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چکیده

دس ایشاى ثِ دلیل ػذم ٍخَد اػتشاتظی آهبیـی هـخق ٍ ثب ثجبت تَػؼِ ،سًٍذ هذاٍم ٍ پبیذاسی دس ًَع ٍ حذٍد فؼبلیتّب ٍ وبسثشیّب ثَخَد ًیبهذُ اػت .ایي
ؿشایظ هَخت تغییشات ػشیغ ٍ هؼتوش ثشخی فؼبلیتّب ٍ وبسثشی ّب دس پی تحَالت گزسای التلبدی ،اختوبػی ٍ ػیبػی وـَس ؿذُ اػت .دس ایي هیبى
اػتفبدُ اص تىٌَلَطی ػٌدؾ اص دٍس ثِ ػٌَاى ثْتشیي ٍػیلِ ثشای آؿىبس ػبصی ٍ اسصیبثی تغییشات ؿٌبختِ هیؿَد چشا وِ
ثبپیـشفتّبیاً دبمگشفتِدسایيتىٌَلَطیٍتَلیذتلبٍیشهبَّاسُایثبلذستتفىیهعیفیٍهىبًیثبالٍّوﭽٌیياًَاعتىٌیىْبیپشداصؽتلَیشهیتَاىتغییشاتوبسثشیاساﺿ
یساثشآٍسدًوَدًٍُؼجتثِهذیشیتآًْبالذام گشددّ .ذف اص ایي پظٍّؾ آؿىبسػبصی تغیشات وبسثشی اساﺿیدلگِ ؿوبل غشثی اػتبى هبصًذساى ثَدُ اػت .دس
ایٌومبلِ اص سٍؽ عجمِ ثٌذی ًغبست ؿذُ حذاوثش احتوبل خْت عجمِثٌذی تلبٍیش هبَّاسُ ای ثب ػشی صهبًی  27ػبل دس  5عجمِ وـبٍسصی ،ؿْشی ،خٌگل،
آة ٍ اثش كَست گشفت وِ هٌبعك ؿْشی ٍ آة ثب افضایؾ ّوشاُ ثَدُ دس كَستی وِ پَؿؾ خٌگل ٍ وـبٍسصی ٍ اثش وبّؾ ًوَد اػت .تلَیش هبَّاسُ ای ػبل
 1393 ٍ1366ثِ تشتیت ثب ﺿشیت وبپبی 0/98 ٍ 0/95عجمِ ثٌذی ؿذ .ثب تَخِ ثِ ًتبیح روش ؿذُ ػٌدؾ اص دٍس سٍؿی هٌبػت دس صهیٌِ تَلیذ ًمـِ وبسثشی
اساﺿی ٍ تغییشات وبسثشی اساﺿی هی ثبؿذ.
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اسائِ

مقدمه
دس وـَسّبی خْبى ػَم ؿْشّب ثِ عَس سٍص افضٍى دس
حبل گؼتشؽ ّؼتٌذ ٍایي اهش دالیل هتؼذدی داسد.
تَػؼِ ػشیغ ٍ ثشًبهِ سیضی ًـذُ ؿْشّب ػالٍُ ثش ثِ
ٍخَد آٍسدى الگَیی ًب هٌظن ثشای ؿْش ,اثشات هخشثی سا
دس هحیظ صیؼت ؿْشی ٍ ثِ عَس ولی هٌبثغ عجیؼی ثِ
ٍخَد هی آٍسد .ؿْشّبی ایشاى ًیض ثِ ػٌَاى یىی اص
وـَسّبی خْبى ػَم دس حبل سؿذ ٍ تَػؼِ ػشیغ هی
ثبؿٌذ(الوذسػی الحؼیٌی ٍ ّوىبساى ،ػبل.)1394
اػتبى هبصًذساى ثِ ػلت تشاون خوؼیت ًؼجتب" ثبالً ،شخ
ثبالی هْبخشاى فللی ٍ دائوی ،ؿشایظ هؼبػذ عجیؼی ٍ
فشٌّگی ،تؼذاد ٍاحذّبی كٌؼتی ،داسا ثَدى هشص ػبحلی
ٍ ثٌذسگبُّب ٍ ًیض ػیش ػظین ػبخت ٍ ػبص دس ػبلیبى
اخیش ثب ػشػت دس حبل تغییش اػت(هیشصایی ٍ
ّوىبساى .)1392،وِ ّویي اهش هَخت اص ثیي سفتي
پَؿؾ ّبیدٌگلی ٍ وـبٍسصی دس ثؼیبسی اص هٌبعك آى
گشدیذُ اػت وِ ثبیذ هَسد تَخِ هؼئَلیي ریشثظ لشاس
گیشد .ثٌبثشایي اعالع اص چگًَگی سًٍذ تَػؼِ ؿْش ٍ
هذیشیت ثش تَػؼِ آتی آى اص عشیك اعالػبتی وِ اص سٍؽ
ّبی هختلف دس استجبط ثب هؼبئل ؿْشی هی تَاى ثِ
دػت آٍسد ,ﺿشٍسی ثِ ًظش هی سػذ .هبَّاسُ ّبی
ػٌدؾ اص دٍس سایح تشیي هٌجغ دادُ ثشایتـخیق ,ووی
ػبصی ٍ ًمـِ ػبصی الگَّبی تغییشات وبسثشیبساﺿی
ّؼتٌذ(.

A bel El-kawy et al.,2011

) ثٌبثشایي آؿىبس

ػبصی ٍ هذل ػبصی تغییشات وبسثشی اساﺿی ثب اػتفبدُ
اص دادُ ّبیؼٌدؾ اص دٍس دس هحیظ GISهی
تَاًذؿٌبخت هٌبػجی اص چگًَگی تغییشات وبسثشی
اساﺿی اسائِ دادُ ٍ دس هذیشیت آى ساّىبسّبی هٌبػجی

76

دّذ( Coppin etal.,2014 khoi, et al.,2010; Mendoza, et

 .)al.,2011اص خولِ تحمیمبتی وِ دس ایي صهیٌِ كَست
گشفتِ ػجبستٌذ اص :تحمیمآلبیگٍَا ٍ خَ وِ دس ػبل 2014
ًمـِ ّبی پَؿؾ گیبّی اػتخشاج ؿذُ اص تلبٍیش
هبَّاسُ لٌذػت  ٍ 8لٌذػت  7سا ثشای هٌبعك ثلَن
غشة پبسن هلی ػلفضاسّب ٍ هشاتغ اعشاف آى ٍالغ دس
ثخؾ خًٌَی ػبػىبچَاى وبًبدا همبیؼِ وشدًذً .تبیح
ًـبى داد وِ تلبٍیش هبَّاسُ لٌذػت ً 8مـِ پَؿؾ
گیبّی هٌبػجتشی سا اسائِ داد .الذٍػىی ٍ ّوىبساى دس
ػبل  2013ثب اػتفبدُ اص تلبٍیش هبَّاسُای لٌذػت
تغییشات پَؿؾ اساﺿی دس حلجﭽِ (ػشاق) سا عی ػبل-
ّبی  1986-1990ثشسػی ًوَدًذ .دس ایي تحمیك اص
سٍؽ عجمِثٌذی ًظبست اػتفبدُ ًوَدً .تبیح حبوی اص
آى داؿت وِ دس ػبلّبی هَسد هغبلؼِ اساﺿی وـبٍسصی
 %40/8وبّؾ،اهب اساﺿی ثذٍى پَؿؾ ٍ هٌبعك ؿْشی
ثِ تشتیت  %57/9 ٍ %14افضایؾ یبفتِ اًذ .اهیشاًتخبثی ٍ
ّوىبساى دس ػبل  1396ثِ ثشسػی تغییشات وبسثشی
اساﺿی ٍ ػَاهل هَثش ثش آى ثب اػتفبدُ اص ؿجىِ ػلجی
هلٌَػی دس ؿْشػتبى تبلؾ پشداختي وِ ًتبیح ایي
تحمیك ًـبى داد وِ وبسثی وـبٍسصی ٍ خٌگلْب ثِ دلیل
ػبخت ؿْشّب سٍ ثِ وبّؾ اػت.ػفیبًیبى دس ػبل
 1388ثشسػی تغییشات وبسثشی اساﺿی هحذٍدُ ؿْش
اكفْبى سا عی ػبلْبی  1366تب  1377اًدبم دادً .تبیح
ًـبى داد وِ ػغح صهیيّبی وـبٍسصی تغییشات
چـوگیشی داؿتِ اػتّ .وﭽٌیي صایشی اهیشاًی ٍ
ػفیبًیبى دس ػبل  1389دس هغبلؼِ ای دس اكفْبى ثِ
ثشسػی تغییشات وبسثشی اساﺿی پشداختٌذ ًتبیح آًْب
ًـبى داد سؿذ خوؼیت ػبهل اكلی وبّؾ ػغح
پَؿؾ گیبّی ٍ افضایؾ وبسثشی هؼىًَی اػت
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ّوﭽٌیي تحمیمبت غالهؼلی فشد وِ تغییشات وبسثشی

ساػتب تحمیك حبﺿش ثب ّذف پبیؾ تغییشات وبسثشی

اساﺿی ػَاحل اػتبى هبصًذساى پشداختِ ٍ ػشدؿتیَ

اساﺿیدلگِ غشثی اػتبى هبصًذساى ثب اػتفبدُ اص سٍؽ

ّوىبساى وِ ثِ آؿىبسػبصی تغییشات وبسثشی اساﺿی

هیثبؿذ.

LMM

حَﺿِ آثخیش عبلمبى پشداختٌذ اؿبسُ ًوَد  .دس ّویي

مواد و روشها

خصوصیات تصاویز مورد استفاده

منطقه مورد مطالعه

خْت هغبلؼِ تغییشات وبسثشی اساﺿی ػَاحل غشثی

ثب تَخِ ثِ ّذف تحمیك وِ ثشسػی تغییشات وبسثشی
اساﺿی هیثبؿذ هحذٍدُ هَسد هغبلؼِ سا خلگِ غشثی
اػتبى هبصًذساى وِ ػَاحل ؿْشػتبىّبی ساهؼش،
تٌىبثي ،چبلَع ٍ ًَؿْش هیثبؿذوِ ایي هٌغمِ ثب عَل
 ٍ 501539/61ػشم  4060622/33خغشافیبیی ٍ
ٍػؼت 78585/12هیثبؿذ

اػتبى هبصًذساى اص تلبٍثش هبَّاُ ای لٌذػت 8 ٍ 4
اػتفبدُ گشدیذ(خذٍل )1ثِ هٌظَس وبّؾ تغییشات
ثبصتبة گیبّبى وِ اص ؿشایظ فٌَلَطیىی هٌغمِ ًبؿی
هیگشدد .ػؼی ؿذ وِ تلبٍیش هَسد اػتفبدُ اص ًظش
فللی ٍ حتی هبُ ٍ سٍص دس ًضدیىتشیي ٍﺿؼیت لشاس
داؿتِ ثبؿٌذ وِ تغییشات حبكل ؿذُ اص ػغح پَؿؾ
اساﺿی فمظ ًبؿی اص تغییش دس وبسثشی اساﺿی هٌغمِ
ثبؿٌذ ٍ اص ػَاهل فللی ٍ غیشُ ًبؿی ًـًَذ.
جدول :1دادههای ماهوارهای مورد استفاده
ماهواره

سنجنده

قدرت

تعداد

سمان

تفکیک

تاند

آوری

جمع

سمینی
1393/03/16
TM

لندست

30

7

4

1393/03/16
1393/03/25
1366/03/31

OLI

لندست
ضکل :1محدوده منطقه مورد مطالعه

8

30

11

1366/04/07
1366/04/07
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عجمِثٌذی ثب پٌح والع وبسثشی هَسد ثشسػی لشاس
دس آغبص ،تلحیحبت ٌّذػی ٍ سادیَهتشیه الصم ثش سٍی
تلبٍیش هبَّاسُای اٍلیِ اػوبل گشدیذ وِ غبلجب"
تلحیحبت خبیگضیٌی ،تلحیحبت حزفی ٍ تلحیح
خغبّبی اتوؼفشی سا ؿبهل هیؿذ .دس ایي سًٍذ ّشیه
اص تلبٍیش دس ػیؼتن هختلبت WGS84- UTMطئَسفشاًغ

گشفت .ﺿوي ایٌىِ حذالل تفىیه پزیشی ثب اػتفبدُ اص
هؼیبس خفشیغ -هبتَػیتب دس كفش ٍ حذاوثش آى 2 ،هی-
ثبؿذً .تبیح تفىیه پزیشی عجمبت ثشای ػبل ّبی
 1393 ٍ 1366ثب اػتفبدُ ّب اص دادُ ّبی لٌذػت 8 ٍ4
دس خذاٍل( )3( ٍ )2اسائِ ؿذُ اػت.

گشدیذُ ٍ دس ًْبیت تلبٍیش سا هَصاییه ًوَدُ ٍ هحذٍدُ
هَسد هغبلؼِ ثِ ووه الیِ ٍوتَسی اص تلبٍیش ثشیذُ ؿذُ
ٍ

Subset

ثذػت آهذُ اص ّش تلَیش ثِ ػٌَاى الیِ هجٌب

جدول :2تفکیکپذیزی کارتزیها تزاساس معیار جفزیس-
ماتوسیتا تزای سال1366

ثشای عجمِثٌذی هَسد اػتفبدُ لشاس گشفت .دس ایي

جنگل

تحمیك ثؼذ اص ثشسػی وبهل ٍ ّوِ خبًجِ هحذٍدُ هَسد

ضهز

آب

هغبلؼِ ثب اػتفبدُ اص هشػَمتشیي سٍؽ عجمِثٌذی

آب

2

ًظبست ؿذُ ،یؼٌی الگَسیتن ثیـتشیي ؿجبّت ()MLC

ضهز

1/99

1/99

کطاورسی

1/66

1/99

1/99

اتز

1/99

1/99

1/96

ًمـِ عجمِثٌذی پَؿؾ اساﺿی حبكل اص ّشیه اص
تلبٍیش هَسد هغبلؼِ ،خذاگبًِ اػتخشاج ؿذ.
تهیه نقطه کارتزی اراضی
دس ایي تحمیك خْت اًتخبة والع وبسثشی ،ثب اػتفبدُ
اص اعالػبت خبًجیً ،مـِّبی تَپَگشافی ٍ ثبصدیذ صهیٌی

متوسط تفکیک پذیزی1/95 :

کطاورسی

1/96

حداقل تفکیک پذیزی1/66 :

حداکثز تفکیک پذیزی2:

یه لیؼت اص ًَع پَؿؾ ٍ وبسثشی اساﺿی دس هٌغمِ اص
لحبػ وبسثشی اساﺿی ثِ  5وبسثشی هتفبٍت تمؼین ؿذ.
خْت عجمِثٌذی وبسثشی اساﺿی تلبٍیش هبَّاسُای اص
سٍؽ عجمِثٌذی ًظبست ؿذُ ٍ حذاوثش احتوبل دس ًشم-
افضاس

ENVI

اػتفبدُ گشدیذ وِ ایي سٍؽ ثشپبیِ اًتخبة

جدول :3تفکیکپذیزی کارتزیها تزاساس معیار جفزیس-
ماتوسیتا تزای سال1393
جنگل

آب

ًوًَِّبی تؼلیوی تَػظ وبسثش ٍ وبس كحشایی اػتَاس

آب

1/99

ضهز

1/99

1/99

اػت.

کطاورسی

1/97

1/99

تزرسی تفکیک پذیزی طثقات

متوسط تفکیک پذیز1/99:
حداکثز تفکیک پذیزی1/99:

پغ اص اًتخبة ًوًَِّبی تؼلیوی هٌبػت ،تفىیه
پزیشی ثبًذّب ثب اػتفبدُ اص هؼیبس خفشیغ -هبتَػیتب دس

طثقه تندی

ضهز

1/99

حداقل تفکیک پذیزی1/97:
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عجمِ ثٌذی تلبٍیش پغ اص تؼییي ًوًَِ ّبی تؼلیوی
ثشاػبع هدوَػِ ثبًذّبی اكلی ػٌدٌذُ ّب ثشای ػبل
ّبی  1393 ٍ 1366اًدبم ؿذ .ثشای ایي هٌظَس اص
الگَسیتن حذاوثش احتوبل اػتفبدُ گشدیذ ٍ .پٌح وبسثشی

ثش اػبع ًتبیح خذٍل هبتشیغ كحت ولی عجمِ ثٌذی
حبكل اص دادُ ّبی ػٌدٌذُ  TMثشای ػبل  1366ثشاثش
ثب  ٍ 96/35ثشای دادُ ّبی ػٌدٌذُ

OLI

ثشای ػبل

هدضا(وـبٍسصی ،خٌگل ،آة ،ؿْشی ٍ اثش) تفىیه

 1393ثشاثش ثب  98/71هحبػجِ گشدیذّ .وﭽٌیي ﺿشیت

گشدیذ .پغ اص اًدبم عجمِ ثٌذی ثشای ػبل ّبی هزوَس

وبپب ثشای ػبل  1393 ٍ 1366ثِ تشتیت ثشاثش ثب ٍ 0/95

ٍ ثب اػتفبدُ اص دادُ ّبی ػٌدٌذُ ّبی  ،OLI ٍ TMفیلتش
 3×3خْت حزف ٍ ادغبم پیىؼل ّبی تىشاسی ثىبس

 0/98ثذػت آهذً .مـِ ّبی وبسثشی اساﺿی هشثَط ثِ

گشفتِ ؿذ .خذاٍل (ً )5( ٍ )4تبیح حبكل اص اسصیبثی

ػبل ّبی 1393 ٍ 1366دس ؿىل ّبی  3 ٍ 2آٍسدُ

عجمِ ثٌذی سا دس دٍسُ هزوَس ٍ ثشای ػبل ّبی اثتذا ٍ

ؿذُ اػت .ػپغ اص ًمـِ ّبی ثذػت آهذُ ًمـِ

اًتْبی دٍسُ ًـبى هی دّذ.
جدول :4نتایج حاصل اس ارسیاتی صحت طثقهتندی تا استفاده اس

تغییشات وبسثشی اساﺿی هٌغمِ اػتخشاج گشدیذ.

الگوریتم حداکثز احتمال تزای سال1366
جنگل

آب

ضهز

کطاورسی

اتز

صحت تولید کننده

96/53

100

99/58

96/97

84/15

صحت کارتز

97/42

88/03

100

89/59

100

صحت کلی96/35:

ضزیة کاپا0/95:

جدول :5نتایج حاصل اس ارسیاتی صحت طثقهتندی تا استفاده اس
الگوریتم حداکثز احتمال تزای سال 1393

ضکل . :2نقطه طثقهتندی ضده داده های تصاویز TMتا استفاده

جنگل

آب

ضهز

کطاورسی

صحت تولید کننده

98/14

100

99/31

98/73

صحت کارتز

99/29

100

100

95/85

صحت کلی98/71 :

ضزیة کاپا0/98:

اس الگوریتم حداکثز احتمال تزای سال1366
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هی دّذ وِ وبسثشی ؿْشی ٍ آة ثب افضایؾ ّوشاُ ثَدُ
ٍ وبسثشی وـبٍسصی ،خٌگل ٍ اثشّب وبّؾ یبفتِ اػت.
جدول :6مساحت کارتزیها ته هکتار تا استفاده اس الگوریتم
حداکثز احتمال تزای سال های  1366و 1393
نوع کارتزی

ضکل :3نقطه طثقهتندی ضده داده های تصاویزOLIتا استفاده اس
الگوریتم حداکثز احتمال تزای سال1393

مساحت سال

مساحت سال

(1987هکتار)

(2014هکتار)

جنگل

16711/38

16385/22

آب

203/85

269/46

ضهز

12760/47

19720/89

کطاورسی

48101/4

42209/55

اتز

808/02

-

جمع کل78585/12:

آضکارساسی تغییزات کارتزی اراضی
ثِ هٌظَس ثشآٍسد هؼبحت وبسثشیّب دس هٌغمِ ثشای ػبل
ّبی  ،1393 ٍ 1366پغ اص تْیِ ًمـِ ّبی وبسثشی
اساﺿی دس ػبل ّبی هزوَسً ،مـِ ّبی هشثَعِ ثِ ٍوتَس

ضکل :4تغییزات مساحت کارتزی های در طی دوره تیست و هفت
ساله ( 1366تا )1393

ٍ ػپغ ثِ كَست فبیل ؿیپ لبثل اػتفبدُ دس هحیظ

دس اًتْب ثب اػتفبدُ اص سٍؽ هبتشیغ ﺿشة وبسثشی

تجذیل ؿذ ٍ هؼبحت ّبی هشثَط

LMMوِ اص ػشی سٍؽ ّبی همبیؼِ پغ اص عجمِ ثٌذی

ثِ ّش وبسثشی هحبػجِ گشدیذ .دس خذٍل  6هؼبحت ّبی

هحؼَة هی گشددً ،مـِ ّبی وبسثشی اساﺿی تْیِ ؿذُ

هشثَط ثِ ّش وبسثشی سا ثِ ّىتبس دس ػبلّبی اٍل ٍ اخش

ثشای ػبل ّبی 1393 ٍ 1366خْت تْیِ ًمـِ

دٍسُ آٍسدُ ؿذُ اػتّ .وﭽٌیي ؿىل  4تغییشات

آؿىبسػبصی تغییشات وبسثشی ّب اػتفبدُ گشدیذً.مـِ

هؼبحت وبسثشی ّب سا دس دٍسُ ثیؼت ٍ ّفت ػبلِ ًـبى

آؿىبسػبصی تغییشات ثِ تفىیه وبسثشی ّب دس ؿىل 5

ًشم افضاس

ARCGIS10

آٍسدُ ؿذُ اػت.
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ثبؿذ .دس ایي ساثغِ ػٌدؾ اص دٍس ًمؾ ثؼضایی داسد وِ
دس ایي تحمیك اص تلبٍیش هبَّاسُ ای چٌـذ صهبًـِ
ػـٌدؾ اص دٍس اػـتفبدُ ؿـذُ ٍ پـغ اص تْیـِ ًمــِ
وبسثشی اساﺿی ّش دٍسُ ًمـِ تغییشات وبسثشی اػتخشاج
ؿذ .ایي تحمیك ًـبى هی دّذ وِ دادُ ّبی ػـٌدؾ
اص دٍس اص تَاًبیی ثبالیی دس اػـتخشاج اًـَاع ًمــِ ّـبی
وـبسثشی اساﺿـی ٍ ّوﭽٌـیي اسصیـبثی تغییـشات وـبسثشی
ثشخَسداسًذ .ﺿـشایت اسصیـبثی كحت اػتخشاج ؿذُ،
ًـبًذٌّذُ دلت ثبالی عجمِ ثٌذی اػت لزا پیـٌْبد
ضکل :5نقطه آضکارساسی تغییزات کارتزی ها در منطقه مورد
مطالعه در دوره تیست و هفت ساله( )1393-1366تا استفاده اس
روش LMM

نتیجهگیزی:
گؼتشؽ ؿْش ٍ تَػؼِ ؿْشًـیٌی یىی اص هؼبئل ٍ
هـىالت توذى ثـشی ثِ ؿوبس هیسٍد .تخشیت ثیسٍیِ

هی ؿَد وِ اص تلبٍیش هبَّاسُ ای ثشای تْیِ ًمـِ
وبسثشی اساﺿی اػتفبدُ ؿَدّ ،وﭽٌیي پیــٌْبد هـی
ؿـَد وـِ دس اػـتخشاج ًمــِ ّـبی وبسثشی اساﺿی اص
تلبٍیشی ثب لذست تفىیه هىبًی ٍ عیفی ثبال ٍ ثذٍى اثش
اػتفبدُ ؿَد.
مناتع و مأخذ

اساﺿی وـبٍسصی ،خٌگلْب ،هشاتغ ٍ تجذیل آى ثِ هٌبعك

الوذسػی الحؼیٌی ػلی ،وشهیدالل ،سٍؿيثخـؼوبًِ (.)1394

هؼىًَی فمظ هختق وـَس ایشاى ًویثبؿذ .اهب دس ایشاى

ثشسػی تغییشات وبسثشی اساﺿی ؿْش ّوذاى ثیي ػبلْبی -2009

ؿذت ٍ ٍػؼت ایي تغییش ثؼیبس هحؼَع هیثبؿذ.وِ

 2002ثب اػتفبدُ اص ؿجىِ هلٌَػی(ّ .LCM ٍ )MLPوبیؾ هلی

ایي ؿذت دس هٌغمِ هَسد هغبلؼِ ثِ دلیل فبكلِ ون
ثیي دسیب ٍ خٌگل ثب چـن اًذاص عجیؼی هٌبػت ٍ
ّوﭽٌیي ًضدیه ثَدى ثِ تْشاى ثِ هٌظَس ػبخت ٍیال
ثیـتش اػت دس ایي استجبط ٍ ثب تَخِ ثِ دػتبٍسدّبی
ایي تحمیك دس هذت ثیؼت ٍ ّفت ػبل حذٍدّ 66ىتبس
ثِ ٍػؼت هٌبثغ آة ٍّ 6960ىتبس ثِ ٍػؼت ؿْش

وبسثشد هذلّبی پیـشفتِ تحلیل فضبیی دس آهبیؾ ػشصهیي.
هیشصایی هحؼي ،سیبحی ثختیبسی ػلیشﺿب ،هبّیٌی ػجذالشػَال،
غالهؼلیفشدهْذی ( .)1392ثشسػی تغییشات پَؿؾ اساﺿی اػتبى
هبصًذساى ثب اػتفبدُ اص ػٌدِّبی ػیوبی ػشصهیي ثیي ػبلّبی
 .1363-1389هدلِ اوَلَطی وبسثشدی.
اهیش اًتخبثی ؿْشام ،خَاى فشّبد ،حؼٌی همذم حؼي.)1396(،
آؿىبسػبصی تغییشات وبسثشی اساﺿی ٍ ػَاهل هَثش ثش آى ثب اػتفبدُ

افضایؾ یبفتِ ّوﭽٌیي 326اص ٍػؼت خٌگلّب ٍ 5892

اص ؿجىِ ػلجی هلٌَػی(هَسد هغبلؼِ :ؿْشػتبى تبلؾ) ،دٍسُ،8

اص ٍػؼت وـبٍسصی هٌغمِ وبّؾ یبفتِ وِ اص ًظش

ؿوبسُ.3

تَػؼِ پبیذاس لبثل تَخِ اػت .ثی گوبى ثذٍى ثْشُگیشی

غالهؼلی فشدهْذی(.)1391هذل ػبصی تغییشات وبسثشی اساﺿی

اص فٌبٍسیّبی ًَیي هغبلؼبت هحیغی ثشآٍسد دلیك،

ػَاحل اػتبى هبصًذساى ثب اػتفبدُ اص LCMدس هحیظ GIS,هحیظ

كحیح ،ػشیغ ٍ التلبدی ایي تغییشات غیشهوىي هی-

ؿٌبػی ,ػبل ػی ٍ ّـتن ,ؽ , 2صهؼتبى , 21ف 10-122
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Detection of land use change and land cover using satellite imagery
and geographic information system( case study area: Mazandaran
province)
Kamran Mojarad*3, MoosaKamanroodi4

Abstract
In Iran, due to the lack of a well-defined and stable development strategy, there has not been a continuous
trend of sustainability in the type and scope of activities and applications. These conditions have brought
about rapid and permanent changes to certain activities and uses following the economic, social and
political transition of the country.In the meantime, the use of remote sensing technology is known as the
best means of detecting and evaluating variations, as the advances made in this technology and the
production spatial and satellite images, as well as various image processing techniques land use changes
can be estimated and applied to their management. the purpose of this study was to detect land use change
in northwestern plain of Mazandaran province.in this paper, the non-classified classification method has
the maximum probability of classification of satellite images with a time series of 27 years in five
agricultural, urban, forest, water and cloud areas, with urban and water areas being increased with
coverage forest and agriculture and clouds. satellite images of 1366 and 1393 were classified with kappa
coefficient of 0.95 and 0.98, respectively. According to the results of remote sensing, a suitable method is
in the field of land use mapping and land use change.
Key words: Detection of changes, Land Use, Satellite Images, Geographic Information System,
Mazandara
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