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 چکیده
 نقشه تهیه و راتتغیی پایش گذارد،می تأثیر انسان معیشت بر که محیطی عوامل و اراضی کاربری بین پیچیده رابطه به توجه با

 همم زیست محیط بر نظارت و هوایی و آب تغییرات شهری، ریزی برنامه جمله از مطالعات از بسیاری برای اراضی کاربری

 لندست یرتصو سه روی بر و شده نظارت بندیطبقه روش با بوشهر منطقه اراضی کاربری تغییرات نقشه مطالعه این در .است

 بهبود ریبص تفسیر و تصاویر بارزسازی از استفاده با تصاویر بندیطبقه. گردید تهیه( 0102 و 0111 ،0991) هایزمان در

 دهه هس طی که کاربری تغییر که داد نشان نتایج. گردید تهیه هاآن نقشه و شناسایی اراضی کاربری طبقه هشت. یافت

 مطالعه دورۀ در کاربری تغییرات روند .است گذاشته اثر منطقه اراضی کاربری تغییرات بر موثری طور به افتاده، اتفاق گذشته

 02/01 مساحت با مسکونی اراضی و 09/01 تغییرات درصد و هکتار 10/09 مساحت با کشاورزی اراضی که دهدمی نشان

-00/4 تغییرات درصد با هکتار 01/4 بایر اراضی مساحت .است داده نشان را افزایش روند 09/01 تغییرات درصد و هکتار

. است داشته کاهش -40/1 درصد با هکتار 00/1 زارها شن و -00/00 تغییرات درصد با هکتار 11/00 شور اراضی ،

 ستهکا زار شن و زارشوره بایر، اراضی سطح از کهدرحالی بود، مالحظه قابل مسکونی و کشاورزی کاربری سطح در افزایش

 و زیکشاور فعالیت) انسانی هایفعالیت افزایش و ایمنطقه هایسیاست اثر در اراضی، کاربری در تغییرات این .است شده

 رائها اراضی کاربری بهتر مدیریت برای الزم هایسیاست تغییرات، این شدن مشخص با. است افتاده اتفاق( سازوساخت

 .گرددمی

 جغرافیایی اطالعات سیستم دور، از سنجش چندطیفی، تصویر زمانه، چند ارزیابی تغییرات، روند :کلیدی هایواژه
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 مقدمه

اوتتف شناسایی جهت یفرآیند ،تغییرات پایش

. است مختلف هایزمان در پدیده یک وضعیت یها

 توسعه و سواحل تغییر مانند تغییرات از بسیاری تشخیص

 همکاران، و رابرت ؛7002 تاتیشی، و شاالبی) شهری

 همکاران، و یانگ) شهری اندازچشم الگوی تغییر ،(7012

 و اندازچشم شدن تکهتکه و (7012 همکاران، و فو ؛7012

 تغییرات مطالعه با (7012 همکاران، و وانگ) زیستگاه

 در دقیق و مداوم اطالعات .شودمی ممکن 1اراضی کاربری

 عهتوس برنامه نوع هر برای اراضی کاربری تغییرات مورد

 معیارهای از یکی عنوان به اراضی کاربری آن در که پایدار

 حلیلت و تجزیه بنابراین، ؛است مهم بسیار ،باشدمی اصلی

 ینهمچن و اراضی کاربری فعلی وضعیت از بردارینقشه و

 همم یابزار عنوان به زمان طول در اراضی کاربری تغییرات

 ،اجتماعی مشکالت برای حل راه ارائه و بهتر شناخت برای

 و آلوارز-گارسیا) است شده شناخته محیطی و اقتصادی

 (.7012 همکاران، و شیفراو ؛7012 همکاران،

 داده منبع ترینرایج ایماهواره دور از سنجش

 یراتتغی الگوهای از بردارینقشه و گیریاندازه پایش، برای

 رقومی تکراری، اطالعات کسب دلیل به اراضی کاربری

 دقیق هایروش و کامپیوتری پردازش برای مناسب بودن

 تغییرات پایش (.7012 ام،) است جغرافیایی موقعیت تعیین

 ویرتصا از استفاده شامل دور از سنجش طریق از ارزیابی و

 ضیارا کاربری در داده رخ تغییرات ارزیابی برای زمانه چند

 عالم) است انسانی اقدامات و محیطی متفاوت شرایط تحت

 ثرؤم استفاده (.7012 همکاران، و آروالو ؛7012 همکاران، و

 ریکارب اتتغییر شناسایی برای ایماهواره دور از سنجش از

 انداز،چشم هایویژگی از کافی درک به بستگی اراضی

 هب بسته استفاده مورد روش و تصویربرداری هایسیستم

 ؛7012 همکاران، و کبیش) دارد تحلیل و تجزیه از هدف

 (.7012 مالکام، و وانزیا

                                                           
1 - Land use (LU) 
2 - Post classification comparison (PCC) 
3 - Image differencing 

 ریکارب تغییرات ارزیابی برای یمتعدد هایروش

 هب توانمی هاآن ترینرایج از که است شده استفاده اراضی

 آنالیز ،3تصاویر تفاضل ،7بندیطبقه از پس مقایسه روش

 .کرد اشاره 5گیاهی تفاضل هایشاخص و 4اصلی هایمؤلفه

 سازیبارز از استفاده با تصاویر شده نظارت بندیطبقه

 ستا گرفته قرار استفاده مورد چشمی تفسیر و تصویر

 .(7012 همکاران، و وانگ ؛7012 همکاران، و شیفراو)

ارزب از استفاده با تصاویر شده نظارت بندیطبقه روش

 روش تریندقیق عنوان به که چشمی تفسیر و تصویر سازی

 ستقلم مقادیر مقایسه با شود،می شناخته تغییرات پایش

 تغییرات مختلف، هایزمان به مربوط تصاویر طبقات

 همکاران، و کاوی-ال) نمایدمی پایش را اراضی کاربری

 اویرتص شده نظارت بندیطبقه روش از استفاده با (.7011

 مشکالت ،چشمی تفسیر و تصویر سازیبارز از استفاده با

 شرایط در که ۀزمان چند تصاویر از استفاده به مربوط

 ،اندشده اخذ متفاوت محیطی شرایط و یجو مختلف

 جداگانه طور به مختلف هایزمان هایداده .یابدمی کاهش

 هایزمان هایداده بازتاب رو، این از و شوندمی بندیطبقه

بارز هایروش از استفاده با مستقیم، مقایسۀ برای مختلف

 ردیگ از. گرددمی اصالح چشمی تفسیر و تصویر سازی

 تغییرات ماهیت دادن نشان تلفیقی روش این هایمزیت

 اطالعات بلکه را، تغییرات مکان تنها نه روش این .است

 یزن را دیگر کاربری به کاربری یک از تغییرات مربوط

 (.7012 همکاران، و ادهکاری) کندمی مشخص

 ،ایماهواره هایداده تغییرات، پایش مطالعه جهت

 ادهاستف قابلیت بودن دسترس در و مداوم ثبت دلیل هب

 کاربری وانتمی لندست تصاویر از استفاده با .دارند بیشتری

 را مدت طوالنی هایدوره برای را وسیع مناطق اراضی

 همکاران، و گرودینارو ؛7012 همکاران، و فو) نمود پایش

( 7002) تاتیشی و شاالبی (.7012 همکاران، و کبیش ؛7012

 از هاستفاد با را مصر ساحلی مناطق در اراضی کاربری انواع

 با هاآن. کردند شناسایی TM/+ETM لندست تصاویر

4 - Principle components analysis (PCA) 
5 - Vegetation index differencing 
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 فسیرت و شده نظارت بندیطبقه هایروش ترکیب از استفاده

 لیو و گائو .دادند افزایش %10 تا را بندیطبقه دقت ،چشمی

 ساله 10 زمانی فاصلۀ با لندست تصویر دو پایش با( 7010)

 شور و شدن آب از ناشی اراضی تخریب بلندمدت روند

 .کردند بررسی را است چین شرقی شمال در خاک شدن

 شپای برای لندست تصویر پنج از( 7012) همکاران و بکل

منطقه در 7009 تا 1294 هایسال طول در اراضی کاربری

 شدهن نظارت بندیطبقه روش از استفاده با اتیوپی در ای

 زمانه چند تصاویر از( 7019) همکاران و ین .پرداختند

 فادهاست رهاشده کشاورزی اراضی نقشه تهیه برای لندست

 نقشه تهیه نامکا که داد نشان هاآن مطالعه نتیجه. کردند

 ایهزمین از اراضی این تفکیک و شدهرها کشاورزی اراضی

 با کشاورزی فعال مناطق و آیش اراضی کشت، تحت

 با( 7012) همکاران و یانگ .دارد وجود %22 کلی صحت

 غییراتت روند بررسی به لندست زمانه چند تصاویر ارزیابی

 نچی حومه و فیدین کوه در شهری مناطق و گیاهی پوشش

-اختس اساس بر شهری منطقه که داد نشان نتایج .پرداختند

 ودهب افزایش حال در سرعت به گذشته سال بیست در سازو

 وسعهت مانند عواملی تأثیر تحت عمدتاً توسعه این که است

 واهخامین و محمودی .است بوده گذاریسیاست و اقتصادی

 دس آبخیز زهحو اراضی کاربری نقشه تهیه برای( 1322)

 عصبی شبکه و 9 لندست ماهواره تصاویر از گاوشان

 اب نقطه هر در کاربری کالس. کردند استفاده مصنوعی

 رثا گوگل تصاویر از استفاده با یا و صحرایی پیمایش

 درصد 5/29 کلی صحت با تولیدی نقشه. گردید مشخص

 برخوردار باالیی صحت از درصد 5/89 کاپای ضریب و

 هایهشبک از استفاده که دهدمی نشان مطالعه این نتایج. بود

 خوبی امکان 9 لندست ماهواره تصاویر و مصنوعی عصبی

 راهمف باال صحت با اراضی کاربری هاینقشه تهیه برای را

 تغییرات به بررسی( 1322) همکاران و خنامانی .آوردمی

 استان دهلران شهرستان در برتش دشت اراضی کاربری

-داده از استفاده با( 1323 تا 1382) ساله 78 دوره طی ایالم

 راضیا کاربری تغییرات روند نتایج .پرداختند های لندست

 هزار 71 از بیش کاهش با متوسط مرتع کاربری که داد نشان

 بعدی، هرتب در. است داشته را تغییرات ترینبیش هکتاری،

 هزار 15 از بیش افزایش که دارد قرار کشاورزی اراضی

 افزایش آن دلیل که دهدمی نشان را( برابری دو) هکتاری

 .باشدمی ناحیه این در کافی آبی منابع وجود و جمعیت

 را برابری 5/1 حدود افزایشی روند نیز فقیر مرتع کاربری

. شدبامی متوسط مراتع تخریب دهندهنشان که دهدمی نشان

( 20-25) کاپا ضریب و( 200-20) کل دقت میزان

 ریکارب تعیین در روش این باالی بسیار دقت دهندهنشان

 و پایش به( 1329و همکاران ) صالحی .باشدمی اراضی

 79 هدور در اراضی پوشش و کاربری تغییرات بینیپیش

 حوزه در لندست زمانه چند هایداده با( 1298-7014) ساله

 این نتایج. پرداختند مازندران استان رامسر-آبخیزصفارود

 اراضی وسعت زمانی، فاصله این در که داد نشان مطالعه

 درصد 72/3 و کاهش درصد 78/10 میزان به جنگلی

 و اسدی .است یافتهافزایش مسکونی مناطق مساحت

 ورد از سنجش روش قابلیت از استفاده با (1322) همکاران

 شهر یاراض کاربری تغییرات جغرافیایی، اطالعات سیستم و

 زانمی و شهری مجموعۀ سطح افزایش تخمین منظوربه قائن

 هایسال زمانی بازة در باغی و کشاورزی اراضی کاهش

 مخاطرات بر آن تأثیر و بررسی را 7012 تا 7000

 رد شناسی سنگ و آبراهه گسل، ازجمله ژئومورفولوژیکی

 که داد نشان تحقیق نتایج. داد قرار ارزیابی مورد را منطقه

 کاربری مساحت 1328 و 1392 ،1322 هایسال طی

 این و داشته افزایش قائن شهر در شدهساخته هایمحدوده

 هالگس رسی، سازندهای به شهر شدننزدیک سبب افزایش

 اراضی مساحت که طوریبه است؛ شده اصلی آبراهۀ و

 کشاورزی هایزمین و هاباغ ،(درصد 94/114) شدهساخته

 مراتع و( درصد 21/22) بایر هایزمین ،(درصد 1/22)

 جبالی و زادهسودایی. کرد خواهد تغییر( درصد 24/22)

 دشت از بخشی کشاورزی اراضی سطح تغییرات( 1322)

 ایماهواره تصاویر از استفاده با سال 77 طی کرمان جیرفت

 روش از بررسی در. نمودند بررسی را OLI و TM لندست

 دیبنطبقه از بعد مقایسه روش و شده نظارت بندیطبقه

 .کردند استفاده

http://girs.iaubushehr.ac.ir/?_action=article&au=674178&_au=%D9%86%D8%A7%D9%87%DB%8C%D8%AF++%D8%B5%D8%A7%D9%84%D8%AD%DB%8C
http://girs.iaubushehr.ac.ir/?_action=article&au=674178&_au=%D9%86%D8%A7%D9%87%DB%8C%D8%AF++%D8%B5%D8%A7%D9%84%D8%AD%DB%8C
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 و یاراض کاربری بین پیچیده رابطه به توجه با

 پایش گذارد،می تأثیر انسان معیشت بر که محیطی عوامل

 زا بسیاری برای اراضی کاربری نقشه تهیه و تغییرات

 هوایی و آب تغییرات شهری، ریزیبرنامه جمله از مطالعات

 و مداوم اطالعات .است مهم زیست محیط بر نظارت و

 سعهتو برنامه نوع هر برای اراضی کاربری تغییرات دقیق

 معیارهای از یکی عنوان به زمین کاربری آن در که پایدار

 تا شهری مناطق گسترش .است مهم بسیار باشد،می اصلی

 اتتغییر ایجاد باعث جمعیت، سریع رشد دلیل به حدودی

 شده شهری محیط در محلی اراضی کاربری در چشمگیر

نامهبر باعث مکانی گسترده و سریع تغییرات این .است

 اراضی کاربری در تغییرات کمیت تعیین و تهیه برای ریزی

 را ییرتغ نرخ بیشترین که مناطقی در ویژه به زمان، طول در

 رد ویژه به ایران در شهری سریع گسترش .شودمی دارند،

 شده مشاهده اندشده واقع ساحلی منطقه در که شهرهایی

 از ناشی فشارهای گذشته، دهه یک طول در .است

 مدیران و ریزان برنامه در انگیزه ایجاد باعث شهرنشینی

 در .است شده شهری توسعه میزان ارزیابی برای شهری

 به بوشهر شهر مساحت و اراضی کاربری اخیر، هایسال

 و شهر ةپراکند گسترش است؛ یافته تغییر چشمگیری طور

-ستزی اقتصادی، مختلف پیامدهای اراضی کاربری تغییر

 ابراینبن است؛ داشته پی در شهر برای را اجتماعی و محیطی

 ریکارب تغییرات پایش و نقشه تهیه مطالعه، این از هدف

 ندستل تصاویر با و شده نظارت بندیطبقه روش با اراضی

TM، +ETM، OLI سازیبارز از استفاده با همچنین. است 

 شهر یاراض مکانی تغییرات میزان چشمی، تفسیر و تصاویر

-نقشه نیمکا مقایسه طریق از تغییرات دلیل تعیین و بوشهر

 نهایت در و شد انجام شده تولید اراضی کاربری های

 ندچ هایداده استفاده با اراضی کاربری تغییرات ارزیابی

 صحت ارزیابی و (7019 و 7000 ،1220) لندست زمانه

 نجاما تغییرات تشخیص و زمانه چند تصاویر بندیطبقه

 .گردید

 

 مطالعه مورد منطقه

 اب فارس،خلیج شمالی ساحل در بوشهر هرستانش

 مربع کیلومتر 5/1011 مساحت با کیلومتر هشت در 70 ابعاد

 متوسط و گرادسانتی درجه 1/19 دما حداقل متوسط با و

 ینب نسبی رطوبت میزان ،گرادسانتی درجه 33 یدما حداکثر

 در مترمیلی 727 سالیانه بارندگی متوسط و صددر 25-59

 و شرقی طول 51°10' تا 50°50' جغرافیایی موقعیت

 .(1 شکل) است شده واقع شمالی عرض 72°00' تا 40°79'
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 تعلیمی نقاط و مطالعه مورد منطقه موقعیت -1 شکل

 

 استفاده مورد یهاداده

 سه شامل مطالعه این در استفاده مورد هایداده

 TM :ترتیب به تاریخ و هاسنجنده با لندست، تصویر

(2/9/1220)، +ETM (4/9/7000 )و OLI (72/9/7019) 

 مقیاس رقومی توپوگرافی هایتقشه و 7 شکل) است،

 تصاویر هندسی تصحیح جهت(. 1:50000 و 1:75000

                                                           
 (.http://glovis.usgs.gov) شناسی آمریکاسایت سازمان زمین -1

 و رقمی شش (X) طول و تصاویر ستون و سطر وجود

 روی از بیشتر اطمینان منظور به و رقمی هفت (Y) عرض

 نقشه از( هاجاده) خطی رقومی هایالیه گذاریهم

 تصاویر زمانی سری .گردید استفاده نیز منطقه 1:75000

 تمام .1شد تهیه لندست هایداده مجموعه از لندست

 قرمزمادون جز به) قرمزمادون و مشاهدهقابل باندهای
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 اهم آبان در .گردید استفاده تحلیل و تجزیه در( حرارتی

 مطالعه مورد منطقه هر در تعلیمی نقطه 790 ،(7019) 1322

 790 و رقومی و توپوگرافی هاینقشه از. شد آوریجمع

-طبقه برای مرجع هایداده عنوان به زمینی برداشت نقطه

 شد ادهاستف تولیدی هاینقشه دقت ارزیابی و تصویر بندی

 .(1 جدول)
 

 مطالعه در استفاده مورد هایداده -1 جدول
 سال مسیر پیکسل اندازه/ مقیاس داده نوع مطالعه منطقه

 شهر محدوده
 بوشهر

 0931 - 0005111 توپوگرافی رقومی هایشیت
 - - 00 51111 توپوگرافی هاینقشه

 Path069 - row10 0331 متر 5/02 لندستTM  تصویر
 Path069 - row10 0111 متر 5/02 لندست ETM+ تصویر
 Path069 - row10 0102 متر OLI 91  2-لندستتصویر
 0931 - نقطه 021 میدانی برداشت نقاط

 

 
 3،2 ،4 باندهای ترکیب با شده انتخاب لندست تصاویر کاذب رنگ ترکیب -2 شکل

 

 تحقیق روش

 تشخیص از قبل ایماهواره تصاویر پردازش پیش

-ادهد بین ارتباط ایجاد هدف و است ضروری تغییرات روند

 مورد روش (.7012 ام،) است بیوفیزیکی هایپدیده و ها

 تصحیح هندسی، تصحیح شامل مطالعه این در استفاده

 راحلم .است تصاویر چشمی تفسیر و بهبود و اتمسفری

 تصحیح انجام. است شده ارائه 3 شکل در تحقیق انجام

 تغییرات پایش و تشخیص جهت اتمسفری و هندسی
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 تصحیح انجام(. 7012 همکاران، و سیاریز) است ضروری

 اویرتص تحلیل و تجزیه و مقایسه که مواردی در اتمسفری

 تغییرات پایش و تشخیص جهت است نظرمد زمانه چند

 به 7000 و 1220 تصاویر هندسی تصحیح. است ضروری

 مربعات میانگین جذر خطای از استفاده با 7019 تصویر

5/0> RMSE 790 از استفاده با 7019 تصویر. شد تصحیح 

 رمینگا) جهانی یاب موقعیت سامانه با زمینی کنترل نقطه

 هاینقشه و متر یک مکانی دقت با GPS-MAP 78s مدل

 میانگین جذر خطای با 1:50000 و 1:75000 توپوگرافی

 تصحیح نجاما. شد زمین مرجع زمین RMSE<3/0 مربعات

 اویرتص تحلیل و تجزیه و مقایسه که مواردی در اتمسفری

 تغییرات پایش و تشخیص جهت است نظر مد زمانه چند

 روش از اتمسفری تصحیح جهت .است ضروری

 هایهیستوگرام روش، این در. شد استفاده هیستوگرام

 و سیاریز) گردید ترمیم و محاسبه مجزا صورت به باندها

 از دسته آن حذف مرحله این از هدف (.7012 همکاران،

 بردارینمونه هایکالس تفکیک حیث از که است باندهایی

 حداقل انتخاب و ندارند مؤثری نقش بندیطبقه عملیات در

 را بندیطبقه فرآیند هزینه و زمان که است باندهایی تعداد

 این در. گردد بندیطبقه دقت افزایش به منجر و داده کاهش

 تصویر سطح بر تمرینی های نمونه سازیپیاده از پس مرحله

 باندهای ها،کاربری پذیریتفکیک از اطمینان کسب و

 بهترین انتخاب در. گردید انتخاب بندیطبقه برای مناسب

 مشخصات تحلیل بر عالوه بندیطبقه برای باندی ترکیب

 هایمنحنی تفسیر شامل گرافیکی روش از ها،کالس آماری

 همچنین و اراضی کاربری هایکالس طیفی انعکاس

 نیز یکدیگر به نسبت باندها همبستگی هیستوگرام ارزیابی

 ارزیابی و باندی ترکیب بهترین انتخاب از پس. شد استفاده

 بندیطبقه به اقدام منتخب باندهای همبستگی هیستوگرام

 تفسیر و هاکالس آماری مشخصات تحلیل .شد تصویر

 4-3-7 باندی ترکیب هاکالس طیفی انعکاس هایمنحنی

 تصاویر بندیطبقه برای باندها ترینمناسب عنوان به را

 (.8 و 5 ،4 هایشکل) نمود پیشنهاد

 

 
 تحقیق انجام مراحل -3 شکل
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 1و  0ب. هیستوگرام همبستگی باندهای  0 و 1 باندهای همبستگی هیستوگرام. الف

  
 1 و 0 باندهای همبستگی هیستوگرام. د 0 و 1 باندهای همبستگی هیستوگرام. ج

 TM (1991) تصویر باندهای همبستگی نمودار -4 شکل

 

  
 1 و 1 باندهای همبستگی هیستوگرام. ب 1 و 1 باندهای همبستگی هیستوگرام. الف

 ETM (2111)+ تصویر باندهای نمودارهمبستگی -5 شکل
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 1 و 0 باندهای همبستگی هیستوگرام. ب 0 و 1 باندهای همبستگی هیستوگرام. الف

  
 0 و 1 باندهای همبستگی هیستوگرام. د 1 و 0 باندهای همبستگی هیستوگرام. ج

  
 1 و 1 باندهای همبستگی هیستوگرام. ی 1 و 1 باندهای همبستگی هیستوگرام. ه

 OLI (2112) تصویر باندهای همبستگینمودار -6 شکل
 

 چشمی تفسیر و تصاویر بهبود

 ردنک آشکار برای تصویر اصالح تصویر بهبود

 ایشافز با چشمی تفسیر بهبود و تصویر درون اطالعات

 موجب پروسه این .است هاویژگی بین ظاهری تمایز

. شودمی هاپدیده و عوارض تشخیص توانایی افزایش

 ستفادها مورد چشمی هایتحلیل در تنها یافتهبهبود تصاویر

 تحلیل و تجزیه برای اصلی تصاویر کهدرحالی گیرد،می قرار

 از مطالعه، این در (.7012 عبدو،) شودمی استفاده خودکار

 ستفادها چشمی تفسیر برای تصاویر کشیدگی کنتراست

 .گردید
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 شده نظارت بندیطبقه

 ری،اتمسف تصحیح و رادیومتری تصحیح از بعد

 سطح بازتاب و تابش مقداربه پیکسل هر رقومی مقدار

)سیاریز و  شد انجام ENVI در عملیات شد. این تبدیل

 1یرتصو تحلیل ابزار در تصاویر پردازش (.7012همکاران، 

 اندامبوکی، و رووانگا) ArcGIS®10.3 افزار نرم محیط در

 هاستفاد با سبز پوشش های دارایمنطقه. شد انجام( 7012

 7(NDVI) گیاهی نرمال شده تفاوت پوشش سنجه از

 (.7007)هوته و همکاران،  شد استخراج

 (1)                                  NDVI =
NIR−RED

NIR+RED
  

 :در این رابطه

 NIR  باند مادون قرمز نزدیک وRED  باند مادون قرمز

 العهمط منطقه از بصری تفسیر از پس( 755/0) است. آستانه

 ارتنظ بندیطبقه اعمال و تصویر پردازشبا  .شد تعیین

 790 تنگرف نظر در با و تعیین هاکاربری دیگر طبقات نشده

. دگردی انتخاب کاربری کالس هر در زمینی کنترل نقطه

 در موضوعی هایالیه شده نظارت بندیطبقه خروجی

 ندیبطبقه. است( شده بندیطبقه تصویر) رستر فرمت

 تفسیر و تصویر سازی بارز از استفاده با تصاویر شده نظارت

 سازیبارز برای موضوعی الیه دو هر. یافت بهبود چشمی

 رد اراضی کاربری نقشه .شد استفاده بندیطبقه از پس

 ع،مرت پارک، بایر، کشاورزی، شامل؛ کاربری کالس هشت

 یبندطبقه مرطوب زمین و مسکونی زارها،شن شور، اراضی

 تصاویر تفسیر براساس کاربری نوع هشت این. شد

 .است شده تأیید میدانی بازدیدهای با و شناسایی

 

 بندیطبقه بهبود

 اشتباهات کاهش و بندیطبقه دقت بهبود برای

 بندیقهطب از که را اراضی کاربری اولیه هاینقشه بندی،طبقه

 افزار نرم محیط در بود شده تولید شده نظارت

10.3®ArcGIS چشمی تفسیر از حاصل های نقشه با 

-نقشه نهایت، در (.7012 همکاران، و بکله) گردید اصالح

 .گردید تولید( 2 شکل) اراضی کاربری صحیح های

 

 بندیطبقه دقت ارزیابی

 هب هاکالس از کدام هر برای تعلیمی هاینمونه

 آوریجمع مطالعه مورد منطقه سطح از تصادفی صورت

 از 7019 سال تولیدی هاینقشه دقت ارزیابی جهت. گردید

 ادهاستف( زمینی واقعیت) میدانی برداشت مرجع نقطه 790

 انجام برای که کردند بیان( 7011) همکاران و کاوی-ال. شد

 قاطن تعداد اراضی کاربری هاینقشه دقت دقیق ارزیابی یک

 رایب .باشد بیشتر یا و 750 باید شدهاستفاده تصادفی تعلیمی

 از 7000 و 1220 هایسال تولیدی هاینقشه دقت ارزیابی

 تصویر و توپوگرافی هاینقشه) موجود، هایداده

™Google Earth) همکاران، و لیو) گردید استفاده 

 از استفاده با بندیطبقه نتایج و مرجع هایداده (.7012

WorkBook پونتیوس شده ارائه خطا هایماتریس 

 .گرفتند قرار آماری تحلیل و مقایسه مورد (7019)

 

                                                           
1 - Image Analysis 2 - Normalized Difference Vegetation Index (NDVI) 
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 چشمی تفسیر و شده نظارت بندیطبقه ادغام از حاصل اراضی کاربری هاینقشه -7 شکل

 

 اراضی کاربری تغییرات تعیین

 لحاص اراضی کاربری هاینقشه مکانی تغییرات

 با دهش نظارت بندیطبقه و چشمی تفسیر نتایج ادغام از

 تحلیل و تجزیه مورد SCDv®10.1 ابزار در وکتور فرمت

 نقشه تجف هر بین تغییرات مقدار تعیین برای. گرفت قرار

-7019 و 7000-7019 ،1220-7000) اراضی کاربری

 هس. گردید استفاده زیر هایرابطه از ،ابزار این در ،(1220

 ربریکا کالس هر تغییرات روند نمایش برای تغییر نقشه

 .شد استفاده

C
a
= T

a
(t

2
) – T

a
(t

1
 )                                                          )7( 

 

C
e
= ( C

a 
/T

a
(t

1
) ) ×100                                      )3( 

C
r 
= C

e
/( t

2
 – t

1
)                                        )4( 

 :هارابطه این در

) کل مساحت 
a

T)، تغییر مساحت (
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C)، تغییرات درصد 

(
e

C)، تغییرات ساالنه نرخ (
r

C) و  
2

t و
 1

t انتهای و ابتدا زمان 

 .(7017 شریف، و امیری) است مطالعه مورد زمانی دوره

 

 بحث و نتایج

 از اراضی کاربری کالس هر محدوده نتایج

 دهندهنشان 9 شکل و 7 جدول در شده بندیطبقه تصاویر

 مطالعه های،سال برای کاربری طبقات از یک هر مساحت

 داده نشان 2 شکل در هاکاربری این مکانی توزیع .است

 زا سطح ترینبیش مرتع کاربری ،1220 سال در .است شده
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-می شامل را( هکتار 75/23138) %89/20 که منطقه کاربری

 78/48 مساحت با سبز فضای را مساحت کمترین .شود

 در .است داده اختصاص خود به را( درصد 04/0) هکتار

 ریکارب به مربوط کاربری مساحت ترینبیش ،7000 سال

 شور اراضی سپس و( هکتار 43/23831) %18/21 مرتع

 ترینبیش ،7012 سال در. شودمی( هکتار 01/2505) 7/2%

 و( هکتار 21/83048) %28/80 مرتع کاربری را مساحت

 کاربری و( هکتار 58/17772) %93/11 کشاورزی کاربری

 منطقه اراضی سطح از( هکتار 72/10330) %22/2 شهری

 تصاویر بندیطبقه و تفسیر از حاصل نتایج. شودمی شامل را

 کاربری که داد نشان میدانی ارزیابی با همراه( 9 شکل)

 کشاورزی آمده دست هب اطالعات به توجه با کشاورزی

 1220 سال از کهطوری هب دهدمی نشان را افزایشی روندی

 این. است بوده دارمعنی افزایشی روند این 7019 سال تا

 این که است هگرفت خود به را افزایشی حالت کاربری

 هایباغ ایجاد و ویال هایساز و ساخت دلیل به موضوع

 توسعه دالیل دیگر از. است بوده منطقه در شخصی

 منطقه در موجود سدهای ازآب استفاده منطقه در کشاورزی

 رحف و اند گرفتهقرار برداریبهره مورد اخیر هایسال در که

 بیآ زراعت زمینه در زیرزمینی آب منابع از استفاده و هاچاه

 یزن مسکونی مناطق کاربری مورد در موضوع همین و ؛باشد

 هایسال در ساز و ساخت افزایش شاهد که کندمی صدق

 جمعیت افزایش دلیل به هم مطالعه مورد منطقه در اخیر

 شهرستان منطقه این در ویال ساخت دلیل به هم و منطقه

 لباغ که بایر و شده رها اراضی کاربری. باشیممی بوشهر

 این داشته کاهشی روند است ساحلی مرطوب اراضی در

 هرش رودی در ساحلی پارک ایجاد دلیل به تواندمی موضوع

 کاربری. باشد روپیاده به ساحلی نوار تبدیل همچنین و

 ستا نداشته چندانی تغییر مطالعه هایسال در سبز فضای

 طول در شهری سبز فضای توسعه به توجه عدم از ناشی که

 دهدمی نشان مرتعی اراضی کاربری. باشدمی مطالعه دوره

 ولط در کاربری سهم ترینبیش مطالعه مورد منطقه در که

 تغییرات و است کاربری این به متعلق مطالعه مورد مدت

 افزایش با که طوری هب است بوده کشاورزی از متاثر آن

 کاهش با و کاسته مرتعی اراضی سطح از کشاورزی

 یافته افزایش زارهاشن و شور اراضی بایر، مناطق کشاورزی

 هایسال در که دهدمی نشان مرطوب اراضی کاربری. است

( 7070) واراداراجان و راجانی .دارد کاهشی روند اخیر

 دوره در کاداپا منطقه در اراضی پوشش و کاربری تغییرات

 اطالعات سیستم از استفاده با را 7018 تا 7001 زمانی

 این در .کردند پایش 9 و 2 لندست تصاویر و جغرافیایی

 ،مسکونی منطقه آب، کالس پنج در اراضی کاربری مطالعه

 ممتراک گیاهی پوشش و کم گیاهی پوشش بایر، اراضی

 شافزای دهنده نشان مطالعه این نتایج. گردید بندیطبقه

 منابع درصد 9/7 کاهش و مسکونی مناطق در درصد 2/74

 درصد 4/75 و پراکنده گیاهی پوشش درصد 8/7 آب،

 مطالعه اب تحقیق این نتایج که ؛است متراکم گیاهی پوشش

 کاهش و مسکونی مناطق سطح افزایش خصوص در حاضر

 .دارد مطابقت مرطوب، اراضی

 
 شده بندیطبقه تصاویر از اراضی کاربری کالس هر محدوده -2 جدول

 کاربری مساحت

 (هکتار)

 سال 

 1991  2111  2112 

 56/00003  19/0369  32/0151  کشاورزی
 10/0210  10/9190  30/9992  بایر

 16/32  10/15  06/16  سبز فضای
 10/69116  19/19690  05/19096  مرتع
 3/3005  10/1515  22/09511  زار شوره
 10/0011  01/0210  12/1011  زار شن

 03/01991  16/6110  90/1112  مسکونی
 52/1515  22/1916  19/9962  مرطوب زمین
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 (2112-1991) مطالعه دوره طول در مختلف هایکاربری مساحت -2 شکل

 

 تا 1220 زمانی دوره در کاربری تغییرات روند

 کشاورزی کاربری مساحت که دهدمی نشان 7000

 داشته افزایش 22/2 تغییرات درصد با هکتار 45/1517

. است بوده 222/0 ساالنه نرخ با افزایش این که است

 07/7 تغییرات درصد با هکتار 2/308 بایر اراضی مساحت

 -707/0 ساالنه نرخ با کاهش این که است داشته کاهش

 تغییرات درصد و 54/0 سبز فضاهای مساحت. است بوده

 ساالنه نرخ با کاهش این که است داشته کاهش -003/0

 هکتار 19/425 مرتع کاربری مساحت. است بوده -003/0

. است داشته افزایش 378/0 ساالنه نرخ و 78/3 درصد با

 کاربری هب مربوط اراضی کاربری تغییر در کاهش ترینبیش

 نرخ و -94/32 درصد با هکتار 92/8047 شور اراضی

 و 51/1738 زارهاشن مساحت. باشدمی -294/3 ساالنه

 با کاهش این که است داشته کاهش -15/9 تغییرات درصد

 مسکونی مناطق مساحت. است بوده -915/0 ساالنه نرخ

 05/1 ساالنه نرخ و 50/10 درصد با هکتار 45/1523

 45/3229 مرطوب هایزمین مساحت. است داشته افزایش

 داشته افزایش 873/7 ساالنه نرخ و 73/78 درصد با هکتار

 1220 هایسال طی مساحت کلی تغییرات نهایت در. است

 ساالنه نرخ و -053/0 تغییرات صد در و 72/2 ،7000 تا

 روند (.2 شکل و 3 جدول) باشدمی -0053/0 تغییرات

-می نشان 7019 تا 7000 زمانی دوره در کاربری تغییرات

 درصد با هکتار 45/79 کشاورزی کاربری مساحت که دهد

 رخن با افزایش این که است داشته افزایش 73/30 تغییرات

 با هکتار 22/3 بایر اراضی مساحت. است بوده 29/1 ساالنه

 با کاهش این که است داشته کاهش -01/4 تغییرات درصد

 18/0 سبز فضاهای مساحت. است بوده -74/0 ساالنه نرخ

 کاهش این که است داشته کاهش 120/0 تغییرات درصد و

 رتغیی در کاهش ترینبیش. است بوده 01/0 ساالنه نرخ با

 با هکتار 51/37 مرتع کاربری به مربوط اراضی کاربری

. است داشته کاهش -03/7 ساالنه نرخ و -54/34 درصد

 33/0 ساالنه نرخ و 81/5 درصد با هکتار 79/5 شور اراضی

 و هکتار 14/7 زارها شن مساحت. است داشته افزایش

 با کاهش این که است داشته کاهش -72/7 تغییرات درصد

 مسکونی مناطق مساحت. است بوده -13/0 ساالنه نرخ

 افزایش 97/0 ساالنه نرخ و 92/13 درصد با هکتار 02/13

 با هکتار 27/9 مرطوب هایزمین مساحت. است داشته

 در. است داشته کاهش -55/0 ساالنه نرخ و 72/2 درصد

 7019 تا 7000 هایسال طی مساحت کلی تغییرات نهایت

 122/0) نداشته داری معنی تغییرات ،(ساله 19 دورة)

 تغییرات ساالنه نرخ و -12/0 تغییرات صد در و( هکتار

 تغییرات روند(. 2 شکل و 3 جدول) باشدمی -011/0

 که دهدمی نشان 7019 تا 1220 زمانی دورة در کاربری
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 تغییرات درصد با هکتار 02/72 کشاورزی کاربری مساحت

 نهساال نرخ با افزایش این که است داشته افزایش 12/30

 درصد با هکتار 15/4 بایر اراضی مساحت. است بوده 17/1

 نرخ با کاهش این که است داشته کاهش -31/4 تغییرات

 و 14/0 سبز فضاهای مساحت. است بوده -18/0 ساالنه

 اب افزایش این که است داشته افزایش 15/0 تغییرات درصد

 تغییر در کاهش ترینبیش. است بوده 01/0 ساالنه نرخ

 با هکتار 71/72 مرتع کاربری به مربوط اراضی کاربری

. است داشته کاهش -05/1 ساالنه نرخ و -78/79 درصد

 ساالنه نرخ و -11/17 درصد با هکتار 88/11 شور اراضی

 هکتار 71/5 زارها شن مساحت. است داشته کاهش -45/0

 کاهش این که است داشته کاهش -41/5 تغییرات درصد با

 مسکونی مناطق مساحت. است بوده -7/0 ساالنه نرخ با

 افزایش 81/0 ساالنه نرخ و 32/18 درصد با هکتار 29/15

 با هکتار 02/3 مرطوب هایزمین مساحت. است داشته

 در. است داشته افزایش 17/0 ساالنه نرخ و 12/3 درصد

 7019 تا 1220 هایسال طی مساحت کلی تغییرات نهایت

 -184/0) نداشته داریمعنی تغییرات ،(ساله 79 دورة)

 تغییرات ساالنه نرخ و -12/0 تغییرات صد در و( هکتار

 (.2 شکل و 3 جدول) است داشته کاهشی روند -008/0

 
 

 
 (2112-2111-1991) زمانی دورۀ سه در اراضی کاربری تغییرات -9 شکل

 

ماهواره تصاویر بندیطبقه نتایج از استفاده از قبل

 اساس رب تولیدی هاینقشه اعتبار تغییرات، پایش برای ای

. گردید ارزیابی واقعی هایداده یا هایداده یا مرجع هایداده

 نجشس در بندیطبقه صحت ارزیابی روش پرکاربردترین

 و کاوی-ال) است خطا ماتریس از استفاده دور، از

 رنگی ترکیب از چشمی تفسیر جهت (.7011 همکاران،

 بیشل. شد استفاده لندست تصاویر 7 ،3 ،4 باندهای کاذب

 یراتتغی و پوشش پایش نقشه تهیه برای( 7002) تاتیشی و

 از مصر غربی شمال ساحلی منطقه در اراضی کاربری

 استفاده لندست تصاویر 3،7 ،4 باندهای رنگی ترکیب

 اتتغییر اشکال مورد در کلی ایده چشمی تفسیر. کردند

 ارائه را( 7019-1220) مطالعه دوره طول در اراضی پوشش

 غربی شمال قسمت در کشاورزی اراضی در تغییرات .داد

 افزایش 7019 تا 1220 بازة در مطالعه مورد منطقه جنوب و

 هب سبز فضاهای تغییرات عمده. است داشته محسوسی

 الس نقشه برای کاپا ضریب. است بوده مسکونی مناطق

 به 90/0 و 22/0 ،82/0 ترتیب به ،7019 و 7000 ،1220

 هاینقشه ارزیابی برای خطا ماتریس نتایج. آمد دست

 با یچشم تفسیر ادغام از حاصل اراضی کاربری تولیدشده

 برای کاربر دقت. گردید ارائه 4 جدول در بندیطبقه نتایج

 و اندرسون) 85 بین اراضی کاربری و پوشش هاینقشه

 ی،تاتیش و شلبی) است مناسب درصد 20 و( 1228 سروی،
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 بندیطبقه و شناسایی در( 7014) وودکاک و زو (.7002

 لندست زمانی سری هایداده از استفاده با اراضی پوشش

 ارزیابی برای. کردند استفاده 7011 تا 1297 زمانی دوره

 استفاده تصادفی نمونه 750 از تغییرات، تشخیص دقت

 قشهن بندیطبقه صحت دهنده نشان صحت ارزیابی. کردند

 %98 کاربر دقت و %29 تولیدکننده دقت با اراضی، کاربری

 که دهدمی نشان 4 جدول در شده ارائه هایداده. است

 سه هر در کاربر دقت باالترین و تولیدکننده دقت ترینبیش

 با صریب تفسیر ادغام و نسبی همگنی دلیل به بررسی دوره

 از آمده بدست اطالعات بر عالوه شده بندیطبقه تصویر

 ترینشبی مرتع و سبز فضای کاربرهای توپوگرافی نقشه

 یشی،تات و شلبی) شودمی مربوط هاکاربری این به توافق

7002.) 

 

 2112 و 2111 ،1991 زمانی دوره سه در اراضی کاربری نقشه جفت هر بین تغییرات ماتریس -3 جدول
 (aC) تغییرات مساحت (eC) تغییرات درصد (rC) تغییرات ساالنه نرخ اراضی کاربری طبقات

 0111-0331 دورۀ

 15/0500 31/3 331/1 کشاورزی
 -3/916 -10/0 -010/1 بایر

 -51/1 -119/1 -1119/1 سبز فضای

 02/135 06/9 906/1 مرتع

 -21/6110 -21/93 -321/9 شور اراضی

 -50/0096 -05/2 -205/1 زارها شن

 15/0539 51/01 15/0 مسکونی

 15/9312 09/06 609/0 مرطوب زمین

 -03/1 -159/1 -1159/1 جمع

    

 0102-0111 دورۀ

 15/02 09/91 12/0 کشاورزی
 -11/9 -10/1 -01/1 بایر

 06/1 011/1 10/1 سبز فضای

 -50/90 -51/91 -19/0 مرتع

 02/5 60/5 99/1 شور اراضی

 -01/0 -01/0 -09/1 زارها شن

 11/09 23/09 20/1 مسکونی

 -10/2 -01/3 -55/1 مرطوب زمین

 -013/1 -03/1 -100/1 جمع

    

 0102-0331 دورۀ

 11/03 03/91 00/0 کشاورزی
 -05/1 -90/1 -06/1 بایر

 01/1 05/1 10/1 سبز فضای

 -00/01 -06/02 -15/0 مرتع

 -66/00 -00/00 -15/1 شور اراضی

 -00/5 -10/5 -01/1 زارها شن

 12/05 93/06 60/1 مسکونی

 11/9 03/9 00/1 مرطوب زمین

 -061/1 -01/1 -116/1 جمع
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 (2112 و 2111 ،1991) شده بندیطبقه تصاویر برای بندیطبقه کلی صحت و خطا ماتریس -4 جدول

 اراضی کاربری طبقات

  )%( بندیطبقه صحت  مرجع هایداده
 ضریب

 کاپا

 مرتع مسکونی کشاورزی
 فضای

 سبز

 شوره

 زار

 شن

 زار

 زمین

 مرطوب
  بایر

 دقت

 تولیدکننده

 دقت

 کاربر
 (K^) 

-طبقه اطالعات

 سال شده بندی
0331 

  011 2/91  1 1 1 1 1 1 1 2 کشاورزی

61/1 

  5/23 5/23  0 1 1 0 1 1 01 1 مسکونی
  0/10 0/31  1 9 1 01 1 011 1 05 مرتع

  011 011  1 1 1 1 1 1 1 1 سبز فضای
  9/61 66  9 00  99 1 0 1 1 زار شوره
  1/66 2/52  1 1 01 1 1 0 1 9 زار شن

  9/29 1/12  1 05 1 9 1 1 1 1 مرطوب زمین
  1/10 1/51  05 0 1 9 1 1 0 1 بایر

  6/19                                                                                                                        کل صحت

-طبقه اطالعات

 سال شده بندی
0111 

  3/16 2/52  1 1 0 1 1 0 1 01 کشاورزی

11/1 

  9/13 9/13  0 1 1 0 1 9 09 1 مسکونی
  5/21 9/31  1 5 9 1 1 099 0 5 مرتع

  011 011  1 1 1 1 0 1 1 1 سبز فضای
  15 15  0 1 1 02 1 1 0 1 زار شوره
  2/11 6/69  1 1 1 1 1 1 1 0 زار شن

  1/13 15  0 01 1 1 1 9 0 1 مرطوب زمین
  3/22 0/16  06 1 1 0 1 1 0 1 بایر

  3/29                                                                                                                       کل صحت

-طبقه اطالعات

 سال شده بندی
0102 

  6/20 0/26  1 0 0 0 1 0 1 90 کشاورزی

21/1 

  21 6/31  0 0 1 1 0 0 11 1 مسکونی
  6/22 0/36  0 1 9 1 1 011 1 1 مرتع

  011 51  1 1 1 1 0 1 1 1 سبز فضای
  9/20 9/11  0 9 1 06 1 1 0 1 زار شوره
  6/21 1/61  1 1 00 1 1 0 1 0 زار شن

  5/20 10  0 00 0 0 1 1 1 1 مرطوب زمین
  6/55 1/10  5 0 1 0 1 1 1 1 بایر

  6/21                                                                                                                     کل صحت
 است شده استفاده بندیطبقه صحت تعیین برای که است اراضی کاربری هر در تعلیمی هاینمونه نقاط تعداد جدول اعداد

 

 توافق و کاربر دقت تولیدکننده، دقت نمودار

 اراضی کاربری طبقات در بردارینمونه نقاط از درصدی

 مقدار بودن بیشتر که دهدمی نشان( 10 شکل) 7019 سال

 که است این معنی به مرتع و سبز فضای کاربری توافق

 دهش تولید هاینقشه در هاکاربری این در نمونه نقاط تعداد

 ترینبیش مرجع نقشۀ در کاربری همان نقاط تعداد با

 .دارد را همگنی



 119 / 1011/  1/ شماره  9ترویجی مدیریت اراضی/ جلد  -نشریه علمی

 

 
 2112 سال اراضی کاربری طبقات در برداری نمونه نقاط از درصدی توافق و کاربر دقت تولیدکننده، دقت نمودار -11 شکل

 

 گیرینتیجه

 کاربری تغییر روند کشف تحقیق این هدف

 بوشهر شهر در 7019 و 7000 ،1220 هایسال در اراضی

 وضعیت در اختالفات شناسایی فرآیند تغییرات پایش .بود

 مختلف هایزمان در آن مشاهده با پدیده یا ویژگی یک

 استفاده امکان دلیل به ایماهواره دور راه از سنجش .است

 برای مناسب رقومی فرمت یک تکراری، هایداده از

 ،کردن مرجع زمین صحیح هایروش و کامپیوتری پردازش

 زا نقشه تهیه و گیریاندازه تشخیص، برای منبع یک

 این در .است تغییرات پایش و اراضی کاربری الگوهای

 + ،TM لندست تصاویر زمانی هایسری از استفاده تحقیق

ETMو OLI دهدهننشان کاربری تغییرات گیریاندازه برای 

 کی حل برای جدید هایفناوری از استفاده مناسب کاربرد

 یشناسای .است محلی مقیاس در مهم محیطیزیست مشکل

 ندینچ از استفاده دور، از سنجش توسط تغییرات پایش و

 در داده رخ هایتفاوت ارزیابی برای را زمانی سری تصویر

 شرایط دلیل به که زمانی هایدوره در اراضی کاربری

 میدانی مطالعه امکان انسانی اقدامات و محیطی مختلف

 دهدمی نشان مطالعات نتایج. کنندمی فراهم را ندارد وجود

 برای ایماهواره دور راه از سنجش از موفق استفاده که

 از افیک درک به بستگی اراضی کاربری تغییر تشخیص

 روش و تصویربرداری هایسیستم انداز، چشم هایویژگی

 .دارد تحلیل هدف با رابطه در شده استفاده

 اراضی کاربری طبقه هشت مطالعه، این در

 تغییر هک داد نشان نتایج. گردید تهیه آنها نقشه و شناسایی

 وثریم طور به افتاده، اتفاق گذشته دهه سه طی که کاربری

 روند .ستا گذاشته تأثیر منطقه اراضی کاربری تغییرات بر

 مساحت که دهدمی نشان مطالعه دورة در کاربری تغییرات

 سطح و 12/30 درصد با هکتار 02/72 کشاورزی کاربری

 افزایش 32/18 درصد با هکتار 29/15 مسکونی کاربری

 درصد با هکتار 15/4 بایر اراضی مساحت .است داشته

 درصد با هکتار 88/11 شور اراضی ،-31/4 تغییرات

 -41/5 درصد با هکتار 71/5 زارهاشن و -11/17 تغییرات

 و کشاورزی کاربری سطح در افزایش. است داشته کاهش

 ایر،ب اراضی سطح از کهدرحالی بود، مالحظه قابل مسکونی

 .است شده کاسته زار شن و زارشوره

 رتصو به بوشهر شهر توسعۀ اینکه به توجه با

. ستا شده شهری رشد پراکندگی باعث و بوده غیرمتمرکز

 فقیا توسعه که دهدمی نشان اراضی کاربری تغییرات روند

 موجب شور و بایر اراضی در اخیر هایسال در بوشهر شهر

 جهت زیاد بسیار هایهزینه صرف و اراضی این انهدام

 اراضی این در هاشهرک احداث برای مناسب بستر ایجاد

 ،7019 و 7000 ،1220 زمانی بازة سه در. است شده

1 11 11 91 01 11 درصدی از نقاط نمونه برداری61
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 و یافتهافزایش شدهساخته محدودة کاربری مساحت

 رینتبیش. است شده کم شور اراضی و بایر اراضی مساحت

 ایهکاربری تبدیل زمانی، هایبازه تمام در انتقال احتمال

. است مسکونی اراضی به شور و مرطوب اراضی بایر،

 دورة سه برای اراضی کاربری تولیدی هاینقشه صحت

 8/94 و 2/93 ،8/23 ترتیب به 7019 و 7000 ،1220 مطالعه

 ندیبطبقه با چشمی تفسیر ادغام که دهدمی نشان درصد،

 ییراتتغ شناسایی برای ثرؤم روش یک تصاویر شدهنظارت

 تفسیر .است شهری هایمحیط در اراضی کاربری در

 لندست تصاویر بندیطبقه دقت افزایش در تنها نه تصویری

 اراضی یکاربر مکانی تغییرات تشخیص در بلکه بود، مفید

 به 7019 و 7000 ،1220 سال هاینقشه کاپا ضریب مفید

 .باشدمی 90/0 و 22/0 ،82/0 ترتیب

 

 وتشکر تقدیر

 اسالمی آزاد دانشگاه مالی حمایت از بدینوسیله

 در ،248548-7 کد با یتحقیق طرح تحت بوشهر واحد

 .داریم را قدردانی و تشکر کمال تحقیق این انجام
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Abstract 

The complicated relationship between land use (LU) and environmental factors 

influences human livelihood; hence, it is essential to monitor LU changes and to 

prepare pertinent maps due to their relevance to such vital fields as urban planning, 

climate change, and environmental monitoring. In this study, a supervised 

classification was applied to three Landsat images collected over time (1990, 2000, 

and 2018) in order to derive the data on land use changes in Bushehr region. The 

supervised classification results were further improved by employing image 

enhancement and classification accuracy of the Landsat images was enhanced by 

visual interpretation to enhance. Finally, eight LU categories were identified and 

mapped. It was found that land reclamation projects over the last three decades had 

had drastic effects on LU changes throughout the study area. Land use changes 

during the study period show increasing trends as evidenced by the 29.19 hectares 

of agricultural land with a rise of 30.19% and the 15.78 hectares of urban and rural 

residential land with a rise of 16.39%. In contrast, declines are observed in barren 

land covering 4.15 hectares with a change of -4.31%, salty land covering 11.66 

hectares with a negative change of -12.11, and sandy land covering 5.21 hectares 

with a change of -5.41. Hence, agricultural land area as well as urban and rural 

residential areas show significant increases whereas barren, salty, and sandy land 

areas show decreases. These changes in LU reflect regional policies and the 

dynamics of human impacts (agricultural and construction activities) on land use 

changes in the study region. Identifying the causes underlying these changes, the 

present article tries to formulate policy recommendations toward improved land use 

management. 
Keywords: Change trend, Multi-temporal assessment, Multispectral image, Remote sensing, GIS 
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