
 

 

 مرتع با استفاده از  یاهیگ یهایپت ۀنقش تولید

 یاماهواره تصویر یبندطبقهمختلف  یهایتمالگور

 بهبهان ء)ص(ایاالنب خاتم یدانشگاه صنعت ،یعیدانشکدة منابع طب ،یزداریگروه مرتع و آبخ یمرب ؛*شهرام یوسفی خانقاه  

 بهبهان ء)ص(ایاالنب خاتم یدانشگاه صنعت ،یعیدانشکدة منابع طب ،یزداریگروه مرتع و آبخ اریاستاد ؛دامون رزمجویی 

 بهبهان ء)ص( ایاالنب خاتم یدانشگاه صنعت ،یعیدانشکدة منابع طب ،یزداریگروه مرتع و آبخ اریاستاد ؛سمیه دهداری 

 بهبهان ء)ص( ایاالنب خاتم یدانشگاه صنعت ،یعیدانشکدة منابع طب ،یزداریگروه مرتع و آبخ اریاستاد ؛نسیم ارمان 

 
 چکیده

مراتهع   یریتمهد  در ریهیی برنامه   یواحدها یاهیگ هایتیپ یراز باشدیمدر مدیریت مراتع  یاز موارد اساس یاهیپوشش گ ۀنقش ۀیته

در  مراتهع در  8لندسهت  ۀمهاهوار  صویرت یبندطبق مختلف  هایتمیالگورمراتع با استفاده از  یاهیگ یهایپت ۀنقش ۀیته یبرا. باشد یم

 یرهندسهی تصهو   یحباشد. عمل تصح یمقشالقی  یاستپیم نمراتع ء . مراتع منطق  جییدشهرستان بهبهان استان خوزستان انجام گرد

بها اسهتفاده از از رو     تصهویر  یاتمسهفر  یحانجام شد. تصح یکسلپ یکكمتر از  یبا خطا زمینی كنترل نقاط از استفاده با ایماهواره

نظارت  یبندطبق شد.  انجام یمیتعل یهانمون ها و برداشت یپتنقشۀ  تهیۀجهت  ییصحرا یدهایانجام شد. بازد یکعارض  تار یقتفر

(، حهداكرر احتمهال   MAH) یسماهاالنوب ۀفاصل(، MD) یانگین(، حداقل فاصل  از مPPالسطوح ) یشامل متواز یتمشده با شش الگور

(ML ،)یمصنوع یعصب ۀشبک (NNو ماش )یبانبردار پشت ین (SVMانجام شد. نتا )یتمنشان داد كه  الگهور   یج ML یشهترین ب یدارا 

باشهد.  یمه ( 571/0كاپا ) یب( و ضر1/67) یصحت كل ینكمتر یدارا PP یتمو الگور 0(/867كاپا ) یبدرصد( و ضر 5/87) یصحت كل

 ههای شود در كنار رو  یم یشنهاداست. پ یصحت قابل قبول یدارا OLIسنجنده  صویرت یبندطبق حاصل از  یاهیگ هاییپت ۀنقش

 حاصل  استفاده شود. یاهیگ یهایپت ۀنقشمرز  یقجهت تدق یبصر یراز تفس یاماهواره یرتصاو یبندطبق  یرقوم

 OLIلندست،  ی،بندطبق خشک، یم ن یاهی،گ یپت :کلید واژگان
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 مقدمه. 1
هکتهار دارد كه     یلیونم 164بالغ بر  یسطح یرانا

دهنهد  یمه  یلهکتار آن را مراتهع تشهک   یلیونم 86حدود 

علوفه    ینمأته و  یهد منهابع ارزشهمند تول   ینمراتع اول .[6]

 یهد ها قرار گرفت  و ضهمن تول دامهستند ك  مورد استفاده 

و  خها    حفظ و تعهادل منهابع آو و   ب یدام یهافراورده

و  یصهنعت  یی،دارو یجنب یهافراورده یدوحش، تول یاتح

كنهد و بهاالخره بها دارا بهودن منها ر      یمه كمهک   یخوراك

 یهها بخشدر  یارز  فراوان یدارا یحیو تفر یباز یعیطب

 یابیاست. به  منظهور دسهت    یو فرهنگ یاجتماع ی،اقتصاد

 یازمنهد موفهق و كارآمهد، مرتعهداران ن    یهیی ربرنام  یکب  

 یهد و تول یهاهی از درصد پوشش گ یقبهنگام و دق اتاطالع

كهار الزم اسهت كه  ابتهدا      ینا یعلوف  مراتع هستند و برا

 شود.  ی ته یاهیگ یهایپت ۀنقش

 یهههایههپت ۀنقشهه یهۀ ته یبههرا یمختلفهه یهها رو 

 تهیۀ یها توان ب  رو  یممورد  ینوجود دارد. در ا یاهیگ

 ههای  عکهس  ،یبه  رو  ئوومرفولهوئ   یاهیپوشش گ ۀنقش

 ۀنقشه اشاره كهرد.   یاماهواره یهادادهو استفاده از  ییهوا

از  یو مله  یا منطقه   یییربرنام مراتع در  یاهیگ یهایپت

 ۀجامعه به    یهاهی گ یهپ اسهت. ت  برخوردار یخاص یتاهم

ههر واحهد    غالباً .منطق  اشاره دارد یکمشخص در  یاهیگ

امکهان   یشهود وله  مهی مشخص  یپت یک یلۀوسب   یاراض

وجهود   یواحهد اراضه   یهک در  یهی ن یهپ ت یکاز  یشدارد ب

هها،  یهپ ت یهک و تفک یصدر تشهخ  مؤثرعامل  .داشت  باشد

منطق  را پوشهانده   یکغالب هستند ك   یهاگون  یاگون  

باشهند  یمه  یهت قابل رو ییعکس هوا یرو یاآسمان و و از 

 ASTERو  LISS III یههههاسهههنجنده یرتصهههاو .[15]

منهاطق   مرتهع  یهاهی گ هاییپت یتوانند با دقت مناسب یم

. [24] ینهد نما یهک تفک یگررا از همد خشکنیم خشک و 

 یربا اسهتفاده از تصهاو  توان می راجنگل  ییراتتغ همچنین

بهها دقههت مناسههبی  للندسههت و بهها رو  حههداكرر احتمهها

 یصچهههار رو  تشههخمقایسههۀ  .[20]كههرد  یبنههد طبقهه 

پهس از   یهق ، تفرNDVI یهق تفر یر،تصهو  یهق )تفر ییراتتغ

 یبصهر  یهق تفر نشان داد كه  ( یبصر یقو تفر یبندطبق 

( را در گراسهلندها دارا  98/0) یبنهد طبقه  صحت  ینبهتر

بها   یایترانه  مدی زارهها بوته   یهد تول ۀنقش. [22] باشدیم

 یرتصههاو NDVIو شههاخص  یتههوام از بارنههدگ  ۀاسههتفاد

 یكهاربر  ییهرات تغمطالعهۀ   .[21]گردیهد  تهی   یاماهواره

كه    نشان داد ASTERو  TM یربا استفاده از تصاو یاراض

كشهت   یاز تاالو به  اراضه   یاراض یكاربر ییراتتغ یشترب

 یاثرات خشکسال. [25] شده، جنگل و گراسلند بوده است

بررسی گردیهده و   یاماهوارهتاالو با استفاده از تصاویر  بر

به    ،قبل یهاسالپوشش زمین نسبت ب  ك   شدمشخص 

 . [18] شدت آسیب دیده است

نظهارت شهده و نظهارت نشهده      بنهدی طبق ارزیابی 

 نشهههان داد كههه   IRSلندسهههت و  ایمهههاهواره یرتصهههاو

 یبها صهحت بهاالتر    و بهتهر  یجنظارت شده نتا بندیطبق 

. كهاركرد  [4]، دارد نظهارت نشهده   بنهدی طبقه  نسبت ب  

و  یاراضه  یكهاربر  ۀنقشه  ۀتهیه در لندست مناسب تصاویر 

. [23] رسههیده اسههتبهه  اثبههات  كههاربریپهایش تغییههرات  

السهطوح،   یاحتمهال، متهواز   حداكرر یهایتمالگوربی اارزی

 یكهاربر  ۀنقشه  یهۀ تهجههت   یشهر حداقل فاصل  و رو  ف

به    حداكرر احتمال بندیطبق رو   نشان داده ك  یاراض

 همچنهین . [17] باشدمیبندی كننده طبق  ینبهترعنوان 

رقهومی   ههای داده با اسهتفاده از پوشش گیاهی  ۀنقشتهیۀ 

MSS  وTM  با توجه   [12] قرار گرفت  استتأكید مورد .

بهنگهام بهودن،    یهر نظ یامهاهواره  یرتصهاو  یباال یتب  قابل

و  یعپوشهش وسه   ،ایدورهتصویربرداری بودن،  یفیچندط

، [16] یو مکهان  یفهی ط یهک روز افهیون تهوان تفک   یشافیا

مراتهع را داشهت  و    یشو پها  یابیارز ییسنجش از دور توانا

 یرپه  امکهان را  یهاهی گ یهایپتمانند  یاستخراج اطالعات

 یریتدر مهد  یامهاهواره  یهها  داده كهارگیری . به  یدنمایم

دهد ك  یمامکان را  ینا یبخصوص مرتعدار یعیمنابع طب

ك   یاهیگ یها یپت ۀنقشاند  و زمان كم  ینۀهیبا صرف 

 ۀمنطقه  یهک باشهند در   یممرتع  یریتمد یاز موارد اساس

  .دیدست آ  و گسترده ب یعوس
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 روش شناسی. 2

 مورد مطالعه ۀمنطقمعرفی  .1.2

 ینهکتار، ب 11557مورد مطالع  با مساحت  ۀمنطق

´18 º50  30´تا º50 34´و یطول شرق º30   42´تها º30 

در شهرستان بهبهان استان خوزستان واقهع   یعرض شمال

 3/323 یان بهار  سهال   یهانگین (. م1است )شکل  یدهگرد

 7/24ان  یحهرارت سهال   ۀدرجه باران است متوسط  یلیمترم

خشهک  یم نمنطق  خشک و  یماست اقل گرادیسانت ۀدرج

مهورد   ۀعرصه  كلی طوراشد. ب  بیم)دومارتن اصالح شده( 

شهامل   قسمت از س  یواحد اراض ماتینظر تقسمطالع  از 

مراتهع   شهده اسهت.   یلكوهستان، تپ  ماهور و دشت تشک

و از لحها  فصهل    بودهگرم  یاستپیم نمراتع  ءجیمنطق  

(. از نظهر  2باشهد )شهکل   یمه  یمراتع قشالق ءاستفاده جی

تالقهی   ۀمحهدود مورد مطالع  در  ۀمنطقجغرافیای گیاهی 

باشد كه  در  یمدكانی  -تورانی و سودانی -ناحی  ایران  دو

 شود.یمشناخت   یعمان-یجخل یشیرو یۀناحبا نام  یرانا

 

 مورد مطالعه ۀمحدودموقعیت  .1 شکل

 

 

مورد مطالعه ۀمنطقنمایی از . 2 شکل
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 روش کار. 2.2

سهازمان  ) رقهومی  1:25000 یتوپهوگراف  یهانقش 

ماننهد   یازمورد ن یهای الشده و  ی ته (كشور یبردارنقش 

 ۀنقشه  یاز رو یهیان هها و خطهوط م  آبراه  ها، یها، آبادراه

 یتوپهوگراف  ۀنقشه از  ین. همچناستخراج گردید یتوپوگراف

 یهدانی م یهات و انجام عمل ینیزم یتواقع ۀنقش یۀتهجهت 

 1:100000 یاسبا مق یشناس ینزم ۀنقش. یداستفاده گرد

 یهۀ اول ۀنقشه  یۀتهشده و در  ی ته( یشناس ینسازمان زم)

 یرقهوم  یرمورد استفاده قرار گرفت. تصهو  یاهیگ یهایپت

 یختههار بهه ( LDCM) 8لندسههت مههاهوارۀ  OLIسههنجندۀ 

 ی ته 039و  164 یفبا گ ر و رد یبب  ترت 15/04/2015

منطقهۀ  ك  هم زمان با فصل رشد گیاهان مرتع  [10] شد

  هههههایاز نههههرم افیارمههههورد مطالعهههه  مههههی باشههههد. 

 Map Source 6.11.6 ،ARC GIS 10.3  ،ENVI 5.1  در

. ابتهدا بها اسهتفاده از    یهد مراحل مختلف كار اسهتفاده گرد 

 یو توپههوگراف یشناسهه ینزمهه ۀنقشهه ی،امههاهواره یرتصههاو

 یصورت گرفت سهپس طه   یاهیپوشش گ یۀاول یبند یپت

بههار   یهل و اوا1393)اواخهر زمسهتان    ییصحرا یدهایبازد

 یینهها  بنهدی یهپ ها كنترل شده و تیپت( مرز 1394سال 

و مسهاحت ههر    غالب انجام شد یاهیگ یهاگون  یبر مبنا

بهرای   تعلیمهی  ههای نمونه  تعهداد  تیپ محاسهب  گردیهد.   

 ههای بانهد تعهداد   N [1]اسهت   N ×10حداقل  بندی طبق 

 یهاهی گ یهپ . در هر تباشدیم یبندطبق استفاده شده در 

 یتصهادف  تعلیمهی  ۀنمونه  150و در كل منطق   نمون  30

نقهاط   یهایی جغراف یهت موقعو  انتخاو شدشده  یبندطبق 

طهور   به  نقطه   75 ینثبت شد. همچن GPS با استفاده از

 واقعیهت به  عنهوان    نقهاط  یهن شهد و از ا  انتخاوجداگان  

 .[26] ها استفاده شدنقش صحت  ییندر تع ینیزم

 یحنظهور تصهح  م ب  یقتحق ین: در ایرتصو پرداز 

موجهههود و بهههر طهههرف كهههردن   ههههایداده یاتمسهههفر

خطها در   یجهاد كه  ممکهن اسهت باعه  ا     ههایی  یناهنجار

اسهتفاده   1یهک تار ۀعارضه  یقشود از رو  تفر بندی طبق 

 
1 Dark object subtraction 

 یهۀ كلدر  هها یکسهل پارز   ینرو  كمتهر  ین. در ایدگرد

 هابانهد  ههای پیکسهل  تهک  تهک  از و آمده دست ب  هاباند

 یدارا یقتحق ینمورد استفاده در ا یر. تصاوگردید استفاده

مطابقهت بها نقهاط     دلیهل  مختصات بودند امها به    یستمس

مجدد قرار گرفتنهد.   یهندس یحمورد تصح ینی،كنترل زم

 از اسهتفاده  بها  ایمهاهواره  یرهندسهی تصهاو   یحعمل تصح

 توپهوگرافی  ههای نقشه   از آمده بدست زمینی كنترل نقاط

)بهها  GPSو نقههاط ثبههت شههده توسههط  1:25000رقههومی 

RMSE  ی( انجههام شههد و بههرا  یکسههلپ یههکكمتههر از 

اسهتفاده   ی همسها  یکترینمجدد از رو  نید یبردار نمون 

 یو آشکارسهاز  هها یهده پدبهتهر   تفکیهک  منظور . ب یدگرد

 یهاوجود دارد ك  از جمل  رو  یمختلف هایرو  ها آن

 بهرای كهابو   یرنگه  یرتصهو  استفاده ازب  كار گرفت  شده 

. [2] اسهتفاده شهد   یبصر یرتفس هنگامكنتراست  یشافیا

و  یبارزساز ی( براFusionاز رو  ادغام باندها ) ینهمچن

 ماقهدا  ین. بنابرا[19]استفاده گردید  یرقدرت تفس یشافیا

براسههاس بانههد  یبانههدها یرسهها یرمجههدد تصههاو ینیبههازچ

بها   تصهویری  صهورت ب  یینها یجۀنتشد ك   یکپانکرومات

 یرمتر شد كه  نسهبت تصهو    15متر در  15 یکقدرت تفک

باشههد. یکههی از یمهه یبهتههر یههکقههدرت تفک یدارا یهه اول

 ههای داده پهرداز   در هاتکنیکترین و پركاربردترین  مهم

 یگیهاهی و كهاربر   ههای پوشهش  عهۀ مطال یبرا ایماهواره

.  باشهد یمه  ایمهاهواره  تصهاویر  بنهدی طبقه  انجهام   یاراض

منهابع طبیعهی    ۀزمینه در  ایمهاهواره  هایداده بندیطبق 

عمدتاً ب  دو صهورت كلهی نظهارت نشهده و نظهارت شهده       

، 13، 4] محققهین  اكرر نظر از شده نظارت رو . باشدمی

 یهف تعر رو  معمهوالً  ینا یراز ،مقدم است [24، 20، 17

 نظارت هایرو  ب  نسبت هاكالساز  ترییحصحو  یقدق

مراتهع   ۀمحهدود طبق  در  3 یقتحق ین. در ادهدیمشده ن

 یهاهی گ یهها یهپ تمورد مطالع  شناخت  شهد كه  شهامل    

جدا شهد. در   یجنگل و كشاورز ینهمچن باشدیم 3و2و1

 علیمیت هاینمون  پ یرییکتفک یابیارز یبرا یقتحق ینا

 شهده  اسهتفاده  هها كالسه   په یری تفکیک یابیاز رو  ارز

 ۀمحهدود و در  یدگرد ی ته یاراض كاربری نقشۀ ابتدا. است
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نظهارت   یبندطبق و  یمیتعل یهانمون مرتع با استفاده از 

السههطوح  یمتههواز یبنههدطبقهه  یهههایتمالگههورشههده بهها 

(Parallelepiped(  حداقل فاصل ،)Minimum Distance 

to Mean( ماههههاالنوس ،)Mahalanobis Distance ،)

 یعصب ۀشبک(، Maximum Likelihoodحداكرر احتمال )

(Neural Netو ماشهههههه )یبانبههههههردار پشههههههت ین  

(Support Vector Machine ) یهاهی گ یهها یهپ تۀ نقشه 

 یساز ماتر یبندطبق  یجنتا یابیارز یشد. برا ی منطق  ته

 ههای یهار معو  [13] ( اسهتفاده شهد  Error Matrixخطا  )

 كاپههها  یب( و ضهههرOverall Accuracy) یصهههحت كلههه

(Kappa Coefficient  بهها اسههتفاده از مههاتر )خطهها  یس

 محاسب  شد.

 

 . نتایج3
 56/73هکتهار )  6/8506نشان داد ك  حهدود   یجنتا

باشهد. سه    یممرتع  ،مورد مطالع  ۀمنطقدرصد( از سطح 

كه  فهرم رویشهی     یهد در مراتع مشهخص گرد  یاهیگ یپت

 هایعلفیو  یکسال های گراس مراتع منطق  اغلب گیاهان

 (.1جدول) باشدمییکسال  

 مورد مطالعهمنطقۀ های گیاهی تیپمشخصات . 1 جدول

 درصد مساحت مساحت )هکتار( نام تیپ گیاهی تیپ گیاهی

I Stipa capensis 8/1944 86/22 

II Stipa capensis –  Plantago spp 8/897 34/10 

III Physorrhynchus chamaerapistrum – Annual grasses 5682 8/66 

 100 6/8506  جمع كل

 

سههنجندۀ  3و  2، 1نتههایج نشههان داد كهه  بانههدهای 

OLI تهوانیم   بنابراین مهی ، دارای همبستگی باالیی هستند

و نیهازی   بندی استفاده كنیماز یکی از این باندها در طبق 

 3ب  تکرار اطالعهات نیسهت كه  در ایهن تحقیهق از بانهد       

 6از بانهد   7و  6استفاده شد. همچنهین از بهین بانهدهای    

دارای همبسهتگی پهایینی بها     5و  4استفاده شد بانهدهای  

ههها در ضروریسههت كهه  از هههر دوی آن .همههدیگر هسههتند

 تركیهب رنگهی كهابو   بهتهرین  بندی استفاده شهود.  طبق 

بهتر  یجهت جداساز برای تفسیر بصری د ك باشمی 543

همچنههین  (.3شههکل) اسههتفاده شههد یههاهیگ یهههایههپت

هههای گیههاهی از هههای تعلیمههی اخهه  شههده از تیههپ نمونهه 

 (.2جدول پ یری باالیی برخوردار هستند )تفکیک

هههای تیههپ گیههاهی مرتعههی بدسههت آمههده از نقشهه 

متوازی السهطوح   های تمیالگوربندی نظارت شده با  طبق 

(PP( حههههداقل فاصههههل  از میههههانگین ،)MD  فاصههههل ،)

(، شههبکۀ ML(، حههداكرر احتمههال )MAHماهههاالنوبیس)

( SVMپشهتیبان )  ( و ماشین بهردار NNعصبی مصنوعی )

اراو  شده است. همچنین مسهاحت تیهپ ههای     4در شکل

بنههدی نظههارت شههده بهها  گیههاهی بدسههت آمههده از طبقهه  

 اراو  شده است. 1جدولهای م كور در  تمیالگور

نتایج نشان داد ك  بیشترین صحت كلهی و ضهریب   

در تهی  نقشه    OLIبندی تصویر سنجندۀ كاپا برای طبق 

بهرای   865/0درصهد و   5/87های گیاهی به  ترتیهب   تیپ

( مههی باشههد و كمتههرین MLالگهوریتم حههداكرر احتمههال ) 

 571/0درصد و  1/67صحت كلی و ضریب كاپا ب  ترتیب 

 (.5جدول( می باشد )PPای الگوریتم متوازی السطوح )بر
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 مورد مطالعهمنطقۀ تیپ گیاهی نقشۀ و   (543ترکیب رنگی کاذب ) .3لشک

 

 OLIسنجندۀ  ریتصو هایباند نیب یهمبستگ بیضر .2 جدول

 7باند  6باند  5باند  4باند  3باند  2باند  1باند  ضریب همبستگی

 783/0 779/0 639/0 907/0 959/0 990/0 1 1باند 

 814/0 824/0 702/0 905/0 982/0 1 990/0 2باند 

 866/0 883/0 788/0 901/0 1 982/0 959 3باند 

 865/0 923/0 816/0 1 901/0 905/0 907/0 4باند 

 755/0 836/0 1 816/0 788/0 702/0 639/0 5باند 

 965/0 1 836/0 923/0 883/0 824/0 779/0 6باند 

 1 965/0 755/0 865/0 866/0 814/0 783/0 7باند 

 

 OLIسنجندۀ  Jeffries-Matusitaروش بر اساس های تعلیمی نمونه یرپذیکیتفک .2جدول

 پ یریتفکیک طبق  طبق 

 II 994/1تیپ  Iتیپ 

 III 996/1تیپ  Iتیپ 

 999/1 جنگل Iتیپ 

 2 كشاورزی Iتیپ 

 III 999/1تیپ  IIتیپ 

 99/1 جنگل IIتیپ 

 2 كشاورزی IIتیپ 

 999/1 جنگل IIIتیپ 

 2 كشاورزی IIIتیپ 

 2 كشاورزی جنگل
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 OLIتصویر  بندیهای مختلف طبقهالگوریتماز بدست آمده های گیاهی مساحت )هکتار( تیپ. 4 جدول

 طبق 
 بندیهای طبق الگوریتم

PP MD MAH ML NN SVM 
 I 85/4181 71/3223 65/2482 81/1944 18/2295 75/3138تیپ گیاهی 

 II 67/1454 96/1173 23/2137 75/879 08/892 05/769تیپ گیاهی 

 III 55/4400 18/5472 75/5091 06/5682 24/5961 82/5696تیپ گیاهی 

 03/1932 77/2290 66/2999 11/1825 69/1668 87/633 جنگل

 63/27 38/115 02/61 54/27 74/25 28/8 كشاورزی

 

 

 OLIتصویر  بندیهای مختلف طبقهالگوریتمهای گیاهی بدست آمده از تیپنقشۀ  .4 شکل
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 گیاهیهای تیپتهیۀ نقشۀ برای OLI سنجندۀ  یخطا سیجدول ماتر جینتا. 5 جدول

 ضریب كاپا صحت كلی )%( الگوریتم

PP 1/67 571/0 

MD 9/67 577/0 

MAH 1/76 689/0 

ML 5/87 867/0 

NN 1/75 681/0 

SVM 0/74 663/0 

 

 یریگیجهنتبحث و . 4
بها  مراتهع منطقه     یهاهی گ ههای یپت ۀنقش یۀته در

 یتمالگههور 8 لندسههت یامههاهواره یرتصههو یبنههدطبقهه 
كاپا  یبو ضر یصحت كل یشترینب یدارا ML بندی طبق 

 یتمالگههور و باشههدیمهه 867/0درصههد و  5/87 یههببهه  ترت
كاپها   یبو ضر یصحت كل ینكمتر یدارا متوازی السطوح

 یتمالگههور باشههد.یمهه 502/0درصههد و  66 یههببهه  ترت

ههای  الگهوریتم دقت بیشتری نسهبت به     ML بندی طبق 
NN  وSVM لندسههت و  یربهها اسههتفاده از تصههاو. [8] دارد
تهوان جنگهل را از   یمه رو  حداكرر احتمهال   یبند طبق 
 یه  آن را ته ییراتتغ ۀنقشنموده و  یکها تفکیكاربر یرسا

صهحت   سایر مطالعات نیی ازدر همچنین . [20و  5] نمود

شهده اسهت   دقت اسهتفاده   یینتع یكاپا برا یبو ضر یكل
سهطح اعتمهاد به      یهانگر ب یبنهد طبق دقت  [14و  9، 3]

 باشد.یماستخراج شده  ۀنقش
 یبندطبق : رو  I (Stipa capensis) یاهیگ تیپ

ML و  یهد نمایمه  یهک تفک یرا بها دقهت مناسهب    یپت ینا

 یدارنههد ولهه  یههپت یههنا یههکدقههت را در تفک یشههترینب
 I یاهیگ یپسطح ت NNو  MD  ،SVM ،MAHیها رو 
نقشهۀ  گیری شده روی اندازه)مساحت  یتاز واقع یشتررا ب

دههد و  یمه نشهان   (با رو  بصری تهی  شده تیپ گیاهی
 یواقعه  یهیان از م یشترب یاررا بس یپت ینسطح ا PPرو  

 یشهتر باشهد. ب یمه دقهت را دارا   یندههد و كمتهر  یم نشان
  ۀگونههه یهههپت یهههنموجهههود در ا یهههاهیگ یههههاگونههه 

Stipa capensis باشهد كه    یمه  یکسال  یهاگراس یرو سا

تیهپ   یهک و تفک یهد نمایمه  یجهاد را ا یكم یاهیپوشش گ

 باشد.یممشکل  یاماهواره یرتصو یآن بر روگیاهی 
 :II (Stipa capensis – Plantago spp) یاهیگ تیپ

را بها   یهپ ت ینا SVMو   ML ،NN یبندطبق  یهارو 
دقهت را در   یشهترین و ب یهد نمایمه  یهک تفک یدقت مناسب

سهطح   PPو  MD یهها رو  یدارند وله  یپت ینا یکتفک

دههد و رو   یمنشان  یتاز واقع یشتررا ب II  یاهیگ یپت
MAH یواقعه  یهیان از م بیشهتر  یاررا بسه  یهپ ت ینسطح ا 
 یهها گونه   یشهتر دقهت را دارد. ب  یندهد و كمتریمنشان 

،  Stipa capensisۀگونهه یههپت یههنموجههود در ا یههاهیگ
Plantago spp باشههد كهه  یمهه یکسههال  یاهههانگ یرو سهها

تیهپ   یهک و تفک یهد نمایمه  یجهاد را ا یكم یاهیپوشش گ
 باشد.یممشکل  یاماهواره یرتصو یآن بر روگیاهی 

 III (Physorrhynchus یهههههاهیگ تیهههههپ

chamaerapistrum – Annual grasses) : یهههارو 
را  یهاهی گ یهپ ت ینا MDو  ML ،NN ،SVM یبندطبق 

دقهت را در   یشهترین و ب یهد نمایم یکتفک یبا دقت مناسب

 یهپ سهطح ت  MAHرو   یدارنهد وله   یهپ ت یهن ا یکتفک
 PPدههد و رو   یمه نشهان   یهت را كمتر از واقع II یاهیگ

نشهان   یواقعه  یهیان كمتهر از م  یاررا بسه  یهپ ت ایهن سطح 
 یهها گونه   یشترباشد. بیمدقت را دارا  یندهد و كمتر یم
  ۀگونهههههه یههههههپت یههههههنموجههههههود در ا یههههههاهیگ

Physorrhynchus chamaerapistrum  (یهههها  كلمههههو
باشد كه  پوشهش   یم یکسال  یهاگراس یر( و ساگاوگو 

تیهپ گیهاهی    یکو تفک یدنمایم یجادرا ا یشتریب یاهیگ
 یقبله  یهها یهپ تنسهبت به     یاماهواره یرتصو یآن بر رو
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 باشد.یمتر راحت
، MAH یبندطبق  یهارو  یقتحق یجنتا براساس

NN, ML  وSVM   یههکرا در تفک یدقههت قابههل قبههول 
در  و داشهتند مورد مطالعه    ۀمنطقمراتع  یاهیگ یها یپت

دقههت را دارد. از  یشههترینب MLرو  ههها، رو بهین ایههن  
نظهارت شهده، رو  حهداكرر     یبنهد طبق  یهارو  یانم

رو   ینترپراستفادهو  ینتریقدقعنوان  احتمال تاكنون ب

 دركنهد.  یمه  أییدترا  یقتحق ینا یج. ك  نتا[12] باشدیم
 یرمرتههع بهها اسههتفاده از تصههاو یههاهیگ یههپت ۀنقشهه یههۀته

و ضههریب  یصههحت كلهه یدارا ML الگههوریتم ای مههاهواره
نسهبت به     یشهتری درصد( ب 3/84و  91 ب  ترتیب)كاپای 

درصههد( داشههت   6/65و  3/71 بهه  ترتیههب) NN الگههوریتم

باشهند. البته    یمه  یهق تحق ینا یجنتا ؤیدمك   [24] است
بهوده و نشهان    یقتحق ینا یجخالف نتا بر [16و  7] یجنتا
از رو   یشههترب یعصههب ۀشههبکدهههد كهه  دقهت رو   یمه 

 یهل به  دل  تواندمی ینباشد ك  ایم (ML) حداكرر احتمال
پوشهش  فهرم رویشهی   تفاوت مناطق مورد مطالع  از نظهر  

براسهاس  باشهد.  مهورد مطالعه     یهها یكاربرو نوع  یاهیگ
دقهت را   ینكمتهر   MDو  PP یبندطبق  یهارو نتایج 
 دمنطق  دارا بودند و نتوانسهتن  یاهیگ یهایپت یکدر تفک
 هههاییتمالگههور یسههۀمقاكننههد.  یههدرا تول یمناسههب ۀنقشهه
كه    نشهان داد  یاراضه  یكهاربر  ۀنقش یۀتهدر  بندیطبق 

حداكرر احتمهال بهوده و پهس از     بندیطبق رو   ینبهتر
باشهد و  یمه  (MD) یهانگین حداقل فاصل  از م یتمآن الگور

 ینتهر ضهعیف  عنهوان به   (PP) السهطوح  یمتواز یتمالگور
 یهق تحق یهن ا یجك  مشاب  نتها  [17] شد بندیطبق رو  

را در  یبنهد طبقه  صهحت   ینبهتهر  یبصر یقباشد. تفریم
 یرتفسه  تهر مرزهها،  دقیهق و برای تفکیهک   گراسلندها دارد

 اسهت  یازمورد ن بهتر یکتفک ۀانداز دارای ییرتصاو یبصر
خهها ،  یهب تركخشهک  یمهه ن. در منهاطق خشهک و   [22]

تنهک، امکهان اسهتخراج     یهاهی و پوشهش گ  اتمسفر اثرات

 یصاطالعهههات قابهههل اعتمهههاد را كهههاهش داده و تشهههخ 
 یهت درصد را با عهدم قطع  30كمتر از  یاهیگ یها پوشش
از  یهک  یچهه  ینکه  . بها توجه  به  ا   [11] كنهد یمه مواج  
 رزتواننهد مه  ینمه اسهتفاده شهده    یبندطبق  یهایتمالگور

كه  فهرم رویشهی    ، استپی گرمنیم  مراتع یاهیگ یها یپت

باشهد، را  میهای یکسال  علفیها و گراس غالب گیاهان آن
شهود  یمه  یشهنهاد پ یند،نما یکتفک یگراز همد یقبطور دق
از  یامهاهواره  یرتصاو یبندطبق  یرقوم هایرو در كنار 

 یهاهی گ یهها یهپ ت ۀنقشه مرز  یقجهت تدق یبصر یرتفس
 استفاده شود. تهی  شده،

 
 سپاسگزاری

معاونهت   ۀحهوز  یمال یتو حما یبطرح با تصو ینا
)ص( یههاءاالنبخههاتم یدانشههگاه صههنعت یپژوهشهه-یآموزشهه

 است. یدهبهبهان اجرا گرد
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