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چکیده
داده های ثبت شده در باندهای حرارتی ماهواره ها ،کاربرد فراوانی در بررسی ویژگی های حرارتی پدیده ها به ویژه در مناطق بیابانی
دارند .طبقه بندی را می توان به عنوان مهمترین مرحلة استفاده از تصاویر ماهواره ای در نظر گرفت .در این بررسی با بهره گیری از
داده های سنجنده  ASTERماهواره  TERRAمربوط به تاریخ  22آگوست  2001شرق و شمال شرق دریاچه نمك کاشان ،نقش
کمی باندهای این سنجنده در افزایش صحت تفکیك پذیری پدیده ها در دو الگوریتم حداکثر احتمال ( )MLKو ماشین بردار
پشتیبان ( )SVMمورد بررسی قرار گرفت .به این منظور پس از تصحیح هایرادیومتریك و هندسی 8 ،رویکرد با ترکیب های باندی
مختلف به صورت گام به گام برایبررسی نقش کمی هر یك از باندها در افزایش صحت طبقه بندی انتخاب شد و سپس صحت طبقه
بندی ها با استفاده از شاخص کاپا ،دقت کاربر و دقت تولید کننده مورد ارزیابی قرار گرفت .نتایج خوارزمیك های (الگوریتم) طبقه
بندی نشان داد که خوارزمیك ماشین بردار پشتیبان نسبت به خوارزمیك حداکثر احتمال ،نتایج به نسبتً بهتری ارائه می دهد .به
طور کلی بهره گیری از تمامی باندهای طیفی و حرارتی (مجموع  11باند) بیشتری صحت کاپا را برای هر دو خوارزمیك ماشین
بردار پشتیبان ( )80.01و حداکثر احتمال ( ) 82/00نشان داد .در حالیکه با حذف کلیة باندهای حرارتی (باند 10،12 ،11 ،10و
 )11صحت کاپا در هردو خوارزمیك  11درصد تقلیل یافت .در خوارزمیك حداکثر احتمال ،بیشترین تاثیر در افزایش صحت شاخص
کاپا را باند  11حرارتی (بین  8الی  10درصد) و درخوارزمیك ماشین بردار پشتیبان باندهای 10و  7 (11درصد) دارا بودند .به طور
کلی نتایج نشان داد که سنجنده  ASTERبه دلیل ثبت دامنه طیفی گسترده در طول موج های مادون قرمزحرارتی قابلیت بسیار
زیادی در افزایش ضریب صحت کاپای طبقه بندی دارد.

واژگان کلیدی :مناطق بیابانی ،سنجنده  ،ASTERماشین بردار پشتیبان ،حداکثر احتمال ،باندهای حرارتی.
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 مقدمه
آگاهی از انواع پوشششش اراضششی و نقشششههای کاربری
اراضی ،بهعنوان اطالعات پایه برای برنامهریزیهای مختلف
منابع طبیعی و محیط زیسششت از اهمیت ویژهای برخوردار
اسشششت (کششششتکشار .)1081 ،با روند پیششششرفت فنآوری،
دادههای ماهوارهای دارای قابلیتهای جدیدتری ششششده و
همزمان خوارزمیكهای پردازش دادههای آنها نیز توسششعه
یافته است .در سالهای گذشته محققان از خوارزمیكهای
مختلفی برای تجزیه و تحلیل این دادهها استفاده کردهاند
که روشهای حداکثر احتمال و ماششششین بردار پششششتیبان
بهعنوان یکی از کاراترین روشها معرفی شششدهاند (درویش
صششفت ،1071 ،راهداریJensen ،Huang 2002 ،1088 ،
 )2005پژوهشهششای زیششادی برای بهره یری از دادههششای
ماهوارهای و مقایسه خوارزمیكهای مختلف طبقهبندی در
مطالعات منابع طبیعی و محیط زیست صورت گرفته است
بهعنوان نمونه احسششانی ( )1080به نقش باند حرارتی در
تفکیك نقشششه واحدهای کاربری اراضششی در منطقه اروپای
مرکزی پرداخت و نتیجه گرفت که اسششتفاده از این باند
(باند حرارتی) در الگوریتمهای ششی پایه نیز سبب افزایش
دقت میگردد .بررسی سوابق مطالعات نشان داده است که
درجه حرارت پارامتر مهمی در درک خصشوصیات فیزیکی،
ششششیمیشایی و بیولو یکی پدیدهها میباششششد (علوی پناه،
 .)1087آرخی و ادیششب نژاد ( )1000بششه ارزیششابی کششارایی
خوارزمیكهای ماشششین بردار پشششتیبان جهت طبقهبندی
کاربری اراضششی با اسششتفاده از تصششاویر ماهوارهای ETM+
لندسشت در حوزه سد ایالم پرداختند و به این نتایج دست
یشافتند که خوارزمیك  SVMنسشششبت به روش طبقهبندی
حداکثر احتمال از نظر دقت کل (حدود  )%10و ضشششریب
کاپا ( حدود  )%11برتری دارد .اکبری و همکاران (،)1000
به ارزیابی دقت طبقهبندی کنندههای بیشترین شباهت و
ماششین بردار پشتیبان بهمنظور استخراج تغییرات کاربری
اراضششی حوضششه آبخیز طالقان با اسششتفاده از تصششاویر TM
( )1087و  )2000( ETM+پرداختنشد .آنها به این نتیجه
رسشیدند که هر دو روش بیشترین شباهت و ماشین بردار
پششششتیبشان از صشششحت قابل قبولی برخوردار بوده و روش
ماششین بردار در تصشاویر  ETM+نتایج بهتری را نسبت به

روش طبقهبندی کننده بیششترین شباهت تولید مینماید.
جعفری و همکشاران ( ،)1002توانشایی دادههای ماهوارهای
چند زمانه  TMو  ETM+را در طبقهبندی کاربری اراضششی
و تشثثیر باند حرارتی در افزایش دقت نقششششههای کاربری
منطقه کاششان مورد بررسی قرار دادند .نتایج نشان داد که
دقت کاپای حاصشل از طبقهبندی در هر دو سنجنده TM
و  ETM+با حضشششور تمام باندها به مقدار  81/01و 80/21
درصششد و در صششورت حذف باند حرارتی این دقت به مقدار
 1درصششد کاهش می یابد )2001( Sothworth .به ارزیابی
اطالعات حرارتی باند  1لندسششت جهت طبقهبندی کاربری
اراضششی و بهویژه برای تمایز مراحل توالی رشششد جنگل در
مناطق جنگلی خشك گرمسیری در ایالت یوکاتان مکزیك
پرداخشت .مششششخص ششششد کشه بشانشد  1حشاوی اطالعات
قابلتوجهی برای تفکیكپذیری طبقات کاربری اراضششی در
اکوسشیسشتم جنگلی گرمسشیری خشك (با ضریب )%011
میباشد .همچنین باند  1حرارتی عملکرد بهتری نسبت به
بسیاری از اطالعات باندهای تکی طیفی داردKavzoglu .
 )2000( and Colkesenبه بررسی کارایی خوارزمیكهای
ماششین بردار پششتیبان برای طبقه بندی پوشش اراضی از
تصششاویر ماهوارهای لندسششت  ETM+و  ASTERدر منطقه
قبضشششه ترکیه پرداختند .آنها طبقهبندی را با بهرهگیری از
دو نوع کرنل چند جملهای و پایه ششششعاعی اجرا و کارکرد
این روش را با روش طبقهبندی حداکثر احتمال مقایسشششه
کردنشد و بشه این نتایج دسشششت یافتند که خوارزمیكهای
 SVMبشهویژه پایه ششششعاعی نسشششبت به روش طبقهبندی
حشداکثر احتمشال عملکرد بهتری از نظر دقت کلی و دقت
تك تك طبقهها دارد .بنابراین تصششمیمگیری برای انتخاب
داده هششای حرارتی سشششنجش از دور در مطششالعششات محیط
زیسشششت مرحله مهمی محسشششوب میششششود .در اکثر این
روشها اسششتفاده همزمان از باندهای مادون قرمزحرارتی و
بشانشدهشای انعکاسشششی بدلیل قدرت تفکیك مکانی پایین،
چنشدان مورد توجشه نبوده اسشششت .در حشالیکه تفاوتهای
جزئی حرارتی بین پدیدهها گاهی اوقات میتوانند سشششبب
بهبود تفکیكپذیری آنها در خوارزمیكهای مختلف گردد.
از این رو الزم اسشششت که کارایی کمی باندهای حرارتی در
تفکیك پدیدهای مختلف ارزیابی ششششود .از آنجا که هدف
اصشششلی از پردازش تصشششاویر ماهوارهای ،تهیه نقششششههای
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موضششوعی و کارآمد میباشششد ،انتخاب خوارزمیك مناسششب
طبقشهبنشدی نیز ،نقش زیششادی در این امر دارد .در تحقیق
حاضشششر قابلیتهای باندهای حرارتی سشششنجنده ASTER
ماهواره  ،TERRAدر افزایش صششحت طبقهبندی روشهای
حداکثر احتمال و ماشششین بردار پشششتیبان اراضششی منطقه
بیابانی جنوب کاشان بهطور کمی ارزیابی شده است.
 مواد و روشها
منطقه مورد بررسی
محدودة مورد بررسی در استان اصفهان ،شهرستان
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آران-بیدگل و کاششان با وسعت حدود  202100هکتار در
فاصششله  210کیلومتری جنوب تهران و در حاشششیه دریاچه
نشمششك قشرار دارد .ایششن مششنششطششقششه دارای مختصششششات
جغرافیایی" 11ْ 8َ 11تا " 11ْ 07َ 21طول ششششرقی و
" 01ْ 00َ 10تا " 01ْ 21َ 8عرض شششمالی می باشششد.
منطقه مورد بررسششی از شششرق و شششمال شششرقی به دریاچه
نمك و ششششوره زارهای آن و ریگ بلند کاششششان از رب به
ارتفاعات و از جنوب به قسشمت جنوبی شششهرستان کاشان
( فین) محشدود می گردد (ششششکشل .)1بلنشدترین نقطه در
منطقه مورد مطالعه  1100متر از سششطح دریا در شششمال
ربی منطقه و کمترین آن  810متر در منطقه آب شیرین
میباشد.

شکل  -1موقعیت منطقه مطالعاتی
در ایشن پژوهش از دادههششای سشششنجنششده ASTER

مشاهوارهی  TERRAبشا  0باند مرئی  11متر 1 ،باند مادون
قرمز  00متر و  1باند حرارتی  00متر مربوط به تاریخ 22
آگوسششششت  ،2001ب شهعنوان منبع اصشششلی پردازش و از
نقشششههای زمین شششناسششی ،خاکشششناسششی ،توپوگرافی،
عکسهشای مشاهواره کوئیك برد ( سشششال  ،)2001کاربری
اراضششی و پوشششش گیاهی و گزارشهای مطالعاتی موجود

بهعنوان منابع کمکی در تفسششیر نتایج اسششتفاده گردید .از
نتشایج بشازدیشدهشای میدانی نیز بهعنوان ارزیابی صشششحت
طبقهبندی استفاده گردید .نمودار همبستگی باندها (شکل
 )2نشان میدهد که مجموعه باندهای حرارتی (– 11/11
 )8/121همبسشتگی بسیار کمی با باندهای مرئی ()VNIR
و مشادون قرمز موج کوتاه ( )SWIRدارند .باندهای حرارتی
خود دارای همبسشششتگی زیشادی با یکدیگر بودند (به ویژه
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باندهای  10و  )11و روند همبسشششتگی آنها بهطور تقریبی
یکسششان اسششت .در این بین باند 10حرارتی نسششبت به بقیه
بشانشدهای حرارتی کمترین همبسشششتگی را با باند  12دارا
میباشششد ( .)./01بهطورکلی همبسششتگی باندهای محدوده
حرارتی بششا بششانشدهششای محششدودة مرئی از  -0/1تششا  0/2بششا

باندهای محدوده مادون قرمز موج کوتاه از  ./1تا  ./01و با
یکدیگر ،نزدیك به یك میباشششد .همبسششتگی کم باندهای
حرارتی بششا محششدوده م رئی و مششادون قرمز موج کوتششاه
نشاندهندة اطالعات نسبتا مفید در این باندها میباشد.

شکل -2نمودار همبستگی بین باندهای سنجنده  ASTERدر منطقه خشک

پس از آمادهسشششازی دادهها و تصشششحیحهای مورد نیاز،
بهمنظور افزایش وضوح تصاویر و نمایانتر شدن پدیدهها و
عوارض موجود و جداسششازی بهتر طبقات پوشششش ،عملیات
بهبود و بارزسازی تصاویر ،محاسبه شاخص بهترین ترکیب
باندی (با حضشور و عدم حضور باندهای حرارتی) ،تجزیه و
تحلیل مؤلفههای اصشلی و سششاخت تصششاویر رنگی کا ب بر

روی داده ها اعمال ششششد .با محاسشششبة فاکتور مطلوبیت،
باندهایی انتخاب شششد که ضششریب همبسششتگی کمتر و
واریشانس بشاالتری داششششتند ،ترکیباتی که  OIFبزرگتری
داشته باشند دارای اطالعات بیشتری هستند (جدول .)1

جدول  -1اطالعات مربوط به شاخص مطلوبیت سنجنده ASTER
ردیف

ترکیب باندی

فاکتور OIF

1
2
0
1
1
1

1 . 0 . 10
2 . 0 . 10
1 . 2 . 10
1 . 0 . 11
1 . 0 . 11
2 . 0 . 11

11/11
11/07
11/01
10/00
11/01
00/10

در این مرحله پس از پردازشهای اولیه ،با اسششتفاده از
تفسشیر چشمی ،نقشهها و گزارشهای موجود ،بررسیهای
میشدانی و تصشششاویرگوگشل ار  10 ،طبقه اطالعات طیفی

مربوط به پوششش اراضی مشخص شد (جدول  .)2انتخاب
نمونشههای تعلیمی مورد نیاز برای طبقهبندی کاربریهای
اراضشی مختلف بر روی تصویر رنگی کا ب (RGB) 1،0،2
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انجام شد ،انتخاب این تصویر رنگی کا ب فقط برای
ششششناسشششایی طبقه های موردنظر و انتخاب بهترین
نمونشه های تعلیمی بوده اسشششت .برای این منظور در
منطقشه بشه فراخور سشششهم هر طبقه در منطقه مورد
مطالعه تعداد مناسششبی نمونه تعلیمی با اسششتفاده از
بررسشششی میششدانی و تصشششاویر رنگی کششا ب انتخششاب
گردیششدنششد .نمونششه هششای تعلیمی بششه عنوان نمششاینششده
طبقشه هشا ی اطالعشاتی درخوارزمیشك های طبقه بندی
ماشششین بردار پشششتیبان و حداکثر احتمال اسششتفا ده
ششششد .ماششششین بردار پششششتیبان طبقه بندی کننده
دودویی یر آماری اسشششت که با اسشششتفاده از توابع
کرنشل ،به عنوان یك طبقه بندی کنندة چند طبقه ا ی
و شیشرخشطشی نشیز بششه کششار می رود & (Vapnik
) . chervonenkis, 1991مششهششم تششریششن توابع کرنششل
عبشارتند از :کرنل خطی ، 1کرنل چندجمله ای ، 2کرنل
پایه شعاعی 0و کرنل حلقوی. (Vapnik, 1998) 1
در این روش بشا اسشششتفشاده از بشاندهای ورودی و
خوارزمیشك بهینشه سشششازی نمونشه هشایی که مرزهای
طبقه ها را تشششکیل می دهند ،به دسششت می آی ن د که ب ا
بهره گیری از آنها مرز تصمیم گیری خطی بهینه برای
جدا کردن طبقه ها محاسشبه می شود ،این نمونه ها را
بردار پششششتیبشان می گویند .از مزایای بسشششیار مهم
ماشششین برد ار پشششتیبان بهبود بازده این طبقه بن دی
کننشده با افزایش بعد داده ها اسشششت ،چرا که هر چه
بعد داده ها بیشتر شود فاصله طبقه از یکدیگر بی شتر
و امکشان جداسشششازی آنها با تعداد محدودی از نقاط
آموزشی افزایش می یابد.
این خوارزمیك حسششاسششیت کمتری به پدیده های
فضششششاهششای چنششد بعششدی دارد ،بششه همین علششت در
طبقشه بندی داده های چند طیفی روش مناسشششبی به
ششمار می رود .میزان کارایی خو ارزمیك ماشین بردار
پششششتیبان بسشششته به نوع تابع کرنل متفاوت اسشششت

) . (Hsu et al., 2008انتخاب کرنل  ،مهم ترین مسششئله
در اجرا و عملکرد طبقه بندی کننده اسششت  .کرنل های
متداول شششامل حلقوی و تابع پایه شششعاعی اسششت .در
این پژوهش از هر چهشار کرنشل بششا رویکرد  11بشانششد
اصلی استف اده شد ،ولی با توجه به صحت طبقه ب ندی
به دسشت آمده از این رویکرد ،کرنل پایه شعاعی برای
بررسشی سایر رویکردها انتخاب شد چرا که بیشترین
صشششحت را دارا بود .کرنل پایه ششششعاعی با توجه به
اسششتفاده وسششیع در طبقه بندی اراضششی و بررسششی های
مربوطه با داده های ماهواره های مختلف و همچنین
عملکرد بهتر نسشششبشت به کرنل های دیگر کاربرد
بیشششتری دارد ( Knorn et Keuchel et al., 2003
; .) Petropoulos et al., 2011 al., 2009چرا که
فقط به یك پارامتر از پیش ت عریف شششده نیاز دارد
که در پیاده سششازی ،آن را در مقایسششه با کرنل های
دیگر کششاراتر می سششششازد ). (Huang et al., 2003
خوارزمیشك حشداکثر احتمشال نیز یکی از روش های
طبقه بندی نظارتی اسششت  ،که در اکثر مطالعات مورد
اسششتفاده قرار می گیرد (علوی پناه  1080 ،و Liu et
.) al., 2002
در این روش ،طبقششه بنششدی برپششایششة واریششانس و
کوواریشانس انجام و فرض بر این اسشششت که همة
مناطق آموزشششی دارای پراکنش نرمال هسششتند .باید
تا حد امکان از تعداد نمونه های بیشششتری اسششتفاده
شود تا تغییرات بسیاری از ویژگی های طیفی در این
گسشششتره پیوسشششتشه قرار گیرد  ،چرا کشه نمونه های
کالس های آموزشششی باید معرف آن کالس باشششند .در
این روش حششد آسشششتششانششه در نظر گرفتششه می ششششود
به طوری که پیکسشششل ها به طبقه هایی که بیششششترین
ششششباهت را دارند ،اختصشششا می یابند (علوی پناه،
.) 1080

1
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جدول  -2جدول اطالعات مرفولوژی و فیزیوگرافی اراضی
نام طبقه اراضی

ویژگی ها
این طبقه سطح دریاچه نمك راپوشانده است .رنگ آن سفید رنگ و سطح آن سخت است.
منطقه تحت تاثیر آب زیرزمینی است و به شدت شور می باشد.
سطح زمین که پست ترین قسمت داخلی دریاچه را تشکیل می دهد مرطوب و خیس است
که حاکی از باال بودن آب می باشد.
اراضی نسبتا مسطح با شیب مالیم و شوری و قلیائیت زیاد و سفره آب زیر زمینی باال ،و بعضا
دارای پوشش گیاهان شور دوست با پراکندگی زیاد.
شکل هایی از ناهمواریهای ماسه ای که بر اثر تجمع رسوبات باد ایجاد شده اند.
زمین پوشیده از ریگ و ماسه
طبقه دارای شیب نسبتا کم تا حدود  1درصد  ،شبکه متعدد آبراهه ای ،شکل تور مانند و
لوزی شکل اوئدها با شبکه های مویرگی،اختالف ارتفاع اراضی کم می باشد.
اراضی مسطح با شوری و قلیائیت کم تا متوسط،شیب حدود 0.1درصد ،خاک های عمیق با
بافت سنگین و تکامل پروفیل
ناهمواری منفردی که ارتفاع آن از چندین متر تا  100متر و گاهی بیشتر می رسد.ارتباط آن
با کوهستان به وسیله ی یك شکستگی ویا تغییر شیب ناگهانی برقرار می گردد.
تپه های نسبتا مرتفع با قلل مدور متشکل از سنگ های ماسه ای – دگرگونی و دربعضی
قسمت ها تشکیالت مارنی ،شیب  11تا  20درصد  ،پوشش کم تا متوسط گیاهان مرتعی
یکساله
پوشش گیاهی عمدتا شامل درختان پسته و اراضی کشاورزی می باشد.
فرسایش شیاری توسعه یافته به وسیله نیروی آب در دامنه های نسبتا مسطح با پستی و
بلندی کم که بر روی تشکیالت مارنهای گچی و آهکی قرارگرفته و دارای خاک های کم
عمق سنگریزه دار می باشد.
اراضی نسبتا مسطح با پستی و بلندی کم که بر روی تشکیالت مارنهای گچی و آهکی
قرارگرفته ،خاک های کم عمق سنگریزه دار با بافت متوسط تا سنگین یا تمرکز طبقه گچی.
مناطق مسکونی

در ادامششه پس از تصشششحیحششات اولیششه رادیومتریششك و
هندسششی  8رویکرد با ترکیبهای باندی مختلف بهصششورت
گام به گام جهت بررسشششی نقش کمی هر یك از باندها در
افزایش صشششحت طبقهبندی طراحی ششششد .این رویکردها
عبارتند از:
 .1اسششتفاده از باندهای بخش مرئی و مادون قرمز نزدیك
و مادون قرمز موج کوتاه (باندهای  0و 1، 1، 1، 7، 8
)1، 2، 0،
 .2اسششتفاده از باندهای بخش مرئی و مادون قرمز نزدیك
و مشادون قرمز موج کوتشاه بشههمراه بشاند  10حرارتی
(باندهای  10و)1، 2، 0، 1، 1، 1، 7، 8، 0
 .0اسششتفاده از باندهای بخش مرئی و مادون قرمز نزدیك
و مشادون قرمز موج کوتشاه بشههمراه بشاند  11حرارتی
(باندهای  11و)1، 2، 0، 1، 1، 1، 7، 8، 0

پوسته نمکی

Salt crust

منطقه مرطوب

Wet zone

دشت سیالبی

Flood plain

تپه های ماسه ای
شنزار

sand dunes
Sandy region

پخش سیالب

Water spreading

دشت رسی

Clay pan

اینسلبرگ

Inselberg

کوهستان

Mountain

اراضی کشاورزی
دشت ریگی
همراه با فرسایش
آبراهه ای

Agriculture land
Reg & channel erosion

دشت ریگی

Reg

مناطق مسکونی

Urban area

 .1اسششتفاده از باندهای بخش مرئی و مادون قرمز نزدیك
و مشادون قرمز موج کوتشاه بشههمراه بشاند  12حرارتی
(باندهای  12و)1، 2، 0، 1، 1، 1، 7، 8، 0
 .1اسششتفاده از باندهای بخش مرئی و مادون قرمز نزدیك
و مشادون قرمز موج کوتشاه بشههمراه بشاند  10حرارتی
(باندهای  10و)1، 2، 0، 1، 1، 1، 7، 8، 0
 .1اسششتفاده از باندهای بخش مرئی و مادون قرمز نزدیك
و مشادون قرمز موج کوتشاه بشه همراه باند  11حرارتی
(باندهای  11و)1، 2، 0، 1، 1، 1، 7، 8، 0
 .7استفاده از مجموعه باندهای مادون قرمز حرارتی (11
و)10، 11، 12، 10
 .8اسشششتفاده از تمامی  11باند سشششنجنده ( 11و12، 10
)1، 2، 0، 1، 1، 1، 7، 8، 0، 10، 11،
تمامی رویکردهای باندی در دو خوارزمیك طبقهبندی
حداکثر احتمال و ماششین بردار پشتیبان مورد آزمون قرار

بررسي قابليت باندهای حرارتي سنجنده  ASTERدر افزايش...

گرفتشه و سشششپس صشششحت طبقه بندیها با اسشششتفاده از
شاخصهای صحتسنجی نظیر شاخص کاپا ،دقت کاربر و

03

دقت تولید کننده با اسشتفاده از ماتریس خطا مورد ارزیابی
قرار گرفت .شکل  0نمودار روش تحقیق را نشان میدهد.

شکل -3فلوچارت مراحل تحقیق
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 نتایج
در انتخشاب بهترین ترکیب باندی با اسشششتفاده از
ششششاخص مطلوبیت  OIFکه ترکیبات سشششه باندی را
بشه ترتیب مقدار اطالعات آ نها را درجه بندی می کند،
در  1ترکیب اول بدسشششت آمده ،وج ود باندهای ، 10
 11و  11حرارتی بششه ویژه بششانششد  10حرارتی در 0

ترکیشب اول نششششان دهنده مقدار اطالعات باالی این
باندهای حرارتی می باشد.
نتشایج ارزیشابی صشششحشت کلی و کاپا برای هر دو
خوارزمیشك طبقه بندی ماششششین بردار پششششتیبان و
حششداکثر احتمششال بششا رویکردهششای مختلف ترکیبششات
باندی در جدول  0ارائه شده است.

جدول -3شاخص صحت کلی و ضریب کاپای هر دو خوارزمیک طبقهبندی برای رویکردها
شاخص صحت کاپا

صحت کلی

شاخص صحت

خوارزمیک ماشین

خوارزمیک ماشین

کاپا خوارزمیک

بردار پشتیبان

بردار پشتیبان

حداکثر احتمال

18/11

72/80

71/10

71/18

70/80

71/07

70/02

71/70

78/20

71/70

78/10

70/17

77/11

71/12

78/08

120111780،12

71/01

78/72

71/21

78/00

120111780،10

صحت کلی خوارزمیک

رویکردها ( ترکیبات باندی مورد

حداکثر احتمال

استفاده درخوارزمیک ها)

71/21

120111780
120111780،10
120111780،11

71/12

70/11

80/87

80/10

120111780،11

80/01

81/01

82/00

81/01

120111780،10،11،12،10،11

10/01

11/10

17/00

11/02

10،11،12،10،11

بشه طور کلی هر دو خوارزمیك از حداقل صشششحت
قابل قبول برخوردار می باشند ولی خوارزمیك ماشین
بردار پششششتیبان در کل نتایج بهتری را نسشششبت به
حشداکثر احتمشال تولید می کند .اسشششتفاده از تمامی
باندهای طیفی و حرارتی (مجموع  11باند) باالترین
صششحت کاپا را برای هر دو خوارزمیك ماشششین بردار
پششششتیبان (  ) 80 / 01و حداکثر احتمال (  ) 82 / 00دارا
بود .در صشششورت حذف باندهای طیفی و ب ه کارگیری
بشانشدهشای حرارتی صشششحشت کاپا ی  10درصشششد در
خوارزمیك ماشششین بردار پشششتیبان و  18درصششد در
حداکثر احتمال ب ه دسششت می آید که موید نقش  20و
 21درصشششدی بشانشدهای طیفی در افزایش صشششحت
می بشاششششد .در حشالی که در صشششورت حذف باندهای
حرارتی (بشاند  12،10 ، 11 ، 10و  ) 11از طبقه بندی،
شششاخص صششحت کاپا از  80درصششد به  18درص ش د در
خوارزمیك ماششین بردار پششتیبان و از  80درصد به

 71درصشششد در حشداکثر احتمشال کاهش می یابد که
مویششد تششاثیر  11و  12درصشششدی مجموع بششانششدهش ای
حرارتی در افزایش صششحت کاپا می باشششد (شششکل .) 1
در بین مجموع پنج بششانششد حرارتی در خوارزمیششك
حداکثر احتمال ،بیشششترین تثثیر در افزایش صششحت
ششششاخص کشاپشا را بشاند  11حرارتی ( بین  8الی 10
درصشششد) و درخوارزمیك ماششششین بردار پششششتیبان
باندهای  10و  7 ( 11درصد) دارا بودند به گونه ای که
نقش هر یك در افزایش صششحت کاپا  7درصششد بوده
است .با اضافه شدن هر یك از این باندها به باندهای
طیفی ،صحت کاپا از  18درصد به  71درصد افزایش
یافته اسششت در حالی که این مقدار با اضششافه شششدن
بشانشدهشای  12 ، 10و  11ب ه ترتیب برابر با  70 ، 71و
 71درصد بوده است.

بررسي قابليت باندهای حرارتي سنجنده  ASTERدر افزايش...
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شکل  -4نتایج طبقهبندی اراضی با خوارزمیک حداکثر احتمال و ماشین بردار پشتیبان .با حذف باندهای حرارتی بهطور متوسط
شاخص صحت کاپا  15درصد کاهش مییابد.

تجزیششه و تحلیششل صشششحششت تولیششدکننششده و کششاربر در
خوارزمیك ماشششین بردار پشششتیبان نشششان داد که در مورد
طبقه پوسشششته نمکی باند  10حرارتی تقریباً  2درصشششد و
باند 11حرارتی  0/0درصششد موجب افزایش صششحت تولید

کننده می ششوند .در حالیکه سایر باندهای حرارتی تاثیری
ندارند .الزم به کر اسشت که این باندها در افزایش صحت
کاربر هیچ تثثیری ندارند .در مورد طبقه تپههای ماسشهای،
باندهای حرارتی موجب افزایش حدود  2/1تا  7درصششدی

00
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در صشحت تولید کننده میشوند که زیادترین تثثیر مربوط
به باند  11با  7درصشد میباشد .ارزیابی صحت کاربر نشان
داد که باندهای حرارتی موجب زیاد شششدن حدود 12-18
درصشدی میششوند که بیشترین تاثیرمربوط به باند  11با
17/8درصد میباشد.
درمورد طبقه اراضی شنی باند  11حرارتی با 20درصد
و باند  11حرارتی با  18درصشششد موجب افزایش صشششحت
تولیدکننده میششششوند و نقش سشششایر باندهای حرارتی در
حدود 10درصشد میباشد .باندهای حرارتی موجب افزایش
حدود  11-21/1درصششدی در صششحت کاربرمیشششوند که
بیششششترین افزایش مربوط بشه بشاند  11با  21/1درصشششد
میباشد.
درمورد دشتهای سیالبی باند 10حرارتی با  21درصد
و باند  11حرارتی با  21/1درصشد بیشترین افزایش صحت
تولیشدکننشده را دارنشد .در افزایش صشششحت کاربر باند 10
حرارتی با تقریباً  1درصشششد ،باند  11بدون تغییر و سشششایر
باندهای حرارتی موجب کاهش این صحت میشوند.
در مورد طبقشه اینسشششلبرگ بشاندهای حرارتی موجب
افزایش تقریباً  21درصششدی صششحت تولیدکننده میشوند.
در مورد صشششحشت کشاربر باندهای حرارتی موجب افزایش
حشدود  1-12درصشششدی میششششوند که زیادترین افزایش
مربوط به باند 11با  11/8درصد میباشد.
در طبقه مناطق مسششکونی باند  10،10و  11حرارتی
بهترتیب با  20/0درصشد 10/0 ،درصد و  20درصد موجب
افزایش صششحت تولیدکننده میشششوند در حالیکه در مورد
صشششحت کاربر این اثر منفی میباششششد .همچنین تجزیه و
تحلیل صششحت تولید کننده و کاربر در خوارزمیك حداکثر
احتمال نشششان داد :باندهای حرارتی در طبقههای تعلیمی
پوسشته نمکی ،منطقه مرطوب ،اراضششی کشششاورزی ،شنزار،
پخش سیالب ،اینسلبرگ (به یر از باند  11با تثثیر تقریباً
 7درصدی مثبت) ،دشت ریگی همراه با فرسایش آبراههای
(بشه یر از بشانشد  11بشا تثثیر تقریباً  1درصشششدی مثبت)
بیتثثیر یا تثثیر اندکی داشششتند .باندهای حرارتی در طبقه
دششششت رسشششی (به یر از باند  )11تثثیر منفی و در طبقه
دششششت سشششیالبی به یر از باندهای  10و  11که بهترتیب
موجب افزایش تقریباً  18و  21درصشششدی ششششدهاند تثثیر
نسششبتا اندکی داشششتند .باندهای حرارتی در طبقه تپههای

ماسشه ای موجب افزایش تقریباً  0-8/1درصدی ،در طبقه
کوهستان موجب افزایش تقریباً  7-10درصدی و در طبقه
دششششت ریگی موجب افزایش تقریباً  1-11درصشششدی که
بیشترین افزایش در این سه طبقه مربوط به باند  11و در
طبقشه منشاطق مسشششکونی موجشب افزایش تقریباً 12-10
درصشدی صحت تولیدکننده میشوند .باندهای حرارتی در
افزایش صشششحت کاربر طبقههای تعلیمی پوسشششته نمکی،
منطقه مرطوب ،اراضشششی کششششاورزی ،کوهسشششتان ،پخش
سشششیالب (بشه یر از بشاندهای10،11و  11با تثثیر منفی)،
اینسشلبرگ (به یر از باند  11با تثثیر منفی) و دشت ریگی
(به یر از باندهای  10و  11با تثثیر منفی) بیتثثیر یا تثثیر
اندک داشششتند .باندهای حرارتی در طبقه دشششت سششیالبی
بشه یر از بشانشدهای  10و  11که به ترتیب موجب افزایش
تقریباً  22و  11درصشششد ششششدهاند ،تثثیر اندکی داشش شتند.
باندهای حرارتی در طبقه تپههای ماسهای موجب افزایش
تقریباً  2/1 -7درصششدی ،در طبقه شششنزار موجب افزایش
تقریباً  1-11درصشششدی ،در طبقه دششششت ریگی همراه با
فرسایش آبراههای موجب افزایش تقریباً  17-27درصدی،
در طبقه مناطق مسکونی موجب افزایش تقریباً 20-00/1
درصدی صحت کاربر میشوند که بیشترین افزایش در این
طبقشهها مربوط به باند  11میباششششد .در کل بیششششترین
تداخل طیفی مربوط به طبقه اینسشششلبرگ با کوهسشششتان،
طبقه اینسشلبرگ و دششت ریگی با کوهسشتان میباشد که
دلیل آن را میتوان تشابه طیفی این طبقهها بیان کرد.
 بحث و نتیجهگیری
دادههای سنجنده  ASTERبا توان تفکیك مکانی باال و
توان تفکیشك طیفی و رادیومتری چندگانه منجر به بهبود
صشحت طبقهبندی و ت فکیك بهتر طبقات پوششی مناطق
خششششك و بیشابانی از یکدیگر میششششود .هردو خوارزمیك
حداکثر احتمال و ماششین بردار پشتیبان مورد استفاده در
این تحقیق ،خوارزمیكهای مناسشششبی برای تهیه نقششششه
پوششش اراضشی بششمار میآیند که در صششورت استفاده از
باندهای حرارتی قابلیت طبقهبندی اراضشی با صحت باال را
دارند .اسشششتفاده از رویکردهای مختلف در این پژوهش که
به منظور بررسی قابلیت باندها صورت گرفت ،نشان داد که

بررسي قابليت باندهای حرارتي سنجنده  ASTERدر افزايش...

بشهکشارگیری کل باندهای سشششنجنده  11( ASTERباند)،
صحت زیادتری ارائه میدهد و طبقههای آموزشی انتخاب
شششده را با دقت زیادتری جدا میکند که بهنظر میرسشششد
دخشالشت همشه اطالعشات طیفی و حرارتی عامل مهمی در
افزایش صشحت طبقهبندی باشد .باندهای حرارتی بهدالیل
مختلف از جملشه قشدرت تفکیك زمینی کمتر نسشششبت به
باندهای انعکاسی در ا لب بررسیها کنار گذاشته میشود.
درحشالیکشه اسشششتفشاده تونم بشاندهای حرارتی با باندهای
انعکاسششی بهویژه در مناطق بیابانی میتواند بهتفکیك بهتر
طبقشهها کمك کند و موجب افزایش صشششحت طبقهبندی
حداقل به مقدار  10درصششد گردد .مقایسششة صششحتهای به
دسشششت آمشده از رویکردهشای بشدون بشانشدهای حرارتی و
رویکردهای شامل باندهای حرارتی همگی مؤید این مطلب
است که باندهای حرارتی بهعنوان مکمل باندهای انعکاسی
بوده و منجر بشه تفکیشك پشذیری بهتر پشدیدهها میگردد.
نتایج نمودار همبسششتگی باندهای  ASTERنشششان میدهد،
باندهای محدوده حرارتی دارای روند همبسششتگی معکوس
بشا بشانشدهشای محشدوده مرئی ( )VNIRو مادون قرمز موج
کوتاه ( )SWIRاسشششت ،این همبسشششتگی کم نششششاندهندة
اطالعات به نسشبت مفید در این باندها اسششت .بررسیهای
انجام شده توسط متین فر و همکاران ()1087؛ علوی پناه
و هشمشکششاران ()1081؛ جعفری و همکششاران ( )1002و
 )2001( Sothworthهمگی این مطلب را تایید مینماید.
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در بین مجموعه باندهای حرارتی اضشششافه کردن باند  10و
 11حرارتی در ماششین بردار پششتیبان و اضافه کردن باند
 11حرارتی در خوارزمیشك حداکثر احتمال به رویکردهای
باندی سبب افزایش بیشترین صحت کاپا (به مقدار 8-10
درصشششدی) گردیشد کشه نششششاندهنده نقش آن باندها در
تفکیشك طبقهها میباششششد .بیششششترین افزایش صشششحت
تولیشدکننشده و کاربر در بین رویکردهای ششششامل باندهای
حرارتی مربوط به باند  10و  11حرارتی مخصوصاً باند 11
حرارتی اسششت که این افزایش در خوارزمیك ماشششین بردار
پششتیبان در طبقههای دشت سیالبی ،شنزار ،اینسلبرگ و
دشششت ریگی همراه با فرسششایش آبراههای و در خوارزمیك
حداکثر احتمال در طبقههای دششششت سشششیالبی و مناطق
مسششکونی میباشششد .همچنین باندهای حرارتی در افزایش
صشششحشت تولیدکننده و کاربر در هر دو خوارزمیك بهطور
مششششترک در طبقههای پوسشششته نمکی ،منطقة مرطوب و
اراضششی کشششاورزی بیتثثیر یا تثثیر اندک داشششتند .صششحت
باالی طبقهبندی یك طبقه میتواند ناششششی از ویژگیهای
طیفی متمششایز یششا قششابلیششت تفکیششكپششذیری طیفی آن در
مقایسه با دیگر تیپهای پوشش باشد .بهطور کلی میتوان
نتیجشه گرفشت کشه بشانشدهای سشششنجنده  ASTERبهویژه
مجموعه باندهای حرارتی آن قابلیت باالیی در شناسایی و
تفکیك پدیدهها بهویژه در مناطق بیابانی دارند.

 منابع
 .1آرخی ،. ،و ادیب نژاد ،م .)1000( ،.ارزیابی کارایی خوارزمیكهای ماششششین بردار پششششتیبان جهت طبقهبندی کاربری اراضشششی با
اسشتفاده از تصشاویر ماهوارهای  ETM+لندسشت (مطالعه موردی حوزهی سشد ایالم) ،فصشلنامة علمی -پژوهشی تحقیقات مرتع و بیابان
ایران.110-120 :)0 (18 ،
 .2احسششانی ،ا .)1080 ( .بررسششی ویژگیهای طیفی و حرارتی اراضششی حاشششیه پالیا با اسششتفاده از دادههای رقومی ماهواره لندسششت
در برنام ریزی.18-11 :)1(1 ،
( (ETM+)7مطالعه موردی :پالیای چجام) .کاربرد
 .0احمدی .)1081 ( . ،بررسشی قابلیت سشنجنده  ASTERجهت تهیه نقششه تراکم جنگلهای زاگرس .پایان نامه کارششناسی ارشد
جنگلداری ،دانشکده منابع طبیعی ،دانشگاه تهران.
 .1اکبری ا ،.نیرومند جدیدی ،م ،.صاحبی ،م ،.و قادری زاده ،ه .)1000( .ارزیابی دقت طبقهبندی کنندههای بیشترین شباهت و ماشین
بردار پشتیبان (مطالعه موردی :استخراج تغییرات کاربری اراضی حوضه آبخیز طالقان) .همایش ئوماتیك ،00تهران ،سازمان نقشه
برداری کشور.
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 .1انیسی ،ب .)1081( .نگاهی کوتاه به مشخصات و ویژگیهای تصاویر سنجنده  ،ASTER ,MODISنقشه برداری.10-17 :)0(10 ،
 .1جعفری ،م .)1088( .بررسی روند بیابانزدایی در منطقه کاشان ،پایان نامه کارشناسی ارشد مهندسی منابع طبیعی گرایش مدیریت
مناطق بیابانی ،دانشکده منابع طبیعی ،دانشگاه تهران.
 .7جعفری ،م ،.زهتابیان ،غ ،.و احسانی ،ا .)1002( .بررسی تثثیر باند حرارتی و الگوریتمهای طبقهبندی نظارت شده دادههای ماهوارهای
در تهیه نقششههای کاربری اراضشی (مطالعه موردی :کاشان)  ،فصلنامة علمی-پژوهشی تحقیقات مرتع و بیابان ایران -72:)1 ( 20 .
.87
 .8درویش صشفت ،ع.ا .و ششتایی ،ش .)1071( .تهیه نقششه جنگل به کمك دادههای لندست تی ام بهروش رقومی ،مجله منابع طبیعی
ایران.10-01 :)2(10 ،
 .0زاهدی فرد ،ن .)1081( .تهیه نقششه کاربری اراضشی با استفاده از دادههای ماهوارهای در حوزه آبخیز بازیافت .پایان نامه کارشناسی
ارشد خاکشناسی ،دانشکده منابع طبیعی .دانشگاه صنعتی اصفهان.
 .10راهداری ،و ،.س ،.ملکی نجف آبادی ،و رهنما ،م ، )1088( .مقایسششه روشهای طبقهبندی تصششاویر ماهواره (نظارت شششده و نظارت
نششده) در تهیه نقششه کاربری اراضشی و پوششش اراضشی مناطق خششك و نیمه خشك (مطالعه موردی:پناهگاه حیات وحش موته).
همایش ملی ئوماتیك  ،88سازمان نقشه برداری تهران.
 .11علوی پناه ،س .)1080( .کاربرد سنجش از دور در علوم زمین (علوم خاک) ،انتشارات دانشگاه تهران ،چاپ سوم
 .12علوی پناه ،س ،.احسشششانی ،ا ،.متین فر ،ح ،رفیعی امام ،ع ،.امیری ،ر .)1081( ،.مقایسشششه محتوای اطالعاتی باندهای سشششنجندههای
 ETM+و  TMدر محیطهای بیابانی و شهری ،پژوهشهای جغرافیایی.11-17 :)11(08 ،
 .10علوی پناه ،س )1087( .سنجش از دور حرارتی و کاربرد آن در علوم زمین ،انتشارات دانشگاه تهران.
 .11فاضشلی ،ع ،.سشفیانیان ،ع ،.و ضشیائی ،ح .)1087( .ارزیابی قابلیت مدل  V-I-Sبرای تهیه نقششه کاربری اراضشی شهری با استفاده از
دادههای ماهوارهای ( ASTERمطالعه موردی :شهر اصفهان) ،همایش ئوماتیك  ،87تهران ،سازمان نقشه برداری
 .11کششتکار ،ح ،. )1081( .بررسی قابلیت سنجنده  LISS-IIIماهواره  IRS-1Dجهت تهیه نقشه پوشش زمین (مطالعه موردی منطقه
حفاظت شده قرخود – خراسان شمالی)  ،پایان نامه کارشناسی ارشد ،دانشکده منابع طبیعی ،دانشگاه تهران.
 .11متین فر ،ح .)1081( .بررسی دادههای سنجندههای  TM ،MSS ،LISS-III ،ASTERو  ،ETM+بهمنظور شناسایی خاکها براساس
مطالعات میدانی به کمك  GISدر منطقه کاشان ،تز دکتری ،دانشکده خاکشناسی ،دانشگاه تهران.
 .17متین فر ،ح ، .علوی پناه ،س ،.و سشششرمدیان ،ف .)1087( .مطالعه تفکیكپذیری خاکهای مناطق خششششك با اسشششتفاده از دادههای
سنجنده  ASTERدر منطقه آران ش بیدگل اصفهان ،فصلنامه زمین شناسی ایران.81-17 :)1(2 ،
18. Apan, A., Jensen, T., Kelly, R., Strong, W., Butler, D., & Basnet, B. (2002). Spectral Discrimination and
Separability Analysis of Agricultural Crops, Soil Types, and Related Land Cover Using ASTER Imagery,
Proceedings of the11th Australasian Remote Sensing and Photogrammetry Conference, Brisbane,
2-6 September 2002, pp. 396-411
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http://www.csie.ntu.edu.tw/cjlin/papers/gui. de/guide.pdf.
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22. Jensen, J. (2005). Introductory digital image processing: A remote sensing perspective(3rd edition)NJ:

... در افزايشASTER بررسي قابليت باندهای حرارتي سنجنده

01

Prentice Hall., 526 PP
23. Kavzoglu, T., & Colkesen I. (2009). A kernel functions analysis for support vector machines for landcover
classification, Int. J. Appl. Earth Obs., 11, 352–359.
24. Keuchel, J., Naumann, S., Heiler, M., & Siegmund, A. (2003). Automatic land cover analysis for Tenerife
by supervised classification using remotely sensed data, Remote Sens. Environ., 86, 53–541.
25. Knorn, J., Rabe, A., Radeloff, V. C., Kuemmerle, T., Kozak, J., & Horstert, P. (2009). Land cover mapping
of large areas using chain classification of neighboring Landsat satellite images, RemoteSens. Environ,
113, 957–964.
26. Liu, X.H., Skidmore, A.K. & Oosten, H.V. (2002). Integration of Classification Methods for Improvement
of Land-cover Map Accuracy, Journal of Photogrammetry &Remote Sensing, 56, 257-268.
27. Petropoulos, G. P., Kontoes, C., Keramitsoglou, I., (2011). Burnt area delineation from a uni-temporal
perspective based on Landsat TM imagery classification using Support Vector Machines, International
Journal of Applied Earth Observation and Geoinformation, 13, 70–80.
28. Southworth, J., (2004). An assessment of Landsat TM band 6 thermal data for analyzing land cover in
tropical dry forest region, International Journal of remote sensing, 25(4), 689–706.
29. Vapnik, V., (1998), Statistical Learning Theory, Wiley, New York.
30. Vapnik, V., & Chervonenkis, A., (1991). The necessary and sufficient conditions for consistency in the
empirical risk minimization method, Pattern Recognition and Image Analysis, 1(3), 283-305.

No. 7, Spring & Summer, 2016, pp 57-70

Desert Management
www.isadmc.ir

Iranian Scientific Association of Desert
Management and Control

Assessment of ASTER Thermal Bands Capabilities in Enhancing Accuracy of
Support Vector Machine and Maximum Likelihood Classification Algorithms in
Arid Regions
A.H. Ehsani1*, S. Shahbazi2

1. Associate Professor, Faculty of Environment, University of Tehran, Tehran, Iran
2. Senior Expert in Natural Resources Management, Tehran, Iran
* Corresponding Author, Email: ehsani@ut.ac.ir

Received date: 02/09/2015

Accepted date: 12/05/2016

Abstract
Data recorded in the thermal band satellites, are commonly used in the thermal characteristics of
different phenomena, especially in desert areas. Classification is one of the most important steps in the
use of satellite imagery. In this study, using ASTER data TERRA satellite on 22 August 2001, East and
North East Kashan Salt Lake, were studied to find the role of quantity bands of this sensor to increase
the resolution accuracy of phenomena in the maximum likelihood (MLK) and support vector machine
(SVM). For this purpose, after the initial radiometric and geometric corrections, eight approaches were
chosen with different band combinations step by step in order to investigate the quantitative role of each
band to increase the classification accuracy and then the classification accuracy using Kappa index,
user and producer accuracy were evaluated. The classification algorithm results showed that the
support vector machine algorithm rather than maximum likelihood algorithm has slightly better results.
Generally, the use of all spectral and thermal bands (14 bands) had a highest accuracy for both Kappa
support vector machine algorithm (83.04) and maximum likelihood (90.82). While the Kappa accuracy
by 15% in both algorithm with elimination of all thermal bands (bands 10, 11, 13.12 and 14) was
reduced. The maximum likelihood algorithm had the greatest impact on increasing the accuracy of
Kappa index bands of thermal 14 (between 8 to 10 percent) and in the support vector machine algorithm
bands of 10 and 14 (7%). Finally, it was proven that ASTER sensor due to wide spectrum range in the
wavelengths of thermal infrared has very high potential in increasing accuracy coefficient of
classification Kappa.
Keywords: Desert Area, ASTER, SVM, ML, Thermal Bands.

