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چکیده
 امروزه روشهاا.آلودگی نشت نفت یکی از تهدیدات قابلتوجه برای بسیاری از کشورهای جهان است که میتواند منجر به زیان جدی شود
 رادار دیافراگم مصنوعی، ارائه شدهاستSAR و الگوریتمهای مختلفی برای شناسایی آلودگیهای ناشی از نشت نفت با استفاده از تصاویر
 در ایا مقالاه از آنالیزهاای.( ابزار بسیارمهم و ارزشمندی برای استخراج لکهی نفت در محیط دریایی به دلیل قابلیتهایش استSAR)
 بارایCo-Occurrence  روش ماتریس، در مرحله اول. استفاده میشودSAR بافت و شئگرا برای استخراج لکههای نفتی از تصاویر
،ASM ، انتروپای، نااهمگونی، ویژگی باافتی حااوی کنتراسات9  ای روش. استفاده میشودSAR استخراج ویژگیهای بافت از تصویر
 نتایج تجزیه و تحلیل بافتی با هم ادغام مایشاوند و باا اساتفاده از روش، در مرحله دوم. واریانس و همگ بودن را ایجاد میکند، میانگی
 سگمنتسازی میشوند بطوریکه هر سگمنت اطالعات متفاتی را از لکههای نفتی و ساط آ تمیازeCognition شئگرا در نرم افزار
 تصاویر طبقه بندی میشوند و لکههای نفت باا دقات باا از تصااویر، در مرحله نهایی.نشان میدهد که آنها را از همدیگر متمایز میکند
. جدا میشوندSAR
کلمات کلیدی
""لکهی نفتی, " SAR "تصاویر, ""آنالیز شئگرا, " " آنالیز بافتی
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Abstract
Oil spill contamination is one of the significant threats for many countries in the world and
also it can cause a serious detriment. Nowadays, the various methods and algorithms have
been proposed for oil spills contamination detection using SAR imagery, because synthetic
aperture radar (SAR) is very important and valuable means to extract oil spills in the marine
environment because of its capabilities. In this article, the texture analysis and object- based
are used to extract oil spills from SAR images. In the first step of this study, the cooccurrence matrix method is employed to extract textural features of marine SAR image. This
method generates eight textural features that contain contrast, dissimilarity, entropy, angular
second moment, mean, variance and homogeneity. Within the second step, the results of the
textural analysis are integrated and are segmented using object based technique in eCognition
software so that every segment shows different information about oil spills and clean water
that make it possible to discriminate them of each other. In the final step, the images are
categorized and oil spills are separated with high accuracy from SAR images.
Keywords
“Textural analysis”, “Object-based”, “SAR images”, “Oil spill”
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 -8مقدمه
امروزه به دلیل نقاش اساسای نفات در اقتصااد کشاورهای دنیاا
راههای دریایی بعناوان راههاای مناساد در جهات انتقاال نفات
بوسیلهی نفتکشهای غولپیکر شناخته میشوند .کشاور ایاران
یکی از کشورهای مهم دنیا در زمیناهی انتقاال نفات باهحساا
میآید و همچنی به دلیال موقعیات وئوپلیتیاش کشاور در ایا
زمینه ،مدیریت مناطق حساس دریایی به دلیل انتقال نفتکشها
و آگاهی از آلودگیهای نفتی حاصله بوسیلهی ای نفتکشها و
از طرف دیگر در سالهای اخیر نظاارت هاوایی و دریاایی بارای

باشد .به همی دلیل استفاده از الگوریتمهای مختلف طبقهبنادی
میتواند ابزار مناسبی جهت پردازش تصاویر راداری باشد .از جمله
آنالیزهااای بااافتی و شاائگاارای تصاااویر از نمونااههااای بااارز
الگوریتمهاای آشکارساازی لکاههاای نفتای در تصااویر راداری
هستند .آنالیز بافتی درواقت امکان استخراج چندی یاهی باافتی
از تصاویر راداری را فراهم میآورد که امکاان تماایز و شناساایی
لکههای نفتی از سایر پدیدههای دیگر سط دریا فراهم میکند و
ادغام ای نتایج جهت طبقهبندی و اساتخراج لکاههاای نفتای از
تصاویر راداری با استفاده از الگوریتم شائگارا فاراهم مایشاود.

مهار فعالیتهای ترافیاش دریاایی و آلاودگی دریاایی در محایط
دریایی رایج شدهاند ،ایجا میکند از تکنیشهای سنجش از راه
دوری (پردازشهای تصااویر مااهوارهای مانناد :تصااویر راداری
استفاده شود .آلودگی نفتی از طریق نشت خطوط لوله و یا ریزش
نفت در اثر حادثه ،دو نمونهی بارز از تلفات و خسارتی اسات کاه

بطوریکه یههای اطالعاتی حاصل از آنالیز بافتی سگمنتسازی
شده و هر سگمنت ارزش آماری متفاوتی را برای عوارض نشاان
میدهد که منجر به تمایز آسان لکاههاای نفتای در ساط دریاا
خواهدشااد در هماای راسااتا تحقیقااات مختلفاای جهاات کاااربرد
آنالیزهای بافتی و شئگرا برای استخراج لکههای نفتی از تصاویر

به دست بشر بر محیط زیست وارد میشود .بر ای اساس درایا
تحقیق با ارائهی الگوریتمهای سنجش از دوری جهت اساتفاده و
پردازش تصاویر راداری اقدام به بررسی وجود لکههاای نفتای در

راداری در سط جهانی انجام گرفته است.
)Topouzelis, Karathanassi, Pavlakis and
 (Rokos, 2007در تحقیقی با عنوان شناسایی لکههای نفتی

سط دریای خلیج فارس میشود .آشکارسازی لکههای نفتی به-
عنوان یکی از عوامل اصلی آلودگیهای دریایی بوسیلهی فناوری
سنجش از دور در دهههای اخیر مورد توجه محققی علوم زمای
قرارگرفتهاست .دادههاای مااهوارهای یکای از ساریعتری و کام
هزینهتری روشهای تهیهی نقشاه از محایط اسات (یوسافی و
همکاران . 1111 ،با توجه به اینکه امکانات جستجوی میادانی و
بررسی محل دقیق وقوع لکههاای نفتای دارای هزیناه هنگفتای
است علم سنجش از راه دور با استفاده از تصااویر مااهوارهای در
بخشهای مختلف طیف الکترومغناطیسی اقدام به ثبات و بابط

) (Marghany and Genderen, 2014در تحقیقای باا
عنوان ،استفاده از الگوریتم آنتروپی برای کشف اتومات لکههاای
نفتی از تصاویر  SARماهواره رادارست 0-استفاده کردناد .آنهاا

عوارض سط زمی اعم از خشکی و آبی میکند میتواناد ابازار
مفیدی در جهت کشف و آشکارسازی لکههای نفتای و همچنای
عوامل مختلفی که منجر به آلودگی دریاها میشوند باشد .اماروزه
با توسعهی الگوریتمهای مختلف جهت پاردازش ساریت تصااویر
رادار ،امکان تولید نقشههای متنوع از سط دریا امکانپذیر است.
تصاااویر راداری حاصاال از دهانااهی ترکیباای واقعاای و دهانااهی
ترکیبی مصنوعی از ابزارات اساسی و مهمی جهت کشف لکههای
نفتی محسو میشوند زیرا ای دادهها برخالف دادههای میدانی

در ای تحقیق ،لکههای نفتی را با استفاده از الگوریتم آنتروپی باا
دقت  12درصد از تصاویر راداری استخراج کردند.
) (Mihoub and Hassini, 2014با اساتفاده از تصااویر
راداری انویست و تکنیش سگمنتساازی باه کشاف و شناساایی
لکههای نفتی در سواحل اسپانیا پرداختند .در ایا تحقیاق بارای
جداسااازی و طبقااهبناادی لکااههااای نفتاای از معیارهااای شااکل،
کنتراست و بریدفشردگی استفادهکردناد .کاه نتاایج حاصال از
تحقیق آنها دقت با ی تصاویر راداری در شناسایی لکههای نفتی

مسااتقل از شاارایط آ و هااوایی و زمااان شاابانهروزی هسااتند

را نشان داد.

( Alpers and Espedal, 2004; Alpers etal,
 .)2017با ای وجود شناسایی کردن لکههای نفتی بعنوان یاش
عامل مخر محیط دریایی میتواند کار بسایار دشاوار و ساختی
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با استفاده از الگوریتم شئگرا و تقسیمبندی چندگاناه ،از تصااویر
راداری و الگوریتم فازی شئگرا برای شناساایی لکاههاای نفتای
اسااتفاده کردنااد .در الگااوریتم شاائگاارا از معیارهااای بافاات،
ویژگیهندسی و همچنی اطالعات طیفی تصویر استفاده کردناد
که توانایی معیار بافت با میزان  92درصد بیشتر از ساایر معیارهاا
در جهت آشکارسازی لکههای نفتی بود.
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(  )Nunziata and Migliaccio, 2015در تحقیقای
تحت عنوان مانیتورینگ و ارزیابی اثرات لکههای نفتی از انادازه-
گیریهای  Palsarبرای شناسایی لکههای نفتی استفاده کردناد.
نتایج تحقیق آنها نشان دهنده کاربرد مناساد تصااویر Palsar
درجهت شناسایی لکههای نفتی است
) (Pilžis and Vaišis, 2016با اساتفاده از بخاشهاای
مختلف طیف الکترومغناطسی اقدام به شناسایی لکاههاای نفتای
کردنااد کااه بااا ارائااهی نتااایج حاصاال از بخااشهااای طیااف
الکترومغناطیسی دریافتند که بخش راداری توانایی دقیقتاری در

شکل  -1محدوده مورد مطالعه )(BMitra-10

 انتخا نقاط نمونه برداری

جهت شناسایی لکهها و نظارت بر مسیر حرکت لکه دارد.
جمتبندی پیشینهی تحقیاق نشاان مایدهاد کاه تکنیاشهاای
سانجش از دوری (آنالیزهاای بااافتی و شائگارا در شناسااایی و
نظارت دریاها اهمیت دارند ،زیرا ای تکنیشهاا باا فاراهم آوردن
دادههایی از پدیدهها و عاوارض ساط دریاا در جهات مادیریت

شکل  -1موقعیت منطقه موردمطالعه

 دیتا و نرم افزار

مخاطرات زیسات محیطای از نقاش آفرینای مناسابی برخاوردار
هستند.

جهت استخراج لکهی نفتی ایجاد شاده در ساط دریاای خلایج
فااارس از تصااویر رادار ساانتینل 1-اسااتفاده شااد کااه در سااایت
کوپرنیش آوانس فضایی اروپا بصورت رایگان ارائه گردیادهاسات.

 -2روش انجام تحقیق

ای ماهواره توسط سازمان فضایی اروپا توسعه و طراحای شاده-
است و یکی از مجموعه ماهوارههای سنتینل0-1-و  1است کاه
جزو اهداف  GEOSSقرار دارد .مأموریت ای ماهواره شامل دو
ماهواره سنتینل A 1-و  Bاست .که در یش مدار با ارتفااع ۰11
کیلومتر و با اختالف  192درجه فااز در حرکات هساتند (ساایت
آوانس فضایی اروپا .
جهت پاردازش تصااویر از نارم افازار  SNAP 5.0کاه توساط
سازمان آوانس فضایی برای پردازش تصاویر سنتنیل فراهم شاده
است استفاده شد .ای نرم افزار با توجه به ناوع تصااویر مااهواره

 محدوده مورد مطالعه

خلیجفارس یکی از مهمتری مناطق دریایی برای تبااد ت نفتای
در سط جهانی شناخته میشود .حادود  ۰2درصاد خخاایر نفتای
دنیا در خلیج فارس و به همی نسبت صادرات نفت از ای خلایج
صورت می پذیرد و همچنی حادود  12درصاد صاادرات نفات و
فرآوردههای نفتی توسط نفتکشهای دنیا از تنگهی هرمز انجاام
میشود که براساس آمار سازمان بناادر و دریاانوردی ساا نه ۰2
هزار شناور از ای تنگه عبور میکنند .در کنار آلودگیهای نفتای
ناشی از حدود  ۰2ساکوی فعاال نفتای در خلایج فاارس ،عماده
آلودگیهای دریایی در ای منطقه را تردد نفاتکشهاا از تنگاهی
هرمااز ،آ تااوازن کشااتیهااایی کااه هنااوز از سااازمان جهااانی
دریانوردی مجوز نگرفتهاند و تخلیاه آ موتورخاناههاا و قاچاا
سوخت شامل میشود .در ای محدوده مطالعااتی حاوادن نفتای
زیادی اتفا افتاده است که نمونه آن نشت نفت از سکوی نفتای
موجود در منطقهی خلیج فارس در تاریخ  0۰سپتامبر  021۰باود.
در شکل  1منطقهی موردمطالعه نشان داده میشود.

سنتینل ارائه میشود به ای معنی که برای تصاویر راداری کاه از
سنتیل 1-و تصاویر اپتیش از ماهواره سنتینل 0-تهیاه مایشاوند
نسخههای جداگانه طراحی شاده اسات و قابلیاتهاای متفااوتی
دارند.
از دیگاار ناارم افزارهااای قدرتمنااد پااردازش تصاااویر و اسااتخراج
عوارض به کمش الگوریتم شائگارا نارم افازار eCognition
است که در ای تحقیق از نسخهی  1ای نرم افزار استفاده شاده
است.
 پردازش تصاویر رادار

با توجه به نحوهی تولید تصاویر راداری در مقایسه با تصاویر نوری
نوع پردازش ای تصاویر نیز متفاوت است .برای مثال وجود
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نویزهای فلفلنمکی و قدرت تفکیش رادیومتریش بعیف تفاوت
اساسی ای تصاویر محسو میشود .در یش تصویر راداری ،حتی
در یش منطقه هموون نیز پیکسلها دارای مقدار ثابتی نمیباشند و
مقدار آنها به شدت تغییر میکند بطوریکه بافتی دانه دانه را در
تصویر ایجاد مینماید .ای ساختار فلفل نمکی اصطالحاً اسپکل
نامیده میشود .دامنه و فازی که در پیکسلهای تشکیل دهنده
تصاویر راداری ثبت میشوند ،نتیجهی برهمکنش تمام پراکنش-
گرهای موجود در آن پیکسلها است .در نتیجه برای رفت ای
مشکل از فیلتر اسپکل استفاده شد .فیلتر کاهش اسپکل شامل
حرکت دادن یش پنجرهی کوچش روی هر پیکسل در تصویر و
محاسبهی ریابی روی پیکسلهایی است که زیر آن پنجره قرار
دارند (مثال محاسبهی میانگی و جایگزینی پیکسل مرکزی با
مقدار جدید است .پنجره روی تش تش پیکسلها قرار میگیرد ،تا
جایی که کل تصویر پوشش داده شود .در ای صورت تأثیر اسپکل
کاهش داده میشود ).(Oliver and Quegan, 2004
فیلترهای اسپکل برای کاهش اسپکل از رابطهی  1که به مدل
بر معروف است استفاده میکنند.

شکل  -0منحنی بازپراکنش لکهی نفتی در پو ریزاسیون
عمودی-عمودی

(1

)I (x , y )  R (x , y )*u(x, y
 شناسایی مناطق تیره

شناسایی و کشف لکههای نفتای باا اساتفاده از تصااویر راداری
معمو ً با شناسایی مناطق تیره در سط دریا شروع میشاوند .باا
توجه به اینکه بیشتر لکههای نفتی در سط دریا اتفا مایافتناد
برای جلوگیری از پراکندگی و تمرکز بیشتر رو سط دریاا جهات
شناسایی لکههای نفتی اقدام به جداسازی خشکی از ساط دریاا
شد .برای اجرای اینکار از مدل رقومی ارتفاعی  SRTMاستفاده
شد که بطور سریت اقدام به تعیی پیکسلهای خشکی در زمی و
دریا میکند .بعد از اجرای جداسازی مناطق خشاکی و آ بارای
کشف مناطق تیره روی سط دریا در تصاویر از روش تعیی حاد
آستانه استفاده شد که ابتدا میاانگی باازپراکنش اماواج راداری از
روی سااط دریااا مشااخ و سااپس مقاادار  dbاز بااازپراکنش
پیکسلهای سط دریا محاسبه شد و مقدار منفی  db02بعناوان
آستانهی مناطق تیره شناسایی شد .شکل  0و  1نشان مایدهناد
کااه مناااطق تیااره در پو ریزاساایون عمااودی-عمااودی بهتاار از
پو ریزاسیون عمودی-افقی آشکارسازی شده است.
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شکل -1منحنی بازپراکنش لکهی نفتی در پو ریزاسیون عمودی-
افقی

 آنالیز بافتی

شاخ مااتریس ساط خاکساتری از مهمتاری شااخ هاای
تجزیه و تحلیل بافت تصاویر است که جهت اساتخراج ویژگای-
های بافتی تصاویر مورد استفاده قرار میگیرد .ای روش بوسیله-
ی هارالیش و همکاران برای پردازش تصاویر پیشنهاد شدهاسات.
به گونهای که دادههای مکانی در شکل بافات عاوارض یکای از
مهمتری و کاربردیتری روشهای طبقهبندی تصاویر به حسا
میآید.
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بافت ترکیبی از الگوهای مکرر با فرکانس منظم اسات .تجزیاه و
تحلیل بافت به عنوان طبقه بندی یا تقسیم بنادی ویژگای هاای
بافتی با توجه به شکل عنصر  ،چگالی و جهت منظم تعریف می-
شااود .در ایاا زمینااه ،ماااتریسهااای همبسااتگی خاکسااتری
( GLCMبه عنوان یش اندازه بافت مشاخ اساتفاده مای-
شوند .اندازهگیری بافت در تصاویر منجر به ایجاد تصاویر جدیدی
میشوند که عامل اصلی در طبقهبندی و تفکیش عوارض هستند.
کااه از اطالعااات شااکل پیکساالهااای همسااایه تصاااویر جهاات
تشخی و شناسایی اشیاء استفاده میکند
(Franklin, Hall, Moskal, Maudie, and
) Lavigne, 2000
شاخ  GLCMبصورت فرمول زیر تعریف میشود.

(9

(0

) p (i , j | d ,
که  iو  jبعنوان پیکسل احتمالی با یش مسیر ( dو یش جهت (
 تعیی شده که در تصویر اتفا میافتد مشخ میشوند.
نتایج حاصل از آنالیز بافتی شامل موارد زیر هستند.
(1
) p (i , j | d , 

N

2

)  (i  j

Contrast 

i , j 1

(۰
N

)  i  j p (i , j | d ,

Dissimilarity 

i , j 1

(5

N N

Correlation   (i . j )p (i , j | d , )  x  y  /  x  y
 i 1 j 1


 پردازش شئگرا

در چندسال گذشته به دلیل طراحی نرم افزارهاای تخصصای باه
همراه الگوریتمهای جدید ریابی امکان اعمال روشهای جدیاد
پردازش تصویر بر روی دادههای سنجش از دور میسر شدهاسات.
یکی از روشهای استخراج اطالعات از تصاویر سنجش از دوری
طبقهبندی شئگرا میباشد .تکنیش  OBIAطبقه بندی تصاویر
را با کمش تجزیه و تحلیل یش شئ در فضا بجای یاش پیکسال
در فضا انجام میدهد و رایجتری روش مورد استفاده برای تولیاد
اشیا تقسیم بنادی تصاویر اسات (Blaschke and Lang,
 .)2006تکنیش تجزیه و تحلیل تصاویر مااهوارهای مبتنای بار
شئ گرا یش نوع اطالعات مکانی صری برای استخراج ،ترکیاد
و پردازش تصااویر مااهوارهای و توابات سیساتمهاای اطالعاات
جغرافیایی محسو مایشاود ) .)Blaschke, 2010طبقاه-
بناادی تصاااویر ماااهوارهای بااراساااس اطالعااات طیفاای دارای
محدودیتهایی است .بنابرای برای افزایش دقت طبقهبندی باید
از منبت اطالعات دیگری استفاده شود که آنالیز شئگرای تصاویر
ای امر را میسر میساازد ( Chen, Chao, Yue and Li,
 .)2009در ایاا روش تصااویر براساااس پارامترهااای طیفاای،
فیزیکی و هندسی پدیدههای زمینی ثبت شاده بار روی تصاویر،
سگمنت سازی میشوند بعبارتی واحدهای پردازش از پیکسل باه
پدیدههای تصویری که اشیاء نامیده میشوند یاا ساگمنت تغییار
پیدا میکند .و در سه مرحله سگمنتسازی ،طبقهبندی و ارزیاابی
صحت طبقهبندی مورد بررسی قرار میگیرد.
 سگمنتسازی تصاویر

p (i , j | d , ) 2

N



ASM 

i , j 1

(۰
N

Entropy     p (i , j | d , ) *log p (i , j | d , )
i , j 1

(۰
N

N

) V ariance   (i   ) 2 p (i , j | d , 
i 1 j 1
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سگمنت سازی اولی و مهمتری مرحله در ریز طبقهبندی تصویر
به واحدهای تصویری مجزا است سگمنت باه معنای گروهای از
پیکسلهای همسایه در داخل یش ناحیه است که شباهت (نظیار
ارزش عااددی و بافاات مهمتااری معیااار مشااتر آنهاساات
) .(Blaschke and Lang, 2006در طاول فرآیناد ساگمنت
سازی ،تمام تصویر سگمنت سازی شاده و شائهاای تصاویری
براساس معیار همگنی در رنگ و شکل تولید میشوند .باا توجاه
به اینکه سگمنت مبنای طبقهبندی در ایا روش اسات بایاد باا
دقت زیادی ای مرحله انجام بگیرد (فیضی زاده و هاللی؛ اسلمی
و همکاران  .تنظیم پارامتر مقیاس مستقیماً در میاانگی انادازهی
شئهای تصویری تأثیر میگذارد و ارزش بازر اجاازهی ایجااد
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شئ های تصویری بزر را داده و بارعکس باا انتخاا عاددی
کوچک بعنوان مقیاس ،سگمنت های کوچکتری تولید می شود.
عالوه بر پارامتر مقیاس ،ترکید نواری مناسد برای طبقاهبنادی
نیز یکی دیگر از پارامترهای مؤثر در کیفیت سگمنتسازی است،
در تحلیل شئگرای تصاویر عالوه بر استفاده از بهتاری ترکیاد
نواری برای سگمنتسازی امکاان اعماال وزن بارای هریاش از
نوارهای رنگی نیز وجود دارد .از دیگر پارامترهای مؤثر در تعیای
سگمنت تصاویر تعیی برید فشردگی و شاکل مایباشاند کاه

(11

hshape W compact .hcompact W smooth .hsmooth
 hsmoothاز رابطه  10بدست میآید:
(10



مکمل همدیگر هستند .برید فشاردگی نشاان دهنادهی ناوع
شکل عوارض برحسد سگمنت ایجاد شده اسات بطوریکاه اگار
شکل عاربه به شکل هندسی دایره نزدیش باشد مقادار عاددی
آن به یش نزدیش خواهد بود ( Benz, Hofmann, 2004
 . )Petterمحاسبه و اجرای سگمنت بر روی تصاویر از رابطه-
ی زیر بدست میآید.

)

(1

f  Wcolor .hcolor  Wshape .hshape ,Wcolor
  0,1 ,Wshape  0,1Wcolor  Wshape  1

b merge

l obj  2
bobj  2


)

l merge

l obj  2
nobj  2

hsmooth  n merge .

 nobj  2 .

l merge
n merge

l obj 1
bobj 1

(nobj 1 .

hcompact  n merge .

 nobj  2 .

l obj 1
nobj 1

(nobj 1 .

 lمحیط شئ
 bمحیط محدودهی شئ ،بنابرای ناهمگنی فشردگی برابر است
با طول مرز  lنسبت به ریشاهی مربعاات تعاداد پیکسالهاای
تشکیل دهنده شئ تصویر.

 W shapeو  W colorوزن پارامترها هستند.
 = hcolorاختالف در همگنی طیفی است و از رابطهی 12
بدست میآید:

با استفاده از نرمافزار اکوگنیش  ،بر روی تصویر راداری پردازش
شده عملیات سگمنت سازی بصورت مکرر انجام گرفت تا دقت
سگمنت سازی با توجه به دخالت معیارهای تعیی سگمنت،
افزایش یابد .در جدول( 1پارامترهای سگمنتسازی تعیی شده
است.

(12

hcolor  W C (n Merge . c,Merge 
C

)) (nobj 1. c ,obj 1  nobj 2 . c ,obj 2
 n Mergeتعداد پیکسلهای در داخل شئ متصل شده
=
 nobj 1تعداد پیکسلها در شئ اول
=
 nobj  2تعداد پیکسلها در شئ دوم
=
= انحراف معیار
 hshapeیش ارزشی است که کیفیت شکل را با در نظر
=
گرفت برید فشردگی و برید نرمی شئ نشان میدهد .و از
رابطهی زیر بدست میآید:
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مقیاس

122

52

برید شکل

2.1

2.1

برید فشردگی

2.5

2.5

وزن یهها

1،1 ،1

1 ،0 ،1،0 ،1،1 ،1

جدول  -1تعیی پارامترهای سگمنتسازی تصاویر

تصویر

رادار

آنالیزبافتی
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شکل  -۰نتیجه آستانهگذاری بر روی تصویر رادار

بعد از اجرای حد آستانه ،لکههای بصورت پراکنده در سط تصویر
رادار بعنوان  Look alikesشناسایی شدند در ادامه با توجه به
مورفولوویش لکههای نفتی اقدام به طبقهبندی اطالعات طیفی و
مکانی ای لکهها بر روی تصاویر شد .بطوریکه با ادغام نتایج
آنالیزهای بافتی و الگوریتم شئگرا لکههای نفتی از سایر لکههای
دیگر متمایز شدند .نتایج آنالیزهای بافتی در شکل  5نشان داده
میشوند.

بعد از اجرای مکرر سگمنتسازی روی تصاویر ،بهتری شرایط
سگمنتسازی در تصاویر ارائه گردید .بطوریکه یهی آنتروپی و
کنتراست بیشتری وزن را برای سگمنتسازی به خود اختصاص
دادند.
 -9نتایج

الف

ث

ب

ج

استخراج لکهنفتی

یکی از نتایج تأثیر گذار در تحقیق جداسازی لکهی نفتی از دو
عاربهی خشکی و آ بود که برای ای هدف از مدل SRTM
و تعیی حدآستانه استفاده شد .با توجه به شباهت بازپراکنش برخی
عوارض با لکههای نفتی در سط ا که بعنوان Lookalikes
شناخته میشوند آستانهگذاری نمیتواند روش مناسد برای
تشخی لکههای نفتی باشد .نتیجه حاصل از آستانهگذاری ارزش
بازپراکنش تصویر راداری در شکل ( ۰ارائه گردیده است .همانطور
که درشکل نشان داده شدهاست لکه های سفید رنگ که ترکیبی
از لکهی نفتی و سایر پدیدههای با بازپراکنش مشابه هستند در
روش آستانهگذاری تمایز داده نشدهاند.

پ

چ

ت

ح

شکل  -5پارامترهای آنالیز بافتی ،الف کنتراست ،همگنی ،پ  ، ASMت
ناسازگاری ،ن واریانس ،GLCMج میانگی  ،GLCMچ آنتروپی ،ح
سازگاری
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نتایج حاصل از سگمنت سازی تصویر در شکل  ۰ارائه گردید .کاه
ترکید اطالعات بافتی تصاویر نسبت به استفاده از تش پاو ریزه
راداری بهتری تمایز را بی لکهی نفتی و آ ایجاد کرد که باعث
تمایز اساسی و تشخی راحتر لکهی نفتی شد.
ب

الف

شکل  -۰استخراج لکهی نفتی از آنالیز بافتی
 -9نتیجهگیری (

-4
شکل  -۰سگمنت سازی تصاویر الف آنالیز بافتی ترکید شده،

رادار

بعداز اجرای سگمنت سازی یههای بافتی ،سگمنتها برای
عوارض مختلف ارزش عددی متفاوتی را نشان میدهند که منجر
به تما یز عوارض مختلف از یکدیگر خواهند شد.
آستانهگذاری معیارهای بافت برای شناسایی لکههای نفتی.
 >1.05انتروپی >2.19
 >1.05همبستگی >2.19
 >1.05همگنی >2.19
 >1.05کنتراست >2.19
 >1.05ناسازگاری >2.19
 >1.05واریانس >2.19
1.95> ASM <1.19
آستانهگذاری معیارهای شئگرا با استفاده از تصاویر رادرا
 >۰.1۰برید شکل >1.19
 >1برید روشنایی >2.0
 >01.0۰نسبت طول به عرض >1
 >۰.۰0برید فشردگی >1.55
 >05.1۰میانگی >01.0
 >۰501تعداد پیکسل >1۰9۰
نتایج حاصل از طبقهبندی معیارهای بافت و رادار در شکل  ۰و9
ارائه شده است.
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شکل  -9استخراج لکهی نفتی از تصویر رادار

-4ارزیابی دقت طبقهبندی
با توجه به اینکه هیچ طبقه بندی تا زمانیکه دقت آن مورد
ارزیابی قرار نگرفته است ،قابل استناد نیست لذا برای اطمینان از
صحت طبقهبندی اقدام به ارزیابی دقت طبقهبندی میشود
) .(Anderson etal, 1976دقت طبقهبندی بیانگر سط
اعتماد به نقشهی استخراج شده از تصاویر ماهوارهای است .یکی
از شاخ های بسیار مهم برای ارزیابی دقت طبقهبندی تصاویر
ماهوارهای ،شاخ برید کاپاست .شاخصی است برای اندازه-
گیری صحت طبقهبندی براساس تفاوت بی صحت واقعی در
ماتریس خطا و تغییرهای صحت که بوسیلهی مجموع سطر و
ستون نشان دادهشده است .شاخ  Kدر واقت شاخ معرف
اختالف بی توافق واقعی در دادههای مرجت و یش طبقه بندی
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کننده خودکار و توافق احتمالی بی دادههای مرجت و طبقهبندی
کننده تصادفی است که براساس رابطهی ( 11تعریف میشود.
(11
احتمال توافق(/1-احتمال توافق (-دقت مشاهده شده =K

الگوریتمهای آنالیز بافتی میتواند ابزار بسیار مناسبی جهت
کشف و شناسایی آلودگیهای نفتی در هر زمان و هرگونه
شرایط آ و هوایی باشد .همچنی ای اطالعات میتواند
جایگزی مناسبی برای مطالعات میدانی در مناطق وسیت و
گسترده باشد.

در مواردی که توافق حقیقای (مشااهده شاده باه یاش و توافاق
احتمالی به صفر نزدیش شود .مقدار  Kبه یش نزدیش میگردد که
ای حالت ایدهآل است.
درای تحقیق جهت استخراج دقت طبقهبندی تصاویر راداری بعد
از اجرای آنالیزهای بافتی و طبقهبندی شئگرا از برید کاپا
استفاده شد .تعدادی از سگمنتهایی که لکههای نفتی را نشان
میدادند بصورت تصادفی انتخا و همچنی تعدادی سگمنت نیز
برای پیکسلهای آ انتخا شدند و سپس سگمنتهای انتخا
شده برای عوارض که شامل چندی پیکسل بودند به کل تصویر
طبقه-بندی شده تعمیم دادهشدند و دقت طبقهبندی لکهی نفتی
با کمش آنالیزهای بافتی و تصویر رادار به ترتید  2.11و 2.9۰
برآرود گردید همانطورکه توبی داده شد هرچه ای عدد به یش
نزدیکتر باشد دقت طبقهبندی با تر خواهد بود.
-4نتیجهگیری
نتایج حاصل از تحقیق نشان داد که تصاویر راداری سنتینل1-
ابزار مناسبی برای پایش آلودگیهای در سط وسیعی مانند
خلیج فارس است و همچنی ای تصاویر به دلیل قابلیت دید
در شد ابزار مناسبی برای پایش آلودگی لکههای نفتی هستند
که پو ریزاسیونهای راداری که دارای جهتی مخالف در
ارسال و دریافت امواج هستند توانایی شناسایی پدیدههایی که
دارای بازپراکنش سطحی هستند مانند لکههای نفتی را ندارند.
همچنی اجرای آنالیزهای بافتی روی تصاویر راداری با
پو ریزاسیون عمودی-عمودی نشان داد که ویژگیهای بافتی
تصاویر راداری جهت شناسایی لکههای نفتی بسیار کاربردی
است .بخصوص هنگامیکه نتایج آنالیزهای بافتی با هم ترکید
شدند ،لکههای نفتی به آسانی آشکارسازی شدند و با الگوریتم
شئگرا که در مقایسه با الگوریتمهای طبقهبندی مانند ماشی
بردار پشتیبان ،حداکثر احتمال و نزدیکتری همسایه که برپایه-
ی اطالعات طیفی تصاویر را طبقهبندی میکنند دارای اهمیت
با یی است و دقت طبقهبندی را با توجه به ادغام اطالعات
مکانی و طیفی بصورت همزمان با میبرد .با توجه به ای
نتایج میتوان گفت دادههای راداری سنجش از دور با کمش
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