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 دهیچك
ای را تجربه کرده است که اثر  سابقه یبرشد  ،توسعهامروزه جهان در حال 

بینی  ی و پیشساز مدلین دارد. بنابراین، زمی روی تشدید کاربری توجه قابل
ابع طبیعی جهت تنظیم ریزان و طرفداران حفظ منی رشد برای برنامهالگوها

شناسایی   امری بسیار حیاتی است که هدف اصلی آن ،پایدار راهبرد توسعه
عوامل و روند تغییرات در آینده براساس تغییرات گذشته است. پایش 

های سریع و مناسب  ییرات واحدهای اراضی، مستلزم استفاده از روشتغ
های اطالعاتی با یکدیگر است.  آوری اطالعات و تلفیق الیهجهت جمع

دراین تحقیق بر مبنای کیفیت تصاویر، روند و میزان تغییرات کاربری اراضی 
(  با استفاده 0091و 0000و9191ساله ) 30شهرستان شوش در سری زمانی 

ررسی ب MSSو  TM ،OLIهای ای لندست و سنجنده تصاویر ماهواره از
 از های مختلفپردازش و تحلیل بخشبرای شده است. همچنین 

. پس از ه استشد ستفادها ENVIو  Arc GIS ،IDRISIافزارهای  نرم
های  بیشترین شباهت، نقشه شده نظارتی تصاویر به روش بندکالس
درصد به دست آمد.  9/19ت ضریب کاپای متوسط ی شده با دقبند کالس

نتایج آشکارسازی تغییرات نشان داد که بیشترین کاهش مساحت برای 
هکتار و بیشترین افزایش برای  11019های بدون پوشش و به میزان  ینزم

 هدهند نشانهکتار بوده که  10919اراضی کشاورزی و به میزان 
 ی کشاورزی  است.تغییرکاربری اراضی بدون پوشش به اراض

 
: کاربری اراضی، آشکارسازی تغییرات، سنجش از دور، كلیدی های واژه

 .شوش

 

 

 

Abstract 
Today, the developing world is experiencing 
unprecedented growth that has a significant impact on 
land use intensification. Therefore, modeling and 
predicting growth patterns is crucial for natural resource 
planners and proponents to formulate a sustainable 
development strategy. The main purpose of modeling is 
to identify the factors and trends of future changes based 

on past changes. Monitoring the occurred changes in 
land units requires the use of rapid and appropriate 
methods to gather information and integrate layers of 
information. In the present study, based on image 
quality, the trend and rate of land use changes in Shush 
Township in a 30-year time series (1987, 2000 and 
2017) have been investigated using Landsat satellite 
images and TM, OLI and MSS sensors. Different 
sections were processed and analyzed using ArcGIS, 

IDRISI and ENVI software. After classifying the images 
by the most similar supervised method, the classified 
maps were obtained with an average Kappa coefficient 
accuracy of 96.1%. The results of detection of changes 
showed that the largest decrease in area has occurred for 
uncovered land by 49078 hectares, and the highest 
increase was for agricultural land by 52691 hectares, 
which indicates the change of use of uncovered land in 

favore of agricultural land. 

 
Keywords: Land Use, Change Detection, Remote 
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 مقدمه
بشر حیات اجتماعی خوود را از  ای طبیعی است که زمین سرمایه

هوای  دهد. با استناد به بحثطریق توسعه بر روی آن شکل می
های موجوود در موورد تهدیودهای محویط     مطرح شده و نگرانی

هوا و  زدایوی زایوی، جنگول  زیستی مانند: تغییرات اقلیمی، بیابوان 
بطورکلی از دست دادن تنوع زیستی، تغییرات کاربری اراضوی و  

های اخیر مورد توجه جدی کارشناسان در دههپوشش سرزمین 
(. از 0: 9311عباسوی،  محیط زیست قرارگرفتوه اسوت )سوالمی   

ریزی و مدیریت شهری به ویوهه در راسوتای   عوامل برای برنامه
نیل بوه توسوعه پایودار در نوواحی شوهری و اسوتفاده بهینوه از        

هنگوام از  سرزمین، در دسترس بوودن اطالعوات صوحی  و بوه    
پوور  ربری و پوشش اراضی مناطق شهری است )امانوضعیت کا
 (.  910: 9319فر، و کاملی

پایش تغییرات، سونجش   یکی از فنون نو و کارآمد در زمینه
 هووای دندزمانووه هووای سوونجش ازدور، دادهاز دور اسووت. داده

بها درباره فرآیند و الگوهای تغییر پوشش زمین و کواربری   گران
توان با اسوتفاده از  طریق این فن می کند. ازاراضی را فراهم می

هووا نسووبت بووه مجموعووه تصوواویر دنوود زمانووه و پووردازش آن 
عباسی، سازی تغییرات مورد نظر منطقه اقدام کرد )سالمی آشکار

هووای (. دادهGross et al., 2009: 1343؛ 3: 9311
سنجش از دور منبع اطالعات مهمی بورای تشوخیت تغییورات    

از انوواع پوشوش سوط  زموین و      سطحی است، درا که آگاهی
های مختلف و یا بوه عبوارتی نووع    های انسانی در بخشفعالیت

ریوزی اهمیوت   هوای پایوه برناموه   کاربری زمین به عنووان داده 
ای دارد. لذا این تصاویر به جهت ارائه اطالعات به هنگوام،   ویهه

هوای  تنوع اشکال، رقومی بودن و امکان پردازش در تهیه نقشه
(. 10: 9313اهمیوت بسویاری دارد )کیوانی و دیگووران،   کواربری  

برداری انسان بورای یوی یوا    توصیف نوع بهره ،کاربری اراضی
دیگوران،   ای زموین اسوت )فریودونی و   دند هدف برروی قطعه

هوا و  (. تغییرکاربری زمین شامل تغییر نووع کواربری  19: 9311
هوا و  الگوهوای فاوایی فعالیوت    تغییر در نحوه نوع پوراکنش و 

هاست. علل تغییرکاربری زموین در کشوورهای توسوعه    کاربری
، کشاورزی بزرگ مقیواس یافته، ریشه در دالیل اقتصادی مانند 

زیسوت  توسعه شهری و افزایش نیاز به نگهداری کیفیت محویط 
هوای فعلوی و آتوی دارد. اموا در کشوورهای درحوال       برای نسل

مول  توسعه، رشد سریع جمعیت، فقور و موقعیوت اقتصوادی عوا   
(. باتوجه به اهمیوت  990: 9311دیگران،  اصلی است )امیدوار و

ترین شهرهای جهان است شهرستان شوش که یکی از تاریخی
و عالوه برآن سواالنه سوط  وسویعی از اراضوی بوه زیرکشوت       

رود هایی دون گندم، نیشکر، ذرت، برنج و دغندرقند موی زراعت
از رونود تغییورات   که از این نظر نیز اهمیت زیادی دارد، آگاهی 

ای کاربری اراضی این منطقوه بوا اسوتفاده از تصواویر مواهواره     
های متعددی بورای  رسد. روشنظر میلندست بسیار ضروری به

پوس   ها، مقایسهآشکارسازی تغییرات وجود دارد که از میان آن
هاست. برای کشف و ارزیوابی  ترین روشمعمولازبندی از طبقه

( RSاز فنون و ابزارهای سونجش از دور ) این تغییرات، استفاده 
( بورای تولیود اطالعوات    GISو سیستم اطالعات جغرافیوایی ) 

تواند نقوش اساسوی   مکانی و برخورداری از امکانات تحلیلی می
ه بوه نکوات مهوم    (. باتوجو 911: 9319شد )سوبزقبایی،  داشته با

عنووان  ذکرشده و نیز اهمیت بررسی تغییرات کاربری اراضی بوه 
ریوزی در منوابع   های مودیریت و برناموه  ترین جنبهمهم یکی از

طبیعی و حفاظت محیط زیست، در این تحقیق تغییرات کاربری 
، 9191هوای  زموانی بوین سوال    بازه اراضی شهرستان شوش در

ای لندسوت بررسوی   با استفاده از تصاویر ماهواره 0091و  0000
تغییورات  شود. در واقع هدف از این پوهوهش، آشکارسوازی   می

کاربری اراضی بوده و روند تغییرات کواربری اراضوی مشوخت    
 شده است.

های انسانی در آگاهی از انواع پوشش سط  زمین و فعالیت
هووای مختلووف بووه عنوووان اطالعووات پایووه بوورای     قسوومت
ای دارد. یکوی از منوابع   اهمیوت ویوهه   ،های مختلف ریزی برنامه

های زمین، ی پوششدر شناسای کاربردیثر، مفید و ؤاطالعات م
آوری سوونجش از راه دور هوای سوونجش از دور اسووت. فوون داده

 .ابزاری ضروری و با ارزش در ارزیابی تغییرات سط  زمین است
برای ارائه کارایی بیشتر در تشخیت تغییرات کواربری اراضوی،   
سنجش از راه دور اغلب با سیستم اطالعات جغرافیایی ترکیوب  

 (.Esbahi et al., 2010: 63شود )می
پایش بوه معنوی نظوارت اسوت و منظوور از آن آگواهی از       

هایی است دگرگونی یی سامانه یا پدیده از راه مشاهدهوضعیت 
که ممکن است با گذر زمان در آن سوامانه یوا پدیوده ره دهود     

(Hegazy &Kaloop, 2015: 119  تغییرات کواربری .)
وشش زمین ها روی پشود که انساناراضی به تغییراتی گفته می

. در ایوران  (Earle & Pontius, 2010)دهنود  انجوام موی  
فرآیند تغییرکاربری اراضی کشاورزی و باغی به اراضوی سواخته   

هجری شمسوی   10و 10هایهای شهری( از دههشده )کاربری
رو به افزایش بوده و منجر به عدم تعادل میان اراضی شهری و 

 (.919: 9311پور و ساالریان، طبیعی شده است )داداش
گیوری، بوا هودف    اول شکل اکثر شهرهای ایران در مرحله

های مرطوب برای زراعت و کشاورزی در کنوار  استفاده از خاک
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انود، اموا بوا    و یا در میان اراضی مرغوب کشاورزی استقرار یافته
اراضوی   رشد و گسترش شهرها، مشکالتی دون تخریب و تغییر

محیطوی، انوواع   زیستپیرامون شهر به کاربری شهری، مسائل 
آلودگی، ادغام روستاهای پیرامون شهری بوه محوالت شوهری    

(. گسوترش  910: 9319فر، پور و کاملیوجود آمده است )امانبه
افقی، رشد بیرونی خارج از کنترل و ناهماهنگ پیرامون منواطق  
شهری است که سبب تخریب فاای سبز، از بین رفتن اراضوی  

و افوزایش   ها به اراضی ساخته شدهکشاورزی و باغی و تبدیل آن
شود. این نوع توسعه در مقایسه بوا توسوعه فشورده،    می ترافیی
ناکارآمود از   هکند و بوه اسوتفاد  های بیشتری را تصرف میزمین

شوود )محموودزاده و رنجبرنووازی،    ویهه زمین منجر میمنابع به
(. در سط  شهرها، تغییور پوششوی وکواربری زموین     39: 9311
ثرترین عوامل تغییر ؤز فرآیندهای شهرنشینی( یکی از م)ناشی ا

در وضعیت محیط زیست است که به آهستگی انجام شوده و در  
صورت کنترل نشدن، بوه تخریوب و اخوالل در عملکورد کلوی      

زاده  حسوین  زرکوش و  حیط زیست منجر خواهد شد )خیرخوواه م
گسترش و توسوعه فاوایی شوهرها در اغلوب     (. 19: 9311آزاد،

وجب تغییر کاربری اراضی کشاورزی پیراموون آنهوا بوه    موارد م
نشوین و فاقود نظوام    گیری مناطق حاشیهکاربری شهری، شکل

گیوری  کاربری اراضی و نظارت بر آن در مقیاس کوالن، شوکل  
ل ئنظام کاربری اراضی ناسازگار و نامناسب با مشوکالت و مسوا  

راین (. بنواب 11: 931دیگوران،   و جاللیوان ) است بسیار زیاد شده
ها در مورد دگوونگی اسوتفاده بهینوه از     ترین روشیکی از مهم

های ارزیوابی  اراضی و کنترل توسعه افقی شهر، استفاده از روش
(. در ایون زمینوه   1: 9311کاربری اراضی است )سالمی عباسوی، 

هوایی ماننود   دلیول داشوتن ویهگوی   های سنجش از دور بوه داده
یوی طیفوی قابلیوت    پوشش وسیع، به هنگام بوودن، تووان تفک  

باالیی برای بررسی تغییرات زمانی و مکوانی پوشوش گیواهی و    
تغییورات   العهای برای مطهای ماهوارهکاربری اراضی دارد. داده

کمترین هزینه و بیشترین دقوت   ترین زمان، باپوشش در کوتاه
توان (. در این زمینه می911: 9319دیگران،  است )سبزقبایی و
 زیر اشاره نمود: به سوابق تحقیقاتی

خود بوا عنووان    ( در مقاله9311محمودزاده و رنجبرنوازی )

سازی توسعه فیزیکوی  مدل بینی وپیش در LTM مدل کاربرد
فنوون   و 1 ای لندستماهواره استفاده ازتصاویر با ایلخچی شهر

مقطووع را در تغییوورات کوواربری اراضووی   گوورا،یپووردازش شوو 
. نتایج نشان داد که قسمتی کردند بررسی را 9390-9310زمانی

از کاهش مساحت شهر، مربوط به توسعه اراضی باغی و زراعوی  
( تحلیل تغییورات کواربری   9319فر)کاملی و پورامانبوده است. 

 بوا  0093 توا  9191 هوای سوال اهوواز را در   کالنشهر اراضی در
تحلیلوی  _روش توصویفی  ای ومواهواره  تصاویر آنالیز استفاده از
کاهش اراضی بایر و کشواورزی   دادند. نتایج نشان دهندهانجام 

دیگوران   و پیرنیوا و افزایش اراضی سواخته شوده را نشوان داد.    
را  منوابع آب سوطحی رودخانوه هوراز     بور موؤثر   عوامل (9319)

را  9311 و9391، 9310هوای بورای سوال  را و تغییورات  مطالعه 
ری اراضوی  تغییورات کوارب   کردند. تأثیر دو عامل اقلیم وارزیابی 

درکوواهش کیفیووت منووابع آب از نتووایج ایوون مطالعووه بووود.     
به آشکارسوازی تغییورات    (9311) زادهحسین زرکش و خیرخواه

 و RS تکنولوویی  اسوتفاده از  اردبیل با شهر کاربری اراضی در
GIS هوای دورکواوی   . این تحقیق نشان داد که دادهپرداختند

ارزیوابی   راضوی و اسوتخراج نقشوه کواربری ا    توانایی بواالیی در 
 اسوتفاده از  بوا  (9311)دیگران  کریمی وتغییرات کاربری دارند. 

 را   عبواس تغییرات کاربری اراضی دشت ،مارکوف  همدل زنجیر
 تصواویر  درایون پوهوهش از   .مطالعه کردندسال گذشته  01 طی

 1 لندسووت و TM (9399) سوونجنده 1سووت ای لندموواهواره
OLI (9310 ) سنجنده 9 و لندستETM+ (9390 )سنجنده 

 استفاده کردنود.  پوشش منطقه های توپوگرافی وبه همراه نقشه
ها بوه سومت کواربری کشواورزی     نتایج بیانگر تغییرات کاربری

آشکارسازی تغییورات کواربری    (9311)دیگران  و امیدواراست. 
هودف   با دور سنجش از استفاده از بارا پوشش گیاهی  اراضی و

 و شوهر  پوشوش گیواهی در   درصود  ری وارزیابی تغییرات کوارب 

 TMسونجنده   تصواویر  اسوتفاده از  بارا نواحی پیرامون یاسوج 
افوزایش   ت انجوام دادنود.  نتیجوه نشوان دهنوده     لندسماهواره 

پایش  فاای سبز بود. کاهش کاربری بایر و کاربری مسکونی و
بینی تغییرات کاربری اراضی و گسوترش فیزیکوی شوهر    پیشو 

با استفاده از تصاویر دندزمانه  9391-9191بابل در دوره زمانی 
نتوایج  ( صورت گرفت. 9311) ریمی فیروزجاییتوسط ک لندست

درصودی اراضوی    33تغییرات کواربری اراضوی، رشود    حاکی از 
سال  هکتاری اراضی زراعی را برای  101ساخته شده و کاهش 

بینوی اسوت و ایون امور     قابل پیش 9311نسبت به سال  9191
 ضرورت توجه به موضوع گسترش شوهری و پیامودهای آن در  

AbdelRahman (0091 )دهود.  نشان می شهر و پیرامون را
هوای کشواورزی در   تأثیر تغییرات کاربری اراضوی را بور خواک   

سوتم  ای و سیشمال کانال سوئز با اسوتفاده از تصواویر مواهواره   
خیز  های حاصلاطالعات جغرافیایی بررسی کردند. تبدیل خاک

نتوایج ایون مطالعوه بوود.      به علوت تورویج شوهری از    ،به شهر
Erasu (0091     تشخیت و پایش تغییور پوشوش زموین را بوا )

تکنولوویی سونجش از    استفاده از سنجش از دور انجام داد و از

http://psp.journals.pnu.ac.ir/article_5257.html
http://psp.journals.pnu.ac.ir/article_5257.html
http://psp.journals.pnu.ac.ir/article_5257.html
http://psp.journals.pnu.ac.ir/article_5257.html
http://psp.journals.pnu.ac.ir/article_5257.html
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زموین و  دور برای شناسایی تغییرات پوشش شهری و کواربری  
ها در شناسایی تغییورات کواربری اراضوی    تشخیت برخی توالی

 شهری استفاده شد و نتایج کشیده شدن مردم به سمت مراکز و

 ( در0091) Sridharو  Shravyaشوووهرها را نشوووان داد.  
تغییرکاربری و پوشش اراضی در منطقه دهلوی بوا    ،تحقیق خود

 هاستفاده از سنجش از دور را بررسی کردند. نتیجه نشوان دهنود  
های اقتصوادی، اجتمواعی و زیسوت     تغییرات در توسعه سیاست

و  Kumarدانسوته شود.    مؤثر ،محیطی را بر رشد شهر نشینی
Rathor (0099 تغییرات در پرادش هندوستان با اسوتفاده از ) 

را مطالعووه کردنوود. در ایوون  GISهووای سوونجش از دور و ادهد
ای هوای مواهواره  تحقیق با بررسی نقشه توپوگرافی هنود و داده 

IKONS تجزیوه و تحلیول   0091و  0001، 0001های دوره ،
تبودیل   هرشد شهری را انجام دادند و  نتیجوه آن نشوان دهنود   

. هوای سواخته شوده بوود    های زراعی و باغوات بوه زموین   زمین
Adlphus  وAkinbobola (0091  مطالعوواتی راجووع بووه )

ها در ایالوت  تشخیت تغییر کاربری اراضی در برخی از ایستگاه
ای انجام دادند. این تصاویر ماهواره آنامرای نیجریه با استفاده از

ساله انجوام شود. نتوایج رشود سوریع       00مطالعه برای سه دوره 
رویشی و روسوتایی  کاهش ساالنه مناطق  مناطق ساخته شده و

بوورداری و تجزیووه و تحلیوول ( نقشووه0091) Butرا نشووان داد. 
آباد پاکستان بوا اسوتفاده از   تغییرات استفاده از زمین را در اسالم

RS  وGIS کواهش پوشوش    هدهنود انجام دادند. نتیجه نشان
هوای سوکونت بوود.    کشاورزی و افزایش محول  آب و گیاهی و

Hegazy  وKaloop (0091     به نظوارت بور رشود شوهر و )

و  GIS ،RSشناسایی تغییرات کاربری اراضوی بوا اسوتفاده از    
در دو شهر تلخانوه و منصووره    0090تا 9191های تصاویر سال

 مصر پرداختند. رشد شهرنشینی بوه علوت افوزایش مهواجرت و    

 Kumarو  Rawatاز نتووایج ایوون مطالعووه اسووت.  ،جمعیووت
ربری اراضوی در منواطقی از هنود از    ( نظارت بر تغییر کا0091)

بووا  0090تووا  9110طووی دوره  Hawalbaghجملووه بلوووک 
استفاده از تصاویر ماهواره لندست پرداختند که نتیجه آن کاهش 

های ساخته شده را نشوان   افزایش زمین های کشاورزی و زمین
( به آشکارسازی تغییرات کاربری اراضوی در  0093) Brarداد. 

از دور و سیسوتم اطالعووات جغرافیووایی   پنجواب بووا از سوونجش 
کواهش سوریع پوشوش     همطالعه کرد و نتایج آن نشوان دهنود  

 گیاهی طبیعی بود.
 

 کارداده ها و روش

کوه   باشود  موی اسوتان خوزسوتان    یهااز شهرستان ییک شوش
 بوه  از سوط  اسوتان را   یلومتر مربعک 3111نزدیی به  یمساحت

 19درجوه و   39 ینخود اختصاص داده است. این شهرسوتان بو  
 11درجوه و   11 و یعرض شومال  یقهدق 39درجه و  30تا  یقهدق
کوه   واقع شده اسوت  یطول شرق یقهدق 10درجه و  19تا  یقهدق

اهواز، از شرق بوه دزفوول و    به از شمال به اندیمشی، از جنوب
بوه   یغربو به دشت آزادگان و از شومال  یغربشوشتر و از جنوب
( )فروغیوان،  0و  9هوای  شوکل شوود ) یمو  استان ایالم محدود

9313). 

 

 
 (9313موقعیت شهرستان شوش در ایران و استان خوزستان )فروغیان  .2شکل

 
در ایوون تحقیووق از تصوواویر موواهواره لندسووت کووه شووامل  

اسوت کوه    شوده   اسوتفاده  MSSو  TM ،OLIهای سنجنده

؛ آمده است 9مشخصات کامل به همراه تاریخ تصاویر در جدول 

، Arc GISدر تحقیق حاضر رفته  کار به افزارهای نرمدرضمن 
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IDRISI  وENVI    بوووده کوووه بووا هرکووودام پوووردازش و
. منطقوه موورد   ی مختلف انجام شده اسوت ها بخشهای  یلتحل

لندست  یرتصویی سین است که در  یالنظر ما شهر شوش دان
 (.9)جدول قرار گرفته است

 
 ها ماهوارهمربوط به مشخصات  .2جدول 

 پیکسلاندازه تعداد باند تاریخ تاریخ ردیف گذر سنجنده ماهواره

MSS 5لندست 111 83 22/11/1811 11/10/1832 0 11*11 

TM 111 5لندست 83 25/12/1828 10/15/2111 1 81*81 

OLI 111 83 3لندست 81/12/1881 21/15/2112 11 81*81 

 
در این تحقیق به دلیل کاربردی بودن و برای آشکارسوازی  

سیستم اطالعات جغرافیایی اسوتفاده   تغییرات کاربری اراضی از
 هوه بواط نمونوماهواره لندست، برداشت نق و دانلود تصاویر هشد

 

 

افزارهوای  اسوتفاده از نورم   با ( و0)شکل  GPSدستگاه  وسیله
ENVI  وGIS      میزان تغییورات کواربری اراضوی شهرسوتان
 دست آمد.شوش به

 

 
 (9311)منبع : نویسندگان،  0091نقشه نقاط کنترل زمینی برروی نقشه کاربری سال  .1شکل 

 
هووای ای لندسووت، روشبوورای دریافووت تصوواویر موواهواره 

ارث هوا اسوتفاده از گوگول   تورین آن مختلفی وجود دارد که رایج

و  USGS.govوارد شدن درسایت  است. در این روش بعد از
با وارد کردن ردیف، گذر و تاریخ تصویر موورد نظور، اقودام بوه     

 ،دور از سونجش  کوار  مراحول  دانلود تصویر شد. به طور کلوی 
اسوت   تصواویر  پوردازش پوس  و پردازش، پوردازش پیش شامل

(Jensen, 2007:28که برای هر کار سنجش از دور ،)،  قبل
 شوود، سو س  یتصویر انجام مو  از هر عملی داده تهیه و برش

)نقاط کنترل زمینی( صورت  مطالعه مورد منطقه از بردارینمونه

 تصحیحات شامل پردازش در این تحقیقپیش گیرد. مراحلمی

9اتمسفریی و هندسی
اسوتاندارد   هوای که براساس روش بودند 

(McCoy,2005:46انجام )  مراحول  همچنوین  انود. شوده 

 ای، شناسوایی ماهوارهشامل: بارزسازی طیفی تصاویر  پردازش

 ،بودند تغییرات کشف و تصاویر بندیطبقه عوارض ویهه، انواع
 Xie etاند )شده انجام های استانداردروش که همگی براساس

al, 2008:16تحقیوق شوامل    ایون  در پردازشپس (. مراحل
 قورار دادن  هوم و روی بنودی فیلترکردن، ارزیابی نتوایج طبقوه  

 ووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووو
1. Geometric and atmospheric corrections 
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 کوه براسواس   هسوتند  GIS محویط  در های اطالعواتی  الیه

-Villalonشووودند ) انجوووام هوووای اسوووتاندارد  روش

Turrubiates & Shkvarko, 2007:1487 الزم به .)
در مطالعه حاضر با بررسی میدانی  های آموزشینمونهذکر است 

توجوه بوه پوراکنش     بوا  GPSهای تعلیمی بوا  و برداشت نمونه
محوودوده هووا از لحوواش پوشووش و کوواربری اراضووی در کوواربری

کالس انتخاب شدند که عبارتند از: کالس  1شهرستان شوش، 
 ساخت، پوشوش گیواهی، کشواورزی و   پهنه آبی، اراضی انسان

 اراضی بدون پوشش.
 

 شرح و تفسیر نتایج
هوای   بندی مربوط بوه سوال   های کالس نقشه 1تا  3های  شکل

، با استفاده ENVIافزار  است که در نرم 0091و  0000، 9191
ی هوا  روششده که جوز    ی بند طبقهاز روش بیشترین همسایه 

صوورت   ینبود ایی است که کاربر در آن دخیل است، شده نظارت

که تعیین پیکسل مربوط به عارضه توسط کاربر تشوخیت داده  
های مربوطوه بوه پونج کوالس کواربری اراضوی        شود. نقشه یم

شوده اسوت. نتوایج    ارائوه   1الوی   3تقسیم شده که در اشوکال  
های کاربری اراضی با استفاده از ضریب کاپا سنجی نقشهصحت

شناسوی آمریکوا    به دست آمد. براساس استاندارد سازمان زموین 

(USGS     حداقل مقدار قابول قبوول ضوریب کاپوا )درصود   91
دسوت   ، دقت بوه 0در جدول  حاصل شدهاست. با توجه به نتایج 

 شود.یید میأبندی تآمده از طبقه
 

 نتایج صحّت سنجی .1جدول 

 دقت کلی ضریب کاپا نقشه کاربری اراضی

183281/108/80سال

211180/181/81سال

211285/151/82سال

                                  
 

 
 نقشه کاربری اراضی سال . 1شکل 

9191 

 
 0000نقشه کاربری اراضی سال  .1شکل

 
 0091نقشه کاربری اراضی سال  .1 شکل

 393010های منطقه مورد مطالعه مساحت مجموع کاربری
مسوواحت طبقووات مختلووف کوواربری اراضووی در هکتووار اسووت. 

در  0091و  0000، 9191هوای  زمانی مربوط به سوال  های دوره
باتوجه به جودول   .درج شده است 3 در جدول ان شوشستشهر
 ،ساله موورد بررسوی   30 ه، کاربری اراضی بدون پوشش در باز3

ای که در گونهخود اختصاص داده است، به بیشترین سط  را به
درصد، در سال  19/99کاربری اراضی بدون پوشش  9191سال 
درصد  10/19نیز معادل  0091درصد و در سال  11/11، 0000

از کل مساحت منطقه است، اما بیشترین کواهش مسواحت بوه    

ساله داشوته اسوت. در سوال     30 ههکتار طی باز 11090میزان 
سواخت،  کمترین مساحت مربوط به کاربری اراضی انسان 9191
هوا در ایون   درصد کمترین سط  را در بین کاربری 91/0معادل 

 سال داشته است.
: با توجه بوه  0000تا  9191تغییرات کاربری اراضی از سال 

( بیشوترین مسواحت تغییور یافتوه     9نتایج به دست آمده )شکل 
عالوه بر اراضی بدون تغییر، مربووط بوه تبودیل شودن اراضوی      

سواله اسوت.    93 هبدون پوشش به کاربری کشاورزی طوی دور 
همچنوین، بیشووتر تبودیل اراضووی بوودون پوشوش بووه کوواربری    
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وجوود آموده    شرقی بهکشاورزی در جهت غربی منطقه و جنوب
 است. 

: با توجه بوه  0091تا  0000تغییرات کاربری اراضی از سال 
( بیشوترین مسواحت تغییور یافتوه     1نتایج به دست آمده )شکل 

ون تغییر، مربووط بوه تبودیل اراضوی بودون      بدعالوه بر اراضی 

ساله است. همچنوین  91 هپوشش به کاربری کشاورزی طی دور
پوشوش بوه کواربری کشواورزی در      بیشتر تبدیل اراضی بودون 

وجوود آموده    غربی و جنوب شرقی منطقه بهجهت غربی، شمال
 است. 

 
 0091و  0000، 9191های مساحت کاربری مختلف کاربری اراضی سال .1جدول 

 

 

 
 9191نقشه تغییرات کاربری اراضی از سال  . 1شکل 

 (9311)منبع: نویسندگان،  0000تا 

 
)منبع:  0091تا  0000نقشه تغییرات کاربری اراضی از سال  .1شکل 

 (9311نویسندگان، 

 
 

 0271سال  0222سال  7891سال اراضی کاربری

درصدهکتار درصدهکتاردرصدهکتار

53881/1211858/1811332/1یآبیپهنه

283132/1011122/1 282810/1ساختاراضیانسان

1131112/01023588/81825228/8پوششگیاهی

11828113/8118011082/8111583021/05کشاورزی

12581102/03 22083281/1121825220/52اراضیبدونپوشش

 818251111818251111818251111مجموع
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 0091و  0000، 9191های مساحت کاربری مختلف کاربری اراضی سال .1شکل 

 
 1: شوکل  0091توا   9191تغییرات کاربری اراضی از سوال  

 هبواز  کاهش مساحت تغییرات صورت گرفته در میزان افزایش و
 ساله  30این بازه دهد، که درنشان می را 0091 تا 9191 زمانی 

 
ترین تبدیالت مشاهده شده در اراضی بدون پوشش بوده و  بیش
شورقی پراکنوده   جز جهوت شومال   ن تغییر در تمام منطقه بهوای

 اند.شده
 

 
 0091تا  9191تغییرات کاربری اراضی از سال  .9شکل 

 
 9191آبی از سوال   تغییرات صورت گرفته در کاربری پهنه

ساله رونود کاهشوی    30 هآبی طی دور : درکاربری پهنه0091تا 
 و بیشترین تغییرات منفی مربوط به تبدیل شدن کواربری پهنوه  

هکتوار و   0931آبی به اراضوی بودون پوشوش کوه بوه میوزان       
بیشترین تغییر مثبت این کواربری مربووط بوه تبودیل      همچنین

هکتوار   0901آبی به میوزان   شدن اراضی بدون پوشش به پهنه
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 (.1است )جدول 
 0091تا  9191ها ازسال آبی با سایرکاربری تبادالت کاربری پهنه. 1جدول 

 تغییرات خالص )هکتار( تغییرات مثبت )هکتار( تغییرات منفی )هکتار( کاربری

 -11 21852120اراضیبدونپوشش

 -1810881215 پوششگیاهی

-0 10 13 ساختاراضیانسان

-1588 101 1131کشاورزی

-518228232318مجموع

 
سواخت  تغییرات صورت گرفتوه درکواربری اراضوی انسوان    

: از نظر مساحتی در این دوره بوه میوزان   0091تا  9191ازسال 
هکتار به مساحت کاربری انسوان سواخت افوزوده شوده      0099
 رات منفی مربوط به تبدیل  ودار تغییون مقوت. بیشتریواس

 
 91آبی و بوه میوزان    ساخت به پهنهشدن کاربری اراضی انسان

انسوان سواخت بوا    ترین تبوادالت مثبوت اراضوی    هکتار و بیش
هکتوار اسوت    9391اراضی بودون پوشوش بوه میوزان      کاربری
 (.  1)جدول 

 
 0091تا  9191ها ازسال ساخت با سایرکاربریتغییرات کاربری اراضی انسان .1جدول 

 تغییرات خالص )هکتار( تغییرات مثبت )هکتار( )هکتار(تغییرات منفی  کاربری

 +1832 1835 8اراضیبدونپوشش

+12121 پوششگیاهی

+130 10 یآبیپهنه

+358 312 8کشاورزی

2122312211مجموع

 
تغییرات صورت گرفته درکاربری پوشوش گیواهی از سوال    

هکتوار   3091: کاربری پوشش گیاهی به میزان 0091تا  9191
کاهش داشته است. بیشترین تبادالت کاربری پوشش گیواه بوه   

  های اراضی بدون پوشش، کشاورزی و پهنهترتیب با کاربری

 
آبی است. بیشترین تغییرات خوالت منفوی مربووط بوه تبودیل      

از کاربری پوشش گیاهی به اراضی بدون پوشوش  هکتار  1910
هکتوار از   0310و بیشترین تغییرات مثبوت مربووط بوه تبودیل     

(.9کاربری اراضی بدون پوشش به پوشش گیاهی است )جدول 
   

 0091تا  9191ها در دوره تغییرات کاربری پوشش گیاهی با سایرکاربری .1جدول 

 تغییرات خالص )هکتار( تغییرات مثبت )هکتار( تغییرات منفی )هکتار( کاربری

 -1252 01022881اراضیبدونپوشش

 -21121 اراضیانسانساخت

+18101215 88 یآبیپهنه

-2528 28 2125کشاورزی

-133283228132مجموع

 
 9191صورت گرفته درکاربری کشاورزی از سوال   تغییرات

هکتووار بووه مسوواحت کوواربری   10919: درایوون دوره 0091تووا 
کشاورزی افزوده شده است. بیشوترین تبوادل ایون کواربری بوا      

 گیاهی است. بیشترین تغییرات اراضی بدون پوشش و پوشش
 

هکتووار و مربوووط بووه  990خوالت منفووی کوواربری کشوواورزی،  
 11939بیشترین تغییرات مثبت مربووط بوه   کاربری مسکونی و 
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 (.1شده است )جدول هکتار از اراضی بدون پوشش است که به ایون کواربری تبودیل    
 0091تا  9191هادردوره تغییرات کاربری کشاورزی باسایرکاربری .1جدول 

 تغییرات خالص )هکتار( )هکتار(تغییرات مثبت  تغییرات منفی )هکتار( کاربری

 +08058 12208181اراضیبدونپوشش

 -8358 312 ساختاراضیانسان

+11311588 101 یآبیپهنه

+2552 2125 28پوششگیاهی

+12585880052181مجموع

 
توا   9191تغییرات درکاربری اراضی بدون پوشوش ازسوال   

هکتار  11019: در این دوره کاربری اراضی بدون پوشش 0091
کاهش یافته است. بیشترین تغییرات خالت منفی این کواربری  

 هکتاری که از کاربری اراضی بدون   11939به ترتیب مربوط به 

 
پوشوش  هکتار که از اراضی بدون  0310پوشش به کشاورزی و 

 1910گیاهی تبدیل شده اسوت و بیشوترین تغییورات    به پوشش
گیاهی به اراضی بدون هکتار و مربوط به تبدیل کاربری پوشش

 (.  9پوشش است )جدول 
 

 (9311)منبع: نویسندگان،  0091تا  9191هادردوره اسایرکاربریتغییرات کاربری اراضی بدون پوشش ب .1جدول 

 تغییرات خالص )هکتار( تغییرات مثبت )هکتار( تغییرات منفی )هکتار( کاربری

 -08058 08181122کشاورزی

 -183581832 ساختاراضیانسان

+218511 2120 یآبیپهنه

+1252 0102 2881پوششگیاهی

-55585105208123مجموع

 10919مورد مطالعه کاربری کشاورزی به میزان   هطی دور
وجوود  دلیول   شهرستان شووش بوه  هکتار افزایش داشته است. 

هوای آب  های پرآب دائمی )کرخه، دز و کارون( و سفرهرودخانه
محصووالت   گنودم و  تولیود  زیوادی در  نقوش بسویار  زیرزمینی، 
غورب  جنووب  عنووان قطوب کشواورزی در    بهدارد و کشاورزی 
. وجود سد دز باعث توسعه کشاورزی منطقوه  است کشور مطرح
بوه میوزان    0091توا   9191کوه طوی سوال    طوریشده است به

هکتار از اراضی بدون پوشش به کشاورزی تبدیل شوده   11939
پوشوش   تغییورات کواربری و   ( بور 9310که تحقیقات هادیوان ) 

 افوزایش کواربری کشواورزی و    سود بور   ثیرأاستان قم، ت اراضی
کند. بیشترین تغییورات خوالت مثبوت    کاهش مراتع را تایید می

مربوط به تبدیل اراضی بودون پوشوش بوه کشواورزی اسوت و      
درصد از این افزایش مربوط بوه دوره اول بررسوی و    1/3حدود 

( 9313درصد مربوط به دوره دوم است. تحقیقات ملکوی )  1/91
اهمیت وجود سد را برای افزایش مسواحت کواربری کشواورزی    

درصدی در آغاز دوره،  1/3کند، همچنین علت افزایش یید میأت
هوای  دلیول نبوودن تبعوات جنوگ و زموین     شرایط سکونت بوه 

کشاورزی رها شده بوده که با بازگشت مردم، کشواورزی رونوق   
توواالب  ه(در محوودود9311مجوودد گرفتووه کووه درتحقیقووات )  

دلیل کواهش   ،کشاورزی لعظیم افزایش کاربری مسکونی وهورا
، بررسی مورد ساله 30 سط  آب تاالب ذکرشده است. طی دوره

گیاهی به کشاورزی تبدیل شوده  هکتار از کاربری پوشش 0901
 درصد مربووط بوه دوره   0/99اول و  درصد مربوط به دوره 1که 

گیوری یوی   تواند احداث سد کرخوه و آب دوم است. دلیل آن می
سال پس از بررسی و افزایش مساحت درحوالی رودخانه کرخوه  

به علت خاک مناسب، آب و نزدیکی مزارع  به رودخانه بووده   و
حفاظت شده کرخه  ( در منطقه9313که در تحقیقات محمدی )

ساله بوه   30 هاین امر مشهود است. در این پهوهش در طی دور
ر افزوده شده اسوت.  هکتا 0099 ،ساختمساحت کاربری انسان

بایر به  ساخت با کاربریترین تغییرات مثبت کاربری انسانبیش
روسوتاهای اطوراف رودخانوه     هکتوار و در حاشویه   9391میزان 

تواند افزایش جمعیت کرخه و در شرق منطقه است، علت آن می
 ( در9311شهرسوتان شووش باشود. نتوایج تحقیقوات شووفیعی )     

 بوابلرود  و هرازرود( در حوضه 9311دیگران ) شهر گیلی واسالم
Halefom (0099 )( در قائم شوهر  9311؛ جعفرزاده )مازندران

( درشهر یزد بیان داشت 0099) Abdollahiدر شمال اتیوپی 
که رشد جمعیت عامل اصلی افزایش سط  کواربری مسوکونی   

 در باشد، اما خوالف ایون امور   سو میهم است که با نتایج حاضر
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( انجام گرفت کوه اراضوی مسوکونی از    9399راگوزلو )تحقیق ق
-علت این امر موی  روندی کاهشی داشته و9391تا  9399سال 

سازی باشود.  تواند در افزایش تراکم مناطق مسکونی و آپارتمان
کاربری اراضوی بودون پوشوش، از جهوت      بیشترین تغییرات در

لعوه  شرقی ره داده است. در دوره مورد مطاغربی تا جنوبشمال
یافته کوه   هکتار از کاربری اراضی بدون پوشش کاهش 11019
( در 9319پور )رشد منفی است که با تحقیقات امان دهندهنشان

 بوه دلیول رشود    را کاهش اراضی بوایر  درصد 03که  شهر اهواز
سو است.  دهد، هم نشان می را ریزی شهر بدون برنامه پراکنده و

کاربری کشاورزی و حودودا   بیشترین تبادل منفی این کاربری با
 هدورمربووط بوه   درصود   1/91اول و  هدرصد مربوط به دور 31

کرخوه و رونوق    توانود احوداث سود   دوم است که دلیول آن موی  
نشان داد که بیشوتر   9310کشاورزی باشد، نتایج رفیعی در سال

هوای بوایر و کشواورزی    تغییرات کاربری شهر مشوهد در زموین  
 تغییرات مثبت این کاربری با پهنوه اطراف صورت گرفته است. 
در حوالی رودخانه کرخوه ره داده   آبی و پوشش گیاهی و بیشتر

تواند کاهش حریم عرضی رودخانه باشود.  است که علت آن می
 سو با ایون نتوایج اسوت و    ( هم9311نتایج تحقیقات جعفرزاده )

اثور   مسوکونی در  به اراضی بواغی و  پهنه آبی را تبدیل جنگل و
دهود. کواربری پهنوه    نشینی نشان میحاشیه جمعیت و افزایش

هوا و  بنود کرخه و آب کرخه، رودخانه ای از سدآبی، شامل گوشه
 0991، شود کوه طوی ایون دوره   استخرهای پرورش آبزیان می

( در 9313نتایج پوهوهش محمودی )   ،هکتار کاهش داشته است
د. دهو آبی را نشوان موی   کاهش پهنه ،شده کرخهحفاظت همنطق

( 9311اصول ) خوواه نتایج پهوهش رضوانی و علوی  همچنین در
بیشترین کاهش مساحت این کاربری مربوط بوه تبودیل شودن    
 هاراضی بدون پوشش به زراعت است. میزان این کاهش در دور

خشوی   درصد و مربوط به جنوب شرق و 91 اول بررسی حدوداً
 19 دوم حودوداً  شدن یی شواخه از رودخانوه کرخوه و در دوره   

رودخانوه کرخوه تغییورات منفوی      درصد بووده اسوت. درحاشویه   
توان علت آن را کاهش دبی آب رودخانه و مشاهده شده که می
اخیور دانسوت    دند دههدستی و خشکسالی احداث سدهای باال

که باعث مساعد شدن تبدیل مساحت پهنه آبی به اراضی بدون 
 0091سال  آبی در پوشش شده است. این کاهش مساحت پهنه

اسوت و   0000توا   9191تور از سوال   بسیار کم 9191نسبت به 
ای از سد کرخه در منطقه توان قرار گرفتن گوشهدلیل آن را می

حجوم آب منطقوه    9390دانست که با احداث و آبگیری در سال
قسومت شومال    بیشتر و سبب تبدیل اراضی بودون پوشوش در  

دوم بررسوی   دورههکتوار در   910منطقه به پهنه آبی به میوزان 

شده است. بیشترین تغییورات خوالت منفوی کواربری پوشوش      
 1910ی هکتار بوده کوه بیشوترین تبوادالت منفو     3091گیاهی 

هکتار و مربوط به اراضی بدون پوشش و بعود از آن بوه اراضوی    
هکتوار اختصواص دارد و بیشوترین     0901کشاورزی، به میزان 

اضوی بودون پوشوش    هکتار و مربوط به ار 0310ت تبادالت مثب
توان بوه وجوود تغییورات مودیریت منوابع      است و از علل آن می

 هوای دنود دهوه   های پایانی جنگ و خشکسالیطبیعی در سال
هکتوار از کواربری    0930اخیر دانست. در دوره دوم بررسی نیز 

حووالی رودخانوه    گیاهی به اراضوی بودون پوشوش و در   پوشش
( مبنوی  9313محمدی )کرخه تبدیل شده است. نتایج تحقیقات 

بر کاهش پوشش درختی در پارک ملی کرخه بووده اسوت کوه    
کرخه باشد که سبب تغییر شورایط   تواند احداث سددلیل آن می

گیاهی این منطقه دست و کاهش پوششهیدرولوییکی در پایین
( در پارک ملی کرخوه  9319زاده )شده است که مددی و اشراف

 نیز به این نتیجه رسیدند.

 

 گیریو نتیجه بحث
طورکلی و باتوجه به نتایج آشکارسوازی تغییورات شهرسوتان    به

ساله مورد بررسی تغییرات بسیاری زیوادی   30 هشوش طی دور
توان به صورت کلی دالیل این امر را تغییور  داشته است که می
ریزی منابع طبیعی بعود از جنوگ تحمیلوی،    در مدیریت و برنامه

 هبه پایان رسویدن جنوگ طوی دور   برگشت آرامش به منطقه با 
دوم مورد بررسوی   اول بررسی، تغییر مدیریت عمرانی طی دوره

 هو احداث سد کرخه دانست.  با احداث سد به دلیل این که شبک
آید، کشاورزی در منطقوه  دست به اجرا در میآبیاری برای پایین

 ،موورد مطالعوه   همنطقو  گیرد . با توجه به ایون کوه در  رونق می
قه حفاظت شده کرخوه قورار دارد، گسوترش کشواورزی در     منط

منطقه که فون  هایزمین منطقه سبب نابودی و به قهقرا رفتن
تکوه شودن و تغییور ایون     شود و باعث تکهو فلور غنی دارد می

منطقه شوده و ایون امرسوبب از بوین رفوتن محویط طبیعوی و        
ز بوین  تغییر و ا شود که این شیوهکریدورهای طبیعی منطقه می

-افزایش فعالیت انسان به ویهه کشاورزی و پورویه  رفتن، نشانه

های عمرانی )سودهای باالدسوتی( در ایون منطقوه و افوزایش      
نابودی طبیعت در این منطقه است که این عامل سبب بوه هوم   

شوود و هرگونوه فعوالیتی در    طبیعی محویط موی   خوردن درخه
غنی منطقه حفاظت فون و فلور  منطقه حتی در باالدست نیز بر

به این شورح   یگذارد و در پایان پیشنهادهایثیر میأشده کرخه ت
 :قابل توجه است

ای با توان تفکیی مکوانی بهتور،   کارگیری تصاویر ماهواره( به9
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هوای  بنودی نقشوه  همچون تصاویر ماهواره اس ات بورای طبقوه  
بینی تغییرات در پیش LCM( استفاده از مدل 0پوشش زمین؛ 

( 3کاربری اراضی مناطق و مقایسه آن با نتایج تحقیوق حاضور؛   
ربط جهوت  های ذیایجاد کارگروهی متشکل از مردم و سازمان

( 1حفاظت از منطقوه ؛   کاهش تبدیل کاربری اراضی و کنترل و
ای بوورای جلوووگیری از آور منطقووهتوودوین دسووتورالعمل الووزام 

حفاظوت شوده    تغییرکاربری اراضی در محدوده و داخل منطقوه 
ای در کنار شکوفایی اقتصادی که ریزان منطقه( برنامه1کرخه؛ 
ای اساسی آن در این شهرستان کشاورزی است، توجه ویهه پایه

زیست در تمام منطقوه داشوته باشوند، دراکوه     به حفاظت محیط
فوون و فلوور    هرگونه فعالیتی در منطقه حتی در باالدست نیز بر

  .گذاردثیر میأه تغنی منطقه حفاظت شده کرخ
 

 منابع  
(. 9319فر، محمدجواد و بهمئوی، حجوت )  کاملی پور، سعید،امان

تحلیلی برتغییرات کاربری اراضی در کالنشهرها با اسوتفاده  
ای )مطالعه موردی: کالنشهر اهواز(. از آنالیز تصاویر ماهواره

 .931-910(، 900)09، اطالعات جغرافیایی س هر
(. 9311اهلل )فرد، مهدی و عباسی، حجوت نارنگیامیدوار، کمال، 

آشکارسازی تغییرات کاربری اراضوی وپوشوش گیواهی در    
جغرافیا و آموایش  شهر یاسوج با استفاده از سنجش از دور. 

 .  909-999(، 99، )منطقه ای_شهری

نهادروشون، محموود و   پیرنیا، عبوداهلل، سولیمانی، کوریم، حبیوب    
ارزیابی کوارکرد تغییرپوذیری   (. 9319اصغر )پور، علیبسالت

اقلیم و تغییر کاربری اراضی در تغییرات کیفیت آب رودخانه 
-9993(، 1)1، اکوهیوودرولوییهووراز )اسووتان مازنوودران(.  

9919. 
انوداز  سازی و تحلیل فاایی دشممدل(. 9311جعفرزاده، کاوه )
های سیمای سورزمین  شهر با استفاده از سنجه شهری قائم

، ارشوودناموه کارشناسوی  . پایوان و شوبکه عصوبی مصونوعی   
 االنبیا  بهبهان.دانشگاه خاتم

دارویوی، پرسوتو و کریموی،     ، پرویوز، ضویائیان  ، حمید،جاللیان 
حلیل خزش شهری و تحووالت کواربری   (.ت9310خدیجه )
(. مطالعوات تطبیقوی شوهرهای ارومیوه و اصوفهان     ) اراضی

(، 1)0، ریزی توسعه کالبودی پهوهشی برنامه _شریه علمین
13-19  . 
(. 9311آزاد، فرهواد ) زادهحسوین  زرکوش، میرمسوعود و  خیرخواه

آشکارسازی تغییرات کاربری اراضی شهراردبیل بااستفاده از 

مجلوه پایوداری توسوعه ومحویط     . GISو  RSتکنولویی 

 .11-11(،  9)3، زیست
(. تحلیول تواثیر   9311سواالریان، فوردیس )   پور، هاشم وداداش

رویی بور تغییور کواربری زموین در منطقوه شوهری       پراکنده
( ، 0)3،ریزی شوهری پهوهش های جغرافیای برنامهساری. 
911-993. 

 ارزیوابی رونود  (. 9311، مرضیه )اصلخواهعلی ، فرزانه ورضوانی
مشورف بوه دریادوه     تغییرات پوشش اراضی حوضه آبخیوز 

ل هوای مسوتق  لفوه ؤبنودی تحلیول م  بزنگان با روش طبقوه 

(ICA) .03-9(،91)00، زیستعلوم وتکنولویی محیط  . 
الوه  نعموت ماهینی، عبدالرسول و خراسوانی،  رفیعی، رضا، سلمان

(. تعیین تغییرات کاربری اراضوی بوه روش مقایسوه    9310)

و  LandSatهوای  بنودی تصواویر مواهواره   پس از طبقوه 
IRS . مجله کاربرد سنجش از دور وGIS   در علوم منوابع
 .  93-13(،3)0، طبیعی

(. پایش تغییرات کاربری اراضوی بوا   9311عباسی، مریم )سالمی
مطالعوه مووردی: منطقوه    استفاده از تکنیی سنجش ازدور )

محویط زیسوت،    گروهارشد، نامه کارشناسیآزاداروند(، پایان
 اهواز. دانشگاه آزاد اسالمی واحد

سوولماز،  سبزقبایی، غالمرضا، جعفورزاده، کواوه، دشوتی، سویده    
(. 9319آرابلشووتی، مهگووان )خانقوواه، شووهرام و بووزمیوسووفی

هوای  روشآشکارسازی تغییرات کاربری اراضی بااستفاده از 
سوونجش از دور و سیسووتم اطالعووات جغرافیووایی )مطالعووه 

تکنولوویی محویط    علووم و شوهر(.  موردی: شهرستان قائم
 .911-913(،3)91، زیست

، اراززاده، محمود و  رضوانی،مرضیه، اصلخواهعلیی، ساناز، شفیع
تغییرات کاربری وپوشش  شکارسازی روند(. آ9311یونس )

اسوتفاده   سه دهه گذشته با در شهر اضی شهرستان اسالمار

تکنولووویی  علوووم و. GIS و دور تکنیووی سوونجش از  از
 .  01-90(،9)00، زیستمحیط

(. تعیووین مکووان مناسووب محوول دفوون  9313فروغیووان، امیوور )
پسماندهای شوهری بوا تاکیود برعودم آلوودگی منوابع آب       

دانشگاه  ارشد،نامه کارشناسیشهرستان شوش دانیال. پایان
 آزاداسالمی واحد شوشتر.

فریوودونی، میووثم، ولووی، عباسووعلی، پنوواهی، فاطمووه، موسوووی،  
(. بررسووی تغییوورات 9311سوویدحجت و خسووروی، حسوون )

ی دریادوه  زایوی اراضوی محودوده   کاربری اراضی بر بیابان
نشوریه مودیریت   هوای دورسونجی.   نمی با استفاده از داده

 .10-10، 1، بیابان
(. 9391میررحیموی، سوویدمحمود ) بختیوار و حواجی  زاده، فیاوی 

https://elmnet.ir/vslg?url=http%3A%2F%2Fganj.irandoc.ac.ir%2Farticles%2F874265&type=0&id=10843235
https://elmnet.ir/vslg?url=http%3A%2F%2Fganj.irandoc.ac.ir%2Farticles%2F874265&type=0&id=10843235
https://elmnet.ir/vslg?url=http%3A%2F%2Fganj.irandoc.ac.ir%2Farticles%2F874265&type=0&id=10843235
https://elmnet.ir/vslg?url=http%3A%2F%2Fganj.irandoc.ac.ir%2Farticles%2F874265&type=0&id=10843235
http://jest.srbiau.ac.ir/?_action=article&au=56562&_au=%D9%81%D8%B1%D8%B2%D8%A7%D9%86%D9%87++%D8%B1%D8%B6%D9%88%D8%A7%D9%86%DB%8C
http://jest.srbiau.ac.ir/?_action=article&au=56562&_au=%D9%81%D8%B1%D8%B2%D8%A7%D9%86%D9%87++%D8%B1%D8%B6%D9%88%D8%A7%D9%86%DB%8C
http://jest.srbiau.ac.ir/?_action=article&au=46718&_au=%D9%85%D8%B1%D8%B6%DB%8C%D9%87++%D8%B9%D9%84%DB%8C+%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%87+%D8%A7%D8%B5%D9%84
http://jest.srbiau.ac.ir/?_action=article&au=13615&_au=%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF++%D8%B1%D8%B6%D9%88%D8%A7%D9%86%DB%8C
http://jest.srbiau.ac.ir/?_action=article&au=58781&_au=%DB%8C%D9%88%D9%86%D8%B3++%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%B2%D8%B2%D8%A7%D8%AF%D9%87
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آشکارسازی تغییورات کواربری اراضوی بوا اسوتفاده ازروش      
گورا )مطالعوه مووردی: شوهرک اندیشوه(.      بندی شو  طبقه

 برداری کشور.همایش یئوماتیی، سازمان نقشه
(. 9399کشومیری، زهورا )   قراگوزلو، علیرضا، نورکرمانی، علی و

تحلیل توسعه شهری با اسوتفاده   ارزیابی تغییرات کالبدی و
هوای  ای با قدرت تفکیی باال و سوامانه های ماهوارهازداده

RS&GIS   .)علووم و )مطالعه موردی منطقه پنج تهوران 
 .  001– 091(، 9)99، تکنولویی محیط زیست

کریمووی، کووامران، زهتابیووان، غالمرضووا، فراموورزی، مرزبووان و  
بری اراضی با (. پایش و تغییرات کار9311خسروی، حسن )

بینی آن )بررسوی  استفاده از زنجیره مارکوف به منظور پیش
مجلوه منوابع   موردی: دشت عبواس(. مرتوع و آبخیوزداری،    

 .199-101(، 3)91، طبیعی ایران
 محسون ، کالنتوری ، مجیود و  کیاورز، محمد، فیروزجاییکریمی
بینوی تغییورات کواربری اراضووی و    ایش و پویش (. پو 9311)

با  9391-9191شهر بابل در دوره زمانی گسترش فیزیکی 

 _شووریه علمووین .اسووتفاده از تصوواویر دندزمانووه لندسووت 
 .10-30، (99)1 ،ریزی توسعه کالبدیپهوهشی برنامه

سوامانی، علوی   شوعبانی، افشوین و نظوری   کیانی، واحد، علیوزاده 
بنودی تصوویرماهواره   (. ارزیوابی صوحت طبقوه   9313اکبر)

TRS-P6   ه اطالعووات بوا اسووتفاده از پایگواGoogle 

Earth   بوه منظووور تهیووه نقشووه پوشووش/کاربری اراضووی
فصولنامه اطالعوات   )مطالعه موردی: حوزه آبخیز طالقوان(.  

 .90-19(،10)03،جغرافیایی)س هر(
شیرین، گلنوار  گیلی، محمدرضا، میرسنجری، میرمهرداد و اسدی

پایش تغییرات کاربری و پوشش سوط  زموین بوا    (. 9311)

مطالعه ( Landsat) های دند زمانه ماهواره دهاستفاده از دا

علوووم و . مازنوودران_موووردی: حوووزه هووراز رود و بووابلرود 
 .19-11(، 9)00، زیستتکنولویی محیط

کیوانی، بهورام و   زادهمحمدی، حسین، کرموی، محموود، حسون   
(. بررسی تغییرات زیستگاه گوزن 9313منوری، سیدمسعود )
شوده دز و  منواطق حفاظوت  های ملی و زرد ایرانی در پارک
،  زیسوت جوانوران  محویط . GISو RSکرخه با اسوتفاده از  

9(3 ،)913-990  . 
(. کواربرد  9311محمودزاده ،حسن و رنجبرنووازی، امیرمسوعود )  

سوازی توسوعه فیزیکوی    مدل بینی ودر پیش LTMمدل 
-13(، 9)10،های جغرافیای انسوانی پهوهششهر ایلخچی. 

31. 
سد کرخه  ثیرأ(. ت9319ده، محمدرضا )زامددی، حسین و اشراف

پوارک   های کنواررودی در الگوی پراکنش مکانی جنگل بر
 .  93-9(،9)9، اکولویی کاربردیملی کرخه. 

خانقواه، شوهرام و   مکرونی، سرور، سبزقبایی، غالمرضا، یوسوفی 
تغییرات کاربری  آشکارسازی روند(. 9311سلطانیان، ستار )

 تکنیوی سونجش از   اسوتفاده از  اراضی تاالب هورالعظیم با
سنجش از دور و سامانه . سیستم اطالعات جغرافیایی و دور

 .  11-91(، 3)1، منابع طبیعی اطالعات جغرافیایی و
(. ارزیابی 9313ملکی، محمد، رحمتی، مهدیس و جوان، فرهاد )

نقش سدسازی در توسعه کشاورزی با استفاده از سنجش از 
و سلیمان شواه(. نخسوتین   دور )مطالعه موردی سدگاوشان 

هوای پیشورفته تحلیول فاوایی.     همایش ملّی کاربرد مدل
 . 9-99، دانشگاه آزاد واحد یزد

هادیان، فاطمه، جعفری، رضا، بشری، حسین و رماانی، نفیسوه  
(. بررسووی آثارسوود حنووا برتغییوورات سووط  کشووت   9310)

 .  993-909(،1)0، اکولویی کاربردیوکاربری اراضی. 
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