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  هاي شیءگرا در شناسایی اراضی شور حاشیه شرق دریاچه ارومیه  مقایسه تکنیک
 OLIسنجنده  8با استفاده از تصاویر ماهواره لندست 

  
  2زاده بختیار فیضی*و  1کیوان محمدزاده

  ، دانشگاه تبریزGISاستادیار گروه سنجش از دور و 2، دانشگاه تبریز، GISجش از دور و نارشد گروه س آموخته کارشناسی دانش1
  09/02/1399؛ تاریخ پذیرش: 13/11/1397تاریخ دریافت: 

  1چکیده
اي را در بسیاري از کشورها وده که نواحی گستردهب محیطی زیستشوري خاك یکی از مشکالت مهم  سابقه و هدف:

ایی شناس .دده یکاهش م صرفه به مقرونقابلیت تولید و باروري خاك را براي تولید  لهأمسد و این دهیتأثیر قرار م تحت
. استضروري  خشک نیمهدر نواحی  ویژه بهدار آن کنترل رفتار تخریب زمین و مدیریت پای و پایش مناطق شور براي

نتایج  باشد.حاشیه شرق دریاچه ارومیه می محیطی زیستهاي مهم گسترش روند شور شدن خاك از چالش
چنین در میان  همتر کار شده و  هاي شیءگرا کمشوري با استفاده از روش  زمینه درکه پژوهشگران بیانگر آن است 

  کننده در  بنديهاي طبقهبه مقایسه بین الگوریتم ،eCognitionافزار  موجود در محیط نرم هاي کننده بندي طبقهانواع 
کننده تصاویر مقایسه شده و  بندي هاي طبقه تر توجه شده است بنابراین ضروري است که الگوریتم زمینه شوري کم

ستخراج عوارض تصویر دارند، مشخص گردند به همین منظور مطالعه حاضر سعی هایی که دقت خوبی در ا الگوریتم
که شوري خاك در حاشیه شرق دریاچه ارومیه را از روي تصاویر لندست استخراج نماید،  بر آن دارد عالوه بر این

  .ارزیابی و مقایسه نماید آمده دست بهکننده را نیز از لحاظ دقت نتایج  بنديهاي طبقه الگوریتم
  

تبریز،  هاي دشته آبریز دریاچه ارومیه است که شامل مناطق شرق حوض بخشی از موردمطالعهمنطقه  :ها مواد و روش
 درجه 37 عرض جغرافیایی دودهدر مح ؛ واستاز مراغه  و قسمتیو بناب، ملکان  شیر عجب ،شبستر، اسکو، آذرشهر

شرقی در  دقیقه 17و  درجه 46تا  دقیقه 41و  درجه 45 طول جغرافیایی شمالی و دقیقه 11و  درجه 38تا  دقیقه 9و 
، از پژوهشدر این . است کیلومترمربع 6012/3847 موردمطالعهمساحت محدوده غرب ایران واقع گردیده است.  شمال

در طی عملیات میدانی استفاده گردید.  GPSاز  آمده دست بههاي اي لندست و داده دو نوع داده شامل تصاویر ماهواره
منطقه،  محدوده هاي طیفی، برشجهت محاسبه شاخص رادیومتريتصویر از جمله تصحیح  پردازش پیشابتدا مراحل 

هاي  اعمال، تصاویر و الیه ازاین پسصورت گرفت و  ENVI 5.1 افزاري نرمباندهاي تصویر در محیط  گذاري هم روي
بندي خاك، شاخص پوشش  متري منطقه، کالس DEM 30عات توپوگرافی حاصل از شامل (اطال GISاطالعاتی 

هاي مختلف وارد محیط و اعمال الگوریتم پایه دانش بندي طبقه منظور بههاي اطالعاتی)  سایر الیه و) NDVIگیاهی (
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ایگی در استخراج ترین همسشد. در این مطالعه کارایی تکنیک فازي شیءگرا و روش نزدیک eCognation افزار نرم
  نواحی شور حاشیه شرق دریاچه ارومیه بررسی شده است.

  

سازي  سازي مقیاس سگمنتاقدام به بهینه ESPجهت دستیابی به نتایج با دقت باال، با استفاده از الگوریتم  ها: یافته
مقیاس مناسب انتخاب گردید. در مرحله  عنوان به 5/0و ضریب فشردگی  3/0با ضریب شکل  170گردید و مقیاس 

ترین همسایگی و فازي شیءگرا مورد پردازش قرار گرفت. در  با استفاده از دو الگوریتم نزدیک موردنظربعد تصویر 
هاي تعلیمی با استفاده از الگوریتم ترین همسایگی، ابتدا فواصل بین نمونه نزدیک بندي طبقهاین پژوهش جهت انجام 

FSO عنوان بهترین بعد جهت  به 52/2پذیري  هجدهمین بعد با فاصله تفکیک موردمطالعهبراي تصویر  ؛ وردیدبهینه گ
دهد که هر دو روش با کمی تفاوت نشان می آمده دست بههاي موردنظر مشخص گردید. بررسی نتایج  جداسازي کالس

را بیشتر از روش فازي شیءگرا  غیرشورضی ترین همسایگی ارا دهند. روش نزدیک نتایج نسبتاً مشابهی را به دست می
  هاي آمیخته باشد. دلیل وجود پیکسل تواند به برآورد نموده است و این می

  

دلیل استفاده از توابع درجه عضویت داراي  دست آمده نشان داد که روش فازي شیءگرا به بررسی نتایج به گیري: جهینت
زارهاي حاشیه شرق دریاچه نسبت به الگوریتم  استخراج شورهبوده و در  91/0و ضریب کاپاي  94/0دقت کلی 

عنوان مؤثرترین شاخص در  چنین مشخص گردید که شاخص روشنایی به ترین همسایگی برتري دارد. هم نزدیک
   باشد. شور می شناسایی و تفکیک اراضی شور از نواحی غیر

  
   ESP ترین همسایگی، نزدیکفازي شیءگرا، ، شرق دریاچه ارومیهاراضی شور،  کلیدي: هاي هواژ

  
  مقدمه

ترین منابع طبیعی  عنوان یکی از مهم خاك به
تجدیدشونده و بستر حیات از اهمیت خاصی 
برخوردار بوده و به دالیل مختلف از جمله از بین 

رویه دام، استفاده از  بردن پوشش گیاهی، چراي بی
و ... در معرض فرسایش و تخریب سموم مختلف 

هاي  خاك، با داشتن محیط). 20( گیرد قرار می
هیدرولوژیکی، بیولوژیکی، فیزیکی و شیمیایی که هر 

طور پیچیده با یکدیگر در ارتباط  هها ب یک از آن
منظوره جهت تولید مواد یک محیط چند ،هستند

غذایی، گیاهان، ذخیره سازي آب و کربن و بسیاري از 
حال،  تی دیگر فراهم نموده است، با اینندهاي حیافرآی

این پتانسیل تولید در اثر سوء مدیریت و تخریب 
شوري خاك  .)30( یابد شدت کاهش می هب ،اراضی

محیطی بوده کـه بخش  هاي مهم زیست یکی از چالش
تأثیر  هاي نواحی مختلف را تحت توجهی از خاك قابل

حاصلخیزي قرار داده و موجب کاهش پتانسیل 
   شود ها، افت تولید و تهدید امنیت غذایی می خاك

ابراین با توجه به افزایش جمعیت و نیاز بن .)10و  9(
ایی و مدیریت روزافزون به تولید مواد غذایی شناس

شور جهت جلوگیري از روند تخریب صحیح اراضی 
ریزي و مدیریت صحیح این منابع و  اراضی و برنامه

الزم  و استفاده بهینه از خاك، یانجام عملیات اصالح
شوري خاك یکی از ). 10( باشد و ضروري می

 ترین عوامل محیطی است که باعث محدودیت رحمانه بی
تر گیاهان  شود زیرا بیش وري گیاهان زراعی می بهره

زراعی نسبت به شوري ناشی از غلظت باالي نمک در 
تأثیر آن  خاك حساس هستند و مساحت اراضی تحت
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شناسایی مناطق ). 26( شود تر می به روز بیشروز 
، ها خاكري شوان قومی میزر هاي نقشهتهیه ر و شو

ر شما بهر ضی شوارامدیریت صحیح در گامی مؤثر 
هاي چشمگیر جهت بازسازي  رغم تالش علی رود می

ر کشواز سیعی وبخش ر ضی شوو اصالح زمین، ارا
ارت دقیق بر اند. بنابراین نیاز به نظ ایران را فراگرفته

وضعیت شوري خاك و پایش آن براي مهار روند 
تخریب و استفاده و مدیریت پایدار اراضی بشدت 

شود. امروزه پیشرفت علم سنجش از دور  احساس می
هاي مختلف، کمک شایانی در  تو توسعه سنجنده

هاي شوري و پایش آن کرده است تسهیل تهیه نقشه
ند شور شدن که گسترش رو این با توجه به). 13(

 دریاچه ارومیه محیطی زیستهاي مهم خاك از چالش
و خشک شدن دریاچه باعث تشدید این تهدید  است
عوامل کاهش  ترین مهمیکی از خود  که است

در نظر با  نیز هستحاصلخیزي خاك در این مناطق 
 شرایط موجود و تأثیرات منفی خشک شدن گرفتن
منطقه  عنوان به، شرق دریاچه ارومیه دریاچه

 در این پژوهش انتخاب گردیده است. موردمطالعه
که مطالعات زیادي در این زمینه صورت پذیرفته است 

اي  )، مطالعه2009گردان و همکاران ( تاجاز:  اند عبارت
ارائه مدلی براي تهیه نقشه شوري با  منظور بهرا 

+ و مقادیر ETMاي هاي ماهوارهاستفاده از داده
قال در استان گلستان  شمال آق اي درمنطقه شوري

تا  0نمونه از عمق  169منظور تعداد  انجام دادند. بدین
متري  1000و  500، 250، 50متري به فواصل  سانتی 5

در عصاره  ها آن الکتریکیاز یکدیگر انجام و هدایت 
نشان داد که در این  نتایج گیري گردید.اشباع اندازه

و مشتقات آن  ازدور سنجشهاي منطقه استفاده از داده
بندي و توجیه تغییرات شوري پهنه منظور بهتواند  می

)، در پژوهشی، تغییرات 2017بابایی (. )29( مؤثر باشد

را  2015تا  1984کاربري اراضی دشت مغان از سال 
پردازش  همسایگی ترین نزدیک از روشبا استفاده 

 90هاي موجود را با دقت باالي  کاربري ،شیءگرا
)، در 2017محرمی (. )3( دست آورد به رصدد

 روي پس تأثیراتسازي  مدل«عنوان پژوهشی با 
دریاچه ارومیه بر روستاهاي ساحل شرقی دریاچه 

 »اي ارومیه با پردازش شیءگراي تصاویر ماهواره
با دقت را  موردمطالعهزمین در منطقه کاربري پوشش 

 دست به 92/0چنین ضریب کاپاي  و هم 93/0کلی 
) با استفاده از 2018کرم و همکاران ( .)22( وردآ

سنجی و آمار مکانی شوري خاك را در هاي دور داده
 48منطقه سبزوار مطالعه کردند. در این مطالعه از 

برداشت شد.  واحدکارينمونه خاك منطبق با نقشه 
نتایج حاصل نشان داد که الگوي همبستگی فضایی در 

در شاخص  اي وشاخص موران از الگوي خوشه
 کند. حداکثر از الگوي تصادفی تبعیت می-حداقل

درصد و  84/0موران همبستگی باالیی  شاخص
البد و ). 16درصد نشان داد ( 71/0ضریب تبیین 

سطوح شوري خاك در منطقه آل ) 6: 2014(همکاران 
را با استفاده از تصاویر حصا (شرق عربستان) 

IKONOS شوري  هاي ارزیابی کردند. شاخص
) و شاخص شوري NDSI( شده نرمالفاضلی ت
)SI_T (بهترین شاخص جهت ارزیابی  عنوان به

همکاران و  هانیبال لما. )1( شوري خاك انتخاب شدند
(اتیوپی) با  در حوضه دریاچه تانا) 352 :2017(

بندي  ، کالس8استفاده از تصویر ماهواره لندست 
 ها آنپوشش اراضی را با رویکرد شیءگرا انجام دادند. 

) استفاده کردند. در ESPمقیاس ( سازي بهینهاز ابزار 
با ضریب شکل  30سازي این پژوهش مقیاس سگمنت

آمد و نقشه پوشش زمین  دست به 7/0و فشردگی  3/0
درصد  75درصد و ضریب کاپاي  80با دقت کلی 
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) 1: 2020کیم نئگوئن و همکاران (. )19( تولید شد
نزدیک و  قرمز مادوناند شوري خاك را با استفاده از ب

در دلتاي مکونگ ویتنام مطالعه  8تصاویر لندست 
هاي از تصویر از شاخص پژوهشدر این  ها آنکردند. 

Landsat 8 OLI  برآورد  هاي شاخصبراي استخراج
شوري خاك از شاخص شوري خاك گیاهی 

)1VSSI خاك  شده تنظیم)، شاخص پوشش گیاهی
)SAVI(2وت نرمال ، شاخص پوشش گیاهی تفا
)NDVI) و شاخص شوري نرمال تفاوت (NDSI (

استفاده شد. نتایج نشان داد که مقادیر طیفی باند 
 EC1:5با  VSSI) و NIRنزدیک ( قرمز مادون

 ها شاخص) بهتر از سایر =7/0R2 و =8/0R2 ترتیب (به
نشان داد که شوري خاك  اي مقایسهبودند. نتایج 

زمینی با ضریب  هاي دادهبا  8از لندست  آمده دست به
براي باند  =dS/m 96/0RMSE و R2=89/0تعیین، 

NIR 77/0 و=R2 و dS/m 27/1RMSE=  براي
این مطالعه  هاي یافتهمطابقت دارد.  VSSIشاخص 

پتانسیل  8چنین نشان داد که تصاویر لندست  هم
باالیی را براي نظارت مکانی بر میزان شوري خاك در 

در راستاي استفاده تصاویر ). 23(دارد الیه باالي خاك 
هاي  ، تکنیکمناطق شور شناساییبراي  ازدور سنجش

هاي نوین امکان  روش عنوان بهپردازش شیءگرا 
با دقت  را يشناسایی و آشکارسازي مناطق شور

ن در حالی است که . ایآورند میباالیی فراهم 
 اي بندي تصاویر ماهوارههاي کالسیک در طبقه روش

هایی که  توانایی محدودي در جدا نمودن کالس
اطالعات طیفی مشابهی داشته و در هم ادغام 

این امر موجب کاهش صحت  ؛ وشوند، دارد می
 ).31گردد (پایه میبندي پیکسلهاي طبقه روش

  دهد بررسی نتایج مطالعات پژوهشگران نشان می
                                                
1- Vegetation Soil Salinity Index (VSSI) 
2- Soil Adjusted Vegetation Index (SAVI) 

هاي شیءگرا  شوري با استفاده از روش  درزمینهکه 
چنین در میان انواع  تر کار شده و هم کم

افزار  محیط نرمموجود در  هاي کننده بندي طبقه
eCognition، هاي  به مقایسه بین الگوریتم

تر توجه شده است  شوري کم درزمینهکننده  بندي طبقه
  درزمینههاي موجود  از طرفی با توجه به محدودیت

  دسترسی به تصاویر با قدرت تفکیک مکانی باال 
آسانی دسترسی به تصاویر لندست با در مقابل  و

قدرت تفکیک مکانی متوسط، ضروري است که 
مقایسه شده و  کننده تصاویر بنديهاي طبقه الگوریتم
هایی که دقت خوبی در استخراج عوارض  الگوریتم

طالعه به همین منظور م تصویر دارند، مشخص گردند
که شوري خاك  بر این حاضر سعی بر آن دارد عالوه

با استفاده از در حاشیه شرق دریاچه ارومیه را 
از روي تصاویر لندست هاي پردازش شیءگرا  تکنیک

(فازي  کننده بنديهاي طبقهاستخراج نماید، الگوریتم
را نیز از لحاظ  ترین همسایگی)شیءگرا و نزدیک

  ارزیابی و مقایسه نماید. آمده دست بهدقت نتایج 
  

  ها مواد و روش
 6012/3847احت با مس منطقه موردمطالعه

 38دقیقه تا  9درجه و  37دوده کیلومترمربع در مح
  درجه و  45دقیقه عرض شمالی و  11درجه و 

دقیقه طول شرقی در  17درجه و  46دقیقه تا  41
غرب ایران واقع  بخش شرق دریاچه ارومیه در شمال

و حداقل  2141حداکثر ارتفاع منطقه گردیده است. 
متر از سطح دریا است. متوسط دماي سالیانه  1236 آن

گراد بوده و میزان  درجه سانتی 11در این منطقه 
متر متغیر  میلی 500تا  180بارندگی سالیانه نیز بین 

موقعیت منطقه مورد مطالعه را نشان  1باشد. شکل  می
  دهد. می
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 . در استان آذربایجان شرقی موردمطالعهمنطقه  موقعیت جغرافیایی -1 شکل
Figure 1. Geographical location of the study area in East Azerbaijan province. 

  
هاي  هدف از پژوهش حاضر ارزیابی تکنیک

میزان دقت در شناسایی  ازنظر ها آن شیءگرا و مقایسه
. به است موردمطالعهو استخراج نواحی شور در منطقه 

اي  همین منظور، از دو نوع داده شامل تصاویر ماهواره
در طی عملیات  GPSاز  آمده دست بههاي و داده

 مورداستفادهاي میدانی استفاده گردید. تصویر ماهواره
با  OLIسنجنده  8اي لندست شامل تصاویر ماهواره

 جوالي ماهام 29مربوط به  34-168ردیف و گذر 
باشد. با توجه به می )1394تیرماه  19( 2015سال 

 تصویر پردازش پیشهدف مطالعه، ابتدا مراحل 
 هاي جهت محاسبه شاخص رادیومتريتصحیح  ازجمله

در  طیفی، برش منطقه، استک کردن باندهاي تصویر
صورت گرفت و  ENVI 5.1 افزاري نرممحیط 

 GISهاي اطالعاتی اعمال، تصاویر و الیه ازاین پس
 DEM 30شامل (اطالعات توپوگرافی حاصل از 

بندي خاك، شاخص پوشش متري منطقه، کالس
 منظور بههاي اطالعاتی) و سایر الیه NDVIگیاهی 

هاي مختلف و اعمال الگوریتم پایه دانش بندي طبقه
در این مطالعه شد.  eCognation افزار نرموارد محیط 

ترین  کارایی تکنیک فازي شیءگرا و روش نزدیک
همسایگی در استخراج نواحی شور حاشیه شرق 

  دریاچه ارومیه بررسی شده است.
 وتحلیل تجزیه :هاي شیء پایهها و تکنیک روش

 پژوهشهست که در این  یشیءگراي تصویر روش
هاي  براي شناسایی مناطق با پتانسیل شوري از داده

ت. اس شده  استفاده DEMتصاویر لندست و 
نسبت به  پایهپیکسل بندي طبقههاي معمول  روش
و این راه  تري بوده کمداراي دقت  شیءگرا هاي روش

را براي استفاده از پردازش شیءگرا در محیط 
eCognition، استفاده از 24و  2( سازدهموار می .(

ر تعریف تجزیه تحلیل شیءگراي تصاویر که مبتنی ب
تواند سرعت فرآیند شناسایی نوع  هست، می قوانین

پتانسیل شوري  ازنظرچنین مناطق  پوشش اراضی و هم
هاي معمول پردازش ). روش30(دهد را افزایش 
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هستند اجازه استفاده از  پایه پیکسلتصاویر که عمدتاً 
را  بندي کالسهدر فرآیند پردازش و شکلی پارامترهاي 

روش نوین پردازش شیءگرا این  که درحالیدهند  نمی
  .)5( کندامکان را نیز فراهم می

، پایه پیکسلهاي سنتی روش :تصاویر سازي سگمنت
ها صورت پیکسل وتحلیل تجزیه براساس بندي طبقه
تفکیک  باقدرتپیکسلی تصاویر  بندي طبقهگیرد.  می

دهد  هاي مخلوط را کاهش میباال، مشکل پیکسل
، شیءگرا بندي طبقهاولین گام در  .)32و  25، 24(

. الگوریتم استاشیاء تصویر  بندي قطعهفرآیند 
هاي طیفی و ویژگی براساس، تصویر را بندي قطعه

اشیاء  ).14( کندمی بندي قطعهمکانی به اشیاء تصویر 
تصویر عالوه بر اطالعات طیفی، اطالعات مربوط به 

آماري هاي هاي بافتی و ویژگیشکل اشیاء، ویژگی
هاي  چنین روابط بین اشیاء و الیه ها و هم پیکسل

  .)2و  14هستند (موضوعی را دارا 
 1ESP ابزار :سازي مقیاس سگمنت سازي بهینهروش 
سریع  بینی پیشاجازه بینی پارامتر مقیاس)  (پیش

را در  چند تفکیکیسازي پارامتر مقیاس براي سگمنت
دهد. این ابزار می eCognition افزار نرممحیط 

توسط کاربر را  شده تعریفهاي خودکار داده صورت به
 بندي قطعهبا یک مقدار ثابت افزایش پارامتر مقیاس، 

میانگین انحراف  صورت بهکند و واریانس محلی را  می
از فرآیند  آمده دست بهمعیار اشیاء هر سطح 

(واریانس  نماید. گرافیکسازي محاسبه می سگمنت
راي ارزیابی پارامترهاي مقیاس مناسب، ب LV2محلی) 

جهت  شود. مربوط به ویژگی داده هر شیء استفاده می
ارزیابی پویایی واریانس محلی از یک سطح شیء به 

 ROC(3تغییر (نرخ  بانامسطح دیگر، ما از یک مقدار 
  :)1رابطه نمودیم (استفاده 

                                                
1- Estimation Scale Parameter 
2- Local Variance 
3- Rate Of Change 

)1(                           ROC= [ ( )] ∗ 100  
  

سطح  L-1واریانس محلی سطح هدف و  L ،که در آن
  .استتر بعدي  پایین

نرخ تغییر یک شاخص فنی بوده که براي 
واریانس و محلی و مشخص نمودن  وتحلیل تجزیه

تغییرات آن از یک سطح سگمنت به سطح دیگر را 
کند. فرض ما این است که نقطه پیک مشخص می

یر است نشانگر سطوح اشیا تصو ROC-LV نمودار
شود  سازي سگمنتترین حالت تواند در مناسب که می

  ).18و  12(
منطق  :هاي شیءگرافازي براساس تکنیک بندي طبقه

و  بندي طبقهیک روش خوب براي  تواند میفازي 
و  مربوط به شوري محیطی زیستنظارت بر شرایط 

چنین روش خوب براي توصیف ماهیت و شدت  هم
در  ).21باشد (تغییرات شوري در طول زمان 

eCognition مبتنی بر دانش فازي که  بندي طبقه
و سایر  شامل اطالعات طیفی، شکل، همسایگی

تواند انجام ، میاست بندي کالسهاطالعات مربوط به 
تواند در بنابراین محتواي یک شیء می؛ )14شود (

 هرفازي به  بندي طبقه). 2( استفاده شود بندي طبقه
ارزش درجه عضویت  بندي طبقهاز واحدهاي  کدام
درجه عضویت  ،دهد. توابع عضویترا می 1تا  0بین 

کند. اشیاء  یک شیء به یک کالس را تعیین می
باشند توانند در بیش از یک کالس عضویت داشته  می

زش عوارض را است که ار فنیفازي  بندي طبقه). 6(
بین صفر و یک) با درجه عضویت فازي (به ارزش 

کند. تبدیل ارزش معین براي هر طبقه تبدیل می
و ترکیب  سازي همگنعوارض به ارزش فازي اجازه 

در آورد. هاي متفاوت را فراهم میعوارض در دامنه
eCognition کالس هر کالس متشکل  هايتوصیف

است که ویژگی  هاي فازياي از حالت از مجموعه
تواند  ها میکند. این حالتخاص از اشیاء رو بیان می
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تابع عضویت، شباهت به کالس یا یک ارزش 
هر  eCognitionدر  ).2باشد (همسایه  ترین نزدیک

طبقه داراي توصیفات خاص خود بوده و توصیفات 
اي از شرایط است که هر طبقه مشتمل بر مجموعه

(حداکثر)  .شودعملگرهاي فازي تعیین می براساس
عملگري با حداکثر ارزش بازگشتی از ارزش  :1یا

میانگین هندسی  ،2فازي، میانگین حسابی ارزش فازي
: عملگر بازگشتی 4)*و (و عملگر  3ارزش فازي

ضربی از ارزش فازي (اشتراك یا  عنوان حاصل به
هاي موجود در اجتماع مقادیر عضویت فازي پیکسل

 ).11ک موقعیت مشخص بر روي نقشه) است (ی

 eCognitionافزار  نرم :ترین همسایه الگوریتم نزدیک
بندي  منظور کاربرد روش فازي نوعی از طبقه به

دهد که از این طریق ترین همسایه را ارائه می نزدیک
طور خودکاري تولید  به چندبعديتابع عضویت 

 است از:ترین همسایه عبارت شود. اصول نزدیک می
اي از شیءهاي نمونه براي هرکدام از ارائه مجموعه

الگوریتمی که عملیات جستجو براي  و ها کالس
شیءهاي مشخص را در فضاي سطوح براي هرکدام 

هاي  تمام کالس از شیءهاي تصویري انجام دهد.
وسیله  به eCognitionافزار  ارزیابی در محیط نرم

(عدم ارزیابی) تا هایی در محدوده صفر ارزیابی ارزش
شود. بدیهی است که یک (ارزیابی کامل) انجام می

ها،  شیءهاي تصویري مستقر در فضاي عوارض نمونه
از درجه عضویت باالیی براي آن کالس برخوردارند. 
با تابع عضویت قاعده اساسی توسعه به شکل 

بندي  هاي چندبعدي مهیا شده، فرآیند طبقه وابستگی
بندي  در فرآیند طبقه ).8گردد (ر میپذیامکان آسانی به

بندي  ترین همسایه در روش طبقه با الگوریتم نزدیک
هاي  وزنشان به کالس براساسها شیءگرا، پیکسل

                                                
1- (Max) or 
2- (arithm) Mean 
3- (geo) Mean 
4- (*) And 

در این  .بندي نرم) شود (طبقهمختلف نسبت داده می
بندي، پیکسل آمیخته، از یک درجه  روش طبقه

 براساسعضویت براي هر کالس برخوردار است و 
ترین درجه عضویت در  منطق فازي متناسب با بیش
شود. برخالف بندي می یک کالس خاص طبقه

 ترین بندي با الگوریتم نزدیک ، طبقهپایه پیکسلبندي  طبقه
هاي آموزشی همسایه در روش شیءگرا، نیازمند نمونه

بندي  تري است. به هنگام استفاده از طبقه کم
ه عضویت، ترین همسایه، باالترین درج نزدیک
صله از یک نمونه معین را نشان ترین فا نزدیک

از شیءهاي تصویري افزایش  هرکدامدهد. براي  می
تواند باعث افزایش ترین همسایه میشیب تابع نزدیک

توان  بندي گردد. در این روش، می نتیجه بهترین طبقه
هاي طیفی را به از لحاظ ویژگیهاي مشا پیکسل

 ها آنانتخاب و از  دپذیرشمورهاي عنوان پیکسل به
شکل  ).32نمود (تحت عنوان نواحی تعلیمی استفاده 

  دهد. را نشان می پژوهش) روند کلی 2(
  

  نتایج و بحث
، با مقیاس، رنگ و eCognitionبندي در  تقسیم

). پارامتر مقیاس، تابعی از 8شود ( شکل کنترل می
وضوح تصویر است و براي کنترل حداکثر ناهمگنی 

تر، جهت ایجاد  در اشیاء، با پارامتر مقیاس کممجاز 
در گیرد.  تر مورداستفاده قرار می هاي بیش تعداد بخش

هاي  پژوهش حاضر، براي پیدا کردن عینی مقیاس
سازي، با استفاده  متعدد بهینه و بهبود کیفیت سگمنت

، مقیاس ESP(5بینی مقیاس بهینه (از الگوریتم پیش
بینی  هاي موردنظر پیشمناسب جهت استخراج عارضه

بینی مقیاس مناسب جهت شد. نتیجه حاصل از پیش
دست  به 3هاي موردنظر مطابق شکل استخراج عارضه

  آمد.

                                                
5- Estimation of Scale Parameter 
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  . فلوچارت کلی پژوهش -2شکل 
Figure 2. Methodology workflow.  

  
  



 زاده کیوان محمدزاده و بختیار فیضی
 

73 

    
 .ESPشده با استفاده از الگوریتم  بینی مقیاس پیش -3شکل 

Figure 3. Estimated Scale Using ESP Algorithm. 
 
 

  

سازي با تعداد اشیاء  رابطه بین مقیاس سگمنت نمودار - 4شکل 
 .بندي تولیدشده و میزان دقت کالسه

Figure 4. The Relationship between the segmentation 
scale with the number of produced objects and the 
accuracy of classification. 

  
مقیاس، شکل، رنگ، فشردگی و نرمی از عوامل 

مطابق باشند. چند تفکیکی می بندي تقسیممؤثر در 
پارامتر ضریب شکل و کاهش فزایش ابا  4شکل 

در  تولیدشدههاي  تعداد سگمنت ضریب فشردگی،
تر شده و پیرو آن میزان دقت نتایج  واحد تصویر بیش

زیرا با افزایش ضریب شکل، اشیاء ؛ شوند نیز کم می
هاي  شوند دقیقاً مطابق با عارضه تصویري که تولید می

بینی مقیاس شوند. با پیش رو تصویر تشکیل نمی
سب جهت ایجاد واحدهاي تصویر با استفاده از منا

با  3مطابق شکل  170)، مقیاس ESPالگوریتم (
 عنوان به 5/0و  2/0ترتیب  ضرایب شکل و فشردگی به

هاي تصویر  مقیاس مناسب جهت استخراج عارضه
بندي تصویر در اي از قطعهنمونه 5. شکل انتخاب شد

  دهد. هاي مختلف را نشان می مقیاس
  

  
  

 . هاي مختلف در مقیاس 8سگمنت تصویر لندست  -5شکل 
Figure 5. Image segmentation procedure for feature extraction at various scales. 

  
در پژوهش حاضر دو نوع نمونه زمینی برداشت 

بوده  مدنظرشدند که نوع اول فقط از جنبه مکانی 
سنگی و پوشش گیاهی) و نوع دوم  زدهاي برون(مانند 

هاي  ویژگی دجنبه مکانی بای عالوه برهاي زمینی  نمونه
شیمیایی آن جهت تشخیص شور بودن یا نبودن آن 

هش این نقاط پس از که در این پژو شد میگیري  اندازه
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ها، در محیط برداشت زمینی و ثبت مشخصه آن
هاي  اکوکنیشن پیاده شدند و اشیاء تصویر حاوي نمونه

و بر این اساس  )1جدول شدند (زمینی انتخاب 
 عنوان بههاي این نقاط اشیایی تصویري داراي مشخص

بندي انتخاب گردیدند. هاي آموزشی جهت طبقه نمونه
عالوه نمکی هست که  ،وسته نمکیپدر این پژوهش 

شوري زیاد داراي انعکاس زیادي بوده و در تصویر  بر
چنین اراضی  شود. همروشن مشاهده می صورت به

با وجود شوري زیاد داراي انعکاس  مخلوط با نمک
 صورت بهبه همین منظور در این پژوهش  استکم 

 بندي شدند.کالس مجزا طبقه

  
  . ها نمونهشده  گیري اندازه میزان شوري -1جدول 

Table 1. The measured properties of samples. 

  نمونه
Sample 

  طول
x(m) 

  عرض
y(m) 

  هدایت الکتریکی
Electrical 

Conductivity 
(dS/m) 

  نمونه
Sample 

  طول
x(m) 

  عرض
y(m) 

  هدایت الکتریکی
Electrical 

Conductivity 
(dS/m) WGS_1984_UTM_Zone_38N  

1  585524.81 4219499.9 6.08 19  572824.78 4211879.9 3.69 

2  585207.31 4222357.4 8.09 20  605209.85 4222992.4 4.01 

3  588064.81 4223786.1 7.93 21  542794.51 4226564.3 - 

4  557426 4202672.3 6.35 22  550599.74 4222463.2 - 

5  559013.5 4205212.3 6.58 23  553510.16 4221669.5 - 

6  581079.8 4134409.7 20.68 24  609337.35 4218706.1 - 

7  581873.55 4135997.2 32.36 25  590446.07 4201878.6 - 

8  568856.02 4117105.9 29.84 26  590446.07 4203307.3 - 

9  577904.79 4140283.5 38.84 27  581079.8 4147427.2 - 

10  577904.79 4125995.9 35.00 28  598859.83 4134409.7 - 

11  543932.22 4194576.1 - 29  601241.09 4132822.2 - 

12  543773.47 4187908.6 - 30  606162.35 4132187.2 - 

13  551075.99 4187908.6 - 31  580921.05 4115518.4 8.96 

14  562982.26 4162191 - 32  580762.3 4131075.9 16.65 

15  564728.52 4159968.5 - 33  576476.04 4129329.7 13.68 

16  587112.31 4122979.7 2.98 34  559966.01 4202989.8 15.65 

17  588064.81 4124884.7 2.36 35  555521 4184257.3 14.96 

18  587588.56 4140283.5 3.84 36  552980.99 4186003.6 14.84 

 
 منظور به: ترین همسایگی به روش نزدیک بندي طبقه

ترین همسایه، بندي نزدیک کاربرد روش فازي در طبقه
تولید  خودکاريطور  توابع عضویت چندبعدي به
هاي ارزیابی در این گردیده است. تمام کالس

هایی در محدوده ارزیابی ارزشوسیله  الگوریتم به

صفر (عدم ارزیابی) تا یک (ارزیابی کامل) انجام 
شود. در این پژوهش جهت دستیابی به نتایج بهتر  می

تر عالوه بر اطالعات طیفی، از برخی  و با دقت بیش
)، NDVIشاخص پوشش گیاهی ( مانندها  شاخص

روشنایی، میانگین انعکاس طیفی باندهاي مختلف، 
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، اطالعات مربوط به GLCM مانندبافتی  اطالعات
هاي دیگر جهت استخراج شکل و برخی الگوریتم

گرفته است.  قرار مورداستفادهپوشش اراضی 
 هرکدامصورت که موارد مذکور جهت اعمال به  بدین

افزار با  شده و نرم ها معرفیها، به نمونهاز کالس
هاي  ها و ویژگیشاخص FSOاستفاده از الگوریتم 

ها را در  قرار داده و آن وتحلیل تجزیهتلف را مورد مخ
بندي کرده، در مرحله نهایی  بعدهاي مختلف دسته

ترین  هایی که ایجادکننده بیشها و ویژگی شاخص
ها هستند را معرفی فاصله و یا تمایز بین کالس

هاي مختلف را تحلیل FSOکنند. الگوریتم  می
انتخابی را ازنظر صورت خودکار انجام داده و توابع  به

ها در بعدهاي پذیري بین نمونه حداکثر فاصله تفکیک
فواصل  2 نماید. جدولبندي می مختلف دسته

  دهد. را نشان می شده تعریفهاي ایجادشده بین نمونه

  
 .ترین همسایگی ماتریس فاصله جداسازي به روش الگوریتم نزدیک -2جدول 

Table 2.The separation distance matrix by the nearest neighbor method algorithm. 

 
  هاي غیرشور خاك

Non salt-covered 
soils  

  پوسته نمکی
Salt crust  

  زد سنگی برون
Rock output 

  نمک خاك مخلوط با
Soil mixed  
with salt 

  اراضی بایر شور
Salt-covered 

 پوشش
  گیاهی

Vegetation 
  هاي غیرشور خاك

Non salt-covered soils  0 11.7 4.79 6.62 8.504 7.88 

  پوسته نمکی
salt crust  11.709 0 12.68 8.86 5.504 16.065 

  زد سنگی برون
Rock output  4.798 12.68 0 1.99 4.34 3.39 

  نمک خاك مخلوط با
Soil mixed with salt  6.623 8.86 1.99 0 1.99 5.31 

  شور اراضی بایر
Salt-covered  8.504 5.504 4.34 1.99 0 7.62 

  گیاهی پوشش
Vegetation  7.88 16.05 3.39 5.31 7.62 0 

  
براي  7و  6 هاي مطابق شکل ،در این پژوهش

هجدهمین بعد با فاصله  موردمطالعهتصویر 
عنوان بهترین بعد  به 52/2 (بدون واحد) پذیري تفکیک

هاي موردنظر مشخص گردید. جهت جداسازي کالس
تصویر،  4و  3هاي میانگین باند  این بعد شامل ویژگی

شاخص پوشش گیاهی، شاخص روشنایی، شدت 
هاي شکل،  به عرض، شاخصل رنگ، نسبت طو

و  2، اطالعات بافتی همگنی1فشردگی، عدم تقارن

                                                
1- Asymmetry 
2- GLCM Homogeneity 

توسط الگوریتم  ها جهت تفکیک کالس 3کنتراست
)FSO(4 عنوان اطالعات جانبی در  معرفی و به

هاي  قرار گرفتند. شکل مورداستفادهبندي تصویر  طبقه
حاصل از این الگوریتم را نشان  نمودارهاي 7و  6

  دهد. می

                                                
3- GLCM Contrast 
4- Feature Space Optimization  
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بعد بدون  34براي  FSOنمودار حاصل از الگوریتم  -6شکل 

 .شاخص روشنایی
Figure 6. Graph of FSO algorithm for 34 
dimensions without brightness index. 

بعد با  35براي  FSOنمودار حاصل از الگوریتم  -7شکل 
 .شاخص روشنایی

Figure 7. Graph of FSO algorithm for 35 dimensions 
with brightness index. 

  
شود که  مشاهده می 7و  6هاي  با توجه به شکل

معیار روشنایی همراه با بافت تصویر نقش بارزي در 
خصوص در استخراج  هزار ب استخراج نواحی شوره

دارد چرا که  پوسته نمکیکالس اراضی بایر شور و 
این پوسته نمکی زار و نواحی داراي در نواحی شوره

تري ظاهري بر روي تصاویر با تن روشن نواحی
شوند و با تلفیق این شاخص به همراه سایر  می

هاي مذکور با دقت پارامترهاي هندسی و بافتی کالس
  باشند.و استخراج می شناسایی قابلنسبتاً قابل قبولی 

بندي  طبقه در: به روش فازي شیءگرا بندي طبقه
اي از توابع  صورت مجموعه فازي هر کالس داراي به

هاي  فازي مطرح گشته که امکان بررسی پدیده

ها، در  هاي آن مشخص را از طریق ارزیابی ارزش
سازد. تعریف اطالعات و  ممکن می 1تا  0محدوده 

صورت توابع عضویت  ها، به شرایط براي کالس
اي مستقر در ه که پدیده طوري گیرد؛ به صورت می
ها، از درجه عضویت باالیی براي آن  فضاي نمونه

ها  ها برخوردار هستند. در پژوهش حاضر نمونه کالس
انتخاب گشته و  ترین همسایهمطابق روش نزدیک

عضویت بر اساس توابع فازي  هاي درجهسپس وزن
هاي موردنظر و براي کالس) 8(شکل شده  محاسبه

با استفاده از الگوریتم بندي  تعریف شدند. این طبقه
از  اجرا و نتیجه حاصل 1بندي سلسله مراتبی کالس

  شده است. نشان داده  9 اجراي این تکنیک در شکل
  

  
  

 1. بندي هر کالس هاي مؤثر در طبقه درجه عضویت الگوریتم -8شکل 
Figure 8. Membership of effective algorithms for classifying each class.  

                                                
1- Hierarchical classification 
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 .ها و معیارهاي مورداستفاده آستانه شاخص -3جدول 
Table 3. The threshold of the indicators and criteria used.  

  کالس 
Class 

  آستانه
Threshold  

  هاي غیرشور خاك
Non salt-covered soils  

Brightness<= 75      and      NDSI <= 0.06 
GLCM Homogeneity (quick 8/11) (all dir.) <= 0.34 
GLCM Contrast (quick 8/11) (all dir.) >= 7 

 پوسته نمکی
Salt crust  

Brightness >= 122 
HSI Transformation Intensity(R=L3,G=L2,B=L1) >= 0.3 
GLCM Mean (quick 8/11) (all dir.) >= 117 

  زد سنگی برون
Rock output 

80<= Relief  <=400  and   Standard deviation DEM >= 10  and  Slope>=5 

  خاك مخلوط بانمک
Soil mixed with salt 

Salinity index(Si-T) >= 90         and         NDSI >= 0.2 
Max. diff. >= 0.4 and     SI >= 0.262 

  اراضی بایر شور
Salt-covered  

Brightness >= 100           and      Salinity index(Si-T) >= 85 
GLCM StdDev (quick 8/11) (all dir.) <= 4 
Standard deviation NDVI <= 0.03 

  پوشش گیاهی
Vegetation  Mean NDVI >= 0.15 

  

هاي  الگوریتمهاي عضویت  بعداً از محاسبه درجه
هاي موردنظر،  مختلف جهت استخراج کالس

عضویت  ترین درجه هایی که داراي بیش الگوریتم
صورت  ها به بودند جهت استخراج هرکدام از کاربري

روش فازي شیءگرا مورداستفاده قرار گرفتند که نتایج 
ترین  حاصل از این روش به همراه روش نزدیک

   است.شده   ارائه 9همسایگی در شکل 

  

  
  

 . ترین همسایگی و روش فازي شیءگرا بندي به نزدیک نتایج طبقه -9شکل 
Figure 9. Classification results in the nearest neighbor and the object-oriented fuzzy method.  
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 . فازي شیءگراترین همسایه و  نتایج حاصل از دو روش نزدیک -4جدول 
Table 4. The results of the nearest neighbor and fuzzy object-based methods.  

  کالس 
Class  

ترین همسایه  روش نزدیک
 مربعمساحت به کیلومتر

Nearest Neighbor- Area 
(Km2) 

   درصد
)%(  

   روش فازي شیءگرا
  مربعت به کیلومترمساح

Fuzzy object based-Area 
(Km2) 

   درصد
)%(  

  شورهاي غیر خاك
Non salt-covered soils  

760.699 19.78 722.13 18.78 

  پوسته نمکی 
Salt crust  

247.37 6.433 347.37 9.03 

  زد سنگی برون
Rock output  

291.67 7.58 291.67 7.58 

  خاك مخلوط با نمک
Soil mixed with salt  

494.16 12.85 432.34 11.24 

  اراضی بایر شور
Salt-covered barren lands 

1247.71 31.984 1347.71 35.05 

  پوشش گیاهی 
Vegetation  

820.58 21.34 703.58 18.29 

 100 3845.2149 100 3845.2149  مجموع
  

بندي، آخرین مرحله این پس از طی مراحل طبقه
وسیله  بهآمده  دست فرآیند، ارزیابی نتایج به

هاي رایج است. به همین منظور پس از تعیین  شاخص
هاي تعلیمی با استفاده از نقاط کنترل زمینی،  نمونه

بینی ماتریس بندي بر اساس پیشارزیابی دقت طبقه
ارزیابی  5بندي صورت گرفت. جدول خطاي طبقه

  دهد.صحت نتایج را نشان می

  
  .آمده دست ارزیابی صحت نتایج به -5جدول 

Table 5. Evaluation of the results validation. 
  KIAضریب کاپا  Overall accuracy دقت کلی Method روش

  Nearest Neighbor  0.925  0.907ترین همسایه  نزدیک
  Fuzzy object based  0.945  0.916شیءگرا  فازي

  
دهد که هر دو نشان می آمده دست بهبررسی نتایج 

دست  روش با کمی تفاوت نتایج نسبتاً مشابهی را به
نمایان  خوبی به 5جدول دهند. صحت این ادعا در  می

 غیرشورهاي خاك ترین همسایگینزدیکاست. روش 
برآورد نموده است  فازي شیءگراتر از روش  را بیش

هاي آمیخته پیکسلتواند به دلیل وجود و این می

و اراضی با پوشش ضعیف) باشد  غیرشور هاي خاك(
براي این روش فازي شیءگرا  آمده دست بهدقت باالي 

توانمندي مدل در تفکیک  خاطر بهتواند  تر می نیز بیش
  هاي آمیخته باشد. پیکسل
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  کلی گیري نتیجه
در طول زمان و با پسروي دریاچه، وسعت 

افزایش چشمگیري داشته  زارهاي حاشیه دریاچه شوره
مدت فرسایش بادي باعث جابجایی ذرات  و در دراز

تر اراضی حاصلخیز کشاورزي را  نمکی شده و بیش
ها را از  در معرض خطر شوري قرار خواهد داد و آن

این  چرخه تولید حذف خواهد نمود. عالوه بر
جابجایی ذرات نمکی و رسوب و ته نشین شدن آن 

هاي زیرزمینی را نیز با خطر هاي جاري، آبدر آب
در ). 17(شوري و افت کیفیت آب مواجه خواهد کرد 

هاي  پژوهش حاضر جهت بررسی کارایی تکنیک
تصویر ماهواره ، شیءگرا در ارزیابی نواحی شور

 2015در سال  موردمطالعهمنطقه به مربوط  8لندست 
مقیاس با استفاده از  سازي بهینهمیالدي تهیه گردید. 

انجام گردید. مقیاس پیشنهادي توسط  ESPالگوریتم 
)، 3(شکل  ROC-LVاین الگویتم، از روي گراف 

 5/0و فشردگی  3/0با ضرایب شکل  170مقیاس 
که الزمه پردازش به روش  دست آمد. با توجه به این به

ها)  سگمنتپردازش (شیءگرا، تولید واحدهاي 
 سازي سگمنت ESPقیاس پیشنهادي هستند، تصاویر با م

با  بنديهاي طبقهجهت اجرایی کردن روش شدند.
ترین همسایگی و فازي استفاده از دو الگوریتم نزدیک

 هاي خاك؛ ازجمله بندي طبقهکالس  6، شیءگرا
، نمک مخلوط پوسته نمکی، اراضی بایر شور، غیرشور

ایجاد شدند.  سنگی زد برونبا خاك، پوشش گیاهی و 
ترین همسایگی جهت افزایش نزدیک بندي طبقهدر 

هاي تعلیمی با ، فواصل بین نمونهبندي طبقهدقت 
بهینه شدند. در این  FSOاستفاده از الگوریتم 

جهت  52/2با فاصله تفکیک  م-18پژوهش، بعد 
طریق این الگوریتم معرفی از ها استخراج کالس

تصویر،  4و  3ن باند هاي میانگیویژگیو شامل گردید 
شاخص پوشش گیاهی، شاخص روشنایی، شدت 

هاي شکل، رنگ، نسبت طول به عرض، شاخص

و  2، اطالعات بافتی همگنی1فشردگی، عدم تقارن
 موردنظر. بعد از مشخص شدن توابع است 3کنتراست

از  هرکدامبه  ها، این توابعجهت استخراج کالس
و با استفاده از الگوریتم  شده اعمالها  کالس

Classification  تصاویر گردید. بندي طبقهاقدام به 
 ترین نزدیکنیز همانند روش  فازي شیءگرا روش

 صورت بدینهاي تعلیمی است. همسایگی نیازمند نمونه
ها معرفی  از کالس هرکدامهاي تعلیمی که ابتدا نمونه

شده سپس درجه عضویت با استفاده از توابع فازي 
محاسبه گردید و  ها آناز  هرکداممختلف براي 

اقدام  Classificationبا استفاده از الگوریتم  درنهایت
 مطابق با نتایج حاصل بندي تصاویر گردید.به طبقه

ءگرا با دقت  بندي فازي شی ، الگوریتم طبقه)5جدول (
درصد داراي  91ضریب کاپاي  درصد و 94کلی 
ترین  ترین دقت نسبت به الگوریتم نزدیک بیش

ر روش  صحت د باشد. مقدار افزایش همسایگی می
فازي تا   الگوریتم براساس  گرا بندي شیء بر طبقه مبتنی  

براي  مناسب  پارامترهاي  انتخاب  به  ي  زیاد  حد
  جهت مناسب  رگیري الگوریتم کا به  ي و بند طبقه 

یکی از . ارد بستگی د عضویت   رجه د  ن آورد ست  د  به
روش  ر این  قت باال د ستیابی به د الیل د د ترین  مهم

ي  بند طبقه  ر مؤثر د  پارامترهاي  عضویت  رجه بررسی د
رجه  د  ترین پارامترهاي داراي بیش  ه از و استفاد

اي که در هر دو روش نکته باشد.می عضویت  
است این است که شاخص روشنایی در  توجه قابل

تشخیص نواحی شور از اهمیت باالیی برخوردار است 
در  FSOدر توابع پیشنهادي الگوریتم  که طوري به

ترین همسایه شاخص روشنایی یکی نزدیک بندي طبقه
ها  ها در جهت جداسازي کالسشاخص از مهمترین

با حذف شاخص روشنایی فاصله  وشود  محسوب می
کاهش  354/1به  52/2ها از پذیري بین کالس تفکیک

                                                
1- Asymmetry 
2- GLCM Homogeneity 
3- GLCM Contrast 
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 7و  6شکل کند و از طرفی با توجه به  پیدا می
شود که شاخص روشنایی در جداسازي مالحظه می

 حداکثردر پوسته نمکی چنین  اراضی بایر شور و هم
قرار دارد و این  99/0مقدار درجه عضویت خود یعنی 

ها از  باالي شاخص روشنایی در تفکیک کالساهمیت 
مقایسه نتایج این پژوهش با  دهد.همدیگر را نشان می

دشتکیان و همکاران  ازجمله پژوهشگرانهاي  یافته
و محرمی  )2014خادمی و همکاران ()، 2008(
دهنده اهمیت و دقت باالي پردازش  )، نشان2017(

بیانگر  باشد؛ وشیءگرا در بررسی و مطالعه شوري می
هاي شوري با این واقعیت است که با تلفیق شاخص

توان منطقه را از لحاظ شوري روش فازي شیءگرا می
. از )22 و 17، 7( با دقت و سرعت خوب پایش کرد

هاي استالز هاي این پژوهش با یافتهطرفی یافته
 باال بودن دقت)، 2010)، برتانی و همکاران (2007(

ت ثباابه بررسی شوري را اي برا گرءشی هاي تکنیک
 .)27و  4( ساندر می
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Abstract1 
Background and Objectives: Soil salinity is one of the major environmental problems 
affecting vast areas in many countries and this problem reduces the ability to produce and 
fertilize the soil for cost-effective production. Identification and monitoring of saline areas is 
necessary for controlling land degradation behavior and its sustainable management, especially 
in semi-arid areas. Expansion of the process of soil salinization is one of the important 
environmental challenges of the eastern margin of Urmia Lake. The research results of the 
researcher indicate that less work has been done in this salinity field using object-oriented 
methods. As well as among the various types of classifiers in the eCognition software 
environment, comparisons between salient classification algorithms are less significant. 
Therefore, it is necessary to compare the image classification algorithms and algorithms that 
have good accuracy in extracting image complications are identified. 
 
Materials and Methods: The study area is part of the eastern catchment of Urmia Lake which 
includes the plains of Tabriz, Shabestar, Oskuo, Azarshahr, Ajbashir, and Bonab, Malekan and 
part of Maragheh. And it is located in the range of 37 degrees, 9 minutes to 38 degrees, 11 
minutes north latitude and 45 degrees, 41 minutes to 46 degrees and 17 minutes east longitude 
in the northwest of Iran. The study area is 3847 square kilometers. For this purpose, two types 
of data including satellite images and GPS data obtained from field operation were employed. 
First, the stages of image preprocessing, including radiometric correction, to calculate the 
spectral indices, subset, and image bands stack in the ENVI 5.1 software were performed. After 
performing the preprocessing stages, the images and GIS data include (Topographic data from 
DEM 30m of area, soil classification, vegetation index (NDVI) and other information layers) 
were imported to the eCognition software for object-based image processing and to classify 
knowledge based classification based on different algorithms. In this study, the effectiveness of 
the object-based fuzzy technique and the nearest neighbor approach in the extraction of saline 
areas in the eastern of Urmia Lake were also investigated as part of the methodology. 
 
Results: In order to achieve high accuracy results, using the ESP algorithm, the segmentation 
scale was optimized. By predicting the appropriate scale for creating image units using the 
ESP algorithm, scale 170 with coefficients of shape 0.2 and compression 0.5 was selected as 
the appropriate scale for the extraction of image symptoms. Accordingly, to classify the 
nearest neighbor classification, at the first, the intervals between educational samples were 
optimized using the FSO1

2 algorithm. And for the image of the study, the eighteenth dimension 
with a separation distance 2.52 was identified as the best dimension for the separation of the 
desired classes. The results indicate that both methods with small differences have relatively 
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similar results. However, the nearest neighbor approach has been estimated non-saline lands 
more than the object-based fuzzy method. Based on our statement it could be due to the 
presence of mixed pixels. 
 
Conclusion: The results showed that the fuzzy object-oriented method, due to the use of 
membership degree functions, has an overall accuracy of 0.94 and a kappa coefficient of 0.91, 
and it is superior to the nearest neighboring algorithm in the extraction of eastern lake margins. 
It was also found that the brightness index is the most effective indicator in identifying and 
distinguishing salty lands from non-saline areas. 
 
Keywords: Eastern of Urmia Lake, ESP, Nearest Neighbor, Object Oriented Fuzzy,  
Saline Land    
 
 
 

 


