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 )هاي حفاظت شده مانشت استان ایالمموردي: جنگلمطالعه (

  
 3جویباري شعبان شتایی و 2زاد حسن فتحی*، 1علی مهدوي

زدایی،  گروه بیابان ارشد دانشجوي کارشناسی2، ایالمعلوم کشاورزي و منابع طبیعی استادیار گروه جنگل و مرتع، دانشگاه 1
  گرگان طبیعی منابع و کشاورزي علوم دانشگاه جنگلداري، گروه دانشیار3 ،ایالمعلوم کشاورزي و منابع طبیعی دانشگاه 

  18/11/1393؛ تاریخ پذیرش:  5/8/1391تاریخ دریافت: 
  

  1دهیچک
        بیشـتر .    است  ه  شد      تبدیل     عمده     مشکل   یک   به       اراضی،       کاربري       برنامه     بدون        تغییرات      حاضر،    حال   در

     هـا     آن      محیطی      زیست      اثرات   به     اندك     توجه   با      منطقی  و     روشن     ریزي             بدون برنامه       اراضی،       کاربري        تغییرات
        گیـرد،       مـی      صورت       گسترده  و          سطوح وسیع   در      اراضی       کاربري   در        تغییرات   که   جا    آن   از.     گیرد    می     صورت
در این  .    باشد    می        تغییرات     پایش    جهت     ارزش   با  و      ضروري       ابزاري    دور    راه   از     سنجش         تکنولوژي         بنابراین

تکنیـک   هفتبا استفاده از  2007) سال +ETM(و  1988) سال TM( ندستل ماهواره مطالعه تصاویر
هکتار آنـالیز   29141با مساحت  المیحفاظت شده مانشت استان ا یمنطقه جنگلات تغییر آشکارسازي

آنـالیز   مورد استفاده در این مطالعـه شـامل تفاضـل تصـویر،     تغییرات آشکارسازيهاي تکنیک اند.شده
و تفاضل  تفاضل تسلدکپ، هاي متعارف تجزیه مؤلفه، هاي اصلی مؤلفهتجزیه ، NDVI، تفاضل برداري

 روشهایی که نیازمند تعیین آستانه هستند از تعیین آستانه در روشجهت  در این مطالعهاند. بوده نقشه
که آستانه تغییر در منطقه مورد مطالعه بـا  آماري استفاده شده است و بر این اساس مشخص شده است 

1  .اهشـی،  منـاطق داراي تغییـرات ک   ،پس از تعیین آستانه تغییرانحراف از میانگین قرار داشته است
پـس از   تغییـر  آشکارسـازي هـاي  ارزیابی دقـت تکنیـک   جهتشدند. افزایشی و بدون تغییر مشخص 

 ،دست آمـد  به Google Earthاي میدانی و تصاویر ماهوره بازدید طریقاز برداشت واقعیات زمینی که 
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د که روش تفاضـل  یدست آمده مشخص گردبر اساس نتایج به .از دقت کل و ضریب کاپا استفاده شد
تغییـر   آشکارسازيهاي از بین تکنیک درصد 2/98و ضریب کاپاي  5/99با دقت کل  باند مادون قرمز

 2/65و ضـریب کاپـاي    9/71 با دقت کل CCA2وش رو  بیشترین دقت مورد استفاده در این مطالعه
ـ پوشش گ /یاراض يتغییرات کاربر آشکارسازيرا در  درصد کمترین دقت منطقـه مـورد مطالعـه     یاهی

  .اندداشته
  

  ، منطقه مانشت  ، تفاضل تسلدکپNDVIبرداري، تفاضل  آنالیزتغییرات کاربري،  :يدیکل هاي واژه
  

  مقدمه
         همچنـین   و        دمـایی       هـاي        سیسـتم                هیـدرولوژیکی،       هـاي       چرخـه    در   را   اي    عمده    نقش      جنگلی     پوشش

تاونشـند،            دفـریش و    ؛     1998                  ناصري و همکاران، (     کند    می     بازي          جهان   در      موجود               هاي بیوشیمیایی     چرخه
   و    روز   به     کمی،    هاي         به داده       دسترسی        ارزشمند      منابع    این       پایدار       مدیریت     الزمه    ).    2001  ،    لین       فرانک  ؛1999
       گونـه        ایـن       بـه          دسترسـی       هـاي      راه   از      یکـی        امروزه   ).     2002         همکاران،        بوید و  (      باشد    می    باال    صحت      داراي

  ؛     1994               درویـش صـفت،    (       اسـت    اي           مـاهواره       هـاي       داده  و    دور   از       سـنجش      آوري    فن   از        استفاده       اطالعات
          قابلیـت         وسـیع،      پوشش    سطح      مانند     هایی       ویژگی   تن    داش     دلیل       اي به         ماهواره    هاي      داده   ).     2001  ،    لین       فرانک
ـ       نقـش          العبـور        صـعب       مناطق   به       دسترسی        و امکان     کمتر      هزینه       مداوم،    شدن      هنگام    به       تکرار،     در   را    ثري ؤ   م

         درویـش  (       کنـد       مـی      بازي     جهان      توسعه    حال   در   و            هاي پیشرفته      کشور      جنگلی      مناطق   به      مربوط        مطالعات
هـا در  تفـاوت ، فراینـد تعیـین   1تغییـر  آشکارسازي   ).     1997         ؛ بونان،       1994        تیریل،  ؛1988و زارع،     صفت

 ).    1989        سـینگ،  ( باشـد هـاي مختلـف مـی   حالت یک شئ یا پدیده با مشاهده آن در زمانوضعیت یا 
اکثر  و استشده ل یتبد حاد ک مشکلی به یاهیپوشش گ /یاراض يرات بدون برنامه کاربرییامروزه تغ

محـیط  با توجه اندك به اثـرات   و مدون يزیر ک برنامهیبدون  یاهیپوشش گ /یاراض يرات کاربرییتغ
ران با یدر ا یاهیپوشش گ /یاراض يرات کاربرییدر چهار دهه گذشته تغ رد.یگیها صورت م نآزیستی 

ـ تخرد رونـد  ین باعـث تشـد  یوسته است و ایجهات نامطلوب به وقوع پ ینده در بعضیسرعت فزا ب ی
 و گسـترده  عیدر سطوح وس یاهیپوشش گ /یاراض يرات در کاربرییتغجا که  نآاز  است.شده  یاراض

                                                        
1- Change detection 
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ـ تغ یابیو با ارزش در ارز يک ابزار ضروری 1سنجش از راه دور يتکنولوژ لذا رد،یگیصورت م رات یی
ـ پوشـش گ  /یاراضـ  يرات کـاربر ییتغ یابیارز باشد.ین میکره زم يل پوشش مکرر و تکراریدل به  یاهی
بـه   يادیـ ن زیمحققـ  .باشـد یمـ  يار ماهوارهیوابسته به اطالعات مشتق شده از تصاو ياندهیارطور ف هب

ر یبا استفاده از تصـاو  یاهیپوشش گ /یاراض يکاربررات ییتغ آشکارسازي يهاو مطالعه روش یبررس
ـ از ا یبرخ .اندسنجش از دور پرداخته يهاکیو تکن ياماهواره  صـورت  يهـا یسـ رن مطالعـات و بر ی

هفت شاخص پوشش گیـاهی از سـه تـاریخ     ،)1998( لیون و همکاران :است ر بودهیگرفته به شرح ز
تغییر پوشش زمین مقایسـه کردنـد و نتیجـه گرفتنـد کـه       آشکارسازيرا براي  MSSهاي مختلف داده

 پراکـاش و گوپتـا   کنـد. تغییر پوشش گیاهی بهتـري را اثبـات مـی    آشکارسازي NDVIروش تفاضل 
ـ در  یاراض يرات کابرییتغ آشکارسازي يبرا ،)1998( روش  زاسـتخراج معـدن در هنـد ا   ک منطقـه  ی

گونه تفـاوت قابـل   چیافتند هیاستفاده کردند و در NDVIر و تفاضل یتصو يریگر، نسبتیتفاضل تصو
ن مطالعه وجود نـدارد و هـر روش   یدر ا اراضی يرکاربرییتغ آشکارسازيها در ن روشین ایب یتوجه

 يبنــد، طبقـه رییــتغ يز بـردار یآنــالاز روش  ،)2001( الپاســوان و همکـاران یسخـود را دارد.   مزایـاي 
ـ ییتغ آشکارسازي يبرا یهوای يهاعکس ير بصریو تفس یرنظارتیغ ن اسـتفاده کردنـد و   یر پوشش زم

هـا  نسبت به هر کدام از روش یرنظارتیغ يبندو طبقه رییتغ يبردار زیآنال يهاب روشیافتند که ترکیدر
ـ پ اسـت. ر را فراهم کرده ییاز تغ ير بهتری، تفسییبه تنها تفاضـل   هـاي  روش ،)2001( ت و همکـاران ی

ـ تغ آشکارسـازي  يبرا راترکیبی از این دو  و يبندپس از طبقهمقایسه ر و یتصو ـ  یی ن در یر پوشـش زم
 يهـا نسبت به روش دیربیر هییتغ آشکارسازيافتند که روش یا استفاده کردند و دریزامب یجنوب شرق

 داکال و همکـاران داشته است.  يت بهتریموفق طور منفرد به يبندسه پس از طبقهیمقا تفاضل تصویر و
ـ تغ يز بـردار یآنـال  و یاصل يهاه مؤلفهیتجزر، یروش تفاضل تصو ،)2002(  آشکارسـازي  يرا بـرا  ریی

سـه  ینپال مقا يدر منطقه مرکز هچندزمان TM يهاش با استفاده از دادهیالب و فرسایمناطق متأثر از س
. را ارائـه داده اسـت   يج بهتـر ینتا درصد 88با دقت  ،رییتغ يبردار زیآنالافتند که روش یها در آن .کردند
، يبنـد سه بعـد از طبقـه  یر شامل مقایین تغییمختلف تع يهاکیاز تکن 2006 و در سالیلو جان يسپهر

ـ   یاراضـ  يه نقشه کاربریته يرات براییتغ يزبرداریو آنال NDVIتفاضل ر و یتفاضل تصو  ریثأتحـت ت
و  تفاضـل تصـویر   يهـا کیتکن ،هاکین تکنیج مطالعات آنان نشان داد که از بیل استفاده کردند. نتایس

ن صـحت را  یشتریل بیر سیافته تحت تأثین رییتغ -افتهیر ییه نقشه مناطق تغیرات در تهییتغ يبردار  زیآنال

                                                        
1- Remote sensing 
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 يکـاربر رات ییتغ آشکارسازينه ین داخل کشور در زمیکه توسط محقق یداشته است. از جمله مطالعات
پنـاه و احسـانی در سـال    علـوي ر اشاره کرد: یتوان به موارد زیصورت گرفته م یاهیپوشش گ /یاراض

، MSSهـاي  این نتیجه رسیدند که داده زایی به در تحقیقی در ارتباط با تشخیص تغییرات و بیابان 2004
TM  و+ETM در  2004در سـال   یعیشـف  تغییرات مناسب هسـتند.  آشکارسازيهاي براي تهیه نقشه
سـه پـس از   یو مقا یاصـل  يهـا مؤلفـه  جزیـه ر، تیتفاضل تصـاو  يهان از روشیدر دشت قزو یقیتحق

درصـد از منطقـه دچـار     86/19نشان داد که  يج مطالعات وینتا .رات استفاده کردییتغ يبرا يبند طبقه
مـاهواره لندسـت بـه     2001و  1988استفاده از تصاویر ) با 2009( آرخی و نیازي رات شده است.ییتغ

     روش  و        تصـویر          بـرداري             ، آنـالیز NDVI         تفاضـل        تصویر،     گیري     نسبت       تصویر،      تفاضل تکنیک آنالیز پنج
دست آمـده مشـخص    به جیبر اساس نتاایالم پرداختند.  استان شهر دره حوزه در تغییر پایش           مقایسه به

ـ تکن نیاز بدرصد  97 کاپاي بیو ضر 5/98 با دقت کل NDVI که روش تفاضل شد  شیپـا  هـاي  کی
و  5/97 باند قرمـز بـا دقـت کـل     ريیگ دقت و روش نسبت نیشتریمطالعه ب نیمورد استفاده در ا رییتغ

مورد  منطقه یاهیپوشش گ /یکاربري اراض راتییتغ شیدقت را در پا نیدرصد کمتر 50 کاپاي بیضر
 بندي نظـارت هطبقو استفاده از ماهواره لندست  هاي استفاده از داده) با 2003( حقیقی اند. مطالعه داشته

اي غرب گیالن را طـی دو  جلگه هاي جنگلداده در کالس شده و روش حداکثر احتمال، تغییرات رخ 
هاي جنگل در منطقه مورد بررسی کرد و در نهایت نتیجه گرفت که کالس 2000تا  1991دوره زمانی 

در دو مقطع  +ETMو  TMهاي ) با داده2004( کرمی هکتار کاهش یافته است. 5/1441مطالعه معادل 
هـاي   یـب جنگـل  رهکتار واقع در شهر ایالم به بررسی روند تخ 6290در سطح  2000تا  1990زمانی 

هـاي  درصد از سطح جنگل 1/0هکتار برابر با  8/6طور متوسط  زاگرس پرداخت و بیان نمود سالیانه به
 هـاي منطقـه مـورد   ترین دلیل تخریـب جنگـل   سازي را مهمایشان جاده .تخریب شده استین منطقه ا

 يهارات گستره جنگلیین تغییتحت عنوان تع یقی) در تحق2006( انیعیرفمطالعه خود بیان کرده است. 
ان کـرد  یبابل ب يهادر جنگل +ETMر سنجنده یبا استفاده از تصاو 2001تا  1994 يهاسال بینشمال 

ن مطالعـه  یـ هـدف ا  ن رفته اسـت. یفوق از ب يهان سالیه جنگل بیدرصد سطح اول 2/8در مجموع که 
حفاظت  یدر منطقه جنگل یاهی/ پوشش گیاراض يکاربر راتییتغ آشکارسازي يها انواع روش یبررس

و  1988) سـال  TM( سـنجنده لندسـت   يامـاهواره  يهـا بـا اسـتفاده از داده   المیشده مانشت استان ا
)ETM+(  است. 2007سال 
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 هامواد و روش
             لندسـت بـه      اي            مـاهواره  TM                  تصـاویر سـنجنده                                        آشکارسازي تغییرات کاربري اراضـی، از        منظور     به
زمان . شداستفاده  2007در سال  این ماهواره +ETM سنجنده و 1988مربوط به سال  167-37،      شماره

  .دو تصویر مورد استفاده در فصل بهار بوده است هر
دقیقـه و   34درجه و  33 منطقه حفاظت شده مانشت در استان ایالم بین: مطالعه منطقه موردموقعیت 

 46 تـا  ثانیـه  46دقیقـه و   20درجه و  22 عرض شمالی وثانیه  14دقیقه و  48درجه و  33 تاثانیه  18
باشـد. ایـن    هکتـار مـی   29141طول شرقی واقع شده است. مساحت آن  ثانیه 59دقیقه و  38درجه و 

و بخش سراب ایوان واقـع شـده و    کارزانو بین بخش  ایالمکیلومتري شمال شرقی شهر  6منطقه در 
موقعیـت   1شکل  باشد. متر است. داراي آب و هواي معتدل و مرطوب کوهستانی می 2629ارتفاع آن 

  دهد. منطقه را نشان می
  

  
  .کشور و استان سطح در منطقه حفاظت شده مانشت موقعیت -1 شکل

  

  ق یتحقروش 
دو نوع تصحیح رادیومتریک وجود دارد، تصحیح رادیومتریک مطلق و تصحیح : رادیومتریک حیتصح

هاي مربوط به خصوصیات مطلق نیازمند ورود داده رادیومتریک نسبی. روش تصحیح رادیومتریک
هاي خصوص براي داده اتمسفریک و کالیبراسیون سنجنده است. انجام این تصحیح در اغلب موارد و به
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در مقابل تصحیحات رادیومتریک نسبی با ). 2002دو و همکاران، ( قدیمی کار بسیار سختی است
گیرد. یکی از منتظره در میان تصاویر چندزمانه صورت می هدف کاهش متغیرهاي اتمسفریک و غیره

ه است. کاهش تیرگی پدیده یک روش سادههاي تصحیح رادیومتریک نسبی، کاهش تیرگی پدیدهروش
 براي). 1994چاوز و همکاران، (شود کار گرفته می طور گسترده در بسیاري از موارد به است که به

 با عمل این که شود  می تبدیل طیفی تابش به رقومی هاي ارزش گام اولین در رادیومتري تصحیح انجام
 ،بروس و هیلبرت( گیرد  می صورت زیر رابطه از استفاده با و سنجنده کالیبراسیون ضرایب از استفاده
2004 .(  

L= Gain × DN + Offset  
  

 offsetو   Gain) و255تا  0( پیکسل رقومی ) ارزش-1Wem-2 Ster-1 μm( طیفی تابشL آن  در که
 به بازتاب طیفی تابش مقدار زیر رابطه با مطابق بعد مرحله در باشند. می سنجنده کالیبراسیون ضرایب

  .)Lillesand and Kiefer, 1994; Richards, J.A., 1993( شود می تبدیل طیفی

 
:P یک تا صفر بین واحد بدون طیفی بازتاب. 

:π 14/3. 

:L سنجنده دریچه در طیفی تابش. 

:d2 شناسی ستاره واحدهاي اساس بر خورشید و زمین فاصله مجذور. 

:ESUN خورشید ارتفاع. 

 :SZ اي. ماهواره تصویر ضبط زمان در تابش هنگام در خورشید زاویه  
  

عرض  فصل، نوردهی، شرایط تغییر به مربوط آثار طیفی بازتاب به طیفی تابش مقادیر تبدیل با
است  شده استاندارد      ًنسبتا  حاصل نتیجه و گردد می حذف تصاویر روي هوایی و آب شرایط جغرافیایی،

قابل  متفاوت هايزمان در تصویر یک و مختلف تصاویر بین هاهدپدی بازتاب مقایسه جهت        ًمستقیما  که
 قابل ENVIافزار  نرم در راحتی به پدیده که تیرگی کاهش روش از نیز مطالعه این در .است کاربرد

 اثرات پخش کاهش جهت فرآیند است. این شده استفاده تصحیح رادیومتریک جهت اجراست

 .است تصویر روي بر اتمسفري
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اي بنا به دالیل مختلف مانند گردش زمین و  هاي ماهواره تصاویر اولیه و خام داده: تصحیح هندسی
هاي  تغییر در ارتفاع ماهواره داراي هندسه ناصحیح بوده و در این حالت قابل استفاده با سایر داده

اد شده است که باعث یهدف تصحح هندسی جبران انحرافات اي و مقایسه با یکدیگر نیستند.  ماهواره
 ).1389و ولدونی،  پناه (علوي ک شودیتا جاي ممکن به جهان واقعی نزد ریان هندسی تصویشود ب می
تهیه شده از سازمان جغرافیایی  50000/1هاي توپوگرافی با مقیاس منظور تصحیح هندسی، از نقشه به

کار رفته در تحقیق به روش استفاده از نقاط کنترل زمینی و معادالت  هارتش استفاده گردید. تصاویر ب
براي تبدیل مختصات تصویر تصحیح شده به تصویر تصحیح  ري مجدد تصحیح شده است.گی نمونه

هاي تصویر تصحیح نشده گیري مجدد ارزش پیکسلو براي نمونه شدنشده از تابع درجه اول استفاده 
 +ETMو  TMهاي  دست آمده براي سنجنده هخطاهاي ب. ستفاده شدا از روش نزدیکترین همسایه

  باشد. پیکسل بود که بسیار مطلوب می 50/0و  39/0ترتیب برابر با  به
  

  تغییرات  آشکارسازيهاي مختلف روش
 يهـا خ دوم از ارزشیر در تاریتصو رقومی يهاارزش 1 ن روش براساس رابطهیدر ا: 1ریتفاضل تصو

ن روش یجه اینت .کسل استیکسل به پیصورت پ ند بهیآن فریا .شودیخ اول کم میدر تاررقومی تصویر 
 ).     1989      سینگ، ( خ استین دو تاریر بییدهنده تغاست که نشان يرید تصویتول

  

                                                                                         Dx = x (t2)-x (t1)+C)  1 رابطه(

  

مزیت این روش،  است. عدد ثابت Cخ دوم و یتار t2خ اول، یتار t1کسل، یارزش پ xدر رابطه فوق 
توانـد یـک   ساده و سریع بودن اجرا و آسانی تفسیر نتایج آن است. اما معایب آن این اسـت کـه نمـی   

در این مطالعـه   ).    2004              لو و همکاران، ( ها استماتریس تغییر کامل ایجاد کند و نیازمند انتخاب آستانه
یر دو باند قرمز و مادون قرمز نزدیک نسـبت بـه سـایر بانـدها     دار بودن اختالف تصاوبا توجه به معنی

). 5 و 4اشـکال  ( دست آمده از این دو باند جهت تعیین تغییرات مـورد اسـتفاده قـرار گرفـت     نتایج به
و بانـد مـادون قرمـز     دست آمده از این روش نشان داده است که تفاضل باند قرمز هاي بهبررسی نقشه

  کاهشی و افزایشی را بهتر بارز ساخته است.مناطق داراي تغییرات 

                                                        
1- Image differencing 
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پوشش گیاهی جهت تعیین تغییـر در پوشـش    شاخص روش تفاضل: 1یاهیتفاضل شاخص پوشش گ
تواند جهت بارزسازي اختالف طیفی بین انعکاس شدید پوشش گیـاهی  گیاهی خیلی مفید است و می

 قرمز) مورد اسـتفاده قـرار گیـرد   باند ( قرمز نزدیک طیف و باند جذب کلروفیل طیف  در بخش مادون
شـاخص خـوبی از رشـد محصـول و      NDVIانـد کـه   بسـیاري از محققـان دریافتـه    ).    1989      سینگ، (

هاي موجـود در پاسـخ   مزیت این روش این است که تفاوت).     1989      سینگ، ( آشکارسازي تغییر است
دهد، ان و باد را کاهش میهاي مختلف را مورد تأکید قرار داده و اثرات توپوگرافیکی، بارطیفی عارضه

ـ در ا .)    2004              لو و همکاران، ( اما ایجاد نویزهاي تصادفی یا نویزهاي ارتباطی نیز از معایب آن است ن ی
سـپس شـاخص    و شده تهیه مربوط به دو دوره متفاوت یاهیصورت مجزا شاخص پوشش گ روش به

پس از تهیه نقشـه شـاخص پوشـش    شود. یه کم میاول یاهیه از شاخص پوشش گیثانو یاهیپوشش گ
شـده تهیـه    ، نقشه تفاضل شاخص پوشش گیاهی نرمـال 2007و  1988شده در دو تاریخ گیاهی نرمال

در تفکیـک  دهـد کـه ایـن تکنیـک     تکنیک نشـان مـی   دست آمده از این نقشه به ).6 شکل( شده است
   هاي تغییر، به نحو بهتري عمل کرده است. کالس

 يعنـوان مثـال بانـدها    بـه ( تصویر باندکه دو  یر هنگامییتغ يبردار زیآنال: )CVA( 2رییتغ يبردار زیآنال
ن روش دو یا .ردیگیمورد استفاده قرار م ،خ در دسترس استیهر تار يک) برایقرمز و مادون قرمز نزد

ـ تغ جهـت کـه   یفیر طییبردار تغ -1کند: یجاد میا ینوع خروج ف یخ اول تـا دوم را توصـ  یر از تـار یی
ـ  یدسـ ین فاصـله اقل ییق تعیکسل از طریهر پ ير که به ازاییتغ یبزرگ -2کند.  یم و  یین نقـاط انتهـا  یب
ر بر اسـاس  ییتغ ین بزرگییتع یکیش گرافینما 2 شود. شکلیمحاسبه م يبعد nر ییتغ يواسطه فضا هب

برداري تغییر بسط نظري روش تفاضل تصویر است. مزیـت ایـن    روش آنالیز .دهد یرا نشان م 2 رابطه
روش این است که قابلیت پردازش هر تعداد از باندهاي طیفی موردنظر و کـاهش جزئیـات اطالعـات    

       لـو و  ( تغییر را دارد و عیب آن سختی شناسـایی مسـیرهاي تغییـر پوشـش زمـین اسـت       آشکارسازي
  ). 2010 آرخی و نیازي،  ؛     2004         همکاران، 

  

                                                        
1- Vegetation index differencing 
2- Change vector analysis (CVA) 
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  .نماي گرافیکی از بزرگی تغییر -2 شکل

                                                                                         
22       )2 رابطه( )2122()1112( banddatebanddatebanddatebanddatemagnitude   
  

برداري تغییر  گیري تصویر، تفاضل شاخص پوشش گیاهی و آنالیزهاي تفاضل تصویر، نسبتروش
شده  هاي شناسائیتر از آستانه تواند تمام تغییرات بزرگاین روش می هاي دسته جبر هست.روشجزء 

تواند اطالعات جزئی تغییر را فراهم نماید. در این مطالعه از باندهاي قرمـز و  کند و می آشکارسازيرا 
شـکل  ( استفاده شده استبرداري تغییر  تغییر با استفاده از آنالیز آشکارسازيمادون قرمز نزدیک جهت 

بارز کـرده  در حد مطلوبی این روش تغییرات کاهشی و افزایشی رخ داده در منطقه مورد مطالعه را ). 7
  است.

                                                              هرچه واریانس طیفی در یک تصویر بیشـتر باشـد، تصـویر دامنـه       : PCA( 1 (          هاي اصلی           تجزیه مؤلفه
                             در تصویر است و چنین تصـویري             هاي بیشتر     پدیده                             تري خواهد داشت که خود گویاي           اطالعات وسیع

                        آوري و متـراکم سـاختن          ، جمـع PCA               تـرین فوایـد        مهم). 2004نوري، (     باشد                    براي مطالعه مناسب می
  PCA          عبـارتی،                                                                   هاي موجود در باندهاي مختلف در تعدادي باند یا مؤلفه کمتر است. به            اطالعات پدیده

               دو طریق بـراي   ).2004نوري، (           اوانی دارد            اي کاربرد فر           هاي ماهواره                            براي حذف اطالعات زائد در داده
                                                    تصاویر دو یا چند زمان را در یک فایـل سـاده قـرار      - 1           وجود دارد:   PCA                        آشکارسازي تغییر به شیوه 

   هر   PCA  - 2                                                             انجام شود و اجزاي کوچک تصاویر براي اطالعات تغییر آنالیز گردد.   PCA          داده، سپس 
). 8شـکل  (                           ثانویه از اولیه تفریق گردد  PCAلیل حاصل از تح                                  تاریخ جداگانه انجام شود سپس تصویر 

                                                        
1- Principal components analysis 
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 درصـد    1                      طـوري کـه در جـدول          بـه         اسـت.     شده       محاسبه         جداگانه      تاریخ   هر  PCAا     ابتد       مطالعه    این   در
      شـده         ارائـه  +ETMو  TMسـنجنده   حاصل از PCAهاي اول یا دوم حاصل از تحلیل لفهؤم واریانس

            اسـت، بـه                                       سنجنده در دو مؤلفه اول ذخیره شـده                             که بیشترین اطالعات در هر دو                با توجه به این .   است
                                                                                 هاي اول و دوم در این مطالعه جهت آشکارسازي تغییـر مـورد اسـتفاده قرارگرفتنـد.                    همین دلیل مؤلفه

               است. ارزیـابی                                 اول و دوم تاریخ اول تفریق شده  PCA          ترتیب از                        اول و دوم تاریخ دوم به  PCA    سپس 
  نسـبت بـه   84/0 با ضریب کاپاي  PCAلفه دوم حاصل از تحلیل ؤم     داده                دست آمده نشان         هایی به    نقشه

    را         مطالعـه         مـورد         منطقـه    در     داده   رخ        تغییرات 76/0 با ضریب کاپاي PCAلفه اول حاصل از تحلیل ؤم
      است.     داده     نشان     بهتر

  
  .+ETMو  TMسنجنده  حاصل از PCAمختلف  هاي مؤلفه واریانس درصد -1 جدول

 PCA1 PCA2 PCA3 PCA4 PCA5 PCA6 
1988 TM  87/93  72/5 22/0 16/0 02/0 01/0 

2007 ETM+       51/94 36/5 09/0 02/0 01/0 01/0 

  
               پذیري حـداکثر                                   ، یک روش تبدیل است که امکان تفکیکCCA1 :  CCA)  (            هاي متعارف           تجزیه مؤلفه

               تصـاعدي داراي        طـور                              آورد. هر مؤلفه متوالی بـه                    هاي آموزشی فراهم می           وسیله نمونه          ها را به       بین کالس
                                 هاي متعارفی جهت استخراج مـاتریس                   باشد. تجزیه مؤلفه                                     واریانس کمتري نسبت به باندهاي اصلی می

                    دست آمـده از ایـن                   گیرد. تبدیل به                                                           کواریانس از نواحی آموزشی در تصویر اصلی مورد استفاده قرار می
       انـد                  وبی تفکیـک شـده   خ                     هاي آموزشی در آن به              دار است که کالس                           طریق داراي محورهاي اصلی جهت

                                                  این تبدل، نسبت واریانس بین کالسی و درون کالسی را به    ). 201 آرخی و نیازي،  ؛     1971           کیتینرینگ،  (
     شود:            نشان داده می   3                         رساند. این نسبت با رابطه          حداکثر می

                                                                                                         رابطه (
W

A

2

2



 

A                که در رابطه باال 
2   واریانس بین کالسی و                   W

2  .واریانس درون کالسی است                        
  

                                                        
1- Canonical components analysis 
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                                                                                        دست آوردن ماتریس تبدیل، بایستی مقادیر ویژه و بردارهـاي ویـژه بـا حـل معادلـه زیـر               جهت به
          دست آید:    به

  

                                                                                                                                                                     ) 4      رابطه  (  
A W

D 0)(     
  

  D                   مـاتریس قطـري و                       ماترسی درون کالسی،  W                ماتریس بین کالسی،  A                که در رابطه باال،
       شـد و                         هر تاریخ جداگانه تهیه  CCA               در این روش نیز    ).     1983               بوید و همکارن،  (                   بردارهاي ویژه است

  ). 9شکل (                            ثانویه از اولیه تفریق گردید  CCA          سپس تصویر 
   با                                                              تبدیل تسلدکپ یک نوع تبدیل خطی ساده است. مبانی این روش مشابه  : KT( 1 (              تفاضل تسلدکپ

                  هاي هر نوع سنجنده                             ها، این تبدیل باید براي داده                          اصلی است. برخالف دیگر تبدیل                 روش تجزیه مؤلفه
                                                                             طور جداگانه و تجربی تعیین شود. آشکارسازي تغییر بر اساس سـه جـزء روشـنائی،                     و هر کاربردي به

           نایی، سبزي                 شامل سه عامل روش  TM    هاي                             گیرد. تبدیل تسلدکپ براي داده                    سبزي و رطوبت صورت می
       عامـل     3                       بر سه عامل فـوق داراي        عالوه  +ETM    هاي                                            و رطوبت است، در حالی که این تبدیل براي داده

                                                     عامـل روشـنایی، سـبزي و رطوبـت در دو داده مـورد         3                                        دیگر نیز هست، اما با توجه به مشترك بودن 
        نتـایج      ).1976ومـاس،  کاث و ت(    اند                                                            استفاده، در این تحقیق این سه عامل مبناي آشکارسازي تغییر بوده

                                                                    داده که آشکارسازي عامل روشنایی در دو تاریخ نتـایج بهتـري را جهـت           ها نشان                حاصل از بررسی آن
     ). 10     شکل (                      یافته ارائه کرده است                   تعیین مناطق تغییر

و  1988بندي نظـارت شـده در دو تـاریخ    هاي طبقهیکی از نتایج حاصل از نقشه: روش تفاضل نقشه
ـ  .پوشش گیاهی با استفاده از روش تفاضل نقشـه اسـت   تغییرات کاربري اراضی/، تعیین 2001 یـن  ا هب

در تاریخ دوم از  بندي نظارت شدههاي کاربري اراضی/ پوشش گیاهی حاصل از طبقهصورت که نقشه
                                 در این تحقیق هر یـک از تصـاویر    .گردد نقشه کاربري اراضی/ پوشش گیاهی در تاریخ اول تفریق می

        ، مراتع      متوسط       ، مرتع     جنگل                   گروه تحت عنوان کالس   چهار                    هاي کاربري اراضی در    کالس      اي به        ماهواره
هاي تغییر در شکل نتایج حاصل از این روش جهت تفکیک کالس           بندي شدند.     طبقه           و کشاورزي      فقیر
  ارائه شده است. 11

                                                        
1- Tasseld cap differencing 
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هـاي  ي موجود در دستههاتصویر، از قبیل الگوریتم آشکارسازيهاي بسیاري از الگوریتم: تعیین آستانه
         فونـگ و  ( تغییر از بدون تغییر استمناطق ها براي متمایز ساختن جبر و تبدیل، نیازمند انتخاب آستانه

):     1997                یول و همکاران،( شودها از دو روش استفاده میبراي انتخاب آستانه  ًال معمو).     1988         لیدریوف، 
کنـد و  هـا را تنظـیم مـی   طور متقابل آستانه گر بهتحلیلیند آزمون و خطا، یک آیند متقابلی یا فرآفر -1

 -2خـود برسـد.   آل تصـویر دلخـواه و ایـده    بـه  که کند تا زمانی دست آمده را بررسی می تصویرهاي به
وزن اعداد با هر واحـدي  که  براي اینک انحراف معیار مناسب از میانگین. آماري، انتخاب ی هايروش
داشته باشد از روش استاندارد کـردن اسـتفاده   شود و تأثیر اصلی و اساسی خود را در محاسبات ثابت 

  :)2009 آرخی و نیازي،( گردداز رابطه زیر استفاده می هادادهبراي استاندارد کردن . شودمی

                                                                                                 5 رابطه
S

XX
Z i   

مقـدار   Z انحـراف معیـار و   S میـانگین متغیرهـا،   X مقدار عددي هر متغیـر،  iX در رابطه فوق،
  باشد. استاندارد شده متغیر می

روي  بـر  با اسـتفاده از تعیـین آسـتانه   را  یافته و بدون تغییر مناطق تغییر تفکیکچگونگی  3 شکل
هاي براي تعیین بهترین آستانه باید انحرف از میانگین .دهدنشان می شده توزیع نرمال استانداردمنحنی 

جهت تعیین مناطق تغییر و بدون  آستانه ن... بررسی شود تا بهتری و 1، 5/1، 2 مختلف از قبیل
  .تغییر مشخص گردد

  

 
  .هي گرافیکی از تعیین آستاننما -3 شکل
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 يریـ گمیتصـم  يج بـرا ین نتایبردن ا کار دست آمده و به ج بهیدرك نتا يبرآورد دقت برا: برآورد دقت
ـ ، دقـت تول 1یبرآورد دقت شامل، دقت کل یین پارامترهایتر معمول .مهم هستند یلیخ ، دقـت  2کننـده دی

ـ  ،احتماالت ياز نظر تئور). 2004همکاران،  لو و( هستند 4ب کاپایو ضر 3کاربر توانـد  ینمـ  یدقت کل
ن شاخص نقش شانس قابل توجه است. یباشد. چرا که در ا يبندج طبقهینتا یابیارز يبرا یار خوبیمع

ر یـ طـه ز یهـا طبـق را  کسـل یم بر تعداد کـل پ یس خطا تقسیماتر یاز جمع عناصر قطر اصل یدقت کل
  :)2004پناه، علوي( دیآیدست م هب
  

                                                                                       )6 طهبرا( iiP
N

OA 1   
  

  :ن رابطهیدر ا
OA =؛یدقت کلN ؛یشیآزما يهاکسلی= تعداد پ iipس خطایماتر ی= جمع عناصر قطر اصل  

  
 مورد توجـه  يبندسه دقت طبقهیکه مقا یاجرائ ي     ً         غالبا  در کارها ،یرادات وارده بر دقت کلیل ایدل به
شـده را   يبنـد نادرسـت طبقـه   يهـا کسلیشود. چون شاخص کاپا پیاز شاخص کاپا استفاده م ،است

؛ آرخـی و  1386قادري،  بنیاد و حاجی( شودیر محاسبه میشاخص کاپا از رابطه ز دهد.یمدنظر قرار م
  :)2009نیازي، 

  

100                                                                           )7 رابطه(
1




 

c

co

p
ppKappa   

  

  = توافق مورد انتظارcp؛شده مشاهده ی= درستop؛در رابطه باال که
  

بندي در همان کالس در روي زمـین  که یک پیکسل در تصویر کالسه کننده، احتمال ایندقت تولید
که یک کالس مشخص در روي زمین در همان کـالس بـر روي    و دقت کاربر، احتمال این قرار بگیرد

                                                        
1- Overall accuracy 
2- Producer`s accuracy 
3- User`s accuracy 
4- Kappa coefficient 
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قـادري،   بنیاد و حـاجی ( دنگردیر محاسبه میابطه زوکه از ر باشدیقرار بگیرد م بندي شده تصویر طبقه
2007(:  

  

100                                                                                      )8 رابطه(
ga
taPA   

  

                                                                                        )9 رابطه(

100
1


n
taUA   

  
  :که در روابط فوق

PA= درصد دقت کالس a دکنندهیدقت تول يبرا،taشـده   يبنـد ح طبقـه یصـح  يهاکسلی= تعداد پ
 aدرصد دقت کـالس   =UA، ینیت زمیدر واقع aکالس  يهاکسلیتعداد پ =a ga ،عنوان کالس به
  .يبندجه طبقهیدر نت aکالس  يهاکسلی= تعداد پ1n، دقت کاربر يبرا
  

  تحقیق نتایج
تکنیـک   8مـورد مطالعـه از   پوشش گیاهی در حـوزه   جهت آشکارسازي تغییرات کاربري اراضی/

هـاي  ن و انحـراف معیـار در نقشـه   آشکارسازي تغییر استفاده شد. در این مطالعه پس از تعیین میـانگی 
هـاي  استاندارد و سـپس بـا گـرفتن آسـتانه     هادست آمده از هر تکنیک آشکارسازي تغییر، این نقشه به

انحـراف از   1قه مورد مطالعه با مختلف مشخص شد که بهترین آستانه جهت تعیین تغییرات در منط
میانگین قرار داشته است. بر این اساس منـاطق داراي تغییـرات کاهشـی، افزایشـی و بـدون تغییـرات       

 مشخص شده است.
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   نقشه تفاضل باند مادون قرمز -5 نقشه تفاضل باند قرمز                         شکل -4 شکل

  

  
  نقشه تفاضل شاخص پوشش گیاهی -7 بزرگی تغییر                  شکل - برداري تغییرآنالیز -6 شکل
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  )CCA2( هاي متعارف تجزیه مؤلفهنقشه  -9شکل      )      PCA2اصلی ( هاي تجزیه مؤلفهنقشه  -8شکل   

  

      

  )روشنایی( تفاضل تسلدکپنقشه  -10 شکل     
  

  

نقطـه واقعیـت زمینـی از منـاطق      377هاي مورد استفاده در این مطالعه جهت ارزیابی دقت تکنیک
، Google Earthاي داراي تغییرات کاهشی، افزایشی و بـدون تغییـر بـا اسـتفاده از تصـاویر مـاهواره      

هـا دقـت    و بـر اسـاس آن   شـده  و بازدیدهاي میـدانی برداشـت   +ETMو  TMتصاویر رنگی کاذب 
 و 13، 12اشـکال   که نتـایج آن در  شدتولیدکننده، دقت استفاده کننده، دقت کل و ضریب کاپا برآورد 

  ارائه شده است. 14

  شده  بندي نقشه تفاضل دو نقشه طبقه -11 شکل
 .2007و  1988هاي سال مربوط به
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  .هاي مختلف آشکارسازي تغییراتکننده براي تکنیک دقت تولید -12 شکل
  

  
  .هاي مختلف آشکارسازي تغییراتبراي تکنیک کننده دقت استفاده -13 شکل

  

  .اتتغییر آشکارسازيهاي مختلف دقت کل و ضریب کاپا براي تکنیک -14 شکل
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کننده در هر سه کـالس تغییـر در روش    مشخص است میزان دقت تولید 12طور که در شکل  همان
هـا برخـوردار   سـایر روش از دقت بیشتري نسبت به و تفاضل باند قرمز و مادون قرمز  NDVIتفاضل 

 هـاي متعـارف   لفـه ؤتجزیـه م که کمترین دقت در کالس بدون تغییر مربـوط بـه روش    است. در حالی
)CCA2( بـرداري  تسـلدکپ و آنـالیز  هاي تغییر کاهشی و افزایشی مربوط به روش تفاضل و در کالس 
تغییـر را ارائـه    آشکارسازيهاي مختلف کننده براي تکنک دقت استفاده 13شکل  است. بزرگی تغییر)(

هـاي  مشخص است بیشترین دقت استفاده کننـده بـراي کـالس    13طور که در شکل  همان .کرده است
اسـت و   NDVIتفاضل  هاي تفاضل باند مادون قرمز و بدون تغییر و تغییرات افزایشی مربوط به روش

 هـاي اصـلی   لفـه ؤتجزیـه م و  NDVI، تفاضل باند مادون قرمز، تفاضـل  روش تفاضل باند قرمز چهار
)PCA2( کـه کمتـرین    در حـالی  انـد. کننده براي کالس تغییرات کاهشی را داشته بیشترین دقت استفاده

 هـاي متعـارف   لفـه ؤتجزیـه م  هـاي کننده براي کالس تغییرات کاهشـی مربـوط بـه روش    دقت استفاده
)CCA2هـاي   لفـه ؤتجزیـه م  هـاي براي کالس بدون تغییـر مربـوط بـه روش   و است  تفاضل نقشه ) و

تفاضـل  و براي کالس تغییرات افزایشی مربوط به )، تفاضل تسلدکپ و تفاضل نقشه CCA2( متعارف
تغییر  آشکارسازيهاي مختلف نیز میزان دقت کل و ضریب کاپا براي روش 14شکل  است.تسلدکپ 

ضل باند مـادون  اهاي تف طور که در شکل مشخص است روش همان دهد.بر حسب درصد را نشان می
تجزیـه  کـه روش   در حـالی  ندسـت ه بیشترین دقت کـل و ضـریب کاپـا را دارا    NDVIتفاضل قرمز و 

ها برخوردار بوده از کمترین دقت کل و ضریب کاپا نسبت به سایر روش )CCA2( هاي متعارف لفهؤم
   است.

  
  گیريبحث و نتیجه

   از          اسـتفاده      بـا  .      باشـد       مـی     دور   از       سـنجش        عمـده           کاربردهاي   از    یکی        تغییرات    کشف  و          آشکارسازي
        متغیـر     هاي        پدیده      بررسی  و        شناسایی      امکان       مختلف،    هاي      زمان     سنجی   دور    هاي       داده     بودن             ویژگی تکراري

      کشـف   و            آشکارسـازي       جهـت          مختلفـی         رقـومی     هاي     روش     اساس    این   بر.     دارد     وجود        در محیط     پویا  و
فاکتورهاي اصـلی        است.    شده     داده      توسعه    دور   از     سنجش   در     زمین    سطح    هاي            تحوالت پدیده  و        تغییرات

هـاي مناسـب کسـب تصـویر و اسـتفاده از      تغییر انتخاب تاریخ آشکارسازيآمیز براي اجراي موفقیت
مناسب براي  اتتغییر آشکارسازيباشد. شناسایی یک روش دقیق می اتتغییر آشکارسازيهاي روش

پـس از  در ایـن مطالعـه    .مهم اسـت  اترتغیی آشکارسازيمنطقه مورد مطالعه جهت تولید نتایج خوب 
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در  ته شـد. فکار گر تغییر به آشکارسازيهاي مختلف تکنیک ،اعمال تصحیحات هندسی و رادیومتریک
آمـاري   روشهایی که نیازمند تعیین آستانه هسـتند از  جهت تعیین آستانه تغییرات در روش مرحله بعد

انحـراف از   1تغییر در منطقه مـورد مطالعـه بـا    که آستانه شده استفاده شد و بر این اساس مشخص 
دست آمده تعیین شد. در نهایـت   هاي تغییر با توجه به آستانه بهمیانگین قرار داشته است. سپس کالس

 آشکارسازيهاي ارزیابی دقت تکنیک .شده استتغییر ارزیابی  آشکارسازيهاي مختلف دقت تکنیک
 2/98 يکاپـا  بیو ضـر  5/99تفاضل باند مادون قرمز با دقت کل نشان داد که  مانشتمنطقه  در تغییر

 CCA2مطالعه بیشترین دقت و روش  نیمورد استفاده در ا رییتغ يآشکارساز هاي کیتکن نیدرصد از ب
   داشته است. اتهاي تغییررا در تفکیک کالس کمترین دقت 2/65 يکاپا بیو ضر 9/71 با دقت کل
 در منطقه هاي تشخیص تغییر براي نظارت بر تغییرات پوشش زمین بررسی روش) به 2011(افیفی 

هدف از این تحقیق این است که به ارزیابی، سنجش و نظارت بـر ماهیـت و   پرداختند.  بورگ ال شهر
 2000تـا   1990میزان تغییرات پوشش اراضی در بورگ ال شـهر عـرب از طریـق ایـن دوره از سـال      

بنـدي   بندي، تفاضل تصویر، سهمیه طبقهپس از مقایسه  ،مورد استفاده هاي پایش تغییرات بپردازد. روش
دهد که روش پایش تغییرات  نتایج تحقیق نشان می .باشند میهاي اصلی لفهؤتصویر و تجزیه و تحلیل م

دقـت  هـاي اصـلی داراي حـداقل     لفـه ؤکه روش آنالیز م بندي داراي حداکثر دقت در حالی پس از طبقه
 باشد. می

تغییـرات سـنجش از    هاي پایش مقایسه تکنیکدر تحقیقی تحت عنوان  )2010ژوئن شو (  و       وانگ
پرداختند. در این تحقیـق از چهـار روش پـایش تغییـرات و      براي ارزیابی آسیب طوفان به جنگل دور

 يهـا براي شناسـایی جنگـل   انتخاب روش بهینه سنجش از راه دورشش شاخص پوشش گیاهی براي 
 .استفاده شده است کاترینا آشفته شده توسط طوفان

هـاي اصـلی    لفـه ؤ)، تجزیه و تحلیـل م UIDتفاضل تصویر تک متغیري (هاي  در این تحقیق روش
)PCA) تجزیه و تحلیل بردار تغییرات ،(CVA ( بنـدي  پس از طبقه)، مقایسهPCC(  هـاي  شـاخص و 

تسـلدکپ  ، شاخص نرمال شده اخـتالف پوشـش گیـاهی، شـاخص     مادون قرمز نزدیکو  قرمز  مادون
 .کار گرفته شده است هب)، و شاخص پوشش گیاهی خاك تعدیل TCWروشنایی، و رطوبت ( و سبزي

گذارند که ثیر آشکاري برروي نتایج پایش میأهاي پایش تغییرات ت دهد که روش نتایج تحقیق نشان می
مـاس   .باشـد  همراه مـی  درصد 72/0تا  02/0و ضریب کاپاي  درصد 86تا  51بین متغییر  کلی با دقت

بنـدي  انتخـابی، طبقـه   PCA) شش روش تفاضل تصـویر، تفاضـل شـاخص پوشـش گیـاهی،      1997(
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مکزیکو مقایسه  -بندي را در منطقه ساحلی ایالت کمپیچغیرنظارتی چندزمانه، تفاضل تغییر بعد از طبقه
بندي بهترین روش بوده است و مزیت آن داللت داشتن بـر  کرد و نتیجه گرفت که مقایسه پس از طبقه

تـا   درصد 73ماهیت تغییر بوده و صحت کلی براي سطح تغیییر/ بدون تغییر با استفاده از این روش از 
) پـنج روش آشکارسـازي تغییـر غیرنظـارتی شـامل      1997بوده است. میچنر و هوهولیس ( درصد 87

 PCAهاي طیفـی،  داده NDVI ،PCAندي تغییر زمانی بر اساس بطیفی، طبقه -بندي تغییر زمانی طبقه
ــاي داده ــویر   NDVIه ــل تص ــتفاده از داده  NDVIو تفاض ــا اس ــاي ب ــت  SPOTو  HRVه را جه

هـا نشـان داد کـه روش     آشکارسازي تغییر پوشش گیاهی مورد استفاده قرار دادند. نتـایج مطالعـات آن  
استو و ت باالتري بیشتري برخوردار بوده است. از دق درصد 77با صحت کلی  NDVIتفاضل تصویر 

اي چند زمانه نسبت به تجزیـه  هاي تصاویر ماهوارهگیري دادهاند که نسبت) بیان کرده1990( همکاران
تغییر کاربري اراضـی مفیـد معرفـی     آشکارسازيعنوان یک تکنیک  تر است و بههاي اصلی دقیقمؤلفه

هـاي خـود را داشـته و هـیچ     متفاوت ویژگی اتتغییر رسازيآشکاهاي شده است. با این وجود روش
باشـد. انتخـاب یـک روش مناسـب     روشی به تنهایی مناسب و قابل اسـتفاده بـراي تمـام مـوارد نمـی     

تغییر و مهارت در به کـار بـردن    آشکارسازيهاي گر در زمینه روشتغییر به دانش تحلیل آشکارسازي
تصـویري مـورد اسـتفاده و مشخصـات منطقـه مـورد مطالعـه دارد.        هاي هاي سنجش از دور، دادهداده

تغییر براي فراهم  آشکارسازيهاي مختلف خاطر سختی شناسایی یک روش مناسب، در عمل روش به
  شود. مقایسه و آزمایش می کردن بهترین نتیجه بر اساس ارزیابی درستی یا ارزیابی کیفی
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Abstract 1 
At present, changes without land use planning, has become a major problem.  

Most land use changes, without a clear and logical planning is done with little 
regard to their environmental impact. Since changes in land use is done in wide 
areas, the technology of remote sensing tool for monitoring the changes are 
necessary and valuable. In this study, Landsat images (TM) 1988 and Landsat  
(ETM +) in 2007 using seven techniques to detect change area of 29,141 hectares 
of forest area protected Mansht Ilam province are analyzed. Change detection 
techniques used in this study included the subtraction image, vector analysis, 
differential NDVI, principal component analysis, canonical component analysis, 
calculus teleschope and calculus maping. In this study, for determining the 
threshold the methods that requires threshold the statistical methods are used and 
accprdingly it is realized that threshold changes in the area of study was located in 
1 standard deviation. After determining the threshold change of areas with reduced, 
decreased, or no changes has been identified. To evaluate the accuracy of change 
detection techniques, taken from the ground realities through field visits and 
satellite images of Google Earth, the total accuracy and Kappa coefficient were 
used. Our obtained findings revealed that the difference between infrared band with 
an accuracy of 5/99 and kappa 2/98 percent of the technique detection change used 
in this study had the highest precision and CCA2 precision of 9/71 and kappa 
2/65% of have had the least accurate in the detection of land use/ vegetation in the 
study area. 
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