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 چکیذُ :
 ؿْشّا، یٌیًـ یِسؿذ حاؿ یضاىه یٌِدس صه یضیٍ لضٍم تشًاهِ ساػتخشاج اعالػات هشتَط تِ سًٍذ سؿذ ػاخت ٍ ػاصّای ؿْشی 

ّوچٌیي عَالًی تَدى صهاى ٍ ّضیٌِ تْیِ ٍ تاصًگشی ًمـِ اص تلاٍیش َّائی، تىاسگیشی سٍؿی  ی،ؿْش هجاصیش هجاص ٍ غ یٍػاصّا ػاخت

سػذ. لزا تا اػتفادُ اص تلاٍیش َّائی جذیذ ٍ همایؼِ آى تا اعالػات  ػشیغ دس اػتخشاج تغییشات ػاختواًْای ؿْشی ضشٍسی تِ ًظش هی

یذ هذل تَل یتاص لاتل یكتحم یيا دس الذام ًوَد. ییشاتتغایي ًؼثت تِ اػتخشاج  ی،ؿْش یِ تؼذاعالػات ػ یگاُپاٍ آًالیض ًتایج  تلاٍیش لثل

ّای سٍؽ ی، تا اػتفادُ اصدٍ تاصُ صهاً ی ػغح دساختالف دٍ هذل سلَه یشیواس گِتا ت اػتفادُ گشدیذُ ٍاػتشئَ  یشاص تلاٍ 1سلَهی ػغح

 تاؿذ، تِ تجضیِ ٍ تحلیل آى ٍ پالوْا وِ اص پایگاُ دادُ هىاًی ؿْشی لاتل اػتخشاج هیپشداصؽ تلاٍیش، ٍ تا همایؼِ آى تا ػشكِ ٍ اػیاى 

ؿذُ، تاصػاصیتٌذی ػاختواًْای تغییش وشدُ تش اػاع ًَع تغییش، الذام گشدیذ. ایي تغییشات ؿاهل احذاث ػاختواى جذیذ، ػاختواى عثمِ

تٌذی ًَع ٍ عثمِ ػاختواًْا ییشاتًمـِ تغ یِتْهحلَل ًْائی ایي سٍؽ تاؿذ. تغییش استفاػی ػاختواى ٍ تغییش دس ػغح صیش تٌا هی

 اػت. گشدیذُ تٌذی تغییشات، تشآٍسد ثمِتشای اػتخشاج ٍ ع% 78.2ٍ كحت % 83.9 دلتتا تشسػی ًتایج ایي تحمیك، . تاؿذتغییشات هی
 

 ْای سلَهی ػغح ) اختالف هذل ، پایگاُ دادُ هىاًی،اػتخشاج تغییشات ػاختواًْا ّای کلیذی :ٍاصُ
1
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 هقذهِ -1

واسگیشی سٍؽ فتَگشاهتشی والػیه تشای تاصًگشی ًمـِ ؿْشّا ٍ ػپغ اػتتخشاج تغییتشات ػتاختواًْا داسای سًٍتذ     ِ ت

تغییشات ػاخت ٍ ػاص ّای عَالًی ٍ پش ّضیٌِ ایؼت ٍ ًیاص هذیشاى ٍ تشًاهِ سیضاى سا تشای داؿتي اعالػات ػشیغ هیضاى 

دس ایي تحمیك اػتخشاج ػاختواًْای ؿْشی تلَست ًیوتِ اتَهاتیته اص ػىؼتْای ّتَایی تتا       ًوایذ. ؿْشی تشآٍسدُ ًوی

اص ػتیل ٍ صلضلتِ هتَسد هغالؼتِ     ّذف ؿٌاػایی تغییشات ػوذُ هاًٌذ ػاخت ٍ ػاصّای حاؿیِ ؿْشّا، خؼتاسات ًاؿتی   

ی غیشهجتاص اص  تَیظُ دس صهیٌِ سؿذ هحذٍدُ ّای ؿتْشی ٍ ػتاخت ٍ ػتاصّا   تـخیق دلیك تغییشات،  گشفتِ اػت. لشاس

تاؿذ. تَیظُ ایٌىِ اص پایگاُ اعالػات هىاًی ٍ واداػتش ؿاهل ًمـِ اػیاى ٍ ػشكِ پالوْای  تحمیك هی هَاسد هشتَط تِ ایي

عالػتاتی تجضیتِ ٍ   پایگتاُ ا ػٌَاى ًمـِ پایِ اػتفادُ گشدیذُ ٍ ػاختواًْای ػِ تؼذی اػتخشاج ؿذُ تا ایتي  ِ ثثتی ًیض ت

 گشدد. هی تحلیل

یتتِ ٍ ایتتي تحمیتتك ؿتتاهل ػتتِ هشحلتتِ آهتتادُ ػتتاصی اعالػتتات، پیتتادُ ػتتاصی الگتتَسیتن اػتتتخشاج تغییتتشات ٍ تجض    

ی ّتَائی دس دٍ همغتغ صهتاًی،    ّتا تتِ ًحتَُ آهتادُ ػتاصی ػىؼتْا       دس هشحلِ آهتادُ ػتاصی دادُ   تاؿذ. هی ًتایج تحلیل

دس  ؿْشی ٍ ًیض پایگاُ دادُ واداػتتش تتشای هٌغمتِ هتَسد هغالؼتِ اؿتاسُ گشدیتذُ اػتت.         ػاصی پایگاُ دادُ هىاًی آهادُ

دٍم تِ چگًَگی اجضای الگَسیتن اػتخشاج تغییشات اؿاسُ ؿذُ اػت.ایي تخؾ ؿاهل اػتخشاج هذل سلَهی ػغح  هشحلِ

ٍ  DDSMدسختتاى اص   فیلتتش  ،DDSMدػتت آهتذُ ٍ تَلیتذ    ِ اختالف گیشی تیي هذلْای سلَهی ت ،اص صٍج تلَیش َّائی

 تاؿذ. هی DDSMًْایتا حزف اعالػات اضافِ اص 

ِ پالوْتای ثثتتی التذام ًوتَدُ ٍ     تَلیذ ؿذُ تا پایگاُ دادُ هىتاًی ٍ ػشكت   DDSMدس هشحلِ تجضیِ ٍ تحلیل تِ همایؼِ 

 ًوایین. تٌذی هی عثمِتؼشیف چٌذ لاًَى، ػاختواًْای تغییش یافتِ سا ؿٌاػائی ًوَدُ ٍ آًْا سا تش اػاع ًَع تغییشات  تا

 آهادُ ساسی دادُ ّا - 2

اػتتخشاج   ،تِ ًحَُ آهادُ ػاصی وِ ؿاهل اًجام تَجیْات ،دس ایي تخؾ ضوي هؼشفی دادُ ّای هَسد اػتفادُ دس تحمیك

DSM، گشدد. آهادُ ػاصی پایگاُ دادُ هىاًی ٍ پایگاُ دادُ واداػتش اؿاسُ هی 

 ّا ٍ هٌطقِ هَرد هطالعِدادُ -2-1

هٌغمِ جٌَب ؿشلی ؿْش هـْذ اػت وتِ دس آى اص تلتاٍیش ّتَایی ػتال     د هغالؼِ دس ایي تحمیك، تخـی اص هَس هٌغمِ

 دػت آٍسدى تغییشات اػتفادُ ؿذُ اػت.ِ تشای ت 1391ٍ تلاٍیش سلَهی َّایی ػال  1380

 130ذاد ػتاختواى )وتِ تؼت    140تاؿتذ وتِ ؿتاهل    هتش هشتغ هی 145789ایي هحذٍدُ هٌغمِ ًیوِ ؿْشی تِ هؼاحت 

ػتتتاختواى جذیتتتذ   10ُ ٍػتتتاختواى تغییتتتش وتتتشد   40ػتتتاختواى اص لثتتتل ٍجتتتَد داؿتتتتِ اػتتتت ٍ دس آى    

 ((1)ؿىل)اػت(. گشدیذُ ایجاد
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 کارگیری...هطبقه بندی تغییرات ساختمانها با ب

 سید محمد ایازی و مریم قربانی

 DSMاًجام تَجیْات تصاٍیز ٍ استخزاج  - 2-2

ٍ تَجیِ خاسجی تتا اػتتفادُ اص پاساهتشّتای ختاسجی      1380دس ایي هشحلِ اتتذا تَجیِ داخلی تشای تلاٍیش آًالَي ػال 

تتا اػتتفادُ اص اعالػتات     91ػتال   هَجَد اص هذلْای تثذیل اًجام گشفت.ّوچٌیي تَجیِ خاسجی تتشای تلتاٍیش سلتَهی   
1

GPS/IMU      1391ٍ  1380دٍستیي سلَهی اًجام گشدیذ. تا اجشای ایي ػولیات ّش دٍ صٍج تلَیش هشتتَط تتِ ػتالْای 

 ]1[گشدًذ. تشای اػتخشاج هذل سلَهی ػغح آهادُ هی

اػتفادُ گشدیذُ اػت. هاطٍل تَلیذ هذل سلَهی صهتیي دس ایتي    ERDAS LPSتشای تَلیذ هذل سلَهی ػغح اص ًشم افضاس 

َ    ًشم افضاس سٍی دٍ صٍج تلَیش آهادُ ػاصی ؿذُ اجشا هی ط تتِ ایتي تختؾ ًتشم افتضاس تتا       گشدد. تؼیتیي پاساهتشّتای هشتت

گیتشد.   جتام هتی  اٍلیِ استفاػی اًػٌَاى همادیش ِ ت Pleiadesٍ اػتفادُ اص هذل سلَهی هاَّاسُ ای    Urbanالگَسیتن  تؼشیف

اػتتفادُ اص هتذل سلتَهی     تشای ایي هٌظَس اػتتفادُ ًوتَد ٍلتی    SRTMتَاى اص ّش هذل سلَهی دیگش هاًٌذ  ایٌجا هی دس

 ]3[ًوایذ. ػشػت ٍ دلت ّوگشائی الگَسیتن ووه هی دلیمتش تِ

 2اًطباق دٍ هذل رقَهی سطح – 2-3

دس ایي لؼوت دٍ هذل سلَهی ػغح وِ دس هشحلِ لثل تَلیذ گشدیذ، اص ًظش هَلؼیت ػِ تؼذی تا یىذیگش همایؼِ ؿتذ ٍ  

هتتش   y ٍ1 هتتش دس جْتت    x  ٍ0.9هتتش دس ساػتتای    0.5تِ ایي ًتیجِ سػیذین وِ دٍ هذل سلَهی ًؼتثت تتِ یىتذیگش    

اهِ ًَیؼی هغلة ایتي تغتاتك اًجتام گشدیتذ ٍ هَلؼیتت دٍ      تاؿذ وِ تا اػتفادُ اص تشً جْت استفاع داسای جاتجایی هی دس

 ]6[ هذل سلَهی ًؼثت تِ یىذیگش تْثَد یافت.

 DDSM اختالف گیزی اس دٍ هذل رقَهی سطح  – 2-4

تتشای اػتتخشاج تغییتشات ػتِ تؼتذی       ،تؼذ اص اًغثاق دٍ هذل سلَهی ػغح ٍ حزف جاتجائی تیي دٍ هذل سلَهی ػتغح 

ػاختواًْا تایذ اختالف استفاع ػاختواًْا دس دٍ تاصُ صهاًی هَسد تجضیِ ٍ تحلیتل لتشاس گیتشد. تتشای ایتي ّتذف اتتتذا اص        

رخیتشُ ٍ   DDSM ػٌتَاى ِ ؿتَد ٍ ًتیجتِ تت    هذل سلَهی ػتغح تَلیتذ ؿتذُ دس لؼتوت لثتل اختتالف گشفتتِ هتی         دٍ

 ]5[ .ؿَد هی دادُ ؾیًوا

                                                 
1
Inertial Measurement Unit

  
2
 DSM Co-Registration 

: هحذٍدُ هَرد هطالعِ ٍ هذل رقَهی سطح استخزاج شذُ اس آًْا بِ تزتیب اس راست : تصَیزَّائی 1 شکل

 1380ٍ  1391، هذل رقَهی سطح سال  1380سال  ، عکس َّائی 1391رقَهی سال 
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DDSM تاؿتذ  هتی  يیصهت  ػتغح  یسٍ ػَاسم ّوِ ؿاهل وِ یؼتاستفاػ شاتییتغ یداسا یسلَه هذل هتذػت آهذُ ی ٍ 

 ]3[ .ؿَد یتؼذ یضّایآًال آهادُ تا ُوشد حزف آى اص سا یاّیگ پَؿؾ ّوچَى گشید ػَاسم ذیتا

 DDSM اعوال فیلتز ارتفاعی بز رٍی  - 2-5

تاؿذ، لزا تخـْائی اص ایتي اختتالف    اػتخشاج تغییشات استفاػی ػاختواى هی DDSMتا تَجِ تِ ایٌىِ ّذف اص اػتخشاج 

تاؿذ وِ هؼٌی داس تاؿذ تِ ػثاست دیگش اختالف استفاػْای وَچه هوىي اػت تش اثش خغاّتا ٍ یتا    استفاع هَسد تَجِ هی

استفاػی هٌاػتة تْیٌتِ    تا تؼشیف یه فیلتشتذػت آهذُ سا  DDSMػَاسم هَلت هاًٌذ ٍػایظ ًملیِ تاؿذ تٌاتشایي تایذ 

تَاى تتِ ػتِ    ایي هحذٍدُ استفاػی سا هی ،تاؿذ + هتش هی16تا  -20تیي  DDSMهحذٍدُ استفاػی ًوَد. تا تَجِ تِ ایٌىِ 

  هتش دس ًظش گشفت. 16+ تا 5/2+ هتش ٍ 5/2تا  -5/2هتش ٍ تاصُ  -5/2تا  -20لؼوت ػوذُ ؿاهل همادیش 

تاؿذ، هتؼلك تِ هىاًْاائیؼت وِ لثال داسای ػتاختواى تتَدُ ٍ تخشیتة     تشی هیهمادیش لؼوت اٍل وِ داسای فشاٍاًی وو

( 3ایتتي هٌتتاعك دس ؿتتىل)ؿتتذُ ٍ یتتا تغییتتش استفتتاػی تتتذلیل ختتاوثشداسی یتتا ختتاوشیضی تتتَدُ اػتتت. ًوًَتتِ ای اص    

 اػت. ؿذُ دادُ ًـاى

ػوتذتا  تتَدُ ٍ یتا    DSMتاؿذ، تؼضا تذلیل ًَیض دس اػتتخشاج   + هتش هی5/2تا  -5/2تغییشات تیي همادیش لؼوت دٍم وِ 

اتش  ٍ دس تخـتْای ػتاختواًی   هؼاتش تذلیل تغییشات استفاػی ػغح صهتیي هاًٌتذ سٍوتؾ آػتفالت ٍ یتا تؼتغیح هؼت        دس

كتشفٌظش   DDSMایي لؼوت همادیش  تاؿذ. دس ایي تحمیك اص تشسػی تِ ًین عثمِ ّا ٍ یا تغییشات دس خشپـتِ هی هشتَط

   گشدیذُ اػت.

+ هتتش  5/2تاؿتذ همتادیش تیـتتش اص    وِ تیـتشیي فشاٍاًی سا داؿتِ ٍ ّذف اكتلی ایتي تحمیتك هتی     DDSMلؼوت ػَم 

 تاؿذ. تذلیل ایٌؼت وِ ووتشیي استفاع تشای یه ػاختواى هی 5/2تاؿذ. اًتخاب ػذد  هی

 

 حذف پَشش گیاّی  - 2-6

NDVIؿَد، اص ؿاخق پَؿؾ گیتاّی   اص آًجا وِ تغییشات استفاػی ؿاهل پَؿؾ گیاّی ًیض هی
اػتتفادُ ؿتذُ اػتت.     1

وٌتذ. تتا تَجتِ تتِ ایٌىتِ       هتی ایي اًذوغ تشای هـخق وشدى پَؿؾ گیاّی اص تاًذّای لشهض ٍ هادٍى لشهتض اػتتفادُ   

تاؿتذ، تتا اػتتفادُ اص ایتي تاًتذ       ػالٍُ تش تاًذّای هشئی داسای تاًذ هادٍى لشهض ًیض هتی  1391َّائی سلَهی ػال  تلاٍیش

 1تتتا  0.01یتتاّی گتتشدد. حتتذ آػتتتاًِ تتتشای پَؿتتؾ گ   حتتزف هتتی دػتتت آهتتذُ،ِ تتت DDSMپَؿتتؾ گیاّتتاى اص 

 اػت. ؿذُ گشفتِ ًظش دس

                                                 
1Normalized Difference Vegetation Index 

 .آى هٌفی شذُ است DDSM: ًوًَِ ای اس ساختواى تخزیب شذُ کِ هقادیز  3ل  شک
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 یاّیگ پَشش بذٍى  DDSM چپ سوت زیتصَ ،یاّیگ پَشش با  DDSM راست سوت زیتصَ:  4شکل  

 ًوایتذ،  ایفتا  ًمتؾ  تغییتشات  اػتتخشاج  دس اػتت  هوىتي  ٍ تتَدُ  استفتاع  داسای وِ گیاّی پَؿؾ ػَاسم تشیي ػوذُ اص

 دس تتشداسی  تلَیش هشحلِ دٍ ّش دس تاؿٌذ هی صیاد ػي داسای ػوذتا تلٌذ دسختاى ایٌىِ تِ تَجِ تا الثتِ .تاؿذ هی دسخت

DSM ًیتض  ٍ تلَیش دٍ صهاًی فاكلِ ٍ تشداسی تلَیش فلل تِ تَجِ تا ٍلی. سًٍذ ًوی تـواس تغییشات جضء ٍ گشدیذُ ظاّش 

 ((4))ؿىل . آٍسد تَجَد تغییشات اػتخشاج دس هـىالتی اػت هوىي دسختاى سؿذ

 

 

 

 

 

 

 

 

 ّای کاداستز   آهادُ ساسی پایگاُ دادُ هکاًی ٍ دادُ – 2-7

ؿْشی تؼٌَاى اػیاى ٍ ًیض دادُ ّای واداػتتش   1:2000تا تَجِ تِ ایٌىِ دس ایي تحمیك اص دادُ ّای هشتَط تِ ًمـِ ّای 

تثتذیل گشدیتذُ ٍ    Shape Fileایي دادُ ّا اص فشهتت ّتای هَجتَد تتِ فشهتت       ،ؿْشی تؼٌَاى ػشكِ اػتفادُ ؿذُ اػت

 گیشد. تخؾ تؼذ هَسد اػتفادُ لشاس هی دس

 تجشیِ ٍ تحلیل دادُ ّا – 3

ًتایج تذػت آهذُ دس هشحلِ آهادُ ػاصی دادُ ّا تلَست سػتش تَدُ ٍ تشای تجضیِ ٍ تحلیل آى ًیاص تِ تغییتش فشهتت آى   

، تتِ تُتشداسی   DDSMتاؿذ. لتزا دس ایتي هشحلتِ ضتوي تثتذیل فشهتت سػتتشی اعالػتات          ضشٍسی هی 1تِ حالت تُشداسی

ِ گتشدد. ػتپغ فیلتتش هؼتاتش      اػتفادُ اص پاساهتش هؼاحت ًؼثت تِ حزف هحذٍدُ ّای وَچه الذام هی تا تٌتذی   ٍ لغؼت

 گشدد. تاؿذ، اجشا هی ّا وِ پیؾ ًیاصی تشای اًجام تجضیِ ٍ تحلیل هی دادُ

 فیلتز هعابز - 3-1

وتِ دس داختل    DDSMتا تَجِ تِ ایٌىِ دس ایي تحمیك تغییشات دس هحذٍدُ ػاختواًْا هَسد ًظتش اػتت، لؼتوتْائی اص    

گتشدد   هؼاتش لشاس داسد تایذ حزف گشدد. دس ایي تخؾ تا تَجِ تِ ٍجَد وٌؼَلْا ) جلَ آهذگی ػاختواًْا ( پیـتٌْاد هتی  

لشاس گیشد. تشای ایي هٌظَس تا اػتفادُ اص الیِ جذٍل پایگاُ دادُ هىاًی هشتَط تتِ  هؼاتش اص حذ جَی خیاتاًْا هَسد اسصیاتی 

گَسیتوْتای تجشیتِ ٍ تحلیتل كتشفا     ولیتِ لؼتوتْای داختل هحتذٍدُ هؼتاتش حتزف گشدیتذُ ٍ ال        1:2000ًمـِ ّتای  

 گشدد. لؼوتْای ػاختواًی اجشا هی دس

                                                 
1
Vector  
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 ٍم حیاطچپ: گزٍُ د : راست: گزٍُ اٍل پیش آهذگی ساختواًْا 5شکل 

1قطعِ بٌذی - 3-2
 

ذُ اتتذا تایذ ایي دادُ ّا سا وتِ تلتَست یىپاسچتِ ّؼتتٌذ تتِ لغؼتات       اػتخشاج ؿ DDSMتشای تلوین گیشی تش سٍی 

وَچىتش تمؼین وٌین . ایي تمؼین تٌذی تشاػاع ًمـِ ػشكِ وِ اص پایگاُ دادُ واداػتش آهذُ اػت، اًجام گیتشد. ػتپغ   

ت دیگتش همتادیش   وٌین. تتِ ػثتاس   ؿْشی تذػت آهذُ، همایؼِ هی 1:2000ایي ًمـِ سا تا لغؼات اػیاى وِ اص پایگاُ دادُ 

DDSM تاؿتذ   گیشد، تغَسیىِ ًمـِ خشٍجی ؿاهل جذٍل تَكیفی هتی  دس ّش پالن ثثتی جذاگاًِ هَسد اسصیاتی لشاس هی

ػتِ گتشٍُ    وٌتذ. لغؼتات تذػتت آهتذُ دس     تیتاى هتی   DDSMوِ دس آى ٍضؼیت ّش لغؼِ اص ًظش اؿتشان الیِ ػشكِ ٍ 

 (5ؿَد. )ؿىل  تٌذی هی دػتِ

  لغؼاتی وِ دسDDSM  ٍجَد داسًذ ٍ دس الیِ ػشكِ هَجَد ًیؼتٌذ.تا تَجِ تِ ایٌىِ دس لؼوت لثل هؼاتش

تاؿتذ،   حزف گشدیذُ اًذ، ایي لغؼات وِ هحذٍد تِ جلَ ػشكتِ ّتا هتی    DDSMاص حذ جذٍل خیاتاًْا اص 

 تاؿذ. هشتَط تِ پیؾ آهذگی ػاختواًْا هی

    لغؼاتی وِ فمظ دس الیِ ػشكِ ٍجَد داسًتذ ٍ ؿتاهلDDSM        ًیؼتتٌذ وتِ دس ٍالتغ حیتاط ػتاختواى

 تاؿذ.   هی

 

 

 

 

 

 

  ٍ ِلغؼاتی وِ دس ّش دٍ الیِ ػشكDDSM     ٍُجَد داسًذ.ایي لغؼتات تختؾ ػوتذDDSM  تاؿتٌذ ٍ   هتی

 ؿًَذ. هَضَع تحمیك تَدُ ٍ دس هشحلِ تؼذ تجضیِ ٍ تحلیل هی

 بزای طبقِ بٌذی تغییزات 2قَاًیيتعزیف  - 3-3

 DDSMتتتا تَجتتِ تتتِ ایٌىتتِ تیـتتتشیي فشاٍاًتتی هشحلتتِ لثتتل هشتتتَط تتتِ لغؼتتاتی اػتتت وتتِ دس دٍ الیتتِ ػشكتتِ ٍ    

تَاى تا همایؼِ ایي لغؼات تا الیِ اػیاى  گشدد. لزا هی تاؿٌذ، تجضیِ ٍ تحلیل لغؼات سٍی ایي گشٍُ اًجام هی هی هـتشن

لغؼات سا  تِ ػِ دػتِ ػاختواًْای تاصػتاصی ؿتذُ، ػتاختواًْای داسای تغییتشات استفتاػی یتا داسای        ،ٍ تؼشیف لَاًیي

 تغییشات عَلی ٍ ػاختواًْای جذیذ االحذاث عثمِ تٌذی ًوَد.

اتتذا تا تحلیل آهاسی تش اػاع هؼاحت، لغؼات سا تش اػاع هیضاى اؿتشن تا اػیاى تا همایؼِ هیضاى ّوپَؿتاًی دٍ الیتِ   

گتشدد.   وٌین.دس ایي سٍؽ دسكذ ّوپَؿاًی دٍ الیِ تا تَجِ تِ هؼاحت آًْا دس جذٍلی هجضا تـىیل هی ٌذی هیدسكذ ت

تَاى تشای ٍضؼیت لغؼات تلوین گیشی ًوَد.گشٍُ تٌذی لغؼات دس ایي لؼتوت   دػت آهذُ هیِ تا تَجِ تِ دسكذّای ت

 ؿَد. ؿىل صیش اًجام هیِ ت

                                                 
1
Segmentation 

2
Rules 
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 کارگیری...هطبقه بندی تغییرات ساختمانها با ب

 سید محمد ایازی و مریم قربانی

 دسكذ ػشكِ  60ي ؿْشداسی، اػتاًذاسد هؼاحت صیش تٌا تشای ّش پالن گشٍُ اٍل: تاتَجِ تِ ایٌىِ عثك لَاًی

دسكذ پَؿؾ داؿتِ تاؿذ لغؼِ هَسد ًظتش   60دس ّش پالن تا ػشكِ تیؾ اص  DDSMتاؿذ، اگش هؼاحت  هی

 گشدد. تا اػیاى ّواى پالن همایؼِ هی

  اگش هؼاحتDDSM دػتتِ   ارتفاعیتغییزات تا اػیاى تشاتش تاؿذ تغییشات دس گتشٍُ   دس ّش پالن

 ؿًَذ.   تٌذی هی

  اگش هؼاحتDDSM       ُدس ّش پالن تا اػیاى پَؿؾ ًذاؿتِ تاؿذ، تتِ صیتش تٌتای ػتاختواى افتضٍد

 گیشد. لشاس هی تغییزات طَلیؿذُ ٍ ایي ػاختواى دس گشٍُ 

    دس یه ػشكِ فالذ اػیتاى، هؼتاحتDDSM  جذیدذ  هؼتاحت اػیتاى ػتاختواى      ،دس آى پتالن

 دّذ. سا ًـاى هی االحذاث

 

  اگش هؼاحتDDSM  ػتاختواى ایتي پتالن تؼٌتَاى      ،دسكذ اػیاى سا پَؿؾ دّذ 95دس ّش پالن تیـتش اص

 گشدد. دػتِ تٌذی هی شذُ باسساسیگشٍُ 

 

 

  اگش هؼاحتDDSM  دسكذ اػیاى تاؿذ یؼٌی جْت ػاخت ػتاختواى تغییتش یافتتِ اػتت ٍ دس      30ووتش اص

 تایذ هَسد تشسػی لشاس گیشد. DDSMتحلیل تخؾ هٌفی ٍالغ ایي لؼوت دس تجضیِ ٍ 

 درصدذ  60در ّز پالک با عزصدِ بدیش اس    DDSM: ًوًَِ ای اس ساختواًْای گزٍُ اٍل : هساحت  6شکل 

  پَشش داشتِ باشذ

 : ًوًَِ ای اس گزٍُ دٍم ٍ ساختواًی کِ باسساسی گزدیذُ است 7شکل  

 1380هذل رقَهی سطح  1391، تصَیزَّائی رقَهی سال  1380بِ تزتیب اس راست : عکس َّائی سال 
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 ًتیجِ گیزی ٍ پیشٌْادات : -4

تتَاى تغییتشات ػتاختواًْا سا     تا تشسػی ًتایج حاكل اص اجشای سٍؽ پیـٌْادی، اجشای ایي سٍؽ تا حذ لاتل لثَلی هتی 

تتشای اػتتخشاج ٍ   % 78.2ٍ كتحت  % 83.9 دلتت ػشػت ٍ ّضیٌِ ون ؿٌاػائی ًوَد. تتا تشسػتی ًتتایج ایتي تحمیتك       تا

 تٌذی تغییشات تشآٍسد گشدیذُ اػت. عثمِ

تؼذاد اًَاع هختلف ػاختواى ّای اػتخشاج ؿذُ تا سٍؽ پیـٌْادی  1% تغییشات هیثاؿذ. جذٍل 46ایي هحذٍدُ داسای 

ػتذد   136ُ اػت. تش اػاع ػغش اٍل ایي جذٍل تؼذاد ٍالؼی ػاختواى ّای فالذ تغییتشات  سا دس ایي هحذٍدُ ًـاى داد

هتَسد اؿتتثاّا    15ػاختواى فالذ تغییشات ؿٌاػتائی ؿتذُ،    110تاؿذ وِ تا اجشای الگَسیتن هَسد ًظش، اص ایي تؼذاد  هی

هتَسد جذیذاالحتذاث    5استفتاػی  ٍ   هَسد اؿتثاّا تؼٌَاى ػاختواى داسای تغییتشات  6ػٌَاى ػاختواى یاصػاصی ؿذُ، ِ ت

 ؿٌاػائی ؿذُ اػت.
 : کیفیت دقت استخزاج ساختواًْا1جذٍل

 فالذ تغییشات 
تاصػاصی 

 ؿذُ

تغییشات 

 استفاػی
 هجوَع جذیذاالحذاث

 136 5 6 15 110 فالذ تغییشات

 58 2 4 47 5 تاصػاصی ؿذُ

 21 - 15 5 1 تغییشات استفاػی

 41 35 - - 6 جذیذاالحذاث

سٍؽ تشای ؿٌاػائی تغییشات ػاخت ٍ ػاص ؿْشی تَیظُ دس ؿْشّای تضسي وتِ تْیتِ ًمـتِ ّتای تتضسي همیتاع       ایي 

تاؿذ حائض اّویت تَدُ ٍ تی ؿه ؿْشداسیْا ٍ ػاصهاى ّای هؼىي اػتاى ّا هیتَاًٌذ دس صهاى ًؼثتا وَتاّی  تش هی صهاى

 ًؼثت تِ تْیِ ًمـِ تغییشات الذام ًوایٌذ.

تشای هٌاعك ٍػیغ ؿْشی تِ توْیذات خاف ػخت افضاسی ًیاص داسد ٍلی ایي تجْیضات ًؼثت تتِ  ػاصی ایي سٍؽ  پیادُ

 تاؿذ. اػتمشاس ػیؼتوْای فتَگشاهتشی اص ًظش صهاى ٍ ّضیٌِ واهال همشٍى تِ كشفِ هی

لتَهی  ٍ صٍج ػىغ س 1380تا تَجِ تِ ایٌىِ دس ایي تحمیك تٌا تِ ضشٍست ٍ ػذم ٍجَد دادُ، اص صٍج ػىغ آًالَي ػال 

سػذ اجشای تحمیك سٍی دٍ جفت تلَیش َّائی سلَهی، ًتتایج تْتتشی دس تتش     اػتفادُ ؿذُ اػت، تِ ًظش هی 1390ػال 

 داؿتِ تاؿذ.

 

 

 : هحذٍدُ هَرد هطالعِ ٍ هذل رقَهی سطح استخزاج شذُ اس آًْا 8شکل  
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 کارگیری...هطبقه بندی تغییرات ساختمانها با ب

 سید محمد ایازی و مریم قربانی

 گشدد : پیـٌْاد هی

  ِدس تحمیمات تؼذی هشحلCO_Register    تا پاساهتشّای تیـتش ٍ تشسػی دلیك تش اًجام گتشدد تتاDDSM 

 د. حاكلِ تا دلت تْتشی اػتخشاج گشد

  تا تَجِ تِ ایٌىِ اػتخشاجDSM تاؿذ، تذیْی اػت دلت دس تَلیذ دلیك  اص لؼوتْای هْن ایي تحمیك هی

DSM،         ٍ سٍی ًتایج اػتخشاج تغییشات تاثیش تؼضائی خَاّتذ داؿتت. لتزا تْیٌتِ ػتاصی سٍؿتْای تَلیتذ

 .گشدد جْت افضایؾ كحت ٍ دلت ًتایج  پیـٌْاد هی ،DSMٍیشایؾ 

  ِگؼتشؽ سٍص افضٍى تلاٍیش هاَّاسُ ای تا لذست تفىیه تاال وِ لاتلیت تشداؿت تلاٍیش اػتتشیَ  تا تَجِ ت

تاؿٌذ، اػتفادُ اص ایي تلاٍیش تشای جایگضیٌی تا ػىؼثشداسی َّائی ٍ افضایؾ ػتشػت اػتتخشاج    سا داسا هی

 گشدد.   تغییشات پیـٌْاد هی

 تحمیمات تؼذی هَسد تَجِ لشاس داد:تَاى هَاسد صیش سا تشای  دس تخؾ تجضیِ تحلیل ًیض هی

  تا آًالیضDDSM تتَاى   تَلیذ ؿذُ ٍ همایؼِ آى تا ػشكِ ّای ثثتی ٍ هشاجؼِ تِ تلاٍیش سلَهی هٌغمِ هی

 (9)پالن ثثتی وِ تِ دٍ لؼوت تفىیه گشدیذُ ٍ یا تجویغ گشدیتذُ اًتذ سا ؿٌاػتائی ًوتَد. دس ؿتىل      

تَاًتذ دس تحمیمتات هشتتَط تتِ افتشاص ٍ تجویتغ        ت وِ هتی ًوًَِ ای اص ایي ًَع پالوْا ًـاى دادُ ؿذُ اػ

 پالوْای ثثتی هَسد تَجِ لشاس گیشد.

 
 

    دس تشخی ػاختواًْا تَیظُ ػاختواًْای لذیوی دس یه پالن ثثتی دٍ اػیاى هجضا ػاختِ ؿتذُ اػتت. دس

تَاى تغییشات تَجَد آهذُ دس ایي ػاختواًْا سا اص تجضیِ ٍ تحلیل الیتِ ّتای ػشكتِ ٍ     تحمیمات هجضا هی

 تَلیذ ؿذُ اػتخشاج ًوَد. DDSMاػیاى ٍ 

هٌظن وشدى اؿىال لغؼات اػتخشاج ؿذُ ٍ یا تشاصؽ اؿىال اٍلیتِ تتِ لغؼتات     تا اػتفادُ اص سٍؿْای پشداصؽ تلاٍیش تا

 ًؼثت تِ تحمیك دس صهیٌِ تٌْگام ػاصی پایگاُ دادُ هىاًی ؿْشی الذام ًوَد. ،ضوي حزف تضاسیغ اضافِ

 هزاجع

لتذست تفىیته تتاال تتا     پایاى ًاهِ واسؿٌاػی اسؿذ، افـاسًیا حاهذ، تَلیذ هذل سلَهی صهیي اص تلاٍیش هاَّاسُ ای تا [ 1]

گتشٍُ هٌْذػتی    ،، پتشدیغ داًـتىذُ ّتای فٌتی داًـتگاُ تْتشاى      1388اػتفادُ اص سٍؽ ووتتشیي هشتؼتات همیتذ،    

 تشداسی ٍطئَهاتیه ًمـِ

پایاى ًاهِ واسؿٌاػی اسؿتذ، ایتاصی ػتیذ هحوتذ، تشسػتی سٍؿتْای پتیؾ پتشداصؽ دس افتضایؾ دلتت تٌاظشیتاتی             [2]

 گاُ تْشاى، گشٍُ هٌْذػی ًمـِ تشداسی ٍطئَهاتیه، داًـىذُ ّای فٌی داًـ1378،ػىؼی

 قابل شٌاسائی هی باشذ   DDSM: ًوًَِ ای اس پالکْای ثبتی افشار شذُ کِ با تحلیل 9شکل  
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پایاى ًاهِ واسؿٌاػی اسؿذ، لشتاًی هحوذآتاد هشین، اػتخشاج تغییشات ػِ تؼذی ػاختواًْا تا اػتفادُ اص تلتاٍیش تتا    [3]

 RS&GISگشٍُ  ،، داًـگاُ آصاد اػالهی یضد1392،لذست تفىیه تاال ٍ پایگاُ دادُ هىاًی

ّای هؼىًَی اص تلاٍیتش لتذست تفىیتته تتتاال تتا اػتفتتادُ اص      خؼشٍی ایواى، هَهٌی هْذی، اػتتخشاج ػاختواى [4]

 هثٌتتاتٌذی ؿیتؼشیف لَاػذ دس عثمِ

[5] G. R. Dini, K. Jacobsen, F. Rottensteiner, M. Al Rajhi, C. Heipke at (2012),' 3D BUILDING 

CHANGE DETECTION USING HIGH RESOLUTION STEREO IMAGES AND A GIS 

DATABASE', International Archives of the Photogrammetry, Remote Sensing and Spatial 

Information Sciences, Volume XXXIX-B7, 2012 

[6] T. Kim, J. Jeong,(2011). "DEM matching for bias compensation of rigorous pushbroom sensor 

models",ISPRS Journal of Photogrammetry and Remote Sensing 66,P. 692–699 

[7] Vozikis, G. (2009). COMPARISON OF METHODS FOR AUTOMATED BUILDING 

EXTRACTION FROM HIGH RESOLUTION IMAGE DATA. Object Extraction for 3D City 

Models, Road Databases and Traffic Monitoring - Concepts, Algorithms, and Evaluation 

[8] G. Sarp1, A.Erener2.' LAND USE DETECTION COMPARISON FROM SATELLITE IMAGES 

WITHDIFFERENT CLASSIFICATION PROCEDURES',Ankara, Commission WG IV/4. 

[9] G. Vosselman and S. Dijkman at (2001),' 3D BUILDING MODEL RECONSTRUCTION FROM 

POINT CLOUDS AND GROUND PLANS' , International Archives of Photogrammetry and Remote 

Sensing, Volume XXXIV-3/W4 Annapolis. 

[10] Bouziani, M., Goita, K., He, D-C., (2010). "Rule-Based Classification of a Very High Resolution 

Image in an Urban Environment Using Multispectral Segmentation Guided by Cartographic Data." 

IEEE Transactions on Geoscience and Remote Sensing, Vol. 48, No. 8. 

[11] Wang, Z., Wei, W., Zhao, S., Chen, X., (2004). "Object-oriented Classification and Application in 

Land Use Classification Using SPOT-5 PAN Imagery." IEEE, Urban Remote Sensing Joint Event. 

[12] Nikfal, M., Samadzadegan, F., (2008). "Object-Based Classification Techniques in Urban Change 

Planning." GEOBIA 2008, International Society for Photogrammetry and Remote Sensing. 

[13] Wen, C., Zhao, S., (2009). "A Method of Urban Change Detection Using High Spatial Resolution 

Remotely Sensed Data." IEEE, Urban Remote Sensing Joint Event. 

[14] Min, Z., Yunxuan, Z., Jin, H., (2010). "Research of Object-oriented Classification Method for High-

spatial Resolution Remote Sensing Image Used in Land Use/Cover." IEEE, Urban Remote Sensing 

Joint Event. 

[15] Rongqun, Z., Daolin Z., (2010). "Study of land cover classification based on knowledge rules using 

high-resolution remote sensing images." Expert Systems with Applications. 

[16] Benz, U.C., Hofmann, P., Willhauck, G., Lingenfelder, I., Heynen, M., (2004). "Multi-Resolution, 

Object-Oriented Fuzzy Analysis of Remote Sensing Data for GIS-Ready Information." ISPRS 

Journal of Photogrammetry & Remote Sensing. 

[17] Walter, W., (2004). "Object-Based Classification of Remote Sensing Data for Change Detection." 

ISPRS Journal of Photogrammetry & Remote Sensing. 

[18] Jiang, N., Zhang, J.X., Li, H.T., Lin, X.G., (2008). "Semi-Automatic Building Extraction from High 

Resolution Imagery Based on Segmentation." IEEE, International Workshop on Earth Observation 

and Remote Sensing Applications. 


