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 چکیده

( با استفاده از روش GLCMدر این پزوهش ویزگی های بافتی ماتریس  هم رخداد سطوح خاکستری )

های طبقه بندی حداکثر احتمال ، شبکه عصبی مصنوعی و ماشین بردار پشتیبان روی تصویر راداری 

Sentinel-1  برای تعیین سطوح نفوذناپذیر شهر بندرعباس ارزیابی میشود. به منظور بررسی صحت

قت کل و ضریب کاپا استفاده شد. پردازش های انجام شده با روش های به کار رفته ، از روش های برآورد د

ترتیب برای طبقه بندی  به 97/0و  97/0،  95/0درصد و ضریب کاپا  40/98،  14/98،  0/97کلی صحت 

و ماشین بردار پشتیبان به دست آمد که نشان دهنده مناسب بیشترین شباهت ، شبکه عصبی مصنوعی 

 پذیر شهری است.بودن روش های استفاده شده برای آشکارسازی سطوح نفوذنا

 .سنتینل –تصاویر راداری  -سطوح نفوذناپذیر  -ویژگی های بافتی  :یدیکل واژگان
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پایش تغییرات پوشش گیاهی استان زنجان گزارشی از 

 سنجش از دور استفاده از تکنیکبا 

 17/11/1399تاریخ دریافت: 

 17/1/1399تاریخ پذیرش: 
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 مقدمه
و شهرسازی از عوامل مهم تاثیرگذار بر اکوسیستم  ; شهرنشینی اصلی ترین ویژگی هاییکی از  عنوانگسترش شهر به 

شهری است. توسعه شهرها ناگزیر به ایجاد تغییرات در پوشش زمین نیاز دارد و نشان دهنده تبدیل سریع پوشش طبیعی به 

 ،سطوح نفوذ ناپذیر ، بخش بسیار کوچکی از سطح کره زمین را اشغال کرده اند ولی همین بخش کوچک پوشش مصنوعی است.

مهمترین کاربری سطح کره زمین محسوب میشود که به تغییرات اقلیمی محلی و اثرگذاری بر دیگر شرایط محیطی می انجامد. 

 شناخت اینشهری و اکوسیستم های شهری است .  ، شاخص جالب توجهی برای اندازه گیری کیفیت محیط زیستاین عامل

 ز ضروری است.برای برنامه ریزان و مدیران شهری یک نیا موارد

با توسعه تکنولوژی سنجش از دور فعال و غیر فعال ، تصاویر سنجش از دور به یک ابزار سریع و مطمئن برای نطارت بر 

محیط های شهری تبدیل شده اند. در زمینه تشخیص سطوح نفوذ ناپذیر شهری ، تصاویر سنجش از دور با دقت مکانی کمتر 

،   Ikonosبزار شناخته شده اند. با این دقت مکانی سنجنده های نوری متفاوتی مانند متر به مانند متداول ترین ا 10از 

quick bird  ،world view  استفاده شد. 1990از دهه 

 

 ژوهشـپ ظریـبانی نـو م یشینهـپ

در دو دهه گذشته پژوهشگران مختلف پژوهش های زیادی به منظور توسعه روش ها و تکنیک های الزم برای تشخیص 

به برخی از آنها اشاره  (1)و تعیین پراکندگی مکانی سطوح نفوذناپذیر و تعیین آثار منفی آن انجام داده اند که در جدول 

 میکنیم.

 نام پژوهشگر عنوان پژوهش نتیجه پژوهش
ل سا

 پژوهش

استفاده از ویژگی های بافتی در کنار 

ویژگی های طیفی تصاویر حاصل از 

ادغام ، دقت طبقه بندی مناطق شهری 

 درصد بهبود می بخشد. 5را حدود 

در  GLCMسنجش کارایی ویژگی های بافتی 

افزایش طبقه بندی تصاویر تک باند سنجنده 

ALI  و ابر طیفی هایپریون در مناطق مسکونی

و صنعتی جنوب شهر تهران با استفاده از ماشین 

 بردار پشتیبان

ملک نژاد و 

 همکاران
1394 

نتایج حاصل برای تصویر راداری و 

درصد برای  57/72و  46/10آیکونوس 

 93/27و  RCC  ،46/57پارامتر 

و  0/61و  BCCدرصد برای پارامتر 

 RMSEدرصد برای پارامتر  0/31

 بدست آمده است.

مقایسه اطالعات بافت در الگوریتم شبکه عصبی 

 Ikonosو  terraSar-Xبا استفاده از تصاویر 

 در عارضه راه شهر شیراز

خصالی و 

 همکاران
1392 

و ویژگی های  GLCMترکیب  با

درصد راندمان  9فضایی الگوریتمی 

 قط از ویژگی هاینسبت به حالتی که ف

فضایی استفاده میشود ، بهبود یافته 

 است.

طبقه بندی تصاویر ماهواره آیکونوس بر اساس 

تلفیق ویژگی بافتی با استفاده از شبکه عصبی 
MLP 

رضایی مطلق و 

 همکاران
1391 
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 تعیینبه دلیل پیچیدگی های سطوح نفوذناپذیر از یک سو و محدودیت های داده های سنجش از دور از سوی دیگر ، 

به تازگی تصاویر راداری توجه  دقیق سطوح نفوذناپذیر همچنان به عنوان یک چالش مهم برای علم سنجش از دور مطرح است.

ی اخذ در تمامی شرایط آب و هوایی را دارند ، اطالعاتی است. این تصاویر ضمن اینکه توانایپژوهشگران مختلف را جلب کرده 

، زبری و رطوبت نیز حساس هستند. همچنین ، جهتهند و عالوه بر این به مولفه های شکلغنی از بافت و ساختار ارائه مید

این تصاویر به مشخصات هندسی سطوح زمین شهری حساس ترند و اطالعات بافتی را برای توصیف سطوح نفوذناپذیر ارائه 

  شهر به عنوان منطقه مطالعاتی انتخاب شد. میدهند. به این منظور و با توجه به تغییرات کالبدی زیاد شهر بندرعباس ، این

بافت تصویر عبارت است از تکرار یک المان با الگویی خاص که این المان خود از تغییرات محلی مقادیر سطوح خاکستری 

روش های  ، مواج و خطی هستند.، هموار، ظریف، بافت های خشنپیکسل های تصویر تشکیل شده است. از جمله انواع بافت

، امکان پیاده سازی بررسی آماری بطور کلی در دو حوزه مکان و تبدیل وصیف بافت شامل روش های ساختاری و آماری است.ت

، یکی از رایج ترین روش های ایجاد توصیف گر های عوارض سطحی در تصاویر رقومی ، بررسی بافتهمانطور که اشاره شد .دارد

 ن اشیای مختلف موجود در تصویر استنباط میشود.است که به عنوان معیاری برای تمایز بی

 

 ژوهشـای پـداده ه
با  IWو در حالت  VHو  VVبا پالریزیشن  2017آوریل  20مربوط به  sentinel-1در این پژوهش از تصاویر راداری 

یک سنجنده راداری پیشرفته خورشید آهنگ است که آژانس  Sentinel-1 (1 . )شکل استفاده شد 20*5قدرت تفکیک 

-Sentinelو  Sentinel-1Aفضایی اروپا به فضا ارسال کرده است. به منظور بهبود توان تفکیک زمانی ، دو ماهواره به نام 

1B  کره زمین را در  درجه از یکدیگر قرار گرفته اند و به همین دلیل تصویربرداری از کل 180ساخته شده است که با فاصله

 در 2016آوریل  25در  Sentinel-1Bو  2014آوریل سال  3در  Sentinel-1Aروز امکان پذیر میسازند. سنجنده  6هر 

و در تمام شرایط آب و هوایی تصویربرداری میکند و توان برداشت چهار  Cمدار قرار گرفتند. این سنجنده در محدوده باند 

 (1 کیلومتر دارد. )جدول 400متر ( و پهنای برداشت تا  5تفکیک مکانی مختلف ) تا حالت تصویربرداری را با قدرت 

استخراج سطوح نفوذناپذیر با استفاده 

از ویژگی ها و آستانه در روش 

CART  بیشتر از الگوریتمSEaTH 

 است.

و  SEaTHبا استفاده از مقایسه دو الگوریتم 

CART  و تصاویرGF-2  وSentinel 1-A  ،

سطوح نفوذناپذیر شهری را در شهرستان ووهان 

 از توابع استان هوبئی در چین استخراج کردند.

 2016 فو و شائو

متر  10ادغام تصاویر با تفکیک مکانی 

برای نقشه برداری سطوح نفوذناپذیر 

 مناسب تر است.

در چشم انداز شهر و روستا در آمازون برزیل با 

و  TMاستفاده از ادغام داده های لندست 

 راداری از سطوح نفوذناپذیر نقشه برداری کردند.

 2011 لو و همکاران
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 ژوهشـجام پـان و روش لـمراح
، پردازش چند منظره ، فیلترگذاری و ، کالیبراسیون، نخست تصحیحات برش زدنورد سطوح نفوذناپذیر شهریآبرای بر

استخراج شد. در مرحله بعد با استفاده  GLCMتصحیح هندسی روی تصویر انجام شد. سپس ویژگی بافتی با استفاده از روش 

، واریانس و نبود تشابه در و میانگین VVریانس در پالریزیشن ، ویژگی های بافتی شامل میانگین و وا Layer Stackingاز 

با هم در یک دسته قرار گرفتند تا پردازش های بعدی روی مجموعه ویژگی های مدنظر انجام شود. سپس با  VHپالریزیشن 

ر شهری وذناپذی، سطوح نف، شبکه عصبی مصنوعی و ماشین بردار پشتیباناستفاده از سه روش طبقه بندی حداکثر احتمال

 ضریب کاپا و دقت کلی سنجیده شد. استخراج شدند. در پایان صحت نتایج بدست آمده با استفاده از

استفاده شد که یکی از  glcmدر این پژوهش به منظور تهیه سطوح نفوذناپذیر ، از ماتریس هم وقوع درجات خاکستری 

این تکنیک از کارامدترین تکنیک های  یر سنجش از دور است.روش های متداول برای استخراج پارامترهای بافت در تصاو

برای  1973استخراج بافت از تصاویر سنجش از دور است که نخستین بار هارلیک آن را معرفی کرد. او از این ماتریس در سال 

برای  ری را ایجاد کند.، نتایج طبقه بندی بهتویژگی بافت 14طبقه بندی تصاویر اپتیکی استفاده کرد و توانست با استخراج 

معرف یک تصویر با ابعاد و درجات خاکستری است. این  {I(x,y),0<x<n-1,0<y<n-1}تعریف این ماتریس فرض میشود 

این ماتریس هم  میباشد. (dx,dy)بردار جابجایی و برابر با  dاست.  Pdدرایه و هر درایه آن برابر با  G*Gماتریس شامل 

برای کل تصویر و هم برای ناحیه خاصی از آن محاسبه میشود. به منظور استخراج ویژگی های بافت باید به هر پیکسل یک 

قرار داده شده است و در این پنجره ماتریس  ، بنابراین ابتدا روی هر پیکسل پنجره ای با ابعاد فرد عدد نسبت داد

ه از این ماتریس امکان استخراج تعداد زیادی از ویژگی های بافت با استفاده از روابط آماری وجود با استفاد محاسبه میشود. 

 داردکه هر ویژگی یک عدد را به هر پیکسل اختصاص میدهد

 

 ژوهشـافته های پـحلیل یـجزیه و تـت
همبستگی ، واریانس ، همگنی ، پس از انجام پیش پردازش های الزم روی تصاویر راداری ، ویژگی های بافتی میانگین ، 

 ، آنتروپی و زاویه تماس لحظه ای استخراج شدند.، نبود تشابهکنتراست
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( میانگین و واریانس در پالریزیشن 4-2و  4-1محدوده شهر بندرعباس : )تصاویر  GLCM: ویژگی های بافتی  4-شکل 

vv  ( میانگین ، واریانس و نبود تشابه در پالریزیشن 4-5و  4-4  ، 4-3، )تصاویرVH 

 

و میانگین ، واریانس و نبود تشابه در  VVبا بررسی های انجام شده از ویژگی های میانگین و واریانس در پالریزیشن 

ویژگی بافتی میانگین استخراج شده عالوه بر محاسبه میانگین  .(4)شکل  برای انجام مراحل بعدی استفاده شد VHپالریزیشن 

ساده درجات خاکستری بر چگونگی پخش و تعدد زوج پیکسل های دارای درجات خاکستری در محاسبات تاثیر میگذارد. در 

و سطوح روشن و خاکستری در پالریزیشن  VVاین ویژگی ، سطوح نفوذناپذیر شهری بصورت سطوح روشن در پالریزیشن 

VH .و سطوح نفوذپذیر بصورت تیره در هر دو پالریزیشن مشخص شده اند 
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 ژوهشـپ و نتایج افته هاـی
( و در چهار دسته زیر تهیه و 5نتایج پردازش های انجام شده روی تصویر ، بر اساس تقسیم بندی ارائه شده در شکل )

 ( به تفکیک روش های به کار رفته ارائه شده است.8( تا )6) نتایج طبقه بندی در شکل های

 

 

 

 

 

 

 (5شکل )

 

 

( نشان داد در هر سه روش ، سطوح نفوذناپذیر و نفوذپذیر در حد مطلوبی شناسایی  4ارزیابی و صحت سنجی ) جدول 

نفوذناپذیر و نفوذپذیر بسیار نزدیک به و تفکیکی شده اند. مساحت محاسبه شده هر یک از این سطوح محدوده های سطوح 

هم بود. بیشترین تفاوت از نظر مساحت در کالس های استخراجی مربوط به محدوده های با آلبیدوی باال و آلبیدوی پایین در 

 هر یک از سطوح شهری به ویژه در سطوح نفوذناپذیر وجود داشت.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

سطوح شهری

سطوح نفوذناپذیر

سطوح نفوذناپذیر
با آلبیدوی باال

سطوح نفوذناپذیر
با آلبیدوی پایین

سطوح نفوذپذیر

سطوح نفوذپذیر با 
آلبیدوی باال

سطوح نفوذپذیر با 
آلبیدوی پایین
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 ( : مقایسه دقت نتایج به تفکیک روش4جدول )

 

 
 

ین پژوهش نشان داد که استفاده از داده های راداری در آشکارسازی سطوح شهری با روش ماشین بردار پشتیبان نتایج ا

پتانسیل زیادی دارد. همچنین داده های راداری با توجه به ویژگی های کامل تری که نسبت به داده های نوری دارند ، به 

همچنین نشان میدهد استفاده از روش هایی چون بررسی بافت در بهبود آشکارسازی سطوح نفوذناپذیر شهری کمک میکنند. 

این نوع تصاویر که الگو ها و روابط مکانی و تغییرات بین پیکسل های مجاور را در نظر میگیرند ، دقت نتایج را به میزان زیادی 

بندی ماشین بردار پشتیبان این پژوهش در نقشه های نهایی حاصل از روش طبقه  در مناظر پیچیده شهری افزایش میدهد.

دست یافت. علت این دقت زیاد در استفاده همزمان از ویژگی های بافتی  0/97درصد و ضریب کاپای  98/40به دقت کلی 

با توجه به نتایج ، پیشنهاد میشود از ویژگی های بافتی تصاویر راداری در کنار ویژگی های طیفی تصاویر  تصاویر راداری است.

 ده شود تا سطوح نفوذناپذیر با استفاده از این دو ویژگی با جزئیات بیشتر استخراج شوند.نوری بهره بر
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