استخراج نقشه کاربری اراضی
با استفاده از مقایسه الگوریتمهای مختلف طبقهبندی پیکسل پایه و شئگرا
مطالعه موردی :شهر زنجان
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این پژوهش با هدف استخراج نقشه کاربری اراضی شهری ،با استفاده از مقایسه الگوریتمهای مختلف طبقهبندی پیکسلپایه و

شئگرا میباشد .در این راستا الگوریتمهای طبقهبندي پیکسلپایه ماشین بردار پشتیبان ،حداکثر احتمال ،شبکه عصبي مصنوعی،

حداقل فاصله از میانگین ،سطوح موازي و فاصله ماهاالنوي مورد استفاده قرار گرفتند .در ادامه به مقایسه روشهای مذکور با
طبقهبندی شئگرا جهت تهیه نقشه کاربری اراضی شهر زنجان با استفاده از تصویرماهوارهای Sentinel-2با قدرت تفکیک مکانی

 10متر پرداخته شد .به منظور انجام پردازش تصویر مورد استفاده از نرمافزارهای  ENVI 5.3، SNAP،eCognitionو

ArcGIS

استفاده شده است .براي مقایسه عملي نتایج ،در هر دو روش از دادههاي آموزشي یکسان برای طبقهبندي استفاده گردید؛ سپس

مهمترین روشهاي ارزیابي صحت شامل دقتکليو ضریب کاپاي طبقهبندي استخراج شد .نتایج بدست آمده ،نشان میدهد

که از بین روشهای طبقهبندی پیکسلپایه مورد استفاده در این مطالعه ،روشهای طبقهبندی حداکثر احتمال و روش حداقل
فاصله تا میانگین با ضریب کاپای به ترتیب 0/95درصد و  0/85درصد از دقت قابل قبولی برخوردار هستند .همچنین مقایسه

نتایج حاصل از طبقهبندی پیکسلپایه و شئگرا نشان داد که روش شئگرا با اعمال پارامترهای مؤثر در طبقهبندی و توسعه
قوانین جهت اطالح طبقهبندی اولیه شئگرا با ضریب کاپای  0/95درصد از نظر دقت در استخراج نقشه کاربری اراضی از
روشهای پیکسلپایه از اولویت برخوردار است.

واژههای کلیدی :کاربری اراضی ،حداکثر احتمال ،شئگرا ،پارامترهای طبقهبندی ،شهر زنجان.
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 -2دانشجوی کارشناسی ارشد سنجش از دور و  ،GISدانشگاه محقق اردبیلی ،اردبیل ،ایران khodabandehlou.rsgis@gmail.com
 -3دانشجوی کارشناسی ارشد ژئومورفولوژی ،دانشگاه محقق اردبیلی ،اردبیل ،ایران naseriahmad65@yahoo.com
 -4مربی دانشگاه محقق اردبیلی ،اردبیل ،ایران moradi 61376 @gmail.com
s.asghari@uma.ac.ir
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در حال حاضرطبقهبندي تصاویر رقومي ماهوارهاي به
دو روش کلي پردازش پیكسلپایه و شئگرا انجام ميشود.
روش پیكسلپایه که مبتنی بر طبقهبندي ارزشهاي عددي
تصاویر است ،و روش جدید شئگرا که عالوه بر ارزشهاي
عددي تصاویر مربوط به محتوا ،بافت و زمینه را نیز در
فرایند طبقهبندي تصاویر بهکار ميگیرد (اکبری و دیگران،
 .)1390تكنیکهاي شئگرا برخالف روشهاي پیكسلپایه
انواع الگوریتمهاي هندسي ،شكلی ،طیفي و مكاني را بهکار
ميگیرند و انتخاب مؤثرترین الگوریتمها در این فرآیند به
تجربة زیادي در پردازش تصاویر نیاز دارد .عالوه بر آن،
در بسیاري از موارد الگوریتمهاي متعدد نتایج متفاوتي را
ارائه ميدهند و این موضوع در بسیاري از موارد انتخاب
الگوریتمهاي کارآمد را با مشكل مواجه ميکند .بنابراین ،هر
تحقیقي در زمینه بهکارگیري و ارزیابي قابلیت الگوریتمهاي
شئگرا ميتواند نقشي مؤثر در بهبود نتایج مدلسازيهاي
شئگرا داشته باشد) .(Goodinet al, 2015: 4705به طور کلي
ميتوان روشهاي طبقهبندي پیكسلپایه را به دو روش
نظارت شده و نظارت نشده تقسیمبندي نمود که ميتوان بـه
روش حداکثر احتمال ،شبكه عصبي و ماشین بردار پشتیبان
) (Support Vector Machineاشاره نمود .روش حداکثراحتمال
شباهت به یكي از کاراترین روشهاي طبقهبندي تصاویر
دارد ) .(725:Huang et al, 2002در اکثر تحقیقات و مطالعات این
روش به عنوان دقیقترین روش طبقهبندي معرفي شده است
) .(Richardsand Jia,1999: 240در این روش کاربر باید دقت کند
که طبقهبندي از توزیع نرمال گوسي پیروي کند و این روش
براي طبقههاي چندطیفي مناسبتر است .شبكه عصبي
یكي از روشهاي غیرپارامتري است که جهت طبقهبندي
تصویر اسـتفاده ميشود ) (823:Luand weng, 2007و نیازي
به فرض نرمال بودن توزیع دادهها ندارد )Foody, 2004: 627
),2008: 1185 and CandadeDixon؛ .این روش میتواند توصیف
دقیقي از پردازش دادههاي ورودي در خروجي ارائه دهد
) .(Kavzogluand Mather, 2003: 4907ماشین بردار پشتیبان یكي

از روشهاي جدیدي است که جهت طبقهبندي تصاویر
ماهوارهاي بهمنظور استخراج نقشه کاربري اراضي استفاده
ميشود ) .(Jensen, 2005: 526یكي از مزایاي این روش «یک در
مقابل یک» است .روش طبقهبندي حداقل فاصله از میانگین
روشي است که پس از تعیین مقادیر میانگین طیفي در هر
باند ،با مشخص شدن پیكسلي که میانگین ارزش طیفي
نمونههاي تعلیمي هر طبقه را به خود اختصاص داده ،فاصله
هر پیكسل طبقهبندي نشده با پیكسلهاي میانگین مقایسه
شده و سپس پیكسل مورد نظر به کالسي اختصاص ميیابد
که کمترین فاصله با میانگین را دارد .روش طبقهبندي سطوح
موازي یكي از روشهاي رایج طبقهبندي تصاویر است .در
این روش بر اساس نمونههاي تعلیمي تعریف شده براي
طبقهبندي در هر کالس حداکثر و حداقل ارزش پیكسل
تعیین ميشود و بر این اساس طبقهبندي تصاویر انجام
ميپذیرد .مهمترین دلیل عدم استفاده زیاد از این روش،
عدم طبقهبندي بعضي از پیكسلهاي تصویر ميباشد .روش
طبقهبندي فاصله ماهاالنویي ) (Mahalanobis Distanceاز
دیگر روشهاي طبقهبندي تصاویر ميباشد .این روش
بسیار شبیه به روش حداقل فاصله از میانگین ميباشد با این
تفاوت که در این روش از ماتریس کواریانس نیز استفاده
ميشود و در این روش فرض میشود که هیستوگرام
باندها به صورت نرمال ميباشد (Richards and Jia,1999:
) .240همچنین روشهای شئگرا به جهت بهرهمندیاز
الگوریتمهای دانشپایه توانسته است برضعف روش پیكسل
پایه دراستفاده نكردن از اطالعات هندسی و بافتی اجسام
غلبه کند)Dragut and Eisank, 2012: 23؛ . (3 : Blaschke, 2010در
حال حاضر دادههای سنجش از دور بهترین وسیله برای
مطالعات کاربری اراضی بوده و اکثر محققان برای استخراج
انواع نقشههای کاربری اراضی از آن استفاده میکنند .بر
این اساس ،در تحقیق حاضر برای دستیابی به دقت باالی
طبقهبندی به مقایسه دو روش طبقهبندی پیكسلپایه و
شئگرا پرداخته شده است .برنامهریزی و مدیریت یكپارچه
مناطق شهری از یکسو و کسب اطالعات مطمئن از نسبت
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کاربریهای اراضی شهری از سویدیگر انجام اینگونه
مطالعه را ضروری میسازد .از جمله تحقیقات انجام شده
روشهاي طبقهبندي ميتوان به مطالعات ذیل اشاره داشت:
) (Wentz, et al, 2006: 320–346در مطالعهاي در قسمتي از ایالت
آریزونا در آمریكا بـه بررسي و مقایسه چند روش تهیه
نقشه کاربري اراضي با استفاده از تصاویر  TMپرداختند.
نتایج نشان داد که استفاده از تصاویر ماهوارهاي جهت تهیه
نقشه کاربري اراضي داراي دقت بسیار باالتري ميباشد(Al- .
) Ahmadi and Hames, 2009: 167درمطالعهاي در مناطق خشک
عربستان سعودي به مقایسه چهار روش طبقهبندي نظارت
نشده و نظارت شده (حداکثر احتمال ،حداقل فاصله از
میانگین و فاصله ماهاالنویي) با استفاده از تصاویر سنجنده
 ETMپرداختند .نتایج نشان داد که روش حداکثر احتمال با
ضریب کاپا  0/68درصد داراي بیشترین دقت ميباشد .از
دیگر مطالعات انجام شده ميتوان به(240 :Richards and Jia,
) 1999و) (Perumal and Bhaskaran, 2010: 124-129اشاره نمود.
) (Chen, et al, 2009: 477که با استفاده از تصاویر ماهواره Spot
نسبت به مقایسه روشهای طبقهبندی پیكسلپایه و شئگرا
در استخراج اطالعات از تصاویر ماهوارهاي اقدام نمودند
و در پردازش شئگراي تصاویر ماهوارهاي از مدل رقومي
ارتفاع ) (Digital Elevation Modelاطالعات مكاني شامل بافت
و شكل بهعنوان عاملي بهمنظور افزایش دقت طبقهبندي
شئگرا استفاده کردند و پس از انجام طبقهبندي با دو
روش پیكسل پایه و شئگرا ،نتیجه ميگیرند که الگوریتم
طبقهبندي فازي در روش طبقهبندي شئگرا با صحت
کل 96/42درصد در مقایسه با الگوریتم طبقهبندي حداکثر
احتمال در روش طبقهبندي پیكسلپایه با دقت کلي ،77/79
در طبقهبندي تصاویر ماهوارهاي ،از دقت باالتری برخودار
است ، (221 :Gao, et al, 2009).شاخصهاي گیاهي را به عنوان
عاملي به منظور افزایش صحت روش طبقهبندي شئگرا
مورد مطالعه قرار دادند .این محققین از تصاویر ماهواره
 MODISاستفاده نموده و با استخراج شاخصهاي گیاهي از
این تصاویر و استفاده از آنها به عنوان یک الیه در طبقهبندي

شئگرا موفق شدند دقت طبقهبندي شئگرا را به میزان 5/2
افزایش دهند( .راهداری و دیگران )1388 ،در استان اصفهان به
مقایسه روشهاي مختلف طبقهبندي تصاویرماهواره IRS
پرداختند .نتایج مطالعه آنها نشان داد که روش طبقهبندي
حداکثر احتمال با ضریب کاپـا 0/90داراي بیشترین دقت
ميباشد .از دیگر مطالعات انجام شده در این زمینه میتوان
به (فتاحی و دیگران( ،)129-135 :1386 ،سفیانیان و دیگران)1 :1390 ،
اشاره نمود( .نیاری و دیگران )119-132 :1389 ،با استفاده از دو
روش حداکثر احتمال و شبكهي عصبی مصنوعی ،نقشهي
کاربري ارضی حوضه سد ایالم را تهیه کردهاند و روش
شبكه عصبی را نسبت به روش حداکثر احتمال ،روش
دقیقتري دانستهاند( .اسلمی و دیگران )1 :1394 ،در مطالعهای
از روشهای طبقهبندی کنندههای شبكه عصبی مصنوعی،
ماشینبردار پشتیبان و شئگرا جهت تهیه نقشه کاربری
اراضی و پوشش اراضی در منطقه اردبیل ،شهرستانهای
اردبیل ،نمین و نیر مورد ارزیابی قرار دادند و در نهایت
پس از بررسی صحت ،صحت کلی برای نقشه حاصل از
شبكه عصبی مصنوعی ،ماشینبردار پشتیبان و شئگرا به
ترتیب برابر با  85/68 ،89/91و94/37و مقدار کاپای آنها
را به ترتیب  0/82 ،0/88و  0/93برآورد کردند که نشان
دهنده برتری روش شئگرا در مقایسه با دو روش دیگر
است( .یوسفی و دیگران )67-76 :1393 ،در مطالعهای به مقایسه
الگوریتمهای مختلف طبقهبندی تصاویر ماهوارهای با هدف
تعیین بهترین روش طبقهبندی جهت تهیه نقشه کاربری
اراضی شهرستان نور پرداختند ،نتایج نشان داد که روش
طبقهبندي ماشینبردار پشتیبان با میانگین ضرایب کلي و کاپا
به ترتیب  90/94و نسبت به روشهای دیگر دارای دقت
باالتری است( .فیضیزاده و دیگران )107-117 :1394 ،در راستای
تهیه نقشه کاربری اراضی و پوشش زمین با از تصاویر
سنجنده  AVNIR2ماهوارهای  ALOSبه مقایسه روشهای
شئگرای طبقهبندی تصاویر ماهوارهای بدون استفاده از
الگوریتم فازی و روشهای شئگرا براساس الگوریتم فازی
پرداختند و به این نتیجه رسیدند که ،روشهای شئگرا
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جدول :1مشخصات دادههای مورد استفاده
نوع ماهواره

تاریخ
تصویربرداری

مشخصات فریم
تصویر

قدرت تفکیک
مکانی

توان تفکیک
رادیومتریکی

Sentinel-2

1397/3/20

_L1C
_T39STA
A015490

 10متر

 12بیتی

باندهای مورد استفاده
( 2باند آبی)
( 3باند سبز)
( 4باند قرمز)
( 8باند مادون قرمز نزدیک)

مأخذ:

WWW.Earthexplorer.usgs.gov

براساس الگوریتم فازی با دقت کلی  98/28در مقایسه با
روش شئگرا بدون استفاده از الگوریتم فازی با دقت88/06.
از اعتبار بیشتری برخودار است.

 -2مواد و روشها

با توجه به هدف تحقیق که استخراج نقشه کاربری
اراضی شهری است ،از دادههای ماهوارهای SENTINEL-
 2BSentinel-2استفاده گردید (جدول  .)1همچنین جهت
پردازش تصاویر وتجزیه وتحلیل دادهها نیز نرمافزارهاي
 ENVI 5.3،eCognation 9، SNAPو  ، ArcGIS 10.3دادههای
گوگل ارث و دادههای برداشت زمینی مورد استفاده قرار
گرفت.
راهحلهای مختلفی جهت تصحیحات هندسی تصاویر
ماهوارهای  Sentinel-2وجود دارد .در این پژوهش به منظور
زمینمرجع کردن دادههای ماهوارهای مورد استفاده از
ساختار شیپ فایلهای  UTMشبكهبندی شده با ابعاد 100
کیلومتر مربعی برای سراسر جهان استفاده شد ،الزم به ذکر
است که این شیپفایل از سایت  USGSقابل دانلود میباشد.
یک فریم کامل تصویر منطبق بر شیپفایل  100کیلومتر
مربع  UTMمیباشد ،بدین منظور با استفاده از مختصات
 4گوشه شیپ فایل اقدام به تصحیح هندسی تصویر
ماهوارهای از طریق روش تصویر به نقشه )Image to Map
 (Registrationدر داخل نرمافزار  ENVIگردید .تصحیح

اتمسفري یكي از مهمترین موارد در مرحلة پیشپردازش
تصاویر ماهوارهاي است که در مواردي که به مقادیر انرژي
ساطع شده از اشیا نیاز است یا هنگامي که شدت سیگنال
ارسالي ازطرف اشیا از اثرات اتمسفري کمتر باشد ،ضروري
است (علویپناه.)134 :1392 ،
فرآیند تصحیح اتمسفری در نرمافزار  SNAPتوسط
افزونه  SEN2CORبر روی تصویر منطقه مورد مطالعه اعمال
گردید.
یكی از روشهای طبقهبندی ،روش پیكسل پایه بوده که
در این روش ،بر اساس ارزش عددی هر یک از پیكسلها،
طبقهبندی انجام میشود .الگوریتمهای رایج در طبقهبندی
نظارت شده شامل :طبقهبندی کنندههای سطوح موازی
) ،(Parallelepipedحداقل فاصله ).(240 :Richards and Jia, 1999
حداکثر احتمال )( (Maximum Likelihoodآرخی و ادیبنژاد:1390 ،
 ،)420شبكه عصبی ،ماهاالنوی و ماشین بردار پشتیبان
میباشند ).(249:Mountrakis and Ogole, 2011در مقاله حاضر براي
طبقهبندی پیكسلپایه ،نمونههای برداشت شده از تصویر
ماهوارهای  Sentinel-2برای هر یک از کالسها (جدول)2
بر سطح تصویر پیاده شد .سپس با بررسی تفكیکپذیري
کالسها و کسب اطمینان ازتفكیکپذیري مناسب نمونهها
براي هر کالس در فضای  nبُعدی (در این جا  4بُعد به تعداد
باندهای مورد استفاده) از طریق تابع  n- DVisualizerدر
نرمافزار  ENVIبررسی و اعمال گردید .سپس الگوریتمهای
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جدول :2نمونههای تعلیمی جهت طبقهبندی و ارزیابی صحت طبقهبندی
کاربری اراضی

تعداد نمونه جهت طبقهبندی (پیکسل)

تعداد نمونه جهت ارزیابی طبقهبندی(نقطه)

اراضی ساخته شده

400

57

باغات و فضای سبز

120

43

زمینهای بایر و خالی

260

36

معابر

150

50

مجموع

930

186

طبقهبندی پیكسلپایه ماشین بردار پشتیبان ،حداکثر احتمال ،مهمترین روشهاي ارزیابي صحت شامل دقتکليو
شبكه عصبي مصنوعی ،حداقل فاصله از میانگین ،سطوح ضریب کاپاي طبقهبندي استخراج شد.
موازي و فاصله ماهاالنوي مورد استفاده قرار گرفتند .و
نهایت ًا نقشههای کالسهای ارضی ساخته شده (مسكونی) -1-2 ،محدوده و قلمرو پژوهش
شهر زنجان در موقعیت ریاضی  48درجه و  26دقیقه تا
باغات و فضای سبز ،زمینهای بایر و خالی و شبكه معابر از
الگوریتمهای مختلف طبقهبندی براي منطقه مطالعاتي تهیه  48درجه و  34دقیقه طول شرقی و  36درجه و  39دقیقه
تا  36درجه و  41دقیقه عرض شمالی و در فاصله 330
گردید.
در کنار طبقهبندی پیكسلپایه ،طبقهبندی شئگرا کیلومتری شهر تهران قرار گرفته است .این شهر در مرکز
فرآیندی است که کالسهای پوشش اراضی را به اشیاء استان و شهرستان زنجان است و از سطح دریا  1663متر
تصویری ) (Objects imagesارتباط میدهد (Blaschke, :ارتفاع دارد (ربیعیفر و دیگران .)105-130 :1392 ،مساحت این
)Yan, 2003: 10؛ Wentz, et al, 2006: 321؛ 2010:11در روش طبقهبندی شهر  4633.9هكتار میباشد که جمعیتی بالغ بر 388796
شئگرا ،اطالعات طیفی با اطالعات مكانی ادغام گردیده و نفر را در خود جای داده است (شهرداری زنجان .)1392 ،این
پیكسلها براساس شكل ،بافت و تن خاکستری در سطح شهر همچنین با میانگین درجه حرارت  11درجه سانتیگراد
تصویر با مقیاس مشخص ،قطعهبندی ) (Segmentationشده و میانگین بارش ساالنه  298میلیمتر اقلیمی فراخشک و
و طبقهبندی تصویر براساس این قطعهها انجام میشود .سرد دارد (جوری و دیگران .)155-176 :1394 ،در مجموع
جهت طبقهبندی شئگرا با الگوریتم نزدیکترین همسایه میتوان گفت بافت و سیمای شهر زنجان در طول رشد خود
ابتدا تصویر ماهوارهای در نرمافزار  eCognationبا استفاده تحت تاثیر ویژگیهای توپوگرافیک بهویژه ارتفاعات شمال
از االگوریتم  MultirsolutionSegmentationقطعهبندی گردید .و جنوب شهر همچنین مكانگزینی شهر در کنار رودخانه
قطعهبندی تصویر با پارامترهایی نظیر مقیاس ،شكل و زنجانرود بوده است .نگاره  1موقعیت شهر زنجان را در
فشردگی مورد بررسی قرار گرفت.
ایران و استان زنجان نشان میدهد.
پس از آزمون و خطا مقادیر مناسب پارامترها برای
قطعهبندی انتخاب گردید .براي مقایسه عملي نتایج ،در  -2-2ارزیابی دقت طبقهبندی
هر دو روش طبقهبندی شئگرا و پیكسلپایه از دادههاي دقت کاربر :از تقسیم تعداد اشیاء صحیح طبقهبندي شده در
آموزشي یكسان برای طبقهبندي استفاده گردید؛ سپس هر رده بر کل تعداد اشیائي که در آن رده طبقهبندي شدهاند

فصلنامه علمی  -پژوهشي اطالعات جغرافيايي (

) دوره ،28شماره  ،110تابستان 98

Scientific - Research Quarterly of Geographical Data (SEPEHR) Vo.28,No.110, Summer 2019 / 200

(کل سطر) بهدست ميآید ،که به شرح رابطة  1است.
رابطه ()1

که از نظر آماري براي مشخص کردن اختالف اساسي ماتریس
خطا در ارزیابي صحت بهکار گرفته ميشود .نشان ميدهد
اختالف معنادار ماتریس ابهام با ننایج طبقهبندي ،تصادفي
است .مقدار ضریب کاپا بین صفر تا یک است.
اگر مقدار  Kبرابر با یک باشد ،بهمعناي طبقهبندي کام ً
ال
صحیح است؛ اگر مقدار آن صفر باشد ،بهمعناي طبقهبندي
کام ً
ال تصادفي است و اگر مقدار  Kمنفي باشد ،بهمعناي
ضعف طبقهبندي است .شاخص کاپا به شرح رابطه  3محاسبه
ميشود.

در رابطه  i ،1دقت کاربر به درصد nii ،تعداد
سگمنتهایي که بهدرستي در هر کالس طبقهبندي شده
است و ni+تعداد کل سگمنتهایي که هم بهدرستي و هم به
اشتباه در کالسها طبقهبندي شدهاند؛ میباشند.
دقت کلی :دقت کلي یكي از سادهترین پارامترهاي دقت
است که نیاز به عملیات پیچیدهاي براي محاسبه ندارد،
صحت کلي که میانگیني از صحت طبقهبندي است ،نسبت
اشیاء صحیح طبقهبندي شده به جمع کل اشیاء معلوم را رابطه ()3
 : rتعداد ردیفها در ماتریس : nii ،تعداد مشاهدات در
نشان ميدهد و به شرح رابطه 2محاسبه ميشود.
ردیف  iو ستون  iروي قطر اصلی :n+i ،کل مشاهدات
ردیف  iو ستون  iو  :Nکل مشاهدات است.
رابطه ()2

 -3تحلیل یافتهها
در رابطه  : c ،2تعداد کالسها :N ،تعداد کل اشیاء معلوم -1-3 ،تهیه نقشههاي کاربري اراضي

اعضاي قطري ماتریس خطا ،و  :OAدقت کل طبقهبندي را
یكي از مهمترین روشهاي استخراج اطالعات از
نشان ميدهد (آرخی وادیبنژاد.)1390 ،
تصاویر سنجش ازدور ،طبقهبندي است که به کاربران امكان
ضریب کاپا:تحلیل کاپا یک تكنیک چندمتغیرة گسسته است

نگاره  :1موقعیت منطقه مورد
مطالعه
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تولید انواع اطالعات مختلف از قبیل نقشههاي پوششي،
نقشههاي کاربري و نقشه تغییرات راميدهد(حدادی و دیگران،
.)33-50 :1388
طبقهبندي بر اساس استفاده از چند باند صورت ميگیرد
که در یک فضاي چندطیفي قابل نمایش هستند .هر باند
نمایانگر یک طیف است .فضاي چندطیفي فضایي است که
طبقهبنديهاي معمولي در آن به انجام محاسبات پرداخته و
براساس آن فرموله ميشوند .پیكسلها در جریان طبقهبندي
برچسب ميگیرند و مقدار هر پیكسل به یک کالس نسبت
داده ميشود ). ( Richards 2013: 494
در این پژوهش تهیه نقشههای کاربری اراضی با استفاده
از روشهای طبقهبندی پیكسلپایه و شئگرا مورد بررسی
قرار گرفت:

 -1 -1-3طبقهبندی پیکسلپایه

به جداسازي مجموعههاي طیفی مشابه و تقسیمبندي
طبقاتی آنها که داراي رفتار طیفی یكسانی باشد ،طبقهبندي
اطالعات ماهوارهاي گفته میشود.
بهعبارتی طبقهبندي پیكسلهاي تشكیلدهنده تصاویر،
اختصاص دادن یا معرفی کردن هریک از پیكسلها به کالس
یا پدیده خاصی را ،طبقهبندي اطالعات ماهوارهاي میگویند
(علويپناه .)291 :1392 ،در تحقیق حاضر براي طبقهبندی
پیكسلپایه تصویر ماهوارهای  Sentinel-2ابتدا با توجه به
قدرت تفكیک تصویر مورد استفاده ( 10متر) تنها  4کاربری
(کالس) از کاربریهای موجود شهر قابلیت تفكیکپذیري
داشتند.
این کالسها شامل اراضی ساخته شده (مسكونی)،
اراضی بایر و خالی ،فضای سبز شهری و شبكه معابر
میباشند .در این راستااز الگوریتمهای ماشین بردار پشتیبان،
حداکثر احتمال ،شبكه عصبي مصنوعی ،حداقل فاصله از
میانگین ،سطوح موازي و فاصله ماهاالنوي جهت طبقهبندی
استفاده گردید.
نتایج حاصل طبقهبندی این الگوریتمها در نگارههای 2

 6 ،5 ،4 ،3،و  7قابل مشاهده میباشد.
هیچ طبقهبندی تا زمانی که صحت آن مورد ارزیابی قرار
نگرفته است ،قابل استناد نیست (علويپناه .)320 :1392 ،لذا
برای اطمینان از صحت طبقهبندی اقدام به ارزیابی صحت
میشود .صحت طبقهبندی بیانگر سطح اعتماد به نقشهی
استخراج شده بوده ،در نقشههای کاربری اراضی به دست
آمده از تصاویر ماهوارهای باید حداقل  85درصد باشد
(رسولی.)1387 ،

نتایج طبقهبندی از لحاظ آماری گویای این مدعاست
که روش حداکثر احتمال و روش حداقل فاصله تا میانگین
از بین روشهای پیكسلپایه با دقت  85درصد و باالتر در
تفكیک کالسها را دارند (جدول .)3

 -2-1-3طبقهبندی شئگرا

اولین گام در طبقهبندي شئگرا در  ،eCognitionفرآیند
قطعهبندي اشیاء تصویر است .الگوریتم قطعهبندي ،تصویر را
براساس ویژگيهاي طیفي و مكاني به اشیاء تصویر قطعهبندي
ميکند) . (Hoffmann et al, 2001: 18-23طبقهبندی یا کالسبندی
قطعههای ایجاد شده پس از مرحله قطعهبندی ،بر پایه ساختار
سلسله مراتبی کدهای نوشته شده در نرمافزار  eCognitionو
با تكنیک آنالیز شئگرا ،به منظور شناسایی و تفكیک کاربری
اراضی انجام میشود .در واقع هدف از قطعهبندی ،تقسیم یک
تصویر به بخشهای مختلفی است که بهطور ایدهآل مطابق با
عوارض روی زمین است ). (Gorte, 1998
در تحقیق حاضر در قطعهبندی ،از اطالعات مربوط
به ویژگيهاي هندسي کالسهاي کاربري اراضي (شامل
مقیاس ،شكل و فشردگی) استفاده شده و این فرآیند با
روش قطعهبندی چندمقیاسه ) (Multirsolutionانجام شد و
براي این منظور با تجزیه و تحلیل نتایج قطعهبندی تصویر
با پارامترهای مقیاس متفاوت ،تفكیک مكاني تصویر و با
توجه به منطقه مورد مطالعه که محیط شهری است با آزمون
و خطا مقادیر مناسب جهت قطعهبندی تصویر موردنظر
انتخاب شد (جدول .)3
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نگاره  :2نقشه طبقهبندی حداکثر احتمال

نگاره  :5نقشه طبقهبندی ماشین بردار پشتیبان

نگاره  :6نقشه طبقهبندی سطوح موازی
نگاره :3نقشه طبقهبندی حداقل فاصله

نگاره  :7نقشه طبقهبندی فاصله ماهاالنوی
نگاره  :4نقشه طبقهبندی شبکه عصبی

نگاره  8تصویر بخشی از کاربریهای شهر زنجان
میباشد .نگاره  9قطعهبندي تصویر با مقیاس ( 30ضریب
شكل  0/1و ضریب فشردگي )0/9را نشان ميدهد.
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جدول :3ضرایب صحت روشهای طبقهبندی پیکسل پایه
روش مبتنی بر طبقهبندی پیکسلپایه
ماشین بردار
پشتیبان

حداکثر احتمال

حداقل فاصله

ماهاالنوی

سطوح موازی

شبکه عصبی

نوع کالس

تولید
کننده

کاربر

تولید
کننده

کاربر

تولید
کننده

کاربر

تولید کننده

کاربر

تولید کننده

کاربر

تولید کننده

کاربر

91/23

91/23

100

100

0

0

97/06

98/11

90/11

93/35

91/67

90/91

مسکونی

83/73

98/91

96/97

98/88

100

100

82/92

98/69

79/06

87/77

83/73

90/00

فضایسبز

91/67

89/19

89/27

92/58

100

79/23

88/78

93/02

85/37

95/59

89/19

92/58

بایر

82/00

78/85

88/03

81/73

100

100

88/83

76/61

21/01

98/75

75/93

81/73

معابر

%87/09

%92/93

%86/448

%89/35

%71/06

%87/021

صحت کلی

0/823

0/90

0/795

0/85

0/634

0/811

ضریب کاپا

نگاره  :8تصویر بخشی از کاربریهای شهر در ترکیب
رنگی کاذب ()843

نگاره  :9قطعهبندی تصویر با مقیاس 30
(ضریب شکل  0.1و ضریب فشردگی )0.9

) دوره ،28شماره  ،110تابستان 98

فصلنامه علمی  -پژوهشي اطالعات جغرافيايي (

Scientific - Research Quarterly of Geographical Data (SEPEHR) Vo.28,No.110, Summer 2019 / 204

جدول :4پارامترهای موثر در قطعهبندی
روش قطعهبندی

مقیاس

Multirsolution

30

ضریب شکل ضریب فشردگی
0/1

0/9

با توجه به نگاره  ،9قطعهبندی مناسب تصویر با استفاده
از پارامترهای مذکور انتخاب و برای مرحله طبقهبندی آماده
گردید .در این تحقیق برای طبقهبندی تصویر و استخراج
کاربریها از پارامترهایی که در ادامه آمده استفاده گردید:
شاخص  ،NDVIمیانگین باندها و انحراف معیار باندها
بهعنوان مبنای تفكیک کالسها در نظر گرفته شدهاند.
شاخص گیاهی  :NDVIاین شاخص گیاهی از معروفترین
و سادهترین شاخصهای گیاهی مورد استفاده است و بر
حسب دو باند قرمز و مادون قرمز نزدیک تعریف میشود.
این شاخص دارای مقادیر نرمال در دامنه بین  -1و +1
است .مقادیر  NDVIبین  0/05تا  0/1برای مناطق گیاهی
تنک ،مقادیر بین  0/1تا  0/5برای مناطق گیاهی معمولی و
از  0/5به باال برای مناطق گیاهی بسیار متراکم است .آب
و برف و یخ دارای مقادیر  NDVIمنفی میباشند و دارای
مقادیر کمتر از  0/05و ابرها نیز معموالً دارای مقادیر حول
صفر هستند (رابطه( )4فاطمی و رضایی.)1391 ،
(رابطه)4

انحراف معیار باندها :انحراف معیار یكي از شاخصهاي
پراکندگي است که نشان ميدهد بهطور میانگین ،دادهها
چه مقدار از مقدار متوسط فاصله دارند .بهمنظور محاسبه
انحراف معیار بر پایة  GLCMابتدا مقدار واریانس GLCM
محاسبه ميشود (رابطه .)5
رابطه ()5

انحراف استاندارد پس از محاسبة واریانس با رابطه6
محاسبه ميشود.
رابطه ()6
واریانس

و پراکندگي در اطراف میانگین ،ارزش سلولهای داخل
 GLCMرا بهکار ميگیرد.نگاره  10نتیجه طبقهبندی اولیه
شئگرای تصویر منطقه مورد مطالعه با استفاده از الگوریتم
نزدیکترین همسایه در محیط نرمافزار  ،eCognitionرا
نشان میدهد .طبقهبندی شئگرا طی چندین مرحله انجام
میگیرد ،در طبقهبندی اولیه فقط از دادههای تعلیمی استفاده
و تصویر طبقهبندی گردید (نگاره  .)10در مرحلهی بعدی،
از  20پارامتر موثر شامل شاخصهای آماری ،میانگین باندها،
شاخص  ،NDVIانحراف معیار باندها و شاخص هندسی
جهت طبقهبندی کالسها استفاده گردید (جدول .)5
جدول:5تعیین پارامترهای و مؤثر در طبقهبندی کالسها
نوع کالس
بایر
وخالی

معابر

فضای
مسکونی
سبز
*

پارامترهای مؤثر

*

میانگین باند سبز
میانگین باند قرمز

*

میانگین باند مادون قرمز

*

انحراف معیار باند آبی

*

*

انحراف معیار باند سبز

*

*

انحراف معیار باند قرمز
انحراف معیار باند

*

میانگین

انحراف
معیار

مادون قرمز

*

نسبت طول به عرض

*

شكل مناسب بیضوی

*

حداکثر اختالف
*

درجه روشنایی

*

شاخص مرز

*

گردشدگی

*

ضخامت

*

*

هندسی

مساحت

*
*

کلی

میانگین باند آبی
*

*

شاخص

*
*

فشردگی
غلظت
طول

GLCM

براي محاسبة بافت بر پایة میانگین

*

NDVI
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جدول  : 6ضرایب صحت روش طبقهبندی شئگرا
روش مبتنی بر طبقهبندی شئگرا
ضریب کاپا

صحت کلی

0/95

%97/09

تولید کننده

کاربر

99/34

100

مسكونی

100

91/52

فضایسبز

100

94/10

بایر

98/36

100

معابر

 -4جمعبندی و نتیجهگیري

نگاره  :10طبقهبندی اولیه با روش شئگرا

با اعمال پارامترهای جدول  5خطاهای پیش آمده در
طبقهبندی اولیه با توسعهی قوانین طبقهبندی اصالح گردید
(نگاره .)11

نگاره  :11نتیجه طبقهبندی با توسعه قوانین

در ادامه ارزیابی صحت طبقهبندی مورد بررسی قرار
گرفت ،جدول  6نتایج حاصل از ضرایب صحت روش
طبقهبندی شئگرا را نشان میدهد.

نوع کالس

در تحقیق حاضر شش روش پیكسلپایه حداکثر
احتمال ،ماشین بردار پشتیبان ،شبكه عصبي ،حداقل فاصله
ازمیانگین ،سطوح موازي ،فاصله ماهاالنوي به همراه روش
طبقهبندی شئگرا جهت تهیه نقشه کاربری اراضی شهر
زنجان به کار گرفته شد؛ و از نظر صحت طبقهبندي با
استفاده از ضرایب صحت کلي ،کاپا ،صحت کاربر ،صحت
تولید کننده مورد مقایسه و آنالیز آماري قرار گرفتند.
نتایج حاصل از آنالیز آماري ضرایب صحت نشان داد که
روشهای طبقهبندی پیكسل پایه حداکثر احتمال و روش
حداقل فاصله تا میانگین به ترتیب با ضرایب کاپای 90
درصد و  85درصد از نتایج قابل قبولی جهت تهیه نقشه
کاربری اراضی برخوردار هستند .همچنین با توجه به این که
هدف این مطالعه مقایسه روشهای طبقهبندی پیكسلپایه و
شئگرا بود ،از مقایسه روش طبقهبندی شئگرا و روشهای
پیكسلپایه میتوان به قابلیت باالی روش شئگرا نسبت
به روشهای پیكسلپایه از نظر دقت طبقه بندی با ضریب
کاپای  0/95درصد و ضریب صحت کلی  97/09درصد
دست یافت(جدول 3و.)6
یكي از مهمترین دالیل دستیابي به دقت باال در
روش طبقهبندي شئگرا با الگوریتم نزدیکترین همسایه
این است که در این روش عالوه بر اطالعات طیفي از
اطالعات مربوط به بافت ،شكل ،موقعیت و محتوا نیز در
فرایند طبقهبندی استفاده میشود .مقایسه نتایج حاصل از
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این تحقیق با یافتههاي محققانی از جمله؛
 ،and Hames, 2009، Chen, et al, 2009راهداری و دیگران،
1388؛ نیاری و دیگران 1389 ،و اسلمی و دیگران1394 ،
که در اکثر این مطالعات نتایج حاصل از طبقهبندی شئگرا
و روشحداکثر احتمال را به عنوان دقیقترین روش جهت
تهیه نقشه کاربری اراضی معرفی کردهاند مطابقت دارد.
نتایج نشانگر این واقعیت است که روشهای اعمال
شده این مطالعه ،دقیق بودن تكنیک شئگرا با بكارگیری
پارامترهای تأثیرگذار و توسعه قوانین جهت اصالح
طبقهبندي اولیه شئگرا را به اثبات ميرساند.
عالوه بر این مزیت استفاده از روشهای شئگرا نسبت
به روشهای پیكسلپایه ،آن است که ،در این روش عالوه
بر اطالعات طیفی و دادههای آماری ،میتوان از شاخصهای
متعدد دیگری از جمله شكل ،بافت ،رنگ ،ابعاد و ارتفاع
پدیدهها در تهیه نقشه کاربری اراضی استفاده نمود .همچنین
باید اشاره کرد که روش طبقهبندی شئگرا برای دادههایی با
قدرت تفكیک مكانی باال توسعه پیدا کرده است.
در پایان بر اساس نتایج تحقیق حاضر ،جهت تهیه
نقشههای کاربری اراضی شهری استفاده از تصاویری با
قدرت تفكیک مكانی باال و روش طبقهبندی شئگرا که
عالوه بر فاکتور طیفی ،فاکتور مكانی را در فرآیند طبقهبندی
اضافه کرده است پیشنهاد میگردد.
Al-Ahmadi
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