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 بندي  در طبقهگذار ي تاثير و پارامترها شيءگرا،هاي پيكسل پايه مقايسه روش

  كاربري اراضي استان آذربايجان غربي/پوشش
  

  ، گروه جغرافيايي طبيعي، دانشگاه تبريز( RS & GIS)كارشناس ارشد سنجش از دور و سيستم اطالعات جغرافيايي ـ ∗بختيار فيضي زاده
  استاديار گروه نقشه برداري، دانشگاه تبريز ـحسين هاللي

  

  28/11/1388:    تأييد نهايي13/4/1388: پذيرش مقاله
  

  چكيده
هاي  در روش. اي است هاي استخراج اطالعات از تصاوير رقومي ماهواره ترين روش بندي يكي از مهم طبقه

شود كه نتيجه بازتاب  ها انجام مي بندي براساس ارزش عددي هريك از پيكسل معمول پيكسل پايه، طبقه
اي هنگامي كه  بندي تصاوير ماهواره هاي كالسيك در طبقه توانايي روش.  استهاي متناظر آن در سطح زمين عارضه

بندي  هاي طبقه اين امر موجب كاهش صحت روش. شد با اشياء متفاوت اطالعات طيفي مشابهي دارند محدود مي
ها و پيكسلبندي شيءگرا اطالعات طيفي با اطالعات مكاني ادغام گرديده  اما در روش طبقه. گردد پيكسل پايه مي

بندي تصوير  سازي شده و طبقه براساس شكل، بافت و تن خاكستري در سطح تصوير با مقياس مشخص سگمنت
پايه حداكثر احتمال و الگوريتم  بندي پيكسل در اين تحقيق الگوريتم طبقه. شود ها انجام مي براساس اين سگمنت

 مورد مقايسه قرار SPOT 5اي   ماهوارهHDRسنجنده  ربندي تصاوي ترين همسايه شيءگرا در طبقه بندي نزديك طبقه
بندي تهيه  منظور مقايسه نتايج، نقشه كاربري اراضي استان آذربايجان غربي با هر دو روش طبقه گرفته است و به

گرا با افزايش  بندي شيء دهد كه روش طبقه ها نشان مي بندي مقايسه نتايج مربوط به صحت كلي طبقه. شده است
اي از دقت باالتري برخوردار  بندي تصاوير ماهواره در هر دو شاخص صحت كلي و كاپا، در طبقه% 7دل دقت معا

شرقي و آشكارسازي تغييرات  هاي كاربري اراضي استان آذربايجان  نتايج اين تحقيق در استخراج نقشه.است
  . ساله محدوده باالدست سد ستارخان مورد استفاده قرار گرفت30كاربري 

  
  سازي، استان آذربايجان غربي  بندي پيكسل پايه، شيءگرا، سگمنت سنجش از دور، طبقه :ها واژهكليد

  

  مقدمه
 يا بازتابيدهانرژي اين تصاوير، در هر آرايه از . هستند 1 تصويري دو بعدي از عناصرايتصاوير رقومي داراي آرايه
اين . )1378سهامي نوش آبادي، صادقي ناد و(ردد گ مي ذخيره و ثبت  آن در سطح زمينگسيل شده از محدوده متناظر

توان  كند، بنابراين ميتوصيف ميت زميني را در روي تصاوير رقومي سنجش از دور وهاي متفا  پديدهعدديهاي  ارزش
 .هاي مشخص استخراج نمود هاي زميني را در كالس بندي آنها اقدام نموده و اطالعات مربوط به پديده نسبت به طبقه

ها  در اين روش. كنند  استفاده مي موجود در باندهاي تصوير راطيفي اطالعات  عموماًبندي، ي طبقهها ي از روشيارسب
هايي متناسب با انواع پوشش   در فضاي چند طيفي در خوشهتر بيشتر يا كم روشناييها با درجه انتظار آن است كه پيكسل

 ,Gao et al, 2009, 221 ) 2009 براساس تحقيقات انجام شده (Borri and et al., 2005, 105). بندي شوند  گروهزميني

485 Chen et al 3, Yan, 2003, (اطالعات طيفي مشابهي   كههايي توانايي محدودي در جدا نمودن كالسها  اين روش
هاي  روش يكامپيوترپردازش هاي اخير با پيشرفت تكنولوژي   در نتيجه در سال. دارد،شوند در هم ادغام ميداشته و 
هاي منتج از  روش ،3 درختيتصميم گيري، 2هاي عصبي  استفاده از شبكهبه عنوان مثال . پيشنهاد شده استجديدي

                                                      
∗
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1- Pixel 
2- Neural Network 
3- Decision Tree 
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ها هستند   از مهمترين اين روش، استفاده از اطالعات ثانويه نظير بافت، زمينه و عوارض زميني1فازي  منطقتئوري
(Yan, 2003,3) .ها، آنها  اي در اين روشجهت استخرج اطالعات از تصاوير ماهوارههاي پردازش تصوير، براساس ويژگي

هاي عددي عناصر   مبتني بر ارزشبندي روش طبقه) توان در دو گروه عمده تقسيم بندي نمود كه عبارتند از الف را مي
  ).گرا شيء(يءهاي تصويري  ش مبتني بربندي روش طبقه) و ب) پيكسل پايه(تصويري يا پيكسل 

در اين . نمايد بندي تصاوير با استفاده از دو روش فوق نتايج متفاوتي را ارائه مي دهد طبقه قيق نشان ميپيشينه تح
 نسبت به مقايسه Spotاي  كه با استفاده از تصاوير ماهواره) Chen et al 2009,483 ,(رابطه تحقيقات صورت گرفته توسط 

اي اقدام نمودند و در پردازش  اطالعات از تصاوير ماهوارهپايه و شيءگرا در استخراج  بندي پيكسل هاي طبقهروش
2(اي از مدل رقومي ارتفاع شيءگراي تصاوير ماهواره

DEM( اطالعات مكاني شامل بافت و شكل به عنوان عاملي به ،
ا، نتيجه پايه و شيءگر بندي با دو روش پيكسل بندي شيءگرا استفاده كردند و پس از انجام طبقه منظور افزايش دقت طبقه

 درصد در مقايسه با الگوريتم 42/96بندي شيءگرا با صحت كلي  بندي فازي در روش طبقه گيرند كه الگوريتم طبقه مي
 درصد، در طبقه بندي تصاوير ماهواره اي، 79/77پايه با دقت كلي  بندي پيكسل بندي حداكثر احتمال در روش طبقه طبقه

هاي گياهي را به عنوان عاملي به منظور افزايش صحت  شاخص) Gao et al, 2009, 220( .از دقت باالتري برخوردار است
 استفاده نموده و با استخراج MODISاي  اين محققين از تصاوير ماهواره. بندي شيءگرا مورد مطالعه قرار دادند روش طبقه

شيءگرا موفق شدند دقت هاي گياهي از اين تصاوير و استفاده از آنها به عنوان يك اليه در طبقه بندي  شاخص
 ASTERاي از تصاوير ماهواره)  Zhaocong et al, 2009, 565. ( درصد افزايش دهند2/5ميزان  بندي شيءگرا را به طبقه

-هاي فيزيكي دانه آنها براي اعمال اطالعات مربوط به انعكاسات طيفي و ويژگي. شاسي استفاده نمودند در مطالعات زمين

اي استفاده نمودند و در نهايت از توانايي باالي پردازش شيءگرا در ش شيءگراي تصاوير ماهوارههاي شن، از روش پرداز
هاي چندزمانه سنجش از  با استفاده از داده) Pltt and Schoennagel, 2009. (كنند اي تاكيد ميبندي تصاوير ماهواره طبقه

 مورد مطالعه قرار 1983 -1999هاي را در فواصل سال 3دور و تحليل شيءگراي تصاوير، تغييرات پوشش گياهي كولرادو
بندي شيءگرا تهيه  هاي كاربري اراضي هر دوره را با استفاده روش طبقه اين محققين در ارزيابي روند تغييرات نقشه. دادند

ر درصد گيرند كه پوشش درختي منطقه به طور متوسط چها هاي تهيه شده نتيجه مي اي نقشهنمودند و با مقايسه دوره
در ) 1386(زاده  در ايران نيز فيضي. كنند بندي شيءگرا تاكيد مي آنها در نهايت بر كارآمدي روش طبقه. افزايش يافته است

هاي كاربري اراضي مورد مقايسه قرار  پايه و شيءگرا را در فرايند تهيه نقشه هاي پيكسل رساله كارشناسي ارشد خود روش
هاي كاربري اراضي از دقت بيشتري  پايه در تهيه نقشه شيءگرا در مقايسه با روش پيكسلگيرد كه روش  داده و نتيجه مي

هاي پيكسل پايه و شيءگرا در آشكارسازي تغييرات خط  نيز در تحقيق خود از روش) 1385(خالقي . برخوردار است
  .كند ساحل درياي خزر استفاده نموده و بر كارآمدي روش شيءگرا تاكيد مي

سازي را  ي تاثير پارامترهاي سگمنت با بررسي افزايش ميزان دقت نتايج و عوامل تاثيرگذار در آن، نحوهتحقيق حاضر 
گراي  پايه و شيء-غربي با پردازش پيكسل  و براي مقايسه نتايج، نقشه كاربري اراضي استان آذربايجان. نمايد بررسي مي

  .استاي تهيه شده و نتايج با هم مقايسه شده  تصاوير ماهواره
  

 مورد مطالعهمعرفي منطقه 

 درصد از 65/2 كيلومتر مربع، در حدود 42252 منطقه مورد مطالعه استان آذربايجان غربي است كه  با وسعتي معادل 
 دقيقه 46 درجه و 39 دقيقه تا 58 درجه و 35اين منطقه در مختصات جغرافيايي . گيرد مساحت كل كشور را در برمي

 و از شمال به كشورهاي  دقيقه طول شرقي قرار گرفته است23 درجه 47 دقيقه تا 3و  درجه 44عرض شمالي و 

                                                      
1- fuzzy logic 
2- Digital Elevation Model 
3- Colorado  
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 از غرب به كشورهاي تركيه و عراق، از جنوب به استان كردستان و از شرق به ،مختار نخجوان و ارمنستان جمهوري خود
  .د مطالعه نشان داده شده استموقعيت محدوده مور) 1(در شكل . گردد هاي آذربايجان شرقي و زنجان محدود مي استان

   موقعيت محدوده مورد مطالعه در سطح كشورـ1شكل 
  

  ها مواد و روش
 در چهار باند، با تفكيك مكاني SPOT 5 ماهواره HDR سنجنده 2005اي سال  براي انجام اين تحقيق از تصاوير ماهواره

 و نقاط كنترل زميني 100000/1شناسي هاي زمين شه، نق25000/1 و 50000/1هاي  هاي توپوگرافي در مقياس  متر، نقشه10
 ArcGIS 9.2 و PCI-Geomatica ,ENVI 4. eCognation 3.5 ,افزارهاي و نرمGarmin -  Etrex مدل GPSبرداشت شده با 

 .استفاده شده است

ترين  تم نزديكپايه و الگوري  در روش پردازش پيكسل1بندي حداكثر احتمال هدف اين مطالعه، مقايسه الگوريتم طبقه
 است، اما با توجه به SPOT 5اي بندي تصاوير ماهواره  در پردازش شيءگرا، براي ارزيابي عملكرد آنها در طبقه2همسايه

 پردازش اقدامات مورد نياز بر روي -بنابراين در مراحل پيش. بندي فقط يكي از مراحل پردازش تصاوير است اينكه طبقه
 و تصحيحات اتمسفري 25000/1هاي  مرجع كردن تصاوير با استفاده از نقشه اين مراحل؛ زمين از جمله . تصاوير انجام شد

  :باشد كه شرح هر مرحله به ترتيب زير است هاي تيره، مي بر پايه روش كسر ارزش عددي پيكسل
  

  تصحيحات هندسي 
هاي  توانند به عنوان نقشه ميگونه تصاوير ن اين معموال تصاوير رقومي داراي انحرافات هندسي هستند، بطوريكه 

منظور از تصحيحات هندسي جبران خطاها است، به نحوي كه اليه . مسطحاتي بطور مستقيم مورد استفاده قرار گيرند
عليرغم اينكه ). 1384علوي پناه، (هاي سطح زمين را داشته باشد  رقومي تصحيح شده قابليت انطباق با موقعيت

 قبال توسط سازمان هوا و فضاي فرانسه صورت گرفته SPOT 5ي  وي تصاوير ماهوارهتصحيحات هندسي مورد نياز بر ر

                                                      
1- Maximum likelihood 
2- Nearest Neighbor   
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براي  بود، با ارزيابي دقت هندسي اين تصاوير با استفاده از نقاط كنترل متعدد و ضرورت انجام مجدد تصحيحات هندسي،
 در سطح طبيعت، بر پايه هاي كاربري اراضي با مختصات جغرافيايي آنها ها و كالس انطباق دقيق موقعيت پديده

 تصاوير محدوده مورد مطالعه Garmin -  Etrexمدل GPS و نقاط كنترل برداشت شده با 25000/1هاي توپوگرافي  نقشه
با پراكنش مناسب از سطح منطقه )  نقطه124(براي انجام اين فرآيند نقاط كنترل كافي . مرجع گرديد يكبار ديگر زمين
 در روي هر PCI-Geomatica در محيط نرم افزار 1يد و با استفاده از تابع زمين مرجع سازيآوري گرد مورد مطالعه جمع
ترين همسايگي استفاده و تصاوير با خطاي  ها از روش نزديك گيري ارزش مجدد پيكسل براي نمونه. تصوير پياده شد

RMS 42/0مرجع گرديد پيكسل زمين.  
  

  تصحيحات اتمسفري
هاي تصوير در  اي مورد استفاده، ارزش عددي پيكسل تمسفري در سطح تصاوير ماهوارهبراي ارزيابي نسبت خطاي ا

هاي آبي محاسبه شد و با توجه به وجود خطاي اتمسفري و ضررورت حذف آن از  روش كاهش  مناطق مربوط به توده
مطالعه و قرار گرفتن آن انتخاب اين روش بر اساس موقعيت جغرافيايي منطقه مورد . هاي تيره استفاده شد عددي پيكسل

اين . هاي آن صورت گرفت هاي محدوده هاي آبي بر ارزش پيكسل در حاشيه شرقي درياچه اروميه و لحاظ اثر توده
تكنيك بر اين فرض استوار است كه كمترين مقدار ارزش عددي يك پيكسل در باندهايي غير از باندهاي حراراتي در 

در سطح تصوير در هر باند بايستي صفر باشد، و ارزش طيفي باالي صفر براي  متر 30مناطق آبي با عمق نزديك به 
خطاي  ( مقدار ثابتي،در اين روش. كه از خطاي اتمسفري حاصل شده است اي است، هاي آن منطقه نتيجه پيكسل

 شود تا تصحيحات اتمسفري بر روي هر تصوير كاسته مي  مشخصها در يك باند  از ارزش كل پيكسل)اتمسفري
متر بزرگترين ) 6 ـ16(با توجه به اين اينكه درياچه اروميه با عمق . (Chavez et al, 1977, 460)اي اعمال گردد  ماهواره

هاي تصوير،  توده آبي منطقه مورد مطالعه است، بنابراين با ارزيابي نسبت خطاي اتمسفري و كسر آن از ارزش پيكسل
   .نسبت به انجام تصحيحات اتمسفري اقدام شد

  

  هاي اطالعاتي تعيين كالس
هاي كاربري اراضي  براي اين منظور كالس. گيرد هاي مشخص صورت مي بندي و مقايسه نتايج آن در كالس طبقه

هاي كاربري اراضي تلفيقي از  در تعيين كالس. مشخص شده است) 1(در محدوده شرقي درياچه اروميه بر اساس جدول 
  . در نظر گرفته شده استAnderson at el, 1976, 80)(ان بندي ميشيگ  سيستم طبقه3 و 2سطوح 
  

  پايه پيكسلبندي با الگوريتم حداكثر احتمال در روش  طبقه
هاي عددي تصاوير، مبناي  پايه، پيكسل به عنوان واحد اصلي محسوب شده و ارزش  در روش پردازش پيكسل

بصورت نظارت شده و نظارت نشده انجام  آماري هاي روشبر اساس بندي  اين روش طبقه. دهد بندي را تشكيل مي طبقه
. ديدگاه كالسيك بر اساس تئوري باينري استوار استاين . گيرد قرار مي و در آن يك پيكسل تنها در يك كالس شود مي

ها ارزيابي نشده و  شود يا اينكه در هيچ يك از كالس بندي مي طبقه ها با اين تئوري، يك پيكسل در يكي از كالس
هاي همپوشان عوارض تنها در يك  ها در محدوده  پيكسل،براساس تئوري باينري. ماند بندي نشده باقي مي رت طبقهبصو

، و اين همبستگي يكي از ها داراي همبستگي هستند ها با ساير كالس  در حالي كه اين پيكسل،شود بندي مي كالس طبقه
). ,Blaschke , 2009, 15, Yan, 2003  3، 1386،68زاده ،فيضي (عوامل مهم كاهش دقت طبقه بندي پيكسل پايه است 

شكل فضاي  كه هاي پيكسلي از دو باند در يك نمودار برداري دو بعدي ترسيم شده است ارزش)  الف2(در شكل 

                                                      
1- Geo-Coding 
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هاي پوشش اراضي تعلق داشته باشد در يك  هايي كه به يكي از كالس در فضاي عوارض پيكسل.  تصوير است،1عوارض
ها را در فضاي عوارض   از پيكسلهايي طبقهانواع پوشش اراضي با الگوهاي طيفي مشخص . گيرند  قرار ميكالس ديگر

  پيدادر فضاي عوارض با هم همپوشانيداشته و در اين حالت انواع پوشش اراضي انعكاس طيفي مشابهي . كنند ايجاد مي
  .نشان داده شده است)  ب2(  كه در شكل كنند مي

  
   براي هر كالسGPSهاي برداشت شده با  هاي كاربري اراضي و تعداد نمونه  كالسـ1جدول 

  هاي آموزشي  تعداد نمونه  كاربري اراضي/نوع پوشش  كاربري اراضي/نوع پوشش
  110  باغ سيب
  110  تاكستان

  110  ساير باغات
  120  اراضي زراعي آبي
  70  اراضي زراعي ديم

  نواحي كشاورزي

  120  اراضي تحت آيش
  80  مرتع درجه يك
  مراتع  85  مرتع درجه دو
  83  مرتع درجه سه

  50  بستر رودخانه  آب
  150  اراضي باير
  اراضي باير  60  شوره زار

  45  اراضي ماندابي
  1193  -  جمع

   

                          
  

 اطالعات مشتركي داراي )، ب2 در شكلA و Bهاي  كالس بين مثالً (هاي همپوشان هاي موجود در محدوده پيكسل
هاي آميخته توصيف  ها تحت عنوان پيكسل  اين نوع از پيكسل بسياري از موارددر .هستندها  با اطالعات ساير كالس

 شود كه اين عامل موجب مي. گيرند هاي پوشش اراضي قرار نمي  كالسطبقاتكه به درستي در يكي از  شوند مي
 .(Yan, 2003, 3)بندي كاهش يابد  شده و دقت طبقهبندي ن هاي همپوشان به درستي طبقه  واقع در محدودههاي پيكسل

هاي آموزشي برداشت شده براي  ، نمونهSPOT 5اي  پايه تصاوير ماهواره بندي پيكسل در تحقيق حاضر براي طبقه
ها و كسب اطمينان از  پذيري كالس فكيكسپس با محاسبه ت. بر سطح تصوير پياده شد) 1جدول (ها  هريك از كالس

هاي  هاي آموزشي و ارزيابي منحني ها نمونه پذيري مناسب براي هر كالس با تحليل مشخصات آماري كالس تفكيك
هاي آموزشي برداشت شده براي هركالس ترسيم شده بود، تركيب  ها كه براساس نمونه انعكاس طيفي هر يك از كالس

بندي  سپس با استفاده از الگوريتم طبقه. بندي انتخاب شد هترين تركيب باندي براي طبقه به عنوان ب1-3-4باندي 
  .آورده شده است) 4(بندي شد كه نتيجه حاصل از آن در شكل  اي طبقه حداكثر احتمال تصوير ماهواره

                                                      
1- Feature Space 

 ) هاي آميخته پيكسل(ها با الگوهاي طيفي يكسان و فضاي عوارض همپوشان  مقايسه طبقه بندي كالس. 2كل ش

  ) هاي آميخته پيكسل(ب، فضاي همپوشان  ها با الگوهاي طيفي يكسان  كالسطبقه بنديالف، 
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  بندي شيءگرا طبقه
1ريهاي پوشش اراضي را به اشياء تصوي بندي شيءگرا فرآيندي است كه كالس طبقه

فيضي زاده، (دهد  ارتباط مي 
1386 ،68 Blaschke, 2009, 14, Yan, 2003,91. (بندي، هر يك از اشياء تصويري به يكي  پس از فرايند طبقه) يا

بندي براساس منطق فازي استوار است و ارزش عوارض را به  اين نوع از طبقه .يابند ها اختصاص مي از كالس) هيچكدام
با درجه ها  در اين فرايند پيكسل. كند با درجه عضويت معين براي هر كالس تبديل مي)  يكبين صفر و(ارزش فازي 
و بر اساس درجه عضويت نسبت به هر كالس، طبقه بندي د نشو بندي مي ت در بيش از يك كالس طبقهوعضويت متفا

  :ير استبندي به شرح ز مراحل اين طبقه. شوند براساس الگوريتم نزديكترين همسايه انجام مي
  

  سگمنت سازي
) نظير ارزش عددي و بافت( هاي همسايه در داخل يك ناحيه است كه شباهت سگمنت به معني گروهي از پيكسل

شيءهاي تصويري ). 1387،20زاده و همكاران، فيضي،and Lang, 2006, 6)  Blaschke مشترك آنهاست ترين معيار مهم
هاي  دي شيءگرا هستند و آنها داراي حجم زيادي از مشخصات و خصيصهسازي، مبناي طبقه بن حاصل از فرآيند سگمنت

 در باشند و هرچه قدر اين فرآيند با دقت بيشتري انجام گيرد، مستقيماً شان در سطح تصوير ميهاي زميني متناظر پديده
 & Baatz & Scha ¨pe, 2000, 15, Chaudhuri & Sarkar , 1995, 75) بندي شيء گرا تاثير خواهد گذاشت كيفيت طبقه

Hofmann et al., 1998, 810) .سازي، شيءهاي تصويري در سطح تصوير براساس تفكيك مكاني و  در فرآيند سگمنت
ها تعيين  هاي طيفي و هندسي كه مفسر براي كالس  با ويژگي مطابق،ها بوسيله گروهي از پيكسلتفكيك طيفي تصوير 

تواند با در نظر گرفتن پارامترهاي شكل، بافت، ضريب فشردگي و ازي مفسر ميس در فرايند سگمنت. شودكند، انجام ميمي
سازي تصوير را انجام داده و براساس نسبت اهميت هريك از اين عوامل در خصوصيات  معيار نرمي شكل، فرايند سگمنت

  .سازي اعمال نمايد گمنتس اي، نسبت اهميت آنها را در فرآيند هاي مورد نظر براي استخراج از تصاوير ماهواره كالس
. سازي تصوير است سازي نيز يكي ديگر از عوامل مهم در سگمنت عالوه بر موارد فوق، مقياس مناسب براي سگمنت

سازي اجازه ايجاد شيءهاي تصويري بزرگ را داده و برعكس  تعريف عددي بزرگ براي پارامتر مقياس در فرايند سگمنت
بنابراين تعريف مقياس . ر مقياس، شيءهاي تصويري كوچك ايجاد خواهد شدبا انتخاب عددي كوچك براي پارامت

سازي از اطالعات مربوط  در تحقيق حاضر در سگمنت. سازي تصوير از اهميت بااليي برخوردار است مناسب براي سگمنت
ند با روش استفاده شده و اين فراي) شامل شكل، اندازه، بافت(هاي كاربري اراضي  هاي هندسي كالس به ويژگي

سازي تصوير با پارامتر   انجام شد و براي اين منظور با تجزيه و تحليل نتايج سگمنت Image objectsسازي سگمنت
، 2/0 و شكل 8/0 انتخاب شد و معيار همگني براي رنگ 10مقياس متفاوت و تفكيك مكاني تصوير، پارامتر مقياس 

  .ده است در نظر گرفته ش1/0و فشردگي 9/0معيار نرمي شكل 
. كند  متناسب با شرايطي است كه مفسر براي هركالس تعيين مي eCognationافزار بندي فازي در محيط نرم طبقه

سازي  تواند بصورت تابع عضويت، شبيه شود كه مي گردد، تعريف مي ها بيان مي اين شرايط بوسيله توابعي كه براي كالس
بندي فازي را   تعريف شرايط مناسب براي هركالس، مبناي طبقهeCognitionدر . ترين همسايه باشد ها يا نزديك كالس

هاي كاربري اراضي در طي  هاي هندسي كالس هاي مربوط به اطالعات طيفي و ويژگي با تعيين ويژگي. دهد تشكيل مي
ي از ارزش  عملگري با حداكثر ارزش بازگشتOr , Maxتوان از عملگرهاي منطق فازي شامل  فرآيند پردازش تصوير، مي

ضربي از ارزش   عملگر بازگشتي به عنوان حاصلAndفازي، ميانگين حسابي ارزش فازي، ميانگين هندسي ارزش فازي و 
تواند از  بندي مفسر مي در تعريف شرايط طبقه. بندي را تعريف نمود فازي استفاده نموده و شرايط مناسب براي طبقه

اي از اين عوامل  استفاده نموده و با تعريف يكي يا مجموعه...)  تن رنگ وشامل بافت، شكل،(پارامترهاي طيفي و بصري 

                                                      
1- Objects images (Yan, 2003) 
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ها را  بندي كالس بندي، شرايط مناسب براي طبقه و همچنين تعيين نسبت اهميت هريك از اين عوامل در فرايند طبقه
  .ها تعريف شده است در اين تحقيق اين شرايط به شرح زير براي كالس. تعريف نمايد

 كل و نسبت طول به عرض به عنوان عاملي موثر در جداسازي بستر رودخانهتعريف شـ 

 تعريف عامل شكل به عنوان عاملي موثر در جداسازي اراضي تحت آيش كشاورزي از كالس اراضي بايرـ 

 تعريف عامل بافت به عنوان عامل تاثيرگذار در جداسازي كالس تاكستان از ساير اراضي باغي ـ 

 ها بندي شيءگرا براي تمامي كالس ترين همسايه در طبقه وريتم نزديكاستفاده از الگـ 

  ها بندي براي كالس  شكل و خطي در تعريف شرايط طبقهJاستفاده از توابع سيگمويد، ـ 
 

  شيءهاي نمونه آموزشي
محدوده  eCognation در . هاي آموزشي است بندي پيكسل پايه نيازمند نمونه بندي شيءگرا نيز همانند طبقه طبقه

هاي آموزشي مورد نياز براي  شود بنابراين در ادامه نمونه هاي آموزشي با شيءهاي تصويري نمونه مشخص مي نمونه
 بر سطح تصوير پياده شده و شيءهاي تصويري متناظر آنها به عنوان eCognationبندي در محيط نرم افزار  طبقه

  .اب شده استبندي انتخ هاي طبقه شيءهاي نمونه آموزشي براي كالس
  
  بندي تصوير  طبقه

در . يابد ها ادامه مي و تا حصول باالترين درجه عضويت براي هريك از كالس بندي تكرار پذير است اين فرايند طبقه
بندي  هاي مشخص شده انتخاب شد نسبت به طبقه اين تحقيق پس از اينكه شيءهاي نمونه آموزشي براي كالس

  .نشان داده شده است) 5( حاصله از آن در شكل شيءگرا اقدام گرديده كه نتيجه
 

  

  پايه طبقه بندي پيكسل نقشه كاربري اراضي استخراج شده با الگوريتم حداكثر احتمال در روش. 4شكل 
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 بندي شيءگرا ترين همسايه در روش طبقه نقشه كاربري اراضي استخراج شده با الگوريتم نزديك. 5شكل 

  
  هاي تحقيق  يافته

اي در  بندي تصاوير رقومي ماهواره ترين همسايه در روش شيءگرا در طبقه دهد، كه الگوريتم نزديك يق نشان مينتايج تحق
ترين  يكي از مهم. سازد يابي به دقت باالتر را امكان پذير مي مقايسه با الگوريتم حداكثر احتمال در روش پيكسل پايه،  دست

ترين همسايه اين است كه در اين روش عالوه بر  دي با الگوريتم نزديكبن يابي به دقت باال در روش طبقه داليل دست
بنابراين دقت  .شود بندي استفاده مي اطالعات طيفي از اطالعات مربوط به بافت، شكل، موقعيت و محتوا نيز در فرايند طبقه

خته با دو روش ذكر شده را نشان بندي يك پيكسل آمي ي طبقه نحوه) 6(شكل . آيد اي افزايش مي بندي به نحو فزاينده طبقه
هايي كه روي خط  پيكسلبندي با الگوريتم پيكسل پايه حداكثر احتمال،  دهد، در طبقههمانگونه كه اين شكل نشان مي. دهد مي

ا در  ام)بندي سخت طبقه (گياه اختصاص يابند و يا خاك، هاي آب به يكي از كالس بايد  نهايتاًگيرند، ميها قرار  جداكننده كالس
هاي  بر اساس وزنشان به كالس، ها پيكسلشيءگرا، بندي  روش طبقهترين همسايه در  بندي با الگوريتم نزديكفرآيند طبقه

بندي، پيكسل آميخته، از يك درجه عضويت براي هر كالس  در اين روش طبقه) بندي نرم طبقه (شود مختلف نسبت داده مي
  .شود بندي مي سب با بيشترين درجه عضويت در يك كالس خاص طبقهبرخوردار است و بر اساس منطق فازي متنا

 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

پايه و شيءگرا براي مقايسه نتايج پارامترهاي ارزيابي  بندي با هر دو روش پيكسل در تحقيق حاضر پس از انجام طبقه
  . آورده شده است) 2(صحت براي هر دو روش استخراج شده كه در جدول 

ترين همسايه روش  بندي پيكسل آميخته با الگوريتم نزديك مقايسه طبقه . 6شكل

 يءگرا و الگوريتم حداكثر احتمال روش پيكسل پايهش

 پيكسل آميخته

 گياه خاك آب

ترين همسايه  بندي پيكسل آميخته در الگوريتم نزديك الف، طبقه
 روش طبقه بندي شيءگرا

 پيكسل آميخته

 گياه خاك آب

بندي پيكسل آميخته با الگوريتم حداكثر احتمال در  ب، طبقه
  بندي پيكسل پايه روش طبقه
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  بندي پيكسل پايه و شيءگرا هاي طبقه بي صحت روش نتايج ارزياـ2جدول
  بندي ضريب كاپاي طبقه  بندي به درصد صحت كلي طبقه  بندي الگوريتم طبقه  بندي  روش طبقه

  87/0  37/88   حداكثر احتمال   پيكسل پايه
  94/0  10/95   نزديكترين همسايه   شيءگرا

  
% 37/88در مقابل صحت كلي % 10/95گرا با صحت كلي بندي شيء دهد، روش طبقهنشان مي) 2(همانگونه كه جدول 

  .اي از دقت باالتري برخوردار است پايه تصاوير ماهواره بندي پيكسل در طبقه
  

  گيري نتيجه
. مورد مقايسه قرار گرفتSPOT  5اي  بندي تصاوير ماهواره پايه و شيءگرا در طبقه هاي پيكسل در اين تحقيق روش

هاي مشخص شده در هر دو روش با  اي استان آذربايجان غربي در قالب كالس صوير ماهوارهبراي مقايسه عملي نتايج، ت
هاي ارزيابي صحت شامل دقت  ترين روش بندي قرار گرفت و براي مقايسه نتايج، مهم هاي آموزشي يكسان مورد طبقه داده

بندي شيءگرا  همسايه در روش طبقهو مشخص شد كه الگوريتم نزديكترين . بندي استخراج شد كلي و ضريب كاپاي طبقه
در هر دو شاخص دقت كلي و ضريب % ( 7بندي پيكسل پايه حدود  در مقايسه با الگوريتم حداكثر احتمال در روش طبقه

ترين  مقدار افزايش صحت در الگوريتم نزديك). 2جدول (دهد  بندي تصاوير نتيجه مي دقت باالتري را در طبقه) كاپاي
تعيين پارامترهاي . باشد آن مي سازي و مقياس  شيءگرا در ارتباط مستقيمي با پارامتر سگمنتنديب طبقههمسايه روش 

تواند براساس پارامترهاي شكل، بافت،  باشد و مفسر با توجه به شناخت خود از منطقه مي سازي بر عهده كاربر مي سگمنت
همچنانكه در تحقيق حاضر براي دست يابي به . سازي تصوير را انجام دهد ضريب فشردگي و معيار نرمي شكل سگمنت

دقت باال و استفاده از اطالعات محيطي از عامل شكل و نسبت طول به عرض به عنوان عاملي موثر در جداسازي بستر 
رودخانه و تفكيك بهتر كالس اراضي تحت آيش كشاورزي از كالس اراضي باير، از عامل بافت به عنوان عاملي تاثيرگذار 

. بندي براي كالسها، استفاده شد  شكل و خطي در تعريف شرايط طبقهJ و از توابع سيگمويد،  زي كالس تاكستاندر جداسا
ها ارتباط مستقيمي با تفكيك مكاني تصوير  سازي و تعيين مقياس سگمنت دهد كيفيت سگمنت نتايج پژوهش نشان مي

هاي زميني در روي   به وضوح  باال در استخراج اشكال پديدهيابي اي دارد و با افزايش تفكيك مكاني تصاوير و دست ماهواره
كه اين مهم . بندي را به نحو قابل توجهي افزايش داد هايي با كيفيت باال توليد نموده و دقت طبقه توان سگمنت تصاوير، مي

 & Baatz & Scha ¨pe, 2000, Chaudhuri & Sarkar , 1995(در تحقيقات ساير محققين نيز به اثبات رسيده است 

Hofmann et al., 199,  Blaschke,  2009. Yan, 2003, Gao et al, 2009, Zhaocong & et al, 2009, Pltt and 

Schoennagel, 2009, Claudia & et.al, 2007 Dehvari & Heck, 2009, Collingwood & et.al, 2009) 
ترين همسايه  بندي نزديك دهد كه الگوريتم طبقه نشان مي% 37/88در مقابل دقت % 10/95يابي به دقت كلي  دست

يابي به دقت باال در  بندي پيكسل، دست بندي شيءگرا در مقايسه با الگوريتم حداكثر احتمال در روش طبقه در روش طبقه
هرچند كه در افزايش ميزان صحت عوامل ديگري مانند تعداد . سازد اي را امكانپذير مي بندي تصاوير ماهواره طبقه

تواند تاثير داشته باشد ولي در شرايط يكسان تعيين دقيق عوامل  ها و دقت مكاني و طيفي سنجنده نيز مي السك
اي با تفكيك  لذا استفاده از روش شيءگرا و تصاوير ماهواره.  بندي دارند تاثيرگذار نقش قابل توجهي در افزايش دقت طبقه

  .گردد اي توصيه مي ماهوارهبندي تصاوير  مكاني و طيفي باال در فرايند طبقه
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