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  چکیده

-ّای سٌدص اص دٍس هیتاضذ، دادُّای اساضی هییىی اص هٌاتغ اطالػات وِ تِ طَس هؤثش ٍ هفیذ لاتل واستشد دس ضٌاسایی پَضص

ّا ٍ لذست تفىیه هىاًی، سادیَهتشی، طیفی ٍ گیشًذ تا تٌَػی اص سٌدٌذُهذاس لشاس هی ّایی وِ دستاضذ. تا افضایص ضواس هاَّاسُ

ّای آًْا ٍ اسایِ هؼیاسّای هستذل تش اًتخاب، صهاًی سٍتشٍ ّستین، ّوچٌیي تا تْثَد دستشسی تِ ایي اطالػات، تشسسی لاتلیت

. هطالؼِ حاضش تا استفادُ اص تىٌَلَطی سٌدص اص دٍس ٍ تػاٍیش تاضذپزیش هیپشداصش ٍ استخشاج اطالػات هفیذ اص آًْا اهشی اختٌاب

ای، تِ تشسسی پایص واستشی اساضی تِ هٌظَس تْیِ ًمطِ واستشی اساضی دس هٌطمِ خشهطْش استاى خَصستاى پشداختِ است. هاَّاسُ

است تػاٍیش تِ سٍش حذاوثش احتوال  ای لٌذست استفادُ ضذٍُ تػاٍیش هاَّاسُ ArcGISدس ایي تحمیك، اص ًشم افضاس سٌدص اص دٍس، 

 صهاًی ّایدٍسُ دس آى، تغییشات هیضاى ٍ واستشی ّش هساحت ًْایت دسطثمِ تٌذی ٍ ًمطِ واستشی اساضی دس سِ صهاى تْیِ گشدیذ. 

تیطتشیي افضایص ٍسؼت هشتثط تا واستشی اساضی  2006تا  1973تش اساس ًتایح حاغلِ طی دٍسُ  .ضذ هحاسثِ هطالؼِ، هَسد

وِ هشطَب ٍ آتی)پشٍسش هاّی ٍ ًیضاس( ٍ وطاٍسصی آتی تَدُ است ٍ تیطتشیي واّص هشتَط تِ هشتغ ٍ وطاٍسصی دین تَدُ است، 

دس ًتیدِ ًیاص آتی تیطتش ٍ استحػال تیطتش   وطاٍسصی ٍ تاسیسات ساخت دست تطش هٌظَس تِ سا اساضی اص ًاهٌاسة استفادُ ایي اهش

 وٌذ.هی تطذیذ سا صاییتیاتاى ًیض اهش ایي وِ دّذهی ًطاىآب اص هٌاتغ آتی هحذٍد سا

 .GIS، واستشی اساضیسٌدص اص دٍس، خشهطْش، ، پایص واستشی :ی کلیدیاهواژه
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Abstract 

One of the useful, effective and applicable information sources in identification of land covers is remote sensing. 

There are currently a variety of sensors with spatial resolution, radiometric, spectral and temporal with regard to the 

increasing number of satellites placed into orbit. Also, by improving access to this information, assessing their 
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capabilities and providing reasonable criteria for the selection, processing and extracting useful information from 

them is avoidable. This study has used remote sensing technology and satellite imagery to monitoring land use 

changes in Khoramshahr, Khuzestan Province. In present study, remote sensing software, ArcGIS, Landsat satellite 

images have been used. The images were classified using maximum likelihood and the land used map was prepared 

at three times. Finally, the area of each land used and the amount of variability in the time periods studied were 

calculated. Based on the obtained results during 1973 to 2006, the highest increases was related to wet lands (fish 

farming and everglade) and agricultural water, and the highest decreases was related to rangeland and dry farming. It 

showed the inappropriate use of land due to farming and human installations which will also exacerbates the 

desertification phenomenon. 
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 هقدهه -الف

واستشی اساضی اص دٍ ولوِ، واستشی ٍ اساضی تطىیل ضذُ است. اساضی تِ ولیِ اهىاًات طثیؼی تا خػَغیات ٍ ضشایط طثیؼی یه 

ضَدواستشی یؼٌی استفادُ اص اهىاًات طثیؼی هَخَد تش ضٌاسی، خان، تَپَگشافی، ّیذسٍلَطی ٍ ... اطالق هیهحل ًظیش اللین، صهیي

ّای ػلوی یا تِ سٍش سٌتی ٍ احتواال تخشیة وٌٌذُ حسة ًیاصّای اًساًی وِ هوىي است هٌطثك تش استؼذاد اساضی ٍ تِ ضیَُ

 (.FAO, 1981:66اساضی تاضذ)

-ّای سٌدص اص دٍس هیتاضذ، دادُّای اساضی هییىی اص هٌاتغ اطالػات وِ تِ طَس هؤثش ٍ هفیذ لاتل واستشد دس ضٌاسایی پَضص

ّا ٍ لذست تفىیه هىاًی، سادیَهتشی، طیفی ٍ گیشًذ تا تٌَػی اص سٌدٌذُّایی وِ دس هذاس لشاس هیتاضذ. تا افضایص ضواس هاَّاسُ

ّای هستذل تش اًتخاب، ّای آًْا ٍ اسایِ هؼیاسصهاًی سٍتشٍ ّستین، ّوچٌیي تا تْثَد دستشسی تِ ایي اطالػات، تشسسی لاتلیت

ای ٍ پشداصش سلَهی آًْا تا تاضذ. تٌاتشایي تىاسگیشی تػاٍیش هاَّاسُپزیش هیپشداصش ٍ استخشاج اطالػات هفیذ اص آًْا اهشی اختٌاب

وِ چطن اًساى لادس تِ توایض  ّایی ساضَد ضوي تِ حذالل سساًذى خطای اًساًی خضییات پذیذُّای هٌاسة هَخة هیالگَسیتن

تَاى اساضی سا وِ تٌذی آًْا، هیّای طثمِسسذ تا استفادُ اص ایي تػاٍیش ٍ تىٌیهًْا ًیست، ضٌاسایی ٍ تفىیه ضًَذ. تِ ًظش هیآ

تٌذی اساضی هطاتِ است سا ّای سطحی ٍ تاصتاب هطاتِ ّستٌذ دس یه طثمِ لشاس داد ٍ ضشط اٍلیِ وِ ّواى گشٍُداسای ضثاّت

-هاَّاسُ ّایدادُ لاتلیت اسصیاتی ػٌَاى تحت ایهطالؼِ دس (1386) ّوىاساى ٍ لطیفی (.425-439: 1383فشاّن آٍسد)ػلَی پٌاُ، 

 ّایدادُ وِ ًوَدًذ ػٌَاى ًىا سٍد ظالن حَصُ دس هشتغ ٍ اییدسختچِ اساضی خٌگل، پَضطی طثمات ًمطِ خْت تْیِ ETM +ای

 تِ الزام هؼیاس ایي تا تَاىهی لزا .ّستٌذ هتَسط لاتلیت داسای ضذُ روش گاًِ سِ پَضص طثمات ًوایص خْت ETM + سٌدٌذُ

 ایي دس صهیٌِد تاصتاب طیفی تذاخل واّص هٌظَس تِ تىویلی ّایسٍش اػوال ّوچٌیي. ًوَد هٌطمِ دس پَضص طثمات تفىیه

تشای تْیِ ًمطِ تٌذی تػاٍیش چٌذطیفی ی صیادی دس صهیٌِ طثمِاّتاوٌَى هطالؼات ٍ وَضص .ضَدهی پیطٌْاد هٌاطك گًَِ

-( دس تحمیمی دس استثاط تا تطخیع تغییشات ٍ تیاتاى10ػلَی پٌاُ ٍ احساًی) پَضص گیاّی ٍ واستشی اساضی غَست گشفتِ است.



 
ّای پایص تغییشات هٌاسة تشای تْیِ ًمطِ MSS ،TM  ٍETMّای تِ ایي ًتیدِ سسیذًذ وِ دادُ RS  ٍGISصایی تا استفادُ اص 

، صاًگ  Atkinson & Tatnall (1997)(،1381( یَسفی آرس)1385(، سفیؼیاى ٍ ّوىاساى)1377تَاى دّستاًی)هی اص خولِ  ّستٌذ.

اضاسُ وشد. ّذف اص  Foody(2002)، et all.(2004) Erbek ،Kavzoglu & Mather(2004) ٍ et all. (2004) Verbek(، 32ٍ فَدی )

 تاضذ.ایي هطالؼِ تشسسی تغییشات واستشی هٌطمِ هَسد هطالؼِ ٍ استخشاج  ًمطِ واستشی اساضی اص تػاٍیش هاَّاسُ لٌذست هی

 هاهواد و روش -ب

ٍ ًشم افضاسّای  30/05/2006تاسیخ  +ETM، سٌدذُ 22/05/2000ٍ  1973تاسیخ  TMای سٌدذُ دس ایي تحمیك اص تػاٍیش هاَّاسُ

ENVI4.5، ArcGIS9.2 .استفادُ ضذُ است 

 :هنطقه هورد هطالعه -1

دلیمِ  58دسخِ ٍ 30دلیمِ تا 20ٍ  دسخِ 30تیي  تاضذ، وِ حذٍداًهٌطمِ هَسد هطالؼِ دس ایي تحمیك خٌَب استاى خَصستاى هی

 (.1 ضىل)طَل ضشلی لشاس داسد دلیمِ 28ٍ دسخِ  48تا دلیمِ 15دسخِ ٍ  48ػشؼ ضوالی ٍ

 

 هَلؼیت هٌطمِ هَسد هطالؼِ -1ضىل

 

 



 
 آهاده سازی وپردازش تصاویر هاهواره ای-2

 تصحیح رادیوهتریک-2-1

گَیٌذ. تاضٌذ وِ خطای سادیَهتشیه هیّا هیتػاٍیش خام سٌدص اص دٍس ّویطِ داسای خطایی دس همادیش ثثت ضذُ تشای پیىسل

ٍخَد داسد، تػحیح سادیَهتشیه هطلك ٍ تػحیح سادیَهتشیه ًسثی، ایي دٍ سٍش تِ طَس ولی خْت  دٍ ًَع تػحیح سادیَهتشیه

 Coppin etگیشًذ)ای چٌذ صهاًِ هَسد استفادُ لشاس هیًشهال ساصی تػاٍیش سٌدص اص دٍسی تِ هٌظَس تفسیش تػاٍیش هاَّاسُ

all.(2004) .)Du et all.,(2002)  ّای هشتَط تِ خػَغیات اتوسفشیه ٍ ًیاصهٌذ ٍسٍد دادُسٍش تػحیح سادیَهتشیه هطاق

ّای لذیوی واس تسیاس سختی است. دس هماتل والیثشاسیَى سٌدٌذُ است. اًدام ایي تػحیح دس اغلة هَاسد ٍ تِ خػَظ تشای دادُ

ضَد. یىی اًدام هیتػحیحات سادیَهتشیه ًسثی تا ّذف واّص هتغییشّای اتوسفشیه ٍ غیش هٌتظشُ دس هیاى تػاٍیش چٌذ صهاًِ 

ّای تیشُ سًگ داسای تاتص غفش دس ّای تػحیح سادیَهتشیه ًسثی، واّص تیشگی پذیذُ است. دس حالت ایذُ آل پذیذُاص سٍش

ّایی یافت وِ همادیش آًْا غفش یا تَاى پیىسلضَد وِ دس ّش تاًذ اص تػَیش هیّا ّستٌذ. دس ایي سٍش فشؼ هیّوِ طَل هَج

ّا دس ّش تاًذ اضافِ اضذ، هثل آب. تِ ایي تشتیة اثش اتوسفشی تاتص اًحشافی تِ غَست یه همذاس ثاتت تِ پیىسلتًضدیه تِ یه هی

هشتَط تِ ّش تاًذ ون  DNّای ّش تاًذ اص حذالل گشدد. تِ ّویي دلیل خْت حزف خطای سادیَهتشیه تایستی اسصش پیىسلهی

تِ ًحَی وِ واّص تیشگی پذیذُ یه  Chavez(1996)ٍی تػَیش است. ضَد.ایي فشایٌذ خْت واّص اثشات پخص اتوسفشی تش س

ضَد. دس ایي هطالؼِ اص ایي سٍش وِ تِ ساحتی دس ًشم سٍش سادُ است وِ تطَس گستشدُ دس تسیاسی اص هَاسد تىاس گشفتِ هی

 لاتل اخشاست خْت تػحیح سادیَهتشیه استفادُ ضذُ است. ENVIافضاس

 بندیطبقه-3

ّا هٌطمِ ضٌاسایی گشدیذ. تشای طثمِ تٌذی تػاٍیش اص دٍ اٍلیِ ٍ تا استفادُ اص ایداد تػَیش سًگی وارب، اًَاع واستشیتؼذ اص پشداصش 

 سٍش حذاوثش احتوال ٍ فاصی استفادُ ضذ.

 الگوریتن حداکثر احتوال-3-1



 
ضَد والس سا داسا تاضذ. هؼوَالً فشؼ هیضَد وِ تضسگتشیي احتوال تؼلك تِ آى دس ایي الگَسیتن، والسی تِ پیىسل ًسثت دادُ هی

ػلَی پٌاُ ٍ وٌذ)وِ تَصیغ احتوال تشای ّش والس تػَست تَصیغ ًشهال چٌذ تؼذی است وِ اص لاًَى تَصیغ گَسیي تثؼیت هی

 (.1383احساًی، 

 برآورد دقت -3-2

تشیي پاساهتشّای خیلی هْن ّستٌذ. هؼوَلگیشی تشآٍسد دلت تشای دسن ًتایح تِ دست آهذُ ٍ تِ واس تشدى ایي ًتایح تشای تػوین

(. غحت اطالػات دس ٍالغ 1390آسخی ٍ ًیاصی، تشآٍسد دلت ضاهل، دلت ولی، دلت تَلیذ وٌٌذُ، دلت واستش ٍ ضشیة واپا ّستٌذ )

ول  (. دلت ولی اص خوغ ػٌاغش لطش اغلی هاتشیس خطا تمسین تشWrighat & morrice,1997هیضاى احتوال دسستی اطالػات است)

 .(1384ػلَی پٌاُ، ٍ  Stehman, 2004آیذ )تِ دست هی Dellepiane & Smith, 1999ّا طثك ساتطِ ی پیىسل

 و بحث نتایح -ج

ّا ای لٌذست، ًمطِ واستشی اساضی تْیِ گشدیذ. سپس دلت طثمِ تٌذیپس اص اػوال الگَسیتن حذاوثش احتوال تشسٍی تػاٍیشهاَّاسُ

ّا تِ غَست طثمِ تٌذی هَسد اسصیاتی لشاس ّای آهَصضی تشای ّش وذام اص والستشای اًدام ایي واس ًوًَِهَسد اسصیاتی لشاس گشفت. 

ّا تِ غَست طثمِ تٌذی تػادفی اص سطح هٌطمِ هَسد هطالؼِ ّای آهَصضی تشای ّش وذام اص والسگشفت. تشای اًدام ایي واس ًوًَِ

ّا آهَصضی تش سطح تػَیش، دلت تَلیذ وٌٌذُ ٍ ضاخع واپا تشای ّش وذام اص والسّای آٍسی گشدیذ پس اص پیادُ ساصی ًوًَِخوغ

-تَاى تیاى وشد سٍش هَسد هطالؼِ خْت استخشاج ًمطِ واستشی اساضی هٌاسة هیتؼییي گشدیذ. تش اساس ًتایح تذست آهذُ هی

 تاضذ.

 

 

 

 

 

 



 
 استفادُ هَسد تػَیش سِ تشای واپا ضاخع ٍ ولی دلت -2خذٍل 

 سال ضذُ واستشی تْیًِمطِ 

 ضاخع واپا دلت ولی

11/0 89/0 1973 

11/0 89/0 1990 

19/0 94/0 2006 

 

 

 1973ًمطِ واستشی اساضی سال  -2ضىل



 

 

 2006ًمطِ واستشی اساضی سال  -4ضىل                                1990سال ًمطِ واستشی اساضی  -3ضىل

 (haدٍسُ صهاًی) 3ّای هختلف دس .هساحت واستشی4خذٍل

 2006 1990 1973 واستشی

 دسغذ هساحت)ّىتاس( دسغذ هساحت)ّىتاس( دسغذ هساحت)ّىتاس(

 74/12 61/39479 56/9 29/29605 22/7 01/22386 وطاٍسصی آتی

 05/13 75/40417 95/15 77/49393 19/17 85/53171 دین وطاٍسصی

 3/10 91/31896 42/12 80/38495 65/22 25/70142 هشتغ

 59/2 68/8020 22/4 44/13068 81/3 86/11803 اساضی ضَس



 
 

 

 

 

دسغذ هشتَط تِ  72/9تیطتشیي افضایص ٍسؼت هساحت تا همذاس  2006تا  1973دّذ وِ دس دٍسُ آهذُ ًطاى هی تِ دستًتایح 

ّىتاس تَدُ است. آٌّگ افضایص  59/30098تَدُ است وِ ایي افضایص تشاتش تا  ساختِ دست تطش آتی اساضی هشطَب ٍطثمِ 

تا همذاس افضایص  وطاٍسصیآتی، طثمِ  اساضی هشطَب ٍّىتاس دس سال تَدُ است. تؼذ اص طثمِ  07/912هساحت ایي طثمِ تشاتش تا 

ّىتاس تَدُ است  6/17093سال هساحتی تشاتش تا  33ای تَدُ وِ دس طَل دسغذ دس خایگاُ دٍم لشاس داسد، ایي افضایص تِ گًَِ 52/5

دسغذی وِ هؼادل  47/2ًیض تا افضایص  هسىًَیضتِ است. هٌاطك ّىتاسی سا تِ دًثال دا 98/517وِ آٌّگ افضایص ساالًِ 

تا افضایص هساحت هَاخِ تَدُ است.  1990تا  1973ّىتاس اص هٌطمِ تَدُ سَهیي واستشی اساضی است وِ طی دٍسٓ  76/7637

تِ دلیل تاسیساتی وِ ساخت دست تطش است  2006. دس سال استّىتاس دس سال  44/231آٌّگ افضایطی ایي واستشی هؼادل 

تا تیطتشیي واّص  هشتغ. طی ایي دٍسُ واستشی ضذُ استهیضاى ضَسی ّوچَى هٌاطك پشٍسش هاّی ٍ ... تاػث واّص هشاتغ ٍ 

تشاتش تا  ّىتاس اص اساضی هٌطمِ است، هَاخِ تَدُ است. آٌّگ واّطی ایي طثمِ 34/38245دسغذ( وِ هؼادل  35/12هساحت )

ّىتاس اص هٌطمِ سا ضاهل  1/49130دسغذی ّوشاُ تَدُ است وِ  14/4ًیض تا واّص  اساضی دینّىتاس دس سال است.  94/1158

 ضَد.هی

تا تَخِ تِ ًتایح تِ دست آهذُ اص ایي تحمیك اساضی ضَس  یه سًٍذ افضایطی داضتِ است. اساضی وطاٍسصی دس ایي هٌطمِ تِ ضذت 

ضی دین واّص یافتِ ٍ تِ اساضی آتی اضافِ ضذُ است ّوچٌیي تخشیة ضذیذی دس هشاتغ غَست گشفتِ است تِ تغییش وشدُ ٍ اسا

 ٍ اساضی هشطَب صاسای وِ اساضی هشتؼی یه سًٍذ واّطی داضتِ ٍ همذاسی اص آًْا تِ اساضی وطاٍسصی ٍ همذاسی دیگش تِ ضَسُگًَِ

اٍلیِ ّوچَى هٌطمِ هسىًَی ٍ غزا افضایص یافتِ است تٌاتشایي، ایي خَد  تثذیل ضذُ است. تا افضایص خوؼیت ًیاص تِ ضشٍسیات

تاػث تثذیل تسیاسی اص اساضی تِ هٌطمِ هسىًَی ٍ ّوچٌیي فطاس صیادی تش سٍی هشاتغ ٍ صهیي ّای وطاٍسصی تشای تاهیي غزا ضذُ 

اص طشفی   وٌذهی تطذیذ سا صاییتیاتاى ًیض اهش ایي وِ دّذهی ًطاى وطاٍسصی هٌظَس تِ سا اساضی اص ًاهٌاسة استفادُاست. تٌاتشایي 

اساضی هشطَب ٍ 

 آتی

41/145396 95/46 21/171750 46/55 175495 67/56 

 65/4 06/14400 39/2 56/7249 18/2 30/6762 هسىًَی



 
ّای وطاٍسصی آتی هیضاى استحػال آب افضایص پیذا وشدُ تٌاتشایي ًیاص آتی تیطتش خَاّذ ضذ تٌاتشایي تا ایي سًٍذ تا افضایص صهیي

 سٌدص تىٌَلَطی تاالی واسایی تحمیك ایي چٌذاى دٍس ضاّذ ووثَد آب خَاّین تَد.ای ًِتغییش واستشی ٍ افضایص ضَسی دس آیٌذُ

 .دّذهی ًطاى تغییشات آضىاسساصی صهیٌِ دس سا دٍس اص

Guindon et al.(2004) ِتٌذیطثمِ ّایًمط TM ُدسغذ 78 اص تاالتش غحت تا سا اساضی لٌذست واستشی ّایدادُ اص استفادُ تا ضذ 

سلَهی  ّایدادُ اص فاسس استاى هَن وَّستاًی هٌطمِ اص اساضیواستشی  ًمطِ تْیِ تشای (1375)ّوىاساى ٍ پٌاُ ػلَی. تَلیذًوَدًذ

 تَلیذ دس هطاتْت حذاوثش سٍش تا تػَیش 7 ٍ 5 ،4، 3 تاًذّای تْشُ تشدًذ. خغشافیایی اطالػات ّای سیستن ٍ TMهاَّاسُ لٌذست 

ًیض تشای تْیِ ًمطِ واستشی  (1392. هوثیٌی ٍ ّوىاساى)تَد دسغذ 94ًمطِ  ولی غحت هیضاى ٍ گشفت لشاس استفادُ هَسد ًمطِ

 ّای لٌذست استفادُ وشدًذ ٍ تِ ًتایح هطاتِ تا ایي تحمیك دست یافتٌذ.اساضی خٌَب استاى خَصستاى اص دادُ

گشدد ٍ داسای داهٌِ تاثیشگزاس تیطتشی است لزا پیطٌْاد صایی، هحذٍد تِ یه لسوت وَچه ًویتا تَخِ تِ ایٌىِ تَسؼِ سًٍذ تیاتاى

ّای اطشاف هٌطمِ هَسد هطالؼِ ًیض هَسد اسصیاتی ٍ تشسسی سًٍذ تغییشات واستشی ّای واس ضذُ، سایش ضیتٍُ تش ضیتگشدد، ػالهی

  صایی ٍخَد داضتِ تاضذ.سیضی ٍ هذیشیت دس صهیٌِ هثاسصُ تا تیاتاىلشاس گیشد تا اهىاى تشًاهِ

 تخشیة ٍ اساضی واستشی تغییش اص ًاضی خطشات ٍ ػَالة اص سا آًْا هٌطمِ ساوٌیي تِ الصم ّایآهَصش اًدام تا گشددهی پیطٌْاد

 .ضًَذ هطلغ هشتؼیاساضی 

 .هٌطمِ دس هشاتغ ٍ طثیؼی هٌاتغ تش فطاس واّص ٍ اساضی واستشی تغییش ٍ هٌطمِ دس وطاٍسصی اساضی سطح افضایص اص خلَگیشی

 هنابع -د

ّای سٌدص اص دٍس دس حَضِ سذ ایالم، خغشافیا اص تىٌیهپایص تغییش پَضص گیاّی تا استفادُ . 1390.ی ًیاصی،؛ آسخی، ظ.

 .121-126(: 24ٍتَسؼِ. )

 RS ٍ GIS اص استفادُ تا گیاّی پَضص -اساضی واستشی تغییش پایص هختلف ّای¬تىٌیه همایسِ .1390.ًیاصی، ی؛ آسخی، ظ.

 .96-81(: 3) 8. هحیطی ػلَم هدلِ ،(ایالم استاى -ضْش¬دسُ حَصُ: هَسدی )هطالؼِ

ی ػػثی، پایاى ًاهِ واسضٌاسی اسضذ طثمِ تٌذی تػاٍیش چٌذ طیفی سٌدص اص دٍس تا استفادُ اص ضثىِ .1377ؽ.  دّستاًی،

 داًطگاُ تشتیت هذسس.



 
 تا 73 ّای¬سال تیي وطَس ضوال ّای¬خٌگل ی¬گستشُ تغییشات تؼییي .1385م ًویشیاى، .؛ع غفت، دسٍیص ؛.ا سفیؼیاى،
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 .غفح478ِ تْشاى، داًطگاُ اًتطاسات صهیي، ػلَم دس دٍس اص سٌدص واستشد .1384. ن. س پٌاُ، ػلَی
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 .150-143(: 1) 9 ،تیاتاى هدلِ ،طیفی چٌذ ٍ صهاًِ چٌذ

-سیستن ٍ لٌذست ایهاَّاسُ سلَهی ّایدادُ اص استفادُ تا اساضی واستشی ًمطِ تْیِ .1375. م هسؼَدی، ؛.ن. س ػلَی پٌاُ،

 .76-65(: 1)7 طثیؼی هٌاتغ ٍ وطاٍسصی ػلَم هدلِ، فاسس استاى هَن هٌطمِ هَسدی هطالؼِ دس خغشافیایی اطالػات ّای

 طثمات ًمطِ تْیِ خْت +ETMای هاَّاسُ ّایدادُ لاتلیت اسصیاتی. 1386 ح. ،خلیلًَذ ، س.؛ساسٍئی ج.؛اٍالدی، ؛ُ. لطیفی،

 ٍ هٌاتغ وطاٍسصی فٌَى ٍ ػلَم هدلِ ،(هاصًذساى-سٍد ظالن -ًىا حَصُ هَسدی هطالؼِ)هشتغ -ای دسختچِ اساضی- خٌگل پَضص

 .448-439(: 11)40طثیؼی
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