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پوشش  نامنظم  فضایی  آرایش  و  پیچیده  ترکیب  دلیل  به  مناطق شهری  استخراج  و  شناسایی 
موجود،  اطالعات  به روزرسانی   ضرورت  همچنین  و  زمین  روی  در  انسان ساخت   و  طبیعی 
با  حاضر  تحقیق  می آید.  شمار  به  دور  از  سنجش  در  موضوعات  چالش برانگیزترین  از  یکی 
هدف استخراج مناطق ساخته شده شهری در محدوده شهر اردبیل با استفاده از داده های راداری 
سنتینل-1 و الگوریتم  جنگل تصادفی )Random Forest( به انجام رسیده است. برای این منظور 
سه نوع ورودی برای الگوریتم طبقه بندی در نظر گرفته شده است که شامل باند های قطبشی 
VV و HH به صورت مجزا و VV+VH به صورت ترکیبی می باشد. عالوه بر نقشه های شدت 

و همدوسی بدست آمده از داده های SAR، از توصیفگرهای آماری برای استخراج بافت تصاویر 
استفاده شده است. نتایج حاصله از نظر دقت و صحت مورد ارزیابی واقع شده است.  بر اساس 
تجزیه و تحلیل  نتایج، مشخص شده است که باندهای ترکیبی VV-VH دقت و عملکرد بهتری 
نسبت به کاربرد مجزای دو باند قطبشی VV و VH داشته است. نتایج ارزیابی صحت حاکی 
از این  است که الگوریتم  جنگل تصادفی عملکرد عالی را در زمینه استخراج مناطق شهری از 
خود نشان داده  است، به گونه ای که دقت کلی طبقه بندی در اکثریت موارد باالتر از %90 بوده 
اینترفرومتری سنتینل-1  است. نتایج کلی تحقیق بیانگر کارایی مطلوب داده های پالریمتری- 
در تفکیک اراضی ساخته شده از سایر اراضی است. کاربرد مجزای این داده ها بدون ترکیب با 
داده های سنجش از دور اپتیکی اثربخشی مناسبی در زمینه استخراج مناطق شهری در محدوده 
مورد مطالعه نشان داده است. بدیهی است که نتایج حاصله تا حد زیادی به ماهیت ساختاری 

چشم اندازهای شهری و قابلیت الگوریتم های طبقه بندی در استخراج عوارض بستگی دارد.
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1  مقدمه
طبیعی  پوشش  نامنظم  فضایی  آرایش  و  پیچیده  ترکیب  قبیل  از  عواملی  دلیل  به  شهری  مناطق 
ارزیابی،  زمان بر  و  پرهزینه  فرآیندهای  و  موجود  اطالعات  به روزرسانی   ضرورت  زمین،  انسان ساخت  و 
به شمار می آیند]18[   پدیده های زمینی  استخراج  و  از چالش برانگیزترین موضوعات در شناسایی  یکی 
.فناوری سنجش از دور ماهواره ای طی چند دهه اخیر در زمینه های مختلف به منظور پایش پدیده های 
زمینی از جمله در مناطق شهری مورد توجه قرار گرفته است. سنجش از دور ماهواره ای با سنجنده های 
قرمز طیف  مادون  و  مرئی  بخش های  در  که  آغاز شد  لندست  ماهواره های  مکانیکی  همچون   - نوری 
از  ماهواره ای چشم انداز جدیدی  دور  از  اولیه سنجش  تصاویر  اگرچه  الکترومغناطیسی عمل می کردند. 
سیاره زمین را ارائه کردند اما برخی محدودیت های عمده مرتبط با آن ها به مرور زمان خود را نشان دادند. 
پوشش تقریباً پیوسته ابر به ویژه در مناطق گرمسیری، فقدان نور خورشید در مناطق قطبی برای نیمی 
از سال و ویژگی های فیزیکی جدیدی که از مقدار بازتاب در بخش های مختلف طیف به دست می آید، 
عواملی بودند که موجب توسعه سایر سنجنده های سنجش از دور شد .]17[ در این راستا سنجنده های 
راداری به عنوان یکی از سیستم های ماهواره ای فعال، مستقل از نور خورشید و بدون تأثیرپذیری از شرایط 
داده اند]23[.  قرار  را در دسترس محققان  باال  تفکیك مکانی  با قدرت  تصاویر  و  نموده  اتمسفری عمل 
در میان تصاویر راداری، تصاویر تمام قطبیده راداری در مقایسه با سایر تصاویر به دلیل تعامل مستقیم 
قطبش های  در  زمین  سطح  عوارض  از  کاملی  اطالعات  زمینی،  اهداف  و  الکترومغناطیسی  امواج  بین 
منظور  به  پیشرفته  مطالعه روش های  به  تحقیق خود  در  برانر )2009(  ارائه می کنند ]22[.   مختلف  

استخراج اطالعات ساختمان ها از تصاویر با قدرت تفکیك مکانی بسیار باالی SAR با هدف واکنش سریع 
پرداخته است. وی پس از انجام تجزیه وتحلیل های مختلف به این نتیجه دست یافت که اثربخشی تمام 
تکنیك های پیشنهادی با نتایج تجربی کمی و کیفی به دست آمده در تصاویر VHR SAR هوابرد و فضابرد 
مطلوب بوده است]5[. ژای و همکاران )2016(، به منظور بهبود دقت شناسایی ساختمان طبق تصاویر 
PolSAR روشی جدید را ارائه نمودند. ابتدا با استفاده از طبقه بندی نظارت شده ویشارت، تصویر را به 

شانزده کالس طبقه بندی کردند. سپس با استفاده از روش سلسله مراتبی بر مبنای حداقل عدم تشابه، 
کالس ها با یکدیگر ادغام شدند. در نهایت با استفاده از ویژگی های بافت  و ماتریس کوهرنسی طبقه بندی 
نظارت شده انجام شد. نتایج ارزیابی ها بر روی سه تصویر PolSAR با خصوصیات متفاوت نشان گر عملکرد 
مطلوب فرآیند پیشنهادی و دقت باالی استخراج ساختمان ها در مقایسه با روش های سنتی بود که تنها 
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از اطالعات پوالریمتریك استفاده می کنند]25[.  کوربن  و همکاران )2008( در تحقیق خود با استفاده 
از تصاویر اینترفرومتری پیوسته سنتینل، از تصاویر چندزمانه  سنتینل1- و سنتینل2- و در چارچوب 
انسانی  سکونتگاه های  اتوماتیك  پیشرفته  تشخیص  به  اقدام  و  کرده  استفاده  ماشین  طبقه بندی  روش 
نموده اند. نتایج این تحقیق نشان داده است که انسجام تصاویر سنجنده سنتینل-1 می تواند در استخراج 
و  ژو   نماید]7[.  عمل  پارامترها  سایر  از  بهتر  ساخته شده  مناطق  شناسایی  در  پیچیده،  چشم اندازهای 
همکاران )2018( در پژوهش خود اقدام به طبقه بندی پوشش زمین مناطق شهری با بهره گیری از تصاویر 
سنجنده سنتینل-1 نموده اند. آن ها در این مطالعه از پارامترهای شدت، بافت، انسجام و ویژگی های رنگ 
این راستا دو تصویر  از تصاویر سنتینل-1 به منظور طبقه بندی زمین بهره گرفتند و در  استخراج شده 
ماهواره لندست 8 و هایپریون را با تصاویر سنتینل-1 ترکیب کرده و روش طبقه بندی جنگل تصادفی را 
مورد استفاده قرار داده اند. نتایج مطالعه حاکی از دقت کلی 91 درصد و کاپای 89 درصد در ترکیب بافت 
و انسجام و دقت کلی 99 درصد و کاپای 98 درصد در ترکیب سنتینل-1 با هایپریون بوده و لذا صحت 
ارزیابی ها در این مدل بسیار باالتر بوده است. ناوال و هالدر )2019( با استفاده از سری زمانی داده های 
سنتینل-1 در قطبش های VV و ترکیبی VV و VH برای طبقه بندی پوشش زمین در هند اقدام کردند. 
ایشان از سه الگوریتم ماشین بردار پشتیبان )SVM(، درخت تصمیم )DT(، جنگل تصادفی )RF( و شبکه 
عصبی مصنوعی )ANN( با شش ترکیب باندی برای این منظور استفاده کردند. نتایج نشان دهنده عملکرد 
خوب الگوریتم های SVM و RF در طبقه بندی پوشش زمین می باشد]3[.  عطارچی )2020( در تحقیق 
خود به ارزیابی کارایی شاخص های راداری در استخراج سطوح نفوذناپذیر شهری با استفاده از تصاویر تمام 
پالمتریك پرداخت. در این مطالعه از تصاویر سنجنده آلوس پالسار و برای شناسایی کالس های زمین از 
الگوریتم SVM استفاده شده است. نتایج نشان دهنده صحت 95 درصدی روش انجام شده در تفکیك 

سطوح نفوذ ناپذیر شهری است]2[.
در مطالعه حاضر؛ هدف بررسی و ارزیابی کارایی تصاویر پالریمتریك راداری در استخراج مناطق ساخته 
شده شهری با استفاده از الگوریتم جنگل تصادفی در محدوده شهر اردبیل می باشد. در ادامه داده های 

مورد استفاده و روش شناسی تحقیق شرح داده می شود.

2 مواد و روش 
از داده های  با استفاده  با هدف شناسایی و استخراج سطوح ساخته شده شهری  در مطالعه حاضر که 
پالریمتریك راداری و الگوریتم جنگل تصادفی انجام شده است؛ سه مرحله کلی دنبال شده است: 1: پیش 
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پردازش )شامل تصحیحات و فیلترهای مربوط به تصاویر راداری( 2: پردازش )شامل استخراج ویژگی های 
بافت تصاویر به عنوان ویژگی های مورد استفاده در طبقه-بندی( و 3: پس پردازش )که شامل بدست 
های  از شاخص  استفاده  با  ها  اعتبارسنجی صحت خروجی  و  الگوریتم  از  نهایی حاصل  تصاویر  آوردن 

آماری(. 

2-1  منطقه مورد مطالعه
در این مطالعه برای بررسی و ارزیابی داده ها و الگوریتم مورد استفاده، از تصاویر مربوط به شهر اردبیل 
استفاده شده است . شهر اردبیل در شمال غربی ایران و مابین مختصات جغرافیایی 48 درجه و 10 دقیقه 
و 45 ثانیه تا 48 درجه و 22 دقیقه و 50 ثانیه طول شرقی و 38 درجه و 10 دقیقه و 10 ثانیه تا 38 
درجه و 18 دقیقه و 40 ثانیه عرض شمالی واقع شده است. جمعیت شهر اردبیل طبق آخرین سرشماری 
ها در حدود 529374 نفر  و مساحت شهر در حدود 70 کیلومترمربع می باشد. شکل  )1( موقعیت منطقه 

مورد مطالعه را نشان می دهد.

شکل 1: موقعیت جغرافیایی شهر اردبیل
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2-2  داده های مورد استفاده
دریچه مصنوعی  با  رادار  از سیستم  استفاده  با  که  است  مدار گردش قطبی  با  ماهواره  سنتینل-1 یك 
)SAR(  اقدام به تصویربرداری و تولید داده در باند C می کند. سنجنده سنتینل1- یك سنجنده راداری 
است که داده های پالریمتری خود را در چهار مد  یا حالت تصویربرداری جمع آوری می کند. این چهار مد 
تصویربرداری عبارتند از: Strip Map که در این حالت قدرت تفکیك مکانی تصاویر 5 × 5 متر می باشد. 
Interferometric Wide Swath که قدرت تفکیك مکانی در این حالت 5 × 20 متر و عرض تصویربرداری 

250 کیلومتر است. مد Wave که در این حالت رزولوشن برابر با 5 × 5 متر و عرض تصویربرداری برابر با 
20 × 20 کیلومتر می باشد. مد Extra Wide Swath که در این مد نیز رزولوشن برابر با 20 × 40 متر و 
عرض تصویربرداری نیز برابر با 400 کیلومتر است. در تحقیق حاضر از داده های نوع IW برای استخراج 
مناطق شهری در محدوده های مورد مطالعه استفاده شده است. تصاویر اخذشده از محدوده مورد مطالعه 
از نوع پوالریزاسیون دوگانه VV و VH با نوع عبور صعودی  صورت گرفته است. از میان سطوح مختلف 
پردازش تصاویر سنتینل-1، سطح شماره 1 داده های این ماهواره با فرمت SLC و GRD مورد استفاده 
واقع شده است. بر این اساس، سه تصویر از محدوده  مورد مطالعه  با تاریخ تصویربرداری متفاوت اخذ شده 

است. در جدول )1( مشخصات تصاویر ارائه شده است. 

جدول 1: مشخصات داده های مورد استفاده در تحقیق

ردیف
محدوده 

)Mode(مد تاریخ تصویرمکانی
جهت عبور 

)Pass Direction(
قطبش 

)Polarisation(
نوع فرمت 

)Product(

25/06/2021IWAscendingVV / VHSLCاردبیل1

12/08/2021IWAscendingVV / VHGRDاردبیل2

29/09/2021IWAscendingVV / VHSLCاردبیل3
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2-3  تصحیح و آماده سازی تصاویر
مراحل تصحیح و پردازش تصاویر مورد استفاده،  به صورت خالصه در شکل شماره )2( ذکر شده است. 

سطح شماره 1 داده های ماهواره سنتینل که در این تحقیق مورد استفاده واقع شده است، تقریباً خام 
بوده و نیاز به تصحیحات دارد. برای این منظور در این بخش با استفاده از نرم افزار SNAP، اقدام به اعمال 
ابتدا الزم است  اینترفرومتری،  الگوریتم های تصحیح تصاویر شده است.  برای انجام پردازش  فیلترها و 
که دو یا چند تصویر موجود در یك دسته  و به صورت هم زمان با یکدیگر ثبت شوند که در این راستا 
یك تصویر به عنوان تصویر اصلی یا Master و تصویر دیگر به عنوان تصویر فرعی یا Slave ثبت می شود. 

شکل 2: نمودار جریانی انجام تحقیق
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این فرآیند سبب می شود که وجود هر هدف زمینی در همان پیکسل )محدوده و آزیموت( هم در تصویر 
اصلی و هم در تصویر فرعی تضمین گردد.]24[ برای این منظور از فیلتر TOPS  Split استفاده می شود. 
می شوند.  اصالح   )POD( کوپرنیك  دقیق  مداری  تعیین  سرویس  توسط  ها  داده  مداری  موقعیت های 
فایل های مداری دقیق کمتر از 5 سانتی متر دقت دارند و ظرف 20 روز پس از جمع آوری داده ها تحویل 
داده می شوند. انجام ابزار Apply Orbit File یك تصویر جدید با استفاده از موقعیت های نجومی مداری 
می شود  اعمال  تصویر  متادیتای  در  و  شده  اصالح  تصویر  مختصات  بدین ترتیب  و  می کند  ایجاد  دقیق 
]26[. پس از آن فیلتر Back-Geocoding اعمال می شود که یك فیلتر هندسی است و از طریق ارتقای 
تنوع طیفی تصاویر به بهبود ثبت هم زمان تصاویر اصلی و فرعی کمك می نماید. در این راستا توپوگرافی 
وضعیت موجود در منطقه تصویر را لحاظ می کند ]16[. فاز اینترفرومتری هر پیکسل تصویر SAR تنها 
به تفاوت در مسیرهای انتقال از تصاویر SAR به پیکسل درنظرگرفته شده بستگی دارد. در مرحله تشکیل 
اینترفروگرام، فاز زمین مسطح حذف می شود. این فاز، فازی است که در سیگنال اینترفرومتری به دلیل 
انحنای سطح مبنا وجود دارد. فاز زمین مسطح با استفاده از اطالعات فایل مداری و متادیتا تخمین زده 
یا  انسجام  شود.  زده  تخمین  کوهرنسی  بدین ترتریب  تا  می شود  کم  اینترفروگرام  مجموع  از  و  می شود 
کوهرنسی بین تصاویر master و slave نشان می دهد که آیا تصاویر شباهت های زیادی دارند و می توان 
را  پیکسل  مقادیر کوهرنسی میزان شباهت هر  یا خیر.  نمود  استفاده  اینترفروگرام  ایجاد  برای  از آن ها 
بین تصاویر فرعی و اصلی در مقیاس 0 تا 1 نشان می دهد ]24[. همچنین از فیلتر Deburst  برای از 
بین بردن خطوط نواری و یکپارچه سازی محصوالت SLC سنتینل-1 استفاده شده است. به وسیله ثبت 
Multilooking هر پرتو از رادار به چندین زیرپرتو تقسیم شده و هر زیرپرتو یك بخش از تصویر را پوشش 

می دهد. با ثبت تصاویر تشکیل شده توسط هر زیرپرتو و میانگین گیری از آن ها به منظور تشکیل تصویر 
 Range Doppler نهایی می توان اسپیکل را کاهش داد ]24[. برای تصحیح توپوگرافی تصاویر  از روش
Terrain Correction  استفاده شده است. در این روش با استفاده از مدل رقومی ارتفاعی )DEM( خطای 

بصری ناشی از چرخش 180 درجه ای تصویر رفع می شود.
محصوالت سنتینل-1 سطح GRD متشکل از داده های SAR متمرکز است که با استفاده از یك مدل 
بیضوی زمین مبنا اخذ شده است. تصاویر پالریمتری – اینترفرومتری راداری که براساس دریافت داده 
شناسایی  امکان  می باشد،  آن  دریافت  و  افقی  و  عمودی  قطبیده  امواج  ارسال  از طریق  زمین  از سطح 
این جهت  از  فراهم می نماید.  بازپخش  تحلیل چند قطبی ضرایب  با  را  استخراج کالس های مختلف  و 
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سنجنده های پالریمتری- اینترفرومتری به عنوان جزئی از سیستم های راداری امکان اخذ داده در شرایط 
مختلف را دارا هستند. مقادیر کوهرنسی از طریق اینترفرومتری و مقادیر شدت با استفاده از داده های 
 )Master-Slave( بدست می آیند. در اینترفرومتری ، اطالعات از پردازش فازهای دو یا چند تصویر  GRD

حاصل می شود؛ این در حالی است که داده های فرمت GRD خود مستقال امکان بهره برداری و استخراج 
اطالعات را دارا هستند. در شکل )2( مراحل پردازشی هر بخش به ترتیب ذکر شده است. محصوالت 
بیضوی  مدل  یك  از  استفاده  با  که  است  متمرکز   SAR داده های  از  متشکل   GRD سطح  سنتینل-1 
زمین مبنا اخذ شده است. فرآیند پیش پردازش این محصوالت در چندین گام متوالی به انجام می رسد 
که در ادامه به تشریح هر کدام اقدام شده است. شدت تصویر سنتینل1- توسط نویز حرارتی به ویژه 
در کانال قطبشی متقابل، مختل می شود. حذف نویز حرارتی به ویژه باعث کاهش اثرات نویز در برداشت 
زیرنواری می شود و در نتیجه ناپیوستگی بین نوارهای فرعی در صحنه را کاهش می دهد. کالیبراسیون 
کالیبره شده   SAR بازپخش  به  را  دیجیتال  پیکسل های  مقادیر  و  است  رادیومتریکی  تصحیح  نوع  یك 
تولید محصول سطح  اعمال شده در طول  تبدیل می کند. کالیبراسیون، معکوس کردن ضریب مقیاس 
یك و اعمال یك افست  ثابت همچون ضریب کالیبراسیون مطلق است. تبدیالت مذکور در SNAP با 
توجه به متادیتای محصول مورد استفاده برای هر نوع داده ورودی به انجام می رسد ]26[. پدیده لکه یا 
اما بدون فاز بیان می شود  بازپراکنده منسجم  اسپیکل در تصاویر SAR تحت عنوان تداخل مؤلفه های 
که ناشی از پراکنشگرهای مختلف در پیکسل است ]19[. در تحقیق حاضر از فیلتر Lee برای حذف اثر 
اسپیکل استفاده شده است. تصاویر سنتینل-1 سطح GRD مختصات جغرافیایی ندارد و تبدیل تصاویر 
)اعم از هندسه مایل یا محدوده زمین( به یك سیستم مختصات نقشه برای پردازش های بعدی مورد نیاز 
است. تصحیح زمین با استفاده از داده های مدل ارتفاعی رقومی اعوجاجات توپوگرافی مانند کوتاه شدگی، 
وارونگی یا سایه  را اصالح می کند. روش Range-Doppler مناسب ترین روش برای انجام تصحیح هندسی 
است. این روش به اطالعاتی در مورد توپوگرافی و همچنین اطالعات مداری ماهواره برای تصحیح اعوجاج 
توپوگرافی و استخراج موقعیت جغرافیایی دقیق برای هر پیکسل نیاز دارد ]26[. به عنوان آخرین مرحله 
تبدیل  از  استفاده  با  GRD سنتینل، ضریب پراکندگی بدون واحد  فرآیند پیش پردازش تصاویر سطح 

لگاریتمی به دسی بل تبدیل می شود ]9[. 

2-4  ویژگی های بافت تصویر
بافت )Texture( یکی از مهم ترین ویژگی های مورد استفاده در شناسایی پدیده ها یا عوارض مورد نظر 
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وابستگی های مکانی درجات خاکستری  کاربردهای  بر  بافت مبتنی  و ویژگی های  در یك تصویر است 
عمده ای در فرآیند طبقه بندی تصاویر دارا هستند. ویژگی ها یا توصیفگرهای  بافت بر اساس روابط میان 
مقادیر رقومی هر پیکسل و پیکسل های مجاور آن در یك پنجره همسایگی  به شکل محلی و یا در تمام 
ماتریس  بر  که  دوم  مرتبه  آماری  توصیف گرهای  ترین  مهم  از  می گردند.   محاسبه  تصویر  قسمت های 
 Gray Level Co-occurrence( یا با اصطالح GLCM هم رخداد تکیه دارند؛ توصیفگرهای بافت  موسوم به
این  در  است.  کرده  تشریح  را  ها  آن  ای  مقاله  در سال 1973]11[ طی  هارلیك  که  Matrix( هستند 

تحقیق با محاسبه ماتریس روابط همسایگی پیکسل های تصویر، تعداد 10 پارامتر بافت شامل همبستگی 
، کنتراست ، ناهمگنی ، همگنی ، ممان زاویه ای ثانویه ، انرژی ، حداکثر احتمال ، آنتروپی ، میانگین  و 
واریانس  به منظور استخراج بافت مورد محاسبه قرار گرفته اند. برای این منظور پارامترهای مورد اشاره در 
 VH و VV چهار اندازه پنجره   مختلف شامل ابعاد 5*5، 7*7، 9*9 و 11*11 برای هر دو باند قطبشی
به اجرا درآمده و بهترین عملکرد از میان ابعاد موجود جهت دستیابی به دقیق ترین نتایج انتخاب شده 

است. در جدول )2( روایط ریاضی این توصیفگرها آورده شده است.

جدول 2: توصیفگرهای بافت تصویر ]11[

رابطه ریاضی گر بافتتوصیف

Correlation= Correleation

Contrast= Contrast

Dissimilarity= Dissimilarity

Homogenity= Homogenity

ASM= 
Angular Second 

Moment

Energy= Energy

MP= Max {P )i,j(} Maximum Probability

Entropy= Entropy

Mean= Mean

Variance= Variance
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در شکل )3( یك نمونه از شاخص های بافت اعمال شده مشاهده می شود.

2-5  الگوریتم  طبقه بندی
جنگل تصادفی یك روش یادگیری ترکیبی برای دسته بندی، رگرسیون می باشد که بر اساس ساختاری 
متشکل از شمار بسیاری درخت تصمیم، بر روی زمان آموزش و خروجی کالس ها )کالس بندی( یا برای 
پیش بینی های هر درخت به شکل مجزا، کار می کنند. جنگل های تصادفی برای درختان تصمیم که در 
بهتر  معموال  تصادفی  جنگل  عملکرد  هستند.  مناسب  می شوند،  برازش  بیش  دچار  آموزشی  مجموعه 
نخستین   .]12[ دارد  بستگی  هم  داده  نوع  به  تا حدی  عملکرد  بهبود  این  اما  است،  تصمیم  درخت  از 
از روش زیرفضاهای تصادفی  با بهره گیری  برای جنگل های تصمیم تصادفی را »تین کم هو«  الگوریتم 

پدیدآورد]13[ و نسخه های بعدی آن توسط لیو بریمن ارتقا یافت ]4[.
جنگل تصادفی به دلیل انتخاب زیرمجموعه تصادفی برای تولید هر یك از درخت های تصمیم طبقه بندی 
بهتری  تعمیم  قابلیت  باعت  دارد که  بگینگ  به روش  نسبت  باالتری  پذیری  انعطاف  با  پایه  کننده های 
می گردد ]27[. دسته ای از نمونه ها که در آموزش درختان و در فرآیند کیسه بندی انتخاب نمی شوند، 

VH و VV با ابعاد پنجره 5*5 برای شهر اردبیل برای قطبش های GLCM شکل 3: تصاویر بافت
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شکل 4: نمونه های آموزشی مربوط به کالس بندی تصاویر

این  می شوند.  نامیده   )OOB( کیسه  از  خارج  الگوهای  که  می شوند  زیرمجموعه هایی  از  بخشی  شامل 
قسمت در روش جنگل تصادفی می تواند برای ارزیابی عملکرد مدل مورد استفاده قرار گیرد]21[. این 
خطا بدون بایاس است]4[  و می تواند به منظور ترسیم رابطه بین خطای کالس بندی و تعداد درخت 

استفاده شود.]10[.

2-5-1   نمونه های آموزشی 
به منظور دستیابی به دقت مناسب در اجرای طبقه بندی و پردازش تصاویر SAR، نمونه های آموزشی با 
توزیع و فراوانی بهینه از سطح منطقه مورد مطالعه جمع آوری گردید. برای این منظوراز تصاویر پایه گوگل 
ارث منطقه با قدرت تفکیك مکانی باال استفاده شده است. کارایی تصاویر گوگل ارث در بحث طبقه بندی 
تصاویر و ارزیابی دقت آن ها، در تحقیقاتی چون ]15[ مورد صحت سنجی قرار گرفته و تایید شده است.  
در مجموع 3908  نمونه از سطح منطقه مورد مطالعه به صورت نقطه ای و مبتنی بر پیکسل های همگن 
در ارتباط با کالس های اراضی مورد مطالعه استخراج شد. از مجموع نمونه های برداشت شده، 2736 نقطه 
)70 درصد( به عنوان نمونه های آموزشی طبقه بندی و 1172 نقطه )30 درصد( نیز به عنوان نمونه های 
مورد استفاده در اعتبارسنجی نتایج در هر کالس به کار گرفته شده است. شکل )4( نمونه های تعیین 
شده برای منطقه مورد مطالعه برروی عکس نقشه شهر مشخص شده است، نقاط قرمز رنگ مناطق ساخته 

شده و نقاط سیاه رنگ سایر کالس های کاربری را شامل می شوند.
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2-6   شاخص های صحت سنجی  
و  مکان مبنا  داده های  از  که  است  مطالعه ای  هر  در  کلیدی  بخش  یك  اعتبارسنجی  یا  صحت  ارزیابی 
تصاویر ماهواره ای استفاده می کند. این ارزیابی بنا به دالیل متعددی همچون درك نقاط قوت و ضعف 
تحلیل و رفع خطا، امکان مقایسه کمی و کیفی روش های تحلیلی و قابلیت استفاده از اطالعات حاصل از 
تجزیه وتحلیل داده ها در فرآیندهای تصمیم گیری از اهمیت زیادی برخوردار است ]6[. در تحقیق حاضر 
ماتریس خطا  از  این منظور،  برای  است.  انجام گرفته  ارزیابی صحت  استفاده،  مورد  ارزیابی روش  برای 
استفاده شده و پارامترهای مختلفی هم چون صحت کلی، ضریب کاپا ، دقت کاربر  و دقت تولیدکننده  

استخراج گردیده است. 

3  نتایج و بحث 

3-1  نتایج پیش پردازش تصاویر
پس از اعمال فیلترها و کاهش نویزهای تصاویر و سپس ثبت هندسی آن ها؛ تصاویر مربوط به شدت و 
کوهرنسی که به ترتیب از داده های فرمت GRD  و SLC بدست آمده اند در  شکل )5( مشاهده می شود.

شکل 5: تصاویر SAR تصحیح شده شهر اردبیل )تصاویر باالیی مربوط به کوهرنسی در دو قطبش VV و VH و 

)VH و VV تصاویر پایینی مربوط به شدت در دو قطبش
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3-2   نتایج مربوط به توصیفگرهای بافت تصویر
در  متفاوت  باندهای قطبشی  در  مطالعه  مورد  برای محدوده   )GLCM( بافت  استخراج شده  ویژگی های 
شکل های زیر نشان داده شده است. در شکل)6( ویژگی های بافت تصویر در قطبش VV قطبش VH برای 
شهر اردبیل نمایش داده شده است. همان طور که در شکل های مذکور قابل مشاهده است، ده ویژگی بافت 
استخراج شده از تصاویر در دو قطبش مورد مطالعه از ارزش مقادیر یکسان درجات خاکستری برخوردار 
نیست و بررسی ها نشان می دهد که در قطبش VV مقادیر واریانس، کنتراست و تا حدی میانگین در هر 
دو تصویر شهر اردبیل دارای بازه بزرگ تر و متنوع تری نسبت به سایر ویژگی های محاسبه شده می باشد. 
مقادیر باالتر در تصاویر که به رنگ روشن  نمایش داده شده است، به استثنای سه مورد از ویژگی ها شامل 
آنتروپی، عدم شباهت و کنتراست همگی به وضوح مناطق ساخته شده شهری را به نمایش گذاشته است 
و در مقابل، تن های خاکستری تیره  رنگ در هفت ویژگی بافت مشخصٌا اراضی مرطوب و پوشش گیاهی 
را که در کالس اراضی ساخته نشده جای می گیرند؛ نشان داده است. بافت تصویری در قطبش VH در 
مقایسه با قطبش VV کمی متفاوت تر بوده است به گونه ای که وضوح نمایش درجات خاکستری مربوط به 
اراضی ساخته شده تا حدودی بهتر بوده و تمایز اراضی ساخته شده با سایر اراضی به خوبی نمایان گردیده 
است، اما از طرفی کماکان در سه ویژگی بافت شامل آنتروپی، عدم شباهت و کنتراست وجه تشابه اراضی 
مورد مطالعه با یکدیگر نسبتٌا باال بوده و این امر وضوح تشخیص بافت عوارض زمینی را تحت الشعاع خود 

قرار داده است.   
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شکل 6: ویژگی های بافت تصویر برای قطبش های VV و VH برای شهر اردبیل

3-3  نتایج الگوریتم  طبقه بندی
طبقه بندی تصاویر مورد استفاده با استفاده از مدل جنگل تصادفی انجام شد. بدین منظور در ویژگی های 
بافت تصویر؛ اندازه پنجره های 5*5 - 7*7 - 9*9 و 11*11 مورد بررسی قرار گرفت. در مورد استفاده 

از تصاویر قطبش های مختلف نیز سه رویکرد پیگیری شد:
VV آموزش و ارزیابی مدل با استفاده از تصاویر قطبش -

VH آموزش و ارزیابی مدل با تصاویر قطبش -
 VH و VV آموزش و ارزیابی مدل با ترکیب دو قطبش -

طبق نتایج بدست آمده؛ در جدول )3( که نتایج ارزیابی مناسب ترین طبقه بندی ها آورده شده است. 
در مدل جنگل تصادفی، تصاویر مربوط به قطبش های ترکیبی VV-VH دقت باالتری ارائه کرده اند. بر 
این اساس  برای شهر اردبیل با ابعاد پنجره 9*9 و قطبش ترکیبی، ضریب کاپا 0.867 بدست آمده است. 
تحلیل نمودار حاصله چنین مشخص نموده است که اوالً ضریب دقت طبقه بندی در باندهای پوالریزه 
تلفیقی )VV-VH( همواره باالتر از باندهای تك پوالریزه )VV یا VH( بوده که این امر می تواند اهمیت 
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جدول3: نتایج  طبقه بندی مدل RF برای قطبش های مختلف

فرآیند برداشت تصاویر SAR را در استخراج مناطق ساخته شده شهری بیان کند که ترکیبی از کاربرد 
باندهای صعودی و نزولی در قطبش های مختلف می تواند روند طبقه بندی و ارزیابی را تا حد زیادی بهبود 
ببخشد. از طرفی مطابق نتایج، پنجره های پردازشی به ابعاد 11*11 و 9*9 همواره دقت باالتری را نسبت 
بر کیفیت  پردازشی  پنجره  افزایش سایز  با  نموده اند که می توان گفت  ارائه  پنجره 7*7 و 5*5  به دو 

طبقه بندی نیز افزوده شده است.

در شکل )7( نقشه های خروجی مربوط به طبقه بندی تصاویر قطبش ترکیبی )VV-VH( برای اندازه های 
مختلف پنجره های پردازشی مشاهده می شود.

KC OA UA PA کالس ابعاد پنجره قطبش

0.796 89.81
91.02 89.41 ساخته شده

11*11 VV
88.54 90.26 ساخته نشده

0.843 92.12
97.07 87.65 ساخته شده

11*11 VH
87.68 97.08 ساخته نشده

0.867 93.38
96.99 90.53 ساخته شده

9*9 VV-VH
89.74 96.72 ساخته نشده
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شکل 7: نقشه طبقه بندی اراضی شهر اردبیل با روش RF در قطبش VV-VH )شماره 1: سایز 5*5؛ شماره 2: 

سایز 7*7؛ شماره 3: سایز 9*9 و شماره 4: سایز 11*11(

یافته های تحقیق حاکی از این است که تصاویر پوالریمتریك به طور مستقل توانایی شناسایی و استخراج 
مناطق ساخته شده را با صحت مطلوبی، حتی در محیط های  پیچیده شهری دارا هستند. شکل )8( نمودار 

مقایسه ضریب کاپا )Kc( دقت کلی )OA( برای طبقه بندی های انجام شده را نشان می دهد.
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 RF شکل8:  نمودار مقایسه ارزیابی دقت کلی )چپ( و ضریب کاپا )راست( برای طبقه بندی الگوریتم

4  جمع بندی و نتیجه گیری
تحلیل نقشه های حاصله چنین نمایان ساخته است که  دقت استخراج عوارض به لحاظ درصد تطابق 
مکانی در حالت کلی باال بوده است. بر این اساس، برای شهر مورد مطالعه، بیشترین ناهمگنی عمده در 
انطباق فضایی پیکسل های  ارزیابی  سه منطقه روستایی در حاشیه محدوده شهری ثبت گردیده است. 
طبقه بندی شده با مدل RF چنین مشخص نموده است که در برخی مناطق، باند قطبشی VV در سه 
پنجره پردازشی 5*5، 7*7 و 9*9 اراضی از نوع ساخته نشده که عمدتاً دربرگیرنده اراضی دیم و خاك 
لخت بوده است را به اشتباه در طبقه ساخته شده قرار داده است، اما در مقابل پنجره 11*11 عملکرد 
مطلوبی در این زمینه داشته و توانسته است که مناطق ساخته شده را به خوبی استخراج کند. همچنین 
باندهای قطبشی VH و VV-VH نیز در این ارتباط به خوبی عمل نموده اند. از طرفی در بعضی مناطق، 
هر چهار پنجره باند VV برای شهر اردبیل نتایج دقیقی ارائه ننموده،و تعدادی از اراضی ساخته نشده و 

VV- و VH( یا اراضی بایر شهری را به عنوان ساخته شده نشان داده اند، اما هر چهار پنجره دو باند دیگر
VH( در این راستا به خوبی عمل نموده اند. عواملی هم چون تراکم و بافت متراکم ساختمان ها و پوشش 

گیاهی و زراعی بر میزان دقت و صحت طبقه بندی ها تاثیرگذار بوده است و باعث عدم تفکیك کالس 
های ساخته شده و ساخته نشده شده است. با این وجود قطبش ترکیبی VV-VH  به دلیل ارائه اطالعات 
کاملتر به وضوح باعث افزایش دقت طبقه بندی شده است. نکته قابل توجه در این زمینه ابعاد پنجره های 
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پردازشی به کار رفته در طبقه بندی تصاویر بوده که با افزایش ابعاد پنجره بر دقت و اعتبار پردازش ها 
نیز افزوده شده است. از طرف دیگر الگوریتم جنگل تصادفی به دلیل ماهیت عملکردی خو؛ در مجموعه 
داده هایی با ویژگی های بیشتر، نتایج مورد قبولی می تواند ارائه کند. محققان دیگری چون ]8[، ]14[، 
]20[ و ]3[ نیز در تحقیقات خود به کارایی و توانایی الگوریتم جنگل تصادفی در بحث طبقه بندی تصاویر 

SAR اشاره کرده اند.

پیشنهاد می شود در مطالعات آتی در این زمینه؛ از مدل های یادگیری عمیق )Deep Learning( برای 
طبقه بندی تصاویر راداری در قطبش های مختلف استفاده شود.
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