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 :هاي كليديواژه

  كاپا ضريب
 تصوير بندي طبقه

  شدهنظارت يبندطبقه

  ور سنجش از د

  تصوير لندست
 IRSتصوير 

   چكيده
 

ـ جغراف اطالعـات  سـامانه  و دور از سـنجش  همچون ينينو يهايفناور از استفاده  مطالعـه  جهـت  يياي
 زين و ابزار نيا ييكارآ شناخت مستلزم پوشش، نيزم يهانقشه ةيته خصوص به و ياهيگ يهاستمياكوس
ـ م سةيمقا مطالعه نيا انجام از دفه. باشديم هاآن كاربرد يهاروش نيبهتر ييشناسا  سـه  ييكـارآ  زاني
ـ م از فاصله حداقل روش( ياماهواره يهاداده شدهنظارت يبندطبقه جيرا روش  يمتـواز  روش ن،يانگي

 يسـران  و گلـول  شـده  حفاظـت  منطقه ياهيگ يهاگروه صيتشخ در) احتمال حداكثر روش و السطوح
 30 حـداقل  شـعاع  تـا  كـه  يمناطق از يميتعل نمونه 143 منظور نيبد. باشديم) يشمال خراسان استان(

 دستگاه لهيوسه ب هاآن مختصات و يآورجمع دادنديم نشان را ياهيگ يهاگونه از يهمگن بيترك يمتر
GPS ـ جغراف اطالعات سامانه طيمح به و ثبت   ريتصـاو  شـامل  يامـاهواره  يهـا داده. شـد  منتقـل  يياي

ـ  هـر  كـه  بود IRS LISS III و Landsat ETM+ يهاماهواره      ENVI 4.2 افـزار نـرم  از اسـتفاده  بـا  كي
 دو محاسـبه  بـا  يبنـد طبقـه  روش هـر  ييكـارآ  زانيم و گرفته قرار ليتحل و هيتجز مورد و يسازآماده

 جينتـا . ديگرد يبررس) Kappa Coefficient( كاپا بيضر و) Overall Accuracy( يكل صحت شاخص
ـ م نيشـتر يب احتمـال  حـداكثر  روش شده، برده بكار يهاروش نيب در كه دادند نشان     در را دقـت  زاني
 در و) KA=772/0 ،878/0 و OA=19/82 ،35/90( دارد يامـاهواره  يهـا داده گـروه  دو هـر  يبندطبقه
ـ گ يهاگروه يبندطبقه در را دقت زانيم نيكمتر زين السطوحيمتواز روش مقابل  مـورد  منطقـة  در ياهي
 برداشـت  كـه  دهـد مـي  نشـان  جينتا نيا). KA=478/0 ،593/0 و OA= 76/58 ،09/67( داشت مطالعه
 يهاكسليپ از كي هر تعلق احتمال زانيم يبررس و عتيطب در موجود طبقات از يكاف يميتعل يهانمونه
ـ گ يهاگروه يبندطبقه در توانديم يخوب به طبقات، نيا به ياماهواره ريتصاو  منطقـه  در موجـود  ياهي

  .شود اقعو ديمف

 
*مكاتبات الكترونيكي مسئول پست : amirahmadpoor@gmail.com 
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  مقدمه
د و روابط موجـو  یاهیگ يها پوشش يها یژگیشناخت و

ـ و ن یاهیگ يها در بین گونه همـواره مـورد    یطـ یز عوامـل مح ی
ـ ا دلیـل  ).31و  25، 20، 12( شناسان بـوده اسـت   توجه بوم ن ی

د ی، تولیستگاهیاز نظر ز یاهیگ يها اد پوششیت زمیاه توجه،
ن یکـره زمـ   ياهـان بـر رو  یات مهـم گ یگر خصوصیو د يانرژ

ـ به مطالعـه دق  ین شناختیچن. باشد یم اهـان از  یم گیق و مسـتق ی
ازمنـد بـوده   ین يا هاي ویژه ک و با استفاده از ابزار و روشینزد

ر یـ گ نه بر و وقـت ین مطالعات را دشوار، هزیاست که همواره ا
ـ از جملـه اطالعـات مف  . ساخته است کـه جهـت مطالعـه     يدی

 يها شود نقشه پوشش یم هیو ته يآور هاي گیاهی جمع پوشش
 ییهـا و مطالعـات صـحرا    يبردار ازمند نمونهیاست که ن یاهیگ

ـ ها و فنـون جد  امروزه با ورود روش .)33( باشد یم یمختلف د ی
ـ  )40و  38، 28، 18، 6(ی اهیـ گ یشناس در قلمرو بوم تـوان   یم

ـ ا يادیگفت که تا حدود ز افتـه اسـت   ین مشـکالت کـاهش   ی
ها همچنان دست  ن روشیا خودهرچند که مسائل و مشکالت 

  . باشد یم یاهیگ یشناس ده بومیچیار پیبان مطالعات بسیبه گر
ـ بر اسـاس ط فنون سنجش از دور  ف بازتـابش شـده از   ی

ص یافت و تشخین و دریاهان موجود در سطح زمیو گ عوارض
 یاهیگروه گ. کنند یعمل م يا ماهواره يها له سنجندهیها بوس آن

ک منطقه خـاص اشـاره دارد؛   یاهان در یاز گ یبه اجتماع گروه
از طبقــات  ین حــال آن را بــه عنــوان ســطح نامشخصــیدر عــ
از آنجـا کـه هـر    ). 4(کنند  یف میز تعرین یاهیگ یشناس جامعه

ــاز ط یخاصــ یطــول مــوج بازتابشــ يدارا یاهیــگونــه گ ف ی
ـ که جوامـع گ  یصورت باشد، در یم یسیالکترومغناط طبـق   یاهی

 یاهیـ گ يها از گونه یب مشخصیترک يداراه واحد جامعه ینظر
 یابیردها را  توان آن یم خاص يها باشند، با استفاده از سنجنده

ر اســت کــه یپــذ انجــام ین روش در منــاطقیــن ایبنــابرا(کـرد  
). آن موجـود باشـد   یاهین جوامع گیدر ب یخوب يریپذ کیتفک
 يهـا  از گونـه  یب مشخصین است که ترکینجا فرض بر ایدر ا

ـ از ط یمشخصـ  يد الگویبا یاهیگ ـ را ن یسـ یف اکترومغناطی ز ی
ـ . دنجاد کنیا بـر اسـاس    یاهیـ ن از آنجـا کـه جوامـع گ   یهمچن

غالـب   يهـا  ن گونهیشوند و ا یص داده میغالب تشخ يها گونه
ن یجـاد کننـد، بنـابرا   یآن جامعـه ا  يرا برا يا ژهیقادرند جلوه و

گر نشان یکدیرا از  يزیمتما یفیالعمل ط ست عکسیبا یها م آن

ـ  یا يکه برا یروش .دهند رد یـ گ ین منظور مورد استفاده قـرار م
ـ بـه کمـک ا   ).41و  34( اسـت  یفیط يریپذ کیآزمون تفک ن ی
ک جوامع یدر تفک يا ماهواره يها داده ییصورت توانا روش در

ر، نقشـه  یتصو يبند طبقه يها توان با استفاده از روش یم یاهیگ
و با سرعت و دقت  یه راحتمنطقه مورد نظر را ب یاهیجوامع گ

 يهــا روش. )30و  27، 26، 23، 14، 5( ه کــردیــته ییبــاال
نشـده و   نظـارت  يهـا  به دو دسته روش یطور کله ب يبند طبقه

 يهـا  يبنـد  شوند که در طبقـه  یم میشده تقس نظارت يها روش
از طبقـات   ییصحرا يها يبردار شده پس از انجام نمونه نظارت

 ها آنک از یهر  یفیات طیخصوص یعت و معرفیموجود در طب
بـر   يبنـد  افزار، عمـل طبقـه   به نرم) يا ر ماهوارهیتصو يدر رو(

شـده بـه    نظـارت  يبند طبقه. ردیگ یر انجام میتصو یتمام يرو
تـوان   یم ها آنن یتر جیشود که از را یانجام م یمختلف يها روش

ن و روش یانگیـ حداکثر احتمال، حـداقل فاصـله از م   يها به روش
 يدورکـاو  يهـا  گر روشید يکاربردها. السطوح اشاره کرد يمتواز

ــوم گ ــدر عل ــد از یاهی ــات جغراف: عبارتن ــمطالع ــگ يای ، )9( یاهی
 يهـا  رات پوشـش یین تغیی، تع)34و  17، 8( یستیمطالعات تنوع ز

ـ زان تولیـ ش میو پا یابیارز، )46و  13(در طول زمان  یاهیگ د در ی
ف پراکنش اشکال مختلف یتوص ،)47و 19، 7( یاهیگ يها پوشش

  ).36و  32، 1( یاهیگ يها ستمیدر اکوس یشیرو
ـ  یبر ا ج بهتـر در  یبـه نتـا   یابیمنظـور دسـت  ه ن اسـاس و ب

ـ از قب يدتریـ جد يهـا  روش، يا ماهواره يها داده يبند طبقه ل ی
ـ   ئا شیو  ی، شبکه عصبيگرا، فاز کسلیپ وجـود آمـده   ه گـرا ب

ـ  ).50و  49، 46، 45، 42، 39، 15( است ـ   هب  یتمـام  یطـور کل
 يبنـد  ن طبقـه یبر رابطه ب یاهیگ يها گروه يبند طبقه يها روش

ر یتصـاو  يبنـد  هـا و طبقـه   سـت یتوسـط اکولوژ  یاهیجوامع گ
 ندان علوم سنجش از دور تکیـه دارد له دانشمیوسه ب يا ماهواره

قـدرت   عـالوه بـر  ز خود ین موضوع نیاست که ا یهیبد. )40(
 يهـا  به روش يا ماهواره يها داده یفیو ط یمکان يریپذ کیتفک

 35، 16( باشـد  یمز وابسته ین يبند بکار گرفته شده جهت طبقه
بـا صـحت مناسـب،     یجیبه نتـا  یابیدست ينرو برایاز ا. )44و 

 یاهیـ گ يهـا  در مطالعه پوشـش  يدورکاو يها استفاده از روش
ـ و مطالعـات م  يبـردار  ست همراه با انجام نمونـه یبا یم و  یدانی

در هر حال، ). 43(رد ین صورت گیارشناسانه متخصصنظارت ک
ـ ها و ن ن روشیا کارآییزان یم ـ  يهـا  ز دادهی دسـت آمـده از   ه ب
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 يهـا  مختلف جهت انجام مطالعات پوشـش  يا ر ماهوارهیتصاو
قرار  یابیو ارز ید مورد بررسیبااست که همواره  يزیچ یاهیگ
ــگ ــاهواره يهـــا داده .ردیـ از جملـــه  Landsatو  IRS يا مـ

ــابع اطالعــاتیپرکــاربردتر ــگ در مطالعــات پوشــش ین من  یاهی
ها  ن دادهینسبتاً خوب ا یفیو ط یک مکانیقدرت تفک. باشند یم
ـ ار محققـان علـوم گ  یرا در اخت یواند اطالعات مناسبت یم  یاهی

  .ار دهدقر
سه روش  کارآییزان یم یبررس ن مطالعهیهدف از انجام ا

ص یتشخ يبرا يا ماهواره يها شده داده نظارت يبند ج طبقهیرا
در  یدر منطقه حفاظت شده گلول و سران یاهیگ يها گروه

  .باشد یم یاستان خراسان شمال

   ها مواد و روش
  ۀ مورد مطالعهمنطق

در حـدود   یبا مساحت یحفاظت شده گلول و سران ۀمنطق
روان، یشمال شهرستان ش يلومتریک 75هکتار در فاصله  16827

این منطقه . ران قرار داردیا یشمال شرق، یاستان خراسان شمال
کنون گاه به عنوان منطقه حفاظت شده و گاه به تا 1350از سال 

ن مدت بارها محدوده آن یشناخته شده و در ا یعنوان پارك مل
ـ  ن منطقـه یا ییایطول جغراف. افته استیر ییتغ تـا    58° 13'ن یب
ــرق °57 52' ــرض جغراف یش ــو ع ــ ییای ــا  37° 42'ن یآن ب   ت
ــرار دارد یشــمال °37 53' ــا.  )1شــکل ( ق ن منطقــه از نظــر ی

بـه   یداً کوهستانیک منطقه شدیر بوده و یار متغیبس یتوپوگراف
و حداکثر  1340حداقل ارتفاع آن که  يا رود، به گونه یشمار م

باشـــد و ســـطح آن را  یا مـــیـــمتـــر از ســـطح در 2920آن 
. پوشــاند یبــا ارتفاعـات مختلــف مـ   يدیشـد  يهــا ينـاهموار 

 یمرتعـ  يها منطقه اغلب از درختان ارس و گونه یاهیگ وششپ
ن یتـر  از متـراکم  یکـ یتـوان   یل شده است و در واقـع مـ  یتشک

 ین منطقه مشاهده کرد که همگیارس کشور را در ا يها جنگل
 یمتوسـط بارنـدگ  . )3(هستند  Juniprus polycarpusاز گونه 

حداکثر دمـاي  میلیمتر در سال بوده و حداقل و  500تا  400منطقه 
باشد و فصل  گراد میدرجه سانتی+ 25و  - 28سالیانه آن به ترتیب 

همچنـین  . شـود  ماه شـروع مـی   رویشی در آن از اواسط اردیبهشت
هـاي   هایی از این منطقه بـر اسـاس طـرح    کشت یونجه در قسمت

ع طبیعی استان خراسان انجام شده است که منبع بسـیار خـوبی   بمنا
  .)2شکل ( باشد این مطالعه می براي مقایسه نتایج در

  
  یاز منطقه حفاظت شده گلول و سران IRS-P6 LISSIII  ر ماهوارهیت مناطق حفاظت شده در کشور و تصویموقع. 1شکل
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  که با پبکان روي نقشه نشان داده شده است )رنگ سبز روشن( ونجهیخالص  يها کشت. 2شکل

  اي مطالعات کتابخانه
و با اسـتفاده از   GISط یدر مح 1:25000 ینقشه توپوگراف

 يساز و جهت انجام مطالعه آماده یرقوم Arcview3.3افزار  نرم
ن مطالعـه از  یا که در  +Landsat ETM يا ر ماهوارهیتصاو. شد

ـ با قدرت تفک) 6و  5، 4، 3، 2( یپنج باند اصل  30 یک مکـان ی
 آن) متـر  15 یک مکـان یبا قدرت تفک(ک یمتر و باند پانکرومات

ک یـ ک قـدرت تفک یبه  یابیها جهت دست ن دادهیا. استفاده شد
ـ بهتر همراه با  یمکان بـا  مناسـب،   یفـ یک طیـ ک قـدرت تفک ی

 1از باند . )27( ادغام شدندگر یکدیدر  HSVاستفاده از روش 
بـه علـت پـایین    ن ماهواره یا )یمادون قرمز حرارت( 7و  )یآب(

. اسـتفاده نشـد   یاهیـ گ هـا در مطالعـات پوشـش    آن بودن نقش
و نیز تصحیح عمـودي   یک و هندسیومتریحات الزم رادیتصح

)Orthorectification(    و ایـن   بر روي این تصـویر انجـام شـد
بر  یحات هندسیه جهت انجام تصحیپاتصویر ر به عنوان یوتص
ــاو يرو ــت  یر دیتص ــرار گرف ــتفاده ق ــورد اس ــر م ــاو. گ ر یتص

 5و  4، 3، 2 ين مطالعـه از بانـدها  یکه در ا IRS-P6 يا ماهواره
LISSIII )خ یمربوط به تـار ) متر 5/23 یک مکانیبا قدرت تفک

ـ ا .)1جـدول  ( استفاده شد 2007ژوئن  22 ـ هـا ن  ن دادهی ـ ی ه ز ب
ـ و مورد تجز يساز آماده ENVI4.2افزار له نرمیوس ـ ه و تحلی ل ی

  .قرار گرفتند

  میدانی يها داده
ــا ــامل  ن دادهی ــا ش ــه تعل 143ه ــینمون ــه   یم ــه ب ــود ک ب

برداشـت شـد کـه تـا شـعاع حـداقل        یاز نقاط یروش تصادف
ــر 30 ــ يمت ــک تی ــن ی ــشپ همگ ــگ از پوش ــان  را یاهی نش
ــ ــه( داد یم ــردار نمون ــادف يب ــه یتص ــد طبق ــده يبن ــرا. )ش  يب

 IRS LISSIII يا مــاهواره يهــا داده يز بــر رویانجــام آنــال 

ـ عـدد از ا  110تعـداد    یمـ یهـا بـه عنـوان نمونـه تعل     ن نمونـه ی
ــه  ــام طبق ــت انج ــد جه ــارت يبن ــداکثر   نظ ــه روش ح ــده ب ش

ــرایــعــدد ن 33احتمــال اســتفاده شــد و  ــم یبررســ يز ب زان ی
ــه  ــحت طبق ــدب ص ــت   ين ــرار گرف ــتفاده ق ــورد اس ــرا. م  يب

ــا داده ــاهواره  يه ــن +Landsat ETMم ــ ی ــت برخ ــه عل  یز ب
نمونـه   139منطقـه، تنهـا از    یاراضـ  يهـا  يرات در کـاربر ییتغ

ــتفاده شــد  یمــیتعل ــرا 105(اس ــدد ب ــه يع ــد انجــام طبق  يبن
). يبنـد  صـحت طبقـه   یبررسـ  يعـدد بـرا   34شـده و   نظارت

منطقــه  یهکتــار از بخــش غربــ 121الزم بــه ذکــر اســت کــه 
ــرا از دســـترس بـــودن، از  ط دشـــوار و دوریبـــه علـــت شـ
ــات  ــدوده مطالع ــابرا  یمح ــذف و بن ــرا یح ــا ب  16706 ين تنه

مختصــات نقــاط . ه شــدیــته یمــیهکتــار از منطقــه نمونــه تعل
ــه ــردار نمون ــ يب ــه ب ــه   GPSله دســتگاه یوس ــت و ســپس ب ثب

  . وارد شد ییایستم اطالعات جغرافیس یگاه اطالعاتیپا
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 مورد استفاده IRSو   Landsat يا ماهواره يها داده یو مکان یفیک طیقدرت تفک. 1جدول

 )nm(دامنه طیفی   )m(فدرت تفکیک مکانی  باند
Landsat IRS Landsat IRS 

 - 450 - 520  - 30 آبی
 520 - 590 520 - 600  5/23 30 *سبز 
 620 - 680 630 - 690  5/23 30 *قرمز

 770 - 860 760 - 900  5/23 30 *فروسرخ نزدیک
 1550 -  1700 1550 -  1750  5/23 30 *فروسرخ نزدیک
 - 2080 -  2350  - 30 *فروسرخ میانی

 - 1040 -  1250  - 60 فروسرخ حرارتی
 450 – 850 520 - 900  8/5 15 *پانکروماتیک

  باندهاي استفاده شده در این مطالعه .1

  
  يا ر ماهوارهیتصاو يبر رو یاهیجوامع گ يریپذ کیتفک یمراحل انجام مطالعه به منظور بررس. 3شکل

  تحقیقروش 
  ها داده يساز پردازش و آماده شیپ

منطقـه در   یطور که اشاره شد ابتدا نقشـه توپـوگراف   همان
ارتفـاع و نقشـه    یشده و از آن مـدل رقـوم   یرقوم GISط یمح
ر اطالعات ماننـد  یسا. ب منطقه استخراج شدیب و جهت شیش

منطقه  یاراض يها ير کاربریها و سا ، نقشه جادهیشبکه زهکش
 ییجهت انجام مطالعـات صـحرا   یمقدمات يز به عنوان کارهاین

ـ ن يا ر مـاهواره یتصاو. دیه گردیته ح یتصـح  یز از نظـر هندسـ  ی
ـ ومتریکـه از نظـر راد   یشدند؛ در صـورت  تصـحیحات الزم  ک ی

 .انجام شـده بـود   ها آنتوسط سازمان جغرافیایی ارتش بر روي 
ــر  ــه از ف ــورد مطالع ــه م ــس از آن محــدوده منطق ــویپ ر یم تص

که به تراکم پوشـش   NDVIشاخص . برش داده شد يا ماهواره
باشد نیز جهت شناسایی مناطق بدون پوشش  گیاهی حساس می

بـدین  . بکـار رفـت  .) ..ها و  ها، ساختمان ها، صخره آب(گیاهی 
که  NDVIهایی از تصویر مربوط به باند مصنوعی  منظور بخش

دادند  را نشان می 01/0کمتر از  )Digital Number( یعدد رقوم
ـ  .با اسـتفاده از عمـل ماسـک از تصـویر حـذف شـد         ن یهمچن

ر یسـا  يهـا  با داده Landsatک ماهواره یباند پانکرومات يها داده
  ادغـــام و ایـــن  )HSVبـــه روش ( ن مـــاهوارهیـــا يبانـــدها

پـذیري طیفـی آمـاده گردیـد      ها جهت انجام آزمون تفکیک داده
  . )3شکل (
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  ها آوري دادهجمع
 يهـا  نمونه يآور ابتدا اقدام به جمع ییدر مطالعات صحرا

 ک منطقهیست فلورستیل ،ییشناسا شد که پس ازمنطقه  یاهیگ
متعلق بـه   یاهیگونه گ 169ن مطالعه مجموعاً یدر ا. دیگرد یهته

از  یمـ ینمونه تعل 143 .شد ییخانواده شناسا 40جنس و  138
ـ یترک يمتر 30که تا شعاع حداقل  یمناطق را نشـان   یب همگن

قطعه نمونـه   44ها،  ن آنیضمن آنکه از ب ؛دادند برداشت شد یم
ـ ن نــان از یجهـت اطم  )48() رلـووه (بالنکــه  ز بـه روش بـراون  ی

مختصـات  . شـد  يآور جمع یاهیص درست اجتماعات گیتشخ
) متر 4حداکثر  يبا خطا( GPSنقاط توسط دستگاه ی این تمام

ستم اطالعات یل به سیه و تحلیز و تجزیثبت و جهت انجام آنال
  .منتقل شد ییایجغراف

  ها ل دادهیه و تحلیتجز
بـا اسـتفاده از   ) 2جـدول (موجـود در منطقـه    یاهیـ جوامع گ

  بـــر اســـاس ز یـــن شـــده و يآور جمـــع ییصـــحرا يهـــا داده
ـ  ،غالـب  يها گونه  يبنـد  طبقـه  .شـدند ص مشـخ  ،يطـور بصـر   هب

ــارت ــده داده نظ ــا ش ــاهواره يه ــه روش    يا م ــتفاده از س ــا اس   ب
حــداقل فاصــله از ، )Maximum Likelihood( حــداکثر احتمــال

 السـطوح  يو متـواز ) Minimum Distance to Mean( نیانگیم
)Parallelepiped( اســتفاده از  بــامنظــور  نیبــد .انجــام گرفــت

 يهـا  داده يتـا بـرا   105( شـده  يآور جمـع  یمیتعل يها نمونه

Landsat  يهـا  داده يتا بـرا  110و IRS(  يا ر مـاهواره یتصـاو 
به  ها يبند طبقه ک ازیهر  زان صحتیشده و آنگاه م يبند قهطب

 يهـا  داده يبـرا  عـدد  34(مانـده  یباق یمـ یتعل يها کمک نمونه
Landsat  يهــا داده يبــرا عــدد 33و IRS (س ی، مــاتریبررســ

ـ یادل و مقیآن تشک يخطا ـ و ن ب کاپـا یضـر  ،یر صحت کل  زی
 هر طبقه )omission( نسیویام و )comission(یسیون کم يخطا

  .محاسبه شد  هر روش يبرا

  روش حداکثر احتمال
ــدر ا ــای ــه از س ــا ر روشین روش ک ــرا يه ــود ب  يموج

ـ وار یـزان کمـی  تـر اسـت م   قیدق يبند طبقه  یانس و همبسـتگ ی
مناطق نمونـه محاسـبه    يمختلف برا يباندها یفیط يها ارزش

 يبند کسل طبقهیک پیارتباط  يت براین خاصیشود و از هم یم
. شود یز استفاده مین یفیط يها ا نمونهیها  از گروه یکینشده به 

ـ نحـوه توز  یبررسـ  يگر برایان دیبه ب و  یفـ یط يهـا  ع ارزشی
نمونه از  يها از گروه یکیکسل با یک پیارتباط  ياحتمال آمار

انس و یــن کــه خــود واریانگیــانس و بــردار میــکس واریمــاتر
. شود یاستفاده م ،کنند یف میرا تعر یفیط يها ارزش یهمبستگ

ر یتصو يها کسلیک از پیبا استفاده از عامل شدت احتمال، هر 
 يها به گروه ها آنو محاسبه احتمال تعلق  يپس از آزمون آمار

  ).2( ردیگ یروه مربوطه تعلق منمونه، به گ یفیط

 ها هاي آن هاي گیاهی تشخیص داده شده در منطقه به همراه ویژگی لیست گروه. 2جدول

  اختصار   شرح  گروه گیاهی
Acantholimon pterostegium-

Agropyron intermedium  
هاي پـایینی   اغلب در قسمتگندمیان که  هاي بالشتکی و یک جامعه متراکم از گونه

 Ac.pt-Ag.in  .ها در شرق منطقه قرار گرفته است دامنه کوه

Juniprus polycarpus-Agropyron 
intermedium 

جنگل نامتراکم ارس که توسط جامعه متراکمی از گندمیان در بر گرفته شده است و 
 Ju.po-Ag.in  .هاي مقعر منطقه حضور دارد اغلب بر روي شیب

Juniprus polycarpus-
Onobrychis cornuta 

هاي بالشتکی در بر گرفتـه شـده    جنگل نامتراکم ارس که توسط جامعه متراکم گونه
 Ju.po-On.co  .شود هاي جنوبی منطقه دیده می است و اغلب در ارتفاعات بخش

Juniprus polycarpus-Artemisia 
kopetdaghensisi 

شده چوبی در بر گرفته هاي نیمه جامعه متراکم گونهجنگل نامتراکم ارس که توسط 
 Ju.po-Ar.ko  .شودهاي غربی منطقه دیده می است و اغلب در ارتفاعات بخش

Medicago sativa 
هاي اداره منابع طبیعی استان خراسان  هاي خالصی از یونجه که بر اساس طرح کشت

 Me.sa  .انجام شده و اغلب در بخش شرقی منطقه قرار گرفته است
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  نیانگیروش حداقل فاصله از م
کـه   یکسـل یپس از مشخص شدن پ يبند ن روش طبقهیدر ا

هـر طبقـه را بـه خـود      یانتخـاب  يهـا  نمونـه  یفین ارزش طیانگیم
نشـده بـا    يبنـد  کسـل طبقـه  یاختصاص داده اسـت، فاصـله هـر پ   

 یمورد نظر به کالسکسل یشود و پ یسه مین مقایانگیم يها کسلیپ
ن یبه همـ . ن آن داردیانگین فاصله را با میکتریرد که نزدیگ یتعلق م

ر بـه طبقـات مربـوط تعلـق     یهـر تصـو   يهـا  کسـل یب تمام پیترت
  .شوند یر از هم جدا میرند و طبقات مختلف تصویگ یم

  السطوح يروش متواز
طبقات نمونه که  یفین روش ابتدا با توجه به دامنه طیدر ا

 یفـ یط يهـا  انس ارزشیر انتخاب شده است واریتصو يبر رو
شود و سپس با استفاده از حداقل و حـداکثر ارزش   یمحاسبه م

جاد یا ییها یمختلف چهار ضلع يطبقات نمونه در باندها یفیط
ـ  يمواز يها اصطالحاً شبکه ها آنگردد که به  یم . شـود  یگفته م

ته بـه  ر بسـ یتصـو  يهـا  کسـل یپ يمواز يها جاد شبکهیپس از ا
و به  يبند رند طبقهیها قرار گ یک از چهار ضلعینکه در کدام یا

ـ . شوند یک میمنطبق با مناطق نمونه تفک يها گروه  یصحت کل
ک یـ شـده   يبنـد  درست طبقه يها کسلیبرابر با نسبت تعداد پ

 یشـده در تمـام   يبنـد  درسـت طبقـه   يهـا  کسلیطبقه به کل پ
 يبند هر کالس طبقه زان تطابقیس خطا میماتر. باشد یطبقات م

ـ تـوان م  یدهد و در آن م ینشان م ینیت زمیشده را با واقع زان ی
. گر مشاهده کردیک طبقه را در طبقات دی یقرار گرفتن اشتباه

شـده و   يبند درست طبقه يها س خطا درصد کالسیقطر ماتر
ف هر طبقه در یرد( هاي آن میزان خطاي کمیسیون ر سلولیسا

س یستون هر طبقـه در مـاتر  (ن یسیوام يو خطا) س خطایماتر
  ). 29(دهد  میرا نشان ) خطا

ـ  یـ ح کننـده م یز تشـر یکاپا ن ضریب ج ین نتـا یزان تطـابق ب
ـ باشد با توجه بـه ا  یم ینیت زمیو واقع يبند طبقه ن نکتـه کـه   ی

 شـوند  یبوجود آمده، از مالحظات حـذف مـ   یاتفاق يها تطابق
)34( .  

 و بحث جینتا

ص داده شـد  یتشخ یاهیگ گروه 5مورد مطالعه  ۀدر منطق
ـ متغ. آورده شده است 2در جدول نتایج که  از  یکـ یر ارتفـاع  ی

باشـد و از آنجـا    ی میاهیک جوامع گین عوامل در تفکیمؤثرتر
ـ از قب یط توپوگرافیگر شرایرات ارتفاع و دییکه تغ ب و یل شـ ی

ـ ار زیبس یب در منطقه حفاظت شده گلول و سرانیجهت ش اد ی
جاد یرا در منطقه ا يشتریب یستگاهیط تنوع زین شرایا ،باشد یم

 يها ب گونهیشتر در ترکیب یت منجر به ناهمگنیکرده که در نها
ن عامل یو ا گر شده استیکدیجوامع مختلف نسبت به  یاهیگ

در  . سـازد  یسـر مـ  یم یکیهـا را از نظـر اکولـوژ    آن يبنـد  طبقه
ـ هـر   يس خطـا یمـاتر  5تـا   3 هـاي  جدول  يهـا  ک از روشی

  +Landsat ETMيا مـاهواره  يهـا  بـا اسـتفاده از داده   يبند طبقه
ن یشـود بهتـر   یهمانطور که مالحظـه مـ  . نشان داده شده است

شـده بـا    نظارت يبند مربوط به طبقه يبند ج حاصل از طبقهینتا
 یباشد که مقدار صحت کل یاستفاده از روش حداکثر احتمال م

مقابل روش  در. دهد یرا نشان م 878/0 يب کاپایو ضر 35/90
ـ  (ج ین نتـا یتـر  دقت السطوح کم يمتواز و  09/67= یصـحت کل
را ارائه داده است که این نتایج بـا نتـایج   ) 593/0= ب کاپایضر

، جیـا و  )11(، دیالئـت و همکـاران   )10(دیویس و همکـاران  
) 34(و ریچـاردز  ) 24(، کادمون و هاراري کرمر )22(ریچاردز 

   .مطابقت دارد

  با استفاده از روش  يبند دست آمده از طبقهه ج بینتا يب کاپا برایو ضر یس خطا، صحت کلیماتر. 3جدول
  +Landsat ETM يا ماهواره يها له دادهیوسه حداکثر احتمال ب

 (%)واقعیت زمینی   بندي شده طبقه
Ac.pt-Ag.in Ju.po-Ag.in  Ju.po-Ar.ko  Ju.po-On.co  Me.sa  

Ac.pt-Ag.in  67/91  05/2  00/0  00/0  00/0  
Ju.po-Ag.in  64/7  56/83  41/5  50/7  83/0  
Ju.po-Ar.ko 00/0  16/6  79/92  75/8  00/0  
Ju.po-On.co 69/0  22/8  80/1  75/83  00/0  

Me.sa  00/0  00/0  00/0  00/0  17/99  
  878/0: ضریب کاپا        %35/90: صحت کلی
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  با استفاده از روش  يبند دست آمده از طبقهه ج بینتا يب کاپا برایو ضر یس خطا، صحت کلیماتر. 4جدول
  +Landsat ETM يا ماهواره يها له دادهیوسه حداقل فاصله ب

 (%)واقعیت زمینی   بندي شده طبقه
Ac.pt-Ag.in Ju.po-Ag.in  Ju.po-Ar.ko  Ju.po-On.co  Me.sa  

Ac.pt-Ag.in  28/90  44/16  00/0  25/51  00/5  
Ju.po-Ag.in  72/9  81/67  24/43  75/43  00/0  
Ju.po-Ar.ko 00/0  75/15  25/52  00/5  00/0  
Ju.po-On.co 00/0  00/0  50/4  00/0  00/0  

Me.sa  00/0  00/0  00/0  00/0  00/95  
  685/0: ضریب کاپا       %32/74: صحت کلی

  با استفاده از  يبند دست آمده از طبقهه ج بینتا يب کاپا برایو ضر یس خطا، صحت کلیماتر. 5جدول
 +Landsat ETM يا ماهواره  يها له دادهیوسه السطوح ب يروش متواز

 (%)واقعیت زمینی   بندي شده طبقه
Ac.pt-Ag.in Ju.po-Ag.in  Ju.po-Ar.ko  Ju.po-On.co  Me.sa  

Ac.pt-Ag.in  22/97  34/25  32/15  30/44  67/1  
Ju.po-Ag.in  78/2  66/74  68/84  16/53  17/19  
Ju.po-Ar.ko 00/0  00/0  00/0  53/2  00/0  
Ju.po-On.co 00/0  00/0  00/0  00/0  00/0  

Me.sa  00/0  00/0  00/0  00/0  17/79  
  593/0: ضریب کاپا      %09/67: صحت کلی

  
ت روش حداکثر احتمـال و  یتواند به علت ماه ین امر میا

روش . ن مطالعـه باشـد  یدر ا یمیتعل يها نمونه یکاف ز تعدادین
طبقـات   يانس الگوهایانس و هم کواریحداکثر احتمال هم وار

ن، از یبنـابرا . دهـد  یقـرار مـ   یمورد بررس یکم طور هرا ب یفیط
 يتـر  محکـم  يآمـار  ين روش بـر اسـاس پارامترهـا   یآنجاکه ا

هاي بکار بـرده شـده در    در بین روش) 37و  29( استوار است
ـ ا. شـود  یمحسوب م يبند ن روش طبقهیتر قیدقاین مطالعه  ن ی

 يهـا  گر به کم بـودن تعـداد نمونـه   یروش برخالف دو روش د
ــیتعل ــو ن یم ــز توزی ــال یع غی ــا آنرنرم ــ ه ــاس م ــد یحس    باش

  ).42و  21(
 يا مـاهواره  يهـا  داده يبند ج حاصل از طبقهیبر اساس نتا

Landsat مربوط به  يبند ن طبقهیبه روش حداکثر احتمال، بهتر
کـه بـا   %) 17/99= صـحت (باشد  یونجه میخالص  يها کشت

ـ ا یاهیگ تراکم و خلوص پوشش يتوجه به درجه باال ن طبقـه  ی
 یز مربوط بـه طبقـات  یزان صحت نین میکمتر. ه استیقابل توج

ـ ا. باشند یم J .polycarpusگونه غالب  ياست که دارا ن امـر  ی
ـ ا ییارس در اشکوب بـاال  یل قرار گرفتن گونه درختیبه دل ن ی

را در  يا مـاهواره  يهـا  باشد که عمالً قدرت سنجنده یطبقات م
ب از آنجـا  یبه هر ترت. سازد یبا مشکل مواجه م ها آنص یتشخ

ست کـه سـطح   ین يا تراکم درختان ارس در منطقه به اندازه که
تاج پوشش خـود پنهـان   ر یتر را در ز کوتاه يها از گونه یعیوس

ـ قادر بـه تفک  یتا اندازه قابل قبول يا ماهواره يها سازد، داده ک ی
شـود   یکـه مالحظـه مـ   ي طوره هستند و ب ها آن یاهیجوامع گ

  باشـد   یدست آمده نسـبتاً مطلـوب مـ    هب يها يبند صحت طبقه
هاي بکار بـرده شـده نتـایج     در مورد سایر روش%). 83>صحت (

شـود   طور که مشاهده می ده است و همانچندان خوبی بدست نیام
هـا تـا    هرچند میزان صحت کلی و ضریب کاپـا بـراي ایـن روش   

دهـد کـه    ها نشان مـی  بندي باشد، اما جزئیات طبقه حدودي باال می
بنـدي   به هیچ عنوان بـه درسـتی طبقـه    Ju.po-On.coطبقاتی مانند 

  .اند تهاند و در واقع تقریباً در بین طبقات دیگر از بین رف نشده
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شـود   یمشاهده م 8تا  6که در جداول  يطوره ن بیهمچن
 يهـا  داده يحـداکثر احتمـال بـر رو    يبند ج حاصل از طبقهینتا

  هـــا بـــوده  ر روشیتـــر از ســـا قیـــز دقیـــن IRS يا مــاهواره 
و بعـد از آن بـه   ) 772/0= ب کاپایو ضر 19/82=یصحت کل(

  و  47/62= یصــحت کلــ(حــداقل فاصــله  يهــا ب روشیــترت
 76/58= یصحت کل(السطوح  يو متواز) 550/0= ب کاپایضر

ـ  . باشـند  یم) 478/0= و ضریب کاپا کـه مالحظـه   یطور  هامـا ب
بـا اسـتفاده از    يبنـد  طبقـه  يهـا  روش یج تمـام یشـود، نتـا   یم

ـ دق Landsat يا مـاهواره  يهـا  داده هـا بـا    تـر از همـان روش   قی
جـه  یدر نت تواند ین امر میباشد که ا یم IRS يها استفاده از داده

ـ ا) بانـد  6(شتر یب يدخالت تعداد باندها ن مـاهواره در انجـام   ی
  . باشد يبند طبقه

  با استفاده از  يبند دست آمده از طبقهه ج بینتا يب کاپا برایو ضر یس خطا، صحت کلیماتر. 6جدول
  IRS LISSIII يا ماهواره يها له دادهیوسه حداکثر احتمال ب

 (%)واقعیت زمینی   بندي شده طبقه
Ac.pt-Ag.in Ju.po-Ag.in  Ju.po-Ar.ko  Ju.po-On.co  Me.sa  

Ac.pt-Ag.in  60/95  68/8  00/0  00/0  00/0  
Ju.po-Ag.in  00/0  38/64  16/10  94/10  00/0  
Ju.po-Ar.ko 00/0  05/10  81/82  38/9  00/0  
Ju.po-On.co 00/0  85/6  03/7  69/79  00/0  

Me.sa  40/4  05/10  00/0  00/0  00/100  
  772/0: ضریب کاپا       %19/82: صحت کلی

  با استفاده از  يبند دست آمده از طبقهه ج بینتا يب کاپا برایو ضر یس خطا، صحت کلیماتر. 7جدول
  IRS LISSIII يا ماهواره يها له دادهیوسه حداقل فاصله ب

 (%)واقعیت زمینی   بندي شده طبقه
Ac.pt-Ag.in Ju.po-Ag.in  Ju.po-Ar.ko  Ju.po-On.co  Me.sa  

Ac.pt-Ag.in  52/83  51/31  00/0  00/0  00/0  
Ju.po-Ag.in  48/16  68/29  44/23  38/34  00/0  
Ju.po-Ar.ko 00/0  22/29  75/68  63/15  00/0  
Ju.po-On.co 00/0  39/6  81/7  00/50  65/40  

Me.sa  00/0  20/3  00/0  00/0  35/59  
  550/0: ضریب کاپا       %47/62: کلیصحت 

  با استفاده از  يبند دست آمده از طبقهه ج بینتا يب کاپا برایو ضر یس خطا، صحت کلیماتر. 8جدول
  IRS LISSIII يا ماهواره يها له دادهیوسه السطوح ب يروش متواز

 (%)واقعیت زمینی   بندي شده طبقه
Ac.pt-Ag.in Ju.po-Ag.in  Ju.po-Ar.ko  Ju.po-On.co  Me.sa  

Ac.pt-Ag.in  80/97  62/35  25/6  25/6  00/0  
Ju.po-Ag.in  20/2  38/64  75/93  63/90  29/41  
Ju.po-Ar.ko 00/0  00/0  00/0  00/0  00/0  
Ju.po-On.co 00/0  00/0  00/0  13/3  00/0  

Me.sa  00/0  00/0  00/0  00/0  71/58  
  478/00: ضریب کاپا       %76/58: صحت کلی
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  يریگ جهینت
 يهــا داده ییانگر آن بودنـد کــه کـارآ  یــن مطالعـه ب یــج اینتـا 

 یبـه چنـد عامـل اساسـ     یاهیگ يها ص گروهیدر تشخ يا ماهواره
 یو مکـان  یفـ یط يریپـذ  کیزان قدرت تفکیبه جز م. وابسته است

هسـتند،   يا ماهواره يها مربوط به سنجنده يها یژگیها، که از و داده
ن یـی ن عوامل تعیتراز مهم یاهیگ يها درجه خلوص و تراکم گروه

 يهـا  توسـط سـنجنده   یاهیـ گ يهـا  ص پوششیزان تشخیکننده م
ـ با قدرت تفک ییها ار داشتن دادهیبا در اخت. باشند یم يا ماهواره ک ی

 IRSو   Landsatيا مـاهواره  يهـا  باال همچون داده یو مکان یفیط
شـتر بـه مطالعـه    یو با سهولت، دقت و سـرعت ب  یتوان به خوب یم
ـ  يها یژگیو ـ البتـه ا . پرداخـت  یاهیـ سـتم گ یک اکوسی ن امـر در  ی

سـتم  یر است که عوامل مورد مطالعـه در آن اکوس یپذ امکان یصورت
 يهـا  گروه يبند ن نظر جهت طبقهیاز ا. ز خود قابل مطالعه باشندین
ـ نزان درجه خلـوص و تـراکم و   یک منطقه، میدر  یاهیگ ـ ز می زان ی

  . باشد یم یار مهم و اساسیگر بسیکدیاز  ها آن یفیط يریپذ کیتفک
 يهـا  گروه يبند ن نوع روش بکار گرفته شده در طبقهیهمچن

 يطـور ه برخوردار است؛ ب ییت باالیمطالعه از اهم يز براین یاهیگ
ــوع داده   ــه ن ــه ب ــا توج ــه ب ــا ک ــترس، م يه ــدر دس ــوع ی زان و ن

ـ و ن ییصـحرا  يها يبردار نمونه ـ  يهـا  یژگـ یز وی سـتم  یک اکوسی
ن یـ ج اینتـا . را مـورد اسـتفاده قـرار داد    ید روش خاصی، بایاهیگ

مطالعه نشان دادند که استفاده از روش حداکثر احتمال با توجه بـه  
 يبنـد  طبقـه  يج را بـرا ین نتـا یکه دارد بهتر یمستحکم يه آماریپا

ـ ا. دهد یارائه م يا ماهواره يها شده داده نظارت هـر چنـد    ن روشی
ـ اد نینسبتاً ز یمیتعل يها ار داشتن تعداد نمونهیکه به در اخت از دارد ی

رو  روبـه  ییهـا  ياسـتفاده از آن را بـا دشـوار    ين امر تا حدودیو ا
ده یـ ن روش انجامیزان دقت ایش مین امر به افزایهم یسازد، ول یم

  ).4شکل (است 

  

  
  اي بندي نظارت شده تصاویر ماهواره هاي گیاهی موجود در منطقه با استفاده از طبقه تهیه شده از گروههاي  نقشه. 4شکل

 Landsat )الف ( وIRS )ب.(  
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ABSTRACT  
 
Usage of modern technologies such as GIS and RS in plant ecosystems studies and 
especially land cover mapping is needed to recognition of these instruments efficiency 
and also identification of the best methods for applying them. This study aimed to 
compare the efficiency of three common supervised classification methods of satellite 
data (Minimum to Distance, Parallelepiped and Maximum Likelihood) to identification 
of plant groups in Goloul-via-Sarani protected area, Northern Khorasan Province, Iran. 
In order to this, 143 training samples (>30m2) were collected from areas that shown a 
homogenous plant species composition. These data recorded by GPS device and so 
transported to a GIS database. Satellite data included Landsat ETM+, and IRS-P6 LISS 
III that were prepared and analyzed by ENVI 4.2 software. Amount of efficiency for 
each method was evaluated by measurement of overall accuracy (OA) and Kappa 
coefficient (KC) criteria. Results showed that ML method makes the highest accuracy 
for two data series (OA=90.35, 82.19 and KC=0.878, 0.772 for Landsat and IRS data 
respectively). In the face, PP method showed the worst results (OA=67.09, 58.76 and 
KC=0.593, 0.478). These results suggested that collection of sufficient training samples 
from natural classes and surveying probability of image pixel's dependency on these 
classes can be useful for classification of plant groups. 
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