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 چکیده

کشت متناوب،    ن،یعوارض، انواع استفاده از زم  ادیبا تنوع ز  یدر مناطق  نینقشه پوشش زم  دیتول

م یادیز یهاچالش یکشاورز یهانیقطعات کوچک زم منجر    یها ی ژگیاستخراج و.شودیرا 

  یامروزه با توسعه تکنولوژ   .کندیم  نیانواع مختلف پوشش زم  یبه جداساز  ییمناسب کمک بسزا
توسعه داده است که پردازش    یابر  انشیرا  یبر مبنا  نیآنال  یت گوگل پلتفرمشرک ،یابر انشیرا

 دیپژوهش تول  نیکرده است. هدف از ا  نهیهزآسان و کم  اریازدور را بسسنجش  3بزرگ  یهاداده

(، شامل  GEE4)  نیگوگل ارث انج  یابر  انشیپلتفرم را  یهاتیبا استفاده از قابل   نینقشه پوشش زم

ماهواره    ریتصاو یزمان  ی( و سرRF6)  یجنگل تصادف یبندطبقه  تمی، الگور5یبندقطعه  تمیالگور
نمونه دستی برای آموزش و صحت    5145در این مطالعه در مجموع  است.    در استان قم   2-نلیسنت

 و درصد 1/95  طبقه بندی  کلی  صحت،  سنجی جمع آوری شده است. بر مبنای نتایج ارزیابی

 قیتحق نیا جینتا باشد.بندی میاست که نشان دهنده صحت باال طبقهدرصد   3/94  کاپا ضریب
محاسبه    ،یژگیکاهش ابعاد و  ی هاروش  ،ی اماهواره  ریتصاو  یزمان  ی سر  یریکارگکه به  دهدینشان م

نقشه پوشش    دیدر تول  توانندیم  ریتصاو  یبندقطعه  یهاو استفاده از روش  ریاطالعات بافت تصاو

 باشند.  دی مف  اریبا دقت مناسب، بس  نیزم

نقشه پوشش زمسنجش  :یدیکل واژگان  ،یجنگل تصادف تمی، الگور2-نلیسنت ن،یازدور، 

 .ریتصو یبندقطعه  ن،یگوگل ارث انج

  

 
 حکمتدانشگاه ، سنجش ازدور یشگرا ینقشه بردار یارشد مهندس یترم آخر کارشناس دانشجوی  1

 استادیار موسسه آموزش عالی حکمت قم  2

3 Big Data  
4 Google Earth Engine 
5 Segmentation 
6 Random Forest 
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  Sentinel-2تولید نقشه پوشش زمین با استفاده از تصاویر ماهواره ای 

   Google Earth Enginengine در سامانه
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 مقدمه
 Sikarwar)است  افتهی  یریچشم گ شیافزا  یعیاز منابع طب یبهره بردار  یو توسعه جوامع انسان  تیجمع  شیامروزه با افزا

and Chattopadhyay 2016)  .یپوشش و کاربر   ینقشه ها  دیتول، نیسرزم تیبه اطالعات از وضع  یابیدست  یاز راه ها  یکی  

 ه،یبرحسب زمان ته  ن،یسرزم یفعل  تیوضع  یهاتیعالوه بر نشان دادن ظرف  یو پوشش اراض یکاربر  یهااست. نقشه  یاراض

وضع  یدیاطالعات مف و بد  نیمتخصص  اریدرگذشته در اخت  یپوشش اراض تیرا از  بر مطالعه  آن قیطر نیقرار داده  ها عالوه 

گذشته تابه  یط یمنابع مح  بیروند تخر براحال، میاز  ا  یتوانند  درست از  آ  نیاستفاده  ن ندهیمنابع در  با  جوامع   ازیمطابق 
از جمله تکن  ر،یاخ  یدر دهه ها. (Liu et al. 2005)کنند یزیربرنامه دور  ته  یها  کیفن سنجش از  در امر   هیقابل توجه 

 نیرفتار عوارض سطح زم  یدانش درباره چگونگ  ازمندین  یماهواره ا ریبوده است. استخراج اطالعات از تصاو  نیاطالعات از زم

الکترومغناط یدر طول موج ها   یبند جداگانه طبقه ییهاها را در کالسآن توانیاساس م  نیاست،لذا بر هم  سیمختلف امواج 
به دنبال تغییرات مداوم سیمای زمین در اثر فعالیت های بشر، هر ساله نیاز به روز رسانی نقشه های پوشش زمین امری  .کرد

بهازدور ماهوارههای سنجشاستفاده از دادهضروری است.   منظور مطالعات  ازنظر سرعت، دقت و هزینه، به  الدهیاعنوان منبعی  ای 

زمین   محقق  موردتوجهسطح  حوزهمدیران و  زمینان  سطح  از  پوششی  به اطالعات  نیاز  که  مختلفی  قرارگرفته های  دارند، 
مربوط   یو زمان  یمکان کیاز لحاظ قدرت تفک  گانیرا یماهواره ا  ریتصاو  نیدر حال حاضر بهتر.  (1398 ی و همکاراندی)ساست

بهره گ  یابر انشیرا یتکنولوژ  شرفتیبا پ  است.  2-نلیبه ماهواره سنت امکان   2-نلیسنت  اهوارهم  یها  تیاز قابل  یریگوگل و 

 تحقیق  ازهدف اصلی  ممکن فراهم شده است.  نهیهز نیباال با کم تر یمکان  کیبا قدرت تفک  نیپوشش زم  ینقشه ها دیتول

به منظور تولید نقشه پوشش زمین با دقت   است.  2-سنتینل  ایبا استفاده از تصاویر ماهواره تولید نقشه پوشش زمین حاضر
در اهداف اصلی   در منطقه مورد مطالعه، هاکالس  ریزو های اصلی مناسب با توجه به مشکالت پیش رو هنگام جداسازی کالس

فوق  توانیمرا  این تحقیق   نظر  به شرح موارد  ی از ریگبهرهبرای   موردمطالعهنیاز به تصاویر چند زمانه از منطقه    :گرفت در 

ترکیبیادادهدر طی زمان، لزوم ایجاد مجموعه    هادهیپدرفتار طیفی   سازد. با قدرت تفکیک زمانی یک ماهه را روشن می  7ی 
با استفاده از مجموعه    موردمطالعهدر منطقه   هاکالسهای اصلی و زیر  برای جداسازی کالس  فردمنحصربههای استخراج ویژگی

به منظور   GEE ی مناسب در بستربندقطعهتوسعه الگوریتم  8ی کمکی نظیر مدل رقومی ارتفاعی.هادادهو دیگر    دشدهیتولداده 

مناسب ی  بندطبقهانتخاب  .  و تولید اشیایی که از نظر خصوصیات طیفی شبیه هم باشند شدهاستخراجهای  ی ویژگیبندقطعه

 .2-های استخراج شده از تصاویر ماهواره سنتینلبندی ویژگیطبقه برای

 :طور خالصه شامل مراحل زیر است شده در تحقیق حاضر بهروش استفاده

تع  یاستانداردساز زمکالس  ستیل  نییو  پوشش  نمونه  نیهای  برداشت  جهت  منطقه  کالس  یآموزش  یهادر  های از 

استخراج  .به منظور حذف اثر پوشش ابر  2-نلیسنت ریماهانه از تصاو یزمان کیبا قدرت تفک یبیترک  ریتصاو  دیتول  .شدهفیتعر
برا دیتول یبیترک ریهای منحصر به فرد از تصاوویژگی   تمیالگور  یاجرا .در منطقه  نیهای پوشش زمکالس  یجداساز یشده 

به منظور اویژگی  یبر رو یبندقطعه نظر  تمیانتخاب الگور .مشترک اتیبا خصوص ییایاش جادیهای استخراج شده  مناسب از 

 پوشش زمین.نقشه   دیتول یهای استخراج شده برابندی ویژگیسرعت و دقت عملکرد به منظور طبقه

که توسط  نیسطح زم  شدهمشاهده  یکیزی( فوی( به پوشش )بFAO  9) یسازمان غذا و کشاورز  فیطبق تعر ،پوشش زمین
غ ،یاهیمانند پوشش گ  یعیطب یهایژگیو شده است، اطالق   دهیبشر ساخت پوش  یمصنوع  یهاسازهرقابل نفوذ و یآب، سطوح 

است تا بتوان   یو استانداردساز یمفهوممدل    ازمندین  نینقشه پوشش زم  هیته.  (Rozenstein and Karnieli 2011)گرددمی

 شدههیته  یاستاندارها نیترمهمباشند. از  را دارا    ریتکرار و تفس  تیقابل نیرا به نحو مناسب استفاده نموده و همچن یهانقشه  نیا
(    متحدهاالتیا  یشناسنیزمسازمان   ستمی)س درسونفائو و ان  یبندطبقهبه دو استاندارد  توانیم نیپوشش زم یهانقشه یبرا

 .انداستفاده شده عیاشاره نمود که در سطح وس

 
7 Composite 
8 Digital Elevation Model 
9 Food and Agriculture Organization 
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 (Google Earth Engineسامانه ابری گوگل ارث انجین )
 یاماهواره ریاز تصاو  ییپردازش حجم باال  منظوربهازدور تحت وب است که  سامانه سنجش  کی(  GEE)  نیارث انجگوگل  

  یا ی مزا  ازجمله.  (Sidhu, Pebesma, and Câmara 2018)است شدهیزمان ممکن طراح  نیو در کمتر عیوس  اسیمق  کیدر 

 ,Sidhu)ازدور استاز اطالعات سنجش یعیبه حجم وس یدسترس طورنیسامانه و هم نیاستفاده آسان از ا  GEEمهم سامانه  

Pebesma, and Câmara 2018)از سامانه   یموجب شده است که کاربران متعدد  ییتوانا  نی. اGEE  با پروژه  یهادر ارتباط 

در   یجنگل  یهاپوشش یو پروژه بررس  (M C Hansen et al. 2013)زمین ینقشه کاربر هیته یپروژه جهان لیاز قب یمختلف
 استفاده به عمل آورند.  یاندهیبه نحو فزا  (Zanin and Sillère 2015)یجهان اسیمق

زبان  نیا  یهاتیجمله قابل  از از  از   تواندیم  نیاست. همچن  Pythonو   Javascript  یسینوبرنامه  یهاسامانه استفاده 

 یعیبه حجم وس یدسترس  تیکاربران قرار داد. قابل گرید  اریاستفاده کرد و در اخت  یراحتسامانه به  نیتوسط ا  شدههیته یکدها
بس یمعتبر و عار  یعلم  جینتا  هیکاربران را قادر به ته ازیموردن عاتاطال  ریو سا  یاماهواره  یهااز داده مشکالت مربوط  یاریاز 

بررس  ییفضا ای طیمح کیدرواقع    GEE .سازدیبزرگ م  اسیدر مق جینتا هیبه ته پردازش داده  یجهت  در   یاماهواره  یهاو 

و بررس نیاست. ا  ریدر طول چهل سال اخ شدههیبزرگ و ته  اسیمق و   یاماهواره  ریتصاو یسامانه به کاربران امکان فراخوان 
 اسیدر مق  یاماهواره ریو پردازش تصاو  یبررس ییتوانا .دهدیزمان ممکن را ارائه م نیدر کمتر ازیمحاسبات موردن نیهمچن

و منابع    نهیهز طورنیدر زمان و هم  یاقابل مالحظه  ییجوصرفه  GEE  یازدورسامانه سنجش  کیتوسط  یو مل  یاقاره  ،یجهان

است.  عیوس اسیمقدر  یوکتور یهاپردازش داده تیقابل GEE یهاتیو مز ییاز توانا  گرید یکی. آوردیم  را به عمل ازیموردن

  KMZو   KML  یهالیبه صورت فا ییهایقرار داده و خروج یها را هم موردبررسنوع از داده  نیا توانیسامانه م  نیدرواقع در ا
 کرد. هیته

پوشش  یهابه نقشه  توانیمثال معنوانبوده و هست. به یجهان اسیدر مق نیپوشش زم یهانقشه هیته ،هاهدف سازمان

سازمان زم  یبا دقت مکان  شدههیته  نیزم فضا(USGS10) متحدهاالتیا  یشناسنیباال که توسط  ) یی، آژانس  (،  ESAاروپا 
اند اشاره شده هیته رانیا یاسالم  یجمهور  ییو سازمان فضا  متحدهاالتی( ا  MRLCچند دقته )  یاراض یهایژگیو ومیکنسرس

و   یآب یهاپهنه  ،یپوشش درخت  یهانقشه  Landsat7  ریاستفاده از تصاو( با  USGS)  متحدهاالتیا  یشناسنیزم سازمان  .نمود

با دقت مکان  ریبا  یاراض است زمان کسب   شدههیته  2010در سال  ینموده است. نقشه پوشش درخت  هیمتر ته  30 یجهان را 

منطقه ص  ریتصاو  نیا الگور  ورتدر حداکثر زمان رشد درختان هر  و از  رگرس تمیگرفته است    یبند طبقه  یبرا یونیدرخت 
گرد )  دهیاستفاده  سازمان فضا  رانیا در (.Matthew C Hansen et al. 2013است   هیته  یبرا  ییهاپژوهش  رانیا  ییهم 

  1395در سال   رانیا  ییانجام داده است. سازمان فضا  یاماهواره ریدر سطح کشور با استفاده از تصاو نیپوشش زم  یهانقشه

از سنجنده   نینقشه پوشش زم با استفاده  سال    رد  نینموده است. همچن  هیمتر ته  500یبا دقت مکان MODISکل کشور 
متر   10یبا دقت مکان  2-نلیسنت ریبا استفاده از تصاو  1:50000  اسیقشم در مق رهیجز نیزم ینقشه پوشش و کاربر  1396

 است.  دشدهیسازمان تول نیتوسط ا

بخش  نینقشه پوشش زم دیتول  یبرا یمختلف طبقه بند  یها تمیالگور  سهی( در مقا1397)  یاسکندر   شگاهیاز رو یدر 

از تصاو  المیاستان ا نتا 2-نلیماهواره سنت ریبا استفاده  شد.   یابیها ارز تمیو دقت الگور سهیها مقا یطبقه بند ج،ی.بر اساس 
نقشه   دیدقت را در تول نیشتریب 7/0 یکاپا  بیو ضر  79/0 یبا صحت کل  بانیتبردار پش نیماش تمینشان داد که الگور  جینتا

شامل    کیپارامتر  رینظارت شده غ  یطبقه بند  یها  تمی(. دقت الگور1394و همکاران )زاده    ییرزایم داشته است.  نیپوشش زم

در  نینقشه پوشش زم هیآرتمپ را در ته یفاز  یمصنوع  یو شبکه عصب  یریگ  می، درخت تصم  بانیبردار پشت نیماش  تمیالگور
کننده   ینشان داد که طبقه بند  جیکردند. نتا  یابیزرا ار  8لندست    ریبا استفاده از تصاو یارکواز شهرستان ملکشاه  زیحوزه آبخ

ها   متیالگور رینسبت به سا  یمطلوب تر جیدرصد نتا  87 یکاپا بیدرصد و ضر 91/ 26 یبا صحت کل  بانیبردار پشت نیماش

(. برای تهیه نقشه پوشش و کاربری اراضی شهرستان اردبیل ، از تصاویر ماهواره لندست  1394اسلمی و همکاران )داشته است.

 
10 United States Geological Survey 
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استفاده نمودند. در این پژوهش از روش های طبقه بندی شبکه عصبی مصنوعی، ماشین بردار پشتیبان و شی پایه به ترتیب    8

 برآورد شد.  93/0و   82/0،   88/0رصد و میزان ضریب کاپا به ترتیب د  37/94درصد و   68/85درصد،    91/89

با استفاده   لیو برز  ایاسپان  ی( در کشورهایکشاورز  -)جنگل نینقشه پوشش زم  هی(. اقدام به ته2019و همکاران ) ریمرس
سر سنت ریتصاو  یزمان  یاز  دو   نیدر ا  ریتصاو  قینشان داد که تلف  شانیا  قیتحق جینمودند. نتا 2-نلیو سنت 1-نلیماهواره 

موجب افزا بند جیصحت نتا  شیماهواره  )  شود.  یم یطبقه  نقشه کاربری  2017مارانگز و همکاران  (. به بررسی امکان تهیه 

لندست  ترکیه با استفاده از تصاویر ماهواره  ژانگولداک کشور  و پوشش زمین منطقه  نتایج    2-و سنتینل  8اراضی  پرداختند. 
به تصاویر لندست  85با ضریب کاپای  2-داد که تصاویر ماهواره سنتینلنشان  نسبت  با ضریب   8درصد از قابلیت بیشتری 

طبقه   یرا برا  8-و لندست  2-نلیدو ماهواره سنت  ریتصاو  تی(. قابل 2016و همکاران )  توپالوگلودرصد برخوردار است.    78کاپای  

  یبا صحت کل  2-نلیسنت رینشان داد که تصاو  جیکردند.نتا  یبررس هیدر استانبول ترک  یاراض  یو کاربر  نیپوشش زم یبند
  81  یکاپا  بیدرصد و ضر  17/84  یکل  صحتحداکثر احتمال و  یروش طبقه بند یدرصد برا  72  یکاپا  بیدرصد و ضر  4/76

 .داشته اند نینقشه پوشش زم هیدر ته  یشتریب  تیقابل  8-لندست رینسبت به تصاو  بانیبردار پشت نیروش ماش یدرصد برا

 

ها  هاو روش داده 
درجه و  51تا   قهیدق  6درجه و   50 نیب ،ییایاست که ازنظر مختصات جغراف قماستان   ،فوقمنطقه موردمطالعه پروژه  

استان   نیقرارگرفته است. مساحت ا یطول شرق  قهیدق  11درجه و   35تا  قهیدق 9درجه و   34 نیو ب  یعرض شمال قهیدق  58

م  لومترمربعیک  11240برابر   شکل  وردمطالعهاست. منطقه  است.  نشان داده  1  در  استان در یک منطقه  شده   و  خشکاین 
نظر وسعت پس از استان البرز کوچکاست  دارد. خشک  و  گرم  هوای  و آب  و  استشده  واقع خشکنیمه ترین استان ان قم از 

رستان  شه  .روندشمار میترین شهرهای استان بهمهم سلفچگان و قم سه شهرستان است. شهرهایدارای     قماستان  . ایران است

استان  موقعیت جغرافیایی؛ از شمال با  ازنظر است. این استان  شدهلیتشکآبادی  363شهر و   6،  دهستان  9، بخش 5دارای  
 .(2)شکل   است  مرزهم مرکزیو از غرب با استان مرکزی و اصفهان ، از جنوب با استان  سمنان، از شرق با استان  تهران

 

 از منطقه مورد مطالعه 2019آگوست( 8-4-3) یباند بیترک 2-سنتینل یاماهواره ریتصو -1ل شک

 

http://www.joas.ir/
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 ی استان قمهاشهرستاننقشه  -2ل شک

 هانقشه  نیا  یکاربران احتمال  و  هاسازمان  یهایازمندین  ی، پس از بررسفوقپوشش زمین در پروژه    یهاکالس  نییتع یبرا

کالس مختلف پوشش زمین  8پروژه، تعداد  نیا یپوشش زمین مختلف در کشور و منطقه مطالعات  یهاکالس عیبه توز رنظ  و

دارند.   یاتینقش ح سازی میو تصم یدر سطوح مختلف کشور یتیرمدی لحاظ به هاکالس نیاطالعات ا که شددر نظر گرفته 
ساخته شدهآب  یهاپهنه ر،یبا  ی، اراضیراعز  یاراض  ،تعامر  ،هاجنگلشامل؛    هاکالس  نیا می   شور  یو اراض  ی، باغات، اراضی 

 .باشند

به منطقه مورد مطالعه  یهاکالسانواع    فیپس از تعر انتخاب شود که   یای مناسبماهواره ری، الزم است که تصاومربوط 

 یمیارتباط مستق مورداستفاده ریتصاو یبندی با دقت مکانطبقه  اتجزئی سطح.  کند  فراهم را  هاپوششنوع   نیامکان استخراج ا
  ولیدت جهت  2-ماهواره سنتینل  یهادادهمتر است   10  یزمین با دقت مکان  شنقشه پوش  هیبه اهداف پروژه که ته توجه  بادارد. 

 یبرا باالوضوحبا   ریآن اخذ تصاو  تیمأموراست که   یماهواره مدار قطب 2-سنتینل است.  شدهانتخابهای پوشش زمین نقشه

 ،یمرئ  یهادر محدوده  یفیباند ط 13  یسنجنده دارا  نی. ااست  رهیغ و  یاهیهمانند آب، خاک، پوشش گ  ییهادهیپد شیپا
با    یفیط چند یربرداری. تصواستمتر  60و    20، 10 یمکان کیکوتاه با قدرت تفک  موجطول قرمزمادونو    کینزد  قرمزمادون

نزد ،یمرئ فیباند در محدوده ط  13 قدرت تفکیک شود  انجام می  یسیالکترومغناط فیفروسرخ از ط  کوتاهموجو    کیفروسرخ 

 (.1  )جدولبیت می باشد    12یک رادیومتریک آن روز و قدرت تفک  5زمانی این ماهواره  

 2 نلیماهواره سنت یاطالعات باندها -1جدول 

 شماره باند شرح باند (µm) موجطولمرکز  قدرت تفکیک مکانی )متر(

60 442/0 Coastal 1 

10 492/0 blue 2 

10 559/0 green 3 

10 664/0 red 4 

20 704/0 red edge Vegetation 5 

20 740/0 red edge Vegetation 6 

20 782/0 red edge Vegetation 7 

http://www.joas.ir/
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10 832/0 NIR 8 

20 864/0 Narrow NIR a8 

60 945/0 Water vapour 9 

60 373/1 SWIR- Cirrus 10 

20 613/1 SWIR 11 

20 202/2 SWIR 12 

 

کنند و اطالعات  را ثبت می  یرا در مقاطع مختلف زمان نیهای گوناگون زمای چند زمانه وضعیتهای ماهوارهداده  یاز طرف
برا  یدیمف چند زمانه برااستفاده از داده  ییکنند. کارابندی ارائه میطبقه  یرا  با    سهیبندی در مقابهبود صحت طبقه  یهای 

  ن،ی . بنابرا (V F Rodriguez-Galiano et al. 2012; de Colstoun et al. 2003)است  شدهاثباتتک زمانه    ریکاربرد تصاو

تا  دیبندی استفاده گردطبقه  ی، برا2019دسامبر  1تا   2019 لیآور 1، از  2-های چند زمانه سنتینلاز داده  در تحقیق فوق

 توانیم زین  یمکان  یهای جانباز مجموعه داده  ،ایهای ماهوارهعالوه بر داده  .شودچرخه رشد کامل در منطقه پوشش داده    کی
شامل هر نوع داده  توانندیم یهای جانبداده استفاده کرد. نیپوشش زم یهاکالس لیوتحلهیتجزبندی و کمک به طبقه یبرا

ش  ر؛ینظ  هاآنو مشتقات    یهای ارتفاعداده  مثالعنوانبهباشند،   تیفی)شامل ک یط یمح  یرهایمتغ  ب،یشو جهت    بیارتفاع، 

پردازش از  SRTM  یرقوم مدلنام برد.   توانیمدما(، را   ،یبارندگ  ،یخاک، مورفولوژ  یشناسنیزمسازمان  تیساوبپس از 
برا  افتیدر  http://earthexplorer.usgs.govبه آدرس(  USGS)متحدهاالتیا با س  یشد و  مختصات و دقت   ستمیتطابق 

شاخص و   نیچند نی. همچن(3)شکل  افتیمتر کاهش   10آن به    کسلیپ اندازه  ومختصات   ستمیس  2-سنتینل ریتصاو  یمکان

 (.4)شکل   است شدهاستفادهبندی  طبقه ندیو در فرا  .دیاستخراج گرد  یفیهای طاز داده یفیبافت ط

 
 منطقه مورد مطالعه ی ارتفاع ی مدل رقوم -3ل شک
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 2019سال  ی منطقه مورد مطالعهبرا زییبهار تا پا نهیشیب NDVIنقشه  -4ل شک

متر(    10)  2-سنتینل  یمکان  دقتبهبا توجه   طیو مح  یاهیپوشش گ ی،توپوگراف  ازلحاظمنطقه موردمطالعه  در این تحقیق 

پ  دهیچیپ اریبس در منطقه موردمطالعه    نیاز انواع پوشش مخلوط زم یاریشود که بسمی یناش  تیواقع نیاز ا  یدگیچیاست. 

تنوع   یط یمح طیمرحله رشد، فصل، تنوع و شرا لیبه دل گر،ید طرفبا هم دارند. از   یمشابه  یفیهای طوجود دارند و ویژگی
برا  یهایدگیچیپ  ازجملهدر انواع پوشش زمین مشابه در سطح منطقه مشاهده کرد.   توانیمرا   یتوجهقابل  یفیط  یموجود 

منطقه  طبقه مطالعه بندی در  تنوع ،  نیپوشش زم  یهاکالس نیب  یفیط  یهاشباهت  :موارد زیر اشاره کرد  به  توانیممورد 

نوع پوشش زمین و زمین های زراعی کوچک و باریک،    تغییرات زمانیوکالس های مختلط،   کشت مخلوطی، درون کالس یفیط

برداشت داده های    زمینی) هزینه و زمان(.وجود ابر وسایه و محدودیت های 
به وسعت ز به لحاظ هز یهانمونه هیته ،یموردبررس  یهاکالس  یدگیچیو پمورد مطالعه  منطقه    ادیبا توجه  و   نهیمرجع 

بود. برا  ییهاچالشزمان با  با دقت مکانماهواره  ریاز تصاو یادیز اریبس ینیزم یهانمونهمشکل  نیغلبه بر ا یهمراه  باال    یای 

 شدند. یآورجمع  NDVIبه کمک سری زمانی  یبردارنمونه  نیو همچن  Google Earthمانند  
فوق،   تحقیق  طبقه  نیترمهمصحت    یابیارزدر  هر  کبخش  که اساساً  قابل  تیفیبندی است  نقشه  کی  نانیاطم تیو 

که درست فرض   یاستاندارد  کی  نیمطابقت ب  یریگاندازه"عنوان  را به( صحت  2011کمپبل ) .کندیم  نییرا تع  شدهیبندطبقه

  "بندی موجود در طبقه اتیعنوان سطح جزئبه"و دقت را    "آن ناشناخته است  تیفیکه ک شدهیبندطبقه ریتصو کیشده و  

 یانتخاب تعداد  ،بندیصحت طبقه یکم یابیارز یروش برا  نیپرکاربردتر . (Campbell and Wynne 2011)کندیم  فیتعر
نتا هاآنکالس    سهینمونه معلوم و مقا  یهاکسلیپ های داده  ای  ینیزم  تیمعلوم را واقع  یهانمونهکه    استبندی طبقه جیبا 

های پوشش صحت نقشه  یابیارز یشود. برامی یآورجمع  باالوضوحبا    ریتصاو  ای  یدانیم  دیبازدهای مرجع از داده،  نامندیم مرجع

دارد  یمتعدد  یهاروشزمین   کل  توانیمکه    (Foody 2015)وجود  صحت  خطاهاommission  یخطاها،  یبه   ی، 
commission  کاپا اشاره نمود بیو ضر  دکنندهیتول، صحت کاربر، صحت. 

. ردیگیمخطا صورت   سیاز ماتر  شدهاستخراج یآمار یبندی بر اساس پارامترهاخطا و برآورد صحت طبقه  یابیارز اساساً

ماتر  سیماتربه  ن  سیخطا  در   ینیهای زمشود که دادهمی  انیب  شیجدول نما صورتبهخطا    سیماتر  .شودمی  گفتهزیابهام 

به نتا  هایداده و  هاستون نما  دربندی طبقه  جیمربوط  تعداد  سیماتر  یقطر اصل  یرو  یهاکسلیپ. شوندیمداده   شیسطرها 
ب یهاکسلیپمجموعه   یقطر  رغی  عناصر  و اندشدهی بندطبقههستند که درست    ییهاکسلیپ   صحت کنند.می انیخطاها را 

دهد و معلوم را نشان می اءیبندی شده به جمع کل اشطبقه  حیصح  اءیبندی است که نسبت اشاز صحت طبقه  ینیانگیم یکل

 گردد:محاسبه می ریز  صورتبه

𝑂. 𝐴 =
∑ 𝑋𝑖𝑖

𝑛
𝑖=1

N
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  ری ز صورتبهکه  است ینیزم  تیکالس خاص مطابق با همان کالس در نقشه واقع کیبندی  صحت کاربر احتمال طبقه

 د:گردمحاسبه می

𝑈. 𝐴𝑗 =
𝑋𝑖𝑖

∑ 𝑋𝑖+
𝑛
𝑖=1

 

به   یهاکسلیپبندی صحت طبقه  انگری، بدکنندهیتول صحت  نقشه واقع کیمربوط  که    است  ینیزم تیکالس خاص در 
 د:گردمحاسبه می ریز  صورتبه

𝐴𝑗 =
𝑋𝑗𝑗

∑ 𝑋+𝑗
𝑛
𝑖=1

 

به خطاکینوع  یخطا  ای)  Omission  یخطا  ءگرایش یبندمختلف دارد. در طبقه  یهاکم برآورد در کالس  ی(، اشاره 

 یباشد. خطا تیکمتر از واقع  شوندیکالس خاص نسبت داده م  کیکه به   یائیکه تعداد اش دهدیرخ م  ینوع اول زمان  یخطا

Commission  (به ب  ای کالس خاص    کیکه به  یائیکه تعداد اش  افتدیاتفاق م یبرآورد شدن دارد و زمان شینوع دو( اشاره 
  ری ز   صورتبه  Commissionو    Omission  یدو خطا  ادشدهیباشند. بر اساس دو صحت    تیاز واقع  شتریب شودینسبت داده م

 :محاسبه می گردند

𝐶𝑒 = 1 –  U. A 
𝑂𝑒 = 1 –  𝑃. A 

 زانیم یصحت کل  برخالفکاپا   بیدارد. ضر  ییصحت است و اعتبار باال  یابیمهم در ارز اریبس یهاشاخصکاپا از    بیضر

بر اساس تمام غلط طبقه یائیاش  یصحت را  با شاخص   سهیشاخص در مقا  نی. ادینمایاند محاسبه مشده یبندکه درست و 

 که به صورت زیر محاسبه می گردد: است  اعتمادترقابلو  عتبرم  اریبس  یبندصحت نقشه طبقه  یابیارز یبرا یصحت کل

𝑘 =
𝑁 ∑ 𝑋𝑖𝑖 − ∑ (𝑋𝑖+ ∗ 𝑋+𝑗)𝑛

𝑖=1 
𝑛
𝑖=1

𝑁2 − ∑ (𝑋𝑖+ ∗ 𝑋+𝑗
𝑛
 𝑖=1

 
)

 

 و بحث  جینتا
واقعداده" رینظ   ینیکه با عناو  ینیهای زمداده  یآورجمع   ،شوند یمشناخته  زین "  نیداده مرجع زم"و   "ینیزم تیهای 

 ییهوا  یهاعکسو   یکیزیف  یدانیم  یبا استفاده از منابع مختلف مانند بررس  یهای مربوط به اهداف دور سنجداده یآورجمعبه  
های داده یآورجمع گاموجود دارد که هن یمختلف یفاکتورها  .(Lillesand, Kiefer, and Chipman 2015)شودمربوط می

عوامل شامل    نیدارد. ا  یبستگ هایریگاندازه  نیبه ا  جینتا  نانیاطم  تیو قابل  تیفیک رایدر نظر گرفته شود ز  دیبا  ینیزم تیواقع

 دتعدا  دیبندی باطبقه  کی  حیصح  یو اعتبارسنج  ونیبراسیکال  یشود. برامی  هایریگاندازه  تیتعداد، نوع، اندازه و موضوع ع،یتوز
 .شود  یآورجمع نیزم تیهای واقعاز داده یکاف

ی زیادی است، توسعه هانهیهزی پوشش زمین مستلزم کار میدانی و صرف  هاکالسی دقیق از  بردارنمونه  کهییازآنجا

ی پوشش زمین برداشت، هاکالساز    نانیاطمقابلیی  هانمونهی انهیهززمان و بدون صرف   نیترکمروشی مطمئن که بتوان در 

با  اماهوارهتصاویر   ازجملهرایگان  های مکانی  . بنابراین در تحقیق حاضر روشی با استفاده از انواع دادهشدیماحساس   شدتبه ی 
داده باال گوگل ارث،  فایل وکتور  دقت مکانی  توپوگرافی،  زمانی شاخص   2-ی تصاویر سنتینلبندقطعههای    NDVIو سری 

از قبیل امکان مدیریت سری   (GEEی بستر رایانش ابری گوگل ارث انجین )هاتیقابلتوسعه داده شد. این روش با استفاده از 

نمودار،  اماهوارهتصاویر    بلندمدتزمانی   ترسیم  ابزارهای  تحلیل یک متخصص  داده  زمانهمی  فراخوانی،  برای  موردنیاز  های 
 ی شد.سازادهیپطراحی و   ازدورسنجش

به اطالعاتی درباره فن  NDVIبا استفاده از بررسی سری زمانی   ولوژی گیاهان مرتعی در چندین محدوده در سطح مراتع 

بیشینه مقدار ،  NDVIخواهیم رسید. با دستیابی به اطالعات فنولوژی گیاهان مرتعی نظیر شروع دوره رشد، زمان رسیدن به اوج، 

پایان دوره رشد   رشد و  به   توانیمطول دوره  کمکی از قبیل وکتور  ی بر اساس دیگر دادهبردارنمونهاقدام  ی،  بندقطعههای 
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بررسی بصری  های ارتداده با اندازه گیری های زمینی از طریق تفسیر و  و شیب و تصاویر گوگل ارث نمود. در این تحقیق  فاع 

با قدرت تفکیک مکانی باال مانند تصاویر  ، نمونه  NDVIو استفاده از سری زمانی شاخص   Google Earthتصاویر ماهواره ای 

ونه از انواع کالس های پوشش زمین در سطح منطقه مورد مطالعه  نم  5145ها جمع آوری شدند. به طورکلی در این تحقیق  
 کیک نوع کالس پوشش آورده شده است.تعداد نمونه ها به تف  2)استان قم( جمع آوری شده است. جدول 

 ی پوشش زمینهاکالسبرای هر یک از  شدهبرداشتی هانمونهی زمینی به تفکیک هانمونه -2جدول 

 هانمونهکل   ی تستهانمونه ی آموزشیهانمونه نوع پوشش زمین

 325 104 221 جنگل

 1037 315 722 تعامر

 805 247 558 زراعت
بایر  520 156 364 اراضی 

 809 242 567 پهنه آبی

 892 237 655 باغات
 591 167 424 شدهساختهاراضی  

 166 42 124 شوراراضی  

 5145 1510 3635 هانمونهکل  

 

به    یبردارنمونهنقاط   اعتبارسنج   یجداگانه برا  طوربهو  ند شد  میتقس  درصد  70و    30مجموعه    2شده  و    یآموزش 

تصاو یهانمونه  یآورجمع ندیفرآ  یقرار گرفت. ط  مورداستفاده شدهیبندطبقههای  نقشه شد    ی، سعباالوضوحبا  ریمرجع از 
نمونه با دقت بس سنوات  تیشده وضع یبردارنمونهنقاط  هیکل  یهدف، برا نیبه ا یابیدست یانتخاب شود. برا  ییباال ارینقاط 

برداشت شده )  70در این تحقیق    است.  قرارگرفته یموردبررس  زیفصول مختلف سال ن  یقبل و حت نمونه های    3635درصد 

برداشت شده ) 30نمونه( به عنوان نمونه های آموزشی و   نمونه( جهت اعتبار سنجی مورد استفاده   1510درصد نمونه های 

 پراکنش کل نمونه های زمینی برداشت شده در سطح منطقه مورد مطالعه را نشان می دهد.  5قرار گرفتند. شکل 

 
 در سطح منطقه موردمطالعهشده برداشت ی نیزم یهاپراکنش کل نمونه -5ل شک
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به اندکس تصاویر سنتینلب  کییموزا ریتصاو  هیته  یبرا تار، 2-ا توجه   شدهدادهقرار    گریکدیدر کنار    ریتصاو خیدر هر 

با استفاده از   بر   جادشدهیا ریو تصو  تبدیل شده واحد   ریتصوسه تصویر به یک   Erdas9.1ی در نرم افزار  سازکییموزاسپس 

 (.6)شکل   یافتتوسعه  محدوده منطقه موردمطالعه  یمبنا

 
 منطقه مورد مطالعه 2019ماه ژوئن سال (11-8-2ید شده ترکیب باندی )موزاییک تول -6ل شک

ویژگی ها برای قابل تفکیک سازی به دلیل گوناگونی عوارض و مخلوط بودن آن ها در منطقه موردمطالعه باید از انواع  

کالس های پوشش زمین بهره گرفت. یکی از این خصوصیات، رفتار فنولوژیکی گیاهان طی دوره رشد است. استفاده از رفتار 

بر   مقدور است.  های زمانی متفاوت  با قدرت تفکیک  از سری زمانی تصاویر ماهواره  با استفاده  فنولوژیکی گیاهان طی زمان 

اساس   نظر گرفته شد.  همین  منطقه در  موجود در  های پوشش گیاهی  جداسازی کالس  قدرت تفکیک زمانی ماهانه برای 
به صورت ماهانه تولید کرد. تولید تصاویر ترکیبی از چند نظر میبنابراین می تواند در فرآیند تولید نقشه توان تصاویر ترکیبی 

باشد:   سامانه  ( کاهش حجم داده ها جهت پردازش. 2.  2-زمانی سنتینل( حذف پوشش ابر از روی تصاویر سری  1کار سازی 

GEE    با ایجاد بستری رایگان جهت فراخوانی و پردازش تصاویر ماهواره ای، امکان تولید تصاویر ترکیبی با قدرت تفکیک زمانی
 (.7ماهانه را فراهم می کند) شکل 

 

 GEEالگوریتم تولید تصاویر ماهانه ترکیبی در بستر  -7ل شک
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است که برای تقسیم تصاویر در سطح پیکسل یا اشیا تصویری استفاده   یبندیک الگوریتم خوشه  یبندقطعه  یهاتمیالگور

پردازش شی گرا به شمار م شتصویری خوب، پی  یبند. قطعهشودیم در این تحقیق   .(.Baatz, n.d)دیآینیازی ضروری برای 

 یجوال  15جون تا   15ماه جون، از   15تا  یماه م  15از    اندعبارتماه که    3  یبرا  2-نلیماهواره سنت  ریتصاو یبندقطعه یبرا
هر   یشد و برا  یجداساز  است 4تا  1 یکه شامل باندها یمتر  10یکسب شد. باندها  2019سپتامبر سال  15تا   اوت  15و  

   15 نی. در گام بعد ادیگرد  رهیذخ  هیال  کیعنوان  محاسبه شد و به  NDVIماه شاخص 

 یکه دارا یاصل مؤلفه 4و  دیآن اعمال گرد  یبر رو 11PCA  لی( استک شد و تحلNDVI  هیال  3و   یفیباند ط12)  هیال 
  استفاده شد.  یبندقطعه یبرا  یعنوان ورودبه  مؤلفه 4 نی. سپس از امیبودند را انتخاب نمود  انسی% از کل وار  55/95از  شیب

با  یتجرب یعمل ریتصو یبندقطعه مقاد  وخطاآزمونبوده و الزم است   یرنگ و شکل برا  اء،یاش  اسیمق  یپارامترها ریو تکرار 

 را نمایش می دهد.  GEEالگوریتم قطعه بندی تصویر در سامانه    8شکل  شود.  نییتع  شدهاستخراج یهایژگیمجموعه و

 
 GEEدر بستر  قطعه بندی تصویرالگوریتم  -8ل شک

  تی کامپوز  ریتصو  دیاست. پس از تول ءگرایش  یبندنقشه با استفاده از طبقه  دیتول  ندیدر فرآ  یرکن اصل هایژگیاستخراج و
سنت  یعار ماهواره  ابر  آنالیز  2-نلیاز  )  یهامؤلفه،  استخراج  PCAاصلی  برای  تصاویر    مکانی  یهایژگیو(    کیی موزاروی 

  15تا  اوت 15و  یجوال  15جون تا    15ماه جون، از   15تا  یماه م  15ماهه،) کی یهابازهاز   هرکدام یاست. برا  شدهاستفاده

بیشترین واریانس است و برای تحلیل آینده انتخاب شد. سپس    یکه دارا اول تا چهارم  PCانجام شد و   PCA  لیسپتامبر( تحل

  GLCM)  یخاکستر عیوقا  زمانهم سیبافت ماتر لیوتحلهیتجزاز روش    ،یبیترک ریبافت از تصاو  یهایژگیاستخراج و  یبرا
بافت ب  لیماه استفاده شد )به دل 3از   کیهر    PC4-PC1  ی( بر رو12 تفاوت    9 جهیدرنت( و  یسطح اراض  یهاپوشش نیاوج 

جمع  ن،یانگیمجمع    گشتاور تفاوت معکوس،  ،یکنتراست ، همبستگی،  اهیزاوشامل: گشتاور دوم    PC  هر  یبافت برا یژگیو

محاسبه   PCویژگی بر روی هر باند   9. بنابراین برای هر ماه تعداد استخراج شد اینرسیعدم تشابه و  جمع آنتروپی،   انس،یوار
شاخص  ( ،  NDVIنرمال شده) یاهیشاخص تفاوت پوشش گهمچنین    .دیآیم  دست  بهویژگی    108تعداد    تیدرنهاکه   شودیم

نرمال شده    شدهساخته  ی( و شاخص اراضNDTI  13) نرمال شده یورزتفاوت خاکشاخص (،  NDWIتفاوت آب نرمال شده )

(NBI  )اول ماه آور 8دوره   کی( شدند. لیماهه  و جهت  بی، شDEM)  یتوپوگراف یژگیو  سه  تا اول ماه دسامبر( استخراج 

ماه )هرماه   8 یبرا  2 نلیماهواره سنت یزمان  ماهانه  تیحاصل از کامپوز  یفیباند ط  32 ی وهای اضافعنوان ویژگیبه زی( نبیش
فرآ باند(  4 بنابرا  مورداستفادهبندی  طبقه  ندیدر  گرفتند.  از    کی نیقرار  طبقه  یباند برا175مجموعه مرکب  بندی  انجام 

 (.3)جدول   است ریموارد ز  رندهیقرار گرفت که دربرگ  مورداستفاده

 

 
11 Principal Component Analysis (PCA) 
12 Gray Level Co-occurrence Matrix 
13 Normalized Difference Tillage Index 
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 یبندطبقهبرای  شدهاستخراجی های ژگیولیست  -3جدول 

 معادله تعداد نوع تاریخ ویژگی

Terrain - 
Elevation, slope, 

aspect 
3 - 

PCA Jun(6), Jul(7), Sep(9) PC1 to PC4 12 - 

GLCM Jun(6), Jul(7), Sep(9) 
'asm', 'contrast', 'corr', 

'idm', 'savg', 'svar', 
'sent', 'diss', 'inertia' 

9 - 

NDVI Apr(4) – Nov(11) - 8 𝑁𝐷𝑉𝐼 =  
𝐵8 − 𝐵4

𝐵8 + 𝐵4
 

NDWI Apr(4) – Nov(11) - 8 𝑁𝐷𝑊𝐼 =  
𝐵3 − 𝐵8

𝐵3 + 𝐵8
 

NDTI Apr(4) – Nov(11) - 8 𝑁𝐷𝑇 =  
𝑆𝑊𝐼𝑅1 − 𝑆𝑊𝐼𝑅2

𝑆𝑊𝐼𝑅1 + 𝑆𝑊𝐼𝑅2
 

NBI Apr(4) – Nov(11) - 8 𝑁𝐵𝐼 =  
𝑆𝑊𝐼𝑅1 ∗ 𝐵4

𝐵8
 

Original 
Bands 

Apr(4) – Nov(11) B2, B3, B4, B8 32 - 

Total 2019 A-Z 175 - 

 

 شدهاستفاده ریبندی تصوطبقه  یآن برا ییکاراانسجام و    لیبه دل یجنگل تصادف  الگوریتم طبقه بندی از  تحقیق نیدر ا
آموزش  ی. برااست  بوده  هاکنندهبندی طبقه  ریبا سا  سهیروش در مقا نی، عملکرد خوب اRFانتخاب    لیاز دال  گرید  یکیاست. 

داده  یامجموعهبندی کننده از  طبقه آموزش  از  تصاو  شدهاستخراجهای  ( و  Google Earthمثالعنوانبه)  باالوضوحبا    ریاز 

. برای پیاده سازی این الگوریتم طبقه بندی، استفاده از تابعی که بتواند برای کل نمونه های است  شده  استفاده  های کمکیداده
را در کل منطقه موردمطالعه استخراج کند ضروری است. برای ارزیابی میزان همخوانی بین نمونه های   آموزشی مقادیر باندها

درصد آن ها به عنوان داده های تست در نظر گرفته شدند.    30درصد نمونه ها به عنوان داده های آموزشی و   70برداشت شده،  

) 9شکل  بستر RFالگوریتم طبقه بندی جنگل تصادفی  نمونه های آموزشی در منطقه مورد   10و شکل GEE( در  پراکنش 
 مطالعه را نمایش می دهد.

 

 GEEبندی جنگل تصادفی الگوریتم طبقه -9ل شک
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 پراکنش نمونه های آموزشی در منطقه مورد مطالعه -10ل شک

  یها نمونه  %30 حدود  یباشد از هر کالس اطالعات  یدر هر کالس اطالعات  ینسب عیتوز یهای تست داراداده  نکهیبه جهت ا

نگرد  ندیکنار گذاشته شده بود و در فرآ یصحت سنج  یبرا هرکالس نقطه نمونه    1510تعداد    نیبودند. بنابرا  دهیآموزش وارد 
 Google  باالوضوحبا    ریتصاو  یبصر رینقاط نمونه از تفس  نیقرار گرفتند. ا مورداستفادهخطا    سیماتر  جادیو ا  یصحت سنج  یبرا

Earth   است. شدهدادهنشان    11نقاط نمونه در شکل نیاست. ا  شدهحاصل های کمکیدادهو 

 
 مورد مطالعه ی ارزیابی در سطح منطقههانمونهنقشه پراکنش  -11ل شک

 آورده شده است.  5و  4در این تحقیق نتایج حاصل از طبقه بندی در جداول  
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 ماتریس خطا -4جدول 

 نوع پوشش زمین

ل
جنگ

 

م
راتع

ت 
زراع

 

اراض
  ی

یبا
 ر

پهنه آب
ت ی

باغا
 

ی ساخته شده
اراض

 

ی شور
اراض

ت کاربر 
صح

 

 0.825 0 2 8 5 0 1 2 85 جنگل

 0.987 0 0 0 1 1 1 309 1 راتعم

 0.979 0 1 2 0 1 238 0 1 زراعت

بایر  0.960 0 0 0 0 145 1 4 0 اراضی 

 0.971 1 1 4 233 2 0 0 0 پهنه آبی

 0.903 0 0 223 1 0 6 0 17 باغات

 0.970 0 163 0 2 3 0 0 0 اراضی ساخته شده

 0.911 41 0 0 0 4 0 0 0 اراضی شور

 0.951 0.976 0.976 0.941 0.963 0.929 0.963 0.981 0.817 دکنندهیتولصحت  

 دکنندهیکاربر و تول یها، صحتommission ی، خطاcommission یکاپا، خطا بیضر ،ی صحت کل -5جدول 

 دکنندهیتولصحت   صحت کاربر ommissionخطای   commissionخطای   نوع پوشش زمین

 0.817 0.825 0.183 0.175 جنگل

 0.981 0.987 0.019 0.013 مراتع

 0.963 0.979 0.037 0.021 زراعت

بایر  0.922 0.960 0.078 0.040 اراضی 

 0.963 0.971 0.037 0.029 پهنه آبی

 0.941 0.903 0.059 0.097 باغات

 0.976 0.970 0.024 0.030 اراضی ساخته شده

 0.976 0.911 0.024 0.089 اراضی شور

 0.951 صحت کلی

 0.943 ضریب کاپا

 

ی  ها تمیالگوربندی با برخی خطاها ناخواسته همراه است. ی طبقههامدلتوسط   دشدهیتولهای پوشش زمین  همواره نقشه

پروسه تولید سری زمانی تصاویر)کامپوزیت( و  هاتیقطعبندی کننده به دلیل عدم  طبقه طی  در  ی از بردارنمونهی موجود 
بهبود دقت و صحت  شود. بنابراین نیاز است که یک عملیات پس پردازش برای ی پوشش زمین با خطاهایی مواجه میهاکالس

ی پوشش زمین هاکالسی برای کنترل خطاها در بین  ریگمیتصمفرآیند   انجام شود.  هاآنهای پوشش زمین تولید بر روی نقشه

به این صورت قابل انجام است که پس از تولید نقشه پوشش زمین اولیه با بررسی بصری و کنترل صحت و دقت هر یک از 

یهاکالس،  هاکالس و  یی که با  قوانین درخت  شدهییشناسای  هاکالسبرای   تیدرنهاکدیگر تداخل دارند را شناسایی کرده 
 (.12تصمیم را توسعه داده و در نهایت نقشه پوشش زمینی نهایی را تولید می کنیم )شکل  
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 نقشه پوشش زمین استان قم پس از عملیات پس پردازش -12ل شک

 گیری نتیجه
می توان   این تحقیق  سنت  یزمان  یسر  ریتصاو  یریکارگبهازدستاوردهای  از رفتار   یریگبهره  به منظور 2-نلیماهواره 

نمود و  هاکالس  ریو ز یاصل یهاها در سطح کالسانواع کالس کیتفک  یبرا  اهانیگ  یکیفنولوژ  قابلیت  استفاده از اشاره 
پردازش ابر  یها م  نیگوگل ا  یپلتفرم  بهبود  دیتول ندیفرآ یسازادهیپ  از  که پس کندیامکان را فراهم  نقشه به منظور 

زمان بس ایدقت   اشکال در  نتا  دیتول ندیفرآ  یکوتاه  اریرفع  بارها اجرا کرد و  همچنین   داد.  قرار  سهیرا مورد مقا  جینقشه را 

نظر رفتار ط ییایاش دیبه منظور تول ریتصاو  یبندقطعه تمیاستفاده از الگور دارند در   ییبه هم شباهت باال  یبافت ای  یفیکه از 
از اطالعات بافت تصاو کارآمد است. اریبا دقت قابل قبول بس نینقشه پوشش زم دیتول   ییهاکشت  یجداساز  یبرا ریاستفاده 

به صورت ترک )به  یبیکه  ترک  یمثال جداسازعنوانهستند  بس  بیباغات از  از آن جا که منطقه بوده و    دیمف  اریباغ زراعت( 

ناستخراج  یهایژگیچند زمانه به همراه و  ریپردازش تصاو شد،یرا شامل م  یعیموردمطالعه محدوده وس از عهده پلتفرم   زیشده 
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GEE  و در  یرا به صورت مواز  ریپردازش تصاو  ندیکه بتوانند فرآ  ییهاتمیمشکل با توسعه الگور  نیغلبه بر ا یخارج بود که برا

 .دگردی یسازادهیتر انجام دهند، پکوچک  یهامتقس

نتیجه گرفت که روش  توانیو نتایج این تحقیق م  نیپوشش  زم  یبندشده در زمینه طبقهبا در نظر گرفتن کارهای انجام
تحقیقات قبلی هنوز نیازمند اصالحات و مطالعات بیشتری به منظور تکمیل و گسترش  یهاپیشنهاد شده در این تحقیق و روش

بهبود بیشتر دقت با لذا برای  نظر گرفته شود و همچنین ازآنجاکه طبقه  هاتیبرخی عدم قطع یستیبیشتر هستند.    یبند در 

پردازشهستند یک سر  یبندبعد از طبقهو  قبل یهاحاضر نیازمند برخی پردازش یهاکننده   یبند بعد از طبقهو    قبل  یهای 
به منظور  شدهامانجام  شود. بر اساس مطالعات و نتایج و همچنین کارهای انج  یبندباید بر روی خروجی طبقه در این تحقیق، 

وریتم  در برخی از تحقیقات برای انتخاب ویژگی از الگ: گرددیبرای تحقیقات آتی پیشنهاد م فوقتکمیل تحقیقات مشابه موارد 

ها عنوان تابع شایستگی  برای وزن دهی کروموزومبه یبندکه در آن از ضریب کاپا یا دقت کلی طبقه  شودیژنتیک استفاده م
به و RFدر تحقیقات آینده از قابلیت تعیین اهمیت ویژگی  شودی. توصیه مشودیها استفاده میا ژن   هایژگیجهت وزن دهی 

شود. بندی  ازآنجاکه  استفاده  طبقه  RF  طبقه  م  یهاکننده  یبنداز  استفاده  خود  در داخل  یک از این   کندیدرختی  و هر 

در تحقیقات آتی به منظور تشخیص  شودیتوصیه م  کنندیها استفاده مها از فن آستانه گذاری به منظور تفکیک کالسدرخت

بین کالس درختان تصمیمبهتر مرزهای  نتایج    RFداخل    ها آستانه گذاری قطعی  جایگزین شده و  با آستانه گذاری فازی 
با انتخاب ویژگی با روش  قبلی مقایسه شود. یباکارها یبندطبقه نتایج قابل قبولی به    RFبا توجه به این که در این تحقیق 

از تصویر   تیااهمباندهای مناسب و ب ،یبنددر کارهای آینده برای کاهش محاسبات، قبل از طبقه شودیدست آمد پیشنهاد م

ها به هر یک از احتمال تعلق نمونه RFدر این تحقیق با الگوریتم   شده انجام شود.با باندهای انتخاب  یبندانتخاب شود و طبقه
  شدهیبندکه با احتمال باال طبقه  ییهاکسلیآموزشی جدید از پ  یهاتعیین شد و بر اساس آن نمونه نیپوشش زم یهاکالس

که برای طبقه  شودیبودند تولید شد. توصیه م   یبند برای مثال برای طبقه  تبیشتری اس یهانیاز به نمونه یبنددر مواردی 

MLC .این روش استفاده شود با توجه به نتایج تحقیق حاضر پیرامون استفاده از سری زمانی تصاویر اپتیکی برای تولید    از 

فنولوژیکی )برای مثال، شروع دوره رشد، طول دوره رشد،  ازلحاظیی که  هاکالسهای پوشش زمین، همواره در جداسازی شهنق
شود در کارهای  . بنابراین پیشنهاد میدیآیمی پیش  کنترلرقابلیغزمان رسیدن به اوج و...( رفتار مشابهی دارند تداخل زیادی و  

به دلیل مو دیگر داده  Sentinel-1مانند تصاویر   آتی از سری زمانی تصاویر راداری  از ،یبرداردادهاهیت متفاوت  های کمکی، 

 استفاده شود.  هاآن
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

http://www.joas.ir/


 1 -17، ص  1400 بستانتا، 7، شماره مهندسی سنجش از دور و مدیریت اطالعات مکانی ایران
ISSN: 2538-3663  

http://www.Joas.ir 

 

 منابع و مراجع
. مقایسه قابلیت تصاویر ماهواره های 1398دلفان، الهام؛ نقوی، حامد؛ ملک نیا، رحیم؛ نورالدینی، احمدرضا.   [1]

نقشه کاربری اراضی و پوشش زمین با استفاده از روش های طبقه بندی   8و لندست   2-سنتینل در تهیه 

 .12-1. صص 25پایه و شی پایه. مجله مهندسی اکو سیستم بیایان. شماره  پیکسل  

. مقایسه روش های طبقه بندی پیکسل پایه و شی گرا در تهیه نقشه 1398آرخی، صالح؛ کلوی، شیرین. [2]

  - کاربری اراضی با استفاده از تصاویر ماهواره ای) مورد شناسی: شهر ایالم(. فصلنامه جغرافیا و آمایش شهری
 .1-16. صص 22قه ای. شمارهمنط 

اصل  یعل  هیمرض  ،ساناز  ی،عیشف [3] رضوان،  خواه  اراض  هیته'. 2017.  یمحمد  پوشش  شهرستان   ینقشه 

با استفاده از الگوراسالم - 27:  15,  ستیز طی, انسان و مح'2015سال    یحداکثر احتمال و فاز یهاتمیشهر 
37. 

آبخیزداری   [4] و  طبیعی  منابع  کل  قماداره  طبیعی.”  1398.  استان  منابع  “سیمای   .1398. 

https://qom.frw.ir. 
[5] Carrasco, L., O Neil, A.W, Morton, R.D, Rowland, C.S, 2019. Evaluating 

Combinations of temporally aggregated Sentinel-1, Sentinel-2 and Landsat8 for 
Land Cover Mapping with Google Earth Engine. Remote Sens.11 (3), 288. 

[6] Gislason, Pall Oskar, Jon Atli Benediktsson, and Johannes R Sveinsson. 2006. 
“Random Forests for Land Cover Classification.” Pattern Recognition Letters 27 
(4): 294–300. 

[7] Khaghani, Roghayeh, Shahla Mahmoodi, Ebrahim Pazira, and Mohammad Hassan 
Masihabadi. 2014. “Agricultural Land-Use Change in Qazvin Plain between 1987 
and 2002 by GIS and RS.” Advances in Environmental Biology, 129–37. 

[8] Li, Q.; Qiu, C.; Ma, L.; Schmitt, M.; Zhu, X, X. Mapping the Land Cover of Africa 
at 10 m Resolution from Multi- Source Remote Sensing Data with Google Earth 
Engine.Remote Sens.2020,12,602.   

[9] Nikfar, Maryam, Mohammad J Valadan Zoej, Ali Mohammadzadeh, Mehdi 
Mokhtarzade, and Afshin Navabi. 2012. “Optimization of Multiresolution 
Segmentation by Using a Genetic Algorithm.” Journal of Applied Remote Sensing 6 
(1): 63592. 

[10] Phiri, D.; Simwanda, M.; Salekin, S.; Nyirenda, V.R; Murayama, Y.; Ranagalage, 
M. Sentinel-2 Data for Land Cover/ Use Mapping: A Review Remote Sens. 

[11] Smith, A. 2010. “Image Segmentation Scale Parameter Optimization and Land 
Cover Classification Using the Random Forest Algorithm.” Journal of Spatial 
Science 55 (1): 69–79. 

[12] Sikarwar, Ankit, and Aparajita Chattopadhyay. 2016. “Change in Land Use-Land 
Cover and Population Dynamics: A Town-Level Study of Ahmedabad City Sub-
District of Gujarat.” International Journal of Geomatics and Geosciences 7 (2). 

http://www.joas.ir/

