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  چکیده 

ها  آن نیتر از مهم یکیبرخوردارند که  یعیمنابع طب تیریدر مد ییباال اریبس تیدور از قابل از  سنجش ریتصاو

 هیپا اطالعات نیتر یو اساس نیتر از مهم یکی یپوشش اراض يها است. نقشه یاراض ينقشه پوشش و کاربر هیته

 از  سنجش است. یعیمنابع طب نهیبه دهدرست و استفا تیریمد يدر راستا یعیکارشناسان منابع طب ازیموردن

 يبند طبقه يها روش ریاخ يها در سال باشد، یم ینقشه پوشش اراض هیو باارزش جهت ته يضرور يدور ابزار

 هیمتفاوت در ته يها تمیاست تا از الگور يداشته است.الزم و ضرور يریگ چشم شیهم افزا يا ماهواره ریتصاو

 یشبکه عصب تمیدو الگور ییکارا سهیمقاحاضر به  تحقیقمنظور در  نیهم به شود. یبررس ینقشه پوشش اراض

 کیو  یتا شعاع س یضو ارا لیمحدوده شهر اردب ینقشه پوشش اراض هیو حداکثر احتمال در ته یمصنوع

موجود در  يها پوشش نیپژوهش نشان داد که در مناطق ب نیحاصل از ا جینتا است. شده پرداخته يلومتریک

. گردد یمحدوده م حیصح يبند در طبقه ینظم یوجود دارد که سبب اختالل و ب کسانی یفیمحدوده رفتار ط

داده  هیو ته یچشم ریسنجش شد. با استفاده از تفسشده  کار گرفته به يها تمیدو الگور در هر ینظم یب نیا

کاپا و  بیضرچنین  هم حاصل شد. OLI 8ماهواره لندست  ریاز تصو یقابل قبول يبند طبقه قیدق یمیعلت

روش  يبرا 01/93و  90/0و  یمصنوع یروش شبکه عصب يبرا 57/86و  82/0 یینها يها صحت نقشه

 یمصنوع یصحت باالتر روش حداکثر احتمال نسبت به روش شبکه عصب جینتا .دیحداکثر احتمال برآورد گرد

   .دهد یدر محدوده موردمطالعه را نشان م

  

  لیاردب ،یاراض يحداکثر احتمال، کاربر ،یمصنوع ی، شبکه عصبOLIسنجنده کلیدي:  گانواژ

  مقدمه  - 1

 یانسان يها تیو فعال نیاست. اطالع از انواع پوشش سطح زم حیاطالعات به هنگام و صح ازمندین یعیمنابع طب تیریمد

پناه و  ي(علو برخوردار است يا ژهیو تیمختلف از اهم يها يزیر برنامه يبرا هیپا  عنوان اطالعات مختلف به يها در قسمت

 ریاز تصاومختلف با استفاده  یزمان يها دوره یدر  ط نیپوشش سطح سرزم راتییتغ یچگونگ ی). بررس1380،يمسعود

پوشش  يها از نقشه یانواع مختلف توانند یم یرقوم ریخاص تفس يها کیامروزه کاربران با تکن است. يضرور يامر يا ماهواره

  .ندیرا استخراج نما یاراض
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بودن، ارائه اطالعات  یچون رقوم هم يها یژگیسبب داشتن و به يا ماهواره يها دور و داده از  سنجش يراستا فناور نیدر ا

دارا  ها، دهیپد اتیثبت خصوص يبرا سیالکترومغناط فیمختلف ط يها استفاده از قسمت جانبه، همه دیهنگام، فراهم آوردن د به

ارزشمند در  یمنبع اطالعات کیعنوان  به ریتصاو نیمصور باعث شده تا از ا العاتو سرعت انتقال و اط يبودن پوشش تکرار

ها با  آن یپردازش رقومو  ریتصاو نیا يریکارگ به ). Ruscher،1988 و Trumar( گردند یتلق یعیمنابع طب تیریمد

به  زیکه چشم انسان قادر به تما ییها دهیپد اتیجزئ یانسان يضمن به حداقل رساندن خطا شود یمناسب باعث م يها تمیالگور

 يرا که دارا یاراض توان یها م آن يبند و طبقه ریتصاو نیبا استفاده از ا رسد ینظر م به. شوند کیو تفک ییشناسا ست،یها ن آن

 مشابه است را فراهم آورد یاراض يبند همان گروه هیطبقه قرارداد و شرط اول کیو بازتاب مشابه هستند در  یشباهت سطح

از فاکتورها  ياریبس لهیوس است که ممکن است به يا دهیچیپ اریبس ندیفرآ يا ماهواره ریتصاو يبند طبقه ).1383پناه، ي(علو

 يها تالش يبند جهت بهبود طبقه يبند طبقه شرفتهیپ يها کیها و تکن توسعه روش ي. محققان در راستاردیقرار گ ریتحت تأث

و  يمنطق فاز ،یمصنوع یمثل شبکه عصب ییها وجود آمدن روش آن به جهیرا انجام دادند که نت يا و گسترده عیوس

 ییها از مغز انسان شامل نرون شده  يساز هیشب یمصنوع یعصب يها شبکه ).Weng  ،2007و Lu( هوشمند شد يها ستمیس

. شوند یم يبند مینشده تقس و نظارت شده تدسته نظار به دو یکل طور اند و به هم مرتبط شده به ییها وزن قیهستند که از طر

 ینقشه پوشش اراض هیشده است که در ته نظارت یمصنوع یشبکه عصب يها تمیالگور نیتر جیاز را یکی MLP تمیالگور

و حداکثر  یمصنوع یشبکه عصب تمیالگور ییکارا سهیمقا قیتحق نیهدف از ا .Wijaya)، (2006د ریگ یمورداستفاده قرار م

 31و شعاع  لیو حداکثر احتمال در محدوده اردب یمصنوع یبه دو روش شبکه عصب ینقشه پوشش اراض هیاحتمال در ته

  شده است. پرداخته يلومتریک
  

  قیتحق نهیشیپ - 2

در  .)1388ندوشن وهمکاران  ياحمد( ،ینقشه پوشش اراض هیته يبرا یمصنوع یعصب يها استفاده از شبکه نهیدر زم

پرداختند.  یمصنوع یحداکثر احتمال و شبکه عصب يها شهر اراك با استفاده از روش ینقشه پوشش اراض هیبه ته یپژوهش

 بیبدون استفاده از نقشه ش یمصنوع یروش شبکه عصب احتمال،حداکثر  يها حاصله با روش يها نقشه يبند طبقه یصحت کل

  .دیبرآورد گرد 94/  6و  92/  7،  92/  6 بیبه ترت بیبا استفاده از نقشه ش یمصنوع یو شبکه عصب

شهرستان  ینقشه پوشش اراض هیته يو حداکثر احتمال برا یمصنوع یاز دو روش شبکه عصب )1392( و همکاران ياکبر

 97/0کاپا  بیو ضر 98/  24 یبا صحت کل یمصنوع یداد که روش شبکه عصب آمده نشان دست به جیسبزوار استفاده کردند. نتا

  داشته است. 9/0کاپا  بیو ضر 23/94 یروش حداکثر احتمال با صحت کل را نسبت به يعملکرد بهتر
  

  مورد استفاده در پژوهش حاضر هاي روش - 3

  یروش شبکه عصب - 1- 3

است.  هیشکل آن پرسپترون چندال نیتر یرا دارد و عموم تیمحبوب نیتر شیها ب کننده يبند طبقه انیروش در م نیا

شرح و بسط آن  به 1986در سال  امزیلیو و نتونیمطرح کرد و روماهارات، ه 1982را پارکر در سال  پس انتشار تمیالگور

خروجی و  هیال کیورودي،  هیال کیاست و از  يها هیصورت ال به وعی). ساختار شبکه عصبی مصنZurada)  ،1992پرداختند

متفاوت  يها شبکه و با وزن لهیوس ها به که گره باشد ی. هر الیه شامل تعدادي گره یا نرون ماند شده لیمیانی تشک هییک یا چندال

  اند. هم مربوط شده به
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  روش حداکثر احتمال به يبند طبقه - 2- 3

 يآمار يها که داده نیحداکثر احتمال براساس ا يبند طبقه ندیشده است. فرآ نظارت يروش طبقه بند نیتر پراستفاده

در  يمد n يها ستوگرامیبا ه یآموزش يها داده يبرا نی. بنابرااند شده عیصورت نرمال توز به هر کالس در هر باند، يبرا یآموزش

 يها از نمونه دیمعرف آن کالس باشند و در حد امکان با دیبا یآموزش يها نمونه قتیدر حق .ستندیباند منفرد، مناسب ن کی

 کسلیروش پ نیدر ا .ردیقرار بگ یآموزش يها در داخل نمونه یفیط يها گسترده اریبس راتییاستفاده شود تا تغ تر شیآموزش ب

  ).1383پناه، يلو(ع شباهت را به آن داشته باشد نیتر شیه بک ابدی یاختصاص م يا موردنظر به طبقه
  

  ها وشمواد و ر- 4

  مطالعه منطقه مورد - 1- 4

 6' 32“ي  محدوده کیلومتري در 31اي آن (دشت اردبیل) تا شعاع مورد مطالعه شهر اردبیل و اراضی حاشیه محدوده

  نشان داده) 1موقعیت جغرافیایی در شکل ( .بوده استشمالی  48° 29' 26 "تا  48° 3' 27"شرقی و  38° 26' 3“تا  °38

  .شده است

  
  يلومتریک 31) تا شعاع لیآن (دشت اردب ياهیحاش یو اراض لیمورد مطالعه شهر اردب  محدوده - 1شکل 

  روش پژوهش - 4-2

دقت  ي، که دارا 1394سال  رماهیمربوط به  ت Landsat 8 OLIماهواره  ریاز تصاو یاستخراج نقشه پوشش اراض يبرا

 يموردنظر برا يا ماهواره ریابتدا تصو يبند طبقه ندیاستفاده شد. قبل از فرآ ENVI 5.3و از نرم افراز  باشد یمتر م 30 یمکان

حداقل  به يبرا QUAC1 تمیاز الگور ندیفرآ نیکه در ا قرار گرفت یبررس مورد یکیمتر ویو راد یموجود هندس يرفع خطاها

 يها هرکدام از پوشش يباال برا یمیتعل يها شد از نمونه یمرحله سع نیا از استفاده شد. بعد ياتمسفر يخطاها رساندن

 .ردیمورداستفاده قرار گ يبند انجام طبقه يو برا شده هیموجود در منطقه ته

  

  و بحث جینتا - 5

                                                 
1- Quick Atmospheric Correction 
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 یصورت گرفت و نقشه پوشش اراض يبند طبقه ندیفرآ ،ها در هرکدام از پوشش یمیتعل يها مشخص نمودن نمونهبراي 

 جیبهبود نتا يدر انتها برا .دیگرد هیته یو مناطق آب یساخت، مرتع، مرتع متراکم، زراعت آب انسان یکالس نواح 6در 

استفاده  یکاپا و صحت کل بیها از ضر سنجش صحت نقشه يبرا استفاده شد. 3*3به ابعاد  Majority لتریاز ف يبند طبقه

روش  يبرا 01/93و  9/0و  یمصنوع یروش شبکه عصب يبرا 57/86و  82/0 یینها يها کاپا و صحت نقشه بیشد. ضر

 در محدوده مورد یمصنوع یصحت باالتر روش حداکثر احتمال نسبت به روش شبکه عصب جینتا .دیحداکثر احتمال برآورد گرد

و  یمصنوع یشبکه عصب يبه روش ها يبند حاصل از طبقه ندیل از فرآحاص يها نقشه )2(شکل  .دهد یمطالعه را نشان م

  .دهد یرا نشان م یاراض يکاربر يبند دقت طبقه )1( حداکثر احتمال و جدول

  يلومتریک 31) تا شعاع لیآن (دشت اردب اي هیحاش یو اراض لیشهر اردب یاراض يکاربر يها نقشه -2شکل

  در هر دو روش(%) یاراض يکاربر يبند دقت طبقه -1جدول 

 يها تمیالزم است که دقت الگور يا ماهواره ریتصاو يبند طبقه يمناسب برا تمیمهم انتخاب الگور اریبس تیبا توجه به اهم

جهت در پژوهش  نیهم شوند. به ییشناسا قیدق يها تمیو الگور شده یابیو ارز سهیمقا يا ماهواره ریتصاو يبند مختلف طبقه

ها توسط  هرکدام از روش ییپرداخته شد. هرچند توانا یمصنوع یو شبکه عصب حتمالحداکثر ا تمیالگوردقت  یبررس حاضر به

و زراعت  یمناطق آب یموجود در منطقه پوشش اراض يها پوشش نیر بدحاضر  تحقیقاست در  دهیپژوهشگران به اثبات رس

 نیدر منطقه وجود داشت، ا متراکممرتع و مرتع  نیکه ب یمشابه یفیط يها جدا شدند، اما به علت بازتاب ییبا صحت باال یآب

  حداکثر احتمال  شبکه عصبی                                           روش             

تولید دقت  امیشن  کمیشن  دقت کاربر  دقت تولید کاربر دقت   امیشن کمیشن 

41/99  0  0  100  100  مناطق آبی  100 0 59/0  

  90/1  53/1  47/98  10/98  06/2  16/1  84/98  94/97  زراعت آبی

  16/5  01/17  99/82  84/94  48/66  50/10  50/89  52/33  مرتع متراکم

  02/3  90/1  10/98  98/96  08/1  29/9  71/90  92/98  زار دیم

  32/6  17/9  83/90  68/93  41/16  19/4  81/95  59/83  مرتع

  67/24  69/11  31/80  33/75  74/9  73/42  27/57  26/90  ساخت نواحی انسان

 منطقه
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گفت که دقت روش حداکثر احتمال در  توان یم یطورکل اما به را داد. جهینت نیروش حداکثر احتمال بهتر ها در پوشش

 جینتا ادیوابسته بودن ز رینظ یبیهم معا یکه روش عصب باشد یم یباالتر از روش شبکه عصب ENVIدر نرم افراز  يبند طبقه

 تواند یاست که م تمیالگور يبودن اجرا ریگ بر و وقت و زمان یآموزش شبکه عصب ندیمشکل بودن فرآ ،یموزشآ يها به داده

  مواجه سازد. يجد تیاستفاده از آن با محدود

  

  منابع -6

شهر اراك با استفاده از  ینقشه پوشش اراض هیته ". نیجمال الد دیس نیو خواجه الد رضایعل انیانیندوشن مژگان، سف ياحمد .1

 .1388، 98-83). 69.(یعیطب يایجغراف ي، پژوهش ها"و حداکثر احتمال یمصنوع یشبکه عصب يطبقه بند يروش ها

 يشهر شهر سبزوار با استفاده از روش ها یاراض ينقشه کاربر هیته "ابوالقاسم.  ياحمد ریام د،یمج یمیالهه، ابراه ياکبر .2

 .1392 127-148)، 23( 6 طیمح شی، فصل نامه آما"هیپرسپترون چند ال یمصنوع یحداکثر احتمال و شبکه عصب
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Comparison of performance of artificial neural network 
algorithm and maximum likelihood in land cover mapping 

  
Abstract  
 
Remote Sensing images have a very high capability in natural resource management, 
which is the preparation of land cover and land use mapes. land cover maps are one of 
the most important and fundamental factors required by natural resource experts to 
proper management and optimal use of natural resources. Remote Sensing is a 
necessary and valuable tool to creating of land cover map, in recent years the methods 
for classification of satellite imagery have increased. it is necessary to investigate 
different algorithms in land cover mapping. the purpose f this research is to compare the 
efficiency of two Artificial Neural Network (ANN) algorithms and the maximum 
likelihood in mapping land cover of the city of ardabil and land to a radius of thirty- one 
kilometer. the results of this study showed that there are the same ranges of coatings on 
the range of the same spectral behavior that cause disorder in the proper classification of 
the range. this disorder was measured in both the used algorithms. an acceptable 
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classification of landsat 8 sensor satellite imagery has been achieved by using the eye 
interpretation and providing an acceptable classification of the landsat 8 satellite 
satellite image. the kappa coefficient and the final accuracy of maps 0/82 and 86/57 for 
the ANN method and 0/9, 93/01 for the maximum likelihood estimation method shows 
higher accuracy of the maximum likelihood method compared to ANN method in the 
study area. 
Keywords: OLI, Artificial Neural Network (ANN), Maximum Likelihood 
Method, Land Use Map, Ardebil Province 

 

 


