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 Abstract 
Introduction  

Land use/cover information is vital to the dynamic monitoring, planning and management, and the reasonable 

development of land. Recently, due to human activity, land cover information has changed dramatically. 

Furthermore, construction, land has become increasingly scarce, and the non-agriculturalization of arable land 

has been highlighted. Therefore, it has become increasingly significant to timely, and accurately monitor land 

use and land cover for the reasonable development and utilization of urban land resources in city regions. It is 

significant to timely, accurate, and effectively monitor land cover for conservation, reasonable development and 

land resources. The remotely sensed dynamic monitoring of covered land in rapidly developing regions has 

increasingly depended on remote-sensing data on temporal and spatial resolutions. In many cases, it is difficult 

to acquire enough time-series images with high quality at both high temporal and spatial resolution from the 

same sensor.  

In this research, Landsat images and an object-oriented method were used to eliminate errors using the visual 

interpretation method to prepare a land cover map and achieve acceptable accuracy and classification results. 

Landsat 8 data was used to prepare the land cover map using spatio-temporal integration model. In addition, 

through an object-oriented classification method, land cover was extracted, which was used to provide a more 

accurate and efficient technical method for effectively extracting land cover information in Bushehr province. 

 

Materials and Methods  

In this paper, we proposed a method for mapping land use and land cover in a Bushehr province area with high 

spatial-temporal resolution using fusing Landsat 8 time series. The method has three steps, 1) Enhance the 

spatial-temporal adaptive reflectance fusion model (ESTARFM), 2) Determination the optimal data combined 

for the extraction of cover type, 3) Image segmentation and Land cover extraction and the accuracy assessment 

based on the field sample method was used. In many cases, it is difficult to acquire enough time-series images 

with high quality at both high temporal and spatial resolution from the same sensor. This study used the 

temporal-spatial fusion model ESTARFM (Enhanced Spatial and Temporal Adaptive Reflectance Fusion Model) 

to blend Landsat 8 and MODIS data and obtain Landsat 8 images. Then, the cover lands information of Bushehr 

province is extracted using an object-based classification method.  

 

Results and Discussion  

In this paper, an object-oriented LULC mapping method using time series Landsat 8 images was proposed. 

Based on the time-series Landsat 8 data (red band, NIR band and NDVI), the land cover types. In this study, the 

proposed method was used in a case study of Bushehr province. The results of the object-based method show 

that the overall accuracy and Kappa coefficients were 93.34% and 0.86, respectively, and the user/producer 

accuracies of cover lands in the pixel-based method were all over 80%. The approach presented an accurate and 

efficient technical method for effectively extracting land use information in heterogeneous regions. In this paper, 

we have achieved an acceptable classification result using Landsat 8 image. There are still some potential factors 

affecting the accuracy. The first factor is the uncertainties of the fused images by the ESTARFM fusion model. 

The second is the mixed pixel problem, the Landsat image pixels are always informed with several land cover 
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types, which will affect the classification accuracy. Remote sensing images with high spatial resolution may be a 

feasible way to achieve higher accuracy. 

 

Conclusion  

In the present study, based on the combined data of Landsat 8 and object-oriented classification, the land cover 

map of Bushehr province was extracted. Types of pasture and desert land cover were clearly presented. In this 

research, an object-oriented method was presented for the preparation of pasture cover type map using the 

images generated from ESTARFM time-spatial integration model. Based on Landsat 8 data (red band, near-

infrared band and normalized vegetation difference index), the types of pasture cover in Bushehr province were 

extracted using visual and object-oriented methods. 

The use of Landsat 8 images and the object-oriented method improved the classification. But there are some 

factors that affect the accuracy of preparing land use and land cover maps. The first uncertainty factor is the 

fusion images by the enhanced spatio-temporal adaptive reflectance model (ESTARFM). The second problem is 

the existence of heterogeneous pixels. In heterogeneous areas, the presence of small polygons in which the pixels 

of the Landsat image of vegetation cannot be separated in these polygons, which affects the classification 

accuracy. Remote sensing images with high spatial resolution may be a practical way to achieve higher accuracy. 

Therefore, the object-oriented method combined with spectral integration analysis can be improved to achieve 

land cover information extraction. The results of this research showed that the overall accuracy and Kappa 

coefficients in the object-oriented method were 93.34% and 0.86, respectively, and the accuracy of the land 

cover user/producer in the pixel-oriented method was more than 80%. The object-oriented algorithm analyzes 

images as objects by merging neighborhood information, which enhances the analysis and increases the 

classification accuracy. The object-oriented algorithm has shown its potential in identifying land cover and 

preparing land cover in heterogeneous areas. 
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 چكیده
 اطالعات انسانی، هایفعالیت دلیلهب اخیراً. است حیاتی زمین معقول توسعه و پویا مدیریت و ریزیبرنامه پایش، برای زمین کاربری و پوشش اطالعات
 اهمیت زمین منابع از استفاده و منطقی توسعةحفاظت،  اراضی برای بر مؤثر و دقیق موقع،به پایش بنابراین،. است کرده تغییر شدتبه زمین پوشش
 زمانی وضوح در دور از سنجش هایداده به ایفزاینده طوربه توسعه حال در سرعتبه مناطق اراضی در دور پوشش از سنجش مستمر پایش. دارد زیادی
 لمد از پژوهش این در. است واردش سنجنده یک از مكانی و زمانی تفكیک با کافی تصاویر در بسیاری از موارد دستیابی به. دارد بستگی باال مكانی و

 این .شد مودیس استفاده و 8لندست  هایداده بترکی برای( بهبود یافته زمانی-مكانی تطبیقی بازتاب ادغام مدل) ESTARFM مكانی-زمانی ادغام
 بندیتقسیم( 2 پوشش، نوع استخراج برای بهینه دةدا ترکیب تعیین زمانی-مكانی تطبیقی بازتاب ادغام مدل بهبود( 1 است، مرحله سه دارای روش
 روش از استفاده با وشهراستان ب پوشش اراضی اطالعات ( سپس3. شد استفاده میدانی نمونة روش از دقت ارزیابی و زمین پوشش استخراج و تصویر
 و کلی دقت که داد نشان نتایج. استفاده شد در استان بوشهر موردی مطالعة صورتبه پیشنهادی روش مطالعه، این در. شد استخراج گراشیء بندیطبقه
. است درصد بوده 80 از بیش گراسلپیكپوشش اراضی در روش  کاربر/تولیدکننده دقت و 86/0 و درصد 34/93 ترتیببه گراشیءدر روش  کاپا ضرایب
 یک از حاضر، پژوهشدر  .کندمی ارائه ناهمگن مناطق در کاربری اراضی اطالعات مؤثر استخراج برای کارآمد و دقیق فنی روش یک ارائه شده رویكرد
 پوشش/کاربری سازیبهینه یبرا روش این. شد استفاده زمین کاربری و پوشش اطالعات استخراج چندمنبعی هایداده ادغام برای جامع تحلیل روش
 هایدوره در توسعه دست در منطقه و شده حفاظت مناطق در زمین کاربری و پوشش بر پایش برای را ایداده و فنی پشتیبانی و است سودمند زمین
 .کندمی فراهم آینده

 

  تطبیقی بازتاب ادغام مدلکاربری زمین،  پوشش اراضی، منبعی،چند ادغام: های کلیدیواژه
 
 
 

 پژوهشی :مقاله نوع
 
 iau.ac.irFazel.Amiri@: یكیمكاتبات، پست الكترون مسئول*
 

سازی مدل. و مودیس 8لندست  هایدهداترکیب  تصاویر از استفاده پوشش اراضی استان بوشهر با بندیطبقه(. 1402. )ناطقی، س.، و ف، امیری :استناد
 .156-143(، 2)3، و مدیریت آب و خاک

DOI: 10.22098/mmws.2022.11372.1124 
DOR: 20.1001.1.27832546.1402.3.2.10.4 

 

 29/06/1401تاریخ انتشار:  ،29/06/1401: یرشپذ یختار ،29/06/1401تاریخ بازنگری:  ،06/06/1401: یافتدر تاریخ
 156تا  143 ، صفحه2 ره، شما3 دوره ،1402، سال سازی و مدیریت آب و خاکمدل

 سندگانینو ©                                                 ناشر: دانشگاه محقق اردبیلی



 156تا  143 صفحات، 1402سال ، 2شماره  ،3 دورهسازی و مدیریت آب و خاک/ نشریه مدل /امیری و ناطقی                                                       146 

 مقدمه -1

که بر  اراضیو پوشش  کاربری بین پیچیدهرابطة  بهبا توجه 
 اراضیو پوشش  کاربرینقشة  تهیة گذارد،می تأثیرانسان  معیشت
آب  تغییرات شهری، ریزیبرنامهاز مطالعات از جمله  بسیاری برای
 Amiri andمهم است ) زیست محیطبر  پایشو  هواییو 

Tabatabaie, 2021 اراضیو پوشش  کاربری(. کسب اطالعات 
توسعة مستمر و  مدیریتو  ریزیبرنامه حفاظت، پایش، برای

 ,.Thenkabail et al) است ضروری اراضیمناسب استفاده از 

2005; Zhang et al., 2017; Naeem et al., 2018). 
انسانی از جمله تبدیل  هایفعالیت گسترش دلیلبه اخیراً 

 Jahandari et)رویه و دائم دام از مراتع کاربری اراضی، چرای بی

al., 2022 )کشاورزی  ةتوسع گیاهی در مناطق بیابانی، و پوشش
کاربری و  صنعتی، اطالعات هایفعالیتو مناطق مسكونی و 

 خشکمناطق خشک و نیمه در گیریچشم طوربه اراضی پوشش
 در این مناطق مراتع قابل چرای این، بر عالوه. است کرده تغییر
 زراعی هایزمین بودن غیرکشاورزی و اندشده کمیاب شدتبه دام

 Fu and Weng, 2016; Munshi-Southاست ) شده برجسته

et al., 2016،پایشکاربری اراضی جهت نقشة  ةتهی (. بنابراین 
 مناسب ةاستفاد و معقول توسعه برای این مناطق دقیق و موقعبه

 است. شده مهم بسیار
 کاربری و پوشش اراضی، فرآیندی جهت بندیطبقه
 هایمكان کاربری و پوشش اراضی در ایهتفاوت شناسایی

 مانند . تشخیص بسیاری از کاربری و پوشش اراضیمختلف است
سیمای  (، الگویRobert et al., 2019سواحل و شهری )

(، و Yang et al., 2019; Fu et al., 2019محیطی ) سرزمین
 ةمطالعبا  (Wang et al., 2019ها )زیستگاه و سیمای سرزمین
 و مداوم اطالعات کسب .شودمیاراضی ممكن  کاربری و پوشش

 ةبرنام نوع هر برای کاربری و پوشش اراضی مورد در دقیق
 از یكی عنوانبه کاربری و پوشش اراضی آن در که پایدار، ةتوسع

 و بنابراین، تجزیه .است مهم بسیار ،باشدمی اصلی معیارهای
 کاربری و پوشش اراضی در وضعیت از بردارینقشه و تحلیل
 حلراه ةارائ و بهتر شناخت برای ابزاری مهم عنوانبه زمان طول
است  شده شناخته محیطی و اقتصادی اجتماعی، مشكالت برای
(Shiferaw et al., 2019.) 

استخراج اطالعات پوشش  برای مهمیسنجش از دور ابزار 
 کاربریمستمر سنجش از دور  پایش این،است. عالوه بر  اراضی
 هایدادهبه  ایفزایندهطور به خشکنیمهدر مناطق خشک و  اراضی

 میاندارد. در  بستگی مكانیو  زمانی سنجش از دور در وضوح
داشتن  دلیلبهمتوسط موجود،  تفكیکسنجش از دور با  تصاویر
 برای اولیه ةدادلندست منبع  تصاویرالزم،  مكانیو  زمانی تفكیک

است  طبیعیدر منابع  اراضی کاربریاستخراج اطالعات پوشش و 

(Coulter et al., 2016; Johnson and Iizuka, 2016; Zhu 

et al., 2016; Mack et al., 2017در  هاپژوهشحاضر، حال (. در
 تصاویرعمدتاً بر  اراضیو پوشش  کاربریمورد استخراج اطالعات 

 ,Aslan and Koc-Sanلندست اعمال شده است ) زمانیتک 

2016; Godinho et al., 2016; Shahtahmassebi et al., 

با  شیء یکمختلف ) هایپدیدهوجود  دلیلبهحال،  این(. با 2017
(، دقت استخراج یكسان طیفمختلف با  اشیاءمختلف و  هایطیف

استخراج  برای زمانیتک  تصویری هایدادهکه از  زمانیاطالعات 
 کاربریبر حسب استخراج اطالعات نوع  اراضی جغرافیایی ةمحدود

قرار  تأثیر، تحت شودمیاستفاده  زمانیتک  هایدادهو پوشش بر 
 همینبه(. Novack et al., 2011; Guan et al., 2013) گیردمی
 هاینقشه تهیة برای تنهاییبهلندست  تصاویراستفاده از  دلیل،
 .نیست کافی تنهاییبه اراضی کاربری

سنجش از دور در  هایداده برای ترکیبی وریآاستفاده از فن
 دستبه برایروش مؤثر  یکمختلف،  مكانی -زمانی تفكیک

. دهدمیباال ارائه  زمانیو  مكانیبا وضوح  هایدادهزمان آوردن هم
 1زمانی-مكانی تطبیقیبه مدل ادغام بازتاب  توانمی ،عنوان مثالبه
(STARFM( )Gao et al., 2006 ،)زمانی تطبیقی الگوریتم-

 STAARCH( )et Hilker) 2بازتاب تغییرنقشة  تهیة برای یمكان

2009al.,  3زمانی-مكانی(، مدل ادغام (STITFM( )et al., Wu 

( RASTARFM) 4تطبیقی زمانیو  مكانی( و مدل ادغام 2012
 برایرا  STARFM الگوریتم Gao et al. (2006)اشاره کرد. 

 مودیسلندست و  هایداده ترکیببازتاب با  هایداده سازیشبیه
 هایدادهرا بر اساس  STARFMروش  نتایجکردند و  پیشنهاد
طور به STARFMنشان دادند، و مدل  واقعیشده و  سازیشبیه

و  پایشو  اراضیو پوشش  کاربرینقشة  تهیة برای ایگسترده
 Hilker et al., 2009; Zhang andاستفاده شد ) اراضی ارزیابی

Zeng, 2015 اگرچه .)STARFM  از مطالعات استفاده  بسیاریدر
عنوان مثال، دارد. به هاییمحدودیتروش هنوز  اینشده است، اما 

، همطالعمورد منطقة  یمكان موقعیت استفاده شده به تصویر کیفیت
 Zhu et al. (2010)ها، محدودیت ایندارد. با هدف حل  بستگی

( را ارائه کردند ESTARFM) پیشرفته STARFM الگوریتم یک
دو نقطه در زمان و  بینکه با استفاده از روند بازتاب مشاهده شده 

بخشد و میرا بهبود  اصلی الگوریتم طیفی،عدم اختالط  نظریة
ESTARFM از کاربردها اعمال  ایگسترده طیفدر  تدریجبه

 ;Emelyanova et al., 2013; Knauer et al., 2016) شودمی

Hao et al., 2016 .)،برای کاربردیروش  یک این بنابراین 

                                                
1 Spatial-temporal adaptive reflectance fusion model 
(STARFM) 
2 Spatio-temporal fusion model, (STAARCH) 
3 Spatio-temporal fusion model (STITFM) 
4 Robust adaptive spatial and temporal fusion model 
(RASTARFM) 
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 تصاویراز  گیاهیو پوشش  اراضی کاربریاستخراج اطالعات 
 یراً،است. اخ مكانی-زمانیادغام  هایروشلندست با استفاده از 

خود را در  پتانسیل( OBIA) 1گراءشی تصویر تحلیلو  تجزیه
 Bisquertدر مناطق ناهمگن نشان داده است ) تصاویر بندیطبقه

et al., 2015; Zhang and Zeng, 2015.) 
OBIA ءاشیا عنوانبه پیكسل جایبه را تصویر همیشه 

 کاهش برای مناسب رویكرد یک که کندمی تحلیل و تجزیه
 بندیبقهط دقت بهبود و اطراف هایپیكسل تأثیر از ناشی ةپدید
 ةمجموع و گراشیء روش یک از  et al. Melville)2018( .است
 ندکرد استفاده مراتع اطالعات استخراج برای ETM+ لندستة داد
 به نسبت یباالتر دقت دتوانمی گراشیء روش که دریافتند و

 Singha et al. (2016) ،چنینهم .باشد داشته گراپیكسل روش

 صاویرت با همراه گراشیء بندیطبقه روش که دادند نشان
حت تمناطق نقشة  تهیة برای توجهیقابل دقت ،HJ طیفیچند

 با گراشیء بندیطبقه رودمی انتظار. داشته باشد پوشش برنج
 هاینقشهتهیة  برای بهتری حلراه ترکیبی روش از استفاده

 ارائه دهد. گراپیكسل روش به نسبت کاربری و پوشش اراضی
Fakhar and Nazari (2022)  با استفاده از ای مطالعهدر

 8بررسی به ETM+ و MODIS سنجنده هایدادهقابلیت 
 در 1400 تا 1384 هایسال طی شاخص مختلف شوری و گیاهی

. نتایج ندپرداخت قزوین کاربری و پوشش گیاهی دشتنقشة تهیة 
 ETM+ لندست ةسنجندکه حاصل از این پژوهش نشان داد 

 MODISة سنجندمكانی بهتر نسبت به  دلیل قدرت تفكیکبه

 .Hosseini et al. توانسته است نتایج بهتری را ایجاد کند

در پژوهش حاضر روند تغییرات کاربری اراضی مناطق  (2020)
بلوچستان،  و ساحلی جنوب ایران شامل سه استان سیستان

 در. گرفت قرار بررسی مورد ساله 31 ةبوشهر طی دور و هرمزگان
های سنجنده لندست، ایماهواره تصاویر از ،راستا این

TM، +ETM و OLI  و از روش حداکثر احتمال نیز برای
نتایج روند تغییرات . شداستفاده  ایماهوارهتصاویر  بندیطبقه

کاربری اراضی نشان داد که تغییرات طبقات کاربری مناطق 
عنوان پویاترین طبقات کاربری اراضی شور بهساخت و انسان
. کندمیدرصد را دنبال  14/1و  72/2روند افزایشی  ترتیببه

Salehi et al. (2019) تغییرات کاربری و  بینیپیشپایش و  به
 هایداده( با 1986-2014ساله ) 28 ةپوشش اراضی در دور

رامسر استان مازندران -صفارود آبخیز ةحوزلندست در  ةچندزمان
زمانی،  ةفاصلپرداختند. نتایج این مطالعه نشان داد که در این 

 27/3 و کاهش درصد 26/10 میزانبه جنگلی وسعت اراضی
طور که یافته است. همان افزایش مسكونی مناطق مساحت درصد

                                                
1 Object-based image analysis (OBIA) 

یک زمانه  ، از تصاویرشودمیمشاهده  پژوهش ةپیشیندر بیان 
تهیة  برای پیكسل بر مبتنی بندیطبقه هایروش و لندست
شده  استفاده پایین با دقت کاربری و پوشش اراضی هاینقشه
 گراشیء روش یک و لندست تصاویر از ،پژوهش این در .است
 برای تفسیر چشمی روش از استفاده با برطرف کردن خطاها برای
 نتایج و قبول قابل دقت به دستیابی پوشش اراضی ونقشة تهیة 
 مدل از استفاده با 8لندست  هایداده. شد استفاده بندیطبقه
 .پوشش اراضی استفاده شدنقشة برای تهیة  زمانی-مكانی ادغام
پوشش  گرا،ءشی بندیطبقه روش یک طریق از این، بر عالوه
 و تردقیق فنی روش ارائه برای آن از که شد استخراج اراضی
استان  در پوشش اراضی اطالعات مؤثر استخراج برای کارآمدتر
 .شد استفاده بوشهر
 
 هامواد و روش -2

  مورد مطالعه منطقة -1-2
 878بتا طتول ختط ستاحلی  استتان بوشتهر مطالعه، مورد ةمنطق

 00' جغرافیتایی هتایعرض بتین خلیج فارس ةحاشیکیلومتر در 
05o 25 55' تاo 27 15' جغرافیتایی هتایطول و شمالیo 71' تتا 
30o شهرستان 10 با منطقه این. (1شكل است ) شده شرقی واقع 

 ارتفتاع. شتودمیشامل  را مربع کیلومتر 22997 حدود در مساحتی
 ( بتا1400-1390ستاله ) 10 ةدوربترای  متر، 973 متوسط استان

 میتزان و گرادستانتی ةدرجت 24-28 تقریباً ساالنه دمای میانگین
 Amiri and) استتت متتترمیلی 217 حتتدود ستتاالنه بارنتتدگی

Tabatabaie, 2021).  ةگستترد و ستریع اخیتر تغییترات ةدهدر 
نقشتة  ةتهیت بترای ریزیبرنامته مكانی در استتان بوشتهر باعت 

 در شتهری ستریع گستترش .شده است اراضی کاربری و پوشش
و ایتن امتر  شتودمی مشتاهده ستاحلی منتاطق در ویژهبته استان

اراضی ایتن استتان کاربری و پوشش نقشة تهیة ضرورت پایش و 
 .را ضروری نموده است

 

 هاپردازش دادهپیش و هاداده -2-2
و  OLI 8سنجش از دور لندست  هایدادهپژوهش، از  ایندر 

 شناسیزمینشده از سازمان  دریافت MODIS09Q1 مودیس
افزار (. با استفاده از نرم1استفاده شد )جدول  USGSمتحدة  ایاالت

ENVI5.1 ،طریقاز  جویو اصالحات  رادیومتریک واسنجی 
 MODIS09Q1 یسمود هایدادهانجام شد. از  FLAASHماژول 

هشت روزه استفاده  یزمان یک( با تفكNIRقرمز و  باندهای)شامل 
)مانند ابرها، مه و ذرات معلق  گیاهیغیرپوششاثرات  تأثیرشد که 

 تصویرش افزار پردازدر هوا( را کاهش داد. هنگام استفاده از نرم

ENVI5.1 هایداده روی "مقدار نامعتبر"، پردازش 
MODIS09Q1  تصویر سیستم تبدیلانجام شد. پس از (UTM ،)
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محدودة منطقة مورد مطالعه برش داده ها با توجه به داده تمامی
 یرثبت انجام شد. از تصاو OLI 8لندست  هایدادهشدند و سپس با 

 سنجیصحت برای Google Earth 9.162.02ارث نسخة گوگل

 Dehghani etاستفاده شد ) اراضیانواع پوشش  بندیطبقه دقیق

al., 2022). 

 

 
 مورد مطالعه در کشور ایران ةمنطقموقعیت  -1شكل 

Figure 1-Location of the study area in Iran 
 

 یپوشش اراض بندیطبقهمورد استفاده در  هایدادهزمان و نوع  -1جدول 

Table 1- Date and type of data used in land cover classification 

 تاریخ  سطر/ستونشمارة  نوع داده

Landsat 8 OLI 
163/39 

2021/5/28 
164/41 

MODIS09Q1 -  2021/5/25 

 

 پژوهشروش  -3-2

 از زمانی-مكانی تفكیک اراضی با پوششنقشة  ،پژوهش این در
مودیس  هایدادهو  8لندست  هایدادهزمانی  هایسری ترکیب
ارائه  2 شكل در پژوهش جریانی نمودار .شدتهیه  مرحله سه طی

  .شده است
 

یافته  بهبود زمانی-مكانی تطبیقی بازتابی ادغام مدل -4-2
(ESTARFM) 

 با مكان شباهت تنها نه ESTARFM زمان-فضا ادغام الگوریتم
 داده هایجفت بلكه ،گیردمی نظر در را هاپیكسل بین طیف

 با هایداده و باال وضوح با هایداده یعنی) دوره دو در را اصلی
. کندمی ادغام( آیندمی دستبه زمان یک در که پایین وضوح
شده  بینیپیش ةدور برای باال وضوح با هایداده تولید برای
(Zhu et al., 2010در .) دو جمله از تصویر، دو ترکیب برای ابتدا 

 برای با تفكیک مكانی کم هایداده و خوب قدرت تفكیک جفت
تفكیک  با تصویر دو شد. لندست ارائه مشابه تصویر بینیپیش
 دو از مرکزی پیكسل مشابه هایپیكسل جستجوی برای مناسب
 با تصاویر جفت یک از سپس و شد استفاده تفكیک باال با تصویر

 بهتر کیفیت با جستجوی نتایج با تفكیک باال و تفكیک مناسب
 تمام برای این محاسبه .شد استفاده ترکیب لندست برای
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شد.  انجام W وزنی تابع از استفاده با پنجره در موجود هایپیكسل
 بینیپیش مرکزی پیكسل ارزش (1) ةرابط از استفاده با ،نهایت در
  .شد
(1) 𝐿(𝑥𝑤/2, 𝑦𝑤/2, 𝑡𝑝, 𝐵)

= 𝐿(𝑥𝑤/2, 𝑦𝑤/2, 𝑡0, 𝐵)

+∑𝑊𝑖

𝑁

𝑖=1

× 𝑉𝑖

× (𝑀(𝑥𝑤/2, 𝑦𝑤/2, 𝑡𝑝, 𝐵)

−𝑀(𝑥𝑤/2, 𝑦𝑤/2, 𝑡0, 𝐵) 

 جرهپن ةانداز w مشابه، هایپیكسل تعداد N در این رابطه؛

 پیكسل امi وزن Wi و مشابه پیكسل موقعیت( xi, yi) کشویی،
 ی تعیینطیف ةباز و زمانی که بازة مكانی ةفاصل با که است مشابه
، ESTARFM مدل از استفاده با. (Zhu et al., 2010) شودمی
 طیفی از تصاویر ادغام شد و MODIS و Landsat 8 هایداده

Landsat 8 (و قرمز باندهای NIR )تفاضل  شاخص مقادیر
 .آمد دستبه( NDVI) پوشش گیاهی

 

 
 پوشش اراضی نقشة تهیة  برای پیشنهادی روش مراحل -2شكل 

Figure 2-The flowchart of the proposed method for lands cover mapping 

 
 استخراج نوع پوشش  برای بهینه هایداده ترکیب -5-2

 با کاربری و پوشش اراضی، انواع شناسایی و تفكیک هدف با
نمونه مورد نیاز  تعداد ها،این کاربری انواع ةاندازوسعت و به توجه
 هایویژگی هایداده ترکیب تعیین برای بنابراین، .است متفاوت
 .Hao et al پیشنهاد BhJ ةفاصل بهینه، ةفاصل اثر و زمین مختلف

شد  استفاده Bhattacharyya محدودیت مبتنی بر (2014)
(Hao et al., 2014; Zhang et al., 2017بر .) هایداده اساس 

 بهینه هایداده ترکیب میدانی، هایبررسی برداشت شده در ةنمون
اراضی از  کاربری و پوشش اطالعات استخراج برای استفاده مورد
 محاسبه شد. (2)رابطة 

(2)   = ∑ ∑ √p(wi) × p(wj)
N
j>i

N
i=1  

 p(wj) و p(wi)و  کاربری اراضی نوع تعداد Nدر این رابطه؛ 

 ,.Deng et alاست ) j و i کاربری اراضی احتمال ترتیببه

2019). 

 پوشش اراضی بندیطبقه -6-2

 ( 2010et al., Kennedy) 1وضوحیچند بندیطبقه روشاز 
 تشخیص با الگوریتم این .شد استفاده تصاویر بندیطبقه برای
با همون  مجاور هایپیكسل ادغام و پیكسل در یک عارضه یک

تا عارضه با خصوصیات  کندمیویژگی کالس عارضه ادامه پیدا 
 ,.Bisquert et alهمگن در یک کالس عارضه قرار گیرد )

 BhJ از استفاده با بهینه تصاویر ترکیب از مطالعه این (. در2015

 بندیطبقه آوردن دستبه منظوربه. شد استفاده بندیطبقه برای
 Lamine etشد ) انجام کنتراست تحلیل و تجزیه بهینه، تصویر

al., 2017; Sukawattanavijit et al., 2017). 
 

                                                
1 Multiresolution segmentation technique 
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 اراضی پوششنقشة  بندیطبقهصحت  -7-2

نقطه  293تعداد نقاط  اساس بر ،بندیطبقه صحت بررسی برای
پیكسل  646و تعداد  1400کنترلی تصادفی میدانی مردادماه سال 

 ماتریس یک طریق از بوشهر، استان ارثگوگل بر روی تصاویر
 دقت و کاربر دقت کاپا، ضریب کل، بندیطبقه صحت خطا،
 هایداده. شدطبقات کاربری و پوشش اراضی تعیین  ةکننداستفاده

 هایماتریس WorkBook از استفاده با بندیطبقه نتایج و مرجع
 تحلیل و مقایسه مورد Pontius (2018)ارائه شده توسط  خطا
تعداد نقاط کنترلی تصادفی میدانی از سطح  .گرفتند قرار آماری

  ارائه شده است. 2در جدول  ارثگوگل منطقه بر روی تصاویر
 
 

 
 پوشش اراضی  هاینقشهجهت ارزیابی صحت  ارثگوگلتصاویر  درشده نقاط کنترلی زمینی و تعداد پیكسل انتخاب تعداد -2 جدول

Table 2- The number of ground control points and the number of pixels selected on Google Earth images to evaluate the accuracy of 

land cover maps 

 برداشت نقاط

 
 مراتع  اراضی بیابانی

 متراکم متراکمنیمه تراکمکم  ایهای ماسهپهنه ایهای ماسهتپه گلی زارشور و نمک زدگیبیرونبدون پوشش و 

 32 40 39  31 28 42 61 50 نقاط کنترل میدانی

 57 76 82  73 65 78 118 97 ارثگوگلتصاویر  درتعداد پیكسل 

  
 نتایج و بح  -3

ری و پوشش کارب نوع اطالعات استخراج بهینة ترکیبی هایداده -1-3
 اراضی

 مدل از آمده دستبه 8لندست  هایداده دقت ارزیابی منظوربه
 داده زوج دو بهبود یافته، زمانی-مكانی تطبیقی بازتاب ادغام
 8لندست  تصاویر ةبرای تهیو  بررسی Landsat8 OLIشامل 

 برای NDVI و Landsat8 OLI طیفی تصاویر. استفاده شد
 در داده ترکیب هر JBh فواصل و شد استفاده اراضی بندیطبقه
 ،JBh ةفاصل ةمحاسب نتایج به توجه با. است شده ارائه 3 جدول
،  NDVI + شاخص مادون قرمز نزدیک + قرمز بهینه ترکیب
  .( است05/9) JBh مقدار حداکثر دارای

 
 مختلف هایداده ترکیباز  JBhفاصلة  -3جدول 

Table 3- JBh distances of the different data combinations 

 BhJ فاصلة ترکیبی هایدادهتعداد 

 8.105 قرمز

 8.003 مادون قرمز نزدیک

 7.670 شاخص تفاضل پوشش گیاهی

 8.625 مادون قرمز نزدیک قرمز+

 8.713 قرمز+ شاخص تفاضل پوشش گیاهی

 8.687 مادون قرمز نزدیک+ شاخص تفاضل پوشش گیاهی

 9.050 قرمز+ مادون قرمز نزدیک+ شاخص تفاضل پوشش گیاهی

 
 اراضی  کاربری و پوشش اطالعات استخراج تحلیل و نتایج -2-3

، گراشیء بندیطبقهو  8لندست شده  ترکیب هایدادهبر اساس 
 پوششاستان بوشهر استخراج شد. انواع  اراضیپوشش نقشة 
مشخص  4 و 3 هایوضوح در شكلبه بیابانیو  یمرتع یاراض
 بود. با بصریو روش  گراشیء نتایجمشابه  بندیطبقه نتایجاند. شده
وجود دارد که  مرتعیو  بیابانی هایلكه زیادی، هنوز تعداد اینوجود 
، پژوهش ایندر  پیشنهادیآمده از روش  دستبه نتایجبا  مقایسهدر 

 گراشیءروش  یک، پژوهش ایناند. در شده بندیطبقهبه اشتباه 
شده  تولید تصاویربا استفاده از  مرتعیپوشش  تیپنقشة  تهیة یبرا

شده است  یشنهادپ ESTARFM مكانی-زمانیاز مدل ادغام 
)باند قرمز، باند مادون قرمز  8لندست  هایداده(. بر اساس 5)شكل 
(، انواع پوشش یاهیشده تفاضل پوشش گو شاخص نرمال نزدیک

 گراشیءو  بصریدر استان بوشهر با استفاده از روش  مرتعی
 استخراج شد.

 تحلیل و ارزیابی صحت و دقت تجزیه نقاط کنترل، طریق از
 از مرتعی و اراضی بیابانی تراکم پوشش بندیطبقه نتایج کمی
 ضریب و کل بندیطبقه دقت شد. خطا انجام ماتریس یک طریق
آمد  دستبه 86/0 و %34/93 ترتیببه 8لندست  هایداده کاپا

و  کاربری توزیع که دهدمی نشان چشمی تفسیر .(4)جدول 
 سال در ارثگوگلتصاویر  و لندست هایداده اراضی از پوشش
 دقتدر روش ارزیابی تعداد پیكسل بر  منطبق است. 1400
 80 باالی کلیه پوشش اراضی که برای تولیدکننده و کاربری
تولیدی  هاینقشهارزیابی صحت  نتایج(. 5 است )جدول درصد
بر  بندیطبقهدر هر دو روش کنترل زمینی و  که دهدمی نشان
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 دور از سنجش ، تصاویرارثگوگلهای تصاویر مبنای پیكسل
 ندتوانمی و مودیس OIL 8لندست لندست که از ادغام تصاویر 

 .اراضی تمایز دهند در را گیاهی پوشش

 

 
 گراشیء روش و 8 لندست هایداده مجموعه از استفاده با بوشهر استان مراتع -3شكل 

Figure 3- Rangeland of Bushehr province using Landsat 8 datasets and object-based method 

 

 
 گراشیء روش و 8 لندست هایداده مجموعه از استفاده با اراضی بیابانی -4شكل 

Figure 4- Desert lands of Bushehr province using Landsat 8 datasets and object-based method 
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 گراشیء روش و 8 لندست هایداده مجموعه از استفاده های پوشش مرتعی باتیپنقشة  -5شكل 

Figure 5- Map of range cover types using used the temporal-spatial fusion model ESTARFM 

 
 گراشیء روش و 8لندست  هایداده مجموعه از استفاده با بندیطبقه دقت -4جدول 

Table 4- Classification accuracy using Landsat 8 datasets and object-based method 

ضریب 
 کاپا

 
 بندیطبقهدقت کلی 
)%( 

دقت کاربر 
)%( 

 
دقت تولیدکننده 

)%( 
 نوع کاربری 

ضی
ارا

 

روش 
 بندیطبقه

 داده 

0.86 

 

93.34 
87.11 

 

88.19 

 

بدون پوشش و 
 زدگیبیرون

نی
ابا
بی

 

  گراشیء روش
Landsat 8 

OLI 

 زارشور و نمک 95.34 94.37

 اراضی گلی 91.65 90.78

 ایهای ماسهتپه 92.3 92.48

 ایهای ماسهپهنه 91.6 90.21
 

 تراکمکم 85.8 84.65

 متراکمنیمه 96.21 96.08 مرتعی

 متراکم 78.68 86.22

 

 با مشابهی طیفی هایویژگی اراضی دارای گیاهیپوشش
گیاهی در پوشش تمایز برای .هستند اطراف گیاهی پوشش انواع

با استفاده . است مشكل طیفی تصویر یک با استفاده از این اراضی
 کنندمی ثبت را فنولوژی مهم مراحل که زمانیسری از تصاویر
انجام  گیاهی این اراضی با دقت و صحت باالتر پوشش شناسایی
تصاویر زمانی لندست و مودیس  زمانی-مكانی ادغام تكنیک شد.
 با تصاویر لندست و تولید مختلف تصاویر ادغام برای ثرؤم روشی

از مراحل  استفاده از زوج تصویر. است باال مكانی-زمانی وضوح
شروع رشد و پایان  مراحل مانند) گیاهیمختلف فنولوژی پوشش

با  پیكسل. بخشد بهبود را ادغام تصاویر دقت دتوانمی( رشد ةدور
 ادغام نتایج بر دتوانمی که است عاملی نیز بازتاب طیفی متفاوت

 های مختلف خطاهایتنوع کاربری با در مناطق. بگذارد تأثیر
 همگن مناطقبه نسبت کاربری و پوشش اراضی هاینقشه
 تر است.بیش
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 ارثگوگلتصاویر  در گراپیكسل روش و 8لندست های داده مجموعه از استفاده با بندیطبقه دقت -5جدول 
Table 5-Classification accuracy using Landsat-8 dataset and pixel-based method on Google Earth images 

ضریب 
 کاپا

 
 بندیطبقهدقت کلی 
)%( 

دقت کاربر 
)%( 

 
دقت تولیدکننده 

()% 
 اراضی نوع کاربری 

روش 
 بندیطبقه

 داده 

0.81 

 

87.34 
83.33 

 

84 

 

-بدون پوشش و بیرون

 زدگی

 بیابانی

 روش
 گراپیكسل

 
Landsat 8 

OLI 

 زارشور و نمک 94.41 92.95

 اراضی گلی 90.36 89.04

 ایهای ماسهتپه 88.58 89.22

 ایماسههای پهنه 88.06 87.36

    

80.12 81.03 
 کم تراکم

Low density 

 95.45 95.05 مرتعی
 نیمه متراکم

dense-Semi 

81.46 82.58 
 متراکم

Dense 

 
 با مشابهی طیفی هایویژگی گیاهی اراضی دارایپوشش

گیاهی در پوشش تمایز برای .هستند اطراف گیاهی پوشش انواع
با استفاده . است مشكل طیفی تصویر یک با استفاده از این اراضی
 کنندمی ثبت را فنولوژی مهم مراحل که زمانیسری از تصاویر
گیاهی این اراضی با دقت و صحت باالتر انجام  پوشش شناسایی
مودیس  تصاویر زمانی لندست و زمانی-مكانی ادغام تكنیک شد.
 با تصاویر لندست و تولید مختلف تصاویر ادغام برای ثرؤم روشی
از مراحل  استفاده از زوج تصویر. است باال مكانی-زمانی وضوح

شروع رشد و پایان  مراحل مانند) گیاهیمختلف فنولوژی پوشش
با  پیكسل. بخشد بهبود را ادغام تصاویر دقت دتوانمی( رشد ةدور

 ادغام نتایج بر دتوانمی که است عاملی نیز بازتاب طیفی متفاوت
 های مختلف خطاهایتنوع کاربری با در مناطق. بگذارد تأثیر
 همگن مناطقبه نسبت کاربری و پوشش اراضی هاینقشه
 تر است.بیش

در مناطق در  اراضیها انواع پوشش گونپلیتعداد  افزایش
. استفاده از روش شودمی یدهدر منطقه د یپوشش اراض بندیطبقه

 سازییكپارچهبا  اشیاعنوان را به تصاویرکه  گراشیء الگوریتم
 تحلیل افزایش، باع  کندمی تحلیلو  تجزیه همسایگیاطالعات 

دهنده نشان هاپژوهش یج. نتاشودمی بندیطبقهدقت  افزایشو 
و  گیاهیپوشش  ییدر شناسا گراشیء الگوریتماستفاده از  پتانسیل
 Bisquert etدر مناطق ناهمگن، است ) اراضیپوشش نقشة  تهیة

al., 2015; Singha et al., 2016.) 

 

 گیرینتیجه -4
 و 8لندست شده  ترکیب هایداده اساس حاضر، بر ةمطالع در

 استخراج اراضی استان بوشهر پوششنقشة  ،گراشیء بندیطبقه
 در. شدارائه  وضوحبه پوشش اراضی مرتعی و بیابانی انواع .شد
تیپ پوشش نقشة تهیة برای  گراشیء روش یک ،پژوهش این

 مكانی-زمانی ادغام تولید شده از مدل تصاویر از استفاده مرتعی با
ESTARFMقرمز، باند) 8لندست  هایداده اساس بر. ، ارائه شد 

پوشش  تفاضلشده شاخص نرمال مادون قرمز نزدیک و باند
روش  از استفاده با استان بوشهر درمرتعی  پوشش انواع ،گیاهی(
  .شد استخراج گراشیء بصری و

باع  بهبود  گراشیءو روش  8لندست  تصاویراستفاده از 
 تهیةاز عوامل وجود دارد که بر دقت  برخیشد. اما  بندیطبقه
عامل  اولین. گذاردمی یرتأث یو پوشش اراض یکاربر هاینقشه
 یزمان-مكانی تطبیقیادغام توسط مدل بازتاب  تصاویر قطعیتعدم
 هایپیكسلمشكل وجود  دومین( است. ESTARFM) یافتهبهبود 

کوچک که  هایگونپلیناهمگن است. در مناطق ناهمگن، وجود 
ها قابل گونپلی ایندر  گیاهیلندست پوشش  تصویر هایپیكسل
 تصاویر. گذاردمی تأثیر بندیطبقهدقت  که بر نیست تفكیک

 کاربردیراه  یکباال ممكن است  مكانیسنجش از دور با وضوح 
همراه با  گراشیءروش  بنابراین،دقت باالتر باشد.  به دستیابی برای
به استخراج  دستیابی برای توانمیرا  طیفیادغام  تحلیلو  تجزیه

نشان داد  پژوهش این یجرا بهبود داد. نتا اراضیاطالعات پوشش 
و  %34/93 ترتیببه گراشیءکاپا در روش  ضرایبو  کلیکه دقت 
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 گراپیكسلدر روش  یاراض پوشش یدکنندهتول/کاربرو دقت  86/0
 عنوانبهرا  تصاویر گراشی، یتمبوده است. الگوردرصد  80از  یشب

، که کندمی تحلیلو  تجزیه همسایگیبا ادغام اطالعات  اشیاء
 افزایشرا  بندیطبقهو دقت  دهدمی افزایشرا  تحلیل و تجزیه

پوشش  شناساییخود را در  پتانسیلگرا ءشی یتم. الگوردهدمی
 .در مناطق ناهمگن را نشان داده است زمینپوشش  تهیةو  اراضی
 

 
  منابع
 کاربری تغییر و تحلیل روند بندیطبقه(. 1400) ، و طباطبایی، ط..ف ،امیری

 چندزمانه لندست: مطالعة تصاویر از استفاده محیط شهری با اراضی
 .186-167 (،1)9 ،مدیریت اراضی .بوشهر منطقه در موردی
اثرات توسعه (. 1401.، و مرادی، ع. )ع .س ،جوزی .،ر ،حجازی.، ج ،جهانداری

کربن در شهری بر الگوهای مكانی، زمانی خدمت اکوسیستمی ذخیره
سازی و مدیریت آب مدل.  InVESTافزارحوزه آبخیز بندرعباس با نرم

 .106-91 (،4)2 ،و خاک
 .آ ،سردا .، وی ،پوراسماعیل .،ح، غالمی.، ح ،خسروی، .ع .س، حسینی
زایی تغییرات کاربری اراضی بر تخریب سرزمین و بیابانآنالیز (. 1399)

 .320-305 (،2)73 ،مرتع و آبخیزداری .در مناطق ساحلی جنوب ایران

ارزیابی تغییرات کاربری اراضی (. 1401دهقانی، ت.، احمدپری، ه.، و امینی، ع. )
. طیفی و شبكه عصبی مصنوعیچند ایماهوارهبا استفاده از تصاویر 

 .35-18(، 2)3 ،مدیریت آب و خاک سازی ومدل
روند تغییرات  بینیپیش (.1398. ر.، و طالبی، ع. )م، اختصاصی.، ن ،صالحی

 CA-Markov کاربری اراضی با استفاده از مدل زنجیره مارکوف
سنجش از دور و سامانه (، موردی: حوزه آبخیز صفارود رامسر ةمطالع)

 .120-106 (،1)10، اطالعات جغرافیایی در منابع طبیعی
 یهاشاخص سنجیصحتو  یابی(. ارز1401ب. ) ی،.، و نظرسفخار، م.
، آب و خاک مدیریتو  سازیمدل. یندر دشت قزو یشور یشپا
2(3 ،)51-40.  
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