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با  ای چندزمانههای شناسایی تغییرات از تصاویر ماهوارهمروری بر روش

  پایهپایه و شئرویکرد پیکسل

 3، وحید صادقی2حمید عبادی، 1آرمین مقیمی

 طوسي نصيرالدين خواجه صنعتي دانشگاه -برداري نقشه مهندسي دانشکده - رشد فتوگرامتريدانشجوي کارشناسي ا9

armin.moghimi@yahoo.com 

فناوري  مهندسي قطب علمي) طوسي نصيرالدين خواجه صنعتي دانشگاه -برداري نقشه مهندسي دانشکدهدانشيار 2

 (اطالعات مکاني

ebadi@kntu.ac.ir 

 طوسي نصيرالدين خواجه صنعتي دانشگاه -برداري نقشه مهندسي دانشکده - دانشجوي دکتري فتوگرامتري3
vahid.sadeghi.1985@gmail.com 

 (9311 دي، تاريخ تصويب 9311 مرداد)تاريخ دريافت  

 چکیده

هاي محلي، تغييرات نظير پايش منابع طبيعي در مقياسهاي شناسايي هاي سنجش از دوري يکي از منابع مهم اطالعات در بسياري از کاربردداده

تغيير رفتار طيفي عوارض در طول زمان، مهمترين عامل اي و جهاني، نظارت بر تغييرات کاربري و پوشش اراضي و مطالعات محيط زيستي است. منطقه

باشد. ها ميرفتار طيفي عوارض، خصوصيات طيفي و بافت آنباشد. منظور از اي چندزمانه جهت شناسايي تغييرات ميدر بکارگيري تصاوير ماهواره

اند. تحقيق حاضر به پايه ارائه شدهپايه و پيکسلهاي شئشده که به طور کلي در قالب روشهاي زيادي در جهت شناسايي تغييرات توسعه دادهروش

هاي ورودي استفاده شده هاي شناسايي تغييرات از يکسري دادهابي روشپردازد. در بسياري از تحقيقات، جهت ارزيها ميبررسي و مطالعه کلي اين روش

اند که در اکثر مواقع، اند و به نتايجي رسيدهسازي و صحت شناسايي تغييرات با هم مقايسه گرديدهها از لحاظ سرعت، سادگي پيادهاست و اين الگوريتم

هاي ورودي ها و دادههاي شناسايي تغييرات تابعي از همخواني بين الگوريتماز هر يک از روش اين نتايج با نتايج ساير محققان، تناقض دارد. دقت حاصله

ها بطور مطلق نسبت به ها يا ترکيبي از آنيک از الگوريتمباشد و هيچها مرتبط با مزيت ذاتي خود الگوريتم نمياست. در واقع دقت حاصله از اين روش

ها هاي مختلف مورد بررسي قرار گيرد و اهداف هر يک از آنهاي شناسايي تغييرات از جنبهن تحقيق سعي شده روشها برتري ندارد. در ايساير روش

 بيان شود. 

 پايه، شئپايهپيکسل، شناسايي تغييرات، اي چندزمانهتصاوير ماهواره :گان کلیدیواژ

                                                           
 نويسنده رابط 
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 مقدمه -1

مهم  هايتغييرات سطح زمين يکي از کاربردشناسايي 

سنجش از دور، فتوگرامتري و سيستم اطالعات جغرافيايي 

است که در آن به پردازش و معرفي تغييرات در يک 

اي چندزمانه منطقه جغرافيايي ثابت در تصاوير ماهواره

[. اطالعات مربوط به تغييرات زمين 9شود ]پرداخته مي

دسته پوشش اراضي و کاربري بطور کلي مربوط به دو 

بندي به اين جهت مهم است [. اين تقسيم2اراضي است]

هاي زيادي نظير، تحليل و آناليز فرآيند تغيير که در کاربرد

ها، شکل زمين، ارزيابي خسارات، توسعه و گسترش شهر

ريزي و مديريت شهري، شناسايي تغييرات شهري، برنامه

خطوط ساحلي، تغييرات در  ها، تغييراتروزرساني نقشهبه

ها و ابنيه فني، تغييرات ميزان محصوالت کشاورزي، راه

ها و ميزان پوشش گياهي، تخريب و يا از بين رفتن جنگل

[. 5-3گيرد ]ها و ... مورد استفاده قرار ميرشد جنگل

ها به آناليز و تحليل مناطق بزرگي از تمامي اين کاربرد

پردازش تصويري پيشرفته  هايزمين و همچنين به تکنيک

[. کاربري اراضي از دو کلمه، کاربري و اراضي 6نياز دارد]

تشکيل شده است. اراضي به کليه امکانات طبيعي يا 

خصوصيات و شرايط طبيعي يک محل نظير اقليم، زمين 

شود. شناسي، خاک، توپوگرافي، هيدرولوژي و ... اطالق مي

طبيعي موجود  کاربري به معناي استفاده از امکانات

هاي انساني که ممکن است منطبق بر برحسب نياز

هاي علمي يا به روش سنتي و استعداد اراضي و به شيوه

 .[7]احتماالً تخريب کننده اراضي باشد 

 و روش از نوع نظرصرف جهت شناسايي تغييرات،

 هايمحدوده از ابتدا به اطالعاتي استفاده، مورد الگوريتم

 از بعد و تغيير از مختلف )قبل زماني مقطع دو در نظر مورد

هاي سنجش نياز است که اين اطالعات همان داده تغيير(

تغييرات  مناسب، هايروش از با استفاده از دور است که

. همانطور که بيان شد [5]شود مي شناسايي هابراساس آن

با توجه به اهميت نظارت مستمر بر عوارض سطح زمين و 

ها، شناسايي تغييرات با ي رخ داده در آنتغييرات احتمال

اي چندزمانه يکي از موضوعات استفاده از تصاوير ماهواره

باشد که هنوز فعال و جاري در زمينه سنجش از دور مي

تر نتايج حاصل هاي دقيقنيازمند مطالعات بيشتر و بررسي

 باشد.هاي نوين ميهاي گذشته و پيدايش روشاز الگوريتم

اسايي تغييرات مناسب بايد شامل يک روش شن

اطالعاتي نظير مناطق تغييريافته و نرخ تغييرات، توزيع 

مکاني ماهيت تغييرات، خط سير تغييرات پوشش کاربري 

اراضي، ارزيابي نتايج حاصل از شناسايي تغييرات باشد 

. با توجه به مطالعات صورت گرفته در زمينه شناسايي [3]

هاي مختلف، دقت نتايج وابسته شتغييرات با استفاده از رو

اي از عوامل نظير قدرت تفکيک مکاني و به پاره

راديومتريکي، دقت تصحيح هندسي تصاوير، نرماليزاسيون 

هاي زميني با و کاليبراسيون، ميزان دسترسي به داده

ها در منطقه مورد مطالعه و قابليت اعتماد باال، رفتار پديده

هاي بکار رفته در ها، تکنيکچرخه تغييرات طبيعي در آن

هاي مبتني بر بندي در روششناسايي تغييرات، نوع طبقه

هاي مبتني بر بندي در زمينه روشبندي و نوع خوشهطبقه

مقايسه مستقيم، تجربه و مهارت عامل خبره، اطالعات و 

باشد ميزان آشنايي عامل خبره با منطقه مورد مطالعه مي

[3 ,1 ,8]. 

ناسايي تغييرات داراي سه مرحله اصلي به طور کلي ش 

ها است که پردازش دادهباشد. مرحله اول شامل پيشمي

شامل تصحيح هندسي و راديومتريکي به منظور انطباق 

مکاني و کاهش نويز روي زوج تصوير چند باندي و حذف 

خطاهاي مربوط به سنجنده و همچنين تصحيح خطاهاي 

باشد. مرحله دوم طبيعي مثل خطاهاي اتمسفري مي

شامل انتخاب الگوريتم و روش مناسب جهت شناسايي 

ها، منطقه مورد باشد که وابسته به نوع دادهتغييرات مي

مطالعه و امکانات موجود است و در نهايت در مرحله سوم 

. شکل [1]شود به بررسي دقت نتايج حاصله پرداخته مي

ات را هاي شناسايي تغييرفلوچارت فرآيند کلي روش 9

 دهد.نشان مي

 

کلی شناسایی تغییرات  مراحل

پی  پردازش داده ها
)تص ی  هندسی و رادیوم ریکی(

ان  ا  مواد و روش ها

ارزیابی دق 

1

2

3

 
 فلوچارت مراحل کلي شناسايي تغييرات -9شکل
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 های شناسایی تغییراتبندی روشدس ه -2

 بهتر شناخت در گام اولين تغييرات شناسايي بحث در

 شناسايي مفاهيم و به مباني پرداختن ها،الگوريتم و هاروش

 و مفاهيم با آشنايي بحث، اين . هدف[5]است  تغييرات

 عملکرد نحوه با آشنايي که براي است هاييتکنيک

 ضروري و الزم تغييرات، شناسايي هايروش و هاالگوريتم

روش از عميق درک ايجاد هدف با در اين بخش .باشندمي

 و مفاهيم اين بر تغييرات، مروري کلي شناسايي هاي

 است. گرديده ارائه بنيادين هايتکنيک

Lu  هاي شناسايي روش 2001و همکاران در سال

بندي کردند هاي رياضي دستهبراساس الگوريتم تغييرات را

-هاي جبري، تبديالت، روشها شامل روشکه اين روش

هاي هاي مبتني بر مدلبندي، روشهاي مبتني بر طبقه

فيزيکي، سيستم اطالعات جغرافيايي و تجزيه تحليل 

 2093و همکاران در سال  Hussain. [3]باشند بصري مي

براساس پايه محاسباتي  هاي شناسايي تغييرات راروش

هاي ها شامل تکنيکبندي کردند که اين روشدسته

-هاي پيکسلها تکنيکباشد. آنپايه ميپايه و شيپيکسل

هاي مقايسه مستقيم، تبديالت، پايه را بر مبناي روش

ماشين، سيستم بندي، يادگيري هاي مبتني بر طبقهروش

هاي پيشرفته تقسيم کردند و اطالعات جغرافيايي و روش

هاي مقايسه مستقيم پايه را بر مبناي روشهاي شئروش

بندي و عوارض، مقايسه مستقيم عوارض بر مبناي طبقه

 . [6]بندي کردند پايه، طبقهشناسايي تغييرات شي

پايه در هاي پيکسلبا وجود ضعف نسبي تکنيک

گيري پايه که مهمترين آن بهرههاي شيبا تکنيکمقايسه 

ها  از اطالعات غيرطيفي در آناليز تغييرات اندک اين روش

ها و سطح ساده بودن، تنوع باالي الگوريتمباشد، مي

ها ها سبب شده است تا اين تکنيکاتوماسيون باالي آن

بطور وسيع در حل مسائل شناسايي تغييرات با استفاده از 

 . با[5]اي چندزمانه بکار روند ر هوايي و ماهوارهتصاوي

 بخش اين در شد، داده شرح مقدمه بخش در آنچه به توجه

 ايجاد هدف با را تغييرات هاي شناساييتکنيک مفاهيم

 گيرد.ها مورد بررسي قرار مياين روش از عميق درک

 

 

 

 

 شناسایی تغییرات با رویکرد پیکسل پایه -3

در صورتي که شناسايي تغييرات بر مبناي کوچکترين 

واحد تصوير )پيکسل( صورت گيرد به عنوان شناسايي 

. تنوع [6]شودشناخته ميتغييرات مبتني بر پيکسل 

هاي مورد استفاده در شناسايي تغييرات با الگوريتم

باشد. تحقيقات زيادي استفاده از اين رويکرد بسيار باال مي

ي شناسايي پايههاي پيکسلندي روشببر روي تقسيم

، 9181در سال  Singhتغييرات صورت گرفته است. 

Mouat  9113و همکارانش در سال ،Deer  و همکارانش

 Lu، 2001و همکارانش در سال  Coppin، 9115در سال 

و همکارانش در  Jianyaaو  2001و همکارانش در سال 

ييرات با تحقيقاتي را در زمينه شناسايي تغ 2008سال 

. البته [92-90, 3]اند رويکرد پيکسل مبنا انجام داده

-بندي و پيادههاي فارسي نيز در زمينه تقسيمنامهپايان

هاي شناسايي تغييرات با رويکرد پيکسل پايه سازي روش

، رفيعي در سال 9385انجام شده است. ارگاني در سال 

در  9313، مقيمي در سال 9310، صادقي در سال 9381

اند و به خالصه توابع و هايي ارائه دادهنامهاين زمينه پايان

ها هاي مورد استفاده در شناسايي تغييرات و مزيتالگوريتم

 .[93, 8, 5, 1]اند ها پرداختههاي آنو محدوديت

هاي اي از روشاکثر اين تحقيقات شامل خالصه

اين  ي شناسايي تغييرات با نقطه نظر هر يک ازپايهپيکسل

بندي اين باشد. يک نکته مشترک در تقسيممحققان مي

باشد ها توسط هريک از اين محققان اين موضوع ميروش

هاي شناسايي تغييرات را بر مبناي ها تکنيککه اکثر آن

بندي تقسيم بندي و پيش از طبقههاي پس از طبقهروش

-ها براساس بررسي تکنيک. بيشتر اين مرور[91]کردند 

هايي با قدرت تفکيک مکاني پايه براي دادهپيکسلهاي 

هاي زمانه ماهوارهمتوسط و پايين نظير تصاوير چند

MODIS ،Landsat(MSS,TM) ،SPOT  و رادار با ابعاد

اي ، خالصه9جدول. در [95, 3]پيکسل نسبتاً بزرگ است 

هاي پيکسل پايه شناسايي تغييرات و برخي از روش

 ها، ارائه گرديده است.مطالعات صورت گرفته در زمينه آن
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 هاي شناسايي تغييرات با رويکرد پيکسل مبنااي از روشخالصه -9جدول

 روش  هازیر روش  مزایا هام دودی  ت قیقات صورت گرف ه

Sohl  جهت شناسايي تغييرات کاربري  9111در سال

  [96]اراضي شهري ابوظبي 

  مقادير صحيح اختالفات در سطح

 تصوير توليدي

 عدم ارائه ماهيت تغييرات 

 سادگي درک و اجرا 

 سهولت تفسير نتايج 
 تفاضل تصاوير

 

 

 

 

 

 

مقايسه 

 مستقيم

Howarth  وwickware  جهت شناسايي  9189در سال

 [97]تغييرات محيط زيستي 

  امکان نرمال نبودن توزيع مقادير

 هاي تصويرپيکسل
 عدم ارائه ماهيت تغييرات 

 سادگي درک و اجرا 

  اثرپذيري کمتر از اختالفات

 ماهيتي تصاوير

 گيري تصاويرنسبت

Ludeke  جهت شناسايي  9110و همکارانش در سال

   [98]تغييرات مناطق جنگلي 

 بشدت تحت تأثير نويز تصاوير 
 دقت نتايج وابسته به دقت رگرسيون 

 عدم ارائه ماهيت تغييرات 

  کاهش اثرات منفي ناشي از

شرايط اتمسفري و زاويه 

 خورشيد

 رگرسيون تصاوير

Nordberg  وEvertson  جهت شناسايي  2003در سال

 [91]تغييرات پوشش گياهي در مناطق کوهستاني 
 بشدت تحت تأثير نويز تصاوير 

 عدم ارائه ماهيت تغييرات 

 ش اثرات توپوگرافي و کاه

 تصويرروشنايي 

تفاضل شاخص 

 پوشش گياهي

Bruzzone  وPrieto  جهت آناليز تصوير  2000در سال

نشده مناطق نظارتاختالف براي شناسايي تغييرات 

 [20]در ايتاليا  9کوهستاني جزيره آلبا

  دشواري در شناسايي تغييرات پوشش

 کاربري زمين

 هاي اخذشده در شرايط نيازمند داده

 آب و هوايي و محيطي يکسان

  امکان ترکيب اطالعات طيفي 

  تحليل و آناليز همزمان از

 هاي مختلفباند

 آناليز بردار تغييرات
 (CVA) 

Deng  جهت شناسايي  2001و همکارانش در سال

 [29]تغييرات کاربري اراضي زمين 

 هاي تصويريوابستگي صحنه 

 عدم ارائه ماهيت تغييرات 

 هاکاهش افزونگي داده 

 ها براساس مرتب سازي داده

 نسبت سيگنال به نويز

 2آناليز مؤلفه اصلي
(PCA) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 تبديالت

Jin و Sader  منظور شناسايي  به 2005در سال

  اختالالت مناطق جنگلي و تغييرات پوشش گياهي

[22] 

  تفسير مشکل نتايج و نياز به

 کاليبراسيون دقيق اتمسفري

 هاي پوشش عدم ارائه برچسب کالس

 کاربري زمين

 عملکرد مستقل از صحنه 

  نمايش بهتر مناطق شامل

 خاک و پوشش گياهي

 -تبديل کاوث

   (KT)  3توماس

 

Collins  وWoodcoak  جهت شناسايي  9111در سال

 [23]تخريب مناطق جنگلي 

 سازي مشکلپياده 

  نيازمند دانش اوليه از زير فضاي

 پايدار اطالعات

 عدم ارائه ماهيت تغييرات 

 هاي متعامد بودن عناصر باند

 تصويري

تبديل گرام 

  (GS)1اشميت

 

Ridd  وLiu  جهت شناسايي تغييرات  9118در سال

 [21]مناطق شهري 

 عدم تشخيص در يک جهت خاص 

 وابستگي به تابع توزيع آماري 

 عدم ارائه ماهيت تغييرات 

  نظر گرفتن اثرات در

 طيفي  هايهمبستگي باند

 -تبديل کاي

  (CHT)5اسکوئر

 

 Nielsen  جهت شناسايي تغييرات  2007در سال

 [25]کاربري اراضي 

  مشکل در تفسير نتايج مربوط به

 ماهيت تغييرات

 عدم ارائه ماهيت تغييرات 

  نسبت به نويز ناهمبسته بودن

 آماري و شرايط اتمسفري

 هاحذف همبستگي باند 

آناليز مؤلفه 

 6چندمتغيره
 (MAD) 

 

در جهت شناسايي تغييرات  9313مقيمي در سال 

 [5]تهران  22بخشي از منطقه 

K. Srivastava  جهت  2092و همکارانش در سال

 [26] 7شناسايي تغييرات منطقه شهري واالنت کريک

 هاي تعليمينياز به نمونه 

 بندي هر يک وابستگي به دقت طبقه

 از تصاوير

  کاهش اثرات اتمسفري، و

سنجنده و استفاده از تصاوير 

 هاي مختلفسنجنده

   قابليت اطمينان باال در

 شناسايي تغييرات

  ماهيت تغييراتارائه نقشه 

 مقايسه پس از 

 بنديطبقه

 

 

 

 

 

 

 

طبقه 

 بندي

جهت شناسايي  2007و قنواتي در سال  ضيائيان

 [27]تغييرات کاربري اراضي تهران 
جهت شناسايي تغييرات  9387رفيعي در سال 

 [93]کاربري اراضي شهر شيراز 

 وابسته به دقت توليد ماسک باينري 

 هاي تعليمي و نياز به نمونه

 نرماليزاسيون راديومتريکي

 کاهش حجم محاسبات 

 تارائه نقشه ماهيت تغييرا 

ترکيبي با ماسک 

 باينري

                                                           
1 Elba 
2 Principal Component Analysis 
3 Tasselled cap 
4 Gramm-Schmidt 

5 Chi-Square 
6 Multivariate Alteration Detection 
7 Walnut Creek 
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Soares  وHoffer  جهت شناسايي  9115در سال

 [28]تغييرات مناطق جنگلي 
جهت پايش گسترش شهري  9310سرمدي در سال 

[21] 

 ناپذيري نرماليزاسيون نسبياجتناب 

 هاي تعليميدشواري در انتخاب نمونه 

 هاي تعليمينياز به نمونه 

  استفاده از تصاوير در قالب

 مجموعه دادهيک 

 ارائه نقشه ماهيت تغييرات 

 زماني-طيفي 

 

Pijanowski  در جهت   2005و همکارانش در سال

 [30]مدلسازي تغييرات شهري 

  Bruzzone جهت 2007و همکارانش در سال 

  [39]شناسايي تغييرات نظارت نشده 

  تعيين بهينه معماري شبکه )تعداد

  هاي شبکه(هاي اليهنورون

 هاي آموزشيتعداد داده حساسيت به 

 سازي تکنيکي با قابليت پياده

 نظارت شده و نظارت نشده

 روشي غير پارامتريک 

 ارائه نقشه ماهيت تغييرات 

عصبي  شبکه

  9مصنوعي
(ANN) 

 

 

 
 

 

 

 

يادگيري 

 ماشين

 Huang در جهت  2008و همکارانش در سال

 [32]ها  شناسايي تغييرات پوشش جنگل
Yia  جهت شناسايي  2092سال و همکارانش در

 [33] 2تغييرات از رود يانگ تسه

 

  مشکل در انتخاب بهترين کرنل و

 هاي آنپارامتر

  هزينه محاسباتي متناسب با تعداد

 هاي طيفيباند

  تکنيک آموزشي آماري

 غيرپارامتريک نظارت شده

  مبتني بر تئوري آموزش آماري

با کمينه کردن احتمال خطاي 

 بنديطبقه

 ماهيت تغييرات ارائه نقشه 

ماشين بردار 

 3پشتيبان
(SVM) 

Im وJensen   در جهت آناليز و  2008در سال

 [31]شناسايي تغييرات پوشش کاربري اراضي 

 

  حساسيت باال به تعداد و کيفيت

 هاي آموزشيداده

  عدم امکان جستجو براي بهترين

 برازش

 هاي تفسير نتايج متناسب با تعداد باند

 طيفي 

  روشي غيرپارامتريک 

  استفاده از ساختار سلسله

 مراتبي

 ارائه نقشه ماهيت تغييرات 

تصميم گيري 

 1درختي

Rashed   در جهت  2005و همکارانش در سال

 [35]شناسايي تغييرات منطقه شهري قاهره 
در جهت شناسايي تغييرات  9385ارگاني در سال 

 [1]کاربري اراضي کرج 

  سازي پيادهپيچيدگي الگوريتم و

 مشکل

 هاي تصويري پيشرفته نياز به پردازش

 و طوالني

  رسيدن به اطالعاتي در حد

 زير پيکسل

  نسبت سهم هر يک از اجزاء

ي توزيع مکاني تشکيل دهنده

 هاآن

  نتايج پايدار، دقيق و قابل

 تکرار 

مدل آناليز ترکيب 

 5طيفي
(SMA) 

 

 

هاي مدل

 پيشرفته

 

 

 

 

هاي مدل

 پيشرفته

 

 

 

Woodcoak  وMacomber  در زمينه    2009در سال

 [36]نظارت بر از بين رفتن گياهان تفسيري 

 سازي پيچيدگي الگوريتم و پياده

 مشکل

  نياز به جمع آوري اطالعات فراوان

 زميني و انجام مشاهدات ميداني 

 هاي تجاري و افزارعدم وجود نرم

 متداول پردازش تصويري

 ش هاي پردازترکيب الگوريتم

هاي جمع تصويري و روش

آوري اطالعات زميني و انجام 

 مشاهدات زميني

 ارائه نقشه ماهيت تغييرات 

 مدل انعکاسي
 Li-Strahler 

Lu  در زمينه شناسايي  2005و همکارانش در سال

 [37]اي در حوزه آمازون تغييرات مناطق جنگلي حاره

 سازي پيچيدگي الگوريتم و پياده

 مشکل

  مشاهدات ميداني و اطالعات نياز به

 زميني

  نياز به نرماليزاسيون راديومتريکي

 دقيق تصاوير 

  قابليت باال در شناسايي

تغييرات پوشش گياهي 

 -براساس خصوصيات فيزيکي

 زيستي

 ارائه نقشه ماهيت تغييرات 

تخمين پارامترهاي 

 فيزيکي -زيستي

Loveland  جهت  2002و همکارانش در سال

شناسايي تغييرات پوشش کاربري اراضي بخش از 

 [38]مناطق ايالت متحده آمريکا 
Stone  وLefebvre   جهت شناسايي  9118در سال

در  paraي تغييرات  حاصل از قطع درختان در منطقه

 [31]برزيل 

 

 نياز به عامل خبره جهت تفسير 

  تغييراتعدم ارائه نقشه ماهيت 

  وابستگي نتايج به تجربه و دقت عامل

 سازيپياده

 بر بودن و مشکل بودن زمان

 بروزرساني نتايج

 محدود بودن به سه باند 

 سازي و درکسادگي پياده 

 دخالت تجربه و منطق انساني 

  امکان پردازش دو تا سه زمان

 بصورت همزمان

 بصري تفسير بصري

                                                           
1 Artificial Neural Network  

2 Yangtze River 

3 Support Vector Machine  
4 Decision Tree  

5 Spectral Mixture Analyses  
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Ghosh   و همکاران در جهت شناسايي تغييرات نظارت

 [1] 2099و  2001نشده در سال 
Fisher  در جهت آناليز تغييرات مکاني  2006در سال

  [10]اراضي 

 سختي در برچسب دهي به کالس-

 پوشانيهاي داراي هم

  پيچيدگي روش بدليل اعمال قوانين

 زياد

   عدم ارائه نقشه ماهيت تغييرات در

 نشده  هاي نظارت روش

 تعريف هدفند حدآستانه 

  تخصيص يک تابع عضويت

براي هر کالس که نمايش 

-تري از مفهوم طبقهمناسب

 بندي سخت دارد

  ارائه نقشه ماهيت تغييرات در

 هاي نظارت شدهروش

مبتني بر منطق 

 فازي

 
 پايهدانش

Walter  جهت شناسايي تغييرات از  2000در سال

 [19]استفاده کرد   GISپايگاه داده 
 

 ها از منابع کيفيت مختلف داده

 مختلف

 هاي هندسي متفاوتدفت 

  دسترسي بهتر به تجهيزات

جهت تفسير و  GISاضافي در 

 آناليز تصوير

 هاي بروزرساني پايگاه داده
GIS 

 ارائه ماتريس تغييرات 

 GISادغام با 

 
 

GIS 

 

Deng  با استفاده از ادغام  2008و همکاران در سال

هاي سنجش از دوري اقدام به شناسايي تغييرات داده

 [12]کاربري زمين نمود 
 حد تفکيک مکاني و طيفي مختلف 

 هاي تلفيقنياز به بهبود روش 

 هاي سنجندهاستفاده از داده-

 هاي مختلف

 کننده در جهت بسيار کمک

هاي زماني آناليز سري

بطوريکه تصاوير چندزمانه از 

 يک سنجنده موجود نباشد

هاي دادهادغام 

هاي سنجنده

 مختلف

 

 

-سنجنده

هاي 

 مختلف

 

های شناسایی تغییرات ارزیابی روش -3-1

 پیکسل پایه

براساس مطالعاتي که در زمينه شناسايي تغييرات 

مبتني بر مقايسه مستقيم و تبديالت صورت گرفته است، 

ها بصورت نقشه باينري تغييرات حاصل از اين روشنقشه 

که اشاره به مناطق تغييريافته و  باشدتغييرات مي

ها اطالعاتي راجع به تغييرنيافته دارد. در واقع اين روش

ها داراي روش دهند. همچنين اينماهيت تغييرات نمي

حساسيت بااليي به شرايط حاکم بر تصويربرداري هستند. 

ناپذير در هر راديومتريکي از مراحل اجتناب نرماليزاسيون

باشد. سرعت باال و هزينه ها مييک از اين دسته روش

  ها است.محاسباتي کم از جمله خصوصيات اين روش

هاي مقايسه مستقيم، استفاده از آناليز ميان روشدر 

بردار تغييرات و تفاضل تصاوير )بخصوص باند قرمز( نسبت 

. [13, 3]اي عموميت بيشتري است ها، داربه ساير روش

هاي تبديل هاي مبتني بر تبديالت روشهمچنين در روش

MAD  وPCA و KT  به دليل پيچيدگي کمتر نسبت به

ها، بيشتر مورد توجه محققان قرار گرفته است. ساير روش

هاي شناسايي تغييرات مبتني بر البته هر يک از روش

منطقه مورد مطالعه  مقايسه مستقيم و تبديالت وابسته به

 .[3]داراي عملکرد متفاوتي هستند 

در جهت توليد نقشه باينري تغييرات با استفاده از 

هاي هاي مقايسه مستقيم و تبديالت معموالً از روشروش

شود. در واقع بندي استفاده مياي و خوشهحدآستانه

انتخاب حدآستانه بهينه جهت تشخيص تمامي عوارض 

صوير اختالف، بايد عموميت داشته باشد و تغييريافته در ت

مختص عارضه تغييريافته خاصي نباشد؛ بنابراين تعيين 

هاي مبتني بر مقايسه مستقيم و حدآستانه بهينه در روش

هاي تعليمي تبديالت بدون داشتن دانش قبلي و نمونه

هاي [. در سال6باشد و اتوماسيون کمتري دارد ]دشوار مي

بندي در شناسايي تغييرات وشههاي خاخير از روش

هاي مبتني بر مقايسه مستقيم و نشده نظير روشنظارت

بندي هاي خوشهه شده است. برتري روشتبديالت استفاد

ها اتوماسيون باالي اين روشگذاري در نسبت به حدآستانه

. [1]باشد که نياز به تعيين حدآستانه بهينه ندارد مي

نشده بر مبناي نظارتهمچنين در شناسايي تغييرات 

گذاري هاي حدآستانهبندي، برخالف روشهاي خوشهروش

پارامتريک که از هيستوگرام توزيع درجات خاکستري 

-تصوير اختالف جهت تعيين حدآستانه بهينه استفاده مي

گونه توزيع خاصي براي درجات خاکستري کنند، هيچ

است  الزم به ذکر. [39]گيرند تصوير اختالف در نظر نمي

گذاري غيرپارامتريک مستقل از که تکنيک هاي حدآستانه

 تابع توزيع هيستوگرام هستند.

براساس مطالعاتي که در زمينه شناسايي تغييرات 

هاي يادگيري ماشين صورت بندي و روشمبتني بر طبقه
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ها بصورت گرفته است، نقشه تغييرات حاصل از اين روش

 ″از″به تغييرات نقشه ماهيت تغييرات است که اشاره 

ها داراي ماهيتي دارد. اين روش 9کالس ديگر ″به″کالس 

هاي باشند و در تشخيص تغييرات به نمونهشده مينظارت

 تعليمي نياز دارند.

هاي هاي اخير براساس روشمطالعاتي که در سال

بندي صورت گرفته است، عمدتًا بر مبناي مبتني بر طبقه

ي بوده است. در اين روش به بندروش مقايسه پس از طبقه

بندي جداگانه تصاوير، نرماليزاسيون نسبي تأثير دليل طبقه

هاي چنداني در فرآيند شناسايي تغييرات ندارد. روش

دقت مبتني بر ترکيب ماسک باينري بسيار وابسته به 

باشد و اگر اين مرحله با توليد نقشه باينري تغييرات مي

معتبري در جهت شناسايي دقت بااليي صورت گيرد، روش 

تغييرات است. اين روش به دليل استفاده از ماسک 

هاي مقايسه مستقيم شناسايي توليدشده توسط روش

تغييرات براي جداسازي مناطق تغييريافته، بشدت به 

نرماليزاسيون نسبي وابسته است. همچنين روش شناسايي 

از  زماني به دليل استفاده-تغييرات مبتني بر ترکيب طيفي

اي در يک مجموعه داده بشدت به تصاوير ماهواره

نرماليزاسيون راديومتريک نسبي نيازمند است. از آنجايي 

-هاي تعليمي در روش مبتني بر ترکيب طيفيکه نمونه

زماني بايد چندزمانه باشند، به اين معنا که براي هر 

پيکسل يک برچسب کالس تغييرات )به عنوان مثال 

ن باير به شهري( اختصاص يافته باشد؛ کالس تغييرات زمي

هاي تعليمي به هر يک بنابراين تخصيص هر يک از نمونه

هاي تغييرات دشوار است. اين مشکل زماني که از از کالس

شود. تر ميشبکه عصبي مصنوعي استفاده شود پررنگ

هاي يادگيري ماشين داراي ساختاري يکسان معموالً روش

بندي هستند، با اين تفاوت که ههاي مبتني بر طبقبا روش

ها براساس يادگيري ماشيني هسته مرکزي اين روش

هاي باشد و داراي هوشمندي بيشتري نسبت به روشمي

 بندي در شناسايي تغييرات هستند.طبقه

هاي پيشرفته، مدل خطي آناليز ترکيب در بين مدل

 Li-Strahlerطيفي بيشترين کاربرد را دارد. مدل انعکاسي 

رفاً جهت بررسي تغييرات و نظارت بر پوشش گياهي ص

طور که ذکر شد به دليل ادغام کاربرد دارد و همان

آوري هاي سنتي جمعير و روشهاي پردازش تصوروش

                                                           
1 From to 

هاي ميداني مورد توجه قرار گرفته است. عدم داده

پذير دسترسي به اطالعات مفيد زميني، همواره امکان

-مدل را با مشکل مواجه مي نبوده و همين امر اجراي اين

بر هايي بايد به زمانکند؛ همچنين در اجراي چنين روش

ها و سازي آنها و پيچيدگي پيادهبودن اجراي الگوريتم

استفاده صرف جهت شناسايي تغييرات پوشش گياهي 

 توجه داشت.

شناسايي تغييرات با استفاده از منطق فازي زماني مورد  

ها وجود که مرز مشخصي بين کالسگيرد استفاده قرار مي

ها به دليلي شباهت نداشته باشد و يا جدايي بين کالس

هاي مبتني بر منطق فازي طيفي مشکل باشد. نتايج روش

به صورت صريح و گسسته نبوده بلکه در غالب درجه فازي 

دهد، که ميزان تعلق عارضه به کالس مدنظر را نشان مي

تم اطالعات مکاني در شود. استفاده از سيسبيان مي

شناسايي تغييرات متداول است. مزيت اصلي استفاده از اين 

هاي منابع ها در استفاده از دادهها، قابليت آنسيستم

باشد. در ها در آشکارسازي تغييرات ميمختلف و ادغام آن

اي و هوايي اين روش اطالعات مربوط به تصاوير ماهواره

هاي تصويري متفاوت با دازشچندزمانه و نتايج حاصل از پر

هاي سيستم اطالعات مکاني ترکيب شده و امکان داده

 گردد.هاي بيشتري فراهم ميتجزيه و تحليل و پردازش

هاي خاصي از هاي مختلف صورتهاي سنجندهداده

کنند که هر کدام خواص متفاوتي را زمين را منعکس مي

آل ايده دهند. هرچند استفاده از چند سنجنده،نشان مي

باشد. اين مسئله رسد اما گهگاه بسيار مفيد مينظر نميبه

خصوصاً در مواردي که قصد انجام يک تحليل زماني 

)بررسي اثر گذشت زمان( بر روي عوارض را داريم، نقش 

هاي سنجش از دوري چند . داده[11]کند مهمي ايفا مي

و هاي زمين ناهمگون طيفي نيز در مواقعي که با کاربري

ساختار سه بعدي خصوصاً در مناطق شهري سروکار داريم، 

هاي چند . هنگام ادغام داده[15]بسيار مفيد هستند 

سنجنده با يکديگر به منظور شناسايي تغييرات بايد از يک 

ها بهره ببريم تا بتوانيم روش مناسب جهت پردازش داده

 هاي الزم را صورت دهيم. از آنجاروي نتايج حاصله تحليل

طور مستقيم بر روي که متفاوت بودن ابعاد پيکسل به

بندي مؤثر است، ممکن است برخي از عوارض نتايج طبقه

بندي يک تصوير با قدرت تفکيک پايين از دست در طبقه

بروند در حاليکه در تصويري با قدرت تفکيک باالتر حضور 

هايي با قدرت تفکيک مکاني دارند. هر چند استفاده از داده
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هاي راديومتريکي مختلف نيازمند بهبود و توسعه روشو 

-گيري از مزاياي سنجندهرا دارد، اما امکان بهره ادغام داده

هاي زماني گاهاً ما را به هاي مختلف و کمک آن در تحليل

 دهد.ها سوق مياستفاده از اين روش

 پایهشناسایی تغییرات با رویکرد شئ -4

بندي معموالً يک گام قطعههاي بر پايه اشياء در روش

گيرد. سازي عوارض از يکديگر انجام ميبه منظور جدا

هاي مختلف توان، تقسيم تصوير به بخشبندي را ميقطعه

آل مطابق با عوارض روي زمين است که به طور ايده

هاي بر پايه اشياء، قطعات واحد . در روش[16]دانست 

براساس آناليز  هاي زياديپردازش و آناليز هستند. روش

شئ در زمينه شناسايي تغييرات از تصاوير هوايي و 

اي که اي توسعه داده شده است. در تصاوير ماهوارهماهواره

هاي داراي قدرت تفکيک بااليي هستند، معموالً از روش

شود؛ چرا پايه در زمينه شناسايي تغييرات استفاده ميشئ

کسل را شامل که در اين تصاوير عوارض بيشتر از يک پي

هاي نظير هندسه شوند؛ بنابراين استفاده از ويژگيمي

کننده است. ها بسيار کمکعوارض در تشخيص آن

براساس مطالعاتي که در زمينه شناسايي تغييرات مبتني 

ها از پايه صورت گرفته است، اين روشهاي شئبر روش

اطالعات مربوط به خصوصيات هندسي، طيفي عوارض به 

اي شخيص هر چه بهتر تغييرات در تصاوير ماهوارهمنظور ت

منظور شناسايي کنند. بهو هوايي چندزمانه استفاده مي

پايه از مقايسه مستقيم عوارض تغييرات در روش شئ

هاي مختلف )عوارض مربوط به تصويري مربوط به زمان

بريم. در هاي مختلف نظير نقشه، ليدار و ...( بهره ميداده

ه بر اساس خصوصيات هندسي )همچون اينجا مقايس

مساحت، فشردگي و ابعاد(، خصوصيات طيفي )از قبيل 

هاي استخراج ميانگين مقادير باندهاي مختلف( و يا ويژگي

ها در حالت کلي با دو باشد. اين روششده از عوارض مي

شوند. در رويکرد اول عوارض از منبع داده رويکرد اجرا مي

ستخراج شده و در داخل منبع داده اول )تصوير يا نقشه( ا

شود. بندي جستجو ميدوم )تصوير( بدون انجام عمل قطعه

رويکرد دوم قطعات استخراج شده از منابع داده مربوط به 

کند. بايد توجه هاي مختلف را با يکديگر مقايسه ميزمان

داشت که روش اول تنها تغييرات رخ داده بين عوارض 

دهد و توانايي کشف عوارض استخراج شده را نشان مي

وجود آمده را ندارد. در حاليکه روش دوم امکان جديد به

شناسايي عوارض جديد ساخته شده را نيز دارد. همچنين 

دهد.  در اين روش نقشه ماهيت تغييرات را ارائه نمي

پايه شناسايي هاي شئاي از روش، خالصه2جدول 

ها، زمينه آنتغييرات و برخي مطالعات صورت گرفته در 

 ارائه گرديده است.

 

 پايههاي شناسايي تغييرات با رويکرد شئاي از روشخالصه -2جدول

 روش  مزایا هام دودی  ت قیقات صورت گرف ه
جهت  9319صداقت و همکاران در سال 

شناسايي تغييرات قسمتي از شهر 

 [17]سانفرانسيسکو 

Miler  جهت  2005و همکاران در سال

شناسايي تغييرات پوشش کاربري زمين 

[18]  

 بنديوابسته به دقت قطعه 

  مشکل در جستجو براي مرتبط سازي

 زمانهعوارض در تصاوير چند

  انتخاب حدآستانه مناسب وابسته به

 هندسه و طيف يا استخراج عارضه

 عدم ارائه نقشه ماهيت تغييرات 

 مقايسه مستقيم عوارض 

  ،استفاده از خصوصيات هندسي )شکل

 مرز، طول و اندازه(

  شناسايي تغييرات به وسيله استخراج

 اطالعات طيفي و مکاني

  تلفيق آسان باGIS 

 

 

 پايهمقايسه مستقيم شئ

 

در جهت  9312زليکاني در سال 

آشکارسازي تغييرات مناطق شهري با 

استفاده از تلفيق تصاوير ابرطيفي با 

 [11]تصاوير پانکروماتيک 

Xian و Homer جهت  2090در سال

 [50]بروزرساني پايگاه داده پوشش زمين 

 سازي عوارض اختالف اندازه و مرتبط

 بنديبه دليل قطعه

 هاي مکاني مربوط جستجوي خطا

 عوارض استخراج شده 

 خطاهاي مکاني 

 بنديوابسته به دقت قطعه 

 استفاده از تمامي عوارض در دسترس 

 گيري تغييرات موضوعي، قابليت اندازه

 هندسي، توپولوژيک

 بندي بر مبناي تغييراتمقايسه طبقه 

 ارائه کاملترين نقشه ماهيت تغييرات 

 

 پايهبندي شئمقايسه طبقه

 

 

Desclee  و همکاران در جهت شناسايي

 2006  تغييرات مناطق جنگلي در سال

[59] 

Bontemps  در  2008و همکاران در سال

هاي زماني جهت شناسايي تغييرات سري

[52] 

  رسيدن به نتايج غير واقعي به دليل

 رد شدن عمل تناظريابي

  عدم توانايي در نمايش اختالف

 عوارض 

 بنديوابسته به دقت قطعه 

 بندي براي تصاوير به هم انجام يک قطعه

 پشته شده

  يکسان بودن خصوصيات هندسي

 هاي مختلفعوارض در زمان

 برداري از خصوصيات هندسي و بهره

 طيفي جهت شناسايي تغييرات

 ارائه نقشه ماهيت تغييرات 

 

 شناسايي تغييرات چندزمانه

 پايهشئ
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پایه در  شناسایی های شئارزیابی روش -4-1

 تغییرات

منظور شناسايي تغييرات با استفاده از روش مقايسه به

پايه، عوارض به صورت مستقيم از لحاظ مستقيم شئ

خصوصيات هندسي نظير مساحت، فشردگي و ابعاد و 

باندهاي مختلف و خصوصيات طيفي نظير ميانگين مقادير 

هاي استخراج شده از عوارض، با يکديگر مقايسه ويژگي

 شوند. مي

-ترين روشپايه از رايجبندي شئروش مقايسه طبقه

پايه است. در اين روش عوارض هاي شناسايي تغييرات شئ

-بندي ميطور جداگانه طبقهشده از منابع داده بهاستخراج

هت شناسايي بندي شده جشوند. سپس عوارض طبقه

گردند. عوارض براساس تغييرات با يکديگر مقايسه مي

هاي عضويت با يکديگر قياس هاي هندسي و کالسويژگي

 . [53]شوند مي

پايه تصاوير در روش شناسايي تغييرات چندزمانه شئ

بندي و شوند و سپس قطعهچندزمانه به يکديگر پشته مي

-شده صورت ميبندي يکبار بر روي اين داده پشته طبقه

گيرد. در اين روش الزم است که تناظريابي با دقت بسيار 

بااليي صورت بگيرد. در اين روش وجود سايه موجب 

 شود. مشکل در نتايج شناسايي تغييرات مي

 گیرین یجه -5

بندي و ترين اجزا طبقهارزيابي دقت يکي از مهم

دقت  اي است. ارزيابيشناسايي تغييرات از تصاوير ماهواره

گيري در جهت جهت درک بهتر بهبود نتايج و تصميم

-انتخاب بهترين روش بسيار مهم است. بيشترين معياري

هايي که در جهت ارزيابي نتايج حاصل از شناسايي 

کننده، اند شامل دقت کلي، دقت توليدتغييرات به کار رفته

 باشد.دقت کاربر و ضريب کاپا مي

ته در زمينه شناسايي با توجه به مطالعات صورت گرف

هاي مختلف، دقت نتايج وابسته تغييرات با استفاده از روش

اي از عوامل نظير قدرت تفکيک مکاني و به پاره

راديومتريکي، دقت تصحيح هندسي تصاوير، نرماليزاسيون 

هاي زميني با و کاليبراسيون، ميزان دسترسي به داده

نطقه مورد مطالعه و ها در مقابليت اعتماد باال، رفتار پديده

هاي بکار رفته در ها، تکنيکچرخه تغييرات طبيعي در آن

هاي مبتني بر بندي در روششناسايي تغييرات، نوع طبقه

هاي مبتني بر بندي در زمينه روشبندي و نوع خوشهطبقه

مقايسه مستقيم، تجربه و مهارت عامل خبره، اطالعات و 

باشد مورد مطالعه ميميزان آشنايي عامل خبره با منطقه 

هاي شناسايي . بر اين مبنا هيچ يک از روش[8, 3-5]

توان روشي کاماًل تغييرات ارائه شده در اين بخش را نمي

 بهينه جهت شناسايي تغييرات برشمرد. 

هاي در بسياري از تحقيقات، براي ارزيابي روش

هاي ورودي استفاده شناسايي تغييرات از يکسري داده

-ها از لحاظ سرعت، سادگي پيادهاين الگوريتم شده است و

اند سازي و صحت شناسايي تغييرات با هم مقايسه گرديده

اند که در اکثر مواقع، اين نتايج با نتايج و به نتايجي رسيده

ساير محققان، تناقض دارد. دقت حاصله از هر يک از 

هاي شناسايي تغييرات تابعي از همخواني بين روش

هاي ورودي است. در واقع دقت حاصله از و داده هاالگوريتم

باشد و ها مرتبط با مزيت ذاتي خود الگوريتم نمياين روش

ها بطور مطلق ها يا ترکيبي از آنيک از الگوريتمهيچ

  ها برتري ندارد.نسبت به ساير روش
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