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 چکیذٌ :
حتضذ. پس ةس ٚلٛع سِشِٝ، دةضتٗ ةطالػتت ةس ٘تحیٝ، ٔیشةٖ ٚ ٘ٛع یىی ةس حالیتی ٚیزةٍ٘ز طخیؼی ةست وٝ تٟذیذ وٙٙذٜ ختٖ حطزیت ٔیسِشِٝ 

ٔسبّٝ  درست٘ی در ٔٙطمٝ تخزیج ضذٜ، سٔتٖدیذٜ وٙذ. در خزیتٖ ةٔذةتٛة٘ذ وٕه حسشةیی در ةٔذةدرست٘ی ٚ حتسستسی ٔٙطمٝ آسیجآسیج ٔی

ةٔتت حتیستی حالفتغّٝ پس ةس وٝ ةٌز ٔٛرد تٛخٝ لزةر ٍ٘یزد ٕٔىٗ ةست تّفتت خت٘ی رة ةفشةیص دٞذ. در ٚةلغ ةلذحسیتر ٟٕٔی ةست 

ٞتی یه ٔٙطمٝ ضٟزی ٘تضی ةس سِشِٝ  ٔٙظٛر آضىترستسی تغییزةت ستختٕتٖ سِشِٝ ة٘دتْ ضٛ٘ذ. ٞذف ةس ةیٗ ٔمتِٝ، ةرسیتحی دٚ رٚش، حٝ ٚلٛع

ٔخٙت ٔذ٘ظز ةست وٝ ٔت حٝ حزرسی ةیٗ دٚ ٔخٙت ٚ ضئحتضذ. حذیٗ ٔٙظٛر دٚ رٚش پیىسُ ت تفىیه حتال ٔیةی حت لذر حٝ وٕه تػتٚیز ٔتٞٛةرٜ

دٞٙذٜ  حتضذ.  ٘تتیح حتغّٝ ٘طتٖ وٝ لخُ ٚ حؼذ ةس سِشِٝ حٓ تٟیٝ ضذٜ ٔی Quickbirdپزدةختیٓ. دةدٜ ٔٛرد ةستفتدٜ در ةیٗ تحمیك ةس ٔتٞٛةرٜ 

ٔخٙت در حتِت حؼذ ةس سِشِٝ  حٙذی پیىسُ % حزةی طخم64ٝ% 87ٌزة در حتِت لخُ ةس سِشِٝ ٚ غحت  حٙذی ضئ % حزةی طخم80ٝ% ٚ 93غحت 

تز  دالیّی ةس لخیُ وتٞص ٘ٛیش ٕ٘ه ٚ فّفّی ٚ دةدٖ ٔفٟٛٔی ةس ضئ ٔٛرد ٘ظز، حیص ٌزة حٝ حتضذ. در ٚةلغ دلت حتغُ ةس رٚش ضئ ٔی

 حتضذ. ٔی
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 مهندسی فناوری اطالعات مکانی دومین  کنفرانس ملی

 5921دی ماه  92

 

 مقذمٍ -1

ِزسٜ یىی ةس حالیتی طخیؼی ةست وٝ ٕٞٛةرٜ تٟذیدذ وٙٙدذٜ خدتٖ ٚ ٔدتَ ٔدزدْ ةسدت. ةس طزفدی ػدذْ تٛة٘دتیی در          سٔیٗ

ٗ       پیص ِدزسٜ در سزتتسدز خٟدتٖ    حیٙی آٖ، حتػث ضذٜ خسترةت ٚةردٜ ةس طزف آٖ ةفدشةیص یتحدذ. ٕٞدٝ سدتِٝ ٞدشةرةٖ سٔدی

 ستت٘ذ.  ةفتذ ٚ ختٖ حسیتری ةس ٔزدْ رة ٔیٔی ةتفتق

مدتت ٘طدتٖ دةدٜ حدٝ طدٛر ٔیدتٍ٘یٗ      وطٛر ةیزةٖ حٝ دِیُ ٚةلغ ضذٖ رٚی ٌسُ، ٕٞٛةرٜ ٔستؼذ سِشِٝ حدٛدٜ ةسدت. تحمی  

ٔ    ٞفت ستَ یه سِشِدٝ ضدذیذ در ةیدزةٖ ری ٔدی     ٞز ٙدتطك پزخٕؼیدت ضدٟزی حیطدتز ةس     دٞدذ ودٝ سدٟٓ خسدترةت در 

ٞت حٝ دِیُ خٕؼیت سدتوٗ در  ٞت ٞستٙذ ٚ آسیج ٚةرد حز آٖتزیٗ لسٕت ضٟز ستختٕتٖٚةلغ ٟٔٓٔٙتطك ةست. در  ستیز

ٞدددت رةی ٔمتحّدددٝ حدددت ةیدددٗ ٘دددٛع حالیدددت ٚ ودددتٞص خسدددترةت ٘تضدددی ةس آٖ ٞدددت، حسدددیتر حدددتاش ةٕٞیدددت ةسدددت.آٖ

سدت٘ی  ة٘دذ وٕده حسدشةیی در ةٔذةدر   تٛٞت وٝ در آٖ ٔیدشةٖ تخزیدج ٔطدخع حتضدذ ٔدی     ستختٕتٖ تخزیج ٘مطٝ دةضتٗ

 خت ة٘دتْ دٞذ.  ٔٙتطك آسیج دیذٜ ٚ حتی حتسستسی آٖ حٝ

 ٞدتی وٕىدی ٚ الیدذةر   ةی، دةدٜٔٙظٛر تٟیٝ ٘مطٝ تخزیج ٔٙطمٝ، ٔٙتحغ ٔختّفی ٔت٘ٙذ تػتٚیز ٞٛةیی، تػدتٚیز ٔدتٞٛةرٜ  حٝ

 ٘ذ.ٌیزةی حٝ دِیُ دستزسی سزیغ حیطتز ٔٛرد ةستفتدٜ لزةر ٔیوٝ در ةیٗ حیٗ، تػتٚیز ٔتٞٛةرٜ ٚخٛد دةرد

حزةی تٟیٝ ٘مطٝ تخزیج دٚ رٚش آ٘تِیش چطٕی ٚ تفسیز ةتٛٔتتیه تػتٚیز ٚخٛد دةرد وٝ در ةحتذة رٚش چطٕی ٚ سپس  

ُ ٔخٙت ٚ ضئستسی دٚ رٚش پیىسُرٚش ةتٛٔتتیه رٚةج پیذة وزد در رةستتی ةتٛٔتتیه ٔخٙدت  ٔخٙتٚخٛد دةرد. رٚش پیىسد

ٙدذ ودتٞص ٘دٛیش ٕ٘ده ٚ فّفّدی ٚ      ٌدزة ٔت٘ ٞدتی رٚش ضدئ  ٔشیدت ٌزة دةرد ِٚی تزی ٘سخت حٝ رٚش ضئٔحتسختت ستدٜ

ز ٔدٛرد تٛخدٝ حتضدذ در ٚةلدغ یىدی      ةثز ٞٓ ٔزخغ ستسی ٘تدرست تػتٚیز حتػث ضذٜ تت ةستفتدٜ ةس ةیٗ رٚش حیطت وتٞص

ةفشةیص دلدت  دٞذ وٝ ةیٗ حتػث  ٞتی ةغّی ةیٗ رٚش ةیٗ ةست وٝ ةطالػتتی ةس ٘ٛع ضئ در ةختیتر وترحز لزةر ٔی ٔشیت ةس

    ضٛد. ٚ رةحتی وتر ٔی

 مزيری تز تحقیقات پیطیه:-2

ٞدتی حدت لدذرت تفىیده حدتال      ٔٙظٛر تٟیٝ ٘مطٝ تخزیدج در ٔٙدتطك ضدٟزی حدت دلدت ٚ سدزػت حدتال،  ٘یدتس حدٝ دةدٜ         حٝ 

 . [1]ضٛد ٔی ةحستس

الیدذةر  -4ٞتی وٕىی  دةدٜ-3ةی تػتٚیز ٔتٞٛةرٜ-2تػتٚیز ٞٛةیی -1چٟتر دستٝ ٞتی ٔٛرد ةستفتدٜ در ةیٗ سٔیٙٝ حٝ دةدٜ

ٔٙظٛر ةسدتخزةج ٔطخػدتت طیفدی، درخدٝ ختوسدتزی، ضدىُ ٚ.....       ضٛ٘ذ. در ةیٗ حیٗ تػتٚیز ٞٛةیی حٝحٙذی ٔیتمسیٓ

سدتزس حدزةی ٔحتسدختت ٚ    ةی حٝ دِیُ فزوت٘س حتال، فزٔت دیدیتدتِی در د ٌیز٘ذ ٚ تػتٚیز ٔتٞٛةرٜةستفتدٜ لزةر ٔی دٔٛر

 . [2]رٚ٘ذضٕتر ٔیتز لذرت تفىیه ٔىت٘ی ٚ سٔت٘ی، خشٚ ٔٙتحغ ةغّی حٝة٘تختث ٌستزدٜ

خدٛرد.  تخزیج در ٔٙتطك ضٟزی دٚ رٚش آ٘تِیش چطٕی ٚ تفسیز ةتٛٔتتیده تػدتٚیز حدٝ چطدٓ ٔدی      ٔٙظٛر تٟیٝ ٘مطٝحٝ

ةسدتس رٚش ةتٛٔتتیده تدشیددٝ ٚ   ٚةلدغ ةسدتس رٚش چطددٕی ٔمتیسدٝ چطدٕی تٛسددس وترضٙتسدتٖ خخدزٜ ةسددت ٚ        در

 تٛسس رةیت٘ٝ ةست. تحّیُ

چٙیٗ حز حٛدٖ ٞٓ حز حٛدٖ ٚ ٞشیٙٝٔت٘ٙذ سٔتٌٖزفت ِٚی ٔطىالت آٖ ٚفٛر ٔٛرد ةستفتدٜ لزةر ٔیدر ةحتذة رٚش چطٕی حٝ

رٍ٘ی یت خستٍی یت ػذْ تٛة٘تیی وترضٙتس سخج ضذ تت وترضٙتستٖ سٙدص ةس دٚری حٝ رٚش ةتٛٔتتیه ػٛةّٔی ٔت٘ٙذ وٛر

 .[3]طّخذ آٚر٘ذ. در ٚةلغ ةیٗ رٚش حز خالف رٚش چطٕی سٔتٖ ٚ ٞشیٙٝ وٕتزی ٔی رٚی
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 ...گرا و پیکسلبندی شئهای طبقهارزیابی و مقایسه روش

 نیلوفر خداوردی زهرایی، حیدر راستی ویس

ٖ  Muiraدر رةسدتتی ةتٛٔتتیده سدتسی آلدتی       َ  در ٚ ٕٞىدترة ٝ حتفدت حدٝ ٔٙظدٛر آضىترسدتسی     ، ةس ٔطخػد  2011سدت

ودٝ   QuickBird  ٚWorldView-2ٞدتی ٔدتٞٛةرٜ   دیذٜ حؼذ ةس سِشِٝ ةسدتفتدٜ وزد٘دذ. حدذیٗ ٔٙظدٛر ةس دةدٜ    آسیج ٘ٛةحی

% 70ةیددٗ رٚش تٛة٘سددت تمزیخددت   ة٘ددذ، ةسددتفتدٜ ضددذ. آٚری ضددذٜ سِشِددٝ ٞددتیتی خٕددغ تزتیددج لخددُ ٚ حؼددذ ةس   حددٝ

درستی تطخیع دٞذ. رٚش ٔٛرد ةسدتفتدٜ حدٝ ٔٙظدٛر آضىترسدتسی تخزیدج ٘تضدی ةس        تخزیج ضذٜ رة حٝ ٞتی ستختٕتٖ

 ٞددت ةسددت ِٚددیحٙددذی حددٛد. ٔشیددت ةیددٗ رٚش وددتٞص ةخددتالف رةدیددٛٔتزیىی دةدٜسِشِددٝ، رٚش ٔمتیسددٝ پددس ةس طخمددٝ

   [4] .حتضٙذحٙذی ةِٚیٝ ٔیوتُٔ ٚةحستٝ حٝ طخمٝ طٛر حٝ ٘تتیح

Huyck ٚ ٖٞدتی ٔدٛرد ةسدتفتدٜ ةس ٔدتٞٛةرٜ     ، ةس رٚضی ةتٛٔتتیه حز ٔخٙتی ِخٝ ةستفتدٜ وزد٘ذ. دةدٜ 2005ستَ در ٕٞىترة

QuickBird ٚ Ikonos     ٜةسدت. ٔخٙدتی ةیدٗ رٚش حدز ةیدٗ فدزؼ ةسدتٛةر ةسدت ودٝ           لخُ ٚ حؼذ ةس سِشِدٝ حدٓ تٟیدٝ ضدذ

ٖ      ستختٕتٖ ٞدتی سدتِٓ لخدُ ةس سِشِدٝ     ٞتی تخزیج ضذٜ حؼذ ةس سِشِٝ ػذْ ضختٞت حدتالتزی در ِخدٝ ٘سدخت حدٝ سدتختٕت

 [5],دةر٘ذ

  Liٚ  ٖ َ  در ٕٞىدترة ٖ  ٚ طید   ةطالػدتت  تّفیدك  حزةسدتس  رة رٚضدی  ، 2009 سدت ٖ   در ٔىدت  ٞدتی  آضىترسدتسی سدتختٕت

تٟیٝ ضدذ٘ذ.    چیٗ Wenchuan ِزسٜ سٔیٗ ةس حؼذ  QuickBirdٞتی ٔٛرد ةستفتدٜ ةس ٔتٞٛةرٜ دةدٜ ضذٜ ةرةاٝ دةد٘ذ. تخزیج

   .[6]حتضذ ٔی طی  ةطالػتت تٟٙت ةستفتدٜ ةس ٞتی رٚش حت ٔمتیسٝ در آضىترستسی ٔیشةٖ حٟخٛد دٞٙذٜتّفیك، ٘طتٖ ٘تتیح

Chini ٚ ٖخٛدودددتر  رٚضدددی ٔٛرفِٛدددٛصیىی، ٞدددتی حدددت ةسدددتفتدٜ ةس ٔطخػدددٝ 2011 سدددتَ در ٕٞىدددترة

 ٞدتی ٔدٛرد ةسدتفتدٜ ٘یدش ةس ٔدتٞٛةرٜ     ةسدتفتدٜ ةرةادٝ وزد٘دذ. دةدٜ    حدت  ضذٜ تخزیج ٞتی ستختٕتٖ آضىترستسی ٔٙظٛر حٝ

QuickBird ُ[7]ست٘حٝ تٟیٝ ضذ ةس حؼذ ٚ لخ.  

ٝ  ٔخٙت ٚ ضدئ وذةْ حٝ ٔمتیسٝ دٚ رٚش پیىسُدر تحمیمتت ة٘دتْ ضذٜ در رةستتی ةتٛٔتتیه ستسی، ٞیچ ة٘دذ.  ٌدزة ٘پزدةختد

سدتت، در ةدةٔدٝ خشایدتت ةخزةیدی     حتضدذ. در ةیدٗ رة  ٞذف ةس ةیٗ تحمیك ٔمتیسٝ ةیٗ دٚ رٚش در تٟیٝ ٘مطٝ تخزیدج ٔدی  

ة٘ددذ. حددث لددزةر ٌزفتددٝةرةاددٝ ضددذٜ ٚ در ٔزحّددٝ حؼددذ پددس ةس ٌددشةرش ٘تددتیح حذسددت آٔددذٜ، ةیددٗ ٘تددتیح ٔددٛرد ح   وددتر

 تی حذست آٔذٜ ةس ةیٗ تحمیك ضزح دةدٜ ضذٜ ةست.  ٌٞیزیٔمتِٝ ٘یش ٘تیدٝ ٟ٘تیی حخص در

 

 آضکارساسی تغییزات واضی اس سلشلٍ-3

ضدٛد، در ةیدٗ تحمیدك،    ٘طتٖ دةدٜ ضذٜ ةست. ٕٞت٘طٛر وٝ در ةیٗ ضىُ ٔطدتٞذٜ ٔدی   (1فّٛچترت ٔزةحُ وتر در ضىُ)

تدٜ ضدددذٜ ٚ ةسدددتفةی حدددت لدددذرت تفىیددده حدددتال در دٚ حدددتسٜ سٔدددت٘ی حدددٝ ػٙدددٛةٖ دةدٜ ٚرٚدی تػدددٛیز ٔدددتٞٛةرٜ ٚد

ٛ   ٞت حٝ ػٙٛةٖ خزٚخی حذست ٔدی ستختٕتٖ تغییزةت ٘مطٝ پتیتٖ در پدزدةسش  ر، ةحتدذة در ٔزحّدٝ پدیص   آیدذ. حدذیٗ ٔٙظد

ٖ ٔزخغ ٕ٘ٛدٜ ٚ تػحیحتت رةدیٛٔتزیىی ٔت٘ٙدذ تٙترزیدتحی ٞیسدتٌٛزة   تػٛیز رة ٞٓ دٚ ضدٛد.  ٞدت ة٘ددتْ ٔدی   ْ حدز رٚی آ

ةسدتفتدٜ ةس تٛغدیفٍزٞتی ٔٙتسدج    تذة ػٙتغز ضبیی ةیدتد ضذٜ ٚ سدپس حدت   حٙذی تػتٚیز ةحٔزحّٝ حؼذ، حت ة٘دتْ لطؼٝ در

 ٗ ٝ حٙددذی ٔددیتػددتٚیز طخمددٝ ةید ٞددت ٚ ٔزحّددٝ تمددتطغ لطؼددٝحٙددذی در دٚ ضددٛ٘ذ. در ٟ٘تیددت، حددت ٔمتیسدٝ خزٚخددی طخمدد

ٔدتٗ،  ضٛد. در ةدةٔٝ ٞت، تطخیع ٚ حٝ غٛرت ٘مطٝ تغییزةت ةرةاٝ ٔیتغییزةت، تغییزةت حتغّٝ در ستختٕتٖ آضىترستسی

 خشایتت ٞز وذةْ ةس ٔزةحُ ضزح دةدٜ خٛةٞٙذ ضذ.
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 مهندسی فناوری اطالعات مکانی دومین  کنفرانس ملی

 5921دی ماه  92

َا واضی اس سلشلٍ اس دي ريش پیکسل مثىا ي ضئ فلًچارت مزاحل اجزایی تحقیق تٍ مىظًر آضکارساسی تغییزات ساختمان :1ضکل

 مثىا ي مقایسٍ وتایج

 پزداسش(پیص3-1

ٔزخغ وزدٜ سپس تػحیحتت ٔٛرد٘ظز ضدتُٔ تػدحیحتت ٞٙذسدی ٚ رةدیدٛٔتزیىی     در ةیٗ ٔزحّٝ ةحتذة دٚ تػٛیز رة ٞٓ

ٟ     ٝ آخز ةس پیصضٛد. ٔزحّة٘دتْ ٔی خدٛد ویفیدت تػدٛیز ٔدی ضدٛد ٞدٓ       پزدةسش، حٟخٛد تػدٛیز ةسدت ودٝ ٞدٓ حتػدث ح

 دٞذ.تٕتیش لتاُ ضذٖ حیٗ ػٛةرؼ ٕٞدٛةر رة ٔی ةختسٜ

 (قطعٍ تىذی3-2

ٞتی ٕٞستیٝ در دةخُ یه ٘تحیدٝ ةسدت ودٝ ضدختٞت ) ٘ظیدز ةرسش ػدذدی ٚ حتفدت(        لطؼٝ حٝ ٔؼٙی ٌزٚٞی ةس پیىسُ

 ٔخٙت ةست. ٌزة ٚ پیىسُضئ حٙذی یىی ةس ٟٕٔتزیٗ ٔزةحُ در تحّیُٞتست. لطؼٟٕٝٔتزیٗ ٔؼیتر ٔطتزن آٖ 

ٌدزة  حٙذی ضذٜ ٚ در حتِت ضدئ ستسی تػتٚیز ٚةرد ٔزحّٝ لطؼٝ پزدةسش ٚ آٔتدٜستسی، پس ةس ة٘دتْ پیصحٝ ٔٙظٛر پیتدٜ

 پترةٔتز ٔمیتس، ضىُ ٚ تزةوٓ ٞستٙذ.حٙذی، ضٛد. پترةٔتزٞتی ٟٔٓ در فزآیٙذ لطؼٝ ةستفتدٜ ٔیةفشةر ةیىتٌٙیطٗ ةس ٘زْ

ضدٛد ٚ در ٞدز   ٚ خطت ٔحتسخٝ ٔی ٔمیتس دةٔٙٝ ػترضٝ ةست ٚ حت لذرت تفىیه ٔتفتٚت ةست. ةیٗ پترةٔتز ةس طزیك سؼی

               ْ  تػٛیز ٔتفتٚت ةسدت. تغییدز تدت خدتیی ةسدت ودٝ ودٛچىتزیٗ ػترضدٝ لتحدُ تطدخیع تطدىیُ ضدٛد. حدت ةیدٗ ٔفٟدٛ

ةی حت تػٛیز ٔتٞٛةرٜ

لذرت تفىیه حتال 

 لخُ ةس سِشِٝ

ةی تػٛیز ٔتٞٛةرٜ

حت لذرت تفىیه 

 حتال حؼذ ةس سِشِٝ

 پیص پزدةسش 

  حٙذیلطؼٝ

 َا:استخزاج ساختمان

ٌزة ٚ حٙذی ضئطخمٝ

ٞتی ٔخٙت حذف والس پیىسُ

 ستختٕتٖغیز 

 حٙذی لطؼٝ

 َا:استخزاج ساختمان

ٔخٙت ٌزة ٚ پیىسُحٙذی ضئطخمٝ

 ٞتی غیز ستختٕتٖحذف والس

ٞتی ةستخزةج ضذٜ ةس دٚ تػٛیزٔمتیسٝ ستختٕتٖ  

 ٞتةرسیتحی ٔیشةٖ تغییزةت ستختٕتٖ

 ةستخزةج تٛغیفٍز ةستخزةج تٛغیفٍز

 ةرسیتحی ٘تتیح
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 ...گرا و پیکسلبندی شئهای طبقهارزیابی و مقایسه روش

 نیلوفر خداوردی زهرایی، حیدر راستی ویس

ٖ    ٞتتٛغیفٍزٞت حت دةٔٙٝ تٛةٖ ٔی ٞدتی حدشري ٚ   ی ٔختّ  رة تطخیع دةد. حزةی ٔثتَ در ٔمدذةر ٔمیدتس حدشري سدتختٕت

ةفشةر  ٔخٙت ةس ٘زْ ٞت ٚ ته درختتٖ رة تطخیع دةد. ٕٞچٙیٗ حزةی حتِت پیىسُخٍُٙ ٚ در ٔمیتس وٛچه ته ستختٕتٖ

 ٔمیتس ةضترٜ وزد. ةدغتْ ٚٞتی  تٛةٖ حٝ پترةٔتز ضٛد. ةس خّٕٝ پترةٔتزٞتی ٟٔٓ آٖ ٔی ة٘ٛی ةستفتدٜ ٔی

 (استخزاج تًصیفگز3-3

 آٚردٖ تٛغدیفٍزٞتیی ةسدت ودٝ در فزآیٙدذ آضىترسدتسی تغییدزةت وٕده وٙٙدذٜ حتضدٙذ.          ٞذف ةس ةیٗ ٔزحّدٝ حذسدت   

 حتضٙذ. ٌزة حٝ ضزح سیز ٔی ةستفتدٜ در ةیٗ ٔزحّٝ حزةی حتِت ضئ تٛغیفٍزٞتی ٔٛرد

ٞتی ةطزةف ػترضٝ در ٔمتیسٝ حت ٔیدتٍ٘یٗ ضدذت   حزةی ٔحتسخٝ حدٓ پیىسُ َای َمسایٍ: کىتزاست لثٍ تا پیکسل

ُ    ٞتی تػٛیز ةس ػترضٝ ةستفتدٜ ٔیالیٝ ٗ  ٞدتی تیدزٜ  ضدٛد ٚ حدٝ ٌدزٜٚ پیىسد ضدٛ٘ذ. در ٚةلدغ   تدز تمسدیٓ ٔدی   تدز ٚ رٚضد

ٍ    ةطزةف ٔٙطمٝ حت ٔیدتٍ٘یٗ ضدذت الیدٝ ٔدٛرد ٘ظدز ةس ػترضدٝ ٔمتیسدٝ ٔدی         ٞتی پیىسُ ز ةس ضدٛ٘ذ. ٔمدذةر ةیدٗ تٛغدیف

 آیذ.تز حذست ٔیٞتی رٚضٗتز ٚ ٔیتٍ٘یٗ الیٝٞتی تیزٜتفزیك ٔیتٍ٘یٗ الیٝ طزیك

وٙٙددذ. ٞددت طددَٛ ٘سددخی ػترضددٝ رة در ٔمتیسددٝ حددت یدده چٙذضددّؼی ٔددٙظٓ تٛغددی  ٔددیةیددٗ تٛغددیفٍز  واااَمگًوی: 

تٛة٘ذ حٛسیّٝ ٘سدخت طدَٛ لطدز ةغدّی حدٝ فزػدی آٖ حیدتٖ ضدٛد.                                                       ضٛد وٝ ٔیةطزةف ػترضٝ تخٕیٗ سدٜ ٔی حیضی یه

ضٛد ٚ ضدتخع ٔدزسی   وٙذ. وٛچىتزیٗ ٔستطیُ دةخُ ػترضٝ ستختٝ ٔیٞتی ػترضٝ رة تٛغی  ٔید٘ذة٘ٝضاخص لثٍ: 

ضددددٛد.                                                          ةس طزیددددك ٘سددددخت طددددَٛ ٔددددزس ػترضددددٝ ٚ وددددٛچىتزیٗ ٔسددددتطیُ دةخددددُ آٖ، سددددتختٝ ٔددددی   

وٝ چطٛر یه ػترضٝ حٟتزیٗ فیتیٙدً رة حدٝ یده ٔسدتطیُ حدت سدتیش ٚ ٘سدخت حزةحدز حدت آٖ          ةیٗساسگاری مستطیلی: 

                                                   دٞددددذ. ٘سددددخت ٔسددددتطیُ حزةحددددز طددددَٛ ٚ ػددددزؼ ػترضددددٝ ةسددددت.                                     حتضددددذ رة ٘طددددتٖ ٔددددی  دةضددددتٝ

در غٛرتی وٝ تػٛیز حٝ غدٛرت ٔحّدی ٍٕٞدٗ حتضدذ ٚ تٕزودش رٚی لطدز ةغدّی حتضدذ ةرسش آٖ حدتال ةسدت.                               َمگىی: 

ٓ  : ةٌز ةِٕتٖآوتزيپی ةٌدز  ةتفدتق حدٝ غدٛرت ٔدٛةسی تٛسیدغ ضدذٜ حتضدٙذ ٔمدذةر آ٘تزٚپدی حدتال ةسدت.             ٞتی ٔدتتزیس ٞد

                         ٘شدیدددددددده غددددددددفز ٚ یدددددددده حتضددددددددٙذ ٔمددددددددذةر آٖ وددددددددٓ ةسددددددددت                                                                                            ٞددددددددت ةِٕددددددددتٖ

ٚ  تدیز پیىسدّی ػدٛةرؼ تػدٛیز   ة٘حدزةف ةخدشةی آٔدتری ٔمد    . دٞدذ درخٝ رٚضٙتیی رة ٔٛرد حزرسی لدزةر ٔدی  ريضىایی: 

 ضٛد.ٞت حت ٔمتدیز پیىسّی ػٛةرؼ تػٛیز دیٍز، ةرسیتحی ٔیآٖ رةحطٝ

 

 

 

 

 

 

 

  

ب میاوگیه اختالف تا  ج واَمگًوی د ضاخص لثٍ ج ساسگاری مستطیلی

 َاَمسایٍ

الف کىتزاست لثٍ تا 

 َای َمسایٍپیکسل

واَمگًوی             :َا ج . میاوگیه اختالف تا َمسایٍ:َمسایٍ بَای  . کىتزاست لثٍ تا پیکسل:تًصیفگزَای مًرد استفادٌ الف :2ضکل

 .ساسگاری مستطیلی:. ضاخص لثٍ ج:د
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 مهندسی فناوری اطالعات مکانی دومین  کنفرانس ملی

 5921دی ماه  92

 گزاتىذی تٍ ريش ضئدر طثقٍ تًصیفگزَای مًرد استفادٌ: 1جذيل

 فزمًل وام گزيٌ 

=Ā(v) رٚضٙتیی ٔمتدیز الیٝ 1  

 حیطتزیٗ ةختالف ٔمتدیز الیٝ 2
 

 ٔمتدیز الیٝ 3
ٞتی تفتٚت ِخٝ حت پیىسُ

 ٕٞستیٝ
Āv(pbrighter) - Āv(pdarker) 

 ٘تٍٕٞٛ٘ی ٞٙذسٝ 4
 

 ضتخع ِخٝ ٞٙذسٝ 5
 

 ستسٌتری ٔستطیّی ٞٙذسٝ 6
 

 ٍٕٞٙی حتفت 7
 

 آ٘تزٚپی حتفت 8
 

 

ٚ وٙتزةسدت، ودٝ ةس تٛغدیفٍزٞتی حدتفتی      ٍٕٞٙدی، آ٘تزٚپدی، ة٘دزصی   ٔخٙت ةس تٛغیفٍزٞتی  ٕٞچٙیٗ حزةی حتِت پیىسُ

 حتضٙذ، ةستفتدٜ ضذٜ ةست.ٞترةِیه ٔی

 َاساختمان (استخزاج3-4

 ةست. حٙذی ٚ حذف والس غیزستختٕتٖةیٗ ٔزحّٝ ضتُٔ طخمٝ 

 تىذی: (طثق3-4-1ٍ

ُ      در آ٘تِیش پیىسُ ٞدت ٔدی حتضدذ در حدتِی ودٝ در      ٔخٙت، ةستس ٕ٘ٛ٘ٝ ٞتی آٔٛسضی حدزةی ٞدز ودالس ٔختٙدی حدز پیىسد

ٝ       آ٘تِیش ٌدزة فزةیٙدذی ةسدت ودٝ     ضدئ  حٙدذی ضیءٌزة ةستس ٕ٘ٛ٘ٝ ٞتی آٔٛسضی حدزةی ٞدز ودالس، ةضدیت ٞسدتٙذ. طخمد

حٙذی، ٞز یده ةس ةضدیتء تػدٛیزی حدٝ     پٛضص ةرةضی رة حٝ ةضیتء تػٛیزی پیٛ٘ذ ٔی دٞذ. پس ةس فزآیٙذ طخمٝ ٞتی والس

ٌدزة ٔدت تػدٛیز لخدُ ةس سِشِدٝ رة حدٝ سدٝ ودالس         ٔخٙت ٚ ضئیتحٙدذ. در ٞز دٚ حتِت پیىسٞت ةختػتظ ٔییىی ةس والس

تختٕتٖ، درخدت، سٔدیٗ ٚ آٚةر   تػٛیز حؼذ ةس سِشِٝ رة ٘یدش حدٝ چٟدتر ودالس سد     ستختٕتٖ، درخت ٚ سٔیٗ تمسیٓ وزدیٓ 

 حتضذ.   حٙذی رٚش ٔتضیٗ حزدةر پطتیختٖ ٔی ٔٙظٛر طخمٝ وزدیٓ. رٚش ٔٛرد ةستفتدٜ حٝ تمسیٓ

 (حذف کالس غیزساختمان3-4-2 

ٝ    در ةیٗ ٔزحّٝ، حت ةستفتدٜ ةس تىٙیه ٖ  حٙدذی   ٞتی پزدةسش تػٛیزی، ةس خزٚخدی حتغدُ ةس طخمد ٞدت ةس  ودالس سدتختٕت

 ضٛد.ٌزة ة٘دتْ ٔیٔخٙت ٚ ضئحٙذی پیىسُضٛ٘ذ.  ةیٗ فزةیٙذ حزةی ٞز دٚ خزٚخی حتغُ ةس طخمٝ ٞت خذة ٔیوالس ستیز

 َای استخزاج ضذٌ اس دي تصًیز(مقایسٍ ساختمان3-5

ٖ  در ةیٗ ٔزحّٝ ٔی حدزةی ٞدز دٚ حتِدت    ٞدتی ةسدتخزةج ضدذٜ ةس دٚ تػدٛیز لخدُ ٚ حؼدذ       تٛةٖ ةس طزیك ٔمتیسٝ سدتختٕت

ٖ ٌزة، حٝ ٘مطٝ ستختٕتٖٔخٙت ٚ ضئ پیىسُ ٞدتی ةسدتخزةج ضدذٜ ةس     ٞتی تخزیج ضذٜ رسیذ. حٝ ةیٗ غٛرت وٝ سدتختٕت
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 ...گرا و پیکسلبندی شئهای طبقهارزیابی و مقایسه روش

 نیلوفر خداوردی زهرایی، حیدر راستی ویس

ٞتی تخزیج ضذٜ ٚ ستِٓ در تػٛیز حؼدذ   حٙذی ضذٜ لخُ ةس سِشِٝ رة ٔزخغ لزةر دةدٜ ٚ حز ةستس آٖ ستختٕتٖ تػٛیز طخمٝ

 ضٛ٘ذ. ةس سِشِٝ ةستخزةج ٔی

 َا اتی میشان تخزیة ساختمان(ارسی3-6 

حؼذ ةس ة٘دتْ ٔزةحُ حتال ٘مطٝ تخزیج لتحُ دستیتحی ةست. در ٘مطٝ تخزیج، ةطالػتت ٔزحدٛ  حدٝ ٘دٛع ٚ ٔحدُ تغییدزةت      

ٌدزة رة   ٔخٙت ٚ ضئ تٛةٖ تغییزةت حتغّٝ ٚ دلت ٞز یه ةس دٚ رٚش پیىسُ ٞت ٔٛخٛد ةست ٚ حت آ٘تِیش چطٕی ٔیستختٕتٖ

 ٔٛرد حزرسی لزةر دةد.  

 ( تست ي ارسیاتی 4

 (مىطقٍ مًرد مطالعٍ:4-1

ٞدت ٔدٛرد ةسدتفتدٜ در ةیدٗ تحمیدك ةس      ضٟز حٓ ٚ ةطزةف آٖ رة ِزسة٘ذ. دةدٜ 1382حتٔذةد در ستَ  5:26ةی در ستػت سِشِٝ

حتضدذ  حؼذ ةس سِشِٝ ضٟز حٓ ٌزفتدٝ ضدذٜ ةسدت، ٔدی     2004لخُ ةس سِشِٝ ٚ سْٛ صة٘ٛیٝ  2003دستٔخز  27وٝ در   ٔتٞٛةرٜ

 ة٘ذ.ضذٜٕ٘تیص دةدٜ (3)ٚیز ٔٛرد ةستفتدٜ در ضىُ تػت

  
 ب الف

 تصايیز مىطقٍ تست. الف تصًیز قثل اس سلشلٍ. ب تصًیز تعذ اس سلشلٍ  :3ضکل 

 (ارسیاتی وتایج:4-2

ٝ    پدیص سدتسی تػدٛیز ٚ ة٘ددتْ     ٕٞت٘طٛر وٝ ةضترٜ ضذ حٝ ٔٙظٛر پیتدٜ ستسی پدس ةس آٔدتدٜ   حٙدذی   پدزدةسش ٔزحّدٝ لطؼد

ُ       ضٛد. در ةیٗ تحمیك در حتِدت ضدئ   ٔی آغتس ْ   ٌدزة ةس ٘دزْ ةفدشةر ةیىتٌٙیطدٗ ٚ در حتِدت پیىسد فدشةر ة٘دٛی   ة ٔخٙدت ةس ٘دز

ٌزة ٚ پترةٔتزٞتی ةدغتْ  ضذ. در ةیٗ ٔزحّٝ حتیستی دلت وزد تت پترةٔتزٞتی ٔمیتس ضىُ ٚ تزةوٓ حزةی حتِت ضئ ةستفتدٜ

در ةیدٗ ٔزحّدٝ حتػدث خطدت در      دلتدی  چدٖٛ ٞدز ٘دٛع حدی     ٔخٙت حٝ درستی ة٘تخدتث ضدٛ٘ذ.   ٚ ٔمیتس حزةی حتِت پیىسُ

 ٌزة ٚ پیىسُ ٔخٙت ة٘دتْ ضذ.   حٙذی ضئ پس ةس ة٘دتْ ٔزةحُ فٛق، طخمٝضٛد.  حؼذی ٔی ٔزةحُ

حٙذی، تػٛیز لخُ ةس سِشِٝ حٝ سٝ والس ستختٕتٖ سٔیٗ،  درخت ٚ تػدٛیز حؼدذ ةس سِشِدٝ حدٝ چٟدتر ودالس        پس ةس طخمٝ

 ٞت ةستخزةج ضذ٘ذ.                          سیٓ ضذ. ٚ در ٟ٘تیت در ٔحیس ٔتّج ٘مطٝ تخزیج ستختٕتٖستختٕتٖ سٔیٗ درخت ٚ آٚةر تم

حتضدذ. در ةیدٗ ٔزحّدٝ     حٙذی حزةی تػٛیز لخُ ةس سِشِٝ ٔی دٞٙذٜ ٘تیدٝ حتغُ ةس لطؼٝ ٘طتٖ (4)ٞتی سیز، ضىُ  در ضىُ

ضدذ ٚ خزٚخدی حتغدُ ةس آٖ در     در ٘ظز ٌزفتٝ 8/0، 6/0، 30تزتیج  پترةٔتز ٔمیتس ضىُ ٚ تزةوٓ حٌٝزة  حزةی حتِت ضئ

 50ٚ  87تزتیددج  ٔخٙددت پددترةٔتز ٔمیددتس ٚ ةدغددتْ حددٝ ث ٕ٘ددتیص دةدٜ ضددذ. ٕٞچٙددیٗ حددزةی حتِددت پیىسددُ-(4)ضددىُ 

 ةِ  ٕ٘تیص دةدٜ ضذ.-(4)ٌزفتٝ ضذ ٚ خزٚخی حتغُ ةس آٖ در ضىُ  ٘ظز در
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 ب الف

 گزاتىذی ضئمثىا ب قطعٍپیکسلتىذی  قطعٍ تىذی الف وتیجٍ حاصل اس قطعٍ :4ضکل 

ٝ     ٘طتٖ (5)در ةدةٔٝ ضىُ  حتضدذ ودٝ ةِد  حدزةی      حٙدذی حدزةی تػدٛیز لخدُ ةس سِشِدٝ ٔدی       دٞٙدذٜ ٘تیددٝ حتغدُ ةس طخمد

 (3)ٚ  (2)حتضددذ ٚ غددحت حتغددُ ةس ةیددٗ ٔزحّددٝ در خددذَٚ   ٌددزة ٔددی ٔخٙددت ٚ ث حددزةی حتِددت ضددئ  پیىسددُ حتِددت

 ةست. ضذٜ دةدٜ ٕ٘تیص

  

 الف ب

 گزا تىذی ضئمثىا ب طثقٍتىذی پیکسل طثقٍ-تىذی الفوتیجٍ حاصل اس طثقٍ :5ضکل

 

 گزا تزای قثل اس سلشلٍتىذی ضئجذيل صحت حاصل اس طثقٍ: 2جذيل

 خطتی ةفشٍٚ٘ی ٞتخٕغ سطز درخت سٔیٗ ستختٕتٖ 

 0 119653 0 0 119653 ستختٕتٖ

 %14 110031 0 93589 16442 سٔیٗ

 %10 20316 18226 2090 0 درخت

  250000 18226 95679 136095 ٞتخٕغ ستٖٛ

   0 %02/0 %12 خطتی ةس لّٓ ةفتتدٌی

 % حذست آٔذ.87% ٚ ضزیج وتپت 93غحت وّی حتغُ ةس ةیٗ رٚش 
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 نیلوفر خداوردی زهرایی، حیدر راستی ویس

 مثىا تزای قثل اس سلشلٍتىذی پیکسلجذيل صحت حاصل اس طثقٍ: 3جذيل

 خطتی ةفشٍٚ٘ی ٞتخٕغ سطز درخت سٔیٗ ستختٕتٖ 

 %81/11 17223 92 2114 15017 ستختٕتٖ

 %32/14 13134 122 11253 1759 سٔیٗ

 %26/4 3614 11988 8328 50 درخت

  33971 3674 1347 16826 ٞتخٕغ ستٖٛ

   %82/5 %46/16 %75/10 خطتی ةس لّٓ ةفتتدٌی

 

 حذست آٔذ. 78/0% ٚ ضزیج وتپت 87غحت وّی حتغُ ةس ةیٗ رٚش 

حدزةی حتِدت    8/0، 6/0، 27وتر حزدٖ پترةٔتز ٔمیتس ضىُ ٚ تزةوٓ حزةحز  حؼذ ةس سِشِٝ ٚ حٝحت  ة٘دتْ ٔزةحُ حتال حزةی تػٛیز 

ةِد  ٚ   -(6)ٞدتی   ٔخٙت،  ٘تیدٝ حتغُ ةس آٖ در ضىُ حزةی حتِت پیىسُ 43ٚ  68ٌزة  ٚ پترةٔتز ٔمیتس ٚ ةدغتْ حزةحز  ضئ

 آٚردٜ ضذٜ ةست. (5)ٚ  (4)ٞت در خذَٚ  ث ٕ٘تیص دةدٜ ةست . ٕٞچٙیٗ غحت حتغُ ةس آٖ-(6)

  
 ب الف

 گزاتىذی ضئقطعٍ :ب ،مثىاتىذی پیکسل قطعٍ :الف.تىذی وتیجٍ حاصل اس قطعٍ:  6ضکل

  
 الف ب

 گزا تىذی ضئ. طثقٍ:ب ،مثىاتىذی پیکسلطثقٍ تىذی. الف: : وتیجٍ حاصل اس طثق7ٍکلض
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 سلشلٍتىذی پیکسل مثىا تزای تعذاس جذيل دقت حاصل اس طثقٍ: 4جذيل

 خطتی ةفشٍٚ٘ی ٞتخٕغ سطز آٚةر درخت سٔیٗ ستختٕتٖ 

 %48 9926 0 0 4765 5161 ستختٕتٖ

 %0 92143 0 0 92143 0 سٔیٗ

 05/0 16639 0 15734 905 0 درخت

 %42 131292 75803 55489 0 0 آٚةر

   75803 71223 97813 5161 ٞتخٕغ ستٖٛ

خطددددتی ةس لّددددٓ 

 ةفتتدٌی

0% 05/0% 77% 0%   

 حذست آٔذ. 63/0% ٚ ضزیج وتپت 64غحت وّی حتغُ ةس ةیٗ رٚش 

 گزا تزای تعذاس سلشلٍتىذی ضئجذيل دقت حاصل اس طثقٍ: 5جذيل

 خطتی ةفشٍٚ٘ی ٞتخٕغ سطز آٚةر درخت سٔیٗ ستختٕتٖ 

 75/17 3229 294 0 279 2656 ستختٕتٖ

 25/17 5103 756 25 4221 101 سٔیٗ

 66/6 4114 189 3840 78 7 درخت

 %42 19825 15279 245 3080 1219 آٚةر

  32271 16518 4110 7660 3983 ٞتخٕغ ستٖٛ

خطددددتی ةس لّددددٓ 

 ةفتتدٌی

32/33 90/44 57/6 5/7   

 

 حذست آٔذ. 68/0% ٚ ضزیج وتپت 80غحت وّی حتغُ ةس ةیٗ رٚش 

 حتضذ. سِشِٝ ٔیٞت حزةی لخُ ٚ حؼذ ةس  دٞٙذٜ ٘مطٝ تغییزةت ستختٕتٖ ٘طتٖ (8)در ةدةٔٝ ضىُ 

  

 ب الف

 گزا. ريش ضئ:ب ،مثىا. ريش پیکسل:الف .َاوقطٍ تغییزات ساختمان:  8ضکل
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 ...گرا و پیکسلبندی شئهای طبقهارزیابی و مقایسه روش

 نیلوفر خداوردی زهرایی، حیدر راستی ویس

ٞدتیی ةس  ٌدزة حدٝ دِیدُ حزتدزی    ضدٛیٓ ودٝ رٚش ضدئ   ٌزة ٔتٛخٝ ٔیٔخٙت ٚ ضئحت ٔمتیسٝ ٘تتیح حزةی ٞز دٚ رٚش پیىسُ

 دلت حتالتزی دةرد.وتٞص ٘ٛیش ٕ٘ه ٚ فّفّی ٚ وتٞص ةثز ٞٓ ٔزخغ ستسی ٘تدرست  لخیُ

 گیزی:(وتیج5ٍ

ِددزسٜ حددت ةسددتفتدٜ ةس ٞددتی سددتِٓ حؼددذ ةس سٔددیٗٞددتی تخزیددج ضددذٜ ٚ سددتختٕتٖدر ةیددٗ تحمیددك، تطددخیع سددتختٕتٖ

سدتسی  ةی حت لذرت تفىیه حتال ةرةاٝ ضذ. ٔزةحُ پیدتدٜ ٌزة، حز پتیٝ تػتٚیز ٔتٞٛةرٜٔخٙت ٚ ضئحٙذی پیىسُطخمٝ یٞت رٚش

ٝ  ٌدزة ٔدی  ٔخٙت ٚ ضئحٙذی حت ٞز دٚ رٚش پیىسُحٙذی تػتٚیز ٚ سپس طخمٝلطؼٝستسی ٚ ضتُٔ آٔتدٜ حٙدذی  حتضدذ طخمد

ْ  حزةی حتِت پیىسُ ٗ   ٔخٙت حدت ٘دز ٌدزة ٘یدش حدت    حدزدةر پطدتیختٖ ة٘ددتْ ضدذ. حدزةی حتِدت ضدئ       ةفدشةر ة٘دٛی ٚ رٚش ٔتضدی

لتحُ ة٘دتْ ةست. پدس ة٘ددتْ ٔزةحدُ فدٛق،     ، ةیىتٌٙیطٗ ة٘دتْ ضذ حؼذ ةس ة٘دتْ ٔزةحُ فٛق، ٔمتیسٝ ٚ ةستخزةج ةفشةر ٘زْ

ُ      ٔطتٞذةت حػزی ٘طتٖ دةد وٝ رٚش ضدئ  ٗ   ٌدزة ودترةیی حیطدتزی ٘سدخت حدٝ رٚش پیىسد ودٝ  ٔخٙدت دةرد. ةس خّٕدٝ ةید

ٓ     تزی ةس ػترضٝ در ةختیتر وترحز لدزةر ٔدی  وتُٔ ػتتةطال چٙدتٖ ٔطدىالتی ةس لخیدُ    دٞدذ ٚ دلدت حدتالتزی دةرد ِٚدی ٞد

ٝ    ٞتی تخ٘تلع ستختٕتٖ تطخیع خدتی ٔٙدتطك تخزیدج ضدذٜ در آٖ     زیج ضذٜ ٚ تطخیع ٘تدرسدت ٔٙدتطك سدتِٓ حد

حت تٛخٝ حٝ ةٕٞیت تطخیع دلیك ٔحُ ٚ ٔیشةٖ تخزیج ٘تضی ةس سِشِدٝ حدٝ ٔٙظدٛر ٔدذیزیت ححدزةٖ،       خٛرد.چطٓ ٔی حٝ

 ٔخٙت وتر ضٛد.  ٞتی حٟخٛد دلت رٚش ضئ ضٛد رٚی رٚش پیطٟٙتد ٔی
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