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 چکیده

چنتد زمانتا از  یهتاهاه و کاربری اراضی با استفااه  از  هالندفرمزمانی  و مكانی بررسی و تحلیل اطلاعات

پتووه  آن حتاز  اهمیتت استت   تغییترات رونتد تحلیل و زاییبیابانجملا مباحثی است کا هر مطالعات 

و ژزومورفولتوژی  یهالنتدفرم، با شناسایی و تحلیل تغییترات ازهورسنج از تكنولوژی با اسفااه  حاضر 

و  TMبدین منظور از تصاویر سنجند  های ارهکان پرهاخفا است  -کاربری اراضی هر بخشی از هشت ی ه

OLI   ماهوارLandsat ابفتدا  استفااه  شتد  ستالا 61 زمتانی ۀبتاز ، هر6173 و 7891 یهاسالبا  مربوط

ومورفولتوژی و توپتوگرافی، ژز یهانقشتاتصحیحات لازم بر روی تصاویر انجام گرهید و سپس بر اساس 

اراضتی منطقتا متوره مطالعتا تعریت  و  یکاربری ژزومورفولوژی و طبقات هالندفرمتصاویر گوگل ارث، 

و  هالندفرمو نقشا  بندیطبقا احفمال حداکثر با الگوریفم سپس تصاویرآموزشی انفخاب گرهید   یهانمونا

 هرنهایتت  کاپا و هقتت کلتی محاستبا شتدبا ضریب نی   بندیطبقاهقت تصاویر  .دش تهیا اراضی کاربری

استفااه   "بنتدیطبقاپتس از "از روش آشكارسازی تغییترات  هالندفرم تغییرات وضعیت شناخت منظوربا

مواج هارای رونتد  یاماسا یهاتپا ج بای موجوه بروی هشت سر پوشید  هالندفرمفایج نشان هاه کا ن شد 

 یهتاجنگلبوهند و این هر حالی است کا مناطق شهری و اراضی زراعی و باغتات و  6173ن ولی تا سال 

؛ اندبوه هست کاشت کا بروی هشت سر پوشید  بوهند، طبق تغییرات کاربری اراضی هارای روند صعوهی 

وستعت  بتر تنهانتاستال،  61 طی هر عاموره مطال محدوه  هر کا است آن نمایانگر این نفایج طورکلیباو 

                                                           
   .com        Email: aa-karam@yahoo                                                                     18763369611نویسند  مسئول:   7

mailto:aa-karam@yahoo.com
mailto:aa-karam@yahoo.com
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 افت وه  هتایکاربر هیگر بر و شد  اراضی بیابانی کاسفا محدوه  از بلكا است، نشد  اف وه  بیابانی اراضی

 تغییر کره  است    هالندفرمهمچنین هر شرق و غرب منطقا مرز  .شد  است

-، هشتت یت هحداکثر احفمتال، زاییبیاباناراضی،  ، کاربریلندفرم ،زمانی-مكانی تغییرات :واژگان کلیدی

 ارهکان

 مقدمه -7

طبیعی هر مناطق فراخشک، خشتک و خشتک نیمتا مرطتوب  یهاسفمیاکوسبا فرایند تخریب و انهدام  زاییبیابان

بتال هاره ااخفصاصتی و کا کاه  تولید زیست توه  و ظهور آثار تخریب ختا  یتا فرستای  را بتا هن شوهیم اطلاق

و فراخشتک قترار هاره کتا هارای شترای   خشتکنیمااز کشور ایران هر مناطق خشتک و  %91(  بی  از 7681سپهر، 

   ( 7617قرار هارند اخلیلی،  زاییبیابانهسفند و تحت تأثیر معضل  یاشكنند اکولوژیكی 

زمتانی ماننتد  و مكتانی اطلاعتات مجموعتا از وستیعی هامنتا آن، تغییترات روند حلیلت و زاییبیابان مطالعا منظوربا

 یفشتیوضعهر  هتاتااوتتغییرات آنها، فرایند شناسایی  تحلیلاست  هر واقع  نیاز ژزومورفولوژی و کاربری اراضی موره

 یهاد یتپدبرای فهم بهفر رواب  و تعاملات انستان و  یاایپامفااوت است کا  یهازمانمشاهد  آن هر  وسیلابایا پدید  

 هر امتر .( Lu et al., 2004; Ridd & Liu, 1998ا آورهیمته  بهفتر از منتابع را فتراهم طبیعی برای متدیریت و استفاا

بتا  زمتین هر موجتوه اندازهایچشتم نقشتا تهیا از: ها عبارتند ژزومورفولوژیست مساعدت نیترمفداول مدیریت محی ،

 حستب بتر ستاماندهی آن و زمتین اندازچشتم تغییترات علتل و ماهیتت شتناخت آن، منفختب یهتایوگتیو بر تأکید

(  استفااه  7696املتامهر علیت اه  و همكتاران،  هالنتدفرم تحتول و گیریشكل فرایندهای جریان هر روند هایبینیپی 

 بیابتانی بترای اراضتی اسفعداه ارزیابی هر کا مهمی است مواره خاص انسان از زمین تحت عنوان کاربری اراضی نی  از

 معمولتاً خشتک نیما و خشک مناطق است  هر حال تغییر هر زمانی فواصل هر هایکاربر   اینرهیگیم قرار نظر مد شدن

 (    7681، سرکارگر ارهکانیاگیویی اشرف و  شوهیم زاییبیابان اف ای  منجر با تغییرات این

 ،هستفندو متدیریت منتابع، برتتر و کارآمتد  زمانی-مكانی تغییرات شناسایی و هر کش  هور از سنج  یهاکیتكن

هر   (Kenneth & Gunter, 2012; Clarke et al., 2002ا استت پره ینتا و زمتانبر محققتین سنفی برای یهاروشولی 

تهیتا نقشتا  منظوربتا یامتاهوار تصتاویر  بنتدیطبقا برای آشكارسازی تغییرات و مخفلای یهاروش، هور از سنج 

 مطالعتا هدف با روش انفخاب .هسفند ییهاتیمحدوهو  م ایا هارای کدام هر کا هاره و کاربری اراضی وجوه هالندفرم

 محستوب یامتاهوار  اطلاعات تاسیر مرحلا ترینمهم یاماهوار  تصاویر بندیطبقاهاره   هسفرس بسفگی هر یهاهاه  و

 & Kike, 2006Masoud; ا 7احفمتال حداکثر بندیطبقابا روش  توانیم بندیطبقا یهاروش نیترمفداول از .شوهیم

Lillesand & Kiefer, 1994)  کره   اشار 

                                                           
1 Maximum Likelihood 
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  7686Tsoامقیمتی و همكتاران،  6، فاصلا ماهالتانوبیس7فاصلا حداقل یهاروشمانند  بندیطبقا هیگر یهاروش

Soffianian & Madanian, 2012 , 2006;Jia&  Richards ;& Mather, 2009) 2000 ا 6و شتبكا عصتبی; Foody,

Chen et al., 1997; Howald, 1989; )، عصبی بتا هلیتل ماهیتت یهاشبكا  اندکره  جلب خوه با را زیاهی نی  توجا 

 مناستب 4شتد  نظتارت بنتدیطبقا آنها، برای تعمیم توانایی و هامثال از بهر  گیری برای شانیهاتیقابل و غیر پارامفریک

 (.Mannan et al, 1998; Kavzoglu & Mather, 2004) شوندیم قلمداه

ژزومورفولوژی و کاربری اراضی، مطالعاتی صتورت گرففتا استت  تحلیل تغییراتهر  ازهورسنج هر زمینا کاربره 

 ایتران پلایاهتای متوره ( هر7661کرینستلی ا جالب و ماصل گ ارش با توانیم: باشندیمکا برخی از آنها با شرح زیر 

 چهتل از هر بی  هوایی یهاعكس از اسفااه ، گ ارشاین    هر  استشد اسفااه  هورسنجی علم از هر آن کا کره اشار 

هر  .باشتدیمت یاایناح مقیاس با هر مطالعاتی هورسنجی و ففوژزولوژی تكنیک از اسفااه  با ایشان توجا بیانگر پی  سال

منطقتا خورموستی بتا ایتن  ژزومورفولوژیتک و اراضی کاربری هر مطالعا تغییرات( 7693تحقیقی قنواتی و همكاران ا

 هاختل هر ستواحل و کنتار هر ،تغییترات نیتتر یب هارای نقاط ،6116 تا 7887 یاماهوار  تصاویر نفیجا رسیدند کا هر

بیشفرین تغییترات ایجتاه شتد   قرار هارند  خور خوه هاخل هر و موسی خور ههانا هر کا ج ایری و هامرهاب و هاباتلاق

 همچنتینقترار هاره   هرصتد 66-61بتا شتدت تغییترات ، هر طبقتا کیلومفر مربتع 16/6631 با مساحت نی  هر منطقا 

 6116 تتا 7887 یهاستال طتی خمینتی امام و بندر ماهشهر ساحلی شهرهای اراضی یهایکاربر هر شد  ایجاه تغییرات

طتاپورفره و همكتاران ع .استت بنتدری تأسیستات و وسازها ساخت مذکور و شهرهای فی یكی توسعة از ناشی میلاهی

از روش مورفتوژنیكی استفااه  کرهنتد   ،تهرانژزومورفولوژیكی اسفان  یهاابانیب بندیطبقاتعری  و  منظوربا(، 7696ا

نتد  را اصلاح و احیانتاً بازستازی کرهمحدوه  عوارض  ،ETM+6لندست سنجند   یاماهوار ز تصاویر با اسفااه  اسپس 

ژزومورفولتوژیكی استفان هر مرزهتای غربتی و جنتوب غربتی آن بیشتفر بتوه  و  یهتاابانیبکا توسعا نفایج نشان هاه 

شتایان  هرصد از مساحت کل اسفان استت  18/73گیرند  هكفار محاسبا شد  است کا هربر  618664مساحت کل آنها 

از متدل رقتومی ی منطقا مرنجتاب از پارامفرهتای مورفومفریتک حاصتل هالندفرم بندیطبقا( برای 7687و همكاران ا

روش ارازا شد  توانستفا استت بتا نشان هاه کا  تحقیقاسفااه  کرهند  نفایج  حداکثر احفمالو روش  3SRTM ارتااعی

کتا پلایتا و مختروط افكنتا و  یاگونتاکنتد، بتا  بنتدیطبقارا  هالندفرم ،16/1 یهرصد و شاخص کاپا 97هقت کلی 

    رهیگیمکمفرین مساحت را هر منطقا هر بر  ،بیشفرین گسفرش را هاره و برخان یاماسا یهاتپا

                                                           
1 Minimum Distance 

2 Mahalanobis Distance 

3 Neural Net 

4 Supervised Classification 

5 Enhanced Thematic Mapper Plus 

6 Shuttle Radar Topography Mission 
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  DeFries & Townshed توست  احفمتال حتداکثر روش بتا جهتانی مقیاس هر زمین سطح پوش  بندیطبقا اولین

  بتدین مطالعتا کترهتغییرات کاربری اراضی هر ناحیا ایكفیالی ترکیتا را ( 7899ا Sunar( انجام شد  هر تحقیقی 7884ا

تصتاویر، تاریتق همپوشتانی  یهتاروشاز ، 7886و  7894 یهاستالمربتتوط بتتا  7TM ستنجند  یهاهاه از منظور 

 یهامؤلاتاکتا تحلیتل  استفااه  کتره  نفتایج نشتان هاه، بندیطبقااصلی و مقایسا پتس از  یهامؤلااتصاویر و تحلیل 

 انجتام چتین هر زاییبیابتان متوره هر تحقیقاتی( 6114اYang   ههندیمارازا تصاویر نفایج بهفری را  بندیطبقااصلی و 

 کتا چگونتا شوه مشخص تا شد بررسی زمانی مخفل  هور  هو طول هر زمین کاربری تغییرات این تحقیقات، هر هاهند 

 و آب وضتعیت هتاآنبگتذاره   ریتتأث زمتین شتكل واحدهای تغییر بر روی تواندیم زمین کاربری مدیریفی یهاتیفعال

هر تحقیقتی بتا ( 7684آرخی ا .کرهند مطرح محیطی مشكلات هیگر و زمین هلیل تخریب را منطقا خشک و گرم هوایی

   بتدین منظتور ازپرهاختت ستالا 66 زمتانی هور  طتی هر آبتدانان منطقا اراضی کاربری-پوش  آشكارسازی تغییرات

 فاصتلا هر هاه نشان تغییرات حاصل از آشكارسازی نفایج  شد اسفااه  لندست ماهوار  TM و  ETM+ سنجند  تصاویر

ختوب بوهنتد  اکبتری و همكتاران  و مفوست  پوشت  مرتعتی بتا اراضی کاهشی روند شاهد ،7698تا  7634 یهاسال

 ضتریب بتا احفمتال حتداکثر با این نفیجا رستیدند کتا روشنیشابور  منطقا اراضی کاربری تغییرات پای  هر( 7684ا

 ایتته بترای بیشتفری هقتت پشتفیبان، برهار ماشین و فاصلا حداقل یهاروشنسبت با   68/96و هقت کلی  %18 کاپای

 پتس روش مقایستا بتا همچنین نفایج حاصل از آشكارسازی تغییرات .هاره یاماهوار با تصاویر  ارضی کاربری ینقشا

 احتداث تتأثیر منطقتا تحتت باغتات گستفرش شتور، و بایر اراضی کشت زیر سطح نشان هاه کا اف ای  بندیطبقا از

 .استت هر منطقتا رختداه  تغییرات ترینمهم از تحقیق هور  سال 61 طی هر شهری محدوه  اف ای  و بالاهست سدهای

متاهوار  هر  یهتاهاه نظارت شتد   بندیطبقا یهافمیالگوربررسی تأثیر باند حرارتی و  با( 7686جعاری و همكاران ا

 هو هتر هر بنتدیطبقا از حاصتل کاپتای هقتت بیشفرینپرهاخفند  بر اساس نفایج،  کاربری اراضی کاشان یهانقشاتهیا 

 4 افت ای  موجتب حرارتتی بانتد بدست آمد، همچنتین استفااه  از هرصد 67/96و  ETM، 64/93+و  TMسنجند  

 ستیلابی، هشتت رستی، هشتت یهتاکلاس متوره هر هقتت اف ای  بیشفرین و شد  سنجند  هر هر هو کاپا هقت هرصد

 مكتانی-بررستی و تحلیتل تغییترات زمتانی حاضتر، پتووه  اصتلی هدف .هاه رخ شور پ  کره  اراضی و کوهسفان

 از استت کتا بتدین منظتورارهکتان -یت ه هشتت بخشی از  زاییبیابانهر ی ژزومورفولوژی و کاربری اراضی هالندفرم

    اسفااه  شداحفمال حداکثر  از الگوریفم و سال آماری 61طی  لندست تصاویر سنجند 

 

 

                                                           
1 Thematic Mapper 
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 هاروشواد و م -1

 منطقه مورد مطالعه -1-7

ست کا از نظر مخفصات جغرافیایی هر عترض جغرافیتایی اارهکان -منطقا موره مطالعا بخشی از حوضا هشت ی ه

هرجتا  ″04  ′27 °54هرجتا تتا  ″37  ′40 °53هرجا شمالی و طتول جغرافیتایی  ″20  ′13 °32هرجا تا  16″  47′ 31°

این محدوه  طبتق آخترین تقستیمات سیاستی شتامل بخت  است    68هر زون   UTM سفمیسشرقی قرار هاره و هر 

 ( 7اشكل  باشدیممرک ی و بخ  خضرآباه از شهرسفان صدوق اسفان ی ه 

 

 
 موقعیت منطقه مورد مطالعه .7شکل 

 

هرجتا ستانفیگراه و مفوست   74/76ستال آمتاری،  61مفوس  حداقل هما بر اساس ایسفگا  ستینوپفیک یت ه طتی 

میلیمفر است  جهت غالب بتاه هر شت   69/34  میانگین سالانا بارندگی نی  باشدیمهرجا سانفیگراه  1/63حداکثر هما  

هومتارتون  بنتدیطبقاجنوب شرقی استت  بتر استاس ما  اول سال، شمال غربی و هر چهار ما  از سال اآبان تا بهمن( 

 یهاتابستفانکتا هارای  شتوهیمتمحسوب  64/6آب و هوای این منطقا ج و اقلیم خشک و بیابانی با ضریب خشكی 

کیلومفرمربتع استت  ایتن منطقتا یتک  77/7636مساحت منطقا متوره مطالعتا   باشدیمسره  نسبفاً یهازمسفان گرم و

قسمت با سمت مرک  شتامل هو تیتا اصتلی  نیتریرونیبوژی واقع هر مناطق بیابانی است کا از ژزومورفول اندازچشم

هشت سر است  این هشت از شمال با چالا عقدا و از جنوب با کاا بهتاهران منفهتی شتد   -6کوهسفان  -7ناهمواری 

جنتوب شترق ایتن -غتربخرانق از شمال و شمال شرق با جهت شمال  یهاکو است  هو رشفا شیرکو  از جنوب و 

مفتر، حتداکثر  7711ارتاتاعی، حتداقل ارتاتا    بنتدیطبقا  هر محدوه  موره مطالعا بر اساس اندکره هشت را احاطا 

مفتر و شتیب  7611تتا  7711  یهامحتدوه مفر است  هر این محدوه  بیشتفرین گستفرش ارتاتاعی، هر  6161ارتاا  
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هرصد برآوره شد  شیب عمومی منطقا با ستمت شترق و شتمال شترق  6تا  1غالب منطقا موره مطالعا هر محدوه   

    باشدیم

 آنالیزهای نرم افزاری -1-1

 و نیتاز متوره یهتاهاه  جمتع آوری و با مطالعا است  هر ابفدا اقدام تحلیلی-پیمایشی پووه  این هر تحقیق روش

و  TMهتای  ستنجند  تصتاویر از شتد، بتدین منظتور افت اری نرم هر محی  هاه  پایگا  ایجاه منظوربا آن ایاول پرهازش

OLI7   ماهوارLandsat توپتوگرافی  یهانقشتا(  همچنین از 7اجدول  اسفااه  شد 6173و  7891 یهاسالبا  مربوط

(، تصتتاویر گوگتتل ارث، مشتتاهدات میتتدانی بتترای 7616، نقشتتا ژزومورفولتتوژی ااخفصاصتتی و همكتتاران، 7:61111

 و تهیا نقاط تعلیمی اسفااه  شد  ی منطقاهالندفرمشناسایی 

 

 مورد استفاده Landsatمشخصات تصاویر ماهواره  .7جدول 

 جندهسنماهواره/
تفکیک 

 رادیومتریک

تفکیک مکانی 

باندهای 

 حرارتی

 یمکان کیتفک

 و یمرئ یباندها

و  کیقرمز نزد مادون

 یانیم

تفکیک پن 

 کروماتیک
 گذر/ردیف

 تاریخ تصویر برداری

 میلادی شمسی

 /6لندست 
TM 

 /9لندست 
OLI/TIRS 

 بیت 9

 بیت 73

 مفر 761*761

 مفر 711*711

 مفر 61*61

 مفر 61*61

 نداره

 مفر 76*76

 

38/736 

7/6/7633 

7/6/7686 

7891/6/66 

6173/6/67 

 (/https://earthexplorer.usgs.govامنبع 
 

کتاربری اراضتی و تهیتا نقشتا  گرففنتد  جهتتقترار  تحلیتل متوره اطلاعتات استفخراج هدف با هاهاه  این سپس

این مرحلتا جهتت  یهااففایاسفااه  شد   حداکثر احفمال شد  نظارت بندیطبقا از الگوریفمژزومورفولوژی ی هالندفرم

 9و نقشا کتاربری اراضتی هر کلاس  76هر  هالندفرمتعلیمی، کنفرل شدند  سپس نقشا  یهانمونااعفبارسنجی از طریق 

 یهانقشتا ایتته تصتاویر، پترهازش منظوربتاپتووه   ایتن هر و بعنوان خروجی تحقیق معرفتی گرهیتد  تهیاکلاس 

 ENVI 5/3 ArcGIS 10/4/1و تج یا و تحلیل تغییرات آنهتا از نترم اف ارهتای و کاربری اراضی  هالندفرم بندیطبقا

 ( 6شكل ا باشندیمانجام تحقیق با شرح زیر اسفااه  شد  مراحل  Excel 2013و 

                                                           
1 Operational Land Imager 
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 فلوچارت مراحل انجام تحقیق .1 شکل

 

 یاماهواره تصاویر سازی آماده و پردازش پیش -1-1-7

 بتر بعتدی تمتامی مناستبات کا چرا است؛ تصاویر پرهازش مراحل هر مهمفرین از یكی ،هاهاه  پرهازش پی  مرحلا

 نتو  چتون مخفلاتی عوامتل بتا عملیات بسفا این انجام نحو  و   نو رهیگیم انجام مرحلا این هر تولیدی اساس تصویر

، ENVI 5/3بوه  هر این پووه  ابفدا بروی تصاویر، هر نترم افت ار  خواهد مفغیر تحقیق، هدف و اسفااه  موره یهاهاه 

انجتام شتد، بتا ایتن الگتوریفم تصتویر راهیتانس بتا  7تصحیح راهیومفری و سپس تصحیح اتمساری با الگوریفم فل 

 و ههتدیمت را پوشت  میكرومفر 1 تا گسفر  مرزی از را ییهاموج   همچنین این الگوریفم، طولشوهیم رفلكفنس تبدیل

 هر هتم و قتازم هندستا هیتد هر هم را تصویر تواندیم مدل   اینکندیم کار فراطیای و طیای چند تصاویر بر روی بیشفر

 (   7686اصاری و همكاران،  کند تصحیح تاثیرات اتمساری لحاظ از مایل هید هندسا

  یاماهواره تصاویر بندیطبقه -1-1-1

 و منطقتا از شناخت با مخفل  یهاکلاس از نیاز موره تعلیمی یهانمونا نظارت شد ، انفخاب بندیطبقابرای انجام 

 صتورت لندستت متاهوار  تصتاویر 6RGBرنگتی  تصتویر یهاكسلیپ 6DNبر مبنای  و جانبی اطلاعات از اسفااه  با

                                                           
1 FLAASH 

2 Digital Number 

3 Red Green Blue 
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بتوه   تعلیمتی یهانمونتابهینتا  انفختاب و نظر موره یهاکلاس شناسایی جهت صرفاً این تصویر رنگی، گرفت  انفخاب

 از استفااه  با تصاهفی طور با تعلیمی نمونا تعداه مناسبی طبقا هر سهم فراخور با مطالعا موره منطقا هر منظور این برای

 ضتمن شتد ستعی تعلیمتی یهانمونا انفخاب شدند  هر انفخاب تصویر رنگی و ارث گوگل تصویر میدانی، یهایبررس

بتا منتابع و نقشتا هستفی  توجا باشد  با برخورهار نی  خوبی پراکن  از باشد، نظر موره برای طبقات خوبی معرف اینكا

تهیتا شتد  از (، نقشتا کتاربری اراضتی 7616اخفصاصتی و همكتاران، میدانی ا موجوه منطقا و بازهید ژزومورفولوژی

 9لنتدفرم ژزومورفولتوژی و  76ارث، هر ایتن نقشتا  و گوگل یاماهوار تصویر  سازمان منابع طبیعی ی ه و با اسفااه  از

 حتداکثر احفمتال هر این پتووه  از الگتوریفم کلاس کاربری اراضی هر منطقا مشخص و رقومی و با روزرسانی شد 

  تصاویر اسفااه  شد  بندیطبقا منظوربا

حتداکثر  شتد ، روش نظتارت بنتدیطبقا یهتاروش میان : ازحداکثر احفمال روش با یاماهوار  تصاویر بندیبقاط

 متذکور روش هر  (Lu et al., 2004ا استت شتد  شناخفا هاروش اسفااه  ترین پر و نیترقیهقعنوان  با تاکنون احفمال

آموزشتی  یهتاکلاس یهانمونتا حقیقتت هسفند  هر نرمال پراکن  هارای آموزشی مناطق یهماکا  است این بر فرض

 از بستیاری تغییترات تتا اسفااه  شتوه یتر یب یهانمونا تعداه از باید امكان حد تا بنابراین باشند، کلاس آن معرف باید

تعلیمتی هر  یهانمونتابنابراین شرط توزیع نرمال و تصاهفی بوهن  گیره  قرار پیوسفا یگسفر  این هر طیای یهایوگیو

 (   7694افاطمی و رضایی،  اهمیت خاصی هاره حداکثر احفمالروش 

 مخفلت  یهاد یتپدغیر یكنواخفی  با علت آنها هر کا است ییهانقشااسفااه   تصاویر موره بندیطبقا نفایج حاصل

 یهتاکلاس بتا نامفجتانسو  پراکند  یهاكسلیپ هارای ،هابازتاب با آنها از کدام حساسیت هر همچنین و زمین سطح هر

 هانتا حالتت رفتع وضتوح بیشتفر و با و مطلوب شد  بندیطبقا تصویر آورهن بدست منظوربا کا باشدیم شد  شناخفا

 اسفااه  شد  6×6هر انداز   medianفلالی از فیلفر 

 شده بندیطبقه یهانقشه دقت ارزیابی -1-1-9

از  نمونتا نتواحی شتامل حقیقت هر آموزشی   مناطقباشدیم آزمایشی مناطق یا زمینی با اطلاعات هر این مرحلا نیاز

 :7686اآرختی، گرهنتدیمت ارث تهیتا گوگتل تصاویر و میدانی بازهیدهای طریق از معمولاً کا باشدیم نظر طبقات موره

 بتا شد  بندیطبقا یهانقشا از یک هر هاهن قطع با مخفل ، یهاروش با شد  بندیطبقا یهانقشا صحت (  ارزیابی66

 ( .Lu et al, 2004ا رهیگیمانجام  6کاپا ضریب و  7کل هقت از زمینی واقعیت نقشا

 قترار بنتدیطبقا متاتریس اصتلی محتور اهر اندشد  بندیطبقا هرست کا ییهاكسلیپ مجمو  نسبت از کلی هقت

         :شوهبیان می (7ا هقت کلی با رابطا .آمد با هست شد  بندیطبقا یهاكسلیپ کل هارند( با

                                                           
1 Overall accuracy 

2 Kappa Coefficient 
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OA ،هقت کلیiiP جمو  عناصر قطر اصلی ماتریس خطتا،مN  آزمایشتی ایوستای و  یهاكستلیپتعتداه

 هرستت و ناهرستت یهاشتاخص همتا بایتد لنتدفرم، نقشتا نمتوهن نهتایی بترای اینكا با توجا (   با7686همكاران، 

رابطتا  بتا ، این شاخصشوهیمشوه از شاخص کاپا اسفااه   هاه  برازش معفبر آماری چند شاخص یا و یک با بندیطبقا

باشد هرصد هماهنگی بسیار خوب استت و اگتر ایتن  7اگر مقدار کاپا برابر  ( Congalton, 1991ابیان هست  قابل (6ا
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i, ،بنتدیطبقا ماتریس رهی  تعداه n کاپا، شاخص Kرابطا، این هر im
ستفون  و رهیت  هر مشتاهدات تعتداه 

iG لنتدفرم(، هر برای رهی  رهی  امجمو  هر مشاهدات مجمو iC ماتریس(، اصلی امحور
 مشتاهدات مجمتو  

 .  بندیطبقا ماتریس مشاهدات کل مجمو  Nلندفرم(، هر برای سفون سفون امجمو  هر

 7تغییرات آشکارسازی -1-1-4

استفااه   "6بنتدیطبقا پتس از"مقایستا  ی بیابتانی از روشهالندفرمآشكارسازی تغییرات  منظورباهر این پووه  

 تعیتین امكتان روش ایتن از استفااه  با هست یافت  نی  منطقا "با -از"تغییرات  اطلاعات با توانیم روش، شد  هر این

 هاره   وجوه هیگر کلاس با نسبت کلاس هر هر تغییرات رخداه 

  و بحث نتایج -9

 ذکورکتاربری اراضتی مت یهتاکلاسمنطقتا مشتخص شتد   کلاس کاربری اراضتی هر 9با توجا با منابع موجوه، 

، منتاطق یاماستا یهاتپتاهستت کاشتت، اراضتی شتور و نمتک زار،  یهتاجنگلعبارتند از: اراضی زراعی و بتاغی، 

هرصتد، اراضتی بتدون  66-61هرصد، مراتع نیما مفراکم با تاج پوش   6-66پوش   مسكونی، مراتع کم تراکم با تاج

بتا توجتا بتا بازهیتدهای میتدانی، منتابع موجتوه و نقشتا هستفی همچنتین   گیاهی و بیترون زهگتی ستنگی  پوش

ی منطقتا هالنتدفرمک (، نستبت بتا شتناخت و تاكیت7616ارهکان ااخفصاصی و همكاران، -ژزومورفولوژی هشت ی ه

 .(7616اخفصاصی و همكاران، است اذکر شد   6لندفرم هر جدول  یهاکلاسمشخصات   دام گرهیداق

                                                           
1 Change Detection 

2 Post Classification 
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 مختلف در منطقه مورد مطالعه هایکلاسویژگی  .1جدول 
 هایژگیو کلاس طبقه

 مخروط افكنا 7

مفر از سطح هریا قرار  6161تا  7611باهب نی با منشاء آبرففی هر محدوه  ارتااعی  یها  یوارهر منطقا 

مفعده  یهاآبراهاهارند، بخشی از مخروط افكنا ها هر زیر عناصر آبرففی هشت سرهای لخت هفن شدند، 

 توام با پوش  قلو  سنگی تا سنگری   پوش  سطحی آنهاست 

 هشت سر لخت 6

 یهاآبرفتجانبی، وجوه  یهاتراسهر این لندفرم توام با  هاآبراهابهم پیوسفا مناره و  یهاشبكاوجوه 

هرصد با تراکم بیشفر هر مسیر  61، انبوهی پوش  گیاهی هاآبراهامدور هر  یهاسنگهانا هرشت و قلو  

 این هشت سر هر منطقا لست  یهایوگیواز  هاآبراها

 هشت رسی 6

ی موجوه هر هشت سرپوشید  هسفند  هر غالب هالندفرمبا اصطلاح محلی، اراضی هقی بسفر اصلی سایر 

نقاط این لندفرم، آثار فرسای  باهی بدلیل وجوه خا  ری هانا، با صورت پوسفا پوسفا شدن و شلجمی 

 رأس آنها با سمت شمال غرب است  عموماً است کا شكل بر سطح خا  

 هشت سر پوشید  4

شمال غربی با عنوان زهك  هشت سرهای  -شت سر پوشید  منطقا با شیب عمومی جنوب شرقیه

ی مفنو  هالندفرمجنوبی و بالعكس هارند  ظهور -کا اغلب شیب شمالی کنندیماپانداژ و لخت عمل 

 فرسای  آبی و باهی با ویو  باه هر آن 

 اینسلبرگ 6
شیب ناگهانی هر هشت سر لخت هر غرب منطقا وجوه  مناره کا با صورت شكسفگی و یا تغییر یهاقلا

 هارند 

 هشت سر اپانداژ 3

هرصد هر حد واس  هشت سر لخت و پوشید  هید   7-6هموار هسفند کا با شیب ملایم  نسبفاًسطوحی 

رسوب کره  و باعث  هالیمسهرشت هر بسفر  نسبفاً   با کاه  شیب و سرعت جریان، ذرات شوندیم

با نام اوزد هر این واحد کا هر اصطلاح  یاآبراهامفعده  یهاشبكا  تشكیل شوندیمر تغییر هازمی بسف

  شوهیمپخ  آب نی  گافا 

 کلوت 1

 یهایبرجسفگباهی موجب -ری هانا و هارای املاح، فرسای  توام آبی یهاخا هر منطقا رسفاق بر سطح 

کانال  یهایفرورففگمفر شد  کا با آنها هر اصطلاح کلوت اکلوتک( و با  7گنبدی شكل با ارتاا  مفوس  

  امفداه آنها اغلب نشان ههند  جهت باههای فرسایند  از شمال غرب با شوهیممانند آن یارهانگ گافا 

 جنوب شرق است 

9 

 ارگ

منطقا موره مطالعا، بخ  شمال غربی ارگ ی ه است کا از مرفولوژی عمومی نامنظمی برخورهارند و با  برخان

هر جهت منای و با سمت راست اشرق و جنوب شرق( هر حال تكامل است  هر  یاخوشاشكل سیلک 

حال ی ه کاسفا شد  و جوانفرین و هر عین  یاماسا یهاتپاشمال غربی از قدمت -امفداه جنوب شرقی

طولی و برخانوزید و  یهاتپا  هر این مناطق شوهیمآنها هر محدوه  حجت آباه و رسفاق ملاحظا  نیترفعال

 یاماسا یهاتپاو نبكا نی  هر کنار اشكال  یاماسا  *اشكال تراکمی هیگر مثل پیكان شوهیمبرخان هید  

  شوهیمهیگر هید  

8 
 یهاتپا

 طولی

 برخانوزید 71
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 1ادامه جدول 
 هایژگیو کلاس طبقه

 تپا ماهورها 77

جنوب شرق هر حد فاصل هشت سر اپانداژ -مفر، هر امفداه شمال غرب 661با ارتاا  کمفر از  ییهاتپا

آنها تپا حاجی آباه رسفاق هست کا با پوش  غالب قلو  سنگ تا  نیترمرتاع، اندد یپوشو 

 با صورت رگ ظاهر شد  است  یا  یسنگر

 مرتاع یهاکو  76

ارتااعاتی شامل تشكیلات هوران م وزوزیک، رخسار  گرانیت و گرانوهیوریت شیرکو  هسفند کا با 

صورت بیرون زهگی هر جنوب، جنوب غرب و غرب منطقا و ارتااعات خون ا نی  هر شمال شرق 

  شوندیممنطقا مشاهد  

 گنبد نمكی 76

پالئوژن شامل تشكیلات نمكی با ضخامت زیاه  یهاسنگهر حوالی تاقدیس حاجی آباه رسفاق، 

با سمت جنوب شرق با صورت گنبدهای نمكی ظاهر شد   هاقسمترخنمون هاره و هر بعضی از 

 است 

 سبخا 74

عدسی شكلی با صورت  یهاسار هر هشت سر پوشید  و بویو  هر حد فاصل حاجی آباه تا ارهکان، 

نئوژن هوران سوم  یهایناهموارموقت شور  زار با منشاء تكفونیكی هسفند کا اغلب معلول  یهاچالا

  این اراضی هر حاجی آباه با هلیل فراوانی نمک سدیم هار و بلورهای گچ، هر مقابل باشندیم

دوه  مح یاماسا یهاتپافرسای  باهی بسیار حساس و ناپایدار است و هر حال حاضر نی  هر تشكیل 

  کندیمثری ایاا جت آباه و اللا آباه نق  مؤح

76 
 یاماسا یهاتپا

 موجدار

هر مناطق برهاشت با آبرفت ری هانا، اشكالی فاقد ریپل مار   یگاه  اندد یپوشج یی از هشت سر 

: هر محدوه  بندرآباه و میمونا ی ه و هر شوهیممشخص و با عناصر شن مفوس  تا ماسا هرشت هید  

  شوندیمن هیكی ایسفگا  تثبیت ماسا شهید بهجت حقیقی مشاهد  

 

 یاماستاتر مانند نبكا و پیكتان لازم با ذکر است کا هر ارگ موجوه هر منطقا، اشكال تراکمی باهی هر ابعاه کوچک

 یهاستالولی چتون هر منطقتا متوره نظتر هر  شوندیمی هید  طول یهاتپای برخان، برخانوزید و هالندفرمنی  هر کنار 

بتا هلیتل  یاماساطیای تصاویر، نبكا و پیكان  بندیطبقاروان، تاغكاری شد  است؛ هر  یهاماساتثبیت  منظورباگذشفا 

ایتن  طتورکلیبتاطولی تاغكاری شد  قابل تاكیک نبوهند و بنابراین  یهاتپاماهیت طیای مشابا با برخان، برخانوزید و 

 ( 6شكل شد الندفرم ژزومورفولوژی هر منطقا مشخص  76تر هر کلاس ارگ قرار گرففند و  اشكال تراکمی کوچک
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 ب: نبکا ج: تپه ماهورها د: گنبد نمکی برخانی منطقه مورد مطالعه: الف: هالندفرماز  اینمونه .9شکل 

 

 7891بتا ستال  ژزومورفولوژی و کاربری اراضی مربتوط یهانقشابا اسفااه  از روش حداکثر احفمال بدین ترتیب 

    (6و  4شكل شدند اتهیا  6173و 

 

 
 1176ب(  7311الف(  حداکثر احتمال با الگوریتم تصاویر بندیطبقهولوژی حاصل از ژئومورف هاینقشه .4 شکل
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ب(  7311الف(  حداکثر احتمالبا الگوریتم تصاویر  بندیطبقهکاربری اراضی حاصل از  هاینقشه .5 شکل

1176 
 

و  6اجتدول  نشتان هاه و کاربری اراضی هالندفرم بندیطبقابرای نفایج حاصل از ارزیابی هقت کلی و ضریب کاپا 

 ی ژزومورفیتک و کتاربری اراضتی عملكتره مناستبی هارههالنتدفرم بنتدیطبقاجهت  حداکثر احفمالکا الگوریفم  (4

بتا  7891نستبت بتا ستال  6173ی ژزومورفیک هر سال هالندفرم بندیطبقانفایج نشان هاه کا این الگوریفم هر چنانچا 

بتا هقتت  6173نستبت بتا ستال  7891کاربری اراضی هر سال   بندیطبقاو هر  98/1و ضریب کاپا  66/86هقت کلی 

 هقت بالاتری هاشت  86/1و ضریب کاپا  66/86کلی 

 

 1176و  7311ی ژئومورفیک در تصویر هالندفرم بندیطبقهدر  حداکثر احتمالقت الگوریتم ارزیابی د .9جدول 
 ضریب کاپا دقت کل )درصد( حداکثر احتمالالگوریتم 

 7891سال 

 6173سال 

61/87 

66/86 

91/1 

98/1 

 

 1176و  7311کاربری اراضی در تصویر  بندیطبقهدر  حداکثر احتمالارزیابی دقت الگوریتم  .4جدول 
 ضریب کاپا دقت کل )درصد( حداکثر احتمالالگوریتم 

 7891سال 

 6173سال 

66/86 

91/99 

86/1 

96/1 
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تغییترات  6استفااه  شتد  جتدول  بنتدیطبقابررسی ماهیت تغییترات از روش مقایستا پتس از  منظوربا هرنهایت

تغییترات  آشكارستازی 3شتكل  همچنین و 6173و  7891هو سال  هر بر حسب مساحت و هرصد هالندفرم یهاکلاس

 .ههدیم نشان را سال آماری 61طی  ی ژزومورفیک راهالندفرم
 

 7311-1176ی ژئومورفولوژی در دوره هالندفرمتغییرات مساحت )هکتار و درصد(  .5جدول 

 6173مساحت  7891مساحت   

روند تغییرات مساحت 

 از سال هالندفرم

 6173تا  7891

  هرصد هكفار هرصد هكفار کلاس طبقا

7 

6 

6 

4 

6 

3 

1 

9 

8 

71 

77 

76 

76 

74 

76 

 کلوت

 برخان

 هشت رسی

 گنبد نمكی

 موجدار یاماسا یهاتپا

 هشت سر پوشید 

 طولی یهاتپا

 برخانوزید

 هشت سر اپانداژ

 هشت سر لخت

 اینسلبرگ

 مرتاع یهاکو 

 تپا ماهورها

 سبخا

 مخروط افكنا

/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/

/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/

/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/

38/4787
/
/

/

/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/9
/
/
/

 منای

 منای

 منای

 مثبت

 مثبت

 مثبت

 منای

 منای

 مثبت

 مثبت

 مثبت

 مثبت

 منای

 منای

 منای

 //  جمع کل

 

 هشتت ستر آپانتداژ کلاس 6173و  7891هر  سال  غالب کلاس ههدیمنشان  3و شكل  مذکور همانطورکا جدول

قترار هاره  7891هرصد از کل منطقا هر رتبا بعدی بیشفرین مستاحت هر ستال  69/71است  سپس تپا ماهورها با  بوه 

هرصتد  71/1کلتاس برختان بتا  7891ستال  هاشفا استت  هر 6173سال هرصد تا  69/77روند ن ولی این لندفرم ولی 

لتازم طی کره  استت   6173هرصد هر سال  77/1کمفرین مساحت را با خوه اخفصاص هاه  است و روند ن ولی را با 

و اینستلبرگ  یی ماننتد گنبتد نمكتی،هالندفرمات تاكیک و تحلیل تغییر ههدیماین تحقیق نشان نفایج با ذکر است کا 
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ستال  61با روش الگتوریفم حتداکثر شتباهت و طتی  اندشد زمانی طولانی مدت ایجاه  یهاباز کا هر مرتاع  یهاکو 

سال آماری هارای روند صعوهی بوهنتد و ایتن بتدلیل  61زیرا بر اساس  نفایج طی  ،آماری با راحفی امكان پذیر نیست

ایتن  یهاكستلیپری را بتا ایتن الگتوریفم جتایگ ین بیشتف یهاكستلیپشباهت انعكاسات طیای مجاور آنهاست کتا 

هر  یاماستا یهاتپتایی مانند اشكال مخفلت  هالندفرمبر اساس نفایج، تاكیک و تحلیل تغییرات  ولی اندکره  هالندفرم

  سال با روش الگوریفم حداکثر شباهت امكان پذیر بوه 61هور  زمانی کوتا  مدت 

 

 
 7311-1176 هایسالطی  حداکثر احتمالی ژئومورفولوژی با الگوریتم هالندفرمتغییرات درصد : 6شکل 

 

 نشتان (1و شتكل  3اجتدول  بر حسب مساحت و هرصد سال آماری 61کاربری اراضی طی  یهاکلاستغییرات 

 است کا حفی بتا کتاه  بوه  هرصد 6-66تاج پوش   -مراتع کم تراکم کلاس 7891هر  سال  غالب کا کلاس ههدیم

، همچنان کلتاس غالتب هر ایتن ستال هستت  ستپس اراضتی شتور و نمكت ار بتا 6173مساحت این کلاس هر سال 

 74/7قترار هاره ولتی رونتد ن ولتی تتا  7891هكفار از کل منطقا هر رتبا بعدی بیشفرین مساحت هر سال  36/22312

کمفترین مستاحت را بتا ختوه هرصتد  43/1کلاس مناطق شهری بتا  7891سال  هاشفا است  هر 6173هرصد هر سال 

 یهتاجنگلنی   با احتداث  6 کلاسهاشفا است   6173هرصدی را تا سال  16/6اخفصاص هاه  است و رشد صعوهی 

    ههدیمسال نشان  61هرصدی را طی  63/76بیابان زهایی، رشد  منظورباهست کاشت 
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 1176-7311تغییرات مساحت )هکتار و درصد( کاربری اراضی در دوره  .6جدول 

 1176مساحت  7311مساحت   

روند تغییرات مساحت 

کاربری اراضی از 

 سال

 1176تا  7311

  درصد هکتار درصد هکتار کلاس طبقه

7 

6 

6 

4 

6 

3 

1 

9 

 اراضی زراعی و باغات

 هرصد 6-66تاج پوش   -مراتع کم تراکم

 هست کاشت یهاجنگل

 66-61تتتاج پوشتت   -مراتتتع نیمتتا مفتتراکم

 هرصد

بدون پوش  گیتاهی و بیترون زهگتی اراضی 

 سنگی

 اراضی شور و نمك ار

 یاماسا یهاتپا

 مناطق شهری

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

 مثبت

 منای

 مثبت

 منای

 مثبت

 منای

 منای

 مثبت

 //  جمع کل

 

 
 7311-1176 هایسالطی  حداکثر احتمالتغییرات کاربری اراضی با الگوریتم  .1شکل 
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 جمع بندی -4

 و بررستی شناسایی مخفل ، یهازمان هر هورسنجی یهاهاه وسیع  هاهن پوش  بوهن و تكراری ویوگی از اسفااه  

 یهتاروش همچنتین  کنتدیمرا امكان پذیر  زاییبیابانمناطق بیابانی و آشكارسازی تغییرات  هر پویا و مفغیر یهاد یپد

 .استت شتد  هاه  توستعا ازهورستنج  هر زمین سطح تحولات و تغییرات و کش  آشكارسازی جهت مخفلای رقومی

جهتت  حتداکثر احفمتالنظارت شد  با الگتوریفم  بندیطبقاروش  و طیای چند هاه  سری از هر این پووه  با اسفااه 

 پرهاخفتا شتد  نفتایج زاییبیابتانهر آنهتا  ی ژزومورفیک و کاربری اراضی منطقا و بررسی تغییراتهالندفرمتهیا نقشا 

بتا  ایجنفتاین ی منطقا موره مطالعا است؛ هالندفرممناسب  بندیطبقار ه حداکثر احفمالحاصل، بیانگر کارایی الگوریفم 

( مطابقت هاره کا کارایی و هقتت ایتن الگتوریفم را 7696(، علوی پنا  ا7699( و نعیمی نظام آباه ا7687نفایج  شایان ا

کتاربری اراضتی  بنتدیطبقارا هر  احفمتال حتداکثر روش محققتان   همچنین اکثرههدیمنشان  هالندفرم بندیطبقاهر 

 (   7698 ،و همكاران نیازی ؛7694و همكاران،  اربیعی هانندیم هاروش سایر با نسبت هقیقی روش

مخفلت  تپتا  یهالنتدفرم هاه کتاو کاربری اراضتی نشتان  هالندفرمهمچنین نفایج حاصل از آشكارسازی تغییرات 

هارای رونتد ن ولتی بوهنتد و  6173تتا ستال  اندگرففارار کا بروی هشت سر پوشید  قو هشت رسی و کلوت  یاماسا

کتاه  یاففتا استت؛  هالنتدفرمکا هر همین محدوه  کا مساحت این  ههدیمنفایج حاصل از کاربری اراضی نی  نشان 

هاشفند، از طرف هیگتر وستعت  6173هرصد تا سال  6هرصد و اراضی زراعی و باغات رشد  16/6مناطق شهری رشد 

افت ای  یاففتا استت  ایتن  6173هكفار هر سال  86/64861با  7891هكفار هر سال  86/813هست کاشت  یهاجنگل

 استت، نشتد  اف وه  بیابانی وسعت اراضی بر تنهاناسال،  61 طی هر موره مطالعا محدوه  هر کا است آن نمایانگر نفایج

همتانطور کتا  ،شتد  استت افت وه  اثر عوامل انستانی بر هایکاربر هیگر بر و شد  اراضی بیابانی کاسفا محدوه  از بلكا

با اراضتی کشتاورزی و غیتر ،  یاماسا یهاتپا( با این نفیجا رسید کا ارگ ی ه بدلیل تغییر کاربری 7696اخفصاصی ا

 بترای کتاربری اراضتی پیشتین مطالعتات چنانكا نفایجمواجا بوه  است   7696تا  7666بین  یهاسالبا رشد منای هر 

 منتاطق وستعت اینستت کتا بیانگرو  نی  با این نفیجا تطابق هاره( 7691و همكاران،  ارهکان امراهی شهر محدوه مانند 

هر محتدوه  شتهر ارهکتان  هیگتر یهتایکتاربر مساحت شاهد اف ای  وکاه  یاففا است  هكفار 731 می ان با بیابانی

ستال هارای رونتد  61اضتی شتور(، طتی همچنین بر اساس پووه  حاضر مشخص شد کا مساحت سبخا اار ند بوه

( نشتان هاه کتا بتا افت ای  تعتداه 7691ن ولی بوه  است، تطابق این نفیجا نی  با نفایج مطالعا میر بتاقری و همكتاران ا

هكفتار از اراضتی  436ارهکان، امكان با زیر کشت برهن اراضی زیاهی فراهم شد  تا حدی کا -حار چا  هر هشت ی ه

ی بیابتانی منطقتا عوامتل طبیعتی تتوأم بتا هالندفرمبنابراین هر تغییرات ؛ اندبره منطقا با زیر کشت شور را نی  ساکنین 

کتا وستعت  ههتدیمتنشان  هالندفرمتغییرات  بندیطبقااین نكفا قابل ذکر هست کا نفایج عوامل انسانی نق  هاشفند  
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 6173فتا استت  هر غترب منطقتا نیت  هر ستال ا اف ای  هكفار افت ای  یافب 6173تا  7891هشت سر پوشید  از سال 

 شاهد اف ای  هشت سر اپانداژ و هشت سر لخت هسفیم    

 6-66تتاج پوشت   -هاه کا مراتع کم تتراکم نشان سال آماری 61کاربری اراضی طی  یهاکلاسهمچنین تغییرات 

روبرو شد  است و با اراضی بدون پوشت  گیتاهی و بیترون زهگتی  6173هكفار تا سال  66/71484با کاه    هرصد

 بنتدیطبقاهر این راسفا بتا مطابقتت بتا نقشتا  ن تغییرات هر شرق منطقا مشخص است سنگی تبدیل شد  است کا ای

اژ و گنبد نمكی بجتای تپتا ماهورهتا پاندهشت سر آ گسفرشهر شرق منطقا، کاه  چشمگیر تپا ماهورها و  هالندفرم

 مشخص است  

 منابع

 یهاتپتامنشتأیابی    7616؛ اخفصاصی، محمدرضا؛ احمدی، حسن؛ باغسفانی، ناصر؛ خلیلی، علی؛ فتی  نیتا، ستاهات

 و مراتع، تهران  هاجنگلارهکان  انفشارات موسسا تحقیقات -هر حوز  هشت ی ه یاماسا

، انفشتارات هانشتگا  زاییبیابتانارزیابی و تهیا نقشتا  یهامدلو  هاروش   7681؛ اخفصاصی، محمدرضا؛ سپهر، عاهل

 ی ه 

عصتبی مصتنوعی   شتبكا یهتاروش از استفااه  با ایلام عباس هشت اراضی کاربری نقشا   تهیا7686 ؛آرخی، صالح

  46-61، 6احفمال  نشریا مرتع هاری  شمار   حداکثر و پشفیبان برهار ماشین

متواه و  یامتاهوار  تصاویر شیءگرای پرهازش با اراضی کاربری-پوش  تغییرات آشكارسازی   7684؛ آرخی، صالح

 جغرافیتایی اطلاعتات امطالعتا متورهی: منطقتا آبتدانان(  فصتلناما Idrisi selvi اف ار نرم از اسفااه  با هاروش

  36-67، 86 شمار  اسپهر( 

 از استفااه  بتا اراضتی کتاربری تغییترات پتای    7686؛ مقدم، ابتراهیماکبری، الها؛ زنگنا اسدی، محمدعلی؛ تقوی 

  48-66، 61فضا، شمار   جغرافیایی آمای  نیشابور  مجلا منطقا آماری تئوری آموزش مخفل  یهاروش

 بندیطبقا هاییفمالگور و حرارتی باند تأثیر بررسی   7686؛ جعاری، مهدی؛ زهفابیان، غلامرضا؛ احسانی، امیرهوشنگ

کتاربری اراضتی کاشتان امطالعتا متورهی: کاشتان(  فصتلناما  یهانقشتاهر تهیا  یاماهوار  یهاهاه  نظارت شد 

  91-16، 7تحقیقات مرتع و بیابان و ایران، شمار  

منتاطق بیابتانی و  مستازلاقالیم خشک و فراخشتک  چاپ هر مجموعتا مقتالات ستمینار بررسی    7617؛ خلیلی، علی

  66-74یت ه، مرکت  تحقیقتات کتویری و بیابانی ایران وابسفا با هانشگا  تهران  صص  -یری ایران کو

 پوشت  اراضتی و کتاربری تغییترات بازیابی و کش    7694؛ حمیدرضا؛ ضیازیان، پروی ؛ محمدی، عباسعلی ربیعی،

  66-78 ،4انسانی، شمار   علوم مدرس جغرافیایی  فصلناما وسیسفم اطلاعات ازهورسنج  کمک با اصاهان شهر
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کنند  حداکثر مشابهت و حداقل فاصلا  بندیطبقا یهاروشمقایسا    7681؛ سایانیان، علیرضا؛ مدنیان، ملیحا الساهات

 منتابع و کشتاورزی فنتون و علوم از میانگین هر تهیا نقشا پوش  اراضی امطالعا مورهی: اسفان اصاهان(  مجلا

  634-666، 61 شمار خا ،  و آب علوم طبیعی،

ی هالنتدفرمنظتارت شتد   بنتدیطبقا   7687؛ شایان، سیاوش؛ یمانی، مجفبی؛ فرج زاه ، منتوچهر؛ احمتدآباهی، علتی

ژزومورفولوژیكی مناطق خشتک بتا استفااه  از پارامفرهتای ژزومورفومفریتک، مطالعتا متورهی: منطقتا مرنجتاب  

  69-78، 6ایران  سال چهارم، شمار   GISو  ازهورسنج 

ستاحلی بتا کمتک  یهتاآببرآوره عمق    7686؛ عبدالرضا؛ آورید ، حمیدرضا؛ همایونی، سعید؛ خ ایی، صاا ،صاری

  6-7، 7فراطیای  نقشا برهاری و اطلاعات مكانی، شمار   ازهورسنج تصاویر 

ی از هیتتدگا  شناستتایی و تاكیتتک منتتاطق بیابتتان   7696؛ عطتتاپورفره، عبتتاس؛ حستتینی، مجیتتد؛ خسروشتتاهی، محمتتد

-616  6  شتمار، پووهشی تحقیقات مرتع و بیابتان ایتران افصلنام  اسفان تهران :مطالعا مورهی، ژزومورفولوژیكی

693  

 هر علوم زمین اعلوم خا (  انفشارات هانشگا  تهران  ازهورسنج کاربره    7696؛ علوی پنا ،  

 آزاه     انفشاراتازهورسنج  مبانی   7694؛ سید باقر؛ رضایی، یوس  فاطمی،

 و ژزومورفولوژیتک تغییرات آشكارسازی   7693؛ قنواتی، ع ت الا؛ ضیازیان فیروزآباهی، پروی ؛ علوی نواه، سیدنظام

  461-476، 6 شمار  مهندسی، شناسی زمین نشریا خورموسی  اراضی RS و GISاز  اسفااه  کاربری با

 مطالعا ژزومورفولوژی و آب و هوای گذشفا اپلایای ایران(، سازمان جغرافیای کشور    7661؛ کرینسلی، هانیل

 منظوربتا ازهورستنج  از استفااه  بتا اراضتی کتاربری پای    7681؛ گیویی اشرف، زهرا؛ سر کارگر ارهکانی، علی

همتای  ملتی ژزوماتیتک  ی ه  چاپ هر مجموعا مقالات  اسفان مروست، هشت مورهی: ، مطالعازاییبیابانارزیابی 

  1-7صص 

بررستی تغییتر کتاربری    7691؛ مراهی، حمیدرضا؛ فاضل پور، محمدرضا؛ صاهقی، حمیدرضا؛ حسینی، زین العابتدین

ایران  شمار   بیابان و مرتع تحقیقات   فصلنامةازهورسنج محدوه  شهر ارهکان با اسفااه  از  زاییبیاباناراضی هر 

7 ،7-76  

 یامتاهوار  تصتاویر از تغییترات شناسایی یهاروش بر مروری   7686؛ عباهی، حمید؛ صاهقی، وحید مقیمی، آرمین؛

ترویجی مهندستی نقشتا بترهاری و اطلاعتات مكتانی، -شئ پایا  نشریا علمی و پیكسل پایا با رویكره چند زمانا

  771-88، 6شمار  

 یهانقشتا( هر تهیتا RSا ازهورستنج  یهاهاه کارایی    7696؛ ملامهر علی اه ، فاطما؛ جنفی، مهدی؛ شایان، سیاوش

  749-777، 4لندفرم و نق  آن هر برناما ری ی محیطی  فصلناما مدرس علوم انسانی، شمار  

بررستی امكتان پتای  تغییترات پوشت  گیتاهی    7691؛ میرباقری، وهب؛ براهران نصیری، مهران؛ زار  ارنانی، محمد

  91  همتای  ژزوماتیتک 6116-7813 یهاستاللندستت بتین  یامتاهوار از تصاویر  ارهکان با اسفااه -هشت ی ه

  71-7تهران، صص 
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 منطقا ساحلی یهالندفرم تغییرات آشكارسازی   7699؛ آباه، علی؛ قهروهی تالی، منیو ؛ ثروتی، محمدرضا نظام نعیمی

  68-36، 66پووهشی، شمار   –علمی سرزمین، جغرافیایی عسلویا  فصلناما

مقایستا هو    7698؛ زین العابدین؛ مرشدی، جعار یعقوب؛ اخفصاصی، محمدرضا؛ ملكی نواه، حسین؛ حسینی، نیازی،

 ستد حوضتا :متورهی اراضی امطالعا کاربری نقشا هر اسفخراج مصنوعی عصبی شبكا و احفمال حداکثر روش
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