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 چکیدٌ :
ّا تٌذی ایي دادُکٌٌذ. تا طثقِتٌذی پَؿؾ صهیي سا فشاّن هیخولِ طثقِّای ػٌدؾ اص دٍسی اػاع تؼیاسی اص کاستشدّا اص دادُ

تٌذی ؿْش ٍ ٍیظگی هَخک تِ طثقِ 5گیشد. دس ایي هطالؼِ تا اػتفادُ اص تلاٍیش چٌذ طیفی لٌذػت تفؼیشپزیشی پَؿؾ صهیي كَست هی

تش سٍی تلَیش حاكل ؿذُ ٍ خلَكیات طیفی ٍ ّای هَخک اص تثذیل هَخک دٍ تؼذی ؿَد. ٍیظگیپشداختِ هی 2011ؿیشاص دس ػال 

ّایی کِ تٌْا تش تٌذی تا اػتفادُ اص ٍیظگی هَخک ًتایح تْتشی دس هقایؼِ تا سٍؽکٌٌذ. تِ ػثاست دیگش طثقِهکاًی تلَیش سا تَكیف هی

ِ ؿثاّت اػتفادُ ٍ تلَیش تِ تٌذی تلَیش اص سٍؽ تیـیٌکٌٌذ، تشخَسداس اػت. تشای طثقِتٌذی هیّا طثقِاػاع اطالػات طیفی پیکؼل

تٌذی ؿذ. ًتایح حاکی اص آى اػت کِ اػتفادُ اص ٍیظگی هَخک تاػث ی ؿْشی طثقِکالع صهیي تایش، پَؿؾ گیاّی، ساُ ٍ هٌطقِ 4

کِ تا %، دس كَستی0.84% ٍ 88.1356تٌذی ؿذُ اػت. دقت کلی ٍ ضشیة کاپا تذٍى دس ًظش گشفتي ٍیظگی هَخک تْثَد دقت طثقِ

 % حاكل ؿذ.0.89%  ٍ 92.3635ادُ اص ایي ٍیظگی اػتف
 

  ، هَخک.5تٌذی، لٌذػت ػٌدؾ اص دٍس، طثقِ َای کلیدی :ياشٌ
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 مقدمٍ -1

ٍ گؼریل   تاصتاتیرذُ  اًرشطی  هدوَع تلاٍیش، ایي اص آسایِ ّش دس کِ ّؼتٌذ تلَیشی ػٌاكش اص ای آسایِ داسای سقَهی تلاٍیش

 ػرذدی  اسصؿرْای  گرشدد. ایري   هری  رخیرشُ  ٍ ثثرت  خطا، ػَاهل تاثیش اص پغ صهیي، ػطح دس آى هتٌاظش هحذٍدُ اص ؿذُ

ِ  اطالػرات  ٍ ًورَدُ  اقرذام  آًْا طثقِ تٌذی تِ ًؼثت هی تَاى تٌاتشایي کٌذ.  هی تَكیف سا هختلف ّای پذیذُ  سا هشتَطر

  هی ؿَد. تؼییي کالع یک تِ پیکؼل یک ػضَیت تلاٍیش تٌذی طثقِ اص اػتفادُ ًوَد. تا اػتخشاج هـخق کالػْای دس

تٌرذی تلراٍیش یرک چرالؾ هْرن دس تؼریاسی اص کاستشدّرای تلراٍیش ػرٌدؾ اص دٍسی اص خولرِ آًرالیض کراستشی              طثقِ

 دٍ ؿراهل  تٌذی طثقِ کلی طَس تِ .تاؿذ [ هی3ٍ  2، 1ی خٌگل ٍ.. ]اتی هٌاطق  آتؾ گشفتِ صهیي,کٌتشل آلَدگی ٍاسصی

 هکراى  ٍ ًرَع  ؿرذُ،  ًظاست تٌذی طثقِ سٍؽ تاؿذ. دس هی ًـذُ ًظاست تٌذی طثقِ ٍ ؿذُ ًظاست تٌذی طثقِ کلی سٍؽ

 ؿرٌاخت  ایري  . ّؼرتٌذ  ؿرذُ  ؿٌاختِ آى قثیل اص ٍ آب کـاٍسصی، ؿْشی، هٌطقِ هثل صهیي ّای پَؿؾ اًَاع اص تشخی

.  اػرت  حلرَل  قاترل  هتخلرق  فشد ی تدشتِ ٍ ّا ًقـِ تحلیل ٍ تدضیِ َّایی، ّای ػکغ تفؼیش هیذاًی، کاس اص تشکیثی

ِ  تلرَیشی  ّرای  دادُ دس سا هخلَكری  هکاًْرای  کراستش  اػرت  الصم  صهریي  پَؿـرْای  اص ّوگٌری  هٌراطق  ًوایٌرذُ  کر

 ترشای  تٌذی طثقِ الگَسیتن آهَصؽ دس آًْا طیفی خلَكیات دلیل تِ سا ّا هکاى ایي .کٌذ هؼیي سا ّؼتٌذ ؿذُ ؿٌاختِ

ِ  صهریي  پَؿـْای اًَاع هکاى ٍ ًَع ًظاست، تذٍى تٌذی طثقِ ًاهٌذ. دس هی آهَصؿی هٌاطق هؼوَال ًْایی، ًقـِ تْیِ  کر

 ًیؼتٌذ. ؿذُ ؿٌاختِ قثل اص هؼوَال ؿًَذ، تؼییي کالع ػٌَاى تِ اػت قشاس

ک، ًیورِ پاساهتشیرک،   تٌذی ًظاست ؿرذُ ترا ٍسٍدی ػرذدی ترِ ػرِ گرشٍُ تقؼرین هری ؿرًَذ. پاساهتشیر           سٍؿْای طثقِ

کالػری   ی آهَصؿری اػرتفادُ کرشدُ کرِ داسای تشچؼرة      دادُ. دس ّش ػِ ایي سٍؿْا اص یک هدوَػِ [4پاساهتشیک ] غیش

هی تاؿٌذ. سٍؿْا ی پاساهتشیک ٍ ًیوِ پاساهتشیک تِ اطالػات اٍلیِ دس هرَسد ػراختاس دادُ ّرا دس هدوَػرِ ی      هـخق

 . ّای آهَصؿی ًیاص داسًذ دادُ

ّای صهیي تا اػتفادُ اص اطالػرات طیفری سا داسًرذ. ترِ ّرش حرال ترا        تلاٍیش چٌذ طیفی پتاًؼیل خذاػاصی اًَاع پَؿؾ

. [8]تٌذی کافی ًیؼرت  افضایؾ سصٍلَؿي هکاًی تلاٍیش ػٌدؾ اص دٍسی دس ًظش گشفتي تٌْا اطالػات طیفی تشای طثقِ

ِ   ػاصی اطالػرات خذاػراصی کرالع    ّای اػتخشاج ٍیظگی هکاًی هختلف تشای فشاّندس ًتیدِ سٍؽ  تٌرذی  ّرا دس طثقر

پشداصؽ تلاٍیش، تِ اػتخشاج ٍیظگی هَخک پشداختِ ٍ تلَیش هشتَطِ ترِ سٍؽ   دس ایي هطالؼِ پغ اص پیؾ طشاحی ؿذ.

 ؿَد. تٌذی هی تیـیٌِ ؿثاّت طثقِ

 مًاد ي ريش تحقیق -2

اػتفادُ  2011دس ػال  5ی لٌذػت هٌظَس اص تلاٍیش اخز ؿذُ ایي هطالؼِ ؿْش ؿیشاص اػت. تذیي ی هَسد ًظش دسهٌطقِ

 29خغشافیایی  ثاًیِ ؿشقی ٍ دس ػشم 1دقیقِ ٍ  35دسخِ ٍ  52ی هَسد هطالؼِ دس طَل خغشافیایی ؿذُ اػت. هٌطقِ

تلاٍیش لٌذػت اػتفادُ  7ٍ 1،2،3،4،5تاؿذ. تشای اًدام ایي هطالؼِ اص تاًذّای ثاًیِ ؿوالی هی 30دقیقِ ٍ  35دسخِ ٍ 

 دادُ اػت. ی هطالؼاتی سا ًـاىهٌطقِ 1دس ٍاحذ پیکؼل اػت. ؿکل  244* 194ؿذ. اتؼاد تلَیش هَسد اػتفادُ 

 
 2111قسمتی از تصًیر لىدست ضُر ضیراز سال  :1ضکل
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 ...موجک  یژگیبا استفاده از و رازیشهر ش بندی¬طبقه

 محمدزاده یعل ،یوارثعاطفه 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 فلًچارت تحقیق   :2ضکل

 پردازشپیص -3-1

تاؿذ. تشای اًدام سادیَهتشیکی ٍ کالیثشاػیَى تلاٍیش لٌذػت اص ایي هشحلِ ؿاهل تلحیحات ٌّذػی ٍ سادیَهتشیکی هی

ِ    5اػتفادُ ؿذ. دس کالیثشاػیَى تاصتاتٌرذگی توراهی تاًرذّای تلرَیش لٌذػرت      ENVIافضاس ًشم ی ترِ سادیراًغ دس دّاًر

 ؿَد.  ػٌدٌذُ تثذیل هی

 عدیيیصگی مًجک دي ب -3-2

تثذیل هَخک یک ػیگٌال یا تلَیش سا تِ یک هدوَػِ تَاتؼی کِ خلَكیات هحلی دس فضای فشکراًغ ٍ صهراى داسًرذ،    

( 1) ساتطِؿَد. تثذیل هَخک تا کٌذ. تثذیل هَخک تِ ػٌَاى تاتغ اكلی دس ًوایؾ ٍ آًالیض تاسگت اػتفادُ هیتدضیِ هی

 .[5]ؿَدتیاى هی

(   )               (1)ساتطِ   
 

√ 
 (∫  ( )     (      )          

تشایي تاؿرذ. تٌرا  ٍاتؼتِ تِ هکاى تاتغ هَخک هری  bؿَد. پاساهتش اًتقال تؼشیف هی 1تِ كَست فشکاًغ/ aپاساهتش هقیاع 

کٌذ. تاتغ هَخک گؼؼرتِ کرِ ترش هثٌرای کذگرزاسی صیرش تاًذّاػرت، ترشای         اطالػات صهاًی تاتغ هَخک هطاتقت هی تا

دّذ. دس تاتغ هَخرک  سٍد. ایي تاتغ تِ آػاًی اخشا ٍ صهاى هحاػثات سا کاّؾ هیتاتغ هَخک تِ کاس هیهحاػثات ػشیغ 

ؿرَد. تؼرذ اص اػورال فیلتشّرا دٍ ػریگٌال      ّای فیلتشیٌگ تؼییي هیگؼؼتِ هقیاع صهاى ػیگٌال تا اػتفادُ اص تکٌیک

ی ّرای فیلترش ؿرذُ   تا ػریگٌال  L  ٍHؿًَذ. ) یا تاًذ خضئیات( تؼییي هی H-) یا تاًذ تقشیة( ٍ تاًذ  L–تدضیِ ؿذُ تاًذ 

ی دٍ تؼذی تا اٍلیي فیلتشیٌرگ ػریگٌال دس خْرت    . ًتایح تاتغ هَخک گؼؼتِ[6]کٌٌذ گزس ٍ تاالگزس هطاتقت هیپاییي

 آیٌذ.   دػت هیِ ػطش ٍ فیلتشیٌگ ًتایح دس خْت ػتَى ت

ؿرًَذ. تراتغ هَخرک    گزس حاكرل هری  تا تشکیة فیلتشیٌگ تاالگزس ٍ پاییي HH, HL, LH  ٍLLصیش تاًذ  4دس ّش هشحلِ 

ّای هفیذ تشای آًالیض تلاٍیش چٌذ طیفی ؿٌاختِ ؿرذُ اػرت. ایري سٍیکرشد     ػٌَاى یکی اص تکٌیک ی دٍ تؼذی تِگؼؼتِ

5لٌذػت 2011تلَیش ػال   

 تلحیح سادیَهتشیکی

 اػتخشاج ٍیظگی هَخک

تٌذی تیـیٌِ ؿثاّت طثقِ  

 اسصیاتی دقت
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ا ػیگٌال، ؿٌاػایی ػاصی تلَیش یپزیش ٍ قذستوٌذ تشای سفغ هـکالتی هاًٌذ حزف ًَیض، فـشدُیک هدوَػِ اتضاس اًؼطاف

 کٌذ.  تاسگت ٍ تْثَد تلَیش فشاّن هی

کٌین. تِ ّویي هٌظَس تاًذّای هختلرف تلرَیش ترا    ّای هَخک تشای ػاختي ٍیظگی اػتفادُ هیدس ایي هطالؼِ اص هَلفِ

ؿرَد. پرغ اص تدضیرِ،    تلَیش اص ّش تاًذ دس ّش هشحلرِ حاكرل هری    4اػتفادُ اص تثذیل هَخک دٍ تؼذی تدضیِ ؿذُ کِ 

ِ    3ؿرًَذ. ؿرکل   ّای تلَیش تشای دػتیاتی تِ اطالػات تلَیش تاصػاصی هری پیکؼل ی هَخرک سا  یرک هشحلرِ اص تدضیر

 دّذ.    هی ًـاى

 
 ی مًجک دي بعدیتجسیٍ : 3ضکل

 بىدی بیطیىٍ ضباَتطبقٍ -3-3

کٌرذ. احتورال تؼلرق ّرش     تٌذی تیـیٌِ ؿثاّت پاساهتشیک ٍ تَصیغ آهاسی تواهی تاًذّا اص تَصیغ ًشهال پیشٍی هری طثقِ

کٌذ. آى پیکؼلی کِ احتوال ٍقَػؾ دس کالػی هـخق تیـتش تاؿذ، تِ آى کرالع  پیکؼل سا دس ّش کالع هحاػثِ هی

 تٌذی تِ كَست صیش اػت:. تاتغ خذاػاصی دس ایي طثقِ[7]کٌذ تؼلق پیذا هی

( )                              (2) ساتطِ    (  )  
 

 
    ( ∑  )  

 

 
 (    )

  ∑ (    )
  
              

 بحث ي وتایج -4

 دّذ. تٌذی ؿذُ تا اػتفادُ اص ٍیظگی هَخک سا ًـاى هیتلَیش طثقِ (4)دس ؿکل 

 

 

 

 

 

 الف                                                                           ب                              

 بىدی ضدٌ بدين يیصگی مًجک . الف( تصًیر طبق2111ٍی ضُر ضیراز در سال بىدی ضدٌتصايیر طبقٍ :4 ضکل

 بىدی ضدٌ با استفادٌ از يیصگی مًجک ب( تصًیر طبقٍ

 راٌ

ی ضُریمىطقٍ  

 زمیه بایر

 پًضص گیاَی
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ّا تا اػتفادُ اص ٍیظگی هَخک تْتش اػت. تشای اسصیاتی ؿَد خذاػاصی تیي کالعالحظِ هیه (4)طَس کِ دس ؿکل ّواى

ادیرذُ گرشفتي ٍ دقرت کراستش     ًتایح اص هؼیاسّای دقت کالػری، دقرت کلری، ضرشیة کاپرا، خطرای هـراسکت، خطرای ً        

( 2)تٌررذی تلررَیش تررذٍى اػررتفادُ اص ٍیظگرری هَخررک ٍ خررذٍل   هؼیاسّررای اسصیرراتی طثقررِ 1ؿررذ. خررذٍل  اػررتفادُ

 دّذ.تٌذی تلَیش تا اػتفادُ اص ٍیظگی هَخک سا ًـاى هیاسصیاتی طثقِ هؼیاسّای

 بىدی تصًیر بدين يیصگی مًجکمعیارَای ارزیابی طبقٍ :1جديل 

 خطای ًادیذُ گشفتي خطای هـاسکت دقت کاستش دقت کالػی کالع

 28.46 21.19 78.81 71.54 ساُ

 13.17 13.69 86.31 86.83 ی ؿْشیهٌطقِ

 2.99 0.76 99.24 97.01 صهیي تایش

 0 12.28 87.72 100 پَؿؾ گیاّی

 %88.1356 دقت کلی

 0.84 ضشیة کاپا

 بىدی تصًیر با يیصگی مًجکمعیارَای ارزیابی طبقٍ : 2جديل 

 گشفتيخطای ًادیذُ  خطای هـاسکت دقت کاستش دقت کالػی کالع

 2.31 7.3 92.7 87.69 ساُ

 5.99 1.26 98.74 94.01 ی ؿْشیهٌطقِ

 0.75 0.75 88.25 98.25 صهیي تایش

 0 0.99 99.01 100 پَؿؾ گیاّی

 %92.3635 دقت کلی

 0.89 ضشیة کاپا

ِ  هی ًتیدِ (2خذٍل )ٍ  (1)ی خذٍل اص هقایؼِ کالػری ٍ   تٌرذی، دقرت   ؿَد کِ تا اػتفادُ اص ٍیظگی هَخک دقت طثقر

یاتذ. ترذٍى اػرتفادُ اص ٍیظگری هَخرک، تؼرذادی اص      کاستش تْثَد یافتِ ٍ خطای هـاسکت ٍ ًادیذُ گشفتي ًیض کاّؾ هی

ِ  پیکؼل تٌرذی ؿرذُ ٍ خطرای    ّای کالع ساُ تِ ػلت ؿثاّت طیفی تا کالع صهیي تایش تِ اؿتثاُ دس ایي کرالع طثقر

هَخک تِ دلیل تَكیف فضای طیفی ٍ هکاًی تفکیک کالع ساُ تْتش هـاسکت ایي کالع صیاد تَد. تا اػتفادُ اص ٍیظگی 

ِ یاتذ. ّنؿذُ ٍ  خطای هـاسکت ٍ ًادیذُ گشفتي آى کاّؾ هی ی ؿرْشی ًیرض   چٌیي تفکیک کالع صهیي تایش ٍ هٌطقر

 تْثَد یافتِ اػت.

 گیری ي پیطىُاداتوتیجٍ -5

ِ   تٌذی ٍیظگی هَخک دٍ ی طثقِدس ایي هطالؼِ تشای تْثَد ًتیدِ تٌرذی تلرَیش ؿرْش    تؼذی اػتخشاج ؿرذ. ترشای طثقر

ِ      ؿذُی ًظاستتٌذی کٌٌذُؿیشاص اص طثقِ تٌرذی  ی تیـیٌِ ؿثاّت اػرتفادُ ؿرذ. اػرتفادُ اص ٍیظگری هَخرک دس طثقر

ّرا ًیرض تَكریف گرشدد.     ّرا، فضرای هکراًی آى   ّا ػالٍُ تش فضای طیفی پیکؼرل تٌذیؿَد تشخالف ػایش طثقِهی تاػث

. ًتایح حاکی اص آى اػت کِ تا تِ کاسگیشی سٍؽ پیـرٌْادی ؿراّذ   ؿَدتٌذی کٌٌذُ هیتْثَد دقت طثقِتاػث  تشایيتٌا

 ّا تِ خلَف کالع ساُ خَاّین تَد.تْثَد تفکیک کالع
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