اس

زمین شناسی
*2

پریسا بیرانوند ،1علی حسینقلی زاده

 7کارشناس ارشد سنجشازدور و سیستمهاي اطالعات مکاني  -دانشکده جغرافیا  -دانشگاه خوارزمي تهران
p.beyranvandgis@gmail.com

2دانشجوي دکتري سنجشازدور و سیستمهاي اطالعات مکاني  -دانشکده جغرافیا  -دانشگاه خوارزمي تهران
ali.hosinzade.khu@gmail.com

(تاريخ دريافت مرداد  ،7931تاريخ تصويب خرداد )7931

چکیده
مسئله ي تهیه نقشه واحدهاي زمین شناسي در طي يک روند رو به بهبود  ،امروزه به نقطه اي رسیده است که آشکارسازي و طبقه
بندي واحدهاي زمین شناسي به کمک سنجش از دور ابرطیفي انجام مي شود .در اين پژوهش با استفاده از تصوير فراطیفي سنجنده
هايپريون ،مربوط به منطقه خ رم آباد واقع در استان لرستان  ،و به کارگیري الگوريتم هاي طبقه بندي نظارت شده Spectral Angle
 Mapperو  Binary Encoding Classificationدر تشخیص و تفکیک واحدهاي زمین شناسي صورت گرفته است .پس از انجام پیش
پردازش هاي الزم ،تبديل  MNFو الگوريتم PPIبه ترتیب براي ک اهش داده و استخراج پیکسل هاي خالص بر روي تصوير اعمال شد .از
همپوشاني پیکسل هاي خالص با واحدهاي زمین شناسي و داده هاي زمیني  ،طیف میانگین براي هر عضو استخراج گرديد سپس اين
اعضاي خالص به عنوان ورودي جهت الگوريتم هاي ذکر شده فوق استفاده و طبقه بندي تصوير صورت پذيرفت .بررسي هاي میداني انجام
شده و نمونه برداريهاي زمیني (در نقاط ارائه شده توسط روش نقشه بردار زاويه طیفي و  )BECمؤيد برتري روش  SAMدر تفکیک
واحدهاي زمین شناسي است .در نهايت با بررسي صحت الگوريتم ها از طريق محاسبه ماتريس خطا  ،دقت طبقه بندي هر روش به ترتیب
براي  )68/83( SAMو ( ، BEC)32/60مشخص گرديد که در پايان الگوريتم  SAMبا دقت کلي 68/83به عنوان بهترين الگوريتم طبقه
بندي معرفي گرديد.
واژگان کلیدی :تصاوير فراطیفي،

واحدهاي زمین شناسي ،اعضاي خالص MNF ، BEC،SAM ،

* نويسنده رابط

67

نشريه علمي -ترويجي مهندسي نقشهبرداري و اطالعات مکاني  ،دوره نهم ،شماره  ،4آذر ماه 7931

ارزیابی روشهای طبقه بندی  SAMو  BECبرای تفکیک واحدهای

ارزيابي روشهاي طبقه بندي  SAMو  BECبراي تفکیک واحدهاي زمین شناسي

 -1مقدمه
استفاده از فناوري دورسنجي و به کارگیري داده هاي
ماهواره اي اغلب موجب کـاهش هزينـه و افـزايش دقـت و
سـرعت مي شود ] .[7استفاده از اين فناوري در چند دهة
اخیر بـه مثابـة يکـي از مهـمتـرين ابزارهـاي کسـب
اطالعات ،توجه بسیاري از کارشناسان و متخصصان علوم
مختلف را به خود جلب کرده است؛ از جملة اين علوم مـي
تـوان به زمین شناسي ،معدن ،محیط زيست ،هواشناسي و
کشاورزي اشاره کرد .از اواخر دهه هشتاد میالدي و با
معرفي سنجنده هاي ابر طیفي ،گام بلندي در حوزه فناوري
سنجشازدور برداشته شد .سنجنده هاي ابر طیفي در
مقايسه با سنجنده هاي قديميتر چند طیفي ،دادههايي با
تفکیکپذيري طیفي بسیار باالتري تولید کرده و درنتیجه
امکان شناسايي بسیار دقیقتر عوارض زمیني را فراهم
ميآورند ] .[2ازآنجاييکه سنجنده هاي ابر طیفي به دلیل
استفاده از باندهاي طیفي بسیار زياد ،حجم فراواني داده
طیفي تولید ميکنند ،لذا استفاده از روشهايي که قادر به
پردازش و استخراج اطالعات ارزشمند از اين دادههاي
حجیم باشند نیز ضروري است .رابطه زمینشناسي و
سنجشازدور پیشینهاي قريب به سي سال دارد].[9
دقت بسیار باالي اطالعات طیفي ارائه شده توسط
سنجنده هاي ابرطیفي هوابرد و فضابرد منجر به افزايش
کارايي فناوري سنجش از دور در حوزه علوم زمین و
اکتشافات ذخاير اقتصادي معدني نسبت به گذشته گرديده
است] .[4يکي از مهمترين اهداف استفاده از سنجش از دور
ابرطیفي در زمین شناسي از گذشته تا به امروز تهیه نقشه
پراکندگي کانیها ،سنگ ها و کسب اطالعات از ترکیبات
سازنده سطح زمین با هدف اکتشافات ذخاير معدني است
چرا که سنجنده هاي ابرطیفي توانايي شناسايي کاني هاي
سازنده سطح زمین را با جزئیات خیلي بیشتري دارند][5
.نقشه هاي موجود واحدهاي زمن شناسي به طور معمول
به روشهاي سـنتي تهیـه شده است؛ در اين پژوهش سعي
بر اين است که از قابلیت هاي فناوري سنجش از دور در
تهیة اين نقشه ها بهـره گرفتـه شود.
تصاوير حاصل از فناوري سنجشازدور تأمینکننده
دادههاي کارآمدي است که براي استخراج اطالعات
موردنظر از آنها نیاز به پردازشهايي بر روي تصوير است.
در میان روشهاي مختلف سنجشازدور ،تکنیک
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طبقهبندي در تجزيهوتحلیل ،جداسازي و آشکارسازي
واحدهاي مختلف زمین شناسي جايگاه ويژهاي دارد
.طبقهبندي تصوير ،يکي از مؤلفههاي اصلي فرآيند
استخراج اطالعات موضوعي است که از طريق بررسي
رابطه بین اثر طیفي و کالسها يا طبقات مختلف حاصل
ميشود.در حقیقت فرآيند طبقه بندي تصوير ،تبديل داده
ها به اطالعات قابل درک است ].[1
قابل ذکر است که تهیه نقشه هاي زمین شناسي از
طريق فن آوري سنجش از دور،بسیار کم هزينه است؛ به
طوري که قیمت تمام شده آن در حدود يک دهم روش
هاي سنتي تهیه نقشه هاي زمین شناسي مي باشد].[1
در اين تحقیق الگوريتمهاي مورد استفاده بهصورت
نظارتشده استفاده گرديدهاند .ارزيابي الگوريتمهاي
نظارتشده تمام پیکسل و بررسي حاصل از اين الگوريتمها ما
را در بهبود طبقهبندي و يا آشکارسازي اهداف موردنظر ياري
خواهد کرد؛ يعني اينکه کداميک از الگوريتمها در تهیه نقشه
واحدهاي زمین شناسي از کارايي باالتري برخوردار است.

 -2پیشینه تحقیق
در زمینه ي استفاده از تصاوير ابرطیفي سنجنده
فضابرد هايپريون تاکنون پژوهش هايي در علوم کشاورزي،
اکتشاف کانسارها ،تفکیک واحدهاي سطحي زمین و ديگر
حوضه هاي علوم زمین صورت گرفته است .تعدادي از اين
پژوهش ها عبارتند از:
) BeiranvandPour&Hashim(2011کاربرد تصاوير
سنجنده هايپريون در تفکیک واحدها و تهیه نقشه زمین
شناسي را در نوار آتشفشاني ايران مرکزي بیان کرده اند].[8
رفاهي( ) 7937با استفاده از داده هاي سنجنده ي
استر در محدوده ي نقشه ي  7:25111اوغالنسر با
استفاده از تکنیک هاي مختلف سنجش از دوري نقشه
بردارزاويه طیفي ،کسر کمترين نوفه و روش هاي ديگر
اقدام به شناسايي و تفکیک دگرساني ها نموده و در نهايت
با اعتبارسنجي صحرايي دقت  31درصدي براي نقشه هاي
تهیه شده را مورد تائید قرار مي دهد].[3
ارغوانیان و همکـاران ( )7931بـا اسـتفاده از الگوريتم
هاي  1LSUو  SAMهاي به شناسايي نواحي داراي طال در

1 Linear Spectral Unmixing

اس

 -1-3منطقه پژوهش
منطقه موردمطالعه واقع در غرب کشور ايران ،استان
لرستان ،شهرستان خرمآباد واقعشده است شکل(.)7
خرمآباد ازنظر جغرافیايي در حدود

48° 23′ -48° 20′

طول جغرافیايي و  38° 43′ - 39° 06′عرض جغرافیايي
واقع است.

شکل  -7نمايي از ناحیه منتخب مطالعاتي در استان لرستان ،پلي گون
قرمز رنگ نمايانگر تصوير هايپريون محدوده مورد مطالعه واقع در
شهرستان خرمآباد است.

 -2-3زمین شناسی منطقه مورد مطالعه
وضعیت ساختماني -رسوبي استان معرف اين واقعیت
است که بخشهاي مختلف آن در طول زمان ويژگيهاي
زمینشناسي متفاوتي نسبت به هم پیداکرده و از هم
متمايز شده است لذا با توجه به فعالیتهاي تکتونیکي و
سبک ساختماني واحدهاي مختلف سن واحدها يا
حوضههاي رسوبي و نوع رسوبات مربوط به آنها و
همچنین فعالیتهاي ماگمايي و دگرگوني استان لرستان
بر اساس واحدهاي زمینشناختي و ساختماني ايران به سه
زون به شرح زير مي باشد:
الف ) زون زاگرس :زير زون زاگرس چینخورده
ب) زير زون زاگرس رو رانده يا مرتفع
ج ) زون سنندج -سیرجان
در منطقه مورد بررسي به شرح خصوصیات واحدهايي
ميپردازيم که در منطقه رخنمون دارند که از آن جمله
ميتوان به واحدهاي سنگ چینهاي موسوم به واحد
گچساران ،سروک ،بختیاري ،آسماري ،کشکان اشاره کرد.
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منطقة مشکین شهر واقع در شمال غرب ايران با اسـتفاده
از تصاوير هايپريون پرداختند] .[71بهـرام بیگـي و
همکـاران ( )7937بـا اسـتفاده از روش هـاي  SAMو
 PCAبـه اسـتخراج و سنگهاي کائولیني با تصاوير
ابرطیفي پرداختند و به اين نتیجه رسیدند که روش SAM
با دقت بهتـريي ايـن تفکیـک را انجام مي دهد].[77
بلواسي و همکاران( )7934در شناسايي مناطق داراي
مس منطقه قزل داش شهرستان خوي از تصاوير هايپريون
و روش هاي پیکسل مبنا استفاده کردند .نامبردگان به
دقت باالي روش پیکسل مبناي  SAMجهت شناسايي و
تفکیک اين مناطق با دقت باال اشاره کردند].[72
فري و همکاران ( )2111روش هاي طبقه بندي بر
اساس پیکسل شامل روش انـدازه گیـري زاويـة طیفـي
و بیشـترين شـباهت و همچنین روش تجزية طیفي ،به
طبقه بندي تصوير  AVIRISمربوط به يک منطقة
کشاورزي پرداختند.
نگهباني نیز در سال  7935به بررسي و ارزيابي
الگوريتم هاي شناسايي اهداف در تصاوير ابر طیفي،
بهمنظور آشکارسازي مواد معدني پرداخت .او در تحقیق
خود به بررسي و ارزيابي الگوريتم هاي شناسايي اهدافکه
براي تمايز بین اهداف از زمینه ي ،از مشخصه طیفي مواد
استفاده مي کنند ،پرداخت.
لي و همکاران) (2174به منظور شناسايي منابع
معدني مبتني بـر پـردازش داده مبنـا ،در منطقـه اي در
غـرب چین تصاوير  ASTERرا با استفاده از الگوريتم
 SAMبه کار گرفتند و به اين نتیجه رسیدند که روش
هاي مبتني بر داده هـا ي  ASTERبـا اسـتفاده از
تصـاوير ابزاري قدرتمند براي استفاده در منابع معدني
کوچـک اسـت] . [79آمـر و همکـاران(  )2172با استفاده
از تصاوير سنجنده  ASTERو تصاوير راداري سنجندة
منطقه ،PALSARمنطقه اي در صحراي مرکزي مصر را
بررسـي و از روش هـاي  SAMو  SIDبراي طبقه بندي
زون هاي دگرساني مرتبط با طال استفاده کردند].[74
تحقیق حاضر سعي دارد تا با طبقهبندي و آشکارسازي
بر اساس طیفهاي بهدستآمده به شناسايي واحد هاي
زمینشناسي به کمک تصاوير ماهوارهاي هايپريون و
جداسازي واحدهاي زمینشناسي ،دقت نقشههاي تولیدي
را افزايش دهد.

 -3مواد و روش ها

ارزيابي روشهاي طبقه بندي  SAMو  BECبراي تفکیک واحدهاي زمین شناسي

جدول  -7معرفي مهمترين واحدهاي لیتولوژي موجود (اهداف
موردمطالعه) در محدوده موردمطالعه
رديف

عالمت

لیتولوژي

7

Plbk

کنگلومراي تودهاي سیماني با دگرساني شديد
و ماسهسنگ کمي هوازده با چینهبندي
متقاطع (واحد بختیاري)

2

Mgs

انیدريت،نمک،مارن خاکستري و قرمز بامیان
اليههاي گچ،آهک آرژيلیتي و آهک (واحد
گچساران)

9

EMas-sb

سنگهاي تفکیک نشده واحدهاي شهبازان و
آسماري

4

Pekn

کنگلومراي قرمز،ماسهسنگ و سلتستون (واحد
کشکان)

5

Ksv

سنگآهک خاکستري و آهک دولومیتي (واحد
سروک)

 -3-3داده های استفاده شده
تصوير ماهوارهاي  EO-1سنجندة هايپريون در اين
تحقیق در تاريخ  5سپتامبر  2171اخذ شده است که
داراي شماره مسیر  711و شماره رديف  91ميباشد .ابعاد
آن برابر با  7/65کیلومتر عرض و  735کیلومتر طول
ميباشد .مرکز اين منطقه و تصوير داراي مختصات 97
درجه و  91دقیقه و  11ثانیه شمالي و  41درجه و 59
دقیقه و  73ثانیه شرقي ميباشد.

 -4-3آماده سازی تصاویر ماهواره ای
 -1-4-3پیش پردازش داده های ماهواره ای
عملیات پیش پردازش الزم براي آماده سازي داده ها
شامل دو مرحلة کلي تصحیح راديومتريک و تصـحیح
هندسـي اسـت.
يکى از تصحیح هاي الزم براي داده هاى هايپريون،
تصـحیح ا ثر انحنـاى طیفـى در تصـوير اسـت کـه بـر اثر
فنـاوري تصويربردارى  Pooshbroomبه وجود آمده ،در تمام
داده هاي هايپريون وجود دارد ] [75تصحیح اين خطا به
روش تعديل میانگین ستون در فضاى راديانس در نرم افزار
 ENVIانجام گرفت .در اين روش ،براى هر باند منفرد داده
هـاى هـايپريون ،مقـدار میانگین هر ستون برابر با مقدار
میانگین باند گذاشته میشود نوارهـاى عمـودى 2از ديگر
خطاهاى موجود در تصاوير هايپريون است که برطرف کردن
آنها با استفاده از نرم افزار  ENVIانجام گرفت.داده هاي
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تصوير که به صورت عدد رقومي 9بود ،ابتدا به راديانس و
سپس به بازتابندگي 4تبديل شـد .مقـادير رقـومي
محصوالت سطح 7هايپريون ،راديانسهاي 71بیتي بود.
باندهاي  VNIRداراي ضريب مقیـاس  41اسـت و بانـدهاي
 SWIRضريب مقیاس 31دارد (در واحدµm/Wm2Sr1(.
بنابراين مطابق رابطة 7مقادير راديانس براي بانـدهاي ايـن
تصوير تصحیح شد:
()7
()2

VNIRL= Digital Number/40
SWIRL= Digital Number/80

تصحیح اتمسفرى سبب تبديل مقادير راديانس به مقادير
انعکاس در پیکسل مي شود .اطالعات انعکاس در مقايسه با
راديانس مطلوبیت بیشترى دارد؛ چراکه اطالعات انعکاسى در
همه جاى دنیا به طور نسبى مشابه است و بـه خصوصـیات
هر ماده بستگى دارد؛ در حالیکه اطالعات راديانس متفاوت
بوده ،از طريق شاخص هاى گوناگون اتمسفر تحت تأ ثیر
قـرار مي گیرد .تصحیح جوى تصوير هايپريون و تبديل
راديانس به بازتابندگى ،به کمک الگوي تصحیح اتمسفري
FLAASHدر نرم افزار ENVIانجام گرفت.
پس از تصحیح راديومتريک ،تصحیح هندسي نیز روي
تصاوير انجام گرفت .براي تصحیح هندسي تصـاوير از
نقـاط کنترل زمیني همچون تقاطع جاده ها و راهها که در
هر دو تصوير ماهواره اي هايپريون و  OLIبه طور واضح
نمايان بـود استفاده شد ،پس از انجام اين دو مرحله تصوير
براي انجام دادن روش هاي تحقیق آماده شد.
 -2-4-3پردازش تصاویر
پس از انجام مراحل پیشپردازش و تصحیح هندسي و
اتمسفري  ،تصوير  reflectanceايجادشده ميبايستي وارد
مرحله پردازش و استخراج اطالعات موردنیاز گردد ،که
مراحل کار در زير آمده است:
 -3-4-3انتخاب باند
از بین  242باند طیفي سنجنده هايپريون مورداستفاده در
اين تحقیق  ،تعداد  731باند کالیبره و منحصربهفرد ميباشند.
درصورتيکه باندهاي جذبي آب را حذف نمايیم و باندهايي که
داراي نويز فراوان ميباشند را هم بهصورت بصري شناسايي و
حذف کنیم تعداد 755باند وارد مرحله پردازش ميگردد.
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محدوده VNIR

13
39-773
799-714

محدوده SWIR

739-734
733-221

اس

باندهاي قابلقبول

محدوده طیفي

 -4-4-3تبدیل کسر کمترین نویز ()MNF

در استفاده از دادههاي فرا طیفي الزم است که نويز و
ابعاد داده را کاهش داد] . [71تبديل MNFبهعنوان يک
تبديل کاهشدهنده نويز مطرح است .اين تبديل يک
تبديل خطي است که براي مشخص کردن بعد و حجم
اصلي تصوير ،جدا کردن نويز از ديگر اطالعات و کاهش
میزان پردازش در مراحل بعد استفاده ميشود .در اين
تبديل ابتدا تصوير به دو بخش نويز و غیر نويز تبديل
ميشود و سپس بخش غیر نويز بهعنوان جز اصلي شناخته
ميشود و نويز حذف ميگردد. .
 -5-4-3اجرای اندیس خلوص پیکسل()PPI

الگوريتم  PPIبراي پیدا کردن پیکسلهايي که خلوص
بیشتري دارند (پیکسلهاي انتهايي) در تصاوير فرا طیفي به
کار ميرود .بدين منظور تعداد  71عدد از باندهاي اول
خروجي تبديل  MNFرا که بدون نويز ميباشد را بهعنوان
ورودي به الگوريتم  PPIميدهیم و خروجي اين الگوريتم

تصويري ميباشد که پیکسلهاي خالص را مشخص مينمايد.
 -6-4-3استخراج طیف مرجع ()endmember

بسیاري از الگوريتمهاي طبقهبندي در تصاوير فرا
طیفي براي شروع پردازش نیاز به واردکردن مشخصههاي
طیفي عضوها (به هر کالس يا عارضهاي که در تصوير فرا
طیفي طبقهبندي يا آشکارسازي شود عضو گويند) دارند.
 -7-4-3استخراج اعضای انتهایی از طریق
شناسایی پیکسلهای خالص
اعضاي خالص از مناطقي که نوع واحد زمین شناسي
آن شناساييشده بود استخراج شد .با  4مرحله برداشت و

شکل  -2طیف استخراجشده از تصوير مربوط به واحدهاي زمین
شناسي منطقه

 -5-3روشهای استفاده شده
 -1-5-3نقشه بردار زاویه طیفی ()SAM

نقشهبردار زاويه طیفي بهعنوان يک روش طبقهبندي
هدايتشده شیوهاي کارآمد براي مقايسه طیف تصاوير
نسبت به طیف استاندارد يا طیف مرجع است .الگوريتم
اين روش ،مشابهت بین دو طیف را بهوسیلهي زاويه طیفي
بین آن دو محاسبه ميکند .درواقع با تبديل طیفها به
بردار در فضايي به ابعاد تعداد باندها ،زاويه بین دو بردار
محاسبه ميشود شکل ( .)9در اين روش براي محاسبه
زاويه ،جهت بردارها اهمیت دارد و نه طول آنها و به
همین علت میزان روشنايي پیکسل در طبقهبندي آن
تأثیري ندارد .هر چه مقدار زاويه (بین  1تا  )7کمتر باشد
شناسايي دقیقتر خواهد بود .درصورتيکه مقدار زاويه يک
باشد کل تصوير بهعنوان پديده موردنظر شناسايي ميشود.
بهعنوانمثال براي مقايسه يک پیکسل ،طیف پیکسل
موردنظر با طیف همان پیکسل در بین طیفهاي مرجع بر
روي دو باند در يک محور مختصات رسم ميگردد .سپس
نقاط بهدستآمده به مبدأ رسم ميشود و زاويه بین دو
خط بهدستآمده بهعنوان زاويه شناسايي پیکسل شناخته
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جدول  -2باندهاي قابلقبول جهت ورود به پردازش

پیمايش میداني و ثبت مختصات واحدهاي زمین شناسي
با استفاده از دستگاه  GPSبا دقت باال و استفاده از نقاط
نمونهبرداري شدهاي که با پیکسلهاي خالص
استخراجشده از الگوريتم  PPIمنطبق شده بودند طیف
مرجع میانگین واحدها را از خود تصوير استخراج شد و
اين طیف مرجع بهعنوان ورودي جهت الگوريتمهاي
طبقهبندي استفاده گرديد .شکل ( )2طیف استخراج شده
را نشان مي دهد.

ارزيابي روشهاي طبقه بندي  SAMو  BECبراي تفکیک واحدهاي زمین شناسي

ميشود .براي به دست آوردن زاويه  αبین دو بردار
(بهدستآمده از طیف نقاط تصوير  tو مرجع rاستفاده
ميشود).





()9

 r .t
 r .t


  cos 1 

که بدينصورت نیز ميتواند نوشته شود :

مقايسه کرده و يک تصوير کالسبندي تولید ميکند.
تمامي پیکسلها بهوسیله بیشترين تعداد باند سازگار  ،به
 Endmemberها کالسبندي ميشود (،S ،A ،7333
 (Mazerيا سه حد آستانه  ،يک جفت عدد دودويي
( )Binaryبراي مقادير پیکسلها ايجاد ميشودشکل (.)4

()5



nb


t i ri



i 1
()4
  cos 1 
1 
1
nb
2 

nb 2 2 
2
   i 1t i    ri  
 i 1  

در اين فرمول
 :bnتعداد باندها
 : tطیف مورد آزمايش
 : rطیف مرجع

h(n) = 00 if x(n) ≤ T 1
01 if T 1 < x(n) ≤ T 2
112 if T 2 < x(n) ≤ T 3
)10 if T 3 < x(n

شکل -4نمايشي از يک کد دودويي ساده براي يک طیف از
ب) میانگین طیفي براي يک پیکسل در باندهاي از

AVIRIS

AVIRIS

مقادير باالتر از میانگین روشنايي طیف ميتواند حد
آستانه يک و دوتاي ديگر ميتواند باال و يا پايین اين مقدار
باشد..شکل ( )5موقعیت نقاط برداشت شده با  GPSرا
نشان مي دهد.

شکل  -9زاويه بین بردارهاي طیف مورد آزمايش و طیف استاندارد
درروش SAM

مهمترين مزيت الگوريتم  SAMسادگي ساختار آن و
استفاده سريع براي نمايش شباهت طیفي بین طیف
تصوير و طیف مرجع ميباشد .مشکل طبقهبندي با
استفاده از اين الگوريتم در نظر نگرفتن مشکل
پیکسلهايي با طیف مخلوط ميباشد.
 -2-5-3طبقهبندی به روش

Binary) Encoding

( Classification BEC

اين روش دادهها و طیفهاي مربوط به
ها را به شکل صفر و يک  ،به ترتیب بر مبناي اينکه يک
باند به پايین يا باالي میانگین طیف نزولي يا صعود کرده ،
کدگذاري ميکند .يک تابع کدگذاري  OR ،هر طیف
مبناي کدگذاري شده را با دادههاي کدگذاري شده
Endmember
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شکل -5موقعیت نمونههاي برداشت شده از منطقه مطالعاتي

شکل  1نقشه حاصل از الگوريتم  SAMو  BECرا
نشان مي دهد.

اس

جدول  -9تعدادي از نقاط نمونهبرداري شده

رديف

سازند

Zone

Y

x

7

سروک

93

252117

252117

2

سروک

93

9111133

257935

9

سروک

93

9111141

257239

4

سروک

93

9131323

252553

5

سروک

93

9119111

252737

1

سروک

93

9119411

252714

1

سروک

93

9119521

252217

3

کشکان

93

9131553

241192735

3

کشکان

93

251144792 9131947774

71

کشکان

93

9131533

252439

77

آسماري

93

9131147

257477

72

آسماري

93

9133233

243133

79

آسماري

93

9131371

251943

74

آسماري

93

9131373

257234

75

آسماري

93

9135375

257411

71

گچساران

93

9133335

243354

71

بختیاري

93

9131323

252553

73

بختیاري

93

9131313

252543

 -4ارزیابی نتایج طبقه بندی
راههاي مختلفي براي بررسي ارزيابي نتـايج طبقهبندي
وجـود دارد .متداولترين روش بـراي ارزيـابي کمـي
صـحت طبقهبندي ،انتخاب تعدادي پیکسل نمونة معلوم و
مقايسة کالس آنها با نتايج طبقهبندي است که اين
دادههاي معلـوم را واقعیت زمیني 7يا دادههاي مرجع2
مينامند] .[71در اين پژوهش پس از تهیه تصاوير
کالسبندي شده  ،براي ارزيابي صحت هر روش از نقاط
 GPSبرداشتشده بهوسیله مشاهدات زمیني به عنوان
نقشه واقعیت زمیني 9استفاده شد تا از طريق محاسبه
ماتريس خطا ، 4دقت طبقهبندي در هر روش مشخص
شود و درنهايت بهترين روش براي برآورد نقشه واحدهاي
زمین شناسي معرفي گرديد .نتايج ارزيابي صحت معموالً
بهصورت ماتريس خطا ارائه ميشود که در اين صورت انواع
پارامترها و مقاديري که بیانگر دقت و يا نوعي خطا در
نتايج هستند از اين ماتريس استخراج ميشوند .اين
ماتريس حاصل مقايسه پیکسل به پیکسل ،پیکسلهاي
معلوم با پیکسلهاي متناظر در نتايج طبقهبندي است .در
ماتريس خطا دادههاي زمیني در ستونها و دادههاي
1 Ground Truth
2 Reference Data
3 Ground Truth
4 Error Matrix
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شکل  -1نقشه حاصل از الگوريتم (الف)

 SAMو (ب)BEC

ارزيابي روشهاي طبقه بندي  SAMو  BECبراي تفکیک واحدهاي زمین شناسي

مربوط به نتايج طبقهبندي در سطرهاي اين ماتريس آورده
ميشود .اعدادي که روي قطر اصلي ماتريس قرار
ميگیرند ،تعداد پیکسلهايي را مشخص ميکنند که
برچسب آنها در دو سري داده همخواني دارد يا
بهعبارتديگر تعداد پیکسلهايي که درست طبقهبندي

شدهاند روي اين قطر قرار ميگیرند .عناصر غیر قطري
مجموعه خطاها ميباشند .بر مبناي ماتريس خطا
پارامترهاي متعددي براي بیان صحت و خطا استخراج
ميگردند.

جدول  -4ماتريس خطا ،صحت کلي و ضريب کاپا براي نتايج الگوريتم

SAM

داده زمینی (پیکسلهای آزمایشی)

کالس

تمام پیکسلها

مسکوني

بختیاري

کشکان

آسماري

گچساران

سروک

0.86

1.35

4.24

0.00

1.40

1.40

0.44

طبقهبندي نشده

54.95
3773

3.71

8.93

0

0.45

3.17

79.96

سروک

1.05

12.75

17.47

9.75

31.81

2.88

گچساران

9739

1.1

17.13

0

71.27

4.42

6.08

آسماري

4.27

0

5.08

55.08

0

0.85

0.00

کشکان

11.91

4.9

56.93

1.01

11.82

11.66

5.57

بختیاري

4.80
7172

93.31
1

4.90
1711

0
94714

1,10
1

1.05
22733

3.71
9794

مسکوني
ساير

100.00

100.00

100.00

100.00

100.00

100.00

100.00

تمام پیکسلها

ضريب کاپا0.49:

دقت کلي68.83:

جدول  -5ماتريس خطا ،صحت کلي و ضريب کاپا براي نتايج الگوريتم

BEC

داده زمینی (پیکسلهای آزمایشی)

تمام پیکسلها

مسکوني

بختیاري

کشکان

آسماري

گچساران

سروک

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

طبقهبندي نشده

28.39

16.88

19.43

0.00

9.39

13.45

35.89

سروک

16.72

11.39

11.66

0.00

18.78

14.15

18.94

گچساران

10.75

2.53

14.02

0.00

68.51

12.59

9.59

آسماري

2.26

2.53

0.51

38.14

0.00

7.17

0.01

کشکان

17.80

7.17

25.17

0.85

3.31

12.87

20.10

بختیاري

13.74

43.04

15.54

2.54

0.00

9.86

14.96

مسکوني

71794

71745

79713

53741

1

23732

1757

ساير

100.00

100.00

100.00

100.00

100.00

100.00

100.00

تمام پیکسلها

دقت کلي32.60:

ضريب کاپا0.15:

در اين پـژوهش ،نتـايج ارزيـابي بـه صـورت صحت
کلي 7و ضريب کاپا 2عرضه شده اسـت (جداول4و.)5
صحت کلي عبارت است از میانگیني از صحت طبقهبندي
که نسبت پیکسلهاي صحیح طبقهبنديشده به جمع کل
پیکسلهاي معلوم را نشان ميدهد و براساس رابطه ()1
محاسبه ميشود [18].ضريب کاپا دقت طبقهبندي را
1 Overall Accuracy
2 Kappa Coefficient
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کالس

نسبت به يک طبقهبندي کامالً تصادفي محاسبه ميکند به
اين معني که مقدار کاپا دقت طبقهبندي را نسبت به
ال بهصورت تصادفي طبقهبندي
حالتي که يک تصوير کام ً
شود به دست ميدهد و از طريق رابطه ( )1بدست ميآيد.
()1

100

 : Cتعداد کالسها
 : Nتعداد کل پیکسلهاي معلوم

En

c
n 1

N


O .A 

اس

  i 1  X i   X  i 

r

r

()1

ii

X

N
k 

i 1

N   i 1  X i   X  i 
r

2

در اين رابطه  Nتعداد کل پیکسلهاي واقعیت زمیني 𝑥𝑖+،
مجموع عناصر سطر iو 𝑖 +مجموع عناصر ستون  iمي باشد.
جدول -1مساحت واحدهاي زمین شناسي با استفاده از الگوريتم مورد
استفاده
الگوريتم

BEC

SAM

2192/15

2914/13

سروک

7551/73

4931/92

گچساران

75194/33

7133/41

آسماري

7191/71

7334/53

کشکان

9374/41

2917/15

بختیاري

سازند

اين الگوريتمها باهم مقايسه و صحت آنها در
طبقهبندي تصاوير فرا طیفي ارزيابي گرديد که الگوريتم
 SAMداراي بیشترين صحت (صحت کلي  13/39درصد و
ضريب کاپا (1/43در طبقهبندي و الگوريتم  BECهم با
صحت کمتر از الگوريتم  SAMارزيابي شدند.

 -5نتیجه گیری
تهیه نقشه واحدهاي زمین شناسي در طي سالیان
متمادي و همچنین انجام مطالعات و پژوهشهاي گسترده،
در حال حاضر به نقطهاي رسیده است که بهجاي حضور
در منطقه و کار میداني و صرف هزينه و زمان زياد ،به
کمک علم سنجشازدور و استفاده از تصاوير فرا طیفي در
طي زمان کوتاه و دقت باال قابل انجام است.
در اين تحقیق ،الگوريتمهاي  SAMو  BECبراي
شناسايى واحدهاي زمین شناسي مورد ارزيابى قرار گرفت.
يکـى از مهـم تـرين عوامـل موثر در تشخیص هدف که
نتیجة نهايى ارزيابى الگوريتم ها را تحت تأثیر قرار ميدهد،
انتخاب مقدار حد آستانه است کـه در اين پژوهش از طريق
آزمون و خطا مشخص شد.
ارزيابي نتايج اين پژوهش نشان مي دهد که مقايسة نقشه
واحدهاي زمین شناسي که نقشة آنها با استفاده از الگوريتم
هـاي  SAMو  BECحاصل شد ،با نقشه هايي که پیشتر

است .که اين نتايج با نتايجي مطابقت دارد که شريفي
( )7931از تصاوير  AVIRISو اعمال الگوريتم هاي

, BE

 ,SAMبراي تهیة نقشة کاني شناسي منطقة کوپريت استفاده
کرد که نقشه هـاي حاصـل از روش SAMداراي صحت
97درصد بود .بـا توجـه بـه قابلیت زياد تصاوير فراطیفي در
تفکیک پذيري پديده ها نشان مي دهد که شناسـايي و
جداسازي 7واحدهاي زمین شناسي با استفاده از اين تصاوير،
از سهولت و دقت بیشتري نسبت به روش هاي ديگر از قبیل
استفاده از تصاوير چندباندي برخوردار است.
با توجه به نتايج محاسبه مساحت سازندهاي مختلف
موجود در منطقه مورد مطالعه که در جدول ( )1آمده است،
سازند گچساران داراي بیشترين مساحت محاسبه شده در
روش طبقه بندي  SAMو سازند آسماري داراي بیشترين
مساحت محاسبه شده توسط روش طبقه  BEميباشد.
دقت تشخیص واحدهاي سروک ،گچساران ،آسماري،
کشکان و بختیاري توسط الگوريتم هاي  ،SAMو  BEبا
استفاده از نتايج بدست آمده از جداول (4و  )5در نمودار
( )7نشان داده شده است.
نمودار  -7مقايسه دقت تشخیص واحدهاي زمین شناسي مختلف
توسط الگوريتمهاي طبقه بندي
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 : Eiiاعضاي قطري ماتريس خطا
رابطه محاسبه اين ضريب بهصورت زير است:

سازمان زمین شناسي استان لرستان و سازمان زمین شناسي
کشور تهیه کرده بودند ،بیان کنندة اين واقعیت است که
الگوريتم  SAMبا صحت کلـي  39/13درصـد و ضـريب
کاپـاي  1/43درصد نسبت به الگوريتم  BECبا صحت کلي
92/11درصد و ضريب کاپاي 1/75درصد ،داراي صحت
بیشتري است (جدول  4و  )5همچنین ،نتايج نشان مي دهد
که الگوريتم SAMبا در نظر گرفتن شرايط منطقه ،روشي
کارآمد در طبقه بندي منطقه بـر اساس واحدهاي زمین
شناسي موجود ،در تحقیقات تهیه نقشه هاي زمین شناسي

اگرچه داده هاي فراطیفي داراي دقت هاي طیفي
 اما،بسیار باالتري نسبت به داده هاي چندطیفي مي باشند
به منظور مقايسه میان کارايي تصاوير چندطیفي با تصاوير
 شناسايي گونه ها با استفاده از اين تصاوير نیز،فراطیفي
.پیشنهاد مي شود
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