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چکیده
امروزه استخراج اطالعات از نگونگي بهرهبرداری از سطح زمين در نواحي شهری ،از المانهای مهم در سطوح خرد و کالن برنامهریـزی و
تصميمگيری بهشمار ميرود .تاکنون تحقيقات ننداني در حوزة استخراج خودکار اطالعات کاربری اراضي انجا نشـده اسـت .سـنجش از
دور بهعنوان یکي از ارزانترین و سری ترین راهها ،بهویهه پس از ظهور آناليزهای شي مبنا ،توانایي مناسبي در این حوزه یافته است .هدف
پهوهش حاضر ،استخراج اطالعـات کـاربری اراضـي روی یـک ناحيـة شـهری متـراکم و پي يـده اسـت و بـرای ایـن منظـور از سيسـتم
سلسلهمراتبي شامل سطوح پوشش اراضي و کاربری اراضي استفاده شد .پس از پيادهسازی روش طبقهبنـدی پوشـش اراضـي مرحلـه بـه
مرحله ،استخراج واحدهای کاربری اراضي با استفاده از اطالعات پوشش اراضي انجا شد و فضـای ویهگـيای شـامل بـيش از  50ویهگـي
مفهومي ،براساس اطالعات سطوح پوشش اراضي طراحي و استخراج گردید .پس از این مرحلـه ،ویهگـيهـای بهينـه بـا بـا ترین ميـزان
جداپذیری بينکالسي با استفاده از الگوریتم  SFFSاز ميان این ویهگيها استخراج شـدند .در نهایـت بـا پيـادهسـازی روش طبقـهبنـدی
نزدیکترین همسایة فازی ،طبقهبندی کاربری اراضي براساس ویهگيهای بهينه اجرا شـد .طبقـهبنـدی کـاربری اراضـي روی دو سيسـتم
کالسي ترکيبي و غيرترکيبي پيادهسازی شد و سيستم ترکيبي بهعنوان مناسبترین سيسـتم کالسـي شناسـایي گردیـد .روش پـيش رو
بدون درنظرگرفتن معيار مساحت اشيای کاربری اراضي ،دارای دقت  88درصد و با درنظرگرفتن این معيار ،دارای دقت  93درصد است.
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محسن قلوبی و همکاران

افزون بر اطالعات طيفي ،براسـاس اطالعـات هندسـي،
شکلي ،مکاني ،بـافتي و مفهـومي نيـز عمـل مـيکننـد
( .)Benz et al., 2004با طبقهبندی این نـواحي همگـن
یا به اصطالح اشيا ،نتـای عـاری از نـویز خواهنـد شـد.
روشهــای طبقــهبنــدی شــي مبنــا ،از دو گــا اصــلي
قسمتبندی و طبقهبندی تشکيل شـدهانـد .در مرحلـة
قســمتبنــدی ،بــا درنظرگــرفتن معيارهــای شــباهت،
مجموعه ای از پيکسل های همجوار در قالب یـک شـي
تصویری ایجاد مي شود .سیس بردار ویهگي در هریک از
اشيای تصویری توليد ميشود و با روشهـای مختلـا و
معمــول طبقــهبنــدی ،اشــيای تصــویری طبقــهبنــدی
ميشوند .از روشهای شي گرا با سـرعت فزاینـدهای در
استخراج اطالعـات پوشـش اراضـي اسـتفاده مـي شـود
( Zhou et al., 2009; Syed et al., 2005; Gholoobi et

 -1مقدمه
شناخت کافي از نو استفادة بشر از سطح زمـين بـرای
سازمانهای دولتي ،برنامهریزان ،مهندسان و بسـياری از
حوزههای مرتبط بـا تصـميمگيـریهـای خـرد و کـالن
اهميت با یي در نواحي شـهری دارد ( Lackner et al.,
 .)2008ازایــنرو تهيــه و توليــد نقشــة کــاربری اراضــي
همواره بهعنوان یکي از موضوعات مهم تحقيقاتي مطرح
بــوده اســت .بــزرگتــرین مشــکل روشهــای ســنتي
نقشهبرداری زميني و تفسير تصاویر هوایي ،زمانبربودن
و هزینة با ی آنها در استخراج اطالعات کاربری اراضـي
است ( .)Herold et al., 2003سنجش از دور با کـارکرد
فناوری استخراج اطالعات از تصاویر ماهوارهای ميتوانـد
راهحل مناسبي برای این مشکل قلمداد شود ( Lackner
 .)et al., 2008امروزه بـا ظهـور تصـاویر بـزرگمقيـاس
ماهواره ای ،قابليت های این فناوری در حوزههای شهری
افزایش یافته اسـت ( .)Benz et al., 2004ازآنجاکـه در
پردازشهای روشهای سنتي از اطالعات طيفي استفاده
مي شود ،تنوعـات طيفـي و پي يـدگي آنهـا در نـواحي
شهری ،نتای آنها را روی دادههای  HR1با نـویز همـراه
ميسازد و نتای رضایتبخشي بهدست نميدهد ( Baatz
 .)et al., 2000; Lackner et al., 2008از طرفـي دیگـر،
استخراج مستقيم و خودکار اطالعات کاربری اراضـي از
تصاویر مـاهوارهای امکـانپـذیر نيسـت ( Cihlar et al.,
 .)2001به همين دليل برای توليد این اطالعـات ،ابتـدا
برداشتن گامي اوليه ،یعني استخراج اطالعـات پوشـش
اراضي ضروری است ( .)Zhang, 2003سـیس از طریـق
روابـط مکـاني و ارتباطــات مفهـومي ميــان المـانهــای
مختلا کالس های پوشـش اراضـي ،اطالعـات کـاربری
اراضي استخراج مي شوند .این ساختار ،وجود یک شبکة
سلسلهمراتبـي را ميـان طبقـهبنـدی پوشـش اراضـي و
کاربری اراضي نشان ميدهد که روشهای آناليز سـنتي
توانایي درک آن را ندارند (.)Zhang, 2003
در سالهـای اخيـر ،روشهـایي بـه نـا روشهـای
شي مبنا قابليت های فراواني از خود نشان دادهاند .ایـن
روشها براساس طبقهبندی نواحي همگني از پيکسلها،

al., 2010, 2012; Cleve et al., 2008; Mathieu et al.,
 .)2007امــا تــاکنون توجــه ننــداني بــه طبقــهبنــدی
کاربریاراضي در این حوزه نشده است (Lackner et al.,

)2008؛ نراکه بهعلت متنو بودن پارامترهـای محلـي و
ميــزان توســعهیــافتگي در شــهرهای مختلــا ،امکــان
به کارگيری مدل طبقه بندی کاربری اراضـي یـک شـهر
1
برای شهری دیگر بسيار سخت است.
یکي از بخـش هـای مهـم در طبقـه بنـدی کـاربری
اراضي ،یافتن واحدهای مکـاني کـاربری اراضـي اسـت.
روشهای گوناگوني برای تعيين مرز واحـدهای کـاربری
اراضي بهکار گرفته شدهانـد .برخـي از ایـن روشهـا بـر
ترسـيم دسـتي مرزهـا متکـي بودنـد ( Herold et al.,
 ،)2003یا از دادههای فرعـي اسـتفاده کردنـد ( Bauer
 .)and Steinnocher, 2001در برخــي از تحقيقــات از
اطالعــات طبقــهبنــدی پوشــش اراضــي بــرای معرفــي
واحدهای کاربری اراضي استفاده شده است و برخي نيز
با مبنا قـراردادن کـالس پوشـش اراضـي سـاختمان ،از
معيارهای شباهت و خوشهبندی سـاختمانهـا اسـتفاده
کردهاند ( )Zhan, 2003که ایـنکـار نيازمنـد اسـتخراج
1. High Resolution
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مکاني براساس کاهش ميزان استقالل کالسـي کـاربری
اراضــي روی یــک منطقــة شــهری متــراکم و پي يــده
اســتفاده شــده اســت (.)Gholoobi et al., 2012
طبقه بندی فازی برمبنای پارسلهای کاربری اراضي نيز
روش دیگری است که برخي برای طبقه بنـدی کـاربری
اراضي از آن استفاده کـردهانـد ( Zhan 2003, Zhan et
 .)al., 2003طبقهبندی فازی بهعنوان روشي مسـتحکم،
بهعنوان مناسـبتـرین گزینـه در طبقـهبنـدی کـاربری
اراضي شناخته ميشـود ( ،)Zhan, 2003زیـرا بـرخالف
پوشش اراضي ،مرز ميان کالسهای کـاربری اراضـي بـا
عد قطعيت با همراه است.
در پـــهوهش حاضـــر بـــرای طراحـــي واحـــدهای
کاربریاراضي ،بـهعلـت سـاختار شـطرنجي المـانهـای
شهری و تراکم با و پي يدگي منطقة درحال مطالعـه،
از کــالس پوشــش اراضــي راه (راه اصــلي) بــهعنــوان
اصليترین المان برای استخراج واحدهای کاربری اراضي
استفاده شد .به منظور طبقه بندی کـالس هـای کـاربری
اراضي ،حدود  50ویهگي مفهومي برای انتقال اطالعـات
از طبقه بندی پوشش اراضـي بـه طبقـه بنـدی کـاربری
اراضي بهکار گرفته شد .برای یافتن فضای ویهگي بهينه
بهمنظور طبقهبندی نهایي ،از الگوریتم  SFFS1اسـتفاده
شد .روش طبقهبندی نزدیکتـرین همسـایة فـازی نيـز
برای طبقه بندی نهایي واحدهای کاربری اراضي بـهکـار
گرفته شد .افزون بر اینها از دو سيستم کالسي ترکيبـي
و غيرترکيبي کاربری اراضي نيز در این تحقيق اسـتفاده
شد.

دقيق ساختمان ها با استفاده از اطالعات جانبي ازقبيـل
ليدار است .در بخشـي از تحقيقـات ،راههـا یـا گياهـان
به عنوان مرزهای جداکنندة واحـدهای کـاربری اراضـي
درنظر گرفته شـدهانـد ( .)Lackner et al., 2008ادغـا
واحدهای پوشـش اراضـي مبتنـي بـر سـاختار کالسـي
کاربری اراضي مبنـای بعضـي پـهوهش هـا بـوده اسـت
(.)Gholoobi et al., 2012
نالش دیگر در بخش طبقهبندی واحدهای کـاربری
اراضي اسـت .سـاده تـرین روش بـرای انجـا ایـن کـار
نســبتدادن یــک یــا ننــد کــالس پوشــش اراضــي بــه
کالسهای کاربری اراضي و استفاده از ارتباطات بـدیهي
بينکالسي است ( .)Cihlar et al., 2001در این روش به
اطالعــات منطقــهای نيــاز اســت و در نــواحي شــهری
غيرمتراکم ،بخـش وسـيعي از شـهر در آنـاليز کـاربری
اراضي ،طبقهبندینشده باقي ميماند .روش پي يـدهتـر
انجا طبقهبندی ،استفاده از یک پنجرة متحرک یا یـک
کرنــل اســت .در ایــن روش بــا عبــور کرنــل روی یــک
طبقهبندی پوشش اراضي و آناليز مشخصات همسـایگي
و مکاني ،طبقهبنـدی کـاربری اراضـي انجـا مـيشـود
( Chen et al., 2004, Barnsley et al., 1996, Zhang
 .)et al., 2003مشکل اصلي این روش ،انتخاب بهتـرین
اندازة کرنل و عد انطباخ احتمالي شکل واحـد کـاربری
اراضــي بــا فــر راســتگوشــة کرنــل اســت .در برخــي
تحقيقات از مفهومي شي مبنـا روی اطالعـات پوشـش
اراضي ازپيش تعيين شده استفاده شده است .ایـن روش
شــامل یــک نرخــة مرحلــهبــهمرحلــة قســمتبنــدی و
طبقهبندی ،براساس برخي ویهگيهای مفهومي محـدود
مانند درصد فضای گياهي یا ساختماني و مساحت است
( .)Lackner et al., 2008از مشـکالت ایــن روش نيــز
بهکارگيری ویهگيهای مفهومي محـدود و عـد امکـان
تعميم این روش در مناطق شـهری پي يـده ،متـراکم و
توســعهنيافتــه اســت .اشــکال دیگــر ایــن روش ،لــزو
بهکارگيری ترتيب در طبقهبنـدی کـالسهـای کـاربری
اراضي است .در تحقيقي دیگر نيـز از مـدل گـا بـهگـا
شي مبنا با بهکارگيری ویهگيهای مفهومي ،هندسـي و

 -2مواد و روش تحقیق
در مرحلة نخست تحقيق ،قسمت بنـدی و طبقـه بنـدی
مرحلة پوشش اراضي در دو سطح انجا ميشود و پـس
از آن نوبت بـه قسـمتبنـدی سـطح کـاربری اراضـي و
استخراج واحدهای کاربری اراضي مي رسد .بعـد از ایـن
مرحله ،فضای ویهگي مفهـومي سـطح کـاربری اراضـي
1. Sequential Feature Forward Selection
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قدرت تفکيک مکاني  1متـر اسـت .بـرای بهـرهبـرداری
مناسب و یکجا از دقت مکاني باند  Panو توان تفکيک
طيفـــي تصـــویر ننـــدطيفي ،بـــا اســـتفاده از روش
 sharpening Gram-Scmidt spectralتصویر نندطيفي
باند  Panبه تصویر  1متری بـا  4بانـد تبـدیل شـد .در
پهوهش حاضر بهمنظور ارزیابي نتای  ،از دادههای مرج
شامل نقشه  1:2000متعلق بـه سـازمان نقشـهبـرداری
ایران استفاده شده است (شکل  2نپ).

طراحي ميشود و پس از بهينهسـازی آن فضـا ،از روش
طبقه بندی نزدیک ترین همسایة فازی برای طبقهبنـدی
کاربری اراضي پارسل مبنا اسـتفاده مـي شـود .شـکل 1
مراحل مختلا روش پيشنهادی را نمایش ميدهد .دادة
اســتفادهشــده در پــهوهش حاضــر ،تصــویر  11بيتــي
سنجنده آیکونوس از شهر شيراز ایران است (شکل .)2
این تصویر  ،georectifiedشامل  4باند قرمز ،سـبز،
آبي و مادون قرمز نزدیک است .قـدرت تفکيـک مکـاني
دادههای نندطيفي  4متر و باند  Panاین سـنجنده بـا

شکل  .1گا های روش پيشنهادی

شکل  .2منطقة مطالعهشده از شهر شيراز در تصویر آیکونوس ،مدل رقومي سطح زمين و نقشهمرج
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بــا یي در اشــيای یــک کــالس وجــود دارد ،بایــد وزن
کمتری برای ناهمگني طيفـي در نظـر گرفـت؛ در غيـر
این صورت اشيا شکل هندسي نامتوازني پيدا مي کنند و
بسياری از ویهگيهای شکلي و هندسي از بين مـيرود.
بهمنظور انتخاب وزن مناسب برای پارامترهـای نرمـي و
فشــردگي طبــق رابطــه ( )3وزن بــا تر بــرای پــارامتر
فشردگي اشيای مختلـا اعـم از راه و خانـه بـهصـورت
فر های فشرده ایجاد مي شود ،کـه ایـن امـر شناسـایي
اشيای خطي را از اشيای غيرخطي بسيار دشوار ميکند.
رابطه (f  w color , h color  wshape , hshape )1

 -1-2قسمتبندی و طراحی مدل سلسلهمراتبی
در مرحلة نخست هر آنـاليز شـي گـرا ،اشـيا بـهوسـيلة
فرایند قسمتبندی تصویر ایجاد ميشوند ( Benz et al.,
 .)2004تاکنون روشهای گوناگوني برای قسـمتبنـدی
بهکار گرفته شده است که ميتوان آنها را در سـه گـروه
جای داد :الگـوریتمهـای  ، point-basedالگـوریتمهـای
 edge-basedو الگــــوریتمهــــای  .region basedدر
دســتهبنــدی دیگــری ایــن روشهــا بــه روشهــای
آستانهگـذاری ( ،)Suzuki and Toriwaki, 1991کشـا
لبه ( )Canny, 1986و روشهای رشـد نـواحي ( Pohle
 )and Toennies, 2001و نيـز روشهـای خوشـهبنـدی
( )Clarke etal.,1995دســــتهبنــــدی شــــدهانــــد
(.)Forouzanfar et al., 2010
سطوح سلسلهمراتبي در این تحقيق بهوسـيلة روش
قسمت بندی ادغا نواحي 1نندمقياسه 2ایجاد مي شـود
( .)Baatz et al., 2000این سطوح در روش قسمتبندی
نندمقياســه ،تحــت یــک شــبکه سلســلهمراتبــي قــرار
ميگيرد که در آن هر سطح با سـطوح زیـرین و بـا ی
خود در ارتباط است .برای اجرای ایـن روش 5 ،پـارامتر
شــامل پارامترهــای مقيــاس ،وزن نــاهمگني ـ طيفــي
( )Wsmoothو فشــردگي ( )Wcomptبایــد تعيــين شــوند
(رابطههای  1تا .)Baatz et al., 2000( )4
ســـایر پارامترهـــا یعنـــي  h shapsو  h comptو

رابطه ()2

w color  w shape 1

رابطه ()3

w compt  w smooth 1

رابطه ()4
hshape  w compt , h compt  w smooth , h smooth

براساس آن ـه گفتـه شـد ،بـهمنظـور طبقـهبنـدی
پوشش اراضـي ،دو سـطح بـا مشخصـات ارائـهشـده در
جدول  1ایجاد ميشود.
برای اتصال نتای طبقـه بنـدی پوشـش اراضـي بـه
طبقه بندی کاربری اراضي به یک شبکة سلسـلهمراتبـي
نياز است .شکل  3سطوح این شـبکه سلسـلهمراتبـي را
نمــایش مــيدهــد .اتصــال ایــن دو ســطح براســاس
21
ویهگيهای مفهومي انجا ميپذیرد.

 h smoothبراساس ميزان ناهمگني طيفـي و نـاهمگني
شکلي که تابعي از محيط و مسـاحت شـي مـورد نظـر
است ،برای هر شي محاسبه مـيشـوند .آن ـه اهميـت
دارد ،انتخاب وزن این پارامترهاست .رابطـهای خطـي از
همة این پارامترها بـرای هـر شـي  ،پـارامتری بـه نـا
فاکتور مقياس ( )fرا تشکيل مـيدهـد .ننان ـه مقـدار
فاکتور مقياس حاصل از ادغا دو شي همجوار از عـدد
مقياس معرفيشده بيشتر نباشد ،دو شي مجاز به ادغا
ميشوند .تاکنون روشي مناسب و بهينـه بـرای انتخـاب
این پارامترها ارائـه نشـده اسـت و در بيشـتر تحقيقـات
براســاس ســعي و خطــا و نيــز قواعــد تجربــي انتخــاب
ميشوند .در نواحي شهری کـه تنـو نـاهمگني طيفـي

شکل  .3شبکة سلسلهمراتبي پوشش اراضي و کاربری اراضي
1. Region Growing
)2. Multi Scale (Multi Resolution
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جدول  .1پارامترهای سطوح مختلا قسمتبندی

وزن فشردگي  -نرمي

وزن ناهمگني شکلي  -طيفي مقياس

0 /9 – 0 /1
0 /9 – 0 /1

0 /1 – 0 /9
0 /1 – 0 /9

10
30

سطح
سطح10
سطح30

به کمتـرین فضـای ویهگـي بـرای تشـریح خصوصـيات
کالس هـای مختلـا اسـت .بـه همـين دليـل در آن از
استراتهی گا بهگا بـرای طبقـه بنـدی پوشـش اراضـي
استفاده شده اسـت .اسـتراتهی اصـلي در طراحـي ایـن
ترتيب بر دو معيـار قابليـت اسـتخراج بـا تر و اهميـت
کالسي استوار اسـت .گـا هـای ایـن مـدل در شـکل 4
نمایش داده شده است.

 -2-2طبقهبندی پوشش اراضی
پس از مرحلة قسمتبندی ،بـرای طبقـهبنـدی پوشـش
اراضي ،خصوصيتهای مختلا کـالسهـا در آناليزهـای
شي مبنا با بهکارگيری ویهگيهـا تشـریح مـيشـود .بـا
توجه به تنو و پي يدگي المان هـای شـهری ،طراحـي
مدل یا استراتهی طبقه بندی ضروری بهنظـر مـيرسـد.
هدف روش طبقه بندی قانونمبنای پيشنهادی ،رسيدن

شکل  .4مراحل مختلا طبقهبندی مرحلهبهمرحلة پوشش اراضي
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جدول  .2تشریح مشخصات کالسي در طبقهبندی پوشش اراضي
ویهگيهای
ویهگيهای طيفي
هندسي

ویهگيهای مفهومي
Rel. Border to Building

Classified as Main Road

Rel. Border to Vegetation

Rel. Border to road

(1و)0/4

>-243
>-188
>152

نمن

<-219
<180<315

سطح10

Border to road

>0/6

گياه

سطح
30

درخت

>0/4

>2
>0/5
>0/75

ساختمان
=<170

0/171
(0/268و)0
<1000

>1

راه

<591
<682
<542
<647

<615
(1و)0/28

سطح30

(21و)3

)Ratio to Scene(DSM
Mean Diff to neighbor
)object(DSM
Contrast to neighbor pixels

Mean Diff to Scene NIR
Contrast to neighbor
)pixels(DSM
)Min diff to Scene(DSM

Mean dif. to scene Red

Mean Diff to Scene Green

Mean NIR

Mean Blue

Mean Green

Saturation

Mean Red

Hue

Brightness

Area

NDVI MF

Elliptic Fit

Rectangular Fit

Length/Width

ویهگي/کالس

راه اصلي

0

راه فرعي

>900

<18
(4/626و)3
(1و)0/55
(0/87و)0/61
(33/5و)18

اتوبوس

>0/6

<-259

>0/6

<595

<167

<-259

<595

<167

سایة درختي
سایة ساختماني

سطح10

(0/17و)0/13
>0/20

خصوصيات ویهة گياهان در باندهای مرئـي و مـدل
رقومي سطح زمين در این پهوهش نشان ميدهنـد کـه
کالسهای گياه و ساختمان با ترین قابليت استخراج را
دارند .بعد از این دو کالس با توجه به اهميـت کالسـي،

خودرو

خاک لخت

کالس راه استخراج ميشود؛ پس از کـالس راه ،کـالس
خودرو ،اتوبوس و سایه طبقهبندی ميشود؛ در پایان نيز
کالس خاک لخت با توجه بـه بـا ترین تنـو طيفـي و
کمترین خصوصـيات هندسـي و مفهـومي اشـيای ایـن
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قرارگيری ساختمانها ،بهترین راهحل برای طبقهبنـدی
صحيح این کالس ،استفاده از خصوصيت ارتفاعي اشيای
این کالس نسبت به سایر کالسهاست .برای طبقهبندی
این کالس از  4ویهگـي طيفـي مربـوط بـه یـة DSM
اســتفاده شــد .دو ویهگــي ایــن یــه کــه ب ـر تشــریح
خصوصيات ارتفاعي ساختمان در یک همسایگي محلـي
متمرکزنـد () Contrast to neighbor pixels (DSMو
) )Mean Diff to neighbor object (DSMو دو ویهگي
دیگر برای مدلسازی این خصـویت در دیـدی کلـي در

کالس ،طبقهبندی ميشود .قرارگرفتن کالسهای خودرو
و اتوبوس در سـاختار کالسـي پوشـش اراضـي ،بـهدليـل
اهميت مفهومي این کالسهـا در سـطح کـاربری اراضـي
است .در روش پيشنهادی طبقـه بنـدی پوشـش اراضـي،
ابتدا ویهگيهای متمایزکنندة کالسهای مختلا انتخـاب
ميشوند .پس از انتخاب ویهگـيهـای مناسـب ،محـدودة
مقادیر هر ویهگي برای کالس های مختلـا در دو سـطح
تعيين ميشود .بر این اساس ميتوان در روال گا بـهگـا
برگرفته از مدل ارائهشده در شکل  ،3کالسهای مختلـا
را شناسایي و اشيای مربوط به هریک را حـذف کـرد .در
مطالعة حاضـر ضـمن تـالش بـرای پيـادهسـازی دانـش
کارشناسي ،ابتدا ویهگيهای مناسب بـرای شناسـایي هـر
کالس در هر سطح تعيين و سیس محدودة مقـادیر ایـن
ویهگيها مشخص شده است .نتای بهدستآمـده در ایـن
بخش ،در جدول  2نشان داده شدهاند.
سطرهای جدول  2نشان دهندة کالس های مختلـا
و ستون های آن معـرف ویهگـي هـای اسـتفادهشـده در
طبقهبندی آنهاست .فضای ویهگـي بـهکـار گرفتـهشـده
شامل  3دسته ویهگي های هندسي ،طيفـي و مفهـومي
است .نخستين ویهگي هندسي مربوط به طول به عرج
اشياست که عموما برای تشریح مشخصة کشـيده بـودن
اشيای خطي به کـار مـي رود .دو ویهگـي بعـدی شـامل
 Ecliptic Fitو ) (Definiens, 2003بـــرای تشـــریح
خصوصيات اشيای فشـرده و جداسـازی آنهـا از اشـيای
خطي به کار مي روند .آخرین ویهگي هندسي بهکار رفته
نيز ویهگي مساحت است.
ویهگــيهــای طيفــي شــامل  ،NDVI MFویهگــي
( Brightnessميــانگين  4بانــد طيفــي تصــویر)،Hue ،
 4 ،Saturationباند طيفي تصویر ،اختالف مقـدار شـي
در یک ویهگي طيفي نسبت به دامنة آن ویهگي در کـل
تصویر  Mean Diff. to sceneبرای  3باند قرمز ،سـبز و
مادونقرمـز نزدیـک و ویهگـي Contrast to neighbor
 pixelsاســت .تمــامي ویهگــيهــای طيفــي اشــارهشــده
به صـورت ميـانگين بـرای هـر شـي محاسـبه و آنـاليز
ميشود .بهعلت تنو فراوان طيفي کالس سـاختمان در
منطقة مطالعهشـده و فـر متـراکم و بـههـم نسـبيدة

تما سـطح تصـویر()Ratio to Scene (DSM

و

Min

) )diff to Scene (DSMبهکار گرفته شدند.
ویهگيهای مفهومي نيز شامل مجمو مرز مشترک
با اشيای کـالس راه ) ،(Border to roadو سـه ویهگـي
درصد مرز مشترک ) (Rel. Borderبا اشيای کالسهای
راه ،ساختمان و درخت است .ایـن ویهگـي هـا فقـط در
سطح  10و برای کالس وسایل نقليـه و زیـرکالسهـای
سایه ـ که عموما ماهيت مفهومي دارند ـ بهکـار گرفتـه
شدهاند .در جدول  ،1عالوه بر معرفي ویهگـيهـای ز
برای جداسازی کالسها ،حدود آستانة هـر ویهگـي نيـز
ارائــه شــده اســت .بــهعنــوان مثــال ،اگــر اشــيای
طبقهبنـدینشـده در سـطح  30دارای مقـدار ميـانگين
 Hueدر محــدودة  0/13تــا  0/17و مقــدار ميــانگين
 Saturationبا تر از  0/20باشد ،در کالس خاک لخـت
قرار ميگيرند .رابطة منطقي شروط معرفـيشـده بـرای
تفکيک هر کالس ،عملگر منطقي  ANDاست.
در پــهوهش حاضــر بــرای تفکيــک کــالس گيــاه ،از
شاخص گياهي  NDVIاستفاده شـده اسـت .بـهمنظـور
مدیریت عد قطعيت ناشي از مرحلـة قسـمت بنـدی ،از
آستانهگذاری فازی روی معيار  NDVIاستفاده شده که
مستلز طراحي تاب عضویت Sشکل برای کـالس گيـاه
است .به منظور طراحي صحيح این تـاب عضـویت ،از دو
مرکز خوشة گياهي و غيرگياهي استفاده شد .در اینجـا
نيز با قطعيت نميتوان اشـيای گيـاهي و غيرگيـاهي را
برنسبدهي کرد .بخشي از یـک شـيئي گيـاهي ممکـن
است دربرگيرندة پيکسلهای غيرگياهي باشد و بـرعکس،
که این مفهو  ،خاصيتي فازی را نشان مي دهد .درنتيجه
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مطابق با این جدول ،اشيای سطح  30که مقدار NDVI

برای تعيين مراکز خوشههـای گيـاهي و غيرگيـاهي نيـز
ميبایست مفاهيم فازی درنظر گرفته شوند .بدین منظـور
از الگوریتم  Fuzzy c-meansبـرای یـافتن مراکـز خوشـة
گياهي و غيرگياهي استفاده شد ( .)Bezdek, 1981تعداد
 75نمونــة غيرگيــاهي و  75نمونــة گيــاهي از مقــادیر
باندهای قرمـز و مـادونقرمـز نزدیـک و شـاخص NDVI
جم آوری شد ،سیس الگـوریتم خوشـهبنـدی فـازی C-
 Meansدوبهدو برای هر جفت از  3باند اشارهشده بهاجـرا
درآمد .نتای پيادهسازی ایـن آنـاليز در شـکل  5نمـایش
داده شده است.
از مراکز خوشههـای بانـدهای قرمـز و مـادونقرمـز
نزدیک ،یک مرکز خوشة شاخص  NDVIمحاسبه شـده
است و مراکز خوشه های گياهي و غيرگيـاهي نهـایي از
ميــانگين مراکــز خوشــههــای ش ـاخص  NDVIاوليــه و
مقادیر خوشة  NDVIمحاسبهشده ،بهدست ميآیـد .بـا
استفاده از مقـادیر نهـایي  NDVIبـهدسـتآمـده بـرای
کالس های گياهي و غيرگياهي ،تاب Sشکل مطـابق بـا
شکل  6طراحي شد .در این شکل افزون بر تاب Sشکل
طراحيشده ،هيسـتوگرا مقـادیر  NDVIکليـة اشـيای
تصویر موجود نيز ارائه شده است.
پس از طراحي تاب عضویت مذکور ،مقدار عضـویت
حاصل از این تاب برای هـر شـي تصـویری ،بـهعنـوان
ویهگــي  NDVI MFدر جــدول  1اســتفاده مــيشــود.

 MFآنهــا بــزرگتــر از  0/6باشــد ،بــه کــالس گيــاهي
اختصا ميیابنـد .بـه منظـور جداسـازی کـالسهـای
درخــت و نمــن از کــالس گيــاه ،از تفــاوت ميــزان
درخشندگي دو کالس در همـة بانـدهای مرئـي در اثـر
ميــزان انبــوهي گيــاهي و ميــزان آب موجــود در آنهــا
استفاده شد .کالس درخت دارای حد آستانة بـا بـرای
باند  Rو  NRIو  Gاست و کالس نمن بـرعکس دارای
حدآستانة پایين برای این  3باند است .به همـين دليـل
شاخص  NDVIمعيار مناسبي برای جداسـازی ایـن دو
کالس نيست .بعد از این مرحله ،ماسکي از کـالسهـای
گياهي ایجاد شد و سایر کالسها در بخـش غيرگيـاهي
طبقه بندی خواهنـد شـد .پـس از طبقـهبنـدی کـالس
درخت ،اشيای این کالس بـهوسـيلة الگـوریتم merge
 regionادغا ميشوند .ویهگي مساحت اشيای بهدسـت
آمــده ،متمایزکننــدة کــالسهــای مجموعــه درختــان
( )Gardenو تــکدرخــت ( )Single Treeاســت .نتــای
حاصل از طبقه بندی قانونمبنای فوخ در شکل  7نشان
داده شده است.
معيارهـــای ارزیـــابي دقـــت روش طبقـــهبنـــدی
قانونمبنای ساده در جدول  3نشان داده شده ،که برای
تهية آن از داده های تسـت حاصـل از تفسـير بصـری و
نقشة  1:2000استفاده شده است.

شکل  .5مراکز خوشههای بهدستآمدة سمت راست ( )NDVI, NIRو وسط ( )NIR, Redو نپ ()Red, NDVI

مرکز خوشة گياهي
روی شاخص 0/152 =NDVI
مرکز خوشة غيرگياهي
روی شاخص 0/024=NDVI
شکل  .6هيستوگرا  NDVIو تاب عضویت طراحيشده و مقادیر مراکز خوشههای گياهي و غيرگياهي
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شکل  .7نتای طبقهبندی پوشش اراضي در سلسلهمراتبهای مختلا
جدول .3ارزیابي نتای طبقهبندی پوشش اراضي

اتوبوس
%95
1
0/91

خودرو راه فرعي
1
1
1

0 /8
0/95
0/77

راه اصلي
0/89
0 /8
0/88

راه

درخت

گياه

نمن

0/76 0/77
0/97
0/84
0/83 0/92
0/92
0/86
0/75 0/74
0/91
0/82
دقت کلي %89/2 :ضریب کاپا0/863 :

دقت کلي نتـای حـدود  89درصـد و ضـریب کاپـا
حــدود  0/86اســت .بــا توجــه بــه پي يــدگي منطقــة
مطالعهشده ،دقت بهدستآمده مناسب ارزیابي ميشـود.
مجموعة کالس گياهي با دقت با یي طبقهبنـدی شـد،
اما کالس نمن و کالس درخت دارای اخـتالط طيفـي
هســتند .کــالس خــودرو و اتوبــوس بــا دقــت بــا یي
طبقهبندی شد .این دو کالس از لحاظ طيفـي و شـکلي
بــا کــالس ســاختمان تشــابهات فراوانــي دارنــد ،امــا
بهکارگيری مدل رقـومي سـطح زمـين در طبقـهبنـدی
ساختمانها و ویهگيهای مفهومي در دو کالس خـودرو
و اتوبوس ،اختالط ميان این کالس ها را بسـيار کـاهش
داده است .دقت کاربر کالس ساختمان  88درصد است.
نخستين علت این امر اخـتالف زمـاني تهيـة دادههـای
مدل رقومي سطح زمين با تاریخ برداشت تصویر اسـت،
که در آن فاصـله تغييراتـي در سـاختمانهـای منطقـه
ایجاد شده است .علت دو نيز تـراکم بـا ی بخشـي از
منطقة مطالعهشده است که باعـث اخـتالط کـالس راه
فرعي و کالس ساختمان شده است.

خاک لخت-فضای
باز
0/89
0/97
0/86

ساختمان کالس/دقت
 0/94دقت توليدکننده
دقت کاربر
0/88
کاپا
0/92

 -3-2استخراج اشیای کاربری اراضی
همان طور که پيش از این اشاره شد ،در پهوهش حاضـر
از کالس راه اصلي بهعنـوان مـرز جداکننـدة واحـدهای
اصلي کاربری اراضي یا اشيای کـاربری اراضـي اسـتفاده
ميشود .در شکل  -8نپ ،اشيای ادغا شدة کـالس راه
اصلي نمایش داده شـدهانـد .همـانطـور کـه در شـکل
پيداست ،فر مـورد انتظـار اشـيای کـاربری اراضـي در
قسمت سـياهرنـ تصـویر آشـکارا مشـاهده مـيشـود.
قسمت حاشيهای نواحي راه اصلي پوشيده از درختهای
پهناور است .در قسمتهای کـم عـرج راه ،وجـود ایـن
درختان باعث استخراج نامناسـب راه و درنتيجـه ایجـاد
گسستگي در برخي بخشهای راه شـده اسـت .ازایـنرو
پيش از اسـتخراج اشـيای کـاربری اراضـي ،ز اسـت
برخي عمليات پيش پردازش روی اشيای راه اصلي اجـرا
شوند تا گسستگيهای موجود برطـرف شـود .در شـکل
 -8راست ،راه اصليِ اصالح شده و اشـيا (یـا واحـدهای)
کاربری اراضي استخراجشده نمایش داده شده است.
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صنعتي ،حمل ونقل و فضای بالاستفاده نيز بـه سيسـتم
کالسي نو  2افزوده شد .در طبقهبندی کاربری اراضي،
دو سيستم کالس نـو ( 1غيرترکيبـي) بـا  6کـالس و
سيســتم کــالس نــو  2بــا  11کــالس ترکيبــي و
غيرترکيبي ،در فرایندهای بعـدی طبقـهبنـدی کـاربری
اراضي آناليز ميشـوند .یکـي از مهـمتـرین مزیـتهـای
سيســتم کالســي نــو  ،2امکــان جداســازی برخــي
زیرکالس های تجاری یا اداری است .بهعنـوان مثـال در
ناحية دانشگاهي عموما نسبت فضای سبز و فضـای بـاز
با ست و در عين حال نسـبت فضـای سـاختماني هـم
با ست .در سيستم کالسي نو  ،2ناحية دانشـگاهي در
محدودة کالسي تجاری ـ فضای سبز قـرار مـيگيـرد و
ناحية تجاری (اداری) با کـاربری بـازار و فروشـگاههـا در
کالس تجاری ـ مسکوني طبقـهبنـدی مـيشـود .نـواحي
صنعتي نيـز در ایـن سيسـتم کالسـي مـيتواننـد شـامل
کارخانهها ،کارگاههـا و حتـي نـواحي نظـامي باشـند کـه
خصوصياتي شبيه به نواحي صنعتي دارند.

شکل  .8واحدهای مکاني کاربری اراضي
(سمت راست :اشيای کاربریاراضي تصحيحشده  ،سمت نپ  :راه
اصلي طبقهبندیشده)

در کشورهای مختلا ،استانداردهای گوناگوني برای
تهية نقشههای کاربری اراضـي وجـود دارد .در کارهـای
اندکي که در حوزة کاربری اراج بهوسيلة آناليز خودکار
تصاویر سنجش از دور انجا شده اسـت ،پرکـاربردترین
کالس ها کـه کمتـرین ميـزان وابسـتگي را بـه منطقـة
مطالعهشده دارند 5 ،کالس مسـکوني ،تجـاری (اداری)،
حمل ونقل ،صنعتي و فضای سبز (یـا فضـای تفریحـي)
وجود دارد .در پهوهش حاضر منظور از کـالس تجـاری،
نواحي شامل کاربریهای تجاری و اداری و م سسـات و
سازمانها به صورت همزمان است.
همانطور که پـيش از ایـن اشـاره شـد ،در منطقـة
مطالعهشده نواحي بدون استفادة زیادی با ابعـاد بـزرگ
وجود دارد و در این سيستم کالسي نيز کالس دیگـری
به نـا فضـای بالاسـتفاده وجـود دارد .از ایـن پـس در
پهوهش حاضر این سيستم 6کالسـه ،سيسـتم کالسـي
نو  1ناميده مي شود .ساختار کالسي نو  1عمومـا در
نواحي شهری توسعهیافته تعریا ميشود .در کشورهای
درحالتوسـعه بـهدليـل رشـدنيـافتگي سـاختاریافته در
شــهرها ،واحــدهای کــاربری اراضــي عمومــا از ترکيــب
کالسهای نو  1ایجاد ميشوند .پيشبيني ميشـود بـا
توجه به شرایط منطقة مطالعـهشـده ،سيسـتم کالسـي
دو (نــو  )2در آن برقــرار باشــد .کــالسهــا در ایــن
سيستم شامل تجـاری (اداری) ـ مسـکوني ،مسـکوني ـ
فضای سـبز ،تجـاری (اداری) ـ فضـای سـبز ،تجـاری ـ
صنعتي ،فضـای بالاسـتفاده ـ فضـای سـبز و صـنعتي ـ
فضــای ســبز اســت .بــا بررســي منطقــه ،ننــدکالس
غيرترکيبي شامل کالس هـای مسـکوني ،فضـای سـبز،

 -4-2طراحی فضای ویژگی مفهومی
بهمنظور طبقهبندی اشيای کاربری اراضـي نظيـر اشـيای
پوشش اراضي ،ميبایست مشخصات کالسهـای کـاربری
اراضي از طریق مجموعهای از ویهگيها تشریح شوند .امـا
نکته اینجاست کـه ماننـد طبقـهبنـدی پوشـش اراضـي،
ویهگيهای معمـول ،توانـایي جداسـازی اشـيای کـاربری
اراضي را ندارند ،زیرا اشيا در این سـطح فاقـد مشخصـات
طيفي ،هندسـي یـا بـافتي مشخصـي هسـتند .تنهـا راه
طبقهبندی اشيای کاربری اراضي ،بهکارگيری ویهگيهای
مفهومي براساس شناخت زیراشـيای پوشـش اراضـي آن
است .بهعنوان مثال در فضـای سـبز و تفریحـي ،نسـبت
فضای گياهي در مقایسه با سایر کالسها با تر اسـت ،یـا
در واحدهای تجاری بهدليل اهميت بيشتر سـطح زمـين،
نسبت فضای ساختماني با تر اسـت .بـه همـين ترتيـب
ویهگي های مفهومي دیگر را نيز مـيتـوان بررسـي کـرد.
جدول  4فهرست تما ویهگيهای مفهومي طراحـيشـده
برای طبقهبندی کاربری اراضي را نمایش ميدهد.
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جدول  .4فهرست ویهگيهای مفهومي کاربری اراضي
 )1تعداد ساختمانها

 )2ميانگين مساحت ساختمانها

 )3درصد ساختمانهای یک طبقه

 )4درصد ساختمانهای دوطبقه

Building

 Area of
i

number of building spatial unit

1

 )5درصد ساختمانهای بيش از دوطبقه

( FAR )6نسبت مساحت سطح سقاها)

Building

MBA 

 Area of
i

Area of spatial unit

GCR2 )7

 Area of Green Object

Vegetation

i

Area of spatial unit

GCR 

FAR 

 )8درصد مساحت فضای سبز نمني به کل فضای سبز

 )9درصد مساحت فضای سبز درختي به کل فضای سبز

OCR3 )10

 )11معيار فاصله نسبت به مرکز شهر برای نواحي مسکوني یا تجاری یا صنعتي

 )12معيار فاصله نسبت به راههای اصلي مشخص و نامشخص ازطریق پهنای راه

i Area of Building
Area of spatial unit

OCR  1 

 )13ویهگي وجود استخر یا سطوح آبي (محتمل برای فضای تفریحي)

 )14نسبت وجود خاک لخت ()BsAR

 )15بزرگترین فضای خالي یا خاک لخت در منطقه

 )16درصد وجود راهها در ناحية مربوط به راههای فرعي

 )17محاسبة نسبت وجود سایهها در منطقه

 )18درصد سایههای مجاور به یک ساختمان

 )19درصد سایههای مجاور به یک درخت

 )20محاسبة ماکزیمم سایههای ساختماني در یک منطقه

 )21ماکزیمم سایة درختي

 )22ویهگي ميانگين مساحت سایههای ساختماني یک پارسل

 )23ویهگي ميانگين قبل برای سایههای درختي

 )24ویهگي انحراف استاندارد در مقادیر ارتفاعي ساختمانها در ناحيه

 )25ویهگي بزرگترین ارتفا ساختماني در ناحيه

 )26دامنة ارتفاعي منطقه (اختالف بزرگترین ساختمان و کوتاهترین)

 )27ميانگين شيب منطقه

 )28ميانگين  Aspectمنطقه

 )29انحراف استاندارد شيب

 )30انحراف استاندارد جهت شيب

 )31درصد راهها با پهنای کمتر

 )32انحراف استاندارد منطقه در یة DEM

 )33ماکزیمم تکه نمني منطقه

 )34ماکزیمم تکه درختي منطقه

 )35بهکارگيری ميانگين  NDVIیک ناحيه

 )36درصد درختهای جداافتاده و منفرد به کل درختان

 (37نسبت مساحت درختان

 )38تعداد ماشينهای کشاشده

Bare Soil

 Area of
i

Area of spatial unit

BsAR 

بهکارگیری ویژگیهای مفهومی شاخصی شئمبنا در سطح کاربری اراضی
 )39ترکيب GCR/FAR

 )40نسبت تعداد ماشينها به مساحت واحد

 )41نسبت مساحت خانهها به مساحت فضای سبز ناحيه

 )42نسبت مساحت فضای مسکوني به مساحت فضای باز (غيرمسکوني)

 )43نسبت فضای سبز به فضای باز (فضای غيرمسکوني)

 )44نسبت فضای راه به فضای باز

 )45نسبت مساحت ماشينها داخل ناحيه به مساحت فضای راه

 )46نسبت راه فرعي به کل راه

 )47ميانگين ارتفا ساختمانهای یک ناحيه

 )48ميانگين ارتفا ساختمانهای یک ناحيه ضربدر درصد مساحت ساختمانها

 )49ویهگي درصد مناطق بدون حضور اشيای ارتفاعي مثل درخت و ساختمان

 )50درصد ساختمانهای یکطبقه به کل ساختمانها

 )51درصد ساختمانهای یکطبقه به کل ساختمانها

 )52درصد ساختمانهای یکطبقه به کل ساختمانها

 )53تعداد ساختمانها تقسيم بر مساحت پارسل

 )54درصد مرز مشترک با راههای اصلي و شلوغ

 )55ميانگين اندازة ساختمانها

1. Floor Area Ratio
2. Green Coverage Ratio
3. Open space Coverage Ratio
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شکل  .9ویهگيهای مفهومي طراحيشده و استخراجشده در سطح کاربری اراضي

مختلا را امکانپذیر ميسازند ،طراحي شوند .ازآنجاکـه
ویهگي های مفهومي برمبنـای اصـول منطقـي طراحـي

در مرحلة طراحي هریک از این ویهگيهـا ،کوشـش
شده است تا ویهگيهایي کـه تمـایز ميـان کـالسهـای
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ویهگيهای مفهومي طراحيشده ،انتخـاب ویهگـيهـای
مفهومي بهينه ضروری بهنظر ميرسد .برای انجـا ایـن
کـار از الگـوریتم بهينـهسـازی Sequential Feature
 Forward Selectionبراساس معيار اقليدسي بـرای هـر
دو سيستم کالسي یادشدة کاربری اراضي استفاده شده
اســت ) .(Marcano-Cedeno et al., 2010شــکل 10
مراحل بهينهسازی را نمایش ميدهد.
فضــای ویهگــي ورودی بــه ایــن آنــاليز  47ویهگــي
مفهومي کاربری اراضي است .نتای بهينهسازی برای هر
دو سيستم کالسي در جدول  5نمایش داده شده است.
ترتيب ویهگيهای مفهومي براساس کاهش اثر ویهگيها
در ميزان جداپذیری ميان کـالسهـای کـاربری اراضـي
اســت .در شــکل  11نمــودار رونــد جداپــذیری ميــان
کالسها با افزایش ابعاد فضای ویهگي نشـان داده شـده
است.

شده اند ،کمترین ميـزان وابسـتگي بـه منطقـه در ایـن
ویهگــيهــا وجــود دارد .در جــدول  4امکــان اســتخراج
ویهگيهای  54 ،53 ،13 ،12 ،11 ،1و  55بهدليل نـو
منطقــه ،دادههــای اســتفادهشــده و مــدل متــراکم
ســاختمانهــا ،فــراهم نشــد .بــرای اســتخراج اغلــب
ویهگي های فوخ به دادههای ليدار برای استخراج دقيـق
ساختمانها نياز است ،گرنه حتي با این شرایط نيز این
ویهگي ها بهدقت حاصل نميشوند .شکل  9ویهگيهـای
مفهومي طراحيشده را در سطح کاربری اراضي نمـایش
ميدهد.
 -5-2بهینهسازی فضای ویژگی مفهومی
ویهگيهای مفهـومي طراحـيشـده ،هریـک بـه نحـوی
قابليت مناسبي را برای تفکيکپذیری ميان کالسهـای
مختلا برقـرار مـي سـازند .بـا توجـه بـه تعـداد بـا ی

جدول  .5نتای بهينهسازی فضای ویهگي کاربری اراضي برای دو سيستم کالسي  1و  2با بهکارگيری روش

SFFS

جدول  .5نتای بهينهسازی فضای ویهگي کاربری اراضي برای دو سيستم کالسي  1و  2با بهکارگيری روش
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شکل  .11نتای نمودار بهينهسازی فضای ویهگي مفهومي با استفاده از الگوریتم

SFFS

شکل  .12ردیا با -راست :نتيجة طبقهبندی روش مينيمم فاصله ،بدون اعمال پارامتر (راست) ،با اعمال ( Max Stdev From Meanنپ)؛
ردیا با – نپ :روش ماها نوبيس ،بدون اعمال پارامتر اوليه (راست) ،با اعمال( Max Distance Error=0.1نپ)؛ وسط -راست :نتيجة روش
ماشينهای بردار پشتيبان و پارامترهای مرتبط ،وسط – نپ :نتای روش شبکة عصبي ( 10بار تکرار) ،ردیا پایين :نتای طبقهبندی با روش
 ،Binary Encodingبدون پارامتر (راست) ،با پارامتر حد آستانه 0/85

نو  1استفاده شـد .نتـای ایـن روشهـا در شـکل 12
321
نمایش داده شده است.
نتای حاصل از این ارزیابيها نشان ميدهند کـه بـا
اعمال پارامترهای کنترلي روشهای طبقهبندی ،بخـش
وســيعي از اشــيای کــاربری اراضــي طبقــهبنــدینشــده

بهينهسازی انجـا شـده براسـاس ارائـه نمونـههـای
آموزشي در منطقهای خارج از منطقة بررسيشده ،انجا
شد .با استفاده از این نمونههای آموزشـي از روشهـای
ســنتي طبقــهبنــدی مينــيمم فاصــلهMahalanobis ،
 ،Distanceمتوازیالسطوح ،1رمزگذاری دودویي ،2شبکه
عصبي و ماشينهای بردار پشتيبان 3برای ارزیابي اوليـة
نتای طبقهبندی کاربری اراضـي روی سيسـتم کالسـي

1. Parallelepiped
2. Binary Encoding
3. Support Vector Machines
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هر شي  ،نزدیـکتـرین نمونـه از هـر کـالس بـه شـي
موردنظر انتخاب مي شود .در مرحلة بعد ،تـاب عضـویت
گوسين با مرکزیت شي نمونه برای همة کالسها و هر
ویهگي ،براساس مشخصات آماری (ميـانگين و انحـراف
معيار) فضای نمونة هر کالس ،طراحي ميشـود (شـکل
 -13الا و رابطه  .)5برای هـر شـي مقـادیر عضـویت
نســبت بــه کــالسهــای مختلــا در ویهگــي مــوردنظر
محاسبه مـي شـود (شـکل  -13ب) .در نهایـت اپراتـور
منطقي  Andمحاسـبة مقـادیر عضـویت شـي بـه هـر
کالس را از بين مقادیر عضـویت شـي در ویهگـيهـای
مختلا کالسي انجا ميدهد .درنهایت اپراتـور منطقـي
 Maxبرای اختصا کالس نهـایي بـه شـي مـوردنظر
بهکار گرفته ميشود.
رابطه ()5

(واحدهای سياهرن ) باقي ميماننـد .ایـن اشـيا عمومـا
جز آن دسته از واحدهای کاربری اراضي هستند که در
سيستم کالسي نو  2در کـالسهـای ترکيبـي تعریـا
شدهاند .از دیگر نتای این آناليز اختالط و شباهت با ی
دو کالس مسکوني و تجربي در فضای ویهگـي مفهـومي
اســت .بــه علــت مشــابهتهــای بــا ی دوبــهدو ميــان
کالسهای گوناگون کـاربری اراضـي در فضـای ویهگـي
مفهــومي ،پي يــدگي واتــي کــاربری اراضــي و بافــت
ناهمگون و ساختارنيافتة شـهری منطقـة مطالعـهشـده،
روش های فوخ امکان ارائه نتای مسـتحکمي را ندارنـد.
بهنظر مي رسد مرز ميـان کـالس هـای کـاربری اراضـي
دارای ماهيــت فــازی اســت ( .)Zhan et al., 2003بــر
همــين اســاس اســتراتهی فــازی براســاس ویهگــيهــای
مفهــومي بهينــه بــرای طبقــهبنــدی کــاربری اراضــي
پارسلمبنا پيشنهاد مـيشـود .در ایـن مطالعـه از روش
نزدیکترین همسایة فـازی بـرای طبقـهبنـدی کـاربری
اراضـــي پارســـلمبنـــا بهـــره گرفتـ ـه شـــده اســـت.
طبقهبندی کنندة نزدیـکتـرین همسـایة فـازی ،مقـدار
عضویت بين صفر و یک را برمبنای فاصلة فضای ویهگي
شيئي که آناليز مي شود نسبت به نزدیکترین نمونه در
کالس هدف ارائه ميکند .در این روش برای طبقهبندی

 (x  e)4 
f (x; ,o)  exp 

2
 z


در شکل  14نتيجة طبقه بندی روش نزدیـک تـرین
همسایه فازی برای سيستم کالسي نو  1نمـایش داده
شده است.

ب (تواب عضویت در یک بعد برای نسبتدادن کالس به یک شئ)

شکل -13الا (تاب عضویت طراحيشده بهوسيلة طبقهبندیکنندة
نزدیکترین همسایه)

شکل  .14نتيجة طبقهبندی نزدیکترین همسایة فازی در سيستم کالسي نو 1
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شکل  .15نتيجة طبقهبندی نزدیکترین همسایة فازی با بهينهسازی فضای ویهگي در سيستم کالسي نو 2

اما نتای برای کالس های حملونقل و فضای بـدون
اســتفاده ننــدان رضــایتبخــش نيســتند .پراکنــدگي
خصوصيات کالس های تجاری و مسـکوني باعـث شـده
است که بخش اعظم منطقة مطالعـه شـده بـه ایـن دو
کالس طبقهبندی شوند .شکل  15نتيجـة طبقـهبنـدی
روش نزدیکتـرین همسـایة فـازی را بـههمـراه تصـویر
مرج تهيه شده براسـاس نقشـة مرجـ بـرای سيسـتم
کالسي نو  2نمایش ميدهد.
نتای این روش نيز دقت نسبتا مناسب طبقهبنـدی را
نشان ميدهند .بـا مقایسـة نتيجـة طبقـهبنـدی فـازی و
نقشهمرج  ،دقت بسيار با ی نتای حاصل ميشود .دقت
کلي طبقهبندی فازی براسـاس سيسـتم کالسـي نـو 2
بدون درنظرگرفتن م لفة فاکتور مساحت اشيا ،حدود 82
درصد و با اعمال وزن مسـاحت اشـيا 85 ،درصـد اسـت.
بيشترین خطاهـا براثـر مشـابهت دو کـالس مسـکوني و
مسکوني ـ تجاری و نيز فضای تجـاری ـ فضـای سـبز بـا
فضای مسکوني ـ فضای سبز اتفاخ افتـاده اسـت .بـدیهي
است که دو زوج کـالس فـوخ بيشـترین شـباهت را در
سيستم کالسي نو  2دارند .کالس حملونقل و فضـای
بدون استفاده ،با ترین دقت را ميان کالسهای کاربری
اراضي دارند .ویهگي ( 45نسبت تعداد وسایل نقليـه بـه
مساحت فضای راه در یک پارسل) قابليت تفکيکپذیری
مناســبي بــرای کــالس حمــلونقــل دارد .ویهگــي 49
(ویهگي درصد مناطق بدون حضور اشيای ارتفاعي نظير
درخت و ساختمان) تفکيک پذیری مناسبي برای کالس
فضای بدون استفاده دارد.

 -3بحث و نتیجهگیری
ازآنجاکه کالسهای کاربری اراضي را نميتـوان بـهطـور
مستقيم از اطالعات سنجش از دور استخراج کرد ،نتای
اطالعات کاربری اراضـي همـواره بـا عـد قطعيـتهـای
فراوان همراه است .بهترین روش برای مدل سـازی ایـن
عد قطعيت ،استفاده از روش فـازی اسـت .بـهطـورکلي
طي فرایندهای گوناگون برای رسـيدن بـه طبقـهبنـدی
کاربری اراضي ،دقت هر یک از مراحل ،سهمي در نتای
نهایي دارد .بهنظر ميرسد یکي از مهمتـرین گـا هـا در
اجرای طبقهبندی کاربری اراضي داشتن یک طبقهبندی
پوشش اراضي دقيق و مستحکم و بـا جزئيـات کالسـي
با ست .روشهای شي مبنا نيـز بـرای انجـا ایـن کـار
بسيار مناسبانـد .بـهکـارگيری فراینـد سلسـلهمراتبـي
پوشــش اراضــي و کــاربری اراضــي ،جــز بــا اســتفاده از
آناليزهای شي مبنـا امکـانپـذیر نيسـت .در طراحـي و
استخراج ویهگيهای مفهومي از ویهگيهایي با کمتـرین
ميزان وابستگي به منطقة در حال بررسي و نيز کمترین
دانش بومي استفاده شد .بدیهي است با اعمـال ایـن دو
معيار ميتوان ویهگيهای دیگری را نيز به فضای ویهگي
مفهومي موجود افزود .با اضـافه شـدن اطالعـات ورودیِ
بيشتر از قبيل اطالعات ارتفاعي ليدار در نندین پالس،
ميتوان عالوه بر افزایش قابليت ویهگـيهـای مفهـومي،
سيستم طبقه بندی پوشش اراضي بـا جزئيـات کالسـي
بيشتری را برای استخراج ویهگي هـای مفهـومي جدیـد
طراحي و پيادهسازی کرد .در طبقهبندی کاربری اراضي
ميتوان از روشهای نظارتشدة هوشمند و غيرهوشمند
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Analysis of Remote Sensing Data for GIS-

 بـدیهي.با استفاده از ویهگي های مفهومي نيز بهره بـرد
است در این صورت نمونـه هـای آموزشـي کـافي بـرای
 صرفنظـر از.آموزش الگوریتم طبقهبندی ضروری است
نتای نهایي طبقـهبنـدی فـازی و درجـههـای عضـویت
 ویهگيهای،هریک از کالس ها در اشيای کاربری اراضي
مفهومي طراحيشده بهطور مسـتقل قابليـت بـا یي در
بهکارگيری در سيستمهای تصميمگيری در حـوزههـا و
 به کارگيری سيستم کالسي نـو.سطوح گوناگون دارند
 جدای از انطباخ بهتر با شرایط منطقـة مطالعـهشـده2
 با افزایش تعداد.نند مزیت دیگر را نيز به دنبال داشت
 پراکنــدگي2 کــالسهــا در سيســتم کالســي نــو
 در سيسـتم1 خصوصيات کالسهای اصلي در سيسـتم
 کاهش ميیابد؛ ازاینرو تمایز با تری را ميتـوان2 نو
. ایجاد کرد2 ميان کالسهای نو

ready Information, ISPRS, Journal of
Photogrammetry & Remote Sensing 58,
PP. 239– 258.
Canny, J.A., 1986, Computational Approach to
Edge detection, IEEE Trans. Pattern Anal.
Mach. Intell. 8, PP. 679–698.
Chen K., 2002, An Approach to Linking
Remotely Sensed Data and Areal Census
Data, International Journal of Remote
Sensing, 23(1), PP. 37-48.
Chen, D., Stow, D.A., and Gong, P., 2004,
Examining

the

Effect

of

Spatial

Resolution and Texture Window Size on
Classification

Accuracy:

An

Urban

 منابع-4

Environment Case, International Journal of
Remote

Sensing,

Vol.

25,

No.

Baatz, M. and Schaepe, A., 2000, Multiresolution

11,

Segmentation – an Optimization Approach

PP. 2177-2192.

for

Informationsverarbetung

Cover to Land Use: A Method for

Multi-scale

Image

XII,

Heidelberg,

Germany, PP. 24-29.

Efficient Land Use Mapping Over Large
Areas, Professional Geographer, Vol. 53,

Barnsley, M.J., and Barr, S.L., 1996, Inferring

No. 2, PP. 275-289.

Urban Land Use from Satellite Sensor
Images

Clarke, L.P., Velthuizen, R.P., Camacho, M.A. et

Photogrammetric

Bauer, T., and Steinnocher, K., 2001, Per-parcel

Cleve, C., Kelly M., Kearns, F.R., Moritz, M.,

Land use Classification in Urban Areas

2008, Classification of the Wildland–

Applying

Urban Interface: A comparison of Pixel-

a

Rule-based

Technique,

GeoBIT/GIS, Vol. 6, PP. 24-27.

and Object-Based Classifications Using
Photography,
and

Spatial

No. 8, PP. 949-958.

PP. 343–368.

Environment

Kernel-based

Engineering & Remote Sensing, Vol. 62,

and applications, Magn. Reson. Imag. 13,

Aerial

Using

Reclassification,

al., 1995, MRI Segmentation: methods

Computers,

Quality

Segmentation, In Angewandte Geographische

Cihlar, J., and Jansen, L.J.M., 2001, From Land

High-resolution

High

Benz Ursula C., Hofmann P., Willhauck G.,

Urban

Lingenfelder I., Heynen M., 2004, Multi-

Systems 32, PP. 317–326.

resolution,

 ایرانGIS سنجش از دور و
1393  بهار  شماره یکم سال ششم

66

Object-oriented

Fuzzy

طبقهبندی کاربری اراضی برمبنای ویژگیهای مفهومی و مدل گامبهگام طبقهبندی پوشش اراضی

Definiens Developer Software User Guide, 2003.

Herold, M., Liu, X.H., and Clarke, K.C., 2003,
Spatial Metrics and Image Texture for

Forouzanfar M., Forghani N., Teshnehlab M.,
2010,

Parameter

Optimization

Mapping Urban Land Use, Photogrammetric

of

Engineering & Remote Sensing, Vol. 69,

Improved Fuzzy C-means Clustering
Algorithm

for

Brain

MR

No. 9, PP. 991-1001.

Image

Segmentation, Engineering Applications of

Lackner, M., Conway, T.M., 2008, Determining

Artificial Intelligence 23, PP. 160–168.

Land-use Information from Land Cover
Through an Object-oriented Classification

Gholoobi M., Tayyebi A., Taleyi M., Tayyebi

of IKONOS Imagery, Canadian Journal of

A.H., 2010, Comparing Pixel Based and

Remote Sensing 34 (2), PP. 77-92.

Object Based Aproaches in Land Use
Areas.

Mathieu R., Freeman C., Aryal J., 2007, Mapping

the

Private Gardens in Urban Areas Using

Photogrammetry, Remote Sensing and Spatial

Object-oriented Techniques and Very High-

Information Science, Volume XXXVIII, Part

Resolution Satellite Imagery, Landscape and

8, Kyoto Japan 2010, Commission WG

Urban Planning 81, PP. 179–192.

Classification
International

in

Mountainous

Archives

of

VIII/8 – Land, PP. 789-794.
Pohle, R., Toennies, K.D., 2001, Segmentation of
Gholoobi M., Valadan Zouj, M.J, Mokhtarzade,

Medical Images Using Adaptive Region

M., Object based Classification of Large

Growing, Proc. SPIE Med. Imag., Vol. 4322.

Scale Satellite Images from Complicated
Urban Areas for Land Cover map

Samadzadegana F., Azizia A., Hahnb M.T.,

Production Based on a New Hierarchical

Lucasa C., 2005, Automatic 3D Object

Model, Iranian Remote Sensing & GIS.

Recognition and Reconstruction Based on
Neuro-fuzzy Modeling, ISPRS Journal of

Gholoobi M., Valadan Zouj, M.J., Mokhtarzade,

Photogrammetry & Remote Sensing 59,

M., 2012, Urban, Land Use Classification

PP. 255– 277. Received 25 November 2004;

Using Knowledge Based Object Oriented

received in revised form 20 February 2005;

Based on Conceptual Class Relations,

accepted 22 February 2005.

Geometrics

International

Conference,.
Suzuki, H., Toriwaki, J., 1991,

Tehran-Iran 2011, 2012.

Automatic

Segmentation of Head MRI Images by
Herold M., Scepan J., Müller A., Günther S.,
2002,

Object-oriented

Mapping

Knowledge Guided Thresholding, Comput.

and

Med. Imag. Graph. 15, PP. 233–240.

Analysis of Urban Land use/cover Using
IKONOS Data, Proceedings of 22nd

Syed, S., Dare, P. and Jones, S., 2005,

EARSEL Symposium “Geoinformation for

Automatic of Land Cover Features with

European, wide integration, Prague, June.

High Resolution Imagery and LiDAR
Data: An Object Oriented Approach,

 ایرانGIS سنجش از دور و
1393  بهار  شماره یکم سال ششم

67

محسن قلوبی و همکاران

Proceedings

of

SSC

2005

Spatial

Integration of Remote Sensing and GIS,

Intelligence, Innovation and Praxis: The

International Archives of Photogrammetry

national biennial Conference of the Spatial

and Remote Sensing, Vol. XXXIII, Part B7,

Sciences Institute, September, Melbourne,

Amsterdam.

Australia.
Zhang, Q., and Wang, J., 2003, A Rule-based
Zadeh, L.A., 1965, Fuzzy Sets, Journal of

Urban Land use Inferring Method for

Information and Control 8 (3), PP. 338–353.

Fine-resolution Multispectral Imagery,
Canadian Journal of Remote Sensing, Vol.

Zhan

Qingming,

2003,

Ph.D.

Thesis:

A

29, No 1, PP. 1-13.

Hierarchical Object-based Approach for
Zhou W., Huang G., Troy A., Cadenasso M.L.,

Urban Land use Classification From
Remote

Sensing

Data,

International

2009,

Object-based

Land

Cover

institute for geo-information science and

Classification of Shaded Areas in High

earth observation ITC.

Spatial Resolution Imagery of Urban
Areas: A comparison Study, Remote

Zhan, Q., Molenaar, M., Gorte, B., 2007, Urban
Land

Use

Classes

With

Sensing of Environment 113, PP. 1769–1777

Fuzzy
.

Membership and Classification Based on

 ایرانGIS سنجش از دور و
1393  بهار  شماره یکم سال ششم

68

