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طبقهبندی کاربری اراضی تاالب انزلی با استفاده از تلفیق تصاویر راداری سنتینل  0و آلوس پالسار 6
سارا عطارچی* ، 6مهسا قیساری ،6سعید حمزه ،3سید کاظم علویپناه
 .6استادیار ،دانشکدۀ جغرافیا ،دانشگاه تهران
 .2کارشناس ارشد سنجش از دور و سیستم اطالعات جغرافیایی ،دانشکدۀ جغرافیا ،دانشگاه تهران
 .3دانشیار ،دانشکدۀ جغرافیا ،دانشگاه تهران
 .4استاد ،دانشکدۀ جغرافیا ،دانشگاه تهران
0

0

(تاریخ دریافت 6311/66/62؛ تاریخ تصویب )6433/33/22

چکیده
تاالب انزلی در ایران به عنوان یکی از تاالبهای ارزشمند ثبتشده در کنوانسیون رامسر در معرض تهدید عوامل محیطی و انسانی
است .در دو دهۀ اخیر در بین انواع تصاویر ماهوارهای ،تصاویر سنجندههای راداری ،نقش مهمی در پایش تاالبها داشتهاند ،زیررا
این سنجندهها در تمام شرایط آبوهوایی فعالیت میکنند و به زبری و رطوبت سطح حساس هستند .با اینحرا ،،مشرکتتی نظیرر
تشابه ضرایب بازپخش بین کتسهای مختلف و پردازشهای نسبتاً دشوار در مقایسه با سنجندههای نوری کاربرد آنها را محردود
میکند .در مطالعۀ پیش رو قابلیت تصاویر راداری در طبقهبندی تاالب انزلری و سره کراربری اصرلی اطررا

تراالب (زمرینهرای

کشاورزی ،نیزار و مناطق ساختهشده) ارزیابی شد .به این منظور ،دو تصرویر راداری آلروس پالسرار  2و سرنتینل  1در سرا2112 ،
انتخاب شد .پارامترهای بافت از هر دو تصویر استخراج شد .باندهای دو تصویر رادار و الیههرای بافرت اسرتخراجشرده بره روش
تلفیق در سطح ویژگی ادغام شده و سپس ،با استفاده از الگوریتم جنگل تصادفی طبقهبندی شردند .صرحت کلری روش تلفیرق در
سطح ویژگی معاد ،با  57درصد و ضریب کاپا برابر با  22درصد است .نتایج ارزیابی مربوط بره صرحت تولیردکننرده و کراربر بره
ترتیب برابر با  111و  28درصد است .صحت زیاد نتایج بهدستآمده نشاندهندۀ قابلیرت مناسرب تصراویر رادار در طبقرهبنردی و
تشخیص بدنۀ آبی تاالب است ،در صورتی که در تفکیک اراضی کشاورزی ،نیزار و مناطق ساختهشرده خطرای بیشرتری مشراهده
شده است .همچنین ،روش تلفیق در سطح ویژگی ،شیوۀ مؤثری برای استفادۀ همزمان از ویژگیهرای متمرایز تصراویر مختلرف در
طبقهبندی کاربری اراضی تاالبی است.
کلیدواژگان :تاالب انزلی ،تصاویر رادار ،تلفیق در سطح ویژگی ،سنجش از دور ،طبقهبندی.

* نویسندۀ مسئول

Email: satarchi@ut.ac.ir
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تاالب در چند سال اخیر ها مشکالت زیستمحیطی و انسرانی
فراوانی همراه شده است .تغییر کارهر زمری هرا هرا ورود هر
حریم تاالب ،ورود رسوهات کشاورز از رودخان هرا منتهری
ه تاالب ،پسابها صنعتی و آلودگیها شهر هحرانهرا
اصلی تاالب انزلی ه شمار میآیند [3ر  .]2متمسفان هر رغرم
اهمیت فراوان تاالبها تا قرن هیستم میالد  ،نصف تراالبهرا
از هی رفت اند [ ]1و ای یک هشدار هزرگ هرا قررن حاررر
است تا هرا حفظ تاالبها و جلوگیر از ناهود آنها اقردا
شود .هناهرای  ،ههفود مدیریت ،نظارت مستمر و دقیق تاالبها
هرا هرنام ریز ها آتی ،امر ررور است.
یکی از اهزارها علمی کمککننرده هر حفرظ اکوسیسرتم
تاالبها و اخذ تصمیمها مدیریتی نوی هرا پرایش وررعیت
تاالبها و کرارهر اطرراف آنهرا ،علرم سرنجش از دور اسرت.
امروزه ،تصاویر ماهوارها مهمتری منفع اخذ اطالعرات مکرانی
هستند ک میتوان از آنها در تهی  ،تولید و ه روزرسانی دادهها
و اطالعات مختلف محیطی استفاده کررد .سرنجندههرا اخرذ
تصراویر مراهوارها از منظرر طرول مروجی کر در آن فعالیرت
میکنند ،متفاوتاند .سنجندههرا نرور  6و رادار  2دو نرو از
اصلیتری انوا سرنجندههرا هسرتند کر هریرک در محردودۀ
معینی از طیف الکترومغناطیس فعالیت میکنند و هست ه نو
کارهرد ،مزایا و معایب خاص خود را دارنرد .هرزرگترری ررعف
سنجندهها نور  ،وجود اهر و مر در تصراویر اسرت [ ]7ایر
مسئل ه خصوص در مناطق ساحلی و نیم گرمسیر ک میزان
پوشش اهر وسریع و تعرداد روزهرا هرارانی فرراوان دارد ،هاعر
محرردودیت در اسررتفاده از آنهررا مرریشررود [ .]3رادار دریچررۀ
مصنوعی 3نوعی از سیستمهرا سرنجش از دور فعرال 4رادار

است .تصاویر  SARه رغم پیچیدگیها تفسیر و پررداز هر
علت مستقل هودن از شرایط آبوهوایی و نور خورشید ،در دهرۀ
اخیر ه طور گستردها در حال استفاده هستند .طول موجها
رادار ه هانردها طیفری مختلفری تقسریم مریشروند کر از
پرکارهردتری هاندها میتوان ه هاند  Cدر محدودۀ  3/8تا  7/2و
هاند  Lدر محدودۀ  62تا  33سانتیمتر اشاره کرد [.]8
2
سنجندهها استفادهشده در ای تحقیق ترکیب تصراویر
سنجندۀ سنتینل 6 1فعرال در هانرد  Cو آلروس پالسرار 2 7در
محدودۀ هاند  Lهستند .دسترسی آسان و رایگان هودن و تروان
تفکیک مکانی و زمانی نسفتاً مناسب تصاویر ای سنجندهها از
جمل عوامل اصلی در هررسی کارهرد ای تصاویر در مطالعرات
ترراالب اسررت [ .]1هررا وجررود مزایررا یادشررده در اسررتفاده از
سنجندۀ سنتینل  6تجزی وتحلیلها کمّی صورتگرفتر در
ای زمین در مطالعات مرهوط ه تاالب انرد اسرت [ .]63از
طرف دیگر ،هاند  Lقاهلیت نفوذ در تاج پوشش گیاهی مترراکم
را دارد و ه دلیل تمایز مشخصی کر هری منراطق گیراهی و
غیرگیاهی ایجاد میکند ،هرا استفاده در مطالعات مرهوط هر
تهیۀ نقشۀ تاالبها و پوشش زمی هسریار مفیرد اسرت [ 66و
 .]62شررایان یررادآور اسررت کر هانررد  Lهر طررور خرراص در
تحقیقات مرهوط ه تاالبها ساحلی (تعیری مررز و وسرعت
تاالب) قاهلیت ویژۀ خود را اثفات کرده است [63ر .]62
ترکیب سنجندهها طی موجها متفاوت هاع میشود ه
صورت همزمان از مزایرا مرهروط هر هرر طرول مروج هررا
نتیج گیر ههتر ههره هرد .تکنیک تلفیق 8تصاویر در سنجش
از دور ه معنا ترکیب دو یا چند تصویر مختلف هرا ایجراد
یک تصویر جدید ها استفاده از یک الگوریتم خاص است []61
و استفاده از ای تکنیک غالفاً هاع افزایش صرحت مریشرود
[ .]67در تحقیقرررات صرررورتگرفتر ر در زمینرررۀ تررراالب و
کارهر ها آن ،هیشتر از ترکیب سرنجندههرا رادار و نرور
استفاده شده است .ه نظر میرسرد ایر ترکیرب رایر ترری
ترکیب سنجش از دور هرا تهیۀ نقشرۀ تراالبهرا و پرایش
آنهررا هاشررد [68ررر  .]23مطالعررات محرردود هرر ترکیررب
سنجندهها رادار دارا هانردها متفراوت هرا هرم و یرا هرا
دادهها دیگر وجود دارد .در ادام  ،ه چند نمونر از مقراالت
در مورو ترکیب سرنجندههرا هرا محوریرت تراالب پرداختر
میشود.

1. Optic
(2. Radar )Radio Detecting And Ranging
(3. Synthetic Aperture Radar )SAR
4. Active

5. Combination
6. Sentinel
7. ALOS PALSAR
8. Fusion

مقدمه
تاالبها از جملۀ ارزشمندترری اکوسیسرتمهرا رو زمری
محسوب مریشروند کر هر سرفب فوایرد کرمنظیرر ماننرد
جلوگیر از سیالب و ترممی زیسرتگاه هسریار از گیاهران و
جانوران ،هاید مورد توج ویژۀ اقدامات مدیریتی قررار هگیرنرد
[ .]6تاالب انزلی ه عنوان یکی از تاالبها مهم هری المللری
در سال  6324در فهرست تاالبها هی المللری کنوانسریون
رامسر ه ثفت رسید .از جمل اهداف اصلی کنوانسیون رامسر،
حفاظت و استفادۀ پایدار از تاالبها از طریق اقردامات ملری و
هی المللی هرا دستیاهی ه توسعۀ پایدار تاالب است [ .]2ای

عطارچی و همکاران :طبقهبندی کاربری اراضی تاالب انزلی با استفاده از تلفیق تصاویر...

الرو و همکاران ( )2323در مطالع ا هر تهیرۀ نقشرۀ
تاالب در یکی از شهرها جنروهی کانرادا پرداختنرد .آنهرا از
ترکیررب تصرراویر لندسررت  ،8آلرروس پالسررار  ،6سررنتینل  6و
دادهها لیدار هرا طفق هند قسرمتهرا مختلرف تراالب
استفاده کردند .رو طفق هند استفادهشده در ای مطالعر ،
جنگررل تصررادفی و صررحت کلری طفقر هنررد  17/17درصررد
گزار شده است .نتای ه دستآمده از تحقیق یادشده هیانگر
قاهلیررت و کارآمررد ترکیررب سررنجندههررا هرر کاررفترر در
طفق هند تراالب در منطقرۀ جنگلری اسرت [ .]26کراپالن و
آدوان ( )2368تصاویر سنتینل  6و  2را ه منظور تهیۀ نقشۀ
تاالب در ترکی تلفیق کردند .شاخصها گیراهی 6هر دسرت
آمده از هاندها سنتینل  2ه همراه هاندها تکی تصاویر هرر
دو سنجنده وارد فرایند تلفیق شده و در نهایت ،هرا سر رو
طفق هنرد هر هررسری و مقایسرۀ هری آنهرا پرداختر انرد.
تحلیلها آمار ای مطالع نشاندهندۀ صحت زیاد تلفیرق
تصاویر ها استفاده از طفق هند شیءگرا 2است [ .]22الروانس
و همکاران ( )2363از ترکیب تصاویر آلروس  6و رادارسرت 2
هرا تهیۀ نقشۀ زمانیر مکانی از الگو سریالب در مجموعرۀ
یک تاالب هزرگ در هرزیل استفاده کردهاند .رو پیشرنهاد
آنهررا در مطالعررۀ یادشررده طفق ر هنررد شرریءگرررا اسررت .از
یافتر هررا آنهررا مرریترروان هر مفیررد هررودن تلفیررق تصرراویر
چندزمان  3دو سنجندۀ  SARدر تهیرۀ نقشرۀ کرارهر ارارری
محیط تاالهی اشاره کرد [ .]23هنکس و همکراران ( )2361در
مطالع ا از تصاویر سرنجندۀ رادارسرت (هانرد  )Cهرا مردها
مختلف ه تنهرایی و در ادامرۀ مطالعر در تلفیرق هرا  DEM4و
 DSM2هرا طفق هند نواحی تاالهی و غیرر تراالهی اسرتفاده
کردند .نتای پژوهش آنها نشان داد ها تلفیرق  DEMو DSM
ها تصاویر ،صحت طفق هند ه رو جنگل تصادفی افرزایش
مررییاهررد [ .]24جانکیررا و همکرراران ( )2368چنررد ترکیررب
متفاوت از تصاویر پوالریمتریک رادارسرت  ،2کوییرک هررد 1و
دادهها لیدار را ها رو طفق هنرد جنگرل تصرادفی هررا
تهیۀ نقشۀ تاالب ه کار هردند .نترای ایر مطالعر هیرانگر آن
است ک ترکیب تصاویر شدت  HH, HV, VH, VV7سنجندۀ
رادارست ،متغیرها پروالریمتر و دادههرا لیردار ههترری
1. Vegetation Index
2. Object based
3. Multi temporal
4. Digital Elevation Model
5. Digital Surface Model
6. Quick Bird
7. Intensity
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صحت کلی طفق هند را در نتای ه دست آوردند .همچنی ،
دادۀ  DEMکررارکرد زیرراد در افررزایش صررحت طفقر هنررد
داشت است [.]22
همانطور ک پیشتر اشاره شد ،ترکیب تصاویر اپتیرک هرا
تصاویر رادار هخش عمدۀ مطالعات صورتگرفت در مورروعات
مرتفط ها تراالب را تشرکیل مریدهرد .در ایر مطالعر هررا
نخستی هار از ترکیب دو سنجندۀ رادار سنتینل  6و آلروس
پالسرار  2هر رو تلفیرق در سررط ویژگرری 8هرررا هررسرری
طفق هند تاالب انزلی و کارهر هرا اطرراف اسرتفاده شرده
است .ها توج ه مطالعات پیشری یادشرده ،هرر دو سرنجنده
قادر ه تشخیص محیطها تاالهی هستند .همچنری در ایر
تحقیق ،از ویژگی هافت اسرتفاده شرده اسرت .هر علرت ترمثیر
اسپکل ،1ویژگی هافت یکی از ویژگیها مهم استفادهشده در
طفق هند محسوب میشوند [ .]21ها توج ه پوشرش اهرر
مداو منطق و دسترسی کم ه تصاویر نرور مناسرب هردون
پوشش اهر ،رو ها مفتنری هرر تصراویر نرور و یرا تلفیرق
تصاویر نور ها تصاویر رادار  ،هرا محردودیت زیراد روهر رو
است .هدف اصلی ای تحقیق ،استفاده از دو سنجندۀ رادار ،
ارزیاهی میزان کارایی و عملکرد ترکیب دو سرنجنده هر طرور
مستقل و هدون استفاده از تصاویر نور است.
مواد و روش
معرفی منطقۀ مطالعهشده

تاالب انزلی یکی از  24تراالب هری المللری ایرران اسرت کر در
قسمت جنوب غرهی سواحل دریا خرزر در اسرتان گریالن ،در
عرض جغرافیایی  28تا  37شمالی و طول جغرافیایی  22تا 41
شرقی واقع شده است .ای تاالب در حوررۀ آهریرز ترالش قررار
گرفت ر و از سررمت شررمال ،ه ر شهرسررتان انزلرری؛ از جنرروب،
ه شهرستان صومع سرا؛ از شرق ،ه شهرستان رشت و از غررب،
ه کپورچال و آهکنرار انزلری محردود اسرت .تراالب انزلری جرزء
تاالبها طفیعی و آب شیری کشور هوده و سازمان هی المللی
حیات پرندگان ای تاالب را ه عنوان یکی از زیستگاهها مهرم
هرا پرندگان تشخیص داده اسرت [ .]23تراالب دارا  66رود
اصلی و  33رود فرعی است ک پس از آهیار مزار و شرالیزارها
ه همراه جریانهرا سرطحی حوررۀ آهریرز تراالب هر آن وارد
میشوند .هخش شرقی تاالب از کمعمقتری هخشها تاالب و
پوشیده از گیاهان آهز ه در آب است و آلودهترری هخرش آن
8. Feature Level
9. Speckle
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ه شمار میآید .هخش مرکز دارا پهنۀ آهی قاهل توج اسرت
و قسمت غرهی آن عمیقتری هخش تاالب است کر عمرق آب

واهست ه نوسانها آب دریا خزر است [ 27و  .]28موقعیت
جغرافیایی مناطق مطالع

شده در شکل  6نشان داده شده است.

شکل  .0موقعیت جغرافیایی منطقۀ مطالعهشده در ایران ،حوضۀ آبریز تالش و برشی از منطقه در تصویر رنگی کاذب ()7-5-6
از تصویر لندست  OLIسال 6108

در مطالعۀ حارر از تصراویر دو سرنجندۀ  SARهررا ارزیراهی
ترکیب هاند متفاوت در شناسایی و طفق هنرد هخرشهرا
مختلف تاالب انزلی و کارهر ها اطراف تاالب استفاده شرده
است .سنجندۀ آلوس  62ه دنفرال سرر اول ایر مراهواره و
هرا پیگیر ممموریتها آلوس  6اما ه شکلی پیشررفت ترر
در تاریخ  24می  2364در هاند  Lدر مدار قرار گرفت .تصرویر
آلوس  2اسرتفادهشرده از سرر تصراویر موزاییرک هرا قردرت
تفکیرررک مکرررانی  23/2مترررر هرررا دو قطرررب HH 2و  HVاز
سایت  JAXA3تهی شد.

سنجندۀ سنتینل  6ماهوارها خورشید آهنگ است کر در
تاریخ  3آوریل  2364فعال در هاند  Cطیف الکترومغناطیس هر
فضا پرتاب شد .تصویر سنتینل  6استفادهشرده در ایر مطالعر
حاو اطالعات شدت و ها قدرت تفکیک  63متر اسرت کر ترا
حدود اثر اسپکل در آن کراهش یافتر اسرت .تراریخ دریافرت
تصویر استفادهشده در ایر مطالعر  1 ،آوریرل  2368و از نرو
2
4
تصویر سط یک  GRDدر مد  IWو هرا دو قطرب  VVو VH
است ک از سایت  COAH1دانلود شده است.
شررکل  2نمررودار گرررد کررار در ای ر مطالع ر را نشرران
میدهد .در ادامۀ هر مرحل از نمودار توری داده شده است.

1. ALOS 2
2. Dual polarization
3. Japan Aerospace Exploration Agency

4. Ground Range Detected
5. Interferometric Wide Swath
6. Copernicus Open Access Hub

دادههای استفادهشده

عطارچی و همکاران :طبقهبندی کاربری اراضی تاالب انزلی با استفاده از تلفیق تصاویر...
آلوس
پالسار 6

پیش پردازش تصاویر
هم مرج سازی و همسان
سازی پیکسل ها

تص ی رادیومتری
هندسی
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و
سنتینل 0

تلفیق در سط وی ی
م اسبه شا

نسبت

آنالیز بافت

انت اب بهتری باندها

طبقه بندی کاربری ها

نقا تعلیمی
Google earth

ارزیابی دقت نتای

نقا تست

شکل  .6روش انجام کار برای طبقهبندی و تلفیق

رقومی ه سیگما ناف σ0 4تفدیل شرده و هر واحرد دسریهرل
[ ]dBهیان میشود (راهطۀ :)6

پیشپردازش تصاویر
تص ی رادیومتری
رادیومتریرک تصراویر SAR

مهمتری عامل کاهشدهندۀ کیفیت
ک تمثیر منفی هر کیفیت و نتای طفقر هنرد ایر تصراویر دارد،
اسپکل است [ .]21در هیشتر مروارد از اسرپکل هرا نرا نرویز یراد
میشود ،در صورتی ک اسپکل جزئری از ماهیرت تصراویر رادار
اسررت [ ]33در هررر صررورت ،اسررپکلهررا در تصرراویر  SARهاعر
محدودیتهایی هستند ک هاید قفل از هر تجزیر وتحلیرل کمری
کاهش یاهند [ .]36در ای هخش هرا کاهش اثر اسپکل هرا هر
دو سنجنده از فیلتر  Refined Leeاستفاده شده است [.]32
است راج ضریب بازپ ش

6

هازپخش 2دادهها  SARدارا دامنۀ رادیومتریرک وسریع هرا
مقادیر اعداد رقومی 3تا چند هزار است .تصحی رادیومتریرک،
از اولی گا هرا مهرم در پررداز تصراویر  SARاسرت کر
مقادیر هر پیکسرل را هر ررریب هرازپخش تفردیل مریکنرد؛
هناهرای  ،مقادیر هازپخش در تصاویر  HHو  HVآلوس از اعداد

1. Backscatter Coefficient
2. Backscatter
3. Digital numbers

() 6

2

]σ0 = 10 * log10 [DN ] + CF [dB

 :CFرریب واسنجی ک هررا سرنجندۀ آلروس پالسرار 2
هراهر است ها -83
 :DNاعداد رقومی تصویر
هرا تصاویر  VVو  VHاز سنجندۀ سنتینل نیز ه همی
ترتیب مقادیر رقومی تصاویر دریافتی ه سیگما ناف در واحرد
دسیهل تفدیل شدند (راهطۀ :)2
]σ0 = 10 * log10 [DN

()2

سپس ،ه منظور از هی هردن اعوجاجها هندسی موجود
و حرذف خطرا ناشری از توپروگرافی در تصرویر ،تصرحی
رادیومتریک-توپوگرافی 2ها استفاده از مدل رقومی ارتفا انجا
شد [.]33
آمادهسازی الیههای ورودی
الزمۀ تلفیق تصاویر از سنجندهها مختلف ،هممرجعسراز
و همسانساز پیکسلها تصاویر اسرت .هرممرجرعسراز

1

4. Sigma-nought
5. Radiometric-Terrain Correction
6. Co-registration
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تصاویر اشاره ه آن دارد ک پیکسلها متناظر در دو تصرویر
ها مختصات معی یک عاررر را نشران دهرد [ .]34همسران
ساز پیکسلها نیرز اشراره هر انردازۀ یکسران پیکسرلهرا
تصاویر هرا تلفیق و طفق هند دارد ک هرا ای کار تصرویر
آلوس  2مرجع تغییر اهعاد پیکسل 6قرار گرفت و پیکسلهرا
تصویر سنجندۀ سنتینل ه اندازۀ پیکسلها تصویر آلروس 2
ها استفاده از تکنیک نزدیکتری همسای  2تغییر داده شدند.
در رو تلفیق در سط ویژگی ،ویژگیهرا متفراوت ماننرد
لف ها و پارامترها هافت از تصاویر استخراج میشود و هرا یکردیگر
ترکیب شده و هر عنروان منفرع دادها جدیرد وارد پررداز یرا
طفق هند میشود .از ای رو ،در ای مرحل تصاویر آلوس  2ها دو
قطررب  HHو  HVو سررنتینل  6هررا دو قطررب  VVو  VHهرررا
محاسفۀ شاخص نسفت 3و آنالیز هافت آمادهساز شدند .شراخص
نسفت همان نسفت طیفی هی دو قطب یک تصویر رادار اسرت
و ه صورت رواهط  3و  4هیان میشود:
آلوس پالسار :2
()3
سنتینل :6
()4

= Ratio

= Ratio

در ادام و در راسرتا آمرادهسراز مجموعر الیر هرا
ورود ه طفق هند و افزایش صحت طفق هند  ،آنالیز هافت
تصاویر انجا شد .ماتریس همرخداد سط خاکستر  4یکی از
رو ها قدرتمند پایش طفقر هنرد کرارهر هرا مختلرف
زمی است [ ]32ک در ای مطالع از آن استفاده شده است.
توصیفکنندهها هافت استفادهشده در ایر پرژوهش شرامل
کنتراست ،2همگنی ،1عد شفاهت ،7آنتروپی ،8گشتاور مرتفرۀ
دو  ،1میانگی  ،63واریانس 66و همفستگی 62هستند .در جدول
 6شیوۀ محاسفۀ ای ویژگیها آورده شده است.

1. Resampling
2. Nearest Neighbor
3. Ratio Index
(4. Gray Level Co-Occurrence Matrix (GLCM
5. Contrast
6. Homogeneity
7. Dissimilarity
8. Entropy
9. Second Moment
10. Mean
11. Variance
12. Correlation

جدول  .0هشت توصیفکنندۀ بافت به بیان ریاضی []32
∑ ∑= آنتروپی
)2

∑ ∑= کنتراست

( ∑ ∑= گشتاور مرتف دو
) ( ∑ ∑{

}

)

= همفستگی

∑ ∑= همگنی

|

∑ ∑= عد شفاهت

|

∑

( ∑ ∑= واریانس

= میانگی

عناصر ماتریس همرخداد و و
در رواهط یادشده،
سطر و ستون و و احتمال حاشی ا ماتریس همرخداد
در جهت و  jاست .همچنی  𝜎 ، 𝜇 ، 𝜇 ،و 𝜎 میانگی و
انحراف معیار مقادیر و هستند .ای ویژگیها در اندازۀ
 2*2استخراج شدند.
هعد از استخراج ویژگیها هر دو تصویر ،درمجمرو یرک
الیۀ متشکل از  38زیرالیر از دو تصرویر هرا انردازۀ پیکسرلی
یکسان ها سناریو تعریفشده ،تلفیرق و سرپس ،وارد فراینرد
انتخاب الی ها مؤثر هر طفق هند شدند:
آلوس :2
j

𝜎 HH, 𝜎 HV,

HH/HV,

سنتینل :6

𝜎 VV, 𝜎 VH, VV/VH,

طبقهبندی به روش جنگل تصادفی

63

رو طفقر هنررد جنگررل تصررادفی یکری از رو هررا غیرر
پارامتریک است ک طی سالها اخیر ه دلیل اطمینان زیاد
در مدیریت دادهها پیچیده و دقت قاهل رقاهت ها رو هرایی
دیگر ،مورد توج هسیار قرار گرفتر اسرت [ .]37ایر رو
یکی از رو ها درختی است ک هرا افزایش دقت ،چندی
درخت تصمیم آموز داده میشود و نتیجۀ ه دستآمرده در
واقع پیشهینی گروهی از درختان تصرمیمگیرر اسرت [.]38
در ای مطالع هرشری از محردوده کر شرامل تراالب انزلری و
مقدار از کارهر ها اطراف تراالب اسرت ،انتخراب شرد .در
مجمو  ،چهار کالس کارهر ک در جدول  2ه معرفی آنهرا
پرداخت شده است ،طفق هند شدند.

13. Random Forest

عطارچی و همکاران :طبقهبندی کاربری اراضی تاالب انزلی با استفاده از تلفیق تصاویر...
جدول  .6مش صات کالسهای طبقهبندی منطقۀ مطالعهشده
توضی
قسمت اصلی تاالب و هخش کوچکتر تاالب در
قسمت شرق تاالب اصلی
مناطق کشاورز و هاغها
ساختمانها ،جادهها و کارخان ها
نیزارها اطراف تاالب و مناطق حفاظتشده

کالس کاربری
تاالب
کشاورز
مناطق ساخت شده
نیزار

انت اب بهتری باندها
طفق هند کارهر زمی ها تعداد زیاد متغیرهرا ورود معمروالً
زمانهر و ناکارآمد است [ ]31و ه سرفب افرزایش حجرم دادههرا،
سرعت پرداز کم و در مواقعی هاع کاهش صحت طفق هنرد

167

میشود [ .]43هناهرای هاید الی هرا مرؤثر و ههینر را شناسرایی
کرد تا هتوان صحت نقش ها خروجی را افزایش داد.
نقاط تعلیمی استفادهشده هرا طفقر هنرد و همچنری ،
نقاط تست هرا ارزیاهی صحت طفق هند ه طور مسرتقل از
تصاویر ها قدرت تفکیرک مکرانی زیراد گوگرل ارث ،اسرتخراج
شدند .نقاط هر گونر ا انتخراب شردند کر دارا پرراکنش
یکنواخت در سراسر منطقۀ مطالع شرده هاشرند (شرکل  .)3از
مجمو نقاط انتخاهی 73 ،درصد نقاط ه عنوان نقاط تعلیمری
طفق هند و  33درصد ه عنوان نقاط تست در ارزیاهی صحت
ه کار هرده شدند.

شکل  .3پراکنش نقا تعلیمی برای طبقهبندی روی برش تصویر آلوس  6از منطقۀ مطالعهشده ()HH_HV_HH/HV

ب ث و نتای
در شکل  4تصاویر استفادهشده از سنجندهها

آلوس  2و

سنتینل  6ه همراه تصاویر شاخص نسفت آنها ،نشان داده
شده است.

شکل  .0تصاویر باندهای قطبی دو سنجندۀ سنتینل  VV( 0و  )VHآلوس  HH( 6و ) HVبه همراه تصویر شا

نسبت آنها
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در شکل  2هشت ویژگی هافت یادشده هرا قطب  HVاز
سنجندۀ آلوس  2نشان داده شده است .همانگون ک در
شکل  2مشاهده میشود ،هشت ویژگی هافت محاسف شده از
تصویر ها قطب  ،HVمقادیر درج ها خاکستر یکسانی
ندارند .مقادیر کنتراست و واریانس منطقۀ مطالع شده ،تنو

زیاد دارد .اعداد هاالتر ه رنگ روش در طفقات
انسانساخت (سطوح نفوذناپذیر) و کشاورز و هاغها دیده
میشوند .در شش ویژگی از هشت ویژگی هافت ،مناطق
مرطوب مانند نواحی تاالهی و نیزارها (سطوح نفوذپذیر)
درج ها خاکستر تیره دارند [.]46

شکل  .5نمونهای از هشت وی ی بافت برای قطب  HVاز تصویر آلوس 6

در نهایت ،از طریق الگوریتم جنگل تصرادفی هشرت الیرۀ
پراهمیررت 6هرر عنرروان مهررمتررری متغیرهررا ورود در
طفق هند انتخاب و وارد فرایند طفق هند شدند:
𝜎 HH, HH/HV, HHMean, HVMean, 𝜎 VV, 𝜎 VH,

عنوان الی ها پراهمیرت و دارا هیشرتری اطالعرات مفیرد
هرا طفق هند انتخاب شدند .در ای میران ،چهرار الیرۀ اول
مرهوط ه تصویر آلوس  2و چهار الیۀ دو متعلرق هر تصراویر
سنجندۀ سنتینل هستند .در واقرع ،هرچقردر میرزان انحرراف
معیار الی ا هیشرتر هاشرد ،اهمیرت آن الیر در طفقر هنرد
هیشتر است.
طفق هند تاالبها ه دلیل وجود پیکسرلهرا مخرتلط
فراوان ،فرایند دشوار است .در واقرع ،تشراه هرازپخش 2و یرا
هازتاب ه دلیل تشاه کالسهرا مختلرف در یرک مجموعرۀ

1. RFC Variable Importance

2. Backscatter

VVMean, VHMean

ها توج ه نمودار  6مجمرو  38الیرۀ ورود هر فراینرد
انتخاب ههتری هاندها ،هر اسراس انحرراف معیرار طفقر هنرد
شدهاند و هریک مقدار انحراف معیار متفراوتی دارنرد .در ایر
هی  ،هشت الی ا ک هیشرتری انحرراف معیرار را دارنرد ،هر

عطارچی و همکاران :طبقهبندی کاربری اراضی تاالب انزلی با استفاده از تلفیق تصاویر...

تاالهی هاع مشکل شدن فرایند طفق هنرد مریشرود [ 42و
 .]43ایرر نکترر در مررورد هررر دو هخررش اصررلی طیررف
الکترومغناطیس یعنی نور و مایکروویو صدق میکند [.]44
طفق هند تاالب انزلی و کارهر ها اصلی اطرراف آن هرا
در نظر گرفت اهمیت الی ها ورود هر اساس انحراف معیار
صورت پذیرفت .همانگون ک در نمرودار  6نشران داده شرد،
ویژگی میانگی هافت هرا هرر دو قطرب آن دو تصرویر دارا
انحراف معیار زیاد است و ای نتیج نشراندهنردۀ اهمیرت
زیاد ای ویژگی از هافت در طفق هند ای منطق است .الیرۀ
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دیگر ک اهمیت زیاد دارد ،الیۀ حاصل از نسرفت هری دو
قطب تصویر آلوس یعنی  HH/HVاست .مریتروان گفرت کر
قطب  HHهیشتری کنتراست را هری تراالب و منراطق هلنرد
6
اطراف آن فراهم میکند .از طرف دیگر ،قطب غیر هرمقطرب
( )HVمیتواند تضاد خوهی هی تاالب و کارهر ها اطراف ه
وجود هیاورد [ .]42هناهرای  ،نسفت هی دو تصویر ها قطرب دو
گانۀ  HH/HVیکی از ههتری راهها تشرخیص تراالب اسرت
[ .]44شکل  1نقشرۀ طفقر هنرد شرده نهرایی را هرر اسراس
الی ها انتخاهی نشان میدهد.

اهمیت مقادیر(باندهای ورودی)

HH
HV
HH/HV
Mean HH
Variance HH
…Homogeneit
Contrast HH
…Dissimilarity
Entropy HH
…Sec_Momen
…Correlation
Mean HV
Variance HV
…Homogeneit
Contrast HV
…Dissimilarity
Entropy HV
…Sec_Momen
…Correlation
VV
VH
VV/VH
Mean VV
Variance VV
…Homogeneit
Contrast VV
…Dissimilarity
Entropy VV
…Sec_Momen
…Correlation
Mean VH
Variance VH
…Homogeneit
Contrast VH
…Dissimilarity
Entropy VH
…Sec_Momen
…Correlation

انحراف معیار

8
6
4
2
0

باندها
نمودار  .0میزان اهمیت باندهای ورودی به الگوریتم جنگل تصادفی بر اساس مقدار ان راف معیار

شکل  .2نقشۀ طبقهبندی تاالب انزلی در سال 6108

0

1. Cross-polarization
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پس از طفق هند تصاویر ،هایرد صرحت نترای را هررسری
کرد [ .]41ه ای منظور ،در جدول  3پارامترهرا مرهروط هر
ارزیاهی خطا شامل خطا تولیدکننده ،خطا کرارهر ،صرحت
کلی و شاخص کاپا استخراجشده است.
جدول  .3نتای ارزیابی ص ت نقشۀ طبقهبندیشده
ارزیابی
شا
ص ت

کالسهای کاربری

نیزار
تاالب
33/33
633/33
23/33
83/33
 72/33درصد
3/13

کشاورز
13/33
86/82

انسانساخت
14/44
73/16

خطا تولیدکننده
خطا کارهر
صحت کلی
شاخص کاپا

ها توج ه نقشۀ خروجی از طفق هند جنگل تصرادفی و
نتررای ارزیرراهی صررحت مریترروان گفررت کر ههتررری صررحت
طفق هند در هخش تاالب انزلی و رعیفتری نتیجۀ مرهروط
ه کالس نیزار است .همانطور ک در نقش وار است ،طفقۀ
کارهر نیزار و مناطق حفاظتشردۀ اطرراف تراالب (از جملر
منطقۀ هزرگ حفاطتشدۀ سیاه کشیم) الگویی کرامالً نرویز
دارند .در واقع ،طفق هند جنگرل تصرادفی حاصرل از تلفیرق
تصاویر آلوس  2و سنتینل  6نتوانست است کالس نیزار را هر
خصوص از کالس کشاورز تفکیرک کنرد .هیشرتری میرزان
پیکسلها مختلط هی کالس نیرزار و کشراورز اسرت کر
دلیل آن شفاهت مقادیر هازپخش ایر دو کرالس هر یکردیگر
است .نکتۀ دیگر مرهوط ه کالس مناطق انسانسراخت اسرت.
ها در نظر گرفت هر انتخاهی محدودۀ مطالع شده ،شهر هندر
انزلی در قسمت شمال و در امتداد ساحل دریرا خرزر واقرع
شده است .ه جز شهر هندر انزلی ،چند شهر و روستا کوچک
دیگر نیز در محدوده وجود دارد ،ولی ها توج ه شکل  1تنهرا
قسمت متراکم شهر (هستۀ اصلی شهر) هندرانزلی ه خروهی
تشرخیص داده شررده و هرراقی شرهرها و روسررتاها کوچررک و
پراکنده از کارهر ها دیگر تفکیک نشده است.
از دالیل اصرلی ایر نترای  ،سراختار محیطری و اقلیمری
منطقۀ مطالع شده است .میزان زیاد هار و رطوهرت نسرفی،
وجود خا مرطوب در هیشتر ماهها سال ،شرایط ساختار
و نرراهمگ هررودن منطقررۀ هنرردر انزلرری در کنررار حساسرریت
سنجندهها سار ه رطوهت زمی  ،همگنی یا پیچیدگی سط
و زهر آن در نتای ارزیاهی سهیم هستند.

نتیجه یری
از هی رفت سرمای ها طفیعی و سودمند همچون محریط
تاالبها صدمات جفرانناپذیر زیسرتمحیطری و اقتصراد در
پی خواهد داشت .هناهرای  ،پایش کارهر ها ارارری یکری از
اهزارها الز هرا مردیریت در هرر سرط و مقیاسری اسرت.
نتای نشاندهندۀ آن است ک تاالب انزلی ها کمترری درصرد
خطا توسط تصاویر سرار شناسرایی و اسرتخراج شرد .در ایر
مطالع  ،هرا نخستی هار ارزیاهی رو تلفیق در سط ویژگی
ها استفاده از تصراویر سرار و مسرتقل از تصراویر نرور هررا
مجموعۀ تاالب انزلی انجا گرفت .هرا توجر هر ویژگریهرا
اقلیمی و محیطی مناطق شمالی ایران و از طرف دیگر ،رایگان
و در دسترس هودن تصاویر استفادهشرده در ایر مطالعر  ،هر
کارگیر هیشتر تصاویر سار هرا هررسری رو هرا مختلرف
طفق هند و سطوح متفاوت تلفیق توصی میشرود .چررا کر
ه رغم هرداشتها متوالی سنجندهها نور در ای مناطق،
درصد زیاد پوشش اهر هاع شده تا ای تصاویر در هسریار از
موارد غیر قاهل استفاده هاشند .ه طور کلی ،در هحر مرهروط
ه طفق هند کارهر یک محیط تاالهی ،هرر دو سرر منفرع
اصلی دادهها یعنی مایکروویو و نور مزیتها و معایفی دارنرد
و ه نظر میرسد ها رو ها مختلف تلفیق میتوان هر معایب
هر یک تا حد زیاد غلف کرد .ههره هردن از توانمند دادهها
و تصاویر مختلف هرا رسیدن ه نتای ها حداکثر اطمینران و
صحت از اهداف اصلی رو ها مختلف تلفیق است .در هح
مرهوط ه کارهرد مرورد نظرر در ایر مطالعر  ،ههرره هرردن از
ویژگی مهم مستقل هودن از شرایط آبوهوایی تصاویر رادار
در کنار طول موج کوتاهتر تصاویر نور ک منجر ه تنرو در
اطالعات هازتاهی و تشخیص کرالسهرا هیشرتر مریشرود ،از
جمل مزایرایی هسرتند کر تلفیرق ایر دو نرو داده فرراهم
میکند .از سو دیگر ،در نظر گرفت ویژگیهرا محیطری و
اقلیمرری منطقرۀ مطالعر شررده هنگررا انتخرراب تصرراویر هرررا
طفق هند  ،نقش مهمی در هاال هردن سط کیفیرت و صرحت
طفق هند خواهد داشت.
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