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چکیده
نقشه پوشش زمین ،پراکنش مکانی چشماندازهای مختلف کشاورزی ،منابع طبیعی ،آب و منابع انسانساخت را نشان میدهد و بهعنوان یک ابزار مهم برای مدیریت
و کاهش ریسک در مسائل چالشبرانگیز مانند خشکسالی و اثرات آن ،امنیت غذایی ،کنترل سیل و برنامهریزی شهری ارزشمند است .بهمنظور غلبه بر محدودیتهای
کار میدانی در تهیه نقشه پوشش زمین ،استفاده از تصاویر ماهوارهای بهدلیل دارا بودن دادههای وسیع ،چندطیفی و بهروز مناسب به نظر میرسد .در منطقه
موردمطالعه ،وجود پدیدههای ناهمگن مکانی نیز طبقهبندی پدیدهها را با مشکل مواجه میسازد .هدف اصلی این پژوهش ،تهیه نقشه پوشش زمین با وضوح باال با
کاربرد تصاویر  Sentinel-2Aدر بستر  Google Earth Engineاست .در این رابطه ،سه الگوریتم طبقهبندی جنگل تصادفی ،ماشین بردار پشتیبان و درخت
تصمیم مورد ارزیابی و مقایسه قرار گرفت .شاخصهای متعدد با استفاده از روشهای تبدیل و نسبتگیری طیفی تهیه شد .صحت نقشههای حاصلاز طبقهبندی در
مقایسه با نقشههای مرجع زمینی ارزیابی شد .در رابطه با ارزیابی تکباندها ،بهترین صحت کلی برابر  94درصد با کاربرد شاخص  CVIبهدست آمد .بهترین صحت
کلی و ضریب کاپا بهترتیب برابر  68درصد و  0/68توسط الگوریتم جنگل تصادفی حاصل شد .بنابراین ضمن تأکید بر مزایای  GEEشامل دسترسی آسان به
دادهها و قابلیت پردازش و مقایسه سریع آنها ،میتوان ادعا نمود که تصاویر  Sentinel-2Aبرای تهیه نقشه پوشش زمین ازلحاظ هزینه ،زمان و دقت ،کارآیی
باالیی دارد و این نقشه میتواند برای مدیریت و برنامهریزی منابع مختلف طبیعی و انسانساخت در راستای توسعه پایدار بسیار مفید واقع گردد.
واژههای کلیدی :الگوریتم جنگل تصادفی ،سنجشازدور ،شاخصهای گیاهی ،ضریب کاپا.

مقدمه
پوشش و کاربری زمین عامل مهمی در تحلیلهای

اطالعات دقیق و بهروز کاربری و پوشش زمین یکی از

جغرافیایی و رویکردهای برنامهریزی مکانی بهعنوان متغیری

دادههای ضروری مورد نیاز برنامهریزان و سیاستگذاران برای

پویا و منعکسکننده تعامل بین فعالیتهای اجتماعی -اقتصادی

انجام فعالیتهای مختلف است (.)Malarvizhi et al., 2016

و تغییرات محیطی است (.)Rujoiu-Mare & Mihai, 2016

نقشه کاربری و پوشش زمین میتواند بهعنوان یک داده ورودی

امروزه ،نرخ تقاضای زمین بیش از نرخی است که زمین میتواند

مهم در طیف وسیعی از بخشهای برنامهریزی مورداستفاده قرار

بهطور پایدار ایجاد کند که باعث ایجاد مشکالت جدی پایداری

گیرد و از تصمیمگیری برای اهداف متعدد پشتیبانی کند

در بلندمدت در سراسر جهان میشود .تغییرات کاربری زمین

( .)Hegazy & kaloop, 2015; Yang et al., 2017بهعنوان

بدون در نظر گرفتن پایداری محیطی نیز باعث افزایش تقاضا

مثال ،نقشههای کاربری و پوشش زمین میتواند بهعنوان داده

برای منابع زمین مانند کشاورزی ،مواد معدنی ،خاک و آب

ورودی برای مدلسازی خطرات ،ارزیابی توزیع و

میشود (.)Kaliraj et al., 2017
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انعطافپذیری سامانههای تولید غذا و در نتیجه برنامهریزی

دور موجود را در بستر آن تجزیهوتحلیل کنند ( Gorelick et

مکانی و هدایت و نظارت بر پیشرفت در اجرای اهداف توسعه

 .)al., 2017گزارش شده است که  GEEدر حوزههای مختلف

پایدار باشد ( .)Cf, 2015صحت نقشههای کاربری و پوشش

کشاورزی ،جنگلداری ،بومشناسی ،اقتصاد و پزشکی استفاده

زمین بر صحت نتایج بهدست آمده از مدلها و ابزارهای

شده است و در این میان ،مطالعات کاربری زمین و پوشش

برنامهریزی مکانی تأثیر میگذارد .همچنین ناکارآمدی و یا عدم

گیاهی بیشترین کاربرد را داشتند (.)Tamiminia et al., 2020

وجود نقشههای کاربری و پوشش زمین برای کاربردهای

طبقهبندیهای متعددی برای تولید نقشههای پوشش زمین

منطقهای ،ضرورت ایجاد نقشههای با قابلاطمینان بیشتر برای

توسعه یافته و مورداستفاده قرار گرفته است ،اما عملکرد فردی

استفاده از زمین را نشان میدهد (.)Campos & Brito, 2018

آنها ممکن است با دادههای ورودی ،تعریف کالس مرجع و

تهیه نقشه طبقات پوشش زمین با کار میدانی زمانبر و

شرایط محیطی متفاوت باشد .طبقهبندیکنندهای که برای یک

پرهزینه است .استفاده از دادههای سنجشازدور ماهوارهای یک

منطقه جغرافیایی خاص خوب کار میکند ،ممکن است برای

گزینه عملی برای شناسایی و تهیه نقشه پوشش زمین است

منطقه دیگر خوب عمل نکند .در بسیاری از مطالعات از

( )Rujoiu-Mare & Mihai, 2016و برای غلبه بر فقدان آمارها

طبقهبندیهای ماشین یادگیری مانند  CART ،SVMو RF

و دادههای زمینی ،اغلب از سنجشازدور و تصاویر ماهوارهای

استفاده شده است و بر کارآیی و سودمندی نتایج آنها بهویژه

استفاده میشود ( .)Jain et al., 2017هدف از بهکارگیری

 ،RFتأکید شده است ( Phan et al., 2020; Phiri et al.,

سنجشازدور دستیابی به صحت باال با هزینه کم بسته به قدرت

 RF.)2020یک الگوریتم یادگیری ماشین ناپارامتریک است که

تفکیک دادههای آنها است ( Gallego et al., 2008; Mushtaq

دقت طبقهبندی باالیی را تولید میکند و نتایج مناسبی در

 .)& Asima, 2014اگرچه سنجشازدور یک ابزار ضروری

بسیاری از کاربردهای سنجشازدور نشان داده است ( Sonobe

برای تهیه نقشه پوشش زمین در مناطق و اکوسیستمهای

.)et al., 2017; Yin et al., 2020

مختلف است .بااینحال ،تهیه این نقشه با استفاده از فناوری

از سوی دیگر ،نوع کاربری و پوشش زمین متأثر از عوامل

سنجشازدور همچنان چالشبرانگیز است ( Xiong et al.,

مختلف فیزیکی ،اقلیمی و اجتماعی -اقتصادی بهطور مستقیم

 .)2017; Yin et al., 2020کارآیی سنجشازدور بستگی به نوع

بر وضعیت اجتماعی -اقتصادی مردم محلی در دشت

داده ،هزینه کار زمینی ،تنوع چشماندازها و آنالیز تصاویر دارد.

«شارویران» نیز ازنظر مکانی و زمانی تأثیر میگذارد .با توجه به

همچنین ممکن است دادههای ماهوارهای مؤثری موجود باشد

این مطالب و ضرورت دسترسی به آمارهای بهنگام کاربری و

ولی ازنظر هزینه ،ضمانت دسترسی به آنها وجود نداشته باشد

پوشش زمین در راستای توسعه پایدار و نظر به اینکه مطالعه

(.)Gallego et al., 2008

مستندی برای ارزیابی دادههای  Sentinel-2Aبرای تهیه نقشه

در دسترس بودن تصاویر ماهوارهای رایگان با وضوح

پوشش زمین در منطقه موردمطالعه انجام نشده است ،تحقیق

مکانی و زمانی باال در بستر  GEEفرصتهای جدیدی را برای

حاضر بر این موضوع تمرکز نموده است .اهداف اصلی این

تهیه نقشه کاربری و پوشش زمین ارائه میکند .تصاویر

مطالعه تهیه یک نقشه پوشش با وضوح باال برای یک محیط

ماهوارهای  Sentinel-2نشاندهنده چنین محصولی است که در

ناهمگن در مناطقی از جنوب دریاچه ارومیه با استفاده از

بستر  GEEدر دسترس هستند و برای برنامههای نظارت بر

قابلیتهای بستر  GEEو بهکارگیری تصاویر  Sentinel-2Aو

زمین طراحی و ثابت شده است که برای تهیه نقشه کاربری و

ارزیابی و مقایسه عملکرد سه طبقهبندیکننده پرکاربرد (یعنی

پوشش زمین در مناظر ناهمگن و تکهتکه مفید است ( Clerici

 SVM ،CARTو  )RFبرای طبقهبندی پوشش زمین است.

 ،GEE .)Phiri et al., 2020; et al., 2017یک پلت فرم

مواد و روشها

محاسباتی است که میتواند مشکالت تهیه نقشه کاربری و

منطقه موردمطالعه

پوشش زمین را حل کند و کاربران میتوانند تصاویر سنجشاز

منطقه موردمطالعه (شکل  )0با مساحت  80996هکتار در
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شمال شهرستان مهاباد و جنوب دریاچه ارومیه قرار دارد.

سرد و مرطوب ،متوسط بارندگی سالیانه حدود  991میلیمتر

بخشهای مسطح آن معروف به دشت شارویران است که

و ارتفاع متوسط از سطح دریا  0901متر است .مهمترین

عمدتاً شامل کاربریهای باغی ،زراعت آبی و شورهزارها

محصوالت کشاورزی منطقه نیز عبارتاند از باغات سیب و

است .سایر بخشهای آن نیز عمدتاً زراعت دیم و مرتع

میوههای هستهدار ،غالت و حبوبات ،چغندرقند ،یونجه و

هستند .مناطق مسکونی هم در هر دو بخش وجود دارد .اقلیم

صیفیجات.

شکل  .1موقعیت منطقه موردمطالعه و تصویر ماهوارهای آن ()RGB842

دادههای ماهوارهای

مراتع و زراعت دیم هستند.

در این پژوهش از دادههای ماهواره  Sentinel-2Aدر بستر

پردازش تصاویر :در این تحقیق ،دادههای بدون پوشش ابر

 GEEاستفاده گردید که دارای یک سنجنده چندطیفی با  09باند

سال  1110از ماهواره  01( Sentinel-2 Level 2Aباند در طول

طیفی در محدودههای مرئی ،مادون قرمز نزدیک و مادون قرمز

موجهای متفاوت) از طریق  Google Earth Engineدر دسترس

با طول موج کوتاه با اندازه تفکیکهای  11 ،01و  81متر است.

و پردازش شد .تصحیحات هندسی ،رادیومتری و اتمسفری

زمان پوشش کامل زمین در این ماهواره  01روز است.

روی تصاویر  Sentinel-2 level 2Aانجام شده است که نیازی

روش پژوهش

به تصحیحات بیشتر در اینگونه تحقیقات ندارند ( European

طبقات پوشش زمین :براساس بازدیدها و برداشتهای

 .)Space Agency, 2021با استفاده از مرور منابع مختلف ،طیف

زمینی ،تفسیر چشمی روی تصاویر گوگل ارث و همچنین نظر

وسیعی از تبدیلها و شاخصهای طیفی نیز از باندهای اصلی

کارشناسان محلی جهاد کشاورزی 0 ،طبقه پوشش شناسایی و

استخراج شدند .برای نمونه برخی از این شاخصها همراه با

مورد ارزیابی قرار گرفت که شامل باغات ،مناطق شور و

منبع آنها در جدول ( )0آورده شده است.

سنگالخی ،پدیدههای آبی ،زراعت آبی ،مناطق انسانساخت،
جدول  .1شاخصهای مورداستفاده در پژوهش

شاخص/تبدیل
)Normalized Difference Water Index (NDWI
)Tasseled Cap Transformation (TCT
)Modified Soil-adjusted Vegetation Index (MSAVI
Chlorophyll Vegetation Index
)Normalized Difference RedEdge (NDRE
)Ratio Vegetation Index (RVI
)Difference Vegetation Index (DVI
)Normalized Difference Built-up Index (NDBI
)Principal Components Analysis (PCA
)Normalized Difference Vegetation Index (NDVI

منبع
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نمونههای تعلیمی و اعتبارسنجی :مجموعه دادههای آموزشی

یک الگوریتم یادگیری ناپارامتریک است که اغلب در

و اعتبارسنجی در بستر  GEEو با کمک بازدیدها و برداشتهای

کاربردهای سنجشازدور استفاده میشود .همچنین الگوریتم

زمینی و نظر کارشناسان محلی امور زمین در جهاد کشاورزی،

جنگل تصادفی بهدلیل صحت باالی نتایج طبقهبندی حاصلاز

شناسایی و برچسبگذاری شدند .طبق معمول تخصیص نمونههای

آن ،یکی از پرکاربردترین الگوریتمهای یادگیری ماشین برای

اعتبارسنجی و آموزشی با نسبت  01به )Zurqani et al., 2018( 91

طبقهبندی پوشش زمین با استفاده از دادههای سنجشازدور

و با استفاده از یک شبکه سامانمند انجام شد.

طبقهبندی و ارزیابی صحت :طیف گستردهای از
الگوریتمهای

طبقهبندی

ازجمله

طبقهبندیکنندههای

نظارتشده یادگیری ماشین برای طبقهبندی دادههای
سنجشازدور در تهیه نقشه کاربری و پوشش زمین استفاده شده
است ( .)Wingate et al., 2016الگوریتمهای یادگیری ماشین
از یک رویکرد استقرایی خودکار برای تشخیص الگو در دادهها
استفاده میکنند .پس از یادگیری ،روابط الگو برای سایر
دادههای مشابه بهمنظور پیشبینی در طبقهبندی اعمال میشود.
این الگوریتمها در پیشبینی طبقات از دادههای آموزشی پراکنده
فضایی و بهویژه در مواردی که فرآیند موردبررسی پیچیده و

محسوب میشود (.)Maxwell et al., 2018; Ge et al., 2020
در این پژوهش نیز برای انجام طبقهبندی از سه الگوریتم
جنگل تصادفی ،ماشین بردار پشتیبان و درخت تصمیم استفاده
شد ( .)Schulz et al., 2021; Tian et al., 2016بهمنظور
مقایسه نقشه حاصلاز طبقهبندیها با نقشه واقعیت زمینی،
ارزیابی صحت برای خروجی طبقهبندیها با استفاده از ماتریس
خطا و معیارهای صحت کلی ،ضریب کاپا ،صحت تولیدکننده
و صحت کاربر ارزیابی شد .برای حذف پیکسلهای پراکنده و
بهبود صحت طبقهبندی یک فیلتر اکثریت نیز روی نقشه
طبقهبندیشده اعمال شد.
نتایج

چندبعدی است ،بهخوبی عمل میکنند ( & Cracknell

دادههای مرجع
تعداد دادههای مرجع (نمونههای آموزشی و اعتبارسنجی)

یادگیری ماشین و جزو طبقهبندیهای ناپارامتریک است،

برای طبقات مختلف پوشش زمین حاصلاز تفسیر تصاویر در

بنابراین برخالف روشهای طبقهبندی پارامتریک نظارتشده به

بستر  GEEو با کمک برداشتهای زمینی و نظر کارشناسان

فرض خاصی در مورد توزیع دادههای ورودی نیاز ندارد

شامل  0111نقطه با توزیع سامانمند ( 091نقاط تعلیمی و 901

( .)Mohajane et al., 2021ماشین بردار پشتیبان ( )SVMنیز

نقطه اعتبارسنجی) در جدول ( )1آورده شده است.

 .)Reading, 2014درخت تصمیمگیری یکی از الگوریتمهای

جدول  .2دادههای مرجع در طبقات مختلف پوشش زمین

شماره طبقه

نوع پوشش

نمونههای آموزشی

نمونههای اعتبارسنجی

1

باغ

69

90

0

مناطق شور و سنگالخی

90

10

1

پدیدههای آبی

98

09

9

زراعت

09

99

1

مناطق مسکونی

19

11

9

مرتع

100

01

8

دیم

110

01

091

901

مجموع

عملکرد باندها ،شاخصها و تبدیلها
ارزیابی تکباندها در طبقهبندی نشان داد که بیشترین
صحتهای کلی برابر  19 ،11و  10درصد بهترتیب با استفاده

از تبدیل  ،PCمؤلفه سبزی تسلدکپ و شاخص  CVIبهدست
آمد .برخی از بهترین نتایج ازنظر صحت کلی و ضریب کاپا در
جدول ( )9آورده شده است.

بررسی قابلیت تصاویر ماهوارهای  Sentinel-2Aدر بستر  Google Earth Engineبرای تهیه نقشه پوشش زمین09 /
جدول  .3بهترین نتایج ارزیابی تک باندها ،شاخصها و تبدیلهای مورداستفاده

باند/شاخص/تبدیل

صحت کلی

ضریب کاپا

B3

1/10

1/10

B4

1/90

1/11

B8A

1/99

1/10

B11

/90

1/19

NDVI

1/11

1/19

CVI

1/19

1/91

PC1

1/11

1/10

TC_g

1/10

1/98

نتایج طبقهبندی
بهترین نتایج حاصلاز الگوریتمهای مختلف با استفاده از

درصد هستند .در رابطه با صحت کاربر ،کمترین صحت (69

ترکیب همه باندهای اصلی ،شاخصها و مؤلفهها استخراج شد

درصد) مربوط به زراعت آبی و بیشترین صحت مربوط به

که در جدول ( )1آورده شده است .بیشترین صحت کلی (61

زراعت دیم ( 60درصد) است اما بهطورکلی همه طبقات

درصد) و ضریب کاپا ( )1/61مربوط به الگوریتم جنگل

صحت کاربر نسبتاً نزدیک با دامنه محدود  69-60دارند.

تصادفی است .این ضرایب برای الگوریتم  SVMبهترتیب برابر

بهطورکلی دامنه صحت کاربر و تولیدکننده برای بیشتر طبقات

 01درصد و  1/81و برای الگوریتم  CARTبرابر  00درصد و

در محدوده  61-01درصد قرار دارد .طبقات دیم و مرتع

 1/89بود .از میان همه طبقات ،پدیدههای آبی دارای بیشترین

بیشترین درصد پوشش زمین در منطقه را شامل میشود،

طبقات دارای صحت تولیدکننده نسبتاً مشابه با دامنه 69-60

صحت تولیدکننده ( 09درصد) و مناطق شور و سنگالخی

بنابراین صحتهای وزنی مساحت آنها باعث تأثیر نسبتاً

دارای کمترین صحت تولیدکننده ( 08درصد) است .سایر

بیشتری روی صحت کلی شده است

جدول  .4نتایج ارزیابی صحت نقشه حاصلاز الگوریتم جنگل تصادفی

پوشش زمین

باغ

شور و سنگی

آب

زراعت آبی

انسانساخت

مرتع

دیم

مجموع

صحت کاربر

باغ

91

1

1

9

1

1

0

91

%66

شور و سنگی

1

00

0

1

9

9

1

18

%89

آب

1

1

01

1

1

1

1

08

%60

زراعت آبی

9

1

1

10

1

1

9

90

%06

انسانساخت

1

0

1

1

00

0

0

11

%69

مرتع

0

0

1

0

1

00

0

60

%68

دیم

0

1

1

1

1

0

61

01

%68

مجموع

90

10

09

99

11

01

01

901

صحت تولیدکننده

%60

%61

%09

%61

%00

%69

%69

صحت کلی

صحت کلی

کاپا

%61
1/61

کاپا

نتایج ماتریس خطا شامل صحت تولیدکننده و کاربر برای
طبقات مختلف و صحت کلی و ضریب کاپا بعد از اعمال فیلتر
در جدول ( )9ارائه شده است .صحت کلی ( 68درصد) و

ضریب کاپا ( )1/61بعد از اعمال فیلتر به میزان  1درصد افزایش
پیدا کرده است.

 /09مجله تحقیقات منابع طبیعی تجدید شونده ،سال یازدهم ،شماره  ،2پائیز و زمستان ( 9900پیاپی سی و چهار)
جدول  .5نتایج ارزیابی صحت نقشه پوشش زمین حاصلاز الگوریتم جنگل تصادفی بعد از اعمال فیلتر

پوشش زمین

باغ

شور و سنگی

آب

زراعت آبی

انسانساخت

مرتع

دیم

مجموع

صحت کاربر

باغ

90

1

1

9

1

0

0

98

%68

شور و سنگی

1

08

0

1

9

9

1

19

%80

آب

1

1

01

1

1

1

1

08

%60

زراعت آبی

1

1

1

91

1

1

1

98

%69

انسانساخت

1

1

1

1

00

1

0

11

%68

مرتع

1

0

1

0

1

00

0

01

%60

دیم

1

1

1

0

1

0

60

00

%60

مجموع

90

10

09

99

11

01

01

901

صحت تولیدکننده

%69

%08

%09

%69

%68

%60

%68

صحت کلی

صحت کلی

کاپا

%68
1/61

کاپا

نقشه نهایی پوشش زمین با بیشترین صحت (حاصلاز

برابر  8161هکتار معادل  0درصد و زراعت آبی  9601هکتار

الگوریتم جنگل تصادفی) شامل  0طبقه بعد از اعمال فیلتر و

برابر  6درصد از کل منطقه موردمطالعه است .مناطق شور و

نرمسازی مرز طبقات برای نمایش بهتر در شکل ( )1نمایش

سنگالخی و مناطق انسانساخت نیز بهترتیب  9108و 1161

داده شده است .بیشترین سطح پوشش مربوط به دیم و مرتع

هکتار برابر  9و  1درصد از منطقه را به خود اختصاص دادهاند.

بهترتیب با مساحت  19609هکتار معادل  90درصد و 11110

پدیدههای آبی با سطح  0186هکتار برابر  1درصد کمترین

هکتار معادل  99درصد از منطقه موردمطالعه است .سطح باغات

سطح را دارد (شکل .)9

شکل  .2نقشه پوشش زمین حاصلاز الگوریتم جنگل تصادفی

بررسی قابلیت تصاویر ماهوارهای  Sentinel-2Aدر بستر  Google Earth Engineبرای تهیه نقشه پوشش زمین09 /

شکل  .3مساحت (هکتار) و درصد سطح طبقات پوشش زمین

بحث و نتیجهگیری

موضوع بیان شده است .از دیگر باندهای مصنوعی با

اگرچه نقشههای کاربری و پوشش زمین برای کاربردهای

تأثیرگذاری زیاد ،بهترتیب مؤلفه سبزی تبدیل تسلدکپ و مؤلفه

مختلف اهمیت دارند ،اما بهدلیل عدم وجود آنها برای

اول تبدیل  PCAروی همه باندهای اصلی هستند .در تحقیق

محیطهای ناهمگن مانند منطقه موردمطالعه ،همچنان

 Madugunduو همکاران ( )1101نیز به اثرگذاری این دو مؤلفه

چالشبرانگیز است .پیشرفت در سنجشازدور ،افزایش

و برتری (صحت بیشتر در حدود  9درصد) نتایج تسلدکپ

دسترسی به دادههای ماهوارهای و منابع محاسباتی این امکان را

نسبت به  PCAاشاره شده است.

ایجاد کرده است که نقشه کاربری و پوشش زمین با وضوح باال

تجزیهوتحلیل صحت طبقات نشان میدهد که طبقهبندی

تهیه شود ،اما روش تهیه نقشه با توجه به شرایط محیطی،

کنندهها ازنظر قدرت در تشخیص ویژگیهای پوشش زمین در

ویژگی دادههای ورودی و نوع کاربرد متفاوت است.

هر طبقه متفاوت هستند .بهعنوان مثال در طبقه شور و

در این پژوهش دادههای  Sentinel-2Aسال  1110و

سنگالخی ،دقت باالی تولیدکننده ( 69درصد) در ترکیب با

شاخصهای مختلف ،برای تهیه نقشه پوشش زمین در منطقه

دقت کم کاربر ( 89درصد) نشاندهنده برآورد بیشازحد این

مورد مطالعه به کار گرفته شد و عملکرد سه الگوریتم (،RF

مناطق است ،درحالیکه طبقه انسانساخت را کم برآورد کرده

 SVMو )CARTبرای طبقهبندی پوششزمین در یکچشمانداز

است که با توجه به ناهمگنی و تشابه طیفی زیاد مناطق شور

ناهمگن مورد ارزیابی قرار گرفت .بهکارگیری الگوریتمهای

مرطوب و پدیدههای آبی و همچنین مناطق شور و سنگالخی

مختلف طبقهبندی نشان داد که بهترین نتیجه مربوطبه الگوریتم

با مناطق انسانساخت این میزان صحت بسیار مطلوب است.

جنگل تصادفی است که در راستای نتایج حاصلاز تحقیق

ضمناً چنانچه در تحقیق  Rasulو همکاران ( )1106نیز اشاره

 Beyerو همکاران ( )1109و  Phiriو همکاران ( )1111است.

شده است اختالط طیفی بین مناطق انسانساخت و خاکهای

بیشترین تأثیر مثبت باندهای مصنوعی در نتایج طبقهبندی

برهنه نیز یک محدودیت شناختهشده در سنجشازدور است.

مربوط به شاخص  CVIاست که میتواند بهدلیل تنوع

همانطور که در منابع مختلف اشاره شده است کار زمینی

محصوالت زراعی و باغی در منطقه موردمطالعه و بهطورکلی

زمانبر و پرهزینه است و بسیاری از تصاویر ماهوارهای یا در

تغییرات پوشش گیاهی در ماههای مختلف و حساسیت زیاد

دسترس نیستند یا قیمت باالیی دارند (.)Gallego et al., 2008

این شاخص به محتوی کلروفیل بهدلیل استفاده از باند سبز در

با توجه به دسترسی آسان ،سریع و رایگان به دادههای

تهیه آن باشد که در تحقیق  Tassiو همکاران ( )1110نیز این

 Sentinel-2Aبا تفکیک طیفی و مکانی مناسب و دوره تکرار

) (پیاپی سی و چهار9900  پائیز و زمستان،2  شماره، سال یازدهم، مجله تحقیقات منابع طبیعی تجدید شونده/09

زیادی از تصاویر چندزمانه بدون بارگیری آنهاست و همچنان

 امکان تهیه، روزه و با توجه به نتایج این مطالعه01 برداشت

1109  اشاره کردند از سال،)1111(  و همکارانTamiminia که

نقشه پوشش زمین نسبتاً دقیق با صحت کلی و ضریب کاپای

 بهطور پیوسته افزایشGEE تاکنون تعداد انتشارات با استفاده از

 درصد با کاربرد این تصاویر فراهم است و نتایج61 باالی

.یافته است

یافتههای اخیر علیرغم متفاوتبودن منطقه موردمطالعه و

بهطورکلی در این پژوهش یک چارچوب مشخص و قابل
تکرار برای تهیه نقشه پوشش زمین با استفاده از تصاویر

Sedano et al., ( طبقات پوشش نیز این مطلب را تائید میکند

.)2019; Samasse et al., 2020

 در یک چشماندازGEE  در بسترSentinel-2A ماهوارهای

 نتایج نشان داد که تصویر،در بحث انتخاب زمان تصاویر

 با توجه به نتایج.ناهمگن در جنوب دریاچه ارومیه ارائه شد

فصل تابستان (مرداد) بهترین صحت و کارآیی را برای تهیه

 برای تهیه نقشهSentinel-2A میتوان ادعا نمود که تصاویر

 وMsigwa  در مطالعات.نقشه پوشش زمین نشان داده است

 کارآیی باالیی دارد، زمان و دقت،پوشش زمین ازلحاظ هزینه

) نیز بهترین فصل برای تفکیک پوشش و1100( همکاران

و میتواند در کاربردهای مختلف مانند دادههای ورودی

 هرچند که،کاربریهای مختلف فصل خشک معرفی شده است

 درک،مدلسازی هیدرولوژیکی و بومشناسی سیمای سرزمین

ازنظر بهترین ماه توافق کامل وجود ندارد چراکه موارد متعدد

 کشف تغییرات و اثرات،و شناسایی امکان توسعه کشاورزی

 کیفیت تصویر بهویژه ازنظر وجود،دیگری ازجمله نوع تصویر

 تجزیهوتحلیل سکونتگاههای،نامطلوب فعالیتهای انسانی

 شرایط منطقه موردمطالعه ازنظر ماههای خشک و مرطوب،ابر

رسمی و غیررسمی در اجرای توسعه پایدار و نیل به رفاه انسان

و همچنین نوع و تعداد طبقات پوشش میتواند بر این امر مؤثر

 تحقیقات آینده در مورد تهیه نقشه پوشش و.مفید واقع شود

.باشد

کاربری زمین در منطقه موردمطالعه میتواند به سمت تهیه نقشه

 از مزایای آن میتوان به قدرت،GEE در رابطه با بستر

الگوی کشت گونههای محلی مانند باغات مختلف و گونههای

 دسترسی آسان به الگوریتمها و ابزارهای،پردازش سریع

.زراعی اصلی هدایت شود

Schulz ( سنجشازدور فراوان برای افراد متخصص اشاره نمود

 از فواید دیگر آن پردازش و مقایسه آسان حجم.)et al., 2021
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Abstract
Land cover map show the spatial distribution of different landscapes such as agricultue, natural resources, water and manmade area. It is a valuable tool to managing and reducing risk in challenging issues such as drought and its effects, food
security, flood control, and urban planning. In order to overcome the limitations of field work in the mapping of land
cover, the use of satellite images due to the wide, multispectral and update data seems to be suitable. In the study area,
the spatially heterogeneous landscapes also makes it difficult to classify features. Therefore, the main purpose of the study
is accurate and high resolution land cover mapping using Sentinel-2A images in the Google Earth Engine platform. In
this regard, three classification algorithms including RF, SVM and CART were evaluated and compared. Various indices
were prepared using ratioing and transformation methods. The accuracy of the classifications was evaluated in comparison
with ground reference data. Individual bands evaluation showed that the best overall accuracy (49%) was obtained using
the CVI index.The best overall accuracy and kappa coefficient of 86% and 0.82 were obtained by RF algorithm. Therefore,
while pointing to the advantages of the GEE including easily accessible data and the ability to process and quickly
compare of data, it can be claimed that Sentinel-2A images for land cover mapping in terms of cost, time and accuracy,
have high efficiency and the map can be very useful for the management and decision making in different natural and
man-made resources for the successful implementation of sustainable development.
Keywords: Kappa Coefficient, Random Forest Algorithm, Remote Sensing, Vegetation Indices.

