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چکید  ه

در راستای هدف استخراج سریع نقشه  های کاربری اراضی، تکنولوژی سنجش از د  ور به عنوان یک فناوری کارآمد   شناخته 
شد  ه که با ارائه تصاویر ماهواره  ای امکان استخراج نقشه  های کاربری اراضی را فراهم می آورد  . سنجش از د  ور با ارائه تصاویر 
ماهواره  ای با قد  رت زمانی متفاوت مد  لسازی و پایش تغییرات محیطی را ممکن ساخته که این امر، گامی مهم د  ر مد  یریت منابع 
طبیعی محسوب می شود  . روش طبقهبندي شيءگرا مبتنی بر الگوریتم  های د  انش پایه، یکی از روش های کارآمد   د  ر طبقه  بند  ی 
تصاویر ماهواره  ای است که عالوه بر استفاد  ه از اطالعات طیفی تصاویر ماهواره  ای، امکانات الزم برای استفاد  ه از اطالعات 
محیطی و ویژگی  های فیزیکی و هند  سی پد  ید  ه  های سطح زمین را فراهم می  آورد  . تحقیق حاضر با هد  ف ارزیابی میزان افزایش 
د  قت حاصله از کاربرد الگوریتم  های د  انش پایه فازی د  ر طبقه بند  ی نقشه های کاربری/پوشش اراضی انجام شد  ه است. د  ر این 
تحقیق به منظور مقایسه روش  های شیءگرای طبقه بند  ی تصاویر ماهواره ای بد  ون استفاد  ه از الگوریتم های فازی و روش های 
شیءگرا براساس الگوریتم های فازی، از تصاویر سنجند  ه ی AVNIR2 ماهواره  ای  ALOS استفاد  ه گرد  ید  ه است و نقشه کاربری 
اراضی شهرستان مراغه با هر د  و روش مذکور استخراج شد  ه است. نتایج حاصل از ارزیابی د  قت نشان می  د  هد   که نقشه کاربری 
اراضی تولید   شد  ه توسط روش  های د  انش پایه فازی با د  قت کلی93/28 د  ر مقایسه با نقشه کاربری اراضی تولید   شد  ه توسط 
روش شیء گرا بد  ون استفاد  ه از الگوریتم های فازی با د  قت 88/06 د  رصد   از اعتبار بیشتری برخورد  ار است. با توجه به ماهیت 
مقایسه  ای این تحقیق نتایج آن برای شناسایی روش  های بهینه د  ر تولید   و تهیه نقشه کاربری اراضی از اهمیت باالیی برخورد  ار 
بود  ه و نقشه  های تولید   شد  ه نیز برای سازمان  های اجرایی )نظیر جهاد   کشاورزی، منابع طبیعی و ...( از ارزش کاربرد  ی باالیی 

برخورد  ار هستند  .

واژه های کلید  ی: سنجش از د  ور، روش های طبقه بند  ی شیءگرا، الگوریتم های فازی، تصاویر ALOS، نقشه کاربری اراضی، 
شهرستان مراغه.
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1- مقد  مه
براي انسان بهرهبرداري نوع توصيف اراضي، کاربري
یکیاچندهدفبررويیکقطعهزمينميباشد.ازدیرباز
و باغي و کشاورزي کاربريهاي درصد و نوع از آگاهي
قابليتبالقوهکشتهریکازمناطقکشاورزيدرتأمين
غذايانسانهااهميتداشتهودربرنامهریزيهاموردتوجه

بودهاست)فیضی  زاد  ه و همکاران،1387: 2(.
از سنجش تکنيکهاي و ماهوارهاي تصاویر امروزه
قابليت و هنگام به دادههاي آوردن فراهم دليـل بـه دور،
بااليآناليز،کاربردگستردهايدرتماميبخشهاازجملـه
به اراضي کاربري نقشه تهيه و طبيعي منابع کشاورزي،
)فیضی زاد  ه  دارنـد سرزمين آمایش در پایه نقشههاي عنوان

و همکاران،1390: 95(.

تصاویر از اراضی کاربری اطالعات استخراج برای
رقومیماهوارهایروشهایمتفاوتیارائهشدهکههریک

داراینقاطضعفوبرتریخاصخوداست.
بهرهمندی جهت به شیءگرا روشهای راستا این در
برضعفروش توانستهاست پایه دانش الگوریتمهای از
پيکسلپایهدراستفادهنکردنازاطالعاتهندسیوبافتی
. (Blaschke, 2010: 7،Draguţ et al., 2012, 25)کند غلبه اجسام
تا 1970 دههی اواخر در روشها این توسعهی بيشترین
1980باکاربرددربرنامههایپردازشصنعتیواستفادهدر
الگوریتمهایتصادفیمارکوفیاتقسيمبندیبدوننظارت
 (Jain et al,1991: 1170؛ Mao et al,1992: 175؛ بافتصورتگرفت
1283 Pal et al,1993:1995 75؛:، Chaudhuri ؛ al,1995:943 Panjawani et)

رواج نيز محيطی برنامههای در الگوریتمها این اخيراً اما
.(Dubuisson et al.,2000: 226) یافتهاند

درروشهایطبقهبندیشیءگرا،کيفيتسگمنتسازي
وتعيينمقياسسگمنتهاارتباطمستقيميباتفکيکمکاني
تصویرماهوارهايداردوباافزایشتفکيکمکانيتصاویر
دقت و نموده توليد باال کيفيت با سگمنتهایی میتوان
طبقهبنديرابهنحوقابلتوجهيافزایشداد.اصطالحًابه
ایننوعازروشها،روشهایدانشپایهنيزگفتهمیشود

اطالعات از طبقهبندی، سنتی روشهای با مقایسه در که
در میکنند. استفاده پدیدهها طبقهبندی برای بيشتری
طبقهبندیشیءگراباتوجهبهاینکهازاطالعاتمربوطبه
شکل،بافتواطالعاتطيفیتصویراستفادهمیکنند،در
مرحلهاولطبقهبندیبهصورتگامبهگامباتعریفروابط
همسایگیانجاممیگيرد.سپسدرمرحلهیبعدیباتوجه
بهمقياسوقدرتتفکيکمکانیتصویر،روابطتوپولوژی
وسگمنتسازیبيناشياءبرقرارشدهوشیءهایتصویری

طبقهبندیمیشوند.
یکیازمزایایاصلیاینروشاستفادهازسگمنتهابه
عنوانشیءهایتصویریمیباشدکهبااینروشنهتنها
هيچپيکسلطبقهبندیشدهایباقینمیماند،بلکههمگنی
تصویرنيزحفظمیشود(Oruc et al., 2004) .باتعریفشرایط
پارامترها از مجموعهای یا یک میتواند مفسر طبقهبندی،
رابراساسویژگیهایهرکالسبرایآنکالستعریف
نماید.درروشهایشیءگرا،استفادهازالگوریتمهایفازی
اینامکانرابرایکاربرفراهممیآوردکهدرجهعضویت
هرکدامازپارمترهایلحاظشدهرامحاسبهنمودهوباتعيين
طبقهبندی برای مؤثرتری پارامترهای از عضویت درجه

استفادهنماید.
دراینروشبااستفادهازانواعروشهایفازیبرای
شکل، جی سيگموئد، جمله )از عضویت درجه محاسبه
شناسایی و عضویت درجههای محاسبه امکان خطی(
میشود فراهم طبقهبندی برای پارامترها تأثيرگذارترین
 (6  2010:،Blaschke et al؛Mao et al,1992: 1781283؛ Pal et al,1993:؛

.1995:944،Panjawani et al؛ Hofmann et al,1998:815؛Martha et al,2010,26)

بهکارگيریمدلهایفازیزمينهایراایجادمیکندتا
بتواندقتطبقهبندیراباالبردهواختالطکالسهارابا
بهدستآوردندرجهعضویتبهحداقلرسانيد.تحقيق
از حاصل نتایج دقت مقایسه و بررسی هدف با حاضر
استفادهازالگوریتمهایفازیدرطبقهبندیشیءگرا،برای
مراغهصورت شهرستان در اراضی کاربری نقشهی توليد

گرفتهاست.
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مورد    د  اد  ه های  و  مطالعه  مورد    محد  ود  ه  معرفی   -2
استفاد  ه 

در کيلومترمربع 2135/79 مساحت با مراغه شهرستان
جنوبغربیاستانآذربایجانشرقیقرارگرفتهاست)نگاره
1(.کاربریهایکشاورزیمخصوصًاتوليداتباغیمهمترین
فعاليتاقتصادیرادرسطحاینشهرستانتشکيلمیدهند؛
255000هکتار( از36درصد)حدوداً بيش بهشکلیکه
تشکيل باغی و کشاورزی اراضی را شهرستان وسعت از
توپوکليماتيک ویژگیهای دليل به شهرستان این میدهد.
و بوده باغی محصوالت توليد قطبهای از یکی مناسب
باغیدر انواعمحصوالت به150هزارتن نزدیک ساالنه
شهرستان  کشاورزی  جهاد    )اد  اره  میشود  توليد شهرستان این
دقت افزایش ارزیابی هدف با حاضر تحقيق مراغه،1392(.

حاصلهازاستفادهازالگوریتمهایفازیدرقالبتوليدنقشه
کاربریاراضی،شهرستانمراغهرامدنظرقراردادهاست.
دراینپژوهشازتصاویرسنجندهیAVNIR 2 ماهوارهی
ALOSاستفادهشدهاست.اینتصاویرباتفکيکمکانی10

متردرچهاربانددر5جوالیسال2010برداشتشدهاند.
دراینتحقيقتصاویرماهوارهایALOSدرمحيطشیءگرا

درتلفيقبادادههایمدلرقومیارتفاعمنطقهبرداشتشده
توسطسنجندهSRTMبادقتمکانی30متر،موردپردازش
قرارگرفتهاست.عالوهبراینازدادههایGPSمدلگارمين
زمينی کنترل نقاط و آموزشی نمونههای برداشت برای

استفادهشدهاست.

3- مبانی نظری
تصاویر  شیءگرای  پرد  ازش  روش های  تلفیق   -1-3

ماهواره ای و روش های فازی
پروفسور توسط بار اولين فازي مجموعههاي نظریة
زمان از نظریـه این شد، 1962ارائه  سال در زاده لطفی
ارایهآنتاکنونگسترشوبسطزیاديیافتهوکاربردهاي
بهطور است. کرده پيدا زمينههـايمختلف در گوناگوني
خالصه،نظریةمجموعههايفازيفرضيهايبراياقدامدر
شرایطعدماطميناناست.ایننظریهقادراستبسيارياز
مفاهيمومتغيرهاوسيستمهایيراکهنادقيقومبهمهستند،
درصورتمعادالتریاضیمطرحنمودهوزمينهرابراي
استنتاج،کنترلوتصميمگيريدرشـرایطعـدم استدالل،
اطمينـانفراهمآورد(Ranjbar,2004:4730).درطبقهبندیهای

نگاره 1 - موقعیت جغرافیایی 
منطقه ی مورد   مطالعه 

)مأخذ: نگارند  گان(
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سنتینظارتشدهمرسومدرسنجشازدور،نقاطتعليمي
ونتایجطبقهبندیبـرمبنايروشیکپيکسل،یککالس
هستند)یکپيکسلفقطبهیککالسميتواندتعلقداشته
باشد(.درحقيقتدراینروشهایکالسـيکطبقهبندی،
مرزهايمناطقآموزشيبهصورتناگهانيتغييرميکندوبه
صورتتدریجينيست؛ایـنمحدودیتهايآشکارباعث
مجموعـههـاي نظریـه میشود. طبقهبندی دقت کاهش
فازيکهبهمنظورازبينبردنابهامدردادههابهکارميرود،
یکمفهومجدیدياسـتکـهبراساسآنعضویتجزیي
پيچيدهتـر موقعيتهاي در اطالعات که ميدهد اجازه
مثاًلپوششهايمخلوطیاشرایطحدواسطبهترنمایش
درجهعضویت نظریـه، این در روند؛ کار به و دادهشده
)صفانیان  شـود گرفته نظر در 1 و 0 بين مقداري ميتواند
طبقهبندي در فازي منطق از استفاده .)103 همکاران،1390:  و 

آنهابه ازدوربهدليلقابليتهايویـژه دادههايسنجش
طورقابلمالحظهايدرحالگسترشهستند.اینروشهـا
دارند. زیادي کاربرد مخلوط پوشـشهای نمـایش بـراي
هستند ازجملـهروشهـایي فـازي طبقهبندي روشهاي
کهقادرندنتایجيارایهدهندکـهبـاواقعيـتزمينـيتطـابق
عنوان به مختلفي مقادیر ایـنروشها در دارنـد. بهتـري
مختلـف پوششهاي اساس بر درجهعضویتهرکالس
موجوددرمحدودهآنهامحاسبهميشود.روشهایپردازش
شیءگرایتصاویرماهوارهایبهعنوانرویکردینویندر
در را فازی قابليتهای از استفاده امکان دور از سنجش
طبقهبندیتصاویرماهوارهایفراهممیسازد.دراینراستا،
نيزبهعنوانفرآینديتعریفشدهکه بندیشيءگرا طبقه
کالسهايپوششاراضيرابهاشياءتصویریارتباطمیدهد
.):Yan,2003 25؛ فیضی زاد  ه و همکاران،1388: 76؛ Blaschke.2009:22(

درروشهایشیءگرااستفادهازنظریهفازیامکانات
درطبقهبندی را درجههایعضویت از استفاده برای الزم
فراهممیسازد.تلفيقروشهایشیءگراوفازیطبقهبندی
عضویت درجه یک با را تصویری شیءهای از یک هر
مشخصفراهممیسازد.دراینفرایندشیءهایتصویری

بادرجهعضویتمتفاوتدربيشازیککالسطبقهبندی
هرکالس، به نسبت درجهعضویت اساس بر و میشود
طبقهبنديآنشیءتصویریصورتمیگيردکهباعث

افزایشدقتنهاییطبقهبندیمیشود.
با متناسب فازي منطق اساس بر شیءگرا طبقهبندي 
ميکند؛ تعيين کالس هر براي مفسر که است شرایطي
اینشرایطبوسيلهتوابعيکهبرايکالستعيينشودبيان
میگردد.تعریفمیشودکهمیتواندبصورتتابععضویت،
شبيهسازيکالسهایانزدیکترینهمسایهباشد،درفرآیند
اطالعات به مربوط ویژگیهای تعيين با فازي، طبقهبندي
طيفیوویژگيهايهندسيکالسهايکاربرياراضيدر
منطق عملگرهاي از ميتوان تصویر، پردازش فرآیند طي
فازيشاملMax,Orعملگريباحداکثرارزشبازگشتياز
ارزشفازي،ميانگينحسابيارزشفازي،ميانگينهندسي
ارزشفازيوAndعملگربازگشتيبهعنوانحاصلضربي
براي مناسب شرایط و نموده استفاده فازي ارزش از

طبقهبنديراتعریفنمود)فیضی زاد  ه و همکاران،1388؛75(. 

4- بحث   
4-1- سگمنت سازی تصاویر

در همسایه پيکسلهاي از گروهي معني به سگمنت
عددي ارزش )نظير شباهت که است ناحيه یک داخل
)فیضی زاد  ه  آنهاست معيار مشترك مهمترین )... و بافت و
فرآیند از حاصل تصویري شيءهاي .)3 همکاران،1387:  و 

آنها و هستند شيءگرا طبقهبندي مبناي سگمنتسازي،
دارايحجمزیاديازمشخصاتوخصيصههايپدیدههاي
قدر وهرچه ميباشند تصویر درسطح متناظرشان زميني
اینفرآیندبادقتبيشتريانجامگيرد،مستقيمًادرکيفيت
 Baatz et alطبقهبندیشیءگراتأثيرخواهدگذاشت)1995:15،؛

؛Chaudhuri et al 75:2000فیضی زاد  ه و همکاران،1388: 75(.

فرآیندسگمنتسازیبراساسمقياس،رنگ،شکلو
همچنينترکيبآنهابافشردگییاصافیصورتمیگيرد

(Dragut et al., 2012:25).
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پارامترهایتأثيرگذاردرسگمنتسازیعبارتنداز:تعيين
مقياسمناسبکهبهطورغيرمستقيمازاندازهاجسامتأسی
میپذیرد،ضریبرنگیاشکلکهبهیکنواختیرنگوشکل
اجسامبستگیداردوهرچهمقداربيشتریبرایآنانتخاب
شود،دامنهیآنبزرگترواجسامبيشتریانتخابمیگرددو
ضریبفشردگییانرمیکهمتناسببابافتوویژگیهای
هندسیعوارضزمينیتعيينمیشود(Oruc, 2004).درتحقيق
حاضر،درسگمنتسازيازاطالعاتمربوطبهویژگيهاي
بافت اندازه، )شکل، اراضي کاربري کالسهاي مختلف
 Image Object روش با فرایند این و شده استفاده )... و
نتایج تحليل و تجزیه با منظور این برای و گرفت انجام
پارامترمقياسمتفاوتوتفکيک با سگمنتسازیتصویر
ضریب و 0/2 شکل ضریب ،3 مقياس تصویر مکانی

فشردگی0/5انتخابشد.الزمبهذکراستکهدرفرآیند
سگمنتسازی،اگرضریبشکلبزرگتراز0انتخابشود
کاربرمیتواندضریبشکلونرمیمناسبیراباتوجهبه
بافتونوعپوششانتخابنمایدکهدرنتيجهطبقهبندینيز

تأثيرگذارخواهدبود.

4-2- طبقه بند  ی شیءگرا
فازی الگوریتمهای براساس تصاویر طبقهبندی برای
فرآیند این در شد. استفاده همسایه نزدیکترین روش از
برایکاهشاختالطکالسهاوباالبردندقتطبقهبندی
و شکل بافت، شامل بصري و طيفي اطالعات بر عالوه
نسبت ازجمله دیگر تأثيرگذار پارامترهای ... و رنگ تن
عامل خطی، پدیدههای نمودن جدا برای عرض به طول

نگاره 2 -  نمایش تصویر اصلی و سگمنت سازی د  ر مقیاس ، ضریب شکل و فشرد  گی مختلف )مأخذ: نگارند  گان(
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شکلبهعنوانعامليمؤثردرجداسازياراضيتحتآیش
کشاورزيازکالساراضيبایرو...استفادهشدهاست،الزم
برای را امکان این eCognation نرمافزار که است ذکر به
کاربرفراهممیآوردتادرجهعضویتهرکدامازپارامترها
پارامترهایی و سنجيده فازی مختلف الگوریتمهای در را
در دارند، کالس هر در را عضویت درجه بيشترین که
در مؤثر پارامتر 22 تحقيق این در دهد. تأثير طبقهبندی
عضویت درجه کالس هر در و شده انتخاب طبقهبندی
اینپارامترهادر20نمونه)شیء(سنجيدهودرنهایتبا
ميانگينگيری،پارامترهاییکهدرهرکالسبيشتریندرجه
عضویتراداشتهانددرطبقهبندیواردخواهندشد.جدول

1پارامترهایمؤثردرطبقهبندیهرکالسرانشانمیدهد.
درنهایتطبقاتکاربريهايموجـوددرمنطقهباانجام
عملياتميدانيدر10گروهکاربريوپوششاراضيشناسایي
پوششهاي و کاربري تعریف از بعد شدند. تعریف و
اراضي،برايتهيهمناطقآموزشيبااسـتفادهازنقاطثبت
شدهباGPSدرمراحلبازدیدهايميـداني،بـررويتصویر
یا کاربري بازتاب معرف واقعا که اشيایی کاذب، رنگي
پوششموردنظـربودندبهعنوانمناطقآموزشيانتخاب
شدند.اشياءبهگونهايانتخابشدکهتنهایـککـاربري

خـاصرادربرگيـرد.
بهصورت طبقهبندی مراحل خوارزميک کلی طور به

جد  ول1 -  پارامترهای مؤثر د  ر طبقه بند  ی هر کالس )مأخذ: نگارند  گان(
نوع پوشش

شاخص های پارامترهای مؤثر
کلی رودخانهباغبرداشتشدهشهرمرتع1و2و3بایرزراعتآیشآب

ميانگينباندآبی*

میانگین ميانگينباندسبز**

ميانگينباندقرمز***

ميانگينباندمادونقرمز***

 انحرافمعيارباندآبی***

انحراف 
معیار

انحرافمعيارباندسبز****

انحرافمعيارباندقرمز****

انحرافمعيارباندمادونقرمز***

نسبتطولبهعرض****

هند  سی

شکلمناسببيضوی**
نسبتطولبهمرز

حداکثراختالف**
درجهروشنایی*

ضخامتطول
شاخصشکل
شاخصمرز

گردشدگی**

ضخامت***

مساحت***
فشردگی***

غلظت*
طول**
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نمایشدادهشدهدرنگاره3میباشد.
نزدیکترین الگوریتم از روش، دو مقایسه منظور به
همسایهدرپردازشاستفادهشدهوباتوجهبهیکسانبودن
به برایدوروش اینمراحل روشکاردربرخیمراحل،
صورتمشتركآمدهاست.نگاره3مراحلمختلفاعمال
نقشههای توليد و ماهوارهای تصاویر پردازش برای شده

کاربریاراضیرانشانمیدهد.

4-3- تعریف کالس ها و تعیین پارمترهای مؤثر د  ر 
طبقه بند  ی هر کالس

طبقهبنديفازيدرمحيطنرمافزارeCognationمتناسب

باشرایطياستکهمفسربرايهرکالستعيينميکند؛این
شرایطبوسيلهتوابعيکهبرايکالسبيانمیگردد،تعریف
میشودومیتواندبصورتتابععضویت،شبيهسازیکالس
یانزدیکترینهمسایهباشد.همانطورکهدرقسمتقبلنيز
eCognationاشارهگردید،یکیازقابليتهایمهمنرمافزار
در مؤثر پارامترهای تأثير طبقهبندی از قبل که است این
تفکيکهرکالسرامیتوانمشخصنمود.نگاره4درجه
کالس هر برای طبقهبندی در مؤثر پارامترهای عضویت
تأثيرگذاری ميزان اینمرحله در نمودهاست. رامشخص
و شده تعيين کالسها تمامی در مختلف پارامترهای
طبقهبندیهرکالسبراساسپارامترهاییصورتمیگيرد

نگاره 3 -  خوارزمیک مراحل طبقه بند  ی روش مبتنی برطبقه بند  ی شیءگرا  و روش مبتنی بر طبقه بند  ی شیءگرا براساس 
الگوریتم فازی )مأخذ: نگارند  گان(
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کهبيشتریندرجهعضویترادرآنکالسداشتهاند.این
مرحلهدرافزایشدقتطبقهبندیتأثيربسياریدارد.

4-3-1- بر اساس روش مبتنی برطبقه بند  ی شی گرا
دراینروشبراساساطالعاتطيفيوبصريشامل
بافت،شکلوتنرنگو...طبقهبندیصورتخواهدگرفت.

4-3-2- بر اساس روش مبتنی بر طبقه بند  ی شیء گرا 
براساس الگوریتم فازی

بصري... و طيفي اطالعات بر عالوه روش این در
استفاده طبقهبندی برای )1 )جدول دیگری اطالعات از

خواهدشد.

4-4- شیء های نمونه آموزشی
است. آموزشي نمونههاي نيازمند شيءگرا طبقهبندي
شيءهاي با آموزشي نمونههاي محدوده   eCognation در
تصویرينمونهمشخصميشود.درمقایسهباالگوریتمهاي
الگوریتم با بندي طبقه پایه، پيکسل روش طبقهبندي
نمونههاي نيازمند نزدیکترینهمسایهدرروششيءگرا،
آموزشيکمترياست)فیضي زاد   ه، 1386(.درتحليلشيگراي
براي آموزشي نمونههاي اساس آموزشي تصاویرشيهاي

جمعآوري تحقيق این در ميدهد. تشکيل را کالس هر
نمونههايآموزشيبااستفادهازGPSدرطيعملياتميداني
eCognationانجامشدودرمرحلهبعددرمحيطنرمافزار

برسطحتصویرپيادهشد.

4-5- طبقه بند  ی تصاویر
درنهایتپسازانجاممراحلفوق،طبقهبندیبراساس

الگوریتمنزدیکترینهمسایهصورتمیگيرد.

4-6- ارزیابی د  قت طبقه بند  ی
آگاهي موضوعي، اطالعات نوع هر از استفاده الزمه
ازميزانصحتودرستيآناست.برايارزیابيدقتو
صحتنقشههايطبقهبنديشده،بامطابقتدادننقشههاي
طبقهبنديشدهبانقشهواقعيتزمينيحاصلازمطالعات
ميداني،ماتریسخطاتشکيلشدوبراساسآندقتکلي
بررسی منظور به همچنين گردید. محاسبه کاپا وضریب
پایداریدرطبقهبندیازالگوریتمStabilityاستفادهشدبه
اینصورتکهاشياءمختلفدرهمانکالساوليهکهقرار
اعمال آنها روی بر طبقهبندی فرایند بار چندین گرفتهاند
با مربوطه کالس در شیء آن عضویت درجه و میگردد

ميانگينگرفتنازآنسنجيدهمیشود.

نگاره 4 - د  رجه عضویت 
الگوریتم های مؤثر د  ر طبقه بند  ی 

هر کالس )مأخذ: نگارند  گان(
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5- جمع بند  ی و نتیجه گیری
دراینتحقيقروشمبتنیبرطبقهبندیشیءگرابر
اساسالگوریتمفازیوروشمبتنیبرطبقهبندیشیگرا
کاربری نقشه تهيه در فازی الگوریتم از استفاده بدون
اراضیباسنجندهAVNIR2 ماهوارهALOSموردمقایسه
قرارگرفت.برايمقایسهعملينتایج،درهردوروشاز
گردید؛ استفاده طبقهبندي برای یکسان آموزشي دادههاي
سپسمهمترینروشهايارزیابيصحتشاملدقتکلي
که شد مشخص و استخراج طبقهبندي کاپاي ضریب و
نزدیکترینهمسایهدرروشطبقهبنديشيءگرا الگوریتم
درمقایسهباالگوریتمحداکثراحتمالدرروشطبقهبندي
پيکسلپایهحدود7درصد)درهردوشاخصدقتکلی
وضریبکاپایطبقهبندی(دقتباالتریرادرطبقهبندی
تصاویرنتيجهمیدهد)جدول2(.مقدارافزایشصحتدر
روشمبتنیبرطبقهبندیشیءگرابراساسالگوریتمفازی
تاحدزیادیبهانتخابپارامترهایمناسببرایطبقهبندی
وبهکارگيریالگوریتممناسبجهتبهدستآوردندرجه

عضویتبستگیدارد.


نگاره 5 -  نقشه کاربری اراضی شهرستان مراغه تهیه شد  ه با 
روش شیءگرا  )مأخذ: نگارند  گان(

نگاره 6 - نقشه کاربری اراضی شهرستان مراغه تهیه شد  ه با 
روش مبتنی بر طبقه بند  ی شیءگرا براساس الگوریتم فازی           

)مأخذ: نگارند  گان(

نتایجتحقيقنشانميدهدکهروشمبتنیبرطبقهبندی
شیءگرابراساسالگوریتمفازیدرمقایسهباروشمبتنی
فازی، الگوریتم از استفاده بدون شیءگرا طبقهبندی بر
دستیابيبهدقتباالترراامکانپذیرميسازد)جدول2(؛
یکيازمهمتریندالیلدستیابيبهدقتباالدراینروش
و طبقهبندی در مؤثر پارامترهای عضویت درجه بررسی
استفادهازپارمترهاییکهبيشتریندرجهعضویترادارند،
میباشد.البتهروشمبتنیبرطبقهبندیشیگرانيزباتوجه
بهاینکهازاطالعاتبافتوشکلو...استفادهمیکنددقت
قابلقبولیراارائهمیدهدامانسبتبهروشمبتنیبرطبقهبندی

شیءگرابراساسالگوریتمفازی،دقتآنکمتراست.

6- ارائه پیشنهاد   و راهکار
درراستاینتایجاینتحقيقوباتوجهبهدقتباالیی
کهروشهایمبتنیبرطبقهبندیشیءگرابراساسالگوریتم
فازیدرمقایسهباروشهایمبتنیبرطبقهبندیشیگرا
نتایج استفادهی مبنای بر آتی پژوهش داد، خواهند ارائه
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الگوریتمهاوعملگرهایدیگرفازیدر ازکاربرد حاصل
محيطشیءگرا،جهترسيدنبهدقتباالتردرطبقهبندی
تصاویراستوارخواهدبود.براساسنتایجبدستآمدهاز
اینپژوهش،پيشنهادمیشودکهپژوهشگرانازتصاویربا
قدرتتفکيکمکانیباالترهمچنينالگوریتمهایمناسب
دراستخراجویژگیهایکالسهایکاربریاراضیاستفاده
)نظير اجرایی سازمانهای برای تحقيق این نتایج نمایند.
سازمانجهادکشاورزی،ادارهکلمنابعطبيعیوسازمانآب
منطقهایو...(بهمنظوربرنامهریزیومدیریتمنابعآبو

خاكقابلاستفادهاست.
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segmentation—an optimization approach for high 
quality multi-scale image segmenta-tion. In Strobl J., 
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جد  ول 2 - ارزیابی صحت روش های مبتنی بر طبقه بند  ی شیءگرا براساس الگوریتم فازی و روش مبتنی برطبقه بند  ی شی 
گرا )مأخذ: نگارند  گان(

نوع کالس
روش مبتنی بر طبقه بند  ی شی گرا براساس الگوریتم فازی روش مبتنی برطبقه بند  ی شی گرا

تولید   کنند  ه کاربر تولید   کنند  ه کاربر
باغ 1 1 1 1

کشاورزی 0/46 0/49 0/77 1
آیش 1 1 1 0/87

سطوح آبی 1 1 0/66 1
مرتع د  رجهیک 1 1 0/71 0/55
مرتع د  رجه د  و 1 1 0/2 0/5
مرتع د  رجه سه 1 0/78 1 0/75
نواحی شهر 0/66 1 0/92 0/76
اراضی بایر 0/76 0/74 0/71 0/83

اراضی برد  اشت شد  ه 1 1 0/66 0/80
صحت کلی طبقه بند  ی 0/93 83/79

ضریب کاپای طبقه بند  ی 0/92 0/81
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200. Karlsruhe7 Herbert Wichmann Verlag. pp. 12 –23.
7- Blaschke, T., 2010. Object based image analysis for 
remote sensing. ISPRS Journal of Photogrammetry and 
Remote Sensing 65, 2–16.
8- Blaschke, T., Lang, S., 2006. Object based image 
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