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چکیده 
 نـیا در است. تغییر رچاد ارههمو هایي مداوم آنپویا دلیلبه خانههارود ژیک و ژئومورفولوژیکفولورمو هایویژگي

های  با استفاده از داده پیچش)احتماال( منتهي به  رابطه با تغییرات کارون در نهخارود از قسمتي ژیفولورموژ ،هشوپژ

های ابتدا ارزش ،این منظوراست. برای شده مورد مطالعه قرار داده  «تحلیلي-توصیفي»شناسي روشو با  ای ماهواره

( با استفاده از 2444و  2442 های  )مربوط به سال ETM( و 4114)مربوط به سال  TMهای مختلف تصاویر نوارسلولي 

ها، نواردهنده بیشترین تغییرات در مقایسه با سایر نمایشهای نوارروش تحلیل سلسله مراتبي فازی برای تشخیص 

 ETM2010و  TM1991های متناظر نوارهای اصلي  دار شده، مولفه های وزننواراز میان  ،دهي شده است. سپسوزن

با تعریف عضویت فازی از تغییرات، مناطق  ،در نهایت ،دهشهای ابتدا و انتهای بازه مورد مطالعه( استخراج عنوان ساله)ب

 1و  7های نوار ،دهد است. نتایج تحقیق نشان مي شدهارائه  طبقهبا بیشترین مقدار و شدت تغییرات مشخص و در پنج 

و  2442، 4114 هایترتیب برای تصاویر سال بهها نواراز میان سایر )حریم رودخانه(  نمایشگر بیشترین تغییرات وزني

 با ،درصد 24تابع عضویت فازی تغییرات نشان داد که بیشینه تغییرات با شدت صفر تا  ،. از سوی دیگرهستند 2444

 2/4درصد با مقادیر  444تا  44کمینه تغییرات با شدت  ،همچنیندرصد و  3/14کیلومتر مربع شامل  411مقادیر 

ای شامل  از حریم مورد مطالعه کارون محدوده ،. بنابرایناستدرصد از کل منطقه مورد مطالعه  6/2کیلومتر مربع شامل 

اند  دهکررا تجربه  هشتاد درصددرصد از کل منطقه مورد ارزیابي( شدت تغییرات باالی  سه)حدود  هشت کیلومتر مربع

 .هستنددرصد از منطقه با ضریب شدت پنجاه درصد به باال، مستعد مئاندر شدگي و یا در شرف آن  24و حدود 

، نوارمورفولوژیک ،، دبي، دینامیکیا ماهواره یرتصو: های کلیدی واژه

مقدمه
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 416/  يرودخانه با استفاده از دورسنج چشیپ لیپتانس یدارا ينواح یيشناسا

 توسعه هاى برنامه منظوربه ،دیگر سوى از و گذشته

 گسترش ترویج ،نیهمچن و یيروستا و شهرى

 ،Poorasef) است برخوردار اى ویژه اهمیت از کشاورزى

 مؤثر ملاعو مهمترین از خانههارود ،يطرف از (.2446

 فرسایش چرخه و مینز یکژفولورئوموژ ییندهاافر در

 از حاصل یهادهیپد نیاز مشهورتر يکی. ندا دهبو

 و پیچش ها رودخانه یيجا هجاب و یکژفولورمو اتتغییر

 نجها مناطق از ریبسیا در که است رود چانیپ جادیا

 که يشکل به ،هشد منجاا آن روی نياوافر یهشهاوپژ

پیچشي  ندرو  رهبادر نظریه 34 از بیش کنون تا

(. Haghi Abi، 2441) ستا هشد نبیا خانههارود

در  يکیژئومورفولوژ یها دهیپدها از جمله  پیچش

که البته بر اثر عوامل  هستند يزهکش یهاحوضه

 نیحضور ا ،قتی. در حقشونديم لیمختلف تشک

 کیباال در  ياز دب هارودخانه ریدر مس اندازهاچشم

 لیپتانسمسأله  نیدارد. ا تیحکا ،ينزما خاص مقطع

 نی. ادهديم نشان هانهیشیبوقوع  یبرارا  هاآن یباال

 یهاچالش ،که دارند یادیز یيایپو علتبه هادهیپد

 لیتشک نآ در که یيهامحدودهرا در  یمتعدد

 پیچیدگي لیلد به ماا .آورنديم وجود هب ،شوند يم

 از ناشي هـکپیچش   هپدید بر حاکم وتمتفا ییندهاافر

 ،شناسيکخا ،مینشناسيز یهايگیژو در وتتفا

 پوشش ،لیکيروهید-یکيژفولورمو ،یکيژلوروهید

 ملاعو از ریبسیا و فيافیزیوگر ،قلیميا و گیاهي

 ،همچنین و ستا یگرد  هناشناخت اـی هدـش شناخته

 هـب خانهرود کی از یطاشر تغییر و وتتفا لیلدبه

 ییتهاودمحد با هشد ئهارا نتایج دبررکا ،گریدرودخانه 

  (.Julien، 2442) ستا هشد رو بهرو یجد

بر اهمیت موضعي آن عالوهضرورت مطالعه حاضر 

قابل تعمیم به سایر در محدوده مورد مطالعه، 

 مینةز در. های مشابه است های کارون و رودخانه بخش

 منجاا دییاز تتحقیقا خانههارود ژیفولورمو اتتغییر

 مهندسي مسائل با طتباار در  هاآن بیشتر که هشد

 ژیفولورئوموژ تمطالعا به در این بین و ستا نهخارود

 تمطالعا .ستا هشد توجهکمتر  خانههارود

 یندافر ،شکل کلي شناسایي رمنظوبه ژیفولورئوموژ

 و اریپاید تحلیل برای آن اتتغییر ندرو و توسعه

. درـميگی رتصو خانههارود ینههااکر فرسایش

 بینيپیش و رودنپیچا اتتغییر سيربر رمنظو به

 هم. شود مي استفاده گوناگوني های روش آن از حرکت

 و تجربي روش ج،ستنتاا-مانيز لياتو روش سه ن،کنوا

 ایبر پایه یهاروش انعنو به دی،بنیا زیسالمد

 دميشو دهستفاا هاخانهرود ژیفولورمو سيربر

(Briaud، 2444.) که مترهایيراپا، تجربي روش در 

 و سيربر ،نددار رودنپیچا حرکت رـب را ثیرأت بیشترین

 يلمد ها،این پارامترها و نقش و عملکرد آن به توجه با

 عیب. گیرد قرار مي دهستفاا مورد و دپیشنها تجربي

 یمترهاراپا همه ،تـسا ممکن که ستا ینا روش، ینا

 روش. دنشو گرفته نظر در رودنپیچا حرکت در موثر

 در فرسایش یندافر سيربر شامل دیبنیا زیسا لمد

. سته ایندآ ایبر آن قنطباا و کخا و آب فاصل حد

 فختالا و دموجو یهالمد پیچیدگي روش ینا مشکل

 ،Chu) ستا دموجو یقعیتهاوا و نتایج نمیا دیاز

 یباال پتانسیل این نوع از مدل، رحضو قعدر وا (.2446

 . هنددمي ننشارا  هابیشینه عقوو ایبر خانههارود

 سترسيد ج،ستنتاا-لياتوروش  مشکلدر گذشته 

مشکل  نیبود. ا یيهوا یعکسهاو  هانقشه به ودمحد

چندزمانه مرتفع  يدورسنج یها امروزه با وفور داده

های دورسنجي  استفاده از داده ،ي  شده است. از طرف

 ،نیهمچنقابلیت تکرار و دید وسیع هندسي،  منظوربه

)به  امکاني که در پویش بیشتر امواج الکترومغناطیس

تواند  دهد، در مطالعات مشابه مي نسبت دید مرئي( مي

 (.Shojaeian، 2447) بسیار کارگشا باشد

Shafiei (2444) را هرـهز نهخارود تمهاجر یلگوا 

 بجنو در رسفا خلیج ضهحو یخانههارود از یکي هـک

 تصویر و یياهو عکس یسر چند سساا بر ،ستان ایرا

 Moridi (2441) ست.ا کرده مطالعه ای ارهماهو
 رچها سساا بر را رونکا نهخارود یکيژفولورمو اتتغییر

 و دکر سيربر IRSای لندست و  ارهماهو یروتصا یسر

 لحا در هاسقو تخصوصیا کهسید ر نتیجه ینا به

 سمت به هاسقو ینحناا ازةندا و کماتر و ستا تغییر

 با Farokhi (2441) .ستا هشد جابهجا ستد پایین

و  RSاستفاده از  با دز نهخارود نپال اتتغییر سيربر

GIS وی لگا از بیشتر خانهرود که فتگر نتیجه

 جایيجابه آن حلاسو و ميکند تبعیترود  پیچان

 در که نيایرا انرشگهوپژ گرید از. ستا شتهدا دییاز

 Ahmadian به انتومي ،ندا دهکر فعالیت مینهز ینا

Yazdi (2444)، Rangzan (2442 ،)Haghi Abi 
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(2441)، Yamani (2442، 2441 2446 و)، 

Shojaeian (2447  2441و) بیناز   و دکر رهشاا 

 رةبادرYang (2424 ) جيرخا یها هشوپژ

 زرد خانةرود یلتاد ساحلي خط اتتغییر زیسارشکاآ

 منجاا تحقیقي ای ارهماهو یروتصا از دهستفاا با چین

 با TM و MSS یروتصا یسر شش ،قتحقی ینا. در داد

. است هشد یطبقهبند هنشد رتنظا روش از استفاده

 تـحال از خانهرود ،داد ننشا Yang هشوپژ نتایج

 داده شکل تغییر ضعیف پیچشي به مستقیم ریانيـش

 راتییخود تغ یها يدر بررس Sandra (2442). تـسا

و تومل در اسکاتلند را در کوتاه و  يت رودخانه کانال

 و فياتوپوگر ینقشهها ازبا استفاده  مدت انیم

 در ،گرفت نتیجه و دکر سيربر یياهو یعکسها

در  و خانههارود لکانا ضعر میانگین تمدنمیا

 یافته کاهش خانههارود کلـش تغییر ندرو مدت کوتاه

 لکنتر یهاروش سيربر با Timer (2443) .ستا

 روی بر ودیر انپیچ یخانههارود يدورسنج اتتغییر

 خانهرود شدن پیچشي ،گرفت نتیجه زاسیـت نهخارود

 ینشستهاوفر و گسلها موقعیت تأثیر تحت تشد به

 اتتغییر سيربر اـب Chu (2446). تـسا دیغیرعا

 در لتایيد قسمت در( وـه نگاهو) زرد نهخارود یلگوا

فت گر نتیجه ورد از سنجش یروتصا از دهستفاا با چین

 در فرسایش بیشترین 4176-2444 مانيز بازه در که

 فطر به و داده رخشینگیانگو و و کاویاد ماغةد یباال

نشیني عقبمتر  هفتتا  1/1ود دـح احليـس طـخ

بخشي از رودخانه  ،حاضر در مطالعه .داشته است

است.  شدهعنوان بستر مورد مطالعه انتخاب  بهکارون 

های رودخانهترین  پرنوسانترین و البته پرآبیکي از 

شناسي ژئومورفولوژیکي که با ساختکشور از لحاظ 

هایي چون پدیدهزایي شکلافزایش یا کاهش دبي به 

های اطراف، زمینو در شرایط  شدهمنجر  پیچش

باشد. ها بسیار مؤثر ميرفتگي آنگ آبلغزش، ریزش و 

خصوص نزدیکي و  بهارزیابي این مسأله  ،در این رابطه

های حاصلخیز و کشاورزی اطراف زمینعبور آن از 

شهر اهواز و خود شهر اهواز که با مقوله آب گرفتگي، 

بسیار حائز  ،شکست و لغزش زمین نیز مواجه هستند

بر ارزیابي نوسانات عالوه ،در این پژوهش .استاهمیت 

کارون، با استفاده از   نوسانات حریم مورد مطالعه

های اصلي  های اصلي و تفاضل مولفه تحلیل مولفه

های مختلف تصاویر مورد استفاده، شدت نوسانات نوار

و تغییرات محتمل و مبتني بر مناطق با بیشترین 

 شدهشدت و در نتیجه احتمال تغییرات، مشخص 

 است.

 

 هاروشمواد 
گذاری کاربردی و از هدفپژوهش حاضر از نظر 

باشد. هدف ميتحلیلي -شناسي توصیفيروشلحاظ 

ارزیابي مقادیر و شدت تغییرات  ،اصلي این تحقیق

حواشي کارون در محدوده مورد مطالعه با روش تحلیل 

های مولفهتحلیل  ،سلسله مراتبي فازی و همچنین

-2444 زمانياصلي تصاویر ماهواره لندست در بازه 

با تعیین و تشخیص نواحي  ،. در نهایت نیزاست 4114

يم مذکور يزمانشدت تغییرات در دوره  بیشینهبا 

از رودخانه کارون و  یریاثرپذ لیمناطق با پتانس توان

 در. کردشدن را مشخص  پیچشياحتماال در شرف 

 و TM های سنجنده تصاویر از گیرى بهره با ،راستا این

ETM یافزارهانرم لندست، ی ماهواره ArcGIS ،

Geomatica PC ،SPSS کارگیری هب ،نیهمچن و 

 رودخانه روى هایى بررسى پردازش، گوناگون هاى روش

 شناخت آن نتیجه که شد انجام اهواز منطقه در کارون

 بازه طول در رودخانه جانبى تغییرات و جایي هجاب

 .است مطالعه مورد

 این در مطالعه مورد محدوده :مطالعه مورد منطقه

  محدوده در کارون رود متری 4144 حریم ،تحقیق

 12´ 31 " تا º14  24´  33" جغرافیایي طول بین

º14 2´ 13" جغرافیایي عرض و º32  1´ 24"  تا 

º32  این نسبي موقعیت نظر از ،همچنین. باشد مي 

 به جنوب از دزفول شهرستان به شمال از منطقه،

 رودخانه به غرب  شمال از اهواز، شهر دست پایین

 و گتوند و ایذه به شرق از و آزادگان دشت و کرخه

 .(4 شکل) شود مي محدود رامهرمز،

تحقیق حاضر شامل چهار مرحله است که نمودار 

آمده است. پس از تهیه و  2مدل مفهومي آن در شکل 

 2444 و 2442 ،4114سازی تصاویر سه دوره  آماده

های نوارهای وزني پیکسلي  لندست، ارزشماهواره 

ها با استفاده از روش تحلیل آن گانه هریک از شش

تری از منظور برآورد دقیقسلسله مراتبي فازی به

 ،تغییرات روی داده محاسبه شده است. سپس



 414/  يرودخانه با استفاده از دورسنج چشیپ لیپتانس یدارا ينواح یيشناسا

های نوارهای حاصل از تفاضل  های اصلي داده مولفه

نتهای عنوان ابتدا و ابه 2444و  4114متناظر تصاویر 

میزان تغییرات  ،بازه مورد مطالعه استخراج و در نهایت

 فازی محدوده پژوهش محاسبه شده است.
 

 
 موقعیت جغرافیایي محدوده مورد مطالعه -1شکل 

 

 
 مدل مفهومي فرایند اجرای پژوهش -2شکل 
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ابتدا  ،این مدل: ساختار ریاضی مدل مورد استفاده

 هاینام هدو محقق هلندی ب وسیلهبه 4143 سال در

Laarhoren  وPadrycz  مبنای  که بر شدپیشنهاد

 ،مجذورات لگاریتمي بنا نهاده شده بود کمینهروش 

-روشعلت پیچیدگي مراحل محاسباتي و  بهولي 

که در سال شناسي مورد استقبال قرار نگرفت، تا این

روشي را تحت  Changنام  همحققي چیني ب 4116

مبنای تحلیل سلسله  بر 4ایعنوان روش تحلیل توسعه

از اعداد  که برای محاسبه در آن مراتبي فازی ارائه کرد

، Alizadehو  Shojaeian) شد فازی مثلثي استفاده مي

 ،اعداد فازی مورد استفاده در این مدل(. 2441

صورت  بهباشد که  مي 2صورت اعداد فازی مثلثي به

M=(m,α,β)  خواهد بود. فضای هندسي چنین

 آمده است. 3ای در محیط فازی در شکل مجموعه

 

 
 تابع عضویت اعداد مثلثي در محیط فازی -3شکل 

(Amanpour  وAlizadeh، 2424) 

 

 يمثلث یفاز اعداد تیعضو تابع ياتیاضیر ساختار

 .بود خواهد ریز صورت به زین

(4)                 

{
 
 

 
   

   

 
            

  
   

 
              

صورتدرغیراین                               
}
 
 

 
 

 

تشکیل ماتریس مقایسه زوجي خواهد  ،مرحله سوم

کارگیری اعداد فازی مثلثي در پژوهش  هبود که با ب

 حاضر به انجام رسیده است.

(2)                 ̃  

[
 
 
 
 

 ̃            ̃              ̃  

     ̃          ̃                ̃    
                         

 
 ̃         ̃           ̃  ]

 
 
 
 

 

روابط  قیاز طر   محاسبه مقدار  ،چهارم مرحله

  .خواهد بود ریز

                                                             
1
 Extent Analysis Method (EA) 

2
 Triangular Fuzzy Number 
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) (3)  
 

شماره ستون  jشماره سطر و  i ها، آن درکه 

 .است ریتصو سیماتر

 یها برا   يمحاسبه درجه بزرگ ،پنجم مرحله

 عدد دو يبزرگ آن در کهخواهد بود  هاشاخص يتمام

 نیبه ا               و               یفاز

 .شود يم فیصورت تعر

(1)   

{
 
 

 
         اگر                                           

           اگر                                           

 
     

               
در غیر اینصورت          

   

}
 
 

 
 

 

ها شاخصدر این مدل محاسبه وزن  ،مرحله ششم

در ماتریس مقایسه زوجي خواهد بود. بدین منظور از 

 رابطه زیر استفاده شده است. 

(1)                                      

-شاخص ینشده برا زهیبردار وزن نرمال ،نیبنابرا

 .بود خواهد ریز صورت به پژوهش یها

(6)                                           
  

 وزن بردار محاسبه ،مدل نیا در یينها مرحله

 .بود خواهد یينها

(7)                                          

 تحلیل: 3(PCD) های اصلی تفریقی تحلیل مولفه

های عمده و  استخراج مولفه منظوربه1 های اصلي مولفه

 ترکیب منظوربهرود.  مي کاربهها  کاهش حجم داده

 از آمده دستهب ياصل های مؤلفه در موجود اطالعات

 ،است الزم گرید بار تفریقي، تصاویر ياصل یها مولفه

 قرار استفاده مورد فازی های مجموعه تئوری وقوانین 

. باشد مي ضروری عضویت تابع تعریف آن، در که ردیگ 

 توجه با مختلف های مؤلفه از تغییرات در عضویت تابع

از  .شد تعیین تفریقي تصاویر های مولفه هیستوگرام به

های حاصل در  آنجا که اطالعات تغییرات در مؤلفه

هیستوگرام قرار دارند، تابع عضویت در تغییرات دنباله 

د. ریگ ميصورت مثلثي وارونه مورد استفاده قرار  هب

 بیشینه، کمینههای  اعداد تابع مذکور با توجه به ارزش

                                                             
1 Principal Component Difference  
2 Principal Component Analysis (PCA)  



 414/  يرودخانه با استفاده از دورسنج چشیپ لیپتانس یدارا ينواح یيشناسا

 ههای مربوطه، انتخاب شد و میانگین هیستوگرام مؤلفه

1Fcmi ،2Fترتیب  بهو تصاویر حاصله  c m i ،

3Fcmi ،4Fcmi ،5Fcmi 7 وFcmi1 نامیده شدند. 

            {
                                     

                       
                     

 

(4) 

هر  تابع عضویت تغییرات فازی FCMI ،که در آن

صفر  )بین کسلیر ارزشي هر پیمقاد  Xiو  از تصویر نوار

 . است (216 تا

الزم به ذکر است که مقادیر فازی بین صفر و یک 

داشتن منظور به .(Ataei، 2444) در نوسان است

 .شداضافه  (4رابطه )به  444مقادیر به درصد، ضریب 

های آماری و  و استفاده از داده مذکوربا توجه به رابطه 

 های اصلي تصاویر مؤلفه  با اعمال تحلیل ،همچنین

تفریقي، از اثر تغییر محدوده اعداد بر مقدار واریانس 

با تعریف توابع عضویت  حقیقي در هر بار کاسته شد.

که  شددر تغییرات به شرح فوق، تصاویری تهیه 

عضویت در تغییرات بین صفر و صد  مقدار  دهنده نشان

دست آوردن هبا ب ،در ادامه .استبرای هر پیکسل 

 ORتصاویر عضویت در تغییرات، با استفاده از قانون 

 دستهتصاویر باقدام به ترکیب  زیر ه روشفازی، ب

 .شد ،آمده

                                  

              (1                                       )  

FCCI ،آنکه در 
 فازی وتصویر ترکیبي تغییرات  2

FCMI  استتصویر از  نوارهر عضویت تغییرات فازی.  

کلیه اطالعات مربوط به تغییرات در  ،با این روش

ر ترکیب یدامق  دهنده نشانهای اول تا هفتم که  مؤلفه

قابل باشند در یک تصویر  تغییرات ميشده عضویت در 

 شکل به تغییرات شدت  مشاهده برای مشاهده است.

 .شد تعریف زیر مدل نیز شده بندی دسته

(44)          

{
 
 

 
 
                                  

                      
                      
                      
                       

 

 FCCIC،آن در که
 شده بندی طبقه تصویر 3

 دار وزنارزشي و  مقادیر  Xi و فازی ترکیبي تغییرات

                                                             
1 Fuzzy Change Membership Image 
2 
Fuzzy Combined Change Image  

3 
Fuzzy Combined Change Image Classification 

ایجاد خواهد  تصویری ،نتیجه در. باشد مي پیکسل هر

 و بوده 1 تا 4 یها ارزش دارای آن های پیکسل که شد

 .است درصد 444 تا صفر بین تغییرات شدت معرف

          

 بحث نتایج و 
های  یابي به اهداف پژوهش، دادهدستدر راستای 

+و  TM ،ETM  سنجندهمربوط به 
ETM بیترت به 

  ماهواره 2444 و 2442 ،4114 یهاسال به مربوط

 اتیعمل از پس که گرفت قرار استفاده مورد لندست

 منظوربه ،omaticaePCI Gافزار نرم در پردازش شیپ

 شده مشاهده راتییتغ زانیم لیتحل و هیتجز

 7 و 1 ،1 ،3 ،2 ،4 یهانوار پژوهش یگرها هینما

 2444 و 2442 ،4114 یهاسال در یا ماهواره ریتصاو

ای قبل از هر  اما برای استفاده از تصاویر ماهواره .است

پردازش  ها را مورد عملیات پیشبایست آن اقدامي مي

 ابتدا تصویر مربوط به سال ،به همین منظور .قرار داد

و با برداشت شده   نقطه 14 استفاده از با 2444

تصویر  ،و سپس شد پراکنش مناسب زمین مرجع

. شدسازی  هم مختصات آنبا  4114 مربوط به سال

برداشت مختلف در فصول که تصاویر  این دلیل به

تصاویر سازی ارزش پیکسلي  نرمالعملیات ، اند شده

مقادیر  ،برای تصحیح جوی ،همچنین. گریزناپذیر بود

هر تصویر  7 نوارو  4 نوارپراکنش اتمسفری از تقابل 

با  میزان این پراکنش که اصطالحا ،دست آمد. سپسهب

استخراج و از ارزش  ،شود ميمشخص افست عنوان 

پردازش  پیشسایر موارد  .کم شدپیکسلي هر تصویر 

کردن مرزها و غیره نیز انجام  بارز  سازی،واضحهمچون 

اما برای تعیین شدت تغییرات مربوط به  پذیرفت.

 4144  محدوده GISافزار نرمکارون، ابتدا در محیط 

های  واکاوی ،رودخانه مشخص شده و سپسمتری 

دست ههای بداده بعدی در آن محدوده انجام گرفت.

 نوارای برای هر ماهوارهآمده حاصل از تفسیر تصاویر 

میزان  بیشینه، میانگین و کمینهدر سه ورودی 

در محدوده  نوارهر  وسیلهبهتغییرات مشاهده شده 

مورد مطالعه برای انجام تحلیل در مدل تحلیل سلسله 

تشکیل ماتریس  برایوارد شد.  FAHP مراتبي فازی

مقایسه فازی به استفاده از اعداد فازی مثلثي تعریف 

برای رسیدن به این منظور و تعیین . شدشده مبادرت 

 کمینه ،شدطور که اشاره ي هماناعداد فازی مثلث
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ها در هر دوره زماني نوار وسیلهبههای ثبت شده  ارزش

 های ، میانگین تغییرات ارزش   )عنوان مولفه اول به

 های ارزش بیشینهو     )عنوان مولفه دوم بهثبت 

 در نظر گرفته شد.    ) عنوان مولفه سومبهشده  ثبت
تفکیک  صورت به   محاسبه  ،بعد از انجام این مرحله

 ،برای این کار شده در چند مرحله انجام شده است.

∑ابتدا مقدار     
  

برای هر یک از سطرهای     

∑مقدار  ،و سپس ماتریس ∑    
  

   
 
 ،و در انتها    

∑] مقدار ∑    
  

   
 
   ]

محاسبه شده است. نتایج    

تشریح شده  4در جدول    این مرحله برای محاسبه 

 است.

 

 های پژوهشنواربرای  Siمحاسبه میزان   -1جدول 

 شناسه   مقدار  شناسه   مقدار 

(34/4 ،36/4 ،31/4)        (11/4 ،14/4 ،16/4)        

(17/4 ،16/4 ،11/4)        (61/4 ،62/4 ،6/4)        

(14/4 ،1/4 ،34/4)        (31/4 ،33/4/ ،34/4)        

(61/4 ،67/4 ،61/4)        (64/4 ،11/4 ،16/4)        

(6/4،16/4 ،11/4)        (14/4 ،1/4 ،11/4)        

(14/4 ،17/4 ،11/4)        (26/4 ،21/4 ،44/4)        

(21/4 ،23/4 ،44/4)        (11/4 ،11/4 ،13/4)        

(76/4 ،73/4 ،74/4)        (34/4 ،24/4 ،23/4)        

(74/4 ،7/4 ،64/4)        (1/4 ،17/4 ،16/4)        

 

 هاآن يدرجه بزرگ نییو تع   از محاسبه  پس

و     نشده زهینرمال وزن محاسبه به هم، به نسبت

 گانه شش یهانوار یبرا W یيشده نها زهیوزن نرمال

 يزمان دوره سه در شده داده نشان راتییتغ با برابر

 که گونههمان است. شدهاقدام  2444و  2442، 4114

 هر مختلف یهانوار انیم از دیآيم بر 2 جدول از

 را داده یرو راتییتغ شینما یبرا وزن نیشتریب ریتصو

 2442، 4114 ریتصاو یبرا بیترتبه 7 و 7 ،1 یهانوار

 ،گرید عبارت به .دهند يم اختصاص خود به را 2444و 

)شش  گانه44 یهانوار يسلول ریمقاد نیب سهیدر مقا

مذکور  یهانوار يسلول ری( مقادریهر تصو یبرا نوار

 ریتصو هر یهانوار ریسا نیانگیانحراف را از م نیشتریب

 .دهند يم ارائه

 
 نواروزن فازی نهایي برای تغییرات  -2جدول 

2444 2442 4114 

W    شناسه W    شناسه W    شناسه 

423/4  14/4  A 241/4  44/4  A 476/4  72/4  A 

443/4  17/4  B 413/4  66/4  B 444/4  77/4  B 

444/4  71/4  C 411/4  14/4  C 464/4  66/4  C 

411/4  6/4  D 424/4  11/4  D 411/4  11/4  D 

244/4  43/4  E 441/4  71/4  E 223/4  14/4  E 

236/4  14/4  F 233/4  4 F 441/4  13/4  F 

 

 یو نرمال فاز یزهنرمالغیر یهاوزن یینپس از تع

مورد  یرتصاو یهانواراز  یکهر  يسلول یهاارزش

 یرمتناظر تصاو یهانوارها، استفاده و اعمال آن

( بازه مورد 2444) یي( و انتها4114) ابتدا یها سال

 یهامولفه ،سپس ،شده یقتفر یکدیگرپژوهش از 

. در این شداستخراج  يتفاضل یهانواراز  یکهر  ياصل

، PC1) ،PC2 ،PC3 دجدی نوارسری شش  ،مرحله

PC4  ،PC5 و PC7 کل را  درصد از واریانس 17( که



 412/  يرودخانه با استفاده از دورسنج چشیپ لیپتانس یدارا ينواح یيشناسا

های اصلي انتخاب شدند. عنوان مولفهبه ،شرح دادند

دست آمده از هعملیات مذکور بر روی تصاویر تفاضلي ب

های  قبل، اعمال شد و به این علت که داده  مرحله

 هاینوار، PCAاعمال  برایورودی به این مرحله 

دست آمده از این عملیات هتفریقي است، تصاویر ب

شش  ،نامیده شد، در نتیجه ياصل یها تفریق مولفه

دست آمد. از مشاهده هب PCD7 تا PCD1 تصویر از

که بیش از  یدتوان فهم هیستوگرام تصاویر حاصله مي

های اول تا چهارم به  کل اطالعات را مؤلفه درصد 14

 (.1 شکل) اند خود اختصاص داده

 

 
 PCD7 تا  PCD1 هیستوگرام -4 شکل

 

 ییراتتغ یتعضو یربا استفاده از مقاد ،در ادامه

از  یکهر  يسلول یر( و نسبت مقادFCMI) یفاز

صفر،  یربا مقاد ياصل یقيتفر یهامولفه یحاو یهانوار

 یدیجد یر، تصاو211و  بیشینه یانگین،، مکمینه

مقدار   دهندهنشان 444 یبدست آمد که با ضر هب

پیکسل  هربرای  444عضویت در تغییرات بین صفر و 

 یشحاصله از مرحله پ یرتصو شش یبباشد. از ترکيم

 دست آمدهب یفاز ییراتمرکب تغ یرتصو یزگفته ن

 .(1 )شکل

 

 
 مقدار تابع فازی تغییرات -5شکل 

 

 4144 یمحر ییراتتغ یبندطبقه یرتصو، 6شکل 

 پنج طبقهکارون در محدوده مورد مطالعه را در  یمتر

دهد.  يممختلف نشان  ییراتو شدت تغ یربا مقاد

از  یکهر  يو درصد وزن يمساحت پوشش ،ینهمچن

 آمده است. 3گانه فوق در جدول جطبقات پن
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پنج طبقهمقادیر شدت تغییرات در  -6شکل   

 

در بازه مورد  ییراتتغ یشینهاز آنجا که مناطق با ب

 ،نوسان و در نتیجه یبرا یشتریمطالعه، استعداد ب

، تندسهرا دارا  پیچشایجاد  ،تغییر بستر و در نهایت

 ییراتشدت تغ یشترینکه ب یيها دهودحنقشه م

آمده است.  7در شکل  ،اند داشتهرا  (درصد 444-44)

 مذکور یها د محدودهصدر 44از  یشب ،نشان داد یجنتا

 214 یمدر حر اند(، شدیدترین تغییرات شده)که حائز 

 اند. کارون قرار گرفتهبستر از  یمتر

 

 
 درصد( 44-444) ییراتشدت تغ یشترینمناطق با ب -7 شکل

 

در  شدت تغییراتدهنده درصد نشان ،3جدول 

مقادیر  ،از کمترین به بیشترین و همچنین پنج طبقه

 .به کیلومتر است طبقههر 

 



 411/  يرودخانه با استفاده از دورسنج چشیپ لیپتانس یدارا ينواح یيشناسا

 مساحت و درصد شدت تغییرات منطقه -3جدول 

 تغییرات )درصد( (مربع لومتریکمساحت ) نسبت به کل )درصد(

3/14 3/411 24-4 

7/27 6/41 14-24 

7/41 4/14 64-14 

1/1 4/47 44-64 

6/2 2/4 444-44 

 جمع 341 444

 

که از  یستحاک FAHPحاصل از اعمال تابع  یجنتا

سه دوره مختلف و در  یرتصاو گانه 44 یهانوار یانم

مربوط به سال  TM یرپنج تصو نوار یکدیگر،با  یسهمقا

 یرو ییراتتغ یشنما یوزن را برا یشترینب 4114

 ،یگرعبارت د به .داده به خود اختصاص داده است

گانه مورد  شش ایهنوار یسهگفت که در مقا توان يم

 ETM یرتصاوگانه  42 یهانواربا  TM یراستفاده تصو

تر و    متجانسیرغ ياطالعات یحاو 1 نوار 2444و  2002

 یتاختالف در وضع یشترینب یایيگو ،یجهدر نت

، 7 یهانوارگفته را  یشپ یتوضع. است ینيعوارض زم

 هستنددارا  2444و  2442 یها مربوط به سال یرتصاو

 یآشکارساز یاز آنجا که برا ،ي(. از طرف2و  4 جداول)

 یهابازهدر  يدورسنج یهادادهبا استفاده از  ییراتتغ

 شوند، يم یسهمقا یکدیگرمتناظر با  یهانوارگوناگون، 

 ياستخراج یهاداده  یسهگرفت که مقا یجهتوان نت يم

( از یبندطبقه یاتمحصول عمل یهانقشه)مانند 

 یشنما یوزن برا یشترینب با ظر،متنایرغ یهانوار

 یراز تصاو 7 یهانوارو  14 یراز تصو 1 نوار) ییراتتغ

مثبت  یجنتا یو حاو یرپذ(، امکان2444و  2442

 است.

 بر 1و شکل  2های جدول  گونه که از دادههمان

متری  4144از اراضي واقع در  یميبه ن یکنزد ،آید مي

 3/411رودخانه در محدوده مورد مطالعه به وسعت 

درصد را  24صفر تا مربع شدت تغییرات بین  یلومترک

درصد از آن  دواز  یشب ياست و تنها کم کردهتجربه 

مربع شدیدترین  ومترکیل 2/4با مساحتي برابر با 

عبارت  را داشته است. به درصد 444تا  44تغییرات 

 ییریتغ مطالعهاز منطقه مورد  یميحدود ن ،یگرد

 ییردرصد تغ 24در باالترین مقدار،  یا ،نداشته

 2/4و  4/47، 4/14مانده  از مقادیر باقي اند. داشته

  درصد از کل منطقه 6/2و  1/1، 7/41کیلومتر مربع با 

-64 ،24-14 ترتیب شدت تغییرات بهمورد مطالعه نیز 

 ،را شاهد بوده است. از کل منطقه 64-44و  14

 444تا  44 ییراتبا شدت تغ ينواح پیچشاحتمال 

بافر و  های یلبا انجام تحل هچرا ک ،است یشتردرصد ب

درصد  44از   یشترکه ب شدمشخص  ،GISدر  یپکل

از  یهاول یمتر 214 یممذکور متعلق به حر ينواح

 یانگرب يمطلب به نوع ین(.  ا4)شکل  رودخانه است

 یکدر منطقه است. از  ییرآب و تغ  یهارتباط دوسو

را نشان  یشترب ییراتبه آب شدت تغ یکينزد ،طرف

 نزدیکي به بستر رود، خود ،یگراز طرف د و دهد يم

آب رودخانه  يآت های یيجا هنوسانات و جاب یبرا يعامل

چند که از نظر  هر .خواهد بود رودیچاندر غالب پ

های  ، پهنهو با توجه به نتایج این تحقیق منطقي

تر به بستر فعلي رودخانه، بیشتر در معرض نزدیک

توان از نظر دور داشت اما نمي ،هستندنوسان و تغییر 

ویژه در نیمه جنوبي  هخوزستان )ب جلگهکه کارون در 

جریان دارد. این  کمینه شیب ای بامنطقهآن( در 

بندی  دانهل مانند جنس و عامل در کنار سایر عوام

سنگ بستر خوزستان، ریزدانه بودن و چسبندگي 

اندک ذرات خاک در بیشتر مناطق این استان، 

منطق  ،های ناگهاني و یا فصلي، قادر است طغیان

وجود  ،دوری و نزدیکي به بستر و همچنین

 ،در نتیجهو های با ضریب شدت تغییرات باال  محدوده

توصیه  ،را تحت تاثیر قرار دهد. بنابراین پیچشمستعد 

در تحقیقاتي جداگانه اثر و نقش احتمالي  که شود مي

مورد  رودخانه پیچشهریک از عوامل پیش گفته در 

 بررسي قرار گیرد. 
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