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 چکیذٌ :
 خبهغ ٍ یکپبضچِ هسیطیت ثطای ای هبَّاضُ آٍضی في اظ استفبزُ ثب ٍ ثٌْگبم خبهغ اطالػبت تَلیس خْت اثعاضی ػٌَاى ثِ زٍض اظ سٌدص

 ثِ هستمین ضسیزست ثِ ًیبظ سطح کوتطیي ثب ٍ ای هبَّاضُ تػبٍیط اظ استفبزُ ثب کطبٍضظی هحػَالت ًَع تطریع .است هططح کطبٍضظی

 طیفی چٌس تػبٍیط اظ استفبزُ. ضَز هی کالى سطح زض کطبٍضظی هسیطیت ثرص زض ّب ّعیٌِ چطوگیط کبّص هَخت کطبٍضظی ّبی ظهیي

 افعایص است ًظط هَضز تحمیك ایي زض آًچِ. است پصیطفتِ اًدبم آى ضٍی ثط خبهؼی تحمیمبت ایي اظ پیص کِ است کبضی ضاُ ظهبًِ چٌس

 تفکیک لسضت ثب تػَیط اظ ضسُ استرطاج کطبٍضظی ّبی ظهیي هطظ اطالػبت اظ استفبزُ ثب هٌطمِ یک کطبٍضظی هحػَالت تفکیک زلت

 آهبضی ّبی کٌٌسُ ثٌسی طجمِ ًتبیح ضٍی ثط پطزاظش هطحلِ یک کطزى اضبفِ تحمیك ایي زض پیطٌْبزی الگَضیتن ٍالغ زض. است ثبال هکبًی

 زض.است کطبٍضظی ّبی ظهیي ثٌسی کالس زض ػػجی ضجکِ کٌٌسُ ثٌسی طجمِ ٍ ضجبّت ثیطتطیي کٌٌسُ ثٌسی طجمِ ًظیط آهبضی غیط ٍ

 ظهیي ّط ّبی پیکسل،  هجٌب پیکسل پطزاظش اظ پس ٍ ضسُ ًگبُ خساگبًِ ٍاحس یک ػٌَاى ثِ کطبٍضظی ظهیي ّط ثِ پیطٌْبزی الگَضیتن

 ٍالغ زض. ثبضس هی هعضػِ آى هحػَل ًَع کٌٌسُ تؼییي ثبضس زاضتِ ثطضسی هَضز ظهیي سطح زض ضا پَضص ثیطتطیي کِ کالسی، کطبٍضظی

 چٌس تػبٍیط اظ استفبزُ ثب ًیع هجٌب پیکسل هحػَل ًَع ٍ ضسُ استرطاج ثبال هکبًی تفکیک لسضت ثب تػَیط اظ کطبٍضظی ّبی ظهیي هطظ

 اظ استفبزُ ثب.پطزاظز هی تػَیط هجٌبی ضیء ثٌسی طجمِ ثِ زازُ زٍ ایي تلفیك ثب پیطٌْبزی الگَضیتن ٍ گطزز هی هطرع ظهبًِ چٌس طیفی

 هحػَالت تفکیک زلت کِ ّستین کطبٍضظی هحػَالت تفکیک ظهیٌِ زض زضغسی% 12 زلت افعایص ضبّس، پیطٌْبزی الگَضیتن

 .است زازُ افعایص% 92 ثِ% 80 اظ ضا کطبٍضظی
 

 ضجبّت. ثیطتطیي، ػػجی ضجکِ ،هجٌب ضیء ثٌسی طجمِ، هجٌب پیکسل ثٌسی طجمِ، کطبٍضظی هحػَالت تفکیک  َای کلیذی :ياصٌ
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 مقذمٍ -1

ِ  ایعي  زض کطعَضهبى  ضعؼ   ػوسُ. است هططح ایطاى کطَض تَسؼِ اضکبى اظ یکی ػٌَاى ثِ کطبٍضظی ِ  ظهیٌع  زض ضعؼ   ثع

 اثععاض  ػٌعَاى  ثِ زٍض اظ سٌدص. است هسیطیت ایي احمبق ثطای زلیك ٍ ٌّگبم ثِ اطالػبت ٍخَز ػسم ٍ یکپبضچِ هسیطیت

 اظ سعٌدص  کبضثطزّعبی  اظ یکی. ضَز هی هططح فؼبل ٍ غحیح هسیطیت یک ثطای ٌّگبم ثِ ٍ زلیك اطالػبت زٌّسُ اضائِ

 هعسیطیت  کِ هٌظَض ایي ثِ. است کطبٍضظی هحػَالت پبیص ٍ کٌتطل سیستن یک کطزى فطاّن کطبٍضظی ظهیٌِ زض زٍض

ِ  ّعط  زض هحػعَل  ّعط  ثِ یبفتِ اذتػبظ هسبحت ٍ هحػَالت تٌَع اظ زلیك غَضت ثِ کطَض کطبٍضظی  اظ ذعبظ  ًبحیع

ِ  سیستن چٌیي اگط. ثبضس زاضتِ اطالع کطَض  ٍ آهعبض  اضظیعبثی  ثعب  آیعس  پسیعس  کطعَض  کطعبٍضظی  هعسیطیت  زض ای یکپبضچع

 ّبی ّعیٌِ ٍ آهس فبئك ظهیٌِ ایي زض ّب ًمع اظ ثسیبضی ثِ تَاى هی کطبٍضظی ّبی ظهیي ثبظزُ ٍ آهسُ زست ثِ اطالػبت

. زاز کعبّص  ضا زاضز کطعبٍضظی  هحػعَل  ًْعبیی  لیوعت  تؼیعیي  زض ای ػوعسُ  سْن کِ ًمل ٍ حول ّعیٌِ ًظیط ثسیبضی

 کطعبٍضظی  زض زٍض اظ سعٌدص  ّعبی  اسعتفبزُ  تطیي کبضثطزی اظ هعاضع زلیك حسٍز تؼییي ٍ کطبٍضظی هحػَالت تفکیک

 .ثبضس هی

 اظ سعٌدص  اظ استفبزُ ثب،  کطبٍضظی هحػَالت تفکیک ٍ ضٌبسبیی خولِ اظ،  ًظط هَضز ّبی پسیسُ پبیص ٍ کٌتطل ثطای

ِ  زٍض اظ سعٌدص  هحػعَل  یک اظ استفبزُ ثب تَاى ًوی اغلت. ًوَز تَخِ ّب پسیسُ ایي هتفبٍت ّبی خٌجِ ثِ ثبیس زٍض  ثع

 اظ سعٌدٌسُ  سعبظًسگبى  کِ اًتظبضی ثِ تَخِ ثب زٍض اظ سٌدص زازُ هدوَػِ ّط ظیطا پطزاذت پیچیسُ پسیسُ یک هطبلؼِ

 .  گیطز هی زضثط ضا ذبغی ٍیژگی زاضًس آى

 هعی  زٍض اظ سعٌدص  زازُ هرتلع   هٌبثغ تطکیت ثِ زٍض اظ سٌدص ّبی زازُ اظ خبًجِ ّوِ استفبزُ ثطای اذیط سبلیبى زض

ِ  زض تعَاى  هعی  ضا هٌجؼعی  چٌعس  ّعبی  زازُ اظ اسعتفبزُ  هرتلع   ّبی ضٍش[ 6ٍ  5، 4، 3، 2، 1.]پطزاظًس  ظیعط  سعطح  سع

 :ًوَز ثٌسی طجمِ

 : زازُ هرتل  هٌبثغ -1

 ٍ IRS-P6  ًظیعط  ای هعبَّاضُ  ّعبی  سٌدٌسُ زازّبی تطکیت ثب آى زض کِ ًوَز ثِ تحمیمی اضبضُ تَاى هی ظهیٌِ ایي زض

ِ  1:50000 تَپَگطافی ّبی ًمطِ ّبی زازُ ٍ استط  (DEM هعسل ضلعَهی اضتفعبػی )    اظ ضعسُ  اسعترطاج  اضتفعبع  ٍ هٌطمع

 [7. ]اًس پطزاذتِ ّیوبلیب هٌطمِ زض ثبلیوبًسُ طجیؼی ّبی یرچبل ًمطِ تْیِ ثِ هٌطمِ

   هتفبٍت: هبّیت ثب ای هبَّاضُ ّبی سٌدٌسُ -2

ِ ،  ّوعهعبى  طعَض  ثِ ضازاض ٍ ًَضی تػبٍیط اظ استفبزُ ثب تحمیمی زض کطبٍضظی هحػَالت ًَع تؼییي ظهیٌِ زض  تفکیعک  ثع

 ٍ ثبفعت  اطالػعبت  ضازاض تػعَیط  اظ ٍ ضعکل  ٍ طیفعی  اطالػبت ًَضی تػَیط اظ ٍ است ضسُ پطزاذتِ کطبٍضظی هحػَالت

ِ  اظ هرتلع   ّعبی  کٌٌعسُ  ثٌعسی  طجمِ اظ استفبزُ ثب ًْبیت زض ٍ است ضسُ استرطاج هحػَل سبذتبض  ّعبی  ضٍش خولع

 [9ٍ 8. ]اًس ًوَزُ هحػَالت تفکیک ثِ السام زضذتی

 : سٌدٌسُ یک ظهبًِ چٌس تػبٍیط -3

 ٍ. اسعت  اّویعت  حعبئع  ثسعیبض  آى ًعَع  تطعریع  زض هحػَل یک ضضس زٍضُ ثطضسی کطبٍضظی هحػَالت تفکیک ثطای

ِ  ًوَز اضبضُ تحمیمی ثِ تَاى هی ظهیٌِ ایي زض. کٌٌس هی فطاّن ضا لبثلیت ایي ظهبًی چٌس تػبٍیط  زازُ اظ اسعتفبزُ  ثعب  کع

 [10. ]اًس پطزاذتِ کبًبزا زض کطبٍضظی هحػَالت ثبظزُ ثیٌی پیص ثِ  هبزیس سٌدٌسُ ظهبًِ چٌس ّبی
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 ...تفکیک محصوالت کشاورزی بر پایه طبقه بندی شیء گرا 

 یشیمسلم درو

ِ  اخطایی هحسٍزیت ثب هٌجغ چٌس ثِ ًیبظ زلیل ثِ زٍم ٍ اٍل ضٍضْبی ِ  ثعب  ططفعی  اظ،  ّسعتٌس  هَاخع ِ  تَخع  ضضعس  زٍضُ ثع

ِ  ثب. است تَخیِ زاضای ظهبًی چٌس ّبی ضٍش اظ استفبزُ،  کطبٍضظی هحػَالت هبِّ چٌسیي ِ  تَخع  طیفعی  هطعبثْت  ثع

 .ثبضٌس ثطذَضزاض،  کبفی طیفی تفکیک لسضت اظ ظهبًی ثبظُ ّط زض ثبیستی تػبٍیط،  هرتل  هحػَالت

 اهکعبى  طیفعی  چٌعس  تػعبٍیط  ضٍ ایي اظ. زاضز هؼکَس ی ضاثطِ یکسیگط ثب ّب سٌدٌسُ طیفی ٍ هکبًی تفکیک حس هؼوَال

 .کٌٌس ًوی فطاّن ضا ثبال ّبی زلت ثب هکبًی اطالػبت استرطاج

ِ  آى اطالػعبت  شذیطُ ٍ اسپبت ثبال هکبًی تفکیک لسضت ثب تػَیط اظ کطبٍضظی ظهیي ّط زلیك حسٍز استرطاج  ػٌعَاى  ثع

 آهعبضی  غیعط  ٍ ضعجبّت  ثیطتطیي آهبضی کٌٌسُ ثٌسی طجمِ ّبی الگَضیتن زض پطزاظش هَضز پیکسل ّط ثطای ٍیژگی یک

 .است هططح ایي تحمیك هَضَع ػٌَاى ثِ ػػجی ضجکِ

 تحمیعك  ایي زض،  پطزاظًس هی تػَیط ثٌسی طجمِ ثِ پیکسلی اطالػبت اظ استفبزُ ثب ثیطتط هَخَز ّبی کٌٌسُ ثٌسی طجمِ

 اظ پس پیکسل ّط کِ تطتیت ایي ثِ، است ضسُ اضبفِ هجٌب پیکسل ثٌسی طجمِ اظ پس هجٌب ضیء ثٌسی طجمِ هطحلِ یک

 غلع   یعب  زضست تَاًس هی ثطچست ایي کِ ذَضز هی کالس ثطچست یک آهبضی غیط ٍ آهبضی کٌٌسُ ثٌسی طجمِ ثِ ٍضٍز

 ثِ هٌطمِ یک ًْبیی ثٌسی طجمِ زض کِ ضَز هی پیطٌْبز، هجٌب پیکسل ّبی کٌٌسُ ثٌسی طجمِ زلت افعایص ثطای. ثبضس

 . ضَز ًگبُ خساگبًِ ٍاحس یک ػٌَاى ثِ کطبٍضظی ظهیي ّط

ِ  تَخِ ثب، ضَز هی هطرع هٌفطز کطبٍضظی ظهیي یک اظ کالس ّط پَضص زضغس هجٌب پیکسل ثٌسی طجمِ هطحلِ زض  ثع

ِ  ظهیٌی کِ ًیست هٌطمی ٍ ضَز هی زازُ پطٍضش هحػَل یک کطبٍضظی ظهیي ّط زض کِ هٌطك ایي  اظ ثعیص  فطضعب  کع

ِ  ضا% 10 ایعي ، ضَز کطت زیگط هحػَل اظ% 10 ذَز هیبًِ زض، است کطبٍضظی هحػَل یک هرتع آى% 90  ذطعبی  ثع

ِ  کالسی ثِ ضا آًْب کالس ٍ ثبظگطزاًسُ تطکیجی ٍ هطظی ّبی پیکسل ٍخَز زلیل ثِ کٌٌسُ ثٌسی طجمِ  اکثطیعت  حعبئع  کع

 .گطزاًین هی ثبظ است ظهیي یک پَضص

 َا ريش -2

 طبقٍ بىذی پیکسل مبىا: -2-1

ضٍش ّبی ػوسُ طجمِ ثٌسی تػبٍیط زض سٌدص اظ زٍض ضا هی تَاى ثِ زٍ زستِ ػوسُ ضٍش ّبی هجتٌعی ثعط هعسل ّعبی     

 پطاهتطیک تمسین ثٌسی ًوَز. آهبضی یب ضٍش ّبی طجمِ ثٌسی پبضهتطیک ٍ ضٍش ّبی غیط آهبضی یب غیط

 ّطیک اظ هسل ّبی هططح ضبهل ضٍش ّبی هتٌَػی ّستٌس:

 َای آماری َای مبتىی بز مذل ريش -2-1-1

، کوتطیي فبغعلِ، ثیطعتطیي     4، ضٍش استٌجبط ضَْزی 3، ضٍش ترویي ثیع 2کبلوي فیلتطیٌگ ،1هسل استٌجبط کالسیک

 ضجبّت ٍ غیطُ  

  پذیزی َای آمًسش بز الگًریتم َای ًَضمىذ ي مبتىی ريش -2-1-2

 ٍ غیطُ  8، هبضیي ثطزاض پطتیجبى 7، تئَضی آًبلیع هَخک 6ّبی ػػجی ، ضجکِ 5تئَضی هدوَػِ فبظی

                                                 
1
 Classical Inference 

2
 Kalman Filter 

3
 Bayes Estimation Method 

4
 Evidence Inference 

5
 fuzzy Set Theory 
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ّعبی سعٌدص اظ زٍض    ّبی هصکَض زض ظهیٌِ تلفیك زازُ یک اظ ضٍش تحمیمبت ظیبزی زض ظهیٌِ همبیسِ ًتبیح حبغل اظ ّط 

 [12ٍ 11] اًدبم گطفتِ است.

 بىذی ضیء مبىا یا تصمیم گیزی مشرعٍ مبىا: طبقٍ -2-2

زض آًچِ تبکٌَى ثحث ضس، ثِ پیکسل ثِ ػٌَاى ٍاحس ٍضٍزی ثِ الگَضیتن ّبی طجمِ ثٌسی ًگبُ هی کٌس، گبّی ثِ هفَْم 

ضیء گطایی زض طجمِ ثٌسی ثب اضائِ ٍیژگی ّبی یک هعضػِ ثطای ٍضٍز ثِ یک الگَضیتن ًگبُ هی ضَز. آًچِ هَضز ًظط ایعي  

تحمیك است اضبفِ کطزى یک هطحلِ پطزاظش ضٍی هعاضع پس اظ اخطای طجمِ ثٌسی پیکسل هجٌبی یک تػَیط است. ثعِ  

ایي هؼٌب کِ ذطٍخی ّبی هطحلِ طجمِ ثٌسی پیکسل هجٌب زض ضٍش ّبی پبضاهتطیک ٍ غیط پبضهتطیعک ثعِ ػٌعَاى ٍضٍزی    

 ّبی الگَضیتن پیطٌْبزی هَضز تَخِ لطاض گیطًس.

یک ظهیي کطبٍضظی ضا ثِ زلت تؼییي ًوَز، آًگبُ هی تَاى هسػی ثَز کِ ّوِ هحػَل کطت ضعسُ زضٍى  اگط ثتَاى هطظ 

% اظ پیکسل ّبی تطکیل زٌّسُ یک ظهیي کطبٍضظی ثِ غعَضت پطاکٌعسُ   5آى ثبیس اظ یک ًَع ثَزُ ٍ اگط ثِ ػٌَاى هثبل 

یک ظهیي ضا زاضًس، ایعي هَضعَع ضا ثعِ     پس اظ هطحلِ طجمِ ثٌسی، ثطچسجی هتفبٍت ثب سبیط پیکسل ّبی تطکیل زٌّسُ

ذطبی هطسَم زض طجمِ ثٌسی کٌٌسُ اضخبع زازُ ٍ ثب تَخِ ثِ ایٌکعِ اکثطیعت پیکسعل ّعبی یعک ظهعیي ثطچسعت یعک         

 هحػَل ضا زاضًس، ثِ سبیط پیکسل ّبی ثب ثطچست هتفبٍت زضٍى آى هعضػِ ًیع ثطچست هحػَل اکثطیت ضا تؼوین زّین.

ّط ظهیي کطبٍضظی ثب استفبزُ اظ یک تػَیط ثب لسضت تفکیک هکبًی ثبال تفکیک ضَز ٍ ثِ فطؼ هسئلِ ایي است کِ هطظ 

ّط پیکسل یک ثطچست خسیس اضبفِ گطزز، ثطچست هَضز ًظط ضوبضُ هعضػِ هعی ثبضعس، زض ٍالعغ ّعط پیکسعل فعبضؽ اظ       

گط تحت ػٌَاى تؼلعك ثعِ   ٍیژگی ّبیی کِ ثبًس ّبی هرتلل  طیفی تػَیط ثطای آى ایدبز هی کٌٌس، زاضای یک ٍیژگی زی

 هعضػِ ای ذبظ لطاض هی گیطز.

 ایي هطلت اسبس تحمیك پیص ضٍ ضا تطکیل هی زّس. ثطای ثیبى ضیبضی هسئلِ ثبال، اثتسا ثِ چٌس تؼطی  ًیبظهٌسین.

 اگط:

              

 است. تؼساز کالس ّبی هَضز ًظط Mًطبى زٌّسُ کالس ّبی هَضز ثطسی زض تػَیط ثبضس کِ زض آى 

ذطٍخی طجمِ ثٌسی کٌٌسُ ّبی هططح ضسُ زض ثرص ّبی لجلی کِ ثطاسبس ٍضٍزی پیکسل ػول هی کطزًس ثعِ ػٌعَاى   

ٍضٍزی ایي الگَضیتن تکویلی هَضز ًظط ّستٌس، ثِ ایي هؼٌی کِ ّط هعضػِ اظ تؼسازی پیکسعل تطعکیل ضعسُ اسعت کعِ      

یتن ثیطتطیي ضجبّت ٍ الگَضیتن ضجکِ ػػجی ثِ ّط یعک  الگَضیتن ّبی طجمِ ثٌسی کٌٌسُ آهبضی ٍ غیط آهبضی ًظیط الگَ

 اظ پیکسل ّبی آًْب یک پطچست ثِ ػٌَاى کالس طجمِ ثٌسی ضسُ ثطاظش زازُ اًس. ثٌبثط ایي اگط زاضتِ ثبضین:

 (   )             

ًیع تؼساز کل هعاضع هعَضز ثطضسعی    Nام ذَاّس ثَز، jام زض هعضػِ i، هؼطف زضغس پیکسل ّبی کالس  (   ) آًگبُ تبثغ 

 ضا هطرع هی کٌس.

ثِ ػٌَاى هثبل اگط تػَیط هَضز ًظط اظ پٌح کالس هرتل  تطکیل ضسُ ثبضس، همبزیط ایي تبثغ ثطای پٌح کالس هَضز ًظعط  

 ثبضس. 0.1ٍ  0.01،  0.0،  0.69،  0.2هی تَاًس : 
                                                                                                                                               
6
 Neural Network 

7
 Wavelet Analysis Theory 

8
 Support Vector Machine 
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 ...تفکیک محصوالت کشاورزی بر پایه طبقه بندی شیء گرا 

 یشیمسلم درو

 ًظط گطفت: زض (   ) ثٌبثطایي هی تَاى ضطط ظیط ضا ثطای همبزیط تبثغ 

∑         (1ضاثطِ )  (   )                                 
 
    

( ثیبى هی کٌس کِ هدوَع تؼلك پیکسل ّبی یک هعضػِ ثِ کالس ّبی هرتل  یک تػَیط زض آى هعضػِ ثبیعس  1هؼبزلِ )

 ثبضس. 1ػسز 

(   ) ثِ ػٌَاى هثبل  تؼلعك زاضًعس.    1ثعِ کعالس ضعوبضُ     2% پیکسل ّبی هعضػِ ضعوبضُ  20ثیبى هی کٌس کِ      

 ( ضا هی تَاى ثِ غَضت ظیط ًَضت:1) ثٌبثطایي ثطای هثبل یک تػَیط پٌح کالسِ ضطط

∑ (   )   (   )   (   )   (   )   (   )   (   )

 

   

 

                       

 ی اللیت ضا ثِ کالس پیسل اکثطیت تغییط هی زّس، یؼٌی:الگَضیتن پیطٌْبزی ، کالس ّوِ پیکسل ّب

 اگط:

              

هؼعطف تؼعساز کعل     Pام ذَاّعس ثعَز، ٍ   jام اظ هعضػعِ  kهؼعطف پیکسعل       هؼطف پیکسل هَخَز زض تػَیط ثبضس آًگبُ 

 ّبی تطکیل زٌّسُ ین هعضػِ زض تػَیط ذَاّس ثَز. پیکسل

 آًگبُ هی تَاًین ثٌَیسین:

(   )                              (2ضاثطِ )    (   )                       

ام زاضای ثیطتطیي زضغعس  iام تؼلك ذَاٌّس گطفت، اگط کالس iام ثِ کالس  jطجك الگَضیتن ثبال ّوِ پیکسل ّبی هعضػِ 

 ام ثبضس.jپَضص زض هیبى کالس ّبی هَخَز زض هعضػِ 

 آستبًِ تػوین گیطی:حس 

( هی تَاى ػالٍُ ثط حساکثط ثَزى کالس تؼییي کٌٌسُ ثطچست کل هعضػِ، یعک حسآسعتبًِ ثعِ ػٌعَاى     2ثطای ضاثطِ ی )

 ضطط ثطای تػوین گیطی ًیع تؼییي کطز:

(   )                           (3ضاثطِ )    (   )                           

            (   )      

ثعطای    امiام ثِ کالس jثِ هؼٌبی ایي است کِ ثیطتطیي زضغس تؼلك پیکسل ّبی هعضػِ  T=0.6( اًتربة 3زض ضاثطِ ی )

ام ضا j% هعضػعِ  60ام ثعیص اظ  iتؼییي ٍضؼیت سبیط پیکسل ّبی هعضػِ کفبیت ًوی کٌس ٍ ثبیعس پیکسعل ّعبی کعالس     

 سبیط کالس ّبی هَخَز زض هعضػِ ضا تغییط زازُ ٍ ثطچست هعضػِ ضا یکسبى کٌٌس.پَضص زٌّس تب ثتَاًٌس ثطچست 
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 مهندسی فناوری اطالعات مکانی اولین کنفرانس ملی

1394دی ماه  30و  29  

 دادٌ َای مًرد استفادٌ -3

 دادٌ َای سىجىذٌ اسپات -3-1

هعی ثبضعس، کعِ کلیعِ      5ثبًس ّبی هَضز استفبزُ زض ایي تحمیك ثبًس ّبی سعجع، لطهعع ٍ هعبزٍى لطهعع سعٌدٌسُ اسعپبت       

هتعط   14هکعبًی ّعط پیکسعل اظ آى     ى اًدبم پصیطفتعِ اسعت ٍ زلعت تفکیعک    تػحیحبت ضازیَهتطیکی ٍ ٌّسسی ضٍی آ

 ثبضس. هی

تػَیط هَضز پطزاظش زض ایي تحمیك هطثَط ثِ ضْطستبى لطٍُ ٍالعغ زض اسعتبى کطزسعتبى هعی ثبضعس کعِ ثعب اسعتفبزُ اظ         

 س سجع، لطهع ٍهتط ثَزُ کِ سِ ثبً 14زض  14تْیِ ضسُ است ٍ اًساظُ پیکسل ّبی آى  5ًػت ثط اسپبت HRGسٌدٌسُ 

  (1فطٍسطخ ًعزیک ضا ضبهل هی ضَز کِ زض زٍ همطغ ظهبًی زضیبفت ضسُ است. سبیط اطالػبت ایي تػعبٍیط زض خعسٍل )  

 اضائِ ضسُ است..

 : اطالعات تصايیز اسپات 1جذيل 

اوذاسٌ پیکسلل ريی سملیه   

(m) 
 ضمارٌ تصًیز (mµباوذ َا ) تاریخ اخذ تصًیز

14 * 14 
1388/02/01 

0.50 – 0.59 (green) 
1 14 * 14 0,61 – 0.68 (red) 

14 * 14 0.79 – 0.89 (near IR) 
14 * 14 

1388/04/11 
0.50 – 0.59 (green) 

2 14 * 14 0,61 – 0.68 (red) 
14 * 14 0.79 – 0.89 (near IR) 

/  01هٌطمِ هعَضز ثطضسعی زض تعبضید    ( تطکیجی ضًگی اظ سِ ثبًس ایي سٌدٌسُ زض ثطگیطًسُ ثرص کَچکی اظ 1زض ضکل )

 اضائِ ضسُ است. 1388/  02

 

 : تزکیب روگی اسپات بخطی اس مىطقٍ مًرد مطالعٍ در باوذ َای سبش، قزمش ي مادين قزمش وشدیک 1ضکل 

 دادٌ َای سىجىذٌ استز -3-2

ثب استفبزُ اظ یک ضازیَهتط استط یک سٌدٌسُ چٌس طیفی ثب تَاى تفکیک ثبال است، کِ زازُ ّب ضا زض سِ حیطِ ی طیفی 

خساگبًِ ثطای ّط ًبحیِ، اذص هی کٌس. حیطِ ّبی طیفی کِ تػبٍیط زض آًْب اذص هی ضًَس، حیطِ ّعبی هطیعی ٍ هعبزٍى    

( اطالػبت تػبٍیط اسعتط هعَضز اسعتفبزُ زض    2لطهع ًعزیک، هبزٍى لطهع کَتبُ هَج ٍ هبزٍى لطهع گطهبیی ّستٌس. خسٍل )

(  تػَیط ضًگی حبغل اظ سِ ثبًس سعجع، لطهعع ٍ هعبزٍى لطهعع ًعزیعک      2ّس، ّوچٌیي ضکل )ایي تحمیك ضا ًوبیص هی ز

 ضا ًطبى هی زٌّس. 1388/  04/  25ثطای ثرطی اظ هٌطمِ هَضز ثطضسی زض تبضید 

 : اطالعات تصايیز اسپات2جذيل 



 

6 

 ...تفکیک محصوالت کشاورزی بر پایه طبقه بندی شیء گرا 

 یشیمسلم درو

اوللللذاسٌ پیکسللللل ريی  

 (mسمیه)
 ضمارٌ تصًیز (mµباوذ َا) تاریخ اخذ تصًیز

14 * 14 
1388/04/25 

0.52 – 0.60 (green) 
3 14 * 14 0,63 – 0.69 (red) 

14 * 14 0.76 – 0.86 (near IR) 
14 * 14 

1388/05/10 
0.52 – 0.60 (green) 

4 14 * 14 0,63 – 0.69 (red) 
14 * 14 0.76 – 0.86 (near IR) 
14 * 14 

1388/05/19 
0.52 – 0.60 (green) 

5 14 * 14 0,63 – 0.69 (red) 
14 * 14 0.76 – 0.86 (near IR) 
14 * 14 

1388/05/26 
0.52 – 0.60 (green) 

6 14 * 14 0,63 – 0.69 (red) 
14 * 14 0.76 – 0.86 (near IR) 
14 * 14 

1388/07/21 
0.52 – 0.60 (green) 

7 14 * 14 0,63 – 0.69 (red) 
14 * 14 0.76 – 0.86 (near IR) 

 

 

 

 

 

 : تزکیب روگی استز بخطی اس مىطقٍ مًرد مطالعٍ در باوذ َای سبش، قزمش ي مادين قزمش وشدیک 2ضکل 

 دادٌ َای سمیىی: -3-3

ظهعبى ثطزاضعت    7ثب تَخِ ثِ زاضتي سِ ثبًس سجع، لطهع ٍ هبزٍى لطهع ًعزیک اظ ّط پیکسل زض ّط همطغ ظهبًی ٍ تؼعساز  

( اطالػبت حبغل اظ ثطزاضت ظهیٌی 3ثبًس طیفی ٍخَز زاضز. خسٍل ) 21ّط پیکسل تػَیط اظ هٌطمِ هَضز هطبلؼِ، ثطای 

 ثطای هٌطمِ هَضز هطبلؼِ ضا اضائِ هی زّس.

 

 : دادٌ َای سمیىی بزداضت ضذ3ٌجذيل 

 وًع محصًل تعذاد مشرعٍ تعذاد پیکسل تعذاد باوذ سمان اخذ تصًیز

 گٌسم 18 2229 21 7الی  1

 ظهیٌیسیت  6 719 21 7الی  1

 آیص 4 583 21 7الی  1

 ذیبض 7 299 21 7الی  1

 یًَدِ 5 541 21 7الی  1

 هدوَع 40 4371 21 7الی  1
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 مهندسی فناوری اطالعات مکانی اولین کنفرانس ملی

1394دی ماه  30و  29  

 

 پیادٌ ساسی ي ارسیابی وتایج -4

 ( فلَچبضت ضًٍس اخطای تحمیك ضا ًوبیص3ضکل )

 هی زّس کِ زض آى اثتسا ضص حبلت تَظیغ زازّْبی

 آهَظضی هَضز ثطضسی لطاض گطفتِ است ٍ زض ازاهِ ثب 

 ایي ًَع تَظیغ ثْیٌِ ضص حبلت ٍضٍزی زازُ ثِ 

 الگَضیتن اػوبل ضسُ است کِ پس اظ طجمِ ثٌسی 

 اٍلیِ تحت تبثیط اػوبل هطظّبی ظهیي کطبٍضظی 

 استرطاج ضسُ اظ تػبٍیط اسپبت ًَع هحػَل ّط 

 طآٍضز ظهیي کطبٍضظی ثِ ػٌَاى یک ٍاحس هستمل ث

 ضسُ است.

 

 

 : فلًچارت ريوذ اجزای تحقیق3ضکل                                                                                                

 ( آٍضزُ ضسُ است.4ًتیدِ ثْتطیي ػولکطز زض خسٍل )

ّیچ تبثیطی زض ضًٍس آهَظش ٍ تؼیعیي پعبضاهتط ّعبی    خْت اضظیبثی ًتبیح اظ اثتسا ّوَاضُ تؼسازی زازُ خسا ضسُ ثَزًس کِ 

الگَضیتن پیطٌْبزی ًساضتٌس. پس اظ آهَظش ضجکِ ػػجی ٍ ثیطتطیي ضجبّت، ٍلتی سبذتبض ایي زٍ الگَضیتن ثب اسعتفبزُ  

س اظ زازُ ّبی آهَظضی هطرع ضس، آًگبُ زازُ ّبی اضظیبثی زض ایي الگَضیتن ّب لطاض زازُ ضسُ اًس ٍ الگَضیتن ثطای کعال 

 کٌس. ثٌسی ّط پیکسل اضظیبثی ثِ غَضت خساگبًِ تػوین گیطی هی

هطحلِ اٍل الگَضیتن ثط پبیِ طجمِ ثٌسی هتساٍل پیکسل هجٌب اًدبم هی ضَز ٍ ّط پیکسل اضظیبثی پس اظ لطاض گعطفتي زض  

بزُ اظ زازُ ضجکِ ػػجی یب الگَضیتن ثیطتطیي ضجبّت یک ثطچست کالس پیسا هی کٌس، ایي زض حبلی است کعِ ثعب اسعتف   

 ّبی خوغ آٍضی ضسُ ظهیٌی ٍالؼیت پیکسل هَضز ًظط ثطای هب هطرع است.

 

 

 

 

 

 

 



 

8 

 ...تفکیک محصوالت کشاورزی بر پایه طبقه بندی شیء گرا 

 یشیمسلم درو

 : وتیجٍ اعمال الگًریتم در بُتزیه حالت تًسیع دادٌ َای آمًسضی4جذيل 

 درصذ پًضص َز مشرعٍ وسبت بٍ محصًالت مختلف

 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 ضوبضُ ظهیي

 0.69 0.20 0.03 0.99 0.52 0.12 0.21 0.08 0.02 0.81 گٌسم

 0.00 0.47 0.01 0.00 0.00 0.27 0.00 0.41 0.00 0.10 سیت ظهیٌی

 0.06 0.13 0.08 0.00 0.00 0.32 0.70 0.00 0.98 0.02 آیص

 0.17 0.20 0.88 0.00 0.48 0.30 0.10 0.51 0.00 0.07 ذیبض

 0.09 0.00 0.00 0.01 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 یًَدِ

 آیص گٌسم ٍالؼیت ظهیٌی
سععععیت 

 ظهیٌی
 گٌسم گٌسم آیص آیص

سععععیت 

 ظهیٌی
 گٌسم ذیبض

 غحیح غل  غل  غحیح غحیح غحیح غحیح غل  غحیح غحیح ًتیدِ الگَضیتن

           

 درصذ پًضص َز مشرعٍ وسبت بٍ محصًالت مختلف

 20 19 18 17 16 15 14 13 12 11 ضوبضُ ظهیي

 0.14 0.93 0.62 0.00 0.00 0.00 0.95 0.89 0.98 0.98 گٌسم

 0.29 0.01 0.01 0.02 0.30 0.96 0.00 0.00 0.00 0.00 سیت ظهیٌی

 0.00 0.01 0.36 0.00 0.00 0.00 0.03 0.04 0.01 0.00 آیص

 0.42 0.06 0.00 0.00 0.57 0.00 0.00 0.00 0.00 0.02 ذیبض

 0.15 0.00 0.01 0.98 0.12 0.04 0.03 0.06 0.02 0.00 یًَدِ

 گٌسم گٌسم گٌسم گٌسم ظهیٌی ٍالؼیت
سععععیت 

 ظهیٌی
 یًَدِ گٌسم گٌسم یًَدِ ذیبض

 غل  غحیح غحیح غحیح غحیح غحیح غحیح غحیح غحیح غحیح ًتیدِ الگَضیتن
           

 درصذ پًضص َز مشرعٍ وسبت بٍ محصًالت مختلف

 26 25 24 23 22 21 ضوبضُ ظهیي

*** 

 0.01 0.97 0.50 0.31 0.99 0.00 گٌسم

 0.00 0.00 0.06 0.03 0.00 0.03 سیت ظهیٌی

 0.00 0.03 0.03 0.00 0.00 0.00 آیص

 0.00 0.00 0.03 0.66 0.01 0.97 ذیبض

 0.99 0.00 0.38 0.00 0.00 0.00 یًَدِ

 یًَدِ گٌسم گٌسم ذیبض گٌسم ذیبض ٍالؼیت ظهیٌی

 غحیح غحیح غحیح غحیح غحیح غحیح ًتیدِ الگَضیتن

 هؼطفی ّط پیکسل ٍ ّط کالس زاضتِ ثبضین:اگط ثطای 

              

              

تؼساز کل کالس ّبی هَخَز ٍ ًتیدِ هطحلِ اٍل الگَضیتن یؼٌعی   Mتؼساز کل پیکسل ّبی اضظیبثی ثبضس ٍ  Nکِ زض آى 

 ًوبیص زّین زاضین: P(x)ضجکِ ػػجی یب ثیطتطیي ضجبّت ضا ثب تبثغ 
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 (  )      

 هی ثبضس. iثطای پیکسل  rهؼطف کالس     کِ زض آى 

 ٍ ٍالیت ظهیٌی کالس ثٌسی ثطای ّط پیکسل ضا ثِ غَضت ظیط ًطبى زّین:

                            (  )       

 تبثغ ثبظگطزاًٌسُ ّط پیکسل ثِ ٍالؼیت ظهیٌی آى است. (  ) ٍالؼیت ظهیٌی ّط پیکسل ٍ    کِ زض آى 

 ضا ثِ غَضت ظیط تؼطی  ًوَز: 4آًگبُ هی تَاى ضاثطِ 

    (  )  {
                (  )   (  ) 

                (  )   (  )
ضاثطِ                                                                                                      

(4)  

 حبل ثطای هحبسجِ زلت الگَضیتن ثطپبیِ هحبسجبت پیکسلی زاضین:

     
∑     (  )
 
   

 
                             (5ضاثطِ )                                                                                                        

زض هطحلِ زٍم الگَضیتن کِ پبیِ تحمیك حبضط است، اطالػبت هطظی ظهیي ّبی کطبٍضظی ًیع زض تػوین گیطی زض ضاثطِ 

ثب کالس یک پیکسل تبثیط گصاضًس. اغَل ٍ هجبًی تئَضیک ایي ضٍش زض فػل سَم تَضیح زازُ ضسُ است، پس اظ اػوبل 

کِ زاضای ثبالتطیي زضغعس پَضعص یعک هعضػعِ ثبضعس ثعِ        هطحلِ زٍم الگَضیتن ثط ضٍی پیکسل ّبی یک هعضػِ، کالسی

ػٌَاى کالس پیطٍظ هؼطفی ضسُ ٍ سبیط پیکسل ّب ثب ثطچست کالس ّبی زیگط زض ایي هعضػعِ ثبیعس کعالس ذعَز ضا ثعِ      

 ًطبى زّین زاضین: O(x)کالس زاضای اکثطیت پَضص تغییط زٌّس. اگط تبثیط هطحلِ زٍم الگَضیتن ضا ثب تبثغ 

 (  )      

 ( ضا ثِ غَضت ظیط تؼطی  ًوَز:4هی ثبضس. آًگبُ هی تَاى ضاثطِ ) iثطای پیکسل  rهؼطف کالس     کِ 

    (  )  {
                (  )   (  ) 

                (  )   (  )
 (6ضاثطِ )                                                

 ثطپبیِ هحبسجبت ضیئی )هعضػِ هجٌب( زاضین: حبل ثطای هحبسجِ زلت الگَضیتن

     
∑     (  )
 
   

 
 (7ضاثطِ )                                                                                                        

ثطای زٍاظزُ حبلت کلی هعَضز ثطضسعی   ًتیدِ حبغل اظ اخطای الگَضیتن زض هطحلِ اٍل ٍ زٍم )پیکسل هجٌب ٍ ضی ء هجٌب( 

 (  آهسُ است.5زض خسٍل )

الظم ثِ شکط است کِ ثطای ّط یک اظ حبلت ّبی زٍاظزُ گبًِ ثیص اظ زُ ثبض الگَضیتن اخطا ضسُ ٍ ثْتطیي خعَاة اظ هیعبى   

کِ ػػعجی  خَاة ّبی هَخَز ثِ ػٌَاى ػولکطز الگَضیتن زض ّط حبلت هططح ضسُ است. ثب تَخِ ثِ ایٌکعِ الگعَضیتن ضعج   

یک الگَضیتن تکطاض پصیط است طجیؼی است کِ زض ّط هطحلِ خَاثی هتفبٍت ثب هطاحل لجلی زاضتِ ثبضس. خسای اظ ثطذعی  

ًتبیح کِ ثِ کلی هطزٍز ّستٌس ٍ زلیل اغلی آى هَظش غیط غعحیح ضعجکِ ػػعجی ثعَزُ اسعت زض ثعبلی هعَاضز تغییعط         

ت ذبظ اتفبق ًوی افتس زض حبلی کِ ایي تغییط زلعت ثعطای   هحسَسی ثیي خَاة ّبی حبغل اظ الگَضیتن ثطای یک حبل

ثبض اخطای الگَضیتن ثطای حبلت ّعبی   10% هی ثبضس. هؼوَال زض ّط 5% الی 3تکطاض ّبی غحیح یک حبلت، تغییطی ثیي 

 هَضز اظ ًتبیح ثِ زلیل آهَظش غل  ضجکِ ػػجی ثِ کلی هطزٍز هی ثبضٌس. 5تب   4هططح ثیي 
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 ...تفکیک محصوالت کشاورزی بر پایه طبقه بندی شیء گرا 

 یشیمسلم درو

 تبثیط الگَضیتن پیطٌْبزی ثطای ثرطی اظ هٌطمِ هَضز هطبلؼِ ضا ثِ ًوبیص هی گصاضز.(  ًوبیی اظ 4ضکل )

 

 

 

 

 : تاثیز الگًریتم پیطىُادی در طبقٍ بىذی مشارع کطايرسی4ضکل 

 : وتایج الگًریتم پیطىُادی در حالت َای دياسدٌ گاو5ٍجذيل 

درصذ 

بُبًد 

 وتایج

دقت 

الگًریتم 

 پیطىُادی

دقت طبقٍ 

 بىذی پیکسلی
 حالت تًضیح

 1 1الگَضیتن ضجکِ ػػجی ثب تَظیغ ٍ تؼساز زازُ آهَظضی ًَع  80% 92% 12%

 2 2الگَضیتن ضجکِ ػػجی ثب تَظیغ ٍ تؼساز زازُ آهَظضی ًَع  57% 63% 6%

 3 3الگَضیتن ضجکِ ػػجی ثب تَظیغ ٍ تؼساز زازُ آهَظضی ًَع  69% 78% 9%

 4 4ٍ تؼساز زازُ آهَظضی ًَع  الگَضیتن ضجکِ ػػجی ثب تَظیغ 79% 91% 12%

 5 5الگَضیتن ضجکِ ػػجی ثب تَظیغ ٍ تؼساز زازُ آهَظضی ًَع  72% 80% 8%

 6 6الگَضیتن ضجکِ ػػجی ثب تَظیغ ٍ تؼساز زازُ آهَظضی ًَع  75% 89% 14%

 7 الگَضیتن ضجکِ ػػجی تحت تبثیط فیلتط هیبًِ 80% 85% 5%

 8 زازُ ّبی هٌحػطا سٌدٌسُ اسپبتالگَضیتن ضجکِ ػػجی ثب  66% 74% 8%

 9 الگَضیتن ضجکِ ػػجی ثب زازُ ّبی هٌحػطا سٌدٌسُ استط 78% 90% 12%

8% 45% 37% 
الگععَضیتن ضععجکِ ػػععجی ثععب زازُ ّععبی ٍضٍزی هٌترععت اظ   

 سٌدٌسُ ّبی استط ٍ اسپبت
10 

 11 الگَضیتن ضجکِ ػػجی ثب زازُ ّبی تک ظهبًِ سٌدٌسُ اسپبت 63% 66% 3%

 12 الگَضیتن ثیطتطیي ضجبّت 77% 83% 6%

 

 وتیجٍ گیزی -5

% زلت ػولکعطز الگعَضیتن   10استفبزُ اظ اطالػبت هطظ ظهیي کطبٍضظی زض تفکیک هحػَالت کطبٍضظی، افعایص ثیص اظ 

ّبی هتساٍل ٍ هَخَز ضا ثِ ّوطاُ زاضتِ است. اضبفِ کطزى یک ٍیژگی خسیس ثِ ّط پیکسل تحت ػٌَاى تؼلعك ثعِ یعک    

% زضغعسی  92کطبٍضظی زض افعایص زلت تؼییي َّیت پیکسل زض کالس ثٌسی ثِ ضست هَثط است. زلت ػولکطز ظهیي 

 الگَضیتن ضجکِ ػػجی ضیء هجٌب تبییس کٌٌسُ ایي هطلت است.

استفبزُ اظ یک سٌدٌسُ چٌس طیفی ثب ثطزاضت ّبی حسالل چْبض ظهبًِ اظ هٌطمِ هَضز هطبلؼِ ثب لعسضت تفکیعک طیفعی    

بض تػَیط تک ظهبًِ یک سٌدٌسُ ثب لسضت تفکیک هکبًی ثبالتط اظ سٌدٌسُ اٍل اظ ّوعبى هٌطمعِ زض همطعغ    هٌبست زض کٌ

ظهبًی هٌبست ثْتطیي ًتیدِ ضا زض تطکیت زازُ ّبی سٌدٌسُ ّبی ًعَضی زض تفکیعک هحػعَالت کطعبٍضظی ثعِ ّوعطاُ       

 ذَاّس زاضت.



 

11 

 مهندسی فناوری اطالعات مکانی اولین کنفرانس ملی

1394دی ماه  30و  29  

گی ثِ ًَع هحػَالت ظضاػعی هٌطمعِ زاضعتِ، ٍ ایعي     همطغ هٌبست ثطای ثطزاضت تػَیط ثب لسضت تفکیک هکبًی ثبال ثست

ظهبى ثبیس ثِ گًَِ ای اًتربة ضَز کِ زض تمَین ظضاػعی اًعَاع هحػعَالت یعک هٌطمعِ ثیطعتطیي اذعتالف ثعیي طیع           

 هحػَالت کطبٍضظی ٍخَز زاضتِ ثبضس.

یتن ّعبی طجمعِ ثٌعسی    زض تفکیک هحػَالت کطبٍضظی ثب استفبزُ اظ تػبٍیط چٌس ظهبًِ چٌس طیفی ثب اسعتفبزُ اظ الگعَض  

غیطآهبضی ًتبیح ثْتطی ًسجت ثِ طجمِ ثٌسی کٌٌسُ ّبی آهبضی زض پی زاضز. زض ایي تحمیك ًیع طجمِ ثٌسی کٌٌعسُ غیعط   

 آهبضی ضجکِ ػػجی ًسجت ثِ طجمِ ثٌسی کٌٌسُ آهبضی ثیطتطیي ضجبّت ًتیدِ ثْتطی ضا زض پی زاضت.
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