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ریگزارها به علت قابلیت جابهجایی ،پیشروی و تأثیر مستقیم آن بر نواحی سکونتگاهی و فعالیتهای مختلف
عمرانی از مناطق مهم نواحی بیابانی هستند؛ بنابراین پایش آنها بسیار حائز اهمیت است .با توجه به اینکه
استفاده از روشهای نظارتشده و نظارتنشده بهعنوان یکی از روشهای مرسوم در تعیین و پایش انواع کاربری-
های اراضی محسوب میشوند ،در این تحقیق به ارزیابی میزان دقت روشهای مختلف طبقهبندی در پایش
ریگزارهای چالهی جازموریان پرداخته شد .در این تحقیق بهمنظور ارزیابی دقت روشهای مختلف طبقهبندی در
تعیین نوع کاربری منطقهی موردمطالعه بهخصوص ریگزارهای منطقه از تصویر ماهوارهی لندست  ،8سنجندهی
 OLIسال  2017استفاده شده است .ابتدا محدودهی ریگزارهای منطقه به روش دستی با استفاده از گوگل ارث
و نقشهی توپوگرافی منطقه تهیه شد .سپس در نرمافزار  ENVIنوع کاربری اراضی محدودهی مطالعاتی به
روشهای مختلف نظارتشده (حداکثر احتمال ،حداقل فاصله از میانگین ،متوازیالسطوح) و نظارتنشده (k-
 )meanتعیین گردید و سپس محدودهی ترسیمشده با محدودهای که به روشهای مختلف طبقهبندی تعیین
شده است ،با استفاده از دو روش نقطهای و سطحی مقایسه و میزان دقت هر کدام از روشها سنجیده شد .با
توجه به نزدیک بودن نوع بازتابش تصاویر لندست در مناطق بیابانی ،نتایج حاصل از دقت کمی برخوردار است؛
بهطوریکه نتایج ارزیابی بیانگر این است که در روش نقطهای و سطحی طبقهبندی حداکثر احتمال به ترتیب با
دقت کلی  64/9و  53درصد دارای باالترین دقت است و روش  k-meanنیز به ترتیب با دقت کلی  15/5و 17
درصد دارای کمترین دقت ممکن است؛ بنابراین بهمنظور پایش نوع کاربری ازجمله ریگزارهای مناطق بیابانی
باید از نوع دیگری از تصاویر ماهوارهای یا الگوریتمهای دیگر طبقهبندی استفاده کرد.
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مناطق بیابانی ازجمله مناطقی هستند که در طی سالهای اخیر به سبب تغییرات زیاد بهعنوان یکی از چالشهای
پیش روی کشورها معرفی شده است(زهتابیان و رقیعی امامی .)121 :1382 ،عمدهی تغییرات در نواحی بیابانی در
نتیجهی عوامل طبیعی و عملکرد نادرست انسان ایجاد میگردد( .)Reynolds, 2008: 22میزان تغییرات در واحدهای
مختلف نواحی بیابانی متفاوت خواهد بود؛ بنابراین شناسایی چشماندازها و نوع کاربری این مناطق بسیار حائز اهمیت
خواهد بود(مالمهر علیزاده و همکاران .)113 :1383 ،در نواحی بیابانی ایران یکی از مناطقی که موردتوجه هستند،
ریگزارها میباشند .ریگزارها به علت قابلیت جابهجایی ،پیشروی و تأثیر مستقیم آن بر نواحی سکونتگاهی و فعالیتهای
مختلف عمرانی از مناطق مهم نواحی بیابانی هستند؛ بنابراین پایش و استخراج موقعیت آنها بسیار ضروری خواهد بود.
امروزه رویکرد سنتی تفسیر بصری در شناسایی چشماندازها و تهیهی نقشهی آن ،فاقد سرعت و دقت الزم است .از طرفی
وجود مفسر متخصص نیز ضروری است؛ به همین دلیل استفاده از روشهای سنجشازدوری در تعیین نوع کاربری و
چشماندازها ضروری است(شایان و همکاران .)21 :1391 ،یکی از مراحلی که بهمنظور تعیین نوع کاربری نواحی مختلف
صورت میگیرد ،استفاده از روش طبقهبندی است که در آن دادهها در کالسهای مشخص قرار میگیرند(سعیدزاده و
همکاران .)112 :1394 ،طبقهبندی یک تصویر ،فرآیندی اجرایی برای شناسایی کالسهای طیفی مختلف و ارتباط بین
انواع پوشش زمینی خاص است( )Lillesand et al., 2004: 3که با روشهای مختلفی صورت میگیرد .میزان دقت در
روشهای مختلف و مناطق مختلف متفاوت خواهد بود .طبقهبندی در مناطق بیابانی به سبب تشابه عوارض با هم عمدتا
نسبت به سایر مناطق از دقت کمتری برخوردار است .با توجه به اینکه استفاده از روشهای نظارتشده و نظارتنشده
بهعنوان یکی از روشهای مرسوم در تعیین و پایش نوع کاربریها محسوب میشوند ،در این تحقیق به ارزیابی میزان
دقت روشهای مختلف طبقهبندی در پایش ریگزارهای چالهی جازموریان پرداخته شد.
در مورد موضوع موردمطالعه ،تحقیقات مختلفی در سطح ایران و جهان صورت گرفته است؛ بهعنوانمثال ،نتایج
تحقیق فتاحی و همکاران ( )1386بیانگر این است که در طبقهبندی نظارتشده کاربری اراضی در مناطق بیابانی ،باالترین
دقت مربوط به روش حداکثر احتمال با دقت کلی  71/95و ضریب کاپای  0/67است .آرخی و فتحیزاده ( )1392با
مقایسهی روشهای مختلف آشکارسازی تغییرات کاربری اراضی به این نتیجه رسیدند که روش تفاضل باند مادونقرمز
با دقت کل  90/49و ضریب کاپای  0/91از بین تکنیکهای پایش تغییر مورداستفاده بیشترین دقت را دارد .نتایج تحقیق
جمشیدمقدم و همکاران ( )1393بیانگر این است که در بین سه روش طبقهبندی پارامتریک حداکثر درست نمایی،
حداقل فاصله و فاصله ماهاالنوبیس بهمنظور طبقهبندی پدیدههای زمینی با استفاده از تصاویر استر ،روش حداکثر درست
نمایی دارای باالترین دقت بوده است .خوارزمی و همکاران ( )1395در پایش تغییرات کاربری اراضی و تأثیر آن بر روند
تخریب زمین و بیابانزایی به این نتیجه رسیدند که شاخص تعدیلکنندهی خاک ) (SAVIبهعنوان شاخصی با باالترین
ضریب همبستگی با ویژگیهای مناطق بیابانی شرق ایران است .رعیتی شوازی و همکاران ( )1396به این نتیجه رسیدند
که در مطالعه تغییرات لندفرمهای بیابانی الگوریتم حداکثر شباهت دارای باالترین دقت است .مهدوی و همکاران ()1396
به این نتیجه رسیدند که در شناسایی مناطق برداشت رسوبات بادی با استفاده از سه الگوریتم حداکثر شباهت ،حداقل
فاصله و متوازیالسطوح ،الگوریتم حداکثر شباهت با دقت کلی  95/54و درصد و ضریب کاپای  ./9دارای باالترین دقت
است .وارنر و همکاران )2001( 1به این نتیجه رسیدند که در تفکیک پوشش گیاهی سبز ،خشک و خاک ،دادههای
لندست  7با استفاده از روش جداسازی طیفی ،از قابلیت خوبی برخوردار میباشند .عبدالرزاق و النجار )2013( 2کاربری
اراضی منطقه جوهور 3جنوبی را با استفاده از روش حداکثر احتمال و با دقت باالی  90درصد به دست آوردند .نتایج
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تحقیق اسالم 4و همکاران ( )2018در بنگالدش بیانگر این است که الگوریتم طبقهبندی حداکثر احتمال برای ارزیابی
میزان تخریب پوشش گیاهی با دقتی بیش از  90درصد برای تصاویر سال  ،2015روش مناسبی برای ارزیابی تغییرات
است .همچنین الکاراداخی 5و همکاران ( )2018با استفاده از روش حداکثر احتمال و با دقت باالی  90درصد ،به ارزیابی
کاربری اراضی در کشور عراق پرداختند .مطابق موارد مذکور در این تحقیق نیز با استفاده از تصاویر ماهوارهای لندست
به ارزیابی میزان دقت روشهای طبقهبندی حداکثر احتمال ،حداقل فاصله از میانگین ،متوازیالسطوح و  k-meanدر
پایش ریگزارهای جازموریان در جنوب استان کرمان و غرب سیستان و بلوچستان پرداخته شد .هدف از انجام تحقیق
حاضر ،اعتبارسنجی روشهای مختلف و درنهایت انتخاب یک روش مناسب جهت پایش ریگزارهاست.

-2محدودهی موردمطالعه
محدودهی مورد مطالعاتی شامل ریگزارهای چالهی جازموریان است که در جنوب شرقی استان کرمان و غرب استان
سیستان و بلوچستان واقع شده است (شکل  .)1ازجمله نواحی سکونتگاهی مهم در این محدوده ،ایرانشهر است که در
شرق محدوده واقع شده است .محدودهی مطالعاتی ازنظر ارتفاعی بین ارتفاع  1922و  353متر از سطح دریا قرار دارد
که کمترین ارتفاع منطبق با چاله داخلی جازموریان و باالترین ارتفاع نیز منطبق بر کوههای جنوبی محدوده است .ازنظر
ژئومورفولوژی مناطق حاشیهای را واحد کوهستان و مناطق میانی را ریگزارها و نمکزارها دربر گرفته است .ازنظر آب و
هوایی نیز این منطقه با میانگین بارش  112میلیمتر و میانگین دمایی  26درجهی سانتیگراد در سال جزء مناطق
خشک کشور محسوب میشود(سلیمانی ساردو و همکاران.)111 :1395 ،
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شکل  :1نقشهی محدودهی موردمطالعه
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 -3مواد و روشها
با توجه به اهداف موردنظر ،در این تحقیق بهمنظور ارزیابی دقت روشهای مختلف طبقهبندی در تعیین نوع کاربری
منطقهی موردمطالعه بهخصوص ریگزارهای منطقه از تصویر ماهوارهی لندست  ،8سنجندهی  OLIسال  2017استفاده
شد .مراحل کلی کار به این صورت است که ابتدا محدودهی ریگزارهای منطقه به روش دستی و با استفاده از گوگل ارث
و نقشهی توپوگرافی منطقه تهیه شد .سپس در نرمافزار  ENVIنوع کاربری اراضی محدودهی مطالعاتی به روشهای
مختلف تعیین شد و محدودهی ترسیمشده با محدودهای که به روشهای مختلف طبقهبندی تعیین شده است با استفاده
از دو روش نقطهای و سطحی مقایسه و میزان دقت هر کدام از روشها سنجیده شد .در ادامه به تشریح مراحل مختلف
تحقیق پرداخته شده است.
ترسيم محدودهی ريگزارهای منطقه :ترسیم محدودهی ریگزارهای منطقه یکی از سادهترین و درعینحالوقتگیرترین روشهای تعیین نوع کاربری اراضی استفاده از روش ترسیم و یا رقومی کردن بهصورت دستی است .در این
تحقیق برای ترسیم محدودهی ریگزارها ابتدا با استفاده از نقشهی توپوگرافی منطقه ،وضعیت منطقه بهصورت کلی پایش
شد .سپس با استفاده از تصاویر گوگل ارث و با باالترین دقت ممکن ،محدودهی ریگزارها بر روی گوگل ارث ترسیم و
سپس بهمنظور انجام ارزیابی با تصاویر طبقهبندیشده به محیط  IDRISIانتقال داده شد.
 طبقهبندی نوع کاربری محدودهی مطالعاتي :پس از تهیهی تصویر ماهوارهای محدودهی مطالعاتی ،قبل ازهرگونه تجزیهوتحلیل و پردازش ،دادهها ازنظر وجود خطای هندسی و رادیومتری بررسی شد .بهمنظور اطمینان از عدم
خطا ،با نمایش تکتک باندها و نیز ترکیبهای رنگی مختلف بر روی صفحهنمایش و با بزرگنمایی قسمتهای مختلف
این تصاویر ،دادههای هر دو زمان ازلحاظ خطاهای رادیومتری مانند راهراه شدگی بررسی شد .برای بررسی وضعیت
هندسی تصاویر و اطمینان از مناسب بودن هندسه تصاویر ،الیهبرداری جادههای منطقهی موردمطالعه استخراج و روی
تصاویر ماهوارهای قرار داده شد .پس از پیشپردازش تصاویر ،نقشه کاربری اراضی منطقه موردمطالعه تهیه شد .ازآنجاکه
تفکیک و شناسایی پدیدهها به لحاظ رنگ نتایج بهتری ارائه میدهد ولی نمایش دادههای حاصل از اسکنرها در تک
باندها با استفاده از گامهای خاکستری است( ،)Khoi & Murayama, 2010: 1253تصویر رنگی کاذب تهیه شد .برای
تهیهی تصاویر رنگی کاذب از ترکیب( )R:4- G:3-B:2استفاده شد .با توجه به هدف تحقیق بهمنظور تعیین نوع کاربری
منطقه از  3روش طبقهبندی نظارتشده ،حداکثر احتمال ، 6حداقل فاصله از میانگین 7و متوازیالسطوح 8و روش
طبقهبندی نظارتنشده  K-MEANاستفاده شد .اولین گام در انجام دادن یک طبقهبندی نظارتشده تعریف مناطقی
است که بهمثابه نمونههای تعلیمی برای هر کالس استفاده میشوند( .)Eastman, 2006: 2مطابق با هدف تحقیق
نمونههای تعلیمی در  5کالس نمکزار ،ریگزار ،پوشش گیاهی ،مخروطهافکنه و کوهستان تعریف شد و پس از تعیین
نمونههای تعلیمی در نرمافزار  ENVIطبقات کاربری با استفاده از روشهای موردمطالعه تهیه شد.
 -ارزيابي روشها :بر اساس اهداف موردنظر در تحقیق حاضر بهمنظور ارزیابی میزان دقت محدوده ریگزارها با

6- Maximum Likelihood
7- Minimum Distance to Mean
8- Parallelepiped
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محدودهی بهدستآمده از طریق روشهای طبقهبندی نظارتشده و نظارتنشده ،از نرمافزار  IDRISIاستفاده شد .ارزیابی
میزان دقت به دو صورت انجام شد .در روش اول از نقاط نمونه استفاده شد؛ به این صورت که برای تعیین میزان صحت
هر کاربری از  100نقطه نمونه استفاده شد .درواقع از هر کاربری در واقعیت  100نمونه انتخاب شد .سپس نقاط نمونه
بر روی کاربری بهدستآمده با استفاده روشهای طبقهبندی قرارگرفته شد و درنهایت میزان دقت هر کدام از روشها بر
مبنای قرارگیری نقاط در کاربری خود تعیین شد .در روش دوم نیز با توجه به اینکه هدف اصلی تحقیق تعیین محدودهی
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ریگزارهاست ،به ارزیابی میزان دقت هر کدام از روشهای طبقهبندی در تعیین محدوده ریگزارها پرداخته شد که در این
روش از انطباق پلیگونی استفاده شد .درواقع ،در این روش محدودهی ریگزارهای تهیهشده بهصورت رقومی و دستی بر
محدودهی ریگزارهای بهدستآمده از طریق روشهای مختلف انطباق داده شد و میزان دقت هر کدام از آنها بر اساس
میزان انطباقی که با هم دارند ،به دست آمد.
10

 -ارزيابي دقت روشها :در این تحقیق بهمنظور ارزیابی دقت استخراج کاربریها از ضریب کاپا 9و دقت کلی

استفاده شد .ضریب کاپا بهعنوان معیاری برای بیان صحت نقشههای استخراجی به کار میرود .در این ضریب برای هر
ماتریس به کمک عناصر قطری و حاشیهای محاسبهشده و نشاندهندهی آن است که طبقهبندی چقدر با دادههای واقعی
توافق دارد .میزان کلی توافق برای هر ماتریس ،بر پایهی تفاوت بین توافق عملی طبقهبندی (توافق بین طبقهبندی
رایانهای و دادههای واقعیت زمینی که توسط عناصر قطری جدول نمایش داده میشوند) و توافق شانسی (که از مقادیر
فرعی پیکسل به دست میآید) محاسبه میگردد(مظاهر و همکاران .)3 :1386 ،دقت کلی نیز بیانگر میزان انطباق نقشهها
و محدودهی کاربریها با نمونههای واقعی است .در شکل  2چارت مراحل تحقیق نشان داده شده است.

شکل  :2مراحل انجام تحقیق

 محدودهی ريگزارهای منطقه :پایشهای انجامشده در چالهی جازموریان بیانگر این است که ریگزارهای اینچاله حدود  4060کیلومترمربع از منطقه را در برگرفته است .بهعالوه در محدودهی مطالعاتی مناطق شمالی ریگزارها را
نمکزارها و نیز بهصورت پراکنده ،نواحی دارای پوشش گیاهی دربرگرفته است .در مناطق جنوبی ریگزارها نیز عمدتا
مخروطهافکنه و سپس واحد کوهستان قرار دارد.

9- Kappa Coeffcient
10- Overall Accuracy
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شکل  :2تصویر ماهوارهای موقعیت ریگزارهای جازموریان

 -1-4سنجش کارايي طبقهبندی نظارتشده و نظارتنشده
روش حداکثر احتمال ( :)Maximum Likelihoodاز میان روشهای طبقهبندی نظارتشده ،روش حداکثر
احتمال تاکنون بهعنوان دقیقترین و پراستفادهترین روشها شناخته شده است .در روش مذکور فرض بر این است که
همهی مناطق آموزشی دارای پراکنش نرمال هستند .در حقیقت نمونههای کالسهای آموزشی باید معرف آن کالس
باشند و تا حد امکان باید از تعداد نمونههای بیشتری استفاده شود تا تغییرات بسیاری از ویژگیهای طیفی در این
گستره پیوسته قرار گیرد؛ بنابراین شرط توزیع نرمال و تصادفی بودن نمونههای تعلیمی در روش بیشترین احتمال
اهمیت خاصی دارد(فاطمی و رضایی .)215 :1384 ،در شکل  3طبقهبندی واحدهای کاربری محدوده مطالعاتی به روش
حداکثر احتمال نشان داده شده است.

روش حداقل فاصله از ميانگين ( :)Minimum Distance to Meanروش حداقل فاصله از میانگین برای
کالسها یک روش طبقهبندی است که در آن از دادههای آموزشی فقط برای تعیین کالسهای متوسط استفاده میشود.
در این روش نخست مقادیر میانگین طیفی در هر باند و برای هر کالس تعیین میشود و پس از مشخص شدن پیکسلی
که میانگین ارزش طیفی نمونههای انتخابی هر طبقه را به خود اختصاص داده است ،فاصلهی اقلیدسی هر پیکسل
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طبقهبندی نشده با پیکسلهای میانگین مقایسه میشود و پیکسل موردنظر با کالسی اختصاص مییابد که کمترین فاصله
را با میانگین آن دارد( .)Richards & Jia, 2006: 201این نوع طبقهبندی ازنظر ریاضی ساده است و مبنای نظری آن
بهاندازهی طبقهبندی حداکثر مشابهت قوی نیست( )Tso & Mather, 2009: 214در شکل  4طبقهبندی واحدهای
کاربری محدوده مطالعاتی به روش حداقل فاصله از میانگین نشان داده شده است.

شکل  :4طبقهبندی نوع کاربری منطقه با استفاده از روش حداقل فاصله از میانگین
روش متوازیالسطوح ( :)Parallelepipedدر این روش ابتدا با توجه به دامنهی طیفی طبقات نمونه که بر روی
تصویر انتخاب شده است ،واریانس ارزشهای طیفی محاسبه میشود .سپس با استفاده از حداقل و حداکثر ارزش طیفی
طبقات نمونه در باندهای مختلف چهارضلعیهایی ایجاد میگردد که به آنها اصطالحا شبکههای موازی گفته میشود.
پس از ایجاد شبکههای موازی پیکسلهای تصویر بسته به اینکه در کدامیک از چهارضلعیها قرار گیرند ،طبقهبندی و به
گروههای منطبق با مناطق نمونه تفکیک میشوند .در شکل  5طبقهبندی واحدهای کاربری محدوده مطالعاتی به روش
متوازیالسطوح نشان داده شده است(.)Tso & Mather, 2009: 214
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روش  :k-meanطبقهبندی  k-meanیکی از روشهای بسیار مرسوم و موردتوجه بسیاری از محققان و کارشناسان
است .این الگوریتم بین  10الگوریتم برتر طبقهبندی قرار دارد K .در  k-meanبیانگر تعداد طبقات است که کل دادهها
در آن تقسیمبندی یا جزء بندی میشود .طبقهها بر مبنای مراکز آنها تعیین میشود ،بر مبنای این ایده که هر نمونه
باید حداقل فاصله را نسبت به مرکز خود نسبت به سایر مراکز داشته باشد .این کار تا آنجایی ادامه مییابد که حداقل
فاصلهها از مراکز تعیین شوند(چراغی شیرازی و همکاران .)34 :1394 ،در شکل  6طبقهبندی واحدهای کاربری محدوده
مطالعاتی به  k-meanنشان داده شده است.

شکل  :6طبقهبندی نوع کاربری منطقه با استفاده از روش k-mean

 -2-4صحتسنجي
در تحقیق حاضر از سه روش طبقهبندی نظارتشده و یک روش طبقهبندی نظارتنشده بهمنظور طبقهبندی نوع
کاربری مناطق بیابانی استفاده شده است .پس از انجام طبقهبندی بهمنظور صحتسنجی طبقات از نرمافزار  IDRISIو
از دو روش برای صحتسنجی استفاده شده است.
روش اول صحتسنجي :در روش اول از نقاط نمونه استفاده شده است؛ به این صورت که برای تعیین میزان صحت
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هر کاربری از  100نقطه نمونه استفاده شده است .درواقع از هر کاربری در واقعیت  100نمونه انتخاب و سپس نقاط
نمونه بر روی کاربری بهدستآمده با استفاده روشهای طبقهبندی قرارگرفته شده است و درنهایت میزان دقت هر کدام
از روشها بر مبنای قرارگیری نقاط در کاربری خود تعیین شده است .با توجه به موارد مذکور در هر کدام از روشها بر
مبنای نمونههای انتخابی میزان صحت آنها برآورد و در جدول  1نشان داده شده است .نتایج بهدستآمده از صحتسنجی
بیانگر این است که در بین روشهای مختلف جهت استخراج نوع کاربری در محدودهی مطالعاتی ،روش طبقهبندی
حداکثر احتمال با دقت کلی  64/9درصد بیشترین دقت را داشته است و نیز روش طبقهبندی  k-meanبا دقت کلی
 15/5درصد دارای کمترین دقت ممکن است .مطابق جدول  1میزان دقت بهدستآمده عالوه بر روشها ،در نوع کاربری-
های نیز متفاوت است به این صورت که در روش حداکثر احتمال ،کاربری پوشش گیاهی با  0/875ضریب کاپا دارای
باالترین دقت است و کاربری نمکزار با  0/486ضریب کاپا دارای کمترین دقت ممکن است .برخالف روش حداکثر احتمال،
در روش حداقل فاصله از میانگین کاربری نمکزار با  0/832ضریب کاپا دارای باالترین دقت و کاربری ریگزار با 0/230
ضریب کاپا دارای کمترین دقت است .همچنین در روش متوازیالسطوح کاربری مخروطهافکنه با  0/926ضریب کاپا
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دارای باالترین دقت و کاربری نمکزار با  390ضریب کاپا دارای کمترین دقت است .برخالف سه روش طبقهبندی
نظارتشده که تا حدی دارای دقت هستند ،روش  k-meanکه بهصورت نظارتنشده است ،دارای دقت خیلی پایینی بوده
است؛ بهطوریکه حداکثر و حداقل ضریب کاپا در این روش بین ( 0/212کوهستان) و ( 0/074مخروطهافکنه) بوده است.
جدول  :1محاسبهی ضریب کاپا و دقت کلی در کدام از روشها
روش

حداکثر احتمال

حداقل فاصله از
میانگین

متوازیالسطوح

k-mean

نوع کاربری

وسعت

KIA

ریگزار

6774/13

0/578

نمکزار

4264/48

0/486

پوشش گیاهی

3786/08

0/875

مخروطهافکنه

4811/45

0/625

کوهستان

9372/99

0/768

ریگزار

4695/31

0/230

نمکزار

6422/07

0/832

پوشش گیاهی

1594/22

0/506

مخروطهافکنه

9597/91

0/262

کوهستان

6699/61

0/533

ریگزار

8812/52

0/433

نمکزار

4161/69

0/390

پوشش گیاهی

664/12

0/723

مخروطهافکنه

9608/86

0/926

کوهستان

5761/94

0/420

ریگزار

4514/83

0/145

نمکزار

5775/01

0/175

پوشش گیاهی

8740/66

0/197

مخروطهافکنه

4091/80

0/074

کوهستان

5886/83

0/212

دقت کلی

64/9

46/3

54/8

15/5

به کاربری ریگزارها که به روش دستی ترسیم شده ،بر روی محدوده بهدستآمده بر اساس روشهای مختلف انطباق داده
شده و درنهایت بر مبنای میزان انطباق ،میزان دقت هر کدام از روشها سنجیده شده است .نتایج حاصل از ارزیابیها در
جدول  2نشان داده شده است .این روش نیز همانند روش اول بیانگر این است که طبقهبندی حداکثر احتمال با 0/530
ضریب کاپا داری باالترین دقت و روش طبقهبندی نظارتنشده k-meanبا  0/170ضریب کاپا دارای کمترین میزان دقت
است.
جدول  :2محاسبهی ضریب کاپا بر اساس انطباق پلیگونی
روش طبقهبندی

میزان دقت

حداکثر احتمال

0/530
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روش دوم صحتسنجي :در این روش بهمنظور میزان انطباق نتایج بهدستآمده با واقعیت زمینی ،محدودهی مربوط
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متوازیالسطوح

0//430

حداقل فاصله از میانگین

0/260

k-mean

0/170
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یکی از مناطق حساس که در برنامهریزیهای مناطق بیابانی اهمیتی زیادی دارند ،ریگزارها هستند .ریگزارها با توجه
به پتانسیل باالیی که بهمنظور حرکت دارند ،بسیار موردتوجه هستند ،به همین دلیل پایش آنها بسیار مهم است.
بهمنظور شناسایی ریگزارها روشهای مختلفی وجود دارد که در این تحقیق به ارزیابی آنها پرداخته شد .در بیشتر
تحقیقات قبلی صورت گرفته ،پایش نوع کاربری اراضی مدنظر بوده و کمتر به کارایی روشها پرداخته شده است؛
درحالیکه هدف اصلی این تحقیق ارزیابی روشهای مختلف تعیین نوع کاربری نواحی بیابانی و صحتسنجی نتایج
بهدستآمده با واقعیات زمینی است .مقایسهی نتایج بهدستآمده با تحقیقات پیشین بیانگر این است که در تحقیقات
پیشین با توجه اینکه عمدتا بر کاربریهایی غیر از کاربری ریگزار تأکید داشتهاند ،تعیین کاربریها با دقت باالیی صورت
گرفته است ،بهطوریکه فتاحی و همکاران کاربری اراضی را با دقت  ،71/95آرخی و فتحیزاده با دقت  90/49و مهدوی
و همکاران با دقت  ،95/54به دست آوردهاند ،درحالیکه در این تحقیق با توجه به اینکه بر پایش ریگزارها تأکید دارد،
دقت کلی پایینتر از تحقیقات پیشین بهدستآمده است.
در این تحقیق ابتدا الیهی محدودهی ریگزارهای منطقه بهصورت رقومی تهیه شد که بیانگر این است که حدود 4060
کیلومترمربع از منطقه را ریگزارها دربرگرفته است .پس از تهیهی الیهی ریگزارها ،بهمنظور ارزیابی کارایی روشهای
اتومات در تهیهی کاربری اراضی منطقه ،نقشهی کاربری منطقه با استفاده از چهار روش طبقهبندی حداکثر احتمال،
حداقل فاصله از میانگین ،متوازیالسطوح و  k-meanتهیه شد و بهمنظور صحتسنجی نتایج حاصل از دو روش استفاده
شد .نتایج حاصل از ارزیابی هر دو روش بیانگر این است که روش حداکثر احتمال نسبت به سایر روشها ضریب دقت
باالتری دارد .روش  k-meanنیز با توجه به اینکه از نوع طبقهبندی نظارتنشده است ،دارای کمترین دقت است .همچنین
نتایج ارزیابیها با استفاده از روش نقاط نمونهبرداری بیانگر این است که در روشهای حداکثر احتمال ،حداقل فاصله از
میانگین و متوازیالسطوح به ترتیب کاربریهای پوشش گیاهی ،نمکزار و مخروطهافکنه دارای باالترین دقت هستند و نیز
به ترتیب کاربریهای نمکزار ،ریگزار و نمکزار دارای کمترین دقت هستند .همچنین در روش  k-meanبه ترتیب باالترین
و پایینترین دقت مربوط به کاربری کوهستان و مخروطهافکنه است .نتایج حاصل از صحتسنجی با استفاده از انطباق
پلیگون هر کاربری با کاربری ریگزارها نیز بیانگر این است که روشها حداکثر احتمال با  0/530ضریب کاپا داری باالترین
دقت و روش طبقهبندی نظارتنشده  k-meanبا  0/170ضریب کاپا دارای کمترین میزان دقت است.
بررسی نتایج بهدستآمده بیانگر این است که کاربری پوشش گیاهی و کوهستان با توجه به ویژگیهای بازتابش و
تمایز آن با سایر کاربریها درمجموع دقت باالتری نسبت با سایر کاربریها دارند و کاربری ریگزار ،مخروطهافکنه و نمکزار
به دلیل اختالف کم در ویژگیهای بازتابش دارای کمترین دقت هستند .مجموعهای از نتایج بهدستآمده بیانگر این است
که در مناطق بیابانی همانند محدودهی مطالعاتی برخالف نواحی غربی کشور استفاده از تصاویر لندست و طبقهبندی
اتومات بهصورت نظارتشده و نظارتنشده بهمنظور تشخیص نوع کاربری بهخصوص ریگزار ،نمکزار ،سطوح ماسهای و
مخروطهافکنه نمیتواند اطمینانبخش باشد .درواقع در این مناطق با توجه به نزدیک بودن نوع بازتابش تصاویر لندست
در سطوح مخروطهافکنه و ریگزار و همچنین نمکزارها ،تشخیص این عوارض با استفاده از طبقهبندی نظارتشده و
نظارتنشده با دقت پایینی همراه خواهد بود؛ بنابراین بهمنظور پایش نوع کاربری ازجمله ریگزارهای مناطق بیابانی یا
باید از روش دستی و غیراتومات بر مبنای تصاویر گوگل ارث ،عکسهای هوایی و ...استفاده کرد و یا اینکه باید از نوع
دیگری از تصاویر ماهوارهای یا الگوریتمهای دیگر طبقهبندی استفاده کرد.
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