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 چکیذه :
اص دٍسی، هؼتلضم اػتخشاج، اًتخبة ٍ ثىبسگیشی ثخؾ دس ؿٌبػبیی تغییشات هٌبعك ؿْشی هجتٌی ثش تلبٍیش ػٌجؾحلَل ًتبیج سضبیت

ّب ؿبهل تىٌیىْبی هتقذد اًتخبة ٍیظگی هَسد اسصیبثی لشاس گشفت. ایي تىٌیه ثبؿذ. دس ایي تحمیك وبساییّبی عیفی ٍ هىبًی هیٍیظگی

 IRS-P6ثبؿٌذ. ًتبیج ؿٌبػبیی تغییشات ؿْش جذیذ ػٌْذ ثب ثىبسگیشی تلبٍیش پذیذُ هیآهبسی ٍ فضبیپزیشیاكلی، تفىیهّبیهَلفِآًبلیض

 ٍGeo-Eye1  ّبی ثبؿذ. ًتبیج حبكل اص ایي تحمیك ًـبى داد ٍیظگیّب هیتىٌیههجٌبی اسصیبثی ایي  2013ٍ  2006اخز ؿذُ دس ػبلْبی

هىبًی ثِ فٌَاى هٌجـ اعالفبتی هىول، ثْجَد ًتبیج ؿٌبػبیی تغییشات دس هٌغمِ ؿْشی سا ثذًجبل داسد. عَسی وِ ضشیت وبپب ٍ كحت ولی 

ت. ّوچٌیي ًتبیج تحمیك ًـبى داد، اًتخبة % افضایؾ یبف90.39% ثِ 58.94% ٍ اص 88.49% ثِ 53.46ًمـِ تغییشات ثِ تشتیت اص 

ّبی اًتخبة ٍیظگی وبسایی ٍ ثبؿذ. ّشوذام اص تىٌیهّبی عیفی ٍ هىبًی ثْیٌِ، فشآیٌذ تبحیشگزاسی دس ؿٌبػبیی تغییشات هیٍیظگی

ت ثىبسگیشی ّبی خبف خَدؿبى سا داؿتِ ٍلی ثغَس ولی ایي فشآیٌذ، ػجت افضایؾ كحت ؿٌبػبیی تغییشات ًؼجت ثِ حبلهحذٍدیت

ّبیی جذیذ ثب ّب سا ثشای سػیذى ثِ هَلفِاكلی، تٌْب اػتمالل آهبسی دادُّبیهَلفِآًبلیض ؿَد. تىٌیهّبی عیفی ٍ هىبًی هیتوبهی ٍیظگی

ّبی یوٌذ. تقییي حذآػتبًِ هٌبػت ثشای اًتخبة ٍیظگثٌذی سا ثغَس هؼتمین دًجبل ًوی ٍاثؼتگی ووتش دس ًؾش گشفتِ ٍ ثْجَد كحت عجمِ

ّبی ثْیٌِ ًْبیی دس تىٌیه فضبی وبّذ. لضٍم تقییي تقذاد ٍیظگیپزیشی آهبسی ًیض فوالً اص وبسایی ایي تىٌیه هیثْیٌِ دس تىٌیه تفىیه

ّبی آهَصؿی ثشای ّذایت الگَسیتن ضشٍستی ًذاؿتِ ٍ دّذ. ّشچٌذ دس ایي تىٌیه ٍجَد الگَپذیذُ ًیض اتَهبػیَى ایي تىٌیه سا وبّؾ هی

ّبی پزیشی آهبسی اسجحیت داسد. ثغَس ولی، دس كَستیىِ الگَّبی آهَصؿی وبفی ٍ هٌبػت اص والعایي جْت ًؼجت ثِ تىٌیه تفىیهاص 

ؿَد. ٍلی دس كَستی وِ چٌیي الگَّبی ّبی ثْیٌِ تَكیِ هیپزیشی آهبسی ثشای اًتخبة ٍیظگیهَضَفی فشاّن ثبؿذ تىٌیه تفىیه

ّبی ثْیٌِ ثب اتَهبػیَى ثبال هذًؾش ثبؿذ، تىٌیه ـ ٍ ویفیت هٌبػجی ثشخَسداس ًجبؿذ ٍ اًتخبة ٍیظگیآهَصؿی فشاّن ًجبؿذ یب اص تَصی

 تشی خَاّذ ثَد.فضبی پذیذُ اًتخبة كحیح
 

اكلی، ّبیهَلفِ ّبی عیفی ٍ هىبًی )ثبفت(، آًبلیض ؿٌبػبیی تغییشات، تلبٍیش ػٌجؾ اص دٍس، ٍیظگی های کلیذی :واطه

 پذیذُ.آهبسی ٍ فضبیپزیشیتفىیه
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 ممذمه -1

تقبهل ثـش ثب عجیقت ٍ اػتفبدُ اص هٌبثـ عجیقی ثشای ثْجوَد ویفیوت صًوذگی یىوی اص دالیول هْون ایجوبد تغییوشات دس         

ّبی اخیش ثَدُ اػت. تقییي حذٍد هشصی  سٍیِ ؿْشّب دس دِّ ّبی ػغح صهیي ٍ خلَكبً گؼتشؽ ثی ّب ٍ وبسثشی پَؿؾ

سیضی هؼئَالًِ ٍ آگبّبًوِ دس  تغییشات پَؿؾ ٍ وبسثشی اساضی ٍ تقییي ػبختبس سؿذ ؿْش دس فَاكل صهبًی ثشای ثشًبهِ ٍ

ای ثشای حجت پشتَّبی تبثـی یب ثبصتبثـوی اص ػوغح فوَاسم    ّبی هبَّاسُّب اهشی ضشٍسی اػت. لبثلیت ػٌجٌذُ هَسد آى

ی اص خلَكیبت فوَاسم اص عشیوك اًجوبم آًبلیضّوبی عیفوی ٍ      ادس عَل هَجْبی هختلف ٍ اهىبى ؿٌبػبیی ثخؾ فوذُ

-ّبی هبَّاسًُوبیذ. اص عشفی ػٌجٌذُهىبًی، اهىبى اػتفبدُ اص ایي تلبٍیش سا ثشای اػتخشاج اعالفبت هَضَفی فشاّن هی

ؿتِ ٍ ّوویي  ّبی صهبًی هٌؾن اص هٌبعك ؿْشی سا داسٍص دس دٍسُ ای لبثلیت ثبالیی دس اخز اعالفبت هىبًی اسصؿوٌذ ٍ ثِ

اهش ػجت ؿذُ اػت تب آًبلیض تلبٍیش ػٌجؾ اص دٍس ثِ فٌَاى سٍؿی وبسآهذ ثشای ؿٌبػبیی هٌوبعك ؿوْشی هوَسد تَجوِ     

اص دٍسی چٌذصهبًوِ تَػوقِ    ّبی هتقذدی ثشای ؿٌبػبیی تغییشات ثب ثىبسگیشی تلبٍیش ػوٌجؾ  . تىٌیه[3-1]لشاس گیشد 

ِ    تَاى اص جٌجِ ّب سا هی دادُ ؿذُ اػت. ایي تىٌیه ّوبی   ثٌوذی ًووَد: اص حیوج ًتوبیج ثشخوی سٍؽ      ّوبی هختلفوی دػوت

، لبثلیوت تقیویي هبّیوت    تغییشات، تٌْب هحل تغییشات سا هـخق ًوَدُ ٍ ثشخی دیگش فالٍُ ثش هحل تغییوشات  ؿٌبػبیی

ّبیی  ّبی پَؿؾ ٍ وبسثشی اساضی( داسًذ. سٍؽ سا ثِ كَست ًمـِ تغییشات )ؿبهل اعالفبت تغییشات ثیي والعتغییشات 

والػوی   ثٌذی ثشای هـخق وشدى تغییشات ثویي  ح عجمِاًجبهٌذ هقوَالً اص یه عش وِ ثِ تَلیذ ًمـِ هبّیت تغییشات هی

ّبی هَجَد دس صهیٌوِ ؿٌبػوبیی    تشیي سٍؽ تشیي ٍ فولی ثٌذی اص پش وبسثشد عجمِ اص وٌٌذ. تىٌیه همبیؼِ پغ اػتفبدُ هی

ثٌذی هؼتمل ّش یه اص تلوبٍیش چٌذصهبًوِ ثوِ     تغییشات ثب لبثلیت تَلیذ ًمـِ هبّیت تغییشات اػت. دس ایي سٍؽ، عجمِ

پَؿوبًی ٍ همبیؼوِ    ّبی هَضَفی تْیِ ؿذُ اص ّشیه اص تلبٍیش چٌذصهبًوِ، ّون   ؿَد. ػپغ ًمـِ عَس جذاگبًِ اًجبم هی

ثبؿذ وِ اعالفبت وبهلی دس خلَف هحل ٍ هبّیوت تغییوشات اسا وِ     ؿًَذ. ًتیجِ ایي همبیؼِ، یه ًمـِ تغییشات هی هی

ّوبی آهَصؿوی دس ّوش یوه اص دٍ تلوَیش، الگوَسیتن        ثٌذی هجضای دٍ تلَیش ٍ ٍجَد ًوًَِ ثِ دلیل عجمِ .[6-4]دّذ هی

ٍ اًجبم تلوحیحبت اتوؼوفشی ضوشٍسی ًوذاسد      داؿتِّب سا  ثٌذی لبثلیت یبدگیشی الگَّبی عیفی ّش یه اص والع عجمِ

. حتی ثشای تلبٍیشی وِ داسای ؿشایظ فٌَلَطیىی هتفوبٍت، صاٍیوِ دیوذ ػوٌجٌذُ هتفوبٍت ٍ صاٍیوِ توبثؾ هتفوبٍت         [5]

 . [8, 7]ؿَد ّبی هختلف ّؼتٌذ ایي سٍؽ تَكیِ هی خَسؿیذ ٍ یب حتی ػٌجٌذُ

 پیشینه تحمیك -2

ِ   ّبی هىبًی )ثبفت( دس وٌبس ٍیظگی تَلیذ ٍ ثىبسگیشی ٍیظگی ثٌوذی   ّبی عیفی، ساُ حلی هٌبػت ثشای ثْجَد ًتوبیج عجمو

 تلَیش، اؿیبء ثبسص تبیَكخل اص ثبفتثبؿذ.  ای ٍ هتقبلجبً ثْجَد آؿىبسػبصی تغییشات دس هٌبعك ؿْشی هی تلبٍیش هبَّاسُ

. هغبلقوبت  ثؼوتگی داسد همبدیش دسجِ خبوؼتشی ثِ تَصیـ هىبًی ثَدُ ٍ  تلَیش پشداصؽ لحبػ اص ّن ٍ لحبػ ثلشی اص ّن

ِ  دّذ وِ تَلیذ ٍ ثْشُ ًـبى هی ثٌوذی   گیشی اص اعالفبت هىبًی هٌبػت دس وٌبس اعالفبت عیفی، ػجت ثْجَد كحت عجمو

آؿىبسػوبصی تغییوشات دس هٌغموِ    دس تحمیمی وِ ثِ هٌؾوَس ثْجوَد ًتوبیج     [9]ؿَد. اسًش  تلبٍیش دس هٌبعك ًبّوگَى هی

ّبی هىوبًی ثوِ هٌؾوَس ثْجوَد كوحت       ؿْشی ثب اػتفبدُ اص اعالفبت ثبفت اًجبم دادُ ثَدًذ، هؼئلِ اًتخبة ثْیٌِ ٍیظگی

PCAّبی اكلی ) ثٌذی سا هذ ًؾش لشاس دادُ ٍ اص آًبلیض هَلفِ عجمِ
( الذام ثِ وبّؾ ثقذ فضوبی ٍیظگوی عیفوی ٍ هىوبًی     1

سا ثوِ فٌوَاى    PCA. ایـوبى چٌوذیي هَلفوِ اٍل     ّوبی ثْیٌوِ ٍ هؼوتمل دػوت یبثٌوذ      ك ثِ ٍیظگوی ًوَدًذ. تب ثذیي عشی

ثوِ هٌؾوَس ثْجوَد ًتوبیج      [10]ّبی ثب اسصؽ اعالفبتی ثبال اًتخبة ًوَدًذ. دس تحمیمی هـبثِ، تبػتی ٍ ّوىوبساى   ٍیظگی

                                                 
1 Principal Component Analysis 
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 تغییرات ... َای طیفی ي مکاوی در شىاساییاستفادٌ از يیژگی

 ی يَمکارانعباد یدحم ی،صادق یديح

2اتفبق دسجوبت خبوؼوتشی )   هبتشیغ ّن آؿىبسػبصی تغییشات دس تلبٍیش ثب لذست تفىیه هىبًی ثبال، اص تىٌیه
GLCM )

ّبی  ّبی ثْیٌِ اػتفبدُ ًوَدًذ. ٍیظگی ثِ فٌَاى تىٌیه اػتخشاج ٍیظگی PCA ٍ تلبٍیش چگبلی لجِ اػتخشاج ًوَدُ ٍ اص 

ّوبی عیفوی صیوبد هوَحش ٍالوـ ؿوذُ ٍ كوحت         جذیذ ثِ فٌَاى ثبًذّبی ووىی دس تـخیق ثْتش فوَاسم ثوب ًوبّوگًَی   

ووبیض ثویي   ثٌذی تلبٍیش اكلی فشاّن ًووَد. ایوي ثْجوَد ثوِ ٍیوظُ دس لبثلیوت ت       ثٌذی ثبالتشی سا دس همبیؼِ ثب عجمِ عجمِ

ثوب   [11]ّبی خبلی ثب پَؿؾ گیبّی اًذن ثِ عَس چـوگیشی هـَْد ثوَد. هبًگوبسا ٍ ادیٌوی    ّبی وـبٍسصی ٍ صهیي گًَِ

تش اّویت فشآیٌوذ اًتخوبة    ثٌذی تلبٍیش َّایی چٌذعیفی هٌبعك ؿْشی ٍ اص آى هْن ض ثبفت دس عجمِفلن ثِ اّویت آًبلی

پوزیشی والػوْب ثوب     ّبی هؼتخشج اص تلوبٍیش، اص تىٌیوه آهوبسی تفىیوه     ّبی ثْیٌِ ثجبی ثىبسگیشی توبم ٍیظگی ٍیظگی

JMهبتیؼَتب )-گزاسی فبكلِ جفشیض حذآػتبًِ
ّوبی هٌتخوت، تىٌیوه ؿویءگشا      ٍیظگوی ( اػتفبدُ وشدًذ. ثوب ثىوبسگیشی   3

ّوبی عیفوی ٍ هىوبًی     ثٌذی تلَیش هَسد اػتفبدُ لشاس گشفت. ًتبیج ًـبى داد ثب ثىوبسگیشی ٍیظگوی   هجٌب ثشای عجمِ لبًَى

ثوب تَجوِ ثوِ     [5] كوبدلی ؿوَد.   ثٌذی تلبٍیش اكلی حبكول هوی   ثٌذی ثبالتشی دس همبیؼِ ثب عجمِ هٌتخت، كحت عجمِ

سا ثوشای   4یشات هٌغمِ ؿْشی، تىٌیه جذیذی هجتٌوی ثوش فضوبی پذیوذُ    اّویت فشآیٌذ اًتخبة ٍیظگی دس ؿٌبػبیی تغی

ًتبیج حبكل اص ای آصهَد.  ّبی عیفی ٍ هىبًی ثْیٌِ تَػقِ دادُ ٍ وبسایی آى سا دس تلبٍیش دٍصهبًِ هبَّاسُ اًتخبة ٍیظگی

حبلوت ثىوبسگیشی   ثىبسگیشی تىٌیه فضبی پذیذُ ػجت ثْجَد ًتبیج ؿٌبػبیی تغییشات ًؼوجت ثوِ   ایي تحمیك ًـبى داد 

 ؿَد. ّبی عیفی ٍ هىبًی هؼتخشج اص ایي تلبٍیش هی توبم ٍیظگی

 اهمیت و ضشوست تحمیك -3

ِ  ّبی هىبًی دس وٌبس ٍیظگی تَلیذ ٍ ثىبسگیشی ٍیظگی ثٌوذی تلوبٍیش    ّبی عیفی، ساُ حلی هٌبػت ثشای ثْجَد ًتبیج عجمو

اص دٍسی ّوجؼتگی ثبالیی  ثبؿذ. دس تلبٍیش ػٌجؾ شی هیای ٍ هتقبلجبً ثْجَد آؿىبسػبصی تغییشات دس هٌبعك ؿْ هبَّاسُ

گشدد. ایي ّوجؼتگی ًِ تٌْب دس ثیي ثبًذّبی اكلی تلبٍیش، ثلىوِ دس ثؼویبسی اص هوَاسد،     ثیي ثبًذّبی عیفی هـبّذُ هی

گوشدد. ٍجوَد    ّبی عیفی ٍ هىبًی جذیذ تَلیذ ؿذُ اص سٍی ثبًذّبی اكولی ًیوض هـوبّذُ هوی     ثغَس ؿذیذتش، ثیي ٍیظگی

ؿًَذ ثلىوِ   ّبی تىشاسی ٍ غیشهشتجظ هؼألِ، فالٍُ ثش ایي وِ ثبفج ثْجَد كحت ٍ یب وبّؾ پیچیذگی هؼألِ ًوی ٍیظگی

، احش خبف خَد سا دس تفىیوه فوَاسم داؿوتِ ٍ     . ّش ٍیظگی[12]دٌّذ صهبى الصم ثشای اًجبم هحبػجبت سا ًیض افضایؾ هی

ثٌذی ٍ هتقبلجبً ًتیجِ ؿٌبػبیی تغییوشات   تَجْی ثش ًتیجِ عجمِّب، تبحیش لبثل  ثٌبثشایي اًتخبة ثْتشیي هجوَفِ اص ٍیظگی

ّب ثِ  ّبی هىبًی ٍ عیفی، اًتخبة ٍیظگی خَاّذ داؿت. ثب تَجِ ثِ هؼب ل هغشح ؿذُ، الصم اػت پغ اص اػتخشاج ٍیظگی

شاػوشی  ثٌذی ٍ هتقبلجبً كحت ؿٌبػبیی تغییشات افضایؾ یبثذ. اگشچِ جؼوتجَی ػ  ای كَست گیشد وِ كحت عجمِ گًَِ

ّبی ثْیٌِ اػوت، ٍلوی دس فوول فشآیٌوذی ثؼویبس صهوبًجش ٍ غیشفولوی اػوت.          یبثی ثِ هجوَفِ ٍیظگی تٌْب تضویي دػت

ّبی ثْیٌِ دس تحمیمبت پیـیي تَػقِ دادُ ؿوذُ اػوت ووِ دس دٍ     ّبی هتقذدی ثشای اػتخشاج یب اًتخبة ٍیظگی تىٌیه

ثٌذی ّؼتٌذ. دس ایي تحمیك ووبسایی تىٌیىْوبی هختلوف     تًِـذُ لبثل دػ ّبی ًؾبست ؿذُ ٍ تىٌیه سٍیىشد ولی ًؾبست

ِ  ًـذُ، تىٌیه آًوبلیض  ّبی ًؾبست گیشد. اص ػشی تىٌیه اػتخشاج/اًتخبة ٍیظگی هَسد اسصیبثی لشاس هی اكولی ٍ   ّوبی  هَلفو

 شًذ.گی آهبسی هَسد ثشسػی لشاس هی پزیشی تفىیه   ؿذُ، تىٌیه ّبی ًؾبست پذیذُ ٍ اص ػشی تىٌیه تىٌیه جذیذ فضبی
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1394دی ماٌ  30ي  29  

 های تهینه های اػتخشاج/انتخاب ویظگی تکنیک -4

 نشذه  های نظاست تکنیک -4-1

ّوبی توشیٌوی    ّبیی ّؼتٌذ وِ ًیوبصی ثوِ داًوؾ اٍلیوِ ٍ دادُ     ًـذُ، تىٌیه ّبی اػتخشاج/اًتخبة ٍیظگی ًؾبست تىٌیه

ثبؿذ. ثلىِ  ٌبػبیی تغییشات ًویثٌذی/ؿ پزیشی والػْب ٍ ثْجَد كحت عجمِ ػبصی تفىیه ًذاؿتِ ٍ لضٍهبً ّذف آًْب ثْیٌِ

ّب پوغ اص ووبّؾ ثقوذ ثوِ صیشفضوبّبیی تجوذیل ؿوًَذ ووِ دس آى صیشفضوب،           ّبیی ّؼتٌذ وِ دادُ ثیـتش ثِ دًجبل تجذیل

ًـذُ ًیض ثشخی اص پبساهتشّبی تبحیشگزاس  ّبی ًؾبست اعالفبت اٍلیِ تب حذاهىبى حفؼ ؿذُ ثبؿٌذ. ّشچٌذ دس اغلت تىٌیه

ّوبی اػوتخشاج    ًـذُ دس دٍ دػتِ ولی، تىٌیوه  ّبی ًؾبست ؿًَذ. تىٌیه ی تَػظ وبسثش تقییي هیگیشی ًْبی دس تلوین

ؿوًَذ   ّبی جذیذی تَلیذ هی ّبی اػتخشاج ٍیظگی، ٍیظگی گیشًذ. دس تىٌیه ٍیظگی لشاس هی  ّبی اًتخبة ٍیظگی ٍ تىٌیه

ّوبی ثْیٌوِ ٍ هٌبػوت اص ثویي      گوی، ٍیظگوی  ّبی اًتخبة ٍیظ ّبی ٍسٍدی تفبٍت داسًذ. ٍلی دس تىٌیه وِ اكَال ثب ٍیظگی

ّوبی جذیوذی سا ًیوض داسًوذ ووِ ثوب        ّوب تَاًوبیی تَلیوذ ٍیظگوی     ؿًَذ ّشچٌذ ایي تىٌیوه  ّبی ٍسٍدی اًتخبة هی ٍیظگی

ّوبی   ّبی ثْیٌِ، تىٌیه وبسآهذ آًبلیض هَلفِ ّبی اػتخشاج ٍیظگی ّبی ٍسٍدی تفبٍت داؿتِ ثبؿٌذ. اص ثیي تىٌیه ٍیظگی

 ّبی اًتخبة ٍیظگی، تىٌیه ًَیي فضبی پذیذُ دس اداهِ تـشیح دادُ هی ؿَد. ىٌیهاكلی ٍ اص ثیي ت

 های اصلی های تهینه تا آنالیض مؤلفه اػتخشاج ویظگی -4-1-1

ثبؿوذ ووِ ثوِ     اص دٍسی هوی  ّبی ػوٌجؾ  یه تىٌیه وبسآهذ ثشای وبّؾ اثقبد دادُ [13]( PCAّبی اكلی ) آًبلیض هؤلفِ

ِ  هٌؾَس دػتیبثی ثِ تلَیش جذیذی وِ دس آى هیضاى ٍاسیبًغ دادُ ّوبی ًخؼوتیي، ثیـوتش ٍ ٍاثؼوتگی ثویي       ّب دس هَلفو

ؿوَد. اگوش ٍسٍدی ایوي     اص ٍاثؼتگی ثیي ثبًذّبی تلَیش اكلی اػوت، اػوتفبدُ هوی   ّبی ًخؼتیي ایي تلَیش، ووتش  هَلفِ

ؿذُ اص ایي تجذیل ثیـتش اص  تَاى اًتؾبس داؿت وِ وٌتشاػت دس هَلفِ اٍل حبكلتجذیل ثبًذّبی تلَیشی ثبؿٌذ آًگبُ هی

شاس اػت. لزا ثب اًتخبة چٌوذیي  ّبی دیگش ًیض ثشل وٌتشاػت هَلفِ دٍم ثبؿذ ٍ ایي هؼئلِ ثِ ّویي تشتیت دس هیبى هَلفِ

 -وِ ساّىبس هـخق ٍ لغقی ثشای تقییي تقذاد آى ٍجَد ًوذاسد ٍ ثبیوذ ثلوَست آصهوَى خغوب تقیویي ؿوَد       -هَلفِ اٍل

ّوبی جذیوذ ثوب     ّبی ثْیٌِ دػت یبفت. ّشچٌذ تىٌیه هزوَس ثغَس اتَهبتیه الذام ثوِ تَلیوذ ٍیظگوی    تَاى ثِ ٍیظگی هی

ًوبیذ ٍ اص ایي ًؾش حب ض اّویت اػت ٍلی حلوَل كوحت ثوبال دس یوه      ّبی ًخؼتیي هیِ هحتَای اعالفبتی ثبال دس هَلف

ّبی هتٌبػت ثب هبّیت تغییشات سخ دادُ دس هٌغمِ اػت ٍ اػوتمالل   الگَسیتن ؿٌبػبیی تغییشات هٌَط ثِ اًتخبة ٍیظگی

 ّبی ٍسٍدی تٌْب ؿشط وبفی ثشای ایي اهش ًیؼت. آهبسی دادُ

 تهینه تا تکنیک نوین فضای پذیذه های انتخاب ویظگی -4-1-2

ثِ هٌؾَسوبّؾ اثقبد تلبٍیش فشاعیفوی پیـوٌْبد ؿوذُ ٍ     [14]تىٌیه فضبی پذیذُ اٍلیي ثبس تَػظ هجشدی ٍ ّوىبساى 

ؿذُ اًتخبة ٍیظگی، دس وبسثشد ؿٌبػوبیی تغییوشات هٌوبعك ؿوْشی هقشفوی ٍ هوَسد        ثقذّب ثِ فٌَاى یه تىٌیه ًؾبست

ّب داسد تب ثلَست خَدووبس اهىوبى    ای اص ٍیظگی صیش هجوَفِ . تىٌیه فضبی پذیذُ ػقی دس یبفتي[5]اػتفبدُ لشاس گشفت

لشاس گشفتي دٍ ٍیظگی ثب ّوجؼتگی ثبال دس یه صیش هجوَفِ سا ثِ حذالل ثشػبًذ. ایي سٍؽ اص اثتذا ػقی دس ووبٍؽ فضوب   

ذا ثوشای ثبًوذّب   تشیي ثبًذّبی ًوبیٌوذُ سا اًتخوبة ًوبیوذ. دس ایوي تىٌیوه اثتو       ًوبیذ تب هٌبػت ثب تقذاد ثبًذ هَسد ًیبص هی

ؿَد. ثذیي تشتیت ثبًذّب دس یوه فضوب ثٌوبم     اًذ ثشداس ٍیظگی تـىیل هیثشاػبع اًقىبػی وِ دس والػْبی هختلف داؿتِ

فضبی پذیذُ ثبصًوبیی ؿذُ ٍ ػپغ ثبًذّبی هـبثِ وِ داسای خلَكیبت اًقىبػی هـوبثْی ًؼوجت ثوِ والػوْب اص خوَد      

گیشًوذ. ػوپغ دس فضوبی پذیوذُ ایجوبد ؿوذُ        ی فبصی دس یه دػتِ لشاس هوی ثٌذ اًذ اص عشیك الگَسیتن خَؿِ ًـبى دادُ

ؿٌبػوبیی ثبًوذّب ثوب     ؿوًَذ.  ًضدیىتشیي ثبًذ ثِ هشوض ّش دػتِ ثِ فٌَاى ًوبیٌذُ ثبًذّبیی ثوب ٍاثؼوتگی ثوبال هقشفوی هوی     
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 تغییرات ... َای طیفی ي مکاوی در شىاساییاستفادٌ از يیژگی

 ی يَمکارانعباد یدحم ی،صادق یديح

َػوظ الگوَسیتن   ٍاثؼتگی صیبد دس فضبی پذیذُ ٍ اًتخبة ثبًوذّبی ثْیٌوِ )ثوب اسصؽ اعالفوبتی ثوبال( دس فضوبی پذیوذُ ت       

ثبؿذ وِ دس ایي تحمیك ثوِ فٌوَاى تقوذاد ثْیٌوِ      ّب ثقذ راتی تلَیش هی گیشد. تقذاد خَؿِ كَست هی FCMثٌذی  خَؿِ

ثشای تقییي هٌبػت ایي پبساهتش، همبدیش هتفبٍتی سا هوَسد   [5]هىبًی آصهَى هٌؾَس ؿذُ اػت. كبدلی -ّبی عیفی ٍیظگی

فٌَاى هالن هٌبػت ثَدى ایي پبساهتش دس ًؾش گشفت. ثقوذ اص   ّبی اسصیبثی سا ثِ ثٌذی دادُ آصهَى لشاس دادُ ٍ كحت عجمِ

ّوبی هـوبثِ عیفوی     ّب، ًوبیٌذُ ٍیظگی ثٌذی، ثب تقییي ٍ اًتخبة ًضدیىتشیي ٍیظگی ثِ هشاوض خَؿِ پبیبى الگَسیتن خَؿِ

 .[5]ؿًَذ  ّبی ثْیٌِ تقییي هی حبضش دس یه خَؿِ، ثِ فٌَاى ٍیظگی

 پزیشی آماسی تفکیکمثتنی تش آنالیض   شذه انتخاب ویظگی تکنیک نظاست -4-2

ّوبی آهَصؿوی هیوضاى ثْیٌوِ      ًـذُ، ثب ثىبسگیشی ًوًَِ ّبی ًؾبست ؿذُ اًتخبة ٍیظگی، ثشخالف سٍؽ دس سٍؿْبی ًؾبست

-پزیشی والػْب ثوب فبكولِ جفشیوض    گیشد. اسصیبثی تفىیه پزیشی والػْب هَسد ثشسػی لشاس هی ثَدى یه ٍیظگی دس تفىیه

 اػوبع  . دس ایوي تىٌیوه، ثوش   [11]گیوشد  ّبیی اػت وِ دس ایي دػتِ لشاس هی ىٌیه( یىی اص هتذاٍلتشیي تJMهبتیؼَتب )

ـ   والع ّش ًوبیٌذُ آهَصؿی ّبی دادُ ِ  ثوشآٍسد ؿوذُ ٍ ثوشای    ووالع هتٌوبؽش،   ثوشای  احتووبل  هَضوَفی، تَصیو  هحبػوج

ٍ یه ٍیظگی هَسد ًؾش، اثتذا فبكلِ ثبتبچبسیوب عجوك    C1  ٍC2ؿَد. ثشای دٍ والع  اػتفبدُ والع دٍ ثیي پزیشی تفىیه

پزیشی ثیي والػوی سا دس همیوبع    ثبتبچبسیب، تفىیه ، ثب اػتفبدُ اص تشم فبكلJMِؿَد. ػپغ فبكلِ  ( تقییي هی1ساثغِ )

داهٌِ دیٌبهیىی هحذٍدی داسد. ایي خلَكویت هٌحلوشثفشد، اهىوبى     JM(. فبكلِ 2ًوبیذ )ساثغِ  گیشی هی [ اًذاص2-0ُ]

 ًوبیذ. ّب فشاّن هی همبیؼِ ثْتشی سا دس آًبلیض ٍیظگی
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ٍ miدس ایي ساثغِ، 
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i  ٍi=1,2ّب ثشای دٍ والع  ، ثِ تشتیت، ثیبًگش هیبًگیي ٍ ٍاسیبًغ تَصیـ ٍیظگیC1  ٍC2 ثبؿذ. هی 

2)1( (2ساثغِ ) Bej   

ؿَد. ایي ثوذاى هقٌوی اػوت ووِ      ًـبى دادُ هی J=2پزیشی وبهل ثیي دٍ والع ثب تَجِ ثِ ٍیظگی آًبلیض ؿذُ، ثب  تفىیه

ّبی آهَصؿی ثىبس گشفتِ ؿوذُ، ّویخ خغوبیی دس     ثٌذی هَسد اػتفبدُ لشاس گیشد، ثش اػبع ًوًَِ اگش ایي ٍیظگی دس عجمِ

دٍ والع هوَسد ثشسػوی    احتوبل ّبی ثٌذی ٍجَد ًخَاّذ داؿت. چشا وِ دس ایي حبلت، ّیخ ّوپَؿبًی ثیي تَصیـ عجمِ

پوزیشی دٍ ووالع پوبییي ثوَدُ ٍ خغوبی       ، ووتش ثبؿذ، ثِ ّوبى ًؼجت، هیضاى تفىیهJ. ّشچِ هیضاى فبكلِ ٍجَد ًذاسد

ّوبیی   ّبی ثْیٌِ ثِ دٍ عشیك لبثل تقییي اػت. ساّىبس اٍل: اًتخبة ٍیظگوی  ٍیظگی سٍد. ثٌذی اًتؾبس هی ثیـتشی دس عجمِ

20ثبالتش ثبؿٌذ ) Tدس آى، اص حذآػتبًِ  JMوِ همذاس فبكلِ  T ِ هموذاس هـوخق ٍ لغقوی ًوذاسد ٍ      T (. حذآػوتبً

دس یه فشآیٌذ ػقی ٍ خغب ٍ یوب   Tؿَد. تخویي همذاس ثْیٌِ ثشای حذآػتبًِ  ثؼتِ ثِ ؿشایظ حبون ثش هؼئلِ، تقییي هی

ظگی ًخؼتیي ثوب  ّبی ثْیٌِ، اًتخبة چٌذ ٍی پزیش اػت. ساّىبس دیگش ثشای اًتخبة ٍیظگی اهىبى ROCثب ثىبسگیشی ًوَداس 

ثبؿذ. هـبثِ حبلت  والع هَسد ثشسػی هی-ثیـتش( ًؼجت ثِ ثمیِ دس ّشجفتJM ّبیی ثب پزیشی ثبال )ٍیظگی همذاس تفىیه

ّبی ًخؼتیي ٍجَد ًذاسد ٍ ایي پبساهتش، ثؼوتِ ثوِ ؿوشایظ هؼوئلِ، لبثول       لجلی، اكَل هـخلی ثشای تقییي تقذاد هَلفِ

 تقییي اػت.
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 ػتفادهمنطمه و داده های موسد ا -5

 منطمه موسد مطالعه -5-1

غوشة ایوشاى دس هَلقیوت     ثبؿذ وِ دس ؿووبل  هی ؿشلی ؿْشّبی جذیذالحذاث اػتبى آرسثبیجبىىی اص ؿْش جذیذ ػٌْذ ی

ٍالـ ؿذُ  الٌْبس گشیٌَیخ فشم ؿوبلی اص ًلف دلیمِ 56.5ٍ  دسجِ 37عَل ؿشلی ٍ دلیمِ  7.5 ٍ دسجِ 46جغشافیبیی 

هتوش   1600استفوبؿ آى اص ػوغح دسیوب     .لشاس داسد اػىَ دس ؿْشػتبى، تجشیض ویلَهتشی جٌَة غشثی 20ؿْش دسایي  اػت.

ؿْش تجشیض ثوَد ووِ ثوب اػوتمجبل گؼوتشدُ       ، اػىبى دادى ػشسیض جوقیت والىؿْش جذیذ ػٌْذذف اص احذاث . ّثبؿذ هی

 .   سٍ ؿذ ؿْش سٍثِ هشدم ایي والى

 های موسد اػتفاده   داده -5-2

یضاى ثْجَد ًتوبیج ؿٌبػوبیی تغییوشات دس هٌغموِ     ّبی ثْیٌِ، دس ه  ّبی اًتخبة/اػتخشاج ٍیظگی ثِ هٌؾَس اسصیبثی تىٌیه

اص ایوي   2013ٍ  2006ّوبی   وِ ثِ تشتیوت دس ػوبل   IRS-P6  ٍGeoEyeّبی  ؿْشی ػٌْذ، اص یه صٍج تلَیش ػٌجٌذُ

ثبؿٌذ ووِ ثوِ تشتیوت     ؿبهل ػِ ثبًذ عیفی هی IRS-P6  ٍGeoEye-1ؿْش اخز ؿذُ ثَد، اػتفبدُ ؿذ. تلبٍیش ػٌجٌذُ 

تَاًوبیی   GeoEye-1ای الىتشٍهغٌبعیغ ػجض، لشهض ٍ هبدٍى لشهض ًضدیه ّؼتٌذ. ػٌجٌذُ هوبَّاسُ  هشثَط ثِ عیف اهَاج

هتوش سا   1.6هتش ٍ چٌذعیفی ثب لذست تفىیه هىبًی  0.4تلَیشثشداسی دس هحذٍدُ پبًىشٍهبتیه ثب لذست تفىیه هىبًی 

(، تشویت سًگی وبرة تلَیش ػوٌجٌذُ  1ثبؿذ. ؿىل ) هتش هی 5ًیض  IRS-P6داسد. لذست تفىیه هىبًی تلبٍیش ػٌجٌذُ 

IRS-P6  ُتشویت سًگی عجیقی تلَیش ػٌجٌذ ٍGeo-Eye1 ّذ. هَسد اػتفبدُ دس ایي تحمیك سا ًـبى هیذ 

 
 

 Geo-Eye1)ػمت چپ(و تشکیة سنگی طثیعی تصویش ػنجنذه   IRS-P6: تشکیة سنگی کارب تصویش ػنجنذه 1شکل 

 اص شهش جذیذ ػهنذ. 2013و  2006)ػمت ساػت( ته تشتیة اخز شذه دس ػالهای 

 ػاصی و نتایج تحمیك پیاده -6

 ها ػاصی داده آماده -6-1

ؿوذُ ٍ   صهیي هشجـ Geo-Eyeػبصی تلبٍیش دٍصهبًِ ثشای فشآیٌذ ؿٌبػبیی تغییشات، اثتذا تلَیش ػٌجٌذُ  دس جْت آهبدُ

پیىؼول   ثب خغوبی ووتوش اص ًوین    IRS-P6ًوًَِ ثشداسی هجذد ؿذ. دس اداهِ تلَیش  هتش  5ػپغ ثب لذست تفىیه فضبیی 

-IRS  ٍGeoّبی عیفوی ٍ هىوبًی ّوش یوه اص تلوبٍیش       هشجـ ؿذ. ػپغ ٍیظگی ّنGeo-Eye ًؼجت ثِ تلَیش ػٌجٌذُ 

http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D8%A8%D8%B1%DB%8C%D8%B2
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D8%A8%D8%B1%DB%8C%D8%B2
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%B3%DA%A9%D9%88
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%B3%DA%A9%D9%88
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 تغییرات ... َای طیفی ي مکاوی در شىاساییاستفادٌ از يیژگی

 ی يَمکارانعباد یدحم ی،صادق یديح

Eye1 م غبلت دس هٌغموِ هوَسد هغبلقوِ ؿوبهل والػوْبی هَضوَفی:       اػتخشاج ؿذ. فَاس 2-6  هغبثك تَضیحبت ثخؾ

ثبؿذ. ثب تَجِ ثِ ایٌىِ اساضی ثبیش خَد ؿوبهل دٍ   ّبی استجبعی، پَؿؾ گیبّی ٍ اساضی ثبیش هی ّبی ػبختوبًی، ساُ ثلَن

 "یش تیشُثب"ًَؿ والع هتفبٍت ثَد وِ اص ًؾش عیفی اختالف صیبدی ثب یىذیگش داؿتٌذ، اساضی ثبیش دس دٍ والع هَضَفی 

ثٌذی هٌؾَس گشدیذ ثبیش تیشُ هشثَط ثوِ اساضوی ثوبیش عجیقوی ثوَدُ ٍ       دس ؿٌبػبیی تغییشات ٍ عشح عجمِ "ثبیش سٍؿي"ٍ 

ثبؿذ وِ ثِ جْت تؼغیح اساضی ثِ هٌؾَس ػبخت ٍ ػوبص ؿوْشی، ثبصتوبة     اساضی ثبیش سٍؿي هشثَط ثِ هٌبعك ثبیشی هی

 -1ووالع هَضوَفی غبلوت ؿوبهل:      5ثبؿوذ. دس وول،    ٍت هَضوَفی هوی  ثبالیی دس تلبٍیش داؿتِ ٍ راتبً یه والع هتفب

ثوبیش سٍؿوي، هٌؾوَس ؿوذُ ٍ تغییوشات       -5ثبیش تیشُ ٍ  -4پَؿؾ گیبّی،  -3ّبی استجبعی،  ساُ -2ّبی ػبختوبًی،  ثلَن

غموِ،  والع هَضَفی ٍ ثشسػی تغییشات ٍالقوی دس هٌ  5هحتول ثیي آًْب هَسد هغبلقِ لشاس گشفت. ثب دس ًؾش گشفتي ایي 

ػبختوبى، -ثِ-ػبختوبى  C1:والع هَضَفی دس عشح ؿٌبػبیی تغییشات  ثِ كَست: 5ثیي                 والع 12

.:C2  ُػبختوبى،-ثِ-سا:C3  ُساُ،  -ثِ-سا:C4  ُثبیش تیشُ،  -ثِ-سا:C5  پَؿؾ گیبّی، -ثِ-پَؿؾ گیبّی:C6    ُثوبیش تیوش- ِ  -ثو

ِ -ثوبیش سٍؿوي    C10:ػوبختوبى،  -ثِ-ثبیش سٍؿي  C9:ثبیش سٍؽ، -ثِ-ثبیش تیشُ  C8:تیشُ،ثبیش  -ثِ-ثبیش تیشُ  C7:ػبختوبى،   -ثو

 ثبیش سٍؿي دس ًؾش گشفتِ ؿذ. -ثِ-ثبیش سٍؿي  C12ثبیش تیشُ ٍ -ثِ-ثبیش سٍؿي  C11:ساُ،

 های طیفی و مکانی اػتخشاج ویظگی -6-2

 های طیفی ویظگی -6-2-1

ـ  ػٌجٌذُّبی ػٌجؾ اص دٍس وِ تَػظ  هقوَالً دادُ گشدًوذ، داسای هحوذٍدیت خبكوی اص ًؾوش لوذست       آٍسی هوی  ّب جوو

اص دٍسی  تفىیه سادیَهتشیىی، عیفی ٍ هىبًی ّؼتٌذ. هقوَالً ؿٌبػبیی الگَ ثب ثىبسگیشی ثبًذّبی اكلی تلبٍیش ػوٌجؾ 

لبٍیش اًجوبم  ًتبیج سضبیت ثخـی ًذاؿتِ لزا دس جْت ثبالثشدى اهىبى ؿٌبػبیی ٍ تفىیه فَاسم، یىؼشی فولیبتی سٍ ت

ّوبی   گیشد تب لبثلیت ؿٌبػبیی ٍ تفىیه الگَّب سا ثْجَد ثخـذ. ایي هجوَفِ فولیبت هٌجش ثِ تَلیذ یىؼوشی ٍیظگوی   هی

ؿوًَذ.   ّبی جذیذ، فَاسم هَسد ًؾش ثِ عشص لبثل لجَلی اص ثمیِ فَاسم هتوبیضتش هوی  ؿَد وِ دس ایي ٍیظگی جذیذی هی

تَاى ثِ ؿبخق گیبّی ًشهبلیضُ ؿذُ اؿبسُ ًوَد وِ ػوجت ؿٌبػوبیی ثْتوش     هی ّبی عیفی ثِ فٌَاى ًوًَِ اص ثیي ٍیظگی

ِ  ّوبی دٍ  هَسد اػتفبدُ دس ایي تحمیك اص تشویت ولیوِ حبلوت   ّبی عیفی ؿَد. ٍیظگی هٌبعك ثب پَؿؾ گیبّی هی دٍی  ثو

ِ تشتیوت، ثیوبًگش هموذاس    ثو     ٍ       آیوذ. دس ایوي ساثغوِ،    ( ثِ دػت هی3هوىي ثبًذّبی اكلی تلَیش هـبثِ ساثغِ )

 (. i=1,2,3, j=1,2,3, i≠j) ثبؿذ هی i  ٍjاًقىبع عیفی دس ثبًذّبی عیفی 

      
       

       

 3 ساثغِ 

 های مکانی )تافت( اػتخشاج ویظگی -6-2-2

ّبی تلَیش سا هذل ًوَدُ ٍ توبحیش ثؼویبس    ثبفت ثِ فٌَاى یه ٍیظگی هىبًی استجبط هىبًی ثیي دسجبت خبوؼتشی پیىؼل

ّب تٌْوب ثوب ثىوبسگیشی هموبدیش عیفوی       صیبدی دس تـخیق الگَّبیی ثب ثبفت هتفبٍت دس تلَیش داسد وِ هقوَالً ایي تفبٍت

بی هىبًی )ثبفت(، وِ حبٍی اعالفبت هحتوَایی تلوَیش ٍ سٍاثوظ    ّ اكلی تلبٍیش لبثل تـخیق ًیؼت. ثشای تَلیذ ٍیظگی

ووِ دس ایوي    GLCMّبی هختلفی تَػقِ دادُ ؿذُ اػت. تىٌیوه آهوبسی    ثبؿذ، سٍؽ ّبی هجبٍس هی هىبًی ثیي پیىؼل

. [15]اص دٍسی اػوت  ػوٌجؾ  ّبی ثبفت اص تلوبٍیش  ّبی هتذاٍل اػتخشاج ٍیظگی تحمیك اػتفبدُ ؿذُ اػت، یىی اص سٍؽ

تقذاد دسجبت خبوؼتشی هَجوَد دس تلوَیش )ثؼوتِ ثوِ        اػت وِ        ایي هبتشیغ، یه هبتشیغ هشثقی ثب اثقبد 
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ّبیی اػت وِ دس ػغح تلوَیش   لذست تفىیه سادیَهتشیىی تلَیش( اػت. ّش دسایِ ایي هبتشیغ ثیبًگش تقذاد صٍج پیىؼل

 (.4پیىؼل فبكلِ داسًذ )ساثغِ  dاص یىذیگش ثِ اًذاصُ  θثَدُ ٍ دس ساػتبی  j  ٍiداسای دسجبت خبوؼتشی 

     
  

 

 

[
 
 
 
 

 (   )      (   )              (      )

 (   )     (   )                                   

                           (   )                 

 (      )                          (         ) ]
 
 
 
 

  4ساثغِ  

دّذ وِ دس ایوي تحمیوك ثىوبس     سا ًـبى هی GLCMّبی ثبفت لبثل اػتخشاج اص  تشیي ٍیظگی ( ثغَس خالكِ، هْن1جذٍل )

 گشفتِ ؿذُ اػت. 

 اتفاق دسجات خاکؼتشی. های تافت لاتل اػتخشاج اص ماتشیغ هم تشین ویظگی : مهم1جذول 

 تَضیحبت فشهَل ٍیظگی ثبفت

 هیبًگیي

 
   ∑ ∑    (   )

    

   

    

   
ایي هیبًگیي ثشاثش هیبًگیي ػبدُ دسجبت خبوؼتشی ًخَاّذ ثَد چشا وِ   

ّبی داسای دسجبت خبوؼتشی  پیىؼل چگًَگی پخؾ ٍ تقذاد صٍج

 هختلف دس هحبػجِ آى تبحیشگزاس اػت. 

 ٍاسیبًغ

 
   ∑ ∑ (    )

  
    

   

    

   

 (   )  
وِ دسجبت دّذ. دس كَستیًحَُ تَصیـ دسجبت خبوؼتشی سا ًـبى هی

 ثغَس ٍػیـ پخؾ ؿذُ ثبؿٌذ، ٍاسیبًغ ثضسي خَاّذ ثَد. خبوؼتشی

 وٌتشاػت

 
    ∑ ∑ (   )  

    

   

    

   

 (   )  
ّبی هحلی دسجبت خبوؼتشی گیشی هیضاى تفبٍتهقیبسی ثشای اًذاصُ

ّب تفبٍت دسجِ خبوؼتشی ثبالتشی داسًذ، اًذاصُ وِ ّوؼبیِاػت. صهبًی

 غیشیىٌَاخت ثَدى ثبفت اػتوٌتشاػت ثبالتش خَاّذ ثَد وِ ثیبًگش 

 ؿجبّتی ثی

 
Dis=∑ ∑ |   |  

    

   

    

   

 (   ) 
ؿجبّت صیبدی ثِ وٌتشاػت داسد ثب ایي تفبٍت وِ ٍصًی ثشاثش ثب تفبٍت 

وِ دس وٌتشاػت ؿَد، دسحبلیدسجبت خبوؼتشی ثِ هبتشیغ دادُ هی

 ؿَد.تَاى دٍم اختالف ثقٌَاى ٍصى اػتفبدُ هی

 اًتشٍپی

 

    

∑ ∑  (   )
    

   

    

   
   ( (   ))  

هقیبس اتفبلی ثَدى تَصیـ صٍج دسجبت خبوؼتشی اػت ّشچِ اًتشٍپی 

تش خَاّذ ثَد. اًتشٍپی تش ثبؿذ، تَصیـ دسجبت خبوؼتشی تلبدفیثضسي

دٌّذُ ثبفت ّوگي ثبال ًـبًگش ثبفت ًبّوگي تلَیش ٍ اًتشٍپی پبییي ًـبى

 اػت. 

∑     ّوگٌی ∑
 (   )

  (   ) 

    

   

    

   
وٌذ ثشای تلبٍیشی گیشی هیٌَاختی هحلی یه جفت پیىؼل سا اًذاصُیى  

 ّبی ّوگي ثضسي، ایي هقیبس ثبالتش خَاّذ ثَد.ثب ثخؾ

     ٍاثؼتگی

∑ ∑
(    )(    ) (   )

    

    

   

    

   
  

ثِ ّوؼبیگبًؾ سا  ایي پبساهتش ٍاثؼتگی خغی دسجِ خبوؼتشی پیىؼل

اًذاصُ اؿیبء هَجَد دس تلَیش  تَاًذ هقیبسی ثشایدّذ، وِ هیًـبى هی

 ثبؿذ.

گـتبٍس 

 ای  دٍم صاٍیِ

 )اًشطی( 

    ∑ ∑   (   )
     

   

    

   
ّبی تىشاسی سا  پیىؼل گیشی ًشهی اػت. تقذاد جفت  هقیبسی ثشای اًذاصُ  

ٍ دس كَست فذم  1ًـبى هیذّذ. دس حبلت یىٌَاختی وبهل، همذاس آى 

 اػت.یىٌَاختی وبهل، ثؼیبس ًضدیه ثِ كفش 
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 تغییرات ... َای طیفی ي مکاوی در شىاساییاستفادٌ از يیژگی

 ی يَمکارانعباد یدحم ی،صادق یديح

 های تهینه انتخاب/اػتخشاج ویظگی -6-3

ثبًوذ   3ثوَدُ ووِ ثوِ ّووشاُ      48ثشاثوش   IRS-P6  ٍGeo-Eyeّبی هىبًی هؼتخشج اص تلبٍیش ػِ ثبًذی  تقذاد ول ٍیظگی

دٌّذ. دس اداهِ ًتوبیج اًتخوبة ٍیظگوی ثوب      هىبًی سا تـىیل هی-ّبی عیفی فضبی ٍیظگی عیفی ؿبخق 3عیفی اكلی ٍ 

 ؿَد.  ثغَس جذاگبًِ اسا ِ هی IRS-P6  ٍGeo-Eyeّبی هختلف دس ّش دٍ تلَیش  تىٌیه

 (2006)ػال  IRSظگی تصویش های تهینه دسفضای وی انتخاب/اػتخشاج ویظگی -6-3-1

ٍ تىٌیوه   PCAّوبی   ثوب اػوتفبدُ اص تىٌیوه    IRSّبی ثْیٌِ، فضبی ٍیظگی تلوَیش   ثِ هٌؾَس اًتخبة ٍ یب تَلیذ ٍیظگی

 پزیشی آهبسی ٍ فضبی پذیذُ وبٍؽ ؿذُ ٍ ًتبیج حبكل اص آى ثب یىذیگش همبیؼِ ؿذ. تفىیه

ّبی جذیذی ثب هحتَای اعالفبتی ثیـویٌِ    ثبًذی هَسد اػتفبدُ دس ایي تحمیك، هَلفِ 54سٍی تلَیش  PCAثقذ اص افوبل 

ّبی ثْیٌِ دس ایي تىٌیوه   ّبی ًخؼتیي ثب اسصؽ اعالفبتی ثبال وِ هقشف ٍیظگی تب وویٌِ حبكل ؿذ. تقییي تقذاد هَلفِ

اهتش ٍجَد ًذاسد. لزا دس ایي تحمیك، همبدیش هختلفوی  اػت، دؿَاس ثَدُ ٍ ساّىبسی جض آصهَى همبدیش هختلف ثشای ایي پبس

ثش حؼت تقذاد  IRS-P6ثٌذی تلَیش  ّبی ًخؼتیي هَسد آصهَى لشاس گشفت. ًوَداس ضشیت وبپبی عجمِ ثشای تقذاد هَلفِ

ِ  53( ًـبى دادُ ؿذُ اػت. دس ثْتشیي حبلت وِ هلبدف ثب اًتخبة 2ّب دس ؿىل ) هؤلفِ ثبؿوذ، ضوشیت    ی اٍل هوی  هَلفو

دّوذ،   ثبؿوذ. ًتوبیج حبكول اص ایوي تىٌیوه ًـوبى هوی        % هوی 77.90توشیي ؿوجبّت ثشاثوش     وٌٌذُ ثیؾ ثٌذی بپبی عجمِو

ثٌذی تلَیش هوَسد آصهوَى داؿوتِ اػوت. عوَسی ووِ ضوشیت وبپوبی          تبحیش ًبچیضی دس ثْجَد كحت عجمِ  PCAتىٌیه

 وشدُ اػت.  %  افضایؾ پیذا77.90ّب( ثِ %  )ثب ثىبسگیشی ول ٍیظگی77.80ثٌذی اص  عجمِ

 

 .PCA های مؤلفه تعذاد حؼة تش IRS-P6 تصویش تنذی طثمه کاپای ضشیة : نموداس2شکل 

ّوبی   ّوبی هَضوَفی )ثلوَن    ثشای ّشیه اص تشویجبت دٍتوبیی ووالع   JMپزیشی آهبسی، همذاس فبكلِ  دس تىٌیه تفىیه

ّوبی عیفوی ٍ    ّبی استجبعی، پَؿؾ گیبّی، اساضی ثبیش تیشُ ٍ اساضی ثبیش سٍؿي( دس ّشیوه اص ٍیظگوی   ػبختوبًی، جبدُ

دس ایوي تىٌیوه اهوشی دؿوَاس ثوَدُ ٍ الصم اػوت ثغوَس        JM هىبًی هحبػجِ ؿذ. تقییي حذآػتبًِ هٌبػت ثشای فبكولِ  

ثٌوذی   هَسد آصهَى لشاس گشفتِ ٍ ضشیت وبپبی عجمِ 0.02[ ثب فَاكل 2 ,0.0شاػشی جؼتجَ ؿَد. دس ایي تحمیك، ثبصُ ]ػ

ثوبالتشی اص   JMّبیی وِ فبكولِ   ثِ فٌَاى هقیبس ؿبیؼتگی حذآػتبًِ هزوَس هٌؾَس ؿذ. دس ّش حذآػتبًِ هٌتخت، ٍیظگی

ثٌذی  ّبی ثْیٌِ اًتخبة ؿذُ ٍ دس عجمِ ؿٌذ، ثِ فٌَاى ٍیظگیوالػْبی هوىي داؿتِ ثب-حذآػتبًِ هَسد آصهَى دس جفت

، دس اثتوذا  2توب   0، اص JMگیشًذ. ًتبیج ًـبى داد ثب افضایؾ همذاس حذآػتبًِ فبكلِ  ّبی اسصیبثی هَسد اػتفبدُ لشاس هی دادُ
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ػیش ًضٍلی داؿتِ ٍ ، ًوَداس 1.54ثٌذی هـبّذُ ؿذُ ٍ ػپغ ثقذ اص سػیذى ثِ همذاس  یه سًٍذ افضایـی دس كحت عجمِ

ّوبی   ( ووِ ًـوبى دٌّوذُ هٌبػوت ًجوَدى ٍیظگوی      3ؿَد )ؿوىل   ثٌذی هـبّذُ هی وبّؾ ثؼیبس صیبدی دس كحت عجمِ

% 1.87ثبؿذ ووِ دس حوذٍد    % هی79.67ثٌذی  (، ضشیت وبپبی عجم1.54ِثبؿذ. دس ثْتشیي حبلت )حذآػتبًِ  هٌتخت هی

 ؿَد.  ىبًی اػتفبدُ هیه-ّبی عیفی ثْتش اص حبلتی اػت وِ اص توبهی ٍیظگی

ثٌذی فبصی ایوي فضوب هوَسد ووبٍؽ      هىبًی، فضبی پذیذُ ایجبد ؿذُ ٍ ػپغ ثب خَؿِ-ّبی عیفی ثقذ اص ثبصًوبیی ٍیظگی

ِ    ّبیی ثب هحتَای اعالفبتی ثبال هی لشاس گشفت. ًتیجِ آى، ؿٌبػبیی ٍیظگی   ثبؿذ وِ دس ًضدیىتشیي فبكولِ اص هشووض خَؿو

هىوبًی(  -ّبی عیفی ّب )تقذاد ثْیٌِ ٍیظگی خق ثَدى تقذاد خَؿِّبی هـبثِ دس ّش دػتِ اػت. ثب تَجِ ثِ ًبهـ ٍیظگی

ّبی اسصیبثی ثِ فٌَاى هوالن هٌبػوت ثوَدى     ثٌذی دادُ الصم ؿذ تب همبدیش هتفبٍتی هَسد آصهَى لشاس گیشد ٍ كحت عجمِ

      ِ اص دس تقوذاد هختلفوی    IRS-P6ثٌوذی تلوَیش    ایي پبساهتش )تقذاد خَؿِ( هٌؾوَس ؿوَد. ًووَداس تغییوشات كوحت عجمو

( اسا ِ ؿذُ اػت. دس ثْتشیي حبلت ضشیت وبپوبی  4ّبی ثْیٌِ تقییي ؿذُ تَػظ تىٌیه فضبی پذیذُ دس ؿىل ) ٍیظگی

 هىبًی اػت.-ّبی عیفی % ثْتش اص حبلت ثىبسگیشی توبهی ٍیظگی1.87ثبؿذ وِ دس حذٍد  % هی79.67ثٌذی  عجمِ

 

  

ػال تنذی تصویش  : نموداس تغییشات ضشیة کاپای طثمه4شکل 

2006 (IRS-P6.مثتنی تش تکنیک فضای پذیذه ) 

مثتنی  IRS-P6 : نموداس تغییشات ضشیة کاپای تصویش3شکل 

 .JMتش تکنیک 

 (2013)ػال  Geo-Eye1های تهینه دسفضای ویظگی تصویش  انتخاب/اػتخشاج ویظگی -6-4

ّبی جذیذی ثب هحتَای اعالفبتی ثیـیٌِ توب وویٌوِ حبكول      ، هَلفGe-eye1ِثبًذی  54سٍی تلَیش  PCAثقذ اص افوبل 

ّوبی ثْیٌوِ دس    ّبی ًخؼتیي ثب اسصؽ اعالفبتی ثبال وِ هقشف ٍیظگی ؿذ. ّوبًغَس وِ لجال ثیبى ؿذ، تقییي تقذاد هَلفِ

، IRSهـبثِ تلوَیش   ایي تىٌیه اػت، دؿَاس ثَدُ ٍ ساّىبسی جض آصهَى همبدیش هختلف ثشای ایي پبساهتش ٍجَد ًذاسد. لزا

ّبی ًخؼتیي هَسد آصهَى لشاس گشفوت. ًتوبیج ًـوبى داد ثوب افوضایؾ       دس ایي تلَیش ًیض همبدیش هختلفی ثشای تقذاد هَلفِ

ِ Geo-Eye1ثٌذی تلَیش  ّبی اكلی هَسد اػتفبدُ دس عجمِ تقذاد هَلفِ ثٌوذی سًٍوذ افضایـوی داؿوتِ ٍ دس      ، كحت عجمو

ثبؿوذ ووِ وووی     % هی79.42ثٌذی ثشاثش  ثبؿذ، ضشیت وبپبی عجمِ هَلفِ اٍل هی 52ثْتشیي حبلت وِ هلبدف ثب اًتخبة 

 ثبؿذ.   % هی78.77هىبًی ثب ضشیت وبپبی-ّبی عیفی ثٌذی ثب توبهی ٍیظگی ثْتش اص عجمِ
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دس اثتوذا یوه افوضایؾ     0.01تب 0، اص JM، ثب افضایؾ همذاس حذآػتبًِ فبكلِ JMپزیشی آهبسی ثب فبكلِ  دس تىٌیه تفىیه

سًٍذ حبثتی داؿوتِ ٍ ثقوذ اص آى،    1.01هـبّذُ ؿذُ ٍ ػپغ تب حذآػتبًِ Geo-Eye1 ثٌذی تلَیش ض ی دس كحت عجمِج

-ّبی عیفوی  ، توبهی ٍیظگی[1.01 0.01]ًوَداس دس ول یه سًٍذ وبّـی سا ًـبى داد. ثب اًتخبة ثْتشیي حذآاػتبًِ )ثبصُ 

ّوبی ثْیٌوِ سا اًتخوبة     ًتَاًؼتِ اػت دس ایي ػشی دادُ ٍیظگی JMثٌذی حضَس داؿتِ ٍ فوالً الگَسیتن  هىبًی دس عجمِ

 ًوبیذ.  

ثبصًوبیی ؿذُ ٍ فضبی پذیذُ هتٌبؽش آى تَلیوذ ؿوذ.   Geo-Eye1 هىبًی تلَیش -ّبی عیفی هـبثِ ػشی دادُ اٍل، ٍیظگی

ِ  ػپغ ثب تىٌیه خَؿِ ّوب )تقوذاد    ثٌذی فبصی ایي فضب هَسد وبٍؽ لشاس گشفت. ثب تَجِ ثِ ًبهـخق ثَدى تقذاد خَؿو

ّبی اسصیبثی  ثٌذی دادُ هىبًی( الصم ؿذ تب همبدیش هتفبٍتی هَسد آصهَى لشاس گیشد ٍ كحت عجمِ-ّبی عیفی ثْیٌِ ٍیظگی

        ِ ثٌوذی   ثِ فٌَاى هالن هٌبػت ثَدى ایي پبساهتش )تقذاد خَؿوِ( هٌؾوَس ؿوَد. دس ثْتوشیي حبلوت ضوشیت وبپوبی عجمو

ؿوَد ووِ    ّبػت. ثب تَجِ ثِ ًتبیج حبكل، هـخق هوی  توبهی ٍیظگی ووتش اص حبلت ثىبسگیشی 0.03% اػت وِ 78.74%

 ّبی ثْیٌِ سا تخویي ثضًذ.  تىٌیه فضبی پذیذُ ًتَاًؼتِ اػت دس ایي ػشی دادُ ٍیظگی

 های انتخاب/اػتخشاج ویظگی ممایؼه و اسصیاتی تکنیک -6-5

 ِ ، PCAّوبی   ثوب تىٌیوه   (2013 )ػوبل  Geo-Eye1( ٍ 2006)ػوبل   IRS-P6ثٌوذی تلوبٍیش    دس ایي ثخؾ، ًتبیج عجمو

ثٌذی ٍ ػپغ كوحت   ٍ فضبی پذیذُ، ثِ كَست ضشیت وبپب ٍ كحت ولی عجمِ JMپزیشی آهبسی ثب آًبلیض فبكلِ  تفىیه

 گیشد. ًمـِ تغییشات هَسد ثشسػی لشاس هی

ٍ  PCA ،JM ّوبی  ّبی هٌتخت تىٌیه هجتٌی ثش ٍیظگیIRS-P6 ثٌذی تلَیش  (، ضشیت وبپب ٍ كحت ولی عجم5ِؿىل )

ثىبسگیشی ثبًوذّبی   -1ثٌذی تلبٍیش دس دٍ حبلت پبیِ:  چٌیي ًتبیج عجمِ دّذ. دس ایي ًوَداس ّن فضبی پذیذُ سا ًـبى هی

ؿوَد ووِ    هىبًی اسا ِ ؿذُ اػت. ثب ثشسػی ایي ًوَداس هـخق هی-ّبی عیفی ثىبسگیشی توبم ٍیظگی -2اكلی تلبٍیش ٍ 

ثٌذی تلبٍیش هٌبعك ؿْشی داسد  ای دس عجمِ ًذّبی اكلی اص اّویت ٍیظُّبی عیفی ٍ هىبًی دس وٌبس ثب ثىبسگیشی ٍیظگی

% افضایؾ یبفتوِ  83.62% ثِ 62.88ٍ اص  %77.80% ثِ 51.24ثٌذی ثِ تشتیت اص  عَسی وِ ضشیت وبپب ٍ كحت ولی عجمِ

ٍ  JMىٌیوه  ثٌذی ؿوذُ اػوت. دٍ ت   ّبی دس فضبی ٍیظگی ػجت ثْجَد دٍثبسُ ًتبیج عجمِ اػت. اًتخبة/اػتخشاج ٍیظگی

ِ  فول ًوَدُ PCAفضبی پذیذُ ثب ًتبیج هـبثِ، ووی ثْتش اص تىٌیه  ثٌوذی تلوَیش    اًذ. ضشیت وبپبی ٍ كحت ولی عجمو

IRS-P6  ثْتوش اص حبلوت   1.34% ٍ 1.87ثبؿوذ ووِ ثوِ تشتیوت     % هی84.96% ٍ 79.67دس ایي دٍ تىٌیه ثِ تشتیت ثشاثش %

 هىبًی اػت.-ّبی عیفی ثىبسگیشی توبهی ٍیظگی
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های منتخة حاصل اص  ( مثتنی تش ویضگی2006)ػال  IRS-P6تنذی تصویش  : ضشیة کاپا و صحت کلی طثمه5شکل 

 و فضای پذیذه ته همشاه دو حالت پایه PCA ،JMهای تکنیک

 

، PCAهای های منتخة حاصل اص تکنیک ( مثتنی تش ویضگی2013)ػال  Geo-Eye1تنذی  : ضشیة کاپا و صحت کلی طثمه6شکل 

JM .و فضای پذیذه ته همشاه دو حالت پایه 

، PCA ّوبی  ّبی هٌتخت تىٌیه هجتٌی ثش ٍیظگیGeo-Eye1 ثٌذی تلَیش  (، ًیض ضشیت وبپب ٍ كحت ولی عجم6ِؿىل )

JM دّذ. هـبثِ ػشی دادُ اٍل، دس ایي ًوَداس ّون  ٍ فضبی پذیذُ سا ًـبى هی    ِ ثٌوذی تلوبٍیش دس دٍ    چٌویي ًتوبیج عجمو

هىبًی اسا ِ ؿذُ اػت. ثب ثشسػی -ّبی عیفی ثىبسگیشی توبم ٍیظگی -2ثىبسگیشی ثبًذّبی اكلی تلبٍیش ٍ  -1حبلت پبیِ: 

ّوبی عیفوی ٍ هىوبًی دس وٌوبس      ی دادُ اٍل، ثىبسگیشی ٍیظگوی ؿَد وِ هـبثِ ًتبیج حبكل اص ػش ایي ًوَداس هـخق هی

% ثوِ  49.24ثٌذی اص  ثلَست افضایؾ ضشیت وبپبی عجمِ Geo-Eye1ثٌذی تلَیش  ثبًذّبی اكلی، ػجت ثْجَد ًتبیج عجمِ

 % ؿذُ اػت. 86.95% ثِ 62.12% ٍ افضایؾ كحت ولی اص 78.77

اًوذ.   اًتخوبة ؿوذُ   PCAعیفی ثْیٌِ ثب تىٌیه -ّبی هىبًی گیثٌذی صهبًی حبكل ؿذُ اػت وِ ٍیظ ثْتشیي ًتبیج عجمِ

% ٍ 0.96ثبؿذ وِ ثوِ تشتیوت   % هی87.35% ٍ 79.73ثٌذی دس ایي حبلت ثِ تشتیت ثشاثش  ضشیت وبپبی ٍ كحت ولی عجمِ

پوزیشی آهوبسی    هىبًی اػت. دس هشتجِ ثقذی تىٌیوه تفىیوه  -ّبی عیفی % ثْتش اص حبلت ثىبسگیشی توبهی ٍیظگی0.40
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(JM)     ِ % ووتوش اص حبلوت   0.03ثٌوذی تلوَیش دس ایوي حبلوت      ٍ ػپغ تىٌیه فضبی پذیذُ لوشاس داسد ووِ كوحت عجمو

ثبؿذ. دلیول   ّبی ثْیٌِ هی ّبػت وِ ثیبًگش فذم هَفمیت تىٌیه فضبی پذیذُ دس اًتخبة ٍیظگی ثىبسگیشی توبهی ٍیظگی

ّبی ثْیٌوِ هؼوتخشج اص    خبة /اػتخشاج ٍیظگیپزیشی آهبسی دس اًت فذم هَفمیت دٍ تىٌیه فضبی پذیذُ ٍ آًبلیض تفىیه

، Geo-Eyeثبؿذ. ثب تَجِ ثِ فذم دػتشػی ثِ تلَیش اكلی ػٌجٌذُ  ، هبّیت تلَیش ثىبس ثشدُ ؿذُ هیGeo-Eye1تلَیش 

 تْیِ ٍ هَسد اػتفبدُ لشاس گشفت. Google Earthافضاس  ًؼخِ تغییشیبفتِ آى اص ًشم

اص  (، ثوب ثىوبسگیشی سٍیىوشد همبیؼوِ پوغ     2013ٍ  2006)تلوبٍیش ػوبل   ّبی هَضوَفی ػوشی صهوبًی     ثقذ اص تْیِ ًمـِ

(، ضشیت 7ثبؿذ، تَلیذ ؿذ. ؿىل ) ثٌذی، ًمـِ تغییشات هٌغمِ هَسد هغبلقِ وِ هقشف هحل ٍ هبّیت تغییشات هی عجمِ

ػوبصی   حبكول اص پیوبدُ   2013ٍ  2006وبپب ٍ كحت ولوی ًمـوِ تغییوشات ؿوْش جذیوذ ػوٌْذ سا دس فبكولِ ػوبلْبی         

 دّذ. ٍ فضبی پذیذُ سا ثِ ّوشاُ دٍ حبلت پبیِ ًـبى هی PCA ،JM ّبی اػتخشاج/ اًتخبة ٍیظگی یهتىٌ

 

 2013( IRS-P6)تصویش  2006: ضشیة کاپا و صحت کلی نمشه تغییشات شهش جذیذ ػهنذ دس فواصل ػالهای 7شکل 

 .و فضای پذیذه ته همشاه دو حالت پایه PCA ،JMهای انتخاب/اػتخشاج ویظگی  ( حاصل اص تکنیکGeo-Eye1)تصویش 

ّبی عیفی ٍ هىوبًی دس ؿٌبػوبیی تغییوشات هٌوبعك      (، دس ػغح ثبالتش، ثیبًگش ضشٍست ثىبسگیشی ٍیظگی7ثشسػی ؿىل )

دّوذ. ضوشیت وبپوبی ٍ كوحت ولوی       ّبی ثْیٌِ سا ًـبى هی ؿْشی ثَدُ ٍ دس ػغح ثقذی اّویت فشآیٌذ اًتخبة ٍیظگی

% ٍ 80.82س ثبًذّبی اكلی تلبٍیش، ثِ تشتیوت ثشاثوش   ّبی عیفی ٍ هىبًی دس وٌب ًمـِ تغییشات دس حبلت ثىبسگیشی ٍیظگی

% ٍ 27.16ثبؿذ وِ دس همبیؼِ ثب حبلت ثىبسگیشی ثبًذّبی اكلی تلبٍیش، ضشیت وبپب ٍ كحت ولی ثِ تشتیوت  % هی84.13

ّوبی ثْیٌوِ، دس وول افوضایؾ كوحت       ّبی اًتخبة/اػتخشاج ٍیظگوی  % افضایؾ پیذا وشدُ اػت. ثىبسگیشی تىٌیه25.19

% ٍ كحت ولی 81.57ثب ضشیت وبپب  JMپزیشی آهبسی ثب فبكلِ  غییشات سا ثذًجبل داؿتِ اػت. تىٌیه تفىیهؿٌبػبیی ت

ّبػوت.   % ثوبالتش اص حبلوت ثىوبسگیشی تووبهی ٍیظگوی     0.62% ٍ 0.75% دس ثبالتشیي ػغح لشاس داسد وِ ثِ تشتیوت  84.75

دس  PCAشات( دس هشتجوِ دٍم ٍ تىٌیوه   % دس كوحت ولوی ؿبػوبیی تغییو    0.02تىٌیه فضبی پذیذُ ثب اختالف جض ی )

تشیي ػغح لشاس داؿتِ ٍلی ثب ایي ٍجَد ّوچٌبى كحت ؿٌبػبیی تغییشات سا ًؼجت ثوِ حبلوت ثىوبسگیشی تووبهی      پبییي

 ّبی عیفی ٍ هىبًی ثْجَد دادُ اػت.      ٍیظگی
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 گیشی نتیجه -7

بیی تغییشات هٌبعك ؿْشی هجتٌی ثش ّبی عیفی ٍ هىبًی دس ؿٌبػ دس تحمیك حبضش ضوي ثشسػی تبحیش ثىبسگیشی ٍیظگی

ٍ وووبسایی تىٌیىْووبی هتقووذد اًتخووبة ٍیظگووی ؿووبهل    ای چٌذصهبًووِ، تووبحیش فشآیٌووذ اًتخووبة ٍیظگووی تلووبٍیش هووبَّاسُ

پذیذُ هَسد اسصیبثی لشاس گشفت. ًتبیج وـف تغییوشات هٌغموِ ؿوْشی     آهبسی ٍ فضبی پزیشی اكلی، تفىیه ّبی هَلفِ آًبلیض

ٍ  2006اخوز ؿوذُ دس ػوبلْبی     IRS-P6  ٍGeo-Eye1ؿشلی( ثب ثىبسگیشی تلوبٍیش   آرسثبیجبى ؿْش جذیذ ػٌْذ )اػتبى

ّبی عیفی ٍ هىبًی دس  هجٌبی ایي آًبلیضّب لشاس گشفت. لزا ًتبیج تحمیك حبضش اص ػِ هٌؾش: تبحیش ثىبسگیشی ٍیظگی 2013

ّبی هختلف اػتخشاج/اًتخبة ٍیظگوی دس   ؿٌبػبیی تغییشات هٌبعك ؿْشی، تبحیش فشآیٌذ اًتخبة ٍیظگی ٍ وبسآیی تىٌیه

 2013ٍ  2006ؿٌبػبیی تغییشات ٍ تقییي هحل ٍ هبّیت تغییشات سخ دادُ دس ؿوْش جذیوذ ػوٌْذ دس فبكولِ ػوبلْبی      

 ؿَد. تَاًذ اسا ِ ؿَد. دس اداهِ ّش یه اص ایي هَاسد تـشیح هی هی

 مناطك شهشیهای طیفی و مکانی دس شناػایی تغییشات  تاثیش تکاسگیشی ویظگی -7-1

ّوبی عیوف دس وٌوبس ثبًوذّبی اكولی       ّبی هىبًی ٍ ؿبخق دّذ، تَلیذ ٍ ثىبسگیشی ٍیظگی ًتبیج تحمیك حبضش ًـبى هی

ای ٍ هتقبلجبً ثْجَد آؿىبسػوبصی تغییوشات دس    ثٌذی تلبٍیش هبَّاسُ تلبٍیش ًَسی، ساُ حلی هٌبػت ثشای ثْجَد ًتبیج عجمِ

ّب ٌّگبهی وِ فوَاسم خیلوی ًوبّوگَى     تش والع ثبفتی ثشای توبیض دلیك-یثبؿذ. چشا وِ تحلیل عیف هٌبعك ؿْشی هی

وٌذ. ضشیت وبپبی ٍ كوحت   ثٌذی وفبیت ًوی ثبؿٌذ، ضشٍسی اػت ٍ دس ایي حبلت اعالفبت عیفی ثِ تٌْبیی ثشای عجمِ

تیوت ثشاثوش   ّبی عیفی ٍ هىوبًی دس وٌوبس ثبًوذّبی اكولی تلوبٍیش، ثوِ تش       ولی ًمـِ تغییشات دس حبلت ثىبسگیشی ٍیظگی

ثبؿذ وِ دس همبیؼِ ثب حبلت ثىبسگیشی ثبًذّبی اكولی تلوبٍیش، ضوشیت وبپوب ٍ كوحت ولوی ثوِ         % هی%84.13 ٍ 80.82

 % افضایؾ پیذا وشدُ اػت.25.19% ٍ 27.16تشتیت

 های اػتخشاج/انتخاب ویظگی دس شناػایی تغییشات تاثیش فشآینذ انتخاب ویظگی و کاسآیی تکنیک -7-2

ای دس ؿٌبػوبیی   ّوبی ثْیٌوِ ًیوض اص اّویوت ٍیوظُ      ّبی عیفی ٍ هىبًی، اًتخبة ٍیظگی اػتخشاج ٍیظگیفالٍُ ثش ضشٍست 

ثش ثوَدُ ٍ گبّوبً اص    هىبًی ثْیٌِ، فشآیٌذی صهبى-ّبی عیفی تغییشات هٌغمِ ؿْشی ثشخَسداس اػت. اًتخبة تجشثی ٍیظگی

ّبی ثْیٌِ تَػقِ دادُ ؿذُ اػت ووِ   بة ٍیظگیّبی هتقذدی ثشای اػتخشاج یب اًتخ پزیش ًیؼت. تىٌیه ًؾش فولی اهىبى

گیشًوذ. دس ایوي تحمیوك ووبسایی تىٌیىْوبی هختلوف        ًـذُ لوشاس هوی   ؿذُ ٍ ًؾبست ّبی ًؾبست دس دٍ دػتِ ولی تىٌیه

اكلی ٍ ٍ  ّبی هَلفِ ّبی آًبلیض ًـذُ، تىٌیه ّبی ًؾبست اػتخشاج/اًتخبة ٍیظگی هَسد اسصیبثی لشاس گشفت. اص ػشی تىٌیه

آهبسی هَسد ثشسػی لشاس گشفتٌوذ. همبیؼوِ ووبسآیی     پزیشی تفىیه   ؿذُ، تىٌیه ّبی ًؾبست یذُ ٍ اص ػشی تىٌیهپذ فضبی

 ّب اص دٍ جٌجِ همبیؼِ ووی كحت ؿٌبػبیی تغییشات ٍ هالحؾبت فٌی لبثل ثشسػی اػت. ایي تىٌیه

 یؾ كحت ؿٌبػبیی تغییشات سا ّبی ثْیٌِ، دس ول افضا ّبی اًتخبة/اػتخشاج ٍیظگی اص ًؾش ووی، ثىبسگیشی تىٌیه

% دس 84.75% ٍ كوحت ولوی   81.57ثب ضشیت وبپوب   JMپزیشی آهبسی ثب فبكلِ  ثذًجبل داؿتِ اػت. تىٌیه تفىیه

ّبػت. تىٌیه فضبی  % ثبالتش اص حبلت ثىبسگیشی توبهی ٍیظگی0.62% ٍ 0.75ثبالتشیي ػغح لشاس داسد وِ ثِ تشتیت 

توشیي   دس پوبییي  PCAولی ؿبػبیی تغییوشات( دس هشتجوِ دٍم ٍ تىٌیوه     % دس كحت0.02پذیذُ ثب اختالف جض ی )

ػغح لشاس داؿتِ ٍلی ثب ایي ٍجوَد ّوچٌوبى كوحت ؿٌبػوبیی تغییوشات سا ًؼوجت ثوِ حبلوت ثىوبسگیشی تووبهی           

 ّبی عیفی ٍ هىبًی ثْجَد دادُ اػت.      ٍیظگی

 لبثل اسا ِ اػت: تشیي ًتبیج حبكل اص تحمیك حبضش  ثلَست صیش اص ًؾش هالحؾبت فٌی، هْن
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 ی يَمکارانعباد یدحم ی،صادق یديح

 تىٌیه PCAًؾبست ّوچَى تجذیل  ّبی اػتخشاج ٍیظگی ثذٍى : تىٌیهPCA   ُّوبی   ، ًیبصی ثوِ داًوؾ اٍلیوِ ٍ داد

ثٌذی/ؿٌبػبیی تغییشات سا دًجبل  ّب ٍ ثْجَد كحت عجمِ پزیشی والع ػبصی تفىیه توشیٌی ًذاؿتِ ٍلی لضٍهبً ثْیٌِ

ّب پغ اص وبّؾ ثقذ ثِ صیشفضبیی تجذیل ؿوًَذ ووِ دس    ؼتٌذ وِ دادُّبیی ّ وٌٌذ. ثلىِ ثیـتش ثِ دًجبل تجذیل ًوی

آى صیشفضب، اعالفبت اٍلیِ تب حذاهىبى حفؼ ؿذُ ثبؿٌذ یب دسكذ ثبالیی اص اعالفبت هحفَػ ثوبلی ثوبًٌوذ. ّشچٌوذ    

ؿوَد ٍلوی اػوتخشاج     ًـوذُ ثوشای ووبّؾ اثقوبد دادُ هحؼوَة هوی       یه تىٌیه اتَهبتیه ٍ ًؾوبست  PCAتىٌیه 

ثبؿذ. اكَل هـخلی ثشای تقیویي تقوذاد    ّبی ثْیٌِ هی ی ثْیٌِ دس ایي سٍؽ، ًیبصهٌذ تقییي تقذاد هَلفِّب ٍیظگی

ِ    ّبی ًخؼتیي ٍجَد ًذاسد ٍ ایي پبساهتش، ثؼتِ ثِ ؿشایظ هؼئلِ هـوخق هوی   هَلفِ ثٌوذی یوب    ؿوَد. كوحت عجمو

اػوتفبدُ لوشاس گیوشد. لوز اػوتخشاج      تَاًذ ثشای ایي هٌؾَس هَسد  ؿٌبػبیی تغییشات هتذاٍلتشیي هقیبسی اػت وِ هی

تٌْوب   PCAًـوذُ لبثول حلوَل ًیؼوت. اص عشفوی، دس تىٌیوه        ثلَست ًؾبست PCAّبی ثْیٌِ دس تىٌیه  ٍیظگی

ثٌذی ٍ/یب ؿٌبػبیی تغییشات ثغوَس هؼوتمین دًجوبل     ّب دس ًؾش گشفتِ ؿذُ ٍ ثْجَد كحت عجمِ اػتمالل آهبسی دادُ

ّوبیی ووِ    ؿَد. ّویي اهش ػجت ؿذُ اػت تب كحت ؿٌبػبیی تغییوشات دس ایوي سٍؽ دس همبیؼوِ ثوب تىٌیوه      ًوی

 تش ثبؿذ.   پزیشی آهبسی(، پبییي ٌیه تفىیهثٌذی هذًؾش لشاس گشفتِ اػت )ًوًَِ: تى هؼتمیوب ثْجَد كحت عجمِ

 پزیشی آماسی تا فاصله  تکنیک تفکیکJM : پوزیشی والػوْب ثوب     اًتخبة ٍیظگی هجتٌی ثش آًبلیض تفىیه تىٌیه

ِ  ثب تَجِ ثِ هبّیت JMّبیی ّوچَى فبكلِ  هتشیه ّوبی آهَصؿوی داسًوذ. دس كوَستی ووِ ایوي        اؿبى، ًیبص ثِ ًوًَو

ثٌذی( ثب ایي تىٌیه ثْتش اص هوَالقی ثبؿوذ    تشع ثبؿٌذ، ًتبیج ؿٌبػبیی تغییشات )عجمِّبی آهَصؿی لبثل دػ ًوًَِ

ّبی آهَصؿی، هَاسدی دیگوشی ًیوض    ّب، فالٍُ ثش تبهیي ًوًَِ ؿَد. دس ایي تىٌیه ًـذُ اػتفبدُ  وِ اص سٍیىشد ًؾبست

یوـ احتووبالت والػوْب، یوه اص     دّذ. فشم ًشهبل ثوَدى تَص  ّب سا فوالً وبّؾ هی ٍجَد داسد وِ لبثلیت ایي تىٌیه

ّوبی   ثبؿوذ. ثبیوذ تَجوِ داؿوت ووِ دس دادُ      والػی هوی  پزیشی ثیي فشضیبت اكلی ایي تىٌیه ثشای ثشسػی تفىیه

ّوب   ّبی غیشفقبل، فشم هزوَس دس خلَف تبثـ تَصیوـ ووالع   ّبی حبكل اص ػٌجٌذُ اص دٍسی خلَكبٌ دادُ ػٌجؾ

ّوبی هوزوَس ًتَاًٌوذ، ًتوبیج      د تب دس ثشخَسد ثب چٌیي هوَاسدی، سٍؽ ؿَ هقوَالً ثشلشاس ًجَدُ ٍ ایي هؼئلِ ػجت هی

الصم اػوت توب ثوب     JMّبی ثْیٌِ فشاّن آٍسًذ. ّوچٌیي ثقذ اص هحبػوجِ فَاكول    ثخـی سا دس اًتخبة ٍیظگی سضبیت

ّبی ثْیٌِ تقییي ؿًَذ وِ اهشی دؿَاس ٍ دسفویي حوبل ثؼویبس تبحیشگوزاس اػوت. تقیویي        آًبلیض فَاكل فَق، ٍیظگی

، JM ّب، یب اًتخبة چٌذ ٍیظگی ًخؼتیي ثب ثیـتشیي همذاس فبكلِ  حذآػتبًِ ثشای اًتخبة ٍ/یب حزف ثشخی اص ٍیظگی

ّب ٍ خلَكیبت هٌغمِ هَسد هغبلقِ داؿتِ ٍ فووالً دس یوه سٍیىوشد تجشثوی هجتٌوی ثوش        ًیبص ثِ داًؾ اٍلیِ اص دادُ

 ؿَد.   خغب تقییي هی-ػقی

  :ضبی پذیذُ ثذٍى دس ًؾش گشفتي كحت تـوخیق فوَاسم، تٌْوب الوذام ثوِ      تىٌیه ًَیي فتکنیک فضای پذیذه

ِ     ثٌذی ثبًذّبی هـبثِ ثب خلَكیبت اًقىبػی هـبثِ ًؼجت ثِ والػْب هوی  دػتِ ای اص  ًوبیوذ. ثْیٌوِ ثوَدى هجوَفو

هبسی ّب جْت ؿٌبػبیی تغییشات، استجبط هؼتمیوی ثب هبّیت تغییشات داؿتِ ٍ ثٌبثشایي، دٍ فبوتَس اػتمالل آ ٍیظگی

ّبی ثْیٌوِ   ّب ٍ هبّیت تغییشات كَست گشفتِ دس هٌغمِ، ثبیذ ّوضهبى ٍ دس وٌبس یىذیگش، جْت اًتخبة ٍیظگی دادُ

ِ    ّبی ثْیٌِ ًْبیی )تقذاد خَؿِ ثىبس گشفتِ ؿَد. تقییي تقذاد ٍیظگی ثٌوذی یوب ّووبى هشحلوِ      ّوب دس هشحلوِ خَؿو

دّوذ. چوشا ووِ ّوبًٌوذ      هبػیَى ایي تىٌیه سا وبّؾ هوی داس( دس ایي تىٌیه، فوال اتَ ؿٌبػبیی ثبًذّبی اعالفبت

تشیي همذاس ثشای ایوي   ثٌذی )یب ؿٌبػبیی تغییشات( هٌبػت الصم اػت تب ثب پبیؾ تغییشات كحت عجمِ PCAتىٌیه 

ّبی آهَصؿی ثشای ّذایت الگوَسیتن ضوشٍستی ًذاؿوتِ ٍ اص     پبساهتش تقییي ؿَد. ّشچٌذ دس ایي تىٌیه ٍجَد الگَی

پزیشی آهبسی اسجحیت داسد. ؿبیبى روش اػت ًتبیج تىٌیه فضبی پذیذُ تحوت   ت ثِ تىٌیه تفىیهایي جْت ًؼج
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ثٌذی ثِ پبساهتشّبیی اص جولوِ، هىوبى اٍلیوِ هشاووض      ثبؿذ. ٍاثؼتگی ًتبیج خَؿِ ثٌذی هی تبحیش ویفیت فشآیٌذ خَؿِ

ثٌذی ٍجَد ًذاؿتِ ٍ ًتبیج تىٌیه  ّب ًیض اهشی ٍاضح اػت. لزا تضویٌی ثشای سػیذى ثِ ثْتشیي ًتبیج خَؿِ خَؿِ

ثٌذی چٌوذیي ثوبس    ثشای فب ك آهذى ثش ایي هـىل، الصم اػت تب الگَسیتن خَؿِ  فضبی پذیذُ هتبحش اص آى خَاّذ ثَد.

 تىشاس ؿذُ ٍ ثْتشیي جَاة ثش حؼت تبثـ اسصیبثی تقییي ؿَد.   

بػوت اص تووبهی والػوْبی هَضوَفی فوشاّن      گیشی ولی، دس كَستی وِ الگَّبی آهَصؿی وبفی ٍ هٌ ثِ فٌَاى یه ًتیجِ

ّوبی ثْیٌوِ دس ووبسثشد ؿٌبػوبیی      تىٌیه هٌبػجی ثشای اًتخبة ٍیظگوی  JMپزیشی آهبسی ثب فبكلِ  ثبؿذ تىٌیه تفىیه

تغییشات هٌبعك ؿْشی خَاّذ ثَد. ٍلی دس كَستی وِ چٌیي الگَّوبی آهَصؿوی فوشاّن ًجبؿوذ یوب اص تَصیوـ ٍ ویفیوت        

ّبی ثْیٌِ ثب اتَهبػیَى ثبال هذًؾش ثبؿذ، تىٌیه فضبی پذیوذُ ٍ دس   ّوچٌیي اًتخبة ٍیظگی هٌبػجی ثشخَسداس ًجبؿذ، ٍ

 خَاٌّذ ثَد.  تشی ثشای فشآیٌذ اًتخبة ٍیظگی ّبی كحیح اًتخبة PCAهشتجِ ثقذی تىٌیه 

 2013و  2006محل و ماهیت تغییشات سخ داده دس شهش جذیذ ػهنذ دس فاصله ػالهای 

( ػبلْبی اخیش ؿبّذ تغییشات صیوبدی ثوَدُ اػوت. ووِ     2006-2013ِ ػبلْبی هَسد هغبلقِ )ؿْش جذیذ ػٌْذ دس فبكل

ّبی ػبختوبًی ٍ ّوچٌیي تغییش اساضی ثبیش تیشُ ثِ  فوذُ تغییشات حبدث اص ًَؿ تغییش اساضی ثبیش تیشُ ٍ سٍؿي ثِ ثلَن

ثبؿوذ. ثوش اػوبع ًمـوِ تغییوشات       ثبؿذ وِ ّوگی ایي تغییشات ثیبًگش گؼتشؽ هٌغمِ ؿْشی هوی  اساضی ثبیش سٍؿي هی

ویلَهتشهشثوـ اص   1.93، دس حوذٍد  2013توب   2006ّوبی   تَلیذؿذُ دس ایي تحمیك، دس هحذٍدُ هَسد ثشسػی ثویي ػوبل  

ویلَهتشهشثـ اص اساضوی ثوبیش تیوشُ ثوِ اساضوی ثوبیش        2.04ّبی ػبختوبًی ٍ دس حذٍد  اساضی ثبیش )تیشُ ٍ سٍؿي( ثِ ثلَن

 بى اص ثشًبهِ احتوبلی گؼتشؽ ؿْشی دس ایي ًَاحی داسد.سٍؿي تجذیل ؿذُ اػت وِ ًـ
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اسا وِ    تَاى دس دٍ صهیٌِ اػتخشاج ٍ اًتخوبة ٍیظگوی   ّب ٍ ساّىبسّبی  لبثل اسا ِ ثشای پیـجشد ًتبیج تحمیك سا هی پیـٌْبد

ّوبی   گوش  گشّب، ّوچوَى تَكویف   وبسایی ػبیش تَكیف GLCMّبی ثبفت هبتشیغ  ؿَد فالٍُ ثش ٍیظگی ًوَد. پیـٌْبد هی

آهبس، هجتٌی ثش حَصُ فشوبًغ، گبثَس ٍ فشوتبل ًیض دس ثْجَد ؿٌبػبیی تغییشات هٌغموِ ؿوْشی هوَسد ثشسػوی لوشاس       صهیي

ّوبی هوَسد    ػبصی ٍ همبیؼِ وبسآیی آى ثوب تىٌیوه   ّبی ثْیٌِ گیشد. دس هشحلِ اًتخبة ٍیظگی ًیض، ثشسػی لبثلیت تىٌیه

 تشیي هَاسدی اػت وِ دس تحمیمبت آتی دًجبل خَاّذ ؿذ.           ی دس ایي تحمیك، اص هْنثشسػ
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Abstract 

Extraction, selection and utilization of textural and spectral features is necessary to achieve satisfactory 

results in change detection (CD) of urban areas with heterogeneous landscapes. In this paper, an 

assessment of different feature selection techniques was conducted. These techniques include principal 

component analysis (PCA), statistical separability analysis (SAA) with Jeffreys–Matisuta (JM) distance 

and prototype space (PS). This assessment is based on the obtained CD results for Sahand New Town 

(Northwest of Iran) with a multi-temporal satellite imagery includes IRS-P6 and GeoEye1 acquired on 

July 15, 2006, and September 1, 2013, respectively. Results show that, textural features as 

complementary source of data can improve the CD results of urban areas. Overall accuracy and kappa 

coefficient of CD were increased from 53.46% to 88.49% and 58.94% to 90.39% respectively using 

textural and spectral features. Moreover, results show that, selection of optimal textural and spectral 

features is an effective procedure in CD of urban areas. It can effectively improves the CD accuracy. Each 

of these approaches has its own performance and limitations, but in general, feature selection procedure 

increase the accuracy of CD with respect to the use of all textural and spectral features. PCA considers 

only the independence of the data to find a smaller set of variables with less redundancy 

without intending to improve the accuracy of CD. Difficulty in setting the best threshold for JM distance 

in SAA reduces its efficiency for automatic feature selection. The necessity to determine the number of 

optimal features in PS algorithm reduces its automation level for feature selection. But it preferred to SSA 

if training patterns are not available or not sufficient. In general,  the SSA is suggested for feature 

selection, if sufficient training patterns are available from each thematic class and/or high automation 

level not be considered for feature selection process, else the PS algorithm is preferred. 

  

Keywords: change detection, remotely sensed images, spectral and textural features,  PCA,  statistical 

separability analysis algorithm,  JM distance, prototype space. 
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