکل  -9چرخه رشد مزرعه گندم در دشت مغان

براي استخراج طیف گندم در هر تاريخ از زمان کاشتشدن
تا برداشت (شروط طیفي) ،با استفاده از سري زماني تصاوير
نرمالسازي شده ،نمودار امضا تغییرات (شکل  )8ترسیم شد.

بهمنظور برآورد دقت ،روش توسعه داده شده در مزارع
تست ( 90مزرعه که از اطلاعات آنها براي تدوين شروط
پايگاه دانش استفاده نشد) اعمال شد .همچنین دو روش
تفاضل شاخص گیاهي نرمال شده و مقايسه تصاوير طبقه-
بندي شده در مزارع تست پیادهسازي شد .نحوه مقايسه اين
سه روش در شکل  6و نتايج حاصله در جدول  3بیان شده
است.

مقادير میانگین طیفي با استفاده از نمودار فوق ،براي
هريک از مراحل سهگانه شخمزني ،سطح سبز و برداشت
شدن محصول مشخص و بهصورت مجموعه شروط طیفي

شکل  -6روند مقايسه سه روش
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شکل  -8نمودار امضا تغییرات مزرعه گندم

توسعه يک روش دانشمبناي مکاني براي کشف تغییرات در اراضي زراعي

جدول  -3مقايسه نتايج حاصل از روش توسعه دادهشده با دو روش متداول کشف تغییرات
روش

دقت حاصله

توضیحات

روش دانشمبناي توسعه داده شده

کشف تغییر  68درصد
کشف نوع تغییر  60درصد

براي هر بار اجرا ،به منظور مشخص کردن نوع تغییر ،نیاز
به جمعآوري داده زمیني ندارد.
عدم نیاز به تعیین بازه
عدم نیاز به تفسیر نتايج

روش تفاضل شاخص گیاهي

 00درصد
(متأثر از نحوه بازه گذاري)

نحوه تعیین بازه تأثیر مستقیم در دقت خروجي دارد
عدم آشکارسازي نوع تغییر
نیازمند تفسیر نتايج توسط کاربر

Post-Classification Comparison

 69درصد
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علت حصول دقت بالا توسط روش دانشمبناي
پیشنهادي ناشي از ساختار استفاده شده در اين روش
است؛ اين روش با بهرهگیري از شروط زماني تعداد حالات
محتمل را کاهش ميدهد .کاهش تعداد حالات در
استنتاج ،خطاي ناشي از تعیین نادرست وقوع تغییر و
تعیین نوع تغییر را کاهش ميدهد .براي نمونه وضعیت
مورد انتظار براي مزرعه گندم در اواسط تیرماه ،برداشت
شدن محصول (طیف متناظر با اين وضعیت ،طیف بقاياي
محصول ميباشد) يا محصول آماده برداشت (طیف متناظر
با اين وضعیت طیف گندم زرد شده ميباشد) است؛ در
صورتي که از دانش استفاده نشود ،براي تعیین وضعیت
مزرعه با استفاده از تصوير ماهوارهاي ،طیف استخراج شده
از تصوير بايد با طیف مربوط به تمام مراحل رشد گندم
مقايسه شود ،اين تعداد مقايسه علاوهبر افزايش حجم
محاسبات ،احتمال تعیین نادرست وضعیت مزرعه را
افزايش ميدهد؛ اما در مثال فوق با استفاده از روش توسعه
داده شده ،طیف استخراج شده از تصوير ،فقط با دو طیف
فوقالذکر (وضعیتهاي مورد انتظار) مقايسه ميگردد؛
بنابراين در اين روش با محدودسازي تعداد مقايسههاي
موردنیاز براي کشف تغییر و نوع آن ،باعث کاهش خطا و
افزايش دقت نتايج ميگردد.
همچنین ميتوان براي افزايش دقت ،میانگین طیفي
مزارع را بعد از جداسازي پیکسلهاي مرزي (پیکسلهاي
مخلوط) محاسبه نمود (شکل  .)1در اين صورت بايد در
تمامي مراحل روش پیشنهادي (تشکیل پايگاه دانش و
استنتاج) میانگین طیفي مربوط به مزارع بعد از جداسازي
پیکسلهاي حاشیه ،محاسبه گردد .براي نمونه با حذف
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روش توسعه دادهشده ،وقوع يا عدم وقوع تغییر را با
دقت  68درصدي تشخیص داد؛ همچنین اين روش
توانست نوع تغییر را با دقت  60درصد بهدرستي شناسايي
کند .علت ايجاد اختلاف  8درصدي در دقت آشکارسازي
تغییر و دقت تعیین نوع تغییر ،ناشي از عدم انطباق طیف
مربوط به وضعیت طیفي مزرعه (در مرحله استنتاج) با
طیف مربوط به وضعیت مورد انتظار که از پايگاه دانش
مکاني استخراج ميشود (شکل  )2ميباشد.
دقت روش تفاضل شاخص گیاهي نرمال شده بهشدت
تحت تأثیر نحوه انتخاب بازه بوده و با انتخاب بازههاي
مختلف دقت خروجي تولیدشده ،دچار تغییر ميشود.
همچنین خروجي تولیدشده توسط اين روش ،شامل دو
کلاس پیکسلهاي بدون تغییر و پیکسلهاي داراي تغییر
ميباشد .اين روش با دقت  00درصد توانست تغییرات را
بهدرستي شناسايي نمايد ،اما اين روش توانايي شناسايي
خودکار نوع تغییرات نبوده و تعیین نوع تغییرات ،توسط
اين روش ،عمل ًا غیرممکن است.
روش  Post-Classification Comparisonتوانست با دقت
 69درصدي ،نوع تغییرات را بهدرستي شناسايي نمايد.
دقت اين روش بهشدت وابسته به دقت طبقهبندي تصاوير
ورودي ميباشد؛ به عبارت ديگر حداکثر دقت قابل حصول
از اين روش ،برابر با حاصل ضرب دقت طبقهبندي دو
تصوير ميباشد [ .]0براي مثال اگر دو تصوير با دقت 00
درصد طبقهبندي شده باشند ،حداکثر دقت قابل حصول
توسط اين روش  41درصد ميباشد .همچنین دقت اين
روش وابسته به توانايي و مهارت کاربر است.

دقت خروجي تابع دقت طبقهبندي تصاوير اولیه ميباشد
نیازمند جمعآوري داده زمیني در زمان هر دو تصوير (به
دلیل ماهیت بسیار متغیر محصولات زراعي)

شکل  -1جداسازي پیکسلهاي مخلوط بهمنظور افزايش دقت روش
دانش مبناي پیشنهادي؛ رنگ زرد نشانگر مرز واقعي مزارعه و رنگ
قرمز شامل محدودهاي است که بعد از حذف پیکسلهاي مخلوط براي
محاسبه میانگین طیفي مزرعه استفاده شد.
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آشکارسازي تغییرات نیازمند انجام استدلالهاي
زماني-مکاني بر روي حجم عظیمي از دادههاي مکاني
زمانمند ميباشد .روشهاي مختلفي براي کشف تغییرات
با استفاده از تصاوير ماهوارهاي توسعه دادهشده است .در
اين روشهاي معمول ًا نتايج حاصله ،نیازمند تفسیر مي-
باشد .تفسیر نتايج داراي چالشهاي مختلفي از جمله
جمعآوري اطلاعات از کلاسهاي عوارض زمیني ،داشتن
تخصص و تجربه در اين زمینه ميباشد .براي مثال در کشف
تغییرات پوششهاي گیاهي معمول ًا از روش تفاضل شاخص
گیاهي استفاده ميگردد که نتايج آن علاوه بر دادههاي
استفادهشده وابسته به نحوه انتخاب بازه و نحوه تفسیر
نتايج ميباشد .از نظر بعد زماني ،محصولات زراعي داراي
چرخه رشد نسبتاً کوتاهي هستند (براي مثال ،بهطور
متوسط ،بخش اصلي چرخه رشد گندم ،در دشت مغان در
 3ماه فروردين ،ارديبهشت و خرداد ،تکمیل ميگردد) از اين
رو استفاده از روشهايي متداول علاوه بر دقت پايین ،به
دلیل نیاز به جمعآوري داده زمیني بهمنظور آشکارسازي
نوع تغییر ،مقرون بهصرفه نیز نیست.
با استفاده از روش توسعه داده شده در اين مقاله مي-
توان بخشي از مشکلات روشهاي متداول از جمله ،جمع-
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پیکسلهاي مخلوط ،دقت شناسايي تغییرات (در مزارع
واقع در دشت مغان) از  68درصد به  19درصد و دقت
تعیین نوع تغییر از  60درصد به  10درصد افزايش يافت.

آوري مکرر نمونههاي زمیني ،تفسیر نتايج و مشکلات
مربوط به نحوه انتخاب صحیح بازه را حل نمود .همچنین
استفاده از دانش باعث افزايش دقت در آشکارسازي و تعیین
نوع تغییر ميگردد .در اين روش از ويژگيهايي خاصي مانند
جستجوي تغییرات در محدوده مشخصشده (استدلال صرف ًا
براي مزارع و بهصورت مستقل انجام ميگردد) ،نوع محصول
کاشته شده ،محدود نمودن تغییرات با توجه به تقويم
زراعي (تغییرات مورد انتظار) ،در قالب يک پايگاه دانش
مکانمبنا استفاده ميشود .استخراج صحیح شروط پايگاه
دانش يکي از موارد با اهمیت در پیادهسازي اين روش مي-
باشد؛ زيرا نتايج حاصل از روش بهشدت تحت تأثیر اين
شروط ميباشند .در روش پیشنهادي جمعآوري داده زمیني
بهمنظور کشف نوع تغییرات ،فقط يکبار صورت ميگیرد و
بعد از تشکیل پايگاه دانش ،ميتوان بدون محدوديت از آن
استفاده نمود .دادههاي زمیني مورداستفاده در اين روش
در قالب سابقه کشت قطعات زراعي و نقشه مزارع جمع-
آوري ميشوند .در حالت کلي به دلیل دو عامل  )9تفاوت
چرخه رشد محصولات در مناطق مختلف و  )2خطاي
موجود در تصاوير ماهوارهاي ،استفاده از پايگاه دانش
ايجادشده براي مناطق ديگر باعث ايجاد خطا در نتايج کار
خواهد شد؛ اما در صورتي که دو شرط زير برقرار باشد از
پايگاه دانش توسعه داده شده براي يک منطقه ميتوان در
مناطق ديگر نیز استفاده کرد؛  )9خطاي موجود بر روي
تصاوير ماهوارهاي (تصاوير استفاده شده براي تدوين شروط
پايگاه دانش و تصوير استفاده شده براي استنتاج تغییر) با
استفاده از روشهاي مطلق حذف خطا ،حذف گردد؛ اين
امر باعث ميگردد تا تمامي تصاوير در يک فضاي طیفي
يکسان قرار گیرند )2 ،تاريخ و مدت زمان مورد نیاز براي
طي شدن هريک از گامهاي چرخه رشد محصولات در
مناطق موردنظر ،يکسان باشد (يکسان بودن شروط
زماني).
پیشنهاد ميگردد پايگاه دانش تشکیلشده براي يک
منطقه ،در مناطق مختلف اعمال شده و کارايي روش
ارزيابي گردد .همچنین امکان تشخیص سن گیاه و تعیین
زمان صحیح برداشت محصول با استفاده از اين روش
بررسي گردد.
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