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 چكيده
هاي سنجش از بندي رقومي دادههاي كاربري اراضي از طریق طبقهدر سالهاي اخير تهيه نقشه

ها مورد توجه قرار گرفته است، دور به عنوان جایگزیني مناسب براي تهيه این نوع نقشه

هاي نوین و كارآمد در استخراج كاربري اراضي، به روز رساني سنجش از دور یكي از فناوري

گرا، تصاویر ماهواره باشد. استفاده از تكنيک پردازش شيشف تغييرات كاربریها ميها و كنقشه

باشد كه عالوه بر استفاده از قدرت تفكيک طيفي هاي جدید در پردازش تصاویر مياي از روش

كند. هدف از هاي فيزیكي و هندسي ) بافت و شكل( تصاویر نيز استفاده ميتصاویر از ویژگي

پایه بندي پيكسل پایه ) الگوریتم بيشترین شباهت ( و شيهاي طبقهمقایسه روشاین تحقيق، 

 2) ماشين بردار پشتيبان ( براي تهيه نقشه كاربري اراضي با استفاده ازتصویر ماهواره سنتينل 

بدین منظور نقشه كاربري   .است ي حوضه آبریز اهر چاي از منطقه اهر تا ورزقاندر محدوده

بندي شده است. طبقه ENVI 5.3ورزقان با هر دو روش در نرم افزار  –اهر اراضي منطقه 

-دهد كه روش طبقهها نشان ميمقایسه نتایج مربوط به صحت كلي و ضریب كاپاي طبقه بندي

درصد ضریب كاپا، در طبقه  04/0درصد صحّت كلي و  6/5گرا با افزایش دقت معادل بندي شي

  .ت باالتري برخوردار استبندي تصاویر ماهواره اي از دق
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 مقدمه

در سنجش از دور برای تفکیک پدیده های موضوعی و استخراج دقیق تر اطالعات از تصاویر ماهواره ای روش های طبقه 
(. به  2001:  1بندی متفاوتی وجود دارد که با توجه به نوع روش مورد استفاده نتایج متفاوتی حاصل می شود ) تسو و مچر

طور کلی طبقه بندی اطالعات ماهواره ای با روش تفسیر رقومی، تفکیک مجموعه های طیفی مشابه و تقسیم بندی 
تصاویر به گروهها یا طبقاتی است که در هر طبقه، طیف ها یا یک ارزش واحد قرار می گیرند ) از نظر آماری قابل تفکیک 

وی تصاویر و یا مجموعه های اطالعاتی ، طبقه بندی انجام می شود، در واقع طبقه نیستند( . به عبارت دیگر ، وقتی بر ر
بندی طیفی به عمل آمده و در تصویر جدید، هر طبقه یا کالس معرف پدیده ای خاص با یک ارزش طیفی واحد است. 

که مفسر آنها را معرفی اساس کار طبقه بندی اطالعات ، بر مقایسه ارزش طیفی پیکسل های تصویر با نمونه هایی است 
کرده یا با کالس ها یا طبقات اولیه ایی است که بطور خودکار هنگام تفسیر رقومی، تشکیل می شوند. به این ترتیب، 
پیکسل هایی که ارزش طیفی آنها از نظر آماری، اختالف معناداری ندارند، در یک گروه یا طبقه طیفی قرار می گیرند ) 

(. بنابراین تهیه نقشه های کاربری اراضی نیز از طریق طیقه بندی رقومی داده های  247:  1388زبیری و همکاران : 
سنجش از دور به روش های مورد استفاده در طبقه بندی، وضعیت پوشش زمین و شرایط محیطی منطقه مورد مطالعه 

ما اطالعات طیفی موجوددر باندهای ( . بسیاری از روش های طبقه بندی، عمو 1988و همکاران :  2بستگی دارد ) هاپکینز
تصویر را استفاده می کنند. در این روش ها انتظار آن است که پیکسل ها با درجه روشنایی بیشتر یا کمتر در فضای چند 

) همچنین  (. 105:  2005و همکاران :  3طیفی در خوشه هایی متناسب با انواع پوشش زمینی گروه بندی شوند ) بورری
:  1388به نقل از فیضی زاده :  ) 3:  2003و همکاران :  6و یان 485و همکاران :  5و چن 221:  2009ران : و همکا 4ژائو
( این روش ها توانایی محدودی در جدا نمودن کالس هایی که اطالعات طیفی مشابهی داشته و در هم ادغام می  74

دازش کامپیوتری روش های جدیدی پیشنهاد شده است. شوند، دارد. در نتیجه در سال های اخیر با پیشرفت تکنولوژی پر
به عنوان مثال استفاده از شبکه های عصبی ، تصمیم گیری درختی ، روش های منتج از تئوری فازی، استفاده از اطالعات 

زش . بر اساس ویژگیهای پردا( 3:  2003ثانویه نظیر بافت، زمینه و عوارض زمینی از مهمترین روش ها هستند ) یان : 
تصویر، جهت استخراج اطالعات از تصاویر ماهواره ای در این روش ها ، آنها را می توان در دو گروه عمده تقسیم بندی 
نمود که عبارتند از روش طبقه بندی مبتنی بر ارزش های عددی عناصر تصویری یا پیکسل ) پیکس پایه ( و روش طبقه 

این زمینه مطالعات مختلفی در سطح جهان انجام گردیده است بطوریکه بندی مبتنی بر شی های تصویری  )شی گرا (. در 
پیشینه مربوط به این نوع مطالعات نشان می دهد که طبقه بندی تصاویر با استفاده از دو روش فوق نتایج متفاوتی را ارائه 

جنگلی منطقه بورال آالسکا ( تیپ های 1994و همکاران :   7انجام شده توسط ) رینوتمی نماید. در این رابطه تحقیقات 
درصد و در  90با دقتی معادل  9به روش پیکسل پایه با روش طبقه بندی حداکثر تشابه  8SARرا در فصل بهار با تصویر 

( که با  483:  2009) چن و همکاران :  .درصد طبقه بندی کردند 83با دقتی معادل  10فصل تابستان با تصویر اسپات

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 . Tso & Mather 

2 . Hopkins et al 

3 . Borri and et al 

4 . Gao et al 

5 . Chen et al 

6 . Yan 

7 .Renoot 
8 . Synthetic Aperture Radar 
9 . Maximum Likelihood 
10 .SPOT 
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نسبت به مقایسه روش های طبقه بندی پیکسل پایه و شی گرا در استخراج اطالعات  1اره ای اسپات استفاده از تصاویر ماهو

، اطالعات مکانی  2از تصاویر ماهواره ای اقدام نمودندو در پردازش شی گرای تصاویر ماهواره ای از مدل رقومی ارتفاع
شی گرا استفاده کردند و پس از انجام طبقه بندی شامل بافت و شکل به عنوان عاملی به منظور افزایش دقت طبقه بندی 

با دو روش پیکسل پایه و شی گرا، بدین نتیجه رسیدند که الگوریتم طبقه بندی فازی در روش شی گرا با صحت کلی 
 79/77درصد در مقایسه با الگوریتم طبقه بندی حداکثر احتمال در روش طبقه بندی پیکسل پایه با دقت کلی  42/96

( شاخص  220:  2009و همکاران :  3طبقه بندی تصاویر ماهواره ای ، از دقت باالتری برخوردار است. ) ژائو درصد، در
های گیاهی را به عناون عاملی به منظور افزایش صحت روش طبقه بندی شی گرا مورد مطالعه قرار دادند. این محققان از 

ج شاخص های گیاهی از این تصاویر و استفاده از آنها به عنوان یک استفاده نموده و با استخرا 4تصاویر ماهواره ای مادیس 
درصد افزایش دهند. ) علیمحمدی و  2/5الیه در طبقه بندی شی گرا موفق شدند دقت طبقه بندی شی گرا را به میزان 

پ های جنگل (به مقایسه روش های طبقه بندی پیکسل پایه و شی گرا و درخت تصمیم در تهیه نقشه تی 1388همکاران : 
در منطقه جنگل های آستارا پرداختند و بدین نتیجه رسیدند که پتانسیل باالی روش شی گرا  5با استفاده از تصاویر اسپات 

در بکار گیری داده های طیفی برای کالس بندی تیپ های آمیخته جنگل در مقایسه با روش طبقه بندی پیکسل پایه 
آمیخته جنگل با استفاده از داده های کمکی در کنار داده های طیفی با روش  قابل مالحظه می باشد همچنین تیپ های

( به مقایسه روش های  1388درخت تصمیم بهتر از روش پیکسل پایه و شی پایه می باشد. ) فیضی زاده و همکاران : 
ذربایجان غربی با استفاده از پیکسل پایه و شی گرا و پارامترهای تاثیر گذار در طبقه بندی پوشش / کاربری اراضی استان آ

درصد در هر  7تصاویر ماهواره اسپات پرداختند و بدین نتیجه رسیدند که روش طبقه بندی شی گرا با افزایش دقت معادل 
دو شاخص دقت کلی و ضریب کاپا ، در طبقه بندی تصاویر ماهواره ای از دقت باالتری برخوردار است . نتایج این تحقیق 

ساله محدوده باالدست سد  30ه های کاربری اراضی استان آذربایجانشرقی و آشکارسازی تغییرات کاربری در استخراج نقش
) الگوریتم  بندی پیکسل پایههای طبقههدف از این تحقیق، مقایسه روشبنابراین ستارخان مورد استفاده قرار گرفت. 

ماهواره سنتینل ه نقشه کاربری اراضی با استفاده ازتصویرپایه ) ماشین بردار پشتیبان ( برای تهیبیشترین شباهت ( و شی
 .است ی حوضه آبریز اهر چای از منطقه اهر تا ورزقاندر محدوده 52

 معرفي منطقه مورد مطالعه

می باشد که این حوضه یکی از   کیلومتر مربع1593محدوده مورد مطالعه بخشی از حوضه آبریز اهر چای با وسعتی معادل 

تا  46° 35´بزرگترین حوضه های آبریز استان آذربایجان شرقی است. این محدوده مطالعاتی در مختصات جغرافیایی 

عرض شمالی گسترش یافته و از لحاظ ارتفاعی ، دامنه های شمالی با ارتفاع   38° 45´تا   38° 20´طول شرقی و   47°10´
( .  37: 1379متر قرار گرفته است . ) روستائی،   1260ر منطقه آلپاوت و چالیق با  ارتفاع کمتر ازمتر و د  2730بیش از 

های ارسباران، از شرق محدود به دامنه های شرقی کوه اورتات سخور، از غرب دامنه های منطقه مذکور از شمال به جنگل
رودخانه اصلی این منطقه، اهر چای نام دارد که این  شرقی کوه کهنه لو و از جنوب به حوضه آجی چای محدود می گردد.

رودخانه در نهایت به رودخانه قره سو ملحق شده و در نهایت به رود مرزی ارس وارد می شود. راه اصلی دسترسی به این 
 1شمالی از میان حوضه عبور می کند. شکل  -کلیبر می باشد که به صورت جنوبی –اهر  -خواجه –منطقه جاده تبریز 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 . Spot 

2 . DEM 

3 . Gao et al 

4 . MODIS 

5 . Sentinel  
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از نظر توپوگرافی، منطقه شامل واحد کوهستانی شمالی،  موقعیت منطقه مورد مطالعه از شهر ورزقان تا اهر را نشان می دهد.

 واحد کوهستانی جنوبی، واحد پایکوهی و دشت اهر می باشد. 
 

 
 موقعيت منطقه مورد مطالعه از شهر ورزقان تا اهر ) ماخذ : نگارنده (  :1شكل 

 هاروش مواد و 

 مواد مورد استفاده

استفاده گردید.   باند طیفیسیزده میالدی با  2016آگوست  پنجممربوط به تاریخ  2 سنتینلدر این تحقیق از تصویر ماهواره 
 20با قدرت تفکیک  12و  11و باند  متر 10تفکیک ت با قدر  8، 4، 3،  2باند  4از میان باندهای این تصویر ماهواره ای 

، داده 100000/1و نقشه های زمین شناسی  1/  50000استفاده شد. از نقشه توپوگرافی در مقیاس  وهشدر این پژ متر
و   5.3ENVIو نرم افزارهای   2مدل گارمین   1های کنترل زمینی برداشت شده توسط سیستم موقعیت یاب جهانی

 10.4.1ArcGIS   در روش پردازش پیکسل   3شترین شباهتبیاستفاده شده است.  هدف از این مطالعه مقایسه الگوریتم
در پردازش شی گرا برای ارزیابی عملکرد آنها در طبقه بندی تصاویر ماهوارای  4ماشین بردار پشتیبانپایه و الگوریتم 

 رادیومتریک و های فوق بر روی تصویر پیش پردازش های الزم شامل تصحیحات بنداست. برای انجام طبقه  2 5سنتینل
 اتمسفری و ... انجام گرفته است. تصحیحات 

 پيش پردازش و آماده سازي تصویر
از لحاظ هندسی، تصحیح هندسی و ژئورفرنس شده هستند. اما این اطالعات بر روی آنها ذخیره نشده  2داده های سنتینل 

( در نرم افزار انوی 8و  4، 3،  2) باندهای  2متر ماهواره سنتینل  10است لذا بدین منظور باندهای با قدرت تفکیک مکانی 
ها تعریف شد. سپس محدوده های مختلف طیف فراخوانی شد اطالعات هندسی و سیستم مختصات جدید برای آن 6 5.3

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 . GPS 
2 . Garmin 
3 . Maximum likelihood 

4 . Support Vector Machine 

5 . Sentinel 

6 . ENVI 
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مشخص گردید. در گام بعدی باندهای زمین مرجع  ها( برای هریک از باندها در نرم افزار انویالکترومغناطیس )طول موج

متر نیز دوباره اقدام به تعریف سیستم مختصات  20با قدرت تفکیک  12و  11ای باندهای شده با هم ادغام شد. سپس بر
ها( شد. و نهایتا تمام باندها باهم ادغام گردید و سپس جدید و سپس محدوده های مختلف طیف الکترومغناطیس )طول موج

 اقدام به طبقه بندی شد.  

 

 نمونه هاي تعليمي
ها، نمونه های تعلیمی به تعداد کافی از هر های تعلیمی با توجه به مساحت هر کدام از کاربریآوری نمونهجمع جهت

های و ایجاد ترکیب 1های تعلمی از بازدید میدانی، تصاویر گوگل ارسآوری نمونهآوری گردید. به منظور جمعکاربری جمع
 رنگی کاذب استفاده شد.

 روش هاي مورد استفاده:

 در روش پيكسل پایه ) طبقه بندي نظارت شده ( بيشترین شباهتگوریتم طبقه بندي با ال

تقسیم می نمایند. روش  3و نظارت نشده 2روش های طبقه بندی را به طور مرسوم به دو دسته طبقه بندی نظارت شده
ر کالس نیاز های نظارت شده به اطالعات اولیه ای نظیر تعداد کالس، خصوصیات آن ها، همچنین نمونه های معلوماز ه

دارد. در مقابل روش های نظارت نشده بیشتر اتوماتیک هستند، که به نمونه های معلوم نیازی نداشته و بر اساس مقادیر 
(. روش های پارامتریک طبقه  152:  1995: 4) ریچارد خود پیکسل ها در مورد طبقه بندی انها تصمیم گیری می کنند

است. روش  6و طبقه بندی بیشترین شباهت یا حداکثر احتمال 5وتاهترین فاصلهبندی نظارت شده شامل : طبقه بندی ک
طبقه بندی بیشترین شباهت یکی از معروفترین روش های آماری طبقه بندی است که جزو روش هایی بر اساس پیکسل 

بیشترین احتمال قرار می گیرد. در طبقه بندی بیشترین شباهت، کالسی به پیکسل مورد نظر انتساب داده می شود که 
تعلق پیکسل به آن کالس وجود دارد. استفاده از حد استانه در مورد این روش طبقه بندی نیز متداول است. بعضی از اوقات 
به علت همپوشانی طیفی، احتمال محاسبه شده برای چند کالس نزدیک به هم می شود و یا مقدار بزرگترین احتمال بسیار 

می توان با اطمینان کامل کالس مذکور را به پیکسل نسبت داد و از یک حد آستانه به کوچک است. در چنین حالتی ن
عنوان کنترل استفاده می شود. در صورت استفاده از حد آستانه مقداری از پیکسل ها بدون برچسب رها خواهند شد. تعیین 

فی آنها، معموال به صورت سعی و خطا مقدار حد آستانه بسیار مهم است و بر اساس نوع کالس ها و مقدار همپوشانی طی
(.  154:  1995ها وجود دارند) ریچارد : انجام می گیرد. گرچه روش های مشخص تری نیز برای تعیین مقادیر حد آستانه

 7طبقه بندی بیشترین شباهت با استفاده از فرمول توزیع نرمال چند بعدی، سطح تصمیم گیری را به شکل کوادارتیک
تشکیل می دهد که در نتیجه این سطوح، شکل سهمی، بیضوی و دایره خواهند داشت. این شکل از سطوح تصمیم گیری، 
انعطاف بیشتری را در تقسیم بندی فضای چند طیفی به دست می دهد که باعث تمایز دقیق تری نسبت به تقریب خطی 

کواریانس داده ها که عالوه بر بردار میانگین  -اریانس صفحه ای در طبقه بندی کوتاهترین فاصله می شود. ماتریس و –

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 . Google earth 

2 . Supervised Classification 

3 . Unsupervised Classification 

4 . Richards 

5 . Minimum Distance 

6 . Maximum likelihood 

7 . Quadratic 
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در این طبقه کننده مورد استفاده قرار می گیرد، باعث می شود تا خصوصیات بیشتری از داده ها مورد بهره برداری قرار 

مدیریت  گیرد و همین دقت طبقه بندی را باال خواهد برد. روش بیشترین شباهت یکی از روش های انعطاف پذیر و قابل
 در طبقه بندی است 

 طبقه بندي شي گرا ) الگوریتم ماشين بردار پشتيبان (

بندی شیءگرا عبارت اسـت  ک شیء، پیکسلهای یک ناحیه است که ویژگیهای طیفی و مکانی آنها همگون است. طبقهی
 احیـه بنـدی ( و تخصـیصآوردن اشیاء )ن از استخراج ویژگیهای تصویر بوسیله مدلسازی همبستگیهای مکانی جهت بدست

کل پیکسلهای درون شیء به یک کالس بـا اسـتفاده تـوام از اطالعـات محتـوایی بدسـت آمـده )ماننـد : شـکل، انـدازه( 
 بندی شیءگـرا دارای مزایـایی چـون افـزایش بندی. طبقه و مدلسازی همبستگیهای طیفی )اطالعات پیکسلها( جهت طبقه

بنـدی کننـده  کننده های ساده بـه علـت داشـتن اطالعـات مفیـدتر نسـبت بـه طبقـه بندی طبقهبندی توسط  دقت طبقه
بندی، کـاهش میـزان حافظـه مـورد نیـاز بـا  هـای پیکسل گرا وکاهش حجم اطالعات ارسالی، افزایش سرعت در طبقه

طبقه بندی شی گرا فرآیندی است که کالس های پوشش اراضی .باشد سازی تصویر می تصادفی به علت فشرده دسترسـی
ماشین های بردار پشتیبان از در این رابطه، الگوریتم ( .  68:  1386ارتباط می دهد ) فیضی زاده :  1را به اشیاء تصویری

ارائه گردید.  2میالدی توسط پژوهشگر روسی والدیمیر نامویچ و پینک 1965طبقه بندی های نظارت شده است که در سال 
باشند به طوریکه به دو کالس  Xهای ویژگی از مجموعه داده های آموزشی  بردار   xiو  i=1,2,….,nبا فرض آن 

W1  وW2  تعلق داشته باشند و قابلیت جداسازی این دو کالس وجود داشته باشد آنگاه هدف الگوریتم ماشین های بردار
( است تا توسط این صفحه داده های اموزشی به طور صحیح طبقه 1طه )پشتیبان طراحی یک نمونه صفحه به صورت راب

در حقیقت بایاس ابر صفحه است. چنین ابر صفحه ای  W0بردار نرمال ابر صفحه و  Wبندی شوند. در معادله فوق 
بر صفحه ( در الگوریتم ماشین بردار پشتیبان، جهت تشخیص بهترین ا2003منحصر بفرد نیست ) تئودوریدیس و همکاران 

( استفاده می شود، به عبارت دیگر ، ابر صفحه ای جستجو می شود که بیش  2از معیار ماکزیمم حاشیه مطابق شکل ) 
 ترین حاشیه را از نزدیکترین داده های آموزشی هر کالس داشته باشد.

  0x + w  T( x ) = w g   =0 (:                                                        1رابطه ) 

 
 ( 6:  1395) ماخذ : سعيد زاده و همكاران  W2و  W1حاشيه هاي دو صفحه از داده هاي آموزشي دو كالس : 2شكل

 سگمنت سازي

همسایه در داخل یک ناحیه اطالق می گردد که شباهت، ) نظیر ارزش  هایدر اصل سگمنت به معنی گروهی از پیکسل
عددی و بافت ( مهمترین معیار مشترک آنهاست. تصاویر موضوعی نظیر کاربری اراضی در سنجش از دور تصاویری هستند 

تصویر نیاز  ها مشخص می شوند. بنابراین، تعداد عناصری که برای طبقه بندیکه اغلب، همگن بوده، به وسیله سگمنت

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 . Objects images 

2 . Namvich & Pink 
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است، به طور قابل توجهی کاهش می یابد. کیفیت طبقه بندی مستقیماُ بوسیله کیفیت سگمنت سازی ارزیابی می شود؛ 
چرا که سگمنت سازی مرحله مهمّی در تحلیلی شی گرای تصاویر است. اشیاء بوسیله گروهی از پیکسل ها مطابق با 

مترین فرآیند در پردازش شی گرای تصاویر هستند. طبقه بندی شی معیارهای همگنی و ناهمگنی شکل می گیرندکه مه
گرا همانند طبقه بندی پیکسل پایه نیازمند نمونه های آموزشی است. بنابراین نمونه های آموزشی مورد نیاز برای طبقه 

ن شی های بر سطح تصویر پیاده شده و شی های تصویری متناظر آنها به عنوا ENVI 5.3بندی در محیط نرم افزار 
نمونه آموزشی برای کالس های طبقه بندی انتخاب شده است. نهایتا پس از اینکه شی های نمونه آموزشی برای کالس 
های مشخص شده انتخاب شد نسبت به طبقه بندی شی گرا اقدام گردیده و نتایج حاصل از این طبقه بندی به صورت 

 نقشه کاربری اراضی نمایش داده می شود. 
 فته هابحث و یا

جهت انجام طبقه بندی شی گرا با الگوریتم ماشین بردار پشتیبان پس از آماده نمودن تصویر از لحاظ انجام مراحل پیش 
اقدام به طبقه بندی گردید  و تعریف نام و طول موج برای هر یک از باندهاهندسی  ثبت اطالعات هندسیپردازش نظیر 

تواند تفاوت انتخاب گردید. زیرا این دو باند می 4و  8بین باندها، باند  1مال شدهدر این راستا برای بدست آوردن اختالف نر
(  843از ترکیب رنگی )  2قابل مالحظه ای را بین پدیده های مصنوعی و طبیعی ایجاد کند. به منظور ایجاد فضای رنگی

استفاده شد؛ تا یک ترکیب رنگی مصنوعی را برای طبقه بندی ایجاد نماید. سپس اقدام به ایجاد سگمنت سازی گردید. بر 
استفاده نمود که هر قدر سطح مقیاس بزرگتر  3همین اساس برای ایجاد سگمنت سازی می توان از سطوح مختلف مقیاس

بسیاری از عوارض در مرحله سگمنت سازی نادیده گرفته می  باشد سگمنت سازی به صورت کلی تر صورت می گیرد و
شوند اما هرقدر مقدار سطح سگمنت سازی یا مقیاس کوچکتر باشد هر پدیده ریز و کوچک به صورت یک سگمنت ظاهر 
 می گردد بنابرای به منظور رعایت اصول طبقه بندی و بعد از انجام روش آزمایش و خطا مقدار سطح مقیاس برای سگمنت

پدیده ها  4در نظر گرفته شد. همچنین الگوریتم مربوط به سطح مقیاس سگمنت سازی نیز بر اساس لبه های 50سازی 
انتخاب گردید در چنین شرایطی سگمنت ها به خوبی لبه های پدیده های مختلف را ایجاد نمودند. سپس برای ترکیب 

تخاب نمودیم تا سگمنت های کوچکتر بصورت یک سگمنت ان 30های کوچکتر با یکدیگر مقدار مربوطه را عدد  5سگمنت
 6بزرگتر و گویاتر ظاهر شوند. به منظور تشخیص بافت ها و ایجاد سگمنت ها از فیلتر های مختص بافت و اندازه کرنل

ازی استفاده نمودیم، هر قدر مقدار کرنل بزرگتر باشد سگمنت ها بر اساس جزئیات بیشتری از بافتها می توانند سگمنت س
انتخاب نمودیم و نهایتا پس از انجام مراحل فوق و آماده شدن  5را انجام دهند برای همین منظور ما مقدار عدد کرنل را 

تصویر برای نمونه برداری، اقدام به نمونه برداری یا برداشت نمونه هایی از کالس های مختلف نمودیم الگوریتم مربوط به 
یم. این الگوریتم به عنوان یک روش ائده آل و مناسب برای طبقه بندی داده های انتخاب نمود )SVM7(طبقه بندی را 

ماهواره ای است که قبال به صورت پیکسل مبنا استفاده می شد و یک روش بسیار قدرتمند هم برای طبقه بندی داده های 
مناطقی که عوارض و پدیده ابر طیفی و هم برای داده های چند طیفی می باشد که به شکل مطلوبی، خصوصا در داخل 

های مربوط به طبقه بندی شی گرا را انجام دهد. تواند پردازشها به صورت ناهمگون هستند این الگوریتم به خوبی می
( مقادیر پارامترها برای سگمنت سازی یا قطعه بندی تصویر را نشان می دهد. و در نهایت پس از انجام مراحل  1جدول ) 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 . Normalized Difference 

2 . Color Space 

3 . Scale Level 
4 . Edge 
5 . Merge Level 
6 . Texture Kernel Size 
7 . Support Vector Machine   
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ورزقان انجام گردید و نقشه کاربری اراضی به روش طبقه بندی شی  –ری اراضی برای منطقه اهر فوق طبقه بندی کارب

کاربری اراضی استخراج شده از روش شی  ( نقشه 3) ماشین بردار پشتیبان (انجام گردید شکل )  SVMگرا با الگوریتم 
 گرا )ماشین پشتیبان برداری( را نشان می دهد.

 
 
 
 
 
 
 

 پارامترها براي سگمنت سازي یا قطعه بندي تصویر) ماخذ : نگارنده (مقادیر  :1جدول 

 

 
 نقشه كاربري اراضي به روش شي گرا ) الگوریتم ماشين بردار پشتيبان ( ) ماخذ : نگارنده ( : 3شكل 
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بیشترین شباهت ( پس از آماده سازی و انجام پیش پردازش های الزمه بر  اما در روش طبقه بندی پیکسل پایه ) الگوریتم
 GPSاقدام به معرفی کالس های کاربری اراضی و تعداد نمونه های برداشت شده با   2سنتینل روی تصویر ماهواره ای 

( کالس های  2دول ) برای هر کالس گردید که نهایتا نقشه کاربری اراضی با الگوریتم بیشترین شباهت استخراج شد. ج
کاربری  ( نقشه 4برای هر کالس را نشان می دهد. و شکل )  GPSکاربری اراضی و تعداد نمونه های برداشت شده با 

 اراضی استخراج شده از روش پیکسل پایه ) الگوریتم بیشترین شباهت ( را نشان می دهد. 
 
 

 براي هر كالس) ماخذ : نگارنده ( GPSشده با  كالس هاي كاربري اراضي و تعداد نمونه هاي برداشت :2جدول 
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 نقشه كاربري اراضي به روش پيكسل پایه ) الگوریتم بيشترین شباهت ( ) ماخذ : نگارنده ( : 4شكل 

نتایج تحقیق نشان می دهد، که هر دو الگوریتم ماشین بردار پشتیبان در طبقه بندی شی گرا و الگوریتم بیشترین شباهت 
 –پایه از دقت باال و مناسبی برای طبقه بندی و استخراج نقشه کاربری اراضی برای منطقه اهر  در طبقه بندی پیکسل

ورزقان  برخوردار هستند . اما با توجه به نتایج حاصل از هر دو الگوریتم به کار رفته در این تحقیق می توان نتیجه گرفت 
دی تصاویر ماهواره ای در مقایسه با الگوریتم حداکثر احتمال که الگوریتم ماشین بردار پشتیبان در روش شی گرا در طبقه بن

در روش پیکسل پایه، دستیابی به دقت باالتر را امکان پذیر می سازد. یکی از مهم ترین دالیل دستیابی به دقت باال در 
از اطالعات مربوط روش طبقه بندی با الگوریتم ماشین بردار پشتیبان این است که در این روش عالوه بر اطالعات طیفی 

به بافت، شکل، موقعیت و محتوا نیز در فرایند طبقه بندی استفاده می شود بنابراین دقت طبقه بندی به نحو فزاینده ای 
افزایش می یابد. پس از انجام فرایند طبقه بندی به هر دو روش پیکسل پایه و شی گرا اقدام به ارزیابی صحّت نتایج طبقه 

 ( نشان داده شده است. 3که نتایج حاصله در جدول شماره )  بندی هردو روش گردید
 نتایج ارزیابي صحّت روش هاي طبقه بندي پيكسل پایه و شي گراء) ماخذ : نگارنده ( : 3جدول 

 
 نتيجه گيري

بندی تصاویر چندطیفی بر مبنای اطالعات طیفی در شناسایی الگوهای پیچیـده موجـود در سـطوح  اکثر روش های طبقه
پردازنـد  مـیباشد که اطالعات مکانی که به توصیف ساختارها و اشـیاء  بـامشکل مواجه هستند. این امر بدین دلیل می

یابـد  اند. در واقع، تغییرات طیفی در ویژگیهای مربوط به سطوح، با افزایش دقت مکانی، افـزایش مـی مـدنظر قرار نگرفته
هـای درون یـک کـالس،  تغییرات طیفی بین کالسی یا حتی نویز یا تغییرات ذاتی در ویژگی هـای پیکسـل . افـزایش

شود. در نتیجه  بندی بر مبنای پیکسل می ا از لحاظ آماری بوسیله روش های طبقهپذیری کالسه تفکیک سـبب کـاهش
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شدن برخی پیکسلها به صورت منحصربفرد از  بندی بندی با طبقه ابد و نتایج طبقهیدقـت طبقـه بنـدی کاهش می

به عنوان اطالعات مکمل  در این تحقیق از اطالعات مکانی هم. میدهد شان اثـرلختگی را از خود نشان پیکسلهای همسایه
کردن اطالعات مکـانی از قبیـل شـکل،ارتباط با مناطق همسایه یا مجاور و بافت، در کنار اطالعات  استفاده شد. اضافه

کردن تغییرات پیکسلها  در جهت حذف یا کم“ پیکسل هـای مکـانیِ گـروه -اطالعـات طیفـی”طیفی پیکسـل هـا ، یـا 
توانایی تشخیص انواع گوناگون پوشش زمین با خواص  .رود و آمیخته و دارای سـایه بکـار مـیو همچنین پیکسلهای پرت 

تر و در  تر و همگون متفاوت و جوابهای یکنواخت های مشابه بـا پاسـخهـای طیفـی طیفی مشابه یا طبقه بندی پوشش
بنابراین نتایج  .از جمله مزایای این روش است نتیجه تفسیر بهتر و عدم نیاز بـه متخصـص در زمینـه تشـریح تصـویر

درصد و ضریب  49/69حاصل شده از هر دو روش طبقه بندی نشان دهنده دقت باالی طبقه بندی شی گرا با دقت کلی 
ورزقان می باشد در حالیکه روش طبقه بندی پیکسل پایه نیز با  –برای استخراج کاربری اراضی منطقه اهر  95/0کاپای 

حد قابل قبولی از طبقه بندی را ارائه نموده است. پژوهشهای مشابه صورت  91/0درصد و ضریب کاپای  93/91 دقت کلی
گرفته پیش از این نیز حاکی از دقت باالی طبقه بندی شی گرا ء در خصوص استخراج کاربری اراضی می باشد بطوریکه 

بایجان شرقی به هر دو روش پیکسل پایه و شی گرا به ( در استخراج کاربری اراضی اذر 1388فیضی زاده و همکاران ) 
درصد نسبت به طبقه بندی پیکسل پایه با دقت کلی  10/95این نتیجه دست یافته اند که طبقه بندی شی گرا با دقت کلی 

ینگونه در نهایت می توان ادرصد کارائی بهتری را جهت استخراج کاربری اراضی این استان از خود نشان داده است.  37/88
دارای دقت قابل قبولی در طبقه بندی کاربری اراضی دارند. همچنین با توجه به  2نتیجه گیری نمود که تصاویر سنتینل 

می باشند هر دو الگوریتم دارای دقت  85/0اینکه نتایج هر دو روش طبقه بندی دارای ضریب کاپا و صحت کلی باالی 
 باشند.قابل قبولی می

 تشكر و قدرداني
جا دارد از حمایتهای صندوق حمایت از پژوهشگران و فناوران کشور که طی انجام این رساله را که یکی از دستاوردهای آن اینجا در 

 مقاله مزبور می باشد تشکر و قدردانی گردد. 
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