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چکیده
مناطق ساحلی به دلیل وفور امکانات بالقوه جهت توسعه از دیر باز مورد توجه نوع بشر می باشد و این را می توان دلیل تمرکز  75درصد از جمعیت
دنیا در شعاع  200کیلومتری سواحل دانست .نقشه های کاربری اراضی بیانگر نحوه استفاده انسان از زمین و محیط طبیعی است محیطی که با
توسعه علوم دچار تغییر می شود و از وضعیت اولیه خود خارج شده و امکان برگشت به حالت اولیه را برای آن غیر ممکن می کند اطالع از نسبت
کاربری های اراضی و نحوه تغییرات آن در گذر زمان یکی از مهمترین موارد در برنامه ریزی و مدیریت اراضی این نواحی می باشد با آگاهی از
نسبت تغییرات کاربری ها در گذر زمان می توان نحوه تغییرات در آینده را پیش بینی نمود و اقدامات پیشگیرانه و مقتضی را انجام داد .هدف از
این تحقیق آشکارسازی و پایش تغییرات کاربری اراضی نواحی ساحلی عسلویه با استفاده از تصاویر لندست در  2بازه زمانی  16ساله (-1984
 )2000-2016می باشد .نقشههای کاربری اراضی برای سالهای مورد نظر از تصاویر ماهواره لندست استخراج و با استفاده از نقشه های موجود
و همچنین تصاویر  google earthاصالح شدند و از طریق ماتریس خطا ،ضریب کاپا و دقت کلی صحت سنجی گردیدند که به ترتیب ضریب
کاپای (  0.8808 ،0.94و  )0.9517و دقت کلی (  %95.4952 ، 96.56%و  ) %93.5883برای هر یک از سالهای  2000 ،1984و  2016بدست
آمد .نتایج نشان می دهد که در مدت  32سال افزایش مساحت در واحد کاربری مناطق مسکونی ( 126.36کیلومتر مربع) و پوشش گیاهی (6.13
کیومتر مربع ) و کاهش مساحت در کالس کاربری نواحی بایر ( ) -125.37و محدوده آبی ( -7.15کیلومتر مربع ) رخ داده است .زمین های بایر
دارای بیشترین تغییرات و واحد مناطق مسکونی دارای بیشترین توسعه میباشد.
کلمات کلیدی :آشکارسازی تغییرات ،کاربری اراضی ،عسلویه ،طبقه بندی نظارت شده
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مقدمه:
بشر همواره به دنبال شناخت محیط اطراف و شناسایی منابع طبیعی موجود به منظور تامین نیازمندیهای خود
می باشد و تبدیل زمین های طبیعی مانند جنگل ها به سایر کاربری های بدین منظور از دیر باز معمول بوده
است که این عمل خسارات فراوانی را به منابع طبیعی کره زمین وارد کرده است  .آگاهی از انواع پوشش
سطح زمین و فعالیت های انسانی در قسمت های مختلف آن و به به بیان دیگر نحوه استفاده زمین به عنوان
اطالعات پایه برای برنامه ریزی های مختلف از اهمیت ویژه ای برخوردار است .نقشه هایی که نمایشگر
چنین فعالیت هایی در سطوح مختلف زمین باشد نقشه کاربری اراضی نامیده می شود .نقشه کاربری و پوشش
اراضی که در آن الگوی زمانی استفاده از زمین مشخص شده است برای برنامه ریزی های فعلی و آتی اراضی
شهر بسیار مهم است از طرفی نیز آشکار سازی و فرآیند تعیین تفاوت ها در وضعیت یا حالت یک شی یا
پدید ه با مشاهده آن در زمان های مختلف می باشد ( )14امروزه تغییرات کاربری اراضی بدون برنامه ریزی
به یک مشکل حاد تبدیل شده است و اکثر تغییرات کاربری اراضی بدون برنامه مدون و با توجه اندک به
اثرات زیست محیطی آن صورت می گیرد در سه دهه گذشته تغییرات کاربری اراضی در نواحی ساحلی
عسلویه با سرعت فزاینده و در بسیاری از جهات به صورت نامطلوب صورت پذیرفته است .از آنجایی هم
که این تغییرات در سطح وسیع و گسترده صورت می گیرد تکنولوژی سنجش از راه دور یک ابزار قدرتمند
و باارزش در ارزیابی تغییرات به دلیل پوشش مکرر و تکراری از سطح کره زمین میباشد
از طرفی نیز انتخاب روش و الگوریتم برای بازیابی و کشف تغییرات به دلیل تأثیر در نتیجه آشکارسازی،
اقدامی مهم و اساسی است ،زیرا که روش انتخاب شده جهت بازیابی و کشف تغییرات در نتایج به دست
آمده و تفسیر و تحلیل آنها تأثیر قابل مالحظه ای دارد )  .)4در این زمینه محققان بسیاری با استفاده از داده-
های تصاویر ماهوارهای ،روشهای متعدد و تجزیه و تحلیلهای مکانی مناسب در سیستم اطالعات
جغرافیایی به آشکارسازی تغییرات کاربری اراضی مناطق مختلف پرداخته اند از آن جمله میتوان به موارد
زیر اشاره کرد؛
(میر مسعود خیرخواه زرکش ،فرهاد حسین زاده آزاد ) 1395،با استفاده از تصاویر  TM ,و  ETMو  IRSبرای
دوره های زمانی  2002-1998-1990و  2007اقدام به آشکارسازی تغییرات کوهپایه های سبالن و شهر اردبیل
در مساحتی حدود  11000هکتار نموده است که نتایج آشکارسازی نشان می دهد که مقدار زیادی از اراضی
درجه  1کشاورزی اردبیل در نتیجه ساخت و سازهای بی رویه مسکونی ،اجرای برنامه های توسعه شهری و
انتقال پس آب های منابع خانگی و تشکیالت دولتی و غیر دولتی از بین رفته است( .علی مهدوی ،حسن فتحی
زاده و شعبان شتایی جویباری )1393،معتقد است تغییرات در کاربری اراضی در سطوح وسیع صورت می گیرد
لذا سنجش از راه دور را ابزار با ارزش و ضروری جهت پایش تغییرات میداند.در این پژوهش با استفاده از
تصاویر ماهواره لندست ) (TMسال  1988و  ETMسال  2007و با استفاده از  7الگوریتم مختلف اقدام به
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آشکارسازی تغییرات جنگلی حفاظت شده مانشت استان ایالم با مساحت  29141هکتار نموده است .جهت
ارزیابی دقت تکنیکهای آشکارسازی تغییرات پس از برداشت زمینی و بازدید میدانی و همچنین تصاویر
Google Earthبدست آمده از دقت کلی و ضریب کاپا استفاده شده است که از بین روش یاد شده روش
تفاضل با دقت  99.5و ضریب کاپای  98.2دارای بیشترین دقت بوده است( Amna Butt, Rabia .
) Shabbir, Sheikh Saeed Ahmad, Neelam Aziz ,2015با استفاده از روش طبقه بندی نظارت شده
و الگوریتم بیشترین شباهت در نرم افزار  ERDASاقدام به آشکارسازی تغییرات کاربری اراضی در حوزه آبریز
Simlyپاکستان نموده است که در این پروژه از تصاویر ماهواره ای چند طیفی لندست  5و اسپات  5در بازه
زمانی  1992تا  2012نموده است حوزه آبریز در  5کالس اصلی کشاورزی ،مناطق بایر/صخره  ،مناطق مسکونی،
پوشش گیاهی و آب طبقه بندی شده است .نقشه های کاربری ارضی و نقشههای پوششی در ArcGIS 10
تولید شد که نقشه تولید شده تغییر کالس کاربری قابل توجهی از پوشش گیاهی و آب به کشاورزی ،خاک
بایر و سنگ را که به ترتیب  % 38.2و  %74.3کاهش یافته است را نشان می دهد .این تحوالت در کاربری
اراضی تهدید بزرگی برای منابع آب سطحی ایجاد نموده است .از این رو ،حوزه آبریز منطقه به یک مدیریت
مناسب نیازمند است و یا این منابع به زودی از دست خواهند رفت و دیگر قادر به انجام نقش خود در توسعه
اقتصاد اجتماعی منطقه نخواهند بود.
در این تحقیق نیز سعی شده است با استفاده از تصاویر ماهواره لندست در دو بازه زمانی  16ساله نقشه کاربری
اراضی شهرستان عسلویه با استفاده از روش طبقه بندی نظارت شده تهیه و پایش تغییرات آن نیز با استفاده از
روش مقایسه پس از طبقه بندی بدست آید .برای تست دقت ننایج بدست آمده داده های طبقه بندی شده را
با واقعیت های زمینی ،تصاویر  Google earthو نقشه های موجود از منطقه و سایر خصوصیات مقایسه
شد .همچنین برای ارزیابی دقت طبقه بندی پارامتر های آماری ضریب کاپا ،دقت کلی و ماتریس خطای طبقه
بندی برای هر یک از نقشه های استخراج شده از تصاویر  LANDSATبه طور جداگانه در محیط نرم افزار
 Envi 5.3محاسبه گردید .و نتایج حاصله در نرم افزار  Arc Gis 10.3مورد پردازش قرار گرفت و
تغییرات بوجود آمده در طول  32سال در منطقه عسلویه محاسبه گردید.
مواد و روش ها:
منطقه مورد مطالعه:
شهرستان عسلویه یکی از شهرستانهای استان بوشهر در جنوب ایران است .مرکز این شهرستان بندر عسلویه
است و شامل  2بخش ،دو نقطه شهری و  4دهستان است .این شهرستان با انتزاع از شهرستان کنگان در
مجموع شامل  2بخش ،بخش مرکزی (با توابع دهستان عسلویه و دهستان اخند) و بخش چاهمبارک (با توابع
دهستان چاهمبارک و دهستان نایبند) می باشد که در  12دیماه  1391توسط هیئت وزیران از شهرستان
کنگان جدا و به عنوان یک شهرستان مستقل معرفی گردید .عسلویه در مختصات  27درجه و  16دقیقه تا 27
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درجه و  42دقیقه عرض شمالی و  52درجه و  27دقیقه تا  52درجه و  56دقیقه طول شرقی قرار گرفته است
 .شهرستان عسلویه در جنوبی ترین قسمت استان بوشهر و در همسایگی استان های فارس و هرمزگان جای
دارد .این شهرستان بین شهرستانهای جم و کنگان (شمال غرب) در استان بوشهر ،شهرستان های مهر و المرد
در استان فارس(شمال) و شهرستان پارسیان (شرق) قرار گرفته است و قسمت جنوبی آن به خلیج فارس ختم
می شود.
مساحت عنوان شده براساس تقسیمات کشوری برای شهرستان عسلویه مساحتی حدود  759/366814کیلومتر
مربع که  %3.33از وسعت استان بوشهر را به خود اختصاص داده است .البته منطقه مورد مطالعه در این
پژوهش ،با توجه به پیش روی خشکی در دریا در سالهای اخیر (جهت پایش تغییرات در طول  32سال
گذشته) برای آن مساحتی بالغ بر  799/039075کیلومرمربع در نظر گرفته شده است.جمعیت شهرستان
عسلویه  73958نفر می باشد.
بندر عسلویه تا پیش از استقرار منطقه ویژه اقتصادی انرژی پارس جنوبی روستایی بود که فعالیت های تجارت
دریایی ،ماهیگیری ،دامپروری و کشاورزی در آن انجام می شد و با موج ورود شرکتها ،مهندسین ،کارگران
مهاجر و دیگر کارکنان به منطقه ،زمینه گسترش بندر عسلویه تا تبدیل شدن به شهرستان فراهم شد.
جدول  : 1موقعیت جغرافیایی شهرستان عسلویه
شرح

مقیاس

مساحت شهرستان ( کیلومتر مربع )

759.366814

عرض جغرافیایی (درجه)

 27درجه و  16دقیقه تا  27درجه و  42دقیقه عرض شمالی

طول جغرافیایی (درجه)

 52درجه و  27دقیقه تا  52درجه و  56دقیقه طول شرقی

متوسط ارتفاع از سطح دریا ( متر)

736.5

فاصله از مرکز استان ( کیلومتر)

 287کیلومتر
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ماخذ :نگارنده
شکل  :1موقعیت و تقسیمات سیاسی شهرستان عسلویه
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روش تحقیق:
این تحقیق در وهله اول از نوع تحلیلی -توصیفی بوده که به بررسی پایش تغییرات منطقه ساحلی عسلویه با
تکیه بر اصول سنجش از دور و سیستم اطالعات جغرافیایی میپردازد .در تدوین این پژوهش از ترکیب
بررسیهای اسنادی -کتابخانهای ،مدلسازی ،آماری و نمونهبرداری در ارتباط با عوامل موثر بر تغییرات ساحل
و تصاویر ماهوارهای استفاده شد .برای اخذ تصاویر ماهواره ای عواملی نظیر زمان تصویر برداری و نوع
سنجنده مورد بررسی قرار گرفت .برای مبحث زمان اخذ تصویر به چند نکتهی زمان روزانهی گذر سنجنده،
بازه زمانی برای دوره های مورد بررسی و زمانی که پارامترهای اقلیمی در متعادلترین حالت خود باشند،
توجه شده است و در نهایت با تکنیک های سنجش از دور و سیستم اطالعات جغرافیایی تغییرات پایش
شدند.
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ماخذ :نگارنده
شکل  :2فلوچارت آشکارسازی تغییرات کاربری اراضی

کسب داده ها و پیش پردازش آنها:
در انتخاب تصویر مناسب جهت آشکارسازی تغییرات ،توجه به تغییرات فصلی و زمانی پدیدههای مورد مطالعه از
اهمیت فوقالعادهای برخوردار بوده و هدف از بررسی این موضوع انتخاب مناسبترین زمان برای اخذ تصویر است
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زیرا تصاویر انتخاب شده باید تا حد امکان برای زمانی اخذ شوند که محیط طبیعی در پایدارترین حالت ممکن باشد
بهعبارتدیگر تغییرات محیطی در لحظه عبور سنجده حداقل باشد .با بررسیهای به عمل آمده بهترین زمان مناسب
برای تهیه نقشه کاربری زمان اوج پوشش گیاهی و یا "تابستان زراعی" در منطقه مورد نظر است .برای رسیدن به
این هدف میبایست از شاخص های گیاهی مانند  NDVIکه توسط تصاویر ماهواره تولید میشوند استفاده نمود.
که با توجه به شرایط الزم ( زمان عبور ماهواره از منطقه ،تصاویر موجود ،کیفیت تصاویر از نظر عدم وجود پوشش
ابر و گرد و غبار و  )...نزدیک ترین تصویر از نظر زمانی به محدوده زمانی مورد نظر انتخاب گردید .در این تحقیق
از محصوالت  NDVIسنجنده  MODISبرای تعیین بهترین زمان برای تهیه نقشه کاربری اراضی در نرم افزار
 ARCGISمورد استفاده قرار گرفت که البته با توجه به وجود پدیده گرد و غبار شدید ( )Hazeدر محدوده مورد
مطالعه و تاثیرات زیاد آن بر روی تصویر ،نزدیکترین تصویر (بدون گرد و غبار) به تاریخی که تصویر باالترین
 NDVIرا داشته است ،انتخاب گردید.
تصاویر ماهواره  ، Landsatسالهای  2000 ، 1984و  2016از سایت سازمان فضایی آمریکا ،آمار جمعیتی از مرکز
آمار ایران ،اطالعات هواشناسی و اقلیم از وزارت نیرو و سازمان هواشناسی کل کشور و سایت هواشناسی استان
بوشهر اخذ و بکارگیری شد .بعد از اخذ تصاویر مورد نظر جهت پردازش آنها میبایست تمامی باندهای تصویر
ماهواره ای منطقه به صورت یک الیه واحد ( )LAYER STACKINGتبدیل شوند و سپس مراحل بعدی
عملیات بر روی آنها اعمال گردد .البته نکته مورد توجه در این بخش استفاده یا عدم استفاده از باندهای
 THERMALمی باشد.
در مرحله بعدی تصحیحات هندسی ،رادیومتریک و اتمسفری بروی تصویر اعمال گردید ( )5بطور کلی هدف از
تصحیح هندسی یک تصویر ،انطباق مختصات تصویر با یکی از سیستم های مختصات بین المللی میباشد .در این
صورت تصویر تصحیح شده به نقشه های نظیر انطباق می یابد ،به عبارت دیگر هر نقطه از تصویر ،مختصات
جغرافیایی نقطه مورد نظر را روی نقشه خواهد داشت که با روی هم انداختن الیههای وکتور بر روی تصویر،
مشاهده شد که تصویر نسبت به زون منطقه ( )UTM zone 39Nزمین مرجع میباشد و نیازی به تصحیح هندسی
آن نیست.
تصحیحات رادیومتریکی شامل آن دسته از تصحیحات میباشند که تنها روی درجه خاکستری تکتک پیکسلهای
تصویر اعمال میشوند با توجه به نوع دادهها و هدف تحقیق حاضر ،دو سری از این تصحیحات شامل الف) تبدیل
DNهای تصویر به مقادیر بازتاب و ب) تصحیح اتمسفری ،بر روی تصاویر اعمال شدند.
تهیه نمونه های آموزشی:
در طبقهبندی تصاویر ماهوارهای ،بهمنظور استخراج نقشههای پوشش/کاربری اراضی پس از تعیین کالسهای
مربوطه ،اقدام به جمعآوری نمونههای آموزشی ،طی دو مرحله (قبل و بعد از طبقهبندی) میگردد.
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جهت تفکیک کالسها نمونههایی از انواع پوششها و کاربری های مختلف جهت معرفی به مدل انتخاب می شوند.
تعداد نمونه های آموزشی و روش مورد استفاده در انتخاب نمونه ها ،دو پارامتری هستند که در اجرای طبقه بندی
مؤثر هستند .اطمینان از اینکه یک کالس تعریف شده در مجموعه نمونه های آموزشی قابل دسترس باشد ،بسیار
مهم است (Jensen,1996).یکی از موارد بااهمیت دیگر در مرحله نمونهبرداری ،تعداد نمونهها میباشد ،که بهترین
حالت زمانی است که تعداد نمونههای آموزشی برای هر کالس ،بین  10Nتا  N( 100Nتعداد باندهای مورداستفاده
در طبقهبندی است) باشد (.)Lillesand, et.al, 2001بسیاری از تحقیقات نشان میدهند که تعداد نمونه ها و
دقت ،باهم در ارتباط هستند و افزایش تعداد نمونه ها تا جایی که به یک سطح اشباع برسد ،باعث افزایش دقت
شده و ازآنجا به بعد افزایش نمونه های آموزشی تأثیر کمی بر دقت روش طبقه بندی دارد . (Foody and
) Arora ,1997در برداشت نمونههای آموزشی همچنین باید سعی شود که نمونههای آموزشی از پراکنش مناسبی
در سطح تصویر برخوردار باشند؛ چرا که موقعیت و پراکندگی مناطق آموزشی در سرتاسر تصویر ،شانس اینکه این
مناطق ،نمایانگر کل تغییرات پدیدههای زمینی باشد را افزایش خواهد داد ( ) Lillesand, etبرای جمعآوری
نمونههای آموزشی ،از روشهای و شیوههای متعددی استفاده شد که عبارتاند از:
 -1استفاده از تصاویر رنگی کاذب :به کمک فاکتور شاخص مطلوب مربوط به ترکیبهای باندهای تصاویر
مورداستفاده ،ترکیبات رنگی مناسب ،جهت بررسی کالسهای اطالعاتی و جمعآوری برخی نمونههای تعلیمی ،تهیه
شدند-2 .استفاده از تصاویر طبقهبندیشده به طریق نظارتنشده :برای این منظور به روش سعی و خطا و دفعات
فراوان  ،تصاویر بهصورت نظارتنشده طبقهبندی شدند و به کمک آنها اطالعات ارزشمندی در کالسهای طیفی
و واحدهای فتومورفیک منطقه حاصل شد -3.استفاده از تصاویر  -3 Google Earthاستفاده از برداشت های
زمینی با -4 GPSاستفاده از نقشههای پایه :شامل نقشههای توپوگرافی به مقیاس  1/50000و نقشههای زمینشناسی
به مقیاس 1/250000مربوط به منطقه مورد مطالعه ،که در این حالت با لینک کردن جغرافیایی تصویر و نقشههای
مربوطه در محیط  ،ENVIضمن شناسایی هرچه بهتر منطقه ،تعدادی از نمونههای آموزشی مربوطه نیز جمعآوری
گردیدند  -5گفتوگو با افراد محقق آشنا با منطقه موردمطالعه و سایر متخصصین  -6استفاده از منابع و مدارک
موجود :همچون مقاالت و پایاننامههای مربوطه
تهیه نقشه کاربری اراضی:
طبقهبندی تصویر:
به منظور مطالعه دینامیک کاربری اراضی الزم است نقشه هایی داشته باشیم که وضعیت کاربری اراضی در زمان-
های مختلف را انعکاس دهد) )13با توجه به هدف اصلی تکنولوژی سنجش از دور که شناسایی و تفکیک پدیده
های زمینی و قرار دادن آنها در گروهها یا طبقات مشخص است ،طبقه بندی تصاویر ماهوارهای را می توان به
عنوان مهم ترین بخش تفسیر اطالعات ماهواره ای به شمار آورد )12( .طبقه بندی تصاویر به عنوان اصلی ترین
مرحله پردازش تصاویر محسوب می شود که بدین روش امکان تبدیل فضای تصویر ( بازتابش های ثبت شده در
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باندهای مختلف ) به فضای واقعی ( نقشههای پوشش زمین و کاربری اراضی ) ممکن میشود .اصو ًال طبقه بندی
فرآیند دسته بندی پیکسلها در تعداد مشخصی از دستهبندی براساس ارزشهای بازتابشی ضبط شده در فضای هر
تصویر ماهواره ای است)9( .نخستین گام طبقه بندی محاسبه احتمال ) P(x│wاز تابع چگالی نرمال چند متغیره
 nبعدی رابطه زیر استفاده می گردد :

در این رابطه  miبردار میانگین ∑i ،ماتریس کواریانس داده های کالس  wiمی باشند f .تعداد باند ها و
عالمت │ │ نماد دترمینال است .میانگین و واریانس بر اساس پیکسل های معلوم هر کالس که در مرحله
تمرینی مشخص میشوند ،انجام می پذیرد) 9 ( .
مراحل کلی طبقه بندی تصویر شامل؛ تعیین یک سیستم طبقه بندی مناسب ،پردازش انتخاب نمونههای آموزشی(که
در مرحله قبل انجام شده است)  ،انتخاب مناسب روشهای طبقه بندی و پردازش پس از طبقهبندی و ارزیابی
دقت و صحت است.
روش طبقهبندی نظارت شده:
در این روش طبقه بندی عالوه بر تصاویر ورودی نیاز به یک سری اطالعات خارجی در باره منطقه و
کالسهای مورد نظر دارد و دخالت عامل انسانی در آنها یک امر اجتناب ناپذیر است معمو ًال این اطالعات
جانبی به صورت یک سری پیکسل معلوم برای هر کالس میباشد که به الگوریتم معرفی میشوند الگوریتم
طبقه بندی با استفاده از این پیکسل های معلوم در مورد بقیه پیکسل های تصویر تصمیم گیری می کند .پیکسل
معلوم (منتسب به یک کالس مشخص در منطقه) از طریق بازدید زمینی ،نقشه های موجود یا مدارک و
اطالعات دیگر درباره منطقه تعیین میشوند .هر طبقه بندی کننده کالسی را به پیکسل مجهول نسبت میدهد
که بیشترین گمان برای تعلق پیکسل به آن کالس وجود داشته باشد طبقه بندی های نظارت شده معمو ًال به
دنبال وجه تشابهی با پیکسل مجهول و پیکسلهای معلوم هر کالس می گردند در واقع پیکسل های معلوم
برای هر کالس نمونهای از آن کالس می باشند که خصوصیات آن را بازگو می کنند )9(.پیکسل هایی هم که
به هیچ یک از کالس ها تعلق نداشته باشند به صورت طبقه بندی نشده باقی خواهند ماند.
دادههای کاربری اراضی در این تحقیق طی سه مرحله از تصاویر ماهواره لندست و سنجنده های ، TM،
 ETMو  OLIبدست آمد .دادههای اخذ شده در نرم افزار  ENVI 5.3تصحیح هندسی ،اتمسفری و پیش
پردازش های اولیه الزم روی آنها انجام گردید و در همین نرمافزار طبقهبندی گردیدند .نرم افزار  Enviبا
الگوریتم  Maximum Liklihoodیا روش بیشترین شباهت ( با استفاده از میانگین و ماتریس کواریانس
) تحلیل بهتر و دقیقتری از داده های تصاویر بدست داد و در نهایت چهار نوع کاربری شامل :مناطق
مسکونی ،مناطق بایر ،پوشش گیاهی و سطوح آبی با استفاده از نقاط کنترل زمینی و تصاویر حاصل از

فصلنامه جغرافیایی سرزمین ،علمی – پژوهشی ،سال نوزدهم شماره  ،73بهار 1401

 Google earthصحت سنجی و نتایج حاصله جهت انجام پردازش های الزم به نرم افزار Arc 10.3
منتقل گردید .صحت سنجی نتایج حاصله از طبقه بندی با برآورد خطای آنها ،به روشهای متداولی مانند
برآورد ماتریس خطا و تخمین ضریب کاپا و دقت کلی میسر است .در ماتریس خطا (  ،)Error Matriفایل
نمونه برداری متشکل از ارزشهای تمام پیکسلهای کالسهای تعریف شده ،با تصویر طبقه بندی شده
حاصل از همان فایل استفاده شده تالقی داده میشود.به عبارتی ،این ماتریس نتایج کالسهای موضوعی
حاصله را با نمونه های مشاهداتی مقایسه میکند و تک تک پیکسلهای نمونه برداری شده با کالسهای
طبقه بندی تالقی مییابند و امکان بررسی صحت طبقه بندی فراهم میگردد )10(.در واقع Confusion
 matrixحاصل مقایسه پیکسل به پیکسل ،پیکسل های معلوم (در واقعیت زمینی) با پیکسل های متناطر
در نتایج طبقه بندی است()15
دقت کلی میانگینی از دقت طبقه بندی است که با تقسیم مجموع نتایج صحیح (مجموع اعداد روی قطر
ماتریس) بر مجموع پیکسل های معلوم و نمونه های ارزیابی شده به دست می آید.

ضریب کاپا دقت طبقه بندی را نسبت به حالتی که یک تصویر کامال به صورت تصادفی طبقه بندی می شود
به دست می آید .ضریب کاپا ،معیاری برای ارزیابی صحت درونی داده است و زمانی که متغیرها به صورت
دودویی با دو ماتریس برای تعیین یک شاخص به کار میرود مقادیر تصادفی را در ارزیابی توافق از
محاسبات خارج میکند و به همین دلیل نسبت به ضریب درصد توافق از اعتبار بیشتری برخوردار است.
چنانچه صحت کلی در نقشه های تولید شده بیش از  70درصد باشد صحت نقشه های تولیدی قابل اعتماد
است.( Chuanga,2011).
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شکل  : 2نقشه حاصل از طبقه بندی نظارت شده سنجنده  TMسال  1984محدوده مورد مطالعه
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شکل : 3نقشه حاصل از طبقه بندی نظارت شده سنجنده  ETMسال  2000محدوده مورد مطالعه
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شکل  :4نقشه حاصل از طبقه بندی نظارت شده سنجنده  OLIسال  2016محدوده مورد مطالعه

جدول  : 2ماتریس خطای نقشه کاربری اراضی سال 1984
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1401  بهار،73  سال نوزدهم شماره، علمی – پژوهشی،فصلنامه جغرافیایی سرزمین
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آشکارسازی تغییرات ،فرایند تعیین تفاوت ها در وضعیت یا حالت یک شئ یا پدیده با مشاهده آن در
زمانهای مختلف می باشد ( .)Singh,1989نتایج طبقه بندی سال پایه و سال هدف در نرم افزار ENVI
یا  ARCبا هم همراه با داده های تعلیمی به نرم افزار معرفی شدند .تاکنون روشهای مختلفی از الگوریتم
های دیجیتالی برای آشکارسازی تغییرات کاربری اراضی از دادههای سنجش از دور ایجاد شده اند .با
وجود این دامنه گسترده ،روشها به طور اساسی در دو طبقه وسیع خالصه می شوند ،آنهایی که
آشکارسازی تغییرات را انجام می دهند و سپس طبقات را مشخص میکنند (پیش طبقه بندی) و آنهایی
که اول طبقات را مشخص میکنند و سپس آشکارسازی تغییرات را انجام میدهند مانند مقایسه پس از
طبقه بندی .در رویکرد پیش طبقه بندی ،روشهایی از قبیل تفاضل تصویر( ،)16نسبت باندی(  ، )4آنالیز
تغییر بردار ( )6طبقه بندی چند زمانی مستقیم ،تفاضل شاخص پوشش گیاهی ( )17و آنالیز مولفه های
اصلی )  (7توسعه داده شده اند .فرض اساسی در این روشها این است که تغییرات کاربری زمین ،در
نتیجه تفاوت های مقادیر بازتاب پیکسل ها بین تاریخهای مورد نظر است  .با این حال ،در حالی که این
روشها در مکانیابی تغییر کارا هستند ،اما نمیتوانند ماهیت تغییر را شناسایی کنند(  . )18در حالت
عکس ،مقایسات پس طبقهبندی ،تغییرات زمانی را به طور مستقلی بین داده های پوشش اراضی طبقه
بندی شده بررسی میکنند )4 ( .با وجود مشکالت مربوط به مقایسه های پس طبقه بندی ،از این روش
برای پایش تغییرات کاربری اراضی و به طور گسترده برای شناسایی تغییرات کاربری زمین به ویژه در
محیط های شهری استفاده می شود)  )8یکی از روشهای آشکارسازی پس از طبقه بندی ،جدول بندی
افقی است که در این مطالعه به منظور آشکارسازی و ارزیابی تغییرات کاربری اراضی از این روش
استفاده شده است.
جدول : 5تغییرات کاربری بین سال های  1984و  2000بر حسب پیکسل
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جدول  : 7تغییرات بین سال های 2000 ،1984و  2016بر حسب کیلومتر مربع
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شکل  :5تغییرات بین سالهای  2000 ،1984و  2016بر حسب کیلومتر مربع
نتیجه گیری:
در ایننن تحقیننق بننه منظننور تهیننه نقشننه هننای کنناربری اراضننی از طبقننه بننندی نظننارت
شننده و جهننت آشننکار سننازی تغییننرات از روش جنندول بننندی افقننی اسننتفاده شنند .در
اینننن پنننروژه بنننا اسنننتفاده از تصننناویر مننناهواره لندسنننت در دو دوره  16سننناله (-1984
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 )2000و ()2016-2000بنننه عننننوان سنننال پاینننه و سنننال هننندف نقشنننه کننناربری اراضنننی
منطقنننه منننورد مطالعنننه تهینننه گردیننند کنننه نتنننایج حاصنننل از طبقنننهبنننندی تصننناویر بنننین 4
کنننالس منننناطق بنننایر ،منننناطق مسنننکونی ،محننندوده آبنننی و منننناطق دارای پوشنننش گیننناهی
در جدول (شماره  ) 7نمایش داده شده است.
در  16سال اول بیشترین مساحت مربوط به مناطق بایر( )651.89و کمترین مساحت مربوط به مناطق
مسکونی ( )3.30بوده است.افزایش مساحت مربوط به مناطق مسکونی و کاهش مساحت مربوط به
مناطق بایر ( )-66.06و پوشش گیاهی ( )-4.86میباشد.
بیشترین تغییرات نیز مربوط به مناطق بایر و مسکونی بوده است با این تفاوت که منطقه بایر بیشترین
کاهش مساحت ( )-66.06و منطقه مسکونی باالترین افزایش مساحت( )70.67را داشته است .در این
دوره کالس آب با  98درصد بیشترین پایداری کالس را داشته است و کالس مسکونی تنها  16درصد
از اراضی و واحدهای سال  1984را در خود حفظ کرده است و در واقع دارای بیشترین تغییرات بوده
است .کمترین تغییرات نیز مربوط به کالس آب بوده است.
در  16سال دوم افزایش مساحت مربوط به مناطق مسکونی ( )55.69و پوشش گیاهی( )10.99و کاهش
مساحت مربوط به مناطق بایر ( )-59.31و محدوده آبی ( )-7.38می باشد .با توجه به تفاضل سطوح
واحدهای کاربری در منطقه مورد مطالعه براساس نتایج بدست آمده در دوره  32ساله بیشترین کاهش
مساحت مربوط به مناطق بایر ( )-125.37و بیشترین افزایش مساحت نیز مربوط به مناطق مسکونی
( )126.36+بوده است.
نتایج بدست آمده در هریک از جداول فوق نشان دهنده تغییرات کاربری اراضی در هر یک از کالس
ها در سال هدف نسبت به سال پایه می باشد .در سال  2016کالس آب همچنان با  98درصد بیشترین
پایداری کالس را داشته است و کالس مسکونی با  42.43درصد افزایش محدوده دارای بیشترین تغییرات
و رشد بوده است و زمین های بایر با  -11درصد تغییرات بیشترین کاهش محدوده را داشته است.
آنچه به عنوان تغییر قابل توجه دوره اول را نسبت به دوره دوم متمایز نموده است استحصال دریا و
کاهش محدوده آبی منطقه مورد نظر و تبدیل آن به خشکی و محدوده مسکونی بوده است .ایجاد بنادر
و اسکله ها در نواحی ساحلی مهمترین عامل پیشروی خشکی در دریا در نواحی ساحلی عسلویه می
باشد.
در دوره  16سال اول محدوده مطالعه شده تغییرات دارای روندی تند بوده و این تغییرات تقریباً با همان روند
در دوره دوم نیز ادامه یافته است .این تفاوت که روند تبدیل کالس آب به مسکونی و استحصال آب به
خشکی ( -7.38کیلومتر مربع) نیز به تبدیل کالس ها اضافه شده است.
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بیشترین تبدیل کالس ها و تغییرات از زمین ه ای بایر و کشاورزی به مناطق ساخته شده شامل پاالیشگاهها،
اسکله ها ،خانههای مسکونی ،فرودگاهها ،راهها و ...می باشد .به طور کلی می توان گفت در یک دوره 32
ساله از سال  1984تا  2016ساخت و سازها و تغییرات بدون برنامهریزی متوازن ،مدون و بدون در نظر
گرفتن آسیب های زیست محیطی در منطقه مورد مطالعه ادامه داشته است و طرح هایی چون مدیریت
یکپارچه مناطق ساحلی که یک استراتژی هماهنگ برای تخصیص منابع طبیعی ،اجتماعی ،فرهنگی و نهادی
است تا اهداف چندگانه حفاظت و توسعه پایدار مناطق ساحلی را ایجاد نماید (  )1993Sorensen,به نظر
میرسد اتخاذ نشده است .شناخت روند حاکم بر نواسانات و تغییرات نواحی ساحلی از مهمترین پارامترهای
مورد نیاز مدیریت نواحی است و اجرای  ICZMمستلزم شناخت نوع رژیم تغییرات نواحی و خطوط ساحلی
و نرخ آن می باشد تا با اعمال روش های حفاظت نواحی ساحلی عالوه بر حفظ منابع طبیعی ،تاسیسات و
ابنیه ساحلی را از تخریب و ناپایداری حفاظت کرده و توسعه پایدار این نواحی را تضمین نمود.
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