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مقدمه 
کاربری اراضی شهرها همواره در حال تغییر است (محمداسماعیل .)9331 ،افزایش جمعیت شهرها در اثر مهاجرت از روستا
به شهر و بهتبع آن گسترش شتابان شهرنشینی ،مهمترین عامل تغییرات کاربری اراضی در شهرهاست (حسینعلی و
همکاران .)9319 ،آگاهی از نسبت کاربریها در یک محیط شهری ،نحوة تغییرات آن در گذر زمان و پیشبینی میزان
تغییرات در سالهای آتی گام مهمی برای برنامهریزی بهمنظور کاهش میزان تخریب منابع و استفاده بهینة از منابع در
توسعة پایدار محیط شهری است ( .)Zhou et al., 2020درواقع با پایش تغییرات کاربری اراضی شهری این امکان در اختیار
مدیران و برنامهریزان شهری قرار میگیرد که تغییرات آتی را پیشبینی کنند و با برنامهریزی صحیح اقدامات الزم را صورت
دهند .عالوهبراین ،شهروندان نیز با دسترسی به اطالعات مربوط به تغییرات کاربری اراضی و پیشبینی تغییرات آینده در
محیط شهری ،با تدبیر و آگاهی بهتر میتوانند اقدام به سرمایهگذاری و توسعه مسکن کنند (.)Reba and Seto, 2020
امروزه بهکمک تصاویر چندزمانة سنجشازدور و طبقهبندی آنها طی سالهای مختلف میتوان به پایش تغییرات
کاربری اراضی و مدلسازی و پیشبینی تغییرات در سالهای آتی اقدام کرد ( .)Woodcock et al., 2020بهکمک
طبقهبندی ،کالسهای کاربری اراضی در تصاویر ماهوارهای شناسایی میشوند .شناسایی تغییرات کاربری اراضی شهری
با استفاده از تصاویر ماهوارهای با قدرت تفکیک مکانی باال بهدلیل هزینة فراوانی که دارد بسیار محدود است ( Xin et

 .)al., 2020از اینرو تصاویر ماهوارهای با قدرت تفکیک متوسط ،مانند سنتینل  4بهدلیل رایگانبودن و دسترسپذیری
باال در کاربردهای شهری بسیار استفاده شدهاند ( .)Misra et al., 2020بسیاری از الگوریتمهای طبقهبندی تصاویر برای
شناسایی کالسهای پوشش زمین در تصاویر ماهوارهای ،نیازمند نمونة تعلیمی است .فرایند دریافت نمونههای تعلیمی
برچسبدار 9معموالً زمانبر و پرهزینه است و با مشکالتی مواجه است .این محدودیت در طبقهبندی تصاویر مربوط به
زمانهای گذشته ،بیشتر است .یک راه جایگزین برای مقابله با این مشکل ،استفاده از اطالعات جغرافیایی داوطلبانه
( 4)VGIاست (.)Johnson et al., 2017
درواقع اطالعات جغرافیایی داوطلبانه که دادههای مربوط به یک دورة زمانی را جمعآوری کردهاند ،میتواند به عنوان
یکی از منابع دادة حقایق زمینی کاربرد داشته باشد .عالوهبراین ،استفاده از این اطالعات برای تولید نمونههای تعلیمی
میتواند سبب سریعترشدن فرایند پردازش تصاویر شود؛ بهویژه زمانی که حجم تصاویر استفادهشده فراوان و برداشت
نمونههای تعلیمی به روشهای سنتی زمانبر است.
این پژوهش با هدف ارزیابی کارایی  VGIدر طبقهبندی تصاویر چندزمانة سنتینل  4برای تفکیک کاربری اراضی
شهری صورت گرفته است .براساس بررسیهای انجامشده ،تاکنون در هیچ مطالعهای از  VGIبهعنوان نمونههای تعلیمی
برچسبدار برای طبقهبندی تصاویر سنتینل  4استفاده نشده است .با بهکارگیری این روش برای طبقهبندی تصاویر
ماهوارهای ،پژوهشگر بدون صرف زمان برای تولید نمونههای تعلیمی بهصورت سنتی میتواند پردازش تصاویر ماهوارهای
در سریهای زمانی مختلف را با سرعت بیشتری انجام دهد .به همین منظور تصاویر ماهواره سنتینل  4برای قسمتهای

1. Labelled Training Samples
2. Volunteered Geographic Information
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شمال شرقی شهر قزوین در سالهای  9312و  9311بهصورت نظارتشده با نمونههای تعلیمی حاصل از اطالعات
جغرافیایی داوطلبانه طبقهبندی شده است .بهمنظور ارزیابی صحت نمونههای تعلیمی بهدستآمده از اطالعات جغرافیایی
داوطلبانه ،تصاویر مذکور بار دیگر با نمونههای تعلیمی حاصل از گوگلارث طبقهبندی شدند .درنهایت صحت طبقهبندی
بهدستآمده از نمونههای تعلیمی اطالعات جغرافیایی داوطلبانه با صحت طبقهبندی بهدستآمده از نمونههای تعلیمی
گوگلارث مقایسه شد.

پیشینةپژوهش
اگرچه  VGIمنبعی غنی از اطالعات است و در بسیاری از مطالعات شهری از جمله شناسایی تغییرات کاربری اراضی،
اطالعات باارزشی ارائه میدهد ،در مطالعات اندکی ،برای شناسایی تغییرات کاربری اراضی از آن استفاده شده است .در
ادامه به برخی از پژوهشهای انجامشده در این زمینه اشاره شده است .در مطالعهای از دادههای  9OSMبرای طبقهبندی
کاربری اراضی استفاده شد .در این پژوهش ،دادههای پوشش زمینی  Corineبهعنوان پایگاه دادة مرجع ،برای ارزیابی
صحت طبقهبندی  OSMاستفاده شد .کالسهای بررسیشده به پنج گروه ،مناطق انسانساخت ،زمینهای کشاورزی،
اراضی جنگلی ،تاالبها و محدودههای آبی دستهبندی شدند .نتایج بهدستآمده نشان میدهد  10/1درصد دادههای
 OSMبا پایگاه داده مرجع تطابق دارد .همچنین دادههای  OSMمربوط به مناطق انسانساخت و محدودههای آبی
صحت بیشتری از دیگر کالسها داشتند ( .)Estima and Painho, 2013در مطالعة دیگری قابلیت استفاده از VGI

برای صحتسنجی نقشههای پوشش زمین بررسی شده است .صحت کلی 4حاصل از طبقهبندی پوشش زمین با استفاده
از اطالعات داوطلبان ،بیش از  33درصد بوده است .اطالعات ثبتشده از سوی شهروندان در مناطق شهری صحت
باالتری از سایر مناطق داشت .بهطورکلی نتایج نشان میدهد ،استفاده از  VGIبهعنوان منبع داده مرجع برای تهیة نقشة
کاربری اراضی ،بهویژه در مناطق شهری که دادههای  VGIپوشش بیشتری دارند ،میتواند اطالعات باارزشی ارائه دهد
(.)Fonte et al., 2015
در پژوهشی دیگر ،بهمنظور پایش تغییرات کاربری اراضی از ترکیب دادههای جغرافیایی جمعسپاری و تصاویر
ماهوارهای چندزمانه استفاده شد .این پژوهش با این هدف صورت گرفت که آیا  VGIبهمنزلة یک منبع داده برچسبدار
میتواند برای طبقهبندی تغییرات کاربری اراضی و تهیة نقشة این کاربری استفاده شود .برای این منظور تصاویر ماهوارة
لندست و دادههای  3 SARبرای سالهای  4661تا  4692پردازش شدند .در این مطالعه ،از دادههای  OSMبهعنوان
نمونههای تعلیمی برای طبقهبندی نظارتشدة تصاویر ماهوارهای استفاده شد .صحت کلی بهدستآمده از روش
پیشنهادی  16/4درصد است .بهطورکلی نتایج نشان میدهد ،ترکیب  VGIو تصاویر ماهوارهای برای پایش تغییرات
کاربری اراضی ،نتایج قابلقبولی را ارائه میدهد ( .)Johnson et al., 2017در مطالعهای دیگر ،برای شناسایی و
طبقهبندی کاربری اراضی در شهرهای نیویورک و سانفرانسیسکو ،از اطالعات جغرافیایی داوطلبانه استفاده شد.

1. Openstreetmap
2. Overall Accuracy
3. Synthetic Aperture Radar
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کالسهای بررسیشده در این پژوهش شامل ،مناطق مسکونی ،خدماتی ،تفریحی ،دانشگاهی و ورزشی هستند که با
استفاده از الگوریتمهای جنگل تصادفی و رگرسیون لجستیک پردازش شدند .نتایج نشان میدهد ،بیش از  16درصد
اطالعات بهدستآمده از  ،VGIبهدرستی توانسته است کاربریها را در محدودة مورد مطالعه طبقهبندی کند (Terroso-
 .)Saenz and Munoz, 2020در پژوهشی دیگر ،برای شناسایی و صحتسنجی تغییرات کاربری اراضی از VGI

استفاده شده است .در این پژوهش ،با توجه به میزان آشنایی شهروندان با  9 GISداوطلبان به شش گروه دستهبندی
شدند .نتایج نشان میدهد ،اطالعات ثبتشده از سوی داوطلبانی که دانش کافی از  GISو نحوة تولید دادههای مکانی
دارند ،صحت باالتری از اطالعات ثبتشده توسط سایر داوطلبان دارد .کالسهای بررسیشده شامل سه کالس مناطق
مسکونی ،صنعتی و زیرساختی 4است .صحت کلی بهدستآمده برای هریک از کالسهای مذکور بهترتیب 12 ،32 ،و 21
درصد است؛ بنابراین اطالعات جغرافیایی داوطلبانه توانسته بود تغییرات را در مناطق مسکونی در مقایسه با سایر مناطق
بهخوبی شناسایی کند و نتایج پذیرفتهتری ارائه دهد (.)Olteanu-Raimond et al., 2020

مبانینظری 
پایش تغییرات کاربری اراضی یکی از مسائل مهم در حیطة مدیریت و برنامهریزی شهری است .پوشش اراضی در
بسیاری از کشورها بهدلیل شهرنشینی بهسرعت در حال تغییر است .در این میان ،بهمنظور مدیریت و برنامهریزی مؤثر در
این مناطق ،به نقشههای پوشش اراضی بهروز نیاز است تا تغییرات کاربری اراضی در مناطق شهری نشان داده شود
( .)Johnson and Iizuka, 2016در دهههای اخیر ،دادههای ماهوارهای بهدلیل پیشرفت در سنجشازدور و سیستم
اطالعات جغرافیایی جایگزین روشهای سنتی در تهیة نقشههای کاربری اراضی شده است (.)Li et al., 2020
امروزه با توجه به فعالیت ماهوارههای مختلف ،دیدگاهها دربارة تحلیل مسائل علمی ،دقیقتر و متنوعتر شده است.
تکنیکهای سنجشازدور بهمثابة ابزاری ،کاربران را در تحلیل مسائل مختلف در زمینههای گوناگون یاری میرساند،
دادههای فضایی را تجزیه و تحلیل میکند و پیشبینیهای مختلف را نشان میدهد .در گذشته ،فرایند کسب اطالعات
دربارة مسائل گوناگون شهری ،پیچیده ،پرهزینه و با خطراتی همراه بوده است ،همچنین بیشتر اطالعات بهدستآمده،
صحت چندان معتبری نداشته است؛ درحالیکه امروزه کسب اطالعات بهکمک تصاویر ماهوارهای ،با فرایندی سریع،
مطمئن و با قابلیتهای پردازش رقومی همراه است که نقش بسیار مهمی را در برنامهریزیهای شهری ایفا میکند.
اگرچه استفاده از تصاویر ماهوارهای در سریهای زمانی مختلف از دقت و صحت باالیی برخوردار است ،بهدلیل نبود
نیروی متخصص و زمانبربودن تولید نمونههای تعلیمی ،با محدودیتهایی مواجه است ( Flanagin and Metzger,

 .)2008به عبارت دیگر ،استفاده از برچسبهای اشتباه 3برای هر کالس در نمونههای تعلیمی میتواند بر صحت
طبقهبندی تأثیرگذار باشد؛ بنابراین فرایند دریافت نمونههای تعلیمی باکیفیت برای طبقهبندی پوشش زمین با روشهای
سنتی ،زمانبر ،دشوار و پرهزینه است؛ بهویژه اگر برای جمعآوری نمونهها به بررسی میدانی نیاز باشد ( Johnson and

1. Geographic Information System
2. Infrastructure
3. Labeling Errors
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 .)Iizuka, 2016امروزه بهمنظور حل این مسئله میتوان از اطالعات جغرافیایی داوطلبانه استفاده کرد .درواقع
بهکارگیری اطالعات جغرافیایی داوطلبانه میتواند منبعی مفید از اطالعات برچسبدار برای پایش تغییرات کاربری اراضی
باشد ( .)Johnson et al., 2017اطالعات جغرافیایی داوطلبانه را برای اولین بار گودچایلد در سال  4661مطرح کرد.
اطالعات جغرافیایی داوطلبانه ابزاری برای ایجاد ،گردآوری و انتشار دادههای جغرافیایی بهشمار میآید که بهصورت
داوطلبانه توسط مردم ارائه شده است ( .)Goodchild, 2007بنا به این تعریف VGI ،اطالعاتی را شامل میشود که
کاربران و مشارکتکنندگان غیرمتخصص بهصورت داوطلبانه تهیه و جمعآوری کردهاند .سامانة اطالعات جغرافیایی
داوطلبانه در سالهای اخیر پدیدة جدیدی را در تولید مشارکتی دادههای مکانی تعریف کرده است که منبع اطالعاتی
جدیدی تلقی میشوند (.)Goodchild, 2007
سامانة اطالعات جغرافیایی تحت وب با فراهمکردن ابزارهای مکانی مختلف ،مزایای قابلتوجهی برای شناسایی
مسائل و مشکالت موجود در شهر ،ارائة راهکارهای سودمند بهمنظور بهبود مشکالت شهری ،مسئولیتپذیری و تعامل
شهروندان با محیط پیرامونی خود ،استخراج الگوهای مکانی-زمانی و تهیة انواع نقشهها ،فراهمکردن اطالعات الزم برای
برنامهریزی و تصمیمگیریهای کارا ،با کیفیت و بهموقع در حوزة شهری ،تعامل و همکاری با سازمانها در مدیریت
بحرانهای شهری هستند (جلوخانینیارکی .)9312 ,از سال  4661به بعد ،استفاده از اطالعات جغرافیایی داوطلبانه
بهتدریج افزایش یافت و پایگاه دادة گستردهای را در استفاده از این منبع اطالعاتی به وجود آورد.
نمونة مکانی اطالعات جغرافیایی داوطلبانه در طرح  OSMدیده میشود که از اطالعات سیستم تعیین موقعیت
جهانی و الگوی رقومی خیابانها استفاده میکند تا نقشة خیابانها را بهصورت رایگان در سراسر جهان تهیه کند
( .)Schelhorn et al., 2014به عبارت دیگر OSM ،یک پروژة  VGIمتن باز 9است که با هدف جمعآوری پایگاه دادة
رایگان از اطالعات جغرافیایی در سراسر دنیا بهوجود آمد .از ویژگیهای آن میتوان به یک سرور اصلی که برای
نگهداری دادهها بهکار برده میشود ،تعدادی مشارکتکننده که بهمنزلة حسگرهای جغرافیایی عمل میکنند و شبکهای
که برای ویرایش اطالعات استفاده میشود ،نام برد ( .)Koukoletsos et al., 2012این پروژه را استیوکاست 4در
آگوست  4662در لندن آغاز کرد .او بهمنظور حل مشکلی که کاربران در دریافت ،پردازش و توزیع دادههای جغرافیایی با
منابع  3OSیا  2NMAروبهرو بودند ،این پایگاه دادة رایگان را فراهم کرد (.)Chilton, 2009

معرفیمنطقةموردمطالعه 
شهر قزوین مرکز استان و مرکز شهرستان ،با مساحت  36کیلومترمربع در شمال شرقی استان قزوین واقع شده است .این
شهر در دو دهة گذشته ،با رشد شتابان شهرنشینی مواجه بوده است که سبب بروز پیامدهای منفی و نامطلوبی مانند تغییر
کاربری زمینهای کشاورزی به اراضی ساختهشده و از بین رفتن اراضی کشاورزی مرغوب شده است؛ از اینرو آگاهی از
الگوی تغییرات کاربری اراضی در برنامهریزیهای آیندة شهر ضروری است .محدودة مورد مطالعه در این پژوهش ،ناحیة
1. Open Source
2. Steve Coast
3. Ordnance Survey
4. National Mapping Agreement
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پونک در شمال شرقی منطقة  3شهر قزوین بود .مختصات این منطقه شامل  26درجه و  6دقیقه و  26ثانیه تا  26درجه
و  4دقیقه و  1ثانیة طول شرقی و  30درجه و  91دقیقه و  40ثانیه تا  30درجه و  93دقیقه و  40ثانیة عرض شمالی
است .مساحت محدودة مورد مطالعه  3/2کیلومترمربع است.

مشاهدهمیشود) 

شکل.9محدودةموردمطالعه(درسمتچپموقعیتمحدودةموردمطالعهدرشهرقزوین

دادههایمورداستفاده 

دادههای سنجشازدور بهدلیل برخورداری از ویژگیهایی مانند دید همهجانبه ،قدرت تفکیک زمانی و مکانی باال و
دسترسی آسان ،امکانات گستردهای را در نگاشت نقشههای شهری و پایش تغییرات کاربری اراضی فراهم کرده است.
برای این منظور ،پژوهش حاضر در بستر کدنویسی گوگلارث انجین ،9تصاویر سنجندة  4MSIماهوارة سنتینل  4را در 49
مرداد  9312و  3دی  9311تهیه و طبقهبندی کرد (شکل  .)4با استفاده از سامانة گوگلارث انجین ،تصاویر نیازی به
پیشپردازش اولیه ندارند و بهصورت دادههای بایگانیشده از سایت زمینشناسی آمریکا 3بهصورت رایگان دریافت
میشوند؛ بنابراین با استفاده از این سامانه ،طبقهبندی و پایش تغییرات کاربری اراضی به سهولت و با سرعت باال انجام
میشود (.)Zurqani et al., 2018

1. Google Earth Engine
2. Multispectral Instrument
3. Https://Earthexplorer.Usgs.Gov/
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سالهای(9914الف)و(9911ب) 
شکل.2تصویرچندطیفیماهوارةسنتینل2برای 

روشپژوهش 
برای انجام این پژوهش و بهمنظور جمعآوری اطالعات جغرافیایی داوطلبانه ،ابتدا سامانهای طراحی و اجرا شد تا
شهروندان بتوانند نمونههای تعلیمی را ترسیم و اطالعات مربوط را در سامانه بارگذاری کنند .سپس بهمنظور بررسی
تغییرات کاربری اراضی در محدودة مورد مطالعه ،تصاویر سنتینل  4برای سالهای  9312و  9311در سامانة آنالین
گوگلارث انجین با نمونههای تعلیمی بهدستآمده از اطالعات جغرافیایی داوطلبانه پردازش شد .کالسهای بررسیشده
برای پردازش و طبقهبندی تصاویر شامل سه گروه مناطق ساختهشده ،اراضی بایر و پارکها و فضاهای سبز هستند.
سپس بهمنظور ارزیابی کارایی اطالعات جغرافیایی داوطلبانه در طبقهبندی تصاویر ماهوارهای و پایش تغییرات شهری ،بار
دیگر تصاویر مربوط با نمونههای تعلیمی حاصل از گوگلارث پردازش و طبقهبندی شدند .درنهایت صحت طبقهبندی
بهدستآمده از نمونههای تعلیمی اطالعات جغرافیایی داوطلبانه با صحت طبقهبندی نمونههای تعلیمی گوگلارث مقایسه
شد .برای این منظور ،از آزمون  tبرای ارزیابی نتایج تصاویر طبقهبندیشده با نمونههای تعلیمی حاصل از  VGIو
گوگلارث استفاده شد (شکل .)3
طبقهبندیتصاویر 

9

در این مطالعه ،برای طبقهبندی تصویر از روش ماشین بردار پشتیبان استفاده شد .این روش آماری غیرپارامتریک ،روشی
نظارتشده است که اولین بار وَپنیک 4آن را در سال  9113معرفی کرد .این روش یک طبقهبندیکنندة دودویی است که
با تعیین یک صفحة تفکیککنندة بهینه در فضای ویژگی نمونة تعلیمی ،کالسهای مختلف را با حداکثر جدایی میان
آنها تفکیک میکند .فراصفحهای که حداکثر حاشیه را بین دو کالس فراهم میکند ،فراصفحة بهینه و دادههای نزدیک
1. Support Vector Machine
2. Vladimir Vapnik
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به فراصفحه ،بردار پشتیبان نامیده میشوند .از جمله قابلیتهای ماشین بردار پشتیبان ،توانایی غلبه بر مشکل توزیع
غیرخطی نمونة تعلیمی است .در این حالت ،با استفاده از توابع کرنل ،دادهها به فضایی با بعد بزرگتر انتقال مییابند که
در آن تفکیکپذیری بهتر انجام میشود (نجفی و همکاران.)9310 ،
ارزیابیصحتطبقهبندی 

9

برای بیان و ارزیابی صحت طبقهبندی از ماتریس خطا استفاده شد .این ماتریس روابط میان دادههای یک منبع مشخص
با نتایج مربوط به طبقهبندی خودکار را بهصورت طبقهطبقه مقایسه میکند .همچنین مربعشکل است و تعداد سطر و
ستون آن با تعداد طبقاتی که صحت طبقهبندی آنها ارزیابی میشود ،برابر است (لیسند و کیفر .)9331 ،در این ماتریس،
میزان صحت طبقهبندی پیکسلهایی که بهعنوان نمونههای اعتبارسنجی تعریف شدهاند ،تعیین میشود.
طراحیسامانه 

بهمنظور جمعآوری نمونههای تعلیمی داوطلبان سامانهای تحت وب طراحی شد تا کاربران بعد از ثبت اطالعات شخصی
و اطالعات مربوط به کاربری ،عوارض مربوط را ترسیم کنند .برای جمعآوری دادههای جغرافیایی داوطلبانه ،عالوهبر
طراحی سامانه میتوان از سامانههای آنالین از جمله  OSMنیز استفاده کرد ،اما از آنجا که چنین سامانههایی بهصورت
نقشه تهیه شدهاند ،عارضههای شهری قابلمشاهده و تفکیک نیستند و کاربران بهخوبی نمیتوانند ساختمانهای مربوط
را شناسایی کنند؛ از اینرو ترسیم عوارض با خطا و مشکالت زیادی مواجه میشود؛ بنابراین برای جلوگیری از چنین
خطاهایی ،در این مطالعه ،سامانهای طراحی شد که از تصاویر ماهوارهای بهمنزلة نقشة پایه ،استفاده کرد.
آزمونآماریT-test

آزمون  tنوعی از آمار استنباطی است که برای مشخصکردن تفاوتهای معنادار بین میانگینهای دو مجموعه داده
استفاده میشود ( .)Investopedia, 2020برای این منظور ،در این مطالعه برای پاسخ به این سؤال که آیا میان نتایج
حاصل از دادههای گوگلارث و دادههای جغرافیایی داوطلبانه خطای نامعینی وجود دارد یا نه ،از آزمون آماری  tبا سطح
اطمینان  12( 6/62درصد) استفاده شده است .نتایج این آزمون با استفاده از مقدار  P-valueتفسیر میشود؛ بهطوریکه
اگر این عدد از سطح اطمینان کمتر باشد ،به این معناست که واریانس دو مجموعه داده یکسان نیست و فرضیة تهی رد
میشود ،اما اگر سطح اطمینان از مقدار  P-valueبیشتر باشد ،نشان میدهد که هر دو مجموعة داده دارای همگنی
معناداری هستند؛ بنابراین دیگر نمیتوان فرضیة تهی را رد کرد ( .)Investopedia, 2020عالوهبراین ،در آزمون t
بهمنظور مشخصکردن تفاوتهای میان دو مجموعه داده میتوان از مقادیر مربوط به  t Statوt Critical two-tail

استفاده کرد؛ بهطوریکه اگر مقدار  t Statاز مقدار  t Critical two-tailکوچکتر باشد؛ یعنی بین دو مجموعه داده
خطای نامعینی وجود ندارد و هر دو مجموعه داده ،همگنی معناداری دارند ،اما اگر مقدار  t Statاز مقدار t Critical two-

 tailبیشتر باشد ،نشاندهندة این است که بین میانگینهای دو مجموعه داده ،تفاوتهای معناداری وجود دارد و با
یکدیگر ناهمگن هستند (.)Investopedia, 2020
1. Confusion Matrix
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شکل .9مدلمفهومیپژوهش 

یافتههایپژوهش 

در این مطالعه ،بهمنظور گردآوری نمونههای تعلیمی  ،VGIیک سیستم تحت وب با زبان برنامهنویسی پایتون و
فریمورک جنگو ( )Djangoطراحی و اجرا شد .جنگو از معماری سهالیة  9 MVTاستفاده میکند .این معماری نوع تغییر
دادهشدة  4 MVCبرای فریمورک جنگو است و شباهت بسیاری به آن دارد ( .)Investopedia, 2020بهمنظور ذخیرة
نمونههای تعلیمی  ،VGIیک پایگاه دادة مکانی نیاز است که برای این منظور ،از سیستم  PostgreSQLاستفاده شد.
همچنین برای ثبت آسان اطالعات داوطلبان از نقشههای پایهای  OSMو  Bing Satelliteاستفاده شد تا کاربران
بهکمک آن بتوانند مکان دقیق نمونههای تعلیمی را مشخص و نشانهگذاری کنند (شکل .)2

شکل.4معماریبرنامةوبGIS

1. Model Template View
2. Model View Controller
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در این مطالعه 426 ،نفر از شهروندان بهصورت داوطلبانه مشارکت داشتند .هر شهروند بهعنوان یک کاربر بهصورت
داوطلبانه ،اطالعات مکانی و توصیفی نمونههای تعلیمی را ثبت کرد .اطالعات مکانی شامل موقعیت مکانی نمونههای
تعلیمی است که موقعیت دقیق آن روی نقشة پایه مشخص و بهصورت نقطهای و سطحی ترسیم شده است .اطالعات
توصیفی شامل ،نام کاربری ،شناسة کاربری ،سن ،تحصیالت ،جنسیت ،نوع کاربری فعلی ،نوع کاربری قبلی ،سال تغییر
کاربری و آدرس عارضه ترسیم شده است .براساس مشارکت شهروندان ،در این مطالعه  426نمونة تعلیمی حاصل از
اطالعات جغرافیایی داوطلبانه ،بهمنظور پردازش و طبقهبندی تصاویر مربوط استفاده شد .همچنین بهمنظور ارزیابی کارایی
نمونههای تعلیمی حاصل از  ،VGIتعداد  426نمونة تعلیمی از تصاویر گوگلارث بهدست آمد تا صحت طبقهبندی تصاویر
سنتینل  4در استفاده از نمونههای تعلیمی  VGIو گوگلارث بررسی شود .در ادامه به اجرای نتایج طبقهبندی و ارزیابی
آنها پرداخته شده است.
مبنابراساسنمونههایتعلیمیحاصلازاطالعاتجغرافیاییداوطلبانه 


بندیپیکسل

طبقه

نتایج حاصل از طبقهبندی تصاویر سنتینل  4برای سال  9312نشان میدهد ،در طبقهبندی براساس نمونة تعلیمی حاصل
از  ،VGIتعداد  923پیکسل ( 13/63درصد) بهدرستی بهمنزلة مناطق ساختهشده طبقهبندی شدهاند .همچنین  30پیکسل
( 31/2درصد) و  2پیکسل ( 966درصد) بهترتیب با زمین بایر و فضاهای سبز تطابق دارند و در کالسهای کامالً درست
طبقهبندی شدهاند (جدول .)9
نتایج طبقهبندی تصاویر سنتینل  4برای سال  9311نشان میدهد ،در طبقهبندی براساس نمونة تعلیمی حاصل از
 ،VGIتعداد  461پیکسل ( 13/2درصد) بهدرستی بهعنوان مناطق ساختهشده طبقهبندی شدهاند .همچنین  1پیکسل
( 49/4درصد) و  2پیکسل ( 966درصد) بهترتیب با زمین بایر و فضاهای سبز تطابق دارند و در کالسهای کامالً درست
طبقهبندی شدهاند (شکل ( )2جدول .)9

سالهای(9914الف)و(9911ب) 
نمونههایتعلیمیVGIبرای 

طبقهبندیشدةماهوارةسنتینل2با
شکل.9تصویر 
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نمونههایتعلیمیVGIبرای 

طبقهبندیتصویرسنتینل2با
جدول.9ماتریسخطای 
سال 

9312

9311

نوعکاربری 

ساختهشده 

مناطق

زمینبایر 

پارکوفضایسبز 

جمع 

درصد 

مناطق ساختهشده
زمین بایر
پارک و فضای سبز
صحت کلی
مناطق ساختهشده
زمین بایر
پارک و فضای سبز
صحت کلی

923
06
6

99
30
6

6
6
2

921
10
2

13/63
31/2
966

461
40
6

3
1
6

 14درصد
6
6
2

494
33
2

13/2
49/4
966

 33درصد

هایتعلیمیحاصلازگوگلارث


مبنابراساسنمونه
بندیپیکسل


طبقه

نتایج بهدستآمده از طبقهبندی تصاویر سنتینل  4براساس نمونة تعلیمی حاصل از گوگل ارث برای سال  9312نشان
میدهد ،تعداد  923پیکسل ( 12/3درصد) بهدرستی بهعنوان مناطق ساختهشده طبقهبندی شدهاند .همچنین  02پیکسل
( 01/4درصد) و  2پیکسل ( 966درصد) بهترتیب با زمین بایر و فضاهای سبز تطابق دارند و در کالسهای کامالً درست
طبقهبندی شدهاند (جدول .)4
همچنین براساس خروجی طبقهبندی تصاویر سنتینل  4با توجه به نمونة تعلیمی گوگلارث در سال  ،9311تعداد 462
پیکسل ( 10/1درصد) بهدرستی بهعنوان مناطق ساختهشده طبقهبندی شدهاند .همچنین  46پیکسل ( 06/0درصد) و 2
پیکسل ( 966درصد) بهترتیب با زمین بایر و فضاهای سبز تطابق دارند و در کالسهای کامالً درست طبقهبندی شدهاند
(جدول .)4

سالهای(9914الف)و(9911ب) 
نمونههایتعلیمیگوگلارثبرای 

طبقهبندیشدةماهوارةسنتینل2با
شکل.8تصویر 
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سالهای9914و9911
گوگلارثبرای 

نمونههایتعلیمی

طبقهبندیتصویرسنتینل2با
جدول.2ماتریسخطای 
سال 

9312

9311

نوعکاربری 

مناطقساختهشده 

زمینبایر 

پارکوفضایسبز 

جمع 

درصد 

مناطق ساختهشده
زمین بایر
پارک و فضای سبز
صحت کلی
مناطق ساختهشده
زمین بایر
پارک و فضای سبز
صحت کلی

923
39
6

1
02
6

6
6
2

926
12
2

12/3
01/3
966

462
93
6

1
46
6

 32درصد
6
6
2

494
33
2

10/1
06/0
966

 14درصد

یافتههایپژوهش 

نتایج بهدستآمده از طبقهبندی تصاویر سنتینل  4با نمونههای تعلیمی حاصل از گوگلارث و اطالعات جغرافیایی
داوطلبانه نشان میدهد ،اختالف چندانی میان نمونههای تعلیمی گوگلارث و اطالعات جغرافیایی داوطلبانه در طبقهبندی
تصاویر سنتینل  4وجود ندارد .با توجه به صحت کلی بهدستآمده برای سال  ،9312تعداد  32درصد از نمونههای تعلیمی
حاصل از گوگلارث و  14درصد از نمونههای تعلیمی حاصل از اطالعات جغرافیایی داوطلبانه در کالسهای مناسب
طبقهبندی شدهاند .همچنین صحت کلی بهدستآمده از پردازش تصویر سنتینل  4برای سال  9311نشان میدهد14 ،
درصد از نمونههای تعلیمی گوگل ارث و  33درصد از نمونههای تعلیمی اطالعات جغرافیایی داوطلبانه در کالس صحیح
قرار گرفتهاند.

سالهای9914و9911
نمونههایتعلیمیاطالعاتجغرافیاییداوطلبانهباگوگلارثبرای 

شکل.1مقایسهصحت

آزمونآماریT-test

نتایج حاصل از آزمون  tبرای سال  ،9312گویای این مطلب است که مقدار  P-valueبرابر با  6/00است که از سطح
اطمینان  6/62بیشتر است؛ بنابراین فرضیة تهی و یکسانبودن واریانس دو مجموعة داده رد نمیشود .همچنین با توجه

109

عسگریوهمکاران:ارزیابیکاراییاطالعاتجغرافیاییداوطلبانهدرطبقهبندیتصاویرسنتینل2باهدف ...

به مقدار  t Statکه از مقدار  t Critical two-tailکمتر است ،میتوان گفت تفاوتهای معناداری میان دو مجموعه داده
حاصل از گوگلارث و دادههای جغرافیایی داوطلبانه وجود ندارد (جدول .)3
یانسهاینابرابربرایسال9914

جدول.9آزمون tدوجامعةمستقلباوار

میانگین
واریانس
مشاهدات
t Stat
P(T<=t) two-tail
t Critical two-tail

اطالعاتجغرافیاییداوطلبانه
10/3
9913/3
3
-6/21
6/00
3/934

گوگلارث

31/2
394/2
3

نتایج حاصل از آزمون  tبرای سال  9311نشان میدهد ،مقدار  P-valueبرابر با  6/01و از سطح اطمینان 6/62
بیشتر است .برایناساس ،فرضیة تهی و یکسانبودن واریانس دو مجموعة داده رد نمیشود .همچنین کمتربودن مقدار t

 Statاز مقدار  t Critical two-tailبیانگر این مطلب است که تفاوتهای معناداری بین دو مجموعه دادة حاصل از
گوگلارث و دادههای جغرافیایی داوطلبانه وجود ندارد (جدول .)2
یانسهاینابرابربرایسال9911

جدول.4آزمون  tدوجامعةمستقلباوار

میانگین
واریانس
مشاهدات
t Stat
P(T<=t) two-tail
t Critical two-tail

اطالعاتجغرافیاییداوطلبانه
13
4641
3
-6/24
6/01
3/934

گوگلارث

32/3
232/3
3

بهطورکلی نتایج آزمون  tبا سطح اطمینان  12درصد ( ،)6/62برای سالهای  9312و  9311نشان میدهد ،تفاوت
معناداری بین مجموعه دادة حاصل از تصاویر گوگلارث و اطالعات جغرافیایی داوطلبانه وجود ندارد.

نتیجهگیری 

بحثو
الگوی کاربری اراضی بهدلیل افزایش فعالیتها و دخل و تصرفهای بشر در زمین بهمنظور تأمین نیازهای مختلف،
همواره در حال تغییر است .آگاهی از نحوة تغییرات کاربریها با گذر زمان در محیط شهری یکی از موارد مهم در
برنامهریزی شهری است ( .)Malarvizhi et al., 2016امروزه تصاویر ماهواره امکان پایش تغییرات کاربری اراضی را
فراهم کردهاند ( .)Woodcock et al., 2020در این پژوهش ،برای شناسایی تغییرات کاربری اراضی شهر قزوین در
سالهای  9312و  9311از تصاویر ماهوارة سنتینل  4استفاده شد .شناسایی دقیق تغییرات کاربریها در محیط شهری به
میزان صحت نمونة تعلیمی بستگی دارد .فرایند دریافت اطالعات زمینی پرهزینه و زمانبر است .همچنین برای پایش
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تغییرات کاربریها در سریهای زمانی گذشته ،برداشت اطالعات زمینی امکانپذیر نیست .برای حل این مشکل میتوان
از اطالعات جغرافیایی داوطلبانه بهمنزلة یکی از منابع دادة حقایق زمینی استفاده کرد .در مطالعة حاضر ،میزان صحت و
کارایی اطالعات جغرافیایی داوطلبانه بهعنوان نمونههای تعلیمی در طبقهبندی تصاویر چندزمانة سنتینل  4بررسی شدند.
برای این منظور ،ابتدا تصاویر بررسیشده به روش طبقهبندی نظارتشده و با نمونههای تعلیمی بهدستآمده از اطالعات
جغرافیایی داوطلبانه طبقهبندی شدند .سپس برای ارزیابی صحت نمونههای تعلیمی حاصل از اطالعات جغرافیایی
داوطلبانه در پایش تغییرات شهری ،تصاویر مذکور بار دیگر با نمونههای تعلیمی حاصل از گوگلارث پردازش شدند.
درنهایت صحت طبقهبندی بهدستآمده از نمونههای تعلیمی اطالعات جغرافیایی داوطلبانه با صحت طبقهبندی
بهدستآمده از نمونههای تعلیمی گوگلارث مقایسه شد .نتایج ارزیابی ماتریس خطای حاصل از طبقهبندی با نمونههای
تعلیمی  VGIو گوگلارث نشان میدهد ،میزان صحت کلی در هر دو نمونة تعلیمی ،مقدار قابلقبولی داشته است.
همچنین هر دو نمونة تعلیمی  VGIو گوگلارث در مطالعات مربوط به طبقهبندی کاربری اراضی در محیط شهری
کارایی مشابهی دارند .صحت کلی طبقهبندی تصاویر مربوط با نمونههای تعلیمی حاصل از اطالعات جغرافیایی داوطلبانه،
برای سالهای  9312و  9311بهترتیب  14درصد و  33درصد بوده است .درمقابل ،صحت کلی بهدستآمده از طبقهبندی
تصاویر سنتینل  4با نمونههای تعلیمی گوگلارث برای سالهای  9312و  9311بهترتیب  32درصد و  14درصد بوده
است .درنهایت برای مشخصکردن تفاوتهای معنادار میان میانگینهای دو مجموعه داده ،از آزمون آماری  tاستفاده شد.
نتایج بهدستآمده از آزمون  tبا سطح اطمینان  12درصد ،برای سالهای  9312و  9311نشان میدهد ،تفاوت معناداری
بین مجموعه دادة حاصل از تصاویر گوگل ارث و اطالعات جغرافیایی داوطلبانه وجود ندارد.
بهطورکلی میتوان نتیجه گرفت ،استفاده از نمونههای تعلیمی  VGIنتایج مطلوبی را در پایش تغییرات کاربری
اراضی ارائه داده است .مزایای بسیاری دربارة استفاده از  VGIبهعنوان نمونههای تعلیمی وجود دارد که میتوان به
سریعتربودن فرایند پردازش تصاویر و سهولت روند جمعآوری نمونههای تعلیمی اشاره کرد؛ بهویژه زمانی که حجم
تصاویر استفادهشده بسیار است و امکان برداشت نمونههای تعلیمی بهصورت سنتی وجود ندارد .در کنار این مزایا ،برخی
محدودیتها در استفاده از  VGIدر طبقهبندی تصاویر ماهوارهای وجود دارد که میتوان به آگاهینداشتن بسیاری از
شهروندان از ماهیت  VGIو نحوة مشارکت در آن اشاره کرد.
با توجه به این موضوع که بیشتر شهروندان دانش چندانی دربارة اطالعات جغرافیایی داوطلبانه و نحوة مشارکت در
آن ندارند ،پیشنهاد میشود ،بهمنظور افزایش آگاهی و ترویج مشارکت داوطلبانة شهروندان ،در مطالعات و پژوهشهای
آتی مدتزمان بیشتری برای معرفی و آشناسازی این فناوری برای اقشار مختلف مردم درنظر گرفته شود .آشنایی بیشتر
شهروندان با امکانات ارائهشده این سامانهها و اهمیت مشارکتها آنها میتواند روند جمعآوری دادههای مکانی را تسریع
بخشد و راهگشای حل بسیاری از چالشهای مربوط به محیطهای شهری باشد .
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