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 چکیدٌ :
 

غیر قبثل تؼَیك ٍ هْن ثرای رؼذ ثؽر ٍ گیبّبى اظت،  ّبیّبی چرخِ ّیذرٍلَشیکی، اًرشیآة رٍی ظىح زهیي یکی از هْوتریي قعوت

ٍ اوالػبت ٍاقؼی در هَرد ًحَُ اًتؽبر ٍ پخػ آى رٍی ظىح زهیي ثعیبر هْن اظت. ثرای رظیذى ثِ تَزیغ هکبًی ٍ ثعه دادى اوالػبت 

ر اقلین ّعتین کِ ثرای ایٌکبر هی تَاى ّب در زهبى حبل ًیبزهٌذ ؼٌبظبیی اثر هتقبثل ّیذرٍلَشی هٌىقِ ٍ تغییجغرافیبیی در هَرد دریبچِ

ای ٍ ظیعتن اوالػبت جغرافیبیی، ّبی اخیر ثب پیؽرفت ػلَم هبَّارُ ٍ ظٌجػ از دٍر هبَّارُاز ظٌجػ از دٍر اظتفبدُ کٌین. در ظبل

یٌِ هٌبثغ آة فراّن ّبی هٌبثغ آثی در دٍرُ ّبی زهبًی هختلف ثب حذاقل زهبى ٍ ّسیٌِ جْت هذیریت ثْاهکبى تْیِ اوالػبت هحذٍدُ

ثر هجٌبی الگَریتن  لٌذظتای  ّبی آثی از تفبٍیر هبَّارُگردیذُ اظت. ّذف ایي پصٍّػ ارائِ رٍؼی پبیذار ثرای ؼٌبظبیی ظىَح پٌِْ

 چٌذ هٌىقِ ؼبهل دریبچِ ارٍهیِ، تبالة هیبًکبلِ، TM  ٍOLI لٌذظتشًتیک اظت. ثرای در ًظر گرفتي تٌَع پَؼؽی ٍ اقلیوی، تفبٍیر 

دریبچِ چیتگر ٍ تبالة ّبهَى در کؽَر ایراى اًتخبة گردیذ ٍ ثرای ارزیبثی ًتبیج حبـلِ، از تفبٍیر دارای قذرت تفکیک هکبًی ثبال 

َّغ هفٌَػی در ًظر گرفتِ ؼذ.   ّبی ؼبخؿ هجٌب ٍ رٍغاظتفبدُ گردیذ. دٍ دظتِ رٍغ، ؼبهل رٍغ Google Earthهعتخرج از 

ّبی کٌٌذ. از هیبى رٍغای از ترکیت دٍ یب چٌذ ثبًذ ویفی اظتفبدُ هیظىَح آثی از تفبٍیر هبَّارُ ّبی ویفی ثرای ؼٌبظبییؼبخؿ

ّبی ّبی آثی هَرد اظتفبدُ قرار گرفتٌذ. رٍغٍ الگَریتن شًتیک جْت تفکیک پٌِْ NDVI ،SWI ،AWEIّبی هجٌب ؼبخؿؼبخؿ

رای ػولکرد هتفبٍتی ثَدُ ٍ ًتبیج پبیذاری را ارائِ ًکردًذ، در ـَرتی کِ ؼبخؿ هجٌب در هٌبوق هىبلؼبتی هختلف در ؼٌبظبیی ظىح آة دا

% هحبظجِ 92% ٍ 97دقت کلی ٍ لریت کبپب ثذظت آهذُ ثَظیلِ ایي الگَریتن ثىَر هیبًگیي الگَریتن شًتیک دارای تٌبیج پبیذارتری ثَدُ ٍ 

 گردیذ.
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 مقدمٍ -1

ّبی آثی هَجَد در آى کؽَر اظت، ثهِ وهَری کهِ اثهرات زیعهت هحیىهی،       یکی از هٌبثغ آثی هْن در ّر کؽَری پٌِْ

ِ . [1]ّبی آثی از جولِ هجبحث هْن در زًذگی ثؽر اظت اجتوبػی، اقتفبدی ٍ ظالهت تغییرات پٌِْ  تغییرات اقلیوی ثه

ّهب،  ةتهبال  ؼهذى  خؽهک ّبی اخیر هٌجر ثِ ٍ ثخؽی ًگری در ظبل ّبی هذیریتیثب ثرخی ػذم تذثیر ّوراُ ٍجَد آهذُ،

. ظٌجػ از [2]ّب اظت ّبی آثی ؼٌبظبیی ظىح آىت پٌِْ. اٍلیي قذم ثرای هذیری[2]ّب ٍ هٌبثغ آثی ؼذُ اظت دریبچِ

ّهبی  . ظهٌجٌذُ [3]دٍر یکی از هٌبثغ هْن دریبفت ٍ تحلیل اوالػبت هٌبثغ رٍی ظىح زهیي ٍ ثخفَؾ هٌبثغ آة اظت 

ّبی هکبًی، زهبًی ٍ ویفی هختلف ثرای اظتخراج ٍ ؼٌبظبیی ظىَح آثی هَرد اظتفبدُ قهرار  ای ثب قذرت تفکیکهبَّارُ

ّب هَرد اظتفبدُ قهرار گرفهت،   ّبی آة ٍ ظیالةای کِ از آى ثرای تفَیر کردى پٌِْ . اٍلیي تفبٍیر هبَّارُ[4]گیرًذ هی

ثبؼهذ   ّبی اپتیکی ههی  آغبز کردُ ٍ از جولِ ظٌجٌذُ 1972ثَد کِ تفَیر ثرداری خَد را از ظبل  MSS لٌذظتتفبٍیر  

[1]    ِ  . ایي ظٌجٌذُ ثِ دلیل پَؼػ جْبًی، آرؼیَ هٌظن ٍ رایگبى، ٍجَد ثبًذ ویفی در هحهذٍدُ جهیثی آة ثهرای تْیه

ّبی ظٌجػ از دٍر، ؼٌبظهبیی ٍ آؼهکبر کهردى تغییهرات     از رٍغ. اظبض اظتفبدُ [5]ّبی آثی هٌبظت اظت ًقؽِ پٌِْ

ّبی آثی ثب اظتفبدُ از تغییر در هقذار رادیهبًط رظهیذُ ثهِ ظهٌجٌذُ در هٌهبوق هختلهف       پَؼػ زهیي ٍ ثخفَؾ پٌِْ

ّبی جهیثی ٍ ثبزتهبثی در   ّبی ویفی اظت. ثب اظتفبدُ از هَقؼیت ثبًذّب، رٍغ ؼبخؿایي رٍغ. یکی از [6]تفَیر اظت 

-ّبیی تؼریف کرد کِ ثِ کوک آى ؼبخؿتَاى ؼبخؿویف ثبزتبثی ػَارق ظىح زهیي ٍ ػَاهل ثَجَد آٍرًذُ آًْب، هی

ّهبی ویفهی هختلفهی ثهرای ؼٌبظهبیی      . تب کٌَى ؼبخؿ[7]ّبی آثی را آؼکبر ظبزی ًوَد ّب، اوالػبت هرثَن ثِ پٌِْ

( ارائهِ  1ّب ثِ ّوراُ حذ آظتبًِ هَرد اظتفبدُ، در جذٍل ) تریي آى ای ارائِ ؼذُ اظت کِ هْن ظىح آة از تفبٍیر هبَّارُ

 ؼذُ اظت.

 ای شىاسایی سطح آب از تصايیر ماًَارٌَای چىدطیفی : شاخص1جديل 

 راتطٍ شاخص
مقدددددددددار 

 َای آب پیکسل
 مراجع

Normalized 
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Vegetation 

Index 

   /NDVI NIR RED NIR RED    [8] 0کَچکتر از 

Surface 

Wetness Index 

(( *0.2626) ( *0.2141) ( *0.0926)

( * 0.0656) ( * 0.7629) ( * 0.5388))

SWI BLUE GREEN RED

NIR MIR SWIR

  

     
 [9] 0ثسرگتر از  

Automated 

Water 

Extraction 
Index 

   4* 0.25* 2.75*AWEI GREEN MIR NIR SWIR     [10] 0ثسگرتر از 

ّبی گیبّی اظت کِ در تریي ٍ پرکبرثرد تریي ؼبخؿیکی از ظبدُ(NDVI) ؼبخؿ گیبّی تفبللی ًرهبل ؼذُ

اظتفبدُ کرد  NDVI< 0گیرد ٍ ثرای ؼٌبظبیی ظىح آة هی تَاى ازّبی آثی ًیس هَرد اظتفبدُ قرار هیؼٌبظبیی پٌِْ

ّبی آثی دارای ثیؽتریي هقذار ٍ ثرای ّبی ؼٌبظبیی ظىح آة اظت کِ ثرای پٌِْ از جولِ ؼبخؿ(SWI) . ؼبخؿ[8]

.  [9]ثبؼذ  ّبی هتراکن ًیس حعبض هیّبی خؽک دارای کوتریي هقذار ٍ ثِ آة داخل خبک ػویق در جٌگلزهیي

ّبی آة ؼْری کبرثرد ّبیی اظت کِ ثیؽتر ثرای  اظتخراج پٌِْجسٍ ؼبخؿ(AWEI) ؼبخؿ اتَهبتیک اظتخراج آة

ّب در  ّبی تیرُ تفَیر کِ ثِ ػلت ٍجَد ظبختوبىّبی آثی از قعوتثرای تویس دادى پٌِْ AWEI. ؼبخؿ [10]دارد 

. حبل ثب تَجِ ثِ [11]ؼًَذ، اظتفبدُ هی ؼَد  هٌبوق ؼْری ٍ ٍجَد ارتفبػبت در هٌبوق کَّعتبًی ایجبد هی

ّبی ؼبخؿ هجٌب در  ّبی هَجَد در ثبزتبثٌذگی رظیذُ ثِ ظٌجٌذُ از ظىح زهیي ٍ هؽکالت هَجَد در رٍغ پیچیذگی

الگَریتن   ّبی ؼبخؿ هجٌب، اهکبى اظتفبدُ از رٍغ ّبی آثی، در ایي هقبلِ قفذ دارین ػالٍُ ثر رٍغ ؼٌبظبیی پٌِْ

 هَرد ثررظی قرار دّین. لٌذظتای  ة از تفبٍیر هبَّارُشًتیک را ثرای ؼٌبظبیی پبیذارتر ظىح آ
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 ... ای لىدست باشىاسایی سطح آب از تصايیر  ماهًارٌ

  زادگان  میرح دی، مجییگمشادزا هیحمد حس

 الگًریتم ژوتیک-1-2

تَظه جبى ّلٌذ ٍ ریتوي  1975ایذُ ثٌیبدیي ایي الگَریتن از ًظریِ تکبهل دارٍیي آهذُ اظت ٍ اٍلیي ثبر در ظبل 

. ٍاحذ اـلی در الگَریتن شًتیک کَرٍهَزٍم ثَدُ کِ ًؽبى دٌّذُ ّر [12]ّبی هٌْذظی ارائِ ؼذ جْت ثْیٌِ ظبزی

س از تؼذاد زیبدی شى تَلیذ ؼذُ کِ در هجوَع . ّر کرٍهَزٍم ًی[13]فرد در هجوَػِ یب ًوبیٌذُ یک حل از هعئلِ اظت 

ّبی تفبدفی اٍلیِ تحت حل ای از راُ. در الگَریتن شًتیک حل هعئلِ ثب هجوَػِ[14]دٌّذ جوؼیت را تؽکیل هی

ّب در وی یک فرایٌذ تکراری ؼَد، کِ ّر جوؼیت ًؽبى دٌّذُ یک ًعل اظت. کرٍهَزٍمػٌَاى جوؼیت اٍلیِ ؼرٍع هی

گیرد ًعل قجلی کِ ثِ آى ًعل ٍالذیي گَیٌذ از ثیي یبثٌذ ٍ ٍقتی تکبهل ـَرت هیًعل دیگر تکبهل هی از ًعلی ثِ

. فرایٌذ تجذیل ًعل ٍالذیي ثِ فرزًذاى وی هراحل [12]ؼَد رفتِ ٍ ًعل جذیذ کِ ًعل فرزًذاى اظت جبیگسیي آى هی

ّبی ثرای تجبدل ٍیصگی 2تر جْت ایجبد ًعل جذیذ ٍ ظبزگبر ثب هحیه؛ ثرغّبی ثرازًذُ، ثرای اًتخبة کرٍهَزٍم1اًتخبة

ّب ثِ جبی شى دیگر ثرای جبًؽیي ؼذى تفبدفی شى 3ذیذ ٍ جْػکرٍهَزٍم اًتخبة ؼذُ جْت ایجبد کرٍکَزٍم ج

. در ایي الگَریتن، در یک جوؼیت هتؽکل از تؼذاد زیبدی کرٍهَزٍم ثبیذ ؼبًط ثقبی ًعل حبـل [14]گیرد  ـَرت هی

تر ثَدى کرٍهَزٍم ثب احتوبل ثقبی آى راثىِ تر ثیؽتر ثبؼذ، کِ ثرای تؼییي ؼبًط اًتخبة، ثبیذ قَیاز کرٍهَزٍم قَی

گیرد، ثِ وَری کِ هقذار تبثغ ثرازغ ثرای توبم یب تبثغ ارزیبثی اًجبم هی 4. ایٌکبر تَظه تبثغ ثرازغ[15]پیذا کٌذ 

 . [15]ؼَد ّب هحبظجِ ؼذُ ٍ ظپط احتوبل اًتخبة هؽخفی ثراظبض هیساى ثرازغ ّریک تؼییي هیکرٍهَزٍم

 مًاد ي ريش َا-2

 مىطقٍ مًرد مطالعٍ-2-1

در ایي تحقیق چْبر هٌىقِ هىبلؼبتی ؼبهل: دریبچِ ارٍهیِ، تبالة هیبًکبلِ، دریبچِ چیتگر ٍ تبالة ّبهَى  در ًظر 

ٍ ؼَرتریي  ثبؼذ کِ در ؼوبل غرة فالت ایراى قرار داؼتِاظت. اٍلیي هٌىقِ هَرد هىبلؼِ دریبچِ ارٍهیِ هیگرفتِ ؼذُ

ثبؼذ کِ در هٌتْب الیِ جٌَة ؼرقی (. هٌىقِ دٍم هَرد هىبلؼِ تبالة هیبًکبلِ هیa 1دریبچِ داخلی ایراى اظت)ؼکل

ثبؼذ کِ در ؼوبل غرة تْراى (. هٌىقِ ظَم اًتخبة ؼذُ دریبچِ هفٌَػی چیتگر هیb 1دریبچِ خسر قرار دارد)ؼکل

ثبؼذ کِ ثخػ هرکسی ٍ غرثی حَزُ کل د هىبلؼِ تبالة ّبهَى هی(. چْبرهیي هٌىقِ هَرc 1اظت )ؼکل ٍاقغ ؼذُ

ّب ٍ (. ػلت اًتخبة ایي چْبر هٌىقِ هَرد هىبلؼِ ثررظی تَاًبیی ؼبخؿd 1ظیعتبى را تؽکیل هی دّذ )ؼکل

ؼػ گیبّی، ثب پَؼػ گیبّی ٍ الگَریتن شًتیک در ؼٌبظبیی ظىح آة در ؼرایه هتفبٍت ظىح آة ثذٍى پَ

 اظت. ( هؽخؿ ؼذ1ُهٌىقِ هَرد هىبلؼِ در ایراى در ؼکل ) 4بؼذ. هَقؼیت جغرافیبیی ّر ثؼْری هی هٌىقِ

                                                           
1Selection  
2Crossover

  

3Mutation
  

4Fitness
 
function
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( تاالب d(دریاچٍ چیتگر )cتاالب میاوکالٍ ) (b)دریاچٍ اريمیٍ  (a): مًقعیت جغرافیایی مىاطق مًرد مطالعٍ در ایران 1شکل 

 َامًن

 َای مًرد استفادٌدادٌ-2-2

ثبؼذ، کِ تفبٍیر هی 8ٍ دٍ ؼیت تفَیر لٌذظت  5تحقیق ؼبهل دٍ ؼیت تفَیر لٌذظت  ّبی هَرد اظتفبدُ در ایيدادُ

هرثَن ثِ ظبل  8دریبچِ ارٍهیِ ثَدُ ٍ تفبٍیر لٌذظت  1998تبالة ّبهَى ٍ ظبل   1996هرثَن ثِ ظبل  5لٌذظت 

هَرد اظتفبدُ ًیبز ثِ   ریتنثبؼذ. ثِ هٌظَر آهَزغ ٍ ارزیبثی الگَدریبچِ چیتگر هی 2013تبالة هیبًکبلِ ٍ ظبل  2015

 40ّبی آة ٍ غیر آة اظت. ثذیي هٌظَر، در تفَیر دریبچِ چیتگر،ّبی هؽخؿ ؼبهل پیکعل ای از پیکعل هجوَػِ

ّب ًیس  ّبی آهَزؼی اًتخبة ؼذًذ. ثرای ارزیبثی الگَریتن پیکعل غیر آة، ثِ ػٌَاى ًوًَِ 40پیکعل از پٌِْ آثی ٍ 

ّبی هَرد هىبلؼِ رظن ؼذ  در تبریخ Google Earthافسار  ّبی هَرد هىبلؼِ ثب کوک ًرم دُّبی آثی در هحذٍ پلیگَى پٌِْ

ظبزی  پیبدُ TM  ٍOLIٍ از آى اظتفبدُ گردیذ. ثب تَجِ ثِ ایٌکِ ّذف ارائِ الگَریتوی اظت کِ ثر رٍی ّر دٍی تفبٍیر 

 ر گرفتٌذ.هَرد ًظر قرا OLIّب در  ٍ هؼبدل آى TMثبًذ ثبزتبثی  6قبثل اجرا ثبؼذ، 

 ريش شىاسی-2-3

اًذ، ثررٍی هٌبوق هَرد  ّبی ارائِ ؼذُ تَظه هىبلؼبت پیؽیي کِ در ثخػ هقذهِ هؼرفی ؼذُ در اثتذا توبهی ؼبخؿ

ّب در ثبًذّبی  شًتیک ّذف اـلی، اظتخراج لرایجی ثَد کِ ثب لرة آى  گردد. اهب ثرای الگَریتنظبزی هی هىبلؼِ پیبدُ

ّب، تفَیری حبـل ؼَد کِ هقبدیر هحبظجِ ؼذُ ثرای ّر پیکعل در ـَرت  جوَع آىٍ هحبظجِ ه لٌذظتتفبٍیر 

ٍزى هجَْلی ثبیعتی در ایي تحقیق  6حمَر آة، هقذار ثبال ٍ در غیر ایي ـَرت هقذار پبییٌی را داؼتِ ثبؼذ. ثٌبثرایي 

ّبی هَرد  بثق ثب آًچِ در دادُثبًذ هى 6ثرای اظتخراج پٌِْ آثی تؼییي ؼَد، زیرا ایي لرایت در  ثَظیلِ الگَریتن

گردد. ثرای تؼییي لرایت از الگَریتن شًتیک اظتفبدُ ؼذ. در اثتذا ثبیذ یک تبثغ ّذف اظتفبدُ هؼرفی ؼذ، لرة هی

ثِ ػٌَاى ؼرن تَقف ٍ تبثغ ّذف ثرای ثذظت آٍردى  (MSE)تؼییي ؼَد کِ در ایي تحقیق هیبًگیي هرثؼبت خىب

 اظت. در ًظر گرفتِ ؼذُ ّبی الگَریتندر تکرارلرایت ثْیٌِ ؼٌبظبیی ظىح آة 

 َاسازی ريشپیادٌ-2-4

( ٍ دقت 5( تب )2ّبی ) ( ارائِ ؼذُ، در ؼکل1ّب ٍ اػوبل حذ آظتبًِ هىبثق آًچِ در جذٍل ) ظبزی ؼبخؿ ًتیجِ پیبدُ 

( ثِ ترتیت ثرای هٌبوق هىبلؼبتی ارائِ ؼذُ اظت. 2ثبؼذ در جذٍل )ًتبیج ثِ دظت آهذُ کِ ؼبهل هبتریط خىب هی

ثذظت آهذُ در ّوبى   Google Earthّب ثب تفَیر دارای قذرت تفکیک هکبًی ثبال کِ هرثَن ثِ تفبٍیر  ظبزی ًتبیج پیبدُ

 اظت، هقبیعِ گردیذ.ّبی هرثَوِ ثِ ـَرت ثرداری ثب رًگ قرهس هؽخؿ ؼذُ تبریخ اظت ٍ در ؼکل
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 NDVI(  ،b )SWI( ،c )AWEI( aَای اعمال شدٌ تر ريی تصايیر دریاچٍ اريمیٍ، ): شاخص2شکل

 

 NDVI( ،b )SWI( ،c )AWEI( aَای اعمال شدٌ تر ريی تصايیر تاالب میاوکالٍ، ): شاخص3شکل

 

 NDVI( ،b )SWI( ،c )AWEI( aَای اعمال شدٌ تر ريی تصايیر دریاچٍ چیتگر، ): شاخص4شکل

 

 NDVI( ،b )SWI( ،c )AWEI( aَای اعمال شدٌ تر ريی تصايیر تاالب َامًن، ): شاخص5شکل

 

 



 

5 

 مهىدسی فىايری اطالعات مکاوی کىفراوس ملی ديمیه 

 1395دی ماٌ  29

 َای مًرد مطالعٍ  َا تر ريی تصايیر محديدٌ : دقت محاسثٍ شدٌ ترای اعمال شاخص2جديل

 شاخص

 تاالب َامًن دریاچٍ چیتگر تاالب میاوکالٍ دریاچٍ اريمیٍ

دقددددت 

 کلی

ضددددری  

 کاپا
 دقت کلی

ضدددریة 

 کاپا
 دقت کلی

ضددددری  

 کاپا

دقددددت 

 کلی

ضدددری  

 کاپا

NDVI 0.876 0.744 0.980 0.945 0.979 0.937 0.983 0.911 

SWI 0.977 0.949 0.977 0.940 0.979 0.937 0.985 0.922 

AWEI 0.979 0.953 0.976 0.936 0.985 0.954 0.984 0.920 

ثِ دلیل تَاًبیی در تویس دادى آة از ظبیِ   AWEIدر هٌىقِ هىبلؼبتی دریبچِ ارٍهیِ ؼبخؿ اتَهبتیک اظتخراج آة 

آثی ثَدُ اظت. در هٌىقِ هىبلؼبتی هیبًکبلِ ًبؼی از اثر دارای دقت کلی ٍ لریت کبپب هٌبظت ثرای ؼٌبظبیی ایي پٌِْ

ّبی ة از آة هَجَد در گیبُ، دقت ثبالتری در ؼٌبظبیی پیکعلثِ ػلت  تَاًبیی در تویس دادى پیکعل آ NDVIؼبخؿ 

ثبؼذ ٍ هرزی آة ٍ غیر آة را دارا اظت. ثب تَجِ ثِ ایٌکِ هٌىقِ هىبلؼبتی دریبچِ چیتگر در داخل ؼْر تْراى هی

ی تر ثب دقت هٌبظت AWEIّب ٍ ػَارق در هٌىقِ هیکَر قبثل تَجِ اظت، ؼبخؿ ػبرلِ ظبیِ ثِ ػلت ٍجَد ظبختوبى

آثی را از ظبیر ػَارق تویس دّذ. در ؼٌبظبیی ظىح آة تبالة ّبهَى ثِ ػلت  ّب تَاًعتِ پًٌِْعجت ثِ ظبیر ؼبخؿ

ای ثر اثر ٍجَد کَُ یب ظبختوبى ٍجَد ًذارد، ؼبخؿ ایٌکِ ایي هحذٍدُ دارای پَؼػ گیبّی ًجَدُ ٍ ّوچٌیي ظبیِ

SWI هیکَر در  ًتبیج حبـل از لرة لرایت ثذظت آهذُ از الگَریتن تریي ػولکرد را ارائِ ًوَدُ اظت. در اداهِ هٌبظت

ثِ ترتیت  8اظت. لرایت هیکَر ثرای لٌذظت ( ارائِ ؼذ7ُّبی هبَّارُ ثِ ـَرت تفَیر درجِ خبکعتری در ؼکل )ثبًذ

ّعتٌذ،  7، 5، 4، 3، 2، 1ّبی کِ ثِ ترتیت ثبًذ 5ٍ در ثبًذّبی هؼبدل هبَّارُ لٌذظت  7، 6، 5، 4، 3، 2ّبی در ثبًذ

تَظه الگَریتن  لٌذظتّبی آهَزؼی ثرای ثبًذّبی تفبٍیر  لرایت هحبظجِ ؼذُ ثب اظتفبدُ از ًوًَِ. لرة ؼذُ اظت

 .اًذ ( ارائِ ؼذ3ُشًتیک در جذٍل )

 : ضرایة تدست آمدٌ از الگًریتم ژوتیک3جديل

x6 x5 x4 x3 x2 x1 ضرایة 
 الگَریتن شًتیک 3.500 8.338 0.100- 0.697 4.769- 6.443-

 

( دریاچٍ چیتگر c( تاالب میاوکالٍ )b( دریاچٍ اريمیٍ )a: وتایج اعمال ضرایة حاصل از الگًریتم ژوتیک تر ريی تصايیر، )7شکل

(dتاالب َامًن ) 
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شًتیک  ّبی آثی ثر اثر اػوبل لرایت ثذظت آهذُ از الگَریتن( خىبّبی هحبظجِ ؼذُ ثرای اظتخراج پ4ٌِْدر جذٍل )

 اظت.رٍی تفبٍیر هٌبوق هَرد هىبلؼِ آٍردُ ؼذُ ثر

 : خطاَای محاسثٍ شدٌ در اثر اعمال ضریة تٍ دست آمدٌ از الگًریتم ژوتیک4جديل

 مىطقٍ مطالعاتی معیار دقت ژوتیک

 دقت کلی 0.94827
 دریبچِ ارٍهیِ

 لریپ کبپب 0.88726

 دقت کلی 0.96581
 تبالة هیبًکبلِ

 لریپ کبپب 0.91075

 دقت کلی 0.98252
 دریبچِ چیتگر

 لریپ کبپب 0.94753

 دقت کلی 0.98406
 تبالة ّبهَى

 لریپ کبپب 0.9174

 

 گیریوتیجٍ-3

-ّبیی اظت کِ ّر کؽَری ثب آى رٍثرٍ هی تریي چبلػّبی ًبؼی از آى، از هْنّبی اقلیوی ٍ پیبهذتغییرات در آظتبًِ

ثبؼٌذ. یکی از اثسار هْن در ایي ّبی هتذاٍل ؼٌبظبیی ظىح آة هیاز رٍغای ّبی ظٌجػ از دٍر هبَّارُثبؼذ. رٍغ

-اظت. در ایي هیبى تفبٍیری ثرای ؼٌبظبیی پٌِْای اظت کِ ازهٌىقِ هَرد هىبلؼِ تْیِ ؼذُّب، تفبٍیر هبَّارُرٍغ

لٌذظت از  ذ. هبَّارُّبی جیثی آة ثبؼٌّبیی تْیِ ؼذُ ثبؼٌذ کِ دارای ثبًذّبی آثی هٌبظت ّعتٌذ کِ از هبَّارُ

ّبی پرکبرثرد در ؼٌبظبیی ظىَح آثی اظت. هبّیت ظٌجػ از دٍر، اظتخراج اوالػبت ٍ ثذظت آٍردى جولِ هبَّارُ

ّبی هختلف اظت. ای ثرای آًبلیس تفبٍیر ٍ ارایِ رٍغ ثرای تفوین گیرًذگبى حَزُداًػ ٍ فْن از تفبٍیر هبَّارُ

َّغ هفٌَػی هَرد ثررظی قرار   هجٌب ٍ الگَریتن ّبی ؼبخؿ  در دٍ دظتِ رٍغ ّبی هَرد اظتفبدُ در ایي هقبلِ رٍغ

گرفت ٍ چْبر هٌىقِ هىبلؼبتی در کؽَر ایراى ؼبهل دریبچِ ارٍهیِ، تبالة هیبًکبلِ، دریبچِ چیتگر ٍ تبالة ّبهَى ثرای 

ثب تَجِ ثِ ایٌکِ ّب ًؽبى داد  ظبزی ّبی هیکَر در ایي هقبلِ در ًظر گرفتِ ؼذ. ًتبیج پیبدُّب ٍ الگَریتنارزیبثی ؼبخؿ

تَاى از یک ؼبخؿ ثرای ، ًویّبی هختلف ثَدُ اظتهٌبوق هَرد هىبلؼِ ؼبهل هٌىقِ ؼْری ٍ غیر ؼْری ٍ ثب پَؼػ

خبـی دارای دقت هٌبظت ّعتٌذ. ّب در هٌىقِ هىبلؼبتی هٌبوق هىبلؼبتی هختلف اظتفبدُ کرد ٍ ّر یک از ؼبخؿ

ثٌبثرایي ثرای ؼٌبظبیی ثْتر ٍ ثذظت آٍردى رٍغ پبیذارتر در ایي تحقیق از الگَریتن فرااثتکبری شًتیک اظتفبدُ ؼذ تب 

ّبی آثی هختلف کِ دارای پَؼػ ٍ ػَارق گًَبگَى در ثب ثذظت آٍردى لرایت هٌبظت ثتَاى ثب دقت قبثل قجَلی پٌِْ

ّبی ویفی ٍ ّوچٌیي ًتبیج شًتیک ٍ ؼبخؿ ا ؼٌبظبیی کرد. در حبلت کلی در هقبیعِ الگَریتناوراف خَد ّعتٌذ ر

ّبی آثی دارد ثِ وَری کِ دقت کلی ٍ لریپ ثذظت آهذُ هؽخؿ ؼذ الگَریتن شًتیک تَاًبیی ثبالتری در ًوبیػ پٌِْ

% 98%، 91% ٍ 96%، تبالة هیبًکبلِ 88% ٍ 0.94ثِ ترتیت ثرای دریبچِ ارٍهیِ  کبپب ثذظت آهذُ از لرایت ایي الگَریتن

  ثبؼٌذ.% هی91% ٍ 98% ٍ دریبچِ چیتگر 94ٍ 

 مىاتع

[1] L. C. Smith, "Satellite remote sensing of river inundation area, stage, and discharge: A review," 

Hydrological processes, vol. 11, pp. 1427-1439, 1997. 

[2] K. Rokni, A. Ahmad, A. Selamat, and S. Hazini, "Water feature extraction and change detection using 

multitemporal Landsat imagery," Remote Sensing, vol. 6, pp. 4173-4189, 2014. 



 

7 

 مهىدسی فىايری اطالعات مکاوی کىفراوس ملی ديمیه 

 1395دی ماٌ  29

[3] C. Baker, R. Lawrence, C. Montagne, and D. Patten, "Mapping wetlands and riparian areas using 

Landsat ETM+ imagery and decision-tree-based models," Wetlands, vol. 26, pp  .465-474 ,2006.  

[4] J. Luo, Y. Sheng, Z. Shen, and J. Li, "High-precise water extraction based on spectral-spatial coupled 

remote sensing information," in Geoscience and Remote Sensing Symposium (IGARSS), 2010 IEEE 

International, 2010, pp. 2840-2843. 

[5] K. Di, R. Ma, J. Wang, and R. Li, "Coastal mapping and change detection using high-resolution 

IKONOS satellite imagery," in Proceedings of the 2003 annual national conference on Digital 

government research, 2003, pp. 1-4. 

 [6] F. Henderson, "Environmental factors and the detection of open surface water areas with X-band 

radar imagery," International Journal of Remote Sensing, vol. 16, pp. 2423-2437, 1995. 

[7] S. K. McFeeters, "The use of the Normalized Difference Water Index (NDWI) in the delineation of 

open water features," International journal of remote sensing, vol. 17, pp. 1425-1432, 1996. 

[8] J. W. Rouse Jr, R. Haas, J. Schell, and D. Deering, "Monitoring vegetation systems in the Great Plains 

with ERTS," NASA special publication, vol. 351, p. 309  ,1974.  

[9] V. S. Bhagat and K. R. Sonawane, "Use of Landsat ETM+ data for delineation of water bodies in hilly 

zones," Journal of Hydroinformatics, vol. 13, pp. 661-671, 2011. 

[10] G. L. Feyisa, H. Meilby, R. Fensholt, and S. R. Proud, "Automated Water Extraction Index: A new 

technique for surface water mapping using Landsat imagery," Remote Sensing of Environment, vol. 

140, pp. 23-35, 2014. 

[11] A. Fisher, N. Flood, and T. Danaher, "Comparing Landsat water index methods for automated water 

classification in eastern Australia," Remote Sensing of Environment, vol. 175, pp. 167-182, 2016. 

[12] M.-H. Tseng, S.-J. Chen, G.-H. Hwang, and M.-Y. Shen, "A genetic algorithm rule-based approach 

for land-cover classification," ISPRS Journal of Photogrammetry and Remote Sensing, vol. 63, pp. 

202-212, 2008. 

[13] M. Gen and R. Cheng, "Foundations of genetic algorithms," Genetic Algorithms and Engineering 

Design, pp. 1-41, 1997. 

[14] J. H. Holland and J. S. Reitman, "Cognitive systems based on adaptive algorithms," ACM SIGART 

Bulletin, pp. 49-49, 1977. 

[15] C. R. Houck, J. Joines, and M. G. Kay, "A genetic algorithm for function optimization: a Matlab 

implementation," NCSU-IE TR, vol. 95, 1995. 

 

 


