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 بوشهر با استفاده از یمانگرو در مناطق ساحل يهاجنگل راتییچندزمانه تغ یابیارز

  ماهواره لندست ریتصاو

 
 

  *1يریفاضل ام و 1طیبه طباطبایی

  

 )29/8/1398 پذیرش: تاریخ ؛ 17/4/1398 دریافت: (تاریخ

 

  

  دهیکچ

ـ نوع برنامه توسعه پاهر  يبرا یپوشش اراض /يکاربر راتییدر مورد تغ قیاطالعات مداوم و دق ـ  يکـه در آن کاربر  دار،ی  ی/پوشـش اراض

مانگرو در سـواحل اسـتان    يهاپوشش جنگل راتییمطالعه نقشه تغ نیمهم است. در ا اری، بساست یاصل يورود يارهایاز مع یکی عنوانبه

بـا   رینظـارت شـده تصـاو    بنديطبقه جی. نتادش هیته 2018و  1998، 1986لندست  ریسه تصو ينظارت شده رو بنديطبقهبوشهر با اعمال 

بود، بلکه  دیلندست مف ریتصاو بنديطبقهدقت  شینه تنها در افزا يریتصو ری. تفسافتیبهبود  یچشم ریو تفس ریتصو ياستفاده از بارزساز

 یدر دوره زمان هیعسلو یشگاهیرو منطقهسطح جنگل حرا  بنديطبقهپس از  سهیروش مقا جی. نتااست دیپوشش جنگل حرا مف صیدر تشخ

با نرخ ساالنه  شیافزا نیداشته است که ا شیافزا راتییتغ درصد 8/43هکتار با  9/68 یاراض نیدهد که مساحت اینشان م 2018تا  1986

 8/0هکتار بـا   2/5تحت پوشش جنگل حرا  یدهد که مساحت اراضیم اننش رید یشگاهیرو منطقهدر  راتییتغ نیبوده است. ا درصد 4/1

 درصـد  3/6هکتـار بـا    8/26تحت پوشش جنگل حـرا   یمله گنزه مساحت اراض یشگاهیرو منطقهداشته است. در  شیافزا راتییتغ درصد

  بوده است. 2/0با نرخ ساالنه  شیافزا نیداشته است که ا شیافزا راتییتغ

  

 
  

  حراجنگل  ،یچشم ریتفس ر،یتصو يبارزساز ،یپوشش اراض /يکاربر رات،ییتغ شیپا: يدیلک يهاواژه
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  مقدمه

 يهـا تفـاوت  ییشناسـا  بـراي اسـت   يفراینـد  رات،ییـ تغ شیپا

ـ پد ایـ  یژگـ یو کی تیوضع  يهـا بـا مشـاهده آن در زمـان    دهی

کشت و  رییمانند تغ راتییاز تغ ياریبس صی). تشخ39مختلف (

ــتغ ــ)، تخر34و  19، 13( نیســرزم يمایســ ریی و  نیســرزم بی

 و 30( يسواحل و توسعه شهر ریی)، تغ42و  16، 12( ییزاابانیب

 يمایتکــه شـدن ســ )، و تکـه 37و  33، 24( یــیزدا)، جنگـل 35

) بــا 43و  28( یتجمعــ راتییــتغ ریو ســا ســتگاهیو ز نیســرزم

. شــودیممکــن مــ یپوشــش اراضــ /يکــاربر راتییــمطالعــه تغ

 ی/پوشش اراضيکاربر راتییدر مورد تغ قیاطالعات مداوم و دق

)Land use/Land cover; LULCههر نوع برنامـه توسـع   ي) برا 

از  یکـ ی عنـوان بـه  یپوشـش اراضـ   /يکـه در آن کـاربر   دار،یپا

 ن،یمهــم اســت. بنــابرا اریبســ ،اســت یاصــل يورود يارهــایمع

و  نیزمـ  يکـاربر  یفعل تیاز وضع يبردارو نقشه لیتحلوهیتجز

در  یپوشـش اراضـ   /يکاربر راتییتغ نیو همچن یاهیپوشش گ

 شـناخت بهتـر و ارائـه راه    يمهم بـرا  يابزار عنوانبهطول زمان 

شـناخته شـده    یطیو مح يقتصادا ،یمشکالت اجتماع يحل برا

  ).  36و  17است (

 ش،یپـا  يمنبع داده بـرا  نیترجیرا يااز دور ماهواره سنجش

پوشش  /يکاربر راتییتغ ياز الگوها يبردارو نقشه يریگاندازه

مناسـب   یتالیجیفرمت د ،يکسب اطالعات تکرار لیدلبه یاراض

 تیـ موقع نیـی تع قیـ دق يهـا و روش يوتریپـردازش کـامپ   يبرا

و  نیزمـ  يبرکـار  راتییـ تغ شی). پـا 41و  25است ( ییایجغراف

سنجش از دور شامل اسـتفاده   قیاز طر یابیو ارز یاهیپوشش گ

رخ داده در  يهــاتفــاوت یابیــارز يچندزمانــه بــرا ریاز تصــاو

و  یطــیمتفــاوت مح طیتحــت شــرا یپوشــش اراضــ /يکــاربر

دور  ثر از سـنجش از ؤ). استفاده مـ 7و  3است ( یاقدامات انسان

ـ تغ ییشناسـا  يبـرا  ياماهواره  یاراضـ  پوشـش  /يکـاربر  راتیی

ــتگ ــاف  یبس ــه درك ک ــیاز و یب ــایژگ ــ يه ــرزم يمایس  ن،یس

و روش مورد استفاده بسته بـه هـدف    يربرداریتصو يهاستمیس

  ). 22و  14دارد ( لیتحلوهیاز تجز

ـ ارز يبـرا  راتییـ تغ شیمتعدد پـا  يهاکیتکن ـ تغ یابی  راتیی

سـنجش از دور،   يهـا با اسـتفاده از داده  یپوشش اراض /يکاربر

)، Post-classification method( بنـدي طبقهپس از  سهیمانند مقا

 یاصـل  يهـا مؤلفه زی)، آنالImage differencing( ریتفاضل تصاو

)Principle  components  analysisتفاضــل  يهــااخص)، و شــ

 Vegetation( یاهیگ index  differencing ،(ت نظـار  بنـدي طبقه

 یچشـم  ریو تفسـ  ریتصـو  يبا استفاده از بارزسـاز  ریشده تصاو

 و). بهبود 43و  36، 31، 13، 11مورد استفاده قرار گرفته است (

و  ریآشـکار کـردن اطالعـات درون تصـو     يبـرا  ریاصالح تصو

ـ  يظـاهر  زیتمـا  شیزابا افـ  یچشم ریبهبود تفس  هـا یژگـ یو نیب

عـوارض و   صیتشـخ  ییتوانا شیپروسه موجب افزا نیاست. ا

 یچشـم  يهالیتنها در تحل افتهیبهبود  ریشود. تصاویم هادهیپد

 يبـرا  یاصـل  ریکـه تصـاو   یحـال در رد،یگیمورد استفاده قرار م

 بنـدي طبقـه ). روش 1( شـود یخودکار استفاده مـ  لیتحلوهیتجز

 ریو تفسـ  ریتصـو  يبا اسـتفاده از بارزسـاز   ریتصاو هنظارت شد

شـناخته   راتییـ تغ شیپـا  کیتکن نیرتقیدق عنوانبهکه  ،یچشم

مربـوط بـه    ریمسـتقل طبقـات تصـاو    ریمقـاد  سهیبا مقا شود،یم

 شیرا پـا  یپوشـش اراضـ   /يکـاربر  راتییمختلف، تغ يهازمان

  ).  13( کندیم

بـا   ،رینظـارت شـده تصـاو    بنـدي طبقـه اسـتفاده از روش   با

مشکالت مربـوط   ،یچشم ریو تفس ریتصو ياستفاده از بارزساز

و  يکه در شـرایط مختلـف جـو    هزمانفاده از تصاویر چندبه است

 يهـا داده. یابـد مـی  کاهش اند،شرایط محیطی متفاوت اخذ شده

و از  ندشـو یمـ  بنـدي طبقـه طـور جداگانـه   مختلف به يهازمان

 م،یمسـتق  هسیمقا يمختلف برا يهازمان يهاهرو، بازتاب دادنیا

 یچشـم  ریو تفسـ  ریتصـو  يبارزسـاز  يهـا کیبا استفاده از تکن

نشان دادن  یقیروش تلف نیا يهاتیمز گرید. از دشویاصالح م

را، بلکـه   راتییروش نه تنها مکان تغ نیاست. ا راتییتغ تیماه

 /يپوشـش بـه کـاربر    /يکاربر کی زا راتییاطالعات مربوط تغ

  ). 18و  2( کندیمشخص م زیرا ن گریپوشش د

در دسـترس   يمتعـدد  يامـاهواره  يهـا حال حاضـر داده  در

 ،یپوشـش اراضـ   /يکـاربر  راتییـ تغ شیمطالعه پـا  براياست. 

ـ ثبت مداوم و در دسترس بودن قابل لیدلهلندست، ب يهاداده  تی

 تـوان یلندسـت مـ   ریدارند. با اسـتفاده از تصـاو   يشتریاستفاده ب

 یمـدت طـوالن   يرا بـرا  عیمنـاطق وسـ   یپوشش اراض /يکاربر
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ــا ــر شیپ ــامط ). در22و  21، 17، 15، 5د (ک ــددالع از  يت متع

 یپوشـش اراضـ   /يکـاربر  راتییتغ شیپا برايلندست  يهاداده

 بنـدي ) بـه طبقـه  9استفاده شده اسـت. چگونیـان و همکـاران (   

 از اسـتفاده  با فارس خلیج منطقه در مرجانی هايآبسنگ پوشش

داد که  نشان قیتحق نیا جینتا. پرداختند لندست ماهواره تصاویر

پوشـش  درصـد   70 يبنـدي بـاال  یی طبقهتصاویر لندست، توانا

پوشـش   /ي) انواع کـاربر 35( یو تاتش یرا دارند. شاالب یمرجان

لندسـت   ریمصر را با استفاده از تصـاو  یدر مناطق ساحل یاراض

 بنـدي طبقه يهاکیتکن بیکردند. آنها با استفاده از ترک ییشناسا

 10را تـا حـدود    بنديطبقهدقت  ،یچشم رینظارت شده و تفس

 /ي) نقشـه کـاربر  27دادند. مانـدال و همکـاران (   شیافزارصد د

لندسـت   ریساگار را با استفاده از دو تصـو  رهیجز یپوشش اراض

ــته 2015و  1975 ــهو  هی ــديطبق ــ بن ــت روش  نیو همچن دق

مطالعه نشان داد  جهیکردند. نت یابیمورد استفاده را ارز بنديطبقه

 يکشاورز يهانیمانگرو به زم نگلاز پوشش جدرصد  60/7که 

تـک   يهـا نیاز زمدرصد  2/40 ب،یترت نیاند. به همشده لیتبد

 5/1شد،  لیمختلط تبد يکشاورز يهانیبه زم يکشاورز یکشت

تحـت پوشـش    یاز مزارع پرورش گل به منـاطق بـاتالق   درصد

 يهـا نیبه زم لیمنطقه تاالب تبددرصد  8/1شد،  لیمانگرو تبد

محصـول   کیـ تحت کشت  یاراضدرصد  5/22و  يپرور يآبز

 یشـده اسـت. دقـت کلـ     لیو باغـات تبـد   یبه منـاطق مسـکون  

 يطبقات کـاربر  يکاپا بیو ضردرصد  5/79 يدیتول يهانقشه

ـ ) با تجز38بود. شستا و همکاران ( 74/0  يهـا نقشـه  لیـ تحلوهی

ـ تغ، 8و  5لندسـت   يهـا پوشش مانگرو با استفاده از داده  راتیی

دنـد.  کر شیپـا  2017 و 2004، 1995 يهـا پوشش حرا در سال

متـراکم   ينشان داد کـه سـطح پوشـش مانگروهـا     قیتحق جهینت

پوشـش تنـک مـانگرو و     شیکاهش با افزا نیکاهش داشته که ا

 یکنون زانیم ،یحفاظت يهابود. با وجود تالش يمناطق کشاورز

. ابـد ییدرصد کاهش مـ  10تا  2050متراکم تا سال  يمانگروها

 يو آشکارسـاز  تیوضـع  یبـه بررسـ  ) 20و همکاران ( ایجعفرن

 ریقشم با استفاده از تصـاو  رهیمانگرو جز يهادر جنگل راتییتغ

 جیپرداختنـد. نتـا   2008تـا   1988 يهـا سـال  نیدر ب ياماهواره

در  يریگچشم راتییدو دهه گذشته تغ ینشان داد که ط یبررس

در دوره اول، مجمـوع وسـعت    اتفـاق افتـاده اسـت.    یاراض نیا

هکتـار در سـال    5308به  1988هکتار در سال  5160جنگل از 

بـا   یسال توده جنگل 10و در واقع در طول  افتهی شیافزا 1998

رشـد و   نی، توسعه داشته است. ادرصد 8/2هکتار  147 شیافزا

 28/0توان رشـد متوسـط جنگـل بـا نـرخ سـاالنه       یتوسعه را م

دوره برشـمرد.   نیـ در طول ا ،هکتار در سال 7/14 درصد معادل

بـه   1998هکتـار در سـال    5308دوم، سطح جنگـل از   هدر دور

که در واقـع در طـول    افتهی شیافزا 2008هکتار در سال  5512

درصد  8/3هکتار معادل  4/204 شیبا افزا یسال توده جنگل 10

 یبررسـ  ي) برا26و همکاران ( یغالم یتوسعه داشته است. ماف

 هوارهمـا  ریوگستره مانگروهـا در طـول زمـان، از تصـا     راتییتغ

اسـتفاده   2016و  2000، 1986 یلندست مربوط به مقاطع زمـان 

ــا ــد. نت ــا جیکردن ــه در م  نی ــان داد ک ــژوهش نش ــپ ــاطق انی  من

و جاسـک،   کیریس اب،یقشم، ت ر،یخم یمورد بررس یشگاهیرو

مقدار متوسط کـاهش وسـعت    نیشتریب ریخم یشگاهیرو منطقه

 مقدار نیشتریب کیریس یشگاهیرو منطقههکتار در سال و  -6/4

ساله  30هکتار در سال را در دوره  5/23وسعت  شیمتوسط افزا

تـا   2000 ینشـان داد کـه در دوره زمـان    نیهمچن جیداشتند. نتا

ـ ترتو قشـم بـه   کیریسـ  یشگاهیرو مناطق، 2016  نیشـتر یب بی

مـورد   منـاطق  انیو کاهش وسعت را در م شیمقدار متوسط افزا

 -3/21و  4/32برابر با  توسع راتییمتوسط تغ ریبا مقاد یبررس

  داشتند. را هکتار در سال

 25 یشـمال  يهـا حدفاصل عرض رانیا يمانگرو يهاجنگل

 9در  ییایـ جغراف قـه یدق 52درجـه و   27تـا   قـه یدق 11درجه و 

و  ســتانیس و هرمزگــان بوشــهر، هــاياز ســواحل اســتان هیــناح

هکتار واقع شـده اسـت.    10700به  نزدیک یبلوچستان با وسعت

 شـرفت یهمگام با پ یتوجهقابل راتییگذشته تغ يهادر طول ده

صنعت در مناطق ساحلی اسـتان کـه محـدود گسـترش جوامـع      

ـ داده است. پـراکنش ا  مانگرو است رخ ـ ناح در هـا جنگـل  نی  هی

فارس در بندر دیر و پوزه ماشه در منطقه مله گنزه  جیخل یشمال

ا از وسـعت  ). امـ 4شـود ( یو خلیج ناي بند عسلویه مشاهده مـ 

دهـه   سـه آنهـا در   راتییـ ها و رونـد تغ جنگل نیسطح پوشش ا

. لذا هـدف از پـژوهش   ستیدر دسترس ن یقیاطالعات دق ریاخ
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  در منطقه ساحلی بوشهرمناطق مورد مطالعه  جغرافیایی . موقعیت1شکل 

  

مـانگرو در   يهـا نقشـه و پـایش تغییـرات جنگـل     هیـ حاضر، ته

زمانـه لندسـت   چنـد  يهـا ده دادهسواحل استان بوشهر بـا اسـتفا  

  است. 2018و  1998، 1986

  

  هامواد و روش

  مورد مطالعه همنطق

مـورد مطالعـه منطقـه پـراکنش مـانگرو در اسـتان        يهامحدوده

و  یشـرق  طـول  52°40' تا 52°35' هیبوشهر در سه منطقه عسلو

 طـول  51°59' تا 51°55' رید ،یشمال عرض 27°28' تا 22°27'

 تا 51°34'و مله گنزه  یشمال عرض 27°51' تا 27°48'و  یشرق

بـا   ،یشـمال  عـرض  27°53' تـا  27°50'و  یشـرق  طول 40°51'

ــفاصــله د ــزه  -ری ــه گن ــومتریک 31مل ــزه ل ــه گن   هیعســلو -و مل

واقـع شـده اسـت.     لـومتر یک 104 هیعسـلو  -ریـ و د لومتریک 69

ده  يدوره آمـار  يسه منطقه برا يحداقل و حداکثر دما نیانگیم

میزان رطوبت نسـبی   نیانگیم گراد،درجه سانتی 33و  1/18ساله 

متـر  میلـی  272درصد و متوسـط بارنـدگی سـالیانه     58-75 بین

  ). 1است (شکل 

  

  هاها و روشداده

لندسـت   TM ریمورد استفاده مطالعه حاضر شـامل تصـو   يهاداده

ــو 1998و  1986 ــت  OLI ریو تصـ ــکل 2018لندسـ ) و 2، (شـ

 مله گنزه و رید ه،یاز سه منطقه عسلو یهاي توپوگرافی رقومتقشه

 يهـا داده ویلندسـت از آرشـ   ریاز تصـاو  یزمـان  يسـر  نی. ااست

. شـد آمریکـا اسـتفاده    یشناسـ لندست در سـایت سـازمان زمـین   
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  (رنگی در نسخه الکترونیکی) 3،2، 4. ترکیب رنگ کاذب تصاویر لندست انتخاب شده با ترکیب باندهاي 2شکل 

  

 یمـ یاقل طیمورد استفاده با توجـه شـرا   ریو تصاو یدانیم يهاداده

، بـا توجـه بـه در    1397 ورماهیدر شهر ایمنطقه و در زمان جذر در

، 1998و  1986 يهـا سـال  ورماهیشهر يبرا ریدسترس بودن تصاو

 جز مادون قرمزو مادون قرمز، به یمرئ ي. تمام باندهادشانتخاب 

 یتوپـوگراف  يهـا نقشـه . از دشاستفاده  لیتحلوهیدر تجز ،یحرارت

ــراي 1:50000 ــح ب ــ حیتص ــاو یهندس ــد. در   ریتص ــتفاده ش اس

در هر منطقـه   ینینقطه برداشت زم 60)، 2018( 1397 ورماهیشهر

 یتوپـوگراف  يهـا ). از نقشه1شد (جدول  يآورمورد مطالعه جمع

 يمرجـع بـرا   يهـا داده عنـوان به ینیو نقاط برداشت زم یو رقوم

  استفاده شد. يدیتول يهادقت نقشه یابیو ارز ریتصو بنديطبقه

  

  ریپردازش تصاوشیپ

و بهبـود و   ياتمسفر ،یهندس حیشامل تصح ریپردازش تصاوشیپ

ـ   جـاد یمنظور ابه یچشم ریتفس ـ پد و هـا داده نیارتبـاط ب  يهـا دهی

ارائـه   3در شـکل   قی). مراحل انجام تحق41انجام شد ( یکیزیوفیب

بـه تصـویر    یورت هندسـ صبه 1998و  1986شده است. تصاویر 

شـد.   حیتصـح  مربعـات  نیانگیـ جذر م يبا استفاده از خطا 2018

  يهــاو نقشــه ینــیبــا اســتفاده از نقــاط کنتــرل زم 2018 ریتصــو
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  هاي مورد استفاده در مطالعه. داده1جدول 

  سال  مسیر  اندازه پیکسل/ مقیاس  نوع داده  منطقه مطالعه

دیر، مل گنزه، 

  عسلویه

  1397  -  1:25000  پوگرافیهاي رقومی توشیت

  1397  -  1: 1500000  محیطی و میراث طبیعیهاي زیستگاههنه ذخیرهپ

  -  -  1: 50000  هاي توپوگرافینقشه

  1998و  Path163 - row41  1986  متر 5/28  لندستTM تصویر 

  Path163 - row41  2018  متر 30  لندستOLI تصویر 

  1397 -   نقطه 60  نقاط برداشت میدانی

  

  

  . مراحل انجام تحقیق3شکل 

  

 یعـ یطب راثیو م یطیمحستیز يهاگاهرهیو پهنه ذخ یتوپوگراف

ــرايمرجــع شــد.  نینقشــه زمــ از روش  ياتمســفر حیتصــح ب

ـ استفاده شد. در ا ستوگرامیه بانـدها   يهـا سـتوگرام یروش، ه نی

 ).40( دش میصورت مجزا محاسبه و ترمبه

  نظارت شده يبندطبقه

 ی. خروجـ دشـ انتخـاب   يدر هر کالس کـاربر  یمیعلت يهانمونه

 ریدر فرمت رستر، تصو یموضوع يهاهینظارت شده ال بنديطبقه

 نظارت شـده  بنديطبقهفاصله است.  لیفا کیشده، و  يبندطبقه
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بهبـود   یچشـم  ریو تفسـ  ریتصـو  يبا استفاده از بارزسـاز  ریتصاو

 يارزسـاز ب يل فاصله بـرا یو فا یموضوع هی). هر دو ال32( افتی

 يبـرا  یپوشش اراض /ياستفاده شد. نقشه کاربر بنديطبقهپس از 

و  ایـ شامل؛ جنگـل حـرا، در   يدر سه کالس کاربر هیمنطقه عسلو

ـ منطقـه د  يمرطوب، بـرا  يهانیزم  يدر چهـار کـالس کـاربر    ری

مرطـوب و   يهـا نیو زمـ  ایـ شامل؛ محدوده شهر، جنگل حرا، در

شـامل؛ منـاطق    ياربرمنطقه ملـه گنـزه در چهـار کـالس کـ      يبرا

 شـد.  يبندمرطوب طبقه يهانیو زم ایجنگل حرا، در ،یکوهستان

و بـا   ییشناسـا  ریتصـاو  ریاسـاس تفسـ   بـر  يطبقـات کـاربر   نیا

  شد.   دییتأ یدانیم يدهایبازد

  

    يبندطبقه بهبود

هـا  يکالس کـاربر  یبرخ یفیتداخل ط لیدلهها بيکاربر کیتفک

بهبـود دقـت    يممکن نبود. بـرا نظارت شده  بنديطبقه لهیوسهب

 یدگیاز کنتراسـت کشـ   بنديطبقهو کاهش اشتباهات  بنديطبقه

 يهـا ) و نقشـه 10و  8( دشاستفاده  یچشم ریتفس يبرا ریتصاو

نظـارت شـده    بنـدي طبقهرا که از  یپوشش اراض /يکاربر هیاول

بـا   یچشـم  ریحاصـل از تفسـ   يهـا شـده بـود بـا نقشـه     دهیتول

 8( دشاصالح   ArcGIS®10.3افزار نرم طیدر مح يگذارهمیرو

 یپوشـش اراضـ   /يکـاربر  حیصـح  يهـا نقشه ت،ینها). در13و 

موجـود،   يهـا مرجـع، داده  يهـا که بـا داده  دش دی) تول4(شکل 

دقــت  یابیــارز يبــرا ،یمــیو نقــاط تعل یتوپــوگراف يهــانقشــه

  ).1(جدول  دش سهیمقا بنديطبقه

  

  يبنددقت طبقه یابیارز

 از تصادفی صورتهب هابراي هر کدام از کالس یمیلهاي تعنمونه

ـ ارز بـراي د. شـ آوري مـع ج مطالعه مورد منطقه سطح دقـت   یابی

ـ نقطه مرجع برداشـت م  60از  2018سال  يدیتول يهانقشه  یدانی

ـ تول يهادقت نقشه یابیارز ياستفاده شد. برا یواقع يهاداده  يدی

 ،يکاغـذ  يهـا هموجود، نقشـ  يهااز داده 1986و  1998 يهاسال

ــانقشــه ــوگراف يه ــا). داده23( دشــاســتفاده  یتوپ مرجــع و  يه

 Workبـا اسـتفاده از    بنـدي طبقه يهانقشه Book  خطـا   سیمـاتر

  ).  29( دش سهیمقا

  

  یپوشش اراض /يکاربر راتییتغ نییتع

 ریتفسـ  جیحاصـل از ادغـام نتـا    LULC يهانقشه یمکان راتییتغ

ــا فر بنــديطبقــهو  یچشــم ــور مــورد نظــارت شــده ب مــت وکت

هـر   نیب راتییمقدار تغ نییتع ي). برا6قرار گرفت ( لیتحلوهیتجز

ــاربر - 2018، 1986- 1998( یپوشــش اراضــ /يجفــت نقشــه ک

  . دشاستفاده  ریز يها)، از رابطه1986- 2018، و 1998

)1                                             (a a(t ) a(t  )C  T –  T
2 1  

  

)2      (                                 e a a(t )C    C / T   
1

100  
  

)3            (                                   r eC  C /  t  – t 2 1 
  

ـ )، مسـاحت تغ aT( کل مساحت ها؛رابطه نیا در )، درصـد  aC( ریی

ـ )، نرخ ساالنه تغeC( راتییتغ  يزمـان ابتـدا و انتهـا    ) وrC( راتیی

  ).  6و  5مورد مطالعه است ( )1tو  2t( یره زماندو

 راتییبـودن سطح تغ داریو آزمون تفـاوت معنـ سهیمقا براي

 از هـامناطق، بعد از نرمال کـردن داده نیب یپوشش اراض /يکاربر

دانکـن در  نیانگیزوج م سهیو آزمون مقا طرفهکی انسیوار زیآنال

  درصد استفاده شد. پنجسطح 

  

  حثو ب نتایج

 شیو پـا  صیتشـخ  بـراي  يو اتمسـفر  یهندسـ  حیانجام تصـح 

در  ياتمســفر حی). انجــام تصــح40اســت ( يضــرور راتییــتغ

زمانـه مـد نظـر    چند ریتصاو لیتحلوهیو تجز سهیکه مقا يموارد

 حیاسـت. تصـح   يضرور راتییتغ شیو پا صیتشخ براياست 

بـا اسـتفاده از    2018به تصـویر   1998و  1986تصاویر  یهندس

 ریشد. تصو حیتصح RMSE>4/0مربعات  نیانگیجذر م يخطا

بـا   یتوپوگراف يهاو نقشه ینیبا استفاده از نقاط کنترل زم 2018

  شد.  نیمرجع زم RMSE>3/0مربعات  نیانگیجذر م يخطا

 يبـرا  يامـاهواره  ریتصـاو  بنديطبقه جیاز استفاده از نتا قبل

بـر اسـاس    2018سـال   يدیتول يهااعتبار نقشه رات،ییتغ شیپا

ـ ارز یواقع يهاداده ایمرجع  يهاداده ـ ارز ي. بـرا دشـ  یابی  یابی
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  (رنگی در نسخه الکترونیکی) چشمی تفسیر و شده نظارت بنديطبقه ادغام از حاصل اراضی پوشش کاربري/ هاي. نقشه4شکل 

 
ـ تول يهادقت نقشه  يهـا از داده 1986و  1998 يهـا سـال  يدی

روش  نی. پرکاربردتردش هاستفاد یتوپوگراف يهاموجود و نقشه

 سیدر سنجش از دور، استفاده از ماتر بنديطبقهصحت  یابیارز

ـ ارز يخطا بـرا  سیماتر جی). نتا13خطا است (  يهـا نقشـه  یابی

هـر   يبنـد و صـحت طبقـه   یپوشش اراضـ  /يشده کاربر دیتول

در  بنـدي طبقـه  جیبـا نتـا   یچشم ریحاصل از ادغام تفس يکاربر

ـ ارائـه شـده در ا   يهـا . دادهدشـ  ائـه ار 4و  3، 2 يهـا جدول  نی

در هـر سـه    دکنندهیدقت تول نیشتریدهد که بیم نشان هاجدول

شده سـال   دیتول يهابه نقشه یدوره و هر سه منطقه مورد بررس

ـ آن ارز لیـ شود. کـه دل یمربوط م 2018  يهـا دقـت نقشـه   یابی

  ).23است ( یواقع يهاداده ایمرجع  يهابر اساس داده يدیتول

حـرا در منطقـه    يهـا سـطح تحـت پوشـش جنگـل     راتییتغ

 319هکتـار بـه    288سطح پوشش حرا از  1986در سال  هیعسلو

 دهنـــدهداشـــت کـــه نشـــان شیافـــزا 2018هکتـــار در ســـال 
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  )2018و  1998، 1986شده منطقه عسلویه ( بنديطبقه تصاویر براي بنديطبقه صحت کلی و خطا . ماتریس2جدول 

  اراضی طبقات کاربري/ پوشش                         
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شده  بنديطبقه اطالعات

  1986سال 

  

  4/94  14  1/236  250  5  9  1/236  جنگل حرا

  2/97  234  1/8000  8234  7/491  1/8000  7  دریا

  6/91  7/496  5432  5929  5432  225  1  طوباراضی مر

  -  -  2/13668  14413  7/5928  1/8234  1/250  سطح

  -  -  -  2/13668  5432  1/8000  1/236  بندي شده سطح صحیح طبقه

  -  -  8/94  -  7/496  234  14  خطاي گماشته شده

                  

شده  بنديطبقه اطالعات

  1998سال 

  81  9/54  234  9/288  35  20  234  جنگل حرا

  96  3/332  7934  3/8266  1/193  7934  31  دریا

  9/95  1/241  5604  1/5845  5604  300  24  اراضی مرطوب

  -  -  13772  14400  1/5845  3/8266  9/288  سطح

  -  -  -  13772  5604  7934  234  بندي شدهسطح صحیح طبقه

 -  -  6/95  -  1/241  3/332  9/54  خطاي گماشته شده 

                  

شده  بنديطبقه اطالعات

  2018سال 

  3/73  1/85  234  1/319  19  1/2  1/298  جنگل حرا

  97  2/246  7934  2/8180  3/130  8042  9/7  دریا

  1/95  3/290  5604  3/5894  5745  1/136  1/13  اراضی مرطوب

  -  -  13772  14394  3/5894  2/8180  1/319  سطح

  -  -  -  1/13714  5374  8042  1/298  بندي شدهسطح صحیح طبقه

 -  -  7/95  -  3/520  2/138  21  خطاي گماشته شده

  .بیان شده است هکتاربه سطح کاربري/ پوشش اراضی 

  

سـاله   32 یزمان ةحرا در باز يهاسطح جنگل يهکتار 30 شیافزا

 يسـه دوره آمـار   نیدر ا راتییتغ نیا زانیم يآمار زیاست. اما آنال

 ي). کـاربر p>05/0( است راتییتغ نینبودن ا داریدهنده معننشان

ـ  رییـ مطالعه تغ يهادر سال ایدر هیمرطوب حاش یاراض  يداریمعن

نشان  ریدر منطقه د LULC راتییتغ جی). نتا5است (شکل نداشته 

تحت پوشش حـرا   یهکتار از اراض دو، 1986که در سال  دهدیم

تـا سـال    1986حرا از سـال   يهاجنگل يبوده است. سطح کاربر

   از یناش شیافزا نیسطح داشته که ا شیهکتار افزا ششه ب 2018
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  )2018و  1998، 1986بندي شده منطقه دیر (بندي براي تصاویر طبقه. ماتریس خطا و صحت کلی طبقه3جدول 

  اراضی پوشش طبقات کاربري/                            
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 اطالعات

شده  بنديطبقه

  1986سال 

  

  100  0  54/0  54/0  0  0  0  54/0  جنگل حرا

  8/91  355  4000  4355  85  270  4000  0  دریا

  81  470  5/1998  5/2468  230  5/1998  240  0  اراضی مرطوب

  4/42  1/315  232  1/547  232  03/200  1/115  0  مناطق مسکونی

  -  -  6231  1/7371  547  5/2468  1/4355  54/0  سطح 

  -  -  -  6231  232  5/1998  4000  54/0  شده  بنديطبقهسطح صحیح 

 -  -  5/84  -  315  470  1/355  0  خطاي گماشته شده

                    

 اطالعات

شده  بنديطبقه

  1998سال 

  0/74  5/0  4/1  89/1  0  39/0  1/0  4/1  جنگل حرا

  7/94  1/228  1/4100  19/4328  0  1/228  1/4100  0  دریا

  90  5/228  6/2066  1/2295  0  6/2066  228  49/0  اراضی مرطوب

  100  0  9/393  9/393  9/393  0  0  0  مناطق مسکونی

  -  -  6562  1/7019  9/393  1/2295  2/4328  9/1  سطح 

  -  -  -  6562  9/393  6/2066  1/4100  4/1  شده  بنديطبقهسطح صحیح 

 -  -  5/93  -  0  5/228  1/228  5/0  خطاي گماشته شده 

                    

 اطالعات

شده  بنديطبقه

  2018سال 

  8/86  8/0  5  7/5  0  8/0  0  5  جنگل حرا

  7/92  5/318  4025  5/4343  0  5/318  4025  0  دریا

  8/84  5/319  5/1780  9/2099  3/0  4/1780  5/318  7/0  اراضی مرطوب

  100  0  6/563  6/563  5/563  0  0  0  طق مسکونیمنا

  -  -  6374  8/7012  8/563  7/2099  5/4343  7/5  سطح 

  -  -  -  6374  58/563  45/1780  4025  5  شده  بنديطبقهسطح صحیح 

 -  -  9/90  -  3/0  3/319  5/318  8/0  خطاي گماشته شده 

   . بیان شده است هکتاربه اراضی  پوشش سطح کاربري/
  

به سطح تحت پوشش حرا بوده اسـت.   ایدر هیحاش یغرقاب یاراض

در سال  يسطح محدوده شهر رییسال مطالعه تغ 32 هدر طول دور

 افتـه ی شیافـزا  2018هکتار در سـال   564هکتار به  394از  1986

 درصـد   پـنج در سـطح   يدر محـدوه شـهر   شین افـزا یاست که ا
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  )2018و  1998، 1986شده منطقه مله گنزه ( بنديطبقه اویرتص براي بنديطبقه صحت کلی و خطا . ماتریس4جدول 

  طبقات کاربري/ پوشش اراضی                                
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 بنديطبقه اطالعات

  1986شده سال 

  

  2/77  13  44  57  0  5  8  44  جنگل حرا

  8/95  1/288  6532  2/6820  0  1/283  6532  5  دریا

  2/89  2/489  8/4040  4530  201  8/4040  2/280  8  اراضی مرطوب

  100  0  2957  2957  2957  0  0  0  کوهستانی

  -  -  8/13573  1/14364  3158  9/4328  2/6820  57  سطح

  -  -  -  8/13573  2957  8/4040  6532  44  بندي شده سطح صحیح طبقه

 -  -  5/94  -  201  1/288  2/288  13  خطاي گماشته شده

                    

 بنديطبقه اطالعات

  1998شده سال 

  7/75  17  53  70  0  7  10  53  جنگل حرا

  1/97  205  6823  7028  0  201  6823  4  دریا

  5/94  1/231  3987  1/4218  23  3987  1/195  13  اراضی مرطوب

  2/99  24  5/3059  5/3083  5/3059  24  0  0  هستانیکو

  -  -  5/13922  6/14399  5/3082  4219  1/7028  70  سطح 

  -  -  -  5/13922  5/3059  3987  6823  53  بندي شده سطح صحیح طبقه

 -  -  7/96  -  23  232  1/205  17  خطاي گماشته شده 

                    

 بنديطبقه اطالعات

  2018شده سال 

  5/80  3/16  5/67  8/83  0  9  3/7  5/67  جنگل حرا

  5/99  6/37  6985  6/7022  0  3/37  6985  3/0  دریا

  3/96  3/152  4020  3/4172  106  4020  3/30  16  اراضی مرطوب

  6/96  106  3014  3120  3014  106  0  0  کوهستانی

  -  -  5/14086  7/14398  3120  3/4172  6/7022  8/83  سطح 

  -  -  -  5/14086  3014  4020  6985  5/67  بندي شده سطح صحیح طبقه

 -  -  8/97  -  106  3/152  6/37  3/16  خطاي گماشته شده 

  .بیان شده است هکتاربه اراضی  پوشش سطح کاربري/

  

). در منطقه ملـه گنـزه سـطح تحـت     5بوده است (شکل  داریمعن

هکتـار   83هکتار بـه   28از  1986حرا در سال  يهاپوشش جنگل

سـطح   راتییتغ يآمار سهیداشته است. مقا شیاافز 2018در سال 

 پـنج در سـطح   داریمعن شیافزا يکاربر نیتحت پوشش ا یاراض

 هايکاربر گریسطح د رییتغ کهی حالداشته است. در يماردرصد آ

در طـول   ،یو مناطق کوهستان ایدر هیحاش یاراض ا،یمانند سطح در

  ).  5نبود (شکل  داریدوره مطالعه معن

  ی/ پوشش اراضيکاربر یانمک تغییرات

سـال   32 هپوشش اراضی در بـاز  کاربري/ راتییتغ یمکان پراکنش

 رییـ درصـد منـاطق تغ   5، و در جدول 6) در شکل 2018- 1986(

 ،یاراضـ  پوشـش  /يدر هر کالس کـاربر  رییو نرخ ساالنه تغ افتهی

پوشــش در منطقــه  /يکــاربر راتییــآورده شــده اســت. رونــد تغ

مسـاحت   هک دهدینشان م 2018تا  1986 یدر دوره زمان هیعسلو

درصـد   8/43هکتـار بـا    9/68تحت پوشش جنگـل حـرا    یاراض
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   )1986- 2018هاي مختلف در منطقه عسلویه، دیر و مله گنزه در طول دوره مطالعه (. مساحت کاربري5شکل 
  

 4/1بـا نـرخ سـاالنه     شیافزا نیداشته است که ا شیافزا رات،ییتغ

درصـد   - 3/34هکتـار،   - 9/53 ایـ است. مسـاحت در بوده درصد 

 ياز خطـا  یکـاهش ناشـ   نیـ کاهش داشـته اسـت کـه ا    راتییتغ

 ت. مسـاح استمرطوب  یاراض يدر کاربر يکاربر نیا يبندطبقه

درصــد  - 8/21هکتــار بــا  - 4/34 ایــدر هیمرطــوب حاشــ یاراضــ

 - 7/0کاهش بـا نـرخ سـاالنه     نیکاهش داشته است که ا راتییتغ

که مسـاحت   دهدینشان م ریدر منطقه د راتییتغ وندربوده است. 

 شیافزا درصد 8/0هکتار با  2/5تحت پوشش جنگل حرا  یاراض

ـ داشته است که ا بـوده اسـت.    03/0بـا نـرخ سـاالنه     شیافـزا  نی

  - 4/49هکتـار بـا    - 5/322 ایـ در هیمرطوب حاشـ  یمساحت اراض
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 (رنگی در نسخه الکترونیکی) )1986-2018زمانی ( هوشش اراضی در بازپ . پراکنش مکانی تغییرات کاربري/6شکل 

 

بوده است.  - 6/1کاهش با نرخ ساالنه  نیکاهش داشته است که ادرصد 

ـ تغ درصـد  9/47هکتار با  1/313مساحت محدوده شهر   شیافـزا  راتیی

  بوده است. درصد  5/1با نرخ ساالنه  شیافزا نیداشته است که ا

در منطقـه ملـه گنـزه     یپوشـش اراضـ   /يبرکار راتییتغ روند

 8/26تحت پوشش جنگل حـرا   یکه مساحت اراض دهدینشان م

ـ داشته است که ا شیافزادرصد  3/6هکتار با  بـا نـرخ    شیافـزا  نی

هکتـار،   - 9/37ماهور تپه یبوده است. مساحت اراض 20/0ساالنه 

ـ داشته است که اکاهش  درصد - 9/8 کـاهش بـا نـرخ سـاالنه      نی

  ).5بوده است (جدول  ددرص - 3/0

  

   

  )۲۰۱۸-۱۹۸۶( 

)۲۰۱۸-۱۹۸۶( )۲۰۱۸-۱۹۸۶( 
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  2018و  1998، 1986 یدر سه دوره زمان ی/پوشش اراضيهر جفت نقشه کاربر نیب راتییتغ سی. ماتر5جدول 

  )eC( تغییرات درصد  )rCتغییرات ( ساالنه نرخ  طبقات کاربري/ پوشش اراضی                                                   
 )aCتغییرات ( مساحت

  ار)(هکت

 عسلویه

 1986-1998 هدور

  79/38 09/25  09/2  جنگل حرا

 22/32 84/20  74/1  دریا

 -61/83 -07/54  -51/4  اراضی مرطوب

 1998-2018 هدور

  15/30 22/18  96/0  جنگل حرا

 -13/86 -04/52  -74/2  دریا

 23/49 74/29  57/1  اراضی مرطوب

 1986-2018 هدور

  94/68 85/43  41/1  جنگل حرا

 -91/53 -29/34  -11/1  دریا

 -38/34 -87/21  -71/0  اراضی مرطوب

        

 دیر

 1986-1998 هدور

  35/1 45/0  04/0  جنگل حرا

 -91/26 -06/9  -76/0  دریا

 -54/126 -62/42  -55/3  اراضی مرطوب

 92/142 14/48  01/4 محدوه شهر

 1998-2018 هدور

  87/3 1  05/0  جنگل حرا

 30/15 97/3  21/0  دریا

 - 02/196 -86/50  -68/2  اراضی مرطوب

 19/170 16/44  32/2 محدوه شهر

 1986-2018 هدور

  22/5 80/0  03/0  جنگل حرا

 -61/11 -78/1  -06/0  دریا

 -56/322 -43/49  -59/1  اراضی مرطوب

 11/313 99/47  55/1 محدوه شهر

        

 مله گنزه

 1986-1998 هدور

  05/13 20/3  27/0  جنگل حرا

 8/208 27/51  27/4  دریا

 - 43/110 -12/27  -26/2  اراضی مرطوب

 -97/74 -41/18  -53/1 کوهستانی

 1998-2018 هدور

  77/13 32/13  70/0  جنگل حرا

 -30/6 -09/6  -32/0  دریا

 -26/46 -73/44  -35/2  اراضی مرطوب

 08/37 86/35  89/1 کوهستانی

 1986-2018 هدور

  82/26 33/6  20/0  جنگل حرا

 50/202 77/47  54/1  دریا

 -69/156 -96/36  -19/1  اراضی مرطوب

 -89/37 -94/8  -29/0 کوهستانی
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  يریگجهینت

 منطقـه ) LULC( یپوشش اراضـ  /يکاربر يدیتول يهانقشه دقت

 2018 و 1998، 1986مطالعـه   هسـه دور  در هیعسـلو  یشگاهیرو

 ریـ د یشگاهیرو منطقه يدرصد، برا 7/95و  6/95، 8/94 بیترتبه

ـ ترتبـه  2018و  1998، 1986مطالعه  هسه دور در  5/93، 5/84 بی

 هسـه دور  يبـرا  نـزه گ مله یشگاهیرو منطقه يدرصد برا 9/90و 

 8/97و  7/96 ،5/94 بیـــترتبـــه 2018و  1998، 1986مطالعـــه 

ت نظـار  بنديطبقهبا  یچشم ریدهد که ادغام تفسیدرصد نشان م

ـ تغ ییشناسـا  يثر براؤروش م کی ریشده تصاو  LULCدر  راتیی

 ریتصـاو  بنديطبقهدقت  شینه تنها در افزا يریتصو ریاست. تفس

 دیـ پوشـش جنگـل حـرا مف    صیتشـخ  ربود، بلکه د دیلندست مف

 یشـگاه یرو منطقـه حـرا در سـه    يهاجنگل راتیی. روند تغاست

ش تحـت پوشـ   یحفاظـت اراضـ   يهـا دهد کـه پـروژه   ینشان م

سه دهـه گذشـته،    یدر ط يامنطقه يهااستیحرا و س يهاجنگل

گونـه در   نیـ سطح تحت پوشش ا راتییبر روند تغ يثرؤطور مبه

    مثبت داشته است. ریسه منطقه مطالعه تأث
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Abstract 

Continual access to precise information about the land use/land cover (LULC) changes of the Earth’s surface is 
extremely important for any sustainable development program in which LULC serves as one of the major input criteria. 
In this study, a supervised classification was applied to three Landsat images collected in 1986, 1998and 2018, 
providing mangrove forests change data in the coastal area of the  Bushehr province. The supervised classification 
results were further improved by employing image enhancement and visual interpretation. Visual interpretation was not 
only useful in increasing the classification accuracy of the Landsat images, but also in identifying the mangrove forest 
cover. Post-classification comparisons of the classified images of the mangrove forest area of the Assaluyeh habitat 
zone during a period from 1986 to 2018 indicated that the area of these lands had been increased by 68.94 hectares, with 
a percentage change of 43.85%, which was an increase of 1.41% per year. These changes in the Deir habitat zone 
showed that the area of the land covered by the mangrove forest was 5.25 hectares, with a percentage change of 0.87. In 
the Mela Ganza habitat zone, the area of the land covered by the mangrove forest was 26.82 hectares, with a percentage 
change of 6.33, which was an increase in the annual rate of 0.20.  
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