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 چکیده

انتخاب الگوريتم مناسب باشد لذا  های موضوعي و كارآمد مي شهای، تهیه نق تصاوير ماهواره هدف اصلي از پردازش  

مشکل اصلي  ل حداكثر احتمال های پارامتری از قبیدر روش كند. بندی نقش زيادی در اين امر ايفاء مي طبقه

 بندیطبقه يک روش های عصبي مصنوعيشبکه باشد. های ورودی مييع آماری دادهها به توزوابستگي آن

هدف اين نمايد. ها استخراج ميناپارامتری بوده كه به توزيع خاصي وابسته نیست و توابع مورد نظر را از درون داده

بندی پوشش زمین با بندی شبکه عصبي و حداكثر احتمال جهت طبقهی كارايي دو روش طبقهتحقیق مقايسه

كاربری بندی های مورد نظر جهت طبقههای و نمونهتعیین كالساشد. بای لندست مياستفاده از تصاوير ماهواره

موجود انجام شد و با های هوايي و نقشه کسهای توپوگرافي، عبا استفاده از عملیات میداني، نقشه پوشش زمین

پس از  اعمال دو  استفاده از اطالعات فوق چهار كالس پوشش گیاهي، ساخت و ساز، آب و فضای باز انتخاب گرديد.

، نقشه  OLIهایبا سنجنده 2لندست ایارهالگوريتم شبکه عصبي مصنوعي و حداكثر احتمال  بر روی تصوير ماهو

شامل سه  چند اليه بودكه پرسپترون ساختار شبکه عصبي شبکه  ساحلي اروند تهیه گرديد. نواحي  پوشش زمین

بوده است. برای آموزش شبکه از الگوريتم پس انتشار خطا  ي نرون میاني و چهار نرون خروج 0،  نرون ورودی

بندی مورد ارزيابي قرار گرفت. بر اساس های طبقهدقت روش كمک ضريب توافق كاپا سپس به استفاده شده است. 

. 01/9ضريب كاپا م حداكثر احتمال بانسبت به الگوريت 12/9ضريب كاپا بکه عصبي مصنوعي با نتايج حاصله روش ش

كه بدلیل ناپارامتری و غیرخطي بودن وند داشته است منطقه ساحلي ار بهتری در تهیه نقشه پوشش زمین عملکرد

.باشدهای عصبي ميشبکه
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 مقدمه. 1

و پوشش  كاربری اراضياستقرار و نحوه چگونگي    

برای سازد. در كنار يکديگر يک منظر را مي 9زمین

ر و در راستای مديريت درک بهتر الگوی منظ

 سرزمین و نیل به اهداف حفاظتي، مشخص كردن

پوشش زمین بسیار ضروری كاربری و  يالگوهای مکان

اطالعات جديد و دقیق در  .(Turner, 1988) است

پوشش و كاربری اراضي همواره مورد نیاز مورد 

 گران در تمامي سطوح استگیران و پژوهشتصمیم

(Yuan, 2005). دن موقعیت هر كاربری و مشخص كر

در كنار هم كمک شاياني به مديران  پوشش زمین

 امروزه با پیشرفت  كند.گیری ميمنطقه جهت تصمیم

ای به دلیل های ماهواره، استفاده از دادهآوریفن

يکپارچگي، ويژگیهای خاص خود مانند ديد وسیع، 

های مختلف طیف انرژی استفاده از قسمت

ها، امکان مغناطیسي برای ثبت خصوصیات پديده

و افزارهای كم هزينه افزار و سختماستفاده از نر

ها با استقبال خاصي روبرو داده سريع باعث شده اين

ها تجزيه و تحلیل اين داده .(Zhedifard, 2004)شدند

جهت تعامل انسان با های صحیح  تواند بینشمي

رقومي  .(Brian, 2011)محیط طبیعي را فراهم كند

ای از ديگر مزايای اين تصاوير بودن تصاوير ماهواره

ها، تعیین و است كه امکان بسیاری از تجزيه و تحلیل

-پذير ميرا بر روی تصاوير امکانپردازش كامپیوتری 

امروزه در همه علوم روشهای  .((Rahdari, 2011كند

، آنالیز تشخیصي، بندی نظیر حداكثر احتمالطبقه

ای مورد استفاده قرار شبکه عصبي  بطور گسترده

بندی و تحلیل آن به گیرند. انتخاب روش طبقهمي

 ماهیت متغیرها و شرائط حاكم بر مسئله بستگي دارد

تری نسبت به روشهای متداول لذا اگر روشهای دقیق

دسترس قرار گیرد بطور طبیعي با استقبال مواجه  در

بندی به دو دسته روشهای طبقه .خواهند شد

                                                           
1 -Land Cover and Land Use 

روشهای در گردند. پارامتری و ناپارامتری تقسیم مي

، حداقل فاصله  پارامتری از قبیل حداكثر احتمال

به توزيع آماری  هامشکل اصلي وابستگي اين روش

اثرات مقابل ، هم خطي چندگانه و های ورودیداده

 ,Mirzaiezade) باشدمي بین متغیرهای مستقل

(. لذا محققان در راستای بهبود و توسعه 2014

ای را های گستردهبندی تالش های طبقهتکنیک

های های شبکهتوان از تکنیکانجام دادند كه مي

عصبي مصنوعي، روشهای فازی، شي گرا و ... نام برد. 

وش ناپارامتری بوده های عصبي مصنوعي يک رشبکه

كه به توزيع خاصي وابسته نیست و توابع مورد نظر را 

زماني  نمايد. همچنین ها استخراج مياز درون داده

های مختلف های چند منبعي با مقیاس كه از داده

های متفاوتي ها دارای توزيع شود، اين داده استفاده مي

 های عصبيتوان از شبکهباشند مي نسبت به هم مي

 (Niazi et al, 2010)  كمک گرفت

-نقشه توانای ميتصاوير ماهوارهبندی طبقهبه كمک 

های موضوعي  كه نشان دهنده توزيع جغرافیايي 

تهیه باشند را از قبیل گیاه ، خاک ، آب ميها پديده

 . (Mirzaiezade, 2014 – Lillesand, 1994)نمود

بسیاری از اين روشها اطالعات طیفي  موجود در باند 

دهند و در حقیقت تصوير را مورد استفاده قرار مي

ها به اطالعات بندی تصوير، تبديل دادهفرآيند طبقه

 ,Mountrakis and Ogole) باشدقابل درک مي

 بندی در خاب الگوريتم مناسب طبقهانتلذا . (2011

های  ای، در تهیه نقشه پردازش تصاوير ماهواره

  كند. يفاء ميا باشد نقش مهمي موضوعي و كارآمد مي

بندی تصاوير های طبقهی روشدر رابطه با مقايسه

 های وسیعي انجام گرفته استپژوهشای ماهواره

-ی نه الگوريتم طبقهبه مقايسهيوسفي و همکاران)

ی نقشه كاربری تهیهجهت ای بندی تصاوير ماهواره

اراضي شهرستان نور، را به كار گرفتند كه بر اساس 

شاخص كاپا به ترتیب روشهای ماشین بردار پشتیبان، 
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های عصبي مصنوعي و حداكثراحتمال با شبکه

دارای باالترين دقت  29/9و  21/9، 11/9ضرايب 

در مطالعه  .(Yousefi et al, 2014) بندی بودندطبقه

ای بندی تصاوير ماهوارهدر طبقه همکارانراهداری و 

پناهگاه حیات وحش موته نشان داده شد تکنیک 

و . 19/9اپای بندی حداكثر احتمال با ضريب كطبقه

دارای بیشترين دقت بوده  11/9صحت كلي 

در  نیازی و همکاران . (Rahdari et al, 2011)است

 ای جهت استخراجبندی تصاوير ماهوارهرابطه با طبقه

ی ی كاربری اراضي حوزه سد ايالم به مقايسهنقشه

ال و شبکه عصبي بندی حداكثر احتمروشهای طبقه

كه ضريب كاپای شبکه عصبي  مصنوعي پرداختند

بوده  11/9و اين ضريب برای حداكثر احتمال  21/9

بندی شبکه عصبي از دقت است، لذا تکنیک طبقه

 .(Niazi et al, 2010) بیشتری برخوردار بوده است

بندی حداكثر ی روشهای طبقهآرخي در مقايسه

جهت احتمال، شبکه عصبي و ماشین بردار پشتیبان 

به نتايج ذيل تهیه نقشه كاربری اراضي دشت عباس 

دست يافت، صحت كلي و ضريب كاپا به ترتیب در 

در حداكثر احتمال  10/9،  12/9شبکه عصبي برابر

 20/9، 12/9ار پشتیبان و در ماشین برد 09/9، 29/9

بود. لذا اين مطالعه نشان داد شبکه عصبي قابلیت 

 تهیه نقشه پوشش اراضي با دقت باال را دارد

(Arokhi, 2014).  عاليي روزبهاني و همکاران

الگوريتم شبکه عصبي و حداكثر احتمال را در 

استفاده قرار داد كه ضريب  استخراج اراضي ديم مورد

و در حداكثر احتمال برابر  01/9 كاپا در شبکه عصبي

بود. كه نشان داد شبکه عصبي عملکرد بهتری  12/9

مگیوری و  .(Alaie roozbahani, 2005) داشته است

( در بررسي خود در زمینه 2991همکاران )

ای از دو روش بندی تصاوير ماهوارهآشکارسازی طبقه

شبکه عصبي بازگشتي و كانولوشن استفاده كردند كه 

در هر دو روش به دقت بااليي دست يافتند. صحت 

 12/9كلي  حاصله برای شبکه عصبي بازگشتي برابر 

گرديد. كه بیانگر  11/9و شبکه عصبي كانولوشن 

مناسب بودن هر دو شبکه عصبي و بويژه شبکه 

 عصبي بازگشتي بوده است.

ر بررسي خود در زمینه ( د2991و همکاران ) بوی

عمق زمین لغزش در مناطق كم تهیه نقشه حساسیت 

های شبکه عصبي سان ال ويتنام از مدل آبيحوزه 

پرسپترون چنداليه، ماشین بردار پشتیبان، شبکه 

عصبي پايه شعاعي، رگرسیون لجستیک  كرنل  و 

درخت لجستیک استفاده كردند كه بر اساس شاخص 

اپا شبکه عصبي باالترين دقت را داشت. مقدار ك

ضرائب كاپا ی اين تحقیق برای شبکه عصبي 

، ماشین بردار پشتیبان 19/9پرسپترون چنداليه 

، رگرسیون 20/9، شبکه عصبي پايه شعاعي 22/9

 21/9و درخت لجستیک  20/9لجستیک كرنل 

 بدست آمده است.

 در شناسايي محدوده گندم از ورتي و همکارانم

روشهای شبکه عصبي و حداكثر احتمال كمک 

گرفتند كه شبکه عصبي كارايي بهتری نسبت به 

 ,Murthy et al)حداكثر احتمال از خود نشان داد

های شبکه عصبي، حداكثر الگوريتم لیزارازو .( 2003

بندی گیری را جهت طبقهاحتمال و درخت تصمیم

كاربری اراضي مناطق شهری بکار گرفت. نتايج 

بندی درخت تصمیم قیق نشان داد صحت طبقهتح

 79/9و حداكثر احتمال  11/9، شبکه عصبي07/9

جهت در تحقیق مس  . .(Lizarazo, 2006 )بوده است

تهیه نقشه پوشش و كاربری اراضي به كمک شبکه 

گزارش  22/9بندی برابر عصبي صحت طبقه

تحقیقي تحت  9111در سال  .(Mas, 2003)گرديد

تفصیلي روش عصبي پس انتشار خطا  مقايسة»عنوان 

بندی كاربری اراضي و حداكثر مشابهت جهت طبقه

های  گرفت. دادهصورت   Paolaتوسط « ناحیه شهری

)باندهای  TMباند  1شامل  مورد استفاده 
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كالس مورد نظر  92حرارتي( و هدف استخراج رغی

مشابهت برای  بندی در روش حداكثر بود. دقت طبقه

و  11/9 زشي و آزمايشي به ترتیبهای آمو نمونه

های عصبي همین ارقام به در روش شبکه 21/9

 هدف اين مطالعه .(91)بودند 19/9و  11/9 ترتیب

تعیین كارايي الگوريتم شبکه عصبي مصنوعي جهت 

منطقه ساحلي اروند به  پوشش سرزمینبندی طبقه

های چندطیفي در مقايسه با الگوريتم كمک داده

 Paola and)  مي باشد حداكثر احتمال

Schowengerdt,1997). 

 

 هاروشمواد و . 2

غربههي خلههیج مههورد مطالعههه در شههمال یمنطقههه

رود و  هههای ارونههد رودخانهههسههاحلي  نههواحيفههارس و 

 210بها خهط سهاحلي بهه طهول      اسهت كهه   شیر بهمن

 بهین  كیلهومتر مربهع   9999و مساحت حدود  كیلومتر

52.344529    84.183330و  شمالي و عرض

2.450248   67.158448و  واقهع  شرقي طول

در اين مطالعهه تمهامي اراضهي كهه تحهت       .شده است

شهیر قهرار   ههای ارونهد و بهمهن   رودخانهتآثیر سیستم 

دارند به عنوان نواحي سهاحلي معرفهي شهده انهد. دو     

های سهکونت  ترين كانونشهر آبادان و خرمشهر عمده

انساني در اين ناحیه محسهوب مهي شهوند و  اراضهي     

شیر كه های اروندرود و بهمنكشاورزی حريم رودخانه

ی آنها نخلستان هستند پوشهش گیهاهي غالهب    عمده

 (9شکل)دهند. منطقه را تشکیل مي

 مورد ایماهواره هایداده در انتخاب مهم دو ضابطه

 از قدرت اندعبارت بندیعملیات طبقه در استفاده

 2هاداده مکاني تفکیک و قدرت 9هاداده طیفي تفکیک

توجه به نوع طبقات منطقه و اطالعات موجود، كه با 

-با سنجنده 2ماهواره لندست در اين مطالعه از تصوير

                                                           
1-Spectral Resolution  

2-Spatial Resolution   

كه در  911-91در گذر و رديف  OLI TIRSهای

 9917 مصادف با تیرماه July 2015تاريخ 

ی مذكور سنجنده استفاده گرديد. ،تصويربرداری شده

ها باشد كه از میان آنباند طیفي مي 99دارای 

متر 99با قدرت تفکیک طیفي  2،9،7،1،1،0باندهای 

انتخاب شدند. در ضمن سیستم مختصاتي مورد 

 91زون  WGS-84بیضوی  UTMاستفاده در تصوير 

 باشد.شمالي مي

 

ای با روش حداکثر هبندی تصاویر ماهوارطبقه

 احتمال

يابد در اين روش يک پیکسل به كالسي تعلق مي    

كه بر اساس اطالعات طیفي دارای بیشترين احتمال 

شباهت به آن كالس باشد. در اين روش فرض بر اين 

ی مناطق آموزشي از پراكنش نرمال است كه همه

ها تا حد امکان برخوردار هستند. بنابراين تعداد نمونه

بايد زياد باشد تا تغییرات ويژگیهای طیفي در اين 

بندی  عملکرد اين طبقهی پیوسته قرار گیرد. گستره

برای فرض كنید  باشد. مي 9كننده بر اساس قانون بیز

،iصورت های طیفي را به يک تصوير، كالس

Mi ,...,2,1  بیان كنیم، كه در آنM تعداد انگر بی

ها باشد، احتمال اينکه يک پیکسل در موقعیت كالس

x  بندی شود  طبقهها به يکي از اين كالسد نبتوا

براساس احتمال پسین بیز آن كالس، به صورت زير 

  شود. يعنيبیان مي
)/( xp i , Mi ,...,2,1

                                                           
3
 - Bayes Rule 
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ک نقطه در يموقعیت يک پیکسل به عنوان 

فضای چند طیفي در چنین شرايطي با درجه 

 بندی شود. حال، طبقهروشنايي آن نقطه تعیین مي

براساس حالت زيرا اجرا  ام iاين پیکسل به كالس 

 گردد:مي

 

ijهربرای  Mj ,...,2,1 

ix  
بیشترين احتمالي باشد كه يک  kLاگر  پس 

ماكزيمم  kL گیرد.ام تعلق ميk پیکسل به كالس 

 كالس خواهد بود. يعني  kاحتمال پسین در بین 
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بندی پوشش های مورد نظر جهت طبقهتعیین كالس 

-های میداني متعدد، نقشهزمین با استفاده از عملیات

های هوايي موجود انجام شد و های توپوگرافي، عکس

با استفاده از اطالعات فوق، چهار كالس پوشش 

گیاهي، ساخت و ساز، آب و فضای باز انتخاب 

های پوشش زمین  با تهیه نقشهگرديد.جهت 

و   GPSبازديدهای میداني و به كمک دستگاه 

ای موجود در گیری از تصاوير ماهوارههمچنین بهره

Google earth های موردنظر برداشت شدند كه نمونه

های آموزشي و آزمايشي تقسیم به دو بخش نمونه

های آموزشي جهت آموزش  تصوير گرديدند.  نمونه

ای به كمک دو روش حداكثر احتمال و شبکه ماهواره

های عصبي مصنوعي بکار گرفته شدند. از نمونه

-آزمايشي  نیز برای برآورد دقت نتايج حاصل از طبقه

بندی تصوير انجام شده توسط دو روش استفاده 

در روش حداكثر احتمال ابتدا احتمال اولیه . گرديد

پوشش  برای چهار كالس موجود با استفاده از تقويم

 ه تخمین زده شد. مطالع گیاهي منطقه مورد

 
 های موجود در منطقهاحتمال اولیه كالس .9جدول

 احتمال اولیه نام طبقه

درصد21 پوشش گیاهي  

درصد99 آب  

درصد99 فضای باز  

درصد91 ساخت و ساز  

 

های روش شبکه ای باهبندی تصاویر ماهوارطبقه

 عصبی پرسپترون چندالیه

های اخیر شاهد رشد روزافزون كاربرد در سال   

هوش محاسباتي در حل مسائلي هستیم كه اصال راه 

باشند. حل مشخصي ندارند يا به راحتي قابل حل نمي

تاثیر پارامترهای زياد در برخي فرآيندها و وجود 

پیچیدگي كار ها بر نروابط كامال غیرخطي میان آ

پرسپترون چنداليه برای ايجاد نگاشت افزايد. مي

غیرخطي، پركاربردترين شبکه عصبي در دنیاست. 

شبکه عصبي پرسپترون چنداليه دارای يک اليه 

ورودی، يک يا چند اليه میاني و يک اليه خروجي 

های اليه باشد. هر نرون در هر اليه به تمامي نرونمي

، بردار (W)ماتريس وزن هر اليه بعد متصل است.

bاريبي


a و بردار ورودی


sو خروجي  


مختص 

يک شبکه پرسپترون سه اليه را خود را دارد. شکل 

 .دهدنمايش مي
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                      b


                     a
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های آموزشي از جهت آموزش شبکه اطالعات نمونه

شود و يک الگوی طريق اليه ورودی به شبکه ارائه مي

شود. بعد از ضرب ها به شبکه عرضه ميابتدايي از وزن

طالعات اليه ورودی  در ضرائب وزني ارتباط شدن ا

ی اليه ورودی و میاني اطالعات وارد اليه دهنده

بر روی  (f)میاني شده در اليه میاني يک تابع فعالیت

ردد ومقادير محاسبه شده به اليه گها اعمال ميآن

ی خروجي واقعي و گردد، مقايسهخروجي ارسال مي

ب وزني شبکه شود كه ضرائخروجي مطلوب باعث مي

-تغییر يابد بطوريکه در دفعات بعدی خروجي درست

يابد كه تری حاصل گردد. اين كار تا زماني ادامه مي

های آموزشي مقدار خطای شبکه به ازای تمامي نمونه

معموالً  محاسبه خطای شبکه شبکه به حداقل برسد.

 گیرد.صورت مي RMSEبه كمک شاخص 
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pjY  خروجي مطلوب الگوی :p  در گرهj 

jps :  خروجي محاسبه شده توسط شبکه الگویp در

jگره 

 pn  : تعداد الگوها

on  :تعداد نرونهای اليه خروجي

 صحت و دقتمعیار ارزیابی 

 به تولید شده ینقشه هر از استفاده قابلیت و ارزش

 بدون هانقشه و. دارد بستگي آن صحت یدرجه

 بسیار روش .دارند كمي كاربردیصحت ارزش  تعیین

 9صحت موضوعي تعیین برای استاندارد و معمول

1-Thematic Accuracy

 2خطا ماتريس از استفاده شده بندیطبقه هاینقشه

 به نیاز شده ياد هایصحت نقشه تعیین باشد. درمي

های داده .باشدمي زمیني اطالعات يا 9های مرجعداده

 هایپوشش از نمونه نواحي شامل حقیقت مرجع در

 بازديدهای طريق از معموأل كه باشدمي نظر مورد

در جدول  .گردندمي تهیه هوائي هایعکس و میداني

برای هر  های مجزای هر طبقه بصورت واضح( دقت2)

بندی حداكثر احتمال و شبکه كدام از دو روش طبقه

و خطاهای كاسته  7، با خطاهای افزوده شدهعصبي

ارايه شده است. خطاهای افزوده خطايي است  1شده

ای در يک طبقه در حالي كه كه با اضافه شدن ناحیه

شود و خطاهای متعلق به آن طبقه نباشد بیان مي

شود كه كاسته شده در قالب خطاهايي تعريف مي

ضريب شوند. های متعلق به يک طبقه حذف ميناحیه

بندی ج طبقهكاپا تشريح كننده میزان تطابق بین نتاي

باشد.و واقعیت زمیني مي

 نتایج. 3

ساختار شبکه عصبي مورد استفاده در اين تحقیق 

يک شبکه عصبي پرسپترون  بود كه  يک شبکه سه 

های اليه شامل سه نرون ورودی كه تعداد نرون

 0ای ، ورودی همان تعداد  باندهای تصوير ماهواره

تعداد نرون چهار نرون خروجي كه  نرون میاني و

-های نقشه پوشش زمین ميخروجي تعداد كالس

باشد، حاصل گرديد. برای آموزش شبکه از الگوريتم 

پس انتشار خطا استفاده شده است. بعد از آموزش 

بندی تصوير استفاده شد. شبکه، از آن برای طبقه

بندی نقشه  پوشش سرزمین حاصله از دو روش طبقه

( 2صنوعي در شکل)حداكثر احتمال و شبکه عصبي م

 نمايش داده شده است.

2- Confusion Matrix

3-Reference Data

4-Commission Error

5-Omission Error
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 بندی با روش حداكثر احتمال با احتمال اولیه ب( نقشه طبقه بندی با شبکه عصبينقشه طبقه -( الف2شکل) 

 

پس از  اعمال دو الگوريتم شبکه عصبي مصنوعي و 

ای ، نقشه تصوير ماهوارهحداكثر احتمال بر روی 

پوشش سرزمین منطقه ساحلي اروند تهیه گرديد. 

های سپس به كمک ضريب توافق كاپا دقت روش

بندی مورد ارزيابي قرار گرفت. نتايج حاصل طبقه

 بشرح ذيل بود:
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 بندی حداكثر احتمال و شبکه عصبيدو روش طبقهبرای  هاكالس از كدام هر در صحت میزان و خطاها مقادير (2جدول) 

 

 

شود مي( همانگونه كه مالحظه 2بر اساس جدول)

بندی روش شبکه عصبي صحت و دقت طبقه

-ها  باالتر از روش طبقهمصنوعي در تمامي كالس

های باشد كه از بین كالسبندی حداكثراحتمال مي

مختلف باالترين میزان صحت و دقت مربوط به كالس 

باشد. همپنین بر اساس شاخص پوشش خاک مي

ضريب توافق كاپا، شبکه عصبي مصنوعي با ضريب 

نسبت به حداكثر احتمال با ضريب  12/9اپای ك

از دقت باالتری در تهیه نقشه پوشش  01/9كاپای 

 زمین منطقه ساحلي اروند برخوردار بوده است.

 

 گیریبحث و نتیجه. 4

هدف تحقیق تعیین كارايي الگوريتم شبکه عصبي     

 نواحي پوشش زمینبندی مصنوعي جهت طبقه

های چندطیفي در مقايسه ساحلي اروند به كمک داده

بر اساس نتايج  با الگوريتم حداكثر احتمال بود.

شبکه عصبي مصنوعي با ضريب حاصله روش 

نسبت به الگوريتم حداكثر احتمال با   12/9كاپا

پوشش عملکرد بهتری در تهیه نقشه  01/9ضريب كاپا

كه بدلیل ،منطقه ساحلي اروند داشته است زمین

-های عصبي مين شبکهناپارامتری و غیرخطي بود

ها بستگي باشد لذا دقت روش به توزيع احتمال كالس

های آموزشي و با انتخاب تعداد كافي از داده ندارد

ها دست بندی كالستوان به دقت بااليي در طبقهمي

كه روش حداكثراحتمال يک روش يافت در حالي

ها  اهمیت پارامتری است كه نرمال بودن توزيع كالس

 زيادی دارد.بسیار 

نتايج حاصل از اين تحقیق با بسیاری از تحقیقات    

مطالعه آرخي در ن زمینه مطابقت دارد. مشابه در اي

رابطه با تهیه نقشه كاربری اراضي دشت عباس 

( نشان داد شبکه عصبي مصنوعي با 2997ايالم)

درصد  10درصد و ضريب كاپا  9/12صحت كل 

بردار اشینهای معملکرد بهتری نسبت به روش

يوسفي و  پشتیبان و حداكثر احتمال داشته است.

ی اراضي ( جهت تهیه نقشه كاربر2997همکاران )

ندی را مورد مقايسه روش طبقه ب 1شهرستان نور 

ار قرار دادند كه نتايج تحقیق نشان داد ماشین برد

ه ترتیب نسبت پشتیبان و شبکه عصبي مصنوعي ب

احتمال عملکرد ها از جمله حداكثر ساير روش

به (2999)نیازی و همکاران   اند.تری داشتهمناسب

 Commission كالس پوشش زمین
 )درصد(

Omission )كننده دقت تولید )درصد

 )درصد(

 دقت كاربر)درصد(

شبکه  حداكثر اح

 عصبي

شبکه  حداكثر اح

 عصبي

حداكثر 

 اح.

شبکه 

 عصبي

حداكثر 

 اح.

شبکه 

 عصبي

 1/21 1/09 1/22 9/09 9/99 9/99 1/99 9/21 تجاری(-ساخت و ساز)مسکوني

 11 1/19 2/11 2/21 2/9 2/99 7 9/1 خاک)نواحي باير (

 2/27 1/02 1/21 0/29 9/99 9/91 2/91 9/29 پوشش گیاهي

 9/12 9/21 2/19 1/29 2/1 9/92 1/0 1/97 ها و نواحي ماندابي(آب)تاالب
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بندی حداكثر احتمال های طبقهمقايسه كارايي روش

و شبکه عصبي مصنوعي جهت استخراج نقشه كاربری 

اراضي حوزه سد ايالم پرداختند كه نتايج نشان دا د 

درصد نسبت  21شبکه عصبي مصنوعي با ضريب كاپا 

درصد عملکرد  11ل با ضريب كاپای به حداكثر احتما

همچنین مطالعه عالئي  تری داشته است.بخشرضايت

های ( در ارزيابي الگوريتم2997روزبهاني و همکاران)

شبکه عصبي مصنوعي و حداكثر احتمال بیانگر 

عملکرد بهتر شبکه عصبي مصنوعي با دقت كلي 

درصد در مقايسه با الگوريتم حداكثر احتمال با 21

درصد بوده است. مندوزا و همکاران  01ل دقت ك

های عصبي ( نشان دادند از آنجا كه شبکه2997)

ک ندارند يهای با توزيع پارامترمصنوعي نیازی به داه

های سنتي و پارامتری عملکرد بهتر در نسبت به روش

در سال  دهند.بندی تصاوير از خود نشان ميطبقه

اراضي بندی كاربری تحقیقي جهت طبقه 9111

و همکاران صورت گرفت.  paolaتوسط  ناحیه شهری

 1/21 مشابهت  بندی در روش حداكثر دقت طبقه

 بود درصد 7/19 های عصبي درصد در روش شبکه

تر شبکه عصبي كه بیانگر عملکرد رضايت بخش

صله بر اساس نتايج حا نسبت به حداكثر احتمال بود.

که عصبي الگوريتم شبتوان بیان داشت از تحقیق مي

 عنوان روش مناسب جهت تهیه نقشههمصنوعي ب

گردد. مي پیشنهاد زمین منطقه ساحلي اروند پوشش

ای وير ماهوارهبا استفاده از اين الگوريتم و تصالذا 

به  یتوان در فواصل زماني مناسب نقشهمي مناسب

روز منطقه را تهیه نمود كه كمک شاياني در زمینه 

پوشش گیاهي  مناطق ساحلي،آگاهي از میزان توسعه 

رزی، صنايع شهری و مناطق روستايي شاوو مناطق ك

ها با توجه به . تهیه اين نقشهنمايدفراهم مي را

عنوان منطقه آزاد نوپا و هب اين نواحيموقعیت خاص 

ريزی گشای برنامهتواند راهمي، در حال توسعه

الخصوص سازمان منطقه آزاد های مربوطه عليسازمان

وند باشد. همچنین شايان ذكر است از لحاظ زمان و ار

در تهیه  های سنجش از دورهزينه استفاده از الگوريتم

در چنین های كاربری اراضي و پوشش زمین نقشه

توان با و مي باشدمقرون به صرفه ميبسیار مقیاسي 

های ترين زمان ممکن ويژگيحداقل هزينه و در سريع

.منطقه موردنظر را شناخت

 سپاسگزاری

اين پژوهش با هماهنگي يگان مرزباني خرمشهر، 

های میداني جزيره مینو و آبادان در خصوص عملیات

-در مناطق مرزی انجام گرديد كه از تمامي مساعدت

های صورت گرفته از سوی يگان مربوطه كمال تشکر 

 را داريم.

الزم به ذكر است اين مقاله برگرفته از طرح داخلي  

 و عصبي شبکه هایروش مقايسه "تحت عنوان 

 ساحلي منطقه پوشش بندیطبقه در احتمال حداكثر

"  در دانشگاه علوم و فنونخرمشهر و آبادان

 دریایی خرمشهر می باشد. 
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Abstract

The main purpose of satellite image processing is preparing thematic and efficient maps, so 

choosing appropriate classification algorithm has important role in this case. In parametric 

methods such as maximum likelihood main problem is their dependence on the statistical 

distribution of input data. Artificial neural network is nonparametric classification method 

which is not dependent on any particular distribution and extract desired functions from 

within data. This study aimed to compare the efficiency of neural network and maximum 

likelihood to classify land cover Using Landsat Satellite Images. Determine classes and 

samples to classify  land cover Using field operations, topographic maps, aerial photographs 

and maps were made and  using the above information four classes vegetation cover, 

building, water and outdoor were selected. After applying two algorithms, the neural network 

and maximum likelihood on the Landsat 8 satellite image with OLI sensors, land cover map 

of the arvand coastal area was prepared. Multi-layer perceptron network neural network 

structure consists of three input neurons, seven intermediate neurons, and four output 

neurons. For network training, a back propagation algorithm has been used.  with Kappa 

coefficient, the accuracy of the classification methods was evaluated. Based on the results, 

Artificial neural network method with kappa coefficient of 0.92 in comparison to maximum 

probability algorithm with kappa coefficient of 0.79 has a better performance in providing  

land cover map of the arvand coastal area which is due to Neural network is nonparametric 

and nonlinear. 

Keywords: Land cover, Maximum likelihood, Classification, Khoozestan coast, Artificial neural 

network. 
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