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مقدمه 
سطوح نفوذناپذیر ،شامل مناطق انسانساخت میشوند که آب قابلیت نفوذ در آنها را ندارد ( Jiang et al., 2009,

 .)Zhang et al., 2018, Arnold Jr and Gibbons, 1996براساس تعریف ،این سطوح در مقابل سطوح طبیعی قرار
میگیرند که آب در آنها جذب میشود .سطوح نفوذناپذیر در مناطق شهری شامل ساختمانها ،خیابانها و
پارکینگهاست .این سطوح از نظر شکل ،اندازه و مواد تشکیلدهنده بسیار متفاوت هستند .سطوح نفوذناپذیر شامل
سطوح پوشیدهشده با بتن ،انواع آسفالت ،آجر یا انواع متفاوت پوششهای سقف ساختمانها میشود .اندازة این سطوح نیز
بسیار متفاوت است؛ برای مثال این سطوح میتواند در ابعاد یک خانه کوچک شخصی تا ساختمانهای متراکم تجاری
باشد .کوچههای باریک محلی تا شبکههای پیچیده بزرگراهی همه جزء سطوح نفوذناپذیر هستند .افزایش سطوح
نفوذناپذیر بر محیطزیست شهری اثرگذار است .سطوح نفوذناپذیر با افزایش رواناب شهری سبب کاهش کیفیت آب و
تغییر در چرخة هیدرولوژیک میشود .سطوح نفوذناپذیر با کاهش جذب آب ،سبب افزایش جریانهای سیالبی و درنتیجه
افزایش فرسایش در نقاط کم ارتفاع میشود (زائری امیرانی و سفیانیان .)7937 ،همچنین استفاده از بتن و آسفالت در
ساختار سطوح نفوذناپذیر سبب افزایش جذب نور خورشید میشود .این امر سبب افزایش دما در مناطق دستساز بشر در
مقایسه با محیط اطرافش میشود و پدیده جزیرة حرارتی در شهرها را بهوجود میآورد .در بسیاری از مطالعات ،گسترش
سطوح نفوذناپذیر در مناطق شهری ،نشانهای از گسترش مناطق ساخت انسان ،افزایش جمعیت و افزایش شهرنشینی
درنظر گرفته میشود ()Brabec et al., 2002؛ به همین دلیل شناسایی سطوح نفوذناپذیر در مناطق شهری و بررسی
روند تغییرات آن بهعنوان شاخصی از گسترش شهر ،امری ضروری بهشمار میآید .ماهیت تصاویر سنجشازدور مانند
دورهایبودن برداشت و امکان اخذ تصویر در گسترههای متفاوت سبب استفادة روزافزون از این تصاویر در مطالعات
جغرافیایی شده است .تاکنون پژوهشهای بسیاری ،کارایی تصاویر نوری را در استخراج سطوح نفوذناپذیر در مناطق
شهری بررسی کردهاند ( Deng and Wu, 2013, Weng, 2012, Hu and Weng, 2009, Hu and Weng, 2011,

.)Yang et al., 2003
در برخی مطالعات نیز از سایر دادهها مانند سری دادههای زمانی یا دادههای روشنایی در شب استفاده شده است ( Wu

 .)and Thompson, 2013, Ma et al., 2014تصاویر سنجندههای نوری مانند لندست ،قابلیت فراوانی برای شناسایی
سطوح نفوذناپذیر دارد .با این حال ،تفکیک سطوح نفوذناپذیر در مناطق شهری با تصاویر نوری ،فرایندی ساده بهشمار
آنهااز نظر شکل ،اندازه و مواد تشکیلدهنده
نمیآید .دلیل اصلی این پیچیدگی ،انواع سطوح نفوذناپذیر و تنوع زیاد 
است ( .)Zhang et al., 2014b, Deng and Wu, 2013عالوهبراین ،پیکسلهای مخلوط و بازتاب طیفی مشابه
سطوح نفوذناپذیر و سایر کاربریهای زمین ،تفکیک آنها را با پیچیدگی همراه میکند .با درنظرگرفتن محدودیتهای
تصاویر نوری و ویژگیهای تصاویر سار (رادار با دریچة مصنوعی) ،کاربرد این تصاویر در تهیة نقشة مناطق شهری در
سالهای اخیر توسعه یافته است ( .)Jiang et al., 2009, Leinenkugel et al., 2011در این زمینه ،بیشتر مطالعات
دربارة تلفیق تصاویر سار و نوری یا تصاویر تکقطبی سار تمرکز یافتهاند ( Zhang et al., 2014b, Leinenkugel et

.)al., 2011, Guo et al., 2014, Gamba and Houshmand, 2001
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سنجندة سار در محدودة طول موجهای ماکروویو طیف الکترومغناطیس فعالیت میکند و خاصیت قطبش دارد .این
سنجنده امکان فعالیت در حالت تکقطبی ،دوقطبی یا قطبش کامل را داراست .همانطور که پیشبینی میشود ،تصاویر سار
چندقطبی ،توانایی بیشتری برای جداسازی طبقات پوشش زمین دارند؛ زیرا در حالت قطبش کامل ،تمام ویژگیهای بازپخش
پدیدهها دریافت میشود ( .)Guo et al., 2014درنتیجه براساس ویژگیهای پوالریمتریک و مکانیسمهای بازپخش ،امکان
تفکیک پدیدهها بیشتر میشود .در محیطهای شهری پیچیده با انواع پوشش زمین ،مکانیسمهای بازپخش متفاوتی وجود
دارد .در حالت قطبش کامل در مقایسه با حالت تکقطبی و دوقطبی ،امکان بیشتری برای شناسایی پدیدهها بهکمک
مکانیسم بازپخش وجود دارد .با این حال ،ضروری است بدانیم بیشتر سنجندههای سار ،در حالت تکقطبی یا دوقطبی
فعالیت میکنند؛ زیرا در حالت قطبش کامل عرض برداشت پایینتر است و حجم داده و هزینهها افزایش مییابد؛ بنابراین
ضروری است تا مشخص شود ،در صورت عدم دسترسی به تصاویر قطبش کامل ،کدام ترکیب دو باند پوالریمتریک میتواند
کاربرد داشته باشد .شاخصهای راداری که از ترکیب دو یا چند باند پوالرمتریک بهدست میآیند ،یکی دیگر از مؤلفههای
مستخرج از تصاویر راداری هستند .با این حال ،کاربرد شاخصهای راداری در طبقهبندی مناطق شهری بهشکلی جامع
بررسی نشده است .شاخصها عموماً از اطالعات موجود در بیش از یک باند استفاده میکنند و به تفکیک و طبقهبندی بهتر
پدیدهها منجر میشوند ( .)Longépé et al., 2011, Walker et al., 2010همچنین محاسبة شاخصها پیچیده نیست و
بهدلیل داشتن محدودة مشخصی از مقادیر ،تفسیر آن ساده است .همچنین استفاده از اطالعات دو باند در شاخصهای
راداری سبب حذف برخی خطاها در تصویر میشود .روشهای طبقهبندی متفاوتی مانند حداکثر احتمال ،7ماشین بردار
پشتیبان )Zhang et al., 2012( 6و روش شبکة عصبی )Weng and Hu, 2008( 9بهمنظور تهیة نقشة کاربری /پوشش
زمین در مناطق شهری وجود دارد .در مطالعات بسیاری ،کارایی روشهای متفاوت طبقهبندی در استخراج سطوح نفوذناپذیر
مطالعه شده است .نتایج این پژوهش نشان میدهد ،اگرچه روشهای طبقهبندی پرکاربردی مانند حداکثر احتمال ،صحت
پذیرفتهای دارد ،روشهای غیرپارامتریک 0از قبیل ماشین بردار پشتیبان و طبقهبندی فازی در طبقهبندی تصاویر سار ،صحت
باالتری داشتند (.)Weng, 2012, Zhang et al., 2012
از آنجا که کارایی تصاویر سار تمام پوالریمتریک در استخراج سطوح نفوذناپذیر بررسی نشده است ،در مطالعة حاضر
تمرکز اصلی بر استخراج انواع سطوح نفوذناپذیر در محیط شهری پیچیده با استفاده از تصاویر سار تمام پوالریمتریک در
محدودة  Lماکروویو تمرکز یافته است .همانطور که گفته شد ،بیشتر مطالعات پیشین بر تصاویر نوری یا تلفیق تصاویر
نوری و سار متمرکز شدهاند .به همین دلیل ،در این مقاله تنها از تصاویر سار تمام قطبی و شاخصهای راداری برای
تشخیص سطوح نفوذناپذیر شهری استفاده شده است .برای نیل به این هدف ،در این پژوهش ،عالوهبر طبقهبندی
باندهای پوالریمتریک ،از شاخصهای راداری استفاده شده است .نوآوری این پژوهش ،بررسی کارایی شاخصهای
راداری در طبقهبندی سطوح نفوذناپذیر در منطقة پیچیدة شهری است که تاکنون در ایران صورت نگرفته است.

1. Maximum Likelihood
2. Support Vector Machine
3. Neural Network
4. Non-Parametric
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مبانینظری 
شناسایی سطوح نفوذناپذیر شهری شاخصی مهم از مناطق ساختهشده برای مدیران و برنامهریزان شهری است .برای
متولیان شهر ضروری است از سه جنبة موقعیت و پراکندگی مناطق ساختهشده ،تراکم این مناطق و روند تغییرات آنها در
طی زمان سطوح نفوذناپذیر را بررسی کنند .تحلیل تغییرات سطوح نفوذناپذیر به مدیران اجازه میدهد تا روند کنونی
توسعة شهر را ارزیابی و تغییرات آیندة شهر را منطبق بر توسعة پایدار برنامهریزی کنند .بدیهی است دسترسی به این
اطالعات بهکمک پیمایش زمینی یا نقشهبرداری زمینی بسیار پرهزینه و زمانبر است .با درنظرگرفتن پویایی ساختار
شهری ،برای پایش تغییرات گسترة شهر امکان تکرار برداشتهای زمینی با توجه به هزینه و زمان اجرای چنین
برداشتهایی ،ناممکن است .ویژگیهای خاص سنجشازدور مانند تکرارپذیری و امکان اخذ داده در مقیاسهای محلی تا
جهانی سبب شده است تا تصاویر سنجشازدور بهعنوان مهمترین منبع تأمین داده برای مطالعة پوشش زمین و تغییرات
آن در شهرها شناخته شوند .همچنین ،تصاویر سنجشازدور در کاربردهایی مانند جزیره حرارتی شهری ،بررسی تأثیرات
زیستمحیطی گسترش شهر و مدلسازی توسعة شهر کاربرد دارد .سنجندههای موجود در بخشهای متفاوت طیف
الکترومغناطیس شامل بخش نوری ،7حرارتی و رادار فعالیت میکنند .هرکدام از این تصاویر ،برتریها و محدودیتهایی
دارند .تصاویر نوری پرکاربردترین تصاویر سنجشازدور بهشمار میآیند؛ زیرا دسترسی به این دادهها آسان است و پردازش
این تصاویر پیچیده نیست .اگرچه تصاویر نوری ،آرشیو طوالنیتر ،دسترسی راحتتر و پردازش آسانتر دارند استفاده از
این تصاویر با محدودیتهایی نیز همراه است :نخست اینکه امکان مشابهت پاسخ طیفی بین کالسهای مختلف پوشش
اراضی زیاد است؛ درنتیجه تفکیک آنها بر پایة باندهای طیفی ،با دشواریهایی روبهروست .دومین عامل محدودکننده در
استفاده از تصاویر نوری ،چه بهصورت مستقل و چه بهصورت تلفیق با سایر تصاویر ،نبود تصاویر مناسب در مناطق
پوشیده از ابر است .پوشش ابر در برخی مناطق سبب میشود تا در ماههای متوالی هیچ تصویر نوری از یک منطقه خاص
موجود نباشد .تصاویر حرارتی در مطالعه درجه حرارت سطح زمین و بررسی جزایر حرارتی شهری کاربرد دارد .مهمترین
محدودیت ،تصاویر حرارتی قدرت تفکیک مکانی پایین این تصاویر است که استفاده از آنها را در محیطهای شهری با
محدودیت مواجه کرده است .سنجندههای راداری در محدودة ماکروویو طیف الکترومغناطیس فعالیت میکنند .تصاویر
این سنجندهها بهدلیل پیچیدهبودن فرایند پردازش و دسترسی کمتر به تصاویر نوری ،تاکنون بهطور گسترده در مناطق
شهری استفاده نشدهاند .تصاویر راداری در مقایسه با تصاویر نوری ،چند مزیت عمده دارند:
 .7بهدلیل فعالبودن سنجنده ،امکان تصویربرداری در شب را دارند و در هر شرایط آبوهوایی نیز میتوانند تصویر
تهیه کنند.
 .6امکان شناخت پدیدهها بر مبنای ضریب بازپخش و مکانیسم پخش وجود دارد.
 .9سطح اشباع باالتری از سنجندههای نوری دارند و درنتیجه به تغییرات بازپخش پدیدهها ،حساسیت بیشتری دارند.
 .0سنجندههای رادار قادرند امواج الکترومغناطیس را با قطبش عمودی و افقی ارسال و دریافت کنند .این سنجندهها از

1. Optic
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این دیدگاه به سه دستة تکقطبی ،7دوقطبی 6و تمامقطبی 9تقسیم میشوند .از آنجا که پدیدهها نسبت به قطبشهای
متفاوت ،واکنش متفاوت دارند ،استفاده از قطبشهای مختلف سبب میشود تا ویژگیهای متفاوتی از پدیدهها آشکار شود و
درنتیجه تشخیص بهتر پدیدهها صورت بگیرد .سنجندههای رادار با دریچة مصنوعی (سار) ،0نوع خاصی از سنجندههای
راداری هستند که با فناوری خاص میتوانند شبیهسازی آنتنهای بلند را انجام دهند و درنتیجه امکان اخذ تصاویر تا قدرت
تفکیک حدود ده متر را برای سنجندههای فضابرد فراهم کنند .پدیدههای مختلف در برابر پرتوهای راداری ،مکانیسم پخش
متفاوتی دارند .مکانیسم پخش شامل پخش منفرد ،دوگانه و سهگانه 5است .مکانیسم بازپخش غالب در سطوح نفوذناپذیر
برحسب نوع آن متفاوت است؛ برای مثال مکانیسم پخش غالب از سطح بامها ،مکانیسم پخش منفرد است ،یا در جایی که
یک ساختار عمودی مانند دیوار روی زمین (ترکیب زمین -دیوار عمودی )0قرار دارد ،مکانیسم غالب ،بازپخش دوگانه خواهد
بود و در مناطق بسیار پرتراکم شهری که تراکم ساختمانها بسیار زیاد است ،مکانیسم پخش سهگانه نیز دیده میشود .در
بعضی مطالعات ،از انواع روشهای تجزیة پوالریمتریک 1برای تعیین مکانیسم پخش غالب بهمنظور تهیة نقشة کاربری/
پوشش زمین استفاده شده است ( .)Deng and Wu, 2013تصاویر سار قطبی امکان درک انواع مکانیسم پخش را دارند و
درنتیجه به تفکیک بهتر پدیدهها کمک میکنند .قابلیت تصاویر سار و نوری بهطور مستقل یا در تلفیق با یکدیگر برای
شناسایی سطوح نفوذناپذیر شهری ،در چندین پژوهش بررسی شده است .ژانگ و همکاران ( )6675با استفاده از تصاویر
دوقطبی تراسار و آلوس /پالسار به همراه تصاویر نوری اسپات نشان دادند که استفاده از دادههای دوقطبی دقت باالتری به
تصاویر تکقطبی دارد .استفادة همزمان تصاویر سار به همراه تصاویر نوری در طبقهبندی مناطق شهری نیز در چندین
مطالعه بررسی شده است (.)Gamba and Houshmand, 2001, Zhang et al., 2014
براساس نتایج همة این پژوهشها ترکیب تصاویر سار و نوری سبب افزایش تفکیکپذیری پدیدههای شهری
میشود .تیسون و همکاران ( )6660کاربرد تصاویر رادار با قدرت تفکیک مکانی باال را برای طبقهبندی مناطق شهری
بررسی کردند .آنها از روش طبقهبندی مارکوف برای این کاربرد خاص با دقت پذیرفته استفاده کردند .ژانگ و همکاران
کاربرد تصاویر تمام قطبی رادار ست 6-را در سه شهر متفاوت شنزن ،هنگکنگ و ماکائو بررسی کردند .به همین منظور
روش جدیدی را بر مبنای مدل مشهور پوشش گیاهی -سطوح نفوذناپذیر -خاک 1توسعه دادند و بر مبنای آن به استخراج
سطوح نفوذناپذیر شهری پرداختند .مقایسة نتایج روش پیشنهادی با روش قبلی نشاندهندة افزایش صحت کلی
طبقهبندی تا  0/0درصد و ضریب کاپا به میزان  6/71دارد .تغییرات سالیانة مناطق ساختهشده در محیط پیچیدة شهری-
روستایی در چین با استفاده از تصاویر پالسار و لندست را گین و همکاران ،بهطور کمی بررسی کردند .آنها با استفاده از
فرایند طبقهبندی درخت تصمیمگیری و طبقهبندی پیکسل پایه ،به استخراج مناطق ساختهشده با قدرت تفکیک 96

1. Single Polarized Image
2. Dual Polarized Image
3. Full Polarized Image
)4. Synthetic Aperture Radar (SAR
5. Single, Double And Triple Bounce Scattering Mechanism
6. Ground-Wall Structure
7. Polarimetric Decomposition
)8. Vegetation-Impervious Surface-Soil (VIS
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متری در سالهای  6661تا  6676پرداختند .برای این کار ،از ضریب بازپخش باند  HHو مقدار حداکثر شاخص
نرمالشدة تفاضل پوشش گیاهی لندست استفاده کردند ( .)Qin et al., 2017ژانگ و همکاران کارایی تصاویر لندست و
تصاویر  ENVISAT ASARرا در استخراج سطوح نفوذناپذیر بررسی کردند .آنها همچنین دو روش طبقهبندی ماشین
بردار پشتیبان 7و شبکة عصبی مصنوعی 6را با یکدیگر مقایسه کردند .براساس نتایج آنها ،تصاویر لندست صحت
طبقهبندی باالتری از تصاویر  ENVISAT ASARداشتند .همچنین طبقهبندی ماشین بردار پشتیبان در تصاویر
لندست ،نتایج بهتری داشت؛ در صورتی که دربارة تصاویر  ،ENVISAT ASARطبقهبندی شبکة عصبی مصنوعی
صحت باالتری داشت ( .)Zhang H., 2012در مطالعة دیگری ،از تصاویر لندست و تصاویر ماهواره  ERSدر حالت
تداخلسنجی ،درصد سطوح نفوذناپذیر شهری بهدست آمده است .تصاویر سار تداخلسنجی بهویژه سبب افزایش دقت
تفکیک سطوح نفوذناپذیر از اراضی بایر شد .بر مبنای نتایج نویسندگان پیشنهاد دادند از تصاویر سار تداخلسنجی برای
استخراج سطوح نفوذناپذیر برای مناطقی که پوشش ابر دارند ،استفاده شود ( .)Yang et al., 2009با این حال تصاویر با
قطبش کامل کمتر در پژوهشها استفاده شدهاند؛ زیرا بیشتر سنجندهها در حالت تکقطبی و دوقطبی فعالیت میکنند؛ به
این دلیل که در حالت تکقطبی و دوقطبی ،امکان تولید تصاویر با عرض برداشت بزرگتر ،حجم دادة کمتر و انتقال دادة
راحتتر وجود دارد .با درنظرگرفتن این مطلب و محدودیتهای تصاویر نوری ،در پژوهش پیشرو ،از تصاویر سار و
شاخصهای مستخرج از آن بهصورت مستقل و بدون کمک از تصاویر نوری استفاده شده است .برای بررسی کارایی
تصاویر سار و شاخصهای راداری در شناسایی سطوح نفوذناپذیر شهری ،شهر تهران گزینة مناسبی برای این پژوهش
بهشمار میآید .تهران ،بهعنوان پایتخت ایران ،مرکز اقتصادی و سیاسی کشور و بزرگترین کالنشهر کشور است؛
بنابراین شناسایی این سطوح در تهران ،بهعنوان نمادی از گسترش شهر بسیار اهمیت دارد .همچنین تهران ،ساختاری
ناهمگن دارد و انواع متفاوت سطوح نفوذناپذیر در آن مشاهده میشود .تشخیص سطوح نفوذناپذیر شهری در این محیط
پیچیدة شهری ،حائز اهمیت است.

منطقةموردمطالعه
بهمنظور بررسی کارایی تصاویر سار تمام پوالریمتریک در استخراج سطوح نفوذناپذیر شهری ،شهر تهران بهعنوان منطقة
مورد مطالعه انتخاب شد .دلیل انتخاب این شهر ،اهمیت آن و وجود انواع کاربری اراضی و تنوع آنهاست .شهر تهران،
پایتخت ایران و مهمترین مرکز جمعیتی و اقتصادی ایران است .این شهر با جمعیتی بالغ بر  1میلیون نفر ( Statistical

 )Center of Iran, 2016یکی از کالنشهرهای جهان است که در چند دهة اخیر و با گسترش شهرنشینی در ایران،
توسعة بسیاری یافته است .در این کالنشهر ،انواع کاربری /پوشش زمین با توزیع غیریکنواخت وجود دارد که همین امر،
طبقهبندی کاربری زمین را با دشواری همراه میکند .در این شهر انواع سطوح نفوذناپذیر مناطق مسکونی ،خیابانها،
شبکة بزرگراهی و پارکینگها وجود دارد که هریک از آنها ،به اشکال و اندازههای متفاوت در تهران دیده میشود؛ برای
نمونه ،مناطق مسکونی در این شهر از انواع خانههای تکخانوار یک طبقه ،برجهای بلند مسکونی و مناطق بسیار متراکم
)1. Support Vector Machine (SVM
)2. Artificial Neural Network (ANN

شاخصهایراداریدراستخر اجسطوحنفوذناپذیرشهریبااستفادهازتصویررادارتمامپالریمتریک

کارایی

149

شهری تشکیل شده است .شبکة معابر این شهر شامل کوچههای بسیار باریک محلی تا بزرگراههای عریض است .سطوح
نفوذناپذیر به دو صورت نفوذناپذیر روشن و نفوذناپذیر تیره در تصاویر سار دیده میشوند .سطوح نفوذناپذیر روشن که
مقادیر باالیی از بازپخش را دارند ،شامل مناطق مسکونی پرتراکم ،مناطق تجاری و ساختمانهایی است که در نمای
آنها از فلز استفاده شده است .سطوح نفوذناپذیر تیره که مکانیسم پخش غالب آن پخش سطحی است ،عمدتاً شامل
شبکة معابر و سطح پارکینگهاست .بهجز این سطوح در این شهر و اطراف آن ،پوشش گیاهی ،استخرهای آب و دریاچة
مصنوعی و زمینهای بدون پوشش نیز دیده میشود (شکل .)7

شک .8تصویرتمامپوالریمتریکشهرتهرانباترکیبرنگیکاذب(باندقرمز،HH:باندسبز،HV:باندآبی)VV:سنجندة
آلوس/پالساردرتاریخ89آوری  8993

روشپژوهش 
دادههایمورداستفاده 

تصویر تمام پوالرمتریک سنجندة آلوس /پالسار 7در محدودة باند  Lکه محدودة مورد مطالعه را دربرمیگیرد ،گرفته شده
است .تاریخ دریافت تصویر  69آوریل  6663و در حالت  SLC6با زاویة فرود متوسط  69/39درجه است .در این تصویر،
هر چهار باند پوالریمتریک شامل  VH ،HV ،HHو  VVوجود دارند .در قدم اول ،این تصاویر چنددیده 9شدند .پس از
این پردازش ،ابعاد پیکسل برابر با  76/5 × 76/5متر شد .برای حذف خطای ناشی از توپوگرافی در تصویر ،تصحیح
رادیومتری-توپوگرافی 0با استفاده از مدل رقومی ارتفاع انجام شد .در مرحلة بعد ،با استفاده از فرمول زیر و ضریب
واسنجی ،اعداد رقومی به ضریب بازپخش (برحسب دسیبل) تبدیل شدند (.)Shimada et al., 2007
()7

σ   dB  10log  DN 2   CF

)1. Advanced Land Observing Satellite/ Phased Array Type L-Band Synthetic Aperture Radar (ALOS/PALSAR
2. Single Look Complex
3. Multi-Looking
4. Radiometric-Terrain Correction
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 : σ ضریب بازپخش
 :DNعدد رقومی تصویر در باندهای پوالریمتریک
( CF= -83ضریب واسنجی)
پیکسلهای سیاه و سفید منفرد در تصاویر راداری که به آن لکههای راداری 7نیز میگویند ،جزء جداییناپذیر این
تصاویر هستند .وجود این لکهها ،یکی از محدودیتهای استفاده از تصاویر راداری است؛ زیرا تفسیر و طبقهبندی تصاویر
راداری را با مشکل مواجه میکند ضمن اینکه به تصاویر راداری ،ظاهری نامأنوس و متفاوت از تصاویر نوری میدهد .از
آنجا که این لکهها ،بخشی از ماهیت این تصاویر هستند و ماهیت تصادفی ندارند ،جزء نویزها قرار نمیگیرند .با این حال
برای انجامدادن سایر پردازشها ،باید تأثیرات لکهها کاهش یابد .برای کاهش این اثرات ،فیلترهای متفاوتی توسعه
یافتهاند .در این پژوهش از فیلتر لی بهبودیافته )Lee et al., 1994( 6با هدف تمایز بین کالسهای متفاوت پوشش
زمین ،استفاده شده است .
شاخصهایراداری 

محاسبة
9

شاخصهای راداری متفاوتی از باندهای قطبی ،محاسبه میشوند که مهمترین آنها شامل شاخص نسبت  ،شاخص
میانگین ،0شاخص تفاضل ،5شاخص تفاضل نرمالشده 0و شاخص ( NLIجدول  )7است .با وجود سادگی محاسبه ،این
شاخصها زیاد استفاده نشدهاند .در پژوهشهایی که از شاخصهای راداری استفاده شده است ،کارایی این شاخصها در
تفکیک طبقات مختلف زمین اثبات شده است؛ برای نمونه نشان داده شده است که شاخص تفاضل و شاخص تفاوت
نرمالشده ،قادر به تفکیک بهتر پوشش گیاهی از سایر کاربریها هستند ( Dong et al., 2012, Dong et al., 2014,
 .)Qin et al., 2015همچنین شاخص  NLIتوانسته است صحت کلی طبقهبندی کاربری زمین را در تصاویر باند L

افزایش دهد (( )Li et al., 2012جدول .)7
شاخصهایراداری

جدول.8نحوةمحاسبة


σ HH
σ  HV
σ  HH  σ  HV
2

Ratio  RAT  

Average  AVE  

Difference  DIF   σ  HH  σ  HV
σ  HH  σ  HV
Normalized Difference Index  NDI   
σ HH  σ  HV
σ  HH  σ  HV
σ  HH  σ  HV

NLI 

1. Speckle
2. Enhanced Lee
3. Ratio Index
4. Average Index
5. Difference Index
6. Normalized Difference Index
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 σ ضریب بازپخش برحسب دسیبل و  ، σ  HHضریب بازپخش در باناستباشد σ  Hv .ضریب بازپخش در باند
 HVاست .در این فرمولها ،بهجای دو باند  HH , HVمیتوان سایر ترکیب دو باندی یعنی ( )HV, VVو (HH,

) VVرا در نظر گرفت.
صحتسنجی 

طبقهبندیو


همانطور که پیشتر اشاره شد در محدودة شهر تهران عالوهبر سطوح نفوذناپذیر ،پوشش گیاهی ،سطوح آبی و زمینهای
بایر نیز وجود دارد .به همین دلیل در طبقهبندی ،پنج کالس پوشش زمین شامل سطوح نفوذناپذیر روشن ،سطوح
نفوذناپذیر تیره ،سطوح آبی ،پوشش گیاهی و زمینهای بایر درنظر گرفته شد .سطوح نفوذناپذیر روشن شامل
ساختمانهای مسکونی و تجاری است .سطوح نفوذناپذیر تیره دربرگیرندة کوچهها ،خیابانها ،بزرگراهها ،پارکینگهای
عمومی و باندهای فرودگاه است .کالس پوشش گیاهی ،پارکهای جنگلی شمال تهران ،پارکهای تفریح پراکندهشده در
سطح شهر و فضای سبز اطراف بزرگراهها را شامل میشود .سطوح آبی نیز به استخرها و دریاچههای مصنوعی محدود
است .کالس زمینهای بایر ،دربرگیرندة زمینهای بدون پوشش گیاهی یا پوشش انسانساز مانند زمینهای پوشیده از
خاک یا پوشیده از سنگ است .بعد از تعریف کالسهای پوشش زمین ،نمونههای آموزشی بهمنظور انجام طبقهبندی
انتخاب شدند .نمونههای آموزشی هر کالس بهکمک تصاویر با قدرت تفکیک باال گوگل ارث انتخاب شدند .حدود 566
پیکسل از هر کالس پوشش زمین بهعنوان نمونة آموزشی انتخاب شدند .برای اعتبارسنجی نتایج نیز حدود  966پیکسل
از هر کالس بهعنوان نمونههای اعتبارسنجی بهطور مستقل از نمونههای آموزشی انتخاب شد.
بهمنظور استخراج سطوح نفوذناپذیر شهری ،در این پژوهش از الگوریتم ماشین بردار پشتیبان استفاده شده است.
اولین بار این الگوریتم را وپنیک 7ارائه شده است و در دهة اخیر کاربرد چشمگیری در طبقهبندی تصاویر ماهوارهای داشته
است .این الگوریتم ،طبقهبندی نظارتشده و غیرپارامتریک است .در این روش ،فرض نرمال بودن توزیع دادههای ورودی
وجود ندارد و بدون هیچ پیش فرضی از چگونگی توزیع دادهها ،آنها را طبقهبندی میکند ( Mountrakis et al.,

 .)2011در این روش ،یک صفحه فرضی با نام ابرصفحه 6ایجاد میشود که در فضایی چندبعدی ،کالسهای مختلف را
بهگونهای از هم جدا میکند تا خوشههایی که کمترین تفاوت را با هم دارند ،کالس واحدی را تشکیل بدهند .در عین
حال حداکثر حاشیه بین کالسهای مختلف وجود داشته باشد (شکل  .)6ویژگی دیگر این الگوریتم ،دستیابی به صحت
پذیرفته نسبت به سایر روشهای طبقهبندی در صورت وجود تعداد کم نمونههای تعلیمی است ( Zhang et al.,

 .)2014aبهدلیل برتری این الگوریتم از روشهای پارامتریک طبقهبندی تصاویر ماهوارهای مانند حداقل فاصله تا
میانگین و حداکثر احتمال ،در این پژوهش از روش ماشین بردار پشتیبان استفاده شده است.

1. Vapnik
2. Hyper Plane
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شک .8نحوةعملکردابرصفحهدرالگوریتمماشینبردارپشتیبان،صفحةH1قادربهجداسازیدوکالسنیست.صفحةH2دوکالسرا
یکند .
کالسهااندکاست.صفحةH3دوکالسراباحداکثرحاشیهجدام 

ازهمجدامیکند،امامقدارحاشیهبینصفحهو

پس از اجرای طبقهبندی ،ضروری است نتایج براساس مجموع دادة مستقل ،صحتسنجی شود .برای محاسبة
صحت ،از ماتریس خطا 7استفاده شده است .ماتریس خطا از مقایسة خروجی طبقهبندی با نمونههای اعتبارسنجی بهدست
میآید .براساس انطباق کالس انتسابی هر پیکسل در نمونههای اعتبارسنجی با کالس واقعی آن ،ماتریس خطا تشکیل
میشود .براساس ماتریس خطا ،صحت کلی ،6خطای حذف 9و خطای اضافه 0محاسبه میشود .صحت کلی ،بر اساس
تعداد پیکسلهایی که بهدرستی طبقهبندی شدهاند بهدست میآید .براساس خطای حذف و خطای اضافه ،میزان صحت
طبقهبندی برای هر کالس خاص ،بهطور جداگانه محاسبه میشود .خطای حذف ،براساس پیکسلهایی از نمونة
اعتبارسنجی محاسبه میشود که در کالس مورد نظر قرار نگرفتهاند .خطای اضافه ،براساس تعداد پیکسلهایی است که
از کالسهای دیگر در این کالس قرار گرفتهاند (( )Jensen and Lulla, 1987شکل .)9

شک .9فلوچارتکلیپژوهش 

1. Confusion Matrix
2. Overall Accuracy
3. Omission Error
4. Commission Error
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طبقهبندی 
جدول.8سناریوهایمتفاوتبرای 

سناریو 
7
6
9
0
5

ترکیبباندها
چهار باند پوالریمتریک
ترکیب باندی  HV ،HHو شاخصهای راداری استخراجشده از آن
ترکیب باندی  VV ،HVو شاخصهای راداری استخراجشده از آن
ترکیب باندی  VV ،HHو شاخصهای راداری استخراجشده از آن
ترکیب چهار باند پوالریمتریک و شاخصهای راداری استخراجشده از آن

بحثویافتهها

برای تعیین نقش باندهای پوالریمتریک و شاخصهای راداری استخراجشده از آنها در تفکیک سطوح نفوذناپذیر،
طبقهبندی در پنج سناریوی مختلف انجام شد (جدول  .)6در سناریوی اول ،تنها چهار باند پوالریمتریک طبقهبندی شدند.
در سناریوی دوم ،ترکیب باندی  HV ،HHو شاخصهای راداری استخراجشده از این دو باند ،استفاده شد .سناریوی
بعدی ،استفاده از دو باند  HVو  VVو شاخصهای این دو باند است .در سناریوی چهارم ،تنها از باندهای همقطب 7و
شاخصهای راداری مستخرج از آن و در آخرین سناریو ،از ترکیب باندهای پوالریمتریک و تمام شاخصهای راداری
استفاده شده است.
صحت تولیدکننده ،صحت کاربر ،شاخص کاپا و صحت کلی هر سناریو در جدول  9آمده است .صحت کلی سناریوی
اول 36 ،درصد و ضریب کاپا برابر  6/3است .صحت کاربر و صحت تولیدکننده در سطوح نفوذناپذیر تیره و روشن باالتر
از  36درصد است .سطوح نفوذناپذیر روشن ،با دقت باالتری از سطوح نفوذناپذیر تیره از سایر کالسهای پوشش زمین
تفکیک شدهاند .سطوح نفوذناپذیر روشن ،بیشتر شامل مناطق متراکم مسکونی و تجاری است که بهدلیل وجود
ساختمانها ،مکانیسم پخش غالب ،مکانیسم پخش گوشهای ،دوگانه و سهگانه است .در نتیجة تفاوت مکانیسم پخش و
مقادیر باالی ضریب بازپخش ،این سطوح کامالً متمایز از سایر کالسهای پوشش زمین هستند و در تصاویر سار ،با دقت
باالیی تشخیص داده میشوند .نتایج طبقهبندی باندهای پوالریمتریک نشان میدهد با استفاده از تصاویر سار تمام
پوالریمتریک میتوان با صحت باالیی سطوح نفوذناپذیر را از سایر طبقات پوشش زمین تفکیک کرد .در تصاویر سار تمام
قطبی ،امکان دریافت بیشتر ویژگیهای پخش وجود دارد؛ درنتیجه این تصاویر نسبت به تصاویر تکقطبی یا دوقطبی،
قابلیت بیشتری برای تفکیک سطوح نفوذناپذیر دارند .پایینترین دقت ،به اراضی بدون پوشش سطحی مربوط است.
در سناریوی دوم از دو باند پوالریمتریک  HHو  HVو شاخصهای راداری مستخرج از این دو باند استفاده شد.
صحت کلی در این سناریو  10/69درصد و ضریب کاپا  6/11است .مقایسة خروجی این سناریو با خروجی طبقهبندی
تصاویر تمام پوالریمتریک در سناریوی اول ،نشاندهندة کاهش حدود  76درصدی صحت کلی و ضریب کاپاست.
همچنین صحت تولیدکننده و صحت کاربر همة کالسهای پوشش زمین در مقایسه با طبقهبندی باندهای قطبش کامل
کاهش یافته است .سطوح نفوذناپذیر روشن با صحت تولیدکننده و صحت کاربر حدود  33درصد بهتر از سایر کالسهای
پوشش زمین در شهر تهران ،قابل جداسازی هستند ،اما سطوح نفوذناپذیر تیره ،با صحت پایینتری از حالت تمام قطبی
1. Co-Polarized
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تفکیک شدهاند .بیشترین تداخل سطوح نفوذناپذیر تیره با کالس آب صورت میگیرد .کالس پوشش گیاهی نیز با صحت
تولیدکننده و صحت کاربر حدود  36درصد بهخوبی قابلتفکیک است .کمترین صحت تولیدکننده و درواقع باالترین
خطای حذفشدگی به کالس زمینهای بایر مربوط است.
در سناریوی سوم ،از ترکیب دو باند پوالریمتریک که پوالریزة عمودی دارند ،یعنی باند  HVو  VVو شاخصهای
راداری محاسبهشده از این دو باند استفاده شده است .صحت کلی در این سناریو  36درصد و ضریب کاپا  6/10است.
مقایسة نتایج این سناریو با دو سناریوی قبلی ،نشان میدهد صحت کلی طبقهبندی نسبت به زمان استفاده از تصویر تمام
قطبی کاهش یافته است ،اما نسبت به زمان استفاده از ترکیب دو باندی HV ، HHو شاخصهای راداری بیشتر شده
است .با توجه به بافت شهر تهران که ساختمانهای بلند دارد ،وجود باند هم قطب عمودی ( )VVسبب درک بهتر
ساختار عمودی ساختمانها شده است و صحت طبقهبندی را در مقایسه با باند هم قطب افقی ( )HHافزایش داده است.
مقادیر باالی صحت کاربر و تولیدکننده در کالس سطوح نفوذناپذیر روشن که دربرگیرندة ساختمانهای اداری و مسکونی
است ،تأییدکنندة این مطلب است .مقادیر صحت تولیدکننده و کاربر سطوح نفوذناپذیر روشن ،تقریباً معادل سناریوی اول
است و حذف باند  ،HHتأثیری بر صحت تشخیص این سطوح ندارد .این روند در تشخیص سطوح نفوذناپذیر تیره که
شامل سطح معابر ،خیابانها و پارکینگهاست ،صدق نمیکند .صحت استخراج سطوح نفوذناپذیر تیره در زمان استفاده از
دو باند  HV, VVو شاخصهای راداری این دو باند ،در مقایسه با باندهای تمام پوالریمتریک ،پایینتر است .کالس
پوشش گیاهی نیز با صحت کاربر و تولیدکننده ،تقریباً نزدیک به حالت تمام قطبی استخراج شده است .صحت تولیدکننده
و کاربر کالس آب و زمینهای بایر نیز درمجموع در مقایسه با حالت قطبش کامل ،کاهش و نسبت به سناریوی دوم
نسبتاً افزایش داشته است.
در سناریوی چهارم ،از دو باند هم قطب سار پوالریمتریک ( )HH, VVو شاخصهای راداری مستخرج از آن استفاده
شد .صحت کلی حدود  16درصد و ضریب کاپا  6/1است .صحت کلی و کاپا در این حالت از سناریوهای قبلی پایینتر
است .علت این امر ،نبود باندهای پوالریمتریک غیرهمقطب در این سناریوست؛ زیرا در شهر ،بهدلیل وجود ساختمانها و
گیاهان ،پدیدة تغییر قطبش 7اتفاق میافتد و باندهای همقطب قادر به دریافت قطبهای مخالف ناشی از پدیدة همقطبی
نیستند .درنتیجه نبود باندهای غیرهمقطب 6سبب کاهش صحت استخراج عوارض میشود .در این سناریو ،صحت
تولیدکننده و صحت کاربر کالس سطوح نفوذناپذیر روشن بهترتیب  36و  16درصد است که از همة حالتهای قبل کمتر
است .در این سناریو ،باالترین صحت تولیدکننده ،به کالس زمینهای بایر برابر  30درصد و صحت کاربر برابر  11درصد
متعلق است .سطوح نفوذناپذیر تیره با صحت پایینتری از سطوح نفوذناپذیر روشن تفکیک شدند (صحت تولیدکننده 10
درصد و صحت کاربر  16درصد).
در سناریوی نهایی ،از همة باندهای پوالریمتریک و شاخصهای راداری استفاده شد .بهترین نتایج در این سناریو
بهدست آمده است .صحت کلی این سناریو  35/53درصد و ضریب کاپا  6/30است .مقایسة نتایج سناریوی نهایی با اولین

1. Depolarization
2. Cross-Polarized
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سناریو ،اهمیت شاخصهای راداری را در افزایش تفکیکپذیری پدیدههای مختلف در محیطهای پیچیده شهری آشکار
میکند .صحت کاربر و صحت تولیدکنندة کالس سطوح نفوذناپذیر روشن  766درصد است .سطوح نفوذناپذیر تیره با
صحت تولیدکنندة  36/73و صحت کاربر  39/11از سایر کالسها تفکیک شدند .بعد از کالس سطوح نفوذناپذیر روشن،
زمینهای بایر با صحت باال (صحت تولیدکننده  33/67و صحت کاربر  )766تفکیک شدند .پوشش گیاهی و آب در
ردههای بعدی صحت طبقهبندی قرار دارند (شکل  .)0شاخصهای راداری همچنین سبب افزایش صحت طبقهبندی دو
کالس آب و زمینهای بایر شدهاند که پیکسلهای هیچ کالس دیگری به اشتباه در این دو کالس وارد نشده است.
جدول.9جدولماتریسخطاوارزیابیصحتاستخراجسطوحنفوذناپذیرشهری(اعدادصحتتولیدکننده،صحتکاربرو
صحتکلیبهدرصداست،برایتوضیحسناریوهابهجدول8مراجعهشود ).



سطوح روشن
سطوح تیره
پوشش گیاهی
آب
زمینهای بایر
صحت کلی



سطوح روشن
سطوح تیره
پوشش گیاهی
آب
زمینهای بایر
صحت کلی

سناریوی 8
صحت
تولیدکننده 
33/95
31/70
33/76
31/66
00/76
36/01





صحتکاربر 

ضریبکاپا 

33/10
39/06
31/65
11/00
11/63

./36

سناریوی 9
صحت
تولیدکننده 
33/65
06/70
39/91
13/76
39/66
36/96





صحتکاربر 

ضریبکاپا 

33/79
11/17
30/09
36/53
16/53

./10

سناریوی 8
صحت
تولیدکننده 
31/91
19/56
13/16
35/60
71/95
10/69

سناریوی 4
صحت
تولیدکننده 
36/51
10/97
00/66
51/50
30/91
13/70





صحتکاربر 

ضریبکاپا 

31/03
03/10
37/00
11/53
35/66

./11





صحتکاربر 

ضریبکاپا 

16/11
16/19
15/66
16/19
11/66

./16

سناریوی 5

سطوح روشن
سطوح تیره
پوشش گیاهی
آب
زمینهای بایر
صحت کلی

صحتتولیدکننده  صحتکاربر 
766
766
39/11
36/73
31/66
33/67
766
13/11
766
33/67
35/53

ضریبکاپا 
./30
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جهگیری 
نتی 
نتایج استخراج سطوح نفوذناپذیر در مناطق شهری نشان میدهد باالترین صحت زمانی بهدست میآید که از تمام
باندهای سار پوالریمتریک و شاخصهای مستخرج از آن استفاده شده است .استفاده از تمام باندهای پوالریمتریک به
تشخیص سطوح نفوذناپذیر شهری با صحت باالیی منجر میشود؛ زیرا در این حالت تمام ویژگیهای پخش پدیده
دریافت میشود .شاخصهای راداری بهطور خاص ،سبب افزایش صحت طبقهبندی در حالت قطبش کامل شدهاند.
شاخصهای استخراجشده از تصاویر نوری مانند شاخص نرمالشدة تفاضل گیاهی ،7شاخص نرمالشدة تفاضل آب 6یا
شاخص نرمالشدة تفاضل مناطق ساختهشده 9بهطور گسترده استفاده میشوند؛ بهطوریکه بعضی از این شاخصها از
قبیل شاخص نرمالشدة تفاضل پوشش گیاهی ،بهعنوان محصول 0بعضی از سنجندهها بهطور مستمر تولید میشود و در
اختیار کاربران قرار میگیرد .درحالیکه شاخصهای راداری با وجود سادگی محاسبه تاکنون کمتر بررسی شدهاند.
در زمان استفاده از سایر ترکیبات دو باند پوالریمتریک ،باالترین صحت زمانی بهدست میآید که هر دو باند مؤلفهای
عمودی داشته باشند ( .)HV ،VVاستفاده از شاخصهای راداری در کنار باندهای دارای پوالریزة عمودی ،صحتی نزدیک
به حالت تمامقطبی دارد .در این حالت ،سطوح نفوذناپذیر بهویژه سطوح نفوذناپذیر روشن با صحت بسیار باال از سایر
کالسهای پوشش زمین تفکیک میشوند .با درنظرگرفتن این نکته که در بافتهای شهری ،بهویژه در شهری مانند
تهران ،پدیدهها ساختارهای متفاوت عمودی دارند ،وجود پوالریزة عمودی به تفکیک بهتر کمک میکند .پایینترین
صحت مربوط به زمانی است که از دو باند همقطب ( )VV،HHاستفاده شده است .با توجه به اینکه در محیطهای
شهری تغییر قطبش 5پدیدهای غالب است ،نبود باندهای غیرهمقطب 0سبب کاهش صحت استخراج عوارض میشود .در
زمان استفاده از باندهای  HHو  HVصحت طبقهبندی در حد پذیرفته قرار داد.

یشدةمربوطبهسناریویپنجم(برایتوضیحاتبهجدول8مراجعهشود) 
طبقهبند 
شک .4خروجیتصویر 

)1. Normalized Difference Vegetation Index (NDVI
)2. Normalized Difference Water Index (NDWI
)3. Normalize Difference Built-Up Index (NDBI
4. Product
5. Depolarization
6. Cross-Polarized
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براساس یافتههای این پژوهش ،میتوان سه نتیجهگیری کلی داشت :نتایج نشان میدهد تصاویر سار تمام
پوالریمتریک بهطور مستقل قادرند سطوح نفوذناپذیر با صحت باالیی ،حتی در محیطهای شهری پیچیده استخراج کنند.
در صورت نبود تصاویر نوری باکیفیت ،بهدلیل شرایط آب و هوایی ،تصاویر سار تمام پوالریمتریک جایگزین مناسبی برای
تصاویر نوری هستند .با در نظر گرفتن دسترسی روزافزون به تصاویر سار ،اهمیت این مسئله آشکارتر میشود .همچنین
نتایج نشان میدهد در صورت استفاده از شاخصهای راداری ،تصاویر دو پوالریمتریک نیز قادر به تفکیک سطوح
نفوذناپذیر شهری هستند .از آنجا که بیشتر سنجندههای سار در حالت دو پوالریمتریک فعالیت میکنند (مانند ماهوارة
سنتینل 6-که از زمان آغاز فعالیت ،دادههای آن بهطور رایگان در اختیار کاربران در سطح دنیا قرار گرفته است) بیشتر
تصاویر راداری موجود ،دوقطبی هستند .نتایج پژوهش نشان میدهد استفاده از شاخصهای راداری ،کارایی تصاویر
دوپوالریمتریک را افزایش میدهد؛ بهطوریکه ترکیب دوقطبی مناسب بههمراه شاخصهای راداری ،دقتی نزدیک به
تصاویر تمامقطبی دارد .در پایان میتوان گفت باندهای سار پوالریمتریک که پوالریزة عمودی دارند ،در استخراج سطوح
نفوذناپذیر شهری کاراتر هستند.
نتایج این پژوهش نشان میدهد توسعة فناوری سنجشازدور ،تولید تصاویر ماهوارهای با ویژگیهای متفاوت و
افزایش دسترسپذیری به این دادهها ،امکان بررسی روند توسعة شهر را در محیطهای پیچیدهتر ،با دقت باالتر فراهم
میکند .بررسی روند توسعة شهر ،اطالعات ارزشمندی در اختیار برنامهریزان و مدیران شهری قرار میدهد .نتایج چنین
مطالعاتی میتواند چگونگی گسترش شهر را پایش و ارزیابی کند تا مشخص شود تغییرات شهر تا چه حد بر توسعة پایدار
منطبق بوده است .همچنین نتایج نشان میدهد ،آیا محدودیتها و الزامات موجود مانند ممنوعیت ساختوساز در
ارتفاعات ،حفظ حریم رودخانه و گسل و ساختوساز در اراضی کشاورزی در گسترش شهر درنظر گرفته شده است .با
توجه به اینکه تاکنون بیشتر کاربرد سنجشازدور در مطالعات شهری به عکس هوایی یا استفاده از سنجندههای نوری
مانند لندست محدود بوده است ،صحت باالی بهدست آمده از تصاویر سار قطبی نشان میدهد این تصاویر قابلیت استفاده
در کاربردهای شهری را دارند .بر این مبنا ضروری است در پژوهشهای آتی ،سایر کاربردهای تصاویر سار قطبی در
محیطهای پویای شهری بررسی شود تا برتریها و محدودیتهای آن در برنامهریزی شهری ایران مشخص شود.
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