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استخراج  منظوربهی قانون مبنا و الگو مبنا گراشیی بندطبقهارزیابی  

 یاماهوارهی کوهستانی از تصاویر هاجاده

 2یاریبخت، حمیدرضا ریاحی 1بابک ارجمند

 تهران - سازمان فضايي ايران -مکاني هاي اطالعات سیستمکارشناس ارشد سنجش از دور و  9
b.arj2025@gmail.com 

 دانشگاه شهرکرد - دانشکده منابع طبیعي و علوم زمین - استاديار گروه علوم جنگل 2
reza_reyahi@yahoo.com 

 (9311دي  بيتصو خيتار، 9311تیر  افتيدر خيتار) 

 یدهچک

ي، اماهوارهي زمیني از تصاوير هادهيپدتفکیک مکاني زياد در دو دهه اخیر، استخراج عوارض و  باقدرتي هاماهوارهبا ظهور و فعالیت 

و مديريت  ونقلحمليکي از عوارض زمیني از اهمیت زيادي در امور زيربنايي،  عنوانبهاست. راه،  قرارگرفتهبسیاري از محققین  موردتوجه

ي هاراههاي مختلف موضوع تحقیقات زيادي بوده است. استخراج استفاده از روشهاي شهري با برخوردار است. استخراج شبکه راه

اي به دلیل تباين کم با محیط اطراف، ساختار هندسي پیچیده و دور بودن از مراکز شهري پرتردد تاکنون کوهستاني از تصاوير ماهواره

منظور افزايش شده است. بهوئیک برد براي استخراج راه استفادهاي کقرارگرفته است. در اين تحقیق از تصاوير ماهواره موردتوجهکمتر 

انجام شد.  Esriاستفاده از روش جديد  با يفیچند طقدرت تفکیک مکاني تصاوير چند طیفي، فرآيند تلفیق باند پانکروماتیک و باندهاي 

موردبررسي صحت قرار گرفتند که دقت کلي براي و نتايج حاصل از آن  گرا انجامشيي پیشرفته بندطبقه استخراج راه با استفاده از

بندي شي گراي قانون مبنا، دقت تر طبقهدست آمدند. با توجه به نتايج مطلوب ، به%12و الگو مبنا  %13ي قانون مبنا گراشيي بندطبقه

ل به دست آمد. با توجه به پیکس 9/9ي مرجع هادادهآن نسبت به  RMSEو  %78شده راه توسط آن نهايي براي محور مرکزي استخراج

ي هادهيپدگرا در استخراج بندي پیشرفته شيي توپوگرافیک منطقه و قدرت تفکیک مکاني تصوير، نتايج نشان داد طبقههايدگیچیپ

 زمیني همگن، خصوصاً راه از قابلیت خوبي برخوردار است.

 Esriگراي قانون مبنا و الگو مبنا، تلفیق به روش بندي شيکوئیک برد، طبقه ماهواره ريتصوستخراج راه کوهستاني، ا ی:دیکلواژگان 

                                                           
  نويسنده رابط 
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 مقدمه -1

ترين کاربردهاي فناوري یديکلترين و ياصليکي از 

هاي يدهپدي دقیق عوارض و هانقشهازدور تهیه سنجش

و  هاروشي است. ارائه اماهوارهمختلف زمیني از تصاوير 

منظور استخراج راه که يکي از هاي مختلف بهالگوريتم

 باهدفشود، بیشتر يمعوارض مهم و پرکاربرد محسوب 

ي شهري بوده است. امري که تاکنون کمتر هاراهاستخراج 

 ي کوهستاني است.هاراهشده است استخراج به آن پرداخته

اوير ي کوهستاني از تصهاراهآمیز براي استخراج موفقیت

در نظر  هاآناي بايد مشخصات هندسي و طیفي ماهواره

 ي کوهستاني با استفاده از موادي نظیر خاک،هاراهگرفت. 

بازتاب  شوند و درنتیجه تصاويريمسنگ و يا ماسه ساخته 

 هاراهاين  .دهنديمطیفي مربوط به اين مواد را نشان 

و فاقد خطوط و  وخم زياد، عرض کمداراي پیچ

باهدف اتصال ي کوهستاني هاراه باشند.يمگذاري تعالم

اي و ملي، بهبود و تسريع ي مشخص، توسعه منطقههامحل

شوند. يمساخته  شهرياي در مقیاس بینونقل جادهحمل

 سازي ساختارهاي ملي دارند.بنابراين نقش مهمي در بهینه

ي کوهستاني، از هاراهدر اين تحقیق باهدف استخراج 

بندي ز طبقها 9شده ماهواره کوئیک بردلفیقتصاوير ت

بندي عالوه بر شده است. اين نوع از طبقهاستفاده 2گراشي

ي شکل و بافت را پارامترهاها، یکسلپخصوصیات طیفي 

کند که در يمهاي مجزايي را ايجاد در نظر گرفته و پديده

باشند. يمداخل خود داراي خصوصیات واحد و همگن 

کارگیري خصوصیات طیفي، مکاني يا هندسي محاسبه و به

 شده بر مبناي تعريف يکبنديهاي گروهیکسلپو بافت 

آيند، يمکه بر اساس مفهوم همسايگي به وجود  واحد شئ

ها، یکسلپجاي در نظر گرفتن تنها خصوصیات طیفي به

ه هاي زمیني نسبت بيدهپدتوانايي بااليي را در استخراج 

  بندي پیکسل مبناي کالسیک، به وجود آورده است.طبقه

 مروری بر تحقیقات پیشین -2

ینه استخراج راه، در دو دهه اخیر با ظهور درزم 

هاي باقدرت تفکیک مکاني زياد، تحقیقات سنجنده

اصوالً استخراج راه، در سه گروه است.  شدهانجاممتعددي 

                                                           
1 Quick Bird 

2 Object Based Classification  

در . [9]شودمي خودکار و خودکار انجامکلي دستي، نیمه

براي استخراج  Toutin (9117)شده توسط تحقیق انجام

ها و خطوط انتقال نیرو و اشکال اشکال مسطح، نظیر جاده

-اسپات 3تلفیق تصاوير از عمودي از زوج تصاوير حاصل

شده کوهستاني کانادا استفادهدر مناطق  5و لندست 1پي

شده توسط محمدزاده و . در تحقیق انجام[2]است

 Fuzzyبندي ( با استفاده از خوشه9372همکاران )

isodata  ،و اعمال عملگرهاي مورفولوژي باز کردن جزئي

سازي، محور مرکزي بندي، بستگي و اسکلتسنجش دانه

وسیله در پژوهشي که به. [3]است شدهاستخراجراه 

Shukla (2002انجام )خودکار، نیمه شده با روشي

هاي آشکارسازي لبه، از فضاي مقیاسي تصوير براي تکنیک

بندي و تخمین پهناي جاده استفاده کرده و با قطعه

اساس عواملي نظیر انحراف  برينههزتکنیک کمینه کردن 

معیار، جهت، طول و پهناي جاده آشکارسازي راه 

اه، شده است. اين الگوريتم با انتخاب نقطه ابتداي رانجام

هايي روي جهات مختلف، هزينه شروع و با قرار دادن وزن

کند و با پیگیري مسیري مسیرهاي متفاوت را برآورد مي

در تحقیق  .[1]يابدرين هزينه را دارد ادامه ميکه کمت

( با تبديل تصوير 2002و همکاران ) Shiشده توسط انجام

وار به يک تصوير باينري و تبیین پهنا، شکل مستطیلي، بند

بندي شيءگرا، عنوان الگوي طبقهها بهبودن جاده

شده و با ارائه روش تطبیق قطعات بندي تصوير انجامقطعه

ها خطي و اعمال عملگرهاي مورفولوژي، جاده

. در اين تحقیق به مقدار عددي است شدهاستخراج

 و Wang. [5]نشده است يااشاره شدهانتخابپارامترهاي 

( در تحقیق خود نیز با استفاده از تصاوير 2005همکاران )

کوئیک برد، ابتدا تصويري تلفیقي ايجاد و سپس با انجام 

و استخراج راه، آشکارساز طیفي جهتي  FCMبندي خوشه

آمده از دسترا روي آن اعمال کرده و با استفاده از نتايج به

تفاده از روي تصوير پانکروماتیک و اس Canny فیلتراعمال 

هاي شکل مبنا، عملگرهاي مورفولوژي و آستانه گذاري

حاضر تحقیق  اما دردر . ها را استخراج کرده استجاده

تالش شده است تا با استفاده از فرآيندهاي ضروري اما 

ريزي و انتخاب سريع در طي مراحل الگوريتم، با طرح

بندي شي گرا هاي متعدد طبقهترکیب مناسبي از شاخص

                                                           
3 Image Fusion 
4 Spot 

5 Landsat 
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دهقانیان و همکاران  .[6]جه مطلوب حاصل شودنتی 

منظور تعیین تعداد ( از الگوريتم ژنتیک به9378)

بندي در هرکدام از باندها استفاده نموده، هاي طبقهکالس

. اندبندي به دست آوردهوسیله قطعهسپس طبقه راه را به

صرف زمان نسبتاً طوالني براي يافتن پارامترهاي مناسب 

را سخت  شدهاشارهنیل به اهداف  مورداستفادهدر مبناي 

و همکاران  Bucher. در تحقیقي که توسط [8] نمايدمي

هاي راه در بیابان، ( انجام شد، ضمن توصیف ويژگي2008)

کوهستان و مناطق کشاورزي، با مبنا قرار دادن مشخصات 

 stegerشکلي مسیرها در مناطق کشاورزي، با عملگر 

هاي موجود رده و با حذف فاصلهخطوط را استخراج ک

، بر اساس يک حد آستانه، قطعات را snakeوسیله مدل به

. انتخاب بندي کرده استمنظور استخراج نتايج گروهبه

 بنديقطعهو معیار انتخاب عملگر  بنديطبقهپارامترهاي 

 .[7] نشده است اياشارهدر اين تحقیق 

و  Mhangara بندي شيءگرا،ازجمله تحقیقات در طبقه

بندي بر بندي تصوير و طبقه( با قطعه2099همکاران )

هاي طیفي، مبناي آستانه گذاري باندهاي طیفي، شاخص

مشخصات هندسي، مشخصات طیفي ماتريس هم رخداد 

 NDVI, NDWI, BAIهايي نظیر بافت و استفاده از شاخص

در تحقیق . ها نموده استاقدام به استخراج شبکه جاده

شود هیچ ماسکي استفاده نشد که اين امر باعث ميحاضر از 

صورت ضمن کاهش سطح دخالت کاربر نتايج الگوريتم به

وسیله ها بهکامل بر تصوير مشاهده شود. حذف برخي پديده

ماسک کردن امکان ارزيابي نتايج الگوريتم را محدود 

وسیله قاسملو و شده بهدر تحقیق انجام. [1] سازد.مي

منظور تشخیص موقعیت تونل با ( به2093همکاران )

استخراج مسیر کوهستاني، از شبکه عصبي مصنوعي براي 

هاي آن شامل مقادير شده است. وروديبندي استفادهطبقه

درگاشت، واريانس و میانگین حاصل ماتريس هم رخداد 

بافت و مقادير طیفي است. با به دست آوردن کالس راه، 

گرهاي مورفولوژي اتساع و الغر براي اتصال نقاط مجزا، عمل

سازي و يک فیلتر جهتي بر روي آن اعمال شدند، در ادامه 

هاي مسیر از مدل رقومي ارتفاع براي پوشش فاصله

هاي بزرگ نشانگر تونل در شده است. وجود فاصلهاستفاده

. شکل مطلوب الگوريتم و استفاده مناسب از مسیر بوده است

تبار مطلوب اين الگوريتم عناصر هوش مصنوعي، موجب اع

اما با توجه به حد تفکیک مکاني تصوير  باشدمي

در آن،  قابلیت تعمیم نتايج در تصاوير با  مورداستفاده

و همکاران   Nisthula.[90]را بررسي نکرده است  باالوضوح

در تحقیق خود از تصوير پانکروماتیک و چند طیفي  (2093)

آيکونوس استفاده کرده است. ابتدا با استفاده از تصوير 

ها نموده است. سپس با پانکروماتیک اقدام به استخراج لبه

، يک FCMبندي تلفیق تصاوير مذکور و انجام خوشه

بندي بر اساس اطالعات شکل )فشردگي( و تعداد طبقه

م و با استفاده از نتايج مرحله اول کالس راه را ها انجاپیکسل

اين کار ضمن اطناب مراحل به دلیل . مشخص نموده است

شده وجود اندکي انحراف در مشخصات مکاني تصوير تلفیق

باشد، امکان ايجاد انحراف در که تابع روش مورداستفاده مي

 . [99] آوردنتايج را به وجود مي

 هاروشمواد و  -3

 9لي روش پیشنهادي اين تحقیق در شکل فرآيند ک

 شده است.نشان داده

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ريتصو از ينکوهستا راه استخراج نديفرآ -9شکل

 يفیط چندتصوير  تصوير پانکروماتیک

 Esriتلفیق تصوير به روش 

و استخراج خصوصیات طیفي و  يبندقطعه

 گراي تصوير ي شيبندطبقهمکاني 

تعیین حدود خصوصیات 

 استخراجي

ي هانمونه) انتخاب الگوها

 (آموزشي

 ي قانون مبنابندطبقه

 يبندطبقهارزيابي نتايج 

 استخراج محور مرکزي راه

 (svmي الگو مبنا )بندطبقه

 پس پردازش نتايج

 هرس -اسکلت سازي -بستن -اتساع -حذف اشیا کوچک

 

ارزيابي نتايج 
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ي کوهستاني از هاراهمنظور استخراج در اين تحقیق به

ماهواره کوئیک برد  تصاوير پانکروماتیک و چند طیفي

 (.2شکل شده است )استفاده

 
 آ

 
 ب

ي منطقه موردمطالعه، آ: تصوير چند طیفي، ب: هاداده -2شکل

 تصوير پانکروماتیک

 Esriای به روش تلفیق تصاویر ماهواره -3-1

 باقدرت تصاويري ین،مشاهدات زم يهاماهواره

 برداشت یفيو ط يمکان ي،مختلف زمان يهاکیتفک

. ازآنجاکه ممکن است قدرت تفکیک مکاني کننديم

 از ي چند طیفي در حد موردنیاز نباشد، با استفادهباندها

توان تصاويري باقدرت تفکیک مکاني و تکنیک تلفیق مي

ي زيادي براي تلفیق هاروش مطلوب ايجاد کرد. تاکنون

روش تلفیق،  نيترمناسبتصاوير پیشنهادشده است. 

روشي است که ضمن افزايش قدرت تفکیک مکاني، 

ي اصلي را نیز حفظ نمايد. در اين باندهاخصوصیات طیفي 

براي تلفیق تصاوير ماهواره  Esri تحقیق از روش جديد

گین شده است. اين روش از يک میانکوئیک برد استفاده

قرمز نزديک براي عالوه باند مادوندار باندهاي مرئي بهوزن

  (.9رابطه ) کنديمايجاد باندهاي خروجي استفاده 

(9) WA =
R × RW + G × GW + B × BW + I × IW

RW + GW + BW + IW
 

مقادير ورودي باندهاي تصوير  R ،G ،B ،Iدر اين رابطه 

اختصاص  هاوزنمقادير  RW ،BW ،GW ،IWچند طیفي و 

. نتیجه میانگین باشنديمشده براي هر باند طیفي داده

در  که (ADJ) شدهدار براي ايجاد يک مقدار تعديلوزن

شده استفاده محاسبه مقادير خروجي باندهاي تلفیق

 (.2رابطه ) روديم، به کار شوديم

 

براي باندهاي چند طیفي بسته به همپوشاني  هازنو

منحني بازتاب طیفي باندهاي چند طیفي با باند 

نسبي هستند و  هاوزن. اين شونديمپانکروماتیک تعیین 

سازي شوند. باند طیفي با توانند براي استفاده، نرماليم

تواند بیشترين يمبیشترين همپوشاني با باند پانکروماتیک 

وزن را داشته باشد. باند چند طیفي که با باند پانکروماتیک 

هاي همپوشاني ندارد، وزن صفر را دارد. براي سنجنده

 آورنديميي که مقدار بهینه را فراهم هاوزنرايج، 

 .[93و  92]است  شنهادشدهیپ

 گرابندی شیطبقه -3-2

استخراج که در یشرفته پ يبندطبقه يهاروش ازجمله

 یفي،ط هاييژگيو يبر مبنا یني،زم هاييدهعوارض و پد

. در يءگراستش يبندطبقه کند،عمل مي يبافت و مکان

 یفيط یتخصوص يبررس عالوه بر يءگرا،بندي شطبقه

 يبافت و مکان یفي،ط یاتاي از خصوصها، مجموعهپیکسل

شود، هاي مشابه را شامل ميپیکسل از يکه گروه يقطعات

 يژگي. درنتیجه با استفاده از وگیردتوجه قرار ميمورد

تواند ميبندي و استخراج عوارض دقت طبقه يگي،همسا

بر مبناي  هاکسلیپاين روش ابتدا  در [.91] يابد يشافزا

ازآن نسبت به بندي شده و پسشباهت طیفي قطعه

بندي آمده از فرآيند قطعهدستبندي اشیاء مجزا بهطبقه

 .شوديمز خصوصیات مبین، اقدام با استفاده ا

 بندیقطعه -1 -3-2

نواحي را به  يرتصو يکاست که  ينديفرآ 9بنديقطعه

 يههمسا هايیکسلاز پ يکند که گروهمي یمتقس همگن

از  یقتحق ين. در اشونديرا شامل م يکسان يربا مقاد

بندي تصوير براي قطعه 2پخشانيل آبالگوريتم تبد

 یدرولوژيه يزاساس مفهوم حوضه آبرشده که بر استفاده

 .دينمايم عمل

 فیلتريک تصوير گراديان با استفاده از الگوريتم  ينادر 

مقدار  ترينبیشهايي با یکسلپ. ديآيمسوبل به دست 

. فرآيند دندهيمتباين را نشان  ترينبیشنواحي با 

 انيگراداز کمترين  هاکسلیپسازي الگوريتم با مرتب

گراديان  ترينبیشبخش همسان اشیاء( آغازشده و تا )

                                                           
1 Segmentation 

2 Watershed Transform 

(2) 
ADJ = Pan − WA 

REDout =  R + ADJ; GREENout  =  G + ADJ 

BLUEout =  B + ADJ;  NIRout =  I + ADJ 
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. در مرحله بعد، درجه مقیاس ابدييم( ادامه هالبه) 

مقادير  خاکستري، از تابع توزيع تجمعي نرمال شده،

مثال با انتخاب  طوربه. شوديمي تصوير محاسبه هاکسلیپ

مقادير  نيترنيیپادرصد از  a، به میزان aحد آستانه 

ادغام منظور به. شونديمز تصوير گراديان حذف گراديان، ا

يکي مشابه دارند از تکنیک  یفيکه مشخصات ط يقطعات

 یفيط یانگینتکنیک ابتدا م ين. اشودياستفاده م 9کردن

کند. سپس فاصله مي محاسبههر باند را در قطعات مجاور 

برنامه المباداي  قطعات را بر اساس روش ینب یدسياقل

قطعات  يصورت تکرارروش به ينکند. ايمحاسبه م 2کامل

ادغام  یفي،و ط ياطالعات مکان یبرا بر اساس ترک يههمسا

از  جهت کيکه الگوريتم  دهديرخ م يکند. ادغام وقتمي

ادغام کمتر از حد آستانه  ينهکه هز jو  i يههمسا ينواح

نحوه محاسبه حد آستانه را  3کند. رابطه مي یدادارند را پ

 .دهدينشان م

(3) 
𝑡𝑖,𝑗 =  

|𝑜𝑖| . | 𝑜𝑗|
|𝑜𝑖| + | 𝑜𝑗|

 .  ||𝑢𝑖 −  𝑢𝑗||2 

𝑙𝑒𝑛𝑔𝑡ℎ (𝜕(𝑜𝑖 , 𝑜𝑗))
 

مساحت  | Oi |ير، تصو iمحدوده  Oi رابطه ينا در

 یفيط یانگینم i، Uj یهناح یفيط یانگینم i، Ui یهناح

 یفيط يرمقاد ینب یدسيفاصله اقل || j، || Uj - Ui یهناح

مشترک  يطول مرزهانیز  lengthمنظور از  ،jو  i ينواح

 .[91] است یهدو ناح

 بندی قانون مبنا و الگو مبناطبقه -3-2-2

بندي تصاوير، انتخاب نحوه فرآيند پس از قطعه

بندي . طبقهردیگيمبندي در مرحله بعدي قرار طبقه

آمده از دستکارگیري اشیاء بهگرا بر اساس نوع بهشي

تقسیم  3نوع قانون مبنا و الگو مبنابندي، به دو قطعه

گراي قانون مبنا با اخذ تصوير بندي شي. طبقهشوديم

ي پیکسل مشابه را در هاخوشهبندي بندي شده، گروهقطعه

. هر کالس يک يا چند قانون را دهديميک کالس انجام 

 به خصوصیاتکه بر اساس دانش نسبت  شوديمشامل 

قانون شامل يک يا چند . هر شوديماشیاء خاص انجام 

که  شوديمخصوصیت طیفي، مکاني يا هندسي و بافت 

                                                           
1 Merge 
2 Full Lambda Schedule 

3 Rule-Based and Example-Based  

به يک محدوده مشخص از مقادير مقیدش کرد.  توانيم

گراي الگو مبنا فرآيندي است که از بندي شيطبقه

ي آموزشي يا همان الگوها براي ارجاع اشیاء با هاداده

 شدهماهیت ناشناس به کالس بر اساس خصوصیات معرفي

 کنديمبندي استفاده ي طبقههاروشوسیله يکي از به

[91.] 

درواقع در حالت قانون مبنا با معرفي حدود مشخصي 

از هر خصوصیت که بر اساس روابط مربوط به هر يک به 

، اشیاء مطلوب در يک کالس واحد قرار داده نديآيمدست 

، اما در حالت الگو مبنا صرفاً با معرفي تعدادي شونديم

گو براي هر کالس و خصوصیت مربوط به آن، کلیه اشیاء ال

بندي مقادير وسیله يک روش طبقهواجد شرايط که به

، در کالس يکسان کننديمرا برآورده  به خصوصیتمربوط 

 .رندیگيمقرار 

 های مکانی و طیفیویژگی -3-2-3

 ينا يءگرايش يبندمورداستفاده در طبقه خصوصیات

ضريب  ،5، طول1شامل مساحت يدرزمینه مکان یق،تحق

مساحت را  .باشديم 7و برازش مستطیلي 8تحدب ،6شکل

مساحت  يگون، منها يپل يکمجموع مساحت  توانيم

کرد. منظور از طول، مجموع طول  يفآن تعر يهاحفره

تحدب  هاست.حفره رزهايم يگون، حت يپل يهمه مرزها

ار براي . اين مقدسنجديممقدار کوژ بودن يک پلي گون را 

اي برابر يک و براي يک پلي گون محدب بدون هیچ حفره

وسیله رابطه و به باشديميک پلي گون مقعر کمتر از يک 

 .شوديممحاسبه  1

(1) Convexity =  
CHL 

L
 

برابر  Lبرابر طول پوسته محدب و  CHLدر اين رابطه 

 که در قسمت قبل به آن اشاره شد. باشديمطول 

عامل شکل نسبت مساحت پلي گون را به مربع 

. اين مقدار براي پلي آورديممجموع محیط آن به دست 

 باشديم π/1اي برابر يک و براي مربع برابر ي دايرههاگون

 .شوديممحاسبه  5و مطابق رابطه 

                                                           
4 Area 

5 Length 

6 Form Factor 
7 Convexity 

8 Rectangular Fit 
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(5) FF =  
4 × 𝜋 × 𝐴 

P2
 

محیط آن را  Pمساحت پلي گون و  Aدر اين رابطه 

 .دهديمنشان 

دهنده تناسب يک پلي گون به برازش مستطیلي نشان

مستطیل حصاري آن است و نسبت مساحت پلي گون را 

توجیه شده به محدوده مرزهاي پلي  9به مساحت جعبه

. اين مقدار براي مستطیل برابر يک کنديمگون را محاسبه 

نحوه محاسبه  6. رابطه باشديمو ساير اشکال کمتر از يک 

 .هدديمآن را نشان 

(6) RF =  
A 

ML × ml
 

نیز  mlو  MLدهنده مساحت، نشان Aدر اين رابطه 

 .دهديمطول ضلع بزرگ و کوچک جعبه را نشان 

 2همچنین در اين تحقیق از خصوصیات طیفي میانگین

. میانگین مقادير طیفي شوديماستفاده  3و بیشینه طیفي

و  ي داخل ناحیه هر باند تصوير میانگین طیفيهاکسلیپ

ي درون ناحیه هر باند بیشینه هاکسلیپمقدار  ترينبیش

 [.91] دهنديمطیفي را نشان 

 بندی ماشین بردار پشتیبانطبقه -3-2-4

بندي گونه که گفته شد، در فرآيند طبقههمان

بندي گراي الگو مبنا نیاز است تا از يک روش طبقهشي

. در ي آموزشي استفاده شودهادادهمتعارف با استفاده از 

 1پشتیبانبردار  ینماش بندياين تحقیق از روش طبقه

سطح  يکرا با  هر طبقهروش  يناشده است. استفاده

جدا  ،کندمي یشینهها را بطبقه ینب یهکه حاش یمتصم

. به شوديم یدهنام 5ینهسطح اغلب ابرسطح به ينکند. امي

گفته  يتيحما رهايبه ابرسطح، بردا تريکنقاط داده نزد

 يآموزش يعناصر مهم سر يتيحما ي. بردارهاشوديم

 هستند.

را با استفاده از  پشتیبانماشین بردار  توانمي

کننده  يبندطبقه يکبه  يلتبد یرخطيغ يهاکرنل

طبقه  يک ماشین بردار پشتیبان کهيکرد. درحال یرخطيغ

                                                           
1 Box 

2 Spectral Mean 

3 Spectral Max 
4 Support Vector Machine 

5 Optimal Hyperplane 

عنوان به توانديدر فرم ساده خود است، م ينريکننده با

 یبوسیله ترکاي بهننده چندطبقهک يبندطبقه يک

عمل  پشتیبانماشین بردار  ينريبا يهاکننده يبندطبقه

هر جفت  يبرا ينريکننده با بنديقهطب يک يجادکند )ا

جبران پارامتر  پشتیبان يکطبقه ممکن(. ماشین بردار 

 پذيررا امکان يبنداز عدم طبقه يدارد که حد مشخص

و  يآموزش يخطاها ینپارامتر حد مصالحه ب ين. اسازدمي

مقدار آن، عدم  شيکند. افزاها را کنترل ميطبقه يحواش

. کرنل مورداستفاده در اين دهديرا کاهش م يبندطبقه

محاسبه  8که از رابطه  باشديمپلي نومیال  تحقیق کرنل

 .شوديم

(8) K(xi, xj) = (g × xi
T × xj + r)d 

 rگاما و  برابر g پلي نومیال، درجه dدر اين رابطه 

. افزايش درجه کنديمرا مشخص  6مقدار باياس

شده و  هاکالسي منجر به جدايي بهتر مرزهاي اچندجمله

اما ريسک وجود  دهديمنتايج با دقت بیشتري را به دست 

 [.91برد ]يمنويز را هم باال 

 پس پردازش -3-3

ود بندي، به دلیل وجازآنجام عملیات طبقهپس

ي زائد در نتايج نهايي و همچنین فقدان برخي هادهيپد

ي اصلي، نیاز به پس پردازش نتايج وجود دارد. با هاقسمت

توان نتايج حاصل از استفاده از عملگرهاي مورفولوژي مي

بندي را به میزان زيادي ارتقاء داد. اين عملگرها طبقه

 90و هرس کردن 1سازي، اسکلت7، بستن8شامل اتساع

. عمومًا عملگرهاي مورفولوژي با استفاده از يک باشنديم

مثال، عنصر  طوربه. شونديمانجام  99عنصر ساختاري

جز ساختاري مورداستفاده اين تحقیق در کلیه موارد به

 .باشديمي يک هاهيدرابا  3*3عملگر هرس، يک ماتريس 

ها در يک تصوير درپي اجراي عملگر اتساع، پديده

. شونديمتر يا در اصطالح ضخیم کننديمباينري رشد 

ها با توجه به عنصر ساختاري رفتار و اندازه رشد پديده

                                                           
6 Bias 
7 Dilate 

8 Closing 

9 Skeleton 
11 Pruning 

11 Structural Element 
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. ازنظر محاسباتي عنصر ساختاري با يک شوديمکنترل  

 [.95شود ]يمارائه  هاکماتريس از صفر و ي

عملگر بستن عملیاتي متوالي از عملگرهاي اتساع و 

وتاه کردن و يا . عملگر سايش براي کباشديم 9سايش

. در شوديمنازک کردن اشیاء در تصوير باينري استفاده 

اي از اينجا دو مجموعه تصوير و عضو ساختاري مجموعه

که  باشديمي مربوط به مبدأ عضو ساختاري هامکانهمه 

زمینه يافته هیچ همپوشاني با پسعضو ساختاري انتقال

ر به اتصال تصوير )صفرها( نداشته باشد. عملگر بستن منج

ي نازک و هاحفرهبین اجزاي شکسته نازک، پر شدن 

 [.95] شوديماز عضو ساختاري  ترکوچک

منظور استخراج محور مرکزي سازي بهعملگر اسکلت

متصل از شي را  A. اسکلت مجموعه شوديمراه استفاده 

 توانيموسیله اجراي متوالي سايش و باز کردن به

ملگر باز کردن حاصل انجام (. ع7استخراج کرد )رابطه 

 .باشديممتوالي عملگرهاي سايش و اتساع 

(7) S(A) =  ⋃ Sk (A)
k

k=0

 

 که:

(1) Sk(A) = (A θ kB) − (A θ kB ) ° B 

نماد عملگر باز  0نماد عملگر سايش،  𝜃در اين رابطه 

 نیز عنصرB تعداد تکرار يا همان مرحله اجرا و  Kکردن، 

آخرين مرحله متوالي  K. باشديمساختاري مورداستفاده 

به يک مجموعه تهي تبديل شود.  Aاست، پیش از آنکه 

با اجتماع  S(A)معادالت فوق بیانگر تشکیل 

. مراحل باشديم kS (A)اسکلت آن،  يهارمجموعهيز

ترتیب است که در ابتدا اينبه يک شئاستخراج اسکلت 

عملگر سايش را در مراحل متوالي تا جايي که تبديل به 

روي آن اجرا و  Bه تهي نشود، با عنصر ساختاري مجموع

سپس عملگر باز کردن جداگانه روي نتیجه هر مرحله 

. سپس در هر بار تکرار اختالف شکل شوديمانجام 

. شوديمآمده از مرحله اول و دوم مشخص دستبه

درنهايت نتايج هر مرحله با مرحله قبلي اجتماع يافته و 

 [.96] شوديماسکلت شکل اولیه استخراج 

                                                           
1 Erode 

هرس کردن عملگري است که بر اساس کنار گذاشتن 

عمل  2وسیله حذف متوالي نقاط انتهاييشاخه فرعي به

. به همین منظور عناصر ساختاري که باهدف کنديم

صورت متوالي بر شده بهآشکارسازي نقاط انتهايي طراحي

هر بار گذر  که بانحويشوند بهاعمال مي A روي مجموعه

، فرآيند الغر شوديماين عناصر بخشي از شکل اصلي حذف 

 (.90)رابطه  شوديمآن و حذف نقاط انتهايي انجام  3سازي

(90) X1 = A ⊗ {B} 

که در  باشديم Hit-or-Missاين رابطه بیانگر عملگر 

 (.3شکل ) باشديمنمايانگر دو عنصر ساختاري  Bاينجا 

  
 هرسعناصر ساختاري  -3شکل

تا  اندشدهاي طراحيگونههر يک از اين عناصر به

عنصر ساختاري مطلوب را ارائه دهند. عالمت  7ترکیبي از 

x  به اين مفهوم کنديمرا مشخص  «عدم مراقبت»شرايط .

که مقدار صفر يا يک بودن پیکسل اهمیتي ندارد. با تکرار 

رابطه قبل، قدم بعدي بازسازي شکل به فرم اولیه خود 

. به همین دلیل نیازمند باشديمزائد  يهاشاخهبدون 

هستیم که شامل همه نقاط انتهايي  2X تشکیل مجموعه

 (.99)رابطه  باشديم X1 در

(99) X2 = ⋃ (X1
8
k=1  ⊛  Bk) 

عناصر ساختاري آشکارساز نقاط  kBدر اين رابطه 

انتهايي هستند. گام بعدي اجراي عملگر اتساع روي نقاط 

انتهايي به تعداد تکرار در مراحل قبلي با استفاده از 

 (.92عنوان يک مجموعه معین است )رابطه به Aمجموعه 

(92) X3 = (X2  ⊕ H) ⋂A  

يک عنصر ساختاري با  Hنماد عملگر اتساع است.  ⊕

پس از  Aو تقاطع با  باشديمي يک هاهيدرا و 3*3ابعاد 

 شکل 3Xو  X1 . درنهايت اجتماعشوديمهر مرحله انجام 

 [.96] آورنديمي فرعي پديد هاشاخهاولیه را با حذف 

                                                           
2 End Point 

3 Thining 
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 بحث و نتایج -4

 تلفیق تصاویر پانکروماتیک و چند طیفی -4-1

منظور افزايش قدرت تفکیک مکاني تصوير و استفاده به

اي، باند از ويژگي چند طیفي بودن تصوير ماهواره

پانکروماتیک و باندهاي چند طیفي ماهواره کوئیک برد به 

ي هاوزن Esriدرروش تلفیق شدند.  Esriروش جديد 

مورداستفاده در گام نخست بر اساس پیشنهاد 

اي ماهواره کوئیک برد، براي دهندگان اين روش برارائه

، 968/0، 966/0به ترتیب برابر با  NIRو  R ،G ،Bباندهاي 

تصوير  1در نظر گرفته شد. شکل  5/0و  968/0

 .دهديمآمده از فرآيند اين روش را نشان دستبه

 
 ب

 
 ج

 
 آ

، ب( قسمتي از تصوير Esriشده به روش تصوير تلفیق آ( -1شکل

 همان قسمت از تصوير چند طیفي شده، ج(تلفیق

 گرابندی شیطبقه -4-2

آمده از فرآيند تلفیق وارد قسمت اصلي دستتصوير به

گرا شد. اولین گام در بندي شياستخراج راه، يعني طبقه

 مجزابندي تصوير و ايجاد اشیاء گرا قطعهبندي شيطبقه

. به همین منظور با باشديم ي همگنهاکسلیپمتشکل از 

ي موجود در هادهيپدتصوير و بررسي  به خصوصیاتتوجه 

عارضه راه، پارامترهاي الزم براي انجام  خصوصبهآن 

بندي و يکي کردن قطعات مشابه انتخاب شد. فرآيند قطعه

 %3هر چهار باند در اين فرآيند با سطح درجه خاکستري 

برنامه المباداي  در %17بندي و حد آستانه در فرآيند قطعه

کامل براي ادغام قطعات مشابه مشارکت داده شدند )شکل 

(. کاهش مقدار پارامتر سطح درجه خاکستري باعث 5

و افزايش مقدار حد  تربندي تصوير در سطحي جزئيقطعه

آستانه ادغام باعث ترکیب بیشتر قطعاتي با شباهت کمتر 

ول، . در ادامه خصوصیات مساحت، طشوديمبا يکديگر 

فاکتور شکل، برازش مستطیلي و تحدب در شاخه مکاني 

و خصوصیات میانگین طیفي و بیشینه طیفي  يا هندسي

)باند چهارم( در شاخه طیفي، بر اساس  NIRبراي باند 

بندي شده براي کلیه روابط ذکرشده بر روي تصوير قطعه

، شونديمعنوان اشیاء مجزا محسوب قطعات که به

 .شوديمشده و براي آنالیزهاي بعدي استفاده محاسبه

 
 بندي تصويرنتیجه قطعه -5شکل

 تعیین حدود خصوصیات و انتخاب الگوها -4-3

با محاسبه مقادير خصوصیات مکاني و طیفي ذکرشده 

براي کلیه قطعات، در گام بعدي بر اساس فرآيند 

گراي قانون مبنا، نیاز به مشخص کردن بندي شيطبقه

حدود بیشینه و کمینه و يا خارج از يک حد بیشینه و 

 است شدهکمینه براي هر يک از هفت خصوصیت انتخاب 

عنوان به رندیگيمشده قرار تا قطعاتي که در بازه مشخص

و ساير  اشیاء يکسان، تشکیل يک کالس واحد را داده

از نتايج نهايي  کنندينماشیاء که اين حدود را برآورده 

با تعريف ترکیب عطفي  توانيمحذف شوند. در اين حالت 

و يا با تعريف ترکیب ها آنبین اشیاء برگزيده، اشتراک 

جتماع بین نتايج حاصل از فصلي در يک قانون جداگانه ا

 هاتیخصوصتعريف يک خصوصیت و نتايج حاصل از ساير 

بندي منظور کرد. اين کار عنوان نتايج نهايي طبقهرا به

امکان اضافه کردن اشیائي که در نتايج حاصل از يک 

خصوصیت وجود دارد اما در خصوصیتي ديگر موجود 

صوصیت . با توجه به اهمیت يک خآورديمنیست، فراهم 

وزن آن را نسبت  توانيم، شوديمکه منجر به نتايج بهتر 

افزايش داد. در اين تحقیق  هاتیخصوصبه ساير 

عنوان خصوصیت فصلي در خصوصیت برازش مستطیلي به

نتايج مشترک شش خصوصیت ديگر وارد شد. همچنین 

در نظر گرفته شد.  98/0وزن واحد  هاتیخصوصبراي تمام 

براي استخراج راه کوهستاني در اين  شدهحدود انتخاب

 شده است.نشان داده 9تحقیق در جدول 
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بندي منظور انجام فرآيند طبقهدر همین مرحله به

بندي شده، گراي الگو مبنا، از روي تصوير قطعهشي

ي آموزشي انتخاب هادادهالگوهاي مناسب يا همان 

. انتخاب الگوها داراي حساسیت خاصي بوده و در شونديم

نمايد. اين بندي نقش اساسي ايفا ميبهبود نتايج طبقه

الگوها بايد نماينده مناسبي از همه اشیاء موجود در کالس 

قطعات داراي  هاقسمتکه در برخي واحد باشند. ازآنجايي

، اين امکان وجود دارد که باشنديمابعاد مکاني متفاوتي 

ايج نهايي داراي افزونگي و يا توأم با ريسک حذف نت

يي از کالس راه باشد. اين مسئله اهمیت انتخاب هاقسمت

سازد. عموماً انتخاب الگوهاي مناسب را آشکار مي

ي تصوير، هاقسمتتر در تمام ي بیشتر و جامعهانمونه

 نتايج بهتري را در پي خواهد داشت.

 ا و الگو مبنابندی قانون مبنانجام طبقه -4-4

و طراحي  با تعیین حدود خصوصیات طیفي و مکاني

بندي که شامل قانون اشتراک نتايج شش قوانین طبقه

، NIRخصوصیت میانگین طیفي و بیشینه طیفي باند 

مساحت، طول، تحدب و فاکتور شکل اشیاء در قانون 

، باشديماجتماع با نتیجه خصوصیت برازش مستطیلي 

 قانون مبنا اجرا شد. گرايبندي شيطبقه

شده در مرحله همچنین با استفاده از الگوهاي انتخاب

گراي الگو مبنا به روش ماشین بردار بندي شيقبلي، طبقه

 کننده يبندطبقه نديفرا نيا درپشتیبان انجام شد. 

 يرو بر دودرجه الینوم يپل کرنل از استفاده با يرخطیغ

کاررفته با توجه به تعداد خصوصیات به .شد اعمال ريتصو

که معکوس  91/0در اين تحقیق، مقدار پارامتر گاما برابر 

 اسيبا، در نظر گرفته شد. مقدار باشديمتعداد خصوصیات 

فرض برابر يک صورت پیشموجود در معادله به

بندي شده و براي پارامتر جريمه با تکرار طبقهانتخاب

داد، انتخاب شد. مي ارائهتري را که نتايج به 9200مقدار 

با تعیین يک حد آستانه، سطحي از عدم  توانيم

بندي را تعیین کرد. اين بدان معناست که انحراف طبقه

شده در فرآيند ساير قطعات از معیار الگوهاي معرفي

که در اين تحقیق  بندي، از حد مشخصي تجاوز نکندطبقه

شد. کاهش اين مقدار در نظر گرفته  %13اين مقدار برابر 

ازحد آن و افزايش بیش باعث به وجود آمدن نتايج افزون

مانند انتخاب ؛ شوديمنیز باعث حذف برخي نتايج واقعي 

بندي و به روش مقدار پارامتر جريمه، با تکرار فرآيند طبقه

مقدار بهینه اين پارامتر را به دست  توانيمسعي و خطا 

بندي قانون هر دو روش طبقهآمده از دستآورد. نتايج به

 است. شدهنشان داده  6مبنا و الگو مبنا در شکل 

  
 ب                                          آ                   

 (بندي قانون مبنا، بطبقه (گرا، آبندي شينتايج طبقه -6شکل

 بندي الگو مبناطبقه

 بندیارزیابی نتایج طبقه -4-5

بندي آخرين مرحله اين پس از طي مراحل طبقه

ي هاشاخصوسیله آمده بهدستفرآيند، ارزيابي نتايج به

. به همین منظور در اين تحقیق، با استفاده از باشديمرايج 

و خطاي  Commission، خطاي 9ي دقت کليهاشاخص

Omission آمده مورد ارزيابي قرار دستدقت نتايج به

آمده براي هر دو نوع روش دستدير بهمقا 2گرفت. جدول 

 .دهديمبندي را نشان طبقه

رغم نزديکي مقدار ، علي2با توجه به مقادير جدول 

بندي، تفاوت فاحشي در دقت کلي در هر دو روش طبقه

                                                           
1 Overall Accuracy 

 بندي قانون مبناحدود خصوصیات طبقه -9جدول

 کمینه بیشینه خصوصیت

 91/9505 08/990 (NIR میانگین طیفي )باند

 9600 9200 (NIR بیشینه طیفي )باند

 01/0 3/0 فاکتور شکل

 0 2/2 تحدب

 30 7000 مساحت

 50 750 طول

 85/0 9 برازش مستطیلي

 (درصد)بندي ارزيابي نتايج طبقه -2جدول

 الگو مبنا قانون مبنا شاخص ارزيابي

 12 13 دقت کلي

 Commission 27 79خطاي 

 Omission 6 8خطاي 
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شود. اين شاخص که ديده مي Commissioمقدار خطاي 

بندي را ي اشتباه در نتايج طبقههاکسلیپمیزان آمیختگي 

بندي ، وضعیت کامالً مطلوبي را در طبقهدهديمنشان 

دهد. بندي الگو مبنا نشان ميبت به طبقهقانون مبنا، نس

شده يا ي حذفهاکسلیپکه درصد  Omissionخطاي 

بندي قانون مبنا ، در طبقهسنجديمبندي نشده را طبقه

بندي قانون بنابراين طبقه؛ دهديممقدار کمتري را نشان 

تري را نسبت به مبنا در هر سه شاخص نتايج مطلوب

و براي انجام فرآيند پس  هبندي الگو مبنا داشتطبقه

 .شوديمپردازش و استخراج محور مرکزي راه انتخاب 

 پس پردازش نتایج -4-6

منظور طي بندي قانون مبنا بهبا انتخاب نتايج طبقه

فرآيند نهايي الگوريتم، حذف اشیاء زائد که در نتايج 

هايي که به علت اند، پر کردن فاصلهبندي قرارگرفتهطبقه

بندي به يي از پديده راه در نتايج طبقههابخشفقدان 

، استخراج محور مرکزي راه و حذف زوائد اندآمدهوجود 

اند، از جاماندهاي که در اثر اجراي مرحله اخیر بهشاخه

 عملگرهاي مورفولوژي استفاده شد.

اي که بندي، نخستین مسئلهبا بررسي نتايج طبقه

، وجود اشیاء کنديم صحت نتايج نهايي را با چالش مواجه

شده نیستند و زائدي است که جزئي از بدنه راه استخراج

صورت پراکنده در تصوير وجود دارند. براي حذف اين به

سازي نتايج، با تبديل تصوير عوارض و خالص

شده به يک تصوير دودويي، مساحت هر قطعه بنديطبقه

. با مشخص شوديممحاسبه  هاکسلیپبر اساس تعداد 

ردن يک حد آستانه، اشیائي که کمتر از آن قرار ک

. مقدار حد آستانه براي اين شونديم، حذف رندیگيم

در نظر گرفته شد تا اشیاء کوچکي که در  100تحقیق، 

و جزو نتايج صحیح محسوب  اندپراکندهسطح تصوير 

، حذف شوند. با انجام عملگرهاي اتساع و بستن شوندينم

ز مسیر که در نتايج خالي يي اهاقسمتضمن پوشش 

، شرايط براي به دست آوردن نتايج بهتر در مرحله اندمانده

. الزم به ذکر است با چندين بار شوديمپاياني تسهیل 

تکرار الگوريتم، عملگرهاي اتساع و بستن با پنج بار حلقه 

 تکراري انجام شدند.

با به دست آوردن نتايج مناسب از اجراي مراحل 

ر مرکزي راه با استفاده از عملگر ذکرشده، محو

 ادامه ييجا تا عملگر نيا .دسازي استخراج شاسکلت

 انقطاع فاقد يمرکز يهاکسلیپ راه، بدنه از که ابدييم

با توجه به  .شود داده پوشش را راه طول تمام و ماندهباقي

ي جانبي راه در نتايج هاشاخهکاررفته، وجود الگوريتم به

منظور حذف اين زوائد، ناپذير است. بهپاياني امري اجتناب

. با پنجاه بار تکرار شوديماز عملگر هرس کردن استفاده 

ي زائد، اسکلت کلي راه هاشاخهاين فرآيند، ضمن حذف 

نتايج فرآيند پس پردازش و  8. شکل مانديمباقي 

 .دهديماستخراج محور مرکزي راه را نشان 

 
 استخراج محور مرکزي راه -8شکل

 ارزیابی نتایج نهایی -4-7

آمده دستبا استخراج محور مرکزي راه، نتايج نهايي به

با استفاده از دو شاخص رايج مورد ارزيابي قرار گرفت. 

( پیشنهاد 9310وسیله عامري و همکاران )شاخص اول به

عنوان شد، ايشان با استخراج دستي محور مرکزي راه به

آمده از دستآن را با نتیجه به RMSEعامل مرجع، 

[. در اين تحقیق نیز با ايجاد 98اند ]محاسبه کردهالگوريتم 

. شاخص دوم ارزيابي، دتغییراتي، از اين شاخص استفاده ش

، نسبت 93است که طبق رابطه  Completenessشاخص 

 (LR( را به مقادير مرجع )LT) شدهنتايج صحیح استخراج

 [.97] کنديممحاسبه 

(93) Completeness =  
LT

LR
 

 ( درروش خود، با تبديل9310)عامري و همکاران 

شده به مرکزي مرجع و محور مرکزي راه استخراج محور

آمده و مرجع، دستبردار و انتخاب تعدادي نقاط از نتايج به

آن را برحسب  RMSEنقاط،  yو  xبر اساس موقعیت 

اما در اين تحقیق بدون تبديل ؛ پیکسل محاسبه کردند

یت جغرافیايي تمام موقع ستررنتايج به بردار، در حالت 
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. نتايج دشده و مرجع، وارد محاسبات شنقاط استخراج 

 شده است.نشان داده 3ارزيابي هر دو روش در جدول 

ي منطقه موردمطالعه و دشوار هايدگیچیپتوجه به  با

مقدار نسبتاً  Completenessبودن استخراج راه، شاخص 

در مواردي که  RMSE. شاخص دهديممطلوبي را نشان 

عنوان يک حد به توانديمجنبه مقايسه چند مورد را دارند، 

انطباقي مطلوب در نظر گرفته شود، اما در اين تحقیق با 

( بیانگر اين cm60وير )توجه به قدرت تفکیک مکاني تص

درصد راه با دقت هندسي  78بیش از  مسئله است که

. اين میزان در مقايسه با اندشدهاستخراج  cm66حدود 

شده که از تصاوير تلفیقMayer و   Bacherتحقیق

متر استفاده  9ايکونوس باقدرت تفکیک مکاني ماهواره

  .باشديمکردند بسیار مطلوب 

محور راه استخراج شده برروي نتايج نهايي  7شکل 

تصوير طیفي اولیه منطبق شده تا ارزيابي آن با کیفیت 

 بصري بهتري نمود پیدا کند.

 
 )آ(

 
 )ب(

ده بر تصوير طیفي؛ ب( آ( انطباق محور راه استخراج ش -7شکل

 بزرگنمايي قسمتي از محل انطباق محور راه و تصوير طیفي

پیشنهادي اين تحقیق، آمده از روش دستنتايج به

منظور افزايش به Esri بیانگر قابلیت مطلوب روش تلفیق

گراي بندي شيقدرت تفکیک مکاني و طیفي و طبقه

ي کوهستاني براي هاراهاي باهدف استخراج تصاوير ماهواره

 باشد.استفاده در کاربردهاي متنوع مي

 گیرینتیجه -5

ي کوهستاني از اهمیت و هاراهخراج خودکار است

 هانقشهريزي و به هنگام سازي اي در برنامهجايگاه ويژه

يي جهت هاروشبرخوردار است. مديران و برنامه ريزان به 

اي نیاز دارند. استخراج خودکار راه از تصاوير ماهواره

در مناطق کوهستاني بسیار  خصوصاًاستخراج خودکار راه 

. در اين تحقیق باهدف استخراج دقیق باشديمپیچیده 

اي چند طیفي ي کوهستاني از تصاوير ماهوارههاراه

بندي شي گراي الگو مبنا و شده، از دو روش طبقهتلفیق

قانون مبنا استفاده و نتايج حاصله با استفاده از 

هاي مورداستفاده به روش ي متداول ارزيابي شد.هاشاخص

هاي طیفي، هندسي و ارگیري ويژگيکدلیل توانايي در به

صورت همزمان، امکان استخراج هاي تصوير بهبافت پديده

راه را در شرايط پیچیده مناطق کوهستاني فراهم آوردند.
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