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ه

پیشگفتار

پیشگفتار
در عصر حاضر ،اطالعات مکانی از چنان اهمیتی برخوردار است که ادامة حیات در این کرة
خاکی بدون دسترسی به اطالعات مکانی جامع ،صحیح و بهنگام برای نوع بشر ،بسیار سخت بوده و
گاهی غیرممکن به نظر میرسد .اطالعات مکانی در تمام ابعاد زندگی انسانهای عصر حاضر سایه
افکنده و تاثیرگذاری آن در تمام زمینهها در مسائل ساده و روزمرهای همچون تعیین موقعیت و
مسیریابی گرفته تا مسائل عمرانی و نظامی در سطح محلی ،ملی و بینالمللی کامالً مشهود است.
دادههای مکانی از آن جهت بسیار مهم و حیاتی به نظر میرسند که مبنای تصمیمگیری و
برنامهریزیهای مدیران و کارشناسان در حوزههای مختلف نظامی و غیرنظامی است .صحت و اعتبار
آنالیزهای انجامگرفته بر روی دادههای مکانی ،وابستگی مستقیمی به صحت و اعتبار دادههای مذکور
دارد .از طرفی تعامل بشر با طبیعت و استفاده روزافزون از منابع طبیعی برای بهبود کیفیت زندگی و
همچنین وقوع پدیدههای طبیعی همچون زلزله ،سیل و طوفان و موارد مشابه همواره سبب بروز
تغییرات قابل توجهی در پوششها و کاربریهای سطح زمین میشود .با توجه به پویا بودن اطالعات
مکانی ،بهنگامرسانی این اطالعات جهت حصول تصمیمگیریهای سریع و صحیح امری ضروری است.
به همین دلیل ،یکی از مسائل مهمی که نظر متخصصین حوزة ژئوماتیک و علوم زمین را به خود
جلب کرده است؛ بررسی و شناسایی تغییرات عوارض ،در طول گذشت زمان و بهنگامسازی پایگاه
اطالعات مکانی است .در همین راستا ،تحقیقات بسیار ارزندهای در سراسر دنیا انجام گرفته و روشهای
شناسایی تغییرات متعدد و متنوعی توسعه داده شده است.
هدف از تدوین کتاب حاضر ،تشریح اهمیت و جایگاه مسألة شناسایی تغییرات ،معرفی کاربردها
و همچنین تشریح مراحل و روشهای متعدد شناسایی تغییرات برای دانشجویان و محققین حوزة
ژئوماتیک و علوم زمین میباشد .کتاب حاضر در هفت فصل شاملِ  )1مقدّمهای بر مسألة شناسایی
تغییرات  )2پیشپردازشهای دادههای سنجشازدور در کاربرد شناسایی تغییرات )3 ،شاخصهای
تغییرات )4 ،معرفی روشهای شناسایی تغییرات در تصاویر سنجش از دور چندزمانه )5 ،مباحث
نوین در شناسایی تغییرات )1 ،مهمترین پارامترهای تاثیرگذار در انتخاب روش شناسایی تغییرات و
 )7ارزیابی صحت نقشه تغییرات ،تدوین شده است.
در تألیف کتاب حاضر سعی شده است تا مفاهیم و مطالب به طور خالصه ،ساده ،صریح و دقیق
بیان شوند .نویسندگان امیدوارند که کتاب حاضر نقش مؤثری در معرفی و تبیین مبحث شناسایی

و

شناسایی تغییرات در تصاویر سنجش از دور چندزمانه

تغییرات داشته باشد .با این وجود ،تألیف کتابی با این دامنة گسترده ،طبعاً با لغزشها و کاستیهایی
همراه خواهد بود .قدردان و سپاسگزار نظرات ارزشمند ،کارشناسانه و سازندة اساتید ،دانشجویان و
محققین عزیز خواهیم بود.
از تمام عزیزانی که در امر تحریر ،بررسی و بازخوانی کتاب حاضر ما را یاری نمودند؛ به ویژه
سرکار خانم مهندس نساء فرهمند ،سرکار خانم مهندس رؤیا طهمورثی و آقای مهندس بابک قاسمی
تشکر و قدردانی مینماییم.
حمید عبادی
وحید صادقی
فرشید فرنود احمدی

