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تشخيص تغييرات عوارض در سطح زمين از نيازهاي اساسي مديريت و بهرهبرداري از محيط زيست است .روشهايي متفاوت با هدف
تشخيص تغييرات محيط زيست ارائه شده است .هدف اين مطالعه بررسي ميزان تغييرات نسبي پوشش آب درياچه اروميه با استفاده از
تصاوير سنجنده لندست  5در بازه زماني سالهاي  1935و  ،1911از طريق طبقهبندي نظارتشده فازي است .در اين مطالعه تصاوير
تفاضلي چند باندي ،با تفريق باندهاي متناظر در دو تصوير زمين مرجع سالهاي  1935و  1911پس از اعمال کاليبراسيون و تصحيحات
راديومتريکي بر روي آنها توليد شدند .سپس در طي دو طبقهبندي کننده مجزا ،ابتدا طبقهبندي کننده فازي بر روي تصوير تفاضلي
اعمال و نتايج در دو کلاس تغيير کرده و تغيير نکرده حاصل گرديد .با توجه به تغييرات طيفي بالا در کلاس تغيير کرده و حساسيت روش-
هاي سنجش از دور به اين تغييرات طيفي ،طبقهبندي کننده فازي ديگري براي استخراج کلاسهاي تغيير نکرده ،تغييرات کم ،تغييرات
متوسط و تغييرات زياد مورد استفاده قرار گرفت .يافتههاي حاصل از ارزيابي نتايج دو طبقهبندي فوق در مقايسه با روش طبقهبندي SVM
داراي دقت بالاتري ميباشند به طوريکه براي طبقهبندي کننده دو کلاسه صحت کلي روش ارائه شده و  SVMبه ترتيب برابر  19درصد و
 91درصد برآورد گرديد .همچنين نتايج بهدستآمده از تشخيص تغييرات حاصل از طبقهبندي کننده چهار کلاسي از نقطهنظر بشر گرايانه-
ي اطلاق تغييرات نسبي به يک پديده داراي ارزش مفهومي بالاتر ميباشد .در واقع نتايج حاصل از تغييرات نسبي براي کلاسهاي تغييرات،
شامل مناطق شورهزار مرطوب ،شورهزار خشک ،مخلوط شورهزار و خاک معناي مفهومي ميدهد.
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تشخيص تغييرات فرايند شناسايي تفاوتها در
وضعيت يک شي يا پديده به وسيله مشاهده آن در زمان-
هاي متفاوت است .تشخيص به موقع و دقيق تغييرات
زيست محيطي در مجموع يک نياز اساسي براي مديريت و
ارزيابي منابع طبيعي و محيط زيست است.
با گسترش فنّاوري سنجشازدور ،حجم وسيعي از
دادهها در دسترس قرار گرفتهاند .بر مبناي اين دادهها،
کاربردهاي مختلفي براي استفاده از آنها گسترش يافتهاند
که يکي از آنها تشخيص تغييرات است .در سنجشازدور
دستهبنديهايي متفاوت براي روشهاي تشخيص تغييرات
انجام گرفته است .روشهاي پيکسلمبنا و شيمبنا از
جمله آنها است [ .]9در ميان روشهاي پيکسلمبنا نيز
تنوع بالايي از الگوريتمهاي پيشنهادي وجود دارد که هر
يک از روشهايي متفاوت استفاده ميکنند .استفاده از
روشهاي طبقهبندي پيکسلمبنا از جمله روشهاي
پرکاربرد در تشخيص تغييرات است .معايب ،مزايا انواع
روشهاي پيکسلمبنا در [ ]9آورده شده است .از جمله
روشهاي استفاده شده ميتوان به موارد ذيل اشاره کرد.
بهرهگيري از شبکه عصبي مصنوعي از طريق تعيين
مقادير وزن شبکه با استفاده از دادههاي آموزشي و سپس
طبقهبندي جداگانه تصاوير ورودي و در انتها انطباق نتايج
حاصل از خروجي نقشه طبقهبندي [ .]9استفاده از روش-
هاي که در آن طبقهبندي بر روي هر کدام از تصاوير
بهصورت جدا انجام ميگيرد و در نهايت انطباق نتايج
حاصل از دو طبقهبندي مورد ارزيابي قرار ميگيرد [.]3
روشهاي فوق قابليت بالايي در تعيين محتواي تغييرات
اتفاق افتاده دارند .اما دقت حاصل از طبقه هر کدام از
تصاوير سري زماني در نتايج خروجي تأثير گذار خواهد
بود .در نتيجه دقت خروجي تشخيص تغييرات به دقت
طبقهبندي روي تکتک تصاوير سري زماني و نوع آن
وابسته است.
در مقابل روشهاي مذکور ،روشهايي وجود دارند که
با توليد فضاي ويژگي جديد از طريق اعمال رياضي و
طبقهبندي فضاي ويژگي توليدي به تشخيص تغييرات
ميپردازند .به عنوان نمونه الگوريتمهايي که با حدآستانه
گذاري بر روي فضاي ويژگي توليدي کلاس تغيير نکردهها
را از تغيير کردهها تفکيک ميکنند .اين روشها با اطلاق

کلاس تغيير کرده براي مقادير بيشتر از حد آستانه و تغيير
نکرده براي مقادير کمتر از حد آستانه نقشه نهايي
تشخيص تغييرات را توليد ميکنند [ .]1در روشهاي
مذکور تعيين مقدار حد آستانه و همچنين کيفيت فضاي
ويژگي توليدي با بحث همراه است .همچنين در اين
روشها اطلاعات مربوط به تغييرات کلاسها نيز در اختيار
گذاشته نخواهد شد.
طبق مطالعات [ ]9از جمله ابزارهاي نوين جهت
تشخيص تغييرات استفاده از روشهاي طبقهبندي مبتني
بر منطق فازي ميباشد ]11[ .با استفاده از تئوري فازي
صريح به تشخيص تغييرات از طريق دادههاي سنجشاز-
دور پرداخت .در حالي که استفاده از اطلاعات فرد خبره از
مزاياي روشهاي فازي است ،اما روش فازي صريح فقط در
تعيين تعداد خوشهها از اطلاعات فرد خبره استفاده مي-
کند ]11[ .با اعمال تئوري فازي بر روي نتايج حاصل از
طبقهبندي تصاوير سري زماني و ارزيابي انطباق تابع
عضويت به تشخيص تغييرات پرداخت .همچنين [ ]12از
طبقهبنديکننده فازي جهت توليد نقشه تغييرات به
صورت نسبي استفاده کرد .روشهاي مذکور بر روي
تصاوير سري زماني به صورت جداگانه طبقهبندي فازي
انجام داده و سپس به تحليل مناطق تغيير کرده مي-
پردازند .در روشهاي مذکور تعيين پارامترهاي طبقهبندي،
داده آموزشي و قوانين فازي براي هر دو تصوير به صورت
جداگانه (به جهت تغييرات اتفاق افتاده در تصاوير سري
زماني) با چالش و کار زياد همراه است .حال آنکه توليد
فضاي ويژگي از طريق تفاضلگيري تصوير و اعمال تنها
يک طبقهبنديکننده فازي که از يک سري داده آموزشي
و قوانين فازي استفاده ميکند در اين تحقيق مورد ارزيابي
قرار خواهد گرفت.
تغييرات به وجود آمده در محدوده درياچه اروميه در
سالهاي اخير ،اهميت تشخيص تغييرات در ميزان و
مساحت تحت پوشش آب اين درياچه را دوچندان کرده
است .در اين راستا مطالعاتي به منظور بررسي ميزان
تغييرات درياچه اروميه انجام پذيرفته است [9] .با استفاده
از تصاوير لندست ،و از طريق طبقهبندي دو کلاسي آب به
غير آب به رصد خط ساحلي پرداخت .در مقاله مذکور
خطوط ساحلي براي تصاوير فواصل زماني استخراج و
ميزان عقب رفت آن مورد ارزيابي قرار گرفت .همچنين
تحقيق مشابهي جهت استخراج خطوط ساحلي و پايش
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آنها توسط [ ]1نيز انجام گرفت ]5[ .از طريق حدآستانه
گذاري و توليد فضاهاي ويژگي جديد دو تصوير تغييرات
اوليه توليد کرد .سپس تصاوير توليدي در هم ضرب شده و
تصوير باينري تغييرات توليد گرديد.
[ ]1با توليد تصاوير تفاضلي و حد آستانه گذاري بر
روي نتايج حاصل از آن به استخراج دادههاي آموزشي
پرداخت .سپس از طريق دادههاي توليدي طبقهبندي-
کننده ماشين بردار پشتيبان آموزش ديده و طبقهبندي دو
کلاسي تغيير کرده و تغيير نکرده انجام پذيرفت .همچنين
[ ]19در يک سري زماني  11ساله به تحليل ميزان کاهش
ارتفاعي و مساحتي درياچه اروميه با توجه به خطوط
ساحلي در کلاس تغييرات و عدم تغييرات پرداخت.
تحقيقات مشابهي نيز توسط [ ]11جهت پايش تغييرات
درياچه انجام پذيرفت .نتايج حاصل از اين روشها حاکي
از عقب رفت آب درياچه و جايگزين شدن نمک بهجاي
آب بوده است.
اين روشها تأکيد زيادي براي استفاده از طبقهبندي
و تحليلهايي دارند که طي آنها فقط دو کلاس تغيير
کرده و تغيير نکرده براي دو داده سري زماني مد نظر قرار
ميگيرد .اما تغييرات معمولاً در سطح وسيعي انجام مي-
گيرند و گاه اطلاق عنوان تغيير کرده براي برخي از مناطق
کمک شاياني را جهت مديريت بحران به وجود آمده ارائه
ميدهد .تحقيقات [ ]23نشان داده وجود نمکهاي خشک
روان در اثر باد در محدوده درياچه اروميه کشورهاي ايران،
ترکيه و آذربايجان را تهديد ميکند .از اين رو تعيين اينکه
چه مقدار از شورهزارهاي اطراف درياچه اروميه خشک،
مرطوب يا مخلوط با ساير مواد هستند ضروري به نظر
ميرسد .تعيين نسبي نوع تغييرات درياچه اروميه در اين
تحقيق با استفاده از روشهاي عدم قطعيت فازي به دليل
نزديکي به زبان انساني ([ )]15ميتواند نتايج با منطق
انساني را حاصل نمايد.
در اين پژوهش استفاده از تصاوير اختلاف و اجراي يک
طبقهبندي کننده برروي آن بهجاي استفاده از يک روش
ساده نظير حدآستانهگذاري براي طبقهبندي ،که دقت آن
پايين و تلفيق اطلاعات چندين باند در آن مشکل است،
يکي از اهداف تحقيق ميباشد .هدف اصلي اين تحقيق،
استفاده از طبقهبندي کننده فازي براي تعيين ميزان
تغييرات سطح آب درياچه اروميه ميباشد که روش ارائه
شده به دنبال کاهش دو نقص اساسي روشهاي تشخيص

تغييرات ميباشد .اول ًا روشهاي فازي ارائه شده در حيطه
تشخيص تغييرات (اين حيطه بسيار وسيع است و شامل
تمامي تغييرات ميباشد) در دسته روشهاي خوشهبندي
قرار ميگيرند که اين روشها از دانش فرد خبره براي
تعيين قواعد استفاده نميکنند .ثانياً روشهاي ارائه شده
فازي ،که از قواعد فرد خبره استفاده ميکنند ،عمدتاً به
صورت مستقل تصاوير چندزمانه را طبقهبندي کرده و
نتايج طبقهبندي را براي تعيين تغييرات مقايسه ميکنند.
در اين صورت اين روشها نياز به داده آموزشي مستقل در
دو زمان و از کلاسهاي مختلف منطقه دارند .همچنين دو
سيستم فازي لزوماً مشابه نيستند و بايد مستقل طراحي
گردند که مستلزم صرف زمان بيشتر است .پيرو اين
معايب ،يکي ديگر از اهداف اين تحقيق استفاده از يک
طبقهبندي کننده فازي به جاي دو طبقهبندي کننده است
که معايب ذکر شده در فوق را تاحدي کاهش دهد .روش-
هاي طبقهبندي موجود داراي فرضياتي ميباشند که
کلاسها را در فضاي ويژگي از يکديگر تفکيک کنند به
عنوان مثال روش  SVMاز يک ابرصفحه استفاده ميکند،
در اين پژوهش از قواعد فازي استفاده ميشود که اين
قواعد به نوعي يک مدلسازي و تفکيک غيرخطي در فضاي
ويژگي بر اساس نظر فرد خبره ايجاد ميکند .بديهي است
که بررسي اين مدلسازي پيچيده و غيرخطي در نتايج
نهايي بايد مورد بررسي قرار گيرد که يکي از اهداف اصلي
اين پژوهش ميباشد .در تحقيقات انجام گرفته در حوزه
تغييرات درياچه اروميه تاکنون به دنبال ميزان مناطق
تغيير کرده بودهاند درحاليکه ميزان تغييرات در اين منطقه
از نظر طيفي و کلاسي آنچنان زياد است که طبقهبندي
تمامي اين کلاسها در يک کلاس کار دشواري است .علاوه
بر اين شناخت کلاسهايي نظير شوره زار خشک ،شوره زار
مرطوب و غيره که از تغيير کلاس آب توليد ميشوند در
مطالعات زيست محيطي حائز اهميت هستند .بنابراين
تشخيص اين کلاسها ضروري به نظر ميرسد و بايد
تحقيقات به سمت اين موضوع حرکت کنند .در اين راستا،
در اين پژوهش به بررسي و تعيين تغييرات در چندين
کلاس تغيير ( 1کلاس) خواهيم پرداخت.
در ادامه مقاله يک طبقهبندي فازي دو کلاسي تغيير کرده
و تغيير نکرده فازي نيز بهمنظور ارزيابي اين روش در
مقايسه با روشهاي ماشين بردار پشتيبان صورت پذيرفته
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است که مقايسه نتايج از بالا بودن دقت کل روشهاي
فازي حکايت دارد.
ساختار کلي مقاله در پنج بخش کلي به اين صورت
ميباشد .در بخش دوم به معرفي دادههاي مورد استفاده و
منطقه مورد مطالعه پرداخته خواهد شد ،در بخش سوم
روش تحقيق و متدهاي مورد استفاده بيان خواهد شد ،در
بخش چهارم پيادهسازي و ارزيابي نتايج انجام خواهد شد.
و در نهايت در بخش پنجم به نتيجهگيري و پيشنهادات
خواهيم پرداخت.

 -2منطقه مطالعاتي و دادههای مورد استفاده
منطقه مورد مطالعه محدوده درياچه اروميه واقع در
شمال غرب ايران است (شکل  .)1اين منطقه بين عرض
 99تا  93درجه شمال جغرافيايي و طول  15تا  19درجه
شرق جغرافيايي واقع در ميان دو استان آذربايجان شرقي
و آذربايجان غربي ميباشد.
داده مورد استفاده در اين تحقيق باندهاي  5 ،1و 9
تصاوير سنجنده  TMماهواره لندست  ،5براي سالهاي
 1935و  1911ميباشد .رزولوشن مکاني اين تصاوير 91
است.

 -3روش تحقيق و فلوچارت پيشنهادی
در اين مطالعه با توجه به فقط دو کلاسي بودن
مطالعات قبل و همچنين نياز به اطلاعات بيشتر در جهت
تعيين نسبي نوع تغييرات در مورد درياچه اروميه ،روشي
نظارتشده براي طبقهبندي مناطق تغيير کرده و کلاس-
هاي تغييرات در محدوده درياچه اروميه بين استانهاي
آذربايجان شرقي و آذربايجان غربي با استفاده از تصاوير
سنجنده لندست  ،5در طي سالهاي  1935تا 1911
پيشنهاد شده است .براي انجام عمل طبقهبندي کلاسها از
سيستم استنتاج فازي بهعنوان طبقهبنديکننده با سه
ورودي و چهار خروجي ،کلاسهاي تغيير نکرده ،تغييرات
کم ،تغييرات متوسط و تغييرات زياد استفاده شده است.
در اين مطالعه ابتدا پيشپردازش بر روي تصاوير سري
زماني انجام شد .سپس با استفاده از روش تفاضلي ،تصوير
تفاضلي محاسبه شده و با انجام عمليات طبقهبندي فازي،
تصوير طبقهبندي شده در دو حالت ،چهار کلاسي و دو
کلاسي توليد شده است .در نهايت نتايج حاصلشده از روش
پيشنهادي با روش ماشين بردار پشتيبان مقايسه شد .روند
کلي تحقيق در مدل مفهومي شکل  2نشان داده شده است.

 -1-3پيشپردازش

شکل  -1منطقه مورد مطالعه
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1 Histogram maching
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از مهمترين مراحل تشخيص تغييرات پيشپردازش
تصاوير فواصل زماني ميباشد که قابليت اعتماد به نتايج را
منجر ميشود .روشهاي متفاوتي همچون استفاده از
چندجملهايها با درجات متفاوت براي هممرجع نمودن
تصاوير مورد استفاده قرار گرفتهاند .در اين تحقيق از
چندجملهايها براي زمين مرجع کردن تصاوير استفاده شد.
همچنين دو تصوير کاليبره شده سري زماني با استفاده از
همسانسازي هيستوگرام 1تصحيح راديومتريک شدهاند.
با توجه به اينکه تصاوير در يک روز و ماه مشابه سال-
هاي  1935و  1911اخذ شدهاند ،و نيز به علت اعمال
همسانسازي هيستوگرام و توجه به تحقيقات پيشين،
اعمال تصحيحات اتمسفري روي تکتک تصاوير براي
مطالعه شناسايي تغييرات با شرايط مذکور لازم نيست
[.]21[ ، ]19

 -2-3توليد تصوير تفاضلي

 -4-3سيستم استنتاج فازی
سيستم منطق فازي را ميتوان يک نگاشت غيرخطي،
مجموعه داده ورودي به داده عددي خروجي تعريف کرد .يک
سيستم منطق فازي شامل  1بخش عمده ،فازيساز ،قوانين،
موتور استنتاج ،غيرفازيساز است .اجزاء و معماري يک
سيستم منطق فازي در شکل  9نشان داده شده است [.]29
ابتدا يک مجموعه ورودي اوليه گردآوري ميشوند و
سپس به يک مجموعه فازي با استفاده از متغيرهاي زباني،
ترمهاي زباني فازي و توابع عضويت تبديل ميشوند ،اين گام
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در ميان روشهاي پيکسلمبنا جهت بدست آوردن نقشه
تغييرات ،استفاده از روش تفاضل بين تصاوير همواره به عنوان
يکي از روشهاي ساده مورد توجه بوده است .از اين رو در
اين تحقيق به منظور توليد اطلاعات اوليه براي مراحل بعدي
از روش تفاضلگيري بين تصاوير سري زماني استفاده شد .که
از مزاياي روش مذکور طبق تحقيقات مسرور حسين و
همکاران ( ،)2119ساده بودن و سرعت بالاي آن ميباشد
[ .]25براي تصوير  )1935( I1و تصوير  ،)1911( I2با اعمال
تفريق  I∆ = I2 - I1باندهاي متناظر در دو تصوير از هم کم
شده و تصوير تفاضلي توليد ميشود [.]9

اس

شکل  -2مدل مفهومي پيشنهادي

روشهاي متفاوتي به منظور تشخيص تغييرات مورد
استفاده قرار گرفته است .در روشهاي طبقهبندي نظارت
شده ،وجود دادههاي آموزشي به منظور تعليم طبقهبندي
کنندهها يک امر ضروري تلقي ميشود .در طبقهبندي
کنندههاي شناخته شده مانند ماشين بردار پشتيبان از
دادههاي آموزشي جهت تعيين پارامترهاي طبقهبندي
استفاده ميشود .با توجه به عدم قطعيت در نحوه ادغام
کلاسهاي تغييرات ،استفاده از روشهاي فازي معايب
روشهاي طبقهبندي قطعي را نخواهد داشت.
در علوم سنجشازدوري براي تحليل مسائل ،اصلي-
ترين ابزارها درجات جاکستري تصوير ثبت شده ميباشند.
از اين رو اختلافات درجات خاکستري براي دو دوره زماني
مختلف ميتواند حاوي اطلاعات متعددي باشد .قرار گيري
محدوده وسيعي از درجات خاکستري در يک کلاس از
نقطه نظرهاي متفاوت ميتواند با چالش همراه گردد .در
مورد تغييرات درياچه اروميه تعيين نوع تغيير اتفاق افتاده
بسيار اهميت دارد .از جهات مختلف قرار گيري کلاس
شورهزار خشک ،شورهزار مرطوب ،مخلوط نمک و خاک در
يک کلاس باعث توليد اطلاعات ناقص ميشود .از اين رو در
اين تحقيق يک طبقهبندي کننده چهار کلاسي شامل
کلاسهاي تغيير نکرده ،تغييرات کم ،تغييرات متوسط و
تغييرات زياد با استفاده از طبقهبندي کننده فازي انجام
خواهد شد ،که قرابت معنا داري با کلاسهاي عنوان شده
شورهزار خشک ،شورهزار مرطوب ،مخلوط نمک و خاک
دارند .همچنين يک طبقهبندي دو کلاسي تغيير کرده و
تغيير نکرده نيز براي مقايسه نتايج با طبقهبندي کننده
 ،SVMکه دو کلاس مشابه دارد ،انجام ميگيرد.
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 -3-3طبقه بندی

برآورد تغييرات نسبي درياچه اروميه با استفاده از طبقهبندي کننده فازي

را فازيسازي گويند .سپس يک استنتاج بر اساس قوانين
موجود انجام ميگيرد .در نهايت نتايج خروجي فازي به يک
خروجي سخت نگاشت ميشود ،اين کار با استفاده از توابع
عضويت در گام غيرفازيسازي انجام ميگيرد [.]29

ارزيابي قوانين فازي و ترکيب نتايج هر قانون با
استفاده از موتور استنتاج فازي صورت ميگيرد .عملگرها
مورد استفاده در مجموعههاي فازي با عملگرها مجموعه-
هاي غيرفازي متفاوت است.
پس از ارزيابي نتايج هر قانون با استفاده از عملگرهاي
فازي ،اين نتايج بايد ترکيب شوند تا نتيجه نهايي حاصل گردد،
اين پروسه را استنتاج گويند [ .]29درنهايت پس از استنتاج
قواعد ،نتيجه يک مقدار فازي است ،اين نتيجه بايد غيرفازي
شود.

 -5-3ماشين بردار پشتيبان

شکل  -9سيستم استنتاج فازي برگرفته از []29

جدول  -1نمونهاي از قواعد فازي يک سيستم طبقهبندي
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1

اگر ( درجه خاکستري باند قرمز بزرگتر از  )211و (
درجه خاکستري باند آبي کمتر از  )51باشد .آنگاه
(پيکسل سقف قرمز است).

2

اگر ( درجه خاکستري باند آبي بزرگتر از  )211و (
درجه خاکستري باند قرمز کمتر از  )51باشد .آنگاه
(پيکسل سقف آبي است).

ماشين بردار پشتيبان يک روش طبقهبندي آماري غير
پارامتريک است .اين روش با انتقال نمونهها به يک فضاي بالاتر
و تعريف يک فوق صفحه جدا کننده ،دادهها را در کلاسهاي
مختلف جداسازي ميکند .در اين روش در صورتي که نتوان
دادهها را به صورت خطي جدا سازي کرد ،دادهها را با استفاده
از کرنلهايي به فضاي بالاتر انتقال داده با تعريف مقدار جريمه
به جدا سازي کلاسها پرداخته ميشود.

 -6-3ارزيابي
ارزيابي نتايج حاصل از روش ارائه شده در اين تحقيق
به صورت بصري ،تعيين دقت با استفاده از ماتريس خطا
به صورت مطلق و مقايسه دقت ماتريس خطا با روش
ماشين بردار پشتيبان به صورت نسبي انجام پذيرفته است.

 -4پياده سازی و بحث
در اين مقاله دادههاي آموزشي براي تعيين تغييرات در
چهار کلاس تغيير نکرده ،تغييرات کم ،تغييرات متوسط و
تغييرات زياد ميباشد .در انجام روشهاي مختلف تشخيص و
ارزيابي تغييرات استفاده از تصاوير زماني هنگامي با دقت همراه
خواهد بود که تصاوير هممرجع باشند .در اين تحقيق هممرجع
سازي تصاوير بر اساس چند جملهايها و با استفاده از  3نقطه
کنترل با دقتي برابر  1/52در واحد پيکسل صورت پذيرفته
است .قبل انجام عمل هممرجع سازي دو تصوير سري زماني
با استفاده از تئوري همسان سازي هيستوگرام همسان گرديد.
1 Support Vector Machine
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توابع عضويت در گامهاي فازيسازي و غيرفازيسازي
سيستم منطق فازي استفاده ميشوند .اين توابع مقادير
ورودي غيرفازي را با نگاشتي به ترمهاي متغيرهاي زباني و
بلعکس مرتبط ميکنند .يکي از خصوصيات منطق فازي اين
است که يک مقدار عددي تنها توسط يک تابع عضويت
فازيسازي نميشود ،به عبارت ديگر يک مقدار ميتواند
درجه تعلق در چند تابع داشته باشد (مثل ًا کلاس درختان و
گياهان) .از جمله معمولترين توابع عضويت ،توابع گوسي،
مثلثي و ذوزنقهاي هستند و معمولاً انتخاب تابع عضويت
مناسب بر اساس تجربه کاربر انتخاب ميشود [.]29
در يک سيستم منطق فازي ،يک پايگاه قوانين براي
آموزش متغيرهاي خروجي ساخته ميشود .يک قانون فازي،
يک قاعده اگر -آنگاه ساده با يک شرط و يک نتيجه است .در
جدول  1قوانين فازي يک سيستم طبقهبندي کلاس ساختمان
با سقف قرمز و ساختمان با سقف آبي را مشاهده ميکنيد.

1

اس

يکي از مهمترين مواردي در يک سيستم فازي تعريف
و مديريت قوانيني است که با استفاده از آن طبقهبندي
کنندهاي ساخته شود که ،ديگر طبقهبندي کنندههاي

1

« اگر باند  ،1تغييرات کم» و « اگر باند  ،5تغييرات کم» و «
اگر باند  ،9تغييرات کم» باشد « .آنگاه  ،تغييرات نکرده»

2

« اگر باند  ،1تغييرات زياد» و « اگر باند  ،5تغييرات زياد» و «
اگر باند  ،9تغييرات زياد» باشد « .آنگاه  ،تغييرات زياد»

9

« اگر باند  ،1تغييرات متوسط» و « اگر باند  ،5تغييرات
متوسط» و « اگر باند  ،9تغييرات متوسط» باشد « آنگاه ،
تغييرات متوسط»

1

« اگر باند  ،1تغييرات کم» و « اگر باند  ،5تغييرات متوسط» و
« اگر باند  ،9تغييرات متوسط» باشد « آنگاه  ،تغييرات کم»

بايد توجه داشت که هدف پايگاه قوانين فازي اين
است که با استفاده از آن بتوان کلاسهاي فوق الذکر را
استخراج کرد .به همين جهت قوانين به گونهاي طراحي
شدهاند تا نتاي ج مطلوب را در پي داشته باشند .روش
استنتاج و ترکي ب قواعد به کار رفته در اين موتور
استنتاج فازي از نوع ممداني ميباشد .با انجام عمل
استنتاج نتايج به غير فازي ساز براي توليد خروجي
ارسال شده است .نکته قابل اهميت اين ميباشد که
انتخاب نادرست پارامترهاي تابع غير فازي ساز بين
کلاسهاي مثلاً  Aو  Bباعث به وجود آمدن اغتشاش در
نتايج طبقهبندي شده و دقت کاري مناسب را از بين
ميبرد به گونهاي که ممکن است پيکسل متعلق به کلاس
 Aدر کلاس  Bطبقهبندي شود ] .[2در شکل  5نتيجه
طبقهبندي صورت گرفته با استفاده از طبقهبندي کننده
فازي چهار کلاسي آورده شده است.
در شکل  5مناطق مربوط به رنگ قرمز متعلق به
کلاس با تغيير نکرده ،مناطق مربوط به رنگ زرد متعلق
به کلاس با تغييرات کم ،رنگ آبي کلاس با تغييرات
125
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شکل  -1تصوير تفاضلي باند 1

جدول  -2تعدادي از قوانين و قواعد به کار رفته در طبقه بندي کننده فازي
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با توجه به مطالعات بروزونه و همکاران استفاده از باندهاي
 5 ،1و  9ماهواره لندست  5به منظور تشخيص تغييرات آب،
به کلاسهاي غير آب به اثبات رسيده است ]1و .[11به
همين دليل از اين سه باند براي تهيه تصاوير تفاضل استفاده
شد که در شکل  1نمونهاي از تصوير تفاضلي منطقه درياچه
اروميه مربوط به باند  1آورده شده است .همان طور که
مشاهده ميشود مناطق تيره مربوط به کلاس تغيير نکرده و
مناطق سفيد (روشنتر) کلاس تغيير کرده ميباشد .همچنين
سطح کلاس تغيير کرده داراي شدتهاي مختلف است که به
نوعي نشان دهنده تنوع کلاسي در اين کلاس ميباشد.
روش طبقهبندي فازي از جمله روشهاي نظارتشده
کلاسهبندي تصاوير ماهوارهاي ميباشد که نياز به دادههاي
آموزشي به منظور تعريف توابع عضويت فازي دارد .دراين
مقاله از تابع عضويت گوسي به منظور فازيسازي وروديها
استفاده شده است .جهت تعريف تابع عضويت گوسي از
دادههاي آموزشي براي محاسبه پارامترهاي واريانس و
ميانگين براي هر کلاس استفاده شده است .با انجام فازي
سازي ،هر پيکسل ورودي از هر کدام از تصاوير تفاضلي
يک مقدار فازي را به خود اختصاص خواهد داد.

شناخته شده قادر به توليد اطلاعات مشابه آن نباشند .با
توجه به اطلاعات سي ستم خبره قواعد فازي ميتواند نتايج
مناسب و يا حتي نتايج غي ر مناسب را داشته باشد .آنچه
اهميت دارد اين است که در صورتي که قواعد مناسب به
منظور تفکيک کلاسهاي مختلف تعريف شود نتايج قابل
انعطاف و مناسبي را به عنوان يک خروجي از سيستم
فازي دريافت خواهيم کرد  .در جدول  2تعدادي از
قوانين تعريف شده توسط نويسندگان جهت تفکيک
کلاسهاي مورد نظر ،که در پايگاه قوانين اين سيستم
طبقهبندي کننده فازي تعريف شدهاند ،آورده شده است.
تعداد کل قوانين  22مورد ميباشد.

برآورد تغييرات نسبي درياچه اروميه با استفاده از طبقهبندي کننده فازي

متوسط و همچنين مناطق با رنگ سبز به منظور کلاس
با تغييرات زياد مشخص شده است .در اين مقاله
همچنين با انتخاب يک حد آستان ه در مرحله غير فازي
ساز سعي شده است تا طبقه بندي ديگري نيز با دو کلاس
خروجي صورت گيرد ،نتيجه آن در شکل  9قابل مشاهده
است .با اين کار به نوعي سعي شده است تا علاوه بر
نشان دادن قابليت انعطاف بالاي سيستم طبقهبندي
کننده فازي در تفکيک کلاسها با شرايط مختلف ،نتايج
با روشهاي طبقه بندي ديگر ،که معمولاً در دو کلاس
تغيير کرده و تغيير نکرده عمل ميکنند ،مقايسه شوند.

شکل  -9نتيجه طبقه بندي کننده فازي در  2کلاس

 -1-4ارزيابي نتايج
به منظور ارزيابي نتايج با توجه به قدرت تفکيک
مکاني نسبت ًا پايين تصاوير مورد استفاده از دو روش بصري
و آماري استفاده شده است .روش بصري بيان کننده ميزان
قابليت انطباق طبقه بندي کننده فازي چهار کلاسه با
واقعيتي است که ذهن انسان قادر به درک آن است .اين
در حالي است که روشهاي آماري از پارامترهاي کمي در
ارزيابي روشهاي مختلف استفاده ميکنند.
شکل  -5نتيجه طبقه بندي کننده فازي در  1کلاس
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بارزترين تفاوت طبقهبندي چهار کلاس با ساير روشها
در وجود يک نکته مهم در نحوه گذر از مناطق با تغييرات
کم به مناطق با تغييرات زياد ميباشد ،به گونهاي که در
شکل  9مشهود است ،در اکثر مناطق که تغييرات وسعت
عرضي بالاي دارد .اگر از مناطق داخل درياچه به سمت
لبهها حرکت کنيم ابتدا مناطق قرمز (تغيير نکرده) ،سپس
وارد مناطق زرد (تغييرات کم) بعد از آن مناطق با رنگ
آبي ظاهر ميشوند ،که بيان کننده مناطق با تغييرات
متوسط ميباشند و بعد از آن مناطق با تغييرات زياد (رنگ
سبز) قرار دارد .نتايج حاصل از اين مطالعه اين واقعيت را
بيان ميکند که در عمل تغييرات با وسعت زياد به صورت
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در طبقهبندي فازي با دو کلاس ،کلاس تغيير کردهها و
کلاس تغيير نکردهها با دو رنگ قرمز براي مناطق با عدم
تغييرات و رنگ سبز براي مناطق با تغييرات به کار گرفته
شده است.

 -1-1-4ارزيابي بصری

اس
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پله اي از مناطق با تغيير نکرده وارد مناطق با تغييرات زياد
نميشود و معمولا يک نظم مرحلهاي در تغييرات اتفاق
افتاده در مسائل محيط زيستي وجود دارد .يعني از
تغييرات نکرده شروع شده و به صورت مرحله به مرحله
تغييرات بيشتر ميشود .در اکثر مناطق با وسعت تغييرات
زياد ،روند کلي تغييرات بدين صورت ادامه پيدا ميکند که
اگر از مناطق با تغييرات زياد به سمت بيرون درياچه
حرکت کنيم نيز مجدداً ابتدا مناطق سبز سپس مناطق
آبي و بعد از آن مناطق زرد و در نهايت به مناطق با عنوان
تغيير نکرده يعني مناطق قرمز رنگ ميرسيم .لازم به ذکر
است که اين موضوع در تمامي لبههاي درياچه به يک
اندازه نيست به طوريکه در لبههاي غربي اين تغييرات پله-
اي به ندرت ديده ميشود.
همچنين با مقايسه برخي مناطق از روي تصاوير اصلي در
سالهاي  1935و  ،1911قوه درک انسان به عنوان يکي از
بهترين تشخيص دهندگان تغييرات در تغيير کرده يا تغيير
نکرده بودن برخي از مناطق ترديد ميکند؛ و اطلاق مناطق
داراي تغييرات کم براي اين موارد منطقيتر به نظر ميرسد
که با استفاده از طبقهبندي کننده فازي طراحي شده در اين
مقاله نتايج واقع گرايانهتري را به دست ميآوريم.

هاي مانند  SVMچنين تفکري وجود ندارد .بنابراين توليد
نقشههاي متنوع با کاربريهاي متفاوت ناشي از طبقهبندي
فازي و با توجه به درجه تعلق هر پبکسل ممکن خواهد بود.
بحث بعدي در قابليت بالاي کشف پل بر روي درياچه در
تصوير طبقه بندي شده چهار کلاسي (با توجه به زمان تکميل
شدن آن که بعد از سال  1935است) در مقايسه با عدم
استخراج آن در تصوير دو کلاسي با توجه به قدرت تفکيک
مکاني کم داده مورد استفاده ميباشد .به گونهاي که در شکل
 3نيز قابل مشاهده است در تصوير حاصل از طبقهبندي چهار
کلاسي ،پل به عنوان تغييرات کم طبقهبندي شده است اين در
حالي است که در تصوير دو کلاسي ،محل مربوط به پل شهيد
کلانتري در کلاس تغيير نکرده مورد طبقهبندي قرار گرفته
است ،و اين نشان از انعطاف بالاي روش مذکور در مقايسه با
طبقهبندي کنندههاي دو کلاسي ميباشد.

شکل  – 3کشف پل در تصوير  1کلاسي (شکل چپ)و عدم کشف آن
در تصوير  2کلاسي (شکل راست)

 -2-1-4ارزيابي آماری

از مهمترين ويژگي روشهاي فازي ،نگاه غير باينري
(غير مطلق) به تغييرات است .در واقع در روشهاي فازي
ممکن است يک پيکسل به چندين کلاس با درجات فازي
متفاوت تعلق داشته باشد .اين در حالي است که در روش-
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شکل  -9نحوه بروز تغييرات در تصوير طبقه بندي شده چهار کلاسي

به منظور ارزيابي دقيقتر نتايج ،روش پيشنهادي در اين
تحقيق ،تشخيص تغييرات در منطقه مورد نظر با استفاده از
طبقهبنديکننده نظارتشده ماشين بردار پشتيبان مورد
طبقهبندي دو کلاسي تغيير کرده و تغيير نکرده قرار گرفت.
کرنل مورد استفاده براي طبقهبندي کننده ماشين بردار
پشتيبان از نوع تابع  Radial baseاست .پارامترهاي کرنل
همان مقاديري ميباشد که نويسندگان در مقاله مشابه
ديگري جهت ارزيابي نتايج (يعني منبع [ )]1به صورت
سعي و خطا بهينه کردهاند .مقدار گاما و پارامتر پنالتي به
ترتيب  1/999و  111ميباشند .نتيجه ناشي از اين طبقه-
بندي کننده در شکل  1آورده شده است.

برآورد تغييرات نسبي درياچه اروميه با استفاده از طبقهبندي کننده فازي
شکل  -1تغييرات کشف شده با استفاده از روش ماشين بردار پشتيبان

به منظور ارزيابي دقت روشهاي مذکور در ذيل جدول
مربوط به ماتريس ابهام براي روش ماشين بردار پشتيبان
در جدول  9شده است.
جدول  -9ماتريس ابهام روش ماشين بردار پشتيبان
accuracy

99/21

تغيير نکرده
)(predicted
219

952

تغيير کرده

152

9

تغيير نکرده

تغيير کرده

مزيت اصلي روش فازي در قواعدي است که توسط عامل
خبره تعيين ميگردد .در واقع اين قواعد فضاي ويژگي را به
صورت غيرخطي براي کلاسهاي مختلف تفکيک ميکند،
کاري که در روش طبقهبندي  SVMبا يک ابرصفحه انجام
ميگيرد .در نتيجه مدلسازي غيرخطي پيچيدهاي ،متناظر با
ذهن عامل خبره ،در روش فازي به کار گرفته شده است که
اين قواعد به نسبت در روشي مانند  SVMسادهتر است.
بنابر نتايج حاصل از مطالب پاراگرافهاي فوقالذکر
خروجي سه کلاس تغييرات کم ،تغييرات متوسط و
تغييرات زياد در يک کلاس تغيير کرده اجماع شده است.
با برآورد دقت براي خروجي طبقهبندي فازي چهار کلاسي
و با توجه به برتري قواعد استنتاج فازي ناشي از فرد خبره
نسبت به روش طبقه بندي ماشين بردار پشتيبان به نظر
ميزسد چنين برتري مشابهي نيز براي حالت  1کلاسي نيز
رخ دهد .در جدول  5نتايج ناشي از طبقهبندي کننده
فازي چهار کلاسي آورده شده است.
با دقت در جدول  9و  ،1بين برخي از کلاسها از
جمله تغيير نکرده با کلاس تغييرات کم و تغييرات متوسط
با کلاس تغييرات زياد اغتشاش و همبستگي مشاهده مي-
شود که اين موضوع به علت اغتشاش طيفي کلاسها از
تغيير نکرده به سمت تغييرات زياد است.

)(predicted

جدول  -5ماتريس ابهام روش طبقه بندي کننده فازي  1کلاسي
accuracy

تغييرات
زياد

تغييرات
متوسط

تغييرات
کم

تغيير
نکرده

همچنين ماتريس ابهام براي طبقهبندي کننده فازي
دو کلاسي در جدول  1آورده شده است.

19/11

1

1

5

151

تغيير
نکرده

35/29

1

2

111

19

تغييرات
کم

جدول  -1ماتريس ابهام روش طبقه بندي کننده فازي  2کلاسي

11/91

11

195

1

11

تغييرات
متوسط

35/33

212

21

3

9

تغييرات
زياد

15/51
91/21

accuracy

Overall

تغيير نکرده

19/11

99

19/35

151

19/25

Overall

35/11

تغيير کرده
)(predicted
329

تغيير کرده

Overall

Average accuracy

5

تغيير نکرده

11/92

11/11

19/51

Average accuracy

با توجه به ميزان دقتهاي بدست آمده روش طبقهبندي
فازي دو کلاسي داراي دقت بالاتري نسبت به روش طبقه-
بندي نظارت شده ماشين بردار پشتيبان ميباشد .که از دلايل
اصلي آن ميتواند مدلسازي عدم قطعيتها در روش فازي و
نيز تعامل با کاربر جهت تعريف توابع عضويت و قوانين
سيستم فازي بصورت نظارت شده باشد .به عبارت صحيحتر،
123

با توجه به لزوم در دسترس بودن اطلاعات دقيق از
ميزان مساحت آبي خشک شده در محدوده درياچه اروميه
در جهت استفاده توسط ساير محققان در علوم ديگر به
ارزيابي و محاسبه سطح خشک شده اين منطقه پرداخته
شده است .در جدول  9مقدار مساحت مناطق تغيير کرده
آورده شده است.
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)(predicted

Average accuracy

ميزان تغيير(کيلومتر مربع)

نوع تغيير

1212

تغييرات زياد

399

تغييرات متوسط

991

تغييرات کم

 -5نتيجه گيری
شناسايي به موقع و دقيق تغييرات ايجاد شده در پديدهها
باعث اخذ تصميمات صحيح در مديريت آنها خواهد شد .در
روشهاي معمول تشخيص تغييرات ،دادهها در دو کلاس
تغيير کرده و تغيير نکرده طبقهبندي ميشوند .اين در حالي
است که از نقطه نظر درک انساني و نيز نياز به اطلاعات
دقيقتر جهت تصميمات مديريتي ميتوان دريافت که
تغييرات روند نسبي را از تغيير نکرده به سوي تغييرات زياد
دنبال ميکند .از اين رو در اين مطالعه روشي پيشنهاد شده
است که در آن از طبقهبندي کننده فازي به منظور کلاسه-
بندي تغييرات درياچه اروميه در چهار کلاس تغيير نکرده،
تغييرات کم ،تغييرات متوسط و تغيير زياد که قرابت بالايي با
درک انسان دارد استفاده شده است .موارد حاصل از اين روش

اس

جدول  -9مساحت تغييرات
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در برآورد ميزان مساحت کلاس تغييرات فقط محدوده
درياچه در نظر گرفته شده است ،ضمن آنکه اندازه پيکسل
سايز زميني مربوط به سنجنده  91متر در محاسبات وارد شده
است .در مجموع ميزان تغييرات اتفاق افتاده در طي سالهاي
 1935تا  2919 ،1911کيلومتر مربع محاسبه شده است.

با توجه به عدم قطعيت در کلاس تغييرکردهها داراي نتايج
مطلوب است .نتايج حاصل براي چند کلاسه بودن روند
تغييرات ناشي از وسعت طيفي بالاي تغييرات در تصاوير
سنجشازدوري ميباشد .همچنين يک طبقهبندي دو کلاسي
فازي نيز براي مقايسه روش پيشنهادي با روش شناخته شده
ماشين بردار پشتيبان ارائه گرديد .نتايج روشهاي ارائه شده
در اين مطالعه داراي دقت بالاتري در مقايسه با روش ماشين
بردار پشتيبان ميباشند .نتايج حاصل از اين تحقيق نشان داد
که وسعت تغييرات براي درياچه اروميه فقط کلاس تغيير
کرده و تغيير نکرده نيست و با توجه به اهداف مديريتي و
وجود دادههاي لازم ميتوان اطلاعات دقيقتري را نيز
استخراج کرد .روشهاي شيگراي نسبت به روشهاي
پيکسلمبنا داراي نتايج مطلوبتري است .از اين رو پيشنهاد
استفاده از روشهاي شيگراي فازي در تشخيص تغييرات
چند کلاسه ارائه ميگردد .همچنين در صورت اخذ زميني
دادههاي آموزشي ميتواند شناسايي ماهيت کلاس تغييرات
نيز به صورت دقيق انجام گيرد .با توجه به اينکه تغييرات
کشف شده در اين تحقيق ،که در  1دسته دستهبندي شد،
ارتباط معناداري با کلاسهاي آب ،شورهزار مرطوب ،شورهزار
خشک و مخلوط نمک و خاک دارند ،و از طرفي ساختار حل
مسئله در اين تحقيق به ما اجازه برقراري ارتباط مشخصي
ميان اين دو دسته کلاس نميداد ،توصيه ميشود در
تحقيقات آينده ارتباط دقيق ميان اين کلاسهاي زيست
محيطي و انواع تغييرات برقرار گردد.
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