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مقایسه عملکرد شبکه عصبی مصنوعی ،ماشین بردار پشتیبان و مدل شیءگرا در
پایش تغییرات سطح پوشش برف با استفاده از تصاویر چند زمانه لندست
(مطالعه موردی :کوهستان الوند).
5

مصطفی موسی پور* ،8بختیار فیضیزاده ،1سید اکبرحسینی ،9حسن کرچی  ،4آزاده سیفی

 -1کارشناس ارشد سنجش از دور و سیستم اطّالعات جغرافیایی ،کارمند اداری دانشگاه پیام نور.
 -2استادیار ،گروه سنجش از دور و سیستم اطالعات جغرافیایی دانشگاه تبریز.
 -3دانشجوی دکتری آب و هواشناسی ،رئیس گروه تحقیقات اداره کل هواشناسی استان همدان.
 -4کارشناس ارشد اقلیمشناسی ،کارشناس اداره کل هواشناسی استان همدان.
 -5کارشناس ارشدآبیاری زهکشی ،شرکت آب منطقهای استان همدان.

چکیده
پوشش برف و تغییرات زمانی آن ،از پارامترهای اساسی در بررسیهای هیدرولوژیکی و اقلیم شناسی میباشند .امروزه با استفاده از
تصاویر ماهوارهای میتوان به ارزیابی تغییرات سطح پوشش برف در سریهای زمانی مختلف پرداخت .پژوهش حاضر با هدف پایش
تغییرات سطح پوشش برف در کوهستان الوند همدان با استفاده از دادههای رقومی ماهواره لندست در سریهای زمانی سالهای
 1009 ،1005 ،5771 ،5791 ،5791و  1059انجام گرفته است .روش تحقیق در این پژوهش ،استفاده از طبقهبندی شبکه
عصبی مصنوعی ،ماشین بردار پشتیبان و مدل شیء گرا جهت برآورد سطح پوشش برف بوده است که پس از انجام عملیات پیش
پردازش بر روی تصاویر ماهوارهای ،نقشههای طبقهبندی سطح پوشش برف کوهستان الوند از روشهای شبکه عصبی ،ماشین بردار
پشتیبان و مدل شیءگرا تهیه گردید .سپس صحّت این روشها مورد ارزیابی قرار گرفت .پژوهش حاضر نشان داد به ترتیب ،مدل
شیءگرا ،ماشین بردار پشتیبان و شبکه ع صبی مصنوعی دارای باالترین میزان دقت بودند ،لذا تغییرات مساحت سطح پوشش برف
در سریهای زمانی مختلف ،با استفاده از روش شیءگرا محاسبه گردید .مساحت بدست آمده برای سطح پوشش برف در
کوهستان الوند با استفاده از مدل شیءگرا به ترتیب عبارت بودند از ،سال  5791برابر با  110کیلومتر مربع ،سال  5791برابر با
 155کیلومتر مربع ،سال  5771برابر با  454کیلومتر مربع ،سال  1005برابر با  515کیلومتر مربع ،سال  1009برابر با 141
کیلومتر مربع و سال  1059برابر با  514کیلومتر مربع که نشانگر کاهش چشمگیر سطح پوشش برف از سال  5791تا سال 1059
در کوهستان الوند میباشد.
کلید واژهها :سنجش از دور ،شبکه عصبی مصنوعی ،ماشین بردار پشتیبان ،مدل شی گرا ،کوهستان الوند

Email: mostafa427@gmail.com

* نویسنده مسئول88100188200 :
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( )SWEرا میتوان نام برد که جهت پیش بینی رواناب

مقدمه
برف یکی از اشکال مهم بارش در چرخه هیدرولوژی
مناطق کوهستانی بوده که در تأمین منابع آب آشامیدنی و
کشاورزی به صورت جریانهای تأخیری در فصول پرآبی و
جریانهای کمینه در فصول کم آبی و تولید انرژی نقش
ارزنده ایفا میکند .از سوی دیگر رواناب حاصل از ذوب
برف به دلیل نقش تأخیری آن ،منبع اصلی تغذیه سفرههای
آب زیرزمینی و در برخی از موارد به دلیل همزمانی با
بارشهای بهاره منشأ بروز سیالبهای مخرب با حجم
جریان بیش از ظرفیت رودخانهها میشود (میریعقوب زاده
و قنبرپور .)1308 ،ذخایر برفی در باالدست کوهها الگوی
رواناب فصلی پاییندست را تحت تأثیر قرار میدهد ،به
خصوص در مناطق با فصل تابستان خشک ،که در آن
رواناب حاصله از ذوب برف یک منبع اساسی برای تأمین
آب میباشد (ایلدرمی و همکاران .)1384،از نظر اقلیم
شناسان و هواشناسانی که تغییرات اقلیمی و اتمسفری را
مطالعه میکنند در یک دید جهانی ،پایش برف یک ضرورت
است ،زیرا خصوصیات فیزیکی درون برف بر تغییرات
روزانه و اقلیمی و حتی تغییرات بلند مدت اقلیمی تأثیر می
گذارد (رایگانی و همکاران .)1301،برآورد پارامترهای برف،
به خصوص سطوح پوشیده از برف ،یکی از اجزاء کلیدی
مطالعات منابع آب و تغییر اقلیم محسوب میشود .پوشش
برف 1در مناطق وسیعی از سطح زمین علی رغم غیر قابل
دسترس بودن ،کشاورزی ،اقتصاد و اقلیم را به شدت تحت
تأثیر قرار میدهد .آب دربیش از یک ششم از مناطق خشک
زمین به وسیله رودخانههایی که از ذوب برف تغذیه می
شوند تأمین میشود (ابراهیمی و همکاران .)1381 ،امروزه
در روند مدیریت کارآمد منابع آبی ،به کارگیری دادههای
سنجش از دور 2با هدف کسب اطالعات دقیق از پوشش
برف به صورت عملیاتی اجرا میگردد (میرموسوی و
صبور .)1383،از کاربردهای مهم سنجش از دور در
هیدرولوژی ،بدست آوردن دادههای مربوط به برف،

ناشی از ذوب برف به صورت همزمان و فوری ،بسیار مهم
است (روشنی و همکاران .)1301 ،همچنین با استفاده از
تصاویر ماهوارهای و مدل سازی در محیط  5GISمیتوان به
تهیه نقشههای پوشش برفی ،ارزیابی تغییرات سطح پوشش
برف با سریهای زمانی مختلف ،شناسایی برف از سایر
عوارض و مدلسازی آن در سطح حوضه پرداخت (طالبی
اسفندارانی و همکاران .)1388،در سطح جهان ،مطالعات
زیادی در خصوص سنجش سطح برف و روند تغییرات آن
انجام شده است .از جمله این مطالعات میتوان به این موارد
اشاره نمود :لوپز و همکاران ( )Lopez et al, 2008در
مطالعهای ،پس از پایش تصاویر سالهای  2888تا 2888
سنجده مودیس ،بر اساس شاخص  ، 8NDSIمیزان پوشش
برف و تغییرات آن را در پاتاگونیای شمالی بررسی نمودند.
بر اساس نتایج این مطالعه ،حداقل پوشش برف در ماه
مارس  2881با مساحت  3888کیلومتر مربع و حداکثر
پوشش برف متعلق به ماه اوت سال  2881با مساحت
 11323کیلومتر مربع بوده است (میرموسوی و
صبور .)1383،مولگ و همکاران ()Molg et al, 2010
درمطالعهای که بر روی نواحی کوهستانی ایتالیا انجام دادند
به بررسی و کنترل پوشش برف تصاویر چند زمانه مودیس
پرداختند .در این مطالعه مجموعه تصاویر سری زمانی
پوشش برف طی سالهای  2882تا  2880مورد ارزیابی و
بررسی قرار گرفتند و در نهایت نقشههای خروجی از
ترکیب نقشههای پوشش برف آکوا و ترا بدست آمدند و
بدین وسیله پیکسلهای ابری و بدون مقدار را کاهش دادند.
همچنین در این مطالعه از نقشههای پوشش برف بدست
آمده از تصاویر سنجنده  ETM+ماهواره لندست به منظور
اعتبارسنجی نتایج استفاده شد که نتایج ،بهبود طبقهبندی به
وسیله ترکیب تصاویر آکوا و ترا را تأیید کرد (باصری نام و
همکاران .)1384 ،ابراهیمی و همکاران ( )1381روند
تغییرات پوشش برف در مناطق برف گیر ایران را با استفاده

4

از تصاویر سنجنده مودیس در یک دوره ده ساله از سال

1

4

2

5

همچون سطح پوشیده از برف )SCA( 3و آب معادل برف

. Snow Cover
.Remote Sensing
3
. Snow Cover Area

. Snow Water Equivalent
. Geographic Information System
6
. Normalized Difference Snow Index
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 2881تا  2818مورد مطالعه قرار دادند .نتایج حاصل از
آشکارسازی پوشش برف در این مطالعه حاکی از کاهش
چشمگیر سطح پوشش برف در دوره ده ساله بوده است.
میرموسوی و صبور ( )1383با استفاده از تصاویر سنجنده
مودیس و مقایسه بین روشهای طبقهبندی نظارت نشده و
نظارت شده ،به مطالعه پایش تغییرات پوشش برف در
منطقه شمال غرب ایران پرداختند .نقشههای خروجی
مناسبترین الگوریتم طبقهبندی که در مطالعه آنها طبقهبندی
نظارت شده میباشد نمایانگر کمترین مقدار پوشش برف در
سال  2880با  1848/81کیلومتر مربع و بیشترین مساحت
پوشش برف مربوط به سال  2881با  18411/10کیلومتر
مربع میباشد که این مسأله ،نشان دهنده تغییرات هزار
درصدی در طول یک دهه در میزان پوشش برف منطقه
شمال غرب ایران بوده است .خسروی و همکاران ()1388
در مطالعهای به بررسی تغییرات سطوح پوشش برف در
ارتفاعات زرد کوه بختیاری با استفاده از تصاویر سنجنده
های  TMو ETM+ماهواره لندست طی دوره آماری  1881تا
 2811پرداختند .نتیجه مطالعه این محققین بیانگر روند
کاهشی مقدار سطوح برفی در سال  2811نسبت به سال
 1881در منطقه مورد مطالعه بوده است .سلیمانی و

مواد و روشها
منطقه مورد مطالعه
کوهستان الوند در استان همدان ،بین شهرستانهای همدان،
تویسرکان ،اسدآباد و بهار قرار گرفته است .این کوهستان
فراروی شهر همدان ،کوهستان منفردی از شاخههای خاوری
زاگرس مرکزی با عرصهای به وسعت  1315کیلومتر مربع
میباشد این رشته کوهها در شمال غرب به کوه خدابنده لو
سنندج و کوه چهل چشمه کردستان و از جنوب شرق به
بلندیهای راسوند و کوه وفس اراک متصل است .یال آن،
حد طبیعی بین شهر همدان و تویسرکان و بلندترین قلة آن
موسوم به الوند در  10کیلومتری جنوب شهر همدان واقع
شده و ارتفاع آن  3504متر از سطح دریا است .جهت این
کوهستان از شمال غربی به جنوب شرقی کشیده شده است
و استان همدان را به دو نیمه شمالی و جنوبی تقسیم میکند
(جعفری و حسینی .)1388،شکل  1موقعیت کوهستان الوند
را نمایش میدهد .تصویر ماهوارهای موجود در این شکل
مربوط به ماهواره لندست سنجده  TMسال  1808میباشد.

داده های مورد استفاده و روش تحقیق
دادههای مورد استفاده در این مطالعه ،شامل تصاویر چند

همکاران ( )1381تغییرات زمانی و مکانی پوشش برف

زمانه سنجندههای  ETM+،TM ،MSSو  OLIماهواره

استان کردستان را با استفاده ازسنجنده مودیس در بازه زمانی

لندست در سریهای زمانی متفاوت ،طبق جدول  1میباشد

سالهای  1318الی  1388مورد مطالعه قرار دادند .نتیجه

که بدین منظور ،ابتدا تصاویر مورد نظر از سایت سازمان

مطالعه این محققین نشانگر کاهش سطح پوشش برف در

زمین شناسی آمریکا ( )https://earthexplorer.usgs.govبا

سال  1388نسبت به سال  1318در استان کردستان بود.

فرمت  GeoTIFFاستخراج گردید .تصاویر ،زمین مرجع بوده

مطالعه حاضر با هدف تعیین تغییرات سطح پوشش برف در

و عاری از هرگونه خطای رادیومتریک و پوشش ابر بودند.

کوهستان الوند همدان با استفاده از تصاویر لندست انجام

به منظور پردازش تصاویر ،ابتدا عملیات پیشپردازش بر

گرفته است .روش تحقیق ،استفاده از طبقهبندی شبکه

روی تصاویر ،در محیط نرم افزار  ENVI 5.3اعمال شد .در

3

این مرحله ،از طریق فایل متادیتای تصاویر ،کلیه باندها به

بوده است که با استفاده از مناسبترین روش در بین آنها،

رادیانس تبدیل شدند و از الگوریتم  4FLAASHجهت

میزان تغییرات سطح پوشش برف در سریهای زمانی

تصحیح اتمسفری استفاده گردید .سپس در مرحله پردازش،

مختلف ،محاسبه شده است.

از نرم افزار ENVI 5.3جهت طبقهبندی شبکه عصبی

عصبی مصنوعی ،1ماشین بردار پشتیبان 2و مدل شیءگرا

مصنوعی و ماشین بردار پشتیبان استفاده گردید
1

. Artificial Neural Network
. Support Vector Machine
3
. Object Base
2

4

Fast Line of sight Atmospheric Analysis of
Spectral Hyper cubes
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شکل  -8موقعیت منطقه مورد مطالعه در ایران و استان همدان (نگارندگان)

مطالعه حاضر بر اساس فلوچارت ترسیم شده در شکل
 .در این مرحله ،ابتدا نمونههای تعلیمی از سطوح برفی و
غیر برفی موجود در تصاویر ،جهت آموزش شبکه

 2انجام گردیده است.

طبقهبندی اطّالعات ماهوارهای

عصبی و ماشین بردار پشتیبان انتخاب گردید و سپس

جداسازی مجموعههای طیفی مشابه و تقسیم بندی

اقدام به طبقهبندی گردید .جهت طبقهبندی مدل

طبقاتی آنهایی که دارای رفتار طیفی یکسان باشند ،طبقه-
2

شیءگرا نیز از نرم افزار eCognation 9.01استفاده

بندی اطّالعات ماهوارهای گفته میشود .به عبارت دیگر،

گردید .در این مرحله ،ابتدا عملیات قطعهبندی 1انجام

طبقه بندی پیکسلهای تشکیل دهنده تصاویر ،اختصاص

گردید و پس از آن بر اساس پارامترهای متوسط

دادن یا معرفی کردن هریک از پیکسلها به کالس یا پدیده

روشنایی ،میانگین و انحراف معیار ،اقدام به طبقهبندی

خاصی را ،طبقهبندی اطّالعات ماهوارهای گویند (علوی پناه

بر اساس مدل شیءگرا گردید .در مرحله پس پردازش،

و همکاران.)1301 ،

با انتخاب نمونههای واقعیت زمینی سطوح برفی و غیر-
برفی ،دقّت طبقهبندی الگوریتمهای شبکه عصبی
مصنوعی ،ماشین بردار پشتیبان و مدل شیءگرا محاسبه
شد ،با توجه به اینکه دقت مدل شیءگرا در کلیه سال-
های مورد مطالعه بهتر از شبکه عصبی مصنوعی و
ماشین بردار پشتیبان بود مساحت سطح پوشش برف
نقشههای حاصل از مدل شیءگرا در محیط نرم
افزار  Arc GIS 10.5محاسبه

گردید.مراحل انجام

مطالعه

. Segmentation

1

. Classification

2
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جدول  -8تصاویر ماهوارهای مورد استفاده (نگارندگان)
ردیف

ماهواره

نام سنجنده

تاریخ تصویربرداری

قدرت تفکیک مکانی

تعداد باند

گذر

ردیف

1

لندست 2

MSS

 23مارس 1815

 4باند

 88متر

118

38

2

لندست 5

TM

 20مارس 1808

 1باند

 38متر

188

38

3

لندست 5

TM

 31مارس 1883

 1باند

 38متر

188

38

4

لندست 1

 28مارس 2881

 0باند

 38متر

188

38

5

لندست 5

TM

 88آوریل 2880

 1باند

 38متر

188

38

8

لندست 0

OLI

 28مارس 2810

+

ETM

 11باند

 38متر

اخذ تصاویر ماهواره ای از سایت

188

38

USGS

عملیات پیش پردازش (تصحیحات رادیومتریکی و اتمسفری)

تعریف طبقات (برف و غیربرف)

انتخاب نقاط تعلیمی

طبقه بندی شبکه عصبی

قطعه بندی

تعریف طبقات (برف و غیربرف)

طبقه بندی ماشین بردار پشتیبان

طبقه بندی شیء گرا

مصنوعی
محاسبه و مقایسه دقت طبقه بندی شبکه عصبی ،ماشین بردار پشتیبان و مدل شیء گرا

انتخاب بهترین الگوریتم و محاسبه مساحت سطح پوشش برف در سری های زمانی متفاوت
شکل  -1مراحل انجام مطالعه (نگارندگان)

هدف اصلی طبقهبندی تصاویر رقومی ،ایجاد نقشههای

از شبکههای عصبی ،تصمیمگیری درختی ،روشهای منتج

موضوعی است که در آن هر پیکسل باید به یک کالس

از تئوری منطق فازی ،استفاده از اطّالعات ثانویه نظیر بافت،

مشخص از اشیاء متعلق بوده باشد .با به کارگیری روشهای

زمینه و عوارض زمینی از مهم ترین این روشها هستند

متنوع طبقهبندی ،میتوان انواع پوشش های زمین آشکار

(فیضیزاده و هاللی.)1308،

شده در تصویر ماهوارهای را بر اساس الگوریتمهای خاص
ممیزی کرد (رسولی .)1383،در سال های اخیر با پیشرفت
تکنولوژی پردازش کامپیوتری تصویر ،روشهای جدیدی
در امر طبقهبندی پیشنهاد شده است .به عنوان مثال استفاده

الگوریتم شبکه عصبی مصنوعی
الگوریتم شبکه عصبی مصنوعی ،یک روش در زمینه
یادگیری ماشینی و هوش مصنوعی است که با الهام از
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سیستم عصبی انسانی ،به تجزیه و تحلیل مدلهای پیچیده

پیشبینی میکند هر نمونه در کدام کالس یا گروه قرار می

غیر خطی و سیستمهای محاسباتی موازی میپردازد

گیرد .این الگوریتم به پدیدههای فضاهای چند بعدی

( .)Ojaghi et al, 2015شبکه عصبی مصنوعی در واقع

حساسیت کمتری دارد .به همین علت ،در طبقهبندی داده

یک تکنیک آماری ناپارامتریک است که برای کمّیسازی و

های چند طیفی و ابرطیفی روش مناسبی به شمار میرود.

مدلسازی الگوهای پیچیده مورد استفاده قرار میگیرد

یکی از مزایای الگوریتم ماشین بردار پشتیبان این است که با

( .)Maithani, 2009یکی از مزایای شبکههای عصبی

نمونههای تعلیمی کوچک نیز میتواند دقت تصویر طبقه

مصنوعی ،این است که مستقل از فرض توزیع آماری

بندی شده خوبی ارائه دهد (دانشی و همکاران.)1385 ،

هستند .شبکههای عصبی به طور غیر خطی هستند و می

مدل شیءگرا

توانند به عنوان یک تابع پیچیده ریاضی ،دادههای ورودی را
به خروجی مورد نظر تبدیل کنند .استفاده از شبکه عصبی
مصنوعی در پردازش تصاویر ماهوارهای در دو دهه
اخیرافزایش پیدا کرده است (جمعه زاده و همکاران.)1384،
مدل ریاضی یک شبکه عصبی ،مقایسه مجموعهای از توابع
ساده است که ارتباط آنها به وسیلة وزن توابع است .یکی
از رایجترین و پرکاربردترین مدلهای شبکة عصبی ،مدلی
است که شامل مجموعهای از واحدهای خروجی ،واحدهای
پنهان (میانی) و واحدهای ورودی باشد .به طوری که واحد
های میانی ،ورودیها را به خروجیها مرتبط میکند .واحد
های میانی از دادههای ورودی ،اطّالعات مفید را استخراج
کرده و آنها را برای برآورد خروجیها به کار میبرند
(علوی پناه و همکاران.)1301 ،

طی سالهای اخیر ،تحقیقات زیادی در زمینه کاربردهای
منطق فازی در سنجش از دور انجام گرفته است که عمدتاً
بر مبنای روش شیءگرا استوار بوده که در آن عالوه بر
ارزشهای عددی ،از اطالعات مربوط به بافت ،شکل و تن
رنگ ،در فرایند طبقهبندی استفاده میشود .توانایی روش
طبقهبندی پیکسل پایه هنگامی که اشیاء متفاوت زمینی ،با
ارزشهای عددی یکسان بر روی تصاویر رقومی ثبت می
شوند ،محدود میگردد .برای حلّ این مشکل ،روش طبقه
بندی شیءگرا مطرح شده است .یک شیء به صورت
گروهی از پیکسلها که از نظر خصوصیات طیفی و مکانی
به هم مشابهاند اطالق میشود .بنابراین بکارگیری پارادایم
شیءگرا در تحلیل و پردازش تصویر اشاره به پردازش
تصویر در فضای شیء به جای فضای پیکسل دارد که این

ماشین بردار پشتیبان

اشیاء ،جزء بنیادی در پردازش تصویر شیءگرا میباشند.

ماشین بردار پشتیبان ،یک روش کالسهبندی الگو است که

سگمنتبندی تکنیکی میباشد که به وسیله آن ،تصویر به

اولین بار توسط والدیمیر واپنیک معرفی شد .این روش ،یک

اشیاء تبدیل میشود .شیء در مقایسه با پیکسل ،عالوه بر

روش آماری غیر پارامتریک است که برای تفکیک کالسها

مقادیر طیفی ،دارای خصوصیاتی چون شکل ،بافت و

در دادههای آموزشی ابررویهها را روی آنها برازش میدهد.

مورفولوژی میباشد که در پردازش تصویر مورد استفاده

نخستین مرحله برای تعیین ابررویه ،پیدا کردن نزدیکترین

قرارمیگیرد (رسولی و محمود زاده .)1308 ،سگمنتها

نمونههای آموزشی دو کالس است .این نمونههای آموزشی،

مناطقی هستند که با یک یا چند معیار همگن در یک یا چند

بردار پشتیبان نام دارند .در این حالت با استفاده از توابع

بعد در یک فضای مشخص تولید میشوند .بنابراین

کرنل ،دادهها به فضایی با بعد بزرگتر انتقال مییابند که در

سگمنتها دارای اطّالعات طیفی اضافی مانند میانگین

آن تفکیکپذیری بهتر انجام میشود و ابررویه جداکننده

مقادیر در هر باند ،میانه مقادیر ،حداقل و حداکثر مقادیر،

درآن فضا ،تعیین میشود .برای جدا کردن کالسها ابررویه

واریانس و غیره در مقایسه با تک پیکسلها میباشند

های گوناگونی وجود دارد ولی فقط یکی از آنها بهینه است

( .)Blaschke, 2010در فرایند شیءگرایی ،اولین و مهمترین

و آن ابررویهای است که بیشینه حاشیه را بین دو کالس

مرحله ،سگمنتبندی تصویر است که هدف از انجام آن

ایجاد میکند (شجاعیان و همکاران .)1384 ،ماشین بردار

تقسیمبندی تصویر به مناطقی است که دارای اشیاء معنیدار

پشتیبان از الگوریتمهای طبقهبندی نظارت شده است که

و همگن میباشند .به عبارتی در سگمنتبندی تصاویر،
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∑

گروهی از پیکسلهای مشابه و مجاور با هم ترکیب شده و

( )1

قطعات همگن و مستقلی را تشکیل میدهند(

که در آن  O.Aدقّت کلی c ،تعداد کالسها N ،تعداد کل

Lu et al,

= O.A.

 .)2018بیشترین اختالف واضح بین پردازش پیکسل پایه

پیکسلهای معلوم Eii ،اعضای قطری ماتریس خطا میباشد

تصویر و پردازش شیءگرای تصویر ،یکی این است که در

(فاطمی و رضایی .)1383 ،ضریب کاپا 8یکی دیگر از

پردازش شیءگرای تصویر ،واحدهای اساسی پردازش،

پارامترهای دقّت طبقهبندی است که از ماتریس خطا

شیءهای تصویر یا سگمنتها هستند نه تک پیکسلها،

استخراج میگردد .ضریب کاپا ،دقّت طبقهبندی را نسبت به

اختالف دیگر این است که طبقهبندی در پردازش شیءگرای

یک طبقهبندی کامالً تصادفی محاسبه میکند .به عبارت

تصویر ،طبقهبندی نرم میباشد که این طبقهبندی بر اساس

دیگر ضریب کاپا ،پس از حذف تاثیر شانس در طبقهبندی،

منطق فازی میباشد .طبقهبندی نرم از درجه عضویت برای

مقدار تطابق با واقعیت زمینی را محاسبه خواهد کرد .مقدار

توصیف شیءهای اختصاص داده شده به یک کالس استفاده

صفر برای کاپا یعنی طبقهبندی بدون هیچ ضابطهای و کامالً

میکند ،مقدار درجه عضویت بین صفر و یک میباشد.

تصادفی انجام شده است و مقدار یک بدان معنی است که

(.)Yan et al, 2006

طبقهبندی کامالً صحیح و بر اساس نمونههای گرفته شده
میباشد (اکبری و شکاری بادی .)1383 ،شاخص کاپا از

ارزیابی نتایج طبقهبندی

رابطه  2محاسبه می شود.

ارزیابی نتایج طبقهبندی ،1یکی از مراحل مهم پس از
طبقهبندی است .بنابراین این نکته را باید در نظر داشت که
همیشه در کنار انجام طبقهبندی ،نتایج آن نیز ارزیابی شوند.

= kappa

( )2

در این رابطه  Poدرستی مشاهده شده و  Pcتوافق مورد
انتظارمیباشند (آرخی و ادیب نژاد.)1388 ،

پس از بدست آمدن نتایج باید معلوم شود که آیا دادههای

در این مطالعه جهت ارزیابی دقّت ،از دقّت کلی و

بدست آمده با کاربرد مورد نظر از دقّت الزم برخوردار

ضریب کاپا استفاده گردیده است .برای این منظور ،پس از

هستند .متداولترین روش برای ارزیابی کمّی دقّت طبقه

انجام طبقهبندی ،با استفاده از نقاط کنترل زمینی ،اقدام به

بندی ،انتخاب یک سری پیکسلهای نمونه معلوم و مقایسه

ارزیابی دقّت کلی و ضریب کاپای هر کدام از الگوریتمهای

کالس آنها با نتایج طبقهبندی میباشد .این دادههای معلوم

مورد استفاده گردید.

را واقعیت زمینی  2یا دادههای مرجع  3می نامند که پس از

نتایج و بحث

انتخاب نمونههای واقعیت زمینی ،ماتریس خطا 4تشکیل
میگردد .ماتریس خطا حاصل مقایسه پیکسل به پیکسل
پیکسلهای معلوم واقعیت زمینی با پیکسلهای متناظر در
نتایج طبقهبندی است .یکی از پارامترهای دقّت طبقهبندی
که از ماتریس خطا استخراج میگردد دقّت کلی 5است .در
ماتریس خطا ،دقّت کلی میانگینی از دقّت طبقهبندی است
که نسبت پیکسلهای صحیح طبقهبندی شده به جمع کل
پیکسلهای معلوم را نشان میدهد که از رابطه  1بدست می
آید.

تهیه نقشه طبقهبندی شبکه عصبی مصنوعی
تصاویر ماهوارهای منطقه مورد مطالعه ،در محیط نرم افزار
 ENVI 5.3پس از انجام تصحیحات رادیومتریکی و
اتمسفری و انتخاب نمونههای تعلیمی ،در دو کالس (برف
و غیر برف) به روش الگوریتم شبکه عصبی مصنوعی،
طبقهبندی شدند .پارامترهای تعریف شده برای توپولوژی و
آموزش شبکه عصبی مصنوعی ،برای رسیدن به مناسب
ترین شبکه ،به شرح جدول  2میباشد.
در این فرایند ،نمونههای آموزشی اخذ شده از تصاویر

1

. Accuracy Assessment
.Ground Truth
3
. Reference Data
4
. Error Matrix
5
. Overall Accuracy
2

ماهوارهای معرفی گردیدند .ورودی شبکه عصبی مصنوعی
همان باندهای تصاویر ماهوارهای منتخب بودند.
. Kappa Coefficient

6
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جدول  - 1پارامترهای تعریف شده جهت طبقهبندی شبکه عصبی (نگارندگان).
کالس ها

سطح فعالیت

سطح آستانه تعلیمی

نرخ آموزشی

نوسان آموزشی

RMS

الیه پنهان

تعداد تکرار

برف و غیر برف

منطقی

8/8

8/2

8/2

8/1

1

1888

شکل  -9نمودار روند کاهش خطای آموزش شبکه عصبی(نگارندگان).

شکل -4نقشه سطح پوشش برف در سال 8395

شکل -5نقشه سطح پوشش برف در سال 8311
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شکل -9نقشه سطح پوشش برف در سال 1008

شکل- 1نقشه سطح پوشش برف در سال 8339

شکل -3نقشه سطح پوشش برف در سال 1081

شکل -1نقشه سطح پوشش برف در سال 1001

به دلیل اینکه نتیجه طبقهبندی بین محدوده صفر تا یک
باشد ،سطح فعالیت در حالت منطقی 1قرار گرفت ،سطح
آستانه تعلیمی سهم اندازه وزنهای درونی گرهها را با توجه
به سطح فعالیت تعیین میکند .نرخ آموزشی نیز اهمیت
ضریب وزن ها را معین میکند .نوسان آموزشی ،مقدار
نوسان آموزش شبکه میباشد 2RMS .مقدار خطایی را
تعیین میکند که در آن آموزش شبکه متوقف خواهد شد .در
.Logistic
. Root Mean Square

1
2

پارامتر مربوط به انتخاب الیه پنهان ،برای طبقهبندی خطی
مقدار صفر و برای طبقهبندی غیر خطی مقدار یک اعمال
میگردد .تعداد تکرار نیز تعداد تکرار یادگیری برای نمونه-
های آموزشی جهت پردازش اطالعات میباشد .شکل 3
نمودار روند کاهش خطای آموزش ( )RMSشبکه میباشد.
نقشههای بدست آمده برای سطح پوشش برف با استفاده از
الگوریتم شبکه عصبی مصنوعی در سریهای زمانی ، 1815
 2880 ، 2881 ، 1883 ، 1808و  2810به ترتیب در شکل-
های  0 ،1 ،8 ،5 ، 4و  8ارائه گردیده است.
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جدول -9پارامترهای تعریف شده جهت طبقهبندی ماشین بردار پشتیبان (نگارندگان).
کالس ها

نوع کرنل

ضریب جریمه

سطوح هرم

حدآستانه احتمالی

برف و غیر برف

خطی

500

0

0/005

شکل -80نقشه سطح پوشش برف در سال 8395

شکل  -81نقشه سطح پوشش برف در سال 8339

شکل -88نقشه سطح پوشش برف در سال 8311

شکل -89نقشه سطح پوشش برف در سال 1008
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شکل -85نقشه سطح پوشش برف در سال

شکل  -84نقشه سطح پوشش برف در سال 1001
1081

و فشردگی متفاوت ،جهت رسیدن به بهترین حالت سگمنت

تهیه نقشه طبقهبندی ماشین بردار پشتیبان
پس از انجام طبقهبندی شبکه عصبی مصنوعی ،تصاویر
ماهوارهای منطقه مورد مطالعه جهت تهیه نقشه طبقهبندی از
روش ماشین بردار پشتیبان ،پردازش شدند .پارامترهای
انتخابی جهت پردازش الگوریتم ماشین بردار پشتیبان به
شرح جدول  3میباشد.
در این مرحله نیز ،نمونههای آموزشی اخذ شده از تصاویر
ماهوارهای معرفی گردیدند .تصاویر ماهوارهای منتخب به
عنوان بردار ورودی معرفی گردیدند .نوع کرنل ،تابع خطی
انتخاب گردید ،مقادیر ضریب جریمه ،1سطوح هرم 2و حد
آستانه احتمالی به صورت پیش فرض و بر اساس مقادیر
قراردادی 3در نرم افزار در نظر گرفته شد و نقشه سطح
پوشش برف در منطقه مورد مطالعه تهیه گردید .نقشههای
بدست آمده سطح پوشش برف در سریهای زمانی ، 1815
 2880 ، 2881 ، 1883 ، 1808و  2810به ترتیب در شکل
های  14 ،13 ،12 ،11 ،18و  15ارائه گردیده است.

بندی انجام شد .نمونه سگمنتبندی تصاویر ،مربوط به
سریهای زمانی مختلف تصاویر ماهوارهای در شکلهای
 ،28 ،18 ،10 ،11 ،18و  21نشان داده شده است.
پس از سگمنتسازی مناسب ،اقدام به انتخاب نمونههای
آموزشی برای کالسهای برف و غیر برف گردید .قسمتی از
نمونههای آموزشی انتخاب شده در شکل  22نشان داده شده
است .جدول  4بیانگر پارامترهای مختلف استفاده شده در
مرحله سگمنتسازی جهت طبقهبندی مدل شیءگرا می-
باشد.
پس از انتخاب نمونههای آموزشی ،پارامترهای مقادیر
متوسط روشنایی ،میانگین و انحراف معیار به عنوان ویژگی
های متمایز کننده کالسهای برف و غیر برف بر روی
سگمنتها جهت انجام فرایند طبقهبندی شیءگرا انتخاب
گردیدند .سپس با استفاده از الگوریتم نزدیکترین همسایگی،
طبقهبندی شیءگرا انجام گردید .نقشههای بدست آمده
سطح پوشش برف مدل شیءگرا در سریهای زمانی 1815

تهیه نقشه طبقهبندی مدل شیءگرا
برای تهیه نقشه سطح برف در منطقه مورد مطالعه با
استفاده از مدل شیءگرا ،در نرم افزار eCognation
سگمنتسازی در مقیاسهای مختلف با ضریب وزنی شکل
1

. Penalty Parameter
. Pyramid Level
3
. Default value
2

 2880 ، 2881 ، 1883 ، 1808 ،و  2810به ترتیب در
شکلهای  ،21 ،28 ،25 ،24 ،23و  20ارائه گردیده است.
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شکل -89سگمنت سازی تصویر سال 1808

شکل  -81سگمنت سازی تصویر سال 8395

شکل  - 83سگمنت سازی تصویر سال 1008

شکل - 81سگمنت سازی تصویر سال 8339

جدول  -4پارامترهای استفاده شده جهت سگمنتبندی طبقهبندی شیءگرا) نگارندگان).
ردیف

سری زمانی

مقیاس

ضریب وزنی شکل

ضریب وزنی فشردگی

1

1815

5

8/0

8/2

2

1808

4

8/3

8/1

3

1883

1

8/8

8/4

4

2881

1

8/3

8/1

5

2880

18

8/4

8/8

8

2810

18

8/5

8/5

غیر برف

برف

شکل  -11نمونههای آموزشی انتخاب شده جهت طبقهبندی شیءگرا.
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شکل 19نقشه سطح پوشش برف در سال 8395

شکل 15نقشه سطح پوشش برف در سال 8339

شکل 19نقشه سطح پوشش برف در سال 1001

ارزیابی دقّت طبقهبندی

شکل 14نقشه سطح پوشش برف در سال 8311

شکل 11نقشه سطح پوشش برف در سال 1008

شکل 11نقشه سطح پوشش برف در سال 1081

پس از تهیه نقشه طبقهبندی سطح پوشش برف از
طریق شبکه عصبی مصنوعی ،ماشین بردار پشتیبان و مدل
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شیءگرا ،اقدام به محاسبه دقّت طبقهبندی هر کدام از

انتخاب گردید و دقّت کلی و ضریب کاپا برای مدل

الگوریتمهای مورد استفاده گردید .جهت محاسبه دقّت

شیءگرا نیز محاسبه گردید .جدول  5نمایانگر دقّت کلی و

الگوریتمهای شبکه عصبی و ماشین بردار پشتیبان از طریق

ضریب کاپا در خصوص الگوریتمهای مورد استفاده در این

نرم افزار  ENVI 5.3تعدادی نقاط کنترل واقعیت زمینی از

مطالعه میباشد .مقایسه دقّت طبقهبندی الگوریتمهای مورد

مناطق برفی و غیر برفی انتخاب گردید و دقّت کلی و

استفاده در این مطالعه نشان دهنده این موضوع بود که به

ضریب کاپا برای هر دو الگوریتم محاسبه گردید .همچنین

ترتیب ،طبقهبندی مدل شیءگرا ،ماشین بردار پشتیبان و

جهت محاسبه دقّت طبقهبندی مدل شیءگرا از طریق نرم

شبکه عصبی مصنوعی دارای دقّت باالتری بودند.

افزار  eCognation 9.01تعدادی نقاط کنترل واقعیت زمینی
جدول  -5ارزیابی دقّت طبقهبندی الگوریتمهای مورد استفاده.

ردیف

سری زمانی

الگوریتم

دقّت کلی

ضریب کاپا

1

1815

شبکه عصبی مصنوعی

8/8843

8/82

ماشین بردار پشتیبان

8/8888

8/84

مدل شیء گرا

0/3311

0/33

2

1808

شبکه عصبی مصنوعی

8/8811

8/81

ماشین بردار پشتیبان

8/8825

8/80

مدل شیء گرا

0/3334

0/33

3

1883

شبکه عصبی مصنوعی

8/8813

8/8835

ماشین بردار پشتیبان

8/8810

8/8848

مدل شیء گرا

0/3334

0/3311

4

2881

شبکه عصبی مصنوعی

8/8088

8/84

ماشین بردار پشتیبان

8/8814

8/88

مدل شیء گرا

0/3311

0/33

5

2880

شبکه عصبی مصنوعی

8/8804

8/8025

ماشین بردار پشتیبان

8/8801

8/8018

مدل شیء گرا

0/3338

0/3194

8

2810

شبکه عصبی مصنوعی

8/8884

8/8085

ماشین بردار پشتیبان

8/8888

8/8031

مدل شیء گرا

0/3331

0/3348

محاسبه تغییرات میزان سطح پوشش برف
با توجه به دقّت باالتر مدل شیءگرا نسبت به
الگوریتمهای ماشین بردار پشتیبان و شبکه عصبی در این
مطالعه ،با استفاده از نرم افزار  Arc GIS 10.5مساحت سطح
پوشش برف نقشههای تهیه شده از مدل شیءگرا محاسبه

گردید .جدول  8نشان دهنده مساحت سطح پوشش برف در
منطقه مورد مطالعه در سریهای زمانی مختلف میباشد.
نمودار  1نیز روند تغییرات سطح پوشش برف در منطقه
مورد مطالعه را نشان میدهد.
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جدول  -1مساحت سطح پوشش برف برحسب کیلومتر مربع.

5791

سری زمانی

مساحت (کیلومتر مربع)

5791

5771

1005

1009

110

155

454

1059
515

141

514

شکل  -13روند تغییرات سطح پوشش برف در کوهستان الوند در سری زمانی مورد مطالعه (نگارندگان).

همان طورکه از شکل 28مشهود است ،در دوره زمانی مورد

سطح پوشش برف در محدوده مورد مطالعه استفاده گردید.

بررسی ،میزان سطح پوشش برف در محدوده مطالعاتی مورد

دقّت نقشههای حاصل از طبقهبندی هر سه روش مورد

نظر روندی کاهش داشته است به طوری که در یک دوره

مقایسه قرار گرفتند .نتایج حاصل از آنالیز آماری دقّت کلی

 43ساله از  838کیلومتر مربع به  154کیلومتر مربع در سال

و ضریب کاپا نشان دادند مدل شیءگرا نسبت به شبکه

 2810رسیده است.

عصبی مصنوعی و ماشین بردار پشتیبان دارای دقّت بیشتری

نتیجهگیری

میباشد .بعد از مدل شیءگرا ،به ترتیب ماشین بردار

کاربرد تصاویر ماهوارهای و تکنیکهای سنجش از دور
در بررسی و پایش پدیدههای زمینی مانند برف ،با توجه به
سریع و ارزان بودن آنها ،دارای اهمیت فراوانی میباشد .با
توجه به اهمیت برف در مسائل مختلف زیست محیطی ،در
این مطالعه از تصاویر ماهوارهای برای اندازهگیری روند
تغییرات سطح پوشش برف در کوهستان الوند همدان
استفاده شده است .روند این تغییرات با استفاده از دادههای

سنجندههای  ETM+،TM ،MSSو  OLIماهواره لندست در
سری زمانی  1815الی  2810اندازهگیری شد .با توجه به
اهمیت بسیار مهم انتخاب الگوریتم مناسب جهت طبقهبندی
تصاویر ماهوارهای ،الزم است تا دقّت الگوریتمهای
گوناگون در طبقهبندی تصاویر ماهوارهای مقایسه گردد و
الگوریتمهای دقیقتر شناسایی شوند .به همین منظور ،در
مطالعه حاضر ،سه الگوریتم شبکه عصبی مصنوعی ،ماشین
بردار پشتیبان و مدل شیءگرا ،جهت طبقهبندی و استخراج

پشتیبان و شبکه عصبی مصنوعی دارای دقّت بهتری بودند.
به دلیل اینکه نقشههای منتج از مدل شیءگرا دارای بیشترین
دقّت بودند ،مساحت سطح پوشش برف نقشههای حاصل از
طبقهبندی مدل شیءگرا ،برحسب کیلومتر مربع محاسبه
گردید .نتایج حاصل از محاسبه سطح پوشش برف در
کوهستان الوند همدان نشانگر کاهش چشمگیر سطح
پوشش برف در بازه زمانی سالهای  1815الی  2810می
باشد به نحوی که مساحت سطح پوشش برف در منطقه
مورد مطالعه در سال  1815برابر با  838کیلومتر مربع ،در
سال  1808برابر با  811کیلومتر مربع ،در سال  1883برابر
با  414کیلومتر مربع ،در سال  2881برابر با  151کیلومتر
مربع ،در سال  2880برابر با  242کیلومتر مربع و در سال
 2810برابر با  154کیلومتر مربع میباشد .نتایج این مطالعه
با نتایج ابراهیمی و همکاران ( ،)1381میرموسوی و صبور
( ،)1383خسروی و همکاران ( )1388و سلیمانی و
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