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 چکیده  

. ها  کا بر  ا اضرری ا رر گیران منابع طبیعی، نقشرر طالعات مو د نیاز مدیران ی تصررمی ترین ایکی از ضررری  

. ا زش ی  دهدها  کا بر  د  اختیا  قرا  میمنا ربی  ا برا  تیی  نقشر   ات، امکانامریزه تکنولوژ   رنش  از دی 

بر  ررری کا ایی    ،ب  میزان صرررو  ی دق  انیا بیرررتدی دا د. هدی از این   یه   هاقابلی  کا ایی این نقشررر 

  OLIتصراییر  رنشنده  ،بدین منظو  ا اضری ا ر  شرده د  تیی  نقشر  کا بر   بند  نظا تها  طبق الدو یت 

ی  س از تصررویوات هند رری،  شررد    د یاف   23/12/1398عالمریدشرر  ب  تا ی    از حوضرر   8لند رر    ماهوا ة

شرد.  ر س برا  تیی  ی ترکیبات باندها  منا ر  انتاا   ان بر  ریها  اصرلی مؤلر  ادیومتر  ی اتمیررر ،  

  ل، حداقل فاصررل  از میاندین، فاصررل حداکثر احتما شرردةبند  نظا تبق نقشرر  کا بر  ا اضرری،  یا  الدو یت  ط

ررد ی  راکنده د   رو   ها  منهمچنین ب  منظو  حذی  یکیرل.  ه  مقاییر  شردبا  ماهاالنویی ی  روو  مواز   

یاقعی  زمینی    از داده ها انشام شرد.   3*3ی ب  د ر  ای دن تصرویر مولو  فیلتر مدل    بند  شردهتصرویر طبق 

ها   . نتایج الدو یت گردید  ا رتراده  نقشر  ها  تیی  شرده  بند نظو  تعیین میزان دق  ی صرو  طبق ب  م نیز 

،  72، 32/88صو  کلی   وو  مواز  ب  ترتی  با   میاندین، فاصل  ماهاالنویی ی  حداکثر احتمال، حداقل فاصل  از

 یش حداکثر احتمال با    ،موا ررب  شررد ی د  نیای  /450ی    73/0،   68/0،   87/0ی با ضررری  کا ا   3/53،  65/76

 .بودکا بر  ا اضی  برا  تیی  نقش ترین  یش دقیق،  87/0ی ضری  کا ا   32/88صو  کلی  

 

 کا بر  ا اضی.  شده، نقش بند  نظا تطبق ،  ضری  کا ا  حوض  عالمریدش  صو  کلی، :یدیواژگان کل        
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 مقدمه ـ1

 د  ا اضری کا بر  نقشر  تیی  برا  هایی ا ر  ک  موققان یش ترینهزین  ک  ی ترین رریع از یکی ا ،ماهوا ه ها داده

 با  انیرران تعامل  ا د  صررویوی ها بین  تواندمی  هاداده این تولیل ی تشزی (. Pal and Mather, 2005دا ند ) اختیا 

انیران  وشر  زمین بی شرنا رایی د  تواندمی  طیری  ند تصراییر تولیل ی تشزی  از ا رتراده  ب  خصرو،،   کند فراه  طبیعی مویط

 ها دیده خصروصریتات ثب  برا  مغناطییری انرژ  متنوع ها قیرم  از ا رتراده .(Brian and Michael, 2005کند ) کمك

  شرود  یب   ی  خاصری ا رتقبال با ا ماهوا ه تصراییر از ا رتراده  ک ا ر   شرده باعث افزا هامنر ی افزا ها را  ب  کا گیر  امکان ی

(Richard and Jia, 2006  .) 

 (Ommen, 2008) کرد بند تقیری  شردهنتنظا  ی شردهتنظا   یش دی ب   ا بند طبق  ها  یش توانمی  ،کلتی طو  ب 

 متواز  الیروو ،  ماهاالنویی،  فاصرل   حداقل فاصرل  از میاندین، احتمال، حداکثر ها  یش ب  توانمی  شردهنظا ت  یش د  ک 

 .ا ر  د ک قابل اطالعات ب  هاداده تبدیل بند ،طبق  یندفرا حقیق  د  کرد. اشرا ه  شرتیبان بردا  ماشرین ی  شربک  عصربی

(Mountrakis, 2011.)  یدب  شررما  می تصرراییر بند طبق  ها  یش کا اترین از یکی ،احتمال حداکثر  یش  (Jensen, 

 Riahi Bakhtiari, 2000 ر  )اهشرد معرفی ند ب یش طبق  تریندقیق عنوان ب ،  موالعات  ی توقیقات اکثر د ی   (2005

& Hovang and tonshend, 2002) یری  گو رری نرمال بند  از توزیعکالس ک  کند دق  باید کا بر ،این  یش . د  

 ک  ا ر  غیر  ا امتر  ها  یش از یکینیز   عصربی ا ر . شربک  ترمنا ر  طیری  ند ها کالس  یش برا  اینهمچنین  .کند

 توصری  تواندمی  یش این  .ندا دنیاز   هاداده توزیع بودن نرمال فرض ب  شرود یمی ا رتراده تصرویر بند طبق  برا  از ان

  ریاهجعب   عنوان ب  معموالً عصربی شربک  از  یش دلیل، همین ب    دهد  ا ائ خریجی د  ها  ی ید داده  ردازش از دقیقی

 بند طبق  برا  از ان ک  ا رر  جدید  ها یش  از یکی ، شررتیبان بردا ماشررین(.  Dixon et al, 2008) شررودمی یاد

 بند طبق  ها  یش  یافتن مو د د  توقیقات .شرودمی ا رتراده ا اضری کا بر  نقشر  ا رتارا  منظو  ا  ب ماهوا ه تصراییر

 این مزایا  از یکی  .ا ر شرده معرفی اخیراً ک  ا ر  یهای یش از  شرتیبان بردا   ماشرین .دا د ادام  همچنان  ا هماهوا تصراییر

 شردة بند ستصرویرکال دق  تواندمی نیز کو ك تعلیمی ها نمون  با این  یش همچنین. ا ر  «یك مقابل د  یك، » یش

 حداقل بند طبق   یش(.  Jensen, 2005شرود )منشر  کا   ررع  افزای  ی هاکاه  هزین  ب  مزی  این ی دهد ا ائ  خوبی

 ا زش میاندین ک   یکیرلی شردن مشرا  با باند، هر د  طیری میاندین مقادیر تعیین از  س ک  ا ر   یشری ،میاندین از فاصرل 

 میاندین ها  یکیرل  با ا  نشرده بند طبق   یکیرل هر فاصرل  ،ا ر داده اختصرا، خود ب   ا طبق  هر تعلیمی ها نمون  طیری

 بند طبق   یش. دا د میاندین با  ا  فاصرل  کمترین ک  یابدمی اختصرا، کال ری  ب  نظر مو د  یکیرل  ر س  .کندمی مقاییر 

 برا  شرده تعری  تعلیمی ها نمون  ا راس بر  یش این د  ا ر . تصراییر  بند طبق   ایج ها  یش از یکی ،مواز   روو 

شرود. می انشام تصراییر بند طبق  ،ا راس این بر ی شرودمی تعیین  یکیرل  ا زش حداقل ی حداکثر ،کالس هر د  بند طبق 

 دیدر از ،بند طبق   یش. ا ر  تصرویر ها  یکیرل از بعضری بند طبق  فقدان  یش، این از زیاد ا رترادة عدم دلیل ترینمی 

 از فاصررل  حداقل  یش ب   یش این .ا رر  تصرراییر بند طبق   ماهاالنویی فاصررل   Mahalanobis)  (Distance ها  یش

 هییرتوگرام ک  بر این ا ر  فرض ی شرودمی ا رتراده نیز کوا یانس ماتریس از ان د  ک  ترایت این ا ر   با شربی  بیریا   میاندین

 ) بند طبق  ها  یش از یکی ،طیری  زایی شر نق بند طبق   یش(.  Richard et al, 2006) ا ر  نرمال صرو ت ب  باندها

Spectral  Angle Mapper)  زایی  یك از ، یش این د . ا ر  طیری بند طبق  ا راس بر ان  ای  ک  ا ر  ا ماهوا ه تصراییر 

 شرودمی ا رتراده زمانی  یش اینهمچنین از . شرودا رتراده می باند  طی  ب  نظر مو د ها  یکیرل دادن نیرب  برا  بعد بدین

طبق    یش(.  Lu et al, 2007)ا    غیرحیاس البیدی ی نو  اثرات مقابل د  تقریباً ی شده کالیبره،  انعکاس ب  نیب  هاداده ک 

 اندازة از ک  ا ر  طیری(  Spectral Information Divergence) بند طبق   یش یك نیز طیری اطالعات یاگرایی ند ب

 شرباه  احتمال ،باشرد کمتر یاگرایی هر    یش این د .  کندمی ا رتراده نظر مو د طی  ب  ها یکیرل توابق برا  یاگرایی

  یش.  شرروندنمی بند طبق   ،شرردهتعیین ا ررتان  حداکثر از بی  یاگرایی با ها  یکیررل  همچنین. ا رر  بیشررتر ها یکیررل
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 ا راس بر  ا هاطی  ی هاهداد ، یش این ا ر . ا ماهوا ه تصراییر بند طبق   رادة بیریا   یش یك  ،1باینر  کدها  بند طبق 

 (.Mazer et al, 1988کند )می کددهی یك ی صرر بین ترتی  ب  ،باشد طیری میاندین از تر ایین یا باالتر باند یك اینک 

Yousefi  ( 2014ی همکا ان، )    ةبند  تصررراییر  رررنشندترین  یش طبق تعیین بیب +ETM  بند   یش طبق  9از بین

بند  ماشین بردا   شتیبان نتایج نشان داد ک   یش طبق   . ا ا تارا  کنندکا بر  ا اضی شیر نو      نقش رداختند تا  شده نظا ت

  دق   ایلوی .  داشرر   باالتر   دق   دیدر ها  یش نیررب  ب ، 03/95 د صررد ی 94/90 با میاندین ضرررای  کلی ی کا ا ب  ترتی 

ال، حداقل فاصرل  از ماهاالنویی، حداکثر احتم  بردا   شرتیبان، شربک  عصربی، فاصرل ماشرین  گان  ب  ترتی  ب  صرو تن   ها  یش

ی . Faezizade بود یش کردهرا  براینر     ،زاییر  طیری، یاگرایی اطالعرات طیری،  ررروو  مواز  ی د  نیرایر   میراندین، نقشررر

ها  بند  نقشرر ان   ای  فاز  د  طبق ها  داز کا برد الدو یت   شررده   زیابی میزان افزای  دق  حاصررل، ب  ا(2015) همکا ان

ین ا رتراده از ا  بدبند  تصراییر ماهوا هها  شریگگرا  طبق  یش  مقاییر برا د  این توقیق   رداختند.    وشر  ا اضری کا بر 

ا رتراده   ALOS ا ماهوا ه AVNIR2 ة رنشندها  فاز ، از تصراییر  ها  شریگگرا برا راس الدو یت ها  فاز  ی  یشالدو یت 

کا بر    ک  نقشر داد. نتایج حاصرل از ا زیابی نشران شردکا بر  ا اضری شریر رتان مراغ  با هر دی  یش مذکو  ا رتارا      ی نقشر

و رط کا بر  ا اضری تولید شرده ت  د  مقاییر  با نقشر ،28/93  ان   ای  فاز  با دق  کلیها  دا اضری تولید شرده تو رط  یش

  ، )2017)ی همکا ان   Kazemi .داشر د صرد اعتبا  بیشرتر   06/88ها  فاز  با دق   ین ا رتراده از الدو یت  یش شریگگرا بد

 هش از  ،. بر این ا اسا تراده کردند 8لند ر    ةماهوا  OLI بند  تصرویربیترین  یش طبق از کا بر  ا اضری    نقشر   تییبرا  

بیشر  گمشرده ا رتراده شرد. نتایج نشران داد   کا بر  ا اضری منوق   ا رتارا  نقشر برا شرده  بند  نظا تماتل  طبق  الدو یت 

  98/09  ی 98/41   ی ضرری  کا ا ب  ترتی  98/73ی    98/93کلی  ها  حداکثر احتمال ی ماشرین بردا   شرتیبان با صرو   ک   یش

ب  ترتی  حداکثر احتمال، ماشرین    گان هشر ها  بند  دق   یش. ایلوی داشر    ها  دیدر دق  باالترنیرب  ب   یش  ،د صرد

، کدها  باینر  ی  روو  مواز   ، حداقل فاصرل طیری   بردا  زاییماهاالنوبی، یاگرایی اطالعات طیری، نقشر    بردا   شرتیبان، فاصرل

خود  د صرررد ب  یكد صرررد د   رررو  اعتماد  98/83ن با میزا ا بند  بیشرررترین اطمینان طبق نیز بود.  یش حداکثر احتمال  

  .دهد نشان میکاه  یق  ی هزین    ا د ا   ماهوا ه  بند  تصاییرها  ماتل  طبق دق   یش ،اختصا، داد. نتایج توقیق حاضر

Demort  (1998)   ة  تصراییر  رنشند از ا رتراده با ،هند د  ا د  موالع TM ا رتارا  مناطق د  ا اضری کا بر  نقشر  تیی  ب 

  Jensen. ا ر  دق  بیشرترین دا ا  8/0صرو   با ضرری  احتمال حداکثر  یش ک  داد نتایج ای نشران  رداخ .  رن زغال

 با زمین  وشرر   رراحلی با ا اضرری کا بر  بند طبق  برا   یش تعداد  ک  نتیش    ررید این ب  ا موالع  ( طی2005)

ی همکا ان   Elizabetا ر .   یش بیترین، احتمال حداکثر بند طبق   یش ی یجود دا د دی  از  رنش  تصراییر از ا رتراده

 از ا رتراده با ا اضریکا بر  نقشر   تیی   یش  ند بر  ریب   ،امریکا د  ا یزینا ایال  از قیرمتی د  ا موالع  د  (2006)

 کا بر  تیی  نقشر  ، د احتمال حداکثر  یش ی ا تصراییر ماهوا ه از ا رتراده ک  داد نشرانانیا  نتایج . رداختند TM تصراییر

 ب  ، رعود  عربیرتان خشرك مناطق د  ا د  موالع  Al-Ahmadi and Hames  (2009) دا د.باالتر    بیریا  دق  ا اضری

 با ماهاالنویی( فاصرل  ی میاندین از فاصرل  احتمال، حداقل )حداکثر شرده نظا ت ی نشرده نظا ت بند طبق   یا   یش قاییر م

بیشرترین  دا ا     68/0 رداختند. نتایج انیا نشران داد ک   یش حداکثر احتمال با ضرری  کا ا    +ETM ةاز تصراییر  رنشند ا رتراده

  Rajesh and yuji (2009 )ی   Perumal and Bhaskaran  (2010)     ب  توانمی شرده انشام موالعات از دیدر .ا ر دق   

 .کرد اشا ه

،  صرو ت گرفت  جیان ماتل  مناطق د  زمین  این د ک    زیاد  موالعات با یجود دهدمی نشران توقیق  یشرین  بند جمع

د  فصرل  اییز ی زمیرتان  این دلیل ک مو د موالع  ب   د  منوق  .ا ر  رداخت بند  طبق   یش  ندب   فقط توقیقات این اکثر

دهد، هنوز هیچ میی فر ررای     شررویدمیدهد ی تمامی خاک منوق   ا با خود ها  بیرریا  شرردید  از نوع  رریال     میبا ش

ها  تراده از ا د  صرو تی ک  اگر مدیری  منا ربی برا  ا ر   ا ر ها  این منوق  صرو ت ندرفت از ا  عملیات مؤثر  برا  ا رتراده

 
1 Binary Encoding 
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همچنین با این   خور خشرکیرالی ی نابود  نشات داد.  د این منوق   ا ازوشر  باشرد، ب  بیترین نوو میداشرت دد  این منوق  یجو

 حاضر با توقیق د  .ا  نشده ا ائ  ا تصاییر ماهوا ه از ا تراده با ا اضی کا بر  نقش  تیی  برا  خاصری هنوز  یش توصریرات،

 ماهوا ة تصراییر ی   بر صرو  ی باالترین دق  با  یش بیترین شرودمی  رعی،  شردهنظا ت بند طبق  ماتل  ها  یش تعدد

 .یافت  شود OLI  نشندة 8 لند  

 مورد مطالعه    ةمنطق  ـ2

 ق یدق  53د ج  ی   28تا    یثان 72ی   ق یدق 52د ج  ی   51  ییاید  ماتصرات جغراف  ،عالمریدشر  د  شریر رتان المرد  ةمودید

 نیا  . اقرا  گرفت   یعرض شمال   یثان 92 ی ق یدق  27د ج  ی  42تا    یثان 15  ی ق یدق 27د ج  ی   25ی    یطول شرق   یثان 61ی  

 .کیلومتر ا ر   360بالغ بر  ،مرکز ا رتان ،ان تا شریراز   ی فاصرل دا دفاصرل    لومتریک   ری  ،منوق  تا مرکز شریر رتان شریر المرد

دهد ک  عالمریدشر  تشرکیل می  یفصرل  مودیده  ا  یدخان  یضرلع شرمال ا ر .هشرد  ا ررال نیز  ها  د رتر ری ب  منوق   تمامی  اه

هکتا  میراح   1900دا ا   لع مو د موا  متغیر ا ر . منوق   هاعرض   ماتل  دا ا  هاجی  شرر  ب  غر  دا د ی د  قیرم 

دا د ک  مناطق میرکونی زیاد    ،این منوق   .دهدیعالمریدشر   ا تشرکیل م  و  شرر  تا جنو  غر   یدخاناضری جنا ر  ک  ا 

د  شر  منوق   ،ترین نقو د. مرترعباشمیرر ترین اباد  ا   ک  بز گرر همدی تابع با  عالمریدش    یاباد  ا    35شامل  

،  2616موالعاتی عالمریدش  با کد   مودیدة متر از  و  د یا ا تراع دا د. 419د  شمال غر  مودیده   ،متر ی حداقل ا تراع 669

ها     ررریبرفا س ی د یا  عمران ا ررر . خلیج یكد ج     یدخان  منرد ی حوضررر   دید ج    ضررر ها  مورالعراتی حواز موردیده

دهد ک  اصروالً تشرکیالت زمینی نشران میها  زیرها بر ا تأثیر ان  زمین منوق  د  این (   یتولوژشرنا ری )لشرنا ری ی  رن زمین

از گچ ی نمك مثل  رازند    یغن   ها.  رازندا ر زمینی نامولو   منابع ا  زیر  برا  یی کیر  یعالمریدشر  از نظر کمت یشرنا رزمین

این  رازند    ها رن   ،  رالیان متمادی  اندر این موضروع ا ر  ک  طبی ی دا دنا یز     هاگچیرا ان، د  حال حاضرر  خنمون

بنابراین انچ  د  دشر      ا ر یا د شردهمشای      هادشر  ب   ی روو  هاانوالل ی فر رای  شرده ی همراه با حرک  ا   گرفتا 

ی   ای دمیک  کیری  خاک ی ا   ا  ایین   ا ر   ی، گچ ی  رایر ترکیبات(NaClاز ترکی  نمك )  ررشرا ،  کردهعالمریدشر    رو   

. دا دی کیری   ایینی   ا ر ب  جز د   ند جا  مودید، عمدتاً نامولو     منوقاین زمینی ها  زیرکیری  ا   .کندیان  ا شرو  م

لی خرابی ب  عنوان منشرأ اصر  ،، گچی ی نمکی گچیرا ان ی   روبات ما نی میشران ی اغاجا  ها  ما نی،  ابده گو بییجود نیشرت 

  ، هرا  گریه فرا سالل مراننرد مرا نهرا  قرابرل انو یز ی مرا نهرا  دانر . همچنین یجود  رررازنردا ررر کیریر  ا  د  منوقر  مور   

 (.1 )شکل ا  شدهمنشر از ا  منوق   کلری ه شدن قیم  اعظمی ب ها ها ی تبایر  ووی ا همچنین مشزا بودن  رره

 
 مورد مطالعه  ةمنطق  ییا یجغراف تی: موقع 1 شکل
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 مواد و روش  ـ3

 بودن د رترس د  داده ی میرتمر د یاف  شرد،  رتا  فضرا ب  کالیررنیا از 2013 فو ی   یا  تا ی  د  ک  8 لند ر  ماهوا ة

  رنشندة دیدر  ی (OLI) زمین عملیاتی تصرویر بردا   رنشندة یکی برعیده دا د   رنشنده دی از با ا رتراده  ا لند ر  ها داده

 : قد تا   زیر موا د 7 لند ر   +ETM  ةب   رنشند نیرب  OLI ة رنشند مزایا  ی هاقابلی    (TIRS) .حرا تی قرمز مادین

 یا   طیری(، افزای  باند 9 د  اطالعات گرفتن) طیری بیشررتر باند دی ی تربا یك باند  ها مودیده با بیتر طیری ترکیك

 نتیش  د  ی   Push Broom ب  Whisk broom از بردا  هند ر  تصرویر تصراییر، تغییر مولق ژئودتیك ثب  دق  برابر 

 دیازدهبی  ب   هشر تصرویر د   یز(، بیبود قد ت ترکیك  ادیومتریك از    یا صرداطالعاتی بیشرتر د   یز )  صرون  150 گرفتن

 د (.  SNR( )Biranvand and hashim, 2015بی  ی امکان توصری  بیتر  وشر  زمین ی افزای  نیرب   ریدنال ب  نویز )

 احتمال ب موا ر ی ازمون اما   از  س تصرویر ها  یکیرل از یك احتمال، هر شردت عامل از ا رتراده با  یش حداکثر احتمال

از ان ک    ا ر  جدید  ها  یش از یکی بردا   شرتیبان ماشرین  .یاف  تعلق مربوط  گریه ب  نمون ، طیری ها گریه ب  انیا تعلق

ها   یش یافتن مو د د  توقیقات.  شرودمی ا رتراده ا اضری کا بر  نقشر  منظو  ا رتارا  ب  ا ماهوا ه تصراییر بند طبق  برا 

یك  مقابل د  یك  ش حداکثر احتمال ی ،مزایا از (. یکیJensen, 2005ادام  دا د ) همچنان ا ماهوا ه تصرراییر بند طبق 

 نظر مو د  یکیرل ک  کندمی بیان این خووط ی شروندمی جدا ه  از هایییا ابرصررو  خط ی ریل ب   هاد رت  ،ب  عبا تی  ا ر 

 ب  اموزشری ها داده ترینحال نزدیك .شرودمی ترکیك هاابرصررو  این  ب  ی ریل  ی دیدر د رت  جزگ یا ا ر  د رت  جزگ این

 تواندمی نیز تعلیمی کو ك ها نمون  با  یش این همچنین شرود.می نامیده  شرتیبان بردا  ماشرین ،ها  جداکنندهابرصررو 

 Gooaltryشود )میمنشر  کا   رع  افزای  ی هاهزین  کاه  ب  ،مزیت  این ی دهد ا ائ  خوبی بند  شدةکالس تصویر دقت 

and Keramp, 1998  .)ا   رررنشندةتصررراییر ماهوا ه د  این توقیق از  Landsat8     انو افزا   ی نرم  13/03/2020د  تا ی 

 ، برا  ایشاد نقشرر  تعلیمی، نقشرر 10.32 افزا  جی ا  اسبند  تصرراییر ی از نرما  ی طبق  ردازش تصرراییر ماهوا ه برا   ،4.51

 4افزا  اکیل ی از نرم برا  برداش  نقاط زمینینیز   4.23افزا  گوگل ا ث  ری  یاقعی  زمینی ی تبدیل فرم  الی  ا تراده شد. از نرم

 نزدیك، قرمز مادین مرئی، باندها  از فقط   یه ، هدی ب  توج  با  .شردها ا رتراده ، برا  تولید جدیل داده20185ی افیس 

 ها ا زش  ا رتارا  برا  ،(متر  انزده  رلول اندازه با)  انکریماتیك  باند ی (متر  ری  رلول با اندازه) کوتاه مو  طول، قرمز مادین

 برا  تصراییر  ی  بر هند ری تصروی  اعمال برا   شرد. ا رتراده اما   تولیل ی تشزی  ی زمینی ها نمون  قوع  با متناظر طیری

 ی انتاا  تو وگرافی از نقشر  شرده ا رتارا  ها گالی ی هاجاده یکتو   ها الی  بر  ی  زمینی کنترلنقو    نشاه ،منوق  هر

 شردةبند  نظا تها  طبق شکا بر  ا اضری از  ی  برا  تیی  نقشر د  این توقیق    شرد. تصرویر تعیین  ی  بر یاان متناظر نقاط

 ها کا بر  برا  ک  ترتی  این ب   شرد ماهالونویی ی متواز  الیروو  ا رتراده   ل، حداقل فاصرل  از میاندین، فاصرل حداکثر احتما

 گون   لی نمون  هر برا )  تعلیمی ها نمون  ،جیانی  یا موقعی  د ررتداه ی میدانی بازدیدها  از ا ررتراده با منوق  د  موجود

 ا تراده برا  د ت  یكاز  ک شد   بند تقیی   د ت  دی ب  تعلیمی ها نمون . شد تیی   منوق  د  کا بر  هر برا  (شد برداشر 

 ها نمون  از منوق  د  ک  الزم ا ر ذکر این امر   .شرد ا رتراده بند طبق  صرو  بر  ری برا  دیم د رت  از ی بند طبق  د 

 برا  شررایط همین.  ا ر  صرو ت ندرفت  تغییر تعلیمی ها نمون  د  ی هشرد ا رتراده ماتل  ها بند طبق  برا   ثابتی تعلیمی

 هر برا  ،موالع  مو د ها الدو یت  ب  توج  با تصراییر تصرویوات  اعمال از  س.  شرد  عای  نیز ا زیابی د  تعلیمی ها نمون 

د  این  .شررد تیی  موالعاتی  منوقرا  ب ا اضرری کا بر  نقشرر  تعلیمی، ها نمون   EVVI4.5افزا  نرم از ا ررتراده با الدو یت 

ها مو د بر  ری ایلی   داده  ،ها ی اگاهی از یجود خوا  اتمیررر ، هند ری ی  ادیومتر توقیق ابتدا ب  منظو  کنترل کیری  داده

ی غیر   8لنرد ررر     بر  علر  جوان بودن مراهوا ة  (. د  تصررراییر تییر  شرررده برا  این مورالعر Kiani et al, 2014)  قرا  گرفر 

بند   بند  با  یا  الدو یت  طبق خوا  د رتداه مشراهده نشرد. نتایج حاصرل از ا زیابی صرو  طبق  ،کوهیرتانی بودن منوق 

بیتر   برا ا ر .  ذکر شرده 3  ی 2، د  جدیل شرما ة ی ی متواز  الیروو ماهالونوی  ل، حداقل فاصرل  از میاندین، فاصرل حداکثر احتما

 
1 ENVI4.5 
2 ARC GIS 10.3 
3 Google Earth Pro 4.2 
4 Excel 
5 Office2018 
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تعداد باندها  کمتر بیشررترین اطالعات باندها  اصررلی د   ، رراز ها ی متراک نشرران دادن عوا ض ی کاه  تعداد باندها د  داده

  توج   . باا   رر انتاا  شدبند    طبق ک  تصویر  ای  برارر  ها  اصلی ب  کا  گرفت  شد ی ترکیبات باندها  منا   انالیز مؤلر 

 دا د  مذکو   افزا نرم  ها داده  دق   ی صررو  د   باالیی  ییدتأ   ک   ا ث  گوگل  افزا نرم  ها داده مو د د   گرفت   صررو ت توقیقات ب 

(Pakravan et al, 2012)،   شررد ا ررتراده  شررده اشررا ه  ها بند طبق  دق  میزان تعیین برا   افزا نرماین  از  توقیق این د  .

 ب    روو   یا  مناطق از تعداد  ان از  بعد یشرد ترکی  اصرلی  باند  ر  ،اصرلی ها لر مؤ تصرویر  از  تعلیمی نمون   تیی  برا   ر س

 از   س  همچنین(.  Firoozinejad et al, 2014)  شررود  ا ررتراده اطالعات بند طبق  برا  انیا از  تا  شررد انتاا  نمون   عنوان

  مودیدة   ی  شرد انشام  Training Sample Managerابزا  از  ا رتراده  با هاطبق   ذیر ترکیك  ،تعلیمی  ها نمون  دقیق انتاا 

تعداد    ،بردا   انشام شردهبا توج  ب  نمون   (.Gong et al,1996)  شرد بر  ری کا بر   کالس هر   با بند طبق  د   موالع  مو د

  مو د موالع  مشرا  شرد ک  شرامل زمین کشرای ز ، مرتع متو رط، مرتع ضرعی ، زمین بایر،  خنمون هر  کا بر  د  منوق 

با زمین  ، مناطق میرکونیدادمو د موالع     می  . ب  عل  خوایی ک  د  مودیدةبودمیرکونی   رندی، جلد  ی میریل ی منوق 

بند  نظا ت شرده یعنی حداکثر یر  ای  با  یا  طبق . با توج  ب  هدی   یه ، تصرووان یك کالس د  نظر گرفت  شردبایر ب  عن

ها  منررد ی  .  ر س ب  منظو  حذی  یکیرلشردبند   ماهاالنویی ی  روو  مواز  طبق   میاندین، فاصرل   احتمال، حداقل فاصرل  از

با    شررد.  رر س انشام  3*3از فیلتر مدل  بند  شررده ی همچنین ب  د رر  ای دن تصررویر مولو  راکنده د   ررو  تصررویر طبق 

ا ررب  شررد.  س از انتاا  مو  1افزا  انو بند ، ا زیابی با ا ررتراده از نرما ررتراده از نتایج ب  د رر  امدة صررو  ی دق  طبق 

ازمای  معیا  یاگرایی   یب  عنوان بیترین باند انتاا  ( 3ی   4،  5)  تصرویر نیایی  ر  باند اصرلی یعنی باندها   ،ها  تعلیمینمون 

یجود ندا د ی د  اطالعات دقیقی  کا بر   د  زمین د  این منوق  ا  ک  یجود دا د، تعلیمی انشام شرررد.  میررر ل  ها  ی  نمون 

از  با ا ترادهها  برا  تیی  نقش  اهکا   ب  صرف   یافتن ب د   ی د ر ما    شرود.  سدیده میکمبود اطالعات   نیز  ها  جدید ریژه

 .ای با توج  ب  تو ع  منوق  بودهها  کنترل زمینی منا   ها  هوایی ی نمون ، عکسOLIها  نقش 

شرده   حذی خوا  شرده ی لواظ خوا  کا بر، صروت  تولیدکننده، صروت   صرو  کلی، ضرری  کا ا، ضررای  از حاضرر  توقیق د 

 دق (. 2  )شرکلشرد   موا رب  جنیرن  یش ا راس بر نیز الدو یت   هر برا  بند طبق  اطمینان حداقل همچنین  ا رتراده شرد.

 اید:می د   ب 1   ابو طبق ها یکیل کل تعداد بر تقیی  خوا ماتریس اصلی قور عناصر جمع از ،کلی

            OA= 1/NΣp
ii                                                                                                 1  ابو  

ii ی  ها  ازمایشیتعداد  یکیل Nدق  کلی،  OAد  این  ابو  
pΣ  دلیل. ب  ا  جمع عناصر قور اصلی ماتریس خوا 

 ا تراده کا ا شاخ  از ا  ،  توج  قابل بند طبق  دق  مقایی  ک  یاجرای کا ها  د  غالباً ، کل دق  بر ایرادها  یا د شده

 شود: می موا ب  2   ابو از کا ا شاخ  د.دهمی قرا  مدنظر  ا شده بند ناد    طبق  ها  یکیل  شاخ این   ون شود می

               Kappa= Po-Pc / 1-Pc * 100                                                       2 ابو   

 یك اینک  احتمال عبا ت ا ر  از  کنندهتولید دق توافق مو د انتظا  ا ر .   cP  د  رتی مشراهده شرده ی  oP   ،باال د   ابو 

 د  مشرا  کالس یك اینک  احتمال کا بر، دق  ی بدیرد قرا  زمین  ی  د  کالس همان د  بند کال ر  تصرویر د   یکیرل

 :شودمی موا ب  زیر  یابط از ک  بدیرد قرا  بند  شدهطبق  تصویر  ی  بر کالس همان زمین د   ی 

                PA= ta / ga * 100                             3 ابو                                                  

                UA= ta / n1 * 100                                                                     4 ابو   

 
1 ENVI 
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عنوان کالس   ب  شده بند طبق  صوی  ها  یکیل تعداد  taکننده،  برا  دق  تولید  aد صد دق  کالس    PAک  د  این  یابط  

a  ،ga  ها  کالس  تعداد  یکیلa    ،د  یاقعی  زمینیUA    د صد دق  کالسa    ،1برا  دق  کا برn  ها  کالس  تعداد  یکیلa  

 د: شوده ی حذی شده ب  صو ت زیر تعری  میخوا  لواظ ش ، ا  . بر ا اس دی دق  ذکر شدهبند  طبق  د  نتیش 

     UA-= 1aC                                        5 ابو                                

 PA-= 1eO                                                     6 ابو                                

 ب  یاقع د  ک  ا   هایی یکیل از د صد ان معادل ر شود میک  برا اس دق  کا بر موا ب  ر  (eCا  گماشت  شده )خو

(  eO)  شدة حذی خوا  .ا   گرفت  نظر د  خا، کالس ان جزگ  ا انیا کننده بند طبق  یلی، متعلق نیی  نظر مو د کالس

-طبق  دیدر ها کالس جزگ یلی ،ا   نظر مو د کالس ب  مربوط زمینیهایی ا   ک  د  یاقعی  مربوط ب  ان د صد از  یکیل

 : (2 ا   )شکلذکر شدهنمودا  جریانی مراحل توقیق د  شکل زیر اند. شده ند ب

  

 
 : مراحل اجرایی کار 2 شکل

 

 ها )نتایج( یافته ـ4

مو د موالع  شرامل ا اضری کشرای ز ، مرتع متو رط، مرتع ضرعی ،  خنمون  رندی، زمین بایر ی   کا بر  ا اضری منوق  نقشر 

تا   3ماهاالنو  ی  روو  مواز  د  شرکل   ل، حداقل فاصرل  از میاندین، فاصرل ها  حداکثر احتماجلد  ی میریل تیی  شرده از  یش

  یج نتا  ،2جدیل  ی د  ذکربند  نظا ت شرده  الدو یت  طبق  کننده د   یا نتایج ا زیابی صرو  تولید نیز 1د  جدیل   ای ده شرد.  6
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  ن یباالتر  ،2 ی  1 ةتوج  ب  جدیل شررما   با  .موا ررب  ی ای ده شررد  نظا ت شررده  بندطبق  یت صررو  کا بر د   یا  الدو   یابیا ز

مربوط ب   یش  یی  خنمون  ند  ریبا  یمرتع متو ط، ا اض  ،یمرتع ضع ، کشای ز یمربوط ب  ا اض   کا بر کننده یدیصو  تول

 ا  .شده  ندبد    طبق   ،ذکر شده   ها مربوط ب  کا بر   هاکیلیاز     یید صد باال  دهدنشان میک   ا  حداکثر احتمال 

د صررد ی   32/88/. ی 87حداکثر احتمال ب  میزان    مربوط ب  الدو یت   ،د  این توقیق بیشررترین ضررری  کا ا ی صررو  کلی 

ا ا رتراده از بند  شرده بطبق  ا ر . نتایج حاصرل از نقشر د صرد    3/53/. ی  48الیروو  ب  ترتی  ، مربوط ب  متواز کمترین ان

کا بر   . نتایج مربوط ب  د صرد میراح ا ر شرده  ذکر 4 د  جدیل شرما ة  ،شر  کالسبند  نظا ت شرده با   یا  الدو یت  طبق 

 ا  .  امده 3د  جدیل  نیز 

 
 بندی شده با شش کالس کاربری با استفاده از الگوریتم حداکثر احتمال : نقشة طبقه3شکل

 
 بندی شده با شش کالس کاربری با استفاده از الگوریتم حداقل فاصله از میانگین نقشة طبقه : 4شکل                    
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 بندی نظارت شده کننده در چهار الگوریتم طبقه لید: نتایج ارزیابی صحت تو 1 جدول

کاربری  

 الگوریتم 

 رخنمون سنگی  جلگه و مسیل  اراضی بایر  مرتع متوسط  ضعیف مرتع   اراضی کشاورزی 

 100 85.2 91.67 100 85.6 100 حداکثراحتمال 

 38.1 45.68 9053 45.63 35.2 9.7 حداقل فاصله از میانگین 

 25.53 32.2 95.83 50.23 21.2 38.71 ماهاالنویی  فاصلة 

 0 25 85.5 54.5 25 90.5 متوازی السطوح 

 بندی نظارت شده صحت کاربر در چهار الگوریتم طبقهنتایج ارزیابی : 2 جدول

رخنمون   جلگه و مسیل  اراضی بایر  مرتع متوسط  مرتع ضعیف  اراضی کشاورزی  کاربری الگوریتم 

 سنگی

 79.31 95.3 100 95.2 100 73.81 حداکثراحتمال 

 21.5 56.2 100 45.2 14.3 15.8 حداقل فاصله از میانگین 

 19.2 41.2 56.41 100 18.1 80 ماهاالنویی  فاصلة 

 0 75 100 35.6 69.23 100 متوازی السطوح 

 

 

 بندی نظارت شده ها در چهار الگوریتم طبقهکاربریدرصد مساحت  : 3جدول

اراضی    کاربری الگوریتم  

کشاورزی  

 )درصد( 

مرتع    

ضعیف  

 )درصد( 

مرتع       

 متوسط )درصد( 

اراضی بایر      

 )درصد( 

جلگه و  

مسیل 

 )درصد( 

رخنمون     

سنگی 

 )درصد( 

بدون   

کالس 

 )درصد( 

 

  - 77.62 1.59 4.105 8.939   7.238 1.929  حداکثراحتمال 

حداقل فاصله از  

 میانگین 

 1.527 6.914 8.59 76.046 1.104 5.82 -  

  - 50.09 0.08 76.187 10.561 6.684 1.48  فاصلة ماهاالنویی 

   0 0.094 62.509 1.748 8.705 16.943  متوازی السطوح 

 

 بندی پا و صحت کلی چهار الگوریتم طبقه: نتایح ارزیابی ضریب کا 4جدول 

 )درصد(   صحت کلی ضریب کاپا الگوریتم 

 88.32 0.87 حداکثر احتمال 

 72 0.67 حداقل فاصله از میانگین 

 76.65 0.73 ماهاالنویی  فاصلة 

 53.3 0.48 متوازی السطوح 
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 گیریبحث و نتیجه  ـ5

د    دا ی ا   یریمد   برا  زی ی برنام   یفعل طیی اطالع از شررا  نیرزمیعات منابع  رو  ی زلد  موا یا اضر  کا بر  نقشر  یتی

 ا یبیر  اما   یکم   ها رنش  از دی  ی  یش   هاا رتراده از داده ،این نقشر   یتی  . امریزه براا ر   یاز اصرول ا را ر  یکی  ،ندهیا

ا رتارا  اطالعات د    نیی ا  نیهز  ،یب  نقاط دی  افتاده ی کوهیرتان ی، د رتر رد رتر ری ا ران.  (Arkhi, 2014) معمول ا ر 

گذشرت  ب  صرو ت گیرترده     رنش  از دی  ا ر  ک  از ده   هاداده  ایاز مزا ، وشر  ی قابل تکرا  بودن عیزمان ک ،  رو  ی ر

 (.  Sofali and Khodarahmi, 2011شود )یم ا تراده

مرتع متو رط،   ،یمرتع ضرع ، کشرای ز یمربوط ب  ا اضر   کننده یکا بردیصرو  تول  نیباالتر  ،2 ی  1 ةتوج  ب  جدیل شرما   با

مربوط ب     هاکیررلیاز     یید صررد باال  دهدنشرران میک   ا رر مربوط ب   یش حداکثر احتمال    ،یی  خنمون  ررند  ریبا یا اضرر

 ا  .شده  ندبد    طبق   ،ذکر شده   ها کا بر

  بنداند. طبق کننده  ا داشررت دیصررو  تول  نیشررتریب  ریبا  یمرتع متو ررط ی ا اضرر  ، کا بر  بندطبق   ها یش  یتمام د 

  یاند ی فقط د  ا اضرب  ه  داشرت  كینزد  ةکننددیصرد صرو  تولد نیز ها   کا بر  ید  تمام  نیاندیی حداقل فاصرل  از م  ییماهاالنو

 .ا  دی  یش ذکر شده شباه   بیاندربود ک     ادیترایت ز ، کشای ز

  بندعل  عدم طبق ا ر . نکرده  بندها  ا طبق کیرلید صرد    10.2    روو  مواز   بند یش طبق   ،3 ةجدیل شرما  د 

    کند یها ا ررتراده مکیررلیاز حداقل ی حداکثر ا زش     بندطبق    برا ، ا رر  ک   یش  رروو  مواز نیها اکیررلیاز     یبعضرر

ها شررناخت   کالس  ةی د  مودید ردیها قرا  ندحداقل ی حداکثر کالس  ةها ممکن ا رر  د  مودیدکیررلی     ا زش عدد  ،نیبنابرا

 (.Yousefi et al, 2014) ا تراده نشود ادی یش ز نیاز ا قاتید  توقک    شودیها  ب  مکیلی    بندنشود. عدم طبق 

مرز   ،ک  دا د یمیرتوکم  اما    یکرد ک   یش حداکثر احتمال با  ا   ریگش ینت نیتوان  نیم  قیتوق نیا  جیتوج  ب  نتا  با

 یریط  یکی. با توج  ب  قد ت ترک(Ahmad et al, 2013کند )یم كیترک  بندطبق   ها یش  ریها  ا بیتر از  رراکالس نیب

ی    دهدیا ائ  م  OLI  ة رنشند   هانظا ت شرده داده   بندطبق    ا برا  جینتا نیتر یش حداکثر احتمال بی  ،OLI ة رنشند   باال

ی فر ررای  منوق   ا تا حدید  کرد مو د موالع  تیی  ی تنظی     توان بیترین نقشرر  کا بر  ا اضرری  ا برا  منوق با این  یش می

 دمورابقر  دا  درید  انموققر  جیبا نترا  قیتوق نیا  جینترا  تا حدید زیاد  جلوگیر  کرد. انزیاد  کنترل ی از مشرررکالت  ی   ی  
(Firouzinejad et al, 2014 & Ahmad et al, 2013 & Ahmadpour et al, 2014 & Yousefi et al, 2014 & Kiani 

et al, 2014 & Nazari et al, 2013.) 
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Extended abstract 

1- Introduction 

       Satellite data is one of the fastest and the least expensive methods available to researchers to prepare land use maps 

(Pal and Mather, 2005). Analysis of this data can provide accurate insights into human interaction with the natural 

environment. In particular, the use of multispectral image analysis can help humans identify land cover (Brian and 

Michael, 2005). The use of different parts of the magnetic energy spectrum to record the properties of phenomena and 

the possibility of using hardware and software have made the use of satellite images particularly popular (Richard and 

Jia, 2006). In general, classification methods can be divided into supervised and unsupervised methods (Ommen, 

2008). In the monitored method, we can refer to the maximum probability methods, the minimum distance from the 

mean, the Mahalanui distance, the parallelogram, the neural network and the support vector machine. In fact, the 

classification process is the conversion of data into comprehensible information (Rakis, 2011). The maximum 

probability method is one of the most efficient methods of classifying images (Jensen, 2005). In most research studies, 

this method has been introduced as the most accurate classification method (Riahi Bakhtiari, 2000; Hovang and 

Tonshend, 2002). In this method, the user must be careful that the classification follows the normal Gaussian 

distribution, and this method is more suitable for multispectral classes. 

2- Methodology 

Landsat 8 was launched on an Atlas-V rocket from Vandenberg Air Force Base, California on February 

11, 2013. The satellite carries the Operational Land Imager (OLI) and the Thermal Infrared Sensor (TIRS) 

instruments. The capabilities and advantages of the OLI sensor compared to the ETM + Landsat sensor are 

as follows: better spectral resolution with narrower bandwidth ranges and 2 more spectral bands (obtaining 

information in 9 spectral bands), quadrupling the geodetic recording accuracy absolute images, changing 

the geometry of the image from Whisk broom to Push Broom and thus obtaining150 more information 

scenes per day (400 images per day), improving radiometric resolution from 8 bits to 12 bits and the 

possibility of better description of the ground cover and increasing the Signal Ratio to Noise (SNR) 

(Biranvand and hashim, 2015). In this research, satellite images of Landsat 8 sensor on 13/03/2020 and 

Envy 4.5 software for processing satellite images and classification of images, and from GIS 10.3 software 

for creating educational map, ground reality map and layer format conversion were used. Google Earth Pro 

4.2 software was used to collect land points and Excel and Office 2018 software were used to generate data 

tables. According to the purpose of the study, only from visible bands, near infrared, infrared, short 

wavelength (with cell size of 30 m) and panchromatic band (with cell size of 15 m), to extract spectral values 

corresponding to the plot of ground samples and statistical analysis have been used. In this study, in order 

to control the quality of data and increase awareness of atmospheric, geometric and radiometric errors, the 

data were first studied (Kiani et al, 2014). In the images prepared for this study, due to the newness Landsat 
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8 satellite and also the non-mountainous area, no device error was observed. The results of the evaluation 

of the classification accuracy with four algorithms of maximum likelihood classification, minimum distance 

from the mean, Mahlon distance and parallel level were shown in Tables 2 and 3. In order to better show 

the effects and reduce the number of bands in the data and to compact the most information of the main 

bands in the fewest number of bands, principal component analysis was used and the appropriate band 

combinations were selected. According to research on Google Earth software data, the reseults showed a 

high confirmation of the accuracy and precision of the software data (Pakravan et al, 2012). In this research, 

Google Earth software has been used to determine the accuracy of the mentioned classifications. Then, in 

order to prepare an educational sample from the image of the main components, the three main bands are 

combined, after which a number of areas or levels are selected as a sample to be used to classify information 

(Firoozinejad et al, 2014). Also, after carefully selecting the educational samples, the classification of the 

classes was done using the Training Sample Manager tool and the study area was examined in the 

classification with 7 user classes (Gong et al, 1996). According to the sampling, 7 land uses were identified 

in the study area, which include agricultural land, medium rangeland, poor rangeland, barren land, rock 

outcrop, plains and canals, and residential areas due to errors in the study area occurred with the wasteland 

as a class. According to the purpose of the study, the baseline image was classified with four monitored 

classifications, i.e., maximum probability, minimum distance from the mean, Mahalano distance and 

parallel surfaces. Then it was applied in order to remove single and scattered pixels on the surface of the 

classified image and also to obtain the desired image of the 3 * 3 model filter. Then, using the obtained 

results, the accuracy and precision of the classification and further evaluations were calculated using Envy 

software. 

3- Results  
         Preparing land use maps in the study of surface and basement resources and information on current 

conditions and planning for sustainable management in the future are among the basic principles. 

Today, the use of remote sensing data and quantitative statistical methods are very common to 

prepare land use maps (Arkhi, 2014). Easy-to-reach, access to remote and mountainous areas, low 

cost of data extraction in a short time, wide coverage and reproducibility are some of the benefits of 

remote sensing data that has been widely used since the last decade (Sofali and Khodarahmi, 2011). 

According to Tables 2 and 3, the highest producer and land use accuracy is related to agricultural 

lands, poor rangeland, medium rangeland, barren lands and rock outcrop related to the maximum 

probability method, which indicates a high percentage of pixels related to the mentioned land uses. 

In all methods of land use classification, medium rangeland and barren lands had the highest producer 

accuracy. Mahalanui classification and minimum distance from the average in all land uses were 

close to the percentage of producer accuracy and only in agricultural lands there was a big difference, 

which shows the similarity of the two methods mentioned. Table 4 does not classify the parallel 

surface classification method for 10.2% of pixels. The reason for not classifying some pixels is that 

the parallel surface method uses the minimum and maximum pixel values for classification. 

Therefore, the numerical value of the pixels may not be in the range of minimum and maximum 

classes and may not be known in the range of classes. Lack of classification of pixels means that this 

method is not used much in research (Yousefi et al, 2014). According to the results of this study, it 

can be concluded that the maximum likelihood method with a strong statistical basis distinguishes 

the boundary between classes better than other classification methods (Ahmad et al, 2013). Due to 

the high spectral resolution of the OLI sensor, the maximum likelihood method provides the best 

results for the supervised classification of OLI sensor data and the results of this study are consistent 

with the results of other researchers (Yousefi et al, 2014; Ahmadpour et al, 2014; Ahmad et al, 2013; 

Nazari et al 2013; Firouzinejad et al, 2014; Kiani et al, 2014). 

4- Discussion & Conclusions 
      One of the most essential information needed by natural resource managers and decision makers 

is land use maps. Today, remote sensing technology provides a good opportunity to prepare user 
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maps. The value and efficiency of land use maps depend on their accuracy and precision. The 

purpose of this study was to investigate the efficiency of supervised classification algorithms in 

preparing land use maps. For this purpose, Landsat 8 satellite OLI images were taken from Alam 

Rudasht basin on 12/23/1398 and after geometric, radiometric and atmospheric corrections, principal 

component analysis was performed and appropriate band compositions were selected. The four 

monitored classification algorithms of maximum probability, minimum distance from mean, 

Mahalano distance and parallel levels were compared to prepare land use map. Then, in order to 

remove single and scattered pixels on the surface of the classified image and also to obtain the desired 

image, a 3 * 3 model filter was applied. The ground reality map was prepared using satellite images 

to determine the accuracy of the classification. Results of maximum probability algorithms, 

minimum distance from mean, Mahalano distance, parallel levels with overall accuracy of 88.32, 72, 

76.65, 53.3 and kappa coefficient of 0.87, 0.68, 0.73 and 0.45. Finally, the maximum likelihood 

method was calculated with an overall accuracy of 88.32 and a kappa coefficient of 0.87. The most 

accurate method is to prepare a land use map. 

Key Words: Alamarvdasht Basin; Overall accuracy; Kappa coefficient; Supervised classification; Land use 

map 

 

 

 

 
 


