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 چکیدُ :
ّذف ایي تحمیك اسصیبثی ػولکشد الگَسیتن هبؿیي ثشداس پـتیجبى دس تْیِ ًمـِ کبسثشی اساضی هی ثبؿذ. ثِ ایي هٌظَس پٌزشُ ای اص تلبٍیش 

اًتخبة گشدیذ. پغ اص اًزبم ػولیبت پیؾ پشداصؽ  1394تیشهبُ ػبل 2هٌغمِ هـگیي ؿْش ثِ تبسیخ  8هبَّاسُ لٌذػت  OLIػٌزٌذُ 

ًوًَِ  100ؿبهل تلحیحبت سادیَهتشیک ٍ اتوؼفشیک، رْت کبّؾ ّوجؼتگی دادُ ّب اص آًبلیض هَلفِ اكلی اػتفبدُ گشدیذ. تؼذاد

 کالع تجبیي ٍ پزیشی تفکیک هیضاى ٍ عجمبت تـبثِ ثشسػی شاکٌذُ ثشداؿت ؿذ. ثشایآهَصؿی ثشای ّش کالع ثِ كَست تک پیکؼلی ٍ پ

هَسد اسصیبثی لشاس  هبتَػیتب رفشیغ فبكلِ ؿبخق اص اػتفبدُ ثب ّب آى پزیشی تفکیک ٍ اػتفبدُ پزیشی تفکیک کوی اسصیبثی سٍؽ ّب،

عجمِ ثٌذی دادُ ّب ثِ كَست ًظبست ؿذُ ٍ ثب اػتفبدُ اص الگَسیتن هبؿي ثشداس پـتیجبى اًزبم گشفت. رْت اسصیبثی ػولکشد  .گشفت

الگَسیتن هبؿیي ثشداس پـتیجبى اص چْبس کشًل خغی، چٌذ رولِ ای، ؿؼبػی، حلمَی، ثب ّفت کالع کبسثشی اػتفبدُ ؿذ. ًتبیذ ًـبى داد 

 سا داسا اػت. 68/93پـتیجبى ثب اػتفبدُ اص کشًل چٌذ رولِ ای ثبالتشیي كحت کِ الگَسیتن هبؿیي ثشداس 
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 هقدهِ -1

، ]2[. حذاکخش احتوبل[1]ّبی ػٌزؾ اص دٍسی ٍرَد داسد ٍؽ ّبی هختلفی ثشای عجمِ ثٌذی ٍ اػتخشاد دادُ

. یکی اص سٍؽ ّبی ]5[، ؿجکِ ػلجی هلٌَػی ٍ دسخت تلوین گیشی]4،3[فبكلِ اص هیبًگیي ٍ ػغَح هَاصی حذالل

 Vapnikسایذ دس عجمِ ثٌذی دادُ ّبی ػٌزؾ اص دٍسی، الگَسیتن هبؿیي ثشداس پـتیجبى اػت کِ ثشای اٍلیي ثبس تَػظ

ِ ثٌذی کٌٌذُ ثش اػبع ثیـتشیي حبؿیِ ثب ظشفیت یک عجم (SVM). الگَسیتن هبؿیي ثشداس پـتیجبى]6،2،4[هؼشفی ؿذ

 تؼوین ثبال اػت کِ دس هؼبئلی ثب تؼذاد کوی اص ًوًَِ ّبی آهَصؿی ٍ دس فضبیی ثب اثؼبد ثبال هی تَاًذ 

ی ثْیٌِ ثشای رذاػبصی دٍ کالع . ایذُ هبؿیي ثشداس پـتیجبى یبفتي یک كفحِ تلوین گیش[8ٍ  7] ثِ کبس ثشدُ ؿَد

ستی کِ دٍ کالع ثیـتشیي حبؿیِ رذاػبصی سا دس یک عجمِ ثٌذی ثبیٌشی داؿتِ ثبؿٌذ. دس كَستی کِ ثبؿذ، ثِ كَ هی

ًوًَِ ّب ثِ كَست خغی رذاپزیش ًجبؿٌذ، اثتذا ثب یک کشًل ثِ فضبیی ثب اثؼبد ثبالتش هٌتمل هی ؿًَذ ٍ كفحِ رذاکٌٌذُ 

 .] 9[ؿَد هیدس آى فضب تؼشیف 

الگَسیتن ّبی هختلف عجمِ ثٌذی ثب ًظبست سا  رْت تْیِ ًمـِ هٌبعك رٌگلی ثب یکذیگش ، ]2014[ًیک ًظاد ٍ ّوکبساى

ETMهمبیؼِ کشدًذ. ثشای ًیل ثِ ایي ّذف آى ّب اص تلبٍیش
هٌغمِ رٌگل ّبی ثیَاسُ ٍالغ دس صاگشع اػتفبدُ کشدًذ.  +

ّبالًَثیؼی، ًمـِ ثشداس صاٍیِ عیفی، الگَسیتن ّبی حذاکخش احتوبل، کوتشیي فبكلِ اص هیبًگیي، ػغَح هَاصی، فبكلِ هب

تجبیي اعالػبت عیفی، ثبیٌشی ٍ هبؿیي ثشداس پـتیجبى پغ اص اػوبل ثش سٍی تلَیش ثب یکذیگش همبیؼِ ؿذًذ. هغبلؼبت 

ثْتشیي ػولکشد سا   %65/86ٍ كحت کلی 7069/0آى ّب ًـبى داد کِ الگَسیتن هبؿیي ثشداس پـتیجبى ثب ضشیت کبپب

، ثِ اسصیبثی کبسایی الگَسیتن هبؿیي ثشداس پـتیجبى رْت عجمِ ثٌذی کبسثشی ]1390[خی ٍ ّوکبساى. آس]4[داؿتِ اػت

ETMاساضی الذام کشدُ اًذ. پغ اص اخز تلبٍیش 
حَصُ ػذ ایالم ٍ اًزبم پیؾ پشداصؽ ّب، چْبس کشًل الگَسیتن هبؿیي  +

ػذًذ کِ ػِ کشًل خغی، چٌذ رولِ ای ٍ ؿؼبػی ثشداس پـتیجبى سا ثب یکذیگش همبیؼِ کشدُ ٍ دس آخش ثِ ایي ًتیزِ س

، ]1391[ػولکشد ثْتشی داسًذ ٍ کشًل حلمَی ًؼجت ثِ ایي کشًل ّب ػوکشد ضؼیفی سا داسد. كوذصادگبى ٍ حؼٌی

گَسیتن طًتیک الذام کشدُ اًذ. تؼییي هبؿیي ّبی ثشداس پـتیجبى ثْیٌِ دس عجمِ ثٌذی تلبٍیش فشاعیفی ثش هجٌبی ال ثِ

، دس تؼییي همبدیش ثْیٌِ ّب اص تَاًبیی الگَسیتن طًتیک ثِ ػٌَاى یک تکٌیک ثْیٌِ ػبصی فشااثتکبسی ِ آىایي همبل دس

ّبی هبؿیي ّبی ثشداس پـتیجبى ٍ ّوچٌیي اًتخبة صیش هزوَػِ ٍیظگی ّبی ثْیٌِ دس عجمِ ثٌذی تلبٍیش پبساهتش

حبکی اص آى ثَد  AVIRISٌْبدی ثش سٍی دادُ فشاعیفیػبصی پیـ اًذ. ًتبیذ اػوبل الگَسیتن ثْیٌِفشاعیفی اػتفبدُ کشدُ 

تَاًذ یک ػیؼتن عجمِ ثٌذی تشکیجی ثْیٌِ ثشای تلبٍیش فشاعیفی  کِ الگَسیتن ثْیٌِ ػبصی ٍ فشااثتکبسی طًتیک، هی

 .]36[عشاحی کٌذ

 هَاد ٍ رٍش ّا -2

 هٌطقِ هَرد هطالعِ: -2-1

هٌغمِ هَسد هغبلؼِ ٍالغ دس ثخؾ ؿشلی ؿْشػتبى هـگیي ؿْش اص اػتبى اسدثیل هی ثبؿذ. ایي هٌغمِ داسای هختلبت 

 787عَل ؿشلی ثب هؼبحت   ˝41 ´28 °47تب  ˝39 ´03 °48ػشم ؿوبلی ٍ  ˝10 ´36 °38تب   ˝11 ´22 °38 رغشافیبیی 

ٍ ؿبهل صهیي ّبی پؼت ٍ ّوَاس تب کَّؼتبًی ثَدُ ٍ کیلَهتش هشثغ هی ثبؿذ. ایي هٌغِ اص ًظش تَپَگشافی هتغیش 

. هتَػظ ثبسؽ ٍ دهبی ػبلیبًِ هتش اص ػغح دسیب اػت 1430تغییشات تَپَگشافی آى صیبد اػت. استفبع هتَػظ اى 

 .] دفتش آهبس ٍ اعالػبت اػتبى اسدثیل[دسرِ ػبًتی گشاد هی ثبؿذ 7/14هیلیوتش ٍ 7/334هٌغمِ ثِ تشتیت  ایي
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 ارزیابی عولکرد الگَریتن هاشیي بردار پشتیباى ...

  رسَل عدلی عتیق، حسي حسٌی هقدم، راهیعلی اصغر ت

 
 قعیت جغرافیایی هحدٍدُ هَرد هطالعِهَ : 1ضکل

 ّای هَرد استفادُ دادُ-2-2

اػتفبدُ گشدیذ. ػٌزٌذُ  8هبَّاسُ لٌذػت  OLIثِ هٌظَس اسصیبثی الگَسیتن هبؿیي ثشداس پـتیجبى، اص دادُ ّبی ػٌزٌذُ 

OLI  هتش ثشای  30ثبًذ عیفی دس هحذٍدُ هشئی تب هبدٍى لشهض حشاستی هی ثبؿذ. لذست تفکیک ایي ػٌزٌذُ  12داسای

   OLI. دس ایي تحمیك پٌزشُ ای اص  تلبٍیش ػٌزٌذُ]38[هتش ثشای ثبًذ پبًکشٍهبتیک اػت 15ثبًذ ّبی چٌذ عیفی ٍ 

ثَط ثِ هٌغمِ هَسد هغبلؼِ هش 1394تیشهبُ  2ثب  ثشاثش 2015طٍئي  23، ثِ تبسیخ 33ٍ سدیف  167ؿوبسُ گزس ثِ

ٍ  250000/1ذی ّب اص ًمـِ گشدیذ. ثِ هٌظَس تْیِ ًمـِ ٍالؼیت صهیٌی ٍ تؼییي هیضاى كحت عجمِ ثٌ اًتخبة

 هٌغمِ اػتفبدُ گشدیذ. Quick Birdهبَّاسُ  تلبٍیش

 پیص پردازش -3

ّب، دادُ ّب هَسد ثشسػی ثلشی لشاس گشفتٌذ. ثِ دلیل اػتفبدُ هٌظَس کٌتشل کیفیت دادُ ّب ٍ آگبّی اص ٍرَد خغب اثتذا ثِ

ت اًزبم تلحیحبت سادیَهتشیک، دادُ هَسد، تلحیحبت ٌّذػی ثش سٍی تلَیش اًزبم ًـذ. رْ Level-1Rاص 

ؿذ. تؼذیل خغی ّیؼتَگشام،  اًزبم Lλ = MLQcal + AL کبلیجشاػیَى ػٌزٌذُ ثب اػتفبدُ اص فشهَل ػول

ثِ هٌظَس   ] 10[ثِ داهٌِ کبهل دیٌبهیکی هوکي اػت  Vmax   ٍVminخبکؼتشی اص داهٌِ هـبّذاتیخغی دسربت  تجذیل

افضایؾ کٌتشاػت تلَیش، اثتذا ّیؼتَگشام تلَیش سػن ٍ ػپغ ثب اػتفبدُ اص تؼذیل خغی ّیؼتَگشام،کٌتشاػت ٍ 

خبکؼتشی ٍ دس ًتیزِ دسربت ایي تجذیل ثبػج تفبٍت ثیـتش دس   .کیفیت ًوبیـی تلَیش ثْجَد دادُ ؿذ.

 :ؿَد هیکٌتشاػت هی گشدد ٍ ثِ كَست صیش ثیبى  افضایؾ

Vo = aVi+b 

  
   

           
             

    

           
       



 

3 

 ههٌدسی فٌاٍری اطالعات هکاًی دٍهیي  کٌفراًس هلی

 1395دی هاُ  29

همذاس دسرِ خبکؼتشی ٍسٍدی تلَیش اػت. دس احش ایي تجذیل اػذاد غیش كحیحی ثِ  Viهمذاس خشٍری ٍ  Voکِ دس آى 

احشات اتوؼفش هؼوَال ثِ كَست خغبی روغ ؿًَذُ  ثبیذ ثِ ًضدیک تشیي ػذد كحیح هزبص گشد گشدًذ.آیذ کِ  دػت هی

ًشم افضاسّبیی هختلفی ٍرَد داسًذ کِ ] 11[ ظبّش ٍ ثبػج سٍؿٌی ثیؾ اص حذ تلَیش ٍ کبّؾ ٍضَح هی ؿًَذ

 Quickٍ سٍؽ   ENVI5. 1س ّبی کبّؾ احشات اتوؼفشی سا دس خَد داسًذ، ثشای ایي هٌظَس اص ًشم افضا الگَسیتن

Atmospheric Correction  ِاػتفبدُ گشدیذ تب احشات اتوؼفش ثش سٍ ی تلَیش کبّؾ یبثذ. دس اداهِ ثِ دلیل ایٌک

 11[ّوجؼتگی هٌفی هبثیي ثبًذّبی هشئی ٍ هبدٍى لشهض ٍ هخجت ثیي ثبًذّبی هشئی لٌذػت ٍرَد داسد 

 اػتفبدُ ؿذ. (PCA)هَلفِ اكلیّوجؼتگی ثیي ثبًذ ّب اص آًبلیض  کبّؾ رْت]

 پردازش -4

 طثقِ تٌدی -4-1

اثتذا هحذٍدُ هَسد هغبلؼِ ثشسػی ؿذُ ػپغ ثب تَرِ ثِ حزن ّش یک اص عجمبت الذام ثِ ثشداؿت ًوًَِ ّبی تؼلیوی 

 ؿذ. ّفت کالع، هٌبثغ آثی، صهیي ّبی کـبٍسصی، هشاتغ غٌی، هشاتغ فمیش،اساضی ثبیش، ثبغبت ٍ هٌبعك هؼکًَی رْت

ای ٍ  كَست ًمغِ ی ٍ ثشداؿت ثِعجمِ ثٌذی اًتخبة گشدیذ. دس ثشداؿت ًوًَِ ّبی تؼلیوی اكل سا ثش پشاکٌذگ

ّبیی ثب خلَف  صم ًوًَِ ثشداؿت ؿَد ٍ ّن پیکؼلپیکؼلی گزاؿتِ ؿذ تب ّن اص توبهی ًَاحی تلَیش ثِ هیضاى ال تک

ًَِ آهَصؿی ثشای ّش کالع اًتخبة ٍ ثشای ثشسػی ًو 100ثیـتش ثشداؿت ؿَد تب كحت عجمِ ثٌذی ثبال سٍد. تؼذاد 

تـبثِ عجمبت ٍ هیضاى تفکیک پزیشی ٍ تجبیي کالع ّب، اص سٍؽ اسصیبثی کوی تفکیک پزیشی اػتفبدُ ٍ تفکیک پزیشی 

آى ّب ثب اػتفبدُ اص ؿبخق فبكلِ رفشیغ هبتَػیتب هَسد اسصیبثی لشاس گشفت. ایي ؿبخق ثشای کالع ّبیی ثب 

. ]12[داسد 2هیل ثِ كفش داسد ٍ ثشای کالع ّبیی ثب تفکیک پزیشی ثبال )ّوجؼتگی پبییي(، هیل ثِ  ّوجؼتگی ثبال،

ای ٍ خغی رْت اًزبم عجمِ ثٌذی اص الگَسیتن هبؿي ثشداس پـتیجبى ثب چْبس کشًل ؿؼبػی، حلمَی، چٌذ رولِ

 ؿذ. اػتفبدُ

 الگَریتن هاضیي تردار پطتیثاى -4-2

، یک عجمِ ثٌذی کٌٌذُ دٍدٍیی اػت. دس هَسد دٍ کالع، هبؿیي ثشداس پـتیجبى ػؼی ثش (SVM)هبؿیي ثشداس پـتیجبى

ایزبد یک اثش كفحِ داسد کِ فبكلِ ّش کالع سا تب اثش كفحِ حذ اکخش ًوبیذ. دادُ ّبی ًمغِ ای کِ ثِ اثشكفحِ ًض دیک 

ًمغِ ای، ثشداسّبی پـتیجبى ًبم داسًذ. فشم  سًٍذ. اص ایي سٍ، ایي دادُ ّبی اًذاصُ گیشی ایي فبكلِ ثِ کبس هیتشًذ ثشای 

  Xiًمغِ آهَصؿی ثبؿٌذ کِ  Xi , i=1, 2,….., Lکٌیذ دادُ ّب اص دٍ کالع تـکیل ؿذُ ٍ کالع ّب دس هزوَع داسای 

ثش چؼت صدُ هی ؿًَذ. ثشای هحبػجِ هشص تلوین گیشی دٍ کالع کبهال رذا  yi = ±1یک ثشداس اػت. ایي دٍ کالع ثب 

 کِ:  ؿَد هی. دس ایي سٍؽ هشص خغی ثیي دٍ کالع ثِ گًَِ ای هحبػجِ ؿَد هیاص ّن اص سٍؽ حبؿیِ ثْیٌِ اػتفبدُ 

 دس عشف دیگش ثبؿٌذ -1+ دس یک عشف هشص ٍ توبم ًوًَِ ّبی کالع 1( توبم ًوًَِ ّبی کالع 1

اص یکذیگش دس  هشص تلوین گیشی ثِ گًَِ ای ثبؿذ کِ فبكلِ ًضدیکتشیي ًوًَِ ّبی آهَصؿی ّش دٍ کالع( 2

 ػوَد ثش هشص تلوین گیشی تب ربیی کِ هوکي اػت حذاکخش ؿَد ساػتبی

 كَست کلی یک هشص تلوین گیشی سا هی تَاى ثِ كَست صیش ًَؿت: ثِ

W.X+b=0 

فبكلِ  ‖ ‖  ثؼذی ػوَد ثش هشص تلوین گیشی اػت.  nیک ثشداس  Wٍ  یک ًمغِ سٍی هشص تلوین گیشی Xکِ دس اى 

اػت. اص آى رب کِ ثب ضشة یک حبثت دس دٍ عشف  W  ٍXثیبًگش ضشة داخلی دٍ ثشداس  W.Xهجذا تب هشص تلوین گیشی ٍ 

 : ؿَد هیؿشایظ صیش سٍی آى ّب اػوبل  b  ٍWثبص ّن تؼبٍی ثشلشاس خَاّذ ثَد، ثشای تؼشیف یکتبی همذاس 

1 yi (w.xi+b)=  →   اگشxi یک ثشداس پـتیجبى ثبؿذ 
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 1yi (w.xi+b)> →   اگشxi یک ثشداس پـتیجبى ًجبؿذ 

اٍلیي هشحلِ ثشای هحبػجِ هشص تلوین گیشی ثْیٌِ، پیذا کشدى ًضدیکتشیي ًوًَِ ّبی آهَصؿی دٍ کالع اػت. دس 

دٍ کالع سا ثِ عَس کبهل رذا هیکٌٌذ هحبػجِ  هشحلِ ثؼذ فبكلِ آى ًمبط اص ّن دس ساػتبی ػوَد ثش هشصّبیی کِ

 : ؿَد هیهشص تلوین گیشی ثْیٌِ ثب حل هؼئلِ ثْیٌِ ػبصی صیش هحبػجِ  .ؿَد هی

   
   

   
        

[  
       

| |
] 

 (:1)هؼبدلِ ؿَد هی، ساثغِ ثبال ثِ ساثغِ صیش تجذیل b  ٍWثب تَرِ ثِ ؿشایظ رکش ؿذُ ثشای تؼشیف یکتبی همذاس 

   
   

 

 
| |                  

         

کبس هـکلی اػت . ثشای ػبدُ تش کشدى آى ثب اػتفبدُ اص سٍؽ ضشایت ًبهؼیي (1هؼبدلِ) حل کشدى هؼئلِ ثْیٌِ ػبصی

 ّب ضشایت الگشاًظ هی ثبؿٌذ. iλالگشاًظ ایي هؼئلِ ثْیٌِ ػبصی سا هی تَاى ثِ فشم صیش تجذیل کشد کِ 

   
      

[ 
 

 
∑ ∑     (     )     ∑   

 
   

 
   

 
   ]                            

∑    

 

   

   

 . ؿَد هیثب اػتفبدُ اص ساثغِ صیش هحبػجِ  Wپغ اص حل هؼبلِ ثْیٌِ ػبصی ثبال ٍ یبفت ضشایت الگشاًظ، 

  ∑    

 

   

   

λi  ٍ ،ثشداسّبی پـتیجبى ثضسگتش اص كفشλi كفش ثَدى  ب تَرِ ثِ هؼبدلِ فَقًمبط دیگش كفش خَاّذ ثَد. ثٌبثشایي ث ٍλi  

ّبیی کِ ثشداس پـتیجبى ًیؼتٌذ، ثشای ثذػت آٍسدى هشص تلوین گیشی فمظ  ًیبص ثِ تؼذاد هحذٍدی اص  Xiهشثَط ثِ 

ثب اػتفبدُ اص  Wپغ اص یبفتي  ثبؿذ ٍ ّوِ آًْب الصم ًیؼتٌذ. ًمبط آهَصؿی کِ ّوبى ثشداسّبی پـتیجبى ّؼتٌذ هی

ّبی حبكل،  bًْبیی ثب هیبًگیي گیشی اص  bثِ اصاء ثشداسّبی پیـتجبى هختلف هحبػجِ ؿذُ ٍ  bساثغِ صیش همذاس 

 آیذ.  هی دػت ثِ

λ
 
[            ]               

 :(2)هؼبدلِ)عجمِ ثٌذی کٌٌذُ ًْبیی اص ساثغِ صیش ثذػت هی آیذ

                      

دّذ. اهب دس حبلتی کِ کالػْب ثب ّن ّوپَؿبًی  الگَسیتن ثبال هشص خغی ثیي دٍ کالع کبهالً رذا اص ّن سا ًـبى هی

غب ّوشاُ خَاّذ ثَد. ثشای حل داؿتِ ثبؿٌذ رذا کشدى کالػْب ثِ ٍػیلِ هشص تلوین گیشی خغی ّوَاسُ ثب خ

Rهـکل هی تَاى اثتذا دادُ ّب سا اص فضبی اٍلیِ  ایي
n ثب اػتفبدُ اص یک تجذیل غیش خغیφ  ثِ فضبی ثب اثؼبد ثیـتش ،

ػپغ دس فضبی رذیذ ثب اػتفبدُ اص . هٌتمل کشد کِ دس فضبی رذیذ کالػْب تذاخل کوتشی ثب یکذیگش داؿتِ ثبؿٌذ

. ثب ؿَد هیمذاسی خغب، هشص تلوین گیشی ثْیٌِ هحبػجِ ٍ دس ًظش گشفتي ه  Xi(φ)ثب  Xiهؼبدالت لجلی ٍ ربیگضیٌی 

تجذیل  (3) ساثغِیشی ثْیٌِ ٍ حل هؼئلِ ثْیٌِ ػبصی ثِ دس ایي حبلت یبفتي هشص تلوین گ (2هؼبدلِ)تَرِ ثِ ایي اهش ٍ 

 . ؿَد هی
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 (3) ساثغِ

   
         

[ 
 

 
∑∑    (           )     ∑  

 

   

 

   

 

   

]                         

∑    

 

   

   

، هؼئلِ ثْیٌِ ػبصی ثِ ػوت یبفتي یک هشص ثشای    یک ػذد حبثت اػت. اگش  Cدس ایي هؼئلِ همذاس ثْیٌِ ػبصی 

، هؼئلِ ثْیٌِ ػبصی ثِ ػوت یبفتي هشص ثْیٌِ    سٍد . اص عشف دیگش اگش  کالػْبی ثب تذاخل ثؼیبس صیبدتش پیؾ هی

، اص یک تبثغ  هزکَسهؼوَالً ثزبی اػتفبدُ اص  (3هؼبدلِ)کٌٌذُ دٍ کالع ثب تذاخل ثؼیبس کوی پیؾ خَاّذ سفت. دس رذا 

 .ؿَد هیکشًل  کِ ثلَست صیش تؼشیف هیگشدد اػتفبدُ 

 (      )             

لشاس دادُ ؿذُ ٍ هؼئلِ  (      ) ، تبثغ            هٌبػت، دس هؼبدلِ ........... ثزبی  (      ) پغ اص تؼییي یک 

دس ٍالغ یک تبثغ دس فضبی اٍلیِ هی ثبؿذ کِ ثشاثشثب ضشة داخلی دٍ ثشداس دس  (      ) . ؿَد هیثْیٌِ ػبصی حل 

یک  (      ) ثب ضشة داخلی دٍ ثشداس دس فضبی ٍیظگی، ثبیذ  (      ) فضبی ٍیظگی اػت. ثشای هؼبدل ثَدى تبثغ 

ي تَاثغ ّؼتِ ای)کشًل( کِ دس (. ثشخی اص هْوتشی11تبثغ هؼییي هخجت هتمبسى ثَدُ ٍ دس ؿشط هشػش كذق کٌذ)

 ؿشط كذق هی کٌٌذ، ػجبستٌذ  اص:  ایي

(      )                                                                کشًل خغی          

                                                                         کشًل رولِ ای

                                                               کشًل پبیِ ؿؼبػی
 ‖   ‖ 

   ⁄
 

                                                                       کشًل حلمَی

ای، ؿؼبػی ٍ حلمَی هَسد  ثِ هٌظَس اسصیبثی ػولکشد الگَسیتن هبؿیي ثشداس پـتیجبى، چْبس کشًل خغی، چٌذرولِ

 اػتفبدُ لشاس گشفت ٍ ًتبیذ حبكل اص آى ّب هَسد ثشسػی لشاس گشفت. 

 ارزیاتی صحت طثقِ تٌدی -5

 .] 10[یي دادُ ّب هی ثبؿذآخشیي ٍ حؼبع تشیي هشحلِ دس عجمِ ثٌذی تلبٍیش ػٌزؾ اص دٍسی، كحت ػٌزی ا

ص دادُ ّب اػت. ثشای اسصیبثی كحت ػٌزی ًتبیذ ثِ دػت آهذُ ثِ هٌظَس تؼییي هیضاى دلت عجمِ ثٌذی حبكل ا

اػتفبدُ گشدیذ.  ؿَد هیکِ تَػظ ًشم افضاس گَگل اسث اسائِ  Quick Birdعجمِ ثٌذی ّب، اص تلبٍیش هبَّاسُ  دلت

 ّش یک اص عجمبت ثشداؿت ؿذ.ًمغِ ٍالؼیت صهیٌی ثشای  50 دتؼذا

 ًتایج -6

، ثب ّفت 8هبَّاسُ لٌذػت  OLIثش سٍی تلبٍیش ػٌزٌذُ  (SVM)ًتبیذ حبكل اص اػوبل الگَسیتن هبؿیي ثشداس پـتیجبى 

 1بیش( دس رذٍل کالع کبسثشی)هٌبثغ آثی، اساضی کـبٍسصی، هٌبعك هؼکًَی، هشاتغ خَة، هشاتغ فمیش، ثبغبت ٍ اساضی ث

ذُ اػت. الگَسیتن هبؿیي ثشداس پـتیجبى ثب اػتفبدُ اص چْبس کشًل خغی، چٌذ رولِ ای، ؿؼبػی ٍ حلمَی آٍسدُ ؿ 3تب 

هشثَط ثِ عجمِ ثٌذی  دسكذ 68/93هَسد اػتفبدُ لشاس گشفت. ًتبیذ ًـبى داد کِ ثیـتشیي كحت کلی 

ِ عجمِ ثٌذی ثب دسكذ هشثَط ث 62/87پـتیجبى ثب کشًل چٌذ رولِ ای ٍ کوتشیي كحت کلی  ثشداس هبؿیي
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بدُ اص چْبس کشًل الگَسیتن ًمـِ ّبی حبكل اص عجمِ ثٌذی تلبٍیش ثب اػتف 2-5حلمَی ثِ دػت آهذ. ؿکل کشًل

 ثشداس پـتیجبى سا ًـبى هی دّذ. هبؿیي

 ( درصد هساحت ّر یک از طثقات تا استفادُ از الگَریتن هاضیي تردار پطتیثاى تا چْار کرًل1جدٍل)

 کارتری 
 

              

  

 الگَریتن

 

 هٌاتع آتی

 )درصد(

 

زهیي ّای 

 کطاٍرزی

 )درصد(

 

هٌاطق 

 هسکًَی

 )درصد(

 

هراتع 

 خَب

 )درصد(

 

هراتع 

 فقیر

 )درصد(

 

 تاغات

 )درصد(

 

اراضی 

 تایر

 )درصد(

 هجوَع

 )درصد(

 
 100 27.14 6.3 15.32 36.84 1.06 12.7 0.65 خطی

 100 29.06 6.99 13.19 37.5 1.43 11.19 0.64 ضعاعی

 100 28.48 7.72 13.53 37.61 1.11 10.91 0.64 چٌد جولِ ای

 100 4.59 16.86 51.76 19.2 1.16 6.3 0.63 حقلَی

 ( هیساى صحت الگَریتن هاضیي تردار پطتیثاى تا چْار کرًل2جدٍل)

 صحت کلی)درصد(  ضریة کاپا الگَریتن 

 90.72 0.891 خطی

 90.72 0.891 ضعاعی

 93.68 0.925 چٌد جولِ ای

 87.62 0.855 حقلَی

 ( هیساى صحت الگَریتن هاضیي تردار پطتیثاى تا چْار کرًل3جدٍل)

 

 کارتری  

             

 الگَریتن

هٌاتع 

 آتی

زهیي 

ّای 

 کطاٍرزی

هٌاطق 

 هسکًَی

هراتع 

 خَب

هراتع 

 فقیر
 تاغات

اراضی 

 تایر

صحت تَلید 

 کٌٌدُ

 94.44 84 100 93.55 75 88.89 100 خغی

 94.44 76 100 93.55 81.25 88.89 100 ؿؼبػی

 97.67 78.57 100 96.23 87.5 89.19 100 چٌذ رولِ ای

 77.78 80 100 91.43 75 85.19 100 حملَی

 صحت کارتر

 62.96 91.3 92.86 100 100 85.71 100 خغی

 90.48 68 92.9 100 100 80 100 ؿؼبػی

 87.5 88 94.44 100 100 84.62 100 رولِ ایچٌذ 

 66.67 83.33 74.29 100 100 82.14 100 حملَی
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 تا کارتری کالس ّفت تا ضدُ تٌدی طثقِ ًقطِ : 2 ضکل

 ازکرًل چٌد جولِ ای استفادُ

 

 کارتری کالس ّفت تا ضدُ تٌدی طثقِ ًقطِ : 3 ضکل

 ازکرًل خطی استفادُ تا

 

 تا کارتری کالس ّفت تا ضدُ تٌدی طثقِ ًقطِ : 4 ضکل

 ازکرًل ضعاعی استفادُ

 

 کارتری کالس ّفت تا ضدُ تٌدی طثقِ ًقطِ : 5 ضکل

 ازکرًل حلقَی استفادُ تا

 تحث ٍ ًتیجِ گیری - 7

یي الگَسیتن ثب اػتفبدُ اص . دس ا]13[ثٌذی کٌٌذُ دٍدٍیی غیش آهبسی اػت ثشداس پـتیجبى یک عجمِ الگَسیتن هبؿیي

ثبًذ ّبی ٍ یک الگَسیتن ثْیٌِ ػبصی، ًوًَِ ّبیی کِ هشص کالع ّب سا تـکیل هی دٌّذ ثِ دػت هی آیذ ٍ ثب  توبهی

. ثب ثشسػی ؿَد هیاػتفبدُ اص آى ّب، یک هشص تلوین گیشی خغی ثْیٌِ ثشای رذا کشدى کالع ّب هحبػجِ 

ًؼجت ثِ کشًل ّبی ؿؼبػی، خغی ٍ  ای هـبّذُ ؿذ کِ الگَسیتن هبؿیي ثشداس پـتیجبى ثب کشًل چٌذ رولِ ًتبیذ

حلمَی، ثیـتشیي كحت سا داسد. الگَسیتن هبؿیي ثشداس پـتیجبى ًؼجت ثِ تغییشات تَپَگشافی، ثؼیبس حؼبع ثَدُ ٍ دس 

ًَاحی ثب تغییشات تَ پَگشافی صیبد، كحت ًتبیذ پبییي هی ایذ. اص آى رب کِ الگَسیتن هبؿیي ثشداس پـتیجبى ًؼجت ثِ 

ثشداؿت ًوًَِ ّبی آهَصؿی حؼبع هی ثبؿذ لزا رْت ثْجَد كحت عجمِ ثٌذی ّب، اػتفبدُ اص ًوًَِ تؼذاد ٍ ًحَُ 

ّب هٌزش  ثشداسی تک پیکؼلی ٍ پشاکٌذُ دس ػغح عجمِ هَسد ًظش، هفیذ خَاّذ ثَد.  ًوًَِ ثشداسی اص  ًضدیک هشص کالع

 ثِ تفکیک ثْتش آى ؿذُ ٍ كحت ًتبیذ سا ثبال هی ثشد.

دػت آهذُ هی تَاى ثیبى کشد کِ الگَسیتن هبؿیي ثشداس پـتیجبى  ِ ثِ كحت کلی ًمـِ ّب ٍ ًتبیذ ثَِردس ًْبیت ٍ ثب ت

 ای، لبثلیت خَثی دس تفکیک کالع ّبی هختلف تلَیش داسد.  ثِ خلَف کشًل چٌذ رولِ
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