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طبقهبندی تصویر ماهوارۀ  Worldview2با استفاده از تکنیک شیءپایه بهمنظور شناسایی آلودگی
جنگلهای زاگرس به گونۀ نیمهانگلی موخور )(Loranthus europaeus

3

بهاره سهرابی سراج ،1ساسان بابایی کفاکی* ،2هادی کیادلیری 2و رضا اخوان

 5دکتری جنگلداری ،دانشگاه آزاد اسالمی ،واحد علوم و تحقيقات تهران ،گروه جنگلداری ،تهران
 2استادیار ،دانشگاه آزاد اسالمی ،واحد علوم و تحقيقات تهران ،گروه جنگلداری ،تهران
 9دانشيار پژوهش ،مؤسسۀ تحقيقات جنگلها و مراتع کشور ،سازمان تحقيقات ،آموزش و ترویج کشاورزی ،تهران ،ایران
(تاریخ دریافت5934/51/21 :؛ تاریخ پذیرش)5931/1/29 :

چکیده
گونۀ نيمهانگلی موخور ( )Loranthus europaeusاز عوامل تهدیدکنندۀ جنگلهای زاگرس بهشمار میرود و شناسایی
عرصههای آلوده به آن بهمنظور مدیریت در عرصههای جنگلی حائز اهميت است .منطقۀ حفاظتشدۀ کوه منجل واقع
در استان ایالم بهدليل حضور چشمگير موخور با شدتهای متفاوت و پاا ساازی نشادن باا مسااحت  93هكتاار ،در
رویشگاه زاگرس بهعنوان نمونه برای بررسی انتخاب شد .بهمنظور طبقاهبنادی موخاور ،تواویر مااهوارهای باا انادازۀ
تفكيک مكانی کم  Worldview 2مربوط به اواخر آبان  5943و پا از خازان بلاوط تهياه شاد .پا از تواحيحات
هندسی و رادیومتری ،توویر با استفاده از شاخص تفاوت گياهی نرمال شده و آناليز مؤلفههای اصلی در سطح وارث باا
عدد مقياس  23قطعهبندی شد .سپ با  952نقطۀ واقعيت زمينی ،الگوریتمهای  Kنزدیکترین همسایه (باا پاارامتر
 Kمتفاوت) ،ماشين بردار پشتيبان (با پاارامتر  Cمتفااوت) و جنگال تواادفی (باا تعاداد درخات متفااوت) براسااس
طبقهبندی شیءپایه و با  54ویژگی طيفی و شكلی مقایسه شد .صحت کلای  Kنزدیاکتارین همساایه  41/5درصاد،
ماشين بردار پشتيبان با صحت کلی  43/4درصاد و درنهایات جنگال تواادفی باا صاحت کلای  32/3درصاد جهات
طبقه بندی آلودگی جنگل به چهار طبقۀ سالم ،آلودگی کم ،متوسط و شادید باهدسات آماد .در باين الگاوریتمهاای
مقایسهشده ،جنگل توادفی با  5111درخت مناسبترین طبقهبندی را برای شناسایی شادتهاای متفااوت آلاودگی
جنگل ارائه داد .با توجه به نتایج بهدستآمده ،شناسایی موخور در منطقۀ زاگرس با تواویر  Worldview 2و تكنياک
شیءپایه امكانپذیر است.
واژههای کلیدی :ایالم ،جنگل توادفی ،طبقهبندی شیءپایه ،موخور.Worldview 2 ،

*
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مقدمه و هدف
جنگل های زاگرس از مهام تارین اکوسيساتم هاای
ایااران اساات کااه در سااالهااای اخياار تغيياار شاارایط
اکولوژیااک و پياماادهای ناشاای از آن ،در کنااار سااایر
چالش های موجاود ،اکوسيساتم جنگلای آن را تحات
تأثير و در معرض تهدید قرار داده است.
پدیدۀ خشكيدگی جنگل هاای بلاوط غارب ایاران
پ ا از وقااو در برخاای اسااتانهااای غرباای کشااور،
به سرعت گساترش یافتاه و باه آسايب دیادن بخاش
بزرگی از رویشگاه های جنگلی بلوط منجر شاده اسات
(پورمجتبی و همكاران .)5931 ،از طرفی تهدید جدی
دیگر حضور گونۀ نيمهانگلی موخور است که طی دهاۀ
اخير سبب خشاكيدگی سرشااخههاا یاا در پاارهای از
مواقع باعث خشكيدگی کل درخت شده است (ناصری
و همكاران)5943 ،؛ بنابراین پایش این گياه نيمهانگل
ضروری بهنظر میرسد.
گيااااه نيماااهانگلااای موخاااور باااا ناااام علمااای
 Loranthus europaeus Jacq.از سلساالۀ گياااهی
راستۀ  ،Santalalesخاانوادۀ  ،Loranthaceaeجان
 Loranthus sp.و با نام انگليسی Yellow Mistletoe
است .جن موخور در سراسر دنيا پاراکنش داشاته و
گونۀ  Loranthus europaeusدر جنوب شرق و مرکز
اروپاااا و بخاااشهاااایی از آسااايا گساااترش دارد
) .(Watson and Dallwitz, 1992موخااور بااهعلاات
داشتن سبزینه ،نيمهانگلی و خزانکنناده اسات .ایان
گونه دارای برگ های چرمی ،گوشتی و بهشكل قاشا
بوده و ميوۀ آن گرد ،زرد و درشت است و در داخل آن
بذرهای بسيار چسبناکی قرار دارد (مظفریان.)5943 ،
از جمله پ ژوهشگرانی که درباارۀ اکولاوژی و فنولاوژی
گونۀ نيمهانگلی موخور بررسی کرده اناد مای تاوان باه
عزیزی و کاووسی (Kumbasli et al. (2011) ،)5944
و ) Gebauer et al. (2012اشاااره کاارد ،همااۀ ایاان
تحقيقات حاکی از آسيب رسانی این گيااه باه ميزباان
خود است.
از طرفی محققان زیادی با استفاده از فن سانجش

از دور به شناسایی ،پایش آفات و بيماریهاا و تعياين
سالمت جنگل پرداخته اند که از آن جمله میتوان باه
تحقيقاااااات برازمناااااد و هماااااااكاران ( )5931و
) Gairola and Rocchini (2013اشاره کارد .اساتفاده
از روشهااای جدیااد طبقااهبناادی توااویر ماااهوارهای
هماواره بااا اسااتقبال محققااان عرصاۀ ساانجش از دور
مواجااه بااوده اساات کااه از جمل اۀ آنهااا م ایتااوان بااه
ماشين های یادگيری برای طبقاهبنادی اشااره داشات
( .)Huang et al. 2006هدف یاادگيری ماشاينی ایان
است که الگوریتم بتواند بهتدریج و با افازایش داده هاا
بااازدهی بيش اتری در وظيف اۀ مااورد نظاار پي ادا کنااد
( .)Dietterich, 1998همچنااين اسااتفاده از تكنيااک
شیءپایه بهجای پيكسلپایه به محققان اجازه میدهاد
که از سایر خووصيات توویر همچاون بافات و شاكل
بهرۀ بيشتری ببرناد (.)Stumpfa and Kerlea, 2011
از جمله محققانی که با اساتفاده از تكنياک شایءپایه
اقدام به شناساایی درختاان در جنگال و تهياۀ نقشاۀ
اراضاای کااردهانااد م ایتااوان بااه رفيعيااان و همكاااران
( )5935و ) Rodriguez-Galiano et al. (2012اشاره
کاارد .در ایاان تحقيا بااا توجااه بااه مشخوااات گياااه
نيمهانگلی موخور بر روی پایۀ ميزبان ،فرضيۀ اساتفاده
از تكنيک شیءپایه و الگوریتمهاای ماشاين یاادگيری
بررسی شد .از طرفای بارای طبقاه بنادی آلاودگی در
توویر ماهواره ای داده تعليمای و واقعيات زمينای باه
چهار طبقۀ سالم ،آلودگی کم ،متوسط و زیاد ،براساس
تعداد پایۀ موخور و حجم اشغالشدۀ تاج ميزبان ،برای
هر پایه یک نقطه استفاده شد که به کال تااج تعمايم
داده ش اد .بنااابراین اسااتفاده از تكنيااک پيكساالپایااه
مناسب بهنظر نمیرسيد .با توجه باه مارور مناابع ،در
زمينۀ شناسایی گياهان نيمه انگلی باا اساتفاده از دادۀ
ماهواره ای تحقيقای انجاام نپذیرفتاه اسات؛ بناابراین
هادف ایاان تحقيا بررساای امكاان شناسااایی شاادت
آلودگی جنگل باا اساتفاده از الگاوریتم هاای مختلا
شیءپایه است؛ به گونه ای که با معرفی تكنيک مناسب
برای طبقه بندی آلودگی باه منظاور پاایش ایان گوناۀ
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نيمه انگلی در سطوح وسيع تر و با هزینه و زمان کمتار
بتوان اقدامات حمایتی مناسب در جنگلهای مباتال را
برنامهریزی و اجرا کرد.
مواد و روشها
معرفی منطقه

منطقااۀ مااورد آماااربرداری بااا مختوااات طااول
جغرافيااایی  9323414تااا  9391424متاار و عاارض
جغرافيااایی  444319تااا  443243متاار در سيسااتم
توااویری  UTMدر زون  94و  5424تااا  5431متاار
ارتفااا از سااطح دریاساات .ایاان منطقااه  93هكتاااری
بهدليل حضور گونۀ نيمهانگلی موخور بر روی درختاان
ميزبااان بااا شاادتهااای متفاااوت ،توسااط ادارۀ منااابع

ال
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طبيعاای انتخاااب شااد .منطقااۀ تحقي ا در رویشااگاه
زاگارس ،شاامال شهرسااتان ایاالم و در دامناۀ شاارقی
منطقۀ حفاظتشدۀ کوه منجل واقع شده است (شاكل
 5ال  ،ب).
گونۀ موخور طی دهه های اخير در منطقۀ تحقيا
حضااور داشااته اساات و اغلااب بااا درختااان باارودار
( )Quercus brantii Lindl.و سایر درختان پهنبارگ
همچون بادام ( ،)Amygdalus sp.بناه ()Pistacia sp.
و افاارا ( )Acer sp.همزیسااتی دارد (شااكل  .)2در
سالهای اخير حملۀ این گياه باه باا هاای زراعای در
استانهای فارس ،اصفهان و کرمان نياز گازارش شاده
است.

ب
شكل  -5استان ایالم و فریم توویر ماهوارهای (ال ) ،منطقۀ تحقي (ب)
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شكل  -2نحوۀ استقرار موخور بر روی پایۀ ميزبان
تصویر ماهوارهای
تواااویر اساااتفادهشاااده از مااااهوارۀ )(Wv 2

 ،Worldveiw 2با شامارۀ پاروژۀ  ،543241محادودۀ
زون  94شمالی در سيساتم تواویر  ،UTMباا فرمات
 ،BSQاخذشده در  54نوامبر  29( 2151آبان )5943
معادل زمان خزان و تغيير رنگ برگ پایاههاای بلاوط
بهعنوان پایۀ ميزبان و درعينحال عدم خازان موخاور
تهيه شد .از سایر مشخوات این تواویر مایتاوان باه
اندازۀ تفكيک مكانی پانكروماتياک  44ساانتیمتار در
نقطۀ نادیر و اندازۀ تفكيک مكاانی تواویر چندبانادی
 5/41متر در نقطۀ نادیر با هشت باند اشااره کارد کاه
آن را در زمرۀ تواویر با اندازۀ تفكيک مكانی کم 5قارار
میدهد.

از پستی و5بلندی 2تشدید می شود؛ بناابراین تواحيح
هندساای ضااروری اساات .در ایاان پااژوهش از نقشااۀ
توپوگرافی  5:21111رقومی منطقاه باه شامارۀ NW
 12132برای ایجاد مادل رقاومی ارتفاا ) 9(DEMو
انتخاب نقاط کنترل زمينی استفاده شد .با انتخاب 15
نقطااۀ  4GCPو اسااتفاده از روش انطباااق  1NCCو
نمونهبرداری مجدد  ،4NNتوویر پانكروماتيک اورتو باا
خطای کمتر از یکدهام پيكسال (X=0.11, Y=0.01
 )RMSتواحيح شااد .ساپ از توااویر پانكروماتيااک
تواااحيحشاااده جهااات  Pansharpenningتواااویر
چناادطيفی اسااتفاده و در نهایاات توااویر چناادطيفی
مشابه توویر پانكروماتيک با انتخاب  41نقطۀ  GCPو
با خطای کمتر از یکدهام پيكسال ( RMS X=0.07,
 )Y=0.12توحيح شاد .همچناين تواویر ماورد نظار
باارای بررساای خطاهااای رادیااومتریكی از نظاار وجااود
خطاهایی مانند خطوط جاافتاده ،پيكسل های جاافتاده
یا نوارنوارشدگی بازبينی شد.
تهیۀ مناطق تعلیمی و واقعیت زمینی

پ از پيمایش جنگل در منطقۀ مورد مطالعه34 ،
نقطه مرباوط باه زماين ،جااده و صاخره و  244پایاه
درخت ،هر پایه یک نقطه (با توجه به تاراکم درختاان
تودۀ مورد بررسی حدود  51درصد) باهعناوان الگاوی
مشخوات طيفی طبقات بهصورت توادفی با اساتفاده
از RTK GNSS( DGPS3مدل  )GS15انتخااب شاد.
در زمينۀ پوشش گياهی بهدليل اینكه تنها گوناههاای
بلااوط و موخااور در زمااان توااویربرداری دارای باارگ
بودند ،بهعنوان پوشش گياهی معرفی شدند .از طرفای
برای طبقه بندی جنگل به چهار طبقه ،پایه های ساالم
و آلوده با شدت آلودگی کم (آلودگی بين  5تاا ،)%21

پیشپردازش تصویر ماهوارهای

بهدليل کوهستانی بودن منطقه و قارار گارفتن آن
در حاشيۀ فریم توویر اصلی ،پدیدۀ جابهجاایی ناشای

1

)High Resolution (HR
Relief Displacement
3
Digital Elevation Model
4
Ground Control Point
5
Normalized Cross Correlation Matching Method
6
Nearest Neighbor Resampling
7
Differential Global Positioning System
2
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متوسط (آلودگی بين  24تا  11درصد) و زیاد (بيشاتر
از  15درصد) نيز مشخص شدند .برای ارزیابی صاحت
توویر طبقه بندیشده نيز مختوات  952پایه درخات
(هر پایۀ درخات یاک نقطاه) در چهاار طبقاه جهات
واقعيت زمينی بهصورت توادفی با اساتفاده از DGPS
( RTK GNSSمدل  )GS15برداشت شد (شكل .)9

شكل  -9موقعيت واقعيت زمينی در چهار طبقۀ پایۀ سالم،
آلودگی کم (آلودگی بين  5تا  21درصد) ،متوسط
(آلودگی بين  24تا  11درصد) و زیاد (بيشتر از  15درصد)

باااارای محاساااابۀ مناسااااب بااااودن نقاااااط
نموناااه تعليمااای از آزماااون Jeffries-Matusita,
 Transformed Divergenceاسااتفاده شااد .در ایاان
آزمون نقاط انتخابی باهصاورت جفاتجفات محاسابه
میشود .اعداد این آزماون باين صافر تاا  2متغيرناد و
هرچه به عدد  2نزدیکتر باشند بهمعنای مناسب باودن
و اعداد کمتر از یک بهمعنای نامناسب باودن باهمنظاور
ورود به فرایند طبقهبندی است .در این پاژوهش اعاداد
بهدستآمده از  5/1تاا  5/3و کمتارین تفكياکپاذیری
بين زمين و نقاط سالم و بيشترین تفكيکپاذیری باين
نقاطی با آلودگی زیاد و سالم بوده است.

قطعهبندی تصویر
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1

طبقااهبناادی شاایءپایه از دو مرحلااۀ اصاالی تشااكيل
میشود؛ مرحلاۀ نخسات ،قطعاهبنادی تواویر اسات کاه
پيكسلها را بهصورت قطعه با هم ادغام مایکناد و ساپ
طبقهبندی بر پایۀ قطعات (نه تکپيكسلها) انجام میگيرد.
قطعهبندی چندمقياس 2نوعی روش ادغاام ناواحی
است که فرایند ادغام را از یک پيكسل شارو کارده و
بهصورت پیدرپی پيكسلها یا قطعۀ تواویری موجاود
را ادغام میکند (.)Benz et al. 2004
معيار ناهمگنی چگونگی همگن بودن یاا نااهمگن
بودن قطعه را در الگوریتم چندمقياس بررسی میکند.
معيار همگنی بهعنوان ترکيبی از مشخواات طيفای و
شكلی هر دو قطعاۀ کاندیاد ادغاام ،اعماال مایشاود.
همگنی رنگی بر پایۀ انحراف معيار رنگ های طيفای و
همگناای شااكلی براساااس انحااراف معيااار یااک شااكل
متراکم 9یا نرم 4است.
یكاای از مهاامتاارین مشخوااههااای الگااوریتم
چناااااادمقياس پااااااارامتر مقياااااااس 1اساااااات.
) Dragut et al. (2010براساااس تغيياارات واریااان
محلاای 4در هنگااام ادغااام قطعااههااا و پيكساالهااا در
قطعهبندی چندمقياس روشی را عرضه کردناد کاه باا
آن میتوان مقياس مناسب برای قطعهبندی را بارآورد
کرد .ابزار مورد نظر بهعنوان  extensionهمراه نرمافزار
 eCognitionتحت عناوان  ESP3توساعه داده شاده و
استفاده میشود .اساس این روش ایان اسات کاه اگار
ادغام بين دو پيكسل یا قطعۀ همجن صورت بگيارد،
روند تغييرات واریان محلی نزولی خواهاد باود ،ولای
در هنگام ادغام دو پيكسال یاا قطعاۀ غيارهم جان ،
واریان محلی افزایش خواهاد داشات .در واقاع نار
تغييرات واریان محلی که باا  ROC-LV4نامگاذاری
1

Segmentation
)Multi-resolution (Multi Scale
3
Compactness
4
Smoothness
5
Scale Parameter
6
Local Variance
7
Estimation of Scale Parameter
8
Rate of Change- Local Variance
2
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قطعات سطوح بااتتر 2هساتند .باه ایان معناا کاه در
تحقي حاضر مقياس  23جهت تشكيل قطعۀ موخاور
در تاج درخت ميزبان بهعنوان ساطح وارث و مقيااس
 15برای جداساازی تااج درختاان و زماين باهعناوان
سطح والد بهصورت چشمی مناسب تشخيص داده شد
(جدول  5و شكل  .)1در سطح والد و وارث با اساتفاده
از خووصيات باندهای  Wv 2بيشاترین وزندهای باه
باندهای زرد ،قرمز ،لبه قرمز و مادون قرمز  5باهدليال
تأثيرپذیری بيشتر از پوشش گياهی و ارائۀ قطعه بندی
مناسبتر داده شد.

شده ،نشاندهندۀ درست یا نادرست بودن ادغام است.
در نمودار ذکرشده میتوان نقاط یا مقياسهایی را کاه
 ROC-LVآن در زمااان ادغااام قطعااات کوچااکتاار و
تشكيل قطعات در سطح جدید به طور ناگهانی افزایش
یافته باه عناوان مقيااس هاای مناساب انتخااب کارد.
همانگونه که در شكل  4نشان داده شده مناسبترین
مقياس ها برای قطعات در ایان مطالعاه،91 ،23 ،25 ،
 33 ،39 ،35 43 ،41 ،34 ،39 ،43 ،14 ،15 ،49و
 511بوده است.
در بين مقياسها ،وابستگی سلسالهمراتبای وجاود
دارد ( .)Lackner and Conway, 2008در ایااان
سلسله مراتب ،قطعات کوچاک تار 5هماواره محااط در

شكل  -4پالت  ROC-LVبرای تعيين عدد مقياس بهينه در قطعهبندی توویر

25

جدول  -5ضرایب طيفی ،شكل و مقياس برای قطعهبندی توویر در سطح والد و وارث
متغير

باند 5

باند 2

باند 9

باند 4

باند 1

باند 4

باند 3

باند 4

مقياس

ضریب
شكل

ضریب
فشردگی

والد
وارث

1
1

5
5

5
5

2
9

9
4

2
9

9
4

5
5

15
23

1/5
1/9

1/1
1/3

باند  :5ساحلی ،باند  :2آبی ،باند  :9سبز ،باند  :4زرد ،باند  :1قرمز ،باند  :4لبه قرمز ،باند  :3مادونقرمز  ،5باند  :4مادونقرمز 2

Sublevel and Subobject
Superlevel and Superobject

1
2
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وارث

415

والد

شكل  -1قطعهبندی توویر در سطح والد و وارث با بزرگنمایی 111

سلسلهمراتب طبقات

1

ویژگیهای استفاده شده بررای ورود بره فراینرد

منظور از مدل سلسله مراتبای ،طراحای سيساتمی
قانونمند است که تقدم و تأخر در طبقهبنادی طبقاات
را بهنحوی هدایت کناد کاه کمتارین اغتشااش را در
نتایج طبقهبندی پدید آورد .بادین جهات تشاخيص و
جداسازی پوشش گياهی و غيرگياهی ،پایههاای ساالم
از آلوده و همچناين پایاه هاای آلاوده باا شادت هاای
متفاوت مطاب شكل  1بهصورت سلسله مراتب طبقات
تعری شد .در سطح والد جداسازی قطعات گيااهی از
غيرگياااهی و در سااطح وارث ،تنهااا طبقااهبناادی تاااج
درختان انجام پذیرفت.

شكل  -4سلسلهمراتب طبقات
Class Hierarchy

1

طبقهبندی

پ از قطعه بندی تواویر و اساتخراج قطعاات در
سطوح مختل میتوان از ویژگیهای طيفی ،هندسای
و بااافتی قطعااات باارای طبقااهبناادی شاایءپایه و در
الگوریتمها ماشين یادگيری بهصورت تدریجی استفاده
کرد .شایان ذکر است که بارای کااهش محاسابات ،از
توليد تمام ویژگیها صرف نظار شاد و از ویژگایهاای
پرکاربرد همچون ( Meanمتوسط مقادیر طيفای یاک
باند از مقادیر طيفی پيكسل هاای داخال هار قطعاه)،
( Brightnessمتوسط مقاادیر طيفای تماام بانادها از
مقااادیر طيفاای پيكساالهااای داخاال هاار قطعااه)،
)( Hue Saturation Intensity (HISتباادیل فضااای
رنگااای) EVI ،و ( NDVIشااااخصهاااای گيااااهی)،
( Asymmetryعاادم تقااارن هاار قطعااه نساابت بااه
خاااودش)Brightness/ Maximum difference ،
(جهااات تشاااخيص پوشاااش گيااااهی و خاااا )،
( Maximum differenceحداکثر اختالف بين دو زوج
باند از  4باند اصلی) و ( Roundnessتقارن هار قطعاه
نساااابت بااااه یااااک سااااطح) اسااااتفاده شااااد
(.)Huete et al. 2002; Eckert, 2012
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الگوریتمهای طبقهبندی

ویژگیهای مورد استفاده در طبقهبندی است .پارامتر C

باارای طبقااهبناادی سااه الگااوریتم ،الگااوریتم K

تالش میکند در سطح توميم گيری اجازۀ حضور نمونۀ
تعليمی اشتباه را ندهد (.)Dibike et al. 2001

نزدیک ترین همسایه ( ،5)KNNالگوریتم ماشين باردار
2
9
پشتيبان ( )SVMو الگوریتم جنگال تواادفی )(RF
استفاده شد.
الگوریتم  Kنزدیکترین همسایه ()KNN

روش نزدیک ترین همسایه براساس شباهت طيفای
قطعه های هم طبقه پایه ریزی می شود .نزدیكی قطعه ها
براساس محاسبۀ فاصلۀ بين آنها در فضای چنادطيفی
برآورد مای شاود .در واقاع در ایان ناو طبقاه بنادی،
طبقه ای را که اکثریت را در بين تعداد مشخوای ()K
از قطعه های معلوم حول قطعۀ مورد نظر دارد به قطعۀ
مجهول نسبت می دهند .برای تعيين مقدار  Kباه طاور
معمول از پاارامتر فاصاله اساتفاده مایشاود .باه ایان
ترتيب مشخص می شود که حضور کدام طبقه در حول
قطعۀ مجهول قویتر است .در نهایت قطعاه باه طبقاۀ
دارای بيشترین فراوانی متعل میشاود .مقادار  Kکاه
توسط کاربر تعيين میشود ،بر صحت طبقهبندی تأثير
مستقيم دارد (فاطمی و رضایی.)5935 ،
الگوریتم ماشین بردار پشتیبان ()SVM

ماشين های بردار پشتيبان ،طبقه های مختلا را در
توویر ماهوارهای با ابرصفحۀ دارای بيشترین مرز از هام
جاادا م ایکننااد .منظااور از ماارز ،فاصاالۀ ابرصاافحه تااا
نزدیک ترین نمونه هاا در طارفين اسات .در کاربردهاای
سنجش از دوری  ،SVMکرنل RBF4باهعلات1عملكارد
خوب بهطور گسترده استفاده مایشاود .در ایان کرنال
به طور مستقيم ،دو پارامتر گاما و  Cباید بررسای شاود.
پارامتر گاما تأثير یک دادۀ تعليمای را نشاان مایدهاد.
و  Kتعداد
بهطور معمول اندازۀ پارامتر گاما معادل

1

K Nearest Neighbor
Support Vector Machine
3
Random Forest
4
Radial Basis Function
5
Thematic layer
2

الگوریتم جنگل تصادفی )(RF

الگوریتم جنگل توادفی ،از جدیادترین روش هاای
طبقه بندی توویر است که توساط  Breimanدر ساال
 2115و باااا توساااعه روش  Baggingابااادا شاااد
( .)Breiman, 2003تفاوت اصالی آن باا  Baggingدر
انتخاب ویژگی تواادفی اسات .هنگاام سااختن یاک
درخت توميم ،جنگل توادفی در هر گاام از انتخااب
انشعاب ابتادا مجموعاه ای از ویژگای هاا را باه صاورت
توادفی انتخاب میکند .تعداد درختها باید باهانادازۀ
کااافی باشااد تااا ناار خطااا پایاادار یااا ثاباات شااود
( .)Jin, 2012جنگاال توااادفی بااهدلياال انتخاااب
زیرمجموعۀ توادفی برای توليد هار درخات تواميم،
طبقاااهبنااادی منعطا ا تاااری را تهياااه ما ایکناااد
(.)Zhou, 2012
نتایج
ازآنجا که هادف ایان تحقيا شناساایی درختاان
آلوده از سالم و تعيين شدت آلودگی است ،در تماامی
الگوریتم های استفادهشده بارای طبقاهبنادی تنهاا در
سطح وارث ارزیابی از طری جدول خطا انجام گرفات
و نيازی به ارزیابی سطح والد یعنی جداسازی زماين از
پوشش گياهی ح نشد .از طرفی از مؤلفههای اول و
دوم  PCAبهعنوان تیۀ موضوعی 1یا باند فرعی جهات
طبقه بندی بهتر و  NDVIبهعنوان حاد آساتانه بارای
تشخيص زمين و سایه از پوشش گياهی استفاده شاد.
برای ارزیابی صحت نقشاۀ طبقاه بنادی توليدشاده ،از
 952نقطۀ واقعيت زمينی برای چهاار طبقاۀ مختلا
سالم ،دارای آلودگی کم ،متوسط و شدید استفاده شد.
در ایاان تحقي ا مقاادار عاادد  K ،Cو تعااداد درخاات
بهصورت اعداد صحيح مقایساه شادند .اعاداد  5تاا 1
جهت پارامتر  ،Cاعداد  5تا  4جهت پارامتر  Kو اعداد
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 5111 ،111 ،511 ،11و  5111جهت پارامتر تعاداد
درخت بررسی شدند .در این الگوریتمها انتخاب اعاداد
تا جایی صورت گرفت کاه دیگار افزایشای در صاحت
طبقهبندی مشاهده نشد.
در روش  KNNبيشترین صحت مرباوط باه عادد
Kی سه ،در روش  ،SVMمناسابتارین طبقاهبنادی
مربوط به پارامتر  ،Cدو و در آخر پارامتر تعداد درخت

419

 5111در الگوریتم  RFبهترین طبقه بندیهاا را ارائاه
دادند (جدول .)2
در جدول  ،9جدول خطا مربوط به الگوریتم  RFبا
تعداد درخت  5111به عنوان بهترین طبقه بندی و در
جاااااادول  4درصااااااد خطااااااای ،Ommission
خطاای  ،Commissionصاحت توليدکنناده و کااربر
ارائه شده است.

جدول  -2صحت کلی و ضریب کاپا در الگوریتم  SVM ،KNNو RF
الگوریتم

پارامتر

عدد مناسب

صحت کلی

ضریب کاپا

KNN

K

SVM

C

RF

تعداد درخت

9
2
5111

41/1434
43/9321
32/3239

1/4111
1/4911
1/3111

صحت کلی :نسبت پيكسلهای صحيح طبقهبندیشده به جمع کل پيكسلهای معلوم،
ضریب کاپا :صحت طبقهبندی نسبت به یک طبقهبندی کامالً توادفی

جدول  -9جدول خطا الگوریتم جنگل توادفی با تعداد درخت  5111به درصد
کالس

سالم

آلودگی کم

آلودگی متوسط

آلودگی زیاد

کل

سالم

35/13

4/53

5/92

5/12

23/23

آلودگی کم

9/45

39/14

2/49

9/19

24/32

آلودگی متوسط

2/45

2/34

39/42

5/12

21/13

آلودگی زیاد

2/45

1

2/49

39/34

22/22

کل

511

511

511

511

511

جدول  -4درصد خطای  ،Ommissionخطای  ،Commissionصحت توليدکننده و کاربر
Ommission

Commission

صحت توليدکننده

صحت کاربر

کالس
سالم

4/49

4/53

35/13

39/49

آلودگی کم

4/34

3/44

39/14

31/14

آلودگی متوسط

4/14

4/14

39/42

39/42

آلودگی زیاد

4/14

4/14

39/34

39/34

خطای ( Ommissionدرصد پيكسلهایی که در واقعيت ،مربوط به کالس موردنظر است ولی جزو کالسهای دیگر طبقهبندیشده است)،
خطای ( Commissionدرصد پيكسلهایی که در واقعيت ،مربوط به کالس موردنظر نيست ،ولی جزو آن کالس طبقهبندی شده است)،
صحت کاربر( 5نسبت پيكسلهای صحيح طبقهبندیشده به مجمو پيكسلهای یک کالس) و
صحت توليدکننده( 2صحت طبقهبندی پيكسلهای مربوط به یک کالس خاص در نقشۀ واقعيت زمينی).

User Accuracy
Producer’s Accuracy

1
2

414
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شكل  3طبقاهبنادی منااط ساالم و آلاوده را در
منطقۀ تحقي باا اساتفاده از طبقاه بنادی  RFنشاان
می دهد .در این شكل بيشترین آلودگی در قسمتهای

شرق ،شمال غرب و جنوب شرقی منطقه وجاود دارد.
همانطاور کاه مشاخص اسات بيشاترین آلاودگی در
قسمتهایی است که تاج متراکمتری دارند.

شكل  -3نقشۀ طبقهبندی نهایی با الگوریتم جنگل توادفی و تعداد درخت 5111

بحث
در این پژوهش توویر ماهواره ای با اندازۀ تفكياک
رادیومتری  55بيت و اندازۀ تفكيک مكانی کم پا از
 Pansharpeningبااهدلياال تفكيااک مناسااب مكااانی
همچنين انجام توحيح هندسی اورتاو توانسات نتاایج
دلخواه برای طبقه بندی ارائه دهد .جهت طبقاه بنادی
توویر از تكنيک شایءپایه اساتفاده شاد .ازآنجاا کاه
طبقااهبناادی شاایءپایه باار پایااۀ قطعااات حاصاال از
قطعه بندی اساتوار اسات ،خطاای ایجادشاده در ایان
مرحله در مرحلاۀ طبقاه بنادی اصاالح نخواهاد شاد؛

بنابراین اطمينان از صاحت قطعاۀ ایجادشاده توساط
کاربر و بهصورت چشمی بسيار مهم اسات (رفيعياان و
همكاران .)5935 ،قطعاه بنادی هام از نظار هندسای
(انطباق دقي مرز قطعات بر پدیده هاا) و هام از نظار
مفهومی (اختواص هر قطعه تنهاا بارای یاک طبقاه)
قابال ارزیااابی اسات ( .)Yu et al., 2006روشهااای
مختل ارزیابی نتاایج قطعاه بنادی توساط محققاانی
همچاون ) Zhang (1996و ) Hoover (1996بررسای
شده است ،اما اطمينانبخشترین روش ارزیابی ،تفساير
چشمی است؛ بناابراین نتيجاۀ هاي ناو قطعاهبنادی
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پذیرفتااه نخواهااد بااود ،مگاار اینكااه از دیااد مفساار
راضیکننده باشاد (ESP .)Baatz and Schape, 1999
در الگوریتم چناد مقيااس ،امكاان شناساایی مناساب
مقياس ها در قطعه بندی را ارائه داد .همانگونه کاه در
شااكلهااای  4و  1نشااان داده شااده اساات ،در بااين
مناسبترین مقياسها برای توليد قطعههای تواویری
بهصورت چشمی دو مقياس  23و  15در ساطح وارث
و والد انتخاب شد و ضرایب طيفی و شكلی با توجاه باه
خووصيات بانادها انتخااب شاد .ایجااد سلسالهمراتاب
قطعهبندی ،در تفكيک پدیدههای مختل از نظار ابعااد
بسيار مهم است و نيز باه مفسار امكاان مایدهاد کاه
طبقات کوچکتر را در محدودۀ طبقات کلی طبقهبندی
کند .در این تحقي سطح وارث برای تشخيص پایههای
موخااور روی تاااج درخاات ميزبااان تشااكيل شااد تااا
طبقهبندی تنها در سطح تاج درختان که در سطح والاد
از زمين جدا شده بودند انجام پاذیرد .از باين بانادهای
توویر ،باند  5بهدليل استفاده در تعيين عما آبهاا و
تأثير نداشتن بر پوشش گياهی وزن صفر و وزندهی باه
بقيۀ باندها با توجاه باه تأثيرگاذاری بار پوشاش سابز
موخور در زمان تواویربرداری در ساطح وارث انتخااب
شد .دو پارامتر شكل و فشردگی در توویر میتواناد باه
حفظ لبههای هموار کمک کند .از نظار کيفای ،چناين
قطعاتی بهتر و مفيدتر از قطعات نامنظم و شااخهدارناد
( )Benz et al., 2004به هماين علات باه دو پاارامتر
شكل و فشردگی با توجه به کروی بودن پایۀ موخور و
ميزان فشردگی برگ ها و تأثير بر طي سبز ،در سطح
وارث ضااریب بيشااتری داده شااد (جاادول  .)5تیااۀ
موضااوعی  NDVIتوانساات بااهعنااوان آسااتانهسااازی
مناسب برای جداسازی زمين و سایه از پوشش گياهی
قطعهبندی مناسبتری ارائه دهد؛ اما مؤلفههاای اول و
دوم  PCAدر قطعااهبناادی تااأثيری ایجاااد نكردنااد.
پيشفرض استفاده از دادههاای تعليمای براسااس هار
نقطااه در یااک قطعااه انتخاااب شااد تااا در مرحلااۀ
طبقهبندی اختالل ایجاد نشود.
انتخاب ویژگیهاای مناساب طيفای و هندسای و
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معرفی آنها به صورت تدریجی به الگوریتم های ماشاين
یادگيری صحت طبقه بندی را باه صاورت چشامگيری
افزایش داد .باا توجاه باه ویژگایهاای اساتفادهشاده
همچون Hue Intensity (HIS) ،Brightness ،Mean
 EVI ،Saturationو  NDVIدر هاار دو سااطح والااد و
وارث Asymmetry ،و  Brightness/Max.diffدر
سطح والد و  Max.diffو  Roundnessدر ساطح وارث
اساااتفاده شاااد (;Gong and Sasagawa, 2005
 .)Eckert, 2012همچنااين از دو ویژگاای Skewness
(چولگی بين بانادها) و ( border indexشااخص مارز
قطعات) نيز استفاده شد که باهدليال افازایش نادادن
صحت طبقه بندی بهتدریج از روند طبقهبنادی حاذف
شدند.
در ایاان پااژوهش در مقایس اۀ بااين الگااوریتمهااای
اسااتفادهشااده ( SVM ،KNNو  RF )RFبااا صااحت
 32/32درصد ،صحت بيشاتری داشات .در تحقيقاات
) Nitze et al. (2012در خواااوص طبقاااهبنااادی
محووتت کشاورزی با استفاده از الگوریتمهای درخت
توميم ،ماشين باردار پشاتيبان و جنگال تواادفی و
) Rodriguez-Galiano et al. (2012جهاااات
طبقه بنادی کااربری اراضای باا اساتفاده از الگاوریتم
بيشترین شباهت و جنگل توادفی ،همانند نتيجه این
پژوهش الگوریتم جنگل توادفی صحت بيشاتری دارد
که بهدليل انعطافپذیری زیاد این الگاوریتم در ساطح
توميمگيری است (جدول  .)2با توجه به جدول خطاا
بيشترین خطا متعل به قطعات سالم و کمترین خطاا
در قطعات دارای آلودگی زیااد ر داده اسات (جادول
 )9که ممكن اسات باهعلات خازان درختاان منطقاۀ
تحقي یا تغيير رنگ بارگ هاا باه زرد و قطعاه بنادی
نادرسااات تااااج ميزباااان باشاااد .از طرفااای خطاااای
 Ommissionو  Commissionنيااز در قطعااات سااالم
بيشتر بوده و صاحت توليدکنناده و کااربر در قطعاات
دارای آلودگی زیاد بهتار باوده اسات (جادول  )4کاه
نشاااندهناادۀ امكااان اسااتفاده از تكنيااک شاایءپایه و
الگوریتم  RFدر تشخيص سطوح آلوده باه موخاور در
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جنگلهای زاگرس است.
اگرچااه ) Heurich et al. (2010توانسااتند بااا
استفاده از تكنياک شایءپایه ،شناساایی خكشايدگی
درختااان باار اثاار حملااۀ حشااره چااوبخااوار صاانوبر
) (Ips typographusرا شناسایی کنند و ذاکری انارکی
و فالح شمسی ( )5932با استفاده از توااویر باا انادازۀ
تفكيک مكانی کم ،نقشۀ خشكيدگی درختاان بلاوط در
زاگرس را تهيه کردند ،تاکنون هي تحقيقای در زميناۀ
شناسایی گياهان نيمه انگلی از طری توویر مااهوارهای
در ایران یا دیگر نقاط جهاان صاورت نپذیرفتاه اسات؛
ازاینرو نتایج این پژوهش به نوعی منحوربهفارد اسات؛
بنابراین پيشنهاد میشود بر پایۀ یافتههای ایان تحقيا
و با استفاده از تواویر با قدرت تفكياک مكاانی زیااد در
زمان مناسب و همچنين استفاده از دادههای تعليمای و
واقعيت زمينی نسبت به طبقه بندی این گياه مخرب باا
استفاده از تكنيک شیءپایه و در نتيجه مبارزه باا آن در
کل منطقۀ زاگرس یا دیگر جنگلهای آلوده اقدام شود.
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Abstract
Yellow mistletoe (Loranthus europaeus) species is a semi-parasitic plant threatening the
Zagros forests, hence idendification of infectious areas are important for its control and
management. For this purpose, a forest patch ca 37 ha with different intensities of yellow
mistletoe was selected in Ilam province. In order to classify the yellow mistletoe, worldview 2
satellite image dated November 14, 2010 was used. After radiometric and geometric
corrections, the image was segmented by NDVI and PCA as thematic layers with different
band weights and 29 scale parameter. Different algorithms such as K Nearest Neighbor (with
different K parameter), Support Vector Machine (with different C parameter), and Random
Forest (with different number of trees) based on object-based approach with 18 spectral and
shape features were then compared by using 312 ground truth points. The overal accuracy for
K Nearest Neighbor, Support Vector Machine and Random Forest algorithm were obtained
85.1%, 87.4% and 92.9%, respectively for infection classifaication into four categoreis (non,
low, mediom and severe infections). Random Forest algorithm with 1000 trees was the best
one in indentifying the various intensities of infections. It is concluded that identification of
yellow mistletoe in Zagros by using worldview 2-satellite image and object-based
classification is possible.
Keywords: Ilam, Loranthus europaeus, Object-based Classification, Random Forest,
Worldview 2.
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