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  چکیده

باشد و هاي متفاوت اطالعات طیفی مشابهی دارند، محدود میپایه هنگامی که پدیدهبندي پیکسلهاي طبقهقابلیت روش

بندي شیءگرا اطالعات طیفی با اطالعات مکانی ادغام شده و هاي طبقهگردد. اما در روشباعث کاهش صحت نتایج می

شوند. سپس هاي تصویري) میها بر اساس شکل، بافت و تن رنگ و با مقیاس مشخص سگمنت سازي (ایجاد شیءپیکسل

شود. در این تحقیق الگوریتم ها نسبت داده میها بر مبناي درجه عضویت فازي به یکی از کالسهر یک از سگمنت

بندي تصاویر چندطیفی سنجنده پایه با الگوریتم نزدیکترین همسایه روش شیءگرا در طبقهپیکسل اکثر احتمال روشحد

OLI مورد مقایسه قرار گرفته است. نقشه کاربري اراضی حوزه رودزرد خوزستان با هر دو روش تهیه شده و  8لندست

درصدي در  7درصدي در شاخص صحت کلی و  6دود دهد که روش شیءگرا با افزایش حنتایج صحت سنجی نشان می

  اي برخوردار بوده است.     بندي تصاویر ماهوارهپایه، از دقت باالتري در طبقههاي پیکسلشاخص ضریب کاپا نسبت به روش

  

  اي، خوزستان.بندي تصاویر ماهوارهپایه، شیءگرا، منطق فازي، طبقهپیکسلواژگان کلیدي: 
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  مقدمه  - 1

که به روشهاي پیکسل پایه موسوم می باشند قابلیت استفاده از ویژگی تصاویر ماهواره اي طبقه بندي  هاي رایجروش 

توانایی محدودي در جدانمودن  نداشته ورا در طبقه بندي تصاویر ماهواره اي  نظیر بافت، زمینه و شکل عوارض زمینیهایی 

پردازش شیءگرا روي آورده از این رو محققین در طول یک دهه اخیر به روشهاي  هایی با اطالعات طیفی مشابه دارند.کالس

در روش شیءگرا با ترکیب خصوصیات  اند که تا حدود زیادي محدودیت هاي روش هاي پیکسل پایه را پوشش می دهند.

اط همسایگی عوارض، و ارتبشکل، بافت ، مکانی نظیر اندازه نظیر ارزش عددي پیکسل ها، تن و رنگ با خصوصیات طیفی

قطعه قطعه کردن تصویر در مقیاسهاى مختلف امکان جداسازى معنی داري تقسیم می شود.  1شیءهايقطعات یا تصویر به 

همچنین این روش ارتباط مستقیمی را با سامانه هاي اطالعات جغرافیایی عوارض مجاور که با هم کنتراست دارند را مى دهد 

در این روش  و ... در پردازش تصاویر بهره برد.عی نظیر مدل ارتفاعی رقومی، شیب نقشه هاي موضوبرقرار کرده و می توان از 

  .)2017و همکاران،  Feizizadeh( همچنین می توان از نظر کارشناسی نیز در فرایند طبقه بندي استفاده کرد

دهد. در مطالعه تفاوتی را ارائه میدهد که طبقه بندي تصاویر با دو روش فوق نتایج ممطالعات انجام شده نشان می

)Hamedianfar وShafri ،2014 از تصاویر ماهواره (WorldView-2 و  2پیکسل پایه حداکثر احتمال استفاده شد. دو روش

و همچنین روش طبقه بندي شیءگرا با الگوریتم فازي بکار گرفته شد. در روش شیءگرا از ویژگی هاي  3ماشین بردار پشتیبان

در طبقه بندي کمک گرفته شد. نتایج نشان داد که روش  NDVIتصویر شامل بافت و شکل عوارض و شاخص گیاهی مکانی 

درصد از توانایی  79درصد در مقایسه با روش پیکسل پایه ماشین بردار پشتیبان با صحت کلی  87شیءگرا با صحت کلی 

) از روش طبقه بندي شیءگرا براي تهیه نقشه Shao ،2012و  Liباالتري در تفکیک پدیده ها برخوردار است. در مطالعه (

نمکی -هاي هوایی اقدام شد. نقشه بدست آمده از روش پیکسل پایه داراي اثر فلفلکاربري اراضی منطقه با استفاده از عکس

روش  دهد در صورتیکه نقشه بدست آمده ازهاي تک پیکسلی فراوان) بود که صحت کلی طبقه بندي را کاهش می(کالس

و هر دو  7) قابلیت داده هاي لندست 2009و همکاران،  Alfugaraتر بوده و از دقت باالتري برخوردار بود. (شیءگرا یکنواخت

اي ساحلی در مالزي مورد مطالعه قرار دادند و با مقایسه روش شیءگرا و پیکسل پایه را براي طبقه بندي کاربري اراضی منطقه

) با اشاره به Lehmkuhl ،2017و  Pipaud(گرا در مقایسه با روش پیکسل پایه تاکید می کنند. نتایج بر کارآمدي روش شیء

تن ویژگی با در نظر گرفارائه کردند که شیءگرا  یک الگوریتم ،محدودیت روشهاي پیکسل پایه در شناسایی و تفکیک لندفرم ها

  .کندشناسایی میروي تصویر با دقت قابل قبولی از ه ها را مخروط افکن هاي مکانی اندازه و شکل و نیز الیه هاي توپوگرافی،

با توجه به مطالب بیان شده، هدف مطالعه حاضر بررسی میزان افزایش دقت روش شیءگرا و عوامل تاثیرگذار در آن 

ستان با هر دو باشد. براي مقایسه نتایج، نقشه کاربري اراضی حوزه آبریز رودزرد خوزهاي معمول پیکسل پایه مینسبت به روش

  روش مذکور تهیه شده است.   

  

  معرفی منطقه مورد مطالعه - 2

هکتار است.  88250منطقه مورد مطالعه حوزه آبریز رود زرد رامهرمز در شرق استان خوزستان می باشد و مساحت آن 

عرض  31˚ 41́  58˝تا   31˚ 22́  10˝طول جغرافیایی و  50˚ 10́  22˝تا  49˚ 39́  20˝این منطقه در مختصات 

قرار گرفته است. از دو بخش کوهستان و کوهپایه تشکیل شده و انواع کاربري هاي کشاورزي، مرتع و جنگل در آن  جغرافیایی

  شود. مشاهده می

  

                                                 
1 Segment 
2 Maximum Likelihood Classification 
3 Support Vector Machine  
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  هامواد و روش - 3

می  2015مربوط به سال  8ماهواره لندست  OLIداده هاي ماهواره اي مورد استفاده در این تحقیق، تصاویر سنجنده 

، نقاط کنترل  1:50000متر است. همچنین از نقشه هاي توپوگرافی  30باند طیفی با تفکیک مکانی  7باشند که داراي 

  استفاده شده است.  ArcGIS 10.3و  Google Earth ،ENVI 5.1 ،eCognation 7.8و نرم افزارهاي  GPSزمینی برداشت شده با 

ین مطالعه الگوریتم طبقه بندي حداکثر احتمال که در بیشتر مطالعات بعنوان دقیقترین روش پردازش پیکسل پایه در ا

معرفی شده است با الگوریتم نزدیکترین همسایه در پردازش شیءگرا مقایسه شده است. قبل از اقدام به طبقه بندي، 

  به انجام رسید.  ENVI 5.1افزار  در نرم FLAASH1تصحیحات اتمسفري توسط الگوریتم پیشرفته 

هاي هاي مشخصی در نظر گرفته شد. به این منظور با بررسی انواع کاربريبراي طبقه بندي و مقایسه نتایج، کالس

نوع کاربري شامل جنگل، مرتع، زراعت، باغ و پهنه هاي آبی براي  5هاي استاندارد، موجود در منطقه و با توجه به سیستم

  منطقه مورد مطالعه تعیین گردید.  

  

  طبقه بندي شیءگرا - 4

(فیضی زاده و  دهدارتباط می 2هاي پوشش اراضی را به اشیاء تصویريطبقه بندي شیءگرا فرایندي است که کالس

بندي بر مبناي منطق فازي استوار است و ارزش عوارض را به ارزش فازي (بین صفر و یک) با . این نوع طبقه )1389هاللی، 

کند. در این فرایند شیءهاي تصویري (سگمنت) با درجه عضویت متفاوت در درجه عضویت معین براي هر کالس تبدیل می

طبقه بندي بر اساس الگوریتم شوند و بر اساس درجه عضویت نسبت به هر کالس، بیش از یک کالس طبقه بندي می

  شود. شیءگرا به دو مرحله سگمنت سازي و طبقه بندي فازي تقسیم می بر این اساس، روششود. نزدیکترین همسایه انجام می

  

  سگمنت سازي - 4-1

هاي همسایه در داخل یک ناحیه است که شباهت مهمترین معیار آنهاست (فیضی سگمنت به معنی گروهی از پیکسل

ها بر اساس معیار همگنی در رنگ و شکل ایجاد می شوند. همچنین پارامتر مقیاس، در میانگین ). سگمنت1389و هاللی، زاده 

کند که جزییات هاي ریزتري ایجاد میاندازه شیءهاي تصویري تاثیر دارد. انتخاب عدد کوچکتر براي پارامتر مقیاس، سگمت

دهد. در این مطالعه، بر اساس تجربه مفسر و با در نظر گرفتن فزایش میبیشتري را پوشش داده و دقت طبقه بندي را ا

انتخاب  10و پارامتر مقیاس  7/0، معیار شکل 9/0ها، معیار همگنی براي رنگ هاي هندسی کالسخصوصیات تصویر و ویژگی

  گردید.

  

  شیءهاي نمونه آموزشی - 4-2

هاي آموزشی از هاي آموزشی است. در اینجا نمونهیازمند نمونهطبقه بندي شیءگرا نیز همانند طبقه بندي نظارت شده، ن

در طی عملیات  GPSهاي آموزشی با استفاده از شیءهاي تصویري انتخاب می شوند. در تحقیق حاضر پس از اینکه نمونه

هاي بعنوان نمونه بر سطح تصویر پیاده شده و شیءهاي متناظر آنها eCognationمیدانی جمع آوري شدند، در محیط نرم افزار 

  آموزشی براي هر کالس انتخاب می شوند. 

  

  بندي فازيطبقه - 4-3

                                                 
1 Fast Line-of-sight Atmospheric Analysis of Hypercubes 
2 Segment 
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شوند. این هر کالس مشتمل بر مجموعه اي از شرایط است که بر اساس عملگرهاي فازي تعیین می eCognationدر 

دهد. در مطالعه حاضر از شود، مبناي طبقه بندي فازي را تشکیل میشرایط که براي هر کالس بصورت جداگانه تعریف می

هاي کاربري استفاده شد و شرایط هر کالس با ویژگی هاي بصري (از جمله موقعیت، محتوا، بافت و ...) هر یک از کالس

(حاصلضرب ارزش فازي)  And(میانگین ارزش فازي) و  Mean، )(حداکثر ارزش فازي Or (Max)استفاده از عملگرهاي فازي 

سازد بنابراین این عامل ها میسر میبافت ویژه باغات بر روي تصویر، جداسازي آنها را از سایر کاربري تعریف شد. بعنوان مثال

هاي کاربري نیز متناسب با ویژگی هاي بصریشان عالوه بر بندي این کالس تعیین شد. براي سایر کالسیکی از شرایط طبقه

  شکل، بافت، تن رنگ و زمینه استفاده شد.  از جملها ، از سایر پارامترهNDVIاطالعات طیفی نظیر شاخص گیاهی 

  

  نتایج و بحث - 5

الف) و نتیجه طبقه بندي با روش  1بندي شیءگرا با الگوریتم نزدیکترین همسایه در شکل (نتیجه حاصل از طبقه

) نتایج پارامترهاي ارزیابی 1جدول ( ب) نشان داده شده است. همچنین1پیکسل پایه با الگوریتم حداکثر شباهت در شکل (

   دهد.صحت را براي هر دو روش نشان می

  پایه (ب)بندي شده با روش شیءگرا (الف) و پیکسل) تصویر طبقه1شکل (

                            

  هاي طبقه بندينتایج ارزیابی صحت روش) 1جدول (                          

  ضریب کاپا  صحت کلی (درصد)  الگوریتم  روش طبقه بندي

  85/0  2/87  حداکثر احتمال  پیکسل پایه

  92/0  1/93  نزدیکترین همسایه  شیءگرا

روش شیءگرا نسبت به روش پیکسل پایه از دقت باالتري برخوردار است. یکی از مهمترین  شودگونه که مشاهده میهمان

دالیل این امر آن است که روش شیءگرا عالوه بر اطالعات طیفی از اطالعات مربوط به بافت، شکل، موقعیت و محتوا نیز در 

هاي پیکسل خته با دو روش ذکر شده است. در روشبندي پیکسل آمیکند. دلیل دیگر نحوه طبقهبندي استفاده میفرایند طبقه

بندي سخت) ها اختصاص یابند (طبقهها قرارگیرند، نهایتا باید به یکی کالسهایی که روي خط جداکننده کالسپایه، پیکسل

بندي هشوند (طبقهاي مختلف نسبت داده میها بر اساس وزنشان (درجه عضویت فازي) به کالسشیءگرا پیکسل اما در روش

  نرم).   

  

)ب( (الف)  
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  گیرينتیجه - 6

اي بندي کاربري اراضی با استفاده از تصاویر ماهوارهپایه و شیءگرا در طبقههاي پیکسلدر این مطالعه کارایی روش

بندي نشان داد که الگوریتم نزدیکترین همسایه در روش شیءگرا دقت مورد مقایسه قرار گرفت. نتایج صحت طبقه 8لندست

). به اعتقاد (فیضی زاده و هاللی، 1% ضریب کاپا) را افزایش داده است (جدول 7% صحت کلی و حدود 6بندي (حدود طبقه

- مقدار افزایش صحت در روش شیءگرا ارتباط مستقیمی با پارامترهاي سگمنت )Shafri ،2014و Hamedianfar() و 1389

دقت باالتر با توجه به شناخت از خصوصیات منطقه از عامل نسبت  سازي و مقیاس آن دارد. در مطالعه حاضر براي دستیابی به

طول به عرض بعنوان عاملی در تفکیک بهتر اراضی زراعی آیش از بایر، از عامل بافت بعنوان عامل تاثیرگذار در تفکیک باغات و 

دهد کیفیت مینشان  بندي استفاده شد. همچنین نتایجبعنوان عامل تفکیک انواع پوشش گیاهی در طبقه NDVIعامل 

اي دارد و با افزایش وضوح تصویر ها ارتباط مستقیمی با تفکیک مکانی تصویر ماهوارهسازي و تعیین مقیاس سگمنتسگمنت

بندي را به نحو قابل توجهی افزایش داد که با مطالعات بسیاري از هایی با کیفیت باال تولید نموده و دقت طبقهتوان سگمنتمی

) همخوانی دارد. Shafri ،2014 و Hamedianfar؛ Shao ،2012و  Li؛ 1389جمله (رضایی مقدم و همکاران، محققین از 

بصري باالتري برخوردار بوده و تک  کیفیت دهد تصویر شیءگرا از) نشان می1بندي شده (شکلمقایسه دو تصویر طبقه

) نیز در مطالعه خود Shao ،2012و  Liآن وجود دارد. (پایه در نمکی) نسبت به تصویر پیکسل-هاي کمتري (اثر فلفلپیکسل

به این موضوع اشاره کرده اند. بنابراین با توجه به مطالب ارائه شده، استفاده از روش شیءگرا و تصاویر با تفکیک مکانی و طیفی 

  .را افزایش دهد اي را بهبود بخشیده و کیفیت نتایج بدست آمدهتواند دقت طبقه بندي تصاویر ماهوارهباالتر می
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Combination of spatial and spectural charactristics to 
improvement of sattelite images classification accuracy  

 

Abstract  
Pixel-based classification techniques have low capability when different 
phenomena have similar spectral characteristics that result in low accuracies. But 
object-oriented techniques use a combination of spectral and spatial characteristics 
and segments (image objects) create from pixels based on shape, texture and color 
tone factors and with specific segmentation scale. Then, each segment belong to a 
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class based on its fuzzy membership parameter. In this study, maximum 
likelihood pixel-based classification algorithm compared with nearest neighbor 
object-oriented classification algorithm using landsat8 OLI multispectral image. 
Land-use map of Rudzard basin of khoozestan was prepared using both methods. 
Accuracy assessment results show that, the object-oriented technique increases 
overall accuracy by 6% and kappa coefficient by 7% than the pixel-based 
technique, so has a higher accuracy for satellite images classification.  
 
Keywords: pixel-based; object-oriented; fuzzy logic; satellite image 
classification, khuzestan.  


