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مقایسه و ارزیابی روش های طبقهبندی نظارتشده در استخراج و آشکارسازی تغییرات لندفرمهای
ژئومورفولوژی حوضه آبریز سجاسرود
عقیل مددی -دانشیار گروه ژئومورفولوژی ،دانشکده علوم انسانی ،دانشگاه محقق اردبیلی.
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پذيرش مقاله1397/01/18 :

تائید نهايی1397/10/26 :

چكيده
شناخت لند فرمهاي ژئومورفولوژي و بررسي تحوالت و تغييرات آن در همه مناطق بخصوص
مناطق كوهستاني در جهت مدیریت محيطي در زمينههاي مختلف از نيازهاي مهم و ضروري علم
ژئومورفولوِژي است .عوامل دیناميک دروني و بيروني زمين دائماً باعث ایجاد تغييرات در لند
فرمهاي ژئومورفولوژي ميشوند .بنابراین شناخت این تحوالت و تغييرات جهت مدیریت بهتر
در زمينههاي مختلف طبيعي و انساني ضروري است .مناطق كوهستاني به علت صعبالعبور بودن
مطالعات ميداني را دچار چالش ميكنند .علم ژئومورفولوژي نيز همگام با سایر علوم از
فنّاوريها ي روز دنيا مانند علم سنجش از دور جهت تسریع در پيشبرد اهداف و نيازها استفاده
ميكند .در همين راستا جهت شناسایي لند فرمهاي سطحي و مهم حوضه آبریز سجاسرود و
بررسي روند تغييرات آن در طول سالهاي  1986تا  2018از تصاویر ماهوارهاي لندست TM
و  OLIاستفاده گردید .جهت شناسایي لند فرمها ،ضمن بررسيهاي ميداني از تصاویر نرمافزار
گوگل ارث و نقشههاي توپوگرافي كمک گرفته شد .سپس از طریق روش هاي طبقهبندي
نظارت شده حداكثر احتمال ،شبكه عصبي و ماشين بردار پشتيبان لند فرمهاي اصلي استخراج
گردید .نتایج ارزیابي دقت طبقهبندي نشان داد كه روش حداكثر احتمال با صحت كلي 97/70
و ضریب كاپاي  96درصد در سالهاي  1986و  2018نسبت به دو روش دیگر عملكرد بهتري
در تهيه نقشه ژئومورفولوژي و روند تغييرات دارد .براي بررسي روند تغييرات لند فرمها و
آشكارسازي تغييرات در بازه زماني  32ساله از نقشه طبقهبندي حداكثر احتمال و الگوریتم
 MNFدر محيط نرمافزار  ENVIاستفاده گردید .نتایج نهایي نشان داد ،پهنههاي پوشش
گياهي و دشت آبرفتي به ترتيب با  159/47و 26/57درصد افزایش مساحت داشتند .در مقابل
كوهها و تپهها ،پادگانههاي آبرفتي ،مخروط افكنه ها و آبرفتهاي جدید با كاهش مساحت مواجه
بودند .همچنين نتایج الگوریتم  MNFنشان داد بيشترین شدت و سرعت تغييرات مربوط به
دشتهاي آبرفتي با مساحت  9892/45هكتار و كوهها  ،تپهها  9481/13هكتار و كمترین
سرعت تغييرات مربوط به پادگانه هاي آبرفتي با رقم  10/36هكتار است .پيشنهاد مي گردد از
عوامل انساني مانند تخریب مراتع از طریق تبدیل مراتع به زمين هاي كشاورزي و چراي بي
رویه و غيره ... ،جلوگيري شده و بهره برداري از منابع آب هاي زیر زميني به گونه اي مدیریت
شود تا روند تغييرات لندفرم ها به شكل طبيعي پيش رود.

واژگان کليدي :تغييرات لند فرم ،الگوریتمهاي طبقهبندي نظارتشده ،الگوریتم  ،MNFحوضه
آبریز سجاسرود.
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مقدمه

نقشهبرداری و اندازهگیری تغییرات ژئومورفولوژيکی ابزار ارزشمند برای بسیاری از کاربردهای مربوط به فرسايش و توسعه
چشمانداز است .ارزيابی میزان و نرخ تغییرات ژئومورفولوژيکی به دلیل کمبود دادههای میدانی و اندازهگیری کمی می-
تواند چالش برانگیز باشد (اندرس 1و همکاران .)1587 ،2013 ،با اين حال ،تحوالت در فنّاوری ارتفاع سنجی هوايی مانند
سفینه فضايی و (( )KPA2اسمیت 3و همکاران )157 ،2009 ،اسکنر لیزر هوايی (لیو ،)2008 ،4ترويج تولید مدلهای ارتفاع
ديجیتالی چندمنظوره يا مدلهای زمین ( )DEMs / DTMsکه بهطور بالقوه میتوانند بهعنوان منبع برای تجزيهوتحلیل
و اندازهگیری تغییر ژئومورفولوژيکی مورد استفاده قرار گیرد (میتاسووا 5و همکاران2009 ،؛ ونتورا 6و همکاران  )2011در
چند دهه اخیر استفاده از فنّاوری ماهواره و ابزارهای سنجش از دور بهويژه در زمینههای جغرافیايی بهسرعت توسعهيافته
است ،بهگونهای که امروزه يکی از روش های بسیار مفید و کارآمد محسوب میشود .افزايش قدرت تفکیک تصاوير تا حد
چند متر موجب گشته است که حتی در کارهای تفصیلی مورد استفاده قرار گیرند(يمانی.)79،139۴،
در اين میان استفاده از تصاوير ماهواره ای در زمینه تهیه نقشههای ژئومورفولوژی چنان کارآمدند که باوجود نداشتن ديد
استريوسکوپی ،بهتدريج جايگزين نقشههای ژئومورفولوژی عکسهای هوايی مقیاس بزرگشدهاند(شايان و همکاران،
 .)138۴شناسايی لند فرم های مختلف در يک منطقه يا حوضه آبريز و تهیه نقشه در بازه زمانی مختلف و تحلیل روند
تغییرات آنها ازجمله کاربردهای اختصاصی تصاوير ماهوارهای است .در امر مديريت محیط ،معموالً ارزيابی ماهیت باليای
طبیعی ،منابع طبیعی و بهويژه نحوه توزيع و تغییرات آنها برحسب زمان ،کاربری نقشه لند فرم و مطالعات ژئومورفولوژيکی
را ضروری میسازد( شايان وهمکاران )138۴ ،همچنین دادههای سنجشازدوری بهعنوان يک منبع اصلی برای مطالعات
آشکارسازی تغییرات کاربرد دارند ،چرا که تناوب زمانی باال ،فرمت ديجیتالی مناسب برای انجام دادن محاسبات ،ايجاد يک
ديد اجمالی و انتخاب گسترده از دقتهای طیفی و مکانی باعث اين امر شده است .اهداف اصلی آشکارسازی تغییرات در
تصاوير سنجش از دوری ،شامل مشخص کردن موقعیت هندسی ،نوع تغییرات ،کیفیت تغییرات و ارزيابی صحت نتايج
آشکارسازی تغییرات هستند( کرم و همکاران .)1396 ،با توجه به رقومی بودن تصاوير ماهوارهای ،تفکیک خودکار لند
فرمها بر اساس باندهای تصويری در محدوده طیف الکترومغناطیس امکانپذير است .اين موضوع شايد مهمترين ويژگی
کاربرد تصاوير در تهیه نقشههای ژئومورفولوژی جديد باشد .اين امکان بهويژه برای انجام دادن پهنهبندیهايی مثل
پهنههای کرونولوژيک ،لیتولوژيک و توپوگرافیک فراهم است .عالوه بر اين ،پهنههايی که تحت تأثیر فرايندهای سطحی
از وحدت مورفولوژيک برخوردارند ،مانند دشتهای آبرفتی ،سطوح ماسهای پادگانههای آبرفتی ،اراضی شور و زمینهايی
که از نظر شکل لند فرمی دارای وجوه مشترکاند ،مانند اراضی تپهماهوری يا اراضی خندقی کار تفکیک و پهنهبندی آنها
را بسیار آسان و دقیق کرده است(يمانی)82،139۴ ،
دينامیک بیرونی و درونی زمین دائماً سطح زمین را دچار تغییر و تحول میکند .لذا برای پی بردن به کمیت و کیفیت اين
تغییرات نیاز به طبقهبندی و مقايسه روند تغییرات در بازههای زمانی مختلف توسط تصاوير ماهوارهای ضروری است.
محققین ژئومورفولوژی در ايران و ساير کشورها با مدلها و روش های مختلف در خصوص استخراج لند فرمها و روند
تغییرات آن کارکردهاند .ازجمله روش هايی که بیشتر به آن پرداخته شده است ،شاخص موقعیت توپوگرافی ) (TPIاست.
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در کنار آن استخراج لند فرمها از طريق تصاوير ماهوارهای ،اليدار و رادری نیز کموبیش کار شده است .ولی متأسفانه در
خصوص روند تغییرات زمانی لند فرمهای ژئومورفولوژی با استفاده از تصاوير ماهوارهای کمکار شده است .در اين میان باز
پژوهشگران ايرانی پرکار بودهاند ازجمله شايان و همکاران )138۴ (،بهمنظور تهیه نقشه لند فرم و نقش آن در برنامهريزی
محیطی ،کارايی دادههای سنجش از دور را مورد بررسی قرار دادند و با تلفیق دادههای طیفی لندست  ETM+با دادههای
دارای توان مکانی باال  27 IRS-PANلند فرم را با توجه به ويژگیهای زمینشناسی ،اقلیمی و توپوگرافی استان سمنان
استخراج کردند .سیف و همکاران )1391 (،با استفاده تصاوير ماهوارهای  IRSسنجندِ LISSو تبديل فرمت تصاوير در
محیط نرمافزاری  ، ER _ MAPPERتصحیح هندسی تصاوير ،موزائیک ،هموارسازی و برش تصاوير  ،آنالیز نمودارهای
طیفی و تعیین بهترين ترکیبات باندی و بهکارگیری ساير روش های پردازشی  ،تصاوير رنگی کاذب در ارتباط با منطقه
مطالعاتی تهیه و مورد آنالیز و تفسیر قرار دادهاند و پس از شناسايی لند فرمها و مسیر رودهای منطقه و رسوبگذاری آنها
 ،نقشه کلی ژئومورفولوژی منطقه را تهیهکردهاند .ملکی و همکاران )1395( ،در دو ناحیه زون سنندج سیرجان و زاگرس
شکسته مدل ( )TPIبا روش خودکار اجرا کردند .در اين تحقیق با توجه به صحت سنجی و انطباق با شرايط مشاهداتی از
بین ساير روش ها از روش ديکسون 1و بیر 2استفاده کردند .پس از تهیه اليه ) (TPIبا تفکیک  ۴طبقه (ارتفاعات ،شیب
تند ،شیب ماليم و دره) مساحت هر يک از آنها مشخص نمودند .در پژوهش ديگری (مکرم و همکاران )1395 ،مقايسه
طبقهبندی لند فرمها با استفاده از روش های قديمی (استفاده از ارتفاع و شیب و انحناء) و شاخص موقعیت توپوگرافی
)(TPIدر جنوب بجنورد رو انجام دادند و ضمن مشخص کردن مساحت هر يک از کالسهای لند فرمها روش ()TPI
را در مقايسه با روش قديمی به علت نمايش جزئیات بیشتر پهنههای طبقهبندی مناسب دانستند .کرم و همکاران ()1396
طبقهبندی لند فرمهای بخشی از دشت اردکان -يزد را با استفاده از روش های نظارتشده و تصاوير ماهوارهای  TMو
 OLIلندست  8انجام دادهاند و روند تغییرات آن را بین سالهای  2000 ،1987و  2016محاسبه نمودهاند .اندرس 3و
همکاران )2013( ،با استفاده از مدلهای رقومی چند زمانه اليدار پديدههای ژئومورفولوژی غرب اتريش رو با روش شیءگرا
بین سالهای  2003و  2013انجام دادند و ضمن رضايت کامل از خروجی کارشان آنها را در راستای نظارت بر خطر و
خطرات طبیعی ،میزان تحوالت تغییرات و ارزيابی آسیبپذيری لند فرمهای ژئومورفولوژی مناسب دانستند .گوها 4وهمکاران
( )2018با استفاده از باندهای مادونقرمز دور و نزديک تصاوير لندست 8و تصاوير ماهواره  DEM ، ALOS-و رادار را
برای ريختشناسی مخروط افکنه های رودخانههای ماهانانتا 5و تیستا 6استفاده کردند .با بررسی  GPR7در طول ترانکست
انتخابشده ،متوجه شدند جابجايی عمودی در توالی رسوبات تهنشین شده اخیر در رژيم مخروط افکنه ناشی از اختالالت
پس از انباشت رسوبات است .شنگ 8و همکاران )2018(،با استفاده از روش شیء مبنا و از روی  DEMو خصوصیات
حوضه زهکشی  Loess areaدر چین ،مانند ارتفاع متوسط ،شیب خروجی ،عمق زهکشی ،و بافت ناحیه برای مشخص
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کردن مورفولوژی حوضههای زهکشی استفاده کردند و دقت طبقهبندی به ترتیب  87.3و  86.3درصد برای بررسی میدانی
و اعتبار سنجی مدل به دست آوردند .در تحقیق ديگری روی يکی از لند فرمهای ژئومورفولوژی يعنی تپههای ماسهای
گرند کنیون ايالت آريزونای آمريکا (سوالزو 1و همکاران  )2018 ،با استفاده از هواپیمای بدون سرنشین و تصاوير اليدار و
ماهواره با توان تفکیکی باال انجام دادند و موفق به تولید نقشه ژئومورفولوژی تپههای شنی و ماسهای در محل مورد مطالعه
شدند و ضمن برآورد میزان حجم شن و ماسه در خصوص استفاده از دستاوردشان برای محاسبه حجم رسوب و دينامیک
ناشی از اين تپه در محل تالقی رودخانههای پاريا و کلرادو و ساير مطالعات مرتبط مفید دانستند .بوگنیکرت 2و همکاران(،
 )2018در محدوده سپر گويان فرانسه و آماپای برزيل با استفاده از تصاوير راداری شاتل و مدل رقومی ارتفاعی و مؤلفههای
اصلی و مدل دوبعدی فوريه نقشه لند فرم را در هشت طبقه تهیه کردند .چی 3و همکاران )2018 (،ضمن مقايسه روش
های طبقه سخت با شاخص موقعیت توپرافی ،شاخص اخیر رو به علت انعکاس بهتر تغییرات لند فرم در فواصل کم،
مناسبتر از روش های ديگر تشخیص دادند .اين مطالعه در شهر گانژو در شمال شرق شهرستان شینفنگ در استان
جیانگشی انجام گرفت .و لند فرمهای اين منطقه در  10طبقه با استفاده از مدل  TPIاستخراج گرديد .نیر 4و همکاران،
( )2018روش)  (TPIرا در حوضه رودخانههای ايتیککارا و کالدا ،جنوب غربی گتس ،کراال ،هند انجام دادند .لند فرمهای
اين حوضه در  10طبقه تهیه کردند و درصد وسعت هر کدام از طبقات را مانند کانیون ها ،ستیغها ،تپهها  ،کوههای مرتفع
و بستر رودخانهها و غیره مشخص کردند .و نتیجه گرفتند میتوان از يافتههای اين تحقیق در احداث و ايجاد انواع کاربریها
و امور کشاورزی استفاده کرد .همانطور که مالحظه گرديد ،روش ها و مدلهای گوناگونی برای نمايش لند فرمها و بررسی
روند تغییرات آن وجود دارد .هدف اصلی اين تحقیق طبقهبندی لند فرمهای اصلی و مهم حوضه آبريز سجاسرود با استفاده
از تصاوير ماهوارهای لندست و الگوريتم های طبقه بندی نظارت شده بین سالهای  1986تا  2018و آشکارسازی تغییرات
است که در ادامه به تفصیل آمده است.
منطقه مورد مطالعه

حوضه آبريز سجاسرود در شمال غرب ايران ،جنوب استان زنجان ،بین عرضهای  36درجه و  7دقیقه تا  36درجه و 30
دقیقه شمالی ،طولهای جغرافیايی  ۴8درجه و  16دقیقه تا  ۴8درجه و  50دقیقه شرقی قرار دارد (شکل  .)1بر اساس
مطالعات انجامشده حدود  2۴9۴کیلومترمربع وسعت دارد که  1298کیلومترمربع آن را نهشتههای آبرفتی و بقیه را ارتفاعات
تشکیل دادهاند .در اين حوضه آبريز دشتها بهصورت تپهماهوری و درهای و ناهموار هستند که توسط ارتفاعات بلند و يا
نهشتههای پلیوپلئوستوسن کم ارتفاع از هم جدا میشوند .رودخانه سجاسرود از سمت شرق و از دشت مزيد آباد سرچشمه
گرفته و با روند شرقی – غربی پس از عبور از شهر سجاس در پاياب روستای ينگی کند به رودخانه قزلاوزن میريزد اين
محدوده ،با ارتفاع متوسط  1650متر ،از غرب به کوههای ماهنشان از شمال به کوههای سلطانیه و از جنوب به کوههای
قیدار محدود است .پستترين نقطه ،با ارتفاع  1۴06متر در محل تالقی سجاسرود به رودخانه قزلاوزن و مرتفعترين نقطه
به ارتفاع  2600متر در جنوب منطقه قرار دارد .مهمترين مرکز مسکونی در اين منطقه شهر سجاسرود و ايجرود با ارتفاع
 17۴0و  1739متری از سطح دريا در قسمت میانی و شمال غربی منطقه مورد مطالعه و جنوب و جنوب غربی استان زنجان
قرار دارد(رضايی مقدم و همکاران ،1395 ،ص .)22

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
- Solazzo

1

- Bugnicourt

2

- Qi

3

- Nair
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شكل  :1نقشه موقعيت محدوده مورد مطالعه

میانگین درجه حرارت ساالنه در ايستگاه باران سنجی حلب شکل( )1واقع در جنوب غربی حوضه آبريز سجاسرود با
11/5درجه سانتیگراد (برای دورهی آماری  19ساله) میباشد .متوسط بارندگی سالیانه در اين ايستگاه  390/92میلیمتر
میباشد .بیشترين بارش در فروردينماه با میزان  67/6و کمترين میزان آن در شهريور به میزان  2/1میلیمتر رخ داده
است .نوع اقلیم حوضه آبريز بر اساس مدل دمارتن نیمهخشک و آمبرژه نیمهخشک سرد میباشد(رضايی مقدم وهمکاران،
 ،1395صص  .)3۴-32از نظر لیتولوژی از سنگهای اندزيتی ،بازالتی ،آهکی ،ماسهسنگ ،دولومیت ،مارن و آبرفتهای
عصر حاضر تشکیل شده است .تحوالت زمینشناسی اين حوضه از دوران پرکامبرين تا زمان حال را دربر میگیرد و به
علت اثر نیروهای تکتونیکی در محدوده کوهستانی حوضه ،انواع گسل ها شکل گرفته است( توضیحات پشت نقشه زمین
شناسی يکصدهزار)
مواد و روش ها

روش تحقیق در اين پژوهش از نظر هدف کاربردی و از نظر ماهیت پیمايشی -تحلیلی است .برای انجام و جمعآوری
اطالعات از روش های میدانی و کتابخانهای استفاده گرديد .بهمنظور جمعآوری اطالعات اولیه از تصاوير ماهوارهای لندست
 TMو  OLIمربوط به سالهای  1986و  2018استفاده گرديد (جدول  .)1در اين راستا عالوه بر مطالعات میدانی گسترده
از تصاوير گوگل ارث و نقشههای توپوگرافی منطقه نیز برای شناسايی هرچه بهتر لند فرمها استفاده شد.
جدول  :1مشخصات تصاوير ماهوارهای استفادهشده
ردیف

شماره
لندست

نوع
سنجنده

گذر

و

ردیف

تاریخ
تصویربرداري

1

5

TM

35/166

2

8

OLI

35/167

3

8

OLI

35/166

1986/07/02
2018/07/01
2018/07/10
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شكل  :2مراحل انجام كار

بعد از تهیه دادههای مورد نیاز برای آشکارسازی و تشخیص بهتر لند فرمهای ژئومورفولوژی مطابق شکل( )2مراحل مختلف
پردازش تصاوير انجام گرديد .سپس جهت طبقهبندی از نمونههای تعلیمی روی تصاوير که قبالً تصحیح راديو متريک و
اتمسفری روی آنها انجامگرفته بود ،استفاده گرديد .با استفاده از فرايند آزمايش و خطا بهترين روش برای نمونههای
تعلیمی از طريق تولید اليه وکتوری روی تصاوير و تبديل آنها به نمونههای تعلیمی در محیط نرمافزار  ENVI5.3به
دست آمد .در مرحله بعد با استفاده از روش های طبقهبندی نظارتشده حداکثر احتمال ،شبکه عصبی و  SVM1اقدام به
طبقهبندی لند فرمهای سطحی محدوده مورد مطالعه گرديد .سرانجام با استفاده از توابع مربوط به بررسی روند تغییرات لند
فرمها ،میزان تغییرات مشخص گرديد .در فرايند انجام اين پژوهش از نرمافزارهای ENVI 5.3, ArcGIS10.1
 EXCEL 2013استفاده گرديد .در ادامه مراحل انجام تحقیق به شرح ذيل میباشد.
الف) پيشپردازش و آمادهسازي تصاویر ماهوارهاي

مرحله پیشپردازش دادهها ،يکی از مهمترين مراحل در پردازش تصاوير است؛ چرا که تمامی مناسبات بعدی بر اساس
تصوير تولیدی در اين مرحله انجام میگیرد .نوع و نحوه انجام اين عملیات بسته به عوامل مختلفی چون نوع دادههای
مورداستفاده و هدف تحقیق ،متغیر خواهد بود(کرم و همکاران .)62 ،1396 ،در اين تحقیق ابتدا تصحیح هندسی و راديومتری
و سپس تصحیح اتمسفری به روش  FLAASHانجام گرديد .تصحیح هندسی معموالً انحرافاتی در تصاوير رقومی
همچون تغییرات در ارتفاع ،سرعت سکوی سنجنده ،انحنای زمین و جابجايی پستیوبلندی رخ میدهد که باعث میشود
نتوان اينگونه تصاوير را بهعنوان نقشه استفاده نمود .تصحیح هندسی جبران اين انحرافات است؛ بهگونهای که بايد تصوير
تصحیح شده ،قابلیت انطباق با نقشه را داشته باشد .بر روی تصاوير دو نوع تصحیح سامانمند و غیر سامانمند صورت
میپذيرد .تصحیح سامانمند قبل از اينکه تصاوير در دسترس کاربران قرار بگیرد انجام میشود اما تصحیح غیر سامانمند با
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- Support Vector Machines
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زمین مرجع نمودن تصاوير ماهوارهای و نمونهبرداری مجدد توسط کاربر صورت میگیرد (ارجمند زاده و همکاران،1397 ،
 )167در اين تحقیق از طريق تابع  Reproject Rasterمختصات  UTMتصوير  1986تصحیح گرديد .خطای راديومتری
به دلیل تفاوت شرايط اتمسفری ،ارتفاع خورشید و آزيموت آن در هنگام ثبت دادهها توسط سنجنده رخ میدهد .خطاهای
ايجادشده در تصوير ناشی از دادههای اولیه ،خطاهايی که به دلیل دادههای نادرست سبب جدا شدن تصوير میشود و
پیکسلهای اطالعاتی اسکن نشده که باعث بروز اشکال در تصوير میشود بهعنوان نمونههايی از اين خطاها بوده که در
نرمافزار  Enviدر مبحث پیشپردازش قابل رفع میباشند (ارجمند زاده و همکاران .)181 ،1397 ،تصحیحات راديو
متريک بدون توجه به مکان و مشخصات هندسی اجزای تصوير فقط با مقادير درجات خاکستری پیکسلها کارکرده و سعی
در تصحیح آنها دارند .تصحیحات راديو متريکی خود برای کاهش و يا حذف دو نوع خطای عمده بکار میروند که عبارتاند
از :خطاهای اتمسفری و خطاهای دستگاهی(حسنی تبار و همکاران .)86 ،1395 ،بعد از رفع خطاهای هندسی و راديو
متريک تصاوير برای رفع خطای اتمسفری از روش  FLAASHاستفاده گرديد .اين روش يکی از بهترين روش های
تصحیح اتمسفری محسوب میشود .برای انجام تصحیح جزئی اتمسفری به روش  FLAASHبايد تصوير موردنظر از
نوع راديانس با فرمت  BILباشد .اين روش از مدل انتقال راديانس  MODTRAN4برای حذف اثرات اتمسفری استفاده
میکند .بهعالوه اين روش ابزاری است که طولموجهای مرئی ،فروسرخ نزديک و فروسرخ کوتاه را تا محدوده 2 / 5
میکرومتر پشتیبانی میکند(جوی زاده و همکاران .)215 ،1396 ،
ب) پردازش تصاویر ماهوارهاي (تحليلهاي طيفي و طبقهبندي تصاویر)

همانطور که در بخش قبلی اشاره شد برای طبقهبندی تصاوير به علت نبود تصاوير با توان تفکیک مکانی باال از روش
پیکسل پايه استفاده شد .ضمن استفاده از ابزارهای شناختی ديگر و مطالعات میدانی ،از روش تفکیک مجموعههای طیفی
و تجزيه مؤلفههای اصلی بخصوص برای شناسايی بعضی از لند فرمها مانند واحد کوهستانی و مخروط افکنه استفاده
گرديد .سپس از طريق ايجاد اليههای وکتوری روی تصاوير ماهوارهای و تبديل آنها به نمونههای آموزشی ،تصاوير
طبقهبندی ايجاد شد .بهطورکلی ،منظور از طبقهبندی اطالعات ماهوارهای با روش تفسیر رقومی ،تفکیک مجموعههای
طیفی مشابه و تقسیمبندی تصاوير به گروهها يا طبقاتی است که در هر طبقه ،طیفها با يک ارزش واحد قرار میگیرند.
(ازنظر آماری قابلتفکیک نیستند) بهعبارتديگر ،وقتی بر روی تصاوير و يا مجموعههای اطالعاتی ،طبقهبندی انجام
میشود ،در واقع ،طبقهبندی طیفی به عمل آمده و در تصوير جديد ،هر طبقه با کالس معرف پديدهای خاص با يک ارزش
طیفی واحد است(زبیری و مجد .)2۴7 ،1392 ،برای طبقهبندی از الگوريتمهای زير استفاده شد.
 )1طبقهبندي تصاویر ماهوارهاي لندست با الگوریتم حداكثر احتمال

طبقهبندی حداکثر احتمال دقیقترين و پراستفادهترين روش نظارتشده است .فرآيند طبقهبندی حداکثر احتمال فرض را بر
اين میگذارد که دادههای آماری آموزشی برای هر کالس در هر باند ،بهصورت نرمال توزيع شدهاند .بنابراين برای دادههای
آموزشی با هیستوگرامهای  nمدی در يک باند منفرد ،مناسب نیستند در چنین شرايطی هر يک از مدها احتماالً نماينده
کالسهای جداگانهای هستند و الزم است نرمافزار طبقهبندی کننده ،برای آنها مجدداً آموزش داده شوند .به اين ترتیب،
هیستوگرامهای تک مدی با توزيع گوسن که شرط توزيع نرمال را برآورد میکند ،به وجود میآيد(آرخی و مومنی طارمسری،
)231 ،139۴
 )2طبقهبندي تصاویر ماهوارهاي با روش شبكههاي عصبي ()Neural Network

از ساختار مغز و اعصاب انسان پیروی میکنند و در میان طبقهبندی کنندههای شبکهای شايد بیشترين محبوبیت را در ملی
در دهه گذشته داشته باشد که به چندين شکل وجود دارد که عمومیترين آن پرسپترون چنداليه ( multilayer
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 )Perceptronاست کارکرد اين روش بر اساس رابطه ( )1است که در اين رابطه  θنشاندهنده حد آستانه𝑊 𝑇 ،
نشاندهنده بردار وزنی ضرايب و  Xبردار ورودی میباشد
𝜃 𝑔 = 𝑓(𝑤 𝑡 𝑥 +
رابطه () 1
يک پرسپترون چنداليه معموالً از يکاليه ورودی ،يک يا چنداليه نهفته و يکاليه خروجی تشکیلشده است که به ترتیب
اطالعات را دريافت و پردازش میکنند و نمايش میدهند(مختاری و نجفی .)37 ،139۴ ،در شکل  3ساختار شبکه عصبی
نشان دادهشده است.

شكل  :3ساختار شبكه عصبي چندالیه

 )3طبقهبندي تصاویر ماهوارهاي با الگوریتم ماشين بردار پشتيبان ()SVM1

اين الگوريتم روش آماری يادگیری نظارتشده غیر پارامتريکی است که نخستین بار ،در سال  ،1965والديمیر وپینک آن
را مطرح کرد .اين روش در واقع طبقهبندی کنندهای باينری است که در مورد دو کالس مشخص و با استفاده از يک
الگوريتم بهینه سازی در مرحله يادگیری ،سعی در ايجاد فرا صفحهای دارد که از هر دو کالس بیشترين فاصله را داشته
باشد .از مهمترين جنبههای خالصهسازی اين الگوريتم اين است که برای تعیین مرز تصمیمگیری ،از همه نقاط تعلیمی
استفاده نمیشود و فقط تعدادی از نمونههای تعلیمی که کمترين فاصله را از فرا صفحه دارند و بردارهای پشتیبان نامیده
میشوند ،برای تعريف اين مرز به کار میروند اين الگوريتم بر مبنای تکنیک  SRMمسائل را حل میکند .در اين تکنیک.
هدف اين است که با ثابت نگاهداشتن میزان ريسک خطا و بدون وجود هیچ فرضی در زمینه توزيع احتمال دادهها ،فاصله
بین کالسها در فضای ويژگی بیشینه شود .اين در حالی است که الگوريتمهای طبقهبندی پارامتريک ،همچون حداکثر
احتمال ،معموالً توزيع احتمال خاصی را برای داده فرض میکنند .در اين پژوهش از کرنل شعاعی( )2استفاده گرديد.
رابطه ()2
کرنل شعاعی

2

2

𝜎−∥ 𝑥 − 𝑦 ∥ /2

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
- Support Vector Machine

1
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𝑒 = ) 𝑗𝑋 𝑖𝑋(𝐾
بعد از طبقهبندی ت صاوير برای حذف پیک سلهای پراکنده و يک سان سازی بهتر طبقات فیلتر  majorityبا کرنل سايز
 3*3بکار گرفته شد.
ج) ارزيابی صحت طبقهبندی تصاوير ماهوارهای
برای نتايج طبقهبندی يکی از مراحل مهم پس از طبقهبندی است .ارائه نتايج طبقهبندی بدون هیچگونه پارامتری که کیفیت
با صحت اين نتايج را بیان کند ،از ارزش آنها میکاهد و در بعضی مواقع آنها را بدون استفاده میکند .براين اين نکته را
بايد در نظر داشت که همیشه در کنار انجام طبقهبندی ،نتايج آن نیز ارزيابیشده و به کاربر عرضه گردند .متداولترين روش
های برای ارزيابی کمی صحت طبقهبندی ،انتخاب تعدادی پیکسل از پیکسلهای نمونه معلوم و مقايسه کالس آنها با
نتايج طبقهبندی هست .اين دادههای معلوم را واقعیت زمینی با دادههای مرجع مینامند .انجام نمونهبرداری از طريق بازديد
زمینی يا با استفاده از دادههای قبلی نظیر نقشههای موجود يا تصاوير هوايی  -فضايی موجود ،صورت میپذيرد .ارزيابی
خطا و برآورد سخت طبقهبندی معموالً بر اساس پارامترهای آماری است که از ماتريس خطا استخراج میشوند ماتريس
خأل که ماتريس ابهام نیز نامیده میشود حاصل مقايسه پیکسل به پیکسل ،پیکسلهای معلوم در واقعیت زمینی با
پیکسلهای متناظر در نتايج طبقهبندی است .دو پارامتر اصلی که برای ارزيابی صحت طبقهبندی استفاده میشوند صحت
کلی و ضريب کاپا میباشند
صحت کلی میانگینی از طبقهبندی است که نسبت پیکسلهای صحیح طبقهبندیشده به جمع کل پیکسلهای معلوم را
نشان میدهد .يکی ديگر از پارامترهای سخت که از ماتريس خطا استخراج میشود ضريب کاپا است .ضريب کاپا طبقهبندی
کامالً تصادفی محاسبه میکند .به اين معنی که مقدار کاپا صحت طبقهبندی را نسبت به يک طبقهبندی را نسبت به حالتی
که يک تصوير کامالً بهصورت تصادفی طبقهبندی شود به دست میدهد .اين کار را میتوان به اين صورت معنی کرد که
پس از حذف تأثیر شانس در طبقهبندی مقدار تطابق با واقعیت زمینی محاسبه خواهد شد .متداولترين روش برای ارزيابی
کمی دقت طبقهبندی انتخاب يک سری پیکسلهای نمونه معلوم و مقايسه کالسها با نتايج طبقهبندی است(.حسنی تبار
و جعفرزاده)187 ،1395 ،
دقت کلی از نسبت مجموع پیکسلهايی که درسته طبقهبندی شدهاند در محور اصلی ماتريس بهکل پیکسلهای
طبقهبندیشده به دست آمد .دقت کلی با رابطه ( )6قابلبیان هست.
رابطه () 6

𝟏

𝒊𝒊𝒑 ∑ 𝑵 = 𝑨𝑶

 OAدقت کلی : ∑ 𝒑𝒊𝒊 ،مجموع عناصر قطر اصلی ماتريس خطا :N ،تعداد پیکسلهای آزمايشی با توجه به اينکه برای
نهايی نمودن نقشه لند فرم ،بايد همه شاخصهای درست و نادرست طبقهبندی با يک و يا چند شاخص آماری معتبر برازش
داده شود از شاخص کاپا استفاده میشود ،اين شاخص با رابطه  7قابلبیان هست اگر مقدار کاپا برابر  1باشد در صد
هماهنگی بسیار خوب است و اگر اين ضريب صفر شود بیانگر عدم هماهنگی است.
رابطه ()7
𝒏
𝒏∑ 𝑵
𝒊𝑪 𝒊𝑮𝒊=𝟏 𝒎𝒊,𝒊 − ∑𝒊=𝟏.
𝒊𝑪 𝒊𝑮𝑵𝟐 −

=𝑲

در اين رابطه :K ،شاخص کاپا :N ،تعداد رديف ماتريس طبقهبندی : 𝒎𝒊,𝒊 ،عداد مشاهدات در رديف و ستون (محور اصلی
ماتريس) : 𝑪𝒊 ،مجموع مشاهدات در رديف (مجموع رديف برای هر لند فرم) : 𝑮𝒊 ،مجموع مشاهدات در ستون (مجموع
ستون برای هر لند فرم) :𝑵 ،مجموع کل مشاهدات ماتريس طبقهبندی(کرم و همکاران.)6۴ ،1396 ،
د) آشکارسازی لند فرمها
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برای آشکارسازی تغییرات در دو مقطع زمانی تصاوير ماهوارهای از روش پس از طبقهبندی و تابع Change Detection

 Statisticsاستفاده گرديد .اين مدل بهصورت آماری تغییرات لند فرمها را در دو دوره موردمطالعه نشان میدهد .سپس
تابع  Image Change Workflowبرای تولید نقشه روند تغییرات بین دو دوره استفاده شد.
بحث و یافتهها

با توجه به شناخت منطقه ،استفاده از نقشه رقومی توپوگرافی با فاصله منحنیهای  20متر و استفاده از تصاوير گوگل ارث
لند فرمهای سطحی (پلی گونی) مهم ژئومورفولوژی حوضه آبريز سجاسرود شناسايی شد .لند فرمهای سطحی مهم
ژئومورفولوژی اين حوضه آبريز که با روش های مذکور شناسايی شدند عبارتاند از کوهها ،تپهها ،مخروط افکنه ها ،دشت
آبرفتی ،تراسهای کوهستانی و رودخانهای ،آبرفتهای اخیر و پوشش گیاهی .چون هدف تحقیق بررسی روند تغییرات
پديدههای ژئومورفولوژی سطحی و مهم بود ،از پديدههای ژئومورفولوژی ديگر که ازنظر فراوانی و نوع با هدف تحقیق
سازگار نبود ،چشمپوشی گرديد.

شكل  :4نمونهاي از لند فرمهاي حوضه آبریز سجاسرود

بعد از انجام فرايندهای مربوط به پیشپردازش در مرحله پردازش با استفاده مشاهده میدانی شکل( )۴و بهره گیری از
ترکیب رنگی  RGBو ترکیب رنگی کاذب( ، )FCC1تجزيه مؤلفههای اصلی و فیلترهای بافتی نسبت به شناسايی بصری
لند فرمهای ژئومورفولوژی مهم اقدام گرديد .شکل( )5نمونهای از روند شناسايی لند فرمهايی مثل مخروط افکنه و کوهها
را نشان میدهد .بعد از شناسايی کلی اشکال ژئومورفولوژی از روش های مختلف ،جهت طبقهبندی نهايی تصاوير ،ابتدا از
طريق ترسیم اليههای وکتوری روی تصاوير  RGBنسبت به ويرايش جدول اطالعاتی آن اقدام گرديد .سپس اليههای
وکتوری تبديل به نمونههای تعلیمی برای هر کالس گرديد .سرانجام با استفاده از نمونههای تعلیمی الگوريتمهای طبقهبندی
نظارتشده حداکثر احتمال ،شبکههای عصبی و ماشین بردار پشتیبان ( )SVMشکل ( )6اجرا گرديد.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
- false color composite

1
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شكل  :6نقشههاي ژئومورفولوژي حاصل از طبقهبندي نظارتشده بين سالهاي  1986تا 2018

ارزیابي صحت طبقهبندي
بهمنظور سنجش میزان صحت و دقت نقشهای طبقهبندی از شاخص صحت کلی ،ضريب کاپا ،استفاده گرديد .هر سه
روش بکار گرفتهشده برای طبقهبندی شکل( )6از روش های دقیق و مهم طبقهبندی نظارتشده محسوب میشوند .به
همین خاطر ضريب کاپا که از مهمترين شاخصهای ارزيابی دقت طبقهبندی است ،هرچند از لحاظ نتايج ارزيابی هر سه
مدل شبکههای عصبی ،ماشین بردار پشتیبان و حداکثر شباهت خیلی نزديک به هستند ،اما در مقايسه با هم روش طبقهبندی
حداکثر شباهت از لحاظ آماری و خروجی طبقهبندی نتیجه بهتری داشت .لذا برای آشکارسازی تغییرات عوارض
ژئومورفولوژی از طبقهبندی حداکثر احتمال استفاده گرديد .در جدول ( )2نتايج حاصل از ارزيابی اين مدلها آورده شده
است.
جدول  :2ارزیابي دقت طبقهبندي الگوریتمهاي شبكه عصبي ،حداكثر شباهت و ماشين بردار پشتيبان
سال 1986
الگوریتمهاي طبقهبندي

دقت كل (به
درصد)

سال 2018
ضریب
كاپا

دقت كل (به
درصد)

ضریب
كاپا

حداكثر شباهت
0/9587
98/18
0/96
97/70
ماشين بردار پشتيبان
0/9337
96/7۴
0/96
97/60
شبكههاي عصبي
0/95
97/69
0/89
95/72
بهمنظور آشکارسازی میزان تغییرات لند فرمهای ژئومورفولوژی ،در فرايند پس پردازش ،از دو تابع تحلیل روند تغییرات در
نرمافزار  ENVIروی نقشه طبقهبندی شده حداکثر شباهت استفاده گرديد .خروجی اين توابع در قالب جدول ( )3و شکل
( )8آورده شده است.
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جدول  :3ماتریس تغييرات مساحت لند فرمهاي ژئومورفولوژي به كيلومترمربع نسبت به هم در طول دوره  1986تا  2018و درصد
تغييرات كالسهاي مختلف و تصویر طبقهبندي شده به روش حداكثر شباهت

تغییرات درصد و مساحت کالس ها(کیلومترمربع) تصاوير مربوط به دو زمان  1986و 2018
500
400
300
200
100
0
-100
-200

-300

پوشش گیاهی
25.823

کوه ها و تپه ها
41.738

پادگانه
84.299

آبرفت های جدید
99.268

دشت آبرفتی
38.875

مخروط افکنه
52.445

159.479

-4.199

-74.635

-71.708

26.572

-21.74

25.61

169.42

212.87

8.91

344.69

442.98

تغییرات مساحت کالس های مختلف

158.19

-17.04

-188.47

-6.44

235.6

-183.63

تغییرات مساحت دو تصویر

درصد تغییرات کالس های مختلف

درصد تغییرات دو تصویر

شكل  :7نمودار تغييرات مساحت و درصد كالسها و نقشههاي طبقهبندي شده مربوط به دوره زماني  1986تا 2018
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آنچه از جدول ( )3و شکل ( )7استنباط میشود تغییرات گسترده در مساحت لند فرمهای سطحی ژئومورفولوژی مهم حوضه
آبريز سجاسرود است که نشان از پويايی فرايندهای مؤثر در لند فرمها و عملکرد قوی نیروهای زمینساخت بهخصوص
دينامیک بیرونی و فعالیتهای انسانی در تحول و تکامل فرمهای ژئومورفولوژی است .با توجه به آمار و اطالعات به دست
آمده در طول  32سال ،مخروط افکنه ها و پادگانههای کوهستانی و رودخانهای بیشترين تغییر کاهشی را داشتند .در عوض
مساحت دشتهای آبرفتی و پوشش گیاهی شکل ( 7و  )8تغییر افزايشی قابلمالحظهای را نشان میدهد .مساحت نواحی
کوهستانی ،تپهماهوری و آبرفتهای اخیر نیز تغییر کاهشی ناچیزی را نشان میدهند .علل اين کاهشها و افزايشها بیش
از همه به فعالیتهای گسترده صنعتی و کشاورزی در سه دهه گذشته و تغییرات و تحوالت آب و هوايی برمیگردد .گسترش
مخروط افکنه ها ،پادگانههای آبرفتی و آبرفتهای جديد ارتباط وسیع با میزان نزوالت جوی بهخصوص بارش برف دارد
که متأسفانه در سه دهه گذشته با کاهش مواجه بودند .از طرفی فعالیتهای کشاورزی طی سه دهه اخیر با رشد سرسامآوری
روبرو بوده که هم باعث تغییر کاربری در بستر ژئوفرمهای گوناگونی مانند مخروط افکنه ،دامنه کوهها ،تپهها ،پادگانهها و
بستر آبرفتها ی اخیر شده است و هم ويژگی فیزيکی و شیمیايی و زيستی عوارض سطح زمین دچار تغییر و دگرگونی
گرديده است .به علت اينکه در فرايند طبقهبندی پیکسل مبنا کوچکترين تغییر در عوارض سطح زمین در باندهای طیفی
مختلف تصاوير ماهوارهای خود را نشان میدهد .لذا تغییرات مکانی از نظر مساحت و شکل در طول يک دوره  30ساله
کامالً طبیعی و منطقی است .فعالیتهای مربوط به کريوکالستی ،ترموکالستی و بارش برف و باران دائماً سبب فرسايش
پهنههای کوهستانی و تپهماهوری میشوند .از طرفی فعالیتهای کشاورزی در دامنه کوهها و تپهها بازتاب امواج
الکترومغناطیسی ماهوارهها را تحت تأثیر قرارمی دهند .درنتیجه ممکن است در طبقهبندی تصاوير بخشهايی از لند فرمهای
ذکرشده در کالس مربوط به پوشش گیاهی قرار بگیرند .در شکل ( )8روند تغییرات لند فرمها را ازلحاظ شدت يا عدم شدت
تغییرات مالحظه میکنید  .منظور از روند افزايشی و يا کاهشی ،بیشتر شدت و سرعت تغییرات است .البته متناسب با نوع
عملکرد نیروها ،طی  32سال گذشته تغییرات شکلی و مکانی در بستر رودخانه ،دامنهها ،تپهماهورها و تراسهای آبرفتی و
ساير اشکال ژئومورفولوژی روی داده است .ولی هدف نقشه (شکل  )8بیشتر نمايش شدت يا ضعف عوامل و نیروهای
اثرگذار در روند تغییرات لند فرمها است.
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شكل  :8نقشه روند تغييرات بر روي نقشه طبقهبندي حداكثر شباهت با استفاده از الگوریتم Image Change Workflow

الگوريتم  Image Change Workflowعالوه بر اعمال بر روی تصاوير طبقهبندیشده برای تصاوير  RGBو
الگوريتمهای ديگر مانند  MNF ،PCAقابلاجرا است .بهمنظور مقايسه و درک بهتر روند تغییرات بین تصاوير ماهواره-
ای  1986تا  2018بعد از انجام مرحله پیشپردازش الگوريتم  MNF1برای هر دو تصوير انجام گرفت .اين روش مدل
تصحیحشده  PCAاست .حجم وسیع دادههای سنجش از دور در تصاوير چند طیفی و فرا طیفی ،اغلب باعث بروز
مشکالتی در تجزيهوتحلیل اين تصاوير میشود .در اينگونه تصاوير پیکسلهای تصوير پسزمینه تصوير مختلط است و
بنابراين تصاوير از وضوح کافی ،برخوردار نیست .اين اختالط محقق را بهخصوص در فرآيند طبقهبندی تصاوير با مشکل
مواجه میسازد و محقق در مواجه با پیکسلهای مخلوط نخواهد توانست کالس درست را اختصاص دهد و اغلب
پیکسلهای مخلوط در کالس اشتباه قرار خواهد گرفت .يکی از روش های متداول برای رفع ابهام پیکسلهای مخلوط
روش  MNFاست .اين تبديل يک تبديل خطی است که برای مشخص کردن بُعد و حجم اصلی تصوير ،جدا کردن نويز
از ديگر اطالعات و کاهش میزان پردازش در مرحله بعد استفاده میشود (بینقی ،و همکاران.)39 ،1393 ،
بعد از ايجاد تصاوير  MNFدو زمانه با استفاده از الگوريتم  Image Change Workflowکه يکی از بهترين توابع
نرمافزار  ENVIبرای آشکارسازی تغییرات سری زمانی است ،نسبت به آشکارسازی تغییرات لند فرمها در حوضه مورد
مطالعه پرداخته شد .تصاوير ورودی تصاوير  MNFبود .از باند يک  MNFبه علت برخورداری از بیشترين اطالعات
طیفی شکل( )9برای آشکارسازی استفاده گرديد .همانطور که در شکل  9ديده میشود ،بیشترين اطالعات در باند يک
قرار دارد .لذا باند يک برای الگوريتم  Image Change Workflowمعرفی شد .سرانجام نقشه (شکل )10بهعنوان
خروجی اين تابع به دست آمد.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
- Minimum Noise Fraction Transform
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شكل  :9نمودار اطالعات طيفي باندهاي تابع  mnfتصویر لندست OLI

شکل  :10نقشه روند تغییرات لند فرمهای حوضه آبريز سجاسرود با استفاده از الگوريتم  Image Change Workflowو تابع MNF

بعد از ترسیم و استخراج نقشه آشکارسازی تغییرات لند فرمها برای درک بهتر و تجزيهوتحلیل راحتتر ،نقشه تغییرات
مربوط به دو دوره زمانی ( )MNFبا نقشه لند فرمهای حاصل از طبقهبندی حداکثر احتمال در محیط نرمافزار ArcGIS
تلفیق گرديد و اطالعات آماری زير به دست آمد .در بخش نرخ تغییرات افزايشی دشت آبرفتی با رقم  9892/۴5هکتار
بیشترين و در بخش تغییرات کاهشی مخروط افکنه ها با رقم  18560/38هکتار بیشترين سهم را به خود اختصاص دادند.
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نمودار انطباق لندفرم ها با میزان نرخ تغییرات افزايشی به
هکتار

مساحت به هكتار

10000.00
8000.00
6000.00
4000.00
2000.00
0.00

9892.45

9481.13

5188.78

1.53

840.36

405.80

تغییر افزایشی

تغییر افزایشی

تغییر افزایشی

تغییر افزایشی

تغییر افزایشی

تغییر افزایشی

آبرفت های
جدید

پادگانه های
آبرفتی

پوشش گیاهی

دشت آبرفتی

کوه ها وتپه ها

مخروط افکنه

ماهيت تغييرات و نوع پوشش لندفرم
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نمودار انطباق لندفرم ها با میزان نرخ تغییرات کاه شی
به هکتار
مساحت به هكتار

20000.00
15000.00
10000.00
5000.00
84.57 0.00
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آبرفتی

کوه ها وتپه مخروط افکنه
ها

آب

ماهيت تغييرات و نوع پوشش لندفرم

شكل  :12نمودار انطباق لند فرمهاي ژئومورفولوژي با ميزان روند تغييرات كاهشي با استفاده از روش MNF

نتيجهگيري

پديدههای ژئومورفولوژی دائماً توسط نیروهای زمینساخت ،عوامل دينامیک بیرونی مانند اقلیم و فعالیتهای انسانی
دستخوش تغییر و دگرگونی هستند .درگذشتههای دور ريشهيابی تغییرات گسترده پديدههای ژئومورفولوژی کاری زمانبر
و طاقتفرسا بود .ولی در سالهای اخیر به لطف فناوریهای سنجش از دور ثبت کوچکترين تغییرات محیطی کار را برای
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پژوهش گران ژئومورفولوژی راحتتر کرده است .منطقه کوهستانی حوضه آبريز سجاسرود و پديدههای متنوع ژئومورفولوژی
آن بهواسطه فرايندهای مختلف ژئومورفولوژی در حال تغییر و تحول است .برای بررسی تغییرات ژئومورفولوژی لند فرمهای
سطحی اين حوضه آبريز و کشف تغییرات  32ساله آن از تصاوير ماهوارهای لندست کمک گرفته شد .بعد از انجام مراحل
پیشپردازش ،پردازش و پس پردازش ،ژئو فرمها با استفاده از روش طبقهبندی نظارتشده استخراج گرديدند .روش
طبقهبندی حداکثر شباهت ازنظر صحت کلی و ضريب کاپا نسبت به دو الگوريتم ديگر نتايج بهتری داشت .سپس با
بهکارگیری دو تابع  Change Detection Statisticsو  Image Change Workflowدر محیط نرمافزار ENVI
که در زمینه آشکارسازی تغییرات کاربرد دارند ،نسبت به استخراج تغییرات به شکل آماری و نقشه اقدام گرديد .نتايج مدل
آماری  Change Detection Statisticsنشان داد پهنههای پوشش گیاهی و دشت آبرفتی به ترتیب 159/۴7و 26/57
درصد نسبت به  32سال قبل مساحتشان افزايشيافته است .در مقابل کوهها و تپهها ،پادگانههای آبرفتی ،مخروط افکنه و
آبرفتهای جديد جدول ( )3با کاهش مساحت مواجه بودند .اين نتايج با نتايج تحقیق شايان ( )1391و کرم ( )1396ازنظر
تغییرات مساحت لند فرمها همسو هست .بدين معنی که تحقیقات اين محققین هم نشان از تغییرات در مساحت لندفرم ها
را منعکس کرده است .الگوريتم  Image Change Workflowشدت روند تغییرات را با استفاده از تابع  MNFطبق
شکلهای ( )11( ،)10و ( )12آشکار و نمايان ساخت .بزرگترين تغییرات افزايشی مربوط به دشتهای آبرفتی و کوهها و
تپهها و بزرگترين تغییرات کاهشی مربوط به مخروط افکنه است .تغییرات ژئوفرم ها به دلیل عوامل طبیعی و انسانی شکل
می گیرد .عوامل طبیعی در راستای پسخوراند های مثبت و منفی طوری عمل می کنند تا در نهايت سیستم های ژئومورفیک
رو به حالت تعادل پیش می رود .در حالی که فعالیت های انسانی در بیشتر مکان ها به خصوص در فرايند های ژئومورفولوژی
وضعیت ناپايداری ايجاد کرده و تعادل سیستم های ژئومورفولوژی را دچار چالش کرده است.از جمله تخريب مراتع به شکل
های مختلف که زمینه فرسايش نواحی کوهستانی را به دنبال دارد و نیز فعالیت های عمرانی گوناگون مانند جاده سازی،
سدسازی ،احداث کارخانه و صنايع مختلف و غیره ...،و بهره برداری بیش از ظرفیت منابع آب ،گرمايش جهانی  ،تخريب و
از بین بردن اکوسیستم ها از داليل اصلی در بهم زدن تعادل ژئومورفیک در سطح زمین است .پیشنهاد می شود ،در راستای
حل مشکالت مديرت محیط و مخاطرات طبیعی و زيستمحیطی پژوهشگران پرتالش ژئومورفولوژی کشور و جهان روند
تغییرات پديدههای ژئومورفولوژی را با استفاده از تصاوير ماهوارهای با قدرت تفکیک مکانی مطلوب رصد کرده و مسئولین
جهانی و کشوری را از نتايج فاجعه بار فعالیت های نادرست انسانی آگاه سازند تا شايد مرهمی باشد بر کالبد نیمه جان
لندفرم های گوناگون ژئومورفولوژی که روز به روز با دخالت های غیر منطقی انسان در محیط به سوی ناتعادلی پیش می
روند.
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