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 چکيده

عات در جهت تهیه نقشه و کاربری های الجدیدترین و بروز ترین اط ناتصاویر سنجش از دور به عنو امروزه

ات به هنگام ، تنوع اشکال ، رقومی بودن و امکان العاراضی شناخته شده است. این تصاویر به جهت ارائه اط

وشه و کنار جهان از این رو در گ ی برخوردارند. ازاینالیپردازش در تهیه نقشه های اراضی از اهمیت با

در صورتیکه تهیه نقشه کاداستر زراعی با استفاده از  .استفاده میشود برای تهیه نقشه های اراضی ریوتصا

روشهای سنتی و زمینی مستلزم صرف هزینه و وقت زیاد می باشد. در این خصوص استفاده از تصاویر 

فته است . لذا در رگ شه بطور جدی مورد توجه قراردر ایران جهت تهیه نق الماهواره ای با قدرت تفکیک با

ق سعی شده است که به عنوان نمونه تهیه نقشه کاداستر زراعی با استفاده از تصاویر ماهواره ای این تحقی

Orbview  می باشد که بعد از انجام تصحیحات  اندیمشکصورت گیرد. منطقه مورد مطالعه شهرستان

گردید  استخراج اندیمشکشهری شهرستان  رترلی که از روی نقشه کاداستهندسی ، با استفاده از نقاط کن

، منطقه مورد مطالعه Orbview به تصویر Sharp و Edge و همچنین بارزسازی تصویر و اعمال فیلتر

کردن تصویر مورد نظر برای اراضی کشاورزی اطراف شهر گردید.مراحل انجام تصحیحات  Digitize اقدام به

نمودن تصویر  Digitize و مراحل  ENVI 5.3نرم افزار  طیل فیلتر در این تحقیق در محهندسی و اعما

صورت پذیرفته است. با توجه به اینکه تفکیک اراضی بر   ArcGis10.8ماهواره ای در محیط نرم افزار 

ی داساس نام مالک نیاز به پیمایش میدانی دارد و همچنین استفاده از روشهای طبقه بندی و قطعه بن

قیقی ارائه نمیدهد.و ایجاد نقشه های کاداستر ازی اراضی کشاورزی نتایج دسادتصاویر ماهواره ای جهت ج

زراعی را تحقق نمی بخشد ، با توجه به تجربیات حاصل شده در تولید چنین نقشه های در سالهای متمادی، 

 ای پیشنهاد شده بطور صحیح ،استفاده از روش رقومی سازی بصری در صورتیکه تصاویر ماهواره  "نهایتا

سبت به تری را نالاسب ترین روش به نظر میرسد و نتایج حاصله دقت باحیح هندسی گردیده باشند منصت

 .روشهای دیگر نشان میدهد

 .Orbviewکاداستر زراعی ، سنجش از دور ، تصاویر با قدرت تفکیک باال ،  :يديکل واژگان
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 مقدمه
ارچه پمی باشد . جهت یکاقدامات در توسعه و پیشرفت کشاورزی  نیامروزه یکپارچه سازی اراضی کشاورزی از اساسی تر

 یراضی کشاورزی نیازمند اجرای طرح کاداستر امالک زراعی هستیم .کاداستر شامل اطالعات توصیفی از هر ملک مسازی ا

لوب مط IKONOS رویتص بهترین دقت هندسی از نظر واره آیکونوسویر ماهبرای ارزیابی تصا هتحقیق به عمل آمددر . باشد 

و از نظر محتوایی ، تشخیص و استخراج الیه  نقطه چک می باشد 20نقطه کنترل و  80با  1:5000نقشه های برای تهیه 

ناسب اعی مرملکی زاعی موجود در مناطق مختلف تصویر برای تهیه نقشه های بزرگ مقیاس یا کاداستر اطالعاتی مرز امالک زر

ت است که سازمان های مرتبط تالش دارند با ور فاقد سند مالکیکشاورزی کش یصد اراضدر 70ر در حال حاض. [1] است 

 و سنجش از دور از طریق تعامل امواج الکترومغناطیس با مواد در بررسی هااراضی ، این مشکل را حل کنند .  ترتهیه کاداس

یک  تصاویر اوب در اخذل تننجش از دور به دلیدارد. تکنیک های سن وابرنامه ریزی های کشاورزی و منابع طبیعی کاربرد فرا

های کسب شده  ناحیه، تصویر برداری در طول موج های مختلف در یک زمان و در نهایت امکان پردازش و تفسیر سریع داده

وبی یع محیطی به خرس به طور گسترده در تحلیل های مختلف مربوط به واسطه به هنگام بودن و امکان آشکارسازی تغییرات

کشاورزی در سطح استان و  به منظور پایش وضعیت. ، نمایان شده است اورزی به کار می روندکش ر تکنیک هایی که درد

چندین مرحله برداشت استفاده  برآورد سطح محصوالت کشاورزی عمده ی آن، می توان از تصویر با توان تفکیک متوسط در

تصاویر در پی خواهد داشت. تشیص نوع  تر برای خریدردازش و هزینه بیشزمان بیشتر برای پر تنمود زیرا با توان تفکیک باال

دسترسی مستقیم به زمین های کشاورزی  با استفاده از تصاویر ماهواره ای و با کمترین سطح نیاز بهمحصوالت کشاورزی 

ع محصوالت سطح زیر کشت انوا ینعیجهت ت موجب کاهش چشمگیر هزینه ها در بخش مدیریت کشاورزی در سطح کالن

منظور انجام مطالعات پایش  وان بهترین و کارآمدترین منبع اطالعاتی بهعن ای به های ماهواره داده . [2] ی می شودکشاورز

 و تحلیلهای ادیدتحلیل تغییرات پس از وقوع رومنظور روند. نقش دانش و فناوری دورکاوی به تغییرات زمین به شمار می

 ههد ور پایش تغییر درمنظ طور گسترده به ای هستند که به سنجش منابع اولیه های ست. دادهیار حائز اهمیت امکانی آن بس

مربوط به GeoEye وQuickBirdتصاویر سنجنده های با توان تفکیک بسیار باالی استفاده قرارگرفته است. های اخیر مورد

ش آشکارسازی تغییرات مورد بررسی قرار هری واقع در غرب تهران با استفاده شش روشق اطاز من 1389و  1385 سالهای

ای متعارف، ه روشهای تفاضل تصاویر، تحلیل مؤلفه اصلی، تحلیل مؤلفه شاملبه کار گرفته شده  شکارسازی. روشهای آ فتگر

صحت  واقعیات زمینی از معیارهای برداشت ازس منظور ارزیابی دقت پ اند. به تفاضل تسلدکپ، رگرسیون و نسبت تصاویر بوده

دقت نیز مربوط به روش تسلدکپ  کمترین دقت را نشان داد و بیشترین CCA تفاضل لی و ضریب کاپا استفاده شد. روشک

ظات طراحی حالم ی کهه روش فتوگرامتری پهپاد به شرطاران نشان می دهد کادت سرشت و همکتحقیق سع. .[3]  بوده اس

نقشه و محتوای هندسی باالتر از روش های  1:2000با کیفیت  اشبکه در آن رعایت شود می تواند نقشه کاداستر زراعی ر

بدیهی است با  . [4]برداری تا روزی هزار هکتار را فراهم کندی با تصویرو سرعت چند برابر %50، با هزینه زمینی برداری 

تی و ابراازی و شبکه مخسش ارتفاعی شهر ها، مالکیتها از سطح به ارتفاع منتقل شده اند و تعدد مالکین در بلند مرتبه رتسگ

 ت متفاوتی دارد . که در تحقیق قاسمییکی در زیر زمین حقوق قانونی متفاوت را ایجاد می کند که مالکیلوله کشی و الکتر

اهواره بعدی با استفاده از تصاویر لیدار و تصاویر م 3ای تهیه نقشه کاداستر بر دهداع آوری مروشهای ج گردی و صادقیاندست

-WordViewمکانی خوب تصاویر ماهواره ای با توجه به توان تفکیک  . [5] مورد بحث قرار گرفته است تفکیک باال  ای با توان

رای بررسی و ارزیابی تهیه نقشه و اطالعات مکانی بهترین شرایط ب (Shareped Pan)و رنگی بود تصاویر ماهواره ای فوق  2

نقطه کنترل زمینی و استفاده  57یان در تحقیق  خود با در اختیار داشتن از این تصاویر وجود دارد . حمیدی بهشتی و صادق

، پرداخته RPCو  TPSال ، ، رشنی ا چند جمله و ترکیبات مختلف آنها ، جهت بررسی مدلهای ریاضیاز نقاط کستقل چک 

د تفاعی مورد نیاز تولیپاسخگوی دقت مسطحاتی و ار RPCصحیح هندسی تصویر با روشهای نتایج گویای این مطلب بود که ت

 های ود نقشهجو ، در زمان حاضر.  [6]هستند  1:2000و بازنگری نقشه های بزرگ مقیاس رقومی کاداستر شهری و زراعی 

 (LIS)برخوردار است . یک کاداستر معموال یک سیستم اطالعات زمین  ه ایژو مبارزه با زمین خواری از اهمیت وی کاداستر
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ای کلیه منافع هر قطعه زمین است . در تحقیق متکان پتانسیل های هندسی ردهاست و در برگیرنده رکوقطعه گرا و به هنگام 

رات از تصاویر ماهواره ای مورد مطالعه خراج تغیی، یک روش طبقه بندی شیءگرابرای است QuickBird2یر ماهواره ای تصاو

برای تهیه الیه های نقشه  QuickBird2اره ای ور ماهویصادینگونه بود که تنویسندگان بنتایج تحقیق قرار گرفته شد که 

 طبیعی با دقتیه کاداستر منابع می تواند در ته راء گشی طبقه بندی بوده و مناسب 1:2000های و برخی الیه  1:5000های 

یدانی پیمایش متفکیک اراضی بر اساس نام مالک نیاز به  نتیجه رسیدبه این در تحقیق حدیدی زواره  . [7]االیی کمک کند ب

ا سازی اراضی کشاورزی نتایج دارد و همچنین استفاده از روش های طبقه بندی و قطعه بندی تصاویر ماهواره ای جهت جد

. تهیه نقشه کاداستر  [8]یح هندسی روش رقومی سازی بصری می باشد راه برای تصح و مناسب ترینی دهد نمدقیقی ارائه 

ز دقت ا، درت تفکیک مکانی باال عالوه بر سرعت تهیه نقشه های کاداستر زراعی اهواره ای با قده از تصاویر مبا استفازراعی ، 

و   Quickbirdمتر مد نظر باشد می توان از تصاویر  1ی از ی که دقت باالترولی نیز برخوردار می باشد و در صورتقابل قب

Geo eye آگاهی از  . [9]سانتی متر می باشد استفاده کنیم  41 نتی متر وسا 63 به ترتیب که دارای قدرت تفکیک مکانی

ه ک های بزرگ مقیاس یکی از نیازهای بخش کشاورزی است طعات اراضی کشاورزی و ترسیم آن به شکل نقشهثغور ق حدود و

 لکیتاهای خرد و کالن، کشاورزی دقیق، مدیریت منابع، آمارگیری کشاورزی و باالخص تعیین حریم اراضی و م ریزی در برنامه

تهیه نقشه کاداستر زراعی با استفاده از تصاویر ماهواره ای و روش  یسهبرای مقاتحقیق پاکدامن در  کاربرد بسیاری دارد ها

جهت تهیه نقشه کاداستر تصاویر هوایی از لحاظ دقت و  نمود کهنتیجه گیری هزار هکتاری  550عکس های هوایی در طرح 

جه به اینکه جه رسید که با تونتیبه این در تحقیق رئیسی  . [10] دناشی بای م ماهوارهتصاویر  هزینه و زمان مناسب تر از

روش های طبقه بندی نتتایج دقیقی جهت جدا سازی اراضی ارائه تفکیک اراضی بر اساس نام مالکین انجام می شود در نتیجه 

ی جهت تصحیح هندسی پیشنهاد گردیده ضمنا با توجه به تجربیات نگارنده در این امر مدل رقومی سازی بصرو نمی دهند 

ای اطمینان از صحت نقشه پشنهاد شده و بر Geo eyeو  Quickbirdره های ورت نیاز به دقت باالتر استفاده از ماهوادر ص

اویر دو .در تحقیق بامدادی ابتدا تص [11]تهیه شده را کنترل نمود مکانهای مختلفی از نقشه  Randomمی توان به صورت 

اوت فقایسه شد و سپس تلفیق در حوزه پیکسل تصحیح هندسی با ترکیبمتم WordView-2و  Quickbird-2هواره ما

که با  ایجاد شد منطقه تصویر ارتوفتو  Demبرای نقاط کنترل و چک به روش رشنال زمین وابسته انجام شد  و به استفاده از 

 از فناوری تحقیق اکبری در رابطه با بهره برداری بهینه. در  [12]می باشد مناسب  1:2000روی طول  تهیه نقشه  بررسی خطا

 Googleنتایج بدست آمده نشان می دهد که تصاویر بارگذاری شده در ای اطالعات مکانی در راستای تهیه کاداستر زراعی ه

Earth  از نوعGeoeye-1  ،Ikonos  ،QuickBird برای اراضی  1:5000 می باشد . امکان تهیه کاداستر زراعی در مقیاس

ی اطالعات هندسی و محتوخود در رابطه با بررسی قابلیت  صادقیان در تحقیق . [13]جود دارد زراعی واقع در مناطق دشتی و

عوارضی که  ص و تعیینتشخیکیک باال ایران در تهیه نقشه با توجه به آزمون توانائی تصویر آیکونوس در فاویر با قدرت تتص

تهیه نقشه و بازنگری را دارا می باشد اما برای  1:5000شه تصویری بزرگ مقیاس ن داده شوند قابلیت تهیه نقباید در نقشه نشا

تحقیق خود در رابطه با کاربرد تکان در م .  [14]نترل و تکمیل زمینی می باشد لیات کاج به عماحتی 1:5000در مقیاس 

یکونوس آگ مقیاس به این نتیجه رسید که تصاویر ازی نقشه های بزرفکیک باال در به هنگام ستصوایر ماهواره ای با توان ت

  باشدبا نارسایی عمده ای مواجه می  1:2000مناسب بوده ولی برای نقشه های  1:5000برای به هنگام سازی نقشه های 

[15] . 

 

 (Geocoding and Correction Geometric)  رجع سازيتصحيح هندسی و زمين م
های پس از هرچند که تصاویر ماهوار . تمامی سنجنده ها دارای خطای هندسی مختلفی می باشند ولیه و خامداده های ا

ای جابجایی ، اما همچنان دارای خطاهایی نظیر خط هواره در ایستگاه زمینی مورد تصحیحات اولیه قرار می گیرنددریافت از ما

قرار گیرند، باید مورد تصحیحات هندسی تکمیلی قبل از اینکه داده ها مورد تجزیه و تحلیل  . هستندناشی از پستی و بلندی 

مختصات با یک مبانی استاندارد مطابقت داده شوند.داده های ماهواره ای را میتوان به یکی از روشهای قرار گیرند و به لحاظ 
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ماهواره ای و همبستگی مورد تصحیح هندسی نهایی قرار داد و ی مداری ، استفاده از پارامتر ها رل زمینینقاط کنتاستفاده از 

استفاده گردیده است.با  اندیمشککاداستر شهری  500/1دسی از نقشه در این تحقیق برای تصحیح هن .با یک مبنا مطابقت داد

ساختمان به ی چندین مشخص است ، گوشه ها Orbview در تصویر ماهواره ای اندیمشکتوجه به اینکه ساختمانهای شهر 

با دقت  حیح هندسیعنوان نقاط کنترل در نظر گرفته شدند.(ساختمانها بطور پراکنده در اطراف شهر در نظر گرفته شد تا تص

اتخاذ  اندیمشک کاداستر 500/1انجام گیرد.)مختصات گوشه های ساختمانها از نقشه  Orbview تری بر روی تصویرالبا

بوده و با بستن  UTM در سیستم مختصات جهانی اندیمشککاداستر  500/1نقشه مختصات  زم به ذکر است کهالگردید.

زمان نقشه برداری بدست آمده است که بطور اجمال به این شبکه به شبکه سا در اطراف شهر و اتصال  GPSشبکه پوششی 

  .اشاره می کنیم اندیمشککاداستر شهر  500/1فاکتورهای مهم مختصاتی نقشه 

 فرکانسه دقیق صورت گرفته استمولتی  GPS ی شهر بااستفاده از گیرنده هایایجاد شبکه پوشش .1

 رفته استصورت گ STATIC مشاهدات شبکه پوششی به روش .2

 سازمان نقشه برداری کشور متصل شده است GPS شبکه پوششی به شبکه سراسری نقاط .3

 .ز نکرده استسانتیمتر تجاو 0.1شبکه پوششی از  (نیم قطر بزرگ خطا نسبی طول)دقت نسبی  .4

 .می باشد UTM مختصات نقاط شبکه پوششی و تکمیلی در سیستم مختصات  .5

 شهري اندیمشک کاداستر 500/1. نقشه 1شکل 

 

 

یمشک قبل و اند Orbviewتصویر  3و  2صورت گرفت . در شکل   ENVI 5.3تصحیح هندسی در محیط نرم افزار 

مختصات نقاط کنترل و نتایج ارزیابی دقت با استفاده از  3در جدول  بعد از تصحیح هندسی به نمایش گذاشته شده است .

 آورده شده است . RMSEمعیار 
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 . تصویر بعد از تصحیح هندسی3شکل  قبل از تصحیح هندسی . تصویر2شکل 

 
 

 

 و مختصات دقیق نقاط کنترل به همراه نتایج آنها . جدول مختصات نقاط کنترل تصویر3جدول 

 

 

 بسط تصویر یا بهبود کنتراست
است . مزیت تصویر رقومی این است که امکان تغیر  بارزسازی تصویر ، فرایند آسان سازی تفسیر چشمی و درک تصویری

ی عمومی برای محاسبه و نمایش دامنه بهینه روشنایی تباین دهی مقادیر پبکسل در یک تصویر وجود دارد.هیچ تصحیح طیف

ر ی است. دربرد و هر تصویر ، تنظیم دامنه و توزیع مقادیر روشنایی ضروربرای تمامی اهداف وجود ندارد.بنابراین برای هر کا

شغال می کند.بسط تباین را ا)سطح  256بیتی یا  8اغلب (، داده های مفید بخش کوچکی از محدوده مقادیر رقومی تصویر خام
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نه براین تباین بین هدف و محیط زمی، بنا  نکه محدوده کامل درجه روشنایی استفاده شودشامل تغییر مقادیر اصلی است تا ای

سط تباین ، درک مفهوم هیستو گرام تصویر است .یک هیستوگرام تصویر نمایشی ترسیمی از مقادیر افزایش می یاید.راز فهم ب

فراوانی نمودار نمایش داده میشوند و  X محورروی  ( 255- 0یعنی )مقادیر روشنایی  . ل دهنده تصویر استروشنایی تشکی

ارائه شده به صورت )ر دامنه مقادیر رقومی در تصویرنشان داده میشود.با تغیی Y هریک از این مقادیر در تصویر روی محور

بارزسازی تصویر قبل و بعد از  7تا  4ابل بکار گیری است. در اشکال بسط های متعددی روی داده ها ق( ترسیمی با هیستوگرام 

 .وط به آنها را میتوانید مشاهده بفرمائیدوهمچنین هیستوگرام های مرب

 

 Histogram Equlization. بعد از اعمال  5شکل  Histogram Equlization. قبل از اعمال  4شکل 

 
 

 

 . هیستوگرام تصویر قبل از اعمال 6کل ش
Histogram Equlization 

 هیستوگرام تصویر بعد از اعمال.  7شکل 
Histogram Equlization 
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 به تصویر Sharp فيلتر گذاري مکانی و اعمال فيلتر تشخيص لبه و
لترهای فی ار میرود.پردازش های رقومی است که برای بهبود ظاهری یک تصویر به کفیلتر گذاری شامل مجموعه دیگری از 

مکانی برای بارزسازی عوارض ویژه براساس توالی مکانی شان طراحی شده اند. توالی مکانی به مفهوم بافت تصویر بستگی دارد 

 (دارای تغیرات تند در منطقه کوچک)تصویر  ، مناطق با بافت زبر دربر می گردد و به توالی تغیرات تن ظاهر شده در تصویر

 .هستند در حالی که مناطق با تغیرات کم تن در پیکسل های متعدد دارای توالی مکانی پائین هستند الانی بادارای توالی مک

تر ین فیلها یا مرزهای مزارع طراحی شده اند.افیلتر های جهت دار یا تشخیص لبه برای بارزسازی پدیده های خطی نظیر جاده 

تصویر را قبل و  10 تا 8 آرایش یافته اند قابل طراحی اند. در شکل یهمچنین برای بارزسازی پدیده هایی که در جهت خاص

 .بعد از اعمال فیلتر تشخیص لبه می توانید مشاهده بفرمائید

 

 . تصویر قبل از اعمال فیلتر 8شکل 

 

 

 Edge. تصویر بعد از اعمال فیلتر  10شکل  Sharpفیلتر . تصویر بعد از اعمال  9شکل 
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 تهيه نقشه کاداستر زراعی

، تصویربه  Sharp پس از انجام مراحل تصحیح هندسی و زمین مرجع نمودن ، بارزسازی تصویر و اعمال فیلتر تشخیص

زراعی آن از تصویر ماهواره  رکردن اراضی کشاورزی، نقشه کاداست Digitize نمودیم. که بااقدام به تهیه نقشه کاداستر زراعی 

پذیرفت.  نجاماArcGis10.8 در محیط نرم افزار Orbview نمودن تصویر Digitize تهیه گردید. مراحل Orbveiw ای

 .می توانید مشاهده کنید 12و 11را در شکل شده   Digitizeکه نمونه ای از نقشه

 

  

 

 پيشنهادات ونتيجه گيري 
همانطور که در بخش های فوق ذکر گردید،تهیه نقشه کاداستر زراعی با استفاده از تصاویر ماهواره ای با تقکیک مکانی 

می باشد. که در نهایت صرفه جویی در وه بر سرعت تهیه نقشه های کاداستر زراعی ،از دقت قابل قبولی نیز برخوردار الع البا

  Quickbirdتری مد نظر ما باشد میتوانیم از تصاویر ماهواره ای  الداشت. در صورتیکه دقت باخواهد  وقت و هزینه را در بر

برای صحت از دقت  .سانتی متر می باشد استفاده کنیم 41سانتی متر و  21که به ترتیب دارای تفکیک مکانی  eye Geo و

را کنترل نمود. و در نهایت پس ار انجام  یه شدههمکانهای مختلف نقشه ت  Random ه تهیه شده میتوان به صورتنقش

نمودن قوانین   Digitizeزم است این نکته نیز ذکر گردد که قبل از التصحیحات کارتوگرافی وارد سیستم کاداستر زراعی نمود.

ز نظر ازراعی  تقسیمات کشاورزان نیز مد نظر قرار گیرد تا نقشه کاداستر مربوط به کاداستر زراعی و همچنین قوانین عرفی

با توجه به اینکه تفکیک بین اراضی بر اساس نام مالک نیاز به پیمایش میدانی  .یی برخوردار گرددالکمیت و کیفیت از دقت با

طبقه بندی تصاویر ماهواره ای و جدا سازی دارد و بایستی اسامی مالکین را از این طریق بدست آورد لذا استفاده از روشهای 

با استفاده از روشهای قطعه بندی نتایج دقیقی جهت جدا سازی اراضی کشاورزی ارائه نمی دهد و  ت و یاراراضی به این صو

ه شایجاد نقشه های کاداستر زراعی را تحقق نمی بخشد با استفاده از تجربیات حاصل شده از طرف نگارنده در تولید چنین نق

در صورتی که تصاویر ماهواره ای پیشنهادی بطور صحیح  ی بصریزهای در سالهای متمادی نهایتا استفاده از روش رقومی سا

تصحیح هندسی گردیده باشند مناسب ترین روش به نظر می رسد لذا در این پژوهش از این روش استفاده گردید که نتایج 

 .یگر نشان دادتری را نسبت به روشهای دالحاصل شده دقت با
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 .1394های نوین در عمران ف معماری و شهرسازی ، آذر ، پژوهش "ق جند
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