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 :چکیده 

گيری بهتر تصميم ارتقاو  های طبيعی و تعامالت بين انسان و پدیده روابطدرک به منظور  های سطح زمينتشخيص به موقع و دقيق تغيير ویژگی

در  .مورد استفاده قرار گرفته استکاربری اراضی  های اخير برای تشخيص تغييردر دهههستند که  مهمیهای سنجش از دور منابع داده .است بسيار مهم

. استفاده شد 8مربوط به لندست های  OLI( 2113)بهار از داده های رقومی سنجنده  -این پژوهش جهت تهيه نقشه کاربری اراضی حوزه آبخيز همدان
 طبقه الگوریتم اعمال با اراضی کاربری خروجی نقشه .فتبرای طبقه بندی تصاویر، روش طبقه بندی نظارت شده حداکثر احتمال مورد استفاده قرار گر

توليد شده با نقشه  طبقه بندی شده حداکثر  NDVI با مقایسه نقشه  . شد درصد تهيه 85درصد و ضریب کاپا  01با صحت  احتمال حداکثر بندی
 تحقيق این. توليد شده مطابقت دارد NDVI ه های احتمال به عنوان روش انتخابی برای طبقه بندی، مشخص شد که کاربری کشاورزی آبی با نقش

 .نمود مشخص را اراضی کاربری های نقشه استخراج در دور از سنجش های داده کارمدی

 NDVI ٬شاخص  روش طبقه بندی نظارت شده حداکثر احتمال ٬سنجش از دور ٬کاربری اراضی   :اژگان کلیدیو
 

 مقدمه 
 اهميت از مختلف های ریزی برای برنامه پایه اطالعات عنوان به مختلف های قسمت در انسانی های فعاليت و زمين سطح پوشش انواع از آگاهی

 های مدل های دستورالعمل رعایت ضمن تا دارد منطقه مدل های و الگوها به نياز طبيعی منابع از اصولی برداری بهره .است برخوردار ای ویژه

 مراتع و جنگلی اراضی در دیم کشاورزی بازده کم های زمين توسعه به رو روند همچنين .دهد قرار نظر مد نيز را پایدار برداری بهره اکولوژیک،

 می موجود واقعيات بر منطبق مناطق این از حفاظت و ریزی برنامه امر به توجه لزوم و مناطق این برای ریزی صحيح برنامه عدم از نشان

 نماید می ایفا منابع طبيعی مدیریت در را مهمی بسيار نقش پایه اطالعات عنوان به اراضی کاربری اطالعات بنابراین ( 1382 زاده، احمدی)دهد

 زمين سطح پوشش انواع از اطالع .است پوشش اراضی تغييرات ميزان و وسعت ارزیابی جهت کليدی فناوری یک دور از سنجش. ( 1384 عبدی، )

 ضرورت و است ر برخوردا ای ویژه اهميت از مختلف های ریزی برای برنامه پایه اطالعات عنوان به مختلف، های قسمت در انسانی های فعاليت و

 سيما تغييرات موقع به و دقيق آشکارسازی (.1381رحيمی، مير و زاده فيضی) نماید القا می ای منطقه ریزان برنامه به ا ر آمایشی ه دیدگا داشتن

.دارد بسيار اهميت گيری، تصميم و ارتقای بهبود برای طبيعی های پدیده با انسان کنش هم بر و روابط فهم برای

                                                             

درجه علمي، مقطع تحصیلی و رشته تخصصي، دانشکده و : نويسنده مسئول -*و  1

 (، راست چینB Nazanin pt. 11)محل تحصیل نويسنده اول دانشگاه 

، دانشکده و دانشگاه محل تحصیل (يا سمت كاري)درجه علمي و رشته تخصصي  -2

 (، راست چینB Nazanin pt. 11)نويسنده دوم 
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 اهميت دارای پایدار توسعه مبنای بر معتبر های فرضيه و ساختن منطقه زیست محيط از کلی دید دادن برای محيطی زیست تغييرات که آنجایی از

 را کاربری تغييرات نقشه بنابراین .شود می محسوب شهر توسعه و طبيعی منابع و مدیریت پایش در مهمی فرآیند تغييرات این آشکارسازی لذا است،

در (. 1388و همکاران  فالحتکار)کرد تهيه دور از سنجش زمانه چند تصاویر اساس بر توان می باشد، تغييرات می آشکارسازی فرایند نتيجه که
با استفاده از  1302() زیدهی و همکاران  حقيقیمطالعات مختلف قابليت سنجش از دور در مطالعه تغيير کاربری اراضی اثبات شده است به عنوان مثال  

های طی سال( واقع در استان گيالن) به بررسی تغييرات کاربری و پوشش اراضی در شهرستان الهيجان  5ماهواره لندست  TM های سنجنده داده
های آبی را برای این منطقه در نظر گرفتند و با استفاده از ها چهار کاربری کشاورزی، جنگل، مسکونی و محيطآن.ميالدی پرداختند 2111تا  1001

سال کاربری  10نتایج نشان داد که طی این . های کاربری و پوشش اراضی منطقه را تهيه کردندبندی نظارت شده حداکثر احتمال، نقشهش طبقهرو
و % 88، %88به ترتيب  2111و 2111، 1001های صحت کلی بدست آمده برای سال.شهری افزایش و در مقابل کاربری کشاورزی کاهش یافته است

ها روش حداکثر احتمال را به آن.بدست آمد% 13/11و % 20/11به ترتيب  2111تا  2111و  2111تا  1001های کاپای کلی برای سال بود و% 02
به بررسی تغييرات کاربری و پوشش اراضی در  (1302)زاهدی  .عنوان بهترین روش طبقه بندی کاربری و پوشش اراضی منطقه الهيجان معرفی کرد

او با انجام عمليات ميدانی و با . پرداخت 5ماهواره لندست  TMبا استفاده از تصاویر سنجنده  2111تا  1081خيز سد قشالق از سال بخشی از حوضه آب
اراضی باغی ، مراتع با پوشش : ها، هفت کالس را برای منطقه مطالعاتی خود در نظر گرفتاستفاده از نتایج طبقه بندی نظارت نشده و آناليز طيفی باند

های رها شده و اراضی بدون ، اراضی دیمزار، منابع آب و دیمزار(3کالس )، مراتع با پوشش ضعيف(2کالس )، مراتع با پوشش متوسط(1کالس )خوب
صحت کلی و ضریب کاپا برای نقشه .های موجود در منطقه نمودو با استفاده از روش نظارت شده حداکثر احتمال اقدام به طبقه بندی کاربری.پوشش

نتایج .برآورد شد% 81/11و % 4/13به ترتيب  2111و  صحت کلی و ضریب کاپا در سال % 52/18و % 5/11به ترتيب  1081پوشش اراضی سال 
می باشد که  2اند که بيشترین تغيير کاربری مربوط به کاربری مرتع کالس تحقيقات زاهدی نشان داد که مراتع بيشترین تغييرات را در منطقه داشته

به بررسی و طبقه بندی کاربری و Sopan (2112 )و  Kaul .ها به اراضی کشاورزی استدهنده تخریب مراتع از نظر کيفی و کمی و تبدیل آن نشان
-IRSماهواره  2111سال  نوامبرو  ماه مارسآن ها از تصاویر .هند پرداختند Maharashtraدر شمال غرب ایالت  Jalgaonپوشش اراضی منطقه 

P6  سنجندهLISS III  شده، مناطق آبی، اراضی اراضی کشاورزی شور، اراضی کشت: استفاده کردند و برای این منطقه هفت کالس را در نظر گرفتند
بندی کاربری اراضی با استفاده از روش حداکثر احتمال انجام شد و صحت کلی طبقه.ها و اراضی مورد استفاده انسانکشاورزی، اراضی جنگلی، سکونتگاه

نشان داد که  نتایج. شدبرآورد % 88و % 81و مقدار کاپای بدست آمده هم به ترتيب % 2/01و % 80های مارس و نوامبر به ترتيب ست آمده برای ماهبد
ی مورد بيشترین تغييرات را در بازه زمان( آیش)کاهش% 5افزایش و پس از آن اراضی کشت شده با % 0در بازه زمانی مورد مطالعه اراضی کشاورزی با 

-در طی سال 1ماهواره لندست   +ETMبه بررسی تصاویر سنجنده Hong (2114 )و  Ha .مطالعه داشته و  مناطق مسکونی بدون تغيير باقی ماندند

این های واقع در ایالت متحده آمریکا، با هدف تهيه نقشه کاربری اراضی و برآورد الگوی گندم زار La Salleدر بخش  2111و  2111، 1000های 
بندی تصاویر از روشبرای طبقه.ها برای منطقه مطالعاتی خود پنج کاربری آب، جنگل، مسکونی، کشاورزی و مرتع را در نظر گرفتندآن. کشور پرداختند

-K و ISO Dataروش )و نظارت نشده(  ها موازیروش حداکثر احتمال، حداقل فاصله از ميانگين و شبکه)بندی نظارت شدههای مختلف طبقه

means) ترین نتيجه را داشته است و دقيق% 80و ضریب کاپای  % 1/02نتایج نشان داد که روش حداکثر احتمال با صحت کلی .استفاده کردند
مناطق آبی و جنگل کاهش یافته و در مقابل اراضی مسکونی و کشاورزی و مراتع افزایش  2112تا  1000همچنين نتایج نشان داد که در بازه زمانی 

استفاده  بهار از تکنيک سنجش از دور  -با توجه به پيشينه پژوهش در این پژوهش جهت تهيه نقشه کاربری اراضی حوزه آبخيز همدان .یافته است
 .گردید

 

 :مواد و روش

 مطالعه مورد منطقه معرفی -2-1
شمالی و طول  35◦ 11 تا  34◦41ين عرض جغرافيایی ب ،کيلومتر مربع 2411های شمالی الوند با مساحت بهار  در دامنه –حوزه آبخيز همدان 

متر  1111متر در ارتفاعات الوند و  3312حداکثر و حداقل ارتفاع حوزه به ترتيب (. 1شکل)شده است شرقی واقع گردیده  48◦ 31تا  48◦ 1جغرافيایی 
هایی با جریان شامل آبراهه مسيل عمده که 24و بيش از  باشدشمال شرقی می -شيب عمومی منطقه جنوب غربی . باشددر محل خروجی حوزه می

ها در قسمت مرکزی به هم پيوند خورده و رودخانه اصلی زیر حوزه را تحت عنوان در این زیر حوزه جریان دارد این آبراهه ،باشدفصلی و دائمی می
حوزه دشت در پایين دست این زیر . ریزدچای میشده و به رودخانه قره دهد و این رودخانه از ناحيه شمال شرقی زیر حوزه خارجرود، تشکيل میسيمينه
 .شده است بهار واقع گردیده -همدان
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Iran 
 موقعیت حوزه آبخیز مورد مطالعه - 2شکل 

 

 مورد استفاده تصویر ماهواره ای -1-1
اطالعات .تهيه گردید USGS استفاده شد که از سایت  2113مربوط به سال های  Landsat ماهواره OLIدر این تحقيق از تصویر سنجنده های 

 .آمده است1مربوط جدول 

 
 مورد استفاده Landsatمشخصات تصویر ماهواره  -2جدول

شماره  ردیف
Landsat 

 فرمت تاریخ تصویر برداری سنجنده

 میالدی شمسی

1 8 OLI 21/3/1302 11/1/2113  

 
 

 انتخاب ترکیب باندی مناسب -1-1
 می باشد Bو R٬Gعنوان  3و  4 ٬ 5به ترتيب بهترین ترکيب باندی    OLIسنجنده در بحث تغيير کاربری اراضی برای سنجنده 
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 1و  1و  5ترکیب باندهای ( 1شکل 

 

 آموزشی های نمونه -1-1
 ميدانی عمليات از مرحله دو طی در ازدور سنجش های داده از استفاده با اراضی کاربری های نقشه استخراج جهت آموزشی های نمونه آوری جمع

 آوردن بدست همچنين و مطالعه مورد محدوده با برای آشنایی ها نمونه آوری جمع مرحله این در که بندی طبقه از قبل اول مرحله .گيرد می صورت
 طبقه نتایج تصحيح و صحت بازبينی هدف با که بندی طبقه انجام از پس دوم ومرحله شود می انجام بندی طبقه برای نياز مورد آموزشی های نمونه
 وسایر GIS های داده از تواند می اراضی کاربری های نقشه استخراج برای نياز مورد آموزشی های نمونه عمليات ميدانی بر عالوه.شود می انجام بندی

  .شود آوری جمع تصویری های داده همچنين و خاکشناسی و شناسی زمين های نقشه توپوگرافی، های مثل نقشه موارد

 

  ( NDVI)گیاهی تفاضل تعدیل شده شاخص -5-1
کاربرد گسترده ای جهت تشخيص مناطق دارای ( Normalized Deference Vegetation Index)شاخص گياهی تفاضل تعدیل شده

 سطح روی بر را گياهی پوشش وضعيت شاخص این(.2110و همکاران،  Manandhar)پوشش گياهی سالم از نا سالم و مناطق عاری از پوشش دارد
 گياهی پوشش به مربوط مثبت عددی های باشد ارزش می متغير 1 تا  -1 بين NDVI شاخص  عددی ارزش .دهد می نشان وسيع در مناطق زمين

 دارا را  -1 به نزدیک وآب ارقام خيس های مکان و است گياهی پوشش بدون به مناطق مربوط آن به نزدیک مقادیر و صفر عددی ارزش متراکم و
 : معادله زیر محاسبه می شود  طریق از و هستند

(2                                                                                                  )
 
 REDNIR

REDNIR
NDVI




                                                                 

 
است ( 4لندست باند  OLIدر سنجنده )باند قرمز REDو ( 5لندست باند  OLIکه در سنجنده )باند مادون قرمز نزدیک NIRکه در آن 

(Manandhar  ،2110و همکاران.) 
 

 :بحث و  نتایج 

 پیش پردازش داده ها  -2-1
ی در ابتدا اقدام به اعمال تصحيحات مورد نياز در مرحله ٬تهيه نقشه های کاربری اراضی برای منطقه مورد مطالعه بودبا توجه به هدف مطالعه که .

در این گيرد، لذا های دستگاهی و زمين مرجع کردن قبل از فروش تصویر مورد توجه و بر طرف میدر تصاویر بسياری از خطا. پردازش نمودیمپيش



                                                                                 
 

5 

 

دومین همایش ملی صیانت از منابع طبیعی و 

 2131اسفند  21و  21محیط زیست، 

 دانشگاه محقق اردبیلی

 21/1معادل  RMSEبا  تصاویر UTM3/WGS484)که تصاویر زمين مرجع شده بود های دستگاهی نياز نبوده، اما با وجود اینبررسی به اصالح خطا
  ..شدند هندسی تصحيح پيکسل( 2113سال )25/1و ( 2111سال )52/1، (1002سال )

 

 طبقه بندی تصاویر و استخراج مساحت کاربری ها -1-1
 کاربری اراضی سطوح و برای شده انجامGPS  از استفاده با ميدانی عمليات طریق از "عمدتا نياز مورد آموزشی های نمونه آوری حاضر جمع تحقيق در

 ساخته نواحی و بایر،شهر با اراضی اراضی کاربری سطوح برای اما ٬گردید آوری جمع زیاد تعداد به آموزشی های نمونه کشاورزی نواحی مثل پيچيده
 عمليات در GPS از استفاده با که آموزشی های نمونه تعداد. شد نيز استفاده شناسی توپوگرافی و زمين های نقشه از ميدانی عمليات بر عالوه شده

 .است آمده 2جدول  در شده، آوری جمع بندی طبقه دقت ارزیابی برای بندی ازطبقه پس و بندی طبقه از قبل کالسها از کدام هر برای ميدانی
 

 GPS با  شده داشت بر آموزشی های نمونه تعداد -1 جدول

 طبقه از قبل نوع کاربری

 بندی

 طبقه بندی از پس

 15 30 آبی کشت

 13 34 دیمی کشت

 1 24 آب

 12 25 اراضی مرتعی

 11 28 شهر و نواحی مسکونی

 

. عمل طبقه بندی تصاویر با استفاده از روش طبقه بندی نظارت شده ی حداکثر احتمال انجام شد ENVIپس از معرفی نمونه های تعليمی به نرم افزار 

 پنجره یک فيلتر این .شد استفاده اکثریت از فيلتر تصویر در انفرادی پيکسل های اثرات حذف و سازی متعادل برای اراضی کاربری نقشه تهيه از پس
 طبقه در مرکزی پيکسل اگر و شود می مشخص پنجره درون طبقه اکثریت آن طی در که کند می اعمال شده بندی طبقه تصویر درسرتاسر متحرک
 پيکسل ،باشد نداشته وجود اکثریتی طبقه هيچ متحرک پنجره در اگر اما ،شود می تغيير داده اکثریت طبقه به عمليات این طی در نباشد اکثریت
داده  نمایش  3جدول در آن نتایج که گردید استفاده تصاویر بندی طبقه صحت ارزیابی برای خطا ماتریس تحقيق این در. یابد نمی تغيير مرکزی

 از به طریقی باید بنابراین و باشد می خطا دارای روش هر که چرا داشت، نخواهد ارزشی دقت، ارزیابی بدون گاه هيچ بندی طبقه یک. است شده

 .اطمينان کرد ها داده به معين و مشخص حد در ها گيری تصميم در بتوان تا باشيم آگاه خطا این( تقریبی حداقل)مقدار
 حداکثر احتمال روش به اراضی کاربری بندی طبقه خطای ماتریس -1جدول 

 کاپا کل صحت سال

2113 82/01% 8511/1 

 
 4گسترده ای بر ای ارزیابی نتایج دارد و در جدول ارائه شده است، کاربرد ( 1011) الندیس و کوچ   طبقه بندی ميزان مقبوليت ضریب کاپا که توسط

 .ارائه شده است
 (2311)   الندیس و کوچ   طبقه بندی میزان مقبولیت ضریب کاپا توسط -1جدول 

                                                             
 Universal Transverse Mercator (UTM) 

  World Geodetic System (WGS) 

 میزان مقبولیت )%(ضریب کاپا

 ضعيف 1کمتر از 

 کم 21-1

 متوسط 41-21

 مناسب 11-41
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 کاربری های کالس از کدام هر مساحت .ارائه شده است( 3)که نتایج آن در شکل اراضی  های کاربری نقشه تصویر و استخراج بندی طبقه از پس
 .شد استخراج 5جد ول  شرح به Arc GISاراضی  در محيط 

 
 1121نقشه کاربری اراضی حوزه آبخیز همدان بهار برای سال  -1شکل

 با استفاده از روش حداکثر احتمال 1121تصویر ماهواره ای سال مساحت کاربری های  -5جدول 
      

 

 نام کاربری ها

 مساحت کیلومتر مربع

 18/188 مسکونی

 11/111 مرتع

 11/351 کشت آبی

 14/1228 کشت دیم

 2401 کل منطقه

 
 
 
 

 قابل قبول 81-11

 عالی 111-81
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   NDVIتهیه نقشه  -1-1
 (.4شکل ) محاسبه شد 2113برای سال    ENVIگياهی تفاضل تعدیل شده  توسط نرم افزار  شاخص ٬به منظور ارزیابی روش حداکثر احتمال 

 
 

 (مناطق سفید نشان دهنده اراضی با کشت آبی است)بر روی تصاویر NDVIاعمال شاخص  -1شکل 

 

 .و این داللت بر دقت روش حداکثر احتمال دارد.هم خوانی دارد NDVIهمانطور که مالحظه می کنيد نقشه تهيه شده از روش حداکثر احتمال با نقشه 
 

 :نتیجه گیری -1

اشاره به هدف بررسی های : کاربری اراضی .و پوشش زمين است کاربری اراضی های یکی از استفاده های مهم سنجش از دور توليد نقشه
توسعه شهری، و بسياری از مناطق تحت تاثير فعاليت های  و سرگرمی، زیستگاه حيات وحش، و یا کشاورزی،تفریح  زمين، برای مثال

توسعه  های ناشی از حفاظت، استفاده متناقض، و فشار بين  تعادل ها برای  توسعه استراتژی در دانش استفاده از زمين به ما   .انسانی دارد
 مطالعه امکان ها داده بودن بروز .برخوردارند اراضی کاربری و پوشش های نقشه تهيه برای باالیی قابليت از دور از سنجش های داده .کمک می کند

 را منابع از استفاده جهت ریزی برنامه و اصولی مدیریت امکان که شود می محسوب بزرگ امتيازی خود این که آورند می فراهم را محيطی تغييرات

 کاربری نقشه و شد استفاده بهار  –حوزه آبخيز همدان  اراضی های کاربری نقشه تهيه برایOLIسنجنده  ای داده از حاضر تحقيق در .آورد می فراهم
با توجه به طبقه بندی ميزان مقبوليت . شد درصد تهيه 85ضریب کاپا درصد و  01با صحت  احتمال حداکثر بندی طبقه الگوریتم اعمال با اراضی

 طبق .عالی ارزیابی شده است(  %11/85)2113مقبوليت ضریب کاپا برای سال  . ارائه شده استKoch(1011 ) و   Landisضریب کاپا که توسط

 از استفاده باکمترین ميزان صحت قابل قبول در طبقه بندی پوشش گياهی و کاربری اراضی  ،Howard(1001) از  نقل به آندرسون نظریات

 که با توجه به این نظریه صحت روش حداکثر احتمال برای سال مدنظر قابل قبول است( 1301خدمتگزار دولتی، )باشد  می% 85 تصاویر ماهواره

ه بندی شده حداکثر احتمال به عنوان روش انتخابی برای طبقه بندی، مشخص شد که توليد شده با نقشه  طبق NDVI همچنين با مقایسه نقشه 

 کاربری های نقشه استخراج در دور از سنجش های داده کارمدی تحقيق این. توليد شده مطابقت دارد NDVI کاربری کشاورزی آبی با نقشه های 
 است اراضی های کاربری استخراج برای وسيله بهترین دور از سنجش های داده که گفت توان می صراحت به اساس این بر نمود و مشخص را اراضی

 ضرورت به توجه با .بيشتری برخورداراست اعتبار از تر صحيح نتایج ارائه دليل به احتمال حداکثر شده،روش نظارت بندی طبقه روشهای انواع ميان ودر
 و پایين هزینه با ها کاربری این استخراج در دور از سنجش های داده کارآمدی و سرمایه منابع بهينه مدیریت برای اراضی های کاربری استخراج

 .گيرد صورت نيز مناطق سایر برای اراضی های کاربری استخراج که شود می پيشنهاد باال صحت
 

 :منابع
 158 .جنگلداری، دکتری رساله .مدرس تربيت دانشگاه. GIS محيط در اکولوژیک کمی های مدل تعيين . 1382 .س زاده، احمدی -

 .ص

 کارگيری به با الهيجان شهرستان سرزمين پوشش  /کاربری تغييرات بررسی.1302. پور، ر ابراهيم .اميری، ب جباریان .زیدهی، ب حقيقی 

 .دانشگاه تهران.سومين کنفرانس بين المللی برنامه ریزی و مدیریت محيط زیست .‹‹IDRISIافزار  نرم و از دور سنجش تکنيک
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 پایان  ٬(منطقه شفارود)تهيه نقشه کاربری اراضی با استفاده از آناليز مولفه های اصلی بر روی تصاویر ماهواره ای .1301 .خدمتگزار دولتی، م
 .ص 05. گيالن دانشگاه. گروه جنگلداری. نامه کارشناسی ارشد منابع طبيعی

 ،سنجنده  های داده قابليت ارزیابی . 1384 .ا عبدیETM ارشد، کارشناسی سمينار ،کوهستانی زاگرس مناطق جنگلی اراضی تفکيک در 

 .ص 63 .گرگان طبيعی منابع و گشاورزی علوم دانشگاه

 با گذشته دهه 4 در اصفهان  اراضی پوشش تغييرات روند بررسی .1388.ح  ٬ضيائی ج، ٬الدین خواجه ع،٬ سفيانيان س،٬ فالحتکار 

 .395.47-381 شماره طبيعی، منابع و کشاورزی فنون و علوم دور، از سنجش از استفاده

 جمع 8 جلد. همدان استان سطحی آبهای از برداری بهره پتانسيل بررسی و یابی امکان مطالعات. 1383. آب هگمتان مشاور مهندسين 

 مطالعات گزارش بندی
 Cunningham, M, 2009.More than Just the Kappa Coefficient: A Program to Fully Characterize Inter-

Rater Reliability between Two Raters››,SAS Global Forum 242, 1-7 PP. 

 Manandhar, R,Odeh ,IO A, Ancev,T.2009. Improving the Accuracy of Land Use and Land Cover 
Classification of Landsat Data Using Post-Classification Enhancement, Remote Sens, 1, 330-344 PP
  

 Ha., M. Hong., 
J.2014. LAND USE CHANGEDETECTION IN THE NORTH CENTRAL REGION USING REMOTE SENSING 
DATA. International Journal of Engineering and Applied Sciences. June. 2014. Vol. 5. No. 01.pp:20-29 

 Kaul.,H.A.Sopan.,I.2012. Land Use Land Cover Classification and Change Detection Using 
HighResolution Temporal Satellite Data.Journal of Environment .Vol. 01, Issue 04, pp: 146-152. 

 

 


