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ای با توان گیاهی در تصاویر هوایی و ماهوارهروشی جدید جهت شناسایی نواحی پوشش 

 تفکیک مکانی باال

 

 

 2مهدی سعادتمند طرزجان، 1,* مرجان مزروعی

 ، ایرانمشهد، مشهد فردوسی، دانشکده فنی مهندسی، دانشگاه کامپیوترگروه مهندسی  مصنوعی،ارشد هوشدانشجو کارشناسی -1

 ن، ایرامشهد، مشهد فردوسیدانشکده فنی مهندسی، دانشگاه ، برق مهندسی گروه ، آزمایشگاه تصویربرداری پزشکی،اراستادی -2

 

 

 هخالص

 

گیاهی با گیاهی است. از طرفی مطالعه پوششترین عوامل در مدیریت بهتر خاک، شناخت وضعیت پوششیکی از مهم

های سنجش از دور در بررسی باشد. استفاده از دادهو محدود می های سنتی و عملیات میدانی دشواراستفاده از روش

تر منجر گردد. در این تواند به صرف هزینه و زمان کمتر و دستیابی به اطالعات دقیقگیاهی میخصوصیات طیفی پوشش

ای با قدرت گیاهی در مناطق شهری پرتراکم از تصاویر هوایی و ماهوارهمقاله روشی جدید جهت شناسایی نواحی پوشش

 تصویراست. در این روش تنها از اطالعات سه باند اصلی ارائه شدهخودکار  از طریق یک رویکرد کامالًتفکیک مکانی باال 

گیاهی نواحی شامل پوشش ی و همچنین روش تحلیل مولفه اصلیهای رنگ و آمارشود و با تکیه بر ویژگیاستفاده می

توانایی سیستم  ،نتایج تجربید. باشمی الی این روشادقت بدهنده خوبی نشانده بهآمنتایج به دستشوند. شناسایی می

کیفیت  و %79499 کامل بودن ،%79499 درستی ،%7.49کلی  دقت با گیاهینواحی پوششاستخراج  را درارائه شده 

 .کندمی تایید %.7949
 

 تحلیل مولفه اصلی. ،ثابت، گشتاورهای استخراج ویژگی گیاهی،پوشش ،ایپردازش تصاویر هوایی و ماهوارهکلمات کلیدی: 

 

 

 مقدمه  .1

باشد. نیازمند ارزیابی و بررسی سطح زمین می جهان، موجود اقلیمی تغییرات های تحقیقاتی در بحرانتالش

. اندپرداخته ایماهواره هوایی و تصاویر از استفاده با گیاهیپوشش بر نظارت و مطالعهبه گذشته  دهه سه از دانشمندان

 طبیعی منابع مدیریت برای زیادی اهمیت از تصاویر این از شدهگرفته اطالعات که دهدمی نشانمطالعات انجام شده، 

 هوایی و آب تغییرات در اساسی نقش و کندمی فراهم زنده موجودات برای غذایی منبع یک گیاهیپوشش .است برخوردار

شود. می ایجاد گیاهیپوشش تغییرات با زیست در محیط طبیعی اثرات گردی و محیطی زیست تغییرات دارد. تنوع

 و طبیعی هایمحیط از ما درک به حاضر حال در ارزش با اطالعات بندیطبقه همچنین و گیاهیپوشش بردارینقشه

 .کندمیدر یک دور زمانی پیوسته کمک  و یک منطقه در گیاهیپوشش کمیت کردن تعیین طریق از انسان دست ساخته

                                                 
* Corresponding author: Marjan Mazruei 

Email: marjan.mazruei@stu.um.ac.ir 
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 محیط از بهتر ارزیابی یک تا دهدمی اجازه اغلب گیاهیپوشش تغییرات برای هاداده رسانی روزشده به بهباال داده اولویت

 منظور به بررسی مورد منطقه برای گیاهیپوشش فعلی موقعیت آوردندستبه براین،انجام شود. عالوه اکوسیستم و زیست

شود، زیستگاه می از حفاظت به منجر که و بازسازی آن، گیاهیپوشش از حفاظت ست مانند،زی محیط سازنده اقدامات آغاز

. استهای سنتی و عملیات میدانی دشوار و محدود گیاهی با استفاده از روشاز طرفی مطالعه پوشش باشد.بسیار مفید می

تواند به صرف هزینه و زمان مناطق می گیاهی ایندور در بررسی خصوصیات طیفی پوشش های سنجش ازاستفاده از داده

 تر منجر گردد. کمتر و دستیابی به اطالعات دقیق

ی و حسگر و خواص کمّ کیفیتبا توجه به که ، اندمطرح شده متعددیای هروش گیاهیجهت شناسایی نواحی پوشش

است. گیاهی ارائه شدهنواحی پوششدو روش برای شناسایی  ]1[ و همکاران *متفاوت است. در مقاله آقای آیون هاآنکیفی 

بندی های طیفی متفاوت تصویر هوایی است و روش دوم یک طبقهنشده مبتنی بر شاخصبندی نظارتروش اول یک طبقه

باشد. در با بردارهای ویژگی چهار بعدی رادیومتریکی می ]2[ †بند ماشین بردار پشتیبانشده با استفاده از طبقهنظارت

 HSVگیاهی، ابتدا تصویر با سه باند اصلی به فضای رنگ برای شناسایی نواحی پوشش ]3[ و سعیدی ‡تمقاله خانم کو

است که دادهمختلف نشان هایتحت نورپردازی( آنها و غیر بام)پشت صدها شیءتجزیه و تحلیل شود، تبدیل می

بنابراین  ،تشخیص دادبام از پشت HSV رنگیتوان براساس مولفه اشباع فضای را می( گیاهی سبز )چمن یا درختانپوشش

. برای شودمیایجاد  ،است .44بیش از ها آنکه مقدار اشباع  ییهااز پیکسل گیاهیپوششماسک  هادر روش پیشنهادی آن

اضافه  رنگ است خالص همربوط بکه های موجود در مقدار اشباع، محدودیت دوم تقویت این رویکرد با توجه به همپوشانی

  (H = 0.1) زرد یپوشا تلرانس شده، به همین علتمتمرکز ( 44333) مقدار سبزبه مقدار رنگ  ، به این ترتیب کهشودمی

ت سطح شهر و شرایط جوی مقاوم است. نسبت به ماهی ].[ در مقاله. روش پیشنهادی مجاز است (H = 0.5) تا ارغوانی

. برای تمام باشدمی ماشین بردار پشتیبان بندستفاده از طبقهشده با ابندی نظارتمبتنی بر روش طبقهاین روش نیز 

(، قرمز IRمجموعه داده آموزش بردار ویژگی شامل چهار مشخصه، یعنی مقدار بازتاب هر پیکسل در باندهای مادون قرمز )

(R( سبز ،)G( و آبی ،)B است. همانند بسیاری )گیاهی، وششهای طیفی استفاده شده، برای تشخیص نواحی پاز شاخص

و شامل هر دو  صورت دستی ساخته شدهمجموعه داده آموزش بهاند. هبند استفاده کردنیز از کرنل خطی برای طبقه هاآن

 ایماهواره تصاویر تحلیل و تجزیه به مستقیم طور به چند هر ]5[ گیاهی است. مقالهگیاهی و غیر پوششناحیه پوشش

 است. نویسنده کامپیوتر بر مبتنی هایالگوریتم از استفاده با طبیعی هایرنگ ختنشنا رسمیت در مورد به نیست، مربوط

ویژگی  بندیطبقه برای ANN و ویژگی سازیپیاده برای فازی عضویت از استفاده با رنگ های بهبودیافته جداسازیروش

 ANNنده از پرسپترون چند الیه نویس ]9[ در مقاله .کندتعریف می HLS رنگ هماهنگی سیستم یک او. استارائه کرده

متفاوت استفاده  نور شرایط در غیرخطی تغییرات چندین تحت گیاهیو پوشش های خط جادهمنظور تشخیص رنگبه

 در رانندگی شرایط در قابل قبولی ، نتایجRGBهای رنگ آبی و سبز از سیستم مختصات رنگی کند و با استفاده از مولفهمی

گیاهی در نواحی شهری پرتراکم ارائه روشی برای تشخیص پوشش ]9[ و همکاران §آورد. آقای آلمرمی دست به واقعی زمان

، میانگین و انحراف معیار برای هشت پیکسل همسایه پیکسل HSVها با استفاده از سیستم مختصات رنگی اند. آنداده

کنند، سپس از شبکه عصبی ا محاسبه میهدف به منظور رسیدن به بهترین رنگ غیرخطی سه کالس موجود در بیابان ر

BPNN، بندی و طبقه برای مفید ابزار یک پنهان که هایالیه برای شده تعیین نرون 15 با عصبی هایسلول از الیه 3 با

کنند. البته در بسیاری از مواقع برای این الگوریتم تشخیص بیابان از نواحی است، استفاده میشدهنظارت یادگیری

استفاده از  با گیاهیبرای استخراج پوشش یروش ،]9[ *و خانم آنساالن **آقای سیرماسک هی بسیار دشوار است.گیاپوشش

                                                 
* C. Iovan 
† Support Vector Machines (SVM) 
‡ M. Cote 
§ M. H. Almeer 
** B. Sirmacek 
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ثابت رنگ به استخراج خصوصیات رنگ شیء بدون تاثیرپذیری از شرایط تصویربرداری نظیر  اند،ارائه دادهاز ثابت رنگ 

کند. از ثابت وی شیء و تغییر زاویه دید کمک میشدگی یا تیرگی رشدت روشنایی محیط، خصوصیات سطح شیء، روشن

ازای اشیا قرمز رنگ شود. مقدار ثابت رنگ قرمز بهمی های قرمز رنگ در تصویر استفادهرنگ قرمز برای شناسایی سقف

ی نواح این ویژگیبنابراین با استفاده از ؛ مستقل از شدتشان برابر یک و به ازای اشیا سبز رنگ برابر منفی یک است

 کنند.میگیاهی را شناسایی پوشش

ای از روابط ریاضی بین توانند توسط تعدادی از باندهای طیفی مناسب بر اساس مجموعههای گیاهی میشاخص

 هایگیاهی شاخصهای متنوع و متعدد پوشش. در میان شاخص]7[ شامل انواع محاسبات جبری محاسبه گردند ،باندها

گیاهی در سطح برای پایش و مطالعه تغییرات مکانی و زمانی پوشش ‡EVIو  †NDVI گیاهی با اختالف عادیپوشش

ها در مطالعات عنوان یکی از پرکاربردترین شاخصبه NDVIشاخص  .]11[ و ]14[ اندکارگرفته شدهای بهگسترده

ل در گیاهان مختلف است. مبنای ساختاری این شاخص وجود کلروفیگیاهی استفاده شدهبیشماری برای ارزیابی پوشش

سازد. مقدار عددی این شاخص بر اساس است که نور قرمز را جذب و الیه مزوفیل برگ نور مادون قرمز را منعکس می

گیاهی است. در کند. مقادیر منفی در این شاخص حاکی از عدم حضور پوششتغییر می -1+ تا 1تعریف آن بین اعداد 

شود. استفاده می NDVIنیز، از معیار  گیاهیتشخیص نواحی پوششبرای  ]13[ و ]12[ و همکاران §مقاله آقای ازون اکی

برای هر سایت تست، از  ( و قرمز است.NIRاین معیار شامل یک مقایسه بین مقادیر نوارهای تصویر نزدیک اینفرارد )

و آن  کننداستفاده می VDINهیستوگرام نسبت  برای یافتن آستانه بهینه ].1[ **اتسو آستانه اتوماتیک بر اساس روش

 حاصل شود. گیاهی باینریند تا یک ماسک پوششکناعمال می NDVIآستانه را به نقشه نسبت 

گیاهی در مناطق شهری پرتراکم از تصاویر هوایی و در این مقاله روشی جدید جهت شناسایی نواحی پوشش

تنها از اطالعات سه  است. در این روشارائه شدهخودکار  از طریق یک رویکرد کامالًای با قدرت تفکیک مکانی باال ماهواره

نواحی شامل  صلیهای رنگ و آماری و همچنین روش تحلیل مولفه اشود و با تکیه بر ویژگیویر استفاده میطیف اصلی تص

 یات روشجزئ 2 بخشدر است. شده سازماندهیصورت  این این مقاله بهشوند. گیاهی با دقت باالیی شناسایی میپوشش

ارائه رای ب .ش است. در نهایت، بخآمده  3ش در بخ هاآنی و کیفی نتایج تجربی و ارزیابی کمّ است.ارائه شده پیشنهادی

 باشد.های مربوطه میگیری از این کار و دیدگاهنتیجه
 

 

 اهمواد و روش  .2

 . منطقه مورد مطالعه2.1

 R ،Gاصللی  باندرومیه، مشهد و تهران با قدرت تفکیک مکانی باال با سه تصاویر مورد استفاده در این تحقیق، از شهر ا

 تصلاویر هلوایی شلهر مشلهد نیلز دارای دقلت متر،سانتی 9ز شهر ارومیه با دقت باشند. تصاویر هوایی گرفته شده امی Bو 

متر هستند کله بلا اسلتفاده از یسانت 54آمده از شهر تهران نیز دارای دقت ای بدستو تصاویر ماهواره مترسانتی 24 مکانی

 اند.تصویربرداری شده WorldView2ماهواره 

 

                                                                                                                                                    
* C. Unsalan 
† Normalized Difference Vegetation Index 
‡ Enhanced Vegetation Index 
§ A. O. Ok 
** Otsu 
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 روش پیشنهادی. 2.2

، آملوزش و تسلت اصللی در دو فلازتلوان ملی روش را ایلن. استارائه شده 1 در شکل دیروش پیشنها بلوک دیاگرام

 :خالصه کرد بصورت زیر
 

استخراج ویژگیپایگاه داده شامل تصویر تست
کاهش تعداد ویژگی ها با استفاده از ماتریس تبدیل 

بدست آمده در فاز آموزش 

برگرداندن ویژگی ها به فضای اصلی  محاسبه تصویر خطا اعمال آستانه مناسب به تصویر خطا

تصویر باینری پوشش گیاهی

کاهش تعداد ویژگی ها و محاسبه ماتریس تبدیلاستخراج ویژگی پایگاه داده شامل تصویر آموزش

فاز ت ت

فاز آموزش

 
 بلوک دیاگرام روش پیشنهادی برای فاز آموزش و ت ت. - 1شکل 

 

بله فضلای  RGB کنیم، بدین ترتیب که ابتدا تصویر از فضای رنگلیاستفاده می *VSHدر این مقاله ما از فضای رنگی 

اسلاس شلکلی توان بلر مدل رنگ را می. گردد وابستگی بین رنگ و اطالعات روشنایی حذف تا شود منتقل می HSVرنگی 

 §و روشلنایی ‡اشباع ،†رنگخالص بعدی با سه متغیر در سه محور، تجسم بخشید. اگر این سه متغیر یا سه محور، همان سه

ایسلت کله از گویند. ایلن ملدل بله شلکل استوانهمی HSL شود که به آن به اختصارباشند، مدلی یا فضایی رنگی ایجاد می

 خلالص رنلگدهد، چلرخش بله دور آن نیلز، نملایش خل به بیرون، شدت رنگ را نشان میپایین به باال، روشنایی را و از دا

 ت.به جای روشنایی نشسته اس **است که در آن، ارزش HSV است. مدلی دیگر که کامالً با این مدل منطبق است، مدلِ

 

                                                 
* HSV (Hue, Saturation and Value) 
† Hue 
‡ Saturation 
§ Lightness 
** Value 
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 .HSVفضای رنگی  – 2شکل 

کنلد دهد و اثرات روشنایی را لغو میتری را میدلیل که اطالعات رنگی دقیق به این HSVفضای رنگی  در اغلب موارد

بطلور و  HSVاز فضای رنگلی  نیزشود. بنابراین ما و همچنین به شناسایی رنگ واقعی انسان نزدیکتر است، درنظرگرفته می

 کنیم.هری استفاده میگیاهی از سایر عوارض ش( جهت تشخیص پوششS) اشباع ( وHخاص از دو مولفه خالص رنگ )

عالوه بر مقدار  .شودمیبرای هر پیکسل از تصویر تعدادی ویژگی استخراج  ،HSVپس از انتقال تصویر به فضای رنگی 

ها در یلک همسلایگی حلول هلر پیکسلل تصلویر، یکسلری دو مولفه خالص رنگ و اشباع و همچنین میانگین ایلن مولفله

هلا بلرای توصلیف بافلت، اسلتفاده از گشلتاورهای ترین روش. یکی از سادهشودمیتهدر نظر گرفنیز دیگر  یبافت هایویژگی

نسبت به انتقال، تغییر  های گشتاورکنیم. ثابتبرای توصیف بافت استفاده میهای گشتاور، ثابتجا ما از در این آماری است.

( مربلوط بله تصلویر دیجیتلال p+qرتبه )گشتاور دو بعدی م .ای کردن )عالمت منها( و چرخش، مستقل استمقیاس، آینه

f(x,y)  به اندازهM×N 15[ شودتعریف می 1رابطه صورت به[: 

(1)       .,
1

0

1

0











M

x

N

y

qp

pq yxfyxm  

 …,q=0,1,2و  …,p=0,1,2بله ازای  (p+q)اند. گشتاور مرکزی متناظر مرتبله صحیح … ,q=0,1,2و  … ,p=0,1,2که 

 شود:تعریف می 2رابطه صورت به

(2)      
     .,

1

0

1

0











M

x

N

y

qp

pq yxfyyxx  

00

01

m

m
y    و 

00

10

m

m
x   

 شود.تعریف می 3صورت رابطه به …,p+q=2,3شود، برای نمایش داده می pqشده که با گشتاورهای مرکزی نرمال

(3)     





00

pq

pq   

1
2





qp

  

 (:14تا  .تواند از گشتاورهای دوم و سوم به دست آید )رابطه ای از گشتاورهای ثابت میمجموعه

(.)      
02201    

 

(5)        2

11

2

02202 4   

 

(9)         20321

2

12303 33    

 

(9     )    20321

2

12304    



 

 
www.CITconf.ir         6 

 

(9     )        
       2

0321

2

123003210321

2

0321

2

1230123012305

33

33








 

 

(7)               0321123011

2

0321

2

123002206 4    

 

(14     )        
       2

0321

2

123003210321

2

0321

2

1230123003217

33

33








 

 

باشد، در فاز آموزش نیازی به تعداد زیلادی تصلویر آملوزش الگوریتم پیشنهادی شامل دو فاز آموزش و تست می

شلود. در فلاز اسلت، حاصلل میهای آموزشی کم نیز جواب مطلوب چناچه در بخش نتایج نشان داده شلدهنیست و با نمونه

تعلدادی کنیم و منتقل می  HSVگیاهی هستند را ابتدا به فضای رنگی آموزش تعدادی تصویر که فقط شامل نواحی پوشش

تر این کلار بصلورت جهت رسیدن به جواب دقیق کنیم.توضیح داده شده، استخراج می چنانچه در ابتدای این بخش ویژگی

مقدار شود و درنظر گرفته می 5دین صورت که حول هر پیکسل تصویر یک همسایگی با سایز پنجره شود، بمحلی انجام می

برای هر دو مولفه اشباع  (14تا  .گشتاورهای ثابت )روابط ( و S( و همچنین مولفه خالص رنگ )Hمیانگین مولفه اشباع )و 

گیلرد و ایلن رونلد بلرای کلل زی قلرار میو خالص رنگ بصورت مجزا در هر همسایگی محاسلبه شلده و در پیکسلل مرکل

های تصویر انجام شده تا ماتریس ویژگی  پیکسل
PNTrain

rainFeatures_T  که در آنTrainN های تصلویر تعداد پیکسلل

ویژگلی، مقلدار مولفله رنلگ و اشلباع و  19در اینجا ملا از  های استخراج شده است، حاصل شود.تعداد ویژگی Pآموزش و 

ای از گشتاورهای ثابت برای هر دو مولفه اشباع و رنلگ بطلور مجلزا اسلتفاده ها در همسایگی مذکور و مجموعهآن میانگین

 دهد.ویژگی استخراج شده برای هر پیکسل تصویر به همراه نماد آن را نشان می 19، 1کنیم. جدول شماره می
 

 .پیشنهادی های مورد استفاده در روشویژگی - 1جدول 

 نماد عنوان ویژگی

 HSVH (Hجنس رنگ )مقدار 

 HSVS (Sاشباع )مقدار 

 HAVG (Hبرای مولفه پیکسل همسایه ) .2میانگین برای هر پیکسل و 

 SAVG (Hبرای مولفه )پیکسل همسایه  .2میانگین برای هر پیکسل و 

 7HPH-1HPH (Hبرای مولفه )پیکسل همسایه  .2برای هر پیکسل و گشتاورهای ثابت 

 7SPH-1SPH (Hبرای مولفه )پیکسل همسایه  .2برای هر پیکسل و گشتاورهای ثابت 

 

کلاهش بعلد  *تحلیل مولفه اصللیهای آموزش را با استفاده از روش آمده برای دادهسپس ماتریس ویژگی بدست

ی قدرتمند برای استخراج ساختارها به عنوان روش ]19[ †توسط کارل پیرسون 1741دهیم. تحلیل مولفه اصلی در سال می

و  ‡ها، داده کاوی اکتشافیعنوان ابزاری استاندارد برای تحلیل دادهها ارائه شد. امروزه این روش بهو الگوهای موجود در داده

                                                 
* Principal Component Analysis (PCA) 
† Karl Pearson 
‡ Exploratory data analysis 
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نتقلال فضلای باشلد کله بلا ا. اساس این روش بر پایه یک تبدیل خطی میشودیم استفاده پیشگویانه هایمدل ساختن نیز

هلا و ها با هلدف یلافتن الگوهلای موجلود در آنورودی مسئله به فضای ویژگی امکان بررسی و تحلیلی مفیدتر بر روی داده

اند و معملوالً تعلدادی از ها عموملاً بهلم وابسلتهآورد. در اغلب مسائل، ویژگیکاهش ابعاد مسئله در صورت نیاز را فراهم می

باشلند. نند، به بیان دیگر فقط تعدادی از این مجموعله ویژگلی حلاوی اطالعلات ارزشلمند میکها با هم حرکت میویژگی

اسلتایی ها در رهها هستند. بیشترین واریانس دادهای ماتریس کوواریانس دادهدر حقیقت همان بردار ویژه *های اصلیمولفه

ا قرار دارد. به همین ترتیب هر چقدر مقدار ویژه کوچکتر متناظر با بزرگترین مقدار ویژه در آن راست قرار دارد که بردار ویژه

 .شودبردار ویژه متناظر با آن کمتر میها در راستای شود واریانس داده

 ماتریس تبدیلهای آموزش، داده با کاهش بعد ماتریس ویژگی
'U_reduced PP

تعلداد  Pکه شود، حاصل می 

 19ها، و بلا آزملایش بلر روی نمونله در این مقاله ما بصورت تجربلی باشد.ش یافته میهای کاهتعداد ویژگی 'Pو  هاویژگی

ی ذکلر شلده در هلاویژگی شلویم، در فلاز تسلت نیلزارد فاز تست میسپس و دهیم.ویژگی کاهش می 9را به  اصلی ویژگی

یسللی بللا نللام هللای تصللویر تسللت محاسللبه کللرده و در ماتربللرای تمللام پیکس هماننللد فللاز آمللوزش، را 1جللدول 

PNTest 
estFeatures_T دهیم که در آن قرار میTrainN های تصویر آموزش و تعداد پیکسلP های استخراج تعداد ویژگی

آمده در فاز آملوزش کلاهش بعلد داده و بدست ماتریس تبدیلتصویر تست را با استفاده از ویژگی ماتریس حال شده است. 

بنابراین بلرای  کنیم.محاسبه می )خطای بازسازی( را با تصویر اصلی اختالف آنیم و گردانمیفضای اصلی بر دوباره آن را به

 گیاهینلواحی پوشلشهای متعلق به خطا برای پیکسلواضح است که  آید.تصویر تست یک عدد خطا بدست می هر پیکسل

به تصویر  ک آستانه مناسباعمال ی به همین جهت با عدد بزرگی است. گیاهیوششغیر از پ نواحی بسیار کم و برایعددی 

. مراحلل اصللی الگلوریتم پیشلنهادی در زیلر آیلدمیگیاهی بدست پوششنواحی آمده، تصویر دودویی شامل خطای بدست

 است.نشان داده شده

 

 جزئیات الگوریتم پیشنهادی

 )الف( فاز آموزش

 RGBتصویر آموزش با سه باند ورودی: 

U_reduced'ماتریس تبدیل )خروجی: 
PP

 (uMها )( و میانگین داده

 .HSVبه فضای رنگی  RGBانتقال تصویر آموزش از فضای رنگی مرحله اول: 

ها )استخراج ویژگی مرحله دوم:
PNTrain

rainFeatures_T که در اینجا )TrainN های تصویر آموزش و تعداد پیکسل

P باشد.ها میتعداد ویژگی 

آوردن ملاتریس تبلدیل هلا بلا اسلتفاده از روش تحلیلل مولفله اصللی و بدسلتاد ویژگیکلاهش تعلدمرحلهه سهوم: 

('U_reduced
PP

 باشد.های کاهش یافته میتعداد ویژگی 'P(که در اینجا 

 

 :PCAالگوریتم 

 شود.میاز میانگین بدست آمده کم  هادادههر کدام از ین، انگیم ونیزاسینرمال .1

(11)      



m

i

ix
m 1

)(1


 
)(ix  

                                                 
* Principal Component 
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 ا.هداده انسیکووار سیمحاسبه ماتر .2

(12)       



m

i

Tii xx
m 1

)()(1

 
 

 .هاداده انسیکووار سیماتر یهاژهیها و بردار وژهیمحاسبه مقدارو .3

 
 

 )ب( فاز ت ت

 RGBتصویر تست با سه باند ورودی: 

 گیاهینواحی پوشش شامل دودوییتصویر  خروجی:

 .HSVبه فضای رنگی  RGBانتقال تصویر آموزش از فضای رنگی مرحله اول: 

ها )استخراج ویژگی مرحله دوم:
PNTest 

estFeatures_T که در اینجا )TestN های تصویر آموزش و تعداد پیکسلP 

 باشد.ها میتعداد ویژگی

U_reduced'یل )ماتریس تبدها با استفاده از کاهش تعداد ویژگی مرحله سوم:
PP

آمده در فاز آموزش و بدست (

 بعد. 'Pبعد به  Pتبدیل از 

(13)       iT

reduce

i xUz )(

 
 (.approxxبه فضای اصلی ) های کاهش بعد یافتهویژگی برگرداندن مرحله چهارم:

 

 الگوریتم بازیابی:

 .شوندمیبعدی  P هایدوباره تبدیل به داده .1طه با استفاده از راببعدی  'P هایداده

(1.)       )(i

reduce

i

approx zUx  

i تخمینی با نام ixبا این رابطه به ازای هر بردار ورودی

approxx یدبدست می آ. 

 

 .قابل محاسبه است 15با استفاده از رابطه ها کردن داده خطای ناشی از تصویر محاسبه خطای بازسازی، مرحله پنجم:

(15)      



m

i

i

approx

i xx
m 1

21
Error  Projection  

باعث کمینه شدن  PCA روش ها بانشان دهنده نرم دوم یا همان فاصله اقلیدسی است. تصویر کردن داده ||..||عالمت 

کند بطوری که مجموع را تصویر میها بعدی داده 'Pی اروی رویه PCAتوان گفت شود. بنابراین میاین تابع خطا می

 .شودمربعات فاصله نقاط از آن رویه کمینه می

 گیاهی.و ایجاد تصویر دودویی شامل نواحی پوشش آمدهبدست اعمال آستانه مناسب به تصویر خطامرحله ششم: 

 

 

 نتایج تجربی .3

تصویر نمونه  244، متر بر پیکسلسانتی 9ن با رزولوش تصویر نمونه هوایی از شهر ارومیه 395بر روی روش ارائه شده 

تست  سانتی متر بر پیکسل 24با رزولوشن  تصویر نمونه از شهر مشهد 144و  پیکسل برمتر  445با رزولوشن از شهر تهران 

 99.باشد و زمان اجرای روش پیشنهادی برای هر تصویر پیکسل می 1444پیکسل در  1444است، سایز تصاویر تست شده
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 پردازیاشلکال سلاده و پیچیلده بلا نلور با یگیاهو نواحی پوشش نواحی شهری با تراکم باال شامل یتصاویر تستاست. ثانیه 

ها در محلیط سلازیالزم به ذکر اسلت کله تملام شبیه. شدبرای تصاویر استفاده  هااز پارامتر ی. مجموعه واحدبودند دلخواه

انجلام  16GBو حافظله داخللی  2.40GHz CPU, Intel Core i7متلب و بلا اسلتفاده از کلامپیوتری بلا مشخصلات 

ی ارزیابی کمّ .خواهد شدزمان پردازش  درقابل توجهی  باعث کاهش ++C/Cبا زبان برنامه نویسی  اجرای کداست.  گرفته

 .استشده بررسیدر ادامه الگوریتم پیشنهادی  و کیفی

 . ارزیابی کیفی3.1

، سلتون اول شلامل 3. در شلکل اسلت ایو ملاهواره برای چند تصویر هوایی شنهادیالگوریتم پی دهنده نتایجنشان 3شکل 

و در نهایلت  تحلیل مولفه اصللی تصاویر ورودی الگوریتم بصورت رنگی و ستون دوم، تصویر خطای بازسازی حاصل از روش

ها همله نلواحی تمام نمونلهشود، در باشد. همانظور که دیده میگیاهی میستون سوم، تصاویر دودویی شامل نواحی پوشش

 باشد.اند و الگوریتم پیشنهادی دارای دقت بسیار خوبی میگیاهی مشخصاً شناسایی شدهشامل پوشش

 
 )الف(

 
 )ب(

 
 )پ(

 
 )ت(

 
 )ث(

 
 )ج(
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 )چ(

 
 )ه(

 
 )خ(

 
 )د(

 
 )ذ(

 
 )ر(

 
 )ز(

 
 )ژ(

 
 )س(

 
 )ش(

 
 )ص(

 
 )ض(
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 )ط(

 
 )ظ(

 
 )ع(

تصویر خطای بازسازی،  )ب، ث، ه، ذ، ژ، ص، ظ( ،صویر اصلینتایج تجربی. )الف، ت، چ، د، ز، ش، ط( ت – 3شکل 

 با استفاده از روش پیشنهادی. گیاهینواحی پوشششامل یی وتصویر دود )پ، ج، خ، ر، س، ض، ع(

 

 

 ارزیابی کمی. 3.2

کله  معیلارچهلار  .گردیدشاخص دستی استخراج شده مقایسه های دادهبا  یاجی سیستم، نتایج استخربه منظور بررسی کمّ

، †، صلحت*شلکل : دقلتقرار خواهلد گرفلتاستفاده  باشند موردمی استانداردجزء موارد انسان توسط ارزیابی استخراج  در

اطراف آن  و زمین گیاهی(شده )پوششاستخراج  شیءبر اساس همپوشانی بین که دقت شکل  .§یو کیفیت کل ‡کامل بودن

 شود:میبرآورد  19با رابطه ، است

(19)      .1accuracy Shape
GT

EGT

A

AA 


 
بلا برچسلب زدن  یخطلا از آنجا که .استاستخراج فرآیند و  های شاخص دستیدادهاز  شیء مساحت EAو  GTA در اینجا

؛ بنلابراین، سله معیلار داریلمعیارهای اضلافی م نیاز به برای ارزیابی کامللذا ، شوددر نظر گرفته نمیدر اینجا پیکسل دقت 

 باشد:کردن این دو معیار میکیفیت کلی حاصل نرمالیزه، شوندمی محاسبه نیز صحت، کامل بودن و کیفیت کلی

(17)      
.sCorrectnes

FPTP

TP




 

(24)      
.

FNTP

TP


ssCompletene

 

(21)      
.Quality Overall

FNFPTP

TP




 
 شلده پیکسلل نادرسلت اسلتخراج) بکلاذمثبلت  ††FP(، شلیء شلده درستی استخراجی )پیکسل بهمثبت واقع **TP که

و کیفیلت باشلد می معیار یک. مقادیر بهینه برای چهار باشدشیء( میرفته از دستهای منفی کاذب )پیکسل ‡‡FN (شیء

                                                 
* Shape Accuracy 
† Correctness 
‡ Completeness 
§ Overall Quality 
** True Positives 
†† False Positives 
‡‡ False Negatives 



 

 
www.CITconf.ir         12 

نتایج با دقت پیکسل معموالً مورد نظلر البته در این موارد بدست آوردن بودن باشد.  از صحت و کامل بزرگتر تواندکلی نمی

نشان داده شد، روش پیشنهادی بلا  3گیاهی است و همانطور که در شکل باشد و مسئله مهمتر شناسایی نواحی پوششنمی

، در حلالی کله اسلتدر عملل  شیءتشخیص پیکسل میزان گیری صحت اندازه کند.دقت خوبی این نواحی را شناسایی می

و بنا به نظر کارشناس خبلره ایلن دقلت  استتوسط سیستم شناسایی شدهاست که اقعی شیء ویکسل پ بودن میزانکامل 

ای نواحی شهری را پاسخگو گیاهی در تصاویر هوایی و ماهوارهبندی پوششهای بخشو همه خواسته شناسایی مناسب است

 باشد.می

 ت تتصاویر برای  ینتایج کمّ - 2جدول 

 کیفیت کلی کامل بودن صحت دقت شکل

7.49% 79499% 79499% 7949.% 
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ها و اراضی از اهمیت خاصی برخوردار های صحیح مدیریت خاکگیاهی جهت اعمال روشپایش و مطالعه پوشش

رف هزینه و زمان کمتر ای در این خصوص اطالعات دقیقی را با صاست. از این رو استفاده از تصاویر هوایی و ماهواره

 دهند. های مدیریتی بهینه و دستیابی به نتایج مطلوب در اختیار قرار میمنظور چگونگی اجرای روشبه

است، این روش حتی در گیاهی در مناطق شهری ارائه شده، یک روش جدید جهت تشخیص پوششدر این مقاله

که اطالعات رنگ و روشنایی  HSVد. در این روش ما از فضای رنگی مناطق شهری پر تراکم نیز نتایج مطلوبی را بدنبال دار

های آماری همچون پیکسل همسایه پیکسل هدف، ویژگی .2سازد استفاده نمودیم و برای هر را از یکدیگر مجزا می

آموزش با ( محاسبه نموده و در فاز S( و اشباع )Hهای خالص رنگ )میانگین و مجموعه گشتاورهای ثابت را برای مولفه

آوریم، سپس در فاز ها را کاهش داده و ماتریس تبدیل را بدست می( ویژگیPCAاستفاده از روش تحلیل مولفه اصلی )

های تصاویر تست را محاسبه نموده و با استفاده از ماتریس تبدیل بدست آمده در مرحله های پیکسلتست نیز ویژگی

کنیم، گردانیم و خطای بازسازی را محاسبه میها را به فضای اصلی برمیآن هدوبار ها را کاهش بعد داده وآموزش، ویژگی

گیاهی را بدست مناسب اعمال نموده و تصویر دودویی پوششدر نهایت بر روی تصویر خطای بدست آمده یک آستانه 

 تایید گیاهیپوششدقیق راج استخدر روش را این توانایی  ،مختلف ایو ماهواره نتایج تجربی برای تصاویر هواییآوریم. می

کاهش قابل توجهی پیدا  ++C/C به  متلب مهاجرت از محیط نرم افزار دررود عملکرد زمان واقعی نیز انتظار می. کندمی

 کند.
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