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 چکيده

های مختلف مستقیم آن بر نواحی سکونتگاهی و فعالیت تأثیرو  یشرویپجایی، هبه علت قابلیت جابریگزارها 

با توجه به اینکه . استها بسیار حائز اهمیت بنابراین پایش آن بیابانی هستند؛ عمرانی از مناطق مهم نواحی

-کاربری انواعهای مرسوم در تعیین و پایش یکی از روش عنوانبه نشدهنظارتو  شدهنظارتهای استفاده از روش

بندی در پایش های مختلف طبقهدر این تحقیق به ارزیابی میزان دقت روش ،شوندمحسوب می ی اراضیها

بندی در های مختلف طبقهارزیابی دقت روش منظوربهدر این تحقیق  .شدجازموریان پرداخته  یریگزارهای چاله

 ی، سنجنده8لندست  یمنطقه از تصویر ماهوارهخصوص ریگزارهای هب موردمطالعه یمنطقهتعیین نوع کاربری 

OLI ریگزارهای منطقه به روش دستی با استفاده از گوگل ارث  یابتدا محدودهاستفاده شده است.  2017 سال

مطالعاتی به  یمحدودهنوع کاربری اراضی  ENVIافزار سپس در نرم. شدتوپوگرافی منطقه تهیه  یو نقشه

-k) نشدهنظارت( و السطوحیمتواز)حداکثر احتمال، حداقل فاصله از میانگین،  هشدنظارتهای مختلف روش

mean بندی تعیین های مختلف طبقهای که به روشبا محدوده شدهیمترس یمحدودهو سپس  گردید( تعیین

با . شدها سنجیده ای و سطحی مقایسه و میزان دقت هر کدام از روشبا استفاده از دو روش نقطه ،شده است

 ؛از دقت کمی برخوردار است مناطق بیابانی، نتایج حاصل در توجه به نزدیک بودن نوع بازتابش تصاویر لندست

بندی حداکثر احتمال به ترتیب با ای و سطحی طبقهنتایج ارزیابی بیانگر این است که در روش نقطه کهیطوربه

 17و  5/15 نیز به ترتیب با دقت کلی k-meanدارای باالترین دقت است و روش  درصد 53و  9/64دقت کلی 

ریگزارهای مناطق بیابانی  ازجملهپایش نوع کاربری  منظوربهبنابراین  است؛ترین دقت ممکن دارای کم درصد

 بندی استفاده کرد.های دیگر طبقهای یا الگوریتماز نوع دیگری از تصاویر ماهوارهباید 

 .نشدهنظارتبندی ، طبقهشدهنظارتبندی طبقهریگزار، جازموریان،  :اژگان کليدیو
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  82                                  ..گزارهاير شيپا در نشدهنظارت و شدهنظارت بندیطبقه هایروش ييکارا يابيارز

 

 مقدمه -1

های یکی از چالش عنوانبهر به سبب تغییرات زیاد های اخیمناطقی هستند که در طی سال ازجملهمناطق بیابانی 

 در تغییرات در نواحی بیابانی ی(. عمده121: 1382 زهتابیان و رقیعی امامی،)پیش روی کشورها معرفی شده است

میزان تغییرات در واحدهای  (.Reynolds, 2008: 22)گرددمی ایجاد انسان نادرست عملکرد و طبیعی عوامل ینتیجه

ها و نوع کاربری این مناطق بسیار حائز اهمیت اندازچشمبنابراین شناسایی  نواحی بیابانی متفاوت خواهد بود؛ مختلف

هستند،  موردتوجهدر نواحی بیابانی ایران یکی از مناطقی که (. 113 :1383 مالمهر علیزاده و همکاران،)خواهد بود

های مستقیم آن بر نواحی سکونتگاهی و فعالیت تأثیرو  یشرویپجایی، هیگزارها به علت قابلیت جابباشند. رریگزارها می

بسیار ضروری خواهد بود.  هابنابراین پایش و استخراج موقعیت آن ؛مختلف عمرانی از مناطق مهم نواحی بیابانی هستند

 از طرفیآن، فاقد سرعت و دقت الزم است.  ینقشه یو تهیه اندازهاچشمامروزه رویکرد سنتی تفسیر بصری در شناسایی 

کاربری و  نوعدر تعیین  یازدورسنجشهای به همین دلیل استفاده از روشوجود مفسر متخصص نیز ضروری است؛ 

تعیین نوع کاربری نواحی مختلف  منظوربهیکی از مراحلی که  (.21: 1391 ضروری است)شایان و همکاران، اندازهاچشم

زاده و سعید)گیرندهای مشخص قرار میا در کالسههاست که در آن داد یبندطبقهاستفاده از روش  ،گیردصورت می

 بین ارتباط و مختلف طیفی هایکالس شناسایی برای اجرایی فرآیندی ،تصویر یک بندیطبقه .(112: 1394همکاران، 

میزان دقت در  گیرد.های مختلفی صورت میکه با روش (Lillesand et al., 2004: 3)است خاص زمینی پوشش انواع

 عمدتا  به سبب تشابه عوارض با هم در مناطق بیابانی  بندیطبقه. متفاوت خواهد بودو مناطق مختلف های مختلف روش

 نشدهنظارتو  شدهنظارتهای با توجه به اینکه استفاده از روشتری برخوردار است. نسبت به سایر مناطق از دقت کم

در این تحقیق به ارزیابی میزان  ،شوندها محسوب میهای مرسوم در تعیین و پایش نوع کاربرییکی از روش عنوانبه

 .جازموریان پرداخته شد یی چالهارهادر پایش ریگز بندیطبقههای مختلف دقت روش

نتایج ، مثالعنوانبه ؛تحقیقات مختلفی در سطح ایران و جهان صورت گرفته است ،موردمطالعهدر مورد موضوع  

 باالترینکاربری اراضی در مناطق بیابانی،  شدهنظارت یبندطبقه دربیانگر این است که  (1386فتاحی و همکاران )تحقیق 

 با( 1392زاده )و فتحیآرخی  است. 67/0و ضریب کاپای  95/71 کلی دقت با احتمال حداکثر روش به مربوط دقت

 قرمزمادون باند تفاضل روشبه این نتیجه رسیدند که  اراضی تغییرات کاربری آشکارسازی مختلف هایروش ییسهمقا

نتایج تحقیق  ترین دقت را دارد.بیش مورداستفاده تغییر پایش هایتکنیک بین از 91/0و ضریب کاپای  49/90 کل دقت با

پارامتریک حداکثر درست نمایی،  بندیطبقهسه روش ( بیانگر این است که در بین 1393مقدم و همکاران )جمشید

های زمینی با استفاده از تصاویر استر، روش حداکثر درست بندی پدیدهطبقه منظوربه ماهاالنوبیسحداقل فاصله و فاصله 

آن بر روند  تأثیر( در پایش تغییرات کاربری اراضی و 1395خوارزمی و همکاران ) ایی دارای باالترین دقت بوده است.نم

شاخصی با باالترین  عنوانبه (SAVI) خاک یکنندهتعدیل شاخص زایی به این نتیجه رسیدند کهتخریب زمین و بیابان

( به این نتیجه رسیدند 1396رعیتی شوازی و همکاران ) .استمناطق بیابانی شرق ایران های ضریب همبستگی با ویژگی

( 1396مهدوی و همکاران ) دارای باالترین دقت است. الگوریتم حداکثر شباهت های بیابانیکه در مطالعه تغییرات لندفرم

 شباهت، حداقل حداکثر الگوریتم سه از استفاده با بادی رسوبات برداشت مناطق شناساییبه این نتیجه رسیدند که در 

. دارای باالترین دقت /9و درصد و ضریب کاپای  54/95کلی  دقت با شباهت حداکثر ، الگوریتمالسطوحیمتواز و فاصله

 یهاداده ،سبز، خشک و خاک یاهیپوشش گ یکدر تفک( به این نتیجه رسیدند که 2001) 1وارنر و همکاران است.

( کاربری 2013) 2النجار عبدالرزاق و .باشندیبرخوردار م یخوب یتاز قابل یفی،ط یبا استفاده از روش جداساز 7لندست 

نتایج آوردند.  به دستدرصد  90جنوبی را با استفاده از روش حداکثر احتمال و با دقت باالی  3اراضی منطقه جوهور

                                                      
1- Warner 

2- Abd Al-Razzaq & Alnajjar 

3- Johor 
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  83                                               1397 تابستان، مدوسي و تم، شماره شمطالعات جغرافيايي مناطق خشک، دوره ه

ارزیابی  یحداکثر احتمال برا بندیطبقه یتمالگوراست که  ( در بنگالدش بیانگر این2018و همکاران ) 4تحقیق اسالم

، روش مناسبی برای ارزیابی تغییرات 2015درصد برای تصاویر سال  90میزان تخریب پوشش گیاهی با دقتی بیش از 

درصد، به ارزیابی  90( با استفاده از روش حداکثر احتمال و با دقت باالی 2018) همکارانو  5همچنین الکاراداخی .است

ای لندست مطابق موارد مذکور در این تحقیق نیز با استفاده از تصاویر ماهواره کاربری اراضی در کشور عراق پرداختند.

در  k-meanو  السطوحمتوازینگین، حداکثر احتمال، حداقل فاصله از میا بندیطبقههای به ارزیابی میزان دقت روش

هدف از انجام تحقیق  پایش ریگزارهای جازموریان در جنوب استان کرمان و غرب سیستان و بلوچستان پرداخته شد.

 .ستاسب جهت پایش ریگزارهاانتخاب یک روش من یتدرنهاهای مختلف و سنجی روشاعتبار ،حاضر

 موردمطالعه یمحدوده-2

جازموریان است که در جنوب شرقی استان کرمان و غرب استان  یمورد مطالعاتی شامل ریگزارهای چاله یمحدوده

نواحی سکونتگاهی مهم در این محدوده، ایرانشهر است که در  ازجمله(. 1)شکل  تسیستان و بلوچستان واقع شده اس

متر از سطح دریا قرار دارد  353و  1922فاع ارتفاعی بین ارت ازنظرمطالعاتی  یشرق محدوده واقع شده است. محدوده

 ازنظرهای جنوبی محدوده است. با چاله داخلی جازموریان و باالترین ارتفاع نیز منطبق بر کوه منطبقترین ارتفاع که کم

ب و آ ازنظراست.  گرفته بردر زارها و نمکزارهاای را واحد کوهستان و مناطق میانی را ریگژئومورفولوژی مناطق حاشیه

گراد در سال جزء مناطق سانتی یدرجه 26متر و میانگین دمایی میلی 112هوایی نیز این منطقه با میانگین بارش 

 (.111: 1395)سلیمانی ساردو و همکاران، شودخشک کشور محسوب می
 

 موردمطالعه یمحدوده ی: نقشه1شکل 

                                                      
4- Islam 

5- Alkaradaghi 
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 هامواد و روش -3

در تعیین نوع کاربری  بندیطبقههای مختلف ارزیابی دقت روش منظوربه، در این تحقیق موردنظربا توجه به اهداف 

استفاده  2017 سال OLI ی، سنجنده8لندست  یخصوص ریگزارهای منطقه از تصویر ماهوارههب موردمطالعه یمنطقه

با استفاده از گوگل ارث  و روش دستیریگزارهای منطقه به  یشد. مراحل کلی کار به این صورت است که ابتدا محدوده

های مطالعاتی به روش ینوع کاربری اراضی محدوده ENVIافزار سپس در نرم ی توپوگرافی منطقه تهیه شد.و نقشه

با استفاده  است تعیین شده بندیطبقههای مختلف ای که به روشبا محدوده شدهیمترس یمحدودهمختلف تعیین شد و 

احل مختلف ها سنجیده شد. در ادامه به تشریح مرمقایسه و میزان دقت هر کدام از روشای و سطحی نقطهاز دو روش 

 تحقیق پرداخته شده است.

 حالیندرعترین و یکی از ساده ی ریگزارهای منطقهترسیم محدوده ريگزارهای منطقه: یترسيم محدوده-

دستی است. در این  صورتبههای تعیین نوع کاربری اراضی استفاده از روش ترسیم و یا رقومی کردن گیرترین روشوقت

کلی پایش  صورتبهوضعیت منطقه  ،توپوگرافی منطقه یریگزارها ابتدا با استفاده از نقشه یتحقیق برای ترسیم محدوده

بر روی گوگل ارث ترسیم و  ریگزارها ین، محدودهسپس با استفاده از تصاویر گوگل ارث و با باالترین دقت ممکشد. 

 انتقال داده شد. IDRISIبه محیط  شدهیبندطبقهانجام ارزیابی با تصاویر  منظوربهسپس 

قبل از ، مطالعاتی یای محدودهماهواره تصویر یپس از تهیه مطالعاتي: یبندی نوع کاربری محدودهطبقه -

اطمینان از عدم  منظوربهبررسی شد.  وجود خطای هندسی و رادیومتری ازنظرها و پردازش، داده وتحلیلیهتجزهرگونه 

مختلف  یهانمایی قسمتبزرگ و با یشنماصفحهرنگی مختلف بر روی  هاییبترکنیز باندها و  تکتکخطا، با نمایش 

بررسی شد. برای بررسی وضعیت شدگی  اهرراه مانند رادیومتری خطاهای ازلحاظدو زمان هر  یهااین تصاویر، داده

استخراج و روی  موردمطالعه یی منطقههابرداری جادهیهاز مناسب بودن هندسه تصاویر، ال هندسی تصاویر و اطمینان

 ازآنجاکهتهیه شد.  موردمطالعهتصاویر، نقشه کاربری اراضی منطقه  پردازشیشپی قرار داده شد. پس از اماهوارهتصاویر 

از اسکنرها در تک  های حاصلولی نمایش داده دهدمیرنگ نتایج بهتری ارائه  به لحاظ هایدهتفکیک و شناسایی پد

تهیه شد. برای تصویر رنگی کاذب  ،(Khoi & Murayama, 2010: 1253)است خاکستری هایباندها با استفاده از گام

تعیین نوع کاربری  منظوربهتوجه به هدف تحقیق با  تفاده شد.( اسR:4- G:3-B:2تصاویر رنگی کاذب از ترکیب) یتهیه

و روش  8السطوحمتوازیو  7، حداقل فاصله از میانگین 6، حداکثر احتمالشدهنظارت بندیطبقهروش  3منطقه از 

تعریف مناطقی  شدهنظارتبندی اولین گام در انجام دادن یک طبقه استفاده شد. K-MEAN نشدهنظارت بندیطبقه

مطابق با هدف تحقیق  .(Eastman, 2006: 2)شوندمی استفاده کالس هر های تعلیمی براینمونه مثابهبهاست که 

ف شد و پس از تعیین افکنه و کوهستان تعریکالس نمکزار، ریگزار، پوشش گیاهی، مخروطه 5های تعلیمی در نمونه

 تهیه شد. موردمطالعههای کاربری با استفاده از روش طبقات ENVIافزار های تعلیمی در نرمنمونه

ارزیابی میزان دقت محدوده ریگزارها با  منظوربهدر تحقیق حاضر  موردنظربر اساس اهداف  :هاروشارزيابي  -

ارزیابی  استفاده شد. IDRISIافزار از نرم ،نشدهنظارتو  شدهنظارتبندی های طبقهاز طریق روش آمدهدستبه یمحدوده

به این صورت که برای تعیین میزان صحت  اول از نقاط نمونه استفاده شد؛ میزان دقت به دو صورت انجام شد. در روش

سپس نقاط نمونه نمونه انتخاب شد.  100در واقعیت از هر کاربری  درواقعنقطه نمونه استفاده شد.  100هر کاربری از 

ها بر میزان دقت هر کدام از روش یتدرنهاقرارگرفته شد و  بندیطبقههای روشبا استفاده  آمدهدستبهبر روی کاربری 

ی مبنای قرارگیری نقاط در کاربری خود تعیین شد. در روش دوم نیز با توجه به اینکه هدف اصلی تحقیق تعیین محدوده

                                                      

6- Maximum Likelihood 

7- Minimum Distance to Mean 

8- Parallelepiped 

 [
 D

ow
nl

oa
de

d 
fr

om
 jo

ur
na

ls
.h

su
.a

c.
ir

 o
n 

20
23

-0
5-

23
 ]

 

                             4 / 12

http://journals.hsu.ac.ir/jarhs/article-1-1383-en.html


  85                                               1397 تابستان، مدوسي و تم، شماره شمطالعات جغرافيايي مناطق خشک، دوره ه

در تعیین محدوده ریگزارها پرداخته شد که در این  بندیطبقههای ست، به ارزیابی میزان دقت هر کدام از روشریگزارها

رقومی و دستی بر  صورتبه شدهیهتهریگزارهای  یدر این روش محدوده ،درواقعگونی استفاده شد. روش از انطباق پلی

س ها بر اساهای مختلف انطباق داده شد و میزان دقت هر کدام از آناز طریق روش آمدهدستبهریگزارهای  یمحدوده

 .آمد به دست ،میزان انطباقی که با هم دارند

 10و دقت کلی 9ها از ضریب کاپاارزیابی دقت استخراج کاربری منظوربهدر این تحقیق ها: ارزيابي دقت روش -

 هر برایرود. در این ضریب های استخراجی به کار میبرای بیان صحت نقشه یمعیار عنوانبه کاپا ضریب استفاده شد.

 واقعی هایداده با چقدربندی هطبق که است آنی هدهندنشان و شدهمحاسبه ایحاشیه و قطری عناصر کمک به ماتریس

 بندیطبقه بین توافق) بندیطبقه عملی توافق بین تفاوتی پایه بر ،ماتریس هر برای توافق کلی میزان .دارد توافق

 مقادیر از که) شانسی توافق و (شوندمی داده نمایش جدول قطری عناصر توسط که زمینی واقعیت هایداده و ایرایانه

ها دقت کلی نیز بیانگر میزان انطباق نقشه (.3: 1386مظاهر و همکاران، )گرددمی محاسبه (آیدمی به دست پیکسل فرعی

 چارت مراحل تحقیق نشان داده شده است. 2در شکل  .استهای واقعی ها با نمونهکاربری یو محدوده

 

 
 : مراحل انجام تحقیق2شکل 

 بحث و نتايج-4

جازموریان بیانگر این است که ریگزارهای این  یدر چاله شدهانجامهای پایش :ريگزارهای منطقه یمحدوده -

مطالعاتی مناطق شمالی ریگزارها را  یدر محدوده عالوهبهکیلومترمربع از منطقه را در برگرفته است.  4060چاله حدود 

 عمدتا  برگرفته است. در مناطق جنوبی ریگزارها نیز اکنده، نواحی دارای پوشش گیاهی درپر صورتبه نیزنمکزارها و 

 افکنه و سپس واحد کوهستان قرار دارد.مخروطه

 

                                                      

9- Kappa Coeffcient 

10- Overall Accuracy 
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 ای موقعیت ریگزارهای جازموریان: تصویر ماهواره2شکل 

 نشدهنظارتو  شدهنظارت بندیطبقهسنجش کارايي  -1-4

، روش حداکثر شدهنظارت بندیطبقه یهاروش یاناز م :(Maximum Likelihood) روش حداکثر احتمال

است که  ینها شناخته شده است. در روش مذکور فرض بر اروش ینترو پراستفاده ینتریقدق عنوانبهاحتمال تاکنون 

معرف آن کالس  یدبا یآموزش یهاکالس یهانمونه یقتپراکنش نرمال هستند. در حق یدارا یمناطق آموزش یهمه

 یندر ا یفیط یهایژگیاز و یاریبس ییراتاستفاده شود تا تغ ترییشب یهااز تعداد نمونه یدتا حد امکان با و باشند

احتمال  ترینیشدر روش ب یمیلتع یهابودن نمونه ینرمال و تصادف یعشرط توز ینبنابرا؛ یردقرار گ یوستهگستره پ

بندی واحدهای کاربری محدوده مطالعاتی به روش طبقه 3در شکل  (.215: 1384 یی،و رضا یفاطم)دارد یخاص یتاهم

 حداکثر احتمال نشان داده شده است.

 نوع کاربری منطقه با استفاده از روش حداکثر احتمال بندیطبقه: 3شکل 

 یبرا یانگینروش حداقل فاصله از م (:Minimum Distance to Mean)روش حداقل فاصله از ميانگين 

شود. یمتوسط استفاده م یهاکالس یینتع یفقط برا یآموزش یهااست که در آن از داده بندیطبقهروش  یک هاکالس

 یکسلیشود و پس از مشخص شدن پیم یینهر کالس تع یدر هر باند و برا یفیط یانگینم یرروش نخست مقاد یندر ا

 یکسلهر پ یدسیاقل یهر طبقه را به خود اختصاص داده است، فاصله یانتخاب یهانمونه یفیارزش ط یانگینکه م
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فاصله  ینترکه کم یابدیاختصاص م یموردنظر با کالس یکسلو پ شودیم یسهمقا یانگینم یهایکسلنشده با پ بندیطبقه

آن  ینظر یمبناو ساده است  یاضیر ازنظر بندیطبقهنوع  ین. ا(Richards & Jia, 2006: 201)آن دارد یانگینرا با م

واحدهای  بندیطبقه 4در شکل  (Tso & Mather, 2009: 214)یستن یحداکثر مشابهت قو یبندطبقه یاندازهبه

 کاربری محدوده مطالعاتی به روش حداقل فاصله از میانگین نشان داده شده است.

 نوع کاربری منطقه با استفاده از روش حداقل فاصله از میانگین بندیطبقه: 4شکل 

 

طیفی طبقات نمونه که بر روی  یدر این روش ابتدا با توجه به دامنه(: Parallelepiped) السطوحمتوازیروش 

 طیفی ارزش حداکثر و حداقل از استفاده با سپس. شودمی محاسبه طیفی هایواریانس ارزش ،تصویر انتخاب شده است

. شودمی گفته موازی هایشبکه اصطالحا  هاآن به که گرددمی ایجاد هایییچهارضلع مختلف باندهای در نمونه طبقات

 به و یبندطبقه ،گیرند قرار هایچهارضلعاز  یککدام در اینکه به بسته یرتصو یهاپیکسل یمواز هایشبکه ایجاد از پس

بندی واحدهای کاربری محدوده مطالعاتی به روش طبقه 5در شکل  شوند.می تفکیک نمونه مناطق با منطبق هایگروه

 .(Tso & Mather, 2009: 214)نشان داده شده است السطوحمتوازی

 السطوحمتوازینوع کاربری منطقه با استفاده از روش  بندیطبقه: 5کل ش
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از محققان و کارشناسان  یاریبس موردتوجهمرسوم و  یاربس یهااز روش یکی k-mean بندیطبقه: k-meanروش 

ها تعداد طبقات است که کل داده یانگرب k-meanدر  Kقرار دارد.  بندیطبقهبرتر  یتمالگور 10 ینب یتمالگور یناست. ا

که هر نمونه  یدها ینا یبر مبنا شود،یم یینتع هامراکز آن یها بر مبنا. طبقهشودیم یجزء بند یا بندییمدر آن تقس

که حداقل  یابدیادامه م ییکار تا آنجا ینمراکز داشته باشد. ا یرحداقل فاصله را نسبت به مرکز خود نسبت به سا یدبا

بندی واحدهای کاربری محدوده طبقه 6در شکل  .(34: 1394چراغی شیرازی و همکاران، )شوند یینها از مراکز تعفاصله

 شده است. نشان داده k-mean مطالعاتی به
 

 
 k-meanنوع کاربری منطقه با استفاده از روش  بندیطبقه: 6شکل 

 سنجيصحت -2-4

نوع  بندیطبقه منظوربه نشدهنظارت بندیطبقهو یک روش  شدهنظارت بندیطبقهدر تحقیق حاضر از سه روش 

و  IDRISI رافزانرمسنجی طبقات از تصح منظوربه بندیطبقهکاربری مناطق بیابانی استفاده شده است. پس از انجام 

 سنجی استفاده شده است.دو روش برای صحتاز 

به این صورت که برای تعیین میزان صحت  ؛در روش اول از نقاط نمونه استفاده شده است سنجي:روش اول صحت

نمونه انتخاب و سپس نقاط  100از هر کاربری در واقعیت  درواقعنقطه نمونه استفاده شده است.  100هر کاربری از 

میزان دقت هر کدام  یتدرنهاقرارگرفته شده است و  بندیطبقههای با استفاده روش آمدهدستبهنمونه بر روی کاربری 

بر ها ز روشبا توجه به موارد مذکور در هر کدام اها بر مبنای قرارگیری نقاط در کاربری خود تعیین شده است. از روش

سنجی از صحت آمدهدستبهنشان داده شده است. نتایج  1در جدول و  برآوردها صحت آن یزانم های انتخابیمبنای نمونه

 بندیطبقهمطالعاتی، روش  یهای مختلف جهت استخراج نوع کاربری در محدودهبیانگر این است که در بین روش

با دقت کلی  k-mean بندیروش طبقه نیزترین دقت را داشته است و درصد بیش 9/64حداکثر احتمال با دقت کلی 

-ها، در نوع کاربریعالوه بر روش آمدهدستبهمیزان دقت  1ترین دقت ممکن است. مطابق جدول درصد دارای کم 5/15

دارای ضریب کاپا  875/0کاربری پوشش گیاهی با  ،های نیز متفاوت است به این صورت که در روش حداکثر احتمال

روش حداکثر احتمال،  برخالفترین دقت ممکن است. دارای کم کاپاضریب  486/0باالترین دقت است و کاربری نمکزار با 

 230/0دارای باالترین دقت و کاربری ریگزار با کاپا ضریب  832/0در روش حداقل فاصله از میانگین کاربری نمکزار با 

کاپا ضریب  926/0افکنه با کاربری مخروطه السطوحمتوازیاست. همچنین در روش  ترین دقتدارای کمکاپا ضریب 
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 بندیطبقهسه روش  برخالفترین دقت است. دارای کم کاپاضریب  390دارای باالترین دقت و کاربری نمکزار با 

خیلی پایینی بوده  دارای دقت ،است نشدهنظارت صورتبه که k-mean که تا حدی دارای دقت هستند، روش شدهنظارت

 افکنه( بوده است.)مخروطه 074/0)کوهستان( و  212/0در این روش بین  کاپاحداکثر و حداقل ضریب  کهیطوربه ؛است

 

 هادر کدام از روش کاپا و دقت کلیضریب  ی: محاسبه1جدول 

 دقت کلی KIA وسعت نوع کاربری روش

 حداکثر احتمال

 578/0 13/6774 ریگزار

9/64 

 486/0 48/4264 نمکزار

 875/0 08/3786 پوشش گیاهی

 625/0 45/4811 افکنهمخروطه

 768/0 99/9372 کوهستان

حداقل فاصله از 

 میانگین

 230/0 31/4695 ریگزار

3/46 

 832/0 07/6422 نمکزار

 506/0 22/1594 پوشش گیاهی

 262/0 91/9597 افکنهمخروطه

 533/0 61/6699 کوهستان

 السطوحمتوازی

 433/0 52/8812 ریگزار

8/54 

 390/0 69/4161 نمکزار

 723/0 12/664 پوشش گیاهی

 926/0 86/9608 افکنهمخروطه

 420/0 94/5761 کوهستان

k-mean 

 145/0 83/4514 ریگزار

5/15 

 175/0 01/5775 نمکزار

 197/0 66/8740 پوشش گیاهی

 074/0 80/4091 افکنهمخروطه

 212/0 83/5886 کوهستان

 

مربوط  یمحدوده ینی،زم یتبا واقع آمدهدستبه یجانطباق نتا یزانم منظوربهروش  یندر ا سنجي:روش دوم صحت

های مختلف انطباق داده بر اساس روش آمدهدستبهبر روی محدوده  گزارها که به روش دستی ترسیم شده،کاربری ریبه 

ها در . نتایج حاصل از ارزیابیشده است یدهسنجها میزان دقت هر کدام از روشبر مبنای میزان انطباق،  یتدرنهاشده و 

 530/0بندی حداکثر احتمال با نشان داده شده است. این روش نیز همانند روش اول بیانگر این است که طبقه 2جدول 

ترین میزان دقت دارای کمکاپا ضریب  170/0با  k-mean نشدهتنظار بندیطبقهداری باالترین دقت و روش  کاپا ضریب

 است.

 گونیبر اساس انطباق پلی کاپاضریب  ی: محاسبه2جدول 

 بندیطبقهروش  میزان دقت

 حداکثر احتمال 530/0
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 السطوحمتوازی 0//430

 حداقل فاصله از میانگین 260/0

170/0 k-mean 

 گيرینتيجه -5

های مناطق بیابانی اهمیتی زیادی دارند، ریگزارها هستند. ریگزارها با توجه ریزیکه در برنامه یکی از مناطق حساس

ها بسیار مهم است. همین دلیل پایش آنبه هستند،  موردتوجهحرکت دارند، بسیار  منظوربهبه پتانسیل باالیی که 

تر ها پرداخته شد. در بیشقیق به ارزیابی آنهای مختلفی وجود دارد که در این تحشناسایی ریگزارها روش منظوربه

؛ ها پرداخته شده استتر به کارایی روشبوده و کم مدنظرتحقیقات قبلی صورت گرفته، پایش نوع کاربری اراضی 

سنجی نتایج نوع کاربری نواحی بیابانی و صحت های مختلف تعیینهدف اصلی این تحقیق ارزیابی روش کهیدرحال

در تحقیقات با تحقیقات پیشین بیانگر این است که  آمدهدستبهنتایج  یمقایسه با واقعیات زمینی است. آمدهدستبه

ها با دقت باالیی صورت اند، تعیین کاربریداشته یدتأکار هایی غیر از کاربری ریگزبر کاربری عمدتا پیشین با توجه اینکه 

و مهدوی  49/90زاده با دقت ، آرخی و فتحی95/71اراضی را با دقت فتاحی و همکاران کاربری  کهیطوربهگرفته است، 

 ،دارد یدتأکبر پایش ریگزارها با توجه به اینکه تحقیق در این  کهیدرحالاند، آورده به دست، 54/95و همکاران با دقت 

 است. آمدهدستبهاز تحقیقات پیشین  تردقت کلی پایین

 4060رقومی تهیه شد که بیانگر این است که حدود  صورتبهریگزارهای منطقه  یمحدوده یدر این تحقیق ابتدا الیه

های ارزیابی کارایی روش منظوربهریگزارها،  یالیه یبرگرفته است. پس از تهیهمترمربع از منطقه را ریگزارها درکیلو

بندی حداکثر احتمال، کاربری منطقه با استفاده از چهار روش طبقه ینقشهکاربری اراضی منطقه،  ییهتهاتومات در 

از دو روش استفاده  سنجی نتایج حاصلصحت منظوربهتهیه شد و  k-meanو  السطوحمتوازیحداقل فاصله از میانگین، 

ا ضریب دقت هشد. نتایج حاصل از ارزیابی هر دو روش بیانگر این است که روش حداکثر احتمال نسبت به سایر روش

همچنین ترین دقت است. است، دارای کم نشدهنظارت بندیطبقهبا توجه به اینکه از نوع نیز  k-meanروش باالتری دارد. 

های حداکثر احتمال، حداقل فاصله از بیانگر این است که در روش یبردارنمونهبا استفاده از روش نقاط ها نتایج ارزیابی

نیز افکنه دارای باالترین دقت هستند و های پوشش گیاهی، نمکزار و مخروطهبه ترتیب کاربری السطوحمتوازیمیانگین و 

به ترتیب باالترین  k-meanترین دقت هستند. همچنین در روش های نمکزار، ریگزار و نمکزار دارای کمبه ترتیب کاربری

سنجی با استفاده از انطباق نتایج حاصل از صحت افکنه است.ربوط به کاربری کوهستان و مخروطهترین دقت مو پایین

داری باالترین  کاپا ضریب 530/0حداکثر احتمال با  هاگون هر کاربری با کاربری ریگزارها نیز بیانگر این است که روشپلی

 ترین میزان دقت است.دارای کم کاپا ضریب 170/0با  k-mean ه نشدنظارت بندیطبقهدقت و روش 

های بازتابش و و کوهستان با توجه به ویژگی یاهیپوشش گبیانگر این است که کاربری  آمدهدستبه بررسی نتایج

و نمکزار  افکنه، مخروطهها دارند و کاربری ریگزاردقت باالتری نسبت با سایر کاربری درمجموعها تمایز آن با سایر کاربری

بیانگر این است  آمدهدستبهای از نتایج هستند. مجموعهترین دقت های بازتابش دارای کمبه دلیل اختالف کم در ویژگی

 بندیطبقهتصاویر لندست و نواحی غربی کشور استفاده از  برخالفمطالعاتی  یکه در مناطق بیابانی همانند محدوده

ای و ح ماسهوریگزار، نمکزار، سط خصوصبهتشخیص نوع کاربری  منظوربه نشدهنظارتو  شدهنظارت صورتبهاتومات 

تصاویر لندست در این مناطق با توجه به نزدیک بودن نوع بازتابش  درواقعباشد.  بخشیناناطمتواند افکنه نمیمخروطه

و  شدهنظارتبندی افکنه و ریگزار و همچنین نمکزارها، تشخیص این عوارض با استفاده از طبقهسطوح مخروطهدر 

ابانی یا ریگزارهای مناطق بی ازجملهپایش نوع کاربری  منظوربهبنابراین  هد بود؛با دقت پایینی همراه خوا نشدهنظارت

استفاده کرد و یا اینکه باید از نوع  های هوایی و...اتومات بر مبنای تصاویر گوگل ارث، عکسباید از روش دستی و غیر

 بندی استفاده کرد.های دیگر طبقهای یا الگوریتمدیگری از تصاویر ماهواره
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