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کاربرد روشهاي قطعهبندي تصاوير طيفی در شناسايی و جداسازي مخروطافکنههاي
حوضة يزد -اردکان
سیدمهدی پورباقر کردی  ـ مربی دانشگاه پیام نور و دانشجوی دکتری تخصصی ژئومورفولوژی ،دانشگاه خوارزمی
عزتاهلل قنواتیـ دانشیار گروه ژئومورفولوژی ،دانشکدة علوم جغرافیا ،دانشگاه خوارزمی
امیر کرمـ دانشیار گروه ژئومورفولوژی ،دانشکدة علوم جغرافیا ،دانشگاه خوارزمی
امیر صفاریـ دانشیار گروه ژئومورفولوژی ،دانشکدة علوم جغرافیا ،دانشگاه خوارزمی
پذیرش مقاله 1393/10/17 :تأیید نهایی1394/02/16 :

چکيده
قطعهبندي مؤثرترين روش براي شناسايی شکلهاي ژئومورفولوژيکی است کـه عـهوه بـر طبقـهبنـدي ،خاصـيت
اکتشافی لندفرمها را نيز در متن تصوير داراست .در اين پژوهش ،پس از معرفـی انـواع روشهـاي قطعـهبنـدي،
مخروطافکنة روي تصاوير ماهوارة ژئو -آي و استر استخراج شده است .آنگاه بهترين روشهـاي قطعـهبنـدي در
شناسايی مخروطافکنههاي حوضة يزد با روش تفسير بصري معرفی شده است .بهمنظور تفسير بصـري از تصـوير
استرِ قطعهبنديشده و انتخاب بهترين روشهاي قطعهبندي قابل استفاده در ژئومورفولوژي ،از نقشة ژئومورفولوژي
ژئورفرنسشده و نيز تصوير ژئو -آي بهره گرفته شد .براساس نتايج ،از ميان انواع الگوريتمهـاي قطعـهبنـدي ،دو
الگوريتم براي شناسايی و جداسازي مخروطافکنهها مناسب است :الف) الگـوريتم چندمقياسـه در شناسـايی مـرز
هندسی مخروطافکنهها در تصوير استر؛ ب) قطعهبندي بـه روش اخـتهف کنتراسـت بـر روي تصـوير ژئـو-آي در
شناسايی جزئيات موجود بر سطح مخروطافکنه مانند ساية حاصل از فرسـايش خنـدقی ،راههـاي احـدا شـده و
خشکرودها موفق بوده است .سرانجام بهمنظور بررسی آزمونپذيري روشهاي برگزيـده ،از مخـروطافکنـههـاي
مشابه در ديگر مناطق مرکزي استان يزد استفاده شد که نتايج مشابه آن قابليت سازگاري روشهـاي مـذکور را در
ديگر نقاط نيز بهاثبات میرساند.

کليدواژهها :شناسايی ،قطعهبندي تصوير ،مخروطافکنه ،يزد.

مقدمه
جغرافیدانان ارزش لندفرمها را بهطور کلی به چهار بخش تقسـیم کـردهانـد .1 :ارزش فرهنگـی1؛  .2ارزش روحـانی2؛ .3
ارزش زیبایی3؛  .4ارزش اقتصادی 4يبرنامة آموزشی استرالیا ،فصل  .)50 :1از میان انواع لنـدفرمهـا ،مخـرو افکنـههـا از
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
نویسندۀ مسئول09124547153 :

 E- mail: mahdipourbagher@gmail.com
1. Cultural value
2. spiritual value
3. aesthetic value
4. economic value
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اهمیت زیاد اقتصادی -اجتماعی برخوردارند؛ مخرو افکنهها از یک سو بـهدلیــل ویژگــیهــای توپوگرافی ،مانند شیب
کم و خاک حاصلخیز ،مکان مناسبی برای تمرکز سـکونتگـاههــا و فعالیــتهــای زراعــی محسو میشوند يشـایان،
 )83 :1390و از سوی دیگر ،این پهنههای آبرفتی ،بهویژه در منـاطق نیمـهخـشک ،بـهدلیـل برخـورداری از کانـالهـای
گیسویی 1و نیز وجود رسو های ریزدانه و حاصلخیز ،موجب فراهم آوردن مواد و مصالح اولیه برای صنای سفالسـازی و
کشاورزی شدهاند يمقصودی و همکاران .)15 :1391 ،بنابراین ،شناسایی مخرو افکنه و تحلیل الگوریتمهای شناسایی آن
ضروری بهنظر میرسد .شناسایی و طبقهبندی لندفرمها از مهمتـرین اهـداف و از کارهـای پایـهای در تهیـة نقشـههـای
ژئومورفولوژی است يیمانی .)20 :1391 ،نقشة لندفرمها يدر اینجا مخرو افکنهها) بهطور بـالقوه دارای ارزش اطالعـاتی
بسیار زیادی برای برنامهریزی محیطی ،مهندسی عمران ،کشاورزی ،حفاظت منـاب طبیعـی ،پـیشبینـی بالیـای طبیعـی
احتمالی و پیشگیری از آنهاست يشایان.)111 :1383 ،
هدف از شناسایی لندفرمها ازجمله مخرو افکنهها ،سادهسازی شکل پیچیدة زمین به تعداد محـدودی از واحـدهای
عملیاتی است که قابل تشخیص و تمیز از هم باشند و اطالعات مفیدی از آن لندفرم بهدست دهند يگرچک.(9 :2010 ،

روشهای شناسایی و تشخیص لندفرم مخرو افکنه متمایز از روشهای طبقهبنـدی آنهاسـت .یکـی از روشهـای
شناسایی عوارض سطح زمین از جمله لندفرمهای ژئومورفولوژیکی ،قطعهبنـدی تصـاویر مـاهوارهای اسـت .قطعـهبنـدی
حســاستــرین عملیــات پــیش از طبقــهبنــدی شــیيگرایی در ژئومورفولــوژی اســت؛ زیــرا در قطعــهبنــدی ،شــیيهــای
ژئومورفولوژیکی 2تولید خواهد شد که خود معرف و مبنای طبقهبندی لندفرمهای ژئومورفولوژیکی است يشکل .)1

شکل  .1الف) نمايش مخروطافکنه در محي

MATLAB؛ ب) نمايش مخروطافکنه در سطح پيکسل همراه با اطهعات طيفی؛

ج) نمايش مخروطافکنه در سطح اشياي تصويري که حاصل ادغام پيکسلهاي تصويري براساس اطهعات طيفی و ديگر
اطهعات مورفومتري ،شکل ،اندازه و  ...است (نگارندگان).

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1. Braided stream
2. Geomorphological objects
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موضوع قطعهبندی تصویر در اواسط سال  1970مطرح شد يهارالیک و همکاران)612 :1973 ،؛ ولی از عرضـة ایـن
مفاهیم در قالب بستههای نرمافزاری آماده مانند  1OBIAبیش از یک دهه نمیگذرد يدراگوت و بالشـکی.)331 :2006 ،
براساس پژوهشهای پیشین ،طبقهبندی برمبنای مفاهیم شیيگرایی و مورفومتریکی بر روی دادههـای رقـومی ارتفـاعی
سطح زمین بسیار مؤير و کارسازتر از روشهای پیکسلمبناست يهافمن و واندروگت)20 :2001 ،؛ برای نمونه فیضـیزاده
و هاللی ي )1389با مقایسة نقشههای خروجی بهدستآمده از طبقهبندی به روشهای پیکسلمبنا و شـیيمبنـا در اسـتان
آذربایجان غربی ،به این نتیجه رسیدند که دقت نقشههای کاربری اراضی بهدستآمـده از طبقـهبنـدی اشـیای تصـویری
حاصل از قطعهبندی تصویر سنجندة  HDRماهوارة اسپات  ،5حدود هفت درصد بیشتر از روشهای پیکسلمبنا بـر روی
همان تصویر ماهوارهای است .همچنین دراگوت و بالشکی ي )2006گزارشی از نتایج پژوهشهایشان در زمینة طبقهبندی
خودکار شیيگرا و قطعهبندی تصویر استر به روش چندمقیاسه از لندفرمهای اراضی تقریبـاً همـوار و اراضـی کوهسـتانی
عرضه کردند که نشان داد طبقهبندی براساس رویکرد شیيگرایی منجر به اکتشاف برخی از لندفرمهـا در مقیـاس خـرد

2

مانند پرتگاه محدبی ،3پرتگاه کواستایی 4و خـطالـرأسهـا در هریـک از ایـن منـاطق مـیشـود و از طرفـی ،در رویکـرد
شیيگرایی افزون بر طبقهبندی ،خاصیت اکتشاف و بارزسازی لندفرمها نیز وجود دارد يدراگوت و بالشکی.)332 :2006 ،
بهطورکلی ،قطعهبندی  5به تبدیل هر تصویر به واحدهای مجزایی گفته میشود که از نظر بافت ،رن) ،ویژگیهـای
ارتباطی و فضایی و ژئومورفومتری همگن و مشابه باشد .در برخی از نوشتههای قدیمی ،قطعهبندی یا سـگمنتسـازی را
مترادف طبقهبندی معنا کردهاند؛ در حالی که این دو مفهوم جدا از هم است :قطعهبندی ،مرحلهای از پردازش است که در
میان سطحبندی 6و طبقهبندی 7قرار میگیرد ياشتروبل .)128 :2007 ،در قطعهبندی ،تصویر به نواحی جداگانهای تقسـیم
میشود که به هریک از این نواحی ،شیي 8میگویند؛ این اشیای تصویری بهدستآمده از عملیات قطعهبندی ،در بردارنـدة
اطالعات مهم ژئومورفومتری مانند شکل هندسی ،اندازه و موقعیت نسـبی ،بافـت و روابـط همسـایگی اسـت يراهنمـای
کاربردی برنامة .) 68 :2006 ،Definiens Professional 5
قطعهبندی اساس شناسایی و طبقهبندیهای دانشمبنا و شیيگرا9ست يهـافمن و وانـدروگت .)19 :2001 ،بـهطـور
خالصه میتوان گفت اهمیت و کاربرد قطعهبندی در ژئومورفولوژی ،کشف عناصر تشکیلدهنـدة لنـدفرم 10يماننـد انـواع
انحنا ،شیب و ستیغ) ،جداسازی لندفرمها بهوسیلة چندضلعی و طبقهبندی لندفرمها براساس شـکل ،مورفولـوژی و دیگـر
شاخصهای ژئومورفومتری است يدراگوت و بالشکی.)332 :2006 ،
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1. Object-Based Image Analysis
2. Micro scale
3. convex scarps
4. cuesta scarps
5. Segmentation
6. Regionalization
7. Classification
8. Object
9. Object Oriented
10. Landform elements
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در ایران ،گورابی و کریمی ي )1391بـا کمـک روش قرینـهسـازی الگـوی رقـومی ارتفـاع 1زمـین ،بـه تعیـین مـرز
مخرو افکنة مروست در جنو استان یزد اقدام کردند و ضمن تأکید بر آسانی و کمهزینه بودن این روش ،نتیجه گرفتند
مرز تعیینشده ،با شرایط توپوگرافی و عناصر مورفولوژیکی مخرو افکنه انطباق کاملی دارد.
محمدی و همکاران ي )1389با استفاده از روشهای قطعهبندی تصویر ماهوارهای آیکونوس و روش فازی ،به تعیین
خطو ساحلی اقدام کردند و در آغاز ،تصویر را با کمک قطعهبندی چندمقیاسه به چندین گروه همگن تقسیم کرده ،سپس
با کمک الگوریتم آستانهگذاری فازی ،بخشی از خطو ساحلی چابهار را مشخص کردنـد .آنهـا دقـت کـاربرد روشهـای
قطعهبندی را در این مورد 95 ،درصد اعالم کردند.
شایان و همکاران ي )1391از روش طبقهبندی بیشینة مشابهت ،به طبقهبندی لندفرمهای مناطق خشک مرنجا در
هفت گروه از جمله گروه «مخرو افکنه» اقدام کردند که براسـاس نقشـة دادهشـده ،ایـن گـروه بیشـترین منطقـه را در
برمیگرفت .آنها با کمک ضریب کاپا ،دقت طبقهبندی را  81درصد تخمین زدند.
بهرامی ي )1390با کمک تصاویر ماهوارهای کوئیکبرد و براساس شاخصهای سادة ژئومورفولوژیکی ماننـد الگـوی
زهکشی کانالها در سطح مخرو افکنههای زاگرس چینخورده و نیز رن) مخرو افکنهها بر روی تصـاویر کوئیـکبـرد
توانستند بخشهای فعال و غیرفعال این مخرو افکنهها را از نظر سـیلخیـزی قطعـهبنـدی کننـد .آنهـا نتیجـه گرفتنـد
مخرو های قدیمی یا غیرفعال ،دارای الگوی زهکشی همگرا یا شبکة درختی است؛ ولی مخرو های جدید یا فعال اغلب
دارای شبکة زهکشی واگرا ،شاخهشاخه و متقاط است؛ همچنین بخشهای غیرفعال مخرو به دلیل دارا بودن تن رنگی
تیرهتر نسبت به بخشهای فعال مخرو ها بر روی تصاویر کوئیکبرد ،امکان بخشبندی یا قطعهبندی دارد.
میلیارسی ي )1399با استفاده از روشهای نسبتگیری تفاضل نرمالشدة ي 2 )NDBRباندهای  1و  3سنجندة ،TM
بخش فعال با خطر زیاد سیل در بخش قاعدة مخرو افکنه را شناسایی کـرد؛ بـهطـور کلـی او بـا اسـتفاده از روشهـای
قطعهبندی براساس رشد ناحیه ،هر مخرو افکنه را به سه بخش با خطر کم در رأس مخـرو و خطـر متوسـط در میانـة
مخرو و خطر زیاد در قاعدة مخرو تقسیم کرده است.
سولباک و وایند ي )2003در مقالة منتشرشده در مجلة «مفاهیم و الگوسازی در ژئومورفولـوژی» در توکیـو ،اظهـار
داشتند برای بررسی لندفرم ازجمله مخرو افکنهها بهتر است بهجای الگوی رقومی سطح زمین از الگوهایی استفاده کـرد
که برمبنای قطعهبندی تصویر به روش چندمقیاسه 3بنا شده است؛ چراکه الگوهـای رقـومی  DEMدارای وضـوح يـابتی
است ،در حالی که سطح واقعی زمین ،در بردارندة لندفرمها در مقیاس هـای مختلـف اسـت .آنهـا الگـوی شـبکة نـامنظم
مثلثاتی 4با ابعاد متغیر را برخالف الگوهای  DEMکه دارای ابعاد يابت و هماندازهای است ،برای قطعهبنـدی و شناسـایی
عوارضی مانند مخرو افکنهها پیشنهاد دادند.
آرجیاالس و تزوتسوس ي )2013در مقالهای بهمنظور شناسایی و طبقهبندی مخرو افکنههـای محـدودة درة مـرگ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1. Symmetric Model of DEM
2. Normalized Difference Band Ratio
3. Multi-resolution
4. Triangulation irregular network
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آمریکا از روش قطعهبندی چندمقیاسه در چهار سطح از وضوح بیشتر تا کمتر و دقیقتر بهره جستند؛ قطعهبندی در سـطح
اول به شناسایی کلی منطقه از نظر ژئومورفولوژی منجر شد که این عوارض بزرگ شناساییشده خود در مراحل و سطوح
بعدی قطعهبندی بهمنظور تعیین عوارض کوچکتر لندفرمهای ژئومورفولوژی بهکار گرفته شد .آنها برای قطعـهبنـدی در
مراحل بعدی از تصاویر باندهای  1تا  3ماهوارة استر با وضوح پانزده متر استفاده کردند و در مراحل سوم و چهارم با عـدد
مقیاس کوچکتر در قطعهبندی تصاویر باندهای  1تا  3ماهوارة استر موفق شدند مخرو افکنههـای کوچـک و بـزرگ را
شناسایی و حدود آنها را مشخص کنند يشکل .)2

شکل .2نتيجة قطعهبندي در سطح چهارم (سمت چپ) و تعيين مخروطافکنهها (سمت راست)
(آرجياهس و تزوتسوس)6 :2013 ،

منطقه و لندفرم بررسیشده
منطقة این پژوهش حوضة آبریز یزد -اردکان است که در محدودة عرض شمالی  31درجه و  13دقیقه تا  32درجـة و 48
دقیقه و محدودة طول شرقی  53درجه و  24دقیقه تا  54درجـه و  59دقیقـه در مرکـز اسـتان یـزد قـرار دارد .از لحـاظ
ژئومورفولوژی ،این حوضه از شمال به پالیای اردکان ،از جنو به ارتفاعات شیرکوه ،از شرق بـه زیرحوضـة خرانـق و از
غر به زیرحوضة ندوشن محدود میشود .شکل  3موقعیت محدودة این پژوهش را در ایران و استان یزد نشان میدهد.
این حوضه ،حوضة بستة خشک داخلی يآرئیک) است و زهکشی آن به پالیای سیاهکوه منتهی مـیشـود ،بلنـدترین
ارتفاع آن قلة شیرکوه با ارتفاعی حدود  4075متر است و پستترین آن را کویر سیاهکوه با ارتفاع  950متر از سـطح دریـا
تشکیل میدهد ياختصاصی و همکاران.)569 :1383 ،
در این پژوهش ،برای بیان انواع روشهای قطعـهبنـدی تصـویر و اهمیـت و کـاربرد آن در شناسـایی و جداسـازی
لندفرمهای ژئومورفولوژیکی ،مخرو افکنههای مجتم يباهادا) بخش جنوبی حوضة یادشده بررسی شده است .همچنـین،
بهمنظور آزمونپذیری و آزمایش الگو در شناسایی دیگر مخرو افکنههای مشابه ،محدودهای در خارج از حوضه يمستطیل
زردرن) در شکل  )3بررسی شده است.
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شکل .3نماي کلی منطقة پژوهش در حوضة يزد -اردکان و نمايش تصوير رنگی کاذب باندهاي  3 ،2و  4سنجندة  ETM+و
نمايش محل آزمونپذيري و آزمايش الگوي قطعهبندي در محدودة مستطيل زردرنگ (نگارندگان)

مواد و روشها
مواد اصلی این پژوهش را تحقیقات گستردة کتابخانهای و جستوجوی اینترنتی بهمنظور گردآوری مناب داخلی و خارجی
تشکیل میدهد .در جدول  ،1انواع تصاویر ماهوارهای بهکارگرفتهشده و کاربرد هریک در این تحقیـق آورده شـده اسـت.
همچنین ،نقشة ژئومورفولوژی کلی استخراجشده از نقشة ژئومورفولوژی ایران يشـکل  ،)4نـرمافزارهـای ارتقـایافتـه يE-

 Cognition Developerنسخة  ) 7/8و سامانة اطالعات جغرافیایی  Arc GISو ماژول  Arc Catalogبـرای سـاخت
الیهها ،دیگر مواد اصلی این تحقیق را تشکیل میدهد .جزئیات کاملتر در فلوچارت گردش کار شکل  5آمده است.
جدول  .1منابع اطهعات موجود و نوع کاربري از انواع تصاوير ماهوارهاي

تاریخ
تصاویر
 20اوت
2008
 20اوت
2008

قدرت
ماهواره

سنجنده

جداسازی
يمتر)

باندهای
استفادهشده

لندست

ETM+

30

2و3و4

ترا

استر

15

 1و  2و 3N

ژئو-آی

1/65

1و2

 17ژوئیة

ژئو-

2009

آی1-

نوع کاربرد در این پژوهش
نمایش تصویر رنگی کاذ از
منطقة پژوهش يشکل )3
قطعهبنـدی يشـکلهـای ،13

منب

www.earthexplorer.usgs.gov
www.lpdaac.usgs.gov

 14و )15
قطعـــهبنـــدی و شناســـایی
میکروفرمها يشکلهای  8و )9

www.screenr.com/xY5
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در این پژوهش از دو رویکرد اصـلی در قطعـه بنـدی اسـتفاده شـده اسـت يراهنمـای کـاربردی برنامـة ارتقـایافتـة
:)54 :2012 ،E-Cognition
1

الف) رویکرد از باال به پایین یا کل به جزي :در این رویکرد ،شکلها و اشیای تصویر به قطعات کوچـکتـر از خـود
تقسیم میشود .این رویکرد ،رویکردی از کل به جزي است و با استفاده از سه الگوریتم اجرا میشود .1 :الگوریتم چسـبورد
یا شطرنجی؛  .2الگوریتم قطعهبندی براساس درخت تعادل؛  .3قطعهبندی براساس اختالف کنتراست یا تباین.
) رویکرد از پایین به باال یا از جزي به کل :2در این رویکرد ،قطعات کوچک تصـویر براسـاس معیارهـای مختلـف
مانند همگنی ،ویژگی های طیفی ،بافت و متن تصویر ،مورفولوژی و هندسه و  ...با هم ادغام میشود تا شکل بزرگتـری
پدید آید .این رویکرد ،رویکردی از جزي به کل است و با استفاده از الگوریتم قطعهبندی چندمقیاسه اجر میشود.
درمجموع ،چهار روش مختلف قطعهبندی در قالب دو رویکرد اصلی بررسـی شـدند و آنگـاه بـرای هریـک از ایـن
روشهای معرفیشده ،قابلیت اجرایی آنها نیز بر روی منطقة انتخا شده ،در محیط نرمافزاری  E-Cognitionارتقایافتـة
نسخة  8/7/2آزمایش شد و نقشههای خروجی بهدستآمده از عملیات قطعهبندی ،در شناسایی مخـرو افکنـه نیـز آورده
شد .هریک از الگوریتمهای سگمنتساز ،مرزهای گسترشیافتة شیيهای لندفرمی را براساس معیـار همگنـی بـهوسـیلة
پلیگون جدا و شناسایی میکند و افزون بر آن ،حدود و يغور گسترشیافتة لندفرمهای مجتم يباهادای یزد) را از یکـدیگر
بهروشنی نشان میدهد .در مفهوم متن تصویری ،شیيهای تصویری به گروهی از سلولهای شبکهای یک دادة رسـتری
يگرید یا تقریباً پیکسل) گفته میشود که طی پردازشِ قطعهبندی ایجاد میشود .شیيهای بهدستآمده از قطعـهبنـدی در
بردارندة اطالعات کاملتری نسبت به پیکسلهای جداگانه و منفرد است؛ زیرا شیيهـای لنـدفرمی افـزون بـر اطالعـات
طیفی پیکسلهای جداگانه ،در بردارندة اطالعات تکمیلی دیگری مانند شکل و مورفولوژی ،اندازه و نسبیت ،مجـاورت یـا
قرابت ،ارتبا توپولوژیکی و همسایگی و دیگر شاخصهای ژئومورفومتری است که همة این اطالعـات ،بـه شناسـایی و
تفکیکپذیری یا طبقهبندی دقیق لندفرمها منجر میشود يآسلن و سایمن برژن.)310 :2006 ،

شکل .4نقشة ژئومورفولوژي لندفرمهاي کهن حوضة يزد -اردکان و نمايش محل مخروطافکنهها

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1. Top-down Segmentation
2. Bottom-up Segmentation
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برای ارزیابی بصری بهترین روشهای قطعهبندی در شناسایی و جداسازی لندفرم مـورد نظـر از پـردازش و تفسـیر
بصری تصاویر با قدرت زیاد جداسازی ژئو -آی و نیز از نقشههای ژئومورفولوژی موجود بهره گرفته شد يشکل.) 4

يافتههاي پژوهشی بهدستآمده از قطعهبندي بر روي لندفرم مخروطافکنه
 .1الگوریتم چسبورد یا شطرنجی :1این روش ،سادهترین الگوریتم قطعـهبنـدی اسـت کـه در آن ،اشـیای بـهدسـتآمـده
بهصورت مرب های مشابه و هماندازه است .این روش برای شناسایی و جداسازی مخرو افکنهها براساس خروجی نقشـه
در شکل  ،6نامناسب و ناکارآمد تشخیص داده شد.

شکل .5مراحل انجام گرفتن کار با استفاده از سامانة اطهعات جغرافيايی و انواع روشهاي قطعهبندي بهمنظور شناسايی و
جداسازي مخروطافکنة حوضة يزد

شکل .6نتايج قطعهبندي به روش شطرنجی براي مخروطافکنههاي حوضة يزد -اردکان (نگارندگان)

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1. Chessboard segmentation algorithm
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 .2قطعهبندی براساس درخت تعادلیافتة درجة چهار :1در این روش ،کل تصویر با استفاده از انحراف معیار ،بهمثابـة
شاخص جداسازی ،به چهار مرب اولیة هماندازه تقسیم میشود و سپس هر مرب به چهار قسمت کوچکتر تقسیم میشود
تا زمانی که به حد آستانة تعریفشده برای انحراف معیار برسد يشکل  .)7براساس شکل  ،7ابتدا محدودة نـاهمگن مـورد
نظر به چهار مرب تقسیم میشود؛ در صورتی که هریک از این مرب ها به معیار همگنی نرسیده باشد ،بار دیگـر بـه چهـار
مرب کوچکتر تقسیم میشود تا آنجا که به معیار همگنی برسد .برای عوارضی در تصویر که نسبت طـول بـه عرضشـان
بسیار بزرگ يمانند مسیر بزرگراه در پاییندست مخرو افکنه در شکل  )8است ،مرب هایی بسـیار باریـک و نـواری تولیـد
میشود .این روش براساس اصل تجزیة پیدرپی فضا به موزاییکهایی از مرب های هماندازه است و این تجزیه تا زمـانی
ادامه مییابد که به ساختار تعادلیافتة درجة چهار ،یعنی به اشیای یکسان ،همگن و متعادل برسد يفو و همکـاران:2013 ،
.)3263
این روش بر روی یکی از مخرو افکنههای حوضة یزد -اردکان واق در شمال شهرستان تفت اجـرا شـد و نتیجـة
اجرای آن در شکل  8آورده شده است .همانطور که دیده میشود ،این روش عوارض بـزرگ و همگـن را در مربـ هـای
جداگانه با ابعاد بزرگتر ،ولی عوارض کوچکتر و همگن را در مرب های کوچکتر بهصورت شـیيهـای جداگانـه نشـان
میدهد .در این روش ،عوارض باریک و نواری ،مانند رودخانهها و جادهها ،با مرب های کوچک ،باریک و نواری نشان داده
میشود.

شکل .7قطعهبندي براساس درخت تعادليافتة درجة چهار :مربع با رنگ قرمز غيريکنواخت ،معيار ناهمگنی و مربع با رنگ سفيد،
معيار همگنی را نشان میدهد (راهنماي کاربردي برنامة ارتقايافتة )55 :2012 ،E-Cognition

شکل .8نتايج قطعهبندي براساس درخت تعادل براي يکی از مخروطافکنههاي حوضة يزد (نگارندگان)

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1. Quadtree-Based Segmentation
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 .3قطعهبندی براساس اختالف تباین یا کنتراست :1الگوریتم قطعهبندی براساس کنتراست یا اخـتالف بـین درجـات
روشنایی پیکسلها ،اشیای تصویری را به محدودههای سفید و سیاه تبدیل میکند .در این روش ،اشـیای روشـن و تیـره
براساس مقادیر آستانه بهوسیلة پلیگونهایی همانند نمونة  Bدر شکل  9از هم جدا میشـود يراهنمـای کـاربردی برنامـة
ارتقایافتة ) 31 :2012 ،E-Cognition
در این روش ،ابتدا تصویر به روش شـطرنجی قطعـهبنـدی مـیشـود و سـپس تبـاین یـا اخـتالف کنتراسـت بـین
پیکسلهای تیره و روشن در هریک از مرب های شطرنجی ،بهوسیلة پلیگون جداسازی و مشخص میشـود .در شـکل ،9
نمونهای از اجرای این روش برای یکی از مخرو افکنههای حوضة یزد آورده شده است.

شکل .9اجراي قطعهبندي به روش کنتراست يا تباين :نمونة ( Aتصوير بزرگشدة پايينی) بخشی از راه فرعی احدا شده بر روي
مخروطافکنه که با اين روش بهوسيلة پليگون شناسايی شده است؛ نمونة ( Bتصوير بزرگشدة باهيی) ساية حاصل از فرسايش
خندقی بر پيکرة مخروطافکنه که با روش قطعهبندي کشف شده است (نگارندگان).

توصيف الگوريتم قطعهساز چندمقياسه 2در نحوة شناسايی لندفرمها و اطهعات بهدستآمده از آن
الگوریتم قطعهساز 3چندمقیاسه ،پرکاربردترین روش شناسایی شکلها در رویکرد جزي به کل است يباتز و اسخاپ:2000 ،
 .)14باتز و همکاران ي )2008معتقد است با افزایش و ارتقای بار مفهـومی و معنـایی يماننـد افـزایش عملکـرد الگوهـای
انتزاعی) میتوان به اشیای تصویری مطلوبی رسید که بهترین معرف و نمونه در عملیات طبقهبندی باشد؛ این مفـاهیم در
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1. Contrast Split Segmentation
2 Multi-resolution Segmentation algorithm
3 Segmenter
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الگوی فنر مارپیچی 1باتز در شکل  10آمده است .براساس این شکل ،با در نظر گرفتن مفاهیم معنـایی و انتزاعـی ،ماننـد
روابط مورفولوژی و همسایگیها و الگوهای دانش پایه در قطعهبندی میتوان اشیای دقیقتـری را بـرای طبقـهبنـدی در
گسترة مورد نظر شناسایی کرد.
در این روش ،فرایند شناسایی و جداسازی اشیای لندفرمی براساس مراحل زیر انجام میگیـرد يراهنمـای کـاربردی
برنامة ارتقایافتة :)35 :2012 ،E-Cognition

شکل .10تأثير الگوهاي انتزاعی و مفهومی بر افزايش دقت سگمنتسازي (باتز و همکاران)32 :2008 ،

در این روش ،فرایند قطعهبندی با یک پیکسل یا شیي تصویر منفرد 2آغاز میشود و بهتکرار در چندین مرحله بـرای
رسیدن به واحد شکل بزرگتر يلندفرم) امتزاج و ترکیب میشود و این تکرار و امتزاج تا زمانی ادامه مییابد که از آسـتانة
تعریفشده تجاوز نکند.
 .1در نخستین مرحله از فرایند قطعهبندی ،نقا تعلیمی یا پیکسلهای معلوم در جستوجوی بهترین و مشابهترین
پیکسل همسایه یا شیي تصویری همسایه برای ادغام شدن با آن است .معیار جستوجو بـرای یـافتن بهتـرین
همسایه ،شکل ،رن) یا هر معیار ژئومورفومتری است يشکل .)11
 .2در حالت معکوس ،اگر بهترین همسایة یافتشده ،نخستین نقطة مذکور را بهترین همسایة خود از نظر همگنـی
نشناخت ،خودش يهمسایة نخستین نقطة تعلیمی) نقطة تعلیمی جدید میشود و در پـی همسـایة خـود از نظـر
همگنی میگردد؛ این عمل آنقدر تکرار میشود تا رابطة دوطرفه 3بین نقطة تعلیمی و همسایهاش برقرار شود.
 .3زمانی که بین نقا تعلیمی و همسایه از نظر همگنی رابطة دوطرفه برقرار شد ،این دو با هم ادغام مـیشـوند و
فرم بزرگتری را تشکیل میدهند يشکل  11سمت راست).
 .4این فرایند ،زمانی بهپایان میرسد که همسایة جدیدی برای ادغام شدن یافت نشود.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1 Spiral model
2. image object single
3. Mutual relationship
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شکل  .11هريک از اشياي تصويري با توجه به معيار همگنی ،در جستوجوي بهترين همسايه براي ادغام شدن با آن است .دايرة
قرمز بيانکنندة نقطة تعليمی است .پيکان مسير جستوجوي بهترين همسايه را نشان میدهد و دايرة خاکستري بهترين همسايه
را نشان میدهد .براي توضيح بيشتر به متن مراجعه شود.

در این الگوریتم ،پیکسلها یا اشیای کوچک تصویر ،براساس معیار همگنی بهتوالی با پیکسلها یا اشـیای همسـایه
ادغام میشود تا به تولید شیي بزرگتر و بامعناتر از نظر همگنی منجر شود؛ در این روش ،معیار همگنی ترکیبی از معیـار
شکل و طیف يرن)) است .این الگوریتم یکی از روشهای جزي به کل یا از پایین به باالست يراناسینق .)3 :2008 ،معیـار
همگنی در الگوریتم چندمقیاسه ،تعیینکنندة چگونگی ادغام شکلهای همگن با یکدیگر در فضـای تصـاویر شـیي پایـه
است .این معیار بهمنظور ادغام شکلها از نظر ویژگیهای شـکل و رنـ) در تصـاویر چنـدطیفی سـنجش از دور بـهکـار
میرود .همگنی رن) 1براساس انحراف معیار طیفهای رن) و همگنی شکل 2براساس انحراف معیار فشردگی یا ضـریب
نرمی شکل بنا میشود يراهنمای کاربردی برنامة ارتقایافتة .)57 :2012 ،E-Cognition
در این الگوریتم ،مهمترین شاخص کنترلکننده در تولید شیيهای ژئومورفولوژیکی ،مقیاس 3است؛ بـهطـوری کـه
مقادیر عددی مقیاس بزرگتر به تولید شیيهای ژئومورفولوژیکی بزرگتر و کلـیتـر منجـر مـیشـود و مقـادیر مقیـاس
کوچکتر به تولید شیيهای ژئومورفولوژیکی کوچکتر و جزئیتر منجر میشود .باید اشاره کرد که تعیین مقـدار صـحیح
عدد مقیاس در الگوریتم چندمقیاسه ،بر دانش ژئومورفولوژی 4و روش سعی و خطا 5استوار است .در ایـن پـژوهش ،بـرای
نشان دادن اير شاخص مقیاس در قطعهبندی برای نمونه از دو عدد مقیاس  10و  20يکه پیشتر به روش سعی و خطـا و
تفسیر چشمی انتخا شده بود) برای شناسایی و جداسازی هشت مخرو افکنة در حال تکوین یزد اسـتفاده شـد يشـکل
 .)12براساس نقشههای خروجی ،مخرو افکنههای یادشده با عدد شاخص مقیاس 20بر روی تصویر مادون قرمز نزدیـک
استر بهطور کامل از هم جدا شد و مرز بین آنها بهوسیلة پلیگون به رن) آبـی جداسـازی شـد يشـکل )14؛ ولـی همـین
مخرو افکنهها با عدد مقیاس  10قابل تشخیص و جداسازی نبودند يشکل .)13

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1. Color homogeneity
2. Shape homogeneity
3. Scale Parameter
4. Geomorphology knowledge base
5. trial and error method
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شکل .12نمايش باند مادون قرمز نزديک استر ) (ASTER-VNIRاز هشت مخروطافکنة در حال تکوين يزد در محي نرمافزار
ارتقايافتة  .E-cognitionاعداد تعداد مناطقی را نشان میدهد که براساس نقشة ژئومورفولوژي در شکل  ،4اغلب فعاليت
مخروطافکنهاي دارد.

شکل  .13قطعهبندي مخروطافکنههاي در حال تکوين يزد با عدد شاخص مقياس ( 10نگارندگان)
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شکل  .14قطعهبندي مخروطافکنههاي در حال تکوين يزد با عدد شاخص مقياس ( 20نگارندگان)

بنابراین ،در این روش شکل ها و شیيهای مشابه و همگن از نظر شکل و تن رنگی ،با هم یکی شده ،واحد شـکلی
بزرگتری را تشکیل میدهند؛ بهعبارتی این روش براساس روش رشد ناحیه 1عمل میکند و یکی از روشهای قطعهبندی
از پایین به باالست .بهمنظور اجرا و نیز آزمایش قابلیت تعمیمپذیری این روش ،به تعیین یکی از مخرو افکنههای خـارج
از حوضة یزد در تصویر استر اقدام شد که نتیجة آن در هر چهار بار تکرار ،یکسان و مشابه بود که در شکل  15ارائه شده
است.

شکل .15جداسازي ،شناسايی و تعيين يکی از مخروطافکنههاي خارج از حوضة يزد بهمنظور آزمونپذيري الگوي چندمقياسه

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1. Region Growing
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نتيجهگيري
قطعهبندی روشی برای شناسایی و جداسازی لندفرمها و شکلهای ژئومورفولوژیکی است .قطعهبندی از مراحل اساسی در
شناسایی شیيهای تصویر و از مراحل پیش از طبقهبندی است که به گفتـة دراگـوت و بالشـکی ي )332 :2006خاصـیت
اکتشافی لندفرمها را در متن تصویر داراست؛ همانطور که در این پژوهش نیز جزئیاتی از سطح مخرو افکنه کشف شـد.
با کمک نقشههای خروجی بهدستآمده از اجرای قطعهبندی ،این نتیجه بهدست مـیآیـد کـه نخسـت ،بـرای شناسـایی
جزئیات بیشتر بر روی پیکرة مخرو افکنه میتوان از روش قطعهبندی براساس اختالف کنتراست بهره برد .با ایـن روش
میتوان شبکة مسیلها ،خشکرودها و نیز ايرهای فرسایشی بـر پیکـرة مخـرو افکنـه را بررسـی کـرد .دوم ،الگـوریتم
چندمقیاسه نسبت به دیگر روشهای قطعهبندی شرحشده ،بهتر و دقیقتر محدودههای مرزی هر مخرو افکنه را از بـین
دیگر مخرو افکنههای مجتم يباهادای یزد) شناسایی و جدا میکند؛ زیرا در ایـن روش از معیارهـای مورفولـوژی ماننـد
شکل و رن) استفاده میشود .براساس پژوهشهای سولباک و وایند ي )221 :2003نیز روشهـای چندمقیاسـه ،ابـزاری
کارامد در بررسی جام روابط فرم -فرایند میان لندفرمها در مقیاسهای مختلف محسو میشود .یکی از بهترین اعـداد
مقیاس برای جداسازی و شناسایی مخرو افکنهها بر روی تصاویر ماهوارهای استر ،عدد شاخص مقیاس  20است .در این
پژوهش نیز همانند پژوهشهای آرجیاالس و تزوتسوس ي )2013در شناسایی مخرو افکنة محدودة درة مرگ آمریکـا بـا
استفاده از تصویر استر ،عدد شاخص مقیاس  ،20نتیجة مناسب داد.
روشهای قطعهبندی براساس الگوریتم چندمقیاسه ،به بهبود شناسایی و تحلیل لندفرم منجـر مـیشـود يراناسـینق،
 .)2008بهمنظور آزمایش الگوریتم چندمقیاسه و قدرت تعمیمپذیری آن در شناسایی دیگر مخرو افکنههـای مشـابه ،بـه
اجرای این روش در خارج از حوضة یزد نیز اقدام شد که نتیجة این آزمون نشان داد که الگوریتم قطعهسازِ چندمقیاسـه در
شناسایی و جداسازی مرز دیگر مخرو افکنههای خارج از حوضه نیز موفق بوده ،بنابراین از قابلیت آزمونپذیری و اجرای
عمومی خوبی برخوردار است؛ بهطوری که این روش در هر چهار بار تکرار آزمایش ،نتیجة یکسان و مشابهی در شناسایی
و تعیین مورفولوژی مخرو افکنه ،بهویژه مرزهای هندسی هریک از آنها بهدست داد.
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