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چکیذُ
عثیؼت پیچیذُ فشػایؾ آتکٌذی ٍ ًَاحی هجاٍسؿاى (ًاّوگٌی) ثاتت کشدُ اػت کِ تْیِ ًقـهِ فشػهایؾ
آتکٌذی تِ ٍػیلِ سٍؽّای هتذاٍل (پیکؼل  -پایِ) دس عثقِتٌذی تلاٍیش هاَّاسُ ای چالؾ تشاًگیض اػت .تش
ایي اػاع دس ایي تحقیق ػؼی ؿذُ تا اػتفادُ اص تکٌیکّای پشداصؽ تلاٍیش ،هٌاػهةتهشیي تکٌیهک تهشای
تْیِ ًقـِ فشػایؾ آتکٌذی هـخقگشدد .تذیي هٌظَس تلاٍیش  IRSهٌغقِ الهشد تا سٍؽّای عثقهِ تٌهذی
پیکؼل -پایِ ٍ ؿیگشا عثقِ تٌذی ؿذ .هقایؼِ ًتایج هشتَط تِ اسصیاتی كحت عثقِ تٌذیّا ًـهاى داد سٍؽ
ؿیءگشا تَاًایی تیـتشی ًؼثت تِ سٍؽ پیکؼل پایِ داسد ٍ اص دقت تاالتشی (کاپای= )0/58تشخهَسداس اػهت.
تشتشی ٍ تَاًوٌذی تیـتش سٍؽ ؿیءگشا ًؼثت تِ سٍؽ پیکؼل پایِ تِ ایي دلیل اػت کهِ دس سٍؽ ؿهیءگشا
ػالٍُ تش ٍیظگیّای عیفی پذیذُّاٍ ،یظگیّای ٌّذػی آًْا ًیض هذ ًظهش قهشاس ههیگیهشد .تٌهاتشیي پیـهٌْاد
هی ؿَد اص ایي پغ تشای تْیِ ًقـِ فشػایؾ آتکٌذی دس هٌغقِ الهشد تِ جای اػتفادُ اص سٍؽّهای هتهذاٍل
عثقِ تٌذی اص سٍؽّای آًالیض ؿیءگشا کِ اهکاى تْیِ ًقـِی دقیقتش سا داسًذ اػتفادُ ؿَد.
کلمات کلیذی :فشػایؾ آتکٌذی ،ػٌجؾ اص دٍس ،عثقِتٌذی ؿیءگشا ،عثقِتٌذی پیکؼل پایًِ ،شم افضاس

eCognition

مقذمٍ
آتکٌذ ،آتشاِّ ای اػت ًؼثتاً دائوی کِ جشیاى هَقت آب ٌّگام تاسًذگی اص آى هیگزسد ٍ ًویتَاى آى سا ٍػهیلِ ػولیها
کـت ٍ صسع هؼوَلی تؼغیح ًوَد .فشػایؾ آتکٌذی تِ دلیل خلَكیا اقلین ،ػٌگ ؿٌاػی ،خها ،،پؼهتی ٍ تلٌهذی،
کاستشی ٍ پَؿؾ اساضی هـکلی جذی دس تؼیاسی اص ًقاط دًیا ،اص جولِ ایشاى هیتاؿذ[ .]8گؼتشؽ ػشیغ آتکٌذّا تْذیهذ
جذی تشای آب ًواّا ،پلْا ،ساُ ّای استثاعی ،دکل ّای خغَط اًتقال ًیهشٍ ،سٍػهتاّا ٍ هٌهاعق هؼهکًَی اػهت ٍ ػهاالًِ
هیتایؼتی هثالغ صیادی كشف هشهت خؼاس ٍاسدُ دس ایي تخؾ ًوَد .اػتفادُ ّای اٍلیِ اص دادُ ّا ٍ سٍؽّهای ػهٌجؾ
اص دٍس دس هغالؼِ فشػایؾ آتکٌذی ،ؿاهل تفؼیش چـوی ػکغ ّای َّایی ٍ تؼهذّا تفؼهیش تلهاٍیش ههاَّاسُ ای دس کٌهاس
ػولیا كحشایی اػت ،کِ فقظ دس هحذٍدُ ّای کَچک قاتل اجشا تَد .دس ایهي صهیٌهِ هغالؼهِ ّهای هتؼهذدی دس الهة
هَضَعّای ،تْیِ ًقـِ ٍ ؿٌاػایی ٍضؼیت فؼلی فشػایؾ آتکٌذی]  ،[6ٍ00تؼییي هیضاى گؼتشؽ آتکٌذّا عهی ػهال-
ّای هختلف ] [5ٍ8تا اػتفادُ اص تفؼیش ػکغ َّایی دس کٌاس تشسػیّای كحشایی اًجام ؿذُ اػت .اها تَجِ تِ ایي ًکتهِ

ضشٍسی اػت کِ هغالؼِ ّای كحشایی ٍ تفؼیش ػکغ َّایی تذیي هٌظَس ٍ دس هقیاع تضسگ ًیاصهٌذ كشف ّضیٌهِ ٍ ٍقهت
صیادی اػت[ .]03ٍ0پیـشفت ّای ػلن ػٌجؾ اص دٍس ٍ خلَكا ایجاد ٍ تْثَد سٍؿْای عثقهِ تٌهذی تلهاٍیش ههاَّاسُای
ػثة ایجاد ػَْلت صیادی دس صهیٌِ تْیِ ًقـِ فشػایؾ خا ،ؿذُ اػت .الگهَسیتنّهای عثقهِ تٌهذی هتذاٍل(پیکؼهل-
پایِ )1دادُّای هاَّاسُای الثاً تش هثٌای سٍؽّای آهاسی هیتاؿٌذ .اًَاع سٍؽّای پیکؼل-پایِ عثقِ تٌذی ًظاس ؿهذُ
ٍ ًظاس ًـذُ آهاسی ٍجَد داسًذ ،اص جولِ هیتَاى تِ عثقِ تٌهذیکٌٌهذُّهای تیـهتشیي ؿهثاّت (حهذاکحش احتوهالٍ )2
کوتشیي فاكلِ ٍ 3سٍؽ هاؿیي تشداس پـتیثاى اؿاسُ ًوَد .اها ایي سٍؽّا داسای کاػتیّایی ًیض هیتاؿٌذ اص جولهِ ایٌکهِ
دس تفکیک پذیذُّا دس هٌاعقی کِ پذیذُّای هختلف اص لحاػ عیفی داسای ؿثاّتّهای صیهادی ّؼهتٌذً ،هَاقق صیهادی
داسًذ .عثیؼت پیچیذُ فشػایؾ آتکٌذی ٍ ًَاحی هجاٍسؿاى (ًاّوگٌی) ثاتت کشدُ کِ تْیِ ًقـهِ فشػهایؾ آتکٌهذی تهِ
ٍػیلِ سٍؽّای پیکؼل -پایِ دسعثقِتٌذی تلاٍیش هاَّاسُای چالؾ تهش اًگیهض اػهت[ .]03 ٍ2یکهی اص سٍؽّهای تؼهیاس
کاسآهذ دس جذاػاصی پذیذُّای هختلف ،تِ ٍیظُ پذیذُّایی کِ تِ لحاػ عیفی تفاٍ هؼٌیداسی ًؼثت تِ ّن ًذاسًذ ٍلهی
اص ًظش کهاستشی یها هاّیهت هتفاٍتٌهذ ،سٍؽ ػهٌجؾ اص دٍس ؿهیءگشا 4ههیتاؿهذ .دس ایهي سٍؽ ػهالٍُ تهش تاصتهاب اههَا
الکتشٍهغٌاعیغ حاكل اص پذیذُّاٍ ،یظگیّای دیگشی اص قثیل ؿکل ،اًذاصُ ،تافت ٍ حتهی ًحهَُ قشاسگیهشی پذیهذُّها دس
هجاٍس ّن ًیض هَسد ًظش قشاس هیگیشد [ .]2اهشٍصُ فٌَى ؿیءگشا افضایؾ سٍص افضًٍی دس عثقِتٌذی دادُّهای ػهٌجؾ اص
دٍس داسًذ .تا کٌَى تحقیقا صیادی تِ هٌظَس تفکیک سخؼاسُّای طئَهَسفَلَطی تا اػتفادُ اص فٌَى ؿیءگشا اًجام پزیشفتِ
اػت [ ]ٍ4ٍ08اها تا ایي ٍجَد تحقیقا چٌذاًی دس خلَف اػتفادُ اص ایي فٌَى دس تفکیک ٍ جذاػاصی آتکٌذّا هؼهتٌذ
ًـذُ اػت .دس تشسػی پیـیٌِ تحقیق ،هَسدی اص اػتفادُ اص ایي ؿیَُ دس جذاػاصی آتکٌذّا دس ایشاى یافت ًـذ ٍ دس خاس
اص کـَس ًیض تٌْا هیتَاى تِ تحقیق ّ ٍ Knightوکاساى ( ]00[ )8004اؿهاسُ ًوهَد کهِ تها سٍؽ ؿهی گهشا ٍ اػهتفادُ اص
تلاٍیشػٌجٌذُ  ASTERآتکٌذ ّاسا دس اػتشالیا هغالؼِ کشدًهذًٍ .یهض ّ ٍ Shruthiوکهاساى ( ]01[ )8000دس ههشاکؾ تها
اػتفادُ اص تلاٍیش ػٌجٌذُ ّای ٍ GEOEYE-1 ٍ IKONOSهذل سقَهی ػغح صهیي 5تِ جذاػاصی آتکٌهذّا پشداختٌهذ.
اها ّیچ هغالؼِ جاهؼی تشای هقایؼِی كحت ًتایج تْیِ ًقـِ آتکٌذ تِ سٍؽ پیکؼل پایِ ٍ ؿیءگشا اًجام ًـذُ اػت کهِ
یکی اص دالیل آى هیتَاًذ ػذم ؿٌاخت سٍؽ ؿیءگشا ٍ قاتلیهت ّهای آى تهیي هتخللهیي طئَهَسفَلهَطی ٍ آتخیهضداسی
تاؿذ .دس ٍاقغ ایي سٍؽ کوتش ؿٌاختِ ؿذُ اػت .دٍم ایي کِ سٍا ٍ تَػؼِ ًشم افضاستخللی تشای عثقِ تٌذی تلهَیش تها
ایي سٍؽ تیؾ تش اص دُ ػال ًیؼت تجاسی ػاصی ؿذُ اػت ،تؼالٍُ تاکٌَى تالؿی دس صهیٌِ گٌجاًهذى سٍؽ ؿهیءگهشا دس
ًشم افضاسّای هؼوَلی ػٌجؾ اص كَس ًگشفتِ اػت [ .]2اص ایي سٍ تا تَجهِ تهِ تَاًهایی تهاالی ایهي ؿهیَُ دس جذاػهاصی
پذیذُّا ،تحقیق سٍی اػتفادُ اص ایي فٌَى دس جذاػاصی آتکٌذّا هفیذ تِ ًظش هیسػذ.

1 - Pixel based techniques
)2 - Maximum Likelihood classification (MLC
3 - Minimum Distance
2- Object oriented techniques

)- Digital Surface Model(DSM
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مًاد ي ريشَا
دس  10کیلَهتشی ؿوال خلیج فاسع ؿْشػتاى الهشد تِ كَس دؿت کـیذُ دس تیي دٍ سؿتِ عاقهذیغ قهشاس گشفتهِ
اػت .ؿْشػتاى الهشد داسای جْت ؿوال شتی -جٌَب ؿشقی اػت .ایي ؿْشػتاى دس هحذٍدُ عَل جغشافیهاییˊ28˚ 00
تا ˊ 20˚ 12ؿشقی ٍ ػشم جغشافیایی ˊ 84˚ 02تا ˊ 84˚ 22ؿوالی ٍاقغ ؿذُ اػت  .استفاع هتَػهظ الههشد  152هتهش ٍ
داسای اقلین ًیوِ خـک هؼتذل هی تاؿذ .هیاًگیي ػاالًِ دها ٍ تاسؽ هٌغقِ تِ تشتیة  820mm ٍ 81°cتهشآٍسد گشدیهذُ
اػت .خا ،هٌغقِ عثق سدُ تٌذی آهشیکایی Entisols ٍ Aridisols ،هی تاؿذ  .آتکٌذّای ایي هٌغقهِ کهِ ػوهذتاً داسای
هقغغ Uؿکل ٍ پالى ػوَهی ؿاخِ دسختی ّؼتٌذ تش سٍی ًْـتِ ّای کَاتشًشی ٍ دس دؿت ٍاقغ ؿذُ اًذ .هَاد تـهکیل
دٌّذُ کَُّای هٌغقِ ػوذتاً آّک ،هاسى ،گچ ٍ هاػِ ػٌگ هیتاؿٌذ .هٌغقهِ داسای کهاستشی اساضهی کـهاٍسصی ٍ هشاتهغ
ضؼیف اػت .ؿکل ( )0هَقؼیت هٌغقِ الهشد سا دس کـَس ٍ اػهتاى فهاسع ًـهاى ههیدّهذ .دس ایهي پهظٍّؾ اص تلهاٍیش
هاَّاسُی  IRS-P6-LissIIIدس چْاس تاًذ تا تفکیک هکاًی  80/2هتش ٍ ًقـِ ّای تَپهَگشافی  0782000ػهاصهاى ًقـهِ
تشداسی ٍ ًقاط کٌتشل صهیٌی جوغ آٍسی ؿذُ اص هٌغقِ تا اػتفادُ اص  GPSاػتفادُ ؿذ.
ريش تحقیق:

ؿکل ( )8خالكِ سٍؽ کاس ایي تحقیق سا ًـاى هیدّهذ .دس هشحلهِ پهیؾ پهشداصؽ تهشای اًجهام تلهحیح اتوؼهفشی
تلاٍیشاص سٍؽ کاّؾ اسصؽ ػذدی پیکؼل ّای تیشُ 6اػتفادُ ؿذ .تلحیحا ٌّذػی تلاٍیش تِ سٍؽ تلهَیش تهِ ًقـهِ
(ًقـِّای تَپَگشافی سقَهی ٍ )0782000تا کوک ًقاط هشجغ صهیٌی تْیِ ؿذُ تهِ ٍػهیلِ  GPSاًجهام گشفهت .تلهَیش
تاخغای کوتش اص یک پیکؼل صهیي هشجغ گشدیذ .سٍؽ تاص ًَیؼی هجذدً 7ضدیکتشیي ّوؼایِ تشای تؼیهیي هقهادیش جذیهذ
پیکؼل تکاس سفت .دس هشحلِ پشداصؽ عثقِ تٌذی تلاٍیش تِ سٍؽّای تیـتشیي ؿثاّت ٍ ؿیءگشا تشای دٍ عثقِ آتکٌهذ ٍ
یش آتکٌذ تش سٍی تلَیشاػوال ؿذ ،تا ضوي هقایؼِ ًتایج تْتشیي سٍؽ عثقِ تٌهذی اًتخهاب گهشددّ .هذف ایهي هغالؼهِ
هقایؼِ ًقـِ فشػایؾ آتکٌذی تْیِ ؿذُ تِ سٍؽ پیکؼل پایِ تا ًقـِ فشػایؾ آتکٌهذی تْیهِ ؿهذُ تهِ سٍؽ َّؿهوٌذ
ؿیءگشا تَد .تِ هٌظَس اسصیاتی ًتایج حاكل اص ایي دٍ سٍؽ اص ًقـِ فشػایؾ آتکٌهذی کهِ تهِ سٍؽ ػهٌتی(سقَهی کهشدى
دػتی) تْیِ ؿذُ ٍ دس ٍاقغ ًقـِ حقیقت صهیٌی 8هیتاؿذ اػتفادُ ؿذ .ایي ًقـِ حقیقت صهیٌی کِ فقظ تشای تخؾّای
اص هٌغقِ هَسد هغالؼِ تْیِ ؿذُ  ،داسای دٍ کالع آتکٌذ ٍ 9یشآتکٌذ 10هیتاؿذً .وًَِ ّای تؼلیوی تشای دٍ عثقهِ آتکٌهذ
ٍ یشآتکٌذ تا پشاکٌؾ هٌاػة اص ػغح تلَیش اًتخاب گشدیذ .دس تحقیق جاسی تؼییي هحهل ًوًَهِ ّها (حقیقهت صهیٌهی ٍ
ًوًَِّای تؼلیوی) تا ؿٌاخت اص هٌغقِ ٍ تا اػتفادُ اص تلَیش پاًکشٍهاتیک ٍ تلاٍیش  Google Earthاًجام ؿذ.
ريضُای طثقٍ تىذی:

تِ هٌظَس اسصیاتی کاسایی سٍؽ ؿی گشا ٍ پیکؼل پایِ دٍ سٍؽ عثقِ تٌذی تیـتشیي ؿثاّت ( ٍ )MLCؿیء گشا ههَسد
اػتفادُ قشاس گشفتٌذ .سٍؽ تیـتشیي ؿثاّت اص جولِ سایجتشیي سٍؽّای پیکؼل پایهِ عثقهِ تٌهذی تلهاٍیش ههاَّاسُ ای
6 - Dark Pixel Subtraction
7 - Resample
8

- Ground Truth Map
9 - Gully
10 - Non Gully

هیتاؿذ کِ تِ دلیل دخالت پاساهتشّای آهاسی تیـتش دس فشآیٌذ عثقِ تٌذی اص قثیل احتوال اٍلیٍِ ،اسیهاًغ ،کٍَاسیهاًغ ٍ
هیاًگیي عثقِّا ایي سٍؽ دس تیي سٍؽّای پیکؼل پایِ ،تشتش هحؼَب هیؿَد .دس ایي سٍؽ ،عثقِ ای تِ پیکؼل ًؼهثت
دادُ هی ؿَدکِ احتوال تؼلق پیکؼل تِ آى عثقِ تضسگتشیي تاؿذ .هؼوَالً فشم هی ؿَد کِ تهَص یهغ احتوهال تهش ای ّهش
عثقِ تلَس تَص یغ ًشهال چٌذتؼذی اػت[ .]0سٍؽ تیـتشیي ؿثاّت دس ًشم افضاس  ENVI4.3اجشا ؿذ.
عثقِ تٌذی ؿی گشا تَػیلِ ًشم افضاس  eCognitionاًجام ؿذ .دس سٍؽ ؿی گشا ٍاحذّای اكلی پشداصؽ  ،اؿیاء تلهَیش
یا قغؼا ّؼتٌذ ٍ ًِ پیکؼلّای هجضا .اص ایي سٍ دس الگَی ؿی گشا تشای آًهالیض تلهاٍیش ،اٍلهیي هشحلهِ ّویـهِ ػهاختي
ٍاحذّای پشداصؽ تِ ٍػیلِ قغؼِ تٌذی تلَیش 11هیتاؿذ .دس قغؼِ تٌذی تلاٍیش  ،پیکؼلْایی کِ دس کٌاس ّهن تهش اػهاع
هؼیاسی تِ یکذیگش ؿثیِ ّؼتٌذ ،تِ ػٌَاى یک ؿی تلَیشی (قغؼِ) دس ًظش گشفتِ هیؿًَذ .دس عی ایي فشایٌذ ؿیءّهای
تلَیشی هتٌاػة تا هؼیاس ّوگٌی ٍ ًاّوگٌی تشاػاع پاساهتشّای اًذاصُ قغؼِ( 12هقیاع)،سًهگ ،ؿهکل ،ضهشیة ًشههی ٍ
ضشیة فـشدگی ؿکل -کِ هقذاس آًْا سا هفؼّش تؼییي هیکٌذ -ایجاد هیؿًَذ [ .]00پاساهتش اًهذاصُ قغؼهِ تؼهذاد ٍ اًهذاصُ
اؿیاء حاكلِ سا تؼییي هیکٌذ ،اًذاصُ قغؼِ تضسگ تش هٌجش تِ اؿیاء تضسگتش هیؿَد ٍ تهش ػکهغ .هقهذاس ٍصى پاساهتشّهای
ؿکل ٍ سًگ (ؿکل –  = 0سًگ) تیي كفش ٍ یک تغییش هیکٌذ .هقذاس اًذاصُ سًگ تِ ّوگٌی دس ٍیظگی ّای عیفی هشتهَط
اػت ٍ پاساهتش ؿکل هیضاى ّوگٌی تافت اؿیا تلَیشی سا تؼییي هیکٌذ ٍ تِ دٍ ؿاخق ّوَاسی ٍ فـشدگی تقؼهین ههی-
ؿَد .تْتشیي اًذاصُ قغؼِ ٍ ًؼثت تشای پاساهتشّای هزکَس تَػظ کاستش ٍ تا آصهَى ٍ خغا هـخق هیؿَد .پغ اص چٌهذیي
تالؽ ٍ آصهَى ٍخغا تشای تؼییي تْیٌِ تشیي پاساهتشّای قغؼِ تٌذی هقادیش اًتخاب ؿذُ تِ كَس هقیهاع=  ،30سًهگ=
 ٍ 0/5ؿکل= ( 0/8فـشدگی= ً ٍ 0/3شهی= )0/1هیتاؿٌذ .جذٍل ( )0هقادیش پاساهتشّای هختلهف آصههَى ؿهذُ سا ًـهاى
هیدّذ .پغ اص اًجام قغؼِتٌذی ،ؿشایظ عثقِ تٌذی تشای دٍ کالع آتکٌذ ٍ یهش آتکٌهذ تؼشیهف گشدیهذ ٍ ًضدیهکتهشیي
ّوؼایِ تِ ػٌَاى الگَسیتن عثقِ تٌذیکٌٌذُ تشای ّش عثقِ هؼشفی ؿذ .ایي عثقِ تٌذی کٌٌذُ فاصی تلهَس اتَهاتیهک
"تاتغ ػضَیت" سا تشای ؿیءّای تلَیش هحاػثِ ٍ" هشتثِ ػضَیت " آًْا سا ًؼثت تِ عثقِ ّای هؼشفی ؿذُ اًذاصُگیشی
هیًوایذ .تِکاسگیشی الگَسیتن ًضدیکتشیي ّوؼایِ ؿثیِ عثقِ تٌذی ًظاس ؿذُ هیتاؿهذ .تٌهاتشایي ًهَاحی آهَصؿهی سا
تایؼتی اًتخاب ًوَد .تا ایي تفاٍ کِ تش خالف سٍؽ پیکؼل پایِ ،دس ایي سٍؽ تؼذاد اًذکی ًاحیِ آهَصؿهی ههَسد ًیهاص
اػت ،صیشا ّش ًاحیِ ؿاهل تؼذادی پیکؼل هیتاؿذ ،تٌاتشایي تشای ّش عثقِ تیي  8تا ٍ 4احهذ کهِ کهاهالً ؿهٌاختِ ؿهذُ
ّؼتٌذ تِ ػٌَاى ًَاحی آهَصؿی هؼشفی گشدیذ . ،ػپغ تا اتضاس تْیٌِ ػاص فضای ٍیظگی ،13تْتشیي ٍیظگیّا سا کهِ تها آًْها
تْتش هی تَاى قغؼا سا دس عثقِ هشتَط تِ خَد جای داد اًتخاب ٍ تؼییي ؿذ .تِ هٌظَس ایي کاس تشای ّهش عثقهِ تؼهذادی
ًوًَِ تؼلیوی ٍ تؼذادی ٍیظگی (هاًٌذ ًؼثت عَل تِ ػشم ،ػشم اكلی قغؼِ ،هیاًگیي ٍ اًحشاف هؼیاس هؼاحت قغؼِّها،
فاكلِ ًؼثت تِ خظ فشضی ،هیضاى سٍؿٌایی ٍ هقادیش عیفی) تؼشیف ؿذ ٍ تا اػتفادُ اص ایي اتضاس ٍیظگیّایی کِ تیـهتشیي
تفاٍ سا دس تیي عثقِّای هختلف داسًذ ٍ تِ ایي ػثة تا اػتفادُ اص آًْا هیتَاى عثقِتٌذی سا تْتش اًجهام داد تهِ تشتیهة
اٍلَیهت تؼیهیي گشدیذًهذ .ػهپغ عثقهِ تٌهذی اًجهام گشفهت .تهشای اسصیهاتی كهحت اص ضهشیة کاپها اػهتفادُ ؿهذ.

11 -Image segmentation
12 - scale parameter
13
- Feature space optimization

جذيل - 1معیار َای یکىًاختی طیفی ي مکاوی در قطعٍ تىذی تصًیر
مًرد استفادٌ
معیار َای یکىًاختی

پیص پردازش

معیار َای ضکلی

مقیاس

روگ

ضکل

َمًاری

فطردگی

80

0/3

0/1

0/4

0/0

00

0/2

0/2

0/3

0/1

30

0/5

0/8

0/1

0/3

IRS
LISS III & Pan





تلحیحّای اتوؼفشی
تلحیحّای ٌّذػی
تشؽ تلاٍیش

آوالیسَای پیکسل پایٍ يضیءگرا
طثقٍ تىذی
MLC
Nearest Neighbor




IRS
ًقـِ حقیقت صهیٌی اٍلیِ
Pan

ارزیاتی صحت ي مقایسٍ ريضُای
تشداؿت ًقاط کٌتشل صهیٌی
عملیات صحرایی

طثقٍ تىذی
ضشیة کاپا

ثثت ٍضؼیت خا ٍ ،پَؿؾ
گیاّی ٍ کٌتشل ًقـِ حقیقت
صهیٌی اٍلیِ
وتایج

ؿکل (ً )8وَداس گشدؿی سٍؽ تحقیق حاضش

ؿکل ( )0هَقؼیت هٌغقِ الهشد سا دس اػتاى فاسع

وتایج ي پیطىُادات
دس اداهِ ی فشایٌذ پشداصؽ تِ هٌظَس اسصیاتی عثقِ تٌذیّای اًجام ؿذُ هاتشیغ خغا هحاػثِ گشدیذ کِ هقادیش هشتَط تهِ
عثقِ تٌذیّا دس جذٍل ّای  0 ٍ 8اسائِ ؿذُ اػت .دس جذٍل ّای هشتَعِ اػذاد ٍاقغ تش سٍی قغهش اكهلی ًـهاى دٌّهذُ
پیکؼلّایی ّؼتٌذ کِ كحیح عثقِ تٌذی ؿذُ اًذ ٍ ػایش اػذاد ٍاقغ تش قغش یش اكلی ًـاى دٌّذُ پیکؼلّایی ّؼهتٌذ
کِ تِ اؿتثاُ عثقِ تٌذی ؿذُ اًذ .تا تَجِ تِ هاتشیغ خغای عثقِ تٌذی تلاٍیش ،دقت کلی ٍ ضشیة کاپا دس عثقِ تٌهذی-
ّا هحاػثِ ؿذ.
جذيل -2ماتریس خطای طثقٍ تىذی ريش تیطتریه ضثاَت

کاپا

کلی

مجمًع
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8008

010
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آتکىذ

0/38

%
58

0030

0053
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0062
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ضریة

آتکىذ
مجمًع

وقطٍ طثقٍ تىذی ضذٌ

غ

کاپا

0/58

دقت
کلی

%
60/3

وقطٍ ياقعیت زمیىی(پیکسل)
مجمًع

غیرآتکىذ

آتکىذ

کالس

0608

000

0468

آتکىذ

0160

0006

041

0062

0186

0633

غ
آتکىذ
مجمًع

وقطٍ طثقٍ تىذی ضذٌ

ضریة

دقت

وقطٍ ياقعیت زمیىی(پیکسل)
آتکىذ

کالس

جذيل -3ماتریس خطای طثقٍ تىذی ريش ضیگرا

A

B

ؿکل ( )0تلَیش ًقـِ آتکٌذی حاكل اص سٍؽّای تیـتشیي ؿثاّت ) ٍ (Aؿیءگشا)(B

هغاتق جذٍل ّای  0 ٍ 8سٍؽ تیـتشیي ؿثاّت ،دقت کلی ٍ %58/00ضشیة کاپای 0/38سا حاكل کشدُ اػت ٍ ایهي
دس حالی اػت کِ سٍؽ عثقِ تٌذی ؿیگشا دقت کلی ٍ %60/30ضشیة کاپای 0/58سا ایجاد ًوَدُ اػتّ .واى عهَس کهِ
هـخق اػت سٍؽ عثقِ تٌذی ؿیگشا داسای تیـتشیي كحت اػت ٍ تْتشیيتشیي عثقِ تٌذی سا اًجام دادُ اػهت .ؿهکل
( )0تلَیش ًقـِ آتکٌذی حاكل اص سٍؽّای هختلف عثقِ تٌذی آصهَى ؿذُ سا ًـاى هیدٌّذ .تا تَجِ تِ آًچِ دس ؿهکل
ّا هـخق اػت ،هقایؼِ چـوی ًتایج ًـاى هی دّذ کِ ًقـِ آتکٌذی حاكل اص سٍؽ عثقِ تٌذی ؿیگشا  ،لکِ لکِّهای
(اثش فلفل ٍ ًوک) کوتشی داسد ٍ دس آى آتکٌذ تْتش اصسٍؽ تیـتشیي ؿثاّت هـخق ؿذُ اػت.
وتیجٍ گیری:

دس ٍاقغ ػلت اكلی پاییي تَدى كحت ًتایج تْیِ ًقـِ تِ سٍؽ پیکؼل پایِ هشتَط تِ ػهذم جهذایی پهزیشی
عیفی هٌاػة پذیذُّاػت .دس ٍاقغ ٍجَد تشخی پذیذُ ّایی کِ تاصتاب عیفی تؼهیاس هـهاتِ آتکٌهذ داسًهذ( کهِ
ایيّا ؿاهل جادُّا ،اساضی دین سّا ؿذُ ،هشاتغ ضؼیف ٍ تشخی کاستشیّای سٍػتای ٍ ؿْشی اػت) ػثة پاییي
آهذى كحت ًتایج سٍؽ پیکؼل پایِ هیتاؿذً .تایج ًْایی عثقِ تٌذی تلَیش ًـهاى داد کهِ سٍؽ عثقهِ تٌهذی
ؿیءگشا تَاًایی تیـتشی ًؼثت تِ عثقِ تٌذی پیکؼل پایِ دس ؿٌاػایی هٌاعق آتکٌذی داسد .تشتشی ٍ تَاًوٌذی
تیـتش سٍؽ ؿیءگشا ًؼثت تِ سٍؽ پیکؼل پایِ تِ ایي دلیل اػت کِ دس سٍؽ ؿیءگشا ػهالٍُ تهش ٍیظگهیّهای
عیفی پذیذُّا ٍیظگیّای ٌّذػی آًْا ًیض هذ ًظش قشاس هیگیشد .دس ٍاقغ ؿیَُّهای ؿهیءگشا ػهؼی دس ًضدیهک
کشدى تفؼیش تلاٍیش تِ ؿیَُّای تلشی ٍ َّؿوٌذ داسًذ .یؼٌی ّواى عَس کِ اًؼهاى دس صههاى تفؼهیش چـهوی
تلاٍیش ػالٍُ تش ٍیظگیّای عیفی ٍیظگیّای دیگشی چَى اًذاصُ ،ؿکل ،تافت ٍ الگَی قشاس گیهشی پذیهذُّها دس
کٌاس یکذیگش سا ًیض هذ ًظش قشاس هیدّذ دس ایي سٍؽّا ًیض ػؼی هیگشدد تا هجوَػِای اص ٍیظگیّا تِ عَس یکجا
ٍ تَأم دس ًظش گشفتِ ؿَد ٍ تش اػاع هجوَع آًْا پذیذُّا ؿٌاػایی ٍ دس عثقِ هشتَط تِ خَد قشاس گیشًذّ .وهاى
عَس کِ دس جذٍلّا تِ خَتی هـَْد اػت ،سٍؽ عثقِ تٌذی پیچیذُ ؿیءگشا تَاًایی تاالتشی دس عثقِ تٌهذی ٍ
تَلیذ ًقـِ آتکٌذّا ًؼثت تِ سٍؽّای پیکؼل پایِ (سٍؿْای ػادُ) داسًذ .تٌاتشایي تا اػتفادُ اص سٍؽّای آًالیض
ؿیءگشا اهکاى تْیِ ًقـِ ی دقیق اص فشػایؾ آتکٌذی ٍجَد داسد ٍ تا اػتفادُ اص ایي سٍؽ هیتَاى ًقـِ ّای تِ
هشاتة دقیقتشی ًؼثت تِ سٍؽّای هتذاٍل (پیکؼهل پایهِ) تَلیهذ کهشد .ایهي ًتهایج تها یافتهِ ّهای ٍ shruthi
ّوکاساى( )8000دس صهیٌِ آتکٌذ ٍ تها یافتهِ ّهای فیضهی صادُ ٍ ّاللهی (ٍ )8000( Kerle ٍ Stump ،)0055
هَػَی ( )8008هثٌی تش تشتش تَدى سٍؽ ؿیءگشا دس تْیِ ًقـِ پذیذُ ّای هختلف هغاتقت داسد[.]02ٍ01ٍ3ٍ1
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