
 Image Enhancementکتاب مقدمه ای بر پردازش تصاویر رقومی :  8فصل 

 

( هر پیکسل را با توجه به ویژگی های پیکسل BVرای تقویت تصویر، ارزش روشنایی)بعملگرهای مورد استفاده 

 های همسایه تعدیل می کنند.

 (Image Reduction and Magnificationکاهش دادن )کوچک کردن( و بزرگ نمائی تصویر )

 (Image Reduction) کوچک نمایی تصویر

دیدی کلی و یکپارچه از تصویر به دست می دهد. کل تصویر را به طور همزمان می توان مشاهده کرد. بیشتر نرم 

پیکسل را روی صفحه نمایش نشان دهند. در مواردی که نیاز  1024*  1024افزارهای سنجش از دور قادرند تنها 

به صورت یکپارچه مشاهد شود از تکنیک های کوچک سازی تصویر استفاده می شود. نحوه  است تا تمام تصویر

کار به این صورت است که با جذف یک سری از پیکسل ها به صورت منظم، اندازه تصویر اولیه کوچک تر می شود 

کیک ناسب با قدرت تفتا بتوان آن را یکجا در صفحه نمایش مشاهده کرد. به عبارت دیگر تعدادی از پیکسل ها )مت

مانیتور( به صورت سیستماتیک انتخاب و نمایش داده می شوند. میزان اطالعات نمایش داده شده در تصویر 

تعداد سطر یا ستون هایی است که به طور  Mخواه بود.   M/21کوچک سازی شده نسبت به تصویر اولیه، 

در نظر بگیریم، ستون ها و ردیف  2را  Mمثال اگر به طور سیستماتیک برای نمایش پیکسل ها انتخاب می شوند. 

ها به طور منظم یک در میان حذف می شوند و پیکسل های باقیمانده نمایش داده می شوند. در این صورت تصویر 

 0.015624در نظر گرفته شود، این نسبت به  M ،8اگر ( تصویر اولیه را نمایش خواهد داد. 21/2) 0.25حاصل شده 

 د( می رسد.درص 1.5625)

 

 

 



 

 ( = زوم کردنImage magnification: ) بزرگ نمائی تصویر

پیکسل می شود.  m*mجهت بهبود مقیاس تصویر به کار می رود. هر پیکسل در تصویر اولیه جایگزین یک بلوک 

نها تهمه این پیکسل ها ارزش روشنایی یکسان خواهند داشت. به عبارتی در تصویر اولیه اگر هر پیکسل تصویر 

پیکسل از صفحه   2Mیک پیکسل از صفحه نمایش را اشغال می کند، در تصویر بزرگنمائی شده، هر پیکسل تصویر 

 = فاکتور بزرگنمائی یا کوچک نمائی(. )شکل روبه رو( Mنمایش را اشغال خواهد کرد. )

 

 

 Transect (Spatial Profile)برش عرضی )پروفایل مکانی( : 

رضی می توان پیکسل های بین دو نقطه خاص را به صورت خطی برش داد و پروفایل آن را با استفاده از برش ع

نمایش داد. این خط می تواند افقی، عمودی و یا قطری باشد. هدف این عملگراستخراج ارزش روشنایی) یا ویژگی 

وشنایی تغییرات درجه ردیگر مانند انعکاس و ...( تعدادی از پیکسل در یک فاصله مشخص می باشد. به این ترتیب 

 شناسایی می شود.   خاص در یک فاصله مشخص و مربوط به محدوده ای 



 

 

 (Spectral Profilesپروفایل طیفی )

تعداد  Xاستخراج طیف کامل درجه روشنایی در چند باند برای یک پیکسل خاص. در یک پروفایل طیفی، محور 

برای هر باند نشان می دهد. کارآیی و سودمندی پروفایل طیفی درجه روشنایی یا رفلکتنس را  Yباندها و محور 

به کیفیت اطالعات داده های طیفی وابسته است. این پروفایل ها اطالعات کمی )عددی( درباره ویژگی های طیفی 

 پدیده های مورد مطالعه بدست می دهد.                       

قرمز طیف و انعکاس باال در ناحیه مادون قرمز نزدیک  چمن زمین گلف : جذب کلروفیل در بخش آبی و –  

( نیز باال است. باند های 2.08-2.35و  1.55-1.75میکرون(. رفلکتنس در باندهای مادون قرمز میانی) 1)اطراف 

میکرون مشهود است. انعکاس زمین های ماسه ای در محدوده  1.9و  1.4جذبی آب اتمسفری در محدوده های 

و روشن دیده می شود. انعکاس نواحی مسکونی در محدوده مرئی کمتر است و خاکستری دیده مرئی باال است 

می شود. آب از محدوده مرئی به سمت مادون قرمز نزدیک و میانی، انرژی بیشتری جذب می کند)جذب از 

  محدوده مرئی به سمت مادون قرمز افزایش می یارد(.



 

 

 (Contrast Enhancementافزایش کنتراست )

نزدیک بوده میزان انعکاس دو ماده در یک طول موج خاص)بویژه در محدوده های  -1:  عوامل کاهش کنتراست

ویژگی فرهنگی : استفاده از مصالح موجود در محیط در ساخت سکونتگاه  -2مرئی، مادون قرمز نزدیک و میانی(. 

 0 -255آن)تفکیک رادیومتریک(.  و اشباع شدن Detectorحساسیت  -3ها)در کشور های در حال توسعه(.    

لندست : در بعضی موارد ممکن است این محدوده برای ثبت انرژی رسیده از سطح زیر سنجنده کافی  TMبرای 

از تمام این محدوده نباشد و به این صورت اشباع شود که منجر به کاهش کنتراست می شود. ولی در اغلب موارد 

نیک هایی می توان از تمام این محدوده استفاده کرد و کنتراست تصویر را استفاده نمی شود. با استفاده از تک

 افزایش داد. 

 (Nonlinearغیر خطی ) -2(  Linearخطی ) -1دو تکنیک برای افزایش کنتراست : 

 Linear Contrast Enhancement (Contrast Stretching)افزایش کنتراست خطی )بسط تباین خطی( : 1- 

 . Detectorجه روشنایی اولیه تصویر جهت استفاده از تمام محدوده حساسیت رادیومتریک بسط یا کشیده در



 minimum – maximum contrast stretchحد اکثر :  –بسط تباین حداقل  -1

ه تمام کار رود. زیرا وقتی ک بهتر است که افزایش کنتراست خطی با هیستوگرام گوسین یا نزدیک به گوسین به

، محدوده نسبتا باریکی از هیستوگرام و تنها شودی جمع م)در یک محدوده طیفی محدود( کجا روشنایی ی درجات

 یک مد ظاهر می شود.

 

 in BV     . درجه روشنایی اولیه =kquant (  255= درجه روشنایی حداکثر.) 

 

 Percentage linear and standard deviation contrastبسط تباین خطی درصدی و بسط تباین انحراف معیار :  -2

stretching 

ابتدا درصد مشخصی از پیکسل ها در دو طرف میانگین هیستوگرام تصویر اولیه انتخاب می شود. این درصد می 

(. به عنوان مثال  Sd = %68 , ±2 Sd = %95.4 , ±3 Sd = %99.73 1±تواند بر درصد انحراف معیار منطبق باشد)

انحراف معیار  ±1باشد، اعمال  max=  105و  min=  4و  15.76و انحراف معیار  27.3یانگین درجه روشنایی اگر م

پیکسل ها در این محدوده واقع شده اند. برای بسط  %68را بدست می دهد.  max= 43و  min=  12به تصویر 

در نظر  255،  44-255کسل های ، صفر درنظر گرفته می شوند، پی 0 -11پیکسل های تباین خطی به این روش 

بسط داده  255، از صفر تا  12-43انحراف معیار از میانگین یعنی  ±1گرفته می شوند و پیکسل های محدوده 

 می شوند. 

 Piecewise linear contrast stretchبسط تباین تکه ای :  -3

شود. در این روش کاربر برای افزایش روش استفاده می دارای توزیع گوسین نباشد از این  وقتی که هیستوگرام

بسط می دهد.  0 -255کنتراست یک پدیده خاص، محدوده ای از درجه روشنایی تصویر را انتخاب می کند و بین 

  در نظر گرفته می شوند. 255پیکسل هایی که خارج از این محدوده قرار می گیرند، صفر یا 



 

 

 Nonlinear Contrast Enhancementافزایش کنتراست غیر خطی : -2

یکی از کارآمد ترین روش های غیر خطی، معادله هیستوگرام است. معادله هیستوگرام بیشترین میزان افزایش 

کنتراست را روی محدوده ای از درجه روشنایی که بیشترین فراوانی را در تصویر دارد اعمال می کند. به طور 

 یلی تیره تصویر که مربوط به دنباله های هیستوگرام دارااتوماتیک کنتراست قسمت های خیلی روشن یا خی

توزیع نرمال است، کاهش می یابد. معادله هیستوگرام با سایر روش های افزایش کنتراست تفاوت دارد. زیرا داده 

ها بر اساس هیستوگرام فراوانی تجمعی شان از نو در تصویر توزیع می شوند)منظور از داده ها درجه روشنایی 

ل ها است(. در تصویر جدید بعضی از پیکسل ها که در تصویر اولیه درجه روشنایی متفاوتی داشتند، ارزش پیکس

یکسانی می گیرند. از طرفی درجات روشنایی دیگری که خیلی به هم نزدیک بودند، کنتراستشان افزایش می یابد. 

ه اسب باشد. اما ممکن است رابطه بین درجبنابر این این روش می تواند برای بهبود بصری سازی جزئیات تصویر من

روشنایی و ساختار تصویر تغییر کند. بنا بر موارد ذکر شده، از تصاویری که معادله هیستوگرام رو آنها اعمال شده 

 است، برای استخراج اطالعات بافت و اطالعات بیوفیزیکی کمتر استفاده می شود. 

ده به مقیاس لگاریتمی است. این روش بیشترین تاثیر را روی روش دیگر برای بسط تباین غیر خطی، بردن دا

درجه روشنایی تاریک ترین قسمت های هیستوگرام اولیه می گذارد. استفاده از روش لگاریتم معکوس، درجه 



انتخاب روش و الگوریتم افزایش کنتراست، بستگی به  –روشنایی قسمت های روشن تصویر را تقویت می کند. 

افزایش کنتراست شدید می  –ام اولیه و عناصر و پدیده های مورد عالقه کاربر در تصویر دارد. ماهیت هیستوگر

صویر به صری تافزایش کنتراست معموال برای بهبود تفسیر ب –تواند منجر به از دست رفتن اطالعات مفید شود. 

 وصیه نمی شود.کار می رود و برای استفاده در طبقه بندی و کشف تغییرات و تحلیل های دیگر ت

 Band Rationing     (TM/B3TMB4)نسبت گیری باندی 

گاهی اوقات درجه روشنایی دو پدیده یکسان به دلیل تاثیر شرایط محیطی مانند جهت، شیب، سایه یا تغییرات 

فصلی زاویه و شدت انرژی خورشید، به صورت متفاوت در تصویر ثبت می شود. نسبت گیری طیفی بین باندهای 

 255تا  255/1لف می تواند تاثیر این عوامل را کاهش دهد. خروجی نسبت گیری باندی، تصویری با ارزش مخت

با استفاده  1تا  255/1زیر استفاده می شود. مقادیر  از فرمول های 0-255خواهد بود. جهت تبدیل آن به مقیاس 

 قرار می گیرند :  1 -128بین زیر فرمول از 

 

 قرار می گیرند.  255تا  128بین  زیر فرمولبا استفاده از  255تا  1و مقادیر بین 

 

( و Optimum Index Factorبرای انتخاب باند های بهینه جهت نسبت گیری می توان از فاکتور شاخص بهینه )- 

 بتهر چقدر همبستگی بین دو باند کمتر باشد، اطالعات بیشتری از نس  -        شاخص شفیلد استفاده کرد. 

 ین آن دو حاصل می گردد.گیری ب

– Red/InFrared .اطالعات مربوط به پوشش گیاهی :  

Mid-InFrared NearInFrared/ ( آشکارسازی اراضی نمکزار :Salt marsh) 

Red/Thermal InFrared اطالعات مربوط به ستون آب و ساختار شهری : 

 

 (Spatial Filteringفیلتر گذاری مکانی )

یر سنجش از دور فراوانی یا تکرار مکانی )درجات روشنایی در تصویر( است. فراوانی مکانی یکی از ویژگی های تصاو

ک اگر ی .تعداد یا میزان تغییرات درجات روشنایی در واحد فاصله برای یک بخش خاص از تصویرعبارت است از : 

ته ناحیه با فراوانی کم شناخ ناحیه خاص از تصویر دارای تغییرات کمی از نظر درجات روشنایی باشد، به عنوان یک



(. برعکس اگر درجات روشنایی در فواصل کوتاهی تغییر کنند، آن ناحیه به عنوان یک Low Frequencyمی شود )

 (. High Frequencyناحیه با فراوانی زیاد شناخته می شود )

 ود :فراوانی مکانی درجات روشنایی در تصاویر با دو رویکرد می تواند تقویت یا تضعیف ش

1- Spatial Convolution Filtering  فیلتر گذاری مکانی حلقه ای( : در این رویکرد پیکسل های اطراف یک پیکسل(

خاص ماسک می شوند. این روش ها برای تقویت درجات روشنایی با فراوانی پایین یا باال و همچنین برای تقویت 

 .(Low-pass, High-pass, Edge enhancement)و آشکارسازی لبه مناسب اند

2-Fourier Analysis  آنالیز فوریه( : در این رویکرد با استفاده از توابع ریاضی، تصویر به اجزاء با فراوانی مکانی(

 مختلف، تفکیک می شود. در واقع گروه های خاصی از درجات روشنایی تقویت می شوند. 

Spatial Convolution Filtering ر تصویر خروجی بر اساس پیکسل های همسایه : درجه روشنایی یک پیکسل د

آن در تصویر ورودی تعیین می شود. پیکسل های همسایه معموال وزن دهی می شوند. این فرآیند فیلتر گذاری 

 ( گفته می شود. Two-dimensional convolution Filteringحلقه ای دو بعدی )

1- Low- Frequency or Low- pass با فراوانی زیاد را نادیده می گیرند. به عبارتی تصویر  : این فیلترها جزئیات

را هموار می کنند. به طور کلی این نوع فیلتر ها برای کاهش نویز مناسب اند. فیلتر میانگین ساده ترین این نوع 

 Salt and(  می کند، برای حذف نویز فلفل نمکی )Smoothکه تصویر را هموار)فیلتر میانگین از فیلتر ها است. 

Pepper که به طور متناوب توسط سیستم های سنجش از دور ثبت می شود مفید است. اگرچه باعث تار شدن )

تصویر می شود. بویژه در لبه اشیاء با افزایش اندازه کرنل، میزان تار شدگی بیشتر می شود. جهت کاهش تار 

ل، وزن های متفاوتی نسبت می شدگی تصویر فیلتر هایی توسعه داده شده است که به پیکسل های داخل کرن

برای دو ردیف و  3*3از کرنل در استفاده  -دهد )در حالت ساده وزن پیکسل ها یکسان در نظر گرفته می شود(. 

 -1دو ستون مربوط به حاشیه های تصویر نمی توان عمل فیلتر گذاری را انجام داد. برای این منظور می توان : 

 -2یک ردیف گسترش داد. برای این منظور ستون یا ردیف مرزی تکرار می شود. تصویر را به اندازه یک ستون یا 

ی در محیط های ترکیب –تکرار میانگین درجه روشنایی ستون یا ردیف مرزی که فیلتر روی آن اعمال شده است. 

محدوده( و ناهمگن مانند محیط شهری که دارای درجات روشنایی با فراوانی زیاد )تعدد درجات روشنایی در یک 

 نتایج بهتری بدست می دهد.  High-passهستند، استفاده از فیلتر های 

)نویزی که هیچ ارتباطی به صحنه  Shot noise( :  این فیلتر برای حذف نویز تصاویر بویژه Medianفیلتر میانه )

یلتر ف ستفاده می شود)تصویر برداری ندارد( مناسب است. برای ایجاد فیلتر میانه فقط از ارزش اولیه پیکسل ها ا

 نگین چون از تمام پیکسل ها استفاده می کند، می تواند برای آنها وزن نیز در نظر بگیرد(.میا



جزئیات کوچک حذف می  -2مرزها جا به جا نمی شوند.  -1مزایای فیلتر میانه در مقایسه با فیلتر های وزن دار : 

یک فیلتر میانه استاندارد باید بعضی خطوط که باریک  -.   شوند و مناطق بزرگ درجه روشنایی یکسان می گیرند

 تر از نصف عرض کرنل هستند و همچنین منحنی ها و کنج های کوچک را حذف کند.

Edge Preserving median filter  .برای : )فیلتر میانه حفظ لبه( : این فیلتر گوشه ها و لبه ها را حفظ می کند

 گوشه ای کرنل استفاده می کند. تعیین میانه فقط از پیکسل های

 

: این فیلترها تنها برای تحلیل بصری هستند و برای استخراج اطالعات بیوفیزیکی فیلترهای مینیمم و ماکزیمم 

 کاربرد ندارند.

Olampic Filter  پیکسل  9به جای اینکه از همه  3*3: این فیلتر تعدیل شده فیلتر میانگین است. در یک کرنل

ها  Shot noiseاز بیشترین و کمترین ارزش ها، میانگین گیری می کند. این فیلتر برای حذف بیشتر  استفاده کند،

 مناسب است.

Adaptive box filter  .دو نمونه از این نوع فیلتر ها : برای حذف نویز از تصاویر رقومی کاربرد و اهمیت زیادی دارد

 .در ادامه می آید

، پیکسل وسط اگر  3*3( : در یک کرنل Shot noise)  remove random bit errorفیلتر حذف خطای تصادفی  -1

ظر گرفته می شود. در ن bit errorپیکسل اطرافش انحراف داشته باشد،  8انحراف معیار از میانگین  2تا  1به اندازه 

)سازگار( گفته  Adaptive( جایگزین آن می شود. به این دلیل پیکسل 8اگر اینگونه باشد میانگین جعبه )میانگین 

می شود که از انحراف معیار کرنل استفاده می کند، نه از انحراف معیار کل تصویر. با استفاده از این فیلتر حتی 

ها در نواحی ای که واریانس کمی دارند، حذف می شوند. اما داده های معتبر و صحصح در  Bit errorکوچک ترین 

 شوند.لبه های تیز و گوشه ها جا به جا نمی 

: این فیلتر ها برای هموار کردن داده های نویز دار )حذف نویز پیکسل هایی که   Smooth noisy dataفیلتر -2

ند. . تصاویر با نویز زیاد را تصحیح می کاستفاده می شوند مربوط به صحنه تصویر برداری هستند، ولی نویز دارند(

ابتدا انحراف معیار کل تصویر محاسبه  Sigmaست. در فیلتر توسعه داده شده ا Sigmaاین فیلتر بر اساس فیلتر 

، میانگین پیکسل هایی که در فاصله انحراف استاندارد ثابتی از پیکسل مرکزی  3*3 می شود، سپس در پنجره



قرار دارند، جایگزین ارزش پیکسل مورد نظر )پیکسل مرکزی( می شود. این فیلتر )فیلتر هموار ساز داده های نویز 

( بسیار کارآمد است. عالوه بر آن جزئیات کوچک را حذف نمی Speckle( برای کاهش لکه های تصاویر راداری )دار

 کند.

 این دو فیلتر می توانند با هم ترکیب شوند تا هم خطاهای تصادفی و هم داده های نویز دار تصحیح شوند.

2-High- Frequency or High- pass  :تغییرات کند و تدریجی داردند حذف می کند.  این فیلترها عناصری را که

در عوض عوارض با فراوانی زیاد )تغییرات زیاد درجات روشنایی( را تقویت و بارزسازی می کنند. با استفاده از این 

= درجه روشنایی  5BV  ,  (pass-Low= خروجی فیلتر پایین گذر ) outLFF,5فرمول می توان آن را محاسبه کرد : 

 ی .پیکسل مرکز

 

نسبتا باریکی هستند. بنابر این خروجی آنها برای تحلیل بصری باید بسط این فیلترها دارای هیستوگرام شدت -

که لبه ها را تیز و برجسته می کند می تواند با استفاده از ماسک  High-passفیلتر های -کنتراست داده شود.    

 های رو به رو ایجاد شود. 

 

مین های مرطوب و پدیده های شهری به آسانی توسط این فیلتر ها تشخیص داده می فواصل بین آبهای آزاد، ز-

 شود. همچنین بعضی ساختارهای شهری مانند خیابان ها و ساختمان ها تقویت و نمایان می شوند.

3-Edge Enhancement   )لبه ها را می توان  با تکنیک های بارز سازی خطی یا غیر)فیلتر های بارز ساز لبه : 

 خطی ، تقویت کرد.

Linear edge enhancement  )از فیلتر های زیر می توان برای بارزسازی خطی لبه )بارز سازی خطی لبه :

 استفاده کرد :

)تفاضل جهتی اول( : خروجی این روش تقریبا همان مشتق اول بین پیکسل  Directional First Differenceروش -1

فاضل اول، محاسبه اختالف هر پیکسل با پیکسل همسایه اش در جهات افقی، های همسایه خواهد بود. منظور از ت



عمودی و قطری است)در هر جهت تنها یک پیکسل(. جهت مثبت شدن پیکسل های با مقدار منفی)در نتیجه 

در خروجی این فیلتر پیکسل هایی که لبه ها را تشکیل می  جمع می شود. 127اعمال الگوریتم(، نتیجه تقاضل با 

 می شوند و به این ترتیب بارز سازی می شوند. maxیا  minهند، د

جهت آشکارسازی لبه ها، بر اساس ناهمواری سطح و زاویه تابش در لحظه تصویر برداری نیز فیلترهایی توسعه -

 داده شده است.

( ظاهر می plastic shaded-relief: خروجی این فیلتر به شکل سایه های برجسته نرم) Embossفیلتر بارز سازی  -2

 شود. به این معنی که اگر سایه های تصویر به سمت بیننده باشد، درک بصری آن راحت است. 

3-Compass gradient mask   در این فیلتر یک جهت خاص وزن بیشتری می گیرد)یک جهت کرنل(. مجموع :

یی خاص طراحی شود. پیکسل مرکزی . این فیلتر می تواند برای جهات جغرافیااوزان در ماسک گرادیان صفر است

 هایکرنلمی گیرد. مثال هایی از این فیلتر برای جهات شمال و شمال شرقی در  -2در همه این فیلتر ها وزن 

 آمده است. زیر

 

( : این فیلتر یک مشتق دوم از تصویر است. تفریق خروجی این فیلتر از Laplacianفیلتر بارز سازی الپالسین ) -4

با افزایش کنتراست در ناپیوستگی ها، لبه ها را تیز می کند. این فیلتر معموال نقاط، خطوط و لبه ها  تصویر اولیه

را برجسته می کند و مناطق هموار و همگن را هموارتر می کند. خروجی این فیلتر نسبت به دیگر فیلترهای 

ست.جزئیات قابل توجهی از ساختارهای ا High-passآشکارساز لبه، طبیعی تر به نظر می رسد. این فیلتر از نوع 

 شهری و مناطق باتالقی را نمایش می دهد.

Nonlinear edge enhancement  : این نوع فیلترها از ترکیب غیرخطی پیکسل ها استفاده می کند. فیلترهای زیر

 از این نوع اند.

1-Sobel Edge Detection   بدست می آید.  زیر)فیلتر تشخیص لبه سوبل( : بر اساس رابطه 



 

X   مجموع =BV  های ستون سوم )منهای( مجموعBV .های ستون اول 

Y  مجموع =BV  های ردیف اول )منهای( مجموعBV .های ردیف سوم 

 

 وزن ستون اول و ردیف سوم منفی در نظر گرفته می شود. 3*3در واقع برای اعمال این فرمول در کرنل 

راف عوارض نواحی روستایی و اشیاء بزرگ در محیط شهری بسیار مناسب این فیلتر برای تشخیص لبه های اط

 ( بسیار مناسب است.Edge Mapsاست. برای تهیه نقشه های لبه )

2-Robert edge detector   استفاده می کند. 3*3)فیلتر کاشف لبه روبرت( : این فیلتر از چهار پیکسل کرنل 

 ها مشخص شده است. موقعیت این چهار پیکسل در فرمول و ماسک

 

 

را در محل پیکسل محاسبه می کند. ارزش خود  BV: این فیلتر شیب   Kirsck Nonlinearفیلتر آشکارساز لبه -3

 پیکسل در محاسبات استفاده نمی شود. از اطالعات پیکسل های اطراف استفاده می کند.

 فیلتر هایی برای تشخیص عوارض خطی :

Mask Z شرقی(. -که دارای جهت افقی در تصویر هستند آشکار می سازد)غربی : این فیلتر خطوطی را 

 



  Mask AA  درجه از شمال شرقی به جنوب غربی کشیده شده آشکار می سازد. 45: خطوطی را که با زاویه 

 

Mask BB جنوبی(. -: خطوط عمودی تصویر را آشکار می کند)شمالی 

 

Mask CC  شمال غربی به جنوب شرقی کشیده شده آشکار می سازد.درجه از  45: خطوطی را که با زاویه 

 

 

 (The Fourier Transformتبدیل فوریه )

اگر  با فراوانی مکانی مختلف تفکیک می کند.تحلیل فوریه یک تکنیک ریاضی است که تصویر را به چند مولفه 

می تواند بوسیله مجموع  F(x)بع در نظر بگیریم،  تئوری فوریه بیان کننده این است که هر تا F(x)یک تابع پیوسته 

سری های عبارات سینوسی با فراوانی های مکانی مختلف، نمایش داده شود. این عبارات می تواند بوسیله تبدیل 

 فوریه بدست آید.

خروجی تبدیل فوریه چه چیزی را نمایش می دهد؟ این خروجی شامل اطالعات مکانی مربوط به فراوانی مکانی 

(Spatial frequency( تصویر اولیه می باشد که طیف فراوانی )Fourier Spectrum.نامیده می شود ) 

 F(u , v)  .تبدیل فوریه = 

 

مولفه های با فراوانی مختلف را در تصویر نشان می دهد. متغیر قدر مطلق تبدیل فوریه اندازه های بزرگ و جهت 

Ф د که در نمایش تبدیل فوریه، اطالعات فاز نادیده اطالعات مربوط به فاز را در تصویر نمایش می دهد. هر چن

گرفته می شود ولی بدون آن نمی توان تصویر اولیه را بازیابی کرد. تصویر قدر مطلق فوریه )بزرگنمائی شده( با 



برای  F(0,0)فراوانی مکانی)تغییرات مکانی( را نشان می دهند. در این تصویر  vو  uمرکز تصویر مقارن است و 

( دارد. Low-Frequencyیر تنظیم می شود. این بدان معنا است که مرکز تصویر فراوانی مکانی پایینی )مرکز تصو

یعنی مرکز این تصویر از نظر درجه روشنایی یکنواخت است. به عبارتی مرکز این تصویر قدر مطلق اجزاء با کمترین 

رکز تصویر به اطراف افزایش می یابد)تغییرات ( را نشان می دهد. فراوانی مکانی از مLowest-Frequencyفراوانی )

تصویر سمت راست نتیجه تبدیل فوریه تصویر سمت چپ است. تجمع پیکسل درجه روشنایی افزایش می یابد(. 

 ( در مرکز است. Low-frequencyهای با درجات روشنایی باال در  مرکز نشان دهنده فراوانی پایین )

 

(، همه اطالعات مربوط به تصویر اولیه را F(u,v))ر مطلق روی آن اعمال نشده تصویر مربوط به تبدیل فوریه که قد

در بر دارد. این تصویر امکان تحلیل و دستکاری تصویر را بر اساس فراوانی های مکانی آن فراهم می کند. این 

ر مثال برای ه طوتصویر می تواند برای بازیابی تصویر اولیه، فیلتر کردن و تصحیح رادیومتریک استفاده شود. ب

( می توان از تبدیل فوریه استفاده کرد. اگر الگوی نویزهای دوره ای تغییر Periodic noiseحذف نویز های دوره ای)

( معموال ترکیبی از Strippingنکند به آن نویز دوره ای ایستا یا ثابت گفته می شود. خطاهای نوار نوار شدگی )

انی و جهت این نویزها می تواند با توجه به موقعیت نقاط روشن در تصویر نویزهای دوره ای ثابت هستند.  فراو

تبدیل فوریه شناسایی شود. فاصله از نقاط روشن تا مرکز تصویر فوریه، متناسب با فراوانی نویز است. خطی که از 

است.  عمودنقاط روشن به مرکز تصویر تبدیل فوریه وصل می شود، همیشه بر جهت خطوط نویز در تصویر اولیه 

توابع سینوسی با بیشتر از یک فراوانی در یک جهت نوار نوار شدگی در تصاویر سنجش از دور معموال ترکیبی از 

یکسان است. بنابر این تبدیل فوریه چنین نویزی، شامل مجموعه ای از نقاط روشن است که به صورت خطی در 

( حذف نمی Simple Convolution maskای معمولی )یک جهت کشیده شده اند. خطاب نوار نوار شدگی با فیلتره

 شوند.

 

 

 



Spatial Filtering in frequency domain  : )فیلتر گذاری مکانی در دامنه فراوانی( 

با استفاده از تبدیل فوریه می توان اطالعات مربوط به فراوانی را مستقیما دستکاری کرد. این دستکاری می تواند 

بوسیله یک تصویر ماسک که فیلتر دامنه فراوانی نامیده می شود انجام تصویر اولیه  با تبدیل فوریه چند بعدی

شود. با این کار مولفه های با فراوانی مشخص تضعیف یا بلوکه می شوند. به صورتی که بخشی از طیف فراوانی، 

ست، یی مشخصی اکوچکتر یا حتی صفر می شود)به عبارتی بخش هایی از تصویر که دارای تغییرات درجه روشنا

فیلتر می شود(. سپس با محاسبه معکوس تبدیل فوریه طیف فراوانی دستکاری شده، تصویر فیلتر شده مکانی 

( تصویر اولیه Fast Fourier Transform) FFTبدست می آید. فیلتر گذاری مکانی در دامنه فراوانی شامل محاسبه 

( و معکوس کردن تصویر خروجی Low-passاص مانند ماسک کانولوشن )یک فیلتر مکانی خ FFTو ضرب آن در 

تئوری کانولوشن بیان می کند که کانولوشن دو تصویر برابر با ( است. IFFTبا استفاده از تبدیل فوریه معکوس )

ضرب تبدیل فوریه آنها در یکدیگر است. جهت فیلتر کردن تصویر، یک فیلتر مکانی معمولی که تبدیل فوریه روی 

( در تصویر تبدیل فوریه تصویر اولیه ضرب می شود. نتیجه یک تبدیل High-passیا   Low-pass) آن انجام شده

این خروجی، یک نسخه فیلتر شده از تصویر اولیه بدست می فوریه جدید است. محاسبه معکوس تبدیل فوریه 

  دهد.

 



 

 

ر . فقط زمانی که سایز فیلتوریه( کارآمدتر استغیر ف -برای کاربرد های معمولی فیلتر های کانولوشن )معمولی

مکانی)ماسک کانولوشن فیلتر معمولی( خیلی بزرگ است، روش فوریه کارآمدتر است. اگرچه با استفاده از روش 

های دامنه فراوانی)که با تبدیل فوریه انجام می شود( می توان فیلترهایی را روی تصاویر اعمال کرد که با دامنه 

های معمولی( به آسانی قابل انجام نیست. در نهایت با استفاده از تبدیالت فوریه می توان یک فیلتر مکانی)فیلتر

 دامنه فراوانی خاص طراحی کرد که مولفه های با فراوانی مشخص را از تصویر حذف می کند.

 

 Principle Component Analysisتحلیل مولفه های اصلی 

که داده های اولیه را به داده های کوچکتر تبدیل می کند)ابعاد داده ها را تحلیل مولفه های اصلی تکنیکی است 

کاهش می دهد( و تفسیر مجموعه متغیرهای ناهمبسته که بیشتر اطالعات داده های اولیه را در بر دارد، آسان تر 



شترین رتیب بیاین تحلیل بیشترین نسبت واریانس داده های اولیه و مولفه های بعدی به تمی کند. مولفه اول 

واریانس باقیمانده را محاسبه می کنند. در واقع مولفه اول دارای بیشترین واریانس است که عدم همبستگی داده 

 MNF (Minimumبرای کاهش ابعاد داده های فراطیفی مناسب است. برای مثال  PCAها را نشان می دهد. شکلی از 

noise fraction مانند )PCA  سازی و کاهش نویز داده های فراطیفی استفاده می شود. برای است که برای فشرده

و همچنین باندهای  3و  2و  1، یک تبدیل روی داده های چند طیفی همبسته به کار می رود)باندهای  PCAانجام 

همبستگی زیادی با هم دارند(. خروجی این تبدیل به صورت چند باند )کمتر از باندهای اولیه( است  TM 7و  5

را با بیشترین واریانس  PC1شکل زیر  مبستگی پایینی دارند و نسبت به باندهای اولیه واریانس بیشتری دارند.که ه

 نشان می دهد.

 

 

واریانس توزیع نقاط)درجه روشنایی پیکسل ها( شاخصی از همبستگی و کیفیت اطالعات مربوط به باندها است.  

ده بسیار کوچک از فضای دو بعدی)یاچند بعدی( جمع شده اگر همه نقاط داده )درجات روشنایی( در یک محدو

باشد، این داده ها اطالعات کمی بدست می دهد)به عبارتی شباهت پیکسل ها زیاد است که نشان دهنده کنتراست 

( برای تحلیل داده ها بهترین حالت نباشد. هدف از X 1X ,2ممکن است محورهای مختصات اولیه )پایین است(. 

،   2Xو  1X، انتقال و چرخش محورهای اولیه است. به طوری که درجات روشنایی روی محورهای  PCAاستفاده از 

از نو توزیع شوند. چرخش و انتقال این محورها به صورتی است که محور اول در   ’2Xو  ’1Xروی محورهای جدید 

( بر مولفه اول عمود PC2دوم ))اول( است. مولفه  PC1جهت بیشترین واریانس داده ها منطبق می شود که همان 

است. بنابر این محورهای اصلی بیضوی نقاط، مولفه های اصلی هستند. برای انتقال داده ها از محورهای اولیه به 

، باید ضرایب انتقال استخراج شود که به صورت تبدیل خطی انجام می شود. این تبدیل  PC2و  PC1محورهای 

ضرایب تبدیل با استفاده از اطالعات آماری طیفی اولیه استخراج می شود.  خطی از ماتریس کواریانس داده های

نرمال نشده بدست می دهد. در حالی که ماتریس  PCAاولیه محاسبه می شود. استفاده از ماتریس کوواریانس، 

شوند. نامیده می  Eigenvalueاستاندارد شده بدست می دهد. در ماتریس کوواریانس اعداد قطری  PCAهمبستگی، 



( را EigenVectorها تشکیل یک بردار ) Eigenvalueبقیه اعضای ماتریس صفر در نظر گرفته می شوند. مجموع 

برابر  Eigenvalueمی دهند که با استفاده از آنها درصد واریانس کلی برای هر مولفه اصلی محاسبه می شود. تعداد 

 همان مولفه ها هستند.ها  Eigenvalueبا تعداد باندهای اولیه است. در واقع 

مولفه ها چه چیزی را نشان می دهند؟ با محاسبه همبستگی هر یک از باندهای اولیه با هر یک از مولفه های 

 اصلی می توان تعیین کرد که هر باند با کدام مولفه مرتبط است.

 

 

 برای یک پیکسل خاص)با استفاده از همه باندهای اولیه(.  PC1چگونگی محاسبه 

در درجه روشنایی  (kpa)هر باند EigenVectorضرب  مجموع است از طریق PC1شنایی جدید که مربوط به درجه رو

 اولیه آن ها بدست می آید. 

 

یک واحد افزایش پیدا می کند و مولفه اصلی دوم ایجاد  Pاین فرمول بر همه پیکسل ها اعمال می شود. سپس 

مولفه ها از ماتریس کوواریانس، لحاظ می شود. برا مولفه اول در محاسبه واریانس  Pمی شود و به همین ترتیب . 

 و به همین ترتیب.  2، برای مولفه دوم 1

از چند مولفه اول که تقریبا همه واریانس داده ها را به خود اختصاص داده اند، می توان به جای همه باندها در 

پردازش به علت کاهش حجم داده ها می شود.  پردازش ها مانند طبقه بندی استفاده کرد.این باعث افزایش سرعت

PCA  که در آن( استانداردEigenValue  نسبت به )ها با استفاده از ماتریس همبستگی بدست می آیدPCA  غیر



در مواقعی که هدف تحلیل تغییرات در تصاویر چند زمانه است، استاندارد )استخراج شده از ماتریس کوواریانس( 

 استاندارد شده همه باندها در استخراج مولفه جدید وزن یکسان می گیرند.  PCAمناسب تر است. در 

بدون توجه به فصل  PC1نشان داد که  AVHRRاستخراج شده از تصاویر  NDVIتصویر  36برای  PCA)محاسبه 

برای  PCAتغییرات فصلی را نشان می دهد.  4و  3،  2های  PCهمبستگی دارد. در حالی که  NDVIسال با 

 نیز کاربرد دارد.( Change Detectionبرای  PCAیص خاک شور و غیر شور نیز مناسب است. تشخ

کاهش حجم داده ها به همراه حفظ اطالعات ارزشمند به صورتی که درجات روشنایی  PCAبه طور کلی : هدف 

 باشد)به عبارتی واریانس آنها زیاد باشد(.دارای بیشترین تفاوت ممکن  PCپیکسل ها در یک 

 

 شاخص های گیاهی

فتوسنتز : فرآیند ذخیره انرژی که در صورت وجود نور در برگها یا دیگر بخش های سبز گیاهان اتفاق می افتد. 

این فرآیند فتوسنتز است که تعیین می کند برگ و تاج پوشش گیاهی چگونه در تصاویر سنجش از دور ظاهر 

 شود. 

 ( :Palisade Mesophyll Cellsرچین مانند مزوفیل )تعامل نور مرئی با رنگدانه ها در سلول های پ

سلول های پرچین مانند نسبت به سلول های اسفنجی بزرگ تر هستند. اندازه سلول های پرچین مانند، 

-0.7میکرون است. مولکول های گیاهان سبز)رنگدانه ها( طول موج نور را در محدوده مرئی طیف ) 60*15*15

)قرمز( جذب می  0.66)آبی( و  0.43رنگدانه های کلروفیل نور را در محدوده میکرون( جذب می کنند.  0.35

میکرون )سبز( خیلی کم است. به همین دلیل گیاه سالم توسط چشم انسان  0.54کنند. ولی جذب در محدوده 

رنگدانه های دیگری در سلول های مزوفیل پرچین مانند وجود دارد که به دلیل فراوانی رنگدانه سبز دیده می شود. 

های کلروفیل، ماسک می شوند. مانند کاروتن های زرد و اگزانزفیل زرد کم رنگ که در ناحیه قرمز، جذب زیادی 

 0.55با در محدوده سبز )به مرکز نیز ممکن است در برگ وجود داشته باشد که غال Phycoerythrinدارند. رنگدانه 

نور را در محدوده سبز و قرمز با  Phycoyaninمیکرون( جذب دارد و آبی و قرمز را منعکس می کند. رنگدانه های 

میکرون جذب می کند و به آبی و مقداری از نور سبز اجازه انعکاس می دهد)ترکیب این دو  0.62مرکزیت حدود 

 را تولید می کند(. )آبی مایل به سبز(  Cyanرنگ 

 



 

 

به مقدار زیادی در برگ وجود دارد، رنگدانه های دیگر را ماسک می کنند. وقتی  bو  aبه دلیل اینکه کلروفیل نوع 

که گیاه پیر یا دچار استرس می شود رنگدانه های کلروفیل ممکن است ناپدید شوند. بنابر این کاروتن و دیگر 

نه دو محدوده طیفی بهیمی شود که برگ ها به رنگی غیر از سبز ظاهر شوند.  رنگدانه ها برجسته می شوند و باعث

میکرون است. محدوده اول با  0.63 -0.69و  0.45-0.52برای سنجش ویژگی ها جذبی کلروفیل، محدوده های 

جذب قوی کاروتن و کلروفیل مشخص می شود، در حالی که محدوده دوم با جذب قوی )تنها( کلروفیل مشخص 

شود. وقتی که گیاه دچار استرس می شود یا میزان کلروفیل آن کاهش می یابد، کمبود کلروفیل باعث کاهش می 

در باندهای جذبی کلروفیل می شود. چنین گیاهی انعکاس زیادی خواهد داشت)بویژه در محدوده سبز و قرمز 

در بخش مرئی طیف به استرس گیاه  طیف(. بنابر این ممکن است مایل به زرد دیده شود. در واقع افرایش انعکاس

مربوط می شود. تغییر انعکاس مادون قرمز مربوط به زمانی است که استرس گیاه به دلیل کمبود آب در برگ ها 

نانومتر در محدوده مرئی نشان  685-700و  535-640است. انعکاس طیفی برگ، استرس گیاه را ابتدا در محدوده 

 Blue shift ofجا به جایی لبه قرمز به آبی )نانومتر اتفاق می افتد که اغلب  700افزایش انعکاس نزدیک می دهد. 

the edge red ).نانومتر مشهود  650-700جابه جایی به سمت طول موج های کوتاه تر در محدوده  گفته می شود

 نانومتر مناسب است. 10است. برای تشخیص استرس گیاه، استفاده از باندهای باریک در حد 

 

 

 



 مل انرژی مادون قرمز با سلول های اسفنجی مزوفیل :تعا

میکرون افزایش می یابد. گیاه سالم انرژی مرئی  0.7-1.2در یک برگ سبز سالم، انعکاس مادون قرمز در محدوده 

در محدوده قرمز و آبی را برای عمل فتوسنتز جذب می کند.  اگر گیاهان انرژی مادون قرمز را نیز مانند انرژی 

بنابر این آن را انعکاس یا عبور ؟! ب کنند، آنگاه خیلی گرم می شوند و ماهیت پروتئین عوض می شودمرئی جذ

الیه اسفنجی مزوفیل مقدار انرژی مادون قرمز منعکس شونده را کنترل می کند. این الیه در زیر الیه می دهند. 

ی است. تبدیل و تغییر اکسیژن و دی پرچینی مزوفیل قرار دارد و ترکیبی از سلول ها و ذرات هوای بین سلول

اکسید کربن برای فتوسنتز و تنفس در اینجا اتفاق می افتد. در محدوده مادون قرمز نزدیک، گیاهان سبز سالم با 

درصد( دارند. انعکاس  5-10درصد( مشخص می شود و جذب کمی) 40-60درصد( و عبور باال) 40-60انعکاس باال)

میکرون( از برگها به دلیل پراکنش داخلی در دیواره های هوا بین سلول ها در داخل  0.7-1.2باالی مادون قرمز )

وجود دارد. در نتیجه محدوده طیفی بهینه برای  0.92-0.98برگ است. یک باند جذب بخار آب در محدوده 

 میکرون است.  0.74-0.9سنجش از دور در محدوده مادون قرمز نزدیک، محدوده 

برگها حدود  -1ج پوشش گیاهی سالم در مادون قرمز نزدیک انرژی زیادی منعکس می کند : دلیل اصلی اینکه تا

درصد  45-50 -2درصد از انرژی مادون قرمز میانی را از طریق مزوفیل های اسفنجی منعکس می کنند.  60-40

زایشی پدیده انعکاس اف باقیمانده از برگ ها عبور می کند و می تواند دوباره بوسیله برگهای زیر منعکس شود. این

شود. انعکاس مادون قرمز نزدیک در یک تاج پوشش بالغ و ( نامیده می Leaf additive reflectanceیا اضافی برگ)

پرپشت به دلیل عبور و انعکاس چند باره از سطح برگها، بیشتر از انعکاس آن از تاج پوشش پراکنده است. تغییر 

 گیاهان می تواند اطالعاتی درباره پیری یا استرس گیاه داشته باشد. در ویژگی های طیفی مادون قرمز در 

 

 



به طور کلی فتوسنتز گیاه سبز، جذب قوی کلروفیل در محدوده آبی و قرمز و افزایش قابل توجه انعکاس در 

 درصد انعکاس در محدوده مادون قرمز نزدیک را نشان می دهد. انعکاس مادون قرمز 0.76محدوده سبز و تقریبا 

نزدیک در برگ های پژمرده و پیر کاهش می یابد. اما اگر برگ درخت خشک شود باید انتظار داشت که انعکاس 

 در محدوده مادون قرمز نزدیک افزایش یابد. 

بین اندازه گیری های مختلف بیومس و رفتار طیفی در محدوده مادون قرمز نزدیک رابطه مستقیم وجود دارد. در 

 انعکاس در محدوده مرئی بویژه قرمز، رابطه معکوس وجود دارد.  حالی که بین بیومس و

: از پالت کردن باند قرمز و مادون قرمز نزدیک حاصل می شود. خطی که در این پالت  خاک خشک  خط خاک

( هم در محدوده قرمز و هم در محدوده Wet bare soilلخت مرطوب)خاک  -را به خاک مرطوب وصل می کند. 

( هم در محدوده قرمز و هم در Dry bare soilخاک لخت خشک ) -دیک انعکاس خیلی کمی دارد. مادون قرمز نز

تاج پوشش گیاهی بالغ در محدوده مادون قرمز نزدیک انعکاس  -محدوده مادون قرمز نزدیک انعکاس زیادی دارد. 

که انعکاس طیفی پیکسل زیاد ولی در محدوده قرمز انعکاس کمی دارد و آن را جذب می کند. این سبب می شود 

مربوط به تاج پوشش در جهت عمود بر خط خاک از آن دور شود. هر چه میزان بیومس افزایش یابد و پوشش تاج 

 -گیاهی بیشتر شود، موقعیت آن در فضای دو بعدی قرمز و مادون قرمز، از خط خاک دورتر می شود )شکل زیر

a .) 

( : در شروع فصل رشد در b)شکل  در طول دوره رشدرفتار طیفی پیکسل مربوط به زمین کشاورزی 

( قرار می گیرد که دارای انعکاس کم در محدوده قرمز و مادون قرمز moist bare soilمحدوده خاک لخت نمناک )

نزدیک است. بعد از ظاهر شدن محصول )جوانه زدن(، از خط خاک دور شده تا در نهایت به تاج پوشش کامل 

ن مرحله انعکاس مادون قرمز نزدیک زیاد و انعکاس قرمز کم می شود. بعد از درو کردن نزدیک می شود. در ای

محصول رفتار طیفی پیکسل ممکن است دوباره به خط خاک برسد اما شاید در شرایط خشک تر. از رابطه بین 

یک های انعکاس تاج پوشش در محدوده های قرمز و مادون قرمز نزدیک برای توسعه شاخص های گیاهی و تکن

 تخمین میزان بیومس استفاده می شود.



 

 

 تعامل انرژی مادون قرمز میانی با آب در مزوفیل اسفنجی :

بیشتر آب گیاه )برگ( در قسمت مزوفیل اسفنجی آن قرار دارد. بخش های مادون قرمز میانی، مادون قرمز  -

آب  -رباره میزان آب گیاه فراهم کند. حرارتی و مایکروویو غیرفعال طیف الکترومغناطیس می تواند اطالعاتی د

،  1.19،  0.97باند جذب عمده در ناحیه مادون قرمز نزدیک و میانی در محدوده های  5مایع موجود در اتمسفر 

میکرون دارای بیشترین نوسان در این محدوده  2.7میکرون دارد. باند جذب آب در  2.7و  1.94،  1.45

میکرون وجود دارد(. به هر حال  6.27ی در محدوده مادون قرمز حرارتی در است)همچنین یک باند جذب اینچنین

میکرون و میزان آب موجود در برگ گیاه رابطه ای قوی  1.3-2.5بین انعکاس در محدوده مادون قرمز میانی از 

باندهای میکرون بین  2.2و  1.6اوج انعکاس گیاه در محدوده مادون قرمز میانی در محدوده های  -وجود دارد. 

است. آب یک جذب کننده خوب برای انرژی مادون قرمز میانی است. بنابر این گیاهی که آب جذب آب اتمسفر 

(( انعکاس کمتری در این محدوده دارد. برعکس اگر رطوبت برگ Turgidityبیشتری داشته باشد)مملو و آماس )

دار آب گیاه در فضای هوای بین سلولی کاهش زمانی که مق -کم باشد انعکاس در این محدوده افزایش می یابد. 

ح انعکاس از سطیافت، پراکنش انرژی مادون قرمز میانی در بین دیواره های سلولی شدیدتر می شود، در نتیجه 

میکرون به تغییرات رطوبت گیاه حساس تر است)نسبت  2.1 -2.3و  1.5 -1.8محدوده های  -برگ بیشتر می شود. 

کاهش پیدا  %50در محدوده مرئی تا زمانی که درصد رطوبت به  -   مادون قرمز نزدیک(.به محدوده های مرئی و 



انعکاس برگ در محدوده مادون قرمز میانی با جذب الیه آب  -است)شکل زیر(. نکرده، انعکاس دچار تغییر نشده 

انی تابعی از میزان در حدود یک میلیمتر عمق رابطه معکوس دارد. بنابر این درجه جذب انرژی مادون قرمز می

بیشتر سیستم های سنجش از دور اپتیکال )به جز رادار( به  –کلی آب موجود در برگ و ضخامت برگ است. 

،  0.3 -1.3، در محدوده های  2.7و  1.94،  1.45خاطر وجود باندهای جذب آب اتمسفری در محدوده های 

  میکرون تصویر برداری می کنند. 2 -2.6، و  1.5 -1.8

 

 

 خص های گیاهی شا

اثرات خارجی  -2بیشترین حساسیت را به پارامترهای بیوفیزیکی گیاه داشته باشد.  -1یک شاخص گیاهی باید : 

مانند درجه تابش خورشید)زاویه خورشی(، زاویه دید و شرایط اتمسفری را برای سازگار شدن جهت مقایسه های 

مانند تغییرات پس زمینه تاج پوشش شامل توپوگرافی)شیب اثرات داخلی  -3زمانی و مکانی، مدل و نرمال کند. 

و جهت(، تغییرات خاک و تفاوت های گیاهان ثانویه یا چوبی)اجزائی که عمل فتوسنتز انجام نمی دهند( را نرمال 

)تابش  Apra( و LALبا برخی پارامترهای بیوفیزیکی قابل اندازه گیری مانند بیومس، شاخص سطح برگ) -4کند. 

 ه با فتوسنتز( قابل تطبیق باشد تا بتوان اعتبار و کیفیت آن را کنترل کرد.جذب شد

بیشتر شاخص های گیاهی از رابطه معکوس بین انعکاس در ناحیه مادون قرمز نزدیک و ناحیه قرمز مربوط به 

 گیاهان سبز سالم استفاده می کنند.



Simple ratio (SR) د قرمز به انعکاس در باند مادون قرمز نزدیک : نسبت انعکاس در باننسبت گیری طیفی ساده    

Nir

red
SR  

NDVI شاخص نرمال شده کسر پوشش گیاهی                                  

redNIR

redNIR
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NDVI  تقریبا معادلSR  است، با این تفاوت که درSR( خاک و پوشش گیاهی ،VS پراکنش ندارند. در واقع )

NDVI  تبدیلی غیر خطی ازSR  .است 

کاهش نسبی بسیاری از اشکال نویزها)اختالف روشنایی خورشید، سایه ابر، برخی اثرات تضعیف  -NDVI  :1 زایام

 -2اتمسفری و برخی متغیرهای توپوگرافی( که در تصاویر چند باندی مربوط به زمان های مختلف وجود دارد. 

 تغییرات فصلی رشد و فعالیت گیاه را می توان پایش نمود.

که غیر خطی است می تواند تحت تاثیر نویزهای اضافه شونده مانند رادیانس مسیر به این خاطر  -1:  معایب

مشکل مقیاس گذاری به خاطر سیگنال های اشباع شده. در شرایطی که حجم بیومس  -2اتمسفری قرار گیرد. 

ن قائل شود. عکس ایزیاد باشد، این شاخص اشباع می شود و نمی تواند بین پوشش های با حجم مختلف تفاوت 

قسمت هایی که دارای پوشش گیاهی کم و  تنک است،  SRصادق است. یعنی در هیستوگرام  SRقضیه برای 

قسمت های با پوشش گیاهی حجیم فشرده می  NDVIفشرده نشان داده می شود)در حالی که در هیستوگرام 

 NDVI حساس است. مقدار( خیلی این شاخص به تغییرات پس زمینه تاج پوشش )خاک پس زمینه -3شود(. 

 بویژه در پس زمینه های تاریک باال است.

Transformed Vegetation Index (TVI)  0.5جهت ممانعت از مقادیر منفی، عدد  :شدهشاخص گیاهی تبدیل 

 اضافه می شود و برای تثبیت کردن واریانس، از آن جذر گرفته می شود.       NDVIبه 

5.0 NDVITVI 

Kauth-Thomas Tasseled Cap Transformation تبدیل قطری فضای توماس -تبدیل کاله منگوله دار کوت :

به یک فضای چهار بعدی جدید. با این تبدیل چهار محور جدید ایجاد می شود. این چهار محور  MSSداده های 

:  Greenness Vegetation Index (G) -2ک. : شاخص روشنایی خا Soil Brightness Index (B) -1عبارتند از : 

. این شاخص  non- such (N) -4: شاخص ماده زرد.  Yellow Stuff Index (Y) -3شاخص سبزینگی پوشش گیاهی. 

 ها از روابط روبه رو محاسبه می شود.



 

( از Wetnessهمچنین فرمول ها و ضرایبی برای استخراج شاخص های روشنایی، سبزینگی و رطوبت یا نمناکی)

توسعه داده شده است. نواحی شهری در شاخص روشنایی، روشن  TMباندهای مرئی، مادون قرمز نزدیک و میانی 

( را نشان Haze( مه آلودی )TMشاخص یا کاله منگوله دار چهارم نیز )در تصاویر  –تر و نمایان تر دیده می شوند. 

ت که در همه جا می تواند استفاده شود. اگر چه بهتر تبدیل کاله منگوله دار یک شاخص جهانی اس –می دهد. 

 است ضرایب با توجه به شرایط محیطی محاسبه شود.

 

Infrared Index (II) شاخص مادون قرمز            : 
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 حساس تر است.  NDVIاین شاخص به بیومس گیاه و استرس آبی در مقایسه با 

 

Perpendicular Vegetation Index (PVI) این شاخص از فاصله عمودی به خط خاک : شاخص گیاهی عمودی

به عنوان شاخصی از رشد گیاه استفاده می کند. خط خاک به عنوان یک قیاس یا نظیر دو بعدی از شاخص 

 MSS ( با استفاده از رگرسیون خطی برآورد می شود. این شاخص بر اساس باندهایKauth-Tomasروشنایی خاک )

 توسعه یافته است. 



 

Greenness above bare Soil (GRABS) :این شاخص از شاخص سبزینگی و  سبزینگی در باالی خاک لخت

و زاویه  Hazeکه از نظر  MSSاستفاده می کند. این شاخص برای داده های  Kauth-Tomasشاخص روشنایی خاک 

است، نظر به  Kauth-Tomasشبیه شاخص سبزینگی  خورشید تصحیح شده اند به کار می رود. نتیجه این شاخص

)شاخص سبزینگی( را تشکیل می دهد. به عبارتی  GVIاز  %10( کمتر از Bاینکه سهم شاخص روشنایی خاک )

 در این شاخص استفاده می شود. 0.09شاخص سبزینگی با ضریب 

 

 

Moisture Stress Index (MSI) شاخص استرس )کمبود یا فشار( رطوبت:  

 

 نسبت باند مادون قرمز میانی به مادون قرمز نزدیک. 

 

 Leaf Water Content Index (LWCI) شاخص محتوای آب برگ : 

 

در مخرج کسر برای باندهای مادون قرمز نزدیک و  Ftبرای ارزیابی استرس آبی در برگ ها توسعه داده شده است. 

که حد اکثر محتوای آب را دارند. در واقع باندهای مادون میانی، نشان دهنده انعکاس در این باندها در زمانی است 

قرمز نزدیک و مادون قرمز میانی در این رابطه استفاده می شود و بین این دو باند و حالتی که در این دو باند 

 دارای حداکثر میزان آب نسبی در برگ هه است رابطه ای برقرار می شود.

MidIR Index و بین این شاخص  ند مادون قرمز میانی به مادون قرمز نزدیک.: نسبت باشاخص مادون قرمز

 رطوبت رابطه ای قوی وجود دارد.

 



Soil Adjusted Vegetation Index (SAVI) شاخص گیاهی تعدیل شده اثر خاک : 

ار از فصلی روشی برای برآورد محصول اولیه هر نوع بیوم فراهم می کند. این ک NDVIتحلیل سری های زمانی 

طریق پایش الگوی فنولوژی پوشش گیاهی سطح زمین، و تعیین طول فصل رشد و دوره خشکی انجام می شود. 

و اندازه گیری های  NDVIرابطه رگرسیون خطی بین تحلیل های مربوط به پوشش گیاهی در ابتدا بر اساس 

یکرد تجربی می باشد. اما مطالعات ، درصد پوشش گیاهی یا بیومس بود که این یک رو Aparو  LAIمیدانی مانند 

که به صورت تجربی بدست می آید می تواند تحت تاثیر رنگ خاک و شرایط  NDVIنشان داد که محصوالت 

رطوبت، اثر توزیع انعکاس دو جهتی، شرایط اتمسفری و وجود مواد غیر زنده در تاج پوشش قرار گیرد و نا معتبر 

سنجش از دوری که این اثرات را با استفاده از داده های زمینی کالیبره می باشد. بنابر این باید از سیستم های 

یک  SAVI(. همچنین باید شاخص های بهبود یافته تری استفاده شوند. شاخص Modisکنند استفاده کرد)مانند 

                شاخص گیاهی بهبود یافته است که از یک فاکتور تعدیل کننده اثرات پس زمینه خاک استفاده می کند.

 
LredNIR

redNIRL
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L  اثر افتراقی قرمز و مادون قرمز از تاج پوشش فاکتور تعدیل پس زمینه تاج پوشش است که برای از بین بردن

محاسبه می شود )در واقع انعکاس در ناحیه قرمز و مادون قرمز که از تاج پوشش انعکاس شده و تحت تاثیر پس 

برای حد اقل سازی تغییرات روشنایی خاک و برطرف کردن نیاز  Lبرای  0.5ی شود(. مقدار زمینه بوده، تصحیح م

در حد اقل سازی نویز خاک در  SAVIبه کالیبراسیون اضافی برای خاک های مختلف استفاده می شود. کارآیی 

NDVI  .در مطالعات مختلف اثبات شده است 

MSAVI  :SAVI وسته و تکراری اصالح شده است که از یک تابع پیL  برای بهینه کردن تعدیل خاک و افزایش

 استفاده می کند. SAVIمحدوده پویایی 

Atmospherically resistant vegetation index (ARVI) شاخص گیاهی مقاوم اتمسفری : 

 رمزاین شاخص حساسیت به اثرات اتمسفری را بوسیله نرمال سازی رادیانس در باندهای آبی، قرمز و مادون ق

در این تکنیک الزم است ابتدا پراکنش مولکولی و جذب ازن در باندهای قرمز و آبی و نزدیک کاهش می دهد. 

از اختالف رادیانس بین باندهای آبی و قرمز، برای تصحیح رادیانس در  ARVIمادون قرمز نزدیک تصحیح شود. 

ابد. به جز مواردی که مدل آئروسل شناخته شده باند قرمز استفاده می کند. بنابر این اثرات اتمسفری کاهش می ی

  در نظر گرفته می شود تا تاثیر اتمسفر حداقل شود. 1( معموال برابر γاست، گاما)



 

Soil and Atmospherically resistant vegetation index (SARVI)  :شاخص گیاهی مقاوم اتمسفری و خاک 

را ادغام می کند. با این کار نویز اتمسفری و خاک  ARVIده از و باند آبی نرمال ش SAVIاز  Lاین شاخص تابع 

 تصحیح می شود. 

 

MSARVI  نیز تصحیح شدهSARVI  .است 

 

( نتایج زیر SAVI , ARVI , SARVI , MSARVIو شاخص های بهبود یافته ) NVVIانجام تحلیل حساسیت روی 

 MSARVIو  SAVIام شده باشد، آنگاه استفاده از اگر روی تصاویر، تصحیح شده اتمسفری جزئی انج -را نشان داد : 

اگر روی تصاویر تصحیح اتمسفری جزئی انجام شده  –بدترین حالت است.  ARVIو  NDVIبهترین و استفاده از 

 NDVIهستند و  MSARVIو  SARVI)برای حذف پخش ریلی و اجزاء ازن( آنگاه بهترین شاخص های گیاهی  باشد

کمی بدتر می شود  SARVIاگر اصال روی تصاویر تصحیح اتمسفری انجام نشده باشد،  –بدترین آنهاست.  ARVIو 

 بیشترین نویز و خطا را دارند. ARVIو  NDVIاما هنوز کمترین نویز را دارد. 

Aerosol Free Vegetation Index (AFRI) در شرایط آسمان صاف )بدون( آئروسل شاخص گیاهی آزاد :

( 0.645و قرمز ) (،0.555(، سبز )0.469یکرون همبستگی باالیی با باندهای آبی )م 2.1و  1.6باندهای طیفی 

              نشان داده اند.

(1.6= 0.25*P 0.645P  -  2.1= 0.33*P 0.555P  -  2.1= 0.25*P 0.469P) 

در شرایط آسمان صاف این شاخص ها عه یافته است. توس 1.6AFRIو  2.1AFRIبر اساس این روابط شاخص های 

دارند. هرچند اگر ستون اتمسفری حاوی دود یا سولفات باشد، شاخص  NDVIشباهت زیادی به  2.1AFRIبویژه 

میکرون  1.6و  2.1برتری دارد. به این دلیل که انرژی الکترومغناطیس در محدوده  NDVIنسبت به  AFRIهای 



در ارزیابی پوشش  AFRIبهتر می تواند در ستون اتمسفر نفوذ کند. بنابر این دو شاخص  نسبت به طول موج قرمز،

گیاهی در شرایط دود و مه و آلودگی و خاکستر آتشفشانی کاربرد دارد. ولی در مواردی که ذرات بزرگ تر گرد و 

 شت.میکرون شفافیت وجود نخواهد دا 2.1( به اندازه طول موج باشد، در محدوده dustخاک )

 

Enhanced Vegetation Index (EVI) این شاخص توط گروه توسعه شاخص گیاهی تقویت شده :Modis  ارائه

 2Cو  1C( و دو ضریب Lکه از یک فاکتور تعدیل خاک ) است NDVIاصالح شده  ،شده است. در واقع این شاخص

رایب ند قرمز( استفاده می کند. ض)توصیف کننده استفاده از باند آبی برای تصحیح پخش اتمسفری آئروسل در با

1C  ،2C  وL  در نظر گرفته می شود.  1و  7.5،  6به ترتیب برابرG  نیز فاکتورGain  در نظر گرفته  2.5است که

 می شود.      
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زیه را از طریق تج این الگوریتم حساسیت به مناطق با بیومس زیاد را بهبود می بخشد و پایش پوشش گیاهی

ت این شاخص به بیومس زیاد حساسی –سیگنال پس زمینه تاج پوشش و کاهش اثرات اتمسفری، بهبود می بخشد. 

اشباع نمی شود و بین مناطقی که بیومس زیادی دارند )بیومس متفاوت از نظر  NDVIبیشتری دارد. یعنی مانند 

 مقدار( تمایز قائل می شود.

Triangular vegetation index (TVI) این شاخص انرژی تابشی جذب : شاخص گیاهی مثلثی یا سه گوش

شده بوسیله رنگدانه ها را به عنوان تابعی از تفاوت نسبی بین انعکاس قرمز و مادون قرمز نزدیک در ارتباط با 

می کند. این  ناچیز می شود(، توصیف bو   aانعکاس زیاد در محدوه سبز )جایی که جذب نور توسط کلروفیل نوع 

شاخص به عنوان مساحت مثلث )تعریف شده بوسیله پیک سبز، حداقل جذب کلروفیل در ناحیه قرمز و شانه 

مادون قرمز نزدیک( در فضای طیفی محاسبه می شود. بر اساس این واقعیت بنا شده است که جذب کلروفیل با 

ن قرمز نزدیک، مساحت کلی مثلث را افزایش کاهش انعکاس قرمز و فراوانی بافت برگ با افزایش انعکاس مادو

 خواهد داد. 

 



 

Reduced Simple Ratio (RSR)  این شاخص اصالح شده نسبت گیری ساده است و برای استخراج اطالعات از :

 maxو  minتوسعه داده شده است. در این شاخص از  Spotباند مادون قرمز موج کوتاه در سنجنده پوشش گیاهی 

استفاده می شود. مزیت عمده این شاخص نسبت به نسبت گیری ساده این است  (swir)قرمز کوتاهانعکاس مادون 

که تفاوت بین انواع پوشش زمین کاهش یافته است، بنابر این صحت شاخص سطح برگ بازیابی برای پوشش های 

کردن نقشه های پوشش  بدون نیاز به رجیستر LAIترکیبی می تواند بهبود یابد یا اینکه می توان یک الگوریتم 

زمین توسعه داد. همچنین تاثیر پس زمینه بی اثر می شود. به این دلیل که باند مادون قرمز کوتاه به مقدار پوشش 

  گیاهی که در بر دارنده آب مایع در پس زمینه است، حساس تر است.

 

Chlorophyll Absorption in Reflectance Index (CARI) : 

Transformed CARI (TCARI)  : میکرون در  0.7و  0.55از باندهای مربوط به حداقل جذب رنگدانه ها به مرکز

میکرون به خاطر  0.7میکرون استفاده می کند. انتخاب  0.67در حدود  aارتباط با باند حداکثر جذب کلروفیل نوع 

رمز می شود و شروع لبه ق که انعکاس گیاه بوسیله جذب رنگدانه ای کنترلاین است که مرز بین ناحیه ای است 

  که ویژگی های ساختاری گیاه روی انعکاس تاثیر بیشتری دارد.

 

 TCARI  هنوز به ویژگی های خاک زیر پوشش حساس است، بویژه برای گیاهان باLAI این، این پایین. بنابر

ب می )شاخص گیاهی تعدیل خاک بهینه شده( ترکی OSAVIگیاهی خط خاک مانند  های شاخص با شاخص

  شود که با محتوای کلروفیل پوشش گیاهی همبستگی زیادی دارد.

 



 

Visible Atmospherically Resistant Index (VARI) به تاثیرات اتمسفر  : شاخص مقاوم اتمسفری مرئی

 اپتیکی با در محدوده %10خطای کمتر از حساسیت کمی )حداقل( دارد. امکان برآورد کسر پوشش گیاهی را با 

 اتمسفری فراهم می کند. تضعیف

 

Normalized Difference Built-up Index (NDBI)  شاخص نرمال شده اختالف مسکونی )نواحی ساخته

: در این شاخص از باندها مادون قرمز نزدیک و میانی استفاده می شود و برای نواحی ساخته شده شهری شده 

مربوط به نواحی ساخته شده و زمین های بایر،  : فقط ارزش پیکسل های NDBI – NDVIمناسب است. نتیجه 

 %92مثبت است. در حالی که ارزش پیکسلهای مربوط به سایر پوشش ها صفر یا منفی است. صحت این الگوریتم 

 ارزیابی شده است.

 

New Vegetation Index (NVI)  باندهای مادون قرمز نزدیک :TM  ،AVHRR  وLISS  به ترتیب در محدوده های

نانومتر قرار دارد. متاسفانه باندهای جذب بخار آب نیز در این  725-1100، و  760-900نانومتر ،   860-770

در پایش بیومس، )گاپتا و همکاران(  NDVIمحدوده از مادون قرمز نزدیک قرار دارند. بنابر این برای بهبود توانایی 

و  777،  747رد نظر، انعکاس در مرکز باندهای باندهای جذب بخار آب را حذف کردند. اعداد مو NVIبا توسعه 

 نانومتر است)داده های فراطیفی(. 3-10با عرض باند  673

 

و شاخص های گیاهی دیگر که از تصاویر ماهواره ای استخراج می شوند، اطالعات مربوط به توزیع  NDVI:  نکته

)تابش فعال  APRA(، بیومس و )شاخص سطح برگ LAIشاخص هایی نظیر پوشش گیاهی را ارائه می کنند. 

درصد . دهند یجذب شده توسط فتوسنتز( که به صورت میدانی براداشت می شود، اطالعات بیوفیزیکی را ارائه م

 اطالعاتی درباره ویژگی های ساختاری گیاهان ارائه می دهد. (percent canopy closureتاج پوشش )

 



Texture Transformation تبدیل بافت  : 

( گسسته، مجموعه ای از پیکسل های به هم پیوسته است که همه آنها دارای سایه Tonalرضه تونال )یک عا

خاکستری یکسان یا تقریبا یکسان هستند. وقتی یک ناحیه کوچک از تصویر، تغییرات کمی در عوارض تونال 

س وقتی یک ناحیه کوچک بودن)سایه خاکستری( آن است. برعک gray shadeگسسته دارد، ویژگی بارز آن ناحیه، 

)بافت( است. معموال  Textureاز تصویر تغییرات زیادی از نظر عوارض تونال گسسته دارد، ویژگی برجسته آن ناحیه 

 در طبقه بندی تصاویر، از تصویر بافت تصویر اولیه نیز به عنوان یک باند جدید در طبقه بندی استفاده می کنند. 

 

 : )روش های استخراج اطالعات بافت( Textureروش های طبقه بندی خودکار 

1- First-and second- order gray level statistic   2- Fourier power spectrum   3- Fractals 

 

First- order statistics in spatial domain  )هر نوع ویژگی تصویر که )روش های آماری مرتبه یا درجه اول :

اول است. مانند میانگین، واریانس،  تفاده شود جزء روشهای آماری درجهاس Textureی تلفیق و ترکیب بتواند برا

محاسبه می شود. به طور مثال در تصویر بافت مربوط  n*nانحراف معیار و آنتروپی. این آماره ها برای پنجره های 

در پنجره مورد نظر دارند. مطالعات نشان  به انحراف معیار، پیکسل های روشن تر، ناهمگنی بیشتری)بافت زبرتر(

داده است که استفاده از اطالعات بافت به همراه اطالعات طیفی در طبقه بندی تصویر، دقت و تفکیک پذیری 

ر د –طبقه بندی را افزایش می دهد. همچنین هر چه پنجره بزرگ تر باشد، تفکیک پذیری بیشتر می شود. 

Texture  کمتر از حد آستانه تعیین شده باشد، نشان دهنده همگن بودن بافت در محدوده واریانس، اگر واریانس

 مورد نظر است. اما اگر واریانس بیشتر از آستانه تعیین شده باشد، نشان دهنده ناهمگنی آن است. 

Min-max Texture operator این عملگر از اطالعات خود پیکسل و چهار :  حد اقل -عملگر بافت حد اکثر

کسل همسایه آن استفاده می کند. به صورتی که اختالف بین روشن ترین و تارک ترین پیکسل جایگزین پیکسل پی

 ( می شود.Cمرکزی )

   

 



اطالعات دقیق و صحیحی از تغییرات فصلی و  NDVIمطالعه ای نشان داد که استفاده از این عملگر به همراه  

 ند.هی از نوع علف بلند فراهم می کناهمگنی پوشش گیا

Second- order statistics in spatial domain اندازه گیری های مجموعه بافت دوم( :  )روش های آماری درجه

 gray-levelهای درجات باالتر )بیشتر از یک( بر اساس درجه روشنایی ماتریس های همزمان سطوح خاکستری )

co-occurrence matrices (GLCM) انجام می شود. در این نوع )Texture  ها احتمال اینکه دو درجه روشنایی

، یک  2مشخص کنار هم قرار بگیرند، محاسبه می شود )به طور مثال اینکه قبل از یک پیکسل با درجه روشنایی 

قرار بگیرد(. به این ترتیب یک ماتریس از تمام درجات روشنایی ایجاد می شود که با  1پیکسل با درجه روشنایی 

احتمال قرار  chمحاسبه می شود. ماتریس کنار هم قرار گرفتن درجات روشنایی مختلف توجه به آن احتمال 

درجه روشنایی می باشد(.  3گرفتن پیکسل های مختلف را در کنار هم نشان می دهد)ماتریس اولیه تنها دارای 

 قرار گرفته است. 1دو بار قبل از  به عنوان مثال صفر

 

ماتریس جدید، روش های اندازه گیری متنوعی پیشنهاد شده است. پنج مورد برای استخراج اطالعات بافت از این  

 که بیشتر استفاده می شوند عبارتند از: 

Angular second moment (ASM) ( کنتراست، همبستگی، آنتروپی و همگنی ،homogeneity .) 

و  90،  45در زوایای صفر، پیکسل واقع  4، درجه روشنایی  3*3برای محاسبه ارزش بافت پیکسل مرکز پنجره 

  .(زیر)شکل درجه، میانگین گیری می شود 135

 

 ، تعیین موارد زیر الزم است.  GLCMاز نوع  Textureبرای استفاده از یک 



سطح کوانتیزه  -4باندهای طیفی ورودی  -3اندازه پنجره  -2روش اندازه گیری بافت)واریانس، همبستگی و ...(، -1

(6bit , 8bit , … )5- .)مولفه مکانی)فاصله یا زاویه مورد استفاده برای محاسبات 

 –مطالعات نشان داده است که استفاده از اطالعات بافت در طبقه بندی نظارت شده نتایج را بهبود می بخشد. 

، کنتراست و همبستگی، اطالعات بافتی ارزشمندتری نسبت به روش های آماری درجه اول  ASMروش های 

استفاده از اطالعات بافت، تفکیک پذیری در کالس های هتروژن )ترکیبی و ناهمگن( را بهبود  -کند. فراهم می

 می بخشد.

برای محاسبه مقدار بافت پیکسل مرکزی  3*3: در یک پنجره  واحدهای بافت به عنوان جزئی از طیف بافت

 :پیکسل های اطراف  ه این صورت کهستفاده می شود. بپیکسل اطراف( ا 8جهت ممکن ) 8از اطالعات مربوط به 

 2، اگر کوچکتر باشند، ارزش صفر و اگر بزرگ تر باشند ارزش  1اگر برابر با مقدار پیکسل مرکزی باشند، ارزش 

 (. Texture unit)شکل زیر:  می گیرند

 

               iEI = 1,2,…,8                    0,1,2 =سپس با استفاده از فرمول زیر واحد بافتی آن پیکسل تعیین می شود.    

 

( گفته می شود Texture unit numberبا استفاده از این فرمول یک عدد بدست می آید که به آن عدد واحد بافت )

 Textureقرار می گیرد. فراوانی وقوع همه اعداد واحد بافت پیکسل ها در کل تصویر، طیف بافت ) 0-6560و بین 

Spectrumد که می توان آن را با یک گراف نشان داد.( گفته می شو  

 



الگوریتم های مختلفی وجود دارد که به استخراج اطالعات بافت از طیف بافت می پردازند. مانند روش های تقارن 

 100روش تقارن هندسی بین صفر تا  –(، تقارن هندسی و درجه جهت. black-white symmetryسفید ) -سیاه

اندازه می گیرد. این الگوریتم اطالعاتی درباره  3*3پیکسل های رو به رو را در پنجره نرمال می شود و تقارن 

منظم یا نا منظم بودن شکل تصاویر فراهم می کند. مقادیر باال به این معنی است که طیف بافت حتی اگر تصویر 

گی های جهت در تصاویر درجه چرخانده شود، همانطور باقی می ماند. روش درجه جهت اطالعاتی درباره ویژ 180

 فراهم می کند.

 ابعاد فرکتال به عنوان شاخصی از پیچیدگی پدیده ها یا بافت

می  3و بعد مکعب برابر با  2، بعد صفحه برابر با  1اقلیدسی بعد یک منحنی یا خط برابر با بر اساس هندسه 

از این اشکال هستند. بر اساس مفهوم ابعاد باشد)ابعاد توپولوژیکی(. اما پدیده های جهان واقعی معموال پیچیده تر 

قرار بگیرد. همچنین یک سطح  2و بعد اقلیدسی  1فرکتال بعد یک خط پیچیده می تواند بین بعد توپولوژیکی 

باشد.  3و  2پیچیده )سطح دامنه و کوه و یا درجات روشنایی مربوط به تصویر( می تواند دارای بعد فرکتال بین 

( بر اساس مفهوم خودشباهتی بنا شده اند. یعنی اینکه یک خط یا سطح از کپی های mandelbrotابعاد فرکتال)

خودش تشکیل شده است که سطوح جزئیات بیشتری را در مقیاس بزرگتر نشان می دهد. فرکتال ها از خود 

 شباهتی برای تعریف و تبیین بعد پدیده ها استفاده می کنند. 

D  .بعد عارضه =D  استفاده از یک رگرسیون خطی بدست آورد. اگر را می توان باB  را شیب رگرسیون در نظر

 بگیریم : 

 D = 2 – Bو برای سطح       D = 1-Bبرای خط 

همچنین با استفاده از روش جعبه یا سلول  –بعد فرکتال سطح می تواند با استفاده از واریوگرام محاسبه شود. -

 بدست می آید. 

 اغلب خیلی شبیه سطوح توپوگرافی واقعی اند.  1.3تا  1.1 خطوط با بعد فرکتال بین -

محاسبه شد. بعد فرکتال برای چشم  TMدر مطالعه ای ابعاد فرکتال چشم اندازهای مختلف با استفاده از تصاویر 

ت بدس 2.539و برای نواحی روستایی برابر با  2.597، برای نواحی ساحلی برابر با  2.609اندازهای شهری برابر با 

 آمد)میانگین(. 

 ابعاد فرکتال در همسایگی های کوچک می تواند به عنوان اطالعات بافت یا شاخص پیچیدگی مفید باشد.

 از واریوگرام ها نیز برای استخراج اطالعات بافت استفاده می شود.


