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 چکیدٌ:

ای ٍ تکٌیک ؾٌدف اظ زٍض زض حال گؿتطـ اؾت. تِ اهطٍظُ اکتكاف هٌاتغ هؼسًی اظ عطیق تهاٍیط هاَّاضُ

ّای زٍضؾٌدی هٌدط تِ اکتكاف هؼازًی هؼازى، گاّا ضٍـزلیل ًثَز ؾیؿتن خاهغ ٍ تِ ضٍظ اعالػات کالک 

اًس، کِ ایي اهط تاػث اًس ٍ یا کاض قسُ ٍ تِ نَضت هتطٍکِ تاقی گصاقتِ قسُگطزًس کِ اظ قثل کكف قسُهی

کِ اعالػات  8ّای لٌسؾت گطزز. زض ایي هغالؼِ اظ زازُاتالف ظهاى ٍ ّعیٌِ زض اکتكاف هٌاتغ تطخا هؼسًی هی

ای اظ تاقسیؽ اتتسا هحسٍزُ تِ نَضت ضایگاى زض اذتیاض ّوِ قطاض گطفتِ، اؾتفازُ قسُ اؾت. 2013ل آى اظ ؾا

تطیي هؼسى گچ هطتَط تِ آى تْیِ گطزیس. قسیوی 8ًَاب ٍاقغ زض خٌَب قطقی کاقاى اًتراب ٍ تهاٍیط لٌسؾت 

غیپؽ تِ ػٌَاى کاًی انلی  اًیّای کتاتراًِ عیفی ککاقاى زض ایي تاقسیؽ ٍاقغ قسُ اؾت. تا تَخِ تِ زازُ

زاضای اًؼکاؼ ٍ خصب تاالیی اؾت. تٌاتطایي تا اؾتفازُ اظ ضٍـ کوتطیي  8لٌسؾت  6ٍ  7هؼازى گچ، زض تاًسّای 

هحسٍزُ کاًی غیپؽ قاتل تفکیک اؾت. زض ًعزیکی هحسٍزُ  6( ًؿثت تِ تاًس LS-Fitهطتؼات ضگطؾیَى قسُ )

اٍلیِ تا هٌاتغ تطخای ایي  LS-Fitلت تطکیة قیویایی آى زض تهاٍیط هؼسى زپَیی اظ گچ ٍخَز زاضز کِ تِ ػ

تطز. ( ًیع تْطُ هی11ٍ 10اظ زٍ تاًس حطاضتی )تاًس  8هازُ هؼسًی قاتل تفکیک ًیؿت. اظ آًدا کِ تهاٍیط لٌسؾت

هٌاتغ  زض هطحلِ زٍم تا اؾتفازُ اظ تاًسّای حطاضتی، ٍیػگی زهای ؾغح هٌاتغ تطضؾی گطزیس کِ هٌدط تِ تفکیک

 تطپاییيتطخا اظ هٌاتغ زپَ قسُ گچ قس. زض تهَیط تسؾت آهسُ هیتَاى تَزُ گچ زپَ قسُ ضا تا زضخِ حطاضت 

ًؿثت تِ تَزُ تطخای گچ تفکیک ًوَز. ًتیدِ حانل تِ عَض هَثطی هیتَاًس زض اکتكاف هؼازى ٍ کاًؿاضّایی 

ی زض آى ًاحیِ تِ ضٍظ ًیؿت اؾتفازُ ًوَز. ّای هؼسًکِ زؾتطؾی تِ آًْا هكکل ٍ یا کالک هطتَط تِ هحسٍزُ

ّای هؼسًی کِ قثال کكف ٍ ػولیات هؼسًی زض آًْا تِ ایي عطیق اظ اتالف ّعیٌِ ٍ ظهاى تطای اکتكاف هحسٍزُ

 قَز.اًدام گطفتِ اؾت خلَگیطی هی
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 مقدمٍ:

ّا زض هست ظهاى کن، زؾتطؾی آؾاى، چٌس تاًسی ای، تکطاض زازُای تِ زلیل هیساى زیس فطاهٌغقِّای هاَّاضُاؾتفازُ اظ زازُ

-ّای هرتلف ٍ غیطُ ؾثة نطفِتَزى، تَاًایی تاضظؾاظی ٍ فطاّن ًوَزى تهاٍیط ضًگی خْت هكرم ًوَزى ٍاحسّا ٍ پسیسُ

 [1].ّای هرتلف هٌاتغ هؼسًی قسُ اؾت یاًؿاًی تا کؿة زقت تیكتط زض تطضؾ خَیی زض ظهاى، ّعیٌِ ٍ ًیطٍی

ّای ؾاظگاض ٍ هٌاؾة تا پَقف ٍؾیغ ٍ (، تهاٍیط هاَّاضُ زازLandsatُتا پطتاب هاَّاضُ هٌاتغ ظهیٌی ) 1972تؼس اظ ؾال 

تطیي هٌاتغ تطای تِ زؾت ای اظ هْنهاَّاضُ ّایاًس. اهطٍظُ زازُّای هکطض فطاّن کطزُزاضای خعییات ظیاز هکاًی ٍ ًیع تطزاقت

 [2].آٍضزى اعالػات الظم تطای تحلیل هکاًی ضقس قْطی ٍ تغییطات کاضتطی ؾطظهیي ّؿتٌس 

ای ضا تِ نَضت ّای هاَّاضُقطٍع تِ فؼالیت ًوَز ٍ زازُ 2013اؾت کِ اظ ؾال  8ّای لٌسؾت، لٌسؾت آذطیي ؾطی هاَّاضُ  

تاًس قاهل زٍ تاًس حطاضتی اؾت. اظ کاضتطزّای فطاٍاى ؾٌدف اظ زٍض زض  11زاضای  8قطاض زاز. لٌسؾت ضایگاى زض اذتیاض ّوگاى 

ّای اکتكاف ٍ قٌاؾی تؿیاض هَضز تَخِ اؾت، تِ عَضیکِ تا کاّف ّعیٌِػلَم هرتلف، کاضتطز آى زض ػلَم هؼسًی ٍ ظهیي

ّای عیفی ًیع اظ خولِ ظهیٌِ قسُ اؾت. پطزاظـ زازُ ؾطػت تاال زض پَقف هٌاعق ٍؾیغ تاػث ایداز تحَل اؾاؾی زض ایي

ای ٍ ّا آقٌایی تا تاًسّای هاَّاضُگطزز. انَل اؾتفازُ اظ ایي تکٌیکّای هَثطی اؾت کِ زض اکتكاف هؼازى اؾتفازُ هیتکٌیک

ت کِ اظ آى خولِ ّای هتفاٍتی تطای ایي ّسف اضائِ قسُ اؾخَیی اؾت. ضٍـّای هطتَط تِ هازُ هؼسًی هَضز پیعَل هَج

تَاى ًام ضا هی غیطٍُ  (Crosta)، کطٍؾتا(LS-Fitکوتطیي هطتؼات ضگطؾیَى قسُ )ّای تقؿین تاًسی، تدعیِ  هَلفِ انلی، ضٍـ

قًَس ٍ پؽ اظ آى ػولیات هطتَط تِ تاظزیسّای هیساًی، تطزاقت ّا زض هطاحل اٍلیِ اکتكاف اؾتفازُ هیتطز. ػوستا ایي ضٍـ

گیطز. زض ّط یک اظ هطاحل اکتكاف هوکي اؾت هٌثغ هؼسًی یکی ٍ غئَقیویایی ٍ ترویي شذیطُ اًدام هیّای غئَفیعزازُ

ّای تؼسی خْت اؾترطاج ًاهٌاؾة، غیط اقتهازی ٍ یا غیط هوکي تكریم زازُ قَز کِ زض ایي نَضت اظ نطف ّعیٌِ

ّای ؾٌدف اظ زٍض هٌاؾة تكریم زازُ قَز ازُگطزز. تِ ػٌَاى هثال هوکي اؾت هٌثغ هؼسًی تا اؾتفازُ اظ زخلَگیطی هی

ّای هؼازى اکتكاف قسُ ٍلی زض تاظزیس هیساًی تا هؼسًی هتطٍکِ ٍ یا اظ قثل اکتكاف قسُ ضٍتطٍ تاقین. زض کكَض ها کالک

ظ ایي ضٍ گطزز. اّا گاّا تاػث تطٍظ ذغا زض هطاحل اکتكاف هیهَخَز اؾت اها ػسم ٍخَز ؾیؿتن یکپاضچِ ٍ تِ ضٍظ ًثَزى کالک

 ّای حطاضتی کوک گطفت.تَاى اظ زازُیاتس. زض ایي ضاؾتا هیلعٍم تِ کاضگیطی ضٍقی خْت قٌاؾایی ًَاحی کاض قسُ اّویت هی

ّا زض تؼییي زهای ؾغح ظهیي تا اؾتفازُ اظ الگَّایی هاًٌس الگَضیتن ؾثال ٍ تا ّای حطاضتی هاَّاضُػوسُ اؾتفازُ اظ زازُ 

ًقكِ تطاکن پَقف  1388ْطّا ٍ یا پَقف گیاّی هٌغقِ اؾت. زض تحقیقی تَؾظ ضًگعى ٍ ّوکاضاى تطضؾی خعایط حطاضتی ق

ٍ یا  [3]ای تسؾت آهسُ اؾتٍ تاًس تطهال تهاٍیط هاَّاضُ NDVI1گیاّی زض حَضِ آتطیع کوؿتاى تا اؾتفازُ اظ تلفیق قاذم 

تهَیط  11ٍ  10ْط تا اؾتفازُ اظ زٍ تاًس حطاضتی زهای ؾغح ظهیي زض قْطؾتاى تْك 1393زض هغالؼِ الوسضؾی ٍ ّوکاضاى 

اظ زقت تاالتطی ًؿثت تِ تاًس  11ّا ًكاى زازُ تاًس حطاضتی تٌسی ٍ تا یکسیگط هقایؿِ قسُ اؾت کِ تطضؾیپٌِْ 8لٌسؾت 

ؾاًتیگطاز زاقتِ زضخِ  20ًیع زقت تیكتطی زض تؼییي زهای پاییي تط اظ زهای  10تطذَضزاض اؾت ٍ ّوچٌیي تاًس  10حطاضتی 

ّای پَقف کاضتطی ظهیي زضخِ حطاضت ؾغح ظهیي ٍ اضتثاط آى تا کالؼ 1389. زض هغالؼِ هلک پَض ٍ ّوکاضاى [4] اؾت

اًدام قسُ اؾت. زض ایي هغالؼِ تا اؾتفازُ اظ ضٍـ ؾثال پاضاهتط گؿیلوٌسی ٍ  ETMی ؾٌدٌسُ قْط تْطاى تا اؾتفازُ اظ زازُ

ّای پطتطاکن قس ٍ تِ ًقف ٍ اّویت ایداز فضای ؾثع قْطی زض کٌتطل زهای ؾغحی زض ترف زضخِ حطاضت ؾغح ترویي ظزُ

 . [5]ٍ تایط قْطی تاکیس قسُ اؾت

زض تحث هؼازى اکتكاف قسُ کِ خاتدایی هَاز هؼسًی اًدام قسُ تاقس اذتالف زهای ؾغحی تیي هَاز هؼسًی تطخا ٍ زپَ قسُ 

ّای حطاضتی کوک گطفت تا تتَاى هَاز هؼسًی زپَ قسُ ضا اظ هَاز تطخا تفکیک ًوَز تا ٍُخَز زاضز. اظ ایي ضاّثطز هیتَاى اظ زاز

 تتَاى تا ضطیة اعویٌاى تاالتطی هطاحل اکتكاف ضا پیگیطی ًوَز.
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 َا:مًاد ي ريش

زض زٍ تاظُ ( تا تطضؾی تغییطات یک هٌغقِ 1تِ زٍ عطیق هیتَاى تغییطات ؾغح ظهیي ضا تا اؾتفازُ اظ زٍضؾٌدی تطضؾی ًوَز؛ 

ای قثل ظهاًی هرتلف: کِ زض ایي ضٍـ تا اًتراب یک هٌغقِ کِ تغییطات ٍؾیؼی زض آى ضخ زازُ تاقس ٍ حهَل تهاٍیط هاَّاضُ

-( تا تطضؾی ٍ هقایؿِ تغییطات زض زٍ هٌغقِ ّن خٌؽ )اظ ًظط ظهیي2ٍ تؼس اظ ایداز تغییطات تِ قٌاؾایی تغییطات هیپطزاظین ٍ 

ٍ زؾت ًرَضزُ ٍ زض زیگطی تغییطاتی ضخ زازُ تاقس: زض ایي ضٍـ زٍ هٌغقِ اظ یک خٌؽ کِ تا اؾتفازُ قٌاؾی( کِ یکی تطخا 

ای تغییطات زٍ قَز، ؾپؽ تا زاقتي یک تهَیط هاَّاضُقاتل تفکیک تاقس اًتراب هی Ls-fitی زٍضؾٌدی هاًٌس اّاظ ضٍـ

 اؾتفازُ گطزیس. قَز. کِ زض ایي هغالؼِ اظ ضٍـ زٍمهٌغقِ تا یکسیگط هقایؿِ هی

 

 مىطقٍ مًرد مطالعٍ: 

ّای تاظالتی، تطاکی کیلَهتطی خٌَب قطقی کاقاى قطاض زاضز. ّؿتِ تاقسیؽ ًَاب قاهل گساظُ 30هحسٍزُ هَضز هغالؼِ زض 

ؾي تاقس. ؾي آى تِ زٍضُ الیگَؾٌگ آّک ًاظک الیِ هی -ای ؾثع ضًگ ٍ تَف آّکیتاظالتی، الیَیي تاظالتی ّوطاُ تا تَف هاؾِ

تاظهیگطزز. تٌاٍتی اظ هاؾِ ؾٌگ ٍ قیل قطهع ضًگ، هاضى غیپؽ زاض ٍ کٌگلَهطا زض زٍ یال تاقسیؽ ًَاب قطاض گطفتِ اؾت. هؼسى 

تطیي هؼازى گچ کاقاى زض ایي هحسٍزُ قطاض گطفتِ اؾت ٍ ػوسُ هحهَل آى خْت ههطف زض کاضذاًِ گچ تاغک اظ قسیوی

 قَز.ؾیواى تِ کاض تطزُ هی

 

 
 محديدٌ مًرد مطالعٍ )تاقدیس وًاب( - 1شکل 

 

ّای اظ اًدام ضٍـّا ایداز ًویكَز. قثل تِ زلیل ػسم ٍخَز پَقف گیاّی زض هحسٍزُ تاقسیؽ ًَاب، تساذلی زض تفکیک کاًی

ّائی کِ تكریم آًْا هس ًظط اؾت تایؿت اظ ذهَنیات عیفی کاًیتحلیل عیفی، تطای اًتراب تاًسّای ٍضٍزی )هتغییطّا( هی

قَز ٍ تِ ػٌَاى اؾت کِ غیپؽ ًیع گفتِ هی CaSo4.2H2Oفازُ ًوَز. ؾٌگ گچ یا ؾَلفات کلؿین آتساض تا فطهَل قیویایی اؾت

 گطزز.ؾٌگ گچ اؾترطاج هی

عَل هَج  8لٌسؾت  6، ًوَزاض هطتَط تِ کتاتراًِ عیفی کاًی هؼسًی غیپؽ ًكاى زازُ قسُ اؾت، اظ آًدا کِ تاًس 2زض قکل

خصب تاالیی اظ ذَز  1/2تا  09/1زاضز، تتاتطایي ایي کاًی زض ایي تاًس اًؼکاؼ تاال ٍ زض عَل هَج هاتیي  65/1تا  57/1هاتیي 

 قَز.تِ ػٌَاى قاذهی تطای قٌاؾایی ایي کاًی اؾتفازُ هی 6زّس. تٌاتطایي تاًس ًكاى هی
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 ومًدار طًل مًج کاوی ژیپس - 2شکل

 

 :(LS-Fit)ريش کمتریه مرتعات رگراسیًن شدٌ 

تِ ػٌَاى  yتاقٌس ٍ هقازیط  کِ تاًسّا تِ ػٌَاى هقازیط ٍضٍزی، هتغیطّای ذغی هی فطضیات ایي ضٍـ تط اؾاؼ آى اؾت،

تاقس. تاًس ترویٌی تا اؾتفازُ اظ یک هؼازلِ ذغی اظ تاًسّای  اعالػات ترویي ظزُ قسُ اظ ایي هقازیط تِ ػٌَاى ذطٍخی هی

ذَتی  زض یک تاًس خصب ٍ تكؼكغ تِ یک تاًس ذال حؿاؼ ّؿتٌس ٍ اذتالف  ّایی کِ ًؿثت  آیس. کاًی ٍضٍزی تسؾت هی

 تاقس. زٌّس  تا اذتالف هكاّسُ قسُ تیي تاًس ترویي ظزُ قسُ ٍ تاًس انلی قاتل تفکیک هی ذال ًكاى هی

ال ٍ غیط تا (Reflectance) حؿاؼ ٍ زض آى ضفلکتاًؽ 3ّایی کِ قاهل اکؿیس آّي ّؿتٌس تِ تاًس  تِ ػٌَاى هثال پیکؿل

قَز. ایي ضٍـ تطاؾاؼ  ّای ذال اؾتفازُ هی هؼوَلی زاضًس. اظ ایي ذهَنیات تا اؾتفازُ اظ ضگطاؾیَى ذغی زض تؼییي پیکؿل

ترویي ذغی اؾت کِ تا تکاض تطزى ضٍـ کوتطیي هطتؼات تسؾت آهسُ، پایِ گصاضی قسُ اؾت. اذتالف تیي تاًس ٍاقؼی ٍ تاًس 

 گطزز.  خی هحاؾثِ هیهسل قسُ تِ ػٌَاى یک تهَیط ذطٍ

تواهی هحاؾثات اًدام گطفتِ ٍ اذتالف تیي تاًس ٍاقؼی ٍ تاًس هسل قسُ تِ ػٌَاى یک تهَیط ذطٍخی  ENVIزض ًطم افعاض 

 تكکیل گطزیس.  6ًؿثت تِ تاًسّای  LS-Fitگطزز. زض ایٌدا ًیع تا اؾتفازُ اظ ذهَنیات عیفی تاًسّا تهاٍیط هحاؾثِ هی

 

 :(LST)محاسثٍ دمای سطح زمیه 

( تِ حطاضت ؾغحی زض اتتسا الظم اؾت هقازیط اضظـ پیکؿلی تِ ضازیاًؽ تثسیل گطزز. 1DNّای ّط پیکؿل )تطای تثسیل زازُ

 قَز:اًدام هی (1)کِ تِ ٍؾیلِ فطهَل 

 

  (1                                )                                                                                      L cal LL M Q A   
 

 کِ زض ایي فطهَل:

Lλ  ضازیاًؽ عیفی 

ML ُهتا زیتایّای ضطیة تغییط هقیاؼ تاًس کِ تا اؾتفازُ اظ زاز (Metadata) قَزتهَیط حانل هی 
AL  ُقَز.حانل هیّای هتازیتا ضطیة تغییط هقیاؼ تاًس کِ تا اؾتفازُ اظ زاز 

                                                      
1
 Digital Number 
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Qcal  ُهقساض اضظـ ّط پیکؿل کالیثطُ قس 

 :(2)فطهَل گطززگیطی قسُ تِ زهای تاتكی زضیافتی هاَّاضُ تثسیل هیٍ زض هطحلِ زٍم ضازیاًؽ اًساظُ

 

(2                                                                                                        )2

1

K

ln( 1)

BT
K

L





 

کِ زض آى 
1K  ٍ

2K تاقٌس.ّای تثسیل حطاضتی ّؿتٌس کِ اظ فایل هتازیتای تهَیط قاتل زضیافت هیثاتت 

زضنس پَقف  NDVIّای تاتكی تِ زهای ؾغح ظهیي تثسیل گطزز، زض ایي هغالؼِ تا اؾتفازُ اظ قاذم زض هطحلِ تؼس تایس زازُ

  (4)فطهَلآیسؾپؽ تَاى تكؼكؼی تهَیط تسؾت هی (3)فطهَل گیاّی هحاؾثِ

 

(3                                               )                                                 

2

min

max min

V

NDVI NDVI
P

NDVI NDVI

 
  

  

(4                                                                                                            )0.004 0.986Ve P                   

تَاى تكؼكؼی   eٍ قاتل هحاؾثِ اؾت ENVIافعاض زض ًطمهطتَعِ  NDVIهقساض زضنس پَقف گیاّی اؾت ٍ هقازیط  Pvکِ 

 .ؾغح ظهیي اؾت

 .(5)فطهَل گطززٍ زض ًْایت تا اؾتفازُ اظ زهای تاتكی هطحلِ قثل ٍ تَاى تكؼكؼی هحاؾثِ قسُ زهای ؾغح ظهیي هحاؾثِ هی

 

(5                                                                      )                                
1 ( ) ( )

BT
LST

BT
w Ln e

P



  
              

 

ثاتت پالًک، تَلتعهاى ٍ ؾطػت ًَض،تا اؾتفازُ اظ  Pهیکطٍهتط اؾت ٍ ثاتت  5/11تطاتط  (عَل هَج ؾاعغ قسُ) Wزض ایي ضاتغِ 
21.438 10 آیس. تا زاقتي هقازیطتسؾت هیBT ٍe .اظ هطاحل قثل زهای ؾغح ظهیي قاتل هحاؾثِ اؾت 

 

 وتایج:

اضئِ قسُ اؾت. هؼسى گچ تاغک تِ نَضت  3زض قکل   RGB 741تهَیط هطتَط تِ تاقسیؽ ًَاب تِ نَضت تطکیة ضًگی کاشب 

ًَاضی زض خٌَب قطقی تاقسیؽ قطاض گطفتِ اؾت. گچ اؾترطاج قسُ خْت ههطف تِ ػٌَاى هازُ اٍلیِ تْیِ ؾیواى زض ًعزیکی 

 تاقسیؽ زپَ قسُ اؾت.
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 وًاب سیتاقد کاشان، یشرق جىًب RGB 741 یتاود ةیترک -3شکل 

 

ّیؿتَگطام هطتَط تِ  Stretchهحاؾثِ قس ٍ پؽ اظ  ENVIافعاض زض ًطم 8لٌسؾت  6ًؿثت تِ تاًس  LS-Fitتهَیط هطتَط تِ 

زٌّسُ ٍخَز ّای ضٍقي ًكاىاضائِ گطزیس. ّواًگًَِ کِ هكرم اؾت ًَاحی تا پیکؿل 4ّا ًتیدِ زض قکل ضٍقٌایی پیکؿل

 تاقس.ّای ّن عیف تا کاًی غیپؽ هیکاًی

 

 
 8در لىدست  6وسثت تٍ تاود  LS-Fitتصًیر  - 4شکل 

 

اًس. تِ هٌظَض تفکیک ٍ ّن هٌاعق هطتَط تِ گچ تطخا ٍ ّن هٌاتغ زپَ قسُ تِ نَضت هكرم ًكاى زازُ قسُ 4هغاتق قکل

. کِ ضٍـ هحاؾثِ (5هحاؾثِ قس )قکل 8اظ تاًسّای حطاضتی لٌسؾت  زهای ؾغح ظهیي تا اؾتفازُ قٌاؾایی هٌاتغ زپَ قسُ

ثثت )ظهاى  گطاز تسؾت آهسُ اؾتزضخِ ؾاًتی 40تا  49/53زهای ؾغح زض هحسٍزُ هَضز ًظط هاتیي  قس. آى قثال تَضیح زازُ

 تاقس(.هی 2015آگَؾت  21 تاضید تهَیط هطتَط تِ زازُ

 

www.SID.ir

Archive of SID

www.sid.ir


 8اکتشاف مىاتع معدوی ترجا تا استفادٌ از تاودَای حرارتی لىدست

 )مطالعٍ مًردی: معدن گچ تاغک کاشان( 

 کنفرانس بین المللیپنجمین 

  نگهداشت انرژیرویکردهای نوین در 
 

7 
 

 
 8حرارتی در لىدست  11وسثت تٍ تاود  LS-Fitتصًیر  - 5 شکل 

 

-زضخِ اظ هٌاعق زپَ قسُ گچ قاتل تفکیک هی 5اذتالف زهایی حسٍز قَز هٌاعق زاضای گچ تطخا تا گًَِ کِ هكاّسُ هیّواى

ّای اًؼکاؾی تَاى زٍ هحسٍزُ ّن خٌؽ)غیپؽ( ضا کِ تا اؾتفازُ اظ زازُتاقٌس. تٌاتطایي تا اؾتفازُ اظ ایي اذتالف زهایی هی

 قاتل تفکیک ًثَز، تكریم زاز.

 

 گیری:وتیجٍ

تط ٍ پطّعیٌِ اکتكاف ّای ظهاىتَاى عطحافعاضّای زٍضؾٌدی هیّا ٍ ًطماظ زازُتا قٌاذت انَل اٍلیِ تحلیل عیفی ٍ اؾتفازُ 

ّای هرتلف هؼسًی، ّای حطاضتی کاضتطزّای ٍؾیؼی زض ظهیٌِتطی تِ اًدام ضؾاًس. اظ عطفی زازُهؼازى ضا تِ نَضت تْیٌِ

ّای ّا تا هٌاتغ اعالػاتی زیگط هیتَاى ضٍـزُهحیظ ظیؿتی، هسیطیت قْطی ٍ غیطُ زاضز کِ تا تلفیق ًتایح اؾتفازُ اظ ایي زا

تط اضائِ ًوَز. هؼسى گچ تاغک کاقاى تِ ػٌَاى ًوًَِ اظ پیف هكرم قسُ اًتراب گطزیس ٍ ًَیٌی خْت اؾتحهال ًتایح زقیق

ُ گچ ّای حطاضتی قؿوتی اظ گچ قٌاؾایی قسُ تِ ػٌَاى هٌثغ زپَ قسگچ، تا اؾتفازُ اظ زازُ ّایهحسٍزُپؽ اظ قٌاؾایی 

ّای زٍضؾٌدی حطاضتی تفکیک قس. تٌاتطایي تسٍى اعالع اظ ٍخَز هؼسى زض حال فؼالیت یا هتطٍکِ ٍ نطفا تا اؾتفازُ اظ زازُ

 یاتس. تطاؾت تیف اظ پیف اّویت هیتَاى تِ ایي هَضَع پی تطز. ایي هْن زض هٌاعقی کِ زؾتطؾی تِ آًْا هكکل ٍ یا ّعیٌِهی

 

 

 مىاتع:
ّای زگطؾاًی ، تطای قٌاؾایی ظٍىASTER اؾتفازُ اظ زازُ ّای هاَّاضُ ای" ،1392 ع.، ٍ هقهَزی،، ا. ّعاضذاًی، ى. م.، هحوسی -1

، قاّطٍز، زاًكگاُ اٍلیي کٌفطاًؽ هلی هٌْسؾی اکتكاف هٌاتغ ظیطظهیٌی، "کافی اؾتاى انفْاى-ّیسضٍتطهال زض هٌغقِ ذًَی ٍ کال

 .عیکقاّطٍز، زاًكکسُ هٌْسؾی هؼسى، ًفت ٍ غئَفی

 
2- Herold, M., K.C. Clarke, J. Scepan. 2002. Remote sensing and landscape metrics to describe structures and 

changes in urban land use. Environment and Planning A. 34: 1443–1458. 

 
ال تهَیط هاَّاضّای تطای اؾترطاج ًقكِ ٍ تاًس تطه NDVI تلفیق قاذم"، 1388 ا.، ٍ آب قیطیٌی، ، ؼ.ذَضقیسی ، ک.،ضًگعى -3

، تْطاى، ؾاظهاى ًقكِ 88ّوایف غئَهاتیک ، "(هغالؼِ هَضزی حَضِ آتطیع کوؿتاى) RS  ٍ GISتطاکن پَقف گیاّی تا اؾتفازُ اظ 

 .تطزاضی کكَض
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ٍ  10اؾتفازُ اظ زٍ تاًس حطاضتی تٌسی ٍ هقایؿِ زهای ؾغح ظهیي تا پٌِْ"، 1393 ل.، ،ذضطیٍ  الوسضؾی، ؼ. ع.، ضحین آتازی، ا. -4

 .، تْطاى، ؾاظهاى ًقكِ تطزاضی کكَض88ّوایف غئَهاتیک ، ")هغالؼِ هَضزی: قْطؾتاى تْكْط( 8تهَیط لٌسؾت  11

 
تطضؾی زضخِ حطاضت ؾغح ظهیي ٍ اضتثاط آى تا کالؾْای پَقف "، 1389، ، م.ٍ ذَـ گفتاض ، ی.ضضایی ، م.،عالؼی، ج.، هلک پَض -5

، تْطاى، ؾاظهاى ًقكِ 89ّوایف غئَهاتیک ، "هغالؼِ هَضزی قْط تْطاى +ETM قْطی تا اؾتفازُ اظ زازُ ی ؾٌدٌسُکاضتطی ظهیي 

 .تطزاضی کكَض
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