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 چکیذه

ديٌبهيه ثَدى يىي اص ٍيظگي ّبي هْن هٌبعك ؿْشي اػت وِ ثِ تجغ آى ًيبصهٌذي ثِ اعالػبت ثشٍص ٍ دليك اص تغييشات ؿْشي ثشاي هدذيشيت   
َّايي ٍ هبَّاسُ اي دس گؼتشُ ٍػيؼي اص خولِ هذيشيت ثحدشاى  هٌبثغ ؿْشي سا هغشح هي ػبصد. ثٌبثشايي تـخيق خَدوبس ػَاسم ؿْشي دس تلبٍيش 

كدل  ٍ ثشًبهِ سيضي ؿْشي اص اّويت صيبدي ثشخَسداس اػت. دس تحميك حبضش ػؼي ؿذ تب ثب اػتخشاج ػبختوبى ّب ثب سٍؽ  ؿيءگشا ٍ اسصيبثي دلت حب
اختِ ؿَد وِ ّن  اص دلت ثباليي ثشخَاسد ثبؿذ ٍ اػتخشاج ػَاسم اص عجمِ ثٌذي ثِ هؼشفي ؿبخق ّبي ثْيٌِ ثشاي اسائِ چبسچَثي ًيوِ اتَهبتيه پشد

ْجدبد  ؿْشي اص تلبٍيش هبَّاسُ اي سا دس ووتشيي صهبى هيؼش ػبصد. فشآيٌذ اًدبم تحميك هجتٌي ثش سٍؽ پشداصؽ ؿيء گشا ػىغ َّايي تْيِ ؿذُ ثدب پ 
دس اسائِ اًَاع الگَسيتن ّب ٍ ايدبد الگَّبي پشداصؽ ًيوِ خَدودبس اػدتفبدُ   دس ؿْش ٍسصلبى اػت. دس ايي ساػتب، اص لبثليت تىٌيىْبي پشداصؽ ؿيء گشا 

، ثخؾ ثٌذي ؿذُ ٍ ػپغ ثب الگَسيتن تمؼين ثٌذي چٌذ هتغيشُ هَسد تدضيِ تحليل لشاسگشفت. عجمِ 80ؿذُ اػت. ثشاي ايي هٌظَس تلبٍيش ثب هميبع 
ئَهتشي ٍ هىبًي اًدبم ؿذُ ٍ دلت حبكلِ ثب اػتفبدُ اص ًمبط وٌتشل هَسد اسصيبثي لشاس الگَسيتن ط 10ثٌذي والع ّب ثب ثشسػي آػتبًِ ّب وبسآهذ ثشاي 

ٍ ضدشيت   0.94ضدشيت وبپدبي   ، %97گشفت. دسساػتبي ػٌدؾ وبسآهذي سٍؿْبي پشداصؽ ؿيءگشا، ًتبيح ًـبى هي دّذ وِ ؿبخق ؿىل ثب دلت 
شاج ػبختوبًْبي ؿْشي ثشخَسداس ّؼتٌذ. ًتبيح ايي تحميك دساسائِ پبساهتشّبي اص لبثليت هَثشي ثشاي اػتخ 0.96ضشيت وبپبي ، %98سٍؿٌبيي ثب دلت 

يضاى ٍ وبسآهذ ثشاي اػتخشاج اًَاع ػَسام ؿْشي اص وبسثشدّبي هتؼذدي ثشخَسداس ثَدُ ٍ ػالٍُ ثش هتخلليي ػٌدؾ اص دٍس، هي تَاًذ ثشاي ثشًبهِ س
 ول ثشسػي تغييشات ؿْشي اص لبثليت ثباليي ثشخَسداس ثبؿذ.  تلوين گيشاى ؿْشي دس ساػتبي ؿٌبػبيي ػبخت ٍ ػبصّب ٍ دس 

 ؿْش ٍسصلبى ، اسصيبثي كحت، پشداصؽ ؿيءگشا، : اػتخشاج ػبختوبى ّبي ؿْشيواصگاى کلیذی

 

 هقذهه

يك، اص عشفي سؿذ ٍ تَػؼِ پبيذاس ًيض ًيبصهٌذ اعالػبت دل اعالػبت هىبًي دس ّش وـَسي صيشػبخت تلوين گيشي ّبي والى ثَدُ ٍ
ثِ سٍص ٍ لبثل اعويٌبى اص هٌبعك ؿْشي ٍ غيش ؿْشي هي ثبؿذ. ثب گؼتشؽ ػلَم فتَگشاهتشي ٍ ػٌدؾ اص دٍس ٍ دس دػتشع لشاس گشفتي 

عيف ٍػيؼي اص دادُ ّبي هىبًي دس دػتشع ػلَم هختلف لشاس گشفتِ اػت. ، تلبٍيش هبَّاسُ اي ٍ َّايي ثب لذست تفىيه ّبي هختلف
بٍيش هبَّاسُ اي ٍ َّايي  گشّي اص هـىالت هىبى سا ثبص هي وٌٌذ وِ ثتَاًين اعالػبت ٍ ػَاسم هَخَد دس آى ّب صهبًي تل، ثب ايي حبل

سا اػتخشاج وٌين. اػتخشاج ٍيظگي ّبي ؿْشي اص تلبٍيش هبَّاسُ اي ٍ ػىؼْبي َّايي ثب تفىيه هىبًي ثبال، يىي اص تىٌيه ّبي هْن 
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س ثشًبهِ سيضي ؿْشي، ًمـِ ثشداسي، هذيشيت ثحشاى ٍ ثشٍصسػبًي ػيؼتن اعالػبت ػٌدؾ اص دٍس اػت وِ وبسثشدّبي صيبدي د
پيچيذگي ػَاسم ؿْشي هَخت تَػؼِ الگَسيتن ّبي خذيذي دس دِّ ّبي اخيش ؿذُ اػت.  .(Erener,2013: 397-408)خغشافيبيي  داسد 

، چِ تلبٍيش هبَّاسُ اي ٍ يب ػىؼْبي َّايي، تفىيه ثبالثؼيبسي اص الگَسيتن ّبي پشداصؽ تلَيش ثيبًگش آى ّؼتٌذ وِ تلبٍيش ثب لذست 
ثِ ؿٌبػبيي ػَاسم ؿْشي ووه هي وٌٌذ اهب ايٌىبس ثِ دليل تغييشات عيفي ٍ هىبًي ثبالي آى ّب دؿَاس اػت. ػَاهل صيبدي ثش 

فلض ، آخش، ِ : خٌغ ػغح ) خبنؿٌبػبيي ؿيء اص عشيك تلَيش هبَّاسُ اي ثب تفىيه هىبًي ثبال دس هحيظ ؿْشي تبثيش هي گزاسد. اص خول
هَاًغ اص خولِ ػبيِ ٍ يب ٍيظگي ّبي هدبٍستي ٍ دس ًْبيت ػٌدٌذُ ٍ يب ، هبسوت ّب ٍ يب هيبديي (، اؿيبء هتحشن ٍ پَيب ) هبؿيي ّب، (

، اج وشدػَاهل هحيغي.  ايي ػَاهل تَػؼِ ٍ ثؼظ يه سٍؽ ولي سا وِ ثتَاى اص عشيك آى ػَاسم سا اص اًَاع هختلف تلَيش اػتخش
 (.Erener,2013:397-408; Bedawi and Kamel,2011: 307-316; Liu and Prinet,2005; ; Theng,2006: 255-259)دؿَاس هي ػبصًذ

هحممبى سا ثش ، ّضيٌِ ٍ صهبى وِ دس ديديتبل ػبصي دػتي اؿيبء ؿْشي ؿشوت داسًذ، ػَاهلي هبًٌذ ًيبص ثِ ًيشٍي وبس هبّش، تالؽ يذي
ّبي خَدوبس ثشاي اػتخشاج ػَاسم ايدبد وٌٌذ وِ ػشػت سا افضايؾ ٍ توبهي هٌبثغ هَسد ًيبص سا وبّؾ دّذ آى داؿت وِ سٍؽ 

(Aytekin et al.,2012 : 2152-2177 .) 

سٍؽ ّبي هتفبٍتي ثشاي عجمِ ثٌذي ثيبى ؿذُ وِ اص ثيي آًْب هيتَاى ثِ سٍؽ ّبي ؿي گشا ثِ ػٌَاى وبسآهذ تشيي سٍؽ ّب اؿبسُ 
ػالٍُ ثش اعالػبت عيفي اص اعالػبت هىبًي ًيض ثشاي ؿٌبػبيي اػتفبدُ هي وٌذ ٍ ّويي اهش دلت عجمِ ثٌذي سا ثبال هي ثشد. وشد چشا وِ 
اهىبى اسصيبثي دلت عجمِ ثٌذي اص ديگش هضايبي ايي سٍؽ ثِ ؿوبس هي سٍد وِ هَخت ؿٌبػبيي ػَاهل تبثيش گزاس دس دلت ، ػالٍُ ثش ايي

تحميك حبضش ، ٍ هيضاى ػذم لغؼيت ًتبيح هـخق ٍ هيتَاى دس خْت وبّؾ آى ّب گبم ثشداؿت. اص ايي سٍعجمِ ثٌذي ؿذُ ٍ اص ايي س
ػؼي داسد تب ثب ثْشُ گيشي اص لبثليت ّبي سٍؿْبي ؿيءگشا ًؼجت ثِ اػتخشاج دليك ػبختوبى ّبي ؿْشي اص عشيك پبساهتشّبي هٌبػت  

دس ايي ساػتب  ّذف اػبػي تحميك هزوَس دػت يبثي ثِ ايي پشػؾ   لشاس دّذ.الذام ًوَدُ ٍ دلت حبكل اص آى ّب سا هَسد كحت ػٌدي 
اكل يبػت وِ وذام يه اص الگَسيتن ّبي ؿيء گشا اهىبى ؿٌبػبيي دليك ػَاسم ؿْشي سا اص ػىؼْبي َّايي ثب تفىيه هىبًي ثبال سا 

 فشاّن هي آٍسد ٍ ػغح اػتوبد پزيشي ثِ ًتبيح ًْب چگًَِ اػت؟ 

 پیؾینه تحقیق

ؿبفش فبصي ثشاي تحليل ػذم لغؼيت هىبًي ٍ -سٍيىشد خذيذي اص تئَسي دهپؼتش "( دس همبلِ اي تحت ػٌَاى 2017يضي صادُ )ف
( OBIA) ثِ هؼشفي سٍؿي خذيذ ثشاي اسصيبثي كحت پشداختِ اػت وِ اص تحليل ؿيءگشا" اسصيبثي كحت عجمِ ثٌذي ؿيءگشاي تلَيش 

ش اّش ٍ هٌغمِ اػىَ اػتفبدُ ٍ ًـبى دادُ اػت وِ ايي سٍؽ هيتَاًذ ثِ عَس هَثش دس اسصيبثي ثشاي تْيِ ًمـِ پَؿؾ صهيي ٍ وبسثشي ؿْ
اػتخشاج ػبختوبى ثب سٍؽ ؿيء  "دس پظٍّـي تحت ػٌَاى  (2012) كحت هىبًي ثشاي تحليل ؿيءگشا اػتفبدُ ؿَد. ػغبسصادُ ٍ هَهٌي

ـخيق لَي ٍ خَدوبس ػبختوبى ّب پيـٌْبد هي وٌٌذ وِ دس آى ّن اص يه سٍؽ خذيذ ثشاي ت "گشا اص تلبٍيش هبَّاسُ اي ثب ٍضَح ثبال
 دس يه هٌغمِ ؿْشي اكفْبى اػتفبدُ ؿذُ اػت. QuickBirdٍيظگي ّبي پبيذاس ٍ ّن هتغيش اػتفبدُ وشدُ اًذ. دس ايي پظٍّؾ اص تلَيش 

Grinias ( دس تحميمي تحت ػٌَاى 2016ٍ ّوىبساى )"  عجمِ ثٌذي هجتٌي ثشMRF 1 ثشاي ؿٌبػبيي  2ِ ثٌذي ًظبست ًـذٍُ عجم
سٍؽ خذيذي سا ثشاي ؿٌبػبيي ػَاسم ؿْشي اسائِ  "ػبختوبى ّب ٍ خبدُ ّب دس هٌبعك ؿْشي اص تلبٍيش هبَّاسُ اي ثب ٍضَح ثبال 

بدُ اي وشدًذ وِ اص الگَسيتن ّبي تمؼين ثٌذي هجتٌي ثش هذل هيذاى تلبدفي هبسوَف ثشاي پيـٌْبد سٍؿي خذيذي ثشاي تىويل ؿجىِ خ
اؿبسُ هي وٌذ وِ ثشاي  "پشداصؽ ؿيءگشا تلبٍيش ثشاي ػٌدؾ اص دٍس "( دس همبلِ اي ثب ػٌَاى 2010) Blaschke اػتفبدُ ؿذُ اػت.

سٍؽ ّبي هتفبٍتي هغشح ؿذُ اػت وِ ّش يه ًمبط ضؼف ٍ ثشتشي  اػتخشاج اعالػبت وبسثشي اساضي اص تلبٍيش سلَهي هبَّاسُ اي

                                                      
1 Markov random field 
2 Unsupervised classification 
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ي صهيٌِ سٍؽ ّبي ؿيءگشا ثِ دليل ثْشُ هٌذي اص الگَسيتن ّبي داًؾ پبيِ تَاًؼتِ اػت ثش ضؼف سٍؽ ّبي خبف خَد سا داسًذ. دساي
 پيىؼل پبيِ غلجِ وٌذ.

 هثانی نظزی

( وِ 23-43: 1399عجمِ ثٌذي يىي اص هْوتشيي سٍؽ ّبي اػتخشاج اعالػبت اص تلبٍيش ػٌدؾ اص دٍس اػت )ػغبسچي ٍ ّوىبساى، 
ًمـِ ّبي وبسثشي ٍ ًمـِ ي تغييشات سا هي دّذ )حذادي ٍ ، يذ اًَاع اعالػبت اص لجيل ًمـِ ّبي پَؿـيثِ وبسثشاى اهىبى تَل

:  1391، (. دس حميمت عجمِ ثٌذي يه ًگبؿت اص فضبي چٌذ عيفي ثِ فضبي ػَاسم اػت) فبعوي ٍ سضبيي33-50: 1388ّوىبساى،
ي ّبي هختلفي ٍخَد داسد اص خولِ آًْب هي تَاى ثِ هبؿيي ثشداس سٍؿْبي عجمِ ثٌذ، (. ثشاي اػتخشاج ػَاسم ؿْشي اص تلَيش173

ٍ عجمِ ثٌذي ؿيء گشا   4عجمِ ثٌذي دسخت ّبي تلوين گيشي،  3عجمِ ثٌذي ؿجىِ ّبي ػلجي، 2، عجمِ ثٌذي حذاوثش احتوبل1پـتيجبى
دس سٍؽ ّبي هؼوَلي . (Duro et al.,2012:259-272; Pal and Mather,2003:556 ; Otukei and Blaschke,2010:27-31)اؿبسُ وشد 5

عجمِ ثٌذي ثش اػبع اسصؽ ػذدي ّشيه اص پيىؼل ّب اًدبم هي ؿَد. تَاًبيي ايي سٍؽ ّب دس عجمِ ثٌذي تلبٍيش هبَّاسُ ، 6پيىؼل پبيِ

عيفي ثب  اعالػبت، اهب دس سٍؽ عجمِ ثٌذي ؿيء گشا هحذٍد هي ثبؿذ، اي ٌّگبهي وِ اؿيبء هتفبٍت اعالػبت عيفي هـبثْي داسًذ
( ٍ پيىؼل ّب ثش اػبع ؿىل، 23-43: 1399ػغبسچي ٍ ّوىبساى، ؛ 117-127: 1395اعالػبت هىبًي ادغبم گشديذُ )اخبلي ٍ خضائي،

ؿذُ ٍ عجمِ ثٌذي تلَيش ثشاػبع ايي ثخؾ ّب اًدبم  7ثبفت، تي خبوؼتشي دس ػغح تلَيش ثب هميبع هـخق ثخؾ ثٌذي

اػتَاس اػت ٍ اسصؽ ػَاسم سا ثِ اسصؽ فبصي  8(. ايي ًَع اص عجمِ ثٌذي ثشاػبع هٌغك فبصي73-84: 1388هيـَد)فيضي صادُ ٍ ّاللي ،

(. دس ايي ساػتب سٍؽ ّبي 73-84: 1388)ثيي كفش ٍ يه( ثب دسخِ ػضَيت هؼيي ثشاي ّش والع تجذيل هي وٌذ. )فيضي صادُ ٍ ّاللي ،
ِ اػت ثشضؼف سٍؽ پيىؼل پبيِ دساػتفبدُ ًىشدى اص اعالػبت ٌّذػي ؿيء گشا ثِ خْت ثْشُ هٌذي اص الگَسيتن ّبي داًؾ پبيِ تَاًؼت

 (.Blaschke,2010:7 , Dragut et al.,2012:25)ٍ ثبفتي اخؼبم غلجِ وٌذ 

 روػ ؽناعی تحقیق

سٍؽ ّبي پظٍّؾ ػوذتب ثش اػبع هبّيت هَضَع ٍ اّذاف ّش پظٍّؾ تٌظين هي ؿَد. دس ايي تحميك سٍؽ تَكيفي ثشاي ثيبى 
 اػتفبدُ خَاّذ ؿذ. eCognition ػٌبدي ٍ ثشاي تدضيِ ٍ تحليل سٍاثظ اص سٍؽ ّبي ؿيء گشا دس ًشم افضاساعالػبت ا

 هزاحل پزداسػ ؽیء گزا 

 تخؼ تنذی 

ثخؾ ثِ هؼٌبي گشٍّي اص پيىؼل ّبي ّوؼبيِ دس داخل يه ًبحيِ اػت وِ ؿجبّت ) هبًٌذ اسصؽ ػذدي ٍ ثبفت ( هْوتدشيي هؼيدبس   
(. ثخؾ ثٌذي تلَيش اٍليي هشحلِ دس فشآيٌذ عجمِ ثٌذي ؿيء گشاػت ودِ ويفيدت   1387، صادُ ٍ حبخي هيشيهـتشن آى ّبػت )فيضي 

پبساهتشّبي تبثيش گزاس دس ثخؾ ثٌذي ػجبستٌدذ اص : تؼيديي    .(Janson & Ma,2020:1-9)ًتبيح آى دس هيضاى دلت هشاحل ثؼذ تبثيشگزاس اػت 
ي سًگ ٍ ؿىل اخؼبم ثؼتگي داسد ٍ ضشيت فـشدگي يب ًشهي وِ هتٌبػت ثب ثبفت ٍ ضشيت سًگ يب ؿىل وِ ثِ يىٌَاخت، هميبع هٌبػت

                                                      
1 Support Vector Machines 
2 Maximum Likelihood Classifiers 
3 Neural Networks Classifiers 
4 Decision Trees Classifiers 
5 Object Based Image Classification 
6 Pixel base 
7 Segmentation 
8 Fuzzy logic 
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 ,.Comert & Kaplan , 2018 :7-10 , Oruc et al.,2004 :1, Dervisoglu et al  ) ٍيظگي ّبي ٌّذػي ػَاسم صهيٌي تؼييي هدي ؿدَد  

2020 :213-220 .)      

 عاخت کالط 

 eCognition ع ثش سٍي تلَيش هَسد ًظش اػت. چشا وِ عجمِ ثٌذي دس هحيظ ًشم افضاس  ػبخت وال، هشحلِ ثؼذ اص ثخؾ ثٌذي تلَيش

 هتٌبػت ثب ؿشايغي اػت وِ هفؼش ثشاي ّش والع تؼشيف هي وٌذ

 نوونه های آهوسؽی 

 اص عشيك ؿيء ّبي تلَيشي يب ّوبى ثخؾ ّب eCognitionعجمِ ثٌذي ؿيء گشا ًيبصهٌذ ًوًَِ ّبي آهَصؿي اػت وِ دس هحيظ 
: 1386هـخق هي ؿًَذ. عجمِ ؿي ء گشا ًؼجت ثِ عجمِ ثٌذي پيىؼل پبيِ ًيبصهٌذ تؼذاد ًوًَِ آهَصؿي ووتشي اػت )فيضي صادُ ،

103-97 ) 

 انتخاب الگوریتن های هناعة تزای ؽناعایی عاختواى ها

ي سا ثْجَد ٍ پيچيذگي اًتخبة ٍيظگي ّب گبم هْوي دس فشآيٌذ عجمِ ثٌذي هحؼَة هي ؿَد ثِ عَسي وِ ػوىلشد عجمِ ثٌذ
 . (Ma et al.,2017 :51) هحبػجبت سا ثب حزف اعالػبت اضبفي وبّؾ هي دّذ

 . الگوریتم های مورد استفاده در پژوهش 1جذول  
 شاخص ها نام الگوریتم

 ضریة روشنایی 1میانه

 

 انحراف معیار 2مد

 شاخص عدم تقارن 3شکل

 شاخص همسایگی

 ضریة فشردگی

 شکل هندسی منظم

 اخص شکلش

 )هٌجغ:ًَيؼٌذگبى(

 : 4ضزیة روؽنایی

ًحددَُ هحبػددجِ  ّددبيي اص تلددَيش اػددت .ايددي ؿددبخق همددذاس ػددذد سٍؿددٌبيي ثخددؾ هددَسد ًظددش ثددش سٍي تلددَيش ٍ خددضء ٍيظگددي
 ؿبخق فَق ثِ كَست صيش اػت: 

1)  

 

                                                      
1 mean 
2 mode 
3 shape 
4 Brightness 
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ّبي تلَيش هَسد اػتفبدُ ثشاي تؼذاد اليِ Kش تب يه اػت. اػت وِ ثيي كف k، ٍصى سٍؿٌبيي اليِ تلَيش ، 1دس فشهَل ؿوبسُ 

ثِ وبس ثشدُ ؿذُ ثشاي هحبػجِ ثب   kّبي تلَيش ّبي سٍؿٌبيي توبم اليِهدوَع ٍصى هحبػجِ اػت.  


K

k

B

k

B ww
1 ،

اسصؽ ؿذت  ٍ  kت احتوبلي تبسيىي اليِ تلَيش اسصؽ ؿذ ، vاص ػگوٌت  kهيبًگيي ؿذت اليِ ّبي تلَيش  
 (. eCognition Developer 9.0)اػت  kاحتوبلي سٍؿٌبيي اليِ تلَيش 

 :1انحزاف هعیار

ؿبخق اًحشاف هؼيبس، همبديش ؿذت اليِ تلَيش توبم پيىؼل ّبي تـىيل دٌّذُ يه ؿيء سا ثب اػتفبدُ اص ساثغِ صيش هحبػجِ هي 
 وٌذ.

2) 

 

 

 : Pvسا تـىيل هي دٌّذ.  vاص توبم پيىؼل ّبيي اػت وِ يه ؿيء تلَيشي  kاًحشاف هؼيبس هيضاى ؿذت اليِ تلَيش : 
:  Ck (x,y,z,t)، هختلبت پيىؼل Pv ،(x,y,z,t: )تؼذاد ول پيىؼل هَخَد دس  : v ،#Pvهدوَػِ اي اص پيىؼل يه ؿيء تلَيشي 

 eCognition Developerاػت) cثب  kهحذٍدُ اي اص اليِ تلَيش  Crangek( اػت ٍ x,y,z,t)همذاس ؿذت اليِ تلَيش دس پيىؼل 

9.0.) 

 :2ؽاخص عذم تقارى

عدَل ًؼدجي ؿديء تلدَيش دس همبيؼدِ ثدب يده چٌذضدلؼي هدٌظن سا تَكديف هدي وٌدذ. دس ايدي ؿدبخق اص               ، ؿبخق ػذم تمدبسى 
، اػدت  1ٍ  0همدبديش ثديي   ، لدَيشي اختلدبف دادُ هدي ؿدَد    اػتفبدُ هي ؿدَد. همدبديشي ودِ دس ايدي ؿدبخق ثدب اؿديبي ت        3ساثغِ 

 ثِ عَسي وِ اسصؽ همبديش اؿيبيي وِ تمبسى ًذاسًذ افضايؾ هي يبثذ.

3) 

 

Var X ٍاسيبًغ :X ،  ٍاسيبًغ :Y(eCognition Developer 9.0.) 

 :3ؽاخص هوغایگی

ء ّدبي ّوؼدبيِ اػدت. ثدِ ّدش هيدضاى ًدبّوَاسي        اص ٍيظگي ّبي ايدي ؿدبخق چگدًَگي ًدبّوَاسي يده ؿديء ًؼدجت ثدِ ؿدي         
 1تدب ثدي ًْبيدت اػدت ودِ       1ثيـتش ثبؿذ همبديش اختلبف يبفتدِ ثدب اؿديبي تلدَيشي ثيـدتش خَاّدذ ثدَد. همدذاس ايدي ؿدبخق ثديي            

 هحبػجِ هي ؿَد. 9حبلت ايذُ آل آى اػت ٍ اص ساثغِ 

                                                      
1 Standard Deviation 
2 Asymmetry 
3 Border index 
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4) 

 

Bv     عدَل هدشص ؿدي تلدَيش، lv     عدَل يده  ؿدي تلدَيش v ،Wv     ػدشم يده ؿدي تلدَيش v  اػدت(eCognition Developer 

9.0.) 

 :1ضزیة فؾزگی

ٍ اص عشيدك   5ايي ؿدبخق ًؼدجت تدشاون اؿديبي تلدَيشي سا تَكديف هدي وٌدذ. فـدشدگي اؿديبي تلدَيش ثدب اػدتفبدُ اص ساثغدِ               
كدفش ٍ ثدي   تمؼين عَل ٍ ػشم ؿيء ثدش تؼدذاد ودل پيىؼدل ّدب ثدِ دػدت هدي آيدذ. دس ايدي هؼيدبس داهٌدِ ي اسصؽ ػدَاسم ثديي               

 (.eCognition Developer 9.0)ًْبيت اػت وِ دس حبلت ايذُ آل ثشاثش يه اػت

5) 

 

 :2اؽکال هنذعی هنظن

-وٌدذ. همدذاس كدفش ًـدبى    ايي ٍيظگي هيضاى تٌبػت ؿديءّبي تلدَيش سا ثدب يده هؼدتغيل اص ًظدش اًدذاصُ ٍ ًؼدجت تَكديف هدي          

 چگًَگي هحبػجِ ايي ؿبخق ثلَست صيش اػت:دٌّذُ تٌبػت وبهل اػت. ًـبى 1دٌّذُ ػذم تٌبػت ٍ همذاس 

7) 

 

 (.eCognition Developer 9.0)فبكلِ ثيضَي دس يه پيىؼل:    

 :3ؽاخص ؽکل

ّبي ّوَاستش ووتش اػت. ايي ٍيظگي ثب تمؼين وٌذ ٍ همذاس آى دس لجِّب سا تَكيف هيايي ؿبخق هيضاى ّوَاسي ٍ كبفي لجِ ثخؾ 
 گشدد:ايي ؿبخق ثِ ؿيَُ صيش هحبػجِ هي آيذ.ّب ثذػت هيلَيش ثش چْبس ثشاثش سيـِ دٍم هؼبحت آىّبي تعَل لجِ ؿيء

8) 

 
 

-تدب ثدي   1اػدت.همذاس ػدذدي ايدي ؿدبخق ثديي        هدشص هشثدغ ثدب هؼدبحت    :   ، عَل هشص اؿيبي تلدَيش اػدت   :

 (.eCognition Developer 9.0) آى اػتآل حبلت ايذُ 1ًْبيت اػت وِ همذاس 

                                                      
1 Compactness 
2 Rectangular fit 
3 Shape index 
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 1 ارسیاتی صحت 

. اػتجبسػٌدي ًتبيح (Haug et al., 2017 :1-13 )اسصيبثي دلت ػوذتب ثشاي ثيبى دسخِ كحت ٍ دسػتي ًتبيح عجمِ ثٌذي ثىبس هيشٍد 
ػجبستي ديگش يه ًمـِ تب صهبًي  حبكل اص ًمـِ ثشداسي ٍ عجمِ ثٌذي ثشاي اعويٌبى اص لبثل اػتوبد ثَدى آى ّب اهشي ضشٍسي اػت. ثِ

  (.Foody,2002:185-201) وبهل ًيؼت، وِ دلت آى هَسد اسصيبثي لشاس ًگشفتِ ثبؿذ 

 2هاتزیظ خطا 

 سايح تشيي سٍؽ ثشاي ثشسػي آهبسي كحت ًمـِ ّبي عجمِ ثٌذي ؿذُ اػت "هبتشيغ خغب  "يب  3هبتشيغ اختالط

(Foody,2002:185-201)ضشيت  4شاي هحبػجِ ػبيش پبساهتش ّبي اًذاصُ گيشي ّبي كحت، ًظيش كحت ولي. هبتشيغ خغب هي تَاًذ ث ٍ
 (.Congalton and Green,2008:57-58) اػتفبدُ ؿَد 5وبپب

 :صحت کلی

كحت ولي هيبًگيٌي اص كحت عجمِ ثٌذي اػت وِ ًؼجت اؿيبء كحيح عجمِ ثٌذي ؿذُ ثِ خوغ ول اؿيبء هؼلَم سا ًـبى هي دّذ ٍ 
 ش هحبػجِ هيـَد :ثِ ؿشح فشهَل صي

 

 كحت ول عجمِ ثٌذي سا ًـبى OAو ، اػضبي لغشي هبتشيغ خغب Eii، تؼذاد ول اؿيبء هؼلَم N، تؼذاد والع ّب C، دس ايي فشهَل

 (177-202:  1395هيذّذ )فيضي صادُ ٍ ػلوبًي ،

 :ضزیة کاپا 

غ خغب دس اسصيبثي كحت ثِ لحبػ آهبسي تحليل وبپب يه تىٌيه چٌذ هتغيشُ گؼؼتِ ثشاي هـخق وشدى اختالف اػبػي هبتشي
ثشاثش ثب يه ٍ دس عجمِ ثٌذي ّبي وبهال  kاػت. همذاس ضشيت وبپب ثيي كفش تب يه هتغيش اػت. دس عجمِ ثٌذي ّبي وبهال كحيح همذاس 

ثِ هؼٌبي ضؼف عجمِ ثٌذي اػت. ؿبخق وبپب ثِ ؿشح فشهَل صيش هحبػجِ ، هٌفي ثبؿذ Kتلبدفي همذاس آى كفش ٍدس كَستي وِ همذاس 

 :هيـَد

  

  iسديف ّب دس هبتشيغ تؼذاد ،ni تؼذاد هـبّذات دس سديف  iػتَى ما ٍ  iلغش اكلي م سٍيا ،n+i ول هـبّذات سديف  i ػتَى ٍ ام   

 iام ،N ، (177-202:  1395ول هـبّذات اػت )فيضي صادُ ٍ ػلوبًي.  

 هحذوده هورد هطالعه 

ويلَهتش هشثغ  3.160ؿْشػتبى ٍسصلبى يىي اص ؿْشػتبى ّبي اػتبى آرسثبيدبى ؿشلي ثِ هشوضيت ؿْش ٍسصلبى اػت. هؼبحت ؿْش 
ويلَهتشي تجشيض ثب هختلبت خغشافيبيي  75اػت. ايي ؿْشػتبى دس  1395ًفشي ثش اػبع ػشؿوبسي ػبل  5348ثَدُ ٍ داساي خوؼيت  

                                                      
1 Accuracy assesment 
2 Error Matrix 
3 Confusion Matrix 
4 Overall accuracy 
5 Kappa coefficient 
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ثبًيِ عَل ؿشلي ٍالغ ؿذُ اػت. ٍسصلبى ثب لشاس گشفتي ثش سٍي  0دليمِ ٍ  5دسخِ ٍ  47ثبًيِ ػشم ؿوبلي تب  24دليمِ ٍ  14سخِ ٍ د 38
سٍي ٍ آّي هي ثبؿذ لزا اص ؿْشّبي هْن ، ّيوبليب داساي اًذيغ ّبي هتؼذد عال ٍ هغ ٍ ػٌبكش فلضي ديگشي ًظيش ػشة _ووشثٌذ آلپ

 ى ؿشلي ثِ ؿوبس هي سٍد.ٍ هؼذًي اػتبى آرسثبيدب
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

                            

 یافته های پضوهؼ و تجشیه تحلیل

 تخؼ تنذی تصویز

ثخؾ ثٌدذي هٌغمدِ هدَسد هغبلؼدِ ثدب اػدتفبدُ اص الگدَسيتن تمؼدين ثٌدذي چٌدذ هتغيدشُ  دس لبلدت هميدبع ّدبي هختلدف ًـدبى                 
ثدِ دليدل اػدتخشاج ثلدَن ّدبي ٍاحدذ ثدِ كدَست هٌؼددن تدش             80هميدبع  ، بدادُ ؿذُ اػت وِ ثدش اػدبع تدشثدِ ٍ آصهدَى ٍ خغد     

ثددشاي پددبساهتش ضددشيت  0.6ثددشاي پددبساهتش ؿددىل ٍ  0.4ػددبختوبى ّددب اًتخددبة ؿددذُ اػددت . ّوچٌدديي ػددذد   ثددشاي ثخددؾ ثٌددذي
  فـشدگي دس ًظش گشفتِ ؿذُ اػت .

 

 
 

 

 

 با مقیاس های متنوع )منبع:نویسنذگان(بخش بنذی : انواع  2شکل 

 288)ث( مقیاس  ; 108)ت( مقیاس  ; 08)پ( مقیاس  ; 08ب( مقیاس  ; 08)الف( مقیاس 

 )الف( )ب(

 . محذوده مورد مطالعه )منبع : نویسنذگان(1شکل 

 ر فرمت عکس های هوایی با تفکیک مکانی باالتصویر پهباد د)ب(  ;)الف( موقعیت سیاسی    
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 طثقه تنذی تصویز 

ثب اػتفبدُ   eCognitionعجمِ ثٌذي تلَيش دس هحيظ ًشم افضاس ، دس سٍؽ پظٍّؾپغ اص ػبخت والع ّب  ٍ اًدبم هشاحل روش ؿذُ 
آسن  هحيظدس  1ًَيؼي ؿشطاص الگَسيتن ّب ٍ آػتبًِ ّبي هـخق ؿذُ  اًدبم هي گيشد. هشحلِ آػتبًِ  ًَيؼي سا هيتَاى هؼبدل هشحلِ 

، بى ّبي ؿْشي ثب اػتفبدُ اص آػتبًِ ّبي ثذػت آهذُدس ًظش گشفت. خشٍخي ّبي الگَسيتن حبكل اص ؿٌبػبيي ٍ اػتخشاج ػبختو 2هپ
ثِ ػٌَاى ضؼيف تشيي  1ؿبخق ؿىل ٍ ضشيت سٍؿٌبيي ثِ ػٌَاى ثْتشيي )پيـٌْبدي( الگَسيتن ّب ٍ ؿبخق اًحشاف هؼيبس ثبًذ 

 دس صيش اسائِ ؿذُ اػت.   دس لبلت ًمـِ، الگَسيتن
 
 

 

 
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                      
1 Query 
2 Arc map 

 

 0 0.4 0.8 1.2 1.60.2
Kilometers

   µ                       
 ساختمان ها  است را  شد  

                                                      

   Arc-mapو   ecognitionدر هحیط   نوونه خزوجی های حاصل اس اعتخزاج عاختواى ها تا الگوریتن های هنتخة : 3ؽکل  

 1انحزاف هعیار تانذ ب(  ; الف( ؽاخص ضزیة روؽنایی

 

 

 )الف(

 )ب(
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 ارسیاتی صحت 

(  80بثي كحت ثش سٍي عجمِ ثٌذي اص عشيك اًتخبة تؼذادي ًمبط وٌتشل سٍي تلَيش َّايي تمؼين ثٌذي ؿذُ )هميبعػوليبت اسصي
 ًـبى دادُ ؿذُ اػت  3هحذٍدُ اًدبم هيگيشد. ًتبيح حبكل اص ايي فشآيٌذ دس لبلت خذٍل 

 

 . نتایج مرحله ارزیابی صحت طبقه بنذی 2جذول 
 ضشيت وبپب دلت ولي الگَسيتن

 0.72 %84 1اف هؼيبس ثبًذ اًحش

 0.88 %95 2اًحشاف هؼيبس ثبًذ 

 0.92 %96 3اًحشاف هؼيبس ثبًذ 

 DEM 87% 0.74اًحشاف هؼيبس 

 0.84 %94 ضشيت فـشدگي

 0.83 %92 ؿىل ٌّذػي هٌظن

 0.67 %83 ػذم تمبسى

 0.84 %92 ؿبخق ّوؼبيگي

 0.94 %97 ضشيت ؿىل

 0.96 %98 ضشيت سٍؿٌبيي

 ؼٌذگبى()هٌجغ : ًَي

 نتیجه گیزی

ثب تَخِ ثِ ايٌىِ وبسثشي صهيي ّبي ؿْشي پيَػتِ دس حبل تغييش اػت ٍ ؿْشّب ثب سؿذ ثي سٍيِ ٍ پشاوٌذُ سٍثشٍ ّؼتٌذ، لضٍم  
حول ٍ ًمل  ٍ استجبعبت ًمؾ ، ؿٌبػبيي ٍ هىبًيبثي كحيح ػبختوبى ّب دس توبهي اهَس ثشًبهِ سيضي ٍ هذيشيت ؿْشي،  هذيشيت ثحشاى

ي داسد. ثب پيـشفت ػلن ٍ تىٌَلَطي لضٍم اػتفبدُ اص ػٌدؾ اص دٍس ثَيظُ دس هشحلِ ؿٌبػبيي ٍ اػتخشاج ػَاسم ؿْشي اّويت پش سًگ
 فشاٍاى هي يبثذ.

عجمِ ثٌذي تلبٍيش ثش اػبع اعالػبت عيفي داساي هحذٍديت ّبيي اػت وِ ثشاي افضايؾ دلت عجمِ ثٌذي اص سٍؽ ّبي ؿيء گشا 
، ػبختوبى ّبي ؿْشي، ي ؿَد. دس ايي پظٍّؾ اص تلبٍيش َّايي ثب تفىيه هىبًي ثبال اػتفبدُ ؿذ وِ ثَػيلِ آىخْت پشداصؽ اػتفبدُ ه

اًحشاف ، فضبّبي ػجض ؿْشي ٍ ؿشيبى ّبي استجبعي اػتخشاج ؿذًذ. ثشاي اػتخشاج ايي ػَاسم اص الگَسيتن ّبي صيبدي اص خولِ ؿىل
لبلت ًمـِ اسائِ ؿذ. ػوليبت اسصيبثي كحت ثشاي ّش دس ُ گشديذ. ًتبيح اػتخشاج ؿذُ هؼيبس ،ضشيت سٍؿٌبيي ٍؿىل ٌّذػي هٌظن اػتفبد

الگَسيتن هحبػجِ ؿذ وِ ثِ كَست خذٍل ولي اسائِ ؿذ. ضشايت كحت ٍ وبپبي ثبالي الگَسيتن ّب ًـبى اص وبسايي آى ّب دس  10
ضشيت وبپبي ، %98ت سٍؿٌبيي ثب كحت ٍ ؿبخق ضشي 0.94ضشيت وبپبي  ، %97ؿبخق ؿىل ثب كحت  ؿٌبػبيي ػَاسم اػت.

 دس هشتجِ ثْتشيي ؿبخق ّب ثشاي ؿٌبػبيي ػَاسم لشاس گشفتٌذ. 0.96

دس خشٍخي ًتبيح اؿبسُ وشد ثِ عَسي وِ ّش  ثخؾ ثٌذيتَاى ثِ تبثيش وبهال هؼتمين  اص ًىبت هْن ثذػت آهذُ اص تحميك حبضش هي 
ثب تَخِ ثِ دلت دادُ ّبي ػٌدؾ اص ثؼذي ًيض داساي ًتبيح ثْتشي خَاٌّذ ثَد.چِ ايي هشحلِ دليك تش اًدبم ؿَد خشٍخي ّبي هشاحل 

اػتفبدُ اص ايي ًَع دادُ ّب ثِ عَس هثبل هذل استفبع سلَهي دس هغبلؼبت هشثَط ثِ تحليل ػغح صهيي ثؼيبس وبسآهذُ ثَدُ ٍ پيـٌْبد ، دٍسي
فبدُ ؿَد. ػالٍُ ثش ايي اگش ّذف ؿٌبػبيي ػبسضِ اي خبف ثش سٍي هي گشدد دس هغبلؼبت ؿْشي ٍ سٍػتبيي ًيض اص ايي ًَع دادُ ّب اػت

صهيي ثب اػتفبدُ اص سٍؽ ّبي ؿيء گشاػت ثبيؼتي اص تلبٍيش ثب لذست تفىيه ثبال اػتفبدُ وشد چشا وِ تبثيش هؼتميوي دس سًٍذ اػتخشاج 
هشحلِ ػگوٌت ػبصي اػت ٍ پيـٌْبد هي گشدد وِ  ػَاسم داسد. ثب تَخِ ثِ ًتبيح هي تَاى گفت وِ دلت حبكلِ تب حذ صيبدي ٍاثؼتِ ثِ

دسعجمِ ثٌذي ثِ سٍؽ ؿي گشا ايي هشحلِ ثب دلت صيبدي اًدبم ؿَد.ًتبيح ايي تحميك ثشاي اسائِ سٍؿي ًيوِ خَدوبس دس اػتخشاج ػَاسم 
بي وبسآهذتش ثبؿذ. ػالٍُ ثش ايي ؿْشي اص اّويت ثباليي ثشخَسداس ثَدُ ٍ هي تَاًذ ساُ گـبي تحميمبت ثؼذي ثشاي هؼشفي سٍؿْب ٍ تىٌيىْ



  313 ...پشداصؽ يىْبيثب اػتفبدُ اص تىٌ يؿْش يٍ اػتخشاج ػبختوبًْب ييهٌبػت دس ؿٌبػب ياسائِ پبساهتشّب

 

ًتبيح ايي تحميك ثشاي ثشٍص سػبًي اًَاع ًمـِ ّبي ؿْشي ثؼيبس وبسثشدي ثَدُ ٍ ثشاي ثشًبهِ سيضاى ٍ تلوين گيشاى دس  ثشًبهِ سيضي 
ػشيغ ٍ ثشآٍسد  ؿْشي، اهَس ثيوِ ٍ  هذيشيت ثحشاى اص اّويت خبكي ثشخَسداس هي ثبؿذ. ثَيظُ دس هٌبعك صلضلِ خيض  ثشاي ػىؼجشداسي

ًؼجت خؼبسات ٍ ّوچٌيي تؼييي ًؼجت آػيت ديذگي ػبختوبًْب ثشاي هجبحث اهذاد ٍ ًدبت اص اّويت ثاليي ثشخَسداس اػت.ػالٍُ ثش ايي 
ثب تَخِ ثِ ايٌىِ تىٌيىْبي پشداصؽ ؿيءگشا دس حَصُ ػٌدؾ اص دٍس ٍ پشداصؽ تلَيش اص سٍؿْبي ًَيي هحؼَة هي ؿًَذ، ثٌبثشايي ًتبيح 

حبضش دس تَػؼِ ػلوي ػٌدؾ اص دٍس ٍ هؼشفي تىٌيىْب ٍ ؿٌبػبيي سٍؿْبي وبسآهذ اص اّويت ػلوي ثباليي ثشخَسداس ثَدُ ٍ هي  عشح
 تَاًذ ساّگـبي هحمميي آتي دس اػتفبدُ اص سٍؿْبي هَثشتش ثبؿذ. 
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