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 چکیذُ 

ثٌذی هجتٌی ثش سٍیکشد فبصی ًَع دٍم اسائِ ضذُ استت. ّتذا اص استتهبدُ اص    دس ایي تحقیق چبسچَثی خْت عجقِ

ّب است ٍ اسادُ ّبی فبصی ًَع دٍم، سفغ یب ثِ حذاقل سسبًذى ػذم قغؼیت هَخَد دس تطخیع ًَع کالسهدوَػِ

ّبی فبصی ًَع دٍ است. خْت هحقق ضذى ای ثب استهبدُ اص هدوَػِثٌذی تػبٍیش هبَّاسُسٍیکشد خذیذی دس عجقِ
هشثَط ثِ ضْشستبى ضْشیبس ٍاقغ دس تَاثغ استتبى تْتشاى    IKONOSای ایي ّذا دس ایي تحقیق اص تػَیش هبَّاسُ

ٍم ًستجت ثتِ سٍش   ثٌذی ثب سٍیکشد فبصی ًتَع د دّذ کِ دقت کلی سٍش عجقِاستهبدُ ضذُ است. ًتبیح ًطبى هی

دسغذ  70/9دسغذ،  99/0ثِ هیضاى  تیثِ تشتًضدیکتشیي ّوسبیِ ٍ سٍش فبصی غشیح  Kثیطتشیي ضجبّت، سٍش 
ای کتِ  ثٌذی تػبٍیش هبَّاسُدسغذ افضایص داضتِ است. دس کل استهبدُ اص سٍیکشد فبصی ًَع دٍم دس عجقِ 87/6ٍ 

 ٍاقغ ضَد. هؤثشذ تَاًپَضبًی صیبد ّستٌذ هیّبیی ثب ّنداسای کالس

 
 .ایتػبٍیش هبَّاسُ ثٌذی،سٍیکشد فبصی ًَع دٍم، عجقِ :ّای كلیذی ٍاشُ

 

 

 هقذهِ -1
. ثبضتٌذ  یهت  یا هتبَّاسُ استخشاج اعالػبت اص تػبٍیش  یّب سٍشیکی اص پشکبسثشدتشیي  یثٌذ عجقِ یّب سٍش

ِ هبًٌذ تَلیتذ  )هختلف  یّب دادُثِ کبسثشاى اهکبى تَلیذ اًَاع  یثٌذ عجقِ یّب سٍشتٌَع  پَضطتی ٍ   یّتب  ًقطت

ٍ ...( سا  شاتییت تغٍضؼیت سضذ گیبّبى، آضکبسستبصی   کٌتشل گیبّی، یّب پَضصکبسثشی، هحبسجِ حدن تشاکن 

دیگش ثبػث ضذُ است کِ ثِ ػٌتَاى   یّب سٍش ثًِسجت  یثٌذ عجقِثبالی  یّب تیقبثلٍ  یشیپز اًؼغبا .دّذ یه

 .[1]اعالػبت هَسد استهبدُ قشاس گیشًذ استخشاج  یّب سٍشهْوتشیي 

ثِ دًجبل تخػیع پیکسل هَسد ًظش ثِ یک کالس خبظ ثب  یثٌذ عجقِ یّب سٍشثِ عَس کلی توبهی 

 ثش کِ داًطی ثب سا دٍس اص سٌدص تػَیشّبی دٍس، اص سٌدص . هتخػػبىثبضٌذ یهحذاکثش دقت ٍ اعویٌبى 

 ثسیبس تدشثی داًص اص فقظ کبهپیَتش کوک ثِ یثٌذ عجقِ دس اهب؛ کٌٌذ یه تهسیش ٍ تؼجیش است استَاس تدشثِ

 داًص کِ است ساّگطب سیستن یک هبّش، سیستن یب خجشُ سیستن ثٌبثشایي،؛ ضَد یه استهبدُ هحذٍد
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ی اخیش دس دٍ دِّ .کٌذ یه پطتیجبًی ،است کبهپیَتش آى اسبس کِ سیستن یک دس سا هتخػع کبسضٌبس

ّبی سٌدص اص دٍس ثَدُ است. ی استخشاج اعالػبت اص دادُدس حَصُّبی ضٌبسبیی الگَ ثیطتش تکٌیک

است کِ ػولکشد ٍ ثجبت خَثی داسد. ثیطتش ایي  9ضجبّتهطَْستشیي سٍش هَسد استهبدُ، سٍش ثیطتشیي 

ثِ ػجبست دیگش یک ؛ دّذسا اًدبم هی 2سختثٌذی عجقِ «یک کالس—یک پیکسل»ّب ثش هجٌبی اغل سٍش

ّبیی کِ ثِ ػضَ آى کالس ًیست. ایي هٌغق ثشای پیکسل کبهالًػضَ یک کالس است ٍ یب  کبهالًپیکسل یب 

ثٌذی فبصی ثب ایي فشؼ کِ یک پیکسل ًیض قبثل خذاسبصی است، اًذ هٌبست ًیست. عجقِعَس عجیؼی هخلَط

یک »ثٌذی ثش هجٌبی اغل خذیذ کٌذ. ایي سٍش عجقِّب دس یک پیکسل سا ثشآٍسد هیتَصیغ توبم کالس

ثٌذی کٌذ تب اعالػبت ثیطتشی اص یک پیکسل ثذست آٍسد ثشخالا عجقِػول هی «چٌذ کالس—پیکسل

ّبی دس ًظش ّبی ثسیبس دس کالسدس ٍاقغ ٍخَد ػذم قغؼیت کٌذ.سخت کِ دس ایي صهیٌِ ضؼیف ػول هی

اص سٍیکشد فبصی  ٍ یب استهبدُ 1فبصی -ثٌذی، ثبػث ضذُ کِ استهبدُ اص یک سیستن فبصیگشفتِ ضذُ دس عجقِ

ًَع  فبصی ثب سٍیکشد ثٌذیدس ایي هقبلِ ّذا هب اسائِ یک سٍش عجقِدس ایي هقبلِ دس ًظش گشفتِ ضَد.  2ًَع دٍم

ّبی هَسد استهبدُ دادُفبصی ًَع دٍم خضئیبت سٍش  دس اداهِاست. سٌدص اص دٍس  یهیچٌذ عثشای تػبٍیش  دٍ

دس  ؛ ٍگیشدسبصی ٍ اسصیبثی آى ثیبى ضذُ ٍ هَسد ثحث قشاس هیثیبى ضذُ ٍ دس ثخص چْبسم ًیض ًتبیح پیبدُ

 ضَد.گیشی ٍ پیطٌْبدات ثیبى هیًْبیت دس ثخص پٌدن ًتیدِ

 

 فازی ًَع دٍم -2

. ایي ًَع دّذ یهًَع اٍل است. ثِ عَسی کِ ػذم قغؼیت ثیطتشی سا پَضص  فبصی بفتِی نیتؼوفبصی ًَع دٍم 

. تبثغ ػضَیت یک هدوَػِ فبصی ًَع دٍم تؼوین یبفتِ هبًٌذ [2] اسائِ کشد 9975فبصی سا پشفسَس صادُ دس سبل 

یک تبثغ سِ ثؼذی است کِ ثؼذ سَم، هقذاس تبثغ ػضَیت دس ّش ًقغِ اص داهٌِ دٍ ثؼذی آى است؛ کِ خبی 

. دس یک هدوَػِ فبصی ًَع دٍم هقذاس ثؼذ سَم ّوِ خب یکسبى ضَد یه( ًبهیذُ FOUپبی ػذم قغؼیت )

ثِ کبس  یضیآه تیهَفقهختلف ثِ عَس  یّب ٌِیصهاست. تئَسی فبصی دس  تش سبدُبضیبت هَسد ًیبص آى است؛ ٍ سی

 دیگش فبصی هبًٌذ فبصی ًَع دٍم ٍ فبصی ضَْدی ٌَّص دس اثتذای ساُ است. یّب گًَِاهب کبسثشد ؛ ثشدُ ضذُ است

, 0توبیض ثیي فبصی هؼوَلی ٍ ًَع دٍم دس ایي است کِ تبثغ ػضَیت فبصی ًَع دٍم یک سیستن فبصی دس ثبصُ ]

فبصی  یّب هدوَػِ[ است. دس 9, 0؛ دس حبلی کِ تبثغ ػضَیت فبصی هؼوَلی هقذاسی ػذدی دس ثبصُ ]است[ 9

 طتشیثثِ ػٌَاى تَسؼِ  فبصی ًَع دٍم هقذاس تبثغ ػضَیت ثبیذ هقذاسی دقیق ٍ غشیح ثبضذ اٍلًَع 

اٍل  تؼویوی اص ًَع دس ٍاقغ ٍ ذیگشدثیبى  ضًَذ یهًبهیذُ  ًَع اٍلفبصی هؼوَلی کِ دس اغغالح  یّب هدوَػِ

 .[2]کٌذ کٌتشلػذم قغؼیت ثیطتشی سا  تَاًذ یهاست کِ 

                                                      
1 Fuzzy-Fuzzy 
2 Fuzzy type II 
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 ًَع دٍمفازی  یّا ستنیسٍسیلِ ِ ب ًَع اٍلفازی  یّا ستنیسًوایص عذم قطعیت  -2-1

 تَاًذ یهایي تبثغ ػضَیت  ثبضٌذ یهتَاثغ ػضَیت داسای یک هٌحٌی هطخع  ًَع اٍلفبصی  یّب ستنیدس س

گَسی ٍ...  یا رٍصًقِػضَیت هثلثی  اص تَاثغثِ غَست استبًذاسد  هؼوَالًداسای اضکبل هتهبٍتی ثبضذ ٍلی 

 تَاًذ یهکِ  ضٌذثب یهداسای یک هحذٍدُ  ًَع دٍمفبصی  یّب ستنیدس ستَاثغ ػضَیت  ؛ اهبگشدد یهاستهبدُ 

ػذم قغؼیت دس تَاثغ  تَاًٌذ یه ًَع دٍمفبصی  یّب هدوَػِ ساحتی هذل ًوَد سا ثِ ّب ستنیدس سػذم قغؼیت 

 [3] ػضَیت 

    

    x

9[4]. 

 
  ٍ   د( ًوَداس      ٍ      ػذم قغؼیت. ة ٍ ج( ًوَداس  ًوبیص هحذٍدُ الف( -9ضکل

[    ̅ ]

[    ̅ ]

        

[3,4]

92

(9) [       ̅   ̅ ] 

(2) [       ̅   ̅ ] 

        x  ثبضذ یهفبصی ثب تَصیغ تبثغ ػضَیت یکٌَاخت. 
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 با استفادُ از فازی ًَع دٍ یبٌذ طبقِ -3
. دس ایي سٍش ثِ ضَد یًوًشم یب فبصی، ّش پیکسل تػَیش ثِ یک کالس ٍاحذ ًسجت دادُ  یثٌذ عجقِدس سٍش 

است،  9تب  0دسخبت ػضَیت اص  هحذٍدُ. ضَد یهّش پیکسل یک دسخِ ػضَیت ثشای تؼلق ثِ ّش کالس دادُ 

-دس ًظش گشفتِ هیکالس ّش ّش پیکسل ثِ  شای ثیبى تؼلقث یشیگ اًذاصُّش دسخِ ػضَیت ثِ ػٌَاى یک هالک 

کِ  سفت یهتشکیجی خغی ثِ کبس  یسبص هذلاست کِ دس  ییّب سْنیب  هبًٌذ کسشّبایي هَضَع  [6]. ضَد

دسخِ ػضَیت هبًٌذ احتوبالت است کِ دس  کٌذ.هیتشکیجبت پیکسل سا ثشحست هدوَػِ ػضَّبی ًْبیی ثیبى 

اًدبم ضَد اعالػبت  یشیگ نیتػوٍقتی الصم است یک ػول  .ضذ یههبکضیون ضجبّت استهبدُ  یثٌذ عجقِسٍش 

ثشای هثبل یک قبضی دس هَسد ایٌکِ هتْن هدشم است یب ًیست اغلت ثش  ػذدی ًجبضٌذ. کبهالًفبصی هوکي است 

داضتِ ثبضذ.  سخت. یک فشایٌذ فبصی هوکي است یک ًتیدِ قغؼی یب شدیگ یهپبیِ اعالػبت فبصی تػوین 

ایي پشٍطُ هب  دس .ًبهٌذ یهسبص  یفبص شیغفشایٌذ سسیذى ثِ یک هقذاس دقیق یب سخت دس یک سیستن فبصی سا 

آهذُ اص ایي سٍش سا هَسد  ثِ دستثیطتشیي ضجبّت دخیل کشدین تب ًتبیح  یثٌذ عجقِ سٍش فبصی ًَع دٍ سا دس

 ثشسسی قشاس دّین.

. ایي سٍش ثش ثبضذ یه ضذُ ًظبست یثٌذ عجقِ یّب سٍش يیتش شٍاهؼثیطتشیي ضجبّت یکی اص  یثٌذ عجقِ

ایي غَست کِ ثیطتشیي احتوبل تؼلق پیکسل ثِ یک کالس  ثِ آهبسی تَسؼِ دادُ ضذُ است.ی ّب سٍشهجٌبی 

 .ذیآ یه ثِ دست 3ساثغِ  اصدس ایي سٍش ثب استهبدُ  یشیگ نیتػو تبثغ .گشدد یههَخت اًتػبة آى 

(3)       
 

    
 
 |  |

   [          
     

        ] 

ام iدس کالس  ّبی آهَصضیثیبًگش هیبًگیي کالس ًوًَِ   ٍ  ّبتؼذاد ثبًذ Nهبتشیس کٍَاسیبًس، i∑کِ دس آى 

 .داسین fFiفبصی عجق ضشٍط صیش سا ثشای تبثغ ػضَیت  یثٌذ عجقِا ثشای  ؛است. 

(4)      
      

(5) ∑   
     

   

 

(6) ∑   
     

   

 

ثیبًگش  mٍ  هیضاى دسخِ خبکستشی ّش پیکسل xٍ  ثبضٌذ یه هَسد ًظش یّب کالسّب  Fiثبال  یّب فشهَلکِ دس 

هیضاى دسخبت فبصی سا دس ثِ غَست هبتشیس صیش  ؛ ٍثبضذ یهآهَصضی هشثَط ثِ ّش کالس  یّب دادُتؼذاد 

 .ضَد یهرخیشُ 

(7) [

               

   
               

] 

8in

n 

(8)   
  

∑       
 
     

∑       
 
   

⁄  
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(9) 
  

  
∑       

 
         

        
   

∑       
 
   

⁄  

 

(90)       
  

    

∑   
     

   

 

(99) 
      

 

    
 
 |  

 |
   

   [         
      

         
  ] 

 ضَد یهصیش هحبسجِ  سٍاثظ ثِ غَست دس هشحلِ دٍم، هدوَػِ فبصی ثبال ٍ پبییي فبصی ثب ػذم قغؼیت هیبًگیي

[3]. 

(92)      {

                                         

                                                

                                            

 

(93)       

{
 
 

 
 
                               

   

 

                               
   

 

 

 
 هدوَػِ فبصی ًَع دٍ تبثغ گَسیي ثب هیبًگیي فبصی -2ضکل 

 

ثَدُ ٍ   [μ − 3, μ + 3]ثِ غَست هحذٍدُ تغییشات % 99.7حبل ثشای یک تبثغ گَسیي ثب هیضاى اعویٌبى 

 .[4,5]ثبضذ یه k   [0, 3]ثشای هیبًگیي فبصی دس ثبصُ  Kدس ایي سًح  قیذ 

(94)                       

 

کِ هب سِ فبغلِ داسین هیضاى ػذم  دس تطخیع الگَ ٍ ثب تَخِ ثِ ایي log-likelihoodحبل ثب استهبدُ اص 

 کِ دس ضکل ًطبى دادُ ضذُ است. ذیآ یهاص ساثغِ صیش ثِ دست  αقغؼیت یب ّوبى ثشش 
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 L, Lu, Llًحَُ ثیبى ػذم قغؼیت ثب سِ فبغلِ  -3ضکل  

 . ذیآ یه ثِ دستصیش  یّب ساثغِاص  L, Lu, Llسِ فبغلِ 

(95)   |        |    |        |    |        | 

 αثِ ػٌَاى  ّب آىکوتشیي  هثالً ّب آىیکی اص  ثبضذ یهکِ ثب تَخِ ثِ هقبدیش ایي سِ فبغلِ کِ ثیي غهش ٍ یک 

 .ضَد یهاًتخبة ضذُ ٍ هیضاى تبثغ ثِ ایي غَست هحبسجِ 

(96)                 

(97)        
           

(98)                  

چَى ًسجت ثِ حبلت  شدیگ یهثب سػبیت غحت ثیطتشی ًسجت ثِ حبلت قجل غَست  یشیگ نیتػودس ایي حبلت 

 .شدیگ یهقجل ٍخَد ًَیض احتوبلی سا دس ًظش 

 
 ثب فبصی ًَع دٍ ثب ػذم قغؼیت دس هیبًگیي یثٌذ عجقِثب استهبدُ اص  یشیگ نیتػو -4ضکل 

هثلثی ٍ هشثؼی سیبُ خظ خذاکٌٌذُ ثْیٌِ خغی است کِ ثِ  یّب ًوًَِدس ضکل صیش اص هیبى خغَط خذاکٌٌذُ 

 ٍسیلِ فبصی ًَع دٍ ثذست آهذُ است.

 
استهشثَط ثِ خظ سیبُ ثب فبصی ًَع دٍ  یثٌذ عجقِثب استهبدُ اص  یشیگ نیتػو -5ضکل 
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 ّای هربَط بِ هٌطقِ هَرد هطالعِدادُ -2-4-1
دس  چْبس ثبًذ عیهی قشهض، سجض، آثی ٍ هبدٍى قشهض ًضدیک ثب IKONOSای هبَّاسُ تػَیشدس ایي هقبلِ اص 

قذست تهکیک هکبًی  .استهبدُ ضذپیکسل اص ضْشستبى ضْشیبس ٍاقغ دس تَاثغ استبى تْشاى  400×400اثؼبد 

ثِ ّوشاُ  ضْشیبس دس استبى تْشاىهَقؼیت ضْش  6ضکلدس  ای هَسد استهبدُ چْبس هتش است.تػَیش هبَّاسُ

 ضَد.هَسد آًبلیض، هالحظِ هی ایتػَیش هبَّاسُ
 

 
  هٌغقِ هَسد استهبدُ اص ایي  IKONOSایتػَیش هبَّاسُثِ ّوشاُ  استبى تْشاىدس  ضْشیبس ضْشستبى هَقؼیت -6ضکل 

 سازی ٍ ارزیابی ًتایجپیادُ -5
MATLAB 2013bEnvi 4.8

 

ي کطبٍسصی، دس پٌح کالس خبک لخت، صهیثشای  اسصیبثیآهَصضی ٍ  ّبیًوًَِ تحقیقدس ایي 

-ٍ ثِ غَست ثػشی ثذٍى ّن Google earthّبی هَخَد دس ثب تَخِ ثِ ًقطِّب ٍ هٌبعق هسکًَی دسختبى، ساُ

پیکسل ثِ اصای ّش  200ّبی آهَصضی ٍ ّب ثشای دادُپیکسل ثِ اصای ّش یک اص کالس 900پَضبًی ٍ ثِ تؼذاد 

-خْت ثشسسی ػولکشد سٍیکشد فبصی ًَع دٍ دس عجقِّبی اسصیبثی دس ًظش گشفتِ ضذ. ّب ثشای دادُیک اص کالس

3غشیح ثٌذی فبصی، سٍش عجقK=4ِثب  KNNّبی ثٌذی، ایي سٍش ثب سٍش
(EF)   سٍش ثیطتشیي ضجبّت ٍ

(ML)  .9هقبیسِ گشدیذ

7

 

 بٌذیّای طبقِاز هٌطقِ هَرد هطالعِ با استفادُ از رٍش IKONOSتصَیر  بٌذیًتایج طبقِّا ارزیابی دقت هعیار -1جذٍل 

                                                      
3
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ًضدیکتشیي  kّبی الف( ثیطتشیي ضجبّت، ة( اص هٌغقِ هَسد هغبلؼِ ثب استهبدُ اص سٍش IKONOSای ثٌذی تػَیش هبَّاسًُتبیح عجقِ -7ضکل

 ّوسبیِ، ج( فبصی غشیح، د( سٍیکشد فبصی ًَع دٍ
 

9

K990709876

 

 

 گیری ًتیجِ -7

 (ML)بیطتریي ضباّت  39/43 93/43 93/45 54/43 48/48 93/48 66/59

35/44 63/53 38/38 53/45 88/43 33/43 98/49 K ًِسدیکتریي ّوسای(KNN) 

 (EF) فازی ًرم 33/34 63/43 94/43 33 68/44 48/69 33/45

  رٍیکرد فازی ًَع دٍم 49/43 85/43 89/35 38/58 84/34 58/43 33/54
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 اص هٌغقِ هَسد هغبلؼِ، IKONOSای ثٌذی تػَیش هبَّاسًُتبیح حبغل اص عجقِثب تَخِ ثِ 

ٍ ّوچٌیي دس  ّبّبی هَخَد دس کالساص ثیي ثشدى ػذم قغؼیت دسفبصی ًَع دٍ ثٌذی ثب سٍیکشد ِعجق

قبثلیت ثبالی سٍش  یذهؤًتبیح حبغل  اص خَد ًطبى داد.ّب ًَیضی ػولکشد ثْتشی ًسجت ثِ سبیش سٍش یّب دادُ

-ش ٍ ثشسسی ػولکشد سٍش عجقِثٌذی ثب سٍیکشد فبصی ًَع دٍم است. دس اداهِ خْت دستیبثی ثِ ًتبیح ثْتعجقِ

ثِ  تَاًذ یهضَد استهبدُ اص تشکیت فبصی ًَع دٍ ٍ ضجکِ ػػجی ثٌذی ثب سٍیکشد فبصی ًَع دٍم پیطٌْبد هی

 ثٌذی ػَاسؼ ضْشی هَسد ثشسسی قشاس گیشد.ػٌَاى هَضَع هْن دس عجقِ
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