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 مقدمه  -9

 اصطلاح پوششرنای و مدنرنت زمین، اصطلاح پوشش و کاربری زمین است. ترنن مفاهیم در برنامهنکی از مهم

 نیپوشهش زمه Unep(8111)( و 8111و  8113زهاوو )طبق تعرنف  .است کنندهاتلب گیج 3کاربری زمینو  8زمین

در مقابهل،  «ساخت اسهتانسان هایونژگی انو  یاهیعنوان پوشش گبه ن،یزم ی سطحکنولوژیو ب یکنایپوشش ز»

اندهام  نیزمه خها هانی است کهه مهردم در نهوع پوشهش ها و ورودیمدموع تدارکات، زعالیت» کاربری زمین

 .(WWW.grida.no)«دهندمی

 ساختانسان/  یبه مناطق شهر و طبیعی سبا یزضاها لنتبد یبرا اهیانگ دادنباعث اگسترش جهانی شهرنشینی  

در  یاراضهاون برای زمین و مسکن از نک طرف و محهدودنت تقاضای روزاز (.7،3084باگنان، ناماگاتااست )شده 

-یتحت زشار قرار م یرامونیبه مناطق پ سکونت نگاننمکان جا برای نازتن، ساکنان را ها از طرف دنگرمحدوده شهر

پوشش  نل و تغییرتبد و در نتیده سبا به منطقه ساخته شده همراه است یاز زضا ینزم نلتبد نندامر با زرآ نندهد. ا

 تغییرات ننا (.3081، 4کاهیا و همکاران) ابدنیگسترش م یانندهزاا طوربه یرامونی شهرهادر منطقه پ ینزمو کاربری 

ها دار کوهوبیش شیبهای کمها و دامنهزراعی و باتات صورت پذنرد و نا مراتع و جنگل هایزمیندر  ممکن است

 طهی آنزرانندی دانسهت کهه  آن را توانتعرنف تغییر کاربری زمین می در .(8717ها را در بربگیرد. )قادرمای،و تپه

ههای ملکهردی زمهین بهرای زعالیتبر نقهش ع معمولاًو سازد انداز طبیعی را دگرگون میمهای انسانی چشزعالیت

بازخوردهانی بهرای  اقتصادی اشاره دارد. تغییرات کاربری زمین اتلب تیرخطی است و مواد و روش ممکن است

 (.3083، 0پاوول) دننماپذنر را تهدند سیستم داشته باشد بر شرانط زندگی زشار وارد کند و زندگی ازراد آسیب

زنست و منابع طبیعی مانند کیفیهت آ،، منهابع محیط هایونژگیای از دهتغییرات کاربری اراضی بر طیف گستر

شهنانی هههوناه و اسهت )وههوانی تثییرگهذار های آ،ها و سیسهتماکوسیسهتم زمینهی و ههوانی، زرآننهدها و توابهع

از طهرف  .(6،3081اسهکلوگهذارد )می بر خوا  خاک نیا تثییر منفی ن،یزمکاربری  رییتغمثال  ی( برا8710،زارعی

 رییهای اسهت کهه بهه تغگلخانه یانتشار گازها یاکسید کربن، منبع اصلدی در قالب( Cهمراه با انتشار کربن ) دنگر

 (.3081، 3رازازیندراکاتو و همکارانشود )می مندروهوا آ،

 یبرا ؛شده یشهر زمین در مناطق سطح پوشش ییرتغ شهرنشینی که موجب ییراتتغ نانیاز پو یقدرک دقبنابرانن 

 یآن است که اکثر منهاطق شههر یلبه دل نژهامر به و نناست. ا یضرور نداریپا یلو تسه یطیمح ییراتمقابله با تغ

                                                   
1 Land cover 

2 Land use 

3 Bagan&  Yamagata 

4 Cahya et al,2018 

5 Paul 

6 Escolano 

7 Razafindrakoto 

http://www.grida.no/
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 یمناطق شهر نن، انناند. علاوه بر اکرده هرا تدرب یندر پوشش زم یقابل توجه ییراتتغ یمتماد هایسال یجهان ط

 نقها از طریستماکوس نبو تخر محیطیزنست یمشکلات جد ندادکنند و باعث ایرا مصرف م یجهان یانرژ یشترب

 (3081، 8)پاترا و همکاران شوندیم ینهوا، آ، و زم یآلودگ

پانه و اساس درک بهتر روابط و تعاملات میان انسان و  موقع و دقیق انن نوع تغییرات،تشخیص بهدر همین راستا 

شنانی هوناه و ) .کندتر از منابع طبیعی را زراهم میاستفاده مناسب و درنتیده مدنرنت بهتر و استهای طبیعی پدنده

امروزه جهان با آن روبرو است پدنده  های اکولوژنکی کهنکی از مخاطرات محیطی و بحرانبنابرانن ؛ (8710،زارعی

آننهده  زمهین،به دلیل پیامدهای گسهترده تغییهر کهاربری ( و 8710موسوی و همکاران،). است تغییر کاربری اراضی

استارک ) یاقتصادهای پانداری محیطی خواهد بود تا رزاه تحت تسلط زمینه رنای کاربری زمین شهری بیشتربرنامه

/  یکهاربر ییراتتغ یاانبه برآورد نرخ و م یازن با توجه به اهمیت زرانند تغییر کاربری اراضی،(. 3081، 3و همکاران

( و GIS) یانیاطلاعات جغراز یهایستمس است. یضرور ییراتتغ ننا یاصل هایمحرکدر منطقه و  یپوشش اراض

در زضا  ین/ پوشش سطح زم یاراض یکاربر ییردر مطالعه و نظارت بر تغ مؤیری یدور اباارهاازسندش یهایکتکن

 هایمدموعهجداسازی به ای بندی اطلاعات ماهوارهطبقه طورکلیبه (.3081، 7آداوه و اوپلتدهند )یو زمان اراوه م

بندی بقهط گرندیعبارتبهشود. گفته میاست، نکسانی  ها که دارای رزتار طیفیبندی طبقاتی آنطیفی مشابه و تقسیم

را  ها به کلاس نا پدنده خاصهیدادن نا معرزی کردن هر نک از پیکسل تصاونر، اختصا  دهندههای تشکیلپیکسل

با  و شودمحسو، می ها برای استخراج اطلاعات کاربردیترنن روشمهم نکی ازو  (8714)علوی پناه، کند.بیان می

های عددی تصهاونر اسهت و بندی ارزشپانه که مبتنی بر طبقه پذنر است. روش پیکسلاستفاده از دو روش امکان

ننهد عددی از اطلاعات مربوط به محتهوا و بازهت و زمینهه نیها در زرا هایءگرا که علاوه بر ارزشروش جدند شی

 (8713زیضی زاده و حاجی میر رحیمی،نماند )بندی تصاونر استفاده میطبقه

 هایونژگیومغناطیس نا اساس بازتا، امواج الکترها بربندی پیکسل پانه، جداسازی پدندهطبقهبه عبارت دنگر 

گیرند گروه قرار میش عددی نکسان در نک های دارای ارزبندی پدندهبقهگیرد. در انن طها صورت میطیفی پدنده

 هایونژگیطیفی،  هایونژگیعلاوه بر  گرابندی شیهاست اما در طبقهبندی بر اساس ارزش عددی پیکسلو طبقه

بنهدی، ههر نهک از اشهیاء س از زراننهد طبقهپ (.8713:تفاری و همکاران) ردیگها نیا مدنظر قرار میهندسی پدنده

نا سگمنت  .(8713زیضی زاده و حاجی میر رحیمی،نابند )ها اختصا  میاز کلاس (کدامنا هیچ)تصونری به نکی 

بازهت(  های همسانه در داخل نک ناحیه است که شهباهت )نظیهر ارزش عهددی وبه معنی گروهی از پیکسلاشیا 

                                                   
1 Patraa et al 

2 Stürck, et al 

3 Addae&Oppelt 
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پردازش گرزته در انن زمینه اندام تازجمله تحقیقا (8713زیضی زاده و همکاران،) .هاستترنن معیار مشترک آنمهم

 :موارد ذنل اشاره نمود توان بهمیءگرا شی

( نیا برای بررسی تغییرات جنگل از 3006) همکارانو  8کلید .شده استهای متعددی اندامدر انن زمینه پژوهش

بندی تقسیمساله استفاده کردند. در انن روش،  80اسپات در بازه زمانی  زمانه چند رنتصوءگرا با استفاده از روش شی

ها مشخص آن یآمارو  یبازتاب یهاتفاوتکند که با می بررسیرا  یاچندگانه اءیا استفاده از روش ادتام منطقه، اشب

ههای تفاوت رنمقهادنا همان  یعیرطبیت رن)مقاد شوندیممشخص  اشتباهعنوان به زمان در طولکه ای  ایاش. شودمی

 رییهعنوان تغبهه شهده و، شناسانیکای مربع هیاساس آزمون زرض بر مثالعنوانبهی روش آمار کنوسیله به ی(،بازتاب

 (3006دکلی و همکاران، شوند )می یگذارنام

 رناسهت کهه مقهاد تیهواقع ننهبر اساس ا رنتصوی همبستگ وتحلیلتدانهبیان کردند  (3001و همکاران ) 3انم

 رییهتغنیها دهد و زمان رخ می کم راتییتغ هکیهنگامدو زمان،  هایداده نیب نیایجغراز منطقه از ءنی هر شیروشنا

( 8)کهه شهامل  وجهود داردات رییتغ صیتشخبرای پنج روش مختلف  دارد. ادنز اریبس یهمبستگ به لنتما کندمی

بها  ءیش اترییبندی تغ( طبقه3) ،(OCI)7ءشی یمربوط به همبستگ رنشامل تصاو ءیبر ش یمبتن اترییتغ بندیطبقه

 یبنددسته( 4) ،یمتن هایونژگیبدون  ءیش اترییبندی تغ( طبقه7)، NCI4() رنتصاو همسانگی بینروابط استفاده از 

دو زمان است.  رنهای تصوبا استفاده از داده کسلیدر هر پ ات مرسومرییتغبندی ( طبقه0و ) ها NCI و کسلیپ رییتغ

بقیهه بها  سههندر مقا کسهلیوتحلیل در پتدانهه بهاتواند می گراءیبر ش یمبتن کردنرودهد نشان می هایبررسنتیده 

 (.3001انم و همکاران، کند )بهتر عمل  راتییتغ یهابندیطبقه

ءگرا تغییهرات در بنهدی شهیبندی مبتنی بر پیکسل و طبقه( با استفاده از دو روش طبقه3001و همکاران ) 0ژو 

 و سهتمینظهارت بهر اکوس ،یشههر تنرنمهد هنهیدر زم یریگمیتصهم یبهرای شهر مناطقدر  رییو تغ نیپوشش زم

بندی تصاونر چند زمانه حوضه بر اساس طبقه ءگرابندی شیطبقه ی استفاده کردند. در انن بررسیشهر رنایبرنامه

برای تشخیص تغییرات زمین مورداستفاده قرار  3004تا  8111از سال  6امرنکا( متحدهالاتناآبخیا گوانا زالا )مرنلند، 

 یبرا یاباار بهتر ءگراشی بندیطبقه وتحلیل ما نشان داد کهحاصل از تدانه جنبندی نتاپس از طبقه سهنمقاگرزت. 

بهر  یتوسط روش مبتن تولیدشدهات ریینقشه تغ یدقت کل کندزراهم می کسلیبر پ یاز روش مبتن راتییتغ صیتشخ

 بهه ترتیهب کسهلیبر پ یکاپا آن با روش مبتن ضرنبو  یکل دقت که، درحالی(05104کاپا بود، )ضرنب  ٪10ء شی

 (.3001ژو و همکاران،بود ) 05383 و 7518٪

                                                   
1 Desclée 

2 IM 

3 Object Correlation Images (OCIs) 

4 Neighbourhood Norrelation Images (NCIs) 

5 Zhou 

6 Gwynns Falls watershed (Maryland, USA) 
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 یرهایمسه یبهرا کسهلیپ رنوتحلیل زتدانه یحت انو  کسلیوتحلیل پبر تدانه تثکید( تحقیق با 3080) 8بلاشک

از  یاخلاصهه بررسی ننا. است کسلیاز چند پ شدهساخته ایاش دادنها ا، که هدف آنسترا دنبال کرده ا ننگانجا

کهه اسهت درحالی رناسهتفاده از تصهاوقابل ایاش یهدف آن راحت که دهدء را اراوه میبر شی یمبتن یهاوهیشتوسعه 

در  یو متنهه یفههیمنظور اسههتفاده از اطلاعههات طبههه GIS یهههاتیقابل و شههدهپردازش رنتصههو بیههحههال ترکدرعین

طورکلی و بههاست  رنبندی تصوتقسیم ا،یساخت اش یترنن روش براانجرکند. را نیا زراهم می ریمسی سازکپارچهن

در حهال  OBIA یههاروش و اشکالاتشروع به نشان دادن  کسلیپ دهد الگوهای مبتنینتانج انن بررسی نشان می

 (.3080بلاشک، هستند ) حنصر یاستخراج اطلاعات مکان نهیدرزمتوجهی قابل شرزتیپ

عمده تالا،  یهاپوششانواع  رییتغ صیتشخ برای گرابر شی یوتحلیل مبتنتدانه از (3088) همکارانو  3درناوا

آ،،  هیاول هایکلاس استفاده کردند. نیچ ،7پونانگ اچهنها در طول دوره آ، کم در درآن قطعیت عدمبندی و طبقه

عنوان بهه یبنهدی زهازطبقهدقهت . اندشهدهیبندطبقه تنمقدار عضو حداکثر، گیاه و ماسه بر اساس 4ماسه مرطو،

در  یآسهتانه زهاز مقدار. نتانج انن بررسی نشان داد قرار گرزت یابنها مورد ارزبندیطبقه نیهای مطابقت بزرکانس

طور بهه اهیهگکلاس ها همواره بالاتر است در همه صحنه گرنهای دبه کلاس نسبت ماسه مرطو، یبرا 3003نوامبر 

 احتمالهاًملاحظهه اسهت و قابل 3001مارس -هنتنها در ماه زور و ازتنکاهش  3001 هنتا زور 3003عمده از نوامبر 

کهه  در طول دوره مطالعه استموجود در هوا  بخارآ،دهنده ازاانش مقدار نشانزصل رشد و طنشرا کنندهمنعکس

 از یبردارنمونه تنهدا یتواند براآمده میدستبه جننتا .شودمیی هیدرولوژنکی دادهانروو مندر به بارش  انن امر

 (.3088 ،0درناوا و همکارانشود )استفاده  تالا، نندر ا ننیوتحلیل منظر از بالا به پاتدانه و هاکلاس

را بهرای  نیهازرصهتبالا در زضاهای مختلف، با وضوح ازدورسندشتصاونر  ظهور( 3083و همکاران ) 6چن

ء بر شی یمبتن راتییتغ صیتشخدنگر، عبارتبه، کندیمزراهم  (7IAOBء )تحلیل تغییر با تحلیل تصونر مبتنی بر شی

(8OBCD) نیبهبود شناسا نیء توانابر شی یمبتن راتییتغ ،یسنت کسلیبر پ یمبتن رییتغ الگوهایبا  سهن. در مقااست 

 کسلیبر پ یمبتن یهاء نسبت به روشبر شی یمبتن راتییاستفاده از تغ یهااهیانگبه دنبال طورکلی انن مقاله به را دارد

 یههاو روشنی بالا زضهابها وضهوح رناز تصهاو بهرداریبهره روشء بر شی یمبتن راتییطور خا ، تغبه ؛ واست

 (.3083چن و همکاران،دهد )زرد اراوه میمنحصربه

                                                   
1 Blaschke 

2 Dronova 

3 Poyang 

4 mudflat 

5 Dronova 

6 Chen 

7 Object Based Image Analysis 

8 Object based Change Detection 
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در  یشهر یاراض یکاربر یدر الگو ییراتتغ GIS یهایکبا استفاده از تکنای ( در مقاله3084) کیکاشراونندر و 

 یچنهد منبهع بهرا یههاها و نقشه. از دادهانددادهقرار  یساله مورد بررس 76دوره  نک یطهندوستان را  یتالشهر ک

، در شهر ییرو تغ زیانکیباعث رشد  از آن است که عوامل بالقوه یحاک یقتحق نجنتا. به اهداف استفاده شد یابیدست

مسهاحت شههر  8110-8134 هایسهال یدهد که در طیمطالعه نشان م ننشوند. ایمختلف م یزمان یهادوره یط

شهر پس  ننا اداری یبنددرجه نشبا ازاا یشهر یشرزتکه روند پ یاست، در حال یازتهن نشازاا یقابل توجه طوربه

 یتنه ههایزمینرزهتن باعهث از دسهت  ینزمه یکاربر ییراتقابل توجه تغ یراست. تثی نازته نشازاا 8110از سال 

 (.3084راوندنر و کاشیک،است )شده  یعیطب یو آبها یکشاورز

نظهارت بهر  یبهرا (2LULC) نیو پوشهش زمه نیزمه کاربریدر مورد  قیدق اطلاعات( 3086و همکاران ) 8نو

 و LULCبنهدی طبقه یبهرا یروزرسهانبه یههاروش. بیشهتر مهم است اریوهوا بسآ، رییو مطالعات تغ ستمیاکوس

که ه شد اراوه داد ءبر شی یمبتنجدند  کردنرو کن هستند در انن بررسی هابر اساس پیکسل ات،رییتغ وتحلیلتدانه

 و 3008در سهال لندست  TMهای با استفاده از داده دنجد کردنرو .کندمی مرتبطءگرا را با روش شی روزرسانیبه

آمده دستء بهشی روشبر  یمبتنروزرسانی که نتانج آن نشان داد به طراحی شد و 7پکن یدر منطقه شهر 3001سال 

 کسلیبر پ ینسبت به روش مبتن اترییوتحلیل تغو تدانه LULCبندی طبقه ر،ییتغ صیتشخ یبرا یبالاتر دقت است

 (.308نو و همکاران، دارد )

و  ینسهطح زمه یدما نانی، پوکاربری زمین LU نکپارچهروش  یاجرامقاله خود در ( 3081همکاران )آنتال و 

چهار شههر،  یاناز م یدرآباد، کلکاتا و حی، بمبئیشده است: دهل یشنهادپ یچهار شهر اصل یبرا یشهر یالگوبردار

 سال در ٪78506 به 3007 سال در ٪38567سطح آسفالت از  نشازاا ینهدر زم یمیعظ ییراتهند، تغ نتخت، پایدهل

 و نشان داده است یگراددرجه سانت 76508و  یگراددرجه سانت 30517سطح مربوط به  یدما نشازاا میانگین با 3083

جهش ناگهانی و بهدون که امکان  دهدنشان می LU ینیب یشپ شود.در انن رابطه قلمداد می شهرها نناز بدتر نکی

-یساکنان م یندر ب یحرارت عدم آسانش نشازاا یکه مانع از توسعه امکانات اساس داردشهر وجود  یهدر حاش برنامه

درک شده است، که نشانگر  یاراض یکاربر ییردر رابطه با تغ ینسطح زم یدما یلو تحل نهتدا نقامر از طر ننشود. ا

 (.3081، 4)آنتال و همکارانمعمول تدارت  نویاز سنار یریجلوگ یبرا ندارتوسعه پا یهایاستراتژ یلاوم اجرا

و سندش از  GISمتعددی از بررسی و پیش بینی تغییرات کاربری اراضی با  یهانمونهدر تحقیقات داخلی نیا به 

دور وجود دارد که در ذنل زقط به مواردی که از روش طبقه بندی شی گرا که در انن تحقیق نیا از آن استفاده شده، 

 .شودیمپرداخته 

                                                   
1 Yu 

2 Land Use Land Change 
3 Beijing 

4 H. Aithal 
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 شهیءگرا و بنهدیطبقه یههاروشگیری از و بهره لندست ETM+و  TM استفاده از تصاونر ( با8710خلاقی )

 ( از8716) یمیرحزاده و حاجی میر  یضی. زدرنای خار را تهیه نمود پیکسل پانه نقشه آشکارسازی تغییرات ساحل

از روش  استفاده نموده و تغییرات زضای سبا شهر تبرنا را با استفاده اسپات ماهواره HDRو  لندست TMتصاونر 

درصد زضای سبا شهر  46مشخص شد که بیش از  اساس تحقیق انن راردادند. بربندی شیءگرا موردمطالعه قطبقه

 .شده استتخرنب ساله 86تبرنا در نک دوره زمانی 

ءگرای پردازش تصهاونر های شیلندست و تکنیک ایماهوارهبا استفاده از تصاونر ( 8710محرمی و همکاران ) 

 3080تا  8114 هایسالروستاهای ساحل شرقی درناچه ارومیه بین روی درناچه ارومیه بر ای به تاییرات پسماهواره

مهوردنظر اسهتخراج  ههایکاربریشده و ءگرا استفادههای شیای از روشند جهت پردازش تصاونر ماهوارهپرداخت

است. نتانج  شدهپرداختهبینی وضعیت آتی در منطقه ادامه نیا با استفاده از مدل زندیره مارکوف به پیش در گردندند.

 نمکی(، اراضهی کشهاورزی، هایخاک) ینمک-های گلیپهنه های مرطو،،سطح باتات، نمک ازاانش دهندهنشان

اسهتفاده از تصهاونر  ( بها8714. ارخی )استهای جدند و کاهش مساحت درناچه ارومیه در بازه موردمطالعه نمک

بهدنن  استفاده نموده اسهت. ساله 30ی دوره زمانی کاربری اراضی منطقه آبدانان در ط آشکارسازی تغییرات پوشش

 8711و  8731،8764 هایسهالشده تصاونر مربوط بهه بندی نظارتطبقه بندی شیءگرا جهتمنظور از روش طبقه

 .پانش تغییرات استفاده گردنده استبرای 

 -اصهفهان یههاشهتدر دگهرا بندی پیکسل پانه و شیوشهای طبقه( نیا به مقانسه ر8713همکاران )تفاری و 

 TMلندست ) نربا استفاده از تصاو یدر طول دوره آمار یاراض یکاربر ییرتغ یبرخوار، ندف آباد و چادگان و بررس

بها اسهتفاده از  نریتصهو یههاداده یبنهدشامل قطعهه یاراض یکاربر یبند. طبقهاندپرداخته OLI (2015و ) 1985)

شده و با قطعات انتخا، نن. سپس اه استاندام شد eCognition زاارانرم یطدر مح یاسهچندمق یبندقطعه نتمالگور

نظارت شده شامل انتخا،  نهپا یکسلپ یبندشدند. طبقه یطبقه بند گرایش نههمسا ننترنکناد نتماستفاده از الگور

 نج. نتادروش اندام شصحت در هر دو  نابیحداکثر احتمال اندام شد. ارز نتمبا استفاده از الگور یمیتعل یهانمونه

 یاز دقهت بالهاتر نههپا یکسهلپ یبنهددرصد نسبت به طبقه 10 یبالا یبا صحت کل گرایش یبندنشان داد که طبقه

برخوار، ندف آباد و چادگان  -اصفهان یهادر دشت یبنشان داد به ترت یاراض یکاربر یهابرخوردار است. نقشه

 83537و  80514، 3541برابر با  یمرتع یو کاربر نشدرصد ازاا 7534، 1566، 3501برابر با  یمسکون یمساحت کاربر

به  نشو تحت آ یزراع یدر دشت چادگان سطح اراض یناند. همچنداشته رصد کاهش در طول دوره موردمطالعهد

تغییر کاربری اراضی شهر  در انن تحقیق نیا سعی شده است اند.داشته نشدرصد ازاا 0564و  1578 یاانبه م یبترت

مورد تحلیل قرار  8716تا  8731 هایسالبین  بندی شی گرا و مدل زندیره مارکوفبیرجند با استفاده از دو مدل طبقه

 .بینی گرددگیرد و روند آن برای آننده پیش
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 هامواد و روش -2

 منطقه مورد مطالعه -2-9

دقیقه طول جغرازیانی  87درجه و  01در بیرجند شهری در شرق انران و مرکا شهرستان بیرجند است. انن شهر 

جمعیت انن شهر از  .است قرارگرزتهمتری از سطح درنا  8430ارتفاع  در ودقیقه عرض جغرازیانی  07درجه و  73و 

در واقع جمعیت انن شهر در انن دوره  رسیده است. 8710در سال  نفر 307676به حدود  8760نفر در سال  18311

انن آمار و ارقام گونای رشد قابل توجه جمعیتهی انهن شههر  برابر شده است. 0/3حدود  (8710تا  8760ساله ) 70

 است.
 

 
 منبع: نگارندگان .موردمطالعهموقعیت منطقه  -9 شکل

 هاروش -2-2

شده است که به شهرح  استفاده 3083 و 3080 ،3000 هایسالای لندست، در تحقیق حاضر از تصاونر ماهواره

دام تصحیح رادنو مترنک و هندسی برای کاهش خطاها بر روی تصهاونر، محهدوده ازآنپساست.  8شماره  جدول

 از تصاونر اصلی جدا شد. ArcGISازاار موردمطالعه را توسط نرم
 

 تصاویر مورداستفاده -9 جدول
 زمان تصویربرداری سنجنده ماهواره

 ETM 1379/6/13 (2000) 3لندست 

 ETM 1389/5/24(2010) 3لندست 

 OLI 1396/6/17(2017) 1لندست 

 منبع: نگارندگان
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گرا استفاده گردند؛ به دلیل اننکه روش مذکور علهاوه بهر صاونر در انن پژوهش، از روش شیبندی تبرای طبقه

کند. تصاونر بهرش بندی استفاده میاندازه، شکل، بازت و ...( برای طبقهها )اطلاعات طیفی از اطلاعات دنگر پیکسل

بنهدی مرحله در طبقه ترننمهمسازی شده است. سگمنت Ecogonation ازااربندی وارد نرمخورده برای اندام طبقه

ء ونر بهر اسهاس پارامترههانی ماننهد مقیهاس، شهکل شهیءهای تصاست، شی Ecogonationای در تصاونر ماهواره

شوند. در انن بررسی برای سهاخت شود انداد میموردنظر، رنگ، ضرنب زشردگی شکل که توسط مفسر تعیین می

شده است. بهرای ازهاانش نظر گرزته در 054و شکل  058و زشردگی  051، پارامتر رنگ 80 اسیمقسگمنت، پارامتر 

های دنگری که در انتها با طبقات اصلی ادتام شدند نیا انداد بندی برای هر کلاس زنر کلاسهای طبقهدقت کلاس

. استشده کلاس کلی شامل اراضی بانر، مرتع، پوشش گیاهی و محدوده ساخته 4شد. نتیده نهانی سگمنت سازی 

 6 تا 4ی هاشکلها در بندیبندی قرار گرزتند که نتانج انن طبقهها مورد طبقهیب سال آندر انن تحقیق تصاونر به ترت

ندهاد و دقهت ا 8خطا سنماترشده، اندام بندی تصهونر بهرای ارزنهابی دقهت روشپس از طبقهشده است. نشان داده

 ههای صههحیحنسههبت شهیبنهدی اسههت کههه هت طبقهمیههانگینی از دقه محاسههبه شههد. دقههت کلهههی،ی کل

بندی کاربری اراضی با ی طبقههانقشه پژوهش،. در انن دهدهای مرجع را نشهان میشده به جمع کل شیبندیطبقه

توسط ماترنس خطا محاسبه گردند. انن مقهادنر نشهان  0510درصد و ضرنب کاپای بالاتر از  10 بیش از کلی دقت

بنهدی طبقه دقهتارزنهابی  3زمین با نکدنگر توازق خوبی دارند. جهدول بندی و انواع طبقات کاربری دهد طبقهمی

 دهد.ای را نشان میتصاونر ماهواره
 

 ایبندی تصاویر ماهوارهارزیابی صحت طبقه -2 جدول
 دقت کلی شاخص کاپا ریتصو سال

3000 ETM 11/0 04/10 

3080 ETM 11/0 46/13 

3083 OLI 13/0 60/11 

 ایماهوارههای نگارندگان از تصاونر منبع: نازته
 

مارکوف نک روش رناضی  زندیرههمچنین از مدل زندیره مارکوف نیا برای پیش بینی تغییرات آتی استفاده شده است. 

ن وضهعیت کهه در آ کنهدمینک زرانند تصادزی عمل  صورتبهمارکوف  ایزندیرهمدل  درواقع. استو احتمالاتی 

. نتیده مستقیم حاصل از انن شودمی بینیپیشآننده نک پیکسل تنها به وضعیت قبلی آن بستگی دارد و بر اساس آن 

 سهازیمدلو در پانان به  آندنمیمدل، ماترنس احتمال انتقال است؛ اما در انن مدل هیچ درک جغرازیانی به دست 

مهدل  8100. برای رزع انن مشکل در دهه گرددنمیباشد، تولید  اهکلاستوزنع مکانی  دهندهنشاننقشه واحدی که 

                                                   
1 Error Matrix 
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CA زهن و شهد )کردن مشخصهه مکهانی بهه مهدل مهارکوف طراحهی ف توسط جان وان نیومن برای اضازهمارکو

 (.8،3001همکاران

 (.3001زن و همکاران،) .شودمیمحاسبه  7 ۀف بها اسهتفاده از رابطودر مهدل مهارک بینیپیش

 S(t+1)=Pij*s(t)                                                                                                          (7رابطه )

حالت  کناحتمال انتقال در  سنماتر  pijو  هستند t+1و  tدر زمان  ستمیس هایحالت s(t)5S(t+1)رابطه؛  نندر ا

 .شودمیمحاسبه  4 ۀرابط قناست که از طر

 (4رابطه)

 

 

 

 
 منبع: نگارندگان فلوچارت مراحل تحقیق -2 شکل

 نتایج و بحث -3

تا  8731 زمانیبازه  آن در پیرامونشهر بیرجند و تغییرات کاربری اراضی  هدف پژوهش حاضر بررسی و تحلیل  

در همین راستا،  .استبا استفاده از روش زندیره مارکوف  8404سال  را تا روند تغییرات کاربریو شبیه سازی  8716

                                                   
1 Fan et al 
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شده، ساخته هایمحدوده کشاورزی، هایزمین ،باتات هایکاربری شامل پوشش زمین  تغییرات  0تا  7 شکل شماره

 .دهندیمنشان  8716و  8731،8711 هایسال به ترتیب برای شهر بیرجند را  اراضی بانر و مراتع

شده به صورت های ساختهمحدوده 8731نسبت به سال  8711سال  قابل مشاهده است؛  هانقشههمانطور که در 

ناپیوسته  به سمت شمال و شمال شرق و همچنین به سمت تر، و تا حدی نیا به سمت شرق کشیده شده است 

( 4شکل )( با 0شکل ). مقانسه وره استاسپرال( در انن د) نیروبیانگر پیروی رشد زیانکی شهر از الگوی پراکندهکه 

تری الذکر ادامه نازته و شکل پیوسته در جهات زوق 8716تا  8711 هایسالدهد که رشد زیانکی شهر بین نشان می

جهت شمال و شمال شرق برتری نسبی نسبت به جهات دنگر توسعه زیانکی دارد.  مخصوصاًبه خود گرزته است. 

. باشهدیمه( رشد ساخت و ساز شهری نسبت به دوره اول مورد نظر بیشتر 8716 تا 8711دوم )در دوره  مخصوصاً

روی اراضهی بهانر صهورت که بیشتر ساخت و ساز شهری بر  شودیمدرنازته  هانقشههمچنین با نگاهی اجمالی به 

 پذنرزته است. 

 

 
 ایتصاویر ماهوارههای نگارندگان از : یافتهمنبع 9311تغییرات پوشش زمین در سال  -3 شکل
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 ایهای نگارندگان از تصاویر ماهواره: یافتهمنبع 9381تغییرات پوشش زمین در سال  -4 شکل

 

 
 ایهای نگارندگان از تصاویر ماهواره: یافتهمنبع 9316تغییرات پوشش زمین در سال  -5 شکل
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 (9316تا  9311محدوده مورد مطالعه ) هایکاربریتغییر مساحت   -3-9

هکتار است. برای سهولت بررسی، در جهدول  08817مطالعه در انن تحقیق حدود کل مساحت  محدوده مورد

همچنهین نهرخ  به جای مساحت هر کاربری، سهم آن کاربری از کل مساحت محدوده، درج شده اسهت. 7شماره 

 نی محاسبه گردند.با استفاده از روش رشد نما هاکاربریسالیانه تغییر  مساحت 

از کل محدوده مربوط به اراضهی بهانر و کمتهرنن مربهوط بهه  باتهات و  هاکاربریبیشترنن سهم  انن اساسبر 

در  طوری کهبهبوده است که از سهم کاربری بانر و مراتع کاسته شده است.  ایگونهبهروند تغییرات  کشاورزی است.

درصد از اراضی بهانر کاسهته شهده  71/0اتع و درصد از مساحت مر 41/0سالانه  طوربهساله مورد مطالعه  83دوره 

درصد به انن  83/6سالانه  طوری کهبهاست. در مقابل  بیشترنن ازاانش مربوط به کاربری محدوده ساخته شده است 

درصد در سهال، ازهاانش مسهاحت  68/3کشاورزی نیا با نرخ رشد  هایزمینکاربری ازاوده شده است. باتات و 

 اند. داشته
 

 مترمربع( برحسب) 9316و  9381، 9311 هایسالمساحت هر کاربری در  -3جدول 

 نرخ تغییر

سالانه کل 

 9311) دوره

(9316تا   

ر نرخ تغیی

 سالانه

تا  9381)

9316)  

 رنرخ تغیی

 سالانه

تا  9311)

9381 

ه مطالعسهم کاربری از کل محدوده مورد 

درصد()  
 ردیف پوشش زمین

9316 9381 9311 

83/6  47/6  11/0  13/3  88/0  11/3 شدهساخته محدوده   8 

68/3  41/7  11/8  47/7  61/3  38/3  3 باتات و کشاورزی 

71/0-  6/0-  33/0-  04/38  87/34  31/30  7 اراضی بانر 

41/0-  76/0-  06/0-  68/83  03/81  88/81  4 مراتع 

  جمع  800 800 800 - - -

 یاماهوارهتصاونر  یهادادهمحاسبات نگارندگان بر اساس منبع: 
 

 ی تبدیل وضعیتهاسیماتر -3-2

در نک دوره زمانی دنگر  طبقاتبه  طبقه کاربریتبدنل هر   روند تبدنل وضع  روشی برای نشان دادن  ماترنس

  خا  است.

 هایشاخصای، برای گونانی بهتر بحث، تبدنل به های خام اولیه مستخرج از تصاونر ماهوارهدر انن پژوهش داده

ه که برای ( بود8بین صفر تا نسبت )های اولیه ماترنس، اعداد به صورت شده است. از جمله  اننکه در دادهدنگری 

وضعیت کاربری در  آتهاز دوره( و در ) هیاول( کاربری هاستون) یعمودتبدنل شد. در محور وضوح بهتر به درصد 

در محل تقاطع دو کهاربری،  وضعیت کاربری در پانان دوره( ذکر شده است. ) هنیانوسطرها(، کاربری ) یازقمحور 
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تغییر و عدم تغییر( مختلف ) هایحالتمدموع  بهعددی به صورت درصد است که بیانگر نسبت  وقوع آن حالت 

دم تغییر( دوم: ع) هاکاربریلت مختلف روبرو هستیم. اول: یبات . در واقع با دو حاهاستیکاربراتفاق ازتاده بین تمام 

حالت کند که خروج از نک ری دنگر تغییر میتبدنل نک کاربری به کاربری دنگر. در حالت دوم نک کاربری به کارب

ههای و خروجهی ههاورودیانن جدول مدموع  ازتد. درکاربری دنگر( اتفاق می) گرندحالت کاربری( و ورود به )

 از طرنهق دنگهر(  ههایکاربریاز طرنق تبهدنل ) یکاربردی هر ست. همچنین سهم ورونشان داده شده ا هاکاربری

نسبت خروجی نیا حاصل تقسیم   محاسبه شده است. هاکاربریورودی آن کاربری به کل تغییر نمودن میاان  تقسیم 

 خروجی نک کاربری به کل تغییرات به  صورت درصد است. 

با توجه .  دهدیمرا نشان  8711تا  8731 هایسالماترنس تبدنل وضعیت پوشش زمین بین  4در جدول شماره 

درصد مربوط به اراضی بانر،  8باشد. از کل تغییرات حدود درصد می 16/1به انن جدول، تغییر پوشش/کاربری زمین 

 651) راتییهتغو کمتهرنن سههم   کشاورزی و باتهات یاراضدرصد متعلق به  1/1درصد مربوط به مراتع،   17/78

 . دوده ساخته شده استحممربوط به  درصد( 

شکل اراضی بانر ، هاکاربریتغییر  70/33 در طوری کهبه. اراضی بانر است هاکاربریتبدنل  اکثر نهانی محصول

شهود. ختم مهی شهری و روستانی( هایبازت) یانسان هایسکونتگاه به  هاکاربریتبدنل  درصد  31/3. گرزته است

 . باشداراضی بانر  میگیری کاربری ساخته شده، منبع عمده شکل

درصد(. انن مطلب تا  30/3است )به اراضی بانر بوده تبدنل نک کاربری به کاربری دنگر، از مرتع رقم  ننترشیب

 و تخرنب مراتع منطقه است.  نیزاابانیبحدودی بیانگر  

 

 9381 تا 9311 در دورهمحدوده مورد مطالعه  هایکاربریماتریس احتمال انتقال وضعیت  -4جدول 

نسبت ورودی 

کاربری به کل 

 هاورودی

نسبت ورودی 

کاربری به کل 

 حالات 

 (9311کاربری اولیه )

  
 مراتع

اراضی 

 بایر

باغات و 

 کشاورزی

 محدوده

 شدهساخته

 شدهساخته محدوده 07/3 36/0 40/3 00/0 38/3 31/3
کاربری 

یانونه 

(8711) 

 باتات و کشاورزی 8/0 43/8 88/8 03/0 31/8 06/8

 اراضی بانر 71/0 4/0 0/30 30/3 04/7 70/33

 مراتع 0 87/0 80/8 3/86 77/8 73/81

   )خروجی(کاربری تغییر  04/0 31/0 38/4 13/3 16/1 -

  یبات کاربری 07/3 43/8 0/30 3/86 80/18 -

800 - 17/78 86/07 13/1 01/6 
نسبت خروجی کاربری به کل 

 هاخروجی
 

 یاماهوارهتصاونر  یهادادهمحاسبات نگارندگان بر اساس 
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احتمهال تغییهر  8716تها  8711 هایسهالبهین مشهخص گردنهد کهه  (0جهدول )ههای با توجهه بهه خروجی

، درصد مربوط بهه اراضهی بهانر 81/03حدود از کل تغییرات  باشد.درصد می 04/83 پوشش/کاربری زمین در کل 

 1/3) راتییهتغباشد و کمترنن سههم  صد متعلق به محدوده ساخته شده میدر 7/83درصد مربوط به مراتع،   3/83

 مربوط به تغییر اراضی کشاورزی و باتات صورت گرزته است.  درصد(

منبهع . شهودیمختم  روستانی(شهری و شده )ساخت محیط ساخته به  هاکاربریدرصد تبدنل  61/76همچنین 

 باشد. اراضی بانر  میگیری کاربری ساخته شده، عمده  شکل

منبع عمده چنهین  متثسفانهکه  شدهگیری اراضی بانر ختم به شکل هاکاربریدرصد تغییرات  60/70ضمن اننکه 

 نیاز است که حفاظت بیشتری برای حفظ مراتع اطراف شهر بیرجند صورت گیرد.  روننازا، مراتع است و تغییری
 

 9316 تا 9381 در دوره  هاکاربریبین  ماتریس احتمال انتقال وضعیت -5 جدول

نسبت ورودی 

کاربری به کل 

 تغییرات(

 یریگشکل

یه از ثانو یکاربر

 گریدکاربری 

 درصد(*)

 (9381کاربری اولیه )

 
 مراتع

 اراضی

 بایر

باغات و 

 کشاورزی

 محدوده

 شدهساخته

61/76  6/4  01/0  46/4  00/0  73/7  شدهساخته محدوده 

ربر
کا
ن
انو
ث
) هن

87
16

) 

64/87  38/8  03/0  8/8  3/8  04/0  باتات و کشاورزی 

60/70  43/4  06/3  01/66  14/0  03/8  اراضی بانر 

04/84  36/8  10/80  68/8  01/0  06/0  مراتع 

- 04/83  33/3  83/3  11/0  83/3   تغییر کاربری اولیه*احتمال  
 

- 46/13  10/80  01/66  3/8  73/7  احتمال عدم تغییر کاربری اولیه * 

800 - 3/83  81/03  18/3  7/83  
نسبت خروجی کاربری به کل 

 هاخروجی

 

 ایهای نگارندگان از تصاونر ماهوارهمنبع: نازته
 

 9444های کاربری در سال ینی کلاسبپیش -3 -3

محهدوده  ههایکاربریبا بررسی تغییرات صورت گرزته در کاربری اراضی محهدوده شههر بیرجنهد کهه شهامل 

آننده محدوده از مدل زندیره  سازیشبیهو اراضی بانر است؛ برای ارزنابی و  تعامر شده، باتات و کشاورزی،ساخته

نک دوره بهه دوره دنگهر بیههان کههرده و از آن  زندیره مارکوف تغییرات کاربری زمهین را ازمارکوف استفاده شد. 

نازته بین بازه مساحت انتقالدر نظر گرزتن در انندا با . کندیسازی تغییرات آننده استفاده م برای نقشه یاهنعنوان پابه

 8404موردنظر در سال  هایکاربریطبقه پوشش زمین در  4و مدل زندیره مارکوف، مساحت  8716 تا 8731 یزمان
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نیها   6اسهت. جهدول  شدهدادهنمانش  قابل مشاهده است.   6که در قالب شکل شماره شد،  سازیشبیهزنابی و ار

  انهن اسهاس، . بهر دههدیمهرا نشهان   8404هها در سهال  بینی تغییرات آنو پیش 8716در سال  هاکاربریوسعت 

اگر همین روند تغییرات تداوم داشته  طوری کهبه باشدمیشده تغییرات مربوط به کاربری محدوده ساخته ننترشیب

؛ خواهد رسهید 8404هکتار  در سال  4343به   8716سال  هکتار در 4003  محدوده ساخته شده از باشد، مساحت

در م  کاربری باتات و کشاورزی نیا مساحت و سه .درصدی( 87/83رشد شد )برابر خواهد  83/8نعنی مساحت آن 

درصدی(. در مقابل  مساحت دو کاربری  01/1رشد شد )خواهد  برابر 01/8واهد داشت و ازق طرح رشدی مثبت خ

هکتار  و سهم  70304هکتار به  76768مساحت اراضی بانر از  طوری کهبهاراضی بانر و مراتع کاهش خواهد نازت 

و مساحت مراتع  درصد(  -18/8رشد  ) ابدنیمدرصد تنال  36/61درصد به  04/38آن در محدوده مورد مطالعه از 

رتعهی بهه هکتار از اراضی م 301رصد(  نعنی حدود د -73/3رشد ) ابدنهکتار کاهش می 1100هکتار به  1084از 

و اقتصادی تخرنب  محیطیزنستتوجه به پیامدهای  و باجهی است نابد که رقم قابل تودنگر تغییر می هایکاربری

  و تغییر کاربری مراتع است. نیزاابانیبمراتع نیازمند جدنت بیشتر در مهار 

 

 
 9444وضعیت پوشش زمین در محدوده مورد مطالعه سال  بینیپیش -6شکل 
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 9444 سال محدوده مورد مطالعه برای  نیوسعت پوشش زم  بینیپیش -6 جدول

 رییتغمیزان 

 *درصد()

نسبت 

مساحت 

به  9444

9316 

9444 9316  

نسبت کاربری   

 به کل مساحت

 محدوده)درصد

 هکتار(مساحت )

 نسبت کاربری  

کل مساحت  به

 درصد(محدوده )

 هکتار(مساحت )
نوع 

 پوشش/کاربری

 شدهساخته محدوده 13/4003 13/3 48/4343 31/1 83/8 87/83

 باتات و کشاورزی 81/8304 47/7 01/8136 36/7 01/8 1/1

 بانراراضی  63/76768 04/38 70/70304 36/61 11/0 -18/8

 مراتع 78/1084 68/83 34/1100 3/83 13/0 -73/3

 کل  01/08817 800 01/08817 800 - -

 و رشد سالانه مد نظر نیست. *میاان تغییر کل دوره است  

 یریگجهینت -4

باتات و  هایکاربریتغییرات  8716تا  8731ای در دوره زمانی در پژوهش حاضر با استفاده از تصاونر ماهواره

انهن تغییهرات از روش  ارزنابیبانر و مراتع بررسی شد. برای  هایزمینشده، کشاورزی، محدوده ساخته هایزمین

آننده از روش زندیره مارکوف استفاده  سازیشبیهو برای ارزنابی و  Ecogonationازاار ءگرا در نرمبندی شیطبقه

 سهازیمدلو  ینیبشیپ 8404ات کاربری اراضی برای سال الگوی تغییرمدل زندیره مارکوف  استفاده از  با گردند.

محاسهبه  -3مهارکوف محاسبه احتمالات تبدنل با اسهتفاده از آنهالیا زندیهره  -8. انن مدل شامل سه مرحله :گردند

اختصا  مکانی پوشش  کاربری زمین  -7ی چندمعیاره ابنارزو کاربری زمین بر اساس  پوششهای شانستگی نقشه

به محاسبه احتمال  گذشته هایسالتغییرات صورت گرزته در  بر اساس. انن مدل است CA یمکانبر اساس عملگر 

بلکه روند  ردیگینمرا در نظر  راتییتغروند کلی  صرزاًو  پردازدیمو تخصیص مکانی انن تغییرات  ندهنآتغییرات در 

شده و مقدار وسعتی که از هر کاربری های تعیین. در روش زندیره مارکوف از کلاسردیگیمرا در نظر  هاسالتمامی 

بر اساس مدل  شد. زندیره استفاده  هایحالتعنوان است به شدهلنتبد 8716تا  8731به کاربری دنگر در بازه زمانی 

کشهاورزی و باتههات  ،شهدهمحههدوده ساختهمسهاحت  8716و  8711تها  8731 هایسههالزندیهره مهارکوف طهی 

 8404در سهال  ههاکاربریاست و از مساحت اراضی بانر و مراتع کاسته شده است. تغییرات مساحت  ازتهنشنازاا

های (، محهدودهبرابهر 01/8کشهاورزی ) هایزمینکه باتات و طورینیا به همین صورت است، به 8716نسبت به 

 شد.  ( خواهدبربرا 13/0، مراتع )برابر( 11/0) رنبا( اراضی برابر 83/8شده )ساخته

، هاسهکونتگاه) یانساناندازهای انسانی و تلبه چشم یهادخالتدر کل انن الگوی تغییر کاربری، بیانگر ازاانش 

مراتع( است. در انن بین کاهش اراضی مرتعی با توجه بهه  مخصوصاً (و اراضی کشاورزی( بر محیط طبیعی باتات
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ازهاانش احتمهال سهیلا،،  ناشی از بین رزتن پوشش گیاهی مثل ازاانش رناگردهها، محیطیزنستتبعات مختلف 

 یههابخشاجتماعی مثل آسهیب بهه  -زنر زمینی و...( و نیا پیامدهای اقتصادی یهاسفرهکاهش نفوذپذنری آ، به 

یت بیشتری برخوردار است. نکته بعدی دامداری و کشاورزی، بیکاری و مهاجرت را به همراه خواهد داشت؛ از اهم

که بخشی از اراضی مرتعی و  هاستسکونتگاهها قابل درک است، توسعه و رشد زیانکی پراکنده که از مقانسه نقشه

 رتهمیعلهنکته مهم دنگر انن است که کاهد. و از آنها می بردیمساخت و ساز  حتی کشاورزی و باتات را به زنر

، مربوط به انن کاربری مهم است هاکاربریاراضی کشاورزی، درصد قابل توجهی از تغییر مساحت باتات و  ازاانش

درصههد از تغییههر  3518حهدود  8711-8716در دوره درصههد و  1513حهدود   8731-8711در دوره  طوری کهههبهه

با در در کل باند با نک نگرش سیستمی به منطقه مورد مطالعه  به کاربری دنگر مربوط به انن کاربری است. هاکاربری

تلاش شود روند نابهندار ، هایانربرنامهدر  اجتماعی  -و اقتصادی محیطیزنستروستانی،  -شهری ابعاد نظرگرزتن

ته شود. کاس  باتات و مراتع ،مرتو، کشاورزی هایزمیناندازی به از دست طوری کهبهکنترل شود.  هاکاربریتغییر 

اای شهری با محورنت استفاده ندرورشد زشرده و  پیروی از الگوی توانداقدامات در انن زمینه می ننترمهمنکی از 

 باشد.زرسوده  هایبازتو   یشهردروناز اراضی بانر 

 کتابنامه

ای با اسهتفاده ماهوارهآشکارسازی تغییرات پوشش/کاربری اراضی با پردازش شیءگرای تصاونر  ،8714 صالح؛ ،ارخی

صهفحه ، 34شهماره  ،سهپهر()زصلنامه اطلاعات جغرازیانی  مطالعه موردی: منطقه آبدانان. Idrisi selvi ازااراز نرم

83-8. 

دانشکده ادبیات و علوم انسانی  .نامه کارشناسی ارشد. پانش تغییرات خط ساحل درنای خار. پانان8710خلاقی، سام؛ 

 دانشگاه تبرنا.

 .تهران .نشر منشی .رنای کاربری اراضی شهری. برنامه8718 رضونان، محمدتقی؛

کاربری/پوشهش  . آشکارسازی تغییرات8718 میر اسدا...؛ رستم زاده، هاشم؛ ،لیلا؛ رسولی، علی اکبر؛ حدازی ،شرنفی

 .رنایازیها و برنامههنشهرنه جغرای )مطالعه موردی: شهرستان تبرنا(. گرای تصاونر ماهوارهاراضی با پردازش شئ

 .384-307صفحه  .8713تابستان  .44شماره  .83دوره  .80مقاله 

. بررسی تغییرات کاربری اراضهی طهی دو دههه دوره زمهانی )مطالعهه 8710 ماوده؛ زراعی، حیدر؛ یدهس شنانی هوناه،

 .373-344صفحه  ،84سال هفتم، شماره پژوهشنامه مدنرنت حوزه آبخیا. موردی: حوزه آبخیا ابوالعباس(. 

 .انتشارات دانشگاه تهرانتهران:  ازدور در علوم زمین.سندش کاربرد .8714؛، سید کاظمعلوی پناه

طبقه بندی پیکسل پانه و شیءگرا در تهیۀ  یهاروش نسهمقا .8713 ، حمید رضا؛ رضا، مدرس؛یمراد صدنقه؛ ،تفاری

سهندش از دور  زصلنامه (.برخوار، ندف آباد و چادگان -اصفهان یهادشتنقشه کاربری اراضی )مطالعه موردی: 

 .03-40 .(8)1. و سامانه اطلاعات جغرازیانی در منابع طبیعی
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. آشکارسازی تغییرات کاربری اراضی با استفاده از روش 8713 حاجی میر رحیمی، سید محمود؛ ، بختیار وزیضی زاده

برداری کشهور، سهازمان نقشهه :، تههران13همانش ژووماتیک  اندنشه(.بندی شیءگرا )مطالعه موردی: شهرک طبقه

 .8-80صفحه 

. آشکارسازی تغییرات زضای سبا شهر تبرنا با استفاده از 8716 حاجی میر رحیمی، سید محمود؛ زیضی زاده، بختیار و

 .8-80صفحه دانشگاه شمال،  .شهری GIS اولین همانش های شیءگرا.روش

نامهه های کهاربری اراضهی. پانانهای پیکسل پانه و شهیءگرا در تهیهه نقشههروش مقانسه .8716 زیضی زاده، بختیار؛

 تبرنا. دانشگاه .دانشکده ادبیات و علوم انسانی .کارشناسی ارشد

کاربرد داده های سندش از دور در آشکارسازی تغییرات  .8713 نظم زر، حسین؛ ، زیروز وجعفری ،یاربخت زیضی زاده،

 74 شهماره .8713تابستان  .نشرنه هنرهای زنبا. هری )مطالعه موردی زضای سبا شهر تبرنا(اراضی ش هایکاربری

  34-83صفحه 

 .دهگلهان ؛ مطالعهه مهوردی روسهتا شههرروستا شهرها در توسعه روسهتاهای پیرامهونی نقش .8717 قادرمای، حامد؛

 دانشگاه تربیت مدرس، تهران. .رنای روستانینامه دوره کارشناسی ارشد رشته جغرازیا و برنامهپانان

روی درناچهه ارومیهه بهر روسهتاهای تاییرات پس سازیمدل. 8710 ؛محرمی میثم، رسولی علی اکبر، رستم زاده هاشم

، نشرنه تحلیل زضهانی مخهاطرات محیطهیای. ارهءگرای تصاونر ماهوساحل شرقی درناچه ارومیه با پردازش شی

 11-18، صفحه 7سال سوم، شماره 

و روند نابی تغییرات کهاربری اراضهی حوضهه  نشپا .8710 ؛مهدی ،حاصلی ،ابوالفضل ،رندبر ؛سید حدت ،موسوی

-846صفحه  30شماره  .سپهر زصلنامه اطلاعات جغرازیانی .8136 – 3084ای ز تصاونر ماهوارهابرکوه با استفاده ا
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