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چکیده

اس

با توجه به تنوع عوارض شهري و حساسیت هريک نسبت به محدوده طیفي مشخص در طیف الکترومغناطیس ،سنجنده هاي مختلف
تصويربرداري رفتارهاي متفاوتي را در رابطه با برخي از عوارض ثبت ميکنند .همچنین اعوجاجات رنگي و پاسخ غیرطبیعي سنجنده به
محدوده طیفي مشخص ،بهعنوان يکي از مهمترين چالشهاي تشخیص صحیح عوارض در دورکاوي ،مطرح است .ادغام دادهها بهمنظور
بهرهگیري از اطالعات طیفي ثبتشده توسط سنجنده هاي مختلف در تشخیص بهتر پوشش گیاهي نیز داراي مزاياي چشمگیري ميباشد.
لذا در اين تحقیق ،نتايج ادغام تصاوير دو ماهواره لندست 8و  WorldView-2بهمنظور تشخیص بهتر نواحي پوشش گیاهي در منطقه
شهري ،با استفاده از روش انتقال آماري  1PCAمورداستفاده قرارگرفته است .ازجمله مزايايي که انجام اين ادغام به همراه دارد ميتوان به
ايجاد يکپارچگي و پیوستگي طیفي دادههاي دو سنجنده اشاره نمود .استفاده از باند  2SWIRدر تصوير لندست ،8افزايش شفافیت تصوير و
در نتیجه بهبود تشخیص پوشش گیاهي را به همراه دارد .در اين مقاله ،پس از ادغام دو تصوير برداشتشده از يک منطقه شهري در تهران
در سطح ويژگيهاي طیفي ،فرآيندي دانش مبنا بهمنظور تشخیص و طبقهبندي نواحي پوشش گیاهي اجرا گرديد که منجر به استخراج
نواحي پوشش گیاهي با دقت  % 81/9شد.

نشريه علمي -ترويجي مهندسي نقشهبرداري و اطالعات مکاني ،دوره نهم ،شماره  ،1بهمن ماه

استفاده از روش دانش مبنا بهمنظور بهبود تشخیص و طبقهبندی پوشش

واژگان کلیدی :ادغام دادهها ،انتقال آماري  ،PCAتشخیص پوشش گیاهي،

آنالیز شيء مبنا ،تصوير لندست ،8تصوير WorldView-2
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* نويسنده رابط
1 Principle Component Analysis
2 Short wave infrared

 k,hpd aivdدر...

استفاده از روش دانش مبنا به منظور بهبود تشخیص و طبقه بندي پوشش گیاهي در ...

1 Image Fusion
2 Spectral distortion

3 Change Detection
4 Object Recognition
5 Classification

 -1مقدمه
ادغام تصاوير 1از منابع مختلف دورکاوي بهعنوان
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راهحلي بهینه بهمنظور بهبود شناسايي عوارض در
تحقیقات مطرح است .دادههاي تهیهشده توسط سنجنده-
هاي سنجشازدور هر يک جنبههاي اطالعاتي باارزشي
دارند که در کنار يکديگر ميتوانند بهطور کامل اطالعات
موردن یاز محققان را فراهم کنند .امروزه ادغام و ترکیب
دادههاي مختلف بهمنظور دستیابي به اطالعات جديد از
جايگاه ويژهاي در تحقیقات برخوردار است .اين مسئله در
حوزههاي متداول نظیر مطالعات پوشش گیاهي و تهیه
نقشه از مناطق شهري بهمنظور کنترلهاي محیطي
ميتواند مورداستفاده قرار گیرد[.]1
عوارضي نظیر پوشش گیاهي بهعنوان يکي از
پارامترهاي اصلي در اکوسیستم شهري محسوب ميشوند.
باوجود گونههاي مختلف گیاهي مقادير پاسخ طیفي براي
گیاهان متفاوت است .تفاوت مقادير بازتابندگي در طول
رشد گیاهان و تغییرات در میزان آب موجود در برگها و
کلروفیل برگ و رنگرفتگي بر روي طیف سیگنال
سنجشازدور اثر گذاشته و موجب انحراف نتايج برآورد
درصد پوشش گیاهي ميشود .بنابراين بررسي وضعیت
پوشش گیاهي در مناطق شهري ،نیازمند استفاده از
دادههايي است که عالوه بر حفظ اطالعات مکاني ،داراي
کمترين اعوجاج طیفي 2نیز باشند[ .]2رشد شهرها و
مشکالت مربوط به محیطزيست ،برنامه ريزان شهري را
وادار به اجراي سیاستهايي بهمنظور ارتقاي کیفیت
محیط شهري کرده است .پوشش گیاهي بهعنوان يکي از
پارامترهاي اصلي در اکوسیستم شهري محسوب ميشود.
تولید نقشه دقیق پوشش گیاهي و نظارت بر توزيع پوشش
گیاهي و شرايط آنها نقش مهمي در شناخت اکوسیستم
شهري دارد که ازجمله اين نقشها ميتوان به کاهش
آلودگي هوا و کاهش اثر جزيره حرارتي شهر اشاره نمود.
وجود ناهمگوني پوشش زمین بهخصوص در مناطق
شهري پرتراکم ،موجب ايجاد مشکل در برآورد صحیح
درصد پوشش گیاهي ميشود[ .]9،3در اين مطالعه سعي
شده است با استفاده از يک تصوير با توان تفکیک مکاني
باال در کنار يک تصوير با توان تفکیک مکاني متوسط،

عارضه پوشش گیاهي با دقت بیشتري استخراج گردد.
باوجود تنوع پوشش گیاهي در مناطق شهري ،اين گونه-
هاي متغیر باعث ايجاد مشکل در برآورد درصد پوشش
گیاهي ميشوند .تفاوت مقادير بازتابندگي در طول رشد
گیاهان و تغییرات در میزان آب موجود در برگها و
کلروفیل برگ و رنگرفتگي بر روي طیف سیگنال
سنجشازدور اثر گذاشته و موجب انحراف نتايج برآورد
درصد پوشش گیاهي ميشود.
در سالهاي اخیر سنجندههاي مختلف سنجشازدور
در محدودههاي طیفي متفاوت براي کاربردهاي گوناگون،
عرضهشدهاند .در بسیاري از کاربردها ،استفاده از اطالعات
تنها يک سنجنده ،ممکن است اطالعات ناکافي و نادرست
ارائه دهد .بنابراين استفاده از اطالعات طیفي چندين داده
سنجشازدور برداشتشده توسط سنجندههاي مختلف
ميتواند دادهاي غني فراهم و اطالعات بهتري از منطقه
موردنظر را به همراه داشته باشد که استفاده از يک داده
در آن مورد کارايي ندارد .به همین دلیل ،امروزه ادغام
تصاوير از منابع مختلف سنجشازدوري بهعنوان راهحلي
بهینه بهمنظور بهبود تشخیص عوارض ازجمله پوشش
گیاهي مطرح است .اين تکنیک در بسیاري از کاربردهاي
حوزه دورکاوي نظیر شناسايي تغییرات ،9شناسايي اهداف3
و طبقهبندي 5اطالعات پوشش اراضي ،با استفاده از تصاوير
ماهوارهاي با حد تفکیک مکاني و طیفي باال بهصورت
همزمان بسیار حائز اهمیت است[ .]5با توجه به تنوع
الگوريتمهاي ادغام تصاوير و ارائه نتايج متفاوت ،انتخاب
روش مناسب بهمنظور ادغام عالوه برافزايش قدرت بصري
موجب افزايش دقت نتايج پردازشها نیز ميشود[.]1
در اين مطالعه با انتخاب تصاوير سنجندههاي
 WorldView-2و لندست 8برداشتشده از يک منطقه،
عملیات ادغام تصاوير به روش انتقال آماري آنالیز اجزاي
اصلي ) (PCAانجام ميشود .با توجه به اينکه يکي از
راهکارها براي بهبود عملکرد طبقهبندي تصوير و تشخیص
عارضه ،ادغام دادههاي سنجندههاي مختلف تصويربرداري
است ،نتايج ادغام در طبقهبندي نیز مورد ارزيابي قرار
خواهند گرفت .تکنیکهاي ادغام تصاوير با توان تفکیک-
هاي طیفي و مکاني متفاوت از دو سنجنده مجزا بهمنظور
تولید تصويري جديد داراي خصوصیات طیفي و مکاني

اس

 -3مواد و روش تحقیق
 -1-3دادههای مورداستفاده
منطقه موردمطالعه ،محدوده میدان قدس در شهر
تهران است .در اين منطقه با توجه به وجود پوشش
گیاهي ،دو تصوير بزرگمقیاس و متوسط مقیاس لندست8
1 Linear Mixture Model
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تحقیقات بسیاري بر روي شناسايي عوامل مؤثر بر
کاهش دقت شاخصهاي گیاهي انجامشده است .عوامل
زيستي رويش گیاه همچون محتواي آب و کمبود مواد
معدني ،بر انعکاس پوشش گیاهي و درنتیجه بر شاخص
گیاهي اثرگذار است .همچنین اختالالت فیزيکي ناشي از
جو که بر روي انرژي دريافتي توسط سنجنده تأثیرگذار
است را ميتوان بهعنوان عاملي مؤثر بر روي شاخص
گیاهي در نظر گرفت .بهمنظور تصحیح و بهبود رنگ
غیرطبیعي پوشش گیاهي روشهاي بسیاري تاکنون
ارائهشده است .الزم به ذکر است بهبود اين وضعیت توسط
ارائه شاخصها و يا توسعه آنها صورت ميگیرد.
در مطالعهاي باهدف شناسايي و استخراج عارضهاي
خاص (درخت و يا ساختمان) گروههايي از عاملهاي شي
مبنا ارائهشده است .در اين تحقیق بهمنظور کاهش
پیچیدگيها در تشخیص عوارض ،بر اساس آنالیز بافت و
اطالعات زمینه و تصمیمگیري در مورد نوع عارضه از داده
لیدار استفاده گرديده است [.]7
در مطالعهاي ديگر با ادغام تصاوير چند طیفي با توان
تفکیک متوسط و تصاوير بزرگمقیاس اقدام به بهبود دقت
طبقهبندي عوارض گرديده است [.]8
با توجه به اينکه باند پانکروماتیک محدوده طیفي
وسیعي را از طیف الکترومغناطیس از مرئي تا مادونقرمز

1931

 -2پیشینه تحقیق

نشريه علمي -ترويجي مهندسي نقشهبرداري و اطالعات مکاني ،دوره نهم ،شماره  ،1بهمن ماه

بهینه استفاده ميشوند .در بسیاري از موارد از دست رفتن
اطالعات در فرآيند ادغام تصاوير و ايجاد اعوجاجات رنگي،
در نتايج حاصل از ادغام مشکالتي را به وجود ميآورد.
ازاينرو ،اين تحقیق به دنبال راهکاري بهمنظور حل اين
مشکالت خواهد بود.
هدف از ادغام در اين مطالعه تشخیص پوشش گیاهي
با دقت باال از تصاوير موردنظر ميباشد ،بنابراين با توجه به
محدودههاي طیفي و با توجه به اندرکنش گیاه در
طولموجهاي موردنظر ،تصاوير سنجندههاي لندست  8و
 Worldview-2انتخاب شدند .با توجه به اينکه فرآيند
ادغام بهطورکلي ميبايست تفسیر اطالعات را تسهیل کرده
و نیز ابهام و عدم قطعیت در تصوير را نیز کاهش دهد،
استفاده از دو سنجنده مذکور در اين مطالعه منجر به
افزونگي داده و قابلیت بازيابي اطالعات خواهد شد.

پوشش ميدهد درحاليکه هر باند از تصوير چند طیفي،
تنها محدوده باريکي از طولموج را پوشش ميدهد .در
مطالعهاي که انجامشده است ،تصوير ماهواره لندست 5با
توان تفکیک مکاني  93متر و تصوير چند طیفي ماهواره
 WorldView-2با توان تفکیک مکاني  2متر با استفاده از
روش  ،1LMMادغام شدند .روش  LMMاغلب بهمنظور
حل مسئله اختالط پیکسل تصاوير بزرگ و متوسط
مقیاس استفاده ميشود .اين روش فراواني يا نسبت هر
کالس را با پیکسلهاي منحصربهفرد تخمین ميزند.
ازجمله مزيتهايي که ادغام براي لندست  5به همراه
داشته است افزايش توان تفکیک مکاني لندست 5به توان
تفکیک  WorldView-2و نیز يکپارچهسازي باندهاي
طیفي دو سنجنده و استفاده از دو باند  SWIRاضافه از
داده لندست در ادغام ،که در شناسايي عوارض و اتمسفر با
توجه به اينکه بسیاري از عناصر ،بازتاب و جذب ويژهاي در
باند  SWIRدارند ،مؤثر خواهد بود.
تاکنون نتايج موفق آمیزي از ادغام تصاوير لندست با
تصاوير بزرگمقیاس بهدستآمده است که هر يک
راهبردهاي متفاوتي جهت کاهش اعوجاجات رنگي ارائه
کرده و در اين موفقیتها نقش انتخاب روش ادغام بسیار
حائز اهمیت است .اگرچه همچنان اعوجاجات رنگي تا
حدودي در نتايج حاصل از ادغام باقيمانده است.
در اکثر تحقیقات انجامشده شاخص اختالفات پوشش
گیاهي نرمال  NDVIتوسط روشهاي تبديل ،تغییريافته و
منجر به بهبود وضعیت بصري تصوير شده است .اما
تابهحال از باندهاي  SWIRو مزيتهاي اين محدوده از
طیف الکترومغناطیس در تشخیص پوشش گیاهي بهطور
چشمگیر استفادهنشده است .اين پژوهش باهدف استفاده
از خصوصیات منحصربهفرد باندهاي  SWIRماهواره
لندست 8و ادغام آن با تصوير ماهوارهاي WorldView-2
موردبررسي و ارزيابي قرار خواهد گرفت.

 k,hpd aivdدر...

استفاده از روش دانش مبنا به منظور بهبود تشخیص و طبقه بندي پوشش گیاهي در ...

و  Worldview-2انتخاب گرديد .تصاوير در سال 2313
برداشتشدهاند که بین طولهاي جغرافیايي " 51°24´06تا
"51°25´18و عرضهاي جغرافیايي " 35°46´44تا
" 35°47´43قرار دارد.

جدول -1مشخصات تصاوير مورداستفاده

سکو

Landsat8

World View2

ارتفاع پرواز

 735کیلومتر

 117کیلومتر

سنجنده

OLI

MS

توان تفکیک
مکاني

 93متر( 15متر
باند پانکروماتیک)

2متر( 3.5متر باند
پانکروماتیک)

ابعاد تصوير
(پیکسل)

9333×9333

9333×9333

جدول -2خصوصیات و محدوده طیفي تصاوير لندست 8و
[ ]1

World View2

شکل -1نمايي از تصوير گوگل ارث از محدوده اطراف منطقه
موردمطالعه

در اشکال  1و  2تصاوير مورداستفاده از منطقه مورد
مطالعه در اين تحقیق نشان دادهشده است و مشخصات
دقیق اين تصاوير نیز در جداول  1و  2ارائهشده است.

در اين تحقیق از روش انتقال آماري  PCAبهمنظور
ادغام تصاوير موردنظر استفاده شد .شکل 9ساختار کلي
روش ادغام پیشنهادي را نشان ميدهد.
ب
الف
شکل -2الف) تصوير ماهوارهاي لندست 8وضوح يافته با رزولوشن
مکاني  15متر ،ب) تصوير ماهوارهاي  Worldview-2وضوح يافته با
رزولوشن مکاني  3/5متر از منطقه موردمطالعه
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شکل -9روند ادغام پیشنهادي

1931

مرحله پیشپردازش تصاوير ماهوارهاي در اين تحقیق
شامل سه بخش بازنمونهبرداري ،تصحیحات هندسي و
تصحیحات راديو متريکي است .چون دو تصوير
استفادهشده در اين تحقیق از دو منبع سنجشازدوري
مختلف دريافت شده و داراي توان تفکیک متفاوت مي-
باشند ،ميبايست ازلحاظ پیکسلي با يکديگر يکسان شوند.
بهمنظور تصحیح راديومتريکي تصاوير نیز عمل تطبیق
هیستوگرام براي دو تصوير انجام شد .بدين منظور دو
مرحله عملیاتي در نظر گرفته ميشود :نخست تعديل
هیستوگرام يکي از تصاوير و سپس نرمالیزه کردن
هیستوگرام تصوير تعديلشده به تصوير دوم.

داشتن قدرت تفکیک مکاني و طیفي باال بهصورت
همزمان منجر به افزايش قابلیت اطمینان و وضوح تصوير
ميگردد .بنابراين ،بهمنظور دستیابي به اين مهم ،افزايش
وضوح هر يک از تصاوير چندطیفي بهصورت جداگانه،
بهعنوان يکي از اهداف ادغام در نظر گرفته شد.

 -3-3انتخاب باندهای طیفی مناسب

()1

در اين رابطه  Sانحراف معیار باند  iو  Iماتريس يکه و

()2

مقدار باالي  OIFبیشترين اطالعات تصويري با
کمترين مقدار افزونگي را در برخواهد داشت.

بهطورکلي روشهاي انتقال آماري براساس آنالیز
ماتريس واريانس-کواريانس تصوير عمل مينمايند .بنابراين
از خصوصیات اين ماتريس براي انتقال تصوير از حوزه
مکان استفاده ميشود و درعینحال ،همبستگي بین باندها
را نیز کاهش ميدهد .روشهاي انتقال آماري تصوير را به
المانهاي مستقل تبديل ميکنند .يکي از روشهاي انتقال
آماري که در اين مقاله مورداستفاده قرارگرفته است ،روش
آنالیز اجزاي اصلي است.
يکي از موارد کاربرد تبديل  PCAادغام تصاوير است.
توسط انتقال آماري  ، PCAتصوير به فضاي اجزاي اصلي آن
منتقل ميشود .اين روش ،تصوير چند طیفي را به مجموعه-
اي از پارامترهاي مستقل (غیر وابسته) آماري تبديل مي-
کند .بنابراين ،همبستگي بین باندهاي تصوير با آنالیز
ماتريس واريانس-کواريانس ،حذف ميشود و اجزاي اصلي
تصوير که مجموعه المانهاي مستقل بهدستآمده از تصوير
هستند ،تشکیل ميگردد .از آنالیز اين اجزاي اصلي در
کاربردهاي مختلف استفاده ميشود .به دلیل اينکه باندهاي
تصاوير را به مجموعهاي فشرده از اجزاي اصلي غیرهمبسته
تبديل ميکند ،بهعنوان روشي براي کاهش بعد و
بهینهسازي تصوير نیز استفاده ميشود .مؤلفه اول PCA
حاوي اطالعاتي است که بیشترين واريانس را در بین
مؤلفههاي ديگر دارد .بنابراين ،بیشترين شباهت را به تصوير
با توان تفکیک باال (باند پانکروماتیک) دارد .در اين روش
ابتدا تصوير چندطیفي به کمک اين تبديل به فضاي ،PCA
منتقل ميشود .هیستوگرام تصوير با توان تفکیک باال با
هیستوگرام مؤلفه اول تبديل همسان شده و اين مؤلفه با
تصوير مذکور جايگزين ميشود .پسازاين مرحله تبديل
معکوس انجام ميشود و دادهها به فضاي ابتدايي منتقل
ميشوند .زماني که  PCAروي تصوير اعمال ميشود،
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ضريب همبستگي دو باند است که از رابطه زير محاسبه
ميشود.

آماری

اس

بهمنظور افزايش فضاي ويژگي و استخراج بیشتر
اطالعات ،به انتخاب باندهاي مناسب پرداخته ميشود.
هدف اصلي از انتخاب محدوده طیفي مناسب ،افزايش
میزان اختالف بازتاب پوششهاي مختلف زمیني در
باندهاي تصوير با توجه به کیفیت تصاوير باندها و با درنظر
گرفتن شاخص  OIFميباشد .بنابراين بهجاي استفاده از
همه باندهاي تصوير چندطیفي ،تعداد بخصوصي از باندها
در مرحله انتخاب باند ،مورداستفاده قرار ميگیرند.
باندهاي انتخابي توسط شاخص  OIFداراي بیشترين
اطالعات تصويري با کمترين افزونگي است .مقدار اين
شاخص براساس رابطه زير محاسبه ميگردد:

 -1-4-3ادغام تصاویر با استفاده از روشهای انتقال

نشريه علمي -ترويجي مهندسي نقشهبرداري و اطالعات مکاني ،دوره نهم ،شماره  ،1بهمن ماه

 -2-3پیشپردازش

 -4-3ادغام تصاویر جهت افزایش وضوح
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استفاده از روش دانش مبنا به منظور بهبود تشخیص و طبقه بندي پوشش گیاهي در ...

مجموعهاي از بردارهاي پايه اورتو نرمال از تصوير استخراج
ميکند که باندهاي تصوير را ميتوان بهصورت ترکیب
خطي اين بردارهاي پايه نشان داد .در نهايت مطابق شکل،3

جزء اصلي اول از تصوير  Wordview2با توان تفکیک مکاني
 3/5متر و تعداد  8باند طیفي جايگزين اولین جزء اصلي از
تصوير لندست 8وضوح يافته مي گردد.

شکل -3روند اعمال  PCAبهمنظور شناسايي پوشش گیاهي و ساير عوارض شهري

 -4تشخیص دانش مبنای پوشش گیاهی

جدول -9روابط رياضي ويژگيهاي طیفي (شاخصهاي) پوشش گیاهي
)NDI(1

1

)NDI(2

2

)NDI(3

9

)NDI(4

3

)NDI(5

5

گیاهی

)NDI(6

1

از دو باند  SWIRماهواره لندست 8و باندهاي
مادونقرمز نزديک ماهواره  Worldview-2بهمنظور
تشخیص بهتر پوشش گیاهي استفاده شده است .باند
طیفي  SWIRدر مجاورت باند  NIRدر طیف
الکترومغناطیس با توجه به بازتاب موردنظر در بهبود
تشخیص پوشش گیاهي مؤثر است .آستانه گذاري زماني
استفاده ميشود که کالسها با يک ويژگي بهطور مشخص
قابلتفکیک باشند .مطابق جدول  ،9ويژگيهاي طیفي
شامل شاخصهاي نرمالیزه شده و نسبتهاي باندي است
[ .]3بنابراين دانش متشکل از قوانین طبقهبندي مبتني بر
ويژگيهاي طیفي تشکیل ميشود.

)NDI(7

7

)SR(1

8

)SR(2

3

در اين مقاله روندي دانش مبنا جهت بهبود تشخیص
پوشش گیاهي با استفاده از ترکیب باندهاي طیفي
لندست 8و  WorldView-2در نظر گرفتهشده است .از
روند ارائهشده براي استخراج قوانین شناسايي درختان و
پوشش گیاهي بر اساس نتايج حاصل از ادغام تصاوير
سنجندههاي موردنظر استفاده شد.

 -1-4شاخصهای مؤثر در تشخیص پوشش

گیاهی
تغییرات خواص طیفي پوشش گیاهي در طول زمان و
تأثیر آن بر ثبت انعکاس اين عوارض و نیز عوامل فیزيکي ناشي
از اختالالت جوي که بر روي انرژي ثبتشده توسط سنجنده
تأثیرگذار هستند موجب مخدوش شدن شاخصها ميشوند.
بنابراين در ادامه مطالب اين بخش ،اثر روشنايي ،رنگ
خاک و تأثیر اتمسفر و تفاوت در پاسخ محدودههاي طیفي
مرتبط ،موردبررسي قرار ميگیرند.
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 -1-1-4عوامل مخدوشکننده شاخصهای پوشش

 -2-4قطعهبندی تصاویر ورودی

اس

طي فرآيند قطعهبندي به عنوان اولین مرحله از آنالیز
شيء مبنا ،1با اعمال توصیفگرهاي خاص پیکسلهاي
تصوير به گروه پیکسلها (اشیاي تصويري) تقسیمبندي
ميشوند.
در اين مرحله از روش پیشنهادي در اين تحقیق،
تصاوير  WorldView-2و لندست  8بهعنوان ورودي
بهصورت  15باند طیفي بهطور يکجا استفاده ميشوند.
جدول  3پارامترهاي انتخابشده بهمنظور قطعهبندي
تصاوير را نشان ميدهد .اليههاي ورودي به ترتیبي وزن
دهي شدهاند که باندهاي مادونقرمز ،سبز و قرمز به دلیل
کاسته شدن اثر سايه در تشکیل قطعات تصويري کمترين
وزن را به خود اختصاص ميدهند .نتیجه قطعه بندي
تصوير در شکل 5نشان داده شده است.
جدول -3پارامترهاي اعمالشده بهمنظور قطعهبندي تصوير
پارامتر مقیاس
53

پارامترهای ناهمگنی
میزان نرمی

میزان فشردگی

3/1

3/3

شکل -5نتیجه قطعهبندي تصوير

1 Object Based Image Analysis
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تصويربرداري در محدوده باند مادونقرمز نزديک توجه
زيادي را در سالهاي اخیر به خود جلب کرده است .اين
باند داراي کیفیت منحصربهفرد بوده و اطالعات مفیدي را
براي سنجشازدور فراهم ميسازد .براي کاربردهاي
تصويربرداري ،باندهاي  SWIRهمچون سنجنده
مادونقرمز ميتوانند در تاريکي نیز کار کنند.
درنتیجه تصاوير باند  SWIRتصاويري سیاهوسفید
است که جزئیات دقیقي ازجمله سايه و غیره را نمايان
ميسازد .مزاياي اين تصاوير مشتمل بر بهبود شفافیت
جوي و شناسايي عوارض ازجمله عوارض شهري،
ساختوسازها ،رطوبت خاک و گیاهان است .ازجمله ساير
مزيتهاي اين باند ميتوان به موارد ذيل اشاره نمود:
 بیش از  % 33از ناحیه  SWIRاز پنجرههاي جوي
عبور ميکند.
 سیگنالهاي خاک و پوشش گیاهي درباند SWIR
نسبتاً قوي هستند.
 منطقه  SWIRشامل جذبهاي منحصربهفردي
است که در  VNIRدر دسترس نیست ،اما براي
تشخیص پوشش گیاهي قابلاستفاده هستند.
 ازنظر زيستي ،زماني که گیاهي سالم است در باند
قرمز به دلیل جذب کلروفیل تابش بیشتري جذب
ميکند و به دلیل محتواي آب جذب بیشتري را
در باند  SWIRخواهد داشت.
 رطوبت خاک و سايه خود گیاه موجب کاهش
بازتاب در محدوده مرئي ميشود ،و تأثیر مشابهي
نیز در محدوده بازتاب  SWIRوجود دارد (اثر
کمتري از سايه و رطوبت دارد).
 طولموج  SWIRميتواند نفوذ بیشتري نسبت به
ساير باندها در انواع ذرات معلق در هوا مانند دود و
يا سولفات (بهجز گردوغبار) داشته باشد.
 محدوده  SWIRتأثیرپذيري کمتري از محدوده
حرارتي دارد.
 مزيت ديگر اين باند اين است که حساسیت
کمتري نسبت به تغییرات اجزاي خاک و پوشش
گیاهي دارد.

1931

مادونقرمز
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 -2-1-4بررسی و تحلیل در محدوده طیفی

بنابراين استفاده از باند  SWIRدر ترکیب با باند
 VNIRنسبت به استفاده تنها از محدوده  VNIRمزايايي
دارد زيرا کاربردهاي پیشرفته و زيستمحیطي متنوعي را
به همراه دارد.
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استفاده از روش دانش مبنا به منظور بهبود تشخیص و طبقه بندي پوشش گیاهي در ...

جدول -7قوانین طبقهبندي جهت تفکیک کالسها در مرحله2

 -3-4آستانه گذاری
به دلیل اينکه کالسها در دودسته پوشش گیاهي و
ساير عوارض قرارگرفتهاند ،ميتوان با بهرهگیري از چندين
ويژگي مشخص کالسها را از يکديگر تفکیک کرد .اين
مسئله موجب محدود شدن فضاي جستجوي الگوريتم مي-
شود .در اين حالت با تلفیق ويژگيهايي که در مورد کالس
موردنظر صدق ميکنند ،ويژگي جديدي جهت شناسايي
بهتر هر کالس تولید ميشود .در جدول  5میزان حدود
آستانه براي هر يک از شاخصها در کالس موردنظر ،طي
فرآيندي تکراري با سعي و خطا حاصلشده است.
جدول -5حد آستانه تشخیص کالس پوشش گیاهي
کالس

پوشش
گیاهی

حد آستانه

حد آستانه

بیشینه

کمینه
-3/38

ردیف

ویژگی

1

)NDI(2

-3/33

2

)NDI(3

3/1

-3/5

3

)NDI(4

3/3

3/5

2

)SR(1

3/1

3

3

)SR(2

3/38

3

قوانین تعریفشده

کالس

NDI(2)<0/4
NDI(3)< 0/8 and
0>NDI(2)<0/4
SR(1)>0/1
SR(1)<0

درختان
مرحله2
سایر
عوارض

 -7ارزیابی نتایج
بهمنظور بررسي دقت و صحت عملیات ،به مقايسه
پیکسلهاي برچسب خورده تصوير پرداخته شده و
ماتريس ابهام تشکیل ميگردد .نقشه پوشش گیاهي در
شکل  1نمايش داده شده است.

 -4-4تعیین قوانین طبقهبندی و تفکیک عوارض
در اين مرحله با استفاده از حدود آستانه تعريفشده
براي هر يک از شاخصها بهمنظور تفکیک پوشش گیاهي
از ساير عوارض ،مجموعه قوانیني مبتني بر ادغام ويژگيها
تعريف ميشود.
براي تعیین نمونههاي آموزشي با توزيع و پراکندگي مناسب
در کالسهاي درختان ،چمنزار و ساير عوارض نمونههايي
انتخاب شد .الگوريتم نزديکترين همسايه براي طبقهبندي در
نظر گرفته ميشود .پس از تعیین کالسها ،نمونههاي آموزشي
براي هر کالس بهصورت جداگانه معرفي ميشود.

قوانین تعریفشده

کالس

-0/99>NDI (2) <-0/98
درختان
-0/5 >NDI(3)< 0/6
مرحله1
NDI(1)<0/5 and SR(2)>0/08
SR(1)>0/1
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سایر
عوارض

با تولید نقشه از پوشش گیاهي بهصورت دستي و
مقايسه مساحت پیکسلهاي نقشه ترسیمي و مناطق
شناساييشده از تصوير ،نمايش ماتريس ابهام بهصورت زير
است:
 -1مناطقي که در نقشه پوشش گیاهي هستند و در
تصوير هم پوشش گیاهي نشان داده شدهاند
(.)TP
 -2مناطقي که در نقشه پوشش گیاهي نیست و در
تصوير نیز نباشد(.)TN
 -9در نقشه پوشش گیاهي هستند و در تصوير
مشخص نشدهاند(.)FN
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جدول -1قوانین طبقهبندي جهت تفکیک کالسها در مرحله1

شکل -1نقشه پوشش گیاهي منطقه مورد مطالعه

()3

Correctness = 100

()5

Quality Percentage = 100
جدول -8جدول پارامترهاي برآورد دقت
Quality
Percentage
% 81/9

Correctness

Completeness

% 33/2

% 81/57

اس

براساس نتايج جدول ،8در اين روش با توجه به آستانه
گذاري انجامشده استخراج پوشش گیاهي نتايج قابل
قبولي را در خصوص پارامترهاي ،Completeness
 Correctnessو  Quality-Percentageارائه مينمايد .در
شکل  7به ارزيابي بصري نتايج تشخیص پوشش گیاهي در
سه بخش منتخب از تصوير اصلي پرداخته شده است.

1931

()9

Completeness = 100

نواحي پیچیده شهري در کشورهاي درحالتوسعه به
دلیل عدم رعايت ساختار مناسب امکان شناسايي دقیق
برخي عوارض را با مشکل مواجه ميسازد .در اين مطالعه
با بهرهگیري از فرآيند ادغام دادههاي لندست 8و
 WorldView-2امکان استفاده از باندهاي مناسب اين
سنجندهها بهصورت همزمان مورد تحلیل قرار گرفت .با
درنظر گرفتن مزاياي باندهاي  SWIRو شاخصهاي
تعريفشده با ترکیب ساير باندها به نتايج مناسبي جهت
تشخیص پوشش گیاهي و تفکیک اين عوارض از ساير
عوارض انجام شد .با توجه به میزان تراکم منطقه ،دقت
بهدستآمده مناسب ارزيابي ميشود .در اين پژوهش پس
از اجراي روش پیشنهادي ،نواحي پوشش گیاهي با دقت
 % 81/9استخراج شد .پیشنهاد ميشود با استفاده از
ترکیب داده لیدار و ساير دادههاي طیفي توانايي افزايش
دقت طبقهبندي عوارض شناساييشده نیز موردبررسي
قرار گیرد .اين نوع از دادهها توانايي شناسايي عوارض
شهري در منطقه پرتراکم را دارا هستند .بنابراين از ادغام
دو داده ورودي در سطح ويژگي و بهمنظور کالسهبندي
دقیقتر ميتوان استفاده کرد.

نشريه علمي -ترويجي مهندسي نقشهبرداري و اطالعات مکاني ،دوره نهم ،شماره  ،1بهمن ماه

 -3در نقشه پوشش گیاهي نیستند و در تصوير
پوشش گیاهي استخراجشدهاند(.)FP
سپس به کمک پارامترهاي جدول اقدام به محاسبه
پارامترهاي تمامیت ،1صحت 2و درصد کیفیت 9شده است.
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