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 چكیده
حوزه  از موضوعات مهمجهت نظارت بر کشت و پوشش مناطق تهیه نقشه کاربری اراضی و پایش مداوم عوارض زمین 

ای و برداشت زمینی  بازدید منطقهسنتی . به علت زمانبر و هزینه بر بودن روش رود و منابع طبیعی به شمار میکشاورزی 
از یکدیگر تفکیک  ای متفاوته تا کاربری و طیفی باال بهره بردزمانی ، مکانیهای  ای با قابلیت بهتر است از تصاویر ماهواره

سنجابی واقع در شهرستان روانسر -روانسربه منظور تهیه نقشه کاربری اراضی دشت  قیتحق نیدر ا. و شناسایی شوند

 یها روشکارایی استفاده و  2Aسنتینل ای تک زمانه تصویر ماهوارهمتری  21 متری و 11باندهای از  استان کرمانشاه

معیارهای صحت با استفاده از فاصله تا میانگین و ماشین بردار پشتیبان  حداقل، حداکثر احتمال شده نظارت بندی طبقه

با صحت  ماشین بردار پشتیباننتایج حاصل از این مقایسه نشان داد که روش  .مورد ارزیابی قرار گرفت ضریب کاپا کلی و

 .ا دارده تری نسبت به سایر الگوریتم نتایج مطلوب 1.4280 یو ضریب کاپادرصد  44.81کلی 

فاصله، ماشین بردار  حداقل، حداکثر احتمال، ای ماهواره بندی تصویر طبقهاربری اراضی، نقشه ککلیدی:  گانواژ

 2سنتینلپشتیبان، 

 

 مقدمه -1
هر ساله  دارد. یمهم گاهیجا یاراض یکاربر راتییتغ یاطالعات کشت هر منطقه و بررس ن،یعوارض زم شیامروزه پا

 رییخواستار کسب اطالع از تغصحیح،  یزیبرنامه ر و تیریمد مناطق،به جهت نظارت بر پوشش مختلف  یها ارگان رانیمد

با  یاراض یهر ساله نقشه کاربر لذا .هستندمناطق از کشت هر بخش  تیو وضع یاهیپوشش گ شیافزا ایکاهش  ،یاراض یکاربر

ای ه پروژه های ترین بخش هزینهاز پر یهای چنین نقشهاغلب تهیه . است ازیمورد ن منطقه یها دهیپد قیدق کیباال و تفک اتییجز

به علت زمانبر بودن و در برداشتن  ینیبرداشت زمهای سنتی  روششود، چراکه  یب موسزیست محیطی و منابع طبیعی مح

در اختیار های  ترین روش ههزینترین و کم  ز سریعای یکی ا های ماهواره . دادهنیست ریپذ امکان یانسان یرویو ن یمال یباال نهیهز

 د.باش یمحققان م

 ایجاد پرونیها و لندستمرسوم همچون  یا ماهواره ریتصاوبا استفاده از متعددی نقشه کاربری اراضی های اخیر  در سال

و دقت  یدوره بازگشت طوالن ،مانند لندست ،به کار برده شده های گذشته که در اغلب پژوهش ای ماهواره ریتصاو شده است.

 اسطهباال برخوردار باشد تا به و یو زمان یمکان ،یفیط کیاز قدرت تفک بایدمورد استفاده  یا ماهواره ریواتص .دارند نییپا یمکان

 شود. این ماهواره از این دست محسوب می 2نلیباشند. ماهواره سنت ییکوتاه قابل شناسا یزمان یها بازهعوارض در  نیشتریآن ب

 11 های کسلیپ ،یمرئ طیف باند از جمله چهار در 2نلیسنت. رود یبه شمار م یفیچندط یربرداریتصو یها ماهواره نیدتریاز جد

دوره بازگشت  ن،ی. عالوه بر ااستلندست  یمتر 31 کسلیپکه کمتر از اندازه  دارد یمتر 21های  باند پیکسل ششو در  یمتر
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2Aنلیسنت
2Bسنتینل و 1

ماهواره  نیا ری. در مجموع تصاواستروزه لندست 10 یروز است که کمتر از بازه زمان 5در مجموع  2

و  Forkuor .دارد ی مشابهها ماهواره ریسا رینسبت به تصاو یباالتر یکیومتریو راد یزمان ،یمکان ،یفیط کیقدرت تفک

 یها از داده بیبه ترت قایواقع در غرب آفر نافاسویکشور بورک یاراض یکاربر بندی طبقهبه منظور  2112همکارانش در سال 

 موردنظردر منطقه ها نشان داد  نمودند. نتایج آن استفادهبه صورت جداگانه  2نلیسنت 3لبه قرمز یباندها و 2نلی، سنت4لندست

 یاستفاده از باندها نیهمچناست.  تر قیدرصد دق 5 تماهواره لندس ریتصو یکالس بنداز  2نلیسنت یهمه باندها یکالس بند

 .(2112 ،و همکاران Forkuor) دهد می شیرا افزا ینقشه خروج دقت ،ییبه تنها 2نلیلبه قرمز سنت

مناطق به کار  بندی طبقهجهت  کیکالس یها روش ،جیرا یها ماهواره لهیبه وسدر بیشتر مواقع  به حال تا گریطرف د زا

از  8نظارت شده بندی طبقه نینو یها است که روش یدر حال نی. استندیبرخودار ن یاز دقت کاف همیشه اند که برده شده

 Nisos Elafonisosنقشه پوشش منطقه جهت تهیه  2110و همکارش در سال  Elhag برخوردارند. یا ژهیو یها تیقابل

 نیو ماش 0یمصنوع ی، شبکه عصب5حداکثر احتمال مانند مبنا-کسلیپ یها روشبرخی دقت  ،ترانهیواقع در جنوب غرب مد

 ماشین بردار پشتیباننشان داد که روش  ها آن جی. نتاندبا هم مقایسه کردرا  2نلیسنت یا ماهواره ریتصو یرو 2بانیبردار پشت

 کند یم کیتفک گریکدیدقت از  نیرا با باالتر یعیطب مهیپوشش ن و جنگل ،یها از جمله بخش کشاورز کالس نیشتریب

(Elhag  وBoteva، 2110). 

Rujoiu-Mare  منطقه تپه مانند  ند نقشه پوششنشان داد 2112در سال نیز و همکارانشSubcarpathians  با

برروی  حداکثر احتمالروش با اجرای  Carpathians یمنطقه کوهستان نقشه پوششو  ماشین بردار پشتیبانروش اجرای 

 .(2112 ،و همکاران Rujoiu-Mare) بودند تر قیدق 2نلیسنت های داده

به کار  متداولای  با تصاویر ماهوارهبندی  های طبقه روشانواع ، مناطق مختلفبه منظور تهیه نقشه کاربری اراضی تاکنون 

پژوهش، با  نیدر ااستفاده نشده است.  2ای سنتینل تصویر ماهوارهاند اما در دشت سنجابی واقع در شهرستان روانسر  برده شده

، حداکثر احتمالروش  جمله از بندی طبقه یها روشبرخی مقایسه دقت به  2Aنلیسنتتک زمانه  یا ماهواره ریاستفاده از تصو

 .شود یرداخته مپ بانیبردار پشت نیماش و 4تا میانگینفاصله  حداقل

 
  ها مواد و روش -2

 منطقه مورد مطالعه -2-1
 80 ییایجغراف یها طول نیب ،مربع لومتریک 32۳با مساحت از توابع استان کرمانشاه  در شهرستان روانسر یدشت سنجاب

 قهیدق 53درجه و  38تا  قهیدق 21درجه و 38 ییایجغراف یها و عرض یشرق قهیدق 51درجه و  80تا  قهیدق 21درجه و 

 توسط دشتیبه محدوده دشت ماه جنوب آباد، از لو کوه چا نیالراس کوه خور طبه خ یشرق یاز مرزهاواقع شده و  یشمال

الوند، ) شود یمحدوده م اهیبه ارتفاعات کوه نواوله، کوه سنگ س غرب نامحسوس، از شمال به ارتفاعات کوه بازن و از یها بلندی

 .(13۳0 صحبتلو،) برخوردار است یریاز بارش ساالنه چشمگ تقریباًآن سرد و مرطوب بوده و  یآب و هوا .(1)شکل  (134۳

 .شود شامل میو برخی از حبوبات را  علوفه، جو، ذرتگندم،  عمدهبه طور این منطقه محصوالت زراعی 

                                                
1Sentinel-2A 
2Sentinel-2B 
3Red Edge 
4Supervised Classification 
5Maximum Likelihood Classification 
6Artificial Neural Network Classification 
7Support Vector Machine Classification 
8Minimum Distance to Mean Classification 
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 منطقه مورد مطالعه. موقعیت جغرافیایی 1 شكل

 حداکثر احتمال بندی طبقه -2-2

 نیمناطق نمونه محاسبه و از هم یبرا مختلف یباندها یفیط یها ارزش یهمبستگ و انسیوار یکم زانیمدر این روش 

 شود. یاستفاده م یفیط یها نمونه ایها  از گروه یکینشده به  یبند طبقه کسلیپ کی پذیری تعلقاحتمال  تعیین  یبرا تیخاص

 تا میانگین فاصله حداقلبندی  طبقه -2-3

هر طبقه را به خود اختصاص  یانتخاب یها نمونه یفیارزش ط نیانگیکه م یکسلیپس از مشخص شدن پدر این روش 

که  ردیگ یتعلق م ینظر به کالسمورد کسلیپ ومحاسبه شده  نیانگیم یها کسلینشده با پ یبند طبقه کسلیفاصله هر پ داده،

و طبقات  گرفتهبه طبقات مربوط تعلق  ر،یتصو یها کسلیتمام پ ب،یترت نیبه هم آن دارد. نیانگیفاصله را با م نیتر کینزد

 شوند. یاز هم جدا م ریمختلف تصو

 بندی ماشین بردار پشتیبان طبقه -2-4

 صفحه بهینه به عنوان سطحفتن یک ابر ی آماری است. ایده اصلی آن، یانظریه یادگیر بر مبنایبندی  یک روش طبقه

ها به صورت خطی جداپذیر نباشند،  در صورتی که دادهحاشیه بین دو کالس را بیشینه کند. ای است که  گیری به گونه تصمیم

 .(13۳0 ،رستگار) شود تعیین میفحه بهینه در آن فضا ابر صها با کرنلی غیرخطی به فضای با ابعاد باالتر منتقل شده و  داده

 روش تحقیق -2-۵

از منطقه مورد مطالعه با پوشش ابر کمتر از  38SPDبه شماره تایل  24/3/۳0تاریخ  2Aای سنتینل تصویر ماهوارهابتدا 

مرز پلیگون ناحیه و اطالعات کلی وضعیت کشت  .از سایت سازمان فضایی اروپا دانلود شد و بدون خطای هندسی ده درصد

در ی تصویر ها از پژوهشکده حفاظت خاک و آبخیزداری کشور دریافت گردید. پیش پردازش 13۳0منطقه در سال زراعی 

تصحیح ای سنتینل است، صورت گرفت.  که مخصوص پردازش تصاویر ماهواره SNAPو نرم افزار  5.3محیط نرم افزاری انوی 

و با تغییر  Level2Aبه محصول  Level1Cانجام شد. محصول  SNAPنرم افزار  Sen2Corافزونه  استفاده از بااتمسفری 

ها  متری نمونه برداری مجدد شده و اندازه آن 21های  بازتاب باالی اتمسفر به بازتاب زمینی تبدیل شد. پیکسل ،مقیاس مقادیر

با ایجاد ماسک ابر اثر آن در متری تصویر مورد استفاده قرار گرفت.  11ده باند  در مجموع به این ترتیبمتر تقلیل یافت.  11به 

مناطق های کلی شخم، کشت،  روی تصویر، دسته ی نمونهها های کاربری ها لحاظ نشد. با مشخص کردن پلیگون پردازش

در نرم افزارهای  های نمونه تبیین شده است. مشخصات داده 1در جدول  در منطقه تعریف شد. و یا آیشجاده و بایر-مسکونی
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فاصله تا میانگین و ماشین بردار پشتیبان اجرا  حداقل، حداکثر احتمال شدهبندی نظارت  های طبقه روش QGISو  5.3انوی 

حت کاربر، ، صحت تولید کننده، صضریب کاپا ،کلیشده و دقت هر یک از طریق ماتریس درهمی با استفاده از معیارهای صحت 

الزم به ذکر است به منظور اجرای روش  .(2)شکل مورد ارزیابی قرار گرفتهر کالس  Commissionو  Omissionخطای 

های آموزشی الگوریتم به نرم افزار معرفی  های هر کالس به عنوان داده بندی ماشین بردار پشتیبان، ده درصد پیکسل طبقه

 شدند.
 های تعلیمی مشخصات نمونه( 1جدول )                                 

 )متر مربع( مساحت ها تعداد پیكسل کاربری اراضی

 11324011 113240 شخم

 ۳822211 ۳8222 کشت

 1118111 11181 جاده-مسکونی

 8823111 88231 بایر

 

 گیری نتیجهبندی و  جمع -3
فاصله تا میانگین و ماشین بردار  حداقل، حداکثر احتمالبندی نظارت شده  های طبقه روشدر تحقیق حاضر با اجرای 

 .(2تولید شد )شکل  سنجابی-نقشه کاربری اراضی دشت روانسر ،2Aپشتیبان برروی تصویر ماهواره ای سنتینل

 
بندی نظارت شده سه روش طبقههای کاربری اراضی تهیه شده بر اساس  . نقشه2 شكل  

و  Omission یهاکننده، صحت کاربر، خطا دیصحت تول کاپا، بیضر ،یصحت کل بیضرا جینتا 2در جدول 

Commission  ارائه شده استهای مورد استفاده،  هر یک از روش. 

 

 سنجابی-بندی نظارت شده برای دشت روانسر های طبقه روش ضرایب صحت( 2جدول )
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 صحت کلی Ommision Commision صحت کاربر صحت تولید کننده نام دسته بندی طبقهروش 
ضریب 

 کاپا

 حداکثر احتمال

 ۳.5۳ 21.13 ۳1.81 24.42 شخم

40.331% 1.2۳01 
 12.02 11.2۳ 42.33 4۳.21 کشت

 18.1۳ 4.14 45.41 ۳1.42 جاده-مسكونی

 22.13 8.02 22.42 ۳5.33 بایر

 حداقل فاصله تا میانگین

 10.2۳ 21.10 43.21 2۳.48 شخم

41.43۳0% 1.2255 
 10.1۳ 15.03 43.41 48.32 کشت

 8.80 22.28 ۳5.58 22.20 جاده-مسكونی

 20.4۳ 12.43 23.11 42.12 بایر

 ماشین بردار پشتیبان

 12.44 11.43 42.11 4۳.10 شخم

44.8102% 1.4280 
 11.23 11.22 4۳.20 4۳.22 کشت

 10.۳3 1.11 43.10 ۳۳.44 جاده-مسكونی

 ۳.13 10.22 ۳1.40 43.22 بایر

 

ماشین بردار پشتیبان با صحت کلی روش ناپارامتریک دهد که  نشان میجدول فوق در مقایسه ضرایب صحت  هیجنت

 نیروش ماش اییاز مزا یکی های دیگر از دقت بیشتری برخوردار است. نسبت به روش 1.4280درصد و ضریب کاپای  44.81

، Jensen) را حل کند یمیهای تعل نمونه انیم متعادل ریتواند مشکالت موجود در اختالف غ یاست که م نیا بانیپشت بردار

 آموزشیهای  نمونه نقشه کالس بندی با دقت باالتر با استفاده از هیته تیقابل توان به یماین روش،  اییمزااز دیگر  .(2115

 ،Botevaو  Elhag)این نتیجه با نتایج مطالعات  .(13۳3 ،و همکاران یوسفی) نمود اشارهها  سایر روشکوچک نسبت به 

بعد از روش ماشین بردار پشتیبان، به مطابقت دارد.  (13۳3، و همکاران یوسفی)و ( 13۳5 ،یزارعو  زهیهو یشنان) ،(2110

شخم و اراضی  از طرف دیگرحداکثر احتمال و حداقل فاصله تا میانگین بیشترین دقت را دارند. پارامتریک های  روشترتیب 

کالس کشت زراعی با  عالوه بر این،شدند.  تفکیک با خطای کمتریبا روش ماشین بردار پشتیبان جاده -مناطق مسکونی

ماشین بردار پشتیبان و کالس بایر با اختالف باال نسبت به ماشین بردار پشتیبان، توسط روش حداکثر نسبت به اختالف کم 

 شدند. شناساییبهتر احتمال 
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 یهتا  کنفترانس پتژوهش   نیاستتان کرمانشتاه، نخستت    یسنجاب-در دشت روانسر نیزم یختگیاز نشست و گس ی. گزارش134۳ ،.الوند، ح .1

 ص.1، ایران، کرمانشاه، کرمانشاه یدانشگاه صنعت ران،یمنابع آب ا یکاربرد
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 نامهانیهای سنجش از دور مطالعه موردی )شهرستان روانسر(، پا کیمحصول گندم با استفاده از تکن یآب ازین نییتع .13۳0 ،صحبتلو، ل .8
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بنتدی تصتاویر متاهواره ای در     های مختلف طبقه مقایسه الگوریتم. 13۳3 ش.، و توانگر ،ح.ر.، مرادی ،س. میرزایی،، م.یوسفی، ص.، تازه،  .5
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Classification Accuracy Assesment for Land-use Mapping in 

Ravansar-Sanjabi Plain using Sentinel-2 Satellite Image 
 

Abstract 

Ongoing earth monitoring and mapping land-use for cultivated area and land-cover 

supervision is one of the most important environmental and natural resources projects. 

Since the traditional methods of regional visiting and on-field data taking are time-

consuming and costly, it is preferred to use satellite images with high spatial, time and 

spectural resolutions for dynamical classification and mapping land-uses. In this study, 

for land-use mapping of Sanjabi plain in Ravansar city of Kermanshah province, 10-

meter bands and 20-meter bands decreased to 10-meters of single time Sentinel-2A 

satellite image were used. The efficiency of supervised classification methods including 

Maximum Likelihood, Minimum Distance to Mean and Support Vector Machine using 

overall accuracy and kappa coefficient criteria was assessed. Results of this comparison 

revealed that Support Vector Machine classifier with overall accuracy of 88.41 percent 

and 0.8246 kappa coefficient leads to more satisfying results, rather than other 

algorithms. 

Keywords: land-use map, satellite image classification, Maximum Likelihood, 

Minimum Distance, Support Vector Machine, Sentinel-2 
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