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پژوهشکدهی حفاظت خاک و آبخیزداری ،سازمان تحقیقات ،آموزش و ترویج کشاورزی

چکیده
تاریخچه مقاله:
دریافت94/9/3 :
اصالح- :
پذیرش95/7/2 :

آشکارسازی موفق هدف ،به خصوص در صورت وجود تشابه طیفی بین هدف و ناحیهی پسزمینهی
هدف ،همواره از مسائل قابل توجه در مطالعات سنجش از دور است .از طرفی تهیههی نقشههی پهنهههای
فرسایش بادی هم به دلیل رفتار طیفی مشابه با دیگر پدیدهها و هم نحوهی پراکنش مکهانی ایهن واحهدها
در سطح زمین ،امری دشوار اسهت ازایهنرو مطالعههی حاضهر تهالش میکنهد بها اسهتفاده از روشههای
آشکارسازی ،به استخراج مطلوب این پهنهها از تصاویر ماهوارهای بپردازد .تصاویر ابر طیفی میتواننهد
قابلیت خوبی در این امر داشته باشند ،ولی دسترسی آسها و بههموقع در زما ههای منطبهق بها مطالعهات
میدانی سخت خواهد بود .لذا در این پژوهش از آخرین نسل تصهاویر مهاهوارهای لندسهت  )OLI( 8بها
توجه به دسترسی آسا مربوط بهه فوریهه  ،2015در مطالعههی منطقههی شهما رهرب اسهتا خوزسهتا
استفاده شد .برای این منظور از روشهای فیلتر تطبیق یافته ( ،)MFماشین بردار پشتیبا ( ،)SVMروش
برآورد کننده سازگار یافته تطبیقی ( )ACEو روش نقشهبردار زاویههای طیفهی ( )SAMاسهتفاده شهد.

واژگا کلیدی:

برای ارزیابی دقت نقشهی تهیه شده ،از نمونههای حاصل از برداشتهای زمینهی اسهتفاده گردیهد .نتهایج

انتخاب باند،

نشا داد روش  MFبا دقت کلی  81درصد و ضریب کاپای  ،0/71در شناسایی مناطق ههدف بیشهترین

آشکارسازی هدف،

دقت را نسبت به سه روش دیگر دارد .پس از روش  ،MFروش  ACEبا دقت کلی  73درصهد عملکهرد

فرسایش بادی،
لندست .8

مناسبی را نشا داد .روشهای  SVMو  SAMبه ترتیب با دقت کلی  60و  48درصد ،نسهبت بهه سهایر
روشها عملکرد ضعیفتری را نشا دادند .نمودار  ROCنیز این نتایج را تأیید میکند .به نظهر میرسهد
روش  MFدر زمینهی تمایز پدیدههای با رفتار طیفی نزدیک به ههم ،کهارایی بهارتری دارد و نسهبت بهه
روشهایی چو  ،SVMکمتر تحتتأثیر تداخالت کاذب ناشی از ابر دادهها قرار میگیهرد و میتوانهد
برای تهیهی تفکیک پدیدههایی چو پهنههای فرسایش بادی مناسب باشد.

1ه مقدمه
فرسایش بادی از مهمترین فرآیندهای بیابانزایی در مناطق خشك و نیمهخشك محسوب

مویشوبد (زهتابیوان و

همكاران .)1385 ،اینك به علت تغییرات اقلیمی و خشكسالیهای متبالی ،معضل افزایش فرسایشهای بادی و اثرات آن
به بحران منطقهای و جهانی تبدیل شدهاست .گرد و غبار بهعنبان یكی از مهمترین پیامدهای فرسایش بادی در سوط
* نویسنده مسئول

رایانامهnoroozi.aa@gmail.com :

89

 ،)22( 2 :6تابستان 1395

پژوهشهای فرسایش محیطی

جهان و ایران ،همباره مشكلساز ببدهاست .در داخل ایران بهویژه منطقهی غر

و جنب

غر  ،بوهطبر متنواو

بوا

پدیدهی گرد و غبار و مشكالت آن مباجه است (عزیزی و همكاران.)1390 ،
دستیابی به اطالعات در کبتاهترین زمان و کمترین هزینه ،از جمله عبامل مهم تأثیرگذار بر تصومیمگیری اسوت.
در سالهای اخیر استفاده از روشهای اتبماتیك کمهزینه و سریع مانند فناوری سنجش از دور ،به علوت تبانوایی در
ارائهی تكنیكهای متنبع و کارآمد همباره از سبی متخصصین علبم محیطی قابل تبجه ببدهاست .با تبجه بوه آنكوه
شناسایی مناطق مستعد فرسایش بادی و بررسی اثرات آن با استفاده از روشهوای صوحرایی ،کواری بسویار دشوبار،
زمانبر و پرهزینه است؛ استفاده از دادههای ماهبارهای و تكنیكهای سنجش از دور میتبانود در ایون زمینوه بسویار
کارآمد باشد .آشكارسازی هدف بر اساس ویژگیهای طیفی پدیدههای مختلف ،از مبضبعات اساسی مبرد مطالعه در
سنجش از دور به شمار میرود .یك مانع اصلی برای آشكارسازی مبفق هدف ناحیه ،پسزمینهی هدف بهعنبان یوك
عامل مداخلهکننده است ( .)Manolakis et al, 2003سطبح طبیعی اغلب از یك مادهی یكنباخت تشوكیل نشودهاند.
اختالط زمینی در میدان دید لحظهای زمینی پیكسلهای تصبیر ،بر روی نشانههوای طیفوی موباد توأثیر مویگوذارد (

 )Boardman, 1995و شناسایی هدف را مشكل میسازد .روشهای رایج طبقهبندی تصبیر ،در پی یافتن پیكسلهوای
خالص هستند و اساساً به اطالعات مبجبد در سط زیر پیكسل نمیپردازند .روشهای آشكارسازی اهداف مبتنوی بور
شیبههای جداسازی ،عالوه بر برآورد مقدار هدف در سط زیر پیكسل ،امكان کاهش اثر پسزمینه را فراهم میکنند.
فیلتر تطبیق یافته و ارزیا

همبستگی تطبیقی ،دو الگبریتم تشخیص براساس آزمبن فرضیه هستند .این دو روش ابتدا

تشخیص هدف را بهعنبان آزمبن فرضیهی باینری فرمبله ،سپس برای تحقق آشكارسازها ،از آزمبن نسبت درسوت-
نمایی و آزمبن نسبت درستنمایی تعمیم استفاده میکنند و در آن طیف هدف و ماتریس ،کبواریانس پسزمینوهی
شناختهشده فرض میشبد.
در سالهای اخیر ،مطالعات بسیاری در زمینهی انباع روشهای آشكارسازی هدف انجام شدهاست و بودین منظوبر
الگبریتمهای متفاوتی با تئبریها و فرضیات متعدد و تمرکوز بور متغیرهوای متفواوت (سونجنده ،مكوان ،هودف و
پسزمینه) تبسعه داده شده و آزمبن شدهاند ( .)Adam, 2005آدام و همكواران ( )2005عملكورد سوه روش ،ACE1
 CEM2و  SAM3را در آشكارسازی هدف در زمینهی تغییر ارتفاع مطالعه کردند .نتایج این مطالعوه ،بهبوبد عملكورد
الگبریتم آشكارساز را با افزایش ارتفاع تصبیر و کاهش اطالعات مكانی نشان میدهد و روش  ACEدر تمام موبارد
آزمبن ،عملكرد بهتوری نسوبت بوه دو روش  ACEو  SAMدارد ( .)Kolodner , 2007در مطالعوهای وابسوته بوه
آزمایشگاه ،جان هاپكینگز تبانایی روش  MF4را در آشكارسازی اهداف با پبشش غالب ( )RT5و اهداف زیرپیكسل
( )SPT6را آزمبد و با تأکید بر قدرت این روش ،از آن در ساختار یك روش اتبماتیك آشكارساز هدف تصاویر ابر
طیفی بهره گرفت ( .)Akhter et al, 2013آنها به مقایسهی دو روش آشكارساز  MFو  OSP7پرداختند و با تأکید بر
1

Adaptive Coherence Estimator
Classification-Expectation-Maximization
3
Spectral Angle Mapper Classification
4
Matched Filter
5
Resolved Target
6
Sub Pixel Target
7
Orthogonal subspace projection
2
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تبانایی بیشتر روش  MFو بر مبنای آن ،روش  GMF1را به منظبر کاهش بیشتر اثر پسزمینه در مبارد حضبر مكرر
هدف در تصبیر معرفی نمبدند .یانگ و همكاران ( )2014با تأکید بور قودرت دو روش  CEMو  ،ACEبوه بهبوبد
آشكارسازی هدف بر مبنای این دو روش و معرفوی دو روش  Adaptive ACEو  Adaptive MFپرداختنود .گوائب

2

( ،)2015در سال  2015الگبریتم بهببد یافتهی ASMFَ3را بر مبنای روش  MFارائه کرد .در داخول کشوبر نیوز بوا
استفاده از روشهای آشكارسازی هدف ،مطالعاتی با اهداف مختلف انجام شدهاسوت .بلباسوی و همكواران ( )1394در
بررسی نباحی دارای مس منطقهی قزل داش با استفاده از تصاویر هایپریبن ،نتیجه گرفتند که میتبان از این تصواویر
و الگبریتم  SAMدر شناسایی نباحی دارای فلز مس استفاده کرد .شریفیهشجین و همكاران ( )1395با ارائهی روشی
برای آشكارسازی اهداف زیرپیكسلی در تصاویر ابرطیفی بر مبنای انتخا

باندهای مناسب بوا حوذف بانودهای بود،

براساس مقایسهی طیفهای آزمایشگاهی و میودانی اهوداف بیوان کردنود کوه ایون روش نتوایج دو روش متوداول
آشكارسازی  MFو  ACEرا بهببد میبخشد .همچنین در این زمینه میتبان به تحقیقات اکبوری و همكواران1387 ،؛
ارغبانیان و همكاران1390 ،؛ بهرامبیگی و همكاران1391 ،؛ سیدین و همكاران 1393 ،و دهنوبی و همكواران1394 ،
اشاره کرد .در زمینهیمطالعهی پهنههای فرسایش بادی با استفاده از تكنیكهوای دورسونجی نیوز تواکنبن مطالعوات
بسیاری از جمله مطالعات پیس ،)1999( 4شین 5و همكاران ( ،)2005هرمس 6و همكواران ( ،)2012وسوتراتن و محمود

7

( )2012و آلمازراهی 8و همكاران ( )2013صبرت گرفتهاست.
وستراتن و محمد ( ،)2012به بررسی داینامیك پهنههوای فرسایشوی بوا اسوتفاده از دادههوای سوری زموانی TM

پرداختند .هرمس و همكاران ( )2012با بهرهگیری از دادههای  ،SPOT4تغییرات پهنههای متأثر از فرسایش بادی در
سط زیر پیكسل را مطالعه کردند .در این پژوهش برای آشكارسازی هودف پهنوههوای فرسوایش بوادی در غور
خبزستان ،روشهای  MF ،SVM ،ACEو  SAMبا استفاده از دادههای غیرتجاری سنجندهی  Landsatآزمبن موی-
شبند.
استان خبزستان به سبب مبقعیت جغرافیای و قرارگیری در مجاورت کشبرهای همسایهی غربی ایران ،همباره بوا
تهدیدهای انسانی و طبیعی رو به رو ببده و پدیدهی فرسایش بادی هر ساله خسارات قابل تبجهی بوه تأسیسسوات آن
وارد نمبدهاست .با تبجه به پیامدهای متعدد این پدیده در مقیاسهای مكوانی کبچوك و بوزر  ،شناسوایی منواطق
مستعدد فرسایش به منظبر برنامهریزی و مدیریت بهتر در مقابله با این پدیده و کاهش هزینوههوای آن ،از ضورورت
قابل تبجهی برخبردار است .همچنین بكارگیری دادههای ماهبارهای غیر تجاری در قالب روشی مناسب و کارآمد ،با
تبجه به هزینهی باال و محدودیتهای مبجبد در امر دسترسی به دادههای ماهبارهای در داخل کشبر میتبانود حوائز
اهمیت باشد.

1

Gaussian matched filter
Gao
3
Adaptive Switched Median Filter
4
Pease
5
Qin
6
Hermas
7
Verstraeten and Mohamed
8
Al Masrahy
2
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2ه مواد و روش
2ه1ه منطقهی مورد مطالعه
منطقهی مبرد مطالعه ،در بخش مرکزی و شمال غربی استان خبزستان بین طبل جغرافیایی 47 35 02تا 49 28 30
شرقی و عرض جغرافیایی  31 0904تا  32 16 59شمالی واقعشده و مساحتی در حودود  21،693کیلبمترمربوع را در
برگرفتهاست (شكل .)1
شکل  :1منطقهی مطالعاتی

منطقهی مبرد مطالعه از نظر حساسیت سازندها به فرسایش ،در دو کالس مقاومتی متبسط تا ضعیف و ضعیف قرار
میگیرد 221 .نمبنه به صبرت تصادفی به فباصل  5کیلبمتر از تپههای ماسه ای جمعآوری شد .این نمبنوهها تقریبواً
دارای  95درصد ماسه و  5درصد رس و سیلت ببدند؛ بنابراین این امر نشان میداد که فرسوایش بوادی طبالنیمودت،
باعث افزایش ماسه و کاهش سیلت و رس در منطقه شده و بافت رسببی غالب آن منطقه ماسه یا  Sandاست .رنوگ
اغلب رسببات تپههای ماسهای منطقهی خبزستان در حالت خشك ،قهبهای توا قهوبهای مایول بوه زرد و در حالوت
مرطب  ،قهبهای تیره تا قهبهای مایل به زرد تیره است .این امر به دلیل وجبد مباد کربن دار آلوی و محویط قلیوایی
حاکم ،همچنین وجبد رسببات دانهدرشت و ماسهای است که مبجب میشبد رنگ زرد در رسببات منطقه بروز یابود.
اغلب رسببات ،دارای وزن مخصبص حقیقی بین  2/61تا  2/67گرم بر سانتیمتر مكعب است .اکثر رسببات نیز دارای
وزن مخصبص  2/65گرم بر سانتیمتر مكعب و وزن مخصبص ظاهری بین  1/62تا  2/04گرم بر سوانتیمتور مكعوب
است .درصد کربن آلی یا  ،TOCبین  0/569تا  0/009درصد است و نقاطی که بیشترین مقدار کربن آلوی را دارنود،
مرببط به نمبنههای نمبنهبرداری شده از تلماسههای تثبیتشده و دارای پبشش گیاهی هستند .مقدار  ECیا شبری در
رسببات تپههای ماسهای ،بین  94/5تا  mc 0/2است PH .یا اسیدیته رسببات تپههای ماسهای خبزستان ،بوین  8/58توا
 7/46است که نشاندهندهی محیط قلیایی است و به دلیل گسترش شرایط خشك و نیمه بیابانی ،پبشش گیاهی چندانی
در آن وجبد ندارد تا تجزیهی مباد آلی آنها نقشی در تغییر  PHبه ازای عمق ،ایفا نمایود .بوا تبجوه بوه مطالعوات و
بررسیهای انجامشده ،درجه حرارت رسببات منطقهی مبرد مطالعه بین  15تا بیش از  22درجه است که بیانگر رژیوم
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حرارتی  Hyper thermicو  Thermicاست (ایرانمنش .)1394،این میزان حرارت میتباند به گسترش شرایط خشوك و
نیمهخشك و تا حدی بیابانی کمك کند .این امر نكتهای است که به افزایش فرسوایش بوادی در منطقوه نیوز دامون
میزند.
هدف پژوهش پیش رو ،ارزیابی عملكرد روش آشكارساز هدف  MFدر مقایسوه بوا روشهوای  ACE ،SAMو
 SVMدر شناسایی پهنههای فرسایش بادی است .برای این منظبر از دادههای سنجنده  Landsat 8 OLIمرببط به مواه
فبریه  2015استفاده شد.
2ه2ه روش
پیشپردازش داده
پیشپردازش دادهها شامل دو مرحلهی کلی تصوحیحات رادیوبمتریكی و تصوحیحات هندسوی اسوت کوه بورای
تصحیحات هندسی براساس نقشهی تبپبگرافی مبجبد ،از تعدادی نقطه با پراکندگی مناسب در سط تصوبیر و نقشوه
استفاده شد .در ادامه تصحیحات رادیبمتریك تبدیل  DNبه  TOAرادیانس ،براساس روابط زیر روی تصبیر مبردنظر
پیادهسازی شد:
()1

در رابطهی فبق،

معرف  TOAرفلكتنس،

تغییر مقیاس ضر شبنده مختص هر باند و

معرف ارزش پیكسل ( )DNکالیبره شدهی تدریجی،

فاکتبر

بیانگر فاکتبر تغییر مقیاس جمعشبنده مختص هر باند است .سپس

تصحی اثر زاویهی خبرشیدی اعمال شد:
()2

که

معرف  TOAرفلكتنس تصحی شده و

زاویه ارتفاع خبرشیدی محلی است ( .)Usgs, 2013سپس منطقه-

ی مبرد مطالعه از تصبیر  OLIبرش داده شد تا برای شروع مطالعه آماده شبد.
تهیهی نمونههای تعلیمی
در روشهای نظارتشده ،پیكسلهایی که بهعنبان نمبنههای تعلیمی معرفی میشبند ،بر نحبهی عملكرد مدل تأثیر
بسیاری میگذارند ( )Foody et al, 1995و در رسیدن به دقت بهتر ،این عامل میتبانود حتوی از انتخوا

الگوبریتم

آشكارسازی نیز مهمتر باشد .در این مطالعه از روش  ESRکه در آن از درصد ثابتی از پیكسلها در اندازههوای ،٪10
 ٪100 ... ،٪20از کل پیكسلهای هر کالس ،به صوبرت تصوادفی انتخوا

میشوبد ( Paola and Schowengerdt,

 ،)1995در پهنههای همبژن هدف و غیر هدف استفاده شد .همانگبنه که در شكل ( )2مشواهده میشوبد ،براسواس
مقادیر ثبتشده از نمبنههای هدف و غیر هدف در باندهای سنجنده دارای رفتار طیفی مشابهی هستند .شكل ( )3نیوز
تداخل ابر دادههای پیكسلهای هدف و غیر هدف را در فضاهای طیفی گبناگبن نشان میدهد کوه بیوانگر دشوباری
تفكیك هدف از ناحیهی پسزمینه است.
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شکل  :2نمودار طیفی نمونههای هدف و ریر هدف

شکل  :3تداخل ابر دادههای پیکسلهای هدف و پسزمینه در نواحی طیفی مرئی و مادو قرمز
(اعداد نمایندهی باندهای سنسور هستند)

روش نقشهبردار زاویهای طیفی)(SAM
 SAMیك الگبریتم تجزیه و تحلیل طیفی سریع و کارآمد ،برای محاسبهی شباهت بین طیف پیكسل و طیفهای
مرجع است ( .)Chang et al, 2007در فضای  Nبعدی چند /فرا طیفی بردار پیكسل x ،دارای دو مقدار طبل و زاویوه
است که با تبجه به محبرهای سیستم مختصات فضا اندازهگیری میشوبد .در روش ) (SAMبورای شناسوایی طیوف
پیكسل ،فقط از اطالعات زاویهای استفاده میشبد .طیفها را میتبان از یكدیگر متمایز کرد درصوبرتیکه زاویوهی
بین آنها به اندازهی کافی متفاوت باشد .با استفاده از این مفهبم ،مرزهای تصمیمگیری زاویهای تعریف مویشوبند (از
دادههای کتابخانهای یا دادههای آمبزشی) .تبابع این روش ،عملكرد خببی در برابر نبیز دارند .ریچواردز ،ایون روش
زاویه  αبین طیف مبنا ) ، (rو بردار محاسبهی پیكسل هدف ) (tرا در فضای  nبعدی مقایسوه کورده و براسواس حود
آستانهی مشخصشده ،آن را به کالس طیفی مبنا که حاصل زاویهی کبچكتر است ،اختصاص مویدهود ( Jensen,

.)2005
()3

یكی از مزایای استفاده از  ،SAMاین است که به نرمال شدن اختالفات روشنایی ناشی از اثرات تبپبگرافی منجر
میشبد (.)Pouch and Campagna,1990
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روش ماشین بردار پشتیبا )(SVM1

ماشین بردار پشتیبان یا  ،SVMدر واقع یك طبقهبندی کنندهی دودویی است که دو کالس را با استفاده از یوك
مرز خطی از هم جدا میکند و وابسته به خانبادهی کالسبندیهای خطی تعمیمیافته است (.)Srivastava et al, 2009
 SVMیك روش سلسله مراتبی است که به پیكسلهای مجاور  hyperplaneجداکننده بستگی دارد و در نهایوت ،بوه
قرارگیری در مبقعیتی نسبت به  hyperplaneمنجر میشبد که برای نمبنوههای تعلیموی در بهینوهترین محول باشود
(.)Richards, 1999
 Kernelهای مختلفی برای کالسبندی به روش  SVMوجبد دارد .درصبرتیکه ابر دادهها دارای توداخل زیوادی
باشند ،میتبان از کرنلهای  Polynomialبا درجات چندجملهای و گامای متفاوت یا از کرنل  RBF2استفاده کرد .در
این مطالعه از کرنل  BRFاستفاده شد:
()4

 gبیانگر گاما و  Xiو  Xjنشاندهندهی بردار مؤلفهی  iام و  jام است.
ACE

3

این آشكارساز از یك تابع تبزیع به منظبر مدل کردن پسزمینه استفاده میکند؛ بوه عبوارت دیگور ،ایون روش
نیازی به طیفهای مرببط به اجزای خالص پسزمینه ندارد .در این روش ،پسزمینه بوه صوبرت یوك توابع تبزیوع
گبسین با میانگین صفر و کبواریانس

در نظر گرفته میشبد که مقدار ∑ معادل ضریب مقیاس واریانس اسوت.

برای تبسعهی چنین الگبریتمی ،ابتدا به تعریف مجمبعهای از فرضهای آماری نیاز است که این فرضها به صوبرت
زیر تعریف میشبند:
H1: x ~ N(as,

()5

در رابطهی فبق x ،پیكسل مبرد بررسی ببده و  asنیز بردار فراوانی مرببط به هدف است (رابطهی  .)2-5برخالف
چنین فرضهای سادهای ،این آشكارساز یكی از قدرتمندترین آشكارسازهای مبجبد میباشد (چب و کیم.)1995 ،
آشكارساز  ACEرا میتبان به صبرت زیر ارائه کرد (رابطهی :)6
()6

در رابطهی فبق d ،معرف طیف هدف x ،معرف طیف مبرد بررسی µ ،بردار میانگین ناشی از باندهای تصبیری و
∑ نیز بیانگر ماتریس کبواریانس پسزمینه است (.)Manolakis, 2002

1

Support Vector Machine
Radial Basis Function
3
Adaptive Coherence Estimator
2
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روش Matched Filter

فیلتر سازگارشدهی ( )MFبهعنبان یك روش استاندارد ،به طبر گستردهای در آشكارسازی اهداف اسوتفاده موی-
شبد .روش  MFدر بسیاری از مطالعات حبضهی آشكارسازی اهداف ،از گذشته تاکنبن استفاده میشده و بور مبنوای
یك آزمبن فرض دو دویی استبار است .با داشتن طیف مشاهدهشدهی نسبت احتموال  LRبوا تقسویم توابع چگوالی،
احتمال زیر حاصل میشبد:
()7

اگر ) Λ(xبیشتر از حد آستانه باشد ،فرض «حضبر سیگنال» و در غیر این صبرت ،فرض «عدم حضبر سویگنال»
پذیرفته میشبد .تابع چگالی احتمال با هر یك از فرضهای متعلق به آن بوه عنوبان توبزیعی نرموال ،مدلسوازی و
بهصبرت زیر تعریف میگردد:
در حضبر هدف)H0: x ~ N (µb, ∑b

()8

در غیا

هدف)H1: x ~ N (µt, ∑t

 ∑tو  µtمعرف ماتریس کبواریانس و میانگین هدف هستند و  ∑bو  µbهمین پارامترها ،در مبرد پسزمینه و غیر
هدف هستند (جین و همكاران .)2009 ،به طبر خالصه عملگر این آشكارساز را میتبان به صبرت زیر تعریف کرد:
()9

در رابطهی فبق d ،معرف طیف هدف x ،معرف طیف مبرد بررسی µ ،بردار میانگین ناشی از باندهای تصبیری و
∑ نیز بیانگر ماتریس کبواریانس پسزمینه است MF .با استفاده از آمار تصبیر ،به سرکب

پسزمینوه و افوزایش

 SNRهدف میپردازد .در این فیلتر فرض میشبد که طیف هدف در تصبیر در اقلیت است؛ به این معنی کوه آموار
تصبیر (میانگین و ماتریس کبواریانس) تقریباً با آمار پسزمینه برابر است .با استفاده از معادلهی ،5 .در پیكسلهایی
از تصبیر که مقادیر طیفی آن برابر با میانگین است MF ،برابر با صفر خباهود شود؛ درحالیکوه امتیواز  MFبورای
پیكسلهایی که مقادیر طیفی مشابه با هدف داشته باشند ،برابر با  1است (.)Kolodner, 2007
این روش ،یك روش آشكارسازی خطی بهینه برای تعیین محل اثر طیفی شناختهشوده در حضوبر یوك پسزمینوهی
ناشناخته و ترکیبی است .یك  MFاستاندارد دربرگیرندهی یك عملگر خطی بهینه یا یك بردار تصبیرکننده است و
تالش میکند تا یك تعادل مناسبی بین دو پدیده برقرار کند که عبارت اسوت از :آشكارسوازی هودف و سورکب
پسزمینه .یك تصبیر خروجی مطلب

ناشی از روش ،MFترکیبی خطوی از بانودهای تصوبیری ورودی بوه هموراه

چندین ویژگی است:
 -1میانگین صفر
 -2حداقل واریانس
 -3پیكسلهای امتیازبندی شده بر اساس میزان سازگاری مناسب با هدف
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این روش از آمارههای کبواریانس صحنهی تصبیر ،برای مدل کردن تغییرات طیفی پسزمینه استفاده مویکنود و در
آن طیف هدف شناختهشده ،تبسط ماتریس تعمیمیافته معكبس کبواریانس پسزمینه ،تصبیر میشبد تا بردار تصبیر
کننده  MFحاصل گردد.
به اینترتیب ،به بخش مرببط به طیف هدف که کمتر تحتتأثیر طیف پسزمینه قرارگرفتهاست ،وزن بیشوتری داده
میشبد .پیكسلهایی که بیشتر تحتتأثیر پس زمینه قرارگرفتهاند ،پاسخی نزدیك به صوفر از خوبد ارائوه میکننود؛
بنابراین ،نسبت سیگنال به نبیز بین پیكسلهای هدف و پسزمینه حداکثر میگردد .چگبنگی انجام کلی این تحقیوق
در شكل ( )2نشان داده شدهاست.
شکل  :4روند کلی آشکارسازی پهنههای فرسایش بادی
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3ه یافتهها (نتایج)
بهمنظبر مشاهدهی دقت و صحت نسبی عملكرد روش  MFدر مقایسه با روشهای دیگر مطرحشده در این کوار
منطقهی مبرد مطالعه ،یك پروفیل طیفی و مكانی در نظر گرفته شد؛ بهگبنهای که تغییرات متناو

منواطق هودف و

غیر هدف را در مقادیر متفاوت شامل شبد (شكل .)5بدین ترتیب ،عملكرد روشها به شرح زیور بررسوی و مقایسوه
میشبد.
شکل  :5مقایسهی عملکرد و میزا حساسیت روش  MFو روشهای  SAM ،SVMو _ ACEپروفیل طیفی -مکانی

با تبجه به شكل ( )5میتبان گفت که در تمامی روشها ،شاهد تغییر شیب نمبدار در تغییر از ناحیهی هودف بوه
غیر هدف و برعكس میباشیم .دو روش  SAMو  SVMبهطبرکلی رفتار مشابه و نزدیكی را نشان میدهند و در هور
دو روش ،شاهد تغییر اندک و مالیم شیب منحنی در نباحی هدف و غیر هدف هستیم که این امر بیوانگر حساسویت
کمتر و عملكرد ضعیف نسبی آن روشها است .همانگبنه که در شكل ( )5دیوده میشوبد ،روش  MFعوالوه بور
افزایش و کاهش منطقی مقادیر در مناطق هدف و غیر هدف ،این اختالفات را نسبت به روشهای دیگر به حوداکثر
میرساند و بیشترین مقادیر هدف و کمترین مقادیر غیرهدف در نتایج این روش ثبتشدهاست .این امر سبب تموایز
بهتر این مناطق میشبد که حاصل عملكرد مبفقتر روش  MFدر آشكارسازی پهنههای فرسایش بوادی و سورکب
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پسزمینه است .همچنین در منحنی مقادیر  ، MFنقاط اکستریم محلی مشاهده میشبند که حاکی از حساسویت بواالی
این روش در تشخیص هدف میباشد .این نقاط در واقع ،مقادیر متناظر با سطبح تپههای کبچك تثبت شدهی حاضور
در مناطق هدف هستند که در شكل ( )6دیده میشبند و روش  MFدر تشخیص  hKIHمبفقتر عمل میکند .روش
 ACEنیز به همینگبنه ولی با تغییرات کمتر مقادیر عمل میکند و اختالفات را کمتر حفظ مینماید.
شکل :6نتایج ناشی از اعما روشهای آشکارساز هدف مورد مطالعه بر روی تصویر )a :پهنههای مشخصشده ناشی از کار میدانی  )bروش
 )c ،MFروش  )d ،ACEروش  SVMو  )eروش SAM

شكل ( ،)7مناطق هدف مشخصشدهی ناشی از اعمال این  4روش و مناطق مرجع حاصل از عملیات زمینی را نشان
میدهد .نزدیكی نتایج دو روش  MFو  ACEبه پهنههای مرجع ،بیانگر عملكرد مناسب آنها است .روش  SAMبور
مبنای زاویهی طیفی عمل میکند و ممكن است دو پدیدهی متفاوت به دلیل رفتار طیفیای که ایجواد کوردهانود ،بوا
شدت بازتا های متفاوت نیز زاویهی یكسانی در فضای چند بعدی و که مبنای محاسباتی روش است و ایجاد کننود؛
بنابراین ،این دو پدیده به دلیل داشتن اختالف زاویهی یكسان از طیف هدف ،با وجبد شدت بازتوا هوای متفواوت،
میتبانند ارزش نهایی یكسانی در تصبیر تبلیدی داشتهباشند و این امر به طبقهبنودی اشوتباه هور دو پدیوده در یوك
کالس ،منجرگردد .همچنین در فرمبالسیبن این روش ،بخشی به منظبر سرکب

پسزمینه در نظر گرفته نشدهاست و

با تبجه به تشابه رفتار طیفی هدف و پسزمینه ،شاید بتبان گفت این عبامل مبجب عملكورد ضوعیف ایون روش در
منطقهی مبرد مطالعه ببدهاست .روش  SVMنسبت بوه میوزان و چگوبنگی پراکنودگی نمبنوههای تعلیموی ،دارای
حساسیت است و ممكن است با تبجه به میزان این دادههای تعلیمی ،تعداد پیكسلهای اضافهشده به ناحیهی میان ابور
دادهها ،تداخل ابر داده را بیشتر کند (گبدرزی مهر و همكاران .)2012 ،این روش ممكن است بسته به میزان نمبنوههوا و
تشابه نمبنههای هدف و غیر هدف ،در تعریف هایپرپلن دچار پیچیدگی شبد و عملكرد درستی ارائه ندهود .همچنوین
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این روش نسبت به روش  MFو  ،ACEسرعت محاسباتی پایینتری داشتهاست و به تنظیم پارامترهای بیشوتری نیوز
نیاز دارد .نتایج ناشی از محاسبهی دقت کلی ،ضریب کاپا و نمبدار  ROCاین نتایج را تائید میکند.
شکل :7مقادیر دقت کل و ضریب کاپای بهدستآمده برای هرکدام از روشها

شکل :8نمودار  ROCبرای هرکدام از روشها

منحنی  ، ROCروشی برآمده از تئبری تشخیص سیگنال است که به طبر گستردهای در علوبم محیطوی بوه کوار
گرفتهشدهاست (بیگریا  2006و االتری و همكاران ROC .)2009 ،روشی مطلب
یا آشكارساز به منظبر انتخا

برای نمایش عملكرد یك روش طبقهبندی

یك آستانهی مناسب تصمیمگیری و مقایسهی عملكرد روشهای مختلوف طبقهبنودی

است ( .)Bradley, 1997اغلب روشی که دارای مساحت زیر منحنی بیشتر و در واقع به گبشهی سمت راسوت بواال
نزدیكتر باشد ،عملكرد بهتری را داشتهاست ( .)Fawcett, 2006همانگبنه که در شكل ( )8مشاهده میشوبد ،روش
 MFاز بیشترین احتمال تشخیص هدف در مقابل کمترین احتمال تشخیص خطا برخبردار است.

4ه بحث و نتیجهگیری
شناسایی و آشكارسازی پهنههای فرسایش بادی با استفاده از عملیات میدانی ،با هزینههای زیاد اقتصادی و زموانی
همراه است؛ از این رو ،در طی دهههای اخیر استفاده از روشهای دورسنجی به منظبر کواهش هزینوههوای فوبق ،از
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سبی بسیاری از پژوهشگران مبرد تبجه قرار گرفتهاست .با وجبد این با تبجه به دشباریهای آشكارسازی پهنوههای
فرسایش بادی ،به دلیل تشابه رفتار طیفی و تداخل ابر دادههای این نباحی با عبارض مجاور و محدودیتهای دسترسی
به دادههای ماهبارهای مناسب در کشبر ،بررسی و مقایسهی روشهای مبجبد در این زمینه به منظبر انتخوا

روشوی

مناسب کمتر مبرد تبجه قرار گرفتهاست .از این رو در پژوهش حاضر ،با تبجه به نقش قابلتبجه پهنههای فرسایش
بادی در تشدید پدیدهی گرد و غبار نباحی جنب

غربی کشبر ،چهار روش آشكارسازی مختلف برای شناسایی پهنه-

های فرسایش بادی استفاده و نتایج آنها برای انتخا

مناسبترین روش مقایسه شد .نتایج حاصل از این پژوهش نشان

داد که روشهای آشكارسازی  MFو  ACEدر شناسایی پهنههای فرسایش بادی منطقوهی موبرد مطالعوه ،عملكورد
مناسبتری دارند؛ زیرا انحنای منحنی  ROCاین روشها بیشتر از دو روش دیگر اسوت (شوكل  .)8براسواس نتوایج
نمبدار  ، ROCبه دلیل بیشترین انحنای روش  MFو حساسیت بیشتر آن در پاسخ نسبت به حضوبر هودف (پهنوهی
فرسایش بادی) ،در حالت کلی میتبان گفت که روش  MFبهترین روش برای شناسایی پهنههوای فرسوایش بوادی
نباحی غربی استان خبزستان است؛ از این رو میتوبان گفوت کوه اسوتفاده از روش  MFو تصواویر در دسوترس و
غیرتجاری لندست  8در آشكارسازی پهنههای فرسایش بادی بسیار کارآمد خباهد ببد .نتایج تحقیق حاضر بوا نتوایج
پژوهش دهنبی و همكاران ( )1394از جهت انتخا

روش  MFبرای تهیهی نقشهی کانیهای دگرسان گرمایی ،نتایج

پژوهش سیدین و همكاران ( )1393در بررسی اکتشافات هیدروکرببری با استفاده از روشهای آشكارسوازی هودف
تطابق دارد.
منابع
 .1ایرانمنش ،ف .1394 ،.گزارش نهایی ویژگیهای فیزیكی و شیمیایی تپههای ماسهای غور

اسوتان خبزسوتان،

انتشارات پژوهشكدهی حفاظت خاک وآبخیزداری.
 .2بلباسی ،م.؛ سراسكانرود ،ص.؛ زینالی ،ا.؛ صاحبی،

.؛ و س ،ایقان .1394 ،اکتشوافات دارای نوباحی موس در

منطقه قزلداش شهرستان خبی با استفاده از تصاویر هایپریبن ،پژوهشهای جغرافیای طبیعی.302-287 ،)2(47 ،
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بیابانزایی و ارائه مدل منطقهای بیابانزایی در حبزه آبخیز ماهان ،منابع طبیعی ،شماره .75-65 ،73
 .5سیدین ،س .ع.؛ ولدان زوج ،م .ج.؛ ی .مقصبدی .1393 ،اکتشافات تراوشات هیدروکرببری با استفاده از روش-
های آشكارسازی هدف در تصاویر فراطیفی ،ماهنامهی علمی و ترویجی اکتشافات و تبلید نفت و گاز ،شمارهی ،111
. 63-69
 .6شریفی هشجین ،ش.؛ درویشی بلبرانی ،ع.؛ ص .خزائی .1395 ،ارائه روشی جهت انتخا

باند برای آشكارسازی

نظارت شده اهداف زیرپیكسلی در تصاویر ابر طیفی ،نشریهی علبم و فنبن نقشهبرداری.139-129 ،)1( 6 ،
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Successful target detection, especially if there is a similarity between the
target and the background area, always is a noticeable issue in remote
sensing studies. Because of the spectral behavior similarity to the other
phenomena and spatial distribution of these units, the mapping of wind
erosion units is difficult. Thus, this study attempts to detect the favorable
areas by using matched filter (MF) methods and satellite imagery. In this
regard, the latest generation of Landsat satellite imagery (Landsat 8 OLI)
in February 2015 was used to study the North West of Khuzestan
province. To evaluate this method, the other techniques in this field, such
as Support Vector Machine (SVM), Adaptive Coherence Estimator
(ACE) and Spectral Angle Mapper (SAM) are adapted to the methods. In
order to assess the accuracy of the results, the ground samples were used.
The study indicated that this method (MF) with 81 percent was more
accurate than other methods in identifying of the target areas. Also ACE
showed a good performance after the MF method. SVM and SAM
showed lower performance and ROC curve also confirms these results. It
seems that MF method has a higher performance than other methods such
as SVM to distinguish phenomena with similar spectral behavior and less
affected by interference from the data cloud and can be used successfully
to provide separation maps of phenomena such as wind erosion units.
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