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کارآمد شناخته

      در راستای هدف استخراج سریع نقشههای کاربری اراضی ،تکنولوژی سنجش از دور به عنوان یک فناوری

شده که با ارائه تصاویر ماهوارهای امکان استخراج نقشههای کاربری اراضی را فراهم می آورد .سنجش از دور با ارائه تصاویر

ماهوارهای با قدرت زمانی متفاوت مدلسازی و پایش تغییرات محیطی را ممکن ساخته که این امر ،گامی مهم در مدیریت منابع

کارآمد در طبقهبندی

طبیعی محسوب میشود .روش ﻃﺒﻘﻪﺑﻨﺪي ﺷﻲءﮔﺮا مبتنی بر الگوریتمهای دانش پایه ،یکی از روشهای

تصاویر ماهوارهای است که عالوه بر استفاده از اطالعات طیفی تصاویر ماهوارهای ،امکانات الزم برای استفاده از اطالعات

محیطی و ویژگیهای فیزیکی و هندسی پدیدههای سطح زمین را فراهم میآورد .تحقیق حاضر با هدف ارزیابی میزان افزایش

دقت حاصله از کاربرد الگوریتمهای دانش پایه فازی در طبقهبندی نقشههای کاربری/پوشش اراضی انجام شده است .در این

تحقیق به منظور مقایسه روشهای شیءگرای طبقهبندی تصاویر ماهواره ای بدون استفاده از الگوریتمهای فازی و روشهای

سنجندهی  AVNIR2ماهوارهای  ALOSاستفاده گردیدهاست و نقشه کاربری

شیءگرا براساس الگوریتمهای فازی ،از تصاویر

اراضی شهرستان مراغه با هر دو روش مذکور استخراج شده است .نتایج حاصل از ارزیابی دقت نشان میدهد که نقشه کاربری

اراضی تولید شده توسط روشهای دانش پایه فازی با دقت کلی 93/28در مقایسه با نقشه کاربری اراضی تولید شده توسط

روش شیءگرا بدون استفاده از الگوریتمهای فازی با دقت  88/06درصد از اعتبار بیشتری برخوردار است .با توجه به ماهیت

تولید و تهیه نقشه کاربری اراضی از اهمیت باالیی برخوردار

مقایسهای این تحقیق نتایج آن برای شناسایی روشهای بهینه در

تولید شده نیز برای سازمانهای اجرایی (نظیر جهاد کشاورزی ،منابع طبیعی و  )...از ارزش کاربردی باالیی

بوده و نقشههای

برخوردار هستند.
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 -1مقدمه

ﮐﺎﺭﺑﺮﻱ ﺍﺭﺍﺿﻲ ،ﺗﻮﺻﻴﻒ ﻧﻮﻉ ﺑﻬﺮﻩﺑﺮدارﻱ ﺍﻧﺴﺎﻥ ﺑﺮﺍﻱ
ﻳﮏ ﻳﺎ ﭼﻨﺪ ﻫﺪﻑ ﺑﺮ ﺭﻭﻱ ﻳﮏ ﻗﻄﻌﻪ ﺯﻣﻴﻦ ﻣﻲﺑﺎﺷﺪ .ﺍﺯ دﻳﺮﺑﺎﺯ 
ﺁﮔﺎﻫﻲ ﺍﺯ ﻧﻮﻉ ﻭ  دﺭﺻﺪ ﮐﺎﺭﺑﺮﻱﻫﺎﻱ ﮐﺸﺎﻭﺭﺯﻱ ﻭ  ﺑﺎﻏﻲ ﻭ 
ﻗﺎﺑﻠﻴﺖ ﺑﺎﻟﻘﻮﻩ ﮐﺸﺖ ﻫﺮ ﻳﮏ ﺍﺯ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﮐﺸﺎﻭﺭﺯﻱ دﺭ ﺗأﻣﻴﻦ
ﻏﺬﺍﻱ انسانها ﺍﻫﻤﻴﺖ دﺍﺷﺘﻪ ﻭ در ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﺭﻳﺰﻱﻫﺎ ﻣﻮﺭد ﺗﻮﺟﻪ
ﺑﻮده ﺍﺳﺖ (فیضیزاده و همکاران.)2 :1387،
ﺍﻣﺮﻭﺯﻩ ﺗﺼﺎﻭﻳﺮ  ﻣﺎﻫﻮﺍﺭﻩﺍﻱ ﻭ ﺗﮑﻨﻴﮏﻫﺎﻱ ﺳﻨﺠﺶ ﺍﺯ 
دﻭﺭ ،ﺑـﻪ دﻟﻴـﻞ ﻓﺮﺍﻫﻢ ﺁﻭﺭدﻥ دﺍدﻩﻫﺎﻱ ﺑﻪ ﻫﻨﮕﺎﻡ ﻭ ﻗﺎﺑﻠﻴﺖ
ﺑﺎﻻﻱ ﺁﻧﺎﻟﻴﺰ ،ﮐﺎﺭﺑﺮد ﮔﺴﺘﺮدﻩﺍﻱ دﺭ ﺗﻤﺎﻣﻲ ﺑﺨﺶﻫﺎ ﺍﺯ ﺟﻤﻠـﻪ
ﮐﺸﺎﻭﺭﺯﻱ ،ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻃﺒﻴﻌﻲ ﻭ ﺗﻬﻴﻪ ﻧﻘﺸﻪ ﮐﺎﺭﺑﺮﻱ ﺍﺭﺍﺿﻲ ﺑﻪ
ﻋﻨﻮﺍﻥ ﻧﻘﺸﻪﻫﺎﻱ ﭘﺎﻳﻪ دﺭ  ﺁﻣﺎﻳﺶ ﺳﺮﺯﻣﻴﻦ دﺍﺭﻧـﺪ  (فیضیزاده
و همکاران.)95 :1390،
برای استخراج اطالعات کاربری اراضی از تصاویر
رقومی ماهوارهای روشهای متفاوتی ارائه شده که هریک 
دارای نقاط ضعف و برتری خاص خود است.
در این  راستا روشهای شیءگرا به جهت بهرهمندی
از الگوریت مهای دانش پایه توانسته است بر ضعف روش
پیکسل پایه در استفاده نکردن از اطالعات هندسی و بافتی
اجسام غلبه کند). (Blaschke, 2010: 7،Draguţ et al., 2012, 25
بیشترین  توسعهی این  روشها در اواخر دههی  1970تا
 1980با کاربرد در برنامههای پردازش صنعتی و استفاده در
الگوریتمهای تصادفی مارکوف یا تقسیمبندی بدون نظارت
بافت صورت گرفت  ؛ Mao et al,1992: 175؛(Jain et al,1991: 1170

که  در مقایسه با روشهای سنتی طبقهبندی ،از اطالعات
بیشتری برای طبقهبندی پدیدهها استفاده میکنند .در
طبقهبندی شیءگرا با توجه به اینکه از اطالعات مربوط به 
شکل ،بافت و اطالعات طیفی تصویر استفاده میکنند ،در
مرحله اول طبقهبندی به صورت گام به گام با تعریف روابط
همسایگی انجام میگیرد .سپس در مرحلهی بعدی با توجه 
به مقیاس و قدرت تفکیک مکانی تصویر ،روابط توپولوژی
و سگمنتسازی بین اشیاء برقرار شده و شیءهای تصویری
طبقهبندی میشوند.
یکی از مزایای اصلی این روش استفاده از سگمنتها به 
عنوان شیءهای تصویری میباشد که با این روش نه تنها
هیچ پیکسل طبقهبندی شدهای باقی نمیماند ،بلکه همگنی
تصویر نیز حفظ میشود) . (Oruc et al., 2004با تعریف شرایط
طبقهبندی ،مفسر میتواند یک  یا مجموعهای از پارامترها
را بر اساس ویژگیهای هر کالس برای آن کالس تعریف 
نماید .در روشهای شیءگرا ،استفاده از الگوریتمهای فازی
این امکان را برای کاربر فراهم میآورد که  درجه عضویت 
هر کدام از پارمترهای لحاظ شده را محاسبه نموده و با تعیین 
درجه عضویت  از پارامترهای مؤثرتری برای طبقهبندی
استفاده نماید.
در این روش با استفاده از انواع روشهای فازی برای
محاسبه  درجه عضویت  (از جمله  سیگموئد ،جی شکل،
خطی) امکان محاسبه  درجههای عضویت  و شناسایی
تأثیرگذارترین پارامترها برای طبقهبندی فراهم میشود
(6

) al,1995:943 Panjawani et؛ 75 1995:، Chaudhuri؛1283 Pal et al,1993:

؛1283 Pal et al,1993:؛Mao et al,1992: 178؛2010:،Blaschke et al

اما اخیرا ً این  الگوریتمها در برنامههای محیطی نیز رواج
یافتهاند ).(Dubuisson et al.,2000: 226
در روشهای طبقه بندی شیءگرا ،ﻛﻴﻔﻴﺖ ﺳﮕﻤﻨﺖﺳﺎزي 
و ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻣﻘﻴﺎس ﺳﮕﻤﻨﺖﻫﺎ ارﺗﺒﺎط ﻣﺴﺘﻘﻴﻤﻲ ﺑﺎ ﺗﻔﻜﻴﻚ ﻣﻜﺎﻧﻲ
ﺗﺼﻮﻳﺮ ﻣﺎﻫﻮارهاي  دارد و ﺑﺎ اﻓﺰاﻳﺶ ﺗﻔﻜﻴﻚ ﻣﻜﺎﻧﻲ ﺗﺼﺎوﻳﺮ 
میتوان  سگمنتهایی ﺑﺎ ﻛﻴﻔﻴﺖ ﺑﺎﻻ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻧﻤﻮده و دﻗﺖ
ﻃﺒﻘﻪﺑﻨﺪي را ﺑﻪ ﻧﺤﻮ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻬﻲ اﻓﺰاﻳﺶ  داد .اصطالح ًا به 
این نوع از روشها ،روشهای دانش پایه نیز گفته میشود

)Martha et al,2010,26؛ Hofmann et al,1998:815؛.1995:944،Panjawani et al
به کارگیری مدلهای فازی زمینهای را ایجاد میکند تا
بتوان  دقت طبقهبندی را باال برده و اختالط کالسها را با
به  دست آوردن  درجه عضویت به حداقل رسانید .تحقیق 
حاضر با هدف بررسی و مقایسه  دقت  نتایج حاصل  از
استفاده از الگوریتمهای فازی در طبقه بندی شیءگرا ،برای
تولید نقشهی کاربری اراضی در شهرستان مراغه صورت
گرفته است.
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نگاره  - 1موقعیت جغرافیایی
مورد مطالعه

منطقهی
(مأخذ :نگارندگان)

 -2معرفی محدوده مورد مطالعه و دادههای مورد
استفاده

شهرستان مراغه با مساحت   2135/79کیلومترمربع  در
جنوب غربی استان آذربایجانشرقی قرار گرفته است (نگاره
 .)1کاربریهای کشاورزی مخصوص ًا تولیدات باغی مهمترین 
فعالیت اقتصادی را در سطح این شهرستان تشکیل میدهند؛
به شکلی که بیش از  36درصد (حدودا ً  255000هکتار)
از وسعت  شهرستان  را اراضی کشاورزی و باغی تشکیل 
میدهد .این  شهرستان به  دلیل  ویژگیهای توپوکلیماتیک 
مناسب یکی از قطبهای تولید محصوالت باغی بوده و
ساالنه نزدیک به  150هزار تن انواع محصوالت باغی در
این  شهرستان  تولید میشود (اداره جهاد کشاورزی شهرستان
مراغه .)1392،تحقیق  حاضر با هدف  ارزیابی افزایش دقت 
حاصله از استفاده از الگوریتمهای فازی در قالب تولید نقشه 
کاربری اراضی ،شهرستان مراغه را مدنظر قرار داده است.
در این پژوهش از تصاویر سنجندهی   AVNIR 2ماهوارهی  
 ALOSاستفاده شدهاست .این تصاویر با تفکیک مکانی 10
متر در چهار باند در  5جوالی سال  2010برداشت شدهاند.
در این تحقیق تصاویر ماهواره ای  ALOSدر محیط شیءگرا

در تلفیق با دادههای مدل رقومی ارتفاع منطقه برداشت شده
توسط سنجنده  SRTMبا دقت مکانی  30متر ،مورد پردازش
قرار گرفته است .عالوه براین از دادههای  GPSمدل گارمین 
برای برداشت  نمونههای آموزشی و نقاط کنترل زمینی
استفاده شده است.

 -3مبانی نظری
 -1-3تلفیق روشهای پردازش شیءگرای تصاویر
ماهوارهای و روشهای فازی

ﻧﻈﺮﻳﺔ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪﻫﺎﻱ ﻓﺎﺯﻱ ﺍﻭﻟﻴﻦ ﺑﺎﺭ ﺗﻮﺳﻂ  ﭘﺮﻭﻓﺴﻮﺭ 
لطفی زاده در سال   1962ارائه  شد ،ﺍﻳﻦ ﻧﻈﺮﻳـﻪ ﺍﺯ ﺯﻣﺎﻥ
ﺍﺭﺍﻳﻪ ﺁﻥ ﺗﺎﮐﻨﻮﻥ ﮔﺴﺘﺮﺵ ﻭ ﺑﺴﻂ ﺯﻳﺎدﻱ ﻳﺎﻓﺘﻪ ﻭ ﮐﺎﺭﺑﺮدﻫﺎﻱ
ﮔﻮﻧﺎﮔﻮﻧﻲ دﺭ ﺯﻣﻴﻨﻪﻫـﺎﻱ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﭘﻴﺪﺍ ﮐﺮدﻩ ﺍﺳﺖ .ﺑﻪ ﻃﻮﺭ 
ﺧﻼﺻﻪ ،ﻧﻈﺮﻳﺔ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪﻫﺎﻱ ﻓﺎﺯﻱ ﻓﺮﺿﻴﻪﺍﻱ ﺑﺮﺍﻱ ﺍﻗﺪﺍﻡ دﺭ 
ﺷﺮﺍﻳﻂ ﻋﺪﻡ ﺍﻃﻤﻴﻨﺎﻥ ﺍﺳﺖ .ﺍﻳﻦ ﻧﻈﺮﻳﻪ ﻗﺎدﺭ ﺍﺳﺖ ﺑﺴﻴﺎﺭﻱ ﺍﺯ 
ﻣﻔﺎﻫﻴﻢ ﻭ ﻣﺘﻐﻴﺮﻫﺎ ﻭ ﺳﻴﺴﺘﻢﻫﺎﻳﻲ ﺭﺍ ﮐﻪ ﻧﺎدﻗﻴﻖ ﻭ ﻣﺒﻬﻢ ﻫﺴﺘﻨﺪ،
در صورت معادالت ریاضی مطرح نموده ﻭ ﺯﻣﻴﻨﻪ ﺭﺍ ﺑﺮﺍﻱ
ﺍﺳﺘﺪﻻﻝ ،ﺍﺳﺘﻨﺘﺎﺝ ،ﮐﻨﺘﺮﻝ ﻭ ﺗﺼﻤﻴﻢﮔﻴﺮﻱ دﺭ ﺷـﺮﺍﻳﻂ ﻋـﺪﻡ
ﺍﻃﻤﻴﻨـﺎﻥ ﻓﺮﺍﻫﻢ ﺁﻭﺭد ) .(Ranjbar,2004:4730دﺭ طبقهبندیهای
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سنتی ﻧﻈﺎﺭﺕ ﺷﺪه ﻣﺮﺳﻮﻡ دﺭ ﺳﻨﺠﺶ ﺍﺯ دﻭﺭ ،ﻧﻘﺎﻁ ﺗﻌﻠﻴﻤﻲ
ﻭ ﻧﺘﺎﻳﺞ طبقهبندی ﺑـﺮ ﻣﺒﻨﺎﻱ ﺭﻭﺵ ﻳﮏ ﭘﻴﮑﺴﻞ ،ﻳﮏ کالس
ﻫﺴﺘﻨﺪ (ﻳﻚ ﭘﻴﻜﺴﻞ ﻓﻘﻂ ﺑﻪ ﻳﻚ کالس ﻣﻲﺗﻮﺍﻧﺪ ﺗﻌﻠﻖ دﺍﺷﺘﻪ
ﺑﺎﺷﺪ) .دﺭ ﺣﻘﻴﻘﺖ دﺭ  این روشهای ﮐﻼﺳـﻴﻚ طبقهبندی،
ﻣﺮﺯﻫﺎﻱ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺁﻣﻮﺯﺷﻲ ﺑﻪ ﺻﻮﺭﺕ ﻧﺎﮔﻬﺎﻧﻲ ﺗﻐﻴﻴﺮ ﻣﻲﮐﻨﺪ ﻭ ﺑﻪ
ﺻﻮﺭﺕ ﺗﺪﺭﻳﺠﻲ ﻧﻴﺴﺖ؛ ﺍﻳـﻦ ﻣﺤﺪﻭدﻳﺖﻫﺎﻱ ﺁﺷﻜﺎﺭ ﺑﺎﻋﺚ
کاهش دقت طبقهبندی میشود .ﻧﻈﺮﻳـﻪ ﻣﺠﻤﻮﻋـﻪﻫـﺎﻱ
ﻓﺎﺯﻱ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮﺭ ﺍﺯ ﺑﻴﻦ ﺑﺮدﻥ ﺍﺑﻬﺎﻡ دﺭ دادهها ﺑﻪ ﮐﺎﺭ ﻣﻲﺭﻭد،
ﻳﻚ ﻣﻔﻬﻮﻡ ﺟﺪﻳﺪﻱ ﺍﺳـﺖ ﮐـﻪ ﺑﺮ ﺍﺳﺎﺱ ﺁﻥ ﻋﻀﻮﻳﺖ ﺟﺰﻳﻲ
ﺍﺟﺎﺯﻩ  ﻣﻲدﻫﺪ ﮐﻪ ﺍﻃﻼﻋﺎﺕ  دﺭ  ﻣﻮﻗﻌﻴﺖﻫﺎﻱ ﭘﻴﭽﻴﺪﻩﺗـﺮ 
مث ً
ال ﭘﻮﺷﺶﻫﺎﻱ ﻣﺨﻠﻮﻁ ﻳﺎ ﺷﺮﺍﻳﻂ ﺣﺪ ﻭﺍﺳﻂ ﺑﻬﺘﺮ ﻧﻤﺎﻳﺶ 
دﺍدﻩ ﺷﺪﻩ ﻭ ﺑﻪ ﮐﺎﺭ ﺭﻭﻧﺪ؛ دﺭ ﺍﻳﻦ ﻧﻈﺮﻳـﻪ ،درجه ﻋﻀﻮﻳﺖ
ﻣﻲﺗﻮﺍﻧﺪ  ﻣﻘﺪﺍﺭﻱ ﺑﻴﻦ  ٠ﻭ   ١دﺭ ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷـﻮد (صفانیان
و همکاران .)103 :1390،ﺍﺳﺘﻔﺎدﻩ ﺍﺯ  ﻣﻨﻄﻖ ﻓﺎﺯﻱ دﺭ  ﻃﺒﻘﻪﺑﻨﺪﻱ
دﺍدﻩﻫﺎﻱ ﺳﻨﺠﺶ ﺍﺯ  دﻭﺭ ﺑﻪ دﻟﻴﻞ ﻗﺎﺑﻠﻴﺖﻫﺎﻱ ﻭﻳـﮋﻩ ﺁﻧﻬﺎ ﺑﻪ
ﻃﻮﺭ ﻗﺎﺑﻞ ﻣﻼﺣﻈﻪﺍﻱ دﺭ ﺣﺎﻝ ﮔﺴﺘﺮﺵ ﻫﺴﺘﻨﺪ .ﺍﻳﻦ ﺭﻭﺵﻫـﺎ 
ﺑـﺮﺍﻱ ﻧﻤـﺎﻳﺶ  ﭘﻮﺷـﺶهای ﻣﺨﻠﻮﻁ ﻛﺎﺭﺑﺮد ﺯﻳﺎدﻱ دﺍﺭﻧﺪ.
ﺭﻭﺵﻫﺎﻱ ﻃﺒﻘﻪﺑﻨﺪﻱ ﻓـﺎﺯﻱ ﺍﺯ  ﺟﻤﻠـﻪ ﺭﻭﺵﻫـﺎﻳﻲ ﻫﺴﺘﻨﺪ 
ﻛﻪ ﻗﺎدﺭﻧﺪ ﻧﺘﺎﻳﺠﻲ ﺍﺭﺍﻳﻪ دﻫﻨﺪ ﻛـﻪ ﺑـﺎ ﻭﺍﻗﻌﻴـﺖ ﺯﻣﻴﻨـﻲ ﺗﻄـﺎﺑﻖ
ﺑﻬﺘـﺮﻱ دﺍﺭﻧـﺪ .دﺭ ﺍﻳـﻦ ﺭﻭﺵﻫﺎ ﻣﻘﺎدﻳﺮ ﻣﺨﺘﻠﻔﻲ ﺑﻪ ﻋﻨﻮﺍﻥ
دﺭﺟﻪ ﻋﻀﻮﻳﺖ ﻫﺮ کالس ﺑﺮ ﺍﺳﺎﺱ ﭘﻮﺷﺶﻫﺎﻱ ﻣﺨﺘﻠـﻒ
ﻣﻮﺟﻮد دﺭ ﻣﺤﺪﻭدﻩ ﺁﻧﻬﺎ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﻣﻲﺷﻮد .روشهای پردازش
شیءگرای تصاویر ماهوارهای به عنوان رویکردی نوین  در
سنجش از دور امکان  استفاده از قابلیتهای فازی را در
طبقهبندی تصاویر ماهوارهای فراهم میسازد .در این راستا،
طبقه بن دی ﺷﻲءﮔﺮا نیز به عنوان ﻓﺮآﻳﻨﺪي تعریف ش ده ﻛﻪ
ی دهد
ﻛﻼسﻫﺎي ﭘﻮﺷﺶ اراﺿﻲ را ﺑﻪ اﺷﻴﺎء ﺗصویری ارتباط م 
( Blaschke.2009:22؛ فیضی زاده و همکاران76 :1388،؛.):Yan,2003 25
در روشهای شیءگرا استفاده از نظریه فازی امکانات
الزم برای استفاده از درجههای عضویت را در طبقهبندی
فراهم میساز د .تلفیق روشهای شیءگرا و فازی طبقهبن دی
هر یک  از شیءهای تصویری را با یک  درجه عضویت 
مشخص فراهم میسازد .در اﻳﻦ ﻓﺮاﻳﻨﺪ شیءهای تصویری

ﺑﺎ درﺟﻪ ﻋﻀﻮﻳﺖ ﻣﺘﻔﺎوت در ﺑﻴﺶ از ﻳﻚ ﻛﻼس ﻃﺒﻘﻪبندی
میشود و ﺑﺮ  اﺳﺎس درﺟﻪ ﻋﻀﻮﻳﺖ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻫﺮ ﻛﻼس،
ﻃﺒﻘﻪ ﺑﻨﺪي آن  شیء تصویری صورت میگیرد  که باعث 
افزایش دقت نهایی طبقه بندی میشود.
ﻃﺒﻘﻪﺑﻨﺪي  شیءگرا بر اساس منطق  ﻓﺎزي  ﻣﺘﻨﺎﺳﺐ  ﺑﺎ 
ﺷﺮاﻳﻄﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻣﻔﺴﺮ  ﺑﺮاي  ﻫﺮ ﻛﻼس ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻣﻲﻛﻨﺪ؛
اﻳﻦ ﺷﺮاﻳﻂ ﺑﻮﺳﻴﻠﻪ ﺗﻮاﺑﻌﻲ ﻛﻪ ﺑﺮاي ﻛﻼس تعیین ﺷﻮد بیان 
میگردد .تعریف میشود که میتواند ﺑﺼﻮرت ﺗﺎﺑﻊ ﻋﻀﻮﻳﺖ،
ﺷﺒﻴﻪﺳﺎزي کالسها یا نزدیکترین همسایه باشد ،در فرآیند
ﻃﺒﻘﻪﺑﻨﺪي  ﻓﺎزي ،با تعیین  ویژگیهای مربوط به  اطالعات
طیفی و وﻳﮋﮔﻲﻫﺎي ﻫﻨﺪﺳﻲ ﻛﻼسﻫﺎي ﻛﺎرﺑﺮي اراﺿﻲ در
ﻃﻲ ﻓﺮآﻳﻨﺪ  ﭘﺮدازش ﺗﺼﻮﻳﺮ ،ﻣﻲﺗﻮان  از ﻋﻤﻠﮕﺮﻫﺎي  ﻣﻨﻄﻖ
ﻓﺎزي ﺷﺎﻣﻞ  Max ,Orﻋﻤﻠﮕﺮي ﺑﺎ ﺣﺪاﻛﺜﺮ ارزش ﺑﺎزﮔﺸﺘﻲ از
ارزش ﻓﺎزي ،ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﺣﺴﺎﺑﻲ ارزش ﻓﺎزي ،ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻫﻨﺪﺳﻲ
ارزش ﻓﺎزي و  Andﻋﻤﻠﮕﺮ ﺑﺎزﮔﺸﺘﻲ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺣﺎﺻﻞﺿﺮﺑﻲ
از ارزش ﻓﺎزي  اﺳﺘﻔﺎده ﻧﻤﻮده و ﺷﺮاﻳﻂ  ﻣﻨﺎﺳﺐ  ﺑﺮاي 
ﻃﺒﻘﻪﺑﻨﺪي را ﺗﻌﺮﻳﻒ ﻧﻤﻮد (فیضی زاده و همکاران1388،؛.)75

 -4بحث
 -1-4سگمنتسازی تصاویر

ﺳﮕﻤﻨﺖ ﺑﻪ ﻣﻌﻨﻲ ﮔﺮوﻫﻲ از ﭘﻴﻜﺴﻞﻫﺎي  ﻫﻤﺴﺎﻳﻪ در
داﺧﻞ ﻳﻚ ﻧﺎﺣﻴﻪ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺷﺒﺎﻫﺖ (نظیر ارزش ﻋﺪدي 
و ﺑﺎﻓﺖ و  )...مهمترین  ﻣﺸﺘﺮك معیار آنهاست  (فیضیزاده
و همکاران .)3 :1387،ﺷﻲءﻫﺎي ﺗﺼﻮﻳﺮي ﺣﺎﺻﻞ از ﻓﺮآﻳﻨﺪ 
ﺳﮕﻤﻨﺖﺳﺎزي ،ﻣﺒﻨﺎي  ﻃﺒﻘﻪﺑﻨﺪي ﺷﻲءﮔﺮا ﻫﺴﺘﻨﺪ  و آﻧﻬﺎ 
داراي ﺣﺠﻢ زﻳﺎدي از ﻣﺸﺨﺼﺎت و ﺧﺼﻴﺼﻪﻫﺎي ﭘﺪﻳﺪهﻫﺎي 
زﻣﻴﻨﻲ ﻣﺘﻨﺎﻇﺮﺷﺎن  در ﺳﻄﺢ ﺗﺼﻮﻳﺮ ﻣﻲﺑﺎﺷﻨﺪ و ﻫﺮﭼﻪ ﻗﺪر
اﻳﻦ ﻓﺮآﻳﻨﺪ ﺑﺎ  دﻗﺖ ﺑﻴﺸﺘﺮي اﻧﺠﺎم ﮔﻴﺮد ،ﻣﺴﺘﻘﻴﻤ ًﺎ در کیفیت 
طبقهبندی شیءگرا تأثیر ﺧﻮاﻫﺪگذاشت  (،1995:15؛Baatz et al
؛Chaudhuri et al 75:2000فیضیزاده و همکاران  .)75 :1388،
فرآیند سگمنتسازی بر اساس مقیاس ،رنگ ،شکل و
همچنین ترکیب آنها با فشردگی یا صافی صورت میگیرد  
(Dragut et al., 2012:25).
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نگاره  - 2نمایش تصویر اصلی و سگمنتسازی در مقیاس ،ضریب شکل و فشردگی مختلف

پارامترهای تأثیرگذار در سگمنتسازی عبارتنداز :تعیین 
مقیاس مناسب که بهطور غیرمستقیم از ان دازه اجسام تأسی
میپذیر د ،ضریب رنگ یا شکل که به یکنواختی رنگ و شکل 
اجسام بستگی دار د و هر چه مق دار بیشتری برای آن انتخاب
شود ،دامنهی آن بزرگتر و اجسام بیشتری انتخاب میگر د د و
ضریب فشر دگی یا نرمی که متناسب با بافت و ویژگیهای
هن دسی عوارض زمینی تعیین میشو د ) .(Oruc, 2004در ﺗﺤﻘﻴﻖ
ﺣﺎﺿﺮ ،در ﺳﮕﻤﻨﺖﺳﺎزي از اﻃﻼﻋﺎت ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ وﻳﮋﮔﻲﻫﺎي 
مختلف ﻛﻼسﻫﺎي ﻛﺎرﺑﺮي  اراﺿﻲ (ﺷﻜﻞ ،اﻧﺪازه ،ﺑﺎﻓﺖ
و  )...اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪه و اﻳﻦ ﻓﺮاﻳﻨﺪ  ﺑﺎ  روش Image Object
انجام  گرفت  و برای این منظور با تجزیه  و تحلیل  نتایج
سگمنتسازی تصویر با پارامتر مقیاس متفاوت و تفکیک 
مکانی تصویر مقیاس  ،3ضریب شکل   0/2و ضریب

(مأخذ :نگارندگان)

فشردگی  0/5انتخاب شد .الزم به ذکر است که  در فرآیند
سگمنت سازی ،اگر ضریب شکل بزرگتر از  0انتخاب شود
کاربر میتواند ضریب شکل و نرمی مناسبی را با توجه به 
بافت و نوع پوشش انتخاب نماید که در نتیجه طبقهبندی نیز
تأثیرگذار خواهد بود.

 -2-4طبقهبندی شیءگرا

برای طبقهبندی تصاویر براساس الگوریتمهای فازی
از روش نزدیکترین همسایه  استفاده شد .در این فرآیند
برای کاهش اختالط کالسها و باال بردن  دقت طبقهبندی
عالوه بر ﺍﻃﻼﻋﺎﺕ  ﻃﻴﻔﻲ ﻭ  ﺑﺼﺮﻱ ﺷﺎﻣﻞ ﺑﺎﻓﺖ ،ﺷﮑﻞ ﻭ 
ﺗﻦ ﺭﻧﮓ و  ...پارامترهای تأثیرگذار دیگر از جمله نسبت 
طول به عرض برای جدا نمودن پدیدههای خطی ،ﻋﺎﻣﻞ

) دوره ،24شماره  ،94تابستان 94
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ﺷﻜﻞ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻋﺎﻣﻠﻲ مؤثر در ﺟﺪاﺳﺎزي اراﺿﻲ ﺗﺤﺖ آﻳﺶ 
ﻛﺸﺎورزي از ﻛﻼس اراﺿﻲ ﺑﺎﻳﺮ و  ...استفاده شدهاست ،الزم 
به  ذکر است  که  نرمافزار  eCognationاین  امکان  را برای
کاربر فراهم میآورد تا درجه عضویت هر کدام از پارامترها
را در الگوریتمهای مختلف فازی سنجیده و پارامترهایی
که بیشترین  درجه عضویت  را در هر کالس دارند ،در
طبقهبندی تأثیر دهد .در این  تحقیق   22پارامتر مؤثر در
طبقهبندی انتخاب شده و در هر کالس درجه عضویت 
این پارامترها در  20نمونه (شیء) سنجیده و در نهایت با
میانگین گیری ،پارامترهایی که در هر کالس بیشترین درجه 
عضویت را داشتهاند در طبقهبندی وارد خواهندشد .جدول

 1پارامترهای مؤثر در طبقهبندی هر کالس را نشان میدهد    .
در نهایت ﻃﺒﻘﺎﺕ ﮐﺎﺭﺑﺮﻱﻫﺎﻱ ﻣﻮﺟـﻮ د دﺭ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺑﺎ ﺍﻧﺠﺎﻡ
ﻋﻤﻠﻴﺎﺕ ﻣﻴﺪﺍﻧﻲ دﺭ  10ﮔﺮﻭﻩ ﮐﺎﺭﺑﺮﻱ ﻭ ﭘﻮﺷﺶ ﺍﺭﺍﺿﻲ ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ
ﻭ ﺗﻌﺮﻳﻒ ﺷﺪﻧﺪ .ﺑﻌﺪ ﺍﺯ ﺗﻌﺮﻳﻒ ﮐﺎﺭﺑﺮﻱ ﻭ  ﭘﻮﺷﺶﻫﺎﻱ
ﺍﺭﺍﺿﻲ ،ﺑﺮﺍﻱ ﺗﻬﻴﻪ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺁﻣﻮﺯﺷﻲ ﺑﺎ ﺍﺳـﺘﻔﺎدﻩ ﺍﺯ ﻧﻘﺎﻁ ﺛﺒﺖ
ﺷﺪﻩ ﺑﺎ  GPSدﺭ ﻣﺮﺍﺣﻞ ﺑﺎﺯدﻳﺪﻫﺎﻱ ﻣﻴـﺪﺍﻧﻲ ،ﺑـﺮ ﺭﻭﻱ ﺗﺼﻮﻳﺮ 
ﺭﻧﮕﻲ ﮐﺎﺫﺏ ،اشیایی ﮐﻪ ﻭﺍﻗﻌﺎ  ﻣﻌﺮﻑ ﺑﺎﺯﺗﺎﺏ ﮐﺎﺭﺑﺮﻱ ﻳﺎ 
ﭘﻮﺷﺶ ﻣﻮﺭد ﻧﻈـﺮ ﺑﻮدﻧﺪ ﺑﻪ ﻋﻨﻮﺍﻥ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺁﻣﻮﺯﺷﻲ ﺍﻧﺘﺨﺎﺏ 
ﺷﺪﻧﺪ .اشیاء ﺑﻪ ﮔﻮﻧﻪﺍﻱ ﺍﻧﺘﺨﺎﺏ ﺷﺪ ﮐﻪ ﺗﻨﻬﺎ ﻳـﮏ ﮐـﺎﺭﺑﺮﻱ
ﺧـﺎﺹ ﺭﺍ دﺭ ﺑﺮﮔﻴـﺮد.
به طور کلی خوارزمیک مراحل طبقهبندی به صورت

جدول - 1پارامترهای مؤثر در طبقهبندی هر کالس (مأخذ :نگارندگان)
نوع پوشش

آب

آیش

زراعت

بایر

مرتع 1و2و3

شهر

برداشت شده

باغ

رودخانه

میانگین باند آبی

*
*

میانگین باند سبز

*
*

*
*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*
*

*

پارامترهای مؤثر

شاخصهای
کلی

*
*

*

میانگین باند قرمز

میانگین باند مادون قرمز
انحراف معیار باند آبی
انحراف معیار باند سبز
انحراف معیار باند قرمز
انحراف معیار باند مادون قرمز

*

نسبت طول به عرض
شکل مناسب بیضوی
حداکثر اختالف
درجه روشنایی
ضخامت طول
شاخص شکل
شاخص مرز

*

گردشدگی

*
*
*
*

*

*

*

انحراف
معیار

نسبت طول به مرز

*

*

میانگین

ضخامت

*

*
*

*

*

مساحت
فشردگی
غلظت
طول

هندسی
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نمایش داده شده در نگاره  3میباشد.
به منظور مقایسه  دو روش ،از اﻟﮕﻮرﻳﺘﻢ نزدیکترین 
همسایه در پردازش استفاده شده و با توجه به یکسان بودن 
روشکار در برخی مراحل ،این مراحل برای دو روش به 
صورت مشترک آمدهاست .نگاره  3مراحل مختلف اعمال
شده برای پردازش تصاویر ماهوارهای و تولید نقشههای
کاربری اراضی را نشان میدهد.

 -3-4تعریف کالسها و تعیین پارمترهای مؤثر در
طبقهبندی هر کالس

ﻃﺒﻘﻪﺑﻨﺪي ﻓﺎزي در ﻣﺤﻴﻂ ﻧﺮم اﻓﺰار  eCognationﻣﺘﻨﺎﺳﺐ 

ﺑﺎ ﺷﺮاﻳﻄﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻣﻔﺴﺮ ﺑﺮاي ﻫﺮﻛﻼس ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻣﻲﻛﻨﺪ؛ اﻳﻦ
ﺷﺮاﻳﻂ ﺑﻮﺳﻴﻠﻪ ﺗﻮاﺑﻌﻲ ﻛﻪ ﺑﺮاي ﻛﻼس بیان میگردد ،تعریف 
میﺷﻮد و میتواند بصورت تابع عضویت ،شبیهسازی کالس
یا نزدیکترین همسایه باشد .همانطور که در قسمت قبل نیز
اشاره گردید ،یکی از قابلیتهای مهم نرمافزار eCognation
این  است  که قبل  از طبقهبندی تأثیر پارامترهای مؤثر در
تفکیک هر کالس را میتوان مشخص نمود .نگاره  4درجه 
عضویت پارامترهای مؤثر در طبقهبندی برای هر کالس
را مشخص نموده است .در این مرحله میزان تأثیرگذاری
پارامترهای مختلف  در تمامی کالسها تعیین  شده و
طبقهبندی هر کالس بر اساس پارامترهایی صورت میگیرد

نگاره  - 3خوارزمیک مراحل طبقهبندی روش مبتنی برطبقه بندی شیءگرا و روش مبتنی بر طبقهبندی شیءگرا براساس
الگوریتم فازی (مأخذ :نگارندگان)
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نگاره  - 4درجه عضویت
الگوریتمهای مؤثر در طبقهبندی
هر کالس (مأخذ :نگارندگان)

که بیشترین  درجه عضویت را در آن کالس داشتهاند .این  ﻫﺮ ﮐﻼﺱ ﺭﺍ ﺗﺸﮑﻴﻞ ﻣﻲدﻫﺪ .دﺭ ﺍﻳﻦ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﺟﻤﻊﺁﻭﺭﻱ
مرحله در افزایش دقت طبقهبندی تأثیر بسیاری دارد.
ﻧﻤﻮﻧﻪﻫﺎﻱ ﺁﻣﻮﺯﺷﻲ ﺑﺎ ﺍﺳﺘﻔﺎدﻩ ﺍﺯ  GPSدﺭ ﻃﻲ ﻋﻤﻠﻴﺎﺕ ﻣﻴﺪﺍﻧﻲ
ﺍﻧﺠﺎﻡ ﺷﺪ ﻭ دﺭ ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺑﻌﺪ دﺭ ﻣﺤﻴﻂ ﻧﺮﻡ ﺍﻓﺰﺍﺭ eCognation
 -1-3-4بر اساس روش مبتنی برطبقهبندی شیگرا ﺑﺮ ﺳﻄﺢ ﺗﺼﻮﻳﺮ ﭘﻴﺎدﻩ ﺷﺪ.
در این روش ﺑﺮ اساس ﺍﻃﻼﻋﺎﺕ ﻃﻴﻔﻲ ﻭ ﺑﺼﺮﻱ ﺷﺎﻣﻞ
ﺑﺎﻓﺖ ،ﺷﮑﻞ ﻭ ﺗﻦ ﺭﻧﮓ و  ...طبقهبن دی صورت خواه د گرفت -5-4 .طبقهبندی تصاویر
در نهایت پس از انجام مراحل فوق ،طبقهبندی بر اساس
 -2-3-4بر اساس روش مبتنی بر طبقهبندی شیءگرا الگوریتم نزدیکترین همسایه صورت میگیرد.

براساس الگوریتم فازی

در این  روش عالوه بر ﺍﻃﻼﻋﺎﺕ  ﻃﻴﻔﻲ ﻭ  ﺑﺼﺮﻱ -6-4 ...ارزیابی دقت طبقهبندی

از اطالعات دیگری (جدول  )1برای طبقهبندی استفاده
خواهدشد.

 -4-4شیءهای نمونه آموزشی

ﻃﺒﻘﻪﺑﻨﺪﻱ ﺷﻲءﮔﺮﺍ ﻧﻴﺎﺯﻣﻨﺪ ﻧﻤﻮﻧﻪﻫﺎﻱ ﺁﻣﻮﺯﺷﻲ ﺍﺳﺖ.
دﺭ   eCognationﻣﺤﺪﻭدﻩ ﻧﻤﻮﻧﻪﻫﺎﻱ ﺁﻣﻮﺯﺷﻲ ﺑﺎ ﺷﻲءﻫﺎﻱ
ﺗﺼﻮﻳﺮﻱ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻣﺸﺨﺺ ﻣﻲﺷﻮد .دﺭ ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺑﺎ ﺍﻟﮕﻮﺭﻳﺘﻢﻫﺎﻱ
ﻃﺒﻘﻪﺑﻨﺪﻱ ﺭﻭﺵ  ﭘﻴﮑﺴﻞ ﭘﺎﻳﻪ ،ﻃﺒﻘﻪ ﺑﻨﺪﻱ ﺑﺎ ﺍﻟﮕﻮﺭﻳﺘﻢ
ﻧﺰدﻳﮑﺘﺮﻳﻦ ﻫﻤﺴﺎﻳﻪ دﺭ ﺭﻭﺵ ﺷﻲءﮔﺮﺍ ،ﻧﻴﺎﺯﻣﻨﺪ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎﻱ
ﺁﻣﻮﺯﺷﻲ ﮐﻤﺘﺮﻱ ﺍﺳﺖ (ﻓﻴﻀﻲ ﺯﺍدﻩ .)1386 ،دﺭ ﺗﺤﻠﻴﻞ ﺷﻲﮔﺮﺍﻱ
ﺗﺼﺎﻭﻳﺮ ﺷﻲﻫﺎﻱ ﺁﻣﻮﺯﺷﻲ ﺍﺳﺎﺱ ﻧﻤﻮﻧﻪﻫﺎﻱ ﺁﻣﻮﺯﺷﻲ ﺑﺮﺍﻱ

ﻻﺯﻣﻪ ﺍﺳﺘﻔﺎدﻩ ﺍﺯ  ﻫﺮ ﻧﻮﻉ ﺍﻃﻼﻋﺎﺕ  ﻣﻮﺿﻮﻋﻲ ،ﺁﮔﺎﻫﻲ
ﺍﺯ ﻣﻴﺰﺍﻥ ﺻﺤﺖ ﻭ  دﺭﺳﺘﻲ ﺁﻥ ﺍﺳﺖ .ﺑﺮﺍﻱ ﺍﺭﺯﻳﺎﺑﻲ دﻗﺖ ﻭ 
ﺻﺤﺖ ﻧﻘﺸﻪﻫﺎﻱ ﻃﺒﻘﻪﺑﻨﺪﻱ ﺷﺪﻩ ،ﺑﺎ مطابقت دﺍدﻥ ﻧﻘﺸﻪﻫﺎﻱ
ﻃﺒﻘﻪﺑﻨﺪﻱ ﺷﺪﻩ ﺑﺎ ﻧﻘﺸﻪ ﻭﺍﻗﻌﻴﺖ ﺯﻣﻴﻨﻲ ﺣﺎﺻﻞ ﺍﺯ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎﺕ 
ﻣﻴﺪﺍﻧﻲ ،ﻣﺎﺗﺮﻳﺲ ﺧﻄﺎ ﺗﺸﮑﻴﻞ ﺷﺪ ﻭ ﺑﺮﺍﺳﺎﺱ ﺁﻥ دﻗﺖ ﮐﻠﻲ
ﻭ  ﺿﺮﻳﺐ ﮐﺎﭘﺎ  ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﮔﺮدﻳﺪ .همچنین به منظور بررسی
پایداری در طبقهبندی از الگوریتم   Stabilityاستفاده شد به 
این صورت که اشیاء مختلف در همان کالس اولیه که قرار
گرفتهاند چندین بار فرایند طبقهبندی بر روی آنها اعمال
میگردد و درجه عضویت آن  شیء در کالس مربوطه با
میانگین گرفتن از آن سنجیده میشود  .
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 -5جمعبندی و نتیجهگیری

    در اﻳﻦ ﺗﺤﻘﻴﻖ روش مبتنی بر طبقهبندی شیءگرا بر
اساس الگوریتم فازی و روش مبتنی بر طبقهبندی شیگرا
بدون  استفاده از الگوریتم فازی در تهیه  نقشه  کاربری
اراضی با سنجنده  AVNIR2ماهواره   ALOSمورد ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ
ﻗﺮار گرفت .ﺑﺮاي ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﻋﻤﻠﻲ ﻧﺘﺎﻳﺞ ،در هر دو روش از
دادهﻫﺎي آﻣﻮزﺷﻲ ﻳﻜﺴﺎن برای ﻃﺒﻘﻪﺑﻨﺪي  استفاده گردید؛
سپس ﻣﻬﻢﺗﺮﻳﻦ روشﻫﺎي ارزﻳﺎﺑﻲ ﺻﺤﺖ ﺷﺎﻣﻞ دﻗﺖ ﻛﻠﻲ
و ﺿﺮﻳﺐ ﻛﺎﭘﺎي  ﻃﺒﻘﻪﺑﻨﺪي  اﺳﺘﺨﺮاج و ﻣﺸﺨﺺ ﺷﺪ ﻛﻪ
اﻟﮕﻮرﻳﺘﻢ ﻧﺰدﻳﻜﺘﺮﻳﻦ ﻫﻤﺴﺎﻳﻪ در روش ﻃﺒﻘﻪﺑﻨﺪي ﺷﻲءﮔﺮا
در ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺑﺎ اﻟﮕﻮرﻳﺘﻢ ﺣﺪاﻛﺜﺮ اﺣﺘﻤﺎل در روش ﻃﺒﻘﻪﺑﻨﺪي 
ﭘﻴﻜﺴﻞ ﭘﺎﻳﻪ ﺣﺪود  7درصد (در هر دو شاخص دقت کلی
و ضریب کاپای طبقهبندی) دقت باالتری را در طبقهبندی نگاره  - 6نقشه کاربری اراضی شهرستان مراغه تهیه شده با
تصاویر نتیجه میدهد (جدول  .)2ﻣﻘﺪار اﻓﺰاﻳﺶ ﺻﺤﺖ در
روش مبتنی بر طبقهبندی شیءگرا براساس الگوریتم فازی
روش مبتنی بر طبقهبندی شیءگرا براساس الگوریتم فازی
(مأخذ :نگارندگان)
تا حد زیادی به انتخاب پارامترهای مناسب برای طبقهبندی
و به کارگیری الگوریتم مناسب جهت به دست آوردن درجه 
ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﻧﺸﺎن ﻣﻲدﻫﺪ ﻛﻪ روش مبتنی بر طبقهبندی  
عضویت بستگی دارد.
شیءگرا براساس الگوریتم فازی در مقایسه با روش مبتنی
  
بر طبقهبندی شیءگرا بدون  استفاده از الگوریتم فازی،
دﺳﺖﻳﺎﺑﻲ ﺑﻪ دﻗﺖ ﺑﺎﻻﺗﺮ را اﻣﻜﺎن ﭘﺬﻳﺮ ﻣﻲسازد (جدول)2؛
ﻳﻜﻲ از ﻣﻬﻢترین دﻻﻳﻞ دﺳﺖﻳﺎﺑﻲ ﺑﻪ دﻗﺖ ﺑﺎﻻ در این روش
بررسی درجه عضویت پارامترهای مؤثر در طبقهبندی و
استفاده از پارمترهایی که بیشترین درجه عضویت را دارند،
میباشد .البته روش مبتنی بر طبقهبندی شی گرا نیز با توجه 
به اینکه از اطالعات بافت و شکل و  ...استفاده میکند دقت 
ی ده د اما نسبت به روش مبتنی بر طبقه بن دی  
قابل قبولی را ارائه م 
شیءگرا براساس الگوریتم فازی ،دقت آن کمتر است.

 -6ارائه پیشنهاد و راهکار

نگاره  - 5نقشه کاربری اراضی شهرستان مراغه تهیه شده با
روش شیءگرا (مأخذ :نگارندگان)

در راستای نتایج این تحقیق و با توجه به  دقت باالیی
که روشهای مبتنی بر طبقهبندی شیءگرا براساس الگوریتم 
فازی در مقایسه با روشهای مبتنی برطبقه بندی شی گرا
ارائه  خواهند داد ،پژوهش آتی بر مبنای استفادهی نتایج  
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جدول  - 2ارزیابی صحت روشهای مبتنی بر طبقهبندی شیءگرا براساس الگوریتم فازی و روش مبتنی برطبقه بندی شی
گرا (مأخذ :نگارندگان)
روش مبتنی برطبقه بندی شی گرا

روش مبتنی بر طبقهبندی شی گرا براساس الگوریتم فازی

نوع کالس

کاربر

تولید کننده


کاربر

تولید کننده


1

0/77

0/49

0/46

کشاورزی

0/66

1

1

سطوح آبی

0/2

1

1

1

0/87

1

0/55

0/71

0/75

1

1

0/5

1

1

1

0/78

1

0/74

0/76

0/76

0/92

0/80

0/66

1

0/83

83/79
0/81

حاصل از کاربرد الگوریتمها و عملگرهای دیگر فازی در
محیط شیءگرا ،جهت رسیدن به  دقت باالتر در طبقهبندی
تصاویر استوار خواهد بود .بر اساس نتایج بدست آمده از
این پژوهش ،پیشنهاد میشود که پژوهشگران از تصاویر با
قدرت تفکیک مکانی باالتر همچنین الگوریتمهای مناسب
در استخراج ویژگیهای کالسهای کاربری اراضی استفاده
نمایند .نتایج این  تحقیق برای سازمانهای اجرایی (نظیر
سازمان جهادکشاورزی ،اداره کل منابع طبیعی و سازمان آب
منطقهای و  )...به منظور برنامهریزی و مدیریت منابع آب و
خاک قابل استفاده است  .

منابع و مآخذ

1

1

1

0/71

1

 -1صفیانیان ،خداکرمی؛ علیرضا ،لقمان؛ ( .)1390ﺗﻬﻴﻪ ﻧﻘﺸﻪ
ﮐﺎﺭﺑﺮﻱ ﺍﺭﺍﺿﻲ ﺑﺎ ﺍﺳﺘﻔﺎدﻩ ﺍﺯ ﺭﻭﺵ ﻃﺒﻘﻪﺑﻨﺪﻱ ﻓﺎﺯﻱ (ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ
ﻣﻮﺭدﻱ ﺳﻪ ﺯﻳﺮ ﺣﻮﺯﻩ ﺁﺑﺨﻴﺰ ﮐﺒﻮدﺭ ﺁﻫﻨﮓ،ﺭﺯﻥ -ﻗﻬﺎﻭﻧﺪ ﻭ 
ﺧﻮﻧﺠﻴﻦ  -ﺗﻠﺨﺎﺏ در ﺍﺳﺘﺎﻥ ﻫﻤﺪﺍﻥ).مجله آمایش سرزمین،
سال سوم،شماره چهارم.صفحات.95-114
 -2ﻓﯿﻀﯽزاده ،ﺑﺨﺘﯿﺎر ( ،)1386ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ روشهای ﭘﯿﮑﺴﻞ
ﭘﺎﯾﻪ و ﺷﯽء ﮔﺮا در ﺗﻬﯿﻪ ﻧﻘﺸﻪ ﻫﺎي ﮐﺎرﺑﺮي اراﺿﯽ،ﭘﺎﯾﺎنﻧﺎﻣﻪ

0/93
0/92

باغ

آیش

مرتع درجهیک

1

مرتع درجه دو

0/66

نواحی شهر

1

اراضی برداشت شده

مرتع درجه سه
اراضی بایر

صحت کلی طبقهبندی

ضریب کاپای طبقهبندی

ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﯽ ارﺷﺪ ،ﻣﺮﮐﺰ  GISداﻧﺸﮕﺎه ﺗﺒﺮﯾﺰ.
 -3فیضیزاده ،حاجی میررحیمی؛ بختیار ،محمود؛ (.)1387
ﺁﺷﮑﺎﺭﺳﺎﺯﻱ ﺗﻐﻴﻴﺮﺍﺕ ﮐﺎﺭﺑﺮﻱ ﺍﺭﺍﺿﻲ ﺑﺎ ﺍﺳﺘﻔﺎدﻩ ﺍﺯ ﺭﻭﺵ 
ﻃﺒﻘﻪﺑﻨﺪﻱ ﺷﻲﮔﺮﺍ (ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻣﻮﺭدﻱ :ﺷﻬﺮﮎ ﺍﻧﺪﻳﺸﻪ) .مجموعه 
مقاالت همایش ژئوماتیک تهران.
 -4فیضی زاده ،هاللی؛ بختیار ،حسین؛ ( .)1388مقایسه 
روشﻫﺎي  ﭘﻴﻜﺴﻞ ﭘﺎﻳﻪ ،ﺷﻲءﮔﺮا و ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎی تأثیرگذار
در طبقهبندی پوشش /ﻛﺎرﺑﺮي  اراﺿﻲ اﺳﺘﺎن آذرﺑﺎﻳﺠﺎن 
ﻏﺮﺑﻲ.مجله پژوهشهای جغرافیای طبیعی،شماره.71
صفحات.73-84
 -5لطفی ،محمودزاده  ،عبداللهی ،سالک فرخی؛ صدیقه،
حسن ،مهدی ،رقیه؛ ( )1389ﮐﺎرﺑﺮد تصاویر ﻣﺎﻫﻮارهاي 
اﺳﭙﺎت ﺑﺮاي ﺗﻬﯿﻪ ﻧﻘﺸﻪ ﮐﺎرﺑﺮي  اراﺿﯽ ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن  ﻣﺮﻧﺪ  ﺑﺎ 
روﯾﮑﺮد ﺷﯽء ﮔﺮا .ﻣﺠﻠﻪﮐﺎرﺑﺮد ﺳﻨﺠﺶ  ازدور و ﺳﯿﺴﺘﻢ
اﻃﻼﻋﺎت ﺟﻐﺮاﻓﯿﺎﯾﯽ درﺑﺮﻧﺎﻣﻪرﯾﺰي ﻓﺼﻠﻨﺎﻣﻪ،ﺳﺎل اول،ﺷﻤﺎره
،2زﻣﺴﺘﺎن  .1389صفحات .47-56
6- Baatz, M., & Schpe, A, 2000, Multiresolution
segmentation—an optimization approach for high
quality multi-scale image segmenta-tion. In Strobl J.,
Angewandte Geographische Informationsverarbeitung
XII. Beitra ¨ge zum AGIT- Symposium Salzburg, vol.

)

(  پژوهشي اطالعات جغرافيايي- فصلنامه علمی

117 / ... ارزیابی استفاده از الگوریتمهای فازی در افزایش دقت

17- Jain, A. & F. Farrokhnia, 1991. Unsupervised texture
segmentation using Gabor filters. In: Pattern Recognition
vol. 24, no. 12, 1167-1186.
18- Hofmann, T., Puzicha, J., & Buhmann, J. 1998.
Unsupervised texture segmentation in a deterministic
annealing framework. IEEE Transactions on Pattern
Analysis and Machine Intelligence, NO20, pp.803-818
19- Martha, T.R., Kerle, N., Jetten, J., van Westen,
C.J, Vinod Kumar, K. (2010). Characterising spectral,
spatial and morphometric properties of landslides for
semi-automatic detection using object-oriented methods,
Geomorphology 116, 24–36.
20- Mao, J. & A. Jain, 1992. Texture classification
and segmentation using multiresolution simultaneous
autoregressive models. In: Pattern Recognition, Vol. 25,
173-188.
21-Pal, R. & K. Pal, 1993. A review on image
segmentation techniques. Pattern Recognition 26, pp.
1277–1294.
22- Panjwani, D. & G. Healey, 1995. Markov random
field models for unsupervised segmentation of textured
colour images. In: IEEE Transactions on Pattern Analysis
and Machine Intelligence. Vol. 17 (10), 939-954
23-Oruc, M., Marangoz, A. M., Buyuksalih, G.,
2004. Comparison of pixel-based and objectoriented
classification approaches using Landsat-7 ETM spectral
bands. ZKU, Engineering Faculty, 67100 Zonguldak,
Turkey.
24- Ranjbar, H. and M. Honarmand,(2004). “Integration
and analysis of airborne geophysical and ETM+
data for exploration of porphyry type deposits in the
Central Iranian Volcanic Bel”t , using classification,
InternationalJournal of Remote Sensing, V.25, pp.47294741.
25- Walter, V., 2004. Object-based classification of
remote sensing data for change detection. ISPRS Journal
of Photogrammetry and Remote Sensing 58
26- Yan, G., 2003. Pixel based and object oriented
image analysis for coal fire research. Master Thesis, ITC,
Netherlands.
27. Zhou. W., A. Troy and M. Grove, 2005, Measuring
urban parcel Lawn Greenness by using an objectoriented
classification approach, Rubenstein School of
Environment and Natural Resources, University of
Vermont, George D. Aiken Center, 81.

200. Karlsruhe7 Herbert Wichmann Verlag. pp. 12 –23.
7- Blaschke, T., 2010. Object based image analysis for
remote sensing. ISPRS Journal of Photogrammetry and
Remote Sensing 65, 2–16.
8- Blaschke, T., Lang, S., 2006. Object based image
analysis for automated information extraction A synthesis.
In: Measuring the Earth II ASPRS Fall Conference 6-10.
November 2006, San Antonio, Texas, on CD-ROM.
9-Blaschke.T , 2009, Object based image analysis for
remote sensing, ISPRS Journal of Photogrammetry and
Remote Sensing, journal homepage: www.elsevier.com/
locate/isprsjprs.pp.10-21.
10-Chaudhuri, B., & Sarkar, N. 1995. Texture
segmentation using fractal dimension. IEEE Transactions
on Pattern Analysis and Machine Intelligence,pp. 17, 72–
77.
11-Collingwood.A,
Steven.E.F,
Guo.X
and
Stenhouse.G,2009, Amedium-resolution remote sensing
classification of agriculture areas in Alberta grizzly bear
habit, Can.J.Remote sensing, Vol.35, No.1.,2009, PP.2336.
12-Dehvari. A, Heck R. J, 2009, Comparison of
object-based and pixel based infrared airborne image
classification methods using DEM thematic layer, Journal
of Geography and Regional Planning Vol. 2(4), , April,
2009,Available online at http://www.academicjournals.
org/JGRP ISSN 2070-1845 © 2009 Academic Journals,
pp. 086-096
13-Dragut, L., Blaschke, T. (2006).
Automated
classiﬁcation of land form elements using objectbased
image analysis. Geomorphology 81, 330-344.
14-Draguţ, L., Eisank,C. (2012). Automated objectbased classiﬁcation of topography from SRTM data,
Geomorphology 141-142, 21–33.
15- Dubuisson-Jolly, M.-P. & A. Gupta, 2000. Color and
texture fusion: application to aerial image segmentation
and GIS updating. In: Image and Vision Computing (18):
823-832.
16- Feizizadeh.B, Blaschke.T (2013). A SEMI
AUTOMATED OBJECT BASED IMAGE ANALYSIS
APPROACH FOR LANDSLIDE DELINEATION.
The 2013 European Space Agency Living Planet
SymposiumEdinburgh, United Kingdom from 9 to 13
September 2013. Available online at (http://www.
livingplanet2013.org/index.asp).

