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هاي دسته تبدیل  روند تغییرات کاربري/پوشش اراضی با استفاده از روش یمکان يالگوارزیابی 
  استان ایالم) -(مطالعه موردي: حوضه دره شهر

  

  15/04/1390 مقاله: رشیپذ خیتار          01/09/1389 مقاله: افتیدر خیتار

  
  چکیده

منابع طبیعی است؛ بنابراین نقشه تغییرات  آشکار ساختن تغییرات یکی از نیازهاي اساسی در مدیریت و ارزیابی
توان بر اساس تصاویر چند زمانه سنجش از دور تهیه  باشد، می کاربري را که نتیجه فرایند آشکارسازي تغییرات می

ارائه شده است. در این تحقیق  ها يهاي متفاوت و گوناگونی براي آشکارسازي تغییرات و تحوالت کاربر کرد. روش
با استفاده از چهار تکنیک پایش تغییر در حوزه  2001سال  )+ETMو لندست ( 1988) سال TMتصاویر لندست (

هاي مورد استفاده در این مطالعه شامل تفاضل  اند. تکنیک هکتار آنالیز شده 80470شهر استان ایالم با مساحت  دره
جزیه مؤلفه اصلی استاندارد شده ، تفاضل تجزیه مؤلفه متعارفی  و تفاضل تسلدکپ  اصلی  و تفاضل ت لفهتجزیه مؤ

ها نیازمند تعیین آستانه هستند، جهت  باشند. از آنجا که این روش هاي دسته تبدیل می اند که همگی جزء روش بوده
مشخص گردیده است که تعیین آستانه در آنها از روش آماري استفاده شده است. بر اساس نتایج به دست آمده 

                                                        
  Email:saleh148@yahoo.com                                                                         گروه جغرافیا، دانشگاه گلستان.استادیار  - 1
   E-mail:Niazi8127@gmail.com.                                                                                     يزداریکارشناس ارشد آبخ - 2
  Email:afshin_2006tx@yahool.com .    دانشگاه تهران ییایاطالعات جغراف ستمیارشد سنجش از دور و س یکارشناس يدانشجو - 3

 38 يشماره، دهمسال دواز
 165-182، صفحات 1391 تابستان

 واحد اهر یاسالمدانشگاه آزاد  
 ییایجغراف يفضا یپژوهش -یعلم يفصلنامه
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 تغییرات کالس سه با تغییرات پایش نقشه اساس این بر. است داشته قرار میانگین از انحراف ±1آستانه تغییرات با 
 از پس تغییر پایش هاي تکنیک دقت ارزیابی جهت. است آمده دست به افزایشی تغییرات و تغییرات بدون کاهشی،
اي گوگل ارث به  و تصاویر ماهواره 1:20000 ییهوا يها که از طریق بازدید میدانی، عکس مینیز واقعیات برداشت

دست آمد، دقت کل و ضریب کاپا محاسبه شد. بر اساس نتایج به دست آمده مشخص گردید که تفاضل مؤلفه اول 
پایش تغییرات رخ  در ابیشترین دقت ر 0.97درصد و ضریب کاپاي  98در روش تجزیه مؤلفه متعارفی با دقت کل 

  شهر داشته است. داده در حوزه دره
  
  تسلدکپ، برآورد آستانه. لیپایش تغییر، تجزیه مؤلفه اصلی، تجزیه مؤلفه متعارفی، تبد ها:ید واژهکل
  

  مقدمه
، به منظور مشخص کردن مناطقی ردیگ یهاي چندزمانه صورت م آشکارسازي تغییرات که با کاربرد مجموعه داده

اند. به علت مزیت کسب  هاي مختلف تصویربرداري تغییراتی داشته کاربري و پوشش زمینی آنها در تاریخاست که 
هاي سنجش از دور به  هاي تکراري، دید سینوپتیک، و فرمت رقومی مناسب براي پردازش کامپیوتري، داده داده
اند. انتخاب روش و  ي گذشته تبدیل شدهها اي براي کاربردهاي مختلف پایش تغییر در طی دهه منابع داده نیتر مهم

الگوریتم مناسب براي بازیابی و کشف این تغییرات به دلیل تأثیر در نتیجه آشکارسازي، اقدامی مهم و اساسی است؛ 
در نتایج به دست آمده و  يا زیرا که روش انتخاب شده جهت بازیابی و کشف تغییرات با استفاده از تصاویر ماهواره

) از روش تجزیه مؤلفه اصلی 1554-1449، ص 1988( 4اي دارد. فانگ و لدرو قابل مالحظه ریل آنها تأثتفسیر و تحلی
استفاده کردند و  MSSو  TMاصلی و تفاضل در تصویر تبدیل تسلدکپ براي پایش تغییرات در تصاویر چندزمانه 

از دقت بیشتري  MSSو  TMهاي  نتیجه گرفتند که تفاضل تصاویر روشنایی و سبزینگی از تبدیل تسلدکپ داده
) تجزیه 2915-2921، ص1996(  5جهت پایش تغییرات پوشش زمین برخوردار بوده است. گویرگویس و همکاران

آنها دریافتند که  .گیري تصویر را مقایسه کردند مؤلفه اصلی استاندارد شده و استاندارد نشده، تفاضل تصویر و نسبت
ها را دارد. مطالعات دیگري نیز  یت شناسایی بهتر تغییرات نسبت به سایر روشتجزیه مؤلفه اصلی استاندارد شده قابل
دهد آنالیز مؤلفه اصلی استاندارد شده در پایش تغییر نسبت به آنالیز مؤلفه اصلی  صورت گرفته که نتایج آنها نشان می

                                                        
4 - Fung & Ledrew 

5 - Guirguis et al 
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- 1554، ص1988درو، ؛ فانگ و ل 883-896، ص1985، 6تر است (سینگ و هریسون غیر استاندارد قابل اطمینان
هاي تفاضل تصویر، آنالیز  ) روش225-235، ص1998( 8). سونار1359-1370، ص1993، 7؛ اکلونده و سینگ1449

بندي را براي پایش تغییر در پوشش زمین در منطقه ایکتیلی استانبول ترکیه مقایسه  مؤلفه اصلی و مقایسه پس از طبقه
هاي  بندي نسبت به تغییرات، تفاوت هاي آنالیز مؤلفه اصلی و مقایسه پس از طبقه کرده و دریافتند که روش

ها با توجه به محتواي اطالعات یا  هاي مورد استفاده برخی مزیت اي دارند. در عین حال هر کدام از روش برجسته
هاي پایش تغییر خطی را براي ترسیم مرگ و  ) تکنیک66-77، ص1996( 9قابلیت تفسیر دارند. کولینس و وودکوك

هاي آنالیز مؤلفه اصلی و تبدیل چندزمانی  ه روشهاي لندست استفاده کرده و دریافتند ک میر جنگل با استفاده از داده
، 1996( 10اند تغییرات رخ داده در این مناطق جنگلی را بارز کنند. روگان و یول تسلدکپ  به خوبی توانسته

تصویر، آنالیز مؤلفه اصلی و تبدیل تسلدکپ را مقایسه  يگیر هاي پوشش گیاهی، نسبت ) شاخص883-896ص
سوزي  روش تسلدکپ، بهترین نتایج  را جهت پایش کاهش پوشش گیاهی در معرض آتش کردند و نتیجه گرفتند که

) 95، ص1377فراهم کرده است. تصویري ( 0.66هاي پلوستیلو، آریزونا و نیومکزیکو با ضریب کاپاي  در کوهستان
حقیق نشان داد که ،تحقیقی در منطقه کاشان بر روي چند روش مختلف پایش تغییر انجام داد. نتایج حاصل از این ت

باشد.  شده در منطقه بهتر جواب داده و داراي صحت بیشتري می هاي آزمایش روش ترکیبی نسبت به دیگر روش
 6به فاصله زمانی  TMاي  ) نقشه تغییرات کاربري اراضی را با استفاده از تصاویر ماهواره310، ص1377غیاثوند (

هاي  رات انجام داد. در این مطالعه از روش ترکیبی تحلیل مؤلفهسال در منطقه جنوب تهران جهت آشکارسازي تغیی
توأم با آنالیز رگرسیون استفاده شده است. نتایج نشان داد کاربرد توأم روش آنالیز رگرسیون و تحلیل  یاصل

دهد. شفیعی  هاي اصلی نتایجی با صحت باال می هاي اصلی نسبت به روش تفریق تصاویر و آنالیز مؤلفه مؤلفه
هاي اصلی و مقایسه پس از  هاي تفاضل تصاویر، تجزیه مؤلفه ) در تحقیقی در دشت قزوین از روش109، ص1383(

درصد از منطقه دچار تغییرات شده  19.86نتایج مطالعات وي نشان داد که  .بندي براي تغییرات استفاده کرد طبقه
دهند. انتخاب یک روش  تمام موارد را نشان نمیشده تا کنون یک روش منحصر به فرد براي  هاي انجام است. بررسی

هاي سنجش از  هاي پایش تغییر و مهارت در به کار بردن داده گر در زمینه روش مناسب پایش تغییر به دانش تحلیل
هاي تصویري مورد استفاده و مشخصات منطقه مورد مطالعه دارد. به خاطر سختی شناسایی یک روش  دور، داده

                                                        
6 - Singh & Harrison 

7 - Eklandh  & Singh 

8 - Sunar 

9 - Collins & Woodcock 

10 - Rogan & Yool 
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هاي مختلف پایش تغییر براي فراهم کردن بهترین نتیجه بر اساس ارزیابی درستی یا ارزیابی  شمناسب، در عمل رو
در پایش تغییر کاربري  11شود. هدف این مطالعه مقایسه چهار روش دسته تبدیل کیفی  مقایسه و آزمایش می

و  1988) سال TMست (اي سنجنده لند هاي ماهواره شهر با استفاده از داده اراضی/پوشش گیاهی در حوزه دره
  است. 2001) سال +ETMسنجنده لندست (

  

  موقعیت منطقه مورد مطالعه
 57"تا  º46 55' 32"شهر قرار گرفته و داراي مختصات جغرافیایی منطقه مورد مطالعه در استان ایالم و شهرستان دره

'33 º47  00' 53"طول شرقی و º33  23' 15"تا º33 مساحت منطقه مورد  ).1 باشد (شکل عرض شمالی می
  هکتار  برآورد شده است. 80470مطالعه

  
  موقعیت کشوري و استانی منطقه مورد مطالعه -1شکل

                                                        
11- Transformation technique 
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  ها مواد و روش
 يها ، عکس10/4/2001) سال +ETM، لندست (4/1988/ 1 ) سالTMاي لندست ( در این تحقیق از تصاویر ماهواره

 ILWIS3.3و  ENVI4.2 ،Idrisi3.2 ،ArcGIS9.2افزارهاي  اي گوگل ارث و نرم ، تصاویر ماهواره1:20000هوایی
  .دهد نمودار جریانی مراحل تحقیق را نشان می 2استفاده شده است. شکل

  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  

  تصحیح رادیومتریک
قابل اجراست، جهت تصحیح رادیومتریک  ENVIافزار  که در نرم 12در این مطالعه از روش کاهش تیرگی پدیده

). این فرایند جهت کاهش اثرات پخش اتمسفري بر روي 1036 -1025، ص 1996 ،13استفاده شده است (چاوز
  . )2002، 14همکارنتصویر است (دیو و 

  تصحیح هندسی
با  1988سال  TMاي  مرحله اقدام به اعمال تصحیحات هندسی بر روي تصاویر شد و تصاویر ماهواره نیدر ا

، زمین مرجع شد. براي تبدیل مختصات تصویر 2001سال  +ETM استفاده از روش تصویر به تصویر از روي تصویر

                                                        
12 - Dark Object Subtraction(DOS) 

13 - Chavez 

14 - Du et al 

 نمودار مراحل تحقیق -2شکل 
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هاي  گیري مجدد ارزش پیکسل درجه اول استفاده گردید و براي نمونه تصحیح شده به تصویر تصحیح نشده از تابع
معادل  RMSEبا خطاي  MSSهمسایه استفاده شد و در نهایت تصویر  نیتر کیتصویر تصحیح نشده از روش نزد

  زمین مرجع گردید.  0.57
  هاي اصلی  تجزیه مؤلفه

 Cها در هر باند و  تعداد پیکسل Rآید که در آن  ) به دست میXاي چند طیفی از تصاویر ( در این روش مجموعه
ام است. اولین مرحله در این روش،  jام و ستون  i) مقدار پیکسل در ردیف xijتعداد باندها است. هر درایه (

  ) با استفاده از رابطه زیر است:xijبا جایگزینی هر درایه ( Xاستاندارد کردن جدول 

i                                          1 رابطه

iij

ij f

xx
a




     
  

تابعی است که جهت استاندارد کردن مورد استفاده  ifام و  iهاي ردیف  ، میانگین مقدار پیکسلixدر رابطه باال، 
کند که تبدیل، آنالیز مؤلفه اصلی استاندارد شده یا بدون استاندارد شده باشد.  گیرد. تابع استاندارد تعیین می قرار می

  آید: در آنالیز مؤلفه اصلی استاندارد شده، تابع استاندارد کردن از رابطه زیر به دست می

                                      2رابطه 
2

1
)(




c

j
iij
xxf

  

  آید: در خودش با رابطه زیر به دست می Aبا ضرب ترانهاده cxcS در مرحله دوم ماتریس کواریانس تصویر

rxc                                      3رابطه  
t
cxrcxc AAS                                   

باشد.  پذیر از باندها می اعضاي قطري، واریانس هر باند و اعضا غیر قطري، کواریانس همه ترکیبات دوتایی امکان

) از رابطه زیر محاسبه jاست. مقدار ویژه ( cxcSمرحله بعد شامل محاسبه مقدار ویژه و بردار ویژه ماتریس 
  شود: می

                                        4رابطه 
0 cxcjcxc IS 

                     
یک مقادیر ویژه وجود  Sمثل  cxcباشد. براي هر ماتریس  عالمت دترمینال می ماتریس یکه و  Iکه در رابطه فوق 

jjjcxc) با شرط juدارد. همچنین با هر مقدار ویژه یک بردار ویژه مرتبط است که برداري غیر خطی ( uuS  
  توان به صورت زیر بازنویسی کرد: است. این شرط را می
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0                                          5رابطه 
jcxcjcxc uIS                

گردد. همچنین  ، بردارهاي ویژه متناظر با مقادیر ویژه محاسبه می5با حل سیستم معادالت خطی ارائه شده در رابطه 
که مجموع مربعاتشان مساوي یک شود. در مرحله نهایی تبدیل (تجزیه  يشوند به طور بردارهاي ویژه استاندارد می

  شوند. ها به صورت خطی و با استفاده از بردارهاي ویژه به فضاي چند بعدي تبدیل می ، دادهاصلی) يها مؤلفه
  

  هاي متعارفی  تجزیه مؤلفه
CCAآموزشی فراهم  يها ها را به وسیله نمونه حداکثر بین کالس يریپذ کی، یک روش تبدیل است که امکان تفک

نسبت واریانس بین کالسی و درون کالسی را به حداکثر ل، ی). این تبد433-451، ص 15،1971(کتنرینگ آورد یم
  شود: . این نسبت با رابطه زیر نشان داده میرساند یم

W                                                     6رابطه 

A

2

2





                                                     

Aکه در رابطه باال 
2  واریانس بین کالسی وW

2 .واریانس درون کالسی است  
  جهت به دست آوردن ماتریس تبدیل، بایستی مقادیر ویژه و بردارهاي ویژه با حل معادله زیر به دست آید:

                                           7رابطه   
A W

D 0)(   

بردارهاي ویژه  Dماتریس قطري و  درون کالسی،  یماتریس Wماتریس بین کالسی، Aرابطه باال، که در
  است.

  تبدیل تسلدکپ 
شامل سه عامل روشنایی، سبزي و رطوبت است، در حالی که این تبدیل براي  TMهاي  تبدیل تسلدکپ براي داده

عامل  3عامل دیگر نیز هست، اما با توجه به مشترك بودن  3عالوه بر سه عامل فوق داراي  +ETMهاي  داده
اند. هر چهار  روشنایی، سبزي و رطوبت در دو داده مورد استفاده، در این تحقیق این سه عامل مبناي پایش تغییر بوده

  هاي دسته تبدیل هستند. روش مورد استفاده در این مطالعه جزء روش
  

  تعیین آستانه
  هاي جبر و تبدیل، نیازمند انتخاب  هاي موجود در دسته هاي پایش تصویر، از قبیل الگوریتم بسیاري از الگوریتم

                                                        
15 - Kettenring 
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). معموالًً براي 1449-1454، ص 1988لدرو،  ها براي متمایز ساختن مناطق تغییر از بدون تغییر است (فانگ و آستانه
فرایند آزمون و خطا،  -1)، 307-314، ص 1977، 16شود (یول و همکاران ها از دو روش استفاده می انتخاب آستانه

آماري که بر اساس انتخاب یک انحراف معیار مناسب از میانگین است،  آماري. در این مطالعه از روش روش -2
. براي استاندارد شود شود، از روش استاندارد کردن استفاده میاینکه وزن اعداد با هر واحدي ثابت  استفاده شد. براي

  گردید:ها از رابطه زیر استفاده  کردن داده

S                                                8رابطه 
XX

Z i 
  

مقدار استاندارد  Zو ها کسلیانحراف معیار پ S،ها کسلیمیانگین پ Xمقدار عددي هر پیکسل، iXدر رابطه فوق،
  ،5/1،2 1هاي مختلف از قبیل  . در نهایت، براي تعیین بهترین آستانه، انحراف از میانگینباشد یشده متغیر م

  و... بررسی شد و بهترین آستانه جهت تعیین مناطق تغییر و بدون تغییر (افزایشی و کاهشی) مشخص گردید. 
  

  برآورد صحت
میزان الزمه استفاده از هر نوع اطالعات موضوعی، آگاهی از میزان صحت آن است. صحت اطالعات در واقع 

طبقه بندي شده به  يها ). براي ارزیابی صحت نقشه3834-1997،3811احتمال درستی است (رایت و موریس، 
طبقه بندي شده با نقشه واقعیت زمینی و تشکیل ماتریس  يها مختلف، با قطع دادن هر یک از نقشه يها روش
و و همکاران، یاستفاده گردید (ل 21اپاو ضریب ک 20، دقت کل19، دقت استفاده کننده18، از دقت تولید کننده17خطا

  ). 478، ص 1384علوي پناه، ؛ 638-627، ص 1386بنیاد و حاجی قادري،؛ 2365-2407، 2004
  

  نتایج
شده، همبستگی باالیی نسبت به یکدیگر دارند. بیشترین  باندهاي به کار گرفته 2001و  1988هاي  در تصاویر سال

بیشترین مقدار کواریانس را نسبت به  3است؛ بنابراین باند  7و کمترین مربوط به باند  3مربوط به باند  یهمبستگ
بیشترین بار عاملی را در مؤلفه اول بعد از  3دارد. در نتیجه باند  2001و  1988هاي  دیگر باندها در تصاویر سال

                                                        
16 - Yool et al 

17 -Confusion Matrix 
18 - Producer's Accuracy  
19 -User's Accuracy 

20 -Overall accuracy 

21 - Kappa Coefficient 
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که کمترین مقدار  7). در مقابل باند 1(جدول  اعمال تبدیل تجزیه مؤلفه اصلی استاندارد نشده خواهد داشت
کواریانس نسبت به سایر باندها را دارد، کمترین بار عاملی را در مؤلفه اول بعد از اعمال تبدیل آنالیز مؤلفه اصلی 

اي که حداکثر اطالعات مربوط به همه  دهد. معموالً مؤلفه اول به عنوان مؤلفه استاندارد نشده به خود اختصاص می
شود. مشارکت باندهاي چندطیفی در مؤلفه اول به واسطه کواریانس آنها با  گردد، شناخته می اندها در آن ذخیره میب

که بیشترین کواریانس و همبستگی را با دیگر باندها دارد در ایجاد مؤلفه اول حاصل  3یکدیگر است. براي مثال باند 
بیشترین بار عاملی مربوط به باند مادون قرمز است. به نظر از هر تبدیل، مشارکت بیشتري دارد. در مؤلفه دوم 

هاي سینگ و  رسد این به دلیل تفاوت بین باند مرئی و باند مادون قرمز در تصاویر است. این یافته مشابه یافته می
صد در 98است. در تجزیه مؤلفه اصلی استاندارد نشده دو مؤلفه اول محاسبه شده در حدود  1985هریسون در سال 

 2001و  1988هاي  اند. در تصاویر سال را به خود اختصاص داده 2001و  1988کل واریانس در تصاویر لندست 
مؤلفه اول در تبدیل تجزیه مؤلفه اصلی استاندارد شده مشابه تجزیه مؤلفه اصلی استاندارد نشده است، با این تفاوت 

). این به دلیل این 1اصلی استاندارد نشده است (جدول  ياه مقدار بار عاملی در آن مقداري بیشتر از تجزیه مؤلفه
شود همه باندها واریانس مساوي داشته باشند، در صورتی که در  است که استاندارد کردن آنالیز مؤلفه اصلی باعث می

لی در گردد. بار عام آنالیز مؤلفه اصلی استاندارد نشده بار عاملی در هر باند به واسطه ضریب همبستگی تعیین می
مؤلفه دوم آنالیز مؤلفه اصلی استاندارد شده مشابه آنالیز مؤلفه اصلی غیر استاندارد است. با توجه به اینکه بیشترین 

تواند معرف مقدار سبزینگی باشد. دو  توان بیان کرد که مؤلفه دوم می بار عاملی مربوط به باند مادون قرمز است می
را به خود  2001و  1988درصد کل واریانس در تصاویر لندست  97در حدود مؤلفه اول تجزیه مؤلفه متعارفی نیز 

رسد بیانگر مقدار سبزینگی است؛ بنابراین این مؤلفه  اند. مؤلفه اول در تجزیه مؤلفه متعارفی به نظر می اختصاص داده
و  1988هاي  اویر سالتواند تمایز بین مناطق داراي پوشش گیاهی و مناطق فاقد پوشش را برجسته نماید. در تص می

آورد. مؤلفه دوم نیز  از آنجا که باند قرمز اغلب به پوشش گیاهی حساس است بار عاملی بیشتري را فراهم می 2001
به طور مشخص تفاوت بین باندهاي مرئی با باندهاي مادون قرمز در دو تصویر است. مؤلفه آخر در تبدیل تجزیه 

رسد نمایانگر مقدار روشنایی است. در این  ی مثبت در همه باندها به نظر میمؤلفه متعارفی، با توجه به بار عامل
مطالعه با توجه به اینکه مقدار اطالعات در مؤلفه اول در سه تبدیل آنالیز مؤلفه اصلی، آنالیز مؤلفه اصلی استاندارد 

جهت  2001و  1988هاي  ه سالشده و آنالیز مؤلفه متعارفی مشابه است، تفاضل مؤلفه اول در هر سه تبدیل مربوط ب
  تعیین تغییرات مورد استفاده قرار گرفته است.

  
  

www.SID.ir

www.SID.ir


Arc
hive

 of
 S

ID

  1391 تابستان، 38ي  شماره، ازدهمیی، سال دوایجغرافي فضای پژوهش -یعلمي  فصلنامه                                  174

*استاندارد شده و تبدیل  PCAاستاندارد نشده،  PCA) بعد از TM )1988ساختار ویژه تصویر سنجنده  -1جدول 
CCA  

 مؤلفه ششم مؤلفه پنجم مؤلفه چهارم مؤلفه سوم مؤلفه دوم مؤلفه اول 

PCA 
 استاندارد نشده

 -119546/0 -155716/0 589758/0 -554761/0 -224199/0 505591/0 باند اول

 -077341/0 -100451/0 389433/0 831451/0 -184304/0 327096/0 باند دوم

 -138723/0 -232093/0 -706616/0 -004784/0 -288696/0 586697/0 باند سوم

 -088895/0 -131996/0 0 030121/0 912371/0 375960/0 باند چهارم

 -074351/0 945712/0 -034944/0 0 0 314450/0 باند پنجم

 973166/0 0 0 0 0 230103/0 باند هفتم

 04/13 32/50 30/68 46/74 94/137 55/12631 مقادیر ویژه

 100596/0 387805/0 526372/0 573846/0 063071/1 34841/97 واریانس

 100 899404/99 511599/99 985327/98 411481/98 34841/97 درصد تجمعی

PCA 
 استاندارد شده

 -334885/0 -159782/0 -752209/0 335126/0 -122919/0 411200/0 باند اول

 133452/0 -628532/0 057013/0 -334132/0 -553962/0 406658/0 باند دوم

 -105964/0 716917/0 -132612/0 -464350/0 -271959/0 409430/0 باند سوم

 -056357/0 -180103/0 219443/0 -420311/0 760967/0 400625/0 باند چهارم

 -448589/0 079868/0 604187/0 491922/0 132506/0 409637/0 باند پنجم

 808954/0 163193/0 012157/0 376534/0 086184/0 411836/0 باند هفتم

 0012/0 0018/0 01/0 07/0 09/0 83/5 مقادیر ویژه

 02/0 03/0 15/0 15/1 48/1 17/97 واریانس

 100 98/99 95/99 8/99 65/98 17/97 درصد تجمعی

CCA  

 05153/0 -05297/0 00577/0 09941/0 15745/0 09752/0 باند اول

 00239/0 -04219/0 10371/0 -05043/0 00098/0 00120/0  باند دوم

 00162/0 -03047/0 05434/0 -00361/0 02518/0 02598/0 باند سوم

 19843/0 -15175/0 -01906/0 05546/0 -07811/0 3163/0 باند چهارم

 00158/0 11648/0 00796/0 03198/0 -10104/0 -05922/0 باند پنجم

 0 -00276/0 01339/0 05446/0 -01150/0 -09199/0 باند هفتم

 18/7e-05 57/1e-15 000437/0 000925/0 00888/0 04831/0 مقادیر ویژه

 6956/1e-12 12249675/0 74555821/0 57812665/1 1500159/15 403825/82 واریانس

 100 9999/99 877503/99 131945/99 553818/97 403825/82 درصد تجمعی
  ارائه شده است.در اینجا  1988باشد بنابراین تنها ساختار ویژه تصویر  می 1988خیلی شبیه به تصویر  2001ساختار ویژه تصویر *
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روش تبدیل دیگري که در این مطالعه مورد استفاده قرار گرفته است، تبدیل تسلدکپ است که نتایج حاصل از 
ها نشان داد که پایش عامل روشنایی در دو تاریخ نتایج بهتري را جهت تعیین مناطق تغییریافته ارائه کرده  بررسی آن

  است. 
مربوط به مؤلفه اول درسه روش تجزیه مؤلفه اصلی، تجزیه مؤلفه اصلی استاندارد شده، تجزیه  يها پس از تهیه نقشه

، تفاضل این 2001و  1988مؤلفه متعارفی و مؤلفه روشنائی در تبدیل تسلدکپ براي تصاویر لندست در دو سال 
رات با استفاده از روش آماري ها در دو سال به دست آمد و سپس اقدام به تعیین آستانه جهت بارزسازي تغیی نقشه

انحراف از میانگین قرار داشته است. بر  ±1گردید. بر اساس نتایج به دست آمده مشخص شد که آستانه تغییرات با 
، بدون تغییرات و یاین اساس نقشه تغییر کاربري اراضی/پوشش گیاهی در سه کالس مناطق داراي تغییرات کاهش

). درصد فراوانی 6و  5، 4، 3مورد استفاده در این مطالعه به دست آمد (اشکال  تغییرات افزایشی براي چهار روش
ارائه شده است که بر اساس آن مناطق  7هاي تغییر در چهار روش مورد استفاده در این مطالعه نیز در شکل  کالس

کسانی از سطح داراي تغییرات کاهشی و افزایشی، درصد کمتر و ی يها بدون تغییرات، بیشترین درصد و کالس
  اند. حوزه را به خود اختصاص داده

  
  استاندارد نشده PCAنقشه تغییرات با استفاده از روش تفاضل مؤلفه اول در  -3شکل 
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 استاندارد شده PCAنقشه تغییرات با استفاده از روش تفاضل مؤلفه اول در  -4شکل 

  

  
 CCAنقشه تغییرات با استفاده از روش تفاضل مؤلفه اول در  -5شکل 
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 نقشه تغییرات با استفاده از روش تفاضل تسلدکپ (مؤلفه روشنائی) -6شکل 

  

 
  هاي مختلف پایش تغییر هاي تغییر به دست آمده از تکنیک فراوانی کالس -7شکل 

شهر تعیین شد که نتایج آن در جدول  هاي مورد استفاده در این مطالعه جهت پایش تغییرات در حوزه دره دقت روش
توان بیان کرد که بیشترین دقت کاربر در کالس تغییرات کاهشی مربوط  می 2ارائه گردیده است. بر اساس جدول  2
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استاندارد شده و  PC1و دو روش تفاضل  و تفاضل تسلدکپ (روشنایی) بوده است CC1هاي تفاضل  به روش
 PC1و تفاضل  CC1تفاضل  يها اند. در کالس بدون تغییرات، روش استاندارد نشده از دقت کمتري برخوردار بوده

اند.  استاندارد نشده و تفاضل تسلدکپ کمترین دقت کاربر را داشته PC1استاندارد شده بیشترین و دو روش تفاضل 
ها در  که این روش دهد یمورد استفاده در این مطالعه باال بوده که این نشان م يها می روشدقت تولید کننده تما

تفاضل  اند. اما در کالس بدون تغییرات، روش داراي تغییرات کاهشی عملکرد مناسبی را داشته يها تفکیک کالس
CC1 ها داشته است. در کالس تغییرات افزایشی نیز بیشترین دقت مربوط به دو  دقت باالتري نسبت به سایر روش

ها از دقت کمتري نسبت به این دو روش  استاندارد شده است و سایر روش PC1و تفاضل  CC1روش تفاضل 
ین دقت را در پایش تغییر بیشتر 0.97و  98با دقت کل و ضریب کاپاي  CC1اند. روش تفاضل  برخوردار بوده

استاندارد شده، تفاضل  PC1تفاضل  يها شهر داشته است و بعد از آن به ترتیب روش پوشش اراضی در حوزه دره
 اند.  استاندارد نشده از دقت بیشتري برخوردار بوده PC1تسلدکپ (روشنایی) و روش تفاضل 

 
  و تفاضل تسلدکپ (روشنایی)CC1 شده و استاندارد نشده، تفاضلاستاندارد  PC1هاي تفاضل  ارزیابی دقت تکنیک -2جدول 

 داده مرجع شده بندي داده طبقه
 دقت کاربر (%) کل

 تغییرات افزایشی بدون تغییرات تغییرات کاهشی 

      استاندارد نشده PC1تفاضل 

 89 46 0 0 46 تغییرات کاهشی

 75 102 12 88 2 بدون تغییرات

 66 52 38 12 2 تغییرات افزایشی

  200 50 100 50 کل

   64 72 100 دقت تولیدکننده (%)

     86 دقت کل

     77/0 ضریب کاپا

      استاندارد شده PC1تفاضل 

 82 44 0 1 43 تغییرات کاهشی

 93 107 7 97 3 بدون تغییرات

 81 49 43 2 4 تغییرات افزایشی

  200 50 100 50 کل

   84 81 97 دقت تولیدکننده (%)
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     5/91 دقت کل

     86/0 ضریب کاپا

      CC1تفاضل

 100 51 0 1 50 تغییرات کاهشی

 96 100 2 98 0 بدون تغییرات

 95 49 48 1 0 تغییرات افزایشی

  200 50 100 50 کل

   97 96 97 دقت تولیدکننده (%)

     98 دقت کل

     97/0 ضریب کاپا

      تفاضل تسلدکپ (روشنایی)

 90 46 0 0 46 تغییرات کاهشی

 74 100 11 87 2 بدون تغییرات

 70 54 39 13 2 تغییرات افزایشی

  200 50 100 50 کل

   63 74 100 دقت تولیدکننده (%)

     86 دقت کل

     78/0 ضریب کاپا

 
  گیريو نتیجه بحث

در این مطالعه از چهار تکنیک پایش تغییر شامل تجزیه مؤلفه اصلی، تجزیه مؤلفه اصلی استاندارد شده، تجزیه مؤلفه 
شهر استفاده  هاي دسته تبدیل هستند، جهت پایش تغییر حوزه دره متعارفی و تبدیل تسلدکپ که همگی جزء روش

) و TM )1988روي تصاویر لندست سنجنده شده است. در مرحله اول، تصحیحات رادیومتریک و هندسی بر 
هاي مورد استفاده در این مطالعه بر روي تصاویر اعمال شد. با  ) انجام شد و سپس تبدیلETM+ )2001سنجنده 

توجه به اینکه در سه روش تبدیل تجزیه مؤلفه اصلی، تجزیه مؤلفه اصلی استاندارد شده و تجزیه مؤلفه متعارفی، 
جهت پایش تغییر مورد استفاده  2001و  1988مؤلفه اول حاوي بیشترین اطالعات بود، تفاضل این مؤلفه در دو سال 

قرار گرفت. در تبدیل تسلدکپ از آنجا که مؤلفه روشنایی داراي نتایج بهتر بود، این مؤلفه جهت پایش تغییرات 
هاي دسته تبدیل نیازمند تعیین آستانه براي بارزسازي  مورد استفاده قرار گرفت. در مرحله بعد با توجه به اینکه روش
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هاي تغییر مشخص شد. بر اساس نتایج به دست آمده مشخص  د، با استفاده از روش آماري، آستانهتغییرات هستن
اند. بر این اساس، نقشه پایش تغییر در سه کالس  انحراف از میانگین قرار داشته ±1هاي تغییر با  گردید که آستانه

نقطه کنترل زمینی  200ه آخر با استفاده از تغییرات کاهشی، بدون تغییرات و تغییرات افزایشی به دست آمد. در مرحل
اي گوگل ارث به دست آمد، اقدام به  و تصاویر ماهواره 1:20000هوایی  يها که از طریق بازدیدهاي میدانی، عکس
هاي مورد استفاده در این مطالعه شد. بر اساس نتایج به دست آمده مشخص  ارزیابی نتایج به دست آمده از تکنیک

بیشترین دقت را در پایش تغییرات  97/0درصد و ضریب کاپاي  98با دقت کل  CC1روش تفاضل  گردیده است که
درصد و ضریب  91.5استاندارد شده، با دقت کل  PC1منطقه مورد مطالعه داشته است، و پس از آن روش تفاضل 

ده و تفاضل تسلدکپ استاندارد نش PC1در رتبه بعدي قرار دارد. نتایج ارزیابی دو روش تفاضل  0.86کاپاي 
داري با هم نداشته است، اما در مجموع  (روشنایی) نشان داده که نتایج به دست آمده از این دو روش تفاوت معنی

مشخص  CC1اند. بر اساس نتایج به دست آمده از تفاضل  نسبت به دو روش دیگر از دقت کمتري برخوردار بوده
منطقه مورد مطالعه تغییرات کاهشی بوده است که از آن جمله  درصد تغییرات در 10گردیده است که در حدود 

درصد بوده است که  8توان به کاهش اراضی جنگلی و مرتعی اشاره کرد اما تغییرات افزایشی در منطقه در حدود  می
دست حوزه اشاره کرد. افزایش این  توان به افزایش اراضی کشاورزي و مناطق مسکونی در پایین از آن جمله می

درصد منطقه نیز بدون تغییر باقی مانده است.  82مناطق به قیمت از دست رفتن اراضی ملی بوده است. در حدود 
دهند. انتخاب یک روش  شده تا کنون یک روش منحصر به فرد براي تمام موارد را نشان نمی هاي انجام بررسی

هاي سنجش از  و مهارت در به کار بردن داده هاي پایش تغییر گر در زمینه روش مناسب پایش تغییر به دانش تحلیل
هاي تصویري مورد استفاده و مشخصات منطقه مورد مطالعه دارد. به خاطر سختی شناسایی یک روش  دور، داده

هاي مختلف پایش تغییر براي فراهم کردن بهترین نتیجه بر اساس ارزیابی درستی یا ارزیابی  مناسب، در عمل روش
  شود.  ش میکیفی مقایسه و آزمای
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