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  چكيده
هكتار) با استفاده از  29/2545481تحقيق حاضر با هدف بررسي تغييرات كاربري اراضي سواحل استان بوشهر (

انجام شد. نتايج  GISدر محيط  1390و  1384، 1379، 1367اي سالهاي  هاي ماهواره بندي متقاطع و داده تحليل طبقه
هكتار  20807سال اخير،  23كه در  شده، بطوريي ساحلي دچار تغييرات چشمگيري  نشان داد پوشش سرزمين منطقه

هكتار از  67890هكتار از اراضي كشاورزي به كاربري مسكوني تبديل شده است. همچنين  3724از اراضي باز و 
اند. نتايج بررسي نمايه توافق كاپا نيز  ها نيز متحمل تغييرات شده اراضي كشاورزي به اراضي باز تبديل و ديگر كاربري

 9506/0كمترين تغييرات ( 1367-1379) و بين KIA: 9212/0بيشترين تغييرات ( 1384-1390د كه بين نشان دا
:KIAطور كلي نتايج تحقيق بيانگر تغييرات نامتعادل پوشش سرزمين در سواحل استان بوشهر  ) رخ داده است. به

اراضي كشاورزي مهمترين  است و كاهش اراضي كشاورزي در جهت افزايش اراضي مسكوني و همچنين رها كردن
زيستي و اجتماعي آينده مناطق آيند. بنابراين در صورت ادامه روند كنوني تخريب، مشكالت محيط شمار مي به هاآن

  ساحلي استان بوشهر را تهديد خواهد كرد.

  .آشكارسازي تغييرات، پوشش سرزمين، سنجش از دور، نمايه توافق كاپا، سواحل بوشهر :كلمات كليدي
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  مقدمه. 1

با  دريا و خشكي بوم زيست دو تالقي محل ساحلي ي ناحيه
 با انتقالي ي ناحيه كه است مستقل زيستي و فيزيكي مختصات

 كشوري توان مي را ايرانسازد.  مي را مشخص موقعيت جغرافيايي

 كل درصد 30 از بيش )، زيراKetchum, 1972ناميد ( ساحلي نسبتاً

 پور و همكاران، اند (شريفي تشكيل داده ساحلي مناطق را آن مرزهاي

ديگر، مناطق ساحلي نواحي پويايي از عملكرد   ). از سوي1387
متقابل زمين، آب و اتمسفر هستند، كه در عين حال تحت تاثير 

 ,.Beatley et alتغييرات دائم طبيعي و دستكاري انسان قرار دارند (

اجتماعي، سياسي و  ،سواحل هر كشور از نظر اقتصادي). 2002
امروزه، اهميت پتانسيل عظيم  .حتي نظامي اهميت خاصي دارند
نقل، انرژي، تأمين آب و غذا،  سواحل و درياها مانند حمل و

يده نيست و خط ساحل پوش يو نظاير آن بر كس گردشگري
اي برخوردار است. عنوان مرز خشكي و دريا از جايگاه ويژه به

كيلومتر خط ساحلي در شمال  5000كشور ما نيز با وجود بيش از 
  برخوردار است.  ويژگيو جنوب كشور از اين 

هايي كه مناطق ساحلي به هر حال به رغم اهميت و استفاده
ي را به اين مناطق وارد كرده هايداشته است، بشر همواره آسيب

كه تخريب پوشش گياهي باعث افزايش فرسايش  طوري است، به
در مناطق مجاور شده و در نتيجه مشكالت زيادي (از جمله: 

وجود  ها و آسيب به موجودات زنده) را بهگرفتگي لنگرگاهرسوب
 هايتوانايي مشاركت در مديريت زون GISكه  آورده است. در حالي

طرق بسيار مختلف داراست. همچنين همراهي هرا بساحلي 
و پردازش تصوير جهت  (RS)هاي سنجش از دور  تكنيك

مشاهده تغييرات در اراضي ساحلي مفيد است. بنابراين 
هاي  آشكارسازي تغييرات كاربري اراضي با استفاده از داده

تواند شناخت مناسبي از  مي GISسنجش از دور در محيط 
 هايكاربري اراضي ارائه و در مديريت آن راهكار چگونگي تغييرات

 ,.Bakr et al., 2010; Mendoza et alمناسبي را فراهم كند (

) استفاده از تكنيك سنجش 1398پناه (). قزلسفلي و علوي2011
كار  از دور را جهت بررسي تغييرات و مديريت مناطق ساحلي به

بردند و استفاده از سنجش از دور را براي اين منظور توصيه 
) به بررسي تغييرات كاربري اراضي 1389كردند. نعيمي نظام آباد (

منطقه ساحلي عسلويه با استفاده از تكنيك سنجش از دور 
پرداختند و بيان داشتند كه طي دوره مورد مطالعه در اراضي اين 

وجود آمده است. درباره اراضي غير  منطقه تغييرات زيادي به

ساحلي كشور نيز تحقيقاتي انجام شده از جمله: روند تغييرات 
كاربري اراضي محدوده شهر اصفهان با استفاده از تكنيك 

توسط  1377تا  1366 هاي آشكارسازي برداري تغييرات طي سال
 3360) انجام شد. نتايج نشان داد طي اين دوره 1388سفيانيان (

 1340اند كه از اين ميزان  هكتار از اراضي تغيير كاربري يافته
اند.  هكتار كه جز كاربري كشاورزي بوده به شهر تبديل شده

) با استفاده از تكنيك 1390جورابيان شوشتري و همكاران (
اطع به برررسي تغييرات حوزه آبخيز نكا پرداختند بندي متقجدول

نشان داد كه اراضي جنگلي كاهش قابل توجهي را  آن هاو نتايج 
) نيز بيان داشتند كه 1387اند. سلمان ماهيني و همكاران (داشته

اراضي شهر گرگان تغييرات قابل توجهي داشته است و روند 
  ست.تغييرات در جهت كاهش پوشش درختي در منطقه ا

در خارج از كشور نيز تغييرات اراضي ساحلي و غيرساحلي 
با استفاده از تكنيك سنجش از دور انجام شده است. 

به بررسي تغييرات and Rafter (2006)   Haackكه طوري به
كاربري اراضي كاتماندوي نپال پرداختند و بيان داشتند كه 

  et al., (2011)تغييرات در جهت افزايش اراضي شهري است.
Abd El-Kawy  به آشكارسازي تغييرات كاربري اراضي در غرب

مبين تغييرات  آن هادلتاي رود نيل در مصر پرداختند و نتايج 
پايش  and Tateishi (2007) Shalabyاراضي اين منطقه بود.

تغييرات كاربري اراضي در منطقه ساحلي شمال غربي مصر را 
بندي ز تكنيك جدولبررسي و ا 2001و  1987طي دوره زماني 

هاي كاربري اراضي و تغييرات استفاده متقاطع براي توليد نقشه
كردند و بيان داشتند كه طي دوره مورد مطالعه تغييرات زيادي در 

ي گردشگري در منطقه  هاي توسعهنتيجه كشاورزي و پروژه
بندي  نيز تحليل طبقه Coppin et al., (2004)وجود آمده است. ِ به

ندي متقاطع را روش مناسبي براي آشكارسازي ب و جدول
  تغيييرات عنوان كردند. 

هاي متفاوتي مانند مقايسه بصري،  هاي اخير از تكنيكدر سال
مقايسه سلول با سلول، مقايسه بر مبناي قوانين محاسبه مجموعه 
فازي، مقايسه بر مبناي تطبيق الگوي فازي سلسله مراتبي، مقايسه 

هاي كيفي نقشه جهت تعيين تغييرات نقشههاي بر مبناي آماره
بندي بندي و طبقهكاربري اراضي استفاده شده است. روش جدول

متقاطع بر مبناي مقايسه سلول با سلول، روش متداول و مناسبي 
بوشهر استان دهد. از طرفي را ارائه مي بوده و نتايج قابل قبولي

يم بندي باريك و بلندي است كه بيشتر وسعت آن از نظر تقس
و با  هاي ساحلي جنوب ايران قرار گرفته است طبيعي در دشت
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داشتن منابع انرژي (نفت، گاز و انرژي اتمي)، شرايط مناسب 
هاي گردشگري از لحاظ سياسي، صيد و صيادي و جاذبه

اي  العاده اقتصادي، اجتماعي و گردشگري داراي اهميت فوق
اي به ين منطقهاست. بنابراين مديريت كاربري اراضي در چن

هاي دقيقي نياز دارد. در همين راستا تكنيك  مطالعه و ارزيابي
تواند با صرف  اي مي سنجش از دور با استفاده از تصاوير ماهواره

وقت و هزينه كمي اطالعات مناسبي از مديريت گذسته و كنوني 
كارهاي مديريتي مناسب را براي آينده كاربري  ارائه داده و راه

همين منظور پژوهش حاضر با هدف  قه ارائه دهد. بهاراضي منط
بررسي چگونگي تغييرات پوشش سرزمين سواحل استان بوشهر 

بندي و  ) با استفاده از تحليل طبقه1990-2011طي دو دهه اخير (
انجام گرفته و همچنين نمايه  GISبندي متقاطع در محيط  جدول

قشه پوشش دهنده درجه تشابه بين دو نتوافق كاپا كه نشان
  باشد محاسبه شد. سرزمين مي

  ها روش و مواد. 2

  . منطقه مورد مطالعه2-1

كيلومتر مربع در جنوب غربي  27653استان بوشهر با وسعت 
ايران و حاشيه خليج فارس قرار دارد. اين استان از شمال به 
خوزستان و كهكيلويه و بويراحمد، از جنوب شرقي به استان 

 49/744فارس و از جنوب و غرب با طول هرمزگان، از شرق به 
پور و  شود (شريفي كيلومتر مرز آبي به خليج فارس محدود مي

  ).1387همكاران، 

  
  اي استفاده شده هاي تصاوير ماهواره ي مورد مطالعه و فريم موقعيت منطقه :1شكل 

مختصات جغرافيايي مناطقي كه مورد مطالعه قرار گرفتند 
 21دقيقه و  7درجه و  53ثانيه تا  49و  دقيقه 7درجه و  50شامل 

درجه و  29ثانيه تا  49دقيقه و  7درجه و  27ثانيه طول شرقي و 
  ).1ثانيه عرض شمالي بود (شكل  60دقيقه و  29

  روش كار .2-2

  
  شناسينمودار جرياني روش :2شكل 

هاي سنجش از دور شامل تصاوير  در تحقيق حاضر از داده
، 1367هاي  سال Landsatماهواره  +ETMو  TMهاي  سنجنده

هاي رقومي  ) و نقشه2در شكل 1(مرحله  1390و  1384، 1379
سازمان نقشه برداري كشور استفاده شد. با توجه به  1:25000

هاي كيفي پوشش سرزمين در تحقيق حاضر و  ماهيت بررسي داده
ترين  ي كوتاه، نزديكĤن هاعدم تغيير پوشش سرزمين در زم

هاي زماني مورد نظر انتخاب شده و  شت شده به دورهتصاوير بردا
  ).1مورد استفاده قرار گرفتند (جدول 



  فرد و همكاران / كاربرد نمايه توافق كاپا در پايش تغييرات پوشش سرزمين سواحل استان بوشهر...غالمعلي

66 

  هاي استفاده شده در تحقيق : شماره گذر، رديف و تاريخ فريم1جدول 
 شماره فريم تاريخ ميالدي تاريخ شمسي دوره زماني

1367 

10/06/1367 01/09/1990 40/164
21/07/1367 13/10/1990 41/162
22/01/1366 11/04/1987 40/163
22/01/1366 11/04/1987 41/163

1379 

11/01/1380 31/03/2001 40/164
27/01/1379 15/04/2000 41/162
03/02/1379 22/04/2000 40/163
03/02/1379 22/04/2000 41/163

1384 

06/01/1384 26/03/2005 40/164
08/12/1384 27/02/2006 41/162
14/02/1383 03/05/2004 40/163
15/12/1384 06/03/2006 41/163

1390 

08/02/1390 28/04/2011  40/164
14/06/1390 05/09/2011 41/162
21/06/1390 12/09/2011 40/163
21/06/1390 12/09/2011 41/163

 ها پردازش داده عمليات پيش .1- 2-2

 Geometric(هندسي  تصحيح مرحله اي در ماهواره هاي داده

Correction (و 1:25000توپوگرافي هاي استفاده از نقشه با 
تمسفري اقرار گرفتند و همچنين تصحيح  مورد تصحيح 1:50000

شد. از آنجا كه  Orthorectifiedانجام و تصاوير مورد استفاده 
ترين روش تطابق هندسي، استفاده از نقاط كنترل زميني  متداول

ر تحقيق حاضر نيز تطابق هندسي مطلق استفاده شده باشد، د مي
و  RMSسازي،  هاي مورد استفاده زمين مرجعاست. آماره

Residual Error  است. مقدارRMS  2/1بايد كمتر ازResolution 
در تحقيق مورد استفاده). با توجه  15تصوير ورودي باشد (يعني 

تحقيق حاضر هاي كامل مورد نياز، در  به عدم دسترسي به داده
) و Cost Model  )Chavez, 1996تصحيح اتمسفري با استفاده از 

انجام شده است. اين  offset/gainواسنجي (كاليبراسيون) راديانس 
و همچنين  Dark Object Subtraction Modelروش همه عناصر 

اي براي برآورد اثرات جذب گازهاي اتمسفري و پراكنش رويه
Rayleigh دهد. اده قرار ميرا مورد استف  

همچنين جهت افزايش كنتراست و بهبود بصري، تصاوير مورد 
در دياگرام روش كار). نرم افزار  2بارزسازي قرار گرفتند (مرحله 

 IdrisiوArcGIS 9.3  مورد استفاده براي مراحل تحقيق شامل

Andes .هستند 

   كاربري اراضي تهيه نقشه .2- 2-2

هاي كاربري اراضي منطقه مورد مطالعه با استفاده از نقشه 
، ETM+ )1367و  TMهاي  سنجنده Landsatتصاوير ماهواره 

 شيحالت نما نيتر يمنطق) تهيه شدند. 1390و  1384، 1379
با استفاده  آن ها شيدر تك باندها، نما سنجش از دوري يها داده

كه  ييجاباشد. از آن ي) مGray Level( يخاكستر ياز گامها
ارائه  يبهتر جيها به لحاظ رنگ نتا دهيپد يو شناسائ كيتفك
 يرنگ ريمختلف تصاو يباندها DNS بيتوان از ترك يدهد، م يم

. است RGBروش، استفاده از سامانه  نيتر نمود. متداول استفاده
 يبررو يقرمز، سبز و آب يها از سه باند با نورها روش داده نيدر ا

حاصل از سه باند  يها كه داده يگردند. تنها در حالت يم انيهم نما
، سبز و قرمز يآب يبا نوارها بيترت ، سبز و قرمز بهيآب يفيط

كه دو  يو در صورت يقيرنگ حق يدارا ريشوند، تصاو بيترك
 Falseكاذب ( يرنگتركيب  ريشرط فوق احراز نشوند، تصو

Color Composite .در تحقيق حاضر به غير از ) خواهد بود
FCC234 نيز به  آن ها، ساير تركيبات رنگي نيز توليد گرديدند و

). Khoi and Murayama, 2010شناسايي عوارض كمك كردند (
كنند. از ها در منطقه كمك مي اين تصاوير به تجسم انواع كاربري

هاي پوشش اراضي  روش طبقه بندي نظارت شده براي تهيه نقشه
بندي نظارت شده  شد. اولين گام در انجام يك طبقهاستفاده 

هاي تعليمي براي هر  عنوان نمونه تعريف مناطقي است كه به
). براي اين مرحله با Eastman, 2006شوند ( كالس استفاده مي

هاي  تفسير بصري تصوير تركيب رنگي كاذب و با استفاده از نقشه
ن نقشه برداري تهيه شده توسط سازما 1:25000رقومي با مقياس 

هاي تعليمي براي هر كالس  نمونه 1386كشور متعلق به سال 
در دياگرام  3) (مرحله 2و جدول  3تعريف گرديدند (شكل 

  روش كار).

  هاي مورد مطالعه  هاي تعليمي در هر طبقه در سال هاي نمونه : تعداد پيكسل2جدول 
 اراضيطبقات كاربري  1367سال  1379سال  1384سال  1390سال 

 كشاورزي 11602 11508 31697 31697
 مسكوني 11686 11686 15354 15354
 جنگل 612 612 612 612
 اراضي باز/صخره 8632659 6059403 6922466 6922466
 دريا/عمق كم 541134 549625 549625 549625
 دريا/عمق زياد 10705969 10705969 10705969 10705969

         

صورت زير: جنگل، اراضي كشاورزي  شش كالس كاربري به
جات، نخلستان)، مناطق مسكوني، مناطق (شامل غالت، صيفي

دريا، مناطق عميق دريا و اراضي باز در منطقه مشخص  عمقكم
هاي زيادي در  گرديد. اراضي كشاورزي و جنگل در پژوهش

 ,.Schulz et al., 2010; Qasim et al(اند طبقات مجزا تفكيك شده

2011; Mallinis et al., 2011.( در مطالعهand Yamaguchi (2009) 

 Dewan  تاالب از دريا و در مطالعهet al. (2011) Mallinis  تاالب
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اند. سپس  از منابع آبي نيز در طبقات جداگانه تفكيك گرديده
توليد و  1هاي تعليمي به شيوه رقومي سازي روي صفحه نمونه

ها  كسلياز پ يكوچك يها مفهوم كه مجموعه نيبه ا. تفكيك شدند
 ريتصو ياز طبقات مورد نظر بر رو ي تعليميها عنوان نمونه به
بندي تصاوير  در نهايت طبقه گردند. يم نييتع on-screenصورت  به

بندي حداكثر  ) كه از روش طبقهEastman, 2006اي است ( ماهواره
منظور حذف  ) و بهSchulz et al., 2010احتمال استفاده شد (

ها از  بندي سازي تصاوير حاصل از طبقه قطعات كوچك و ساده
  در دياگرام روش كار). 4) استفاده گرديد (مرحله Modeفيلتر مد (

  بندي طبقه صحت .3- 2-2

بندي شده بدين صورت انجام  هاي طبقه ارزيابي صحت نقشه
نقطه با استفاده از  347در مجموع  1390شد كه براي تصوير سال 

GPS  سپس اين نقاط واقعيت 4در منطقه برداشت شد (شكل .(
بندي شده مقايسه شدند و ضرايب كاپا براي  زميني با تصوير طبقه

هاي  زيابي صحت نقشههر طبقه و كاپاي كلي محاسبه گرديد. ار
با استفاده از تفسير  1384و  1379، 1367بندي شده سالهاي  طبقه

بصري و نقاط كنترل زميني كه در طول زمان تغيير نكردند 
) 4نقطه) (شكل  318و  295، 311ترتيب  محاسبه شد (به

)Schulz et al., 2010.(  
) با استفاده از فرمول زير محاسبه شدند nتعداد نقاط (

)Eastman, 2006:(  

/  

z نمره استاندارد مورد نياز براي سطح اطمينان مطلوب  
e فاصله اطمينان مطلوب  
p خطاي نسبي تخمين زده شده از قبل  

q=1-p 

  آشكارسازي تغييرات .4- 2-2

آشكارسازي تغييرات كاربري اراضي يك ابزار ضروري براي 
 اين با. است مديريت و ريزي برنامه زيست، محيط هايآناليز

——— 
1 on-screen digitizing 

 آن در قطعيت عدم چندين زيرا نيست، اي ساده كار وجود،
 هاي اراضي از سنجنده كاربري هاي نقشه كه هنگامي. دارد وجود

 در ها از پديده يبعض شوند، مي توليد متفاوت پيكسل اندازه با
 نيستند، تشخيص قابل ترپايين تفكيك قدرت با تصاوير

 هستند رويت قابل باال تفكيك قدرت با تصاوير در كه درصورتي
)Zanganeh Shahraki et al., 2011 البته در مطالعه حاضر .(

بندي  . با استفاده از روش طبقهكماكان اين مشكل وجود داشت
كه نقشه طبقات  طوري بندي متقاطع انجام شد. به و جدول

با يكديگر  1390و  1384، 1379، 1367كاربري اراضي سالهاي 
 1379، 1379با  1367هاي  شدند، به اين ترتيب كه نقشه مقايسه

هاي  صورت كلي نقشه و در نهايت به 1390با  1384، 1384با 
دو به دو با يكديگر تقابل داده شده و جدول  1390با  1367

در دياگرام روش كار)  5استخراج گرديد (مرحله  هاآنتغييرات 
)VanOort, 2007ا نيز در هر دوره ). همچنين نمايه توافق كاپ

  زماني محاسبه گرديد. 
صحت، اعتبار مدل و  يابيارز نييتع يعموماً برا KIAشاخص 

كاپا عبارتند از:  KIAمهمترين انواع . شود ياستفاده م رييتغ
نبود  ي، كاپا براتيكم يمكان، كاپا برا يكاپا برااستاندارد، 

در تحقيق حاضر از كاپا استاندارد استفاده شده است.  اطالعات.
)، صحت نسبي مشاهده شده به Kstandardكاپاي استاندارد (

كند. در  صحت نسبي مورد انتظار را بر اساس شانس مقايسه مي
درستي كل عبارت است از مقايسه دو نقشه كيفي كاربري اراضي، 

مورد مقايسه. به هاي  به تعداد كل پيكسلمشابه  هاي نسبت پيكسل
گردد، ميزان توافق  اين ترتيب درستي كل كه به درصد نيز بيان مي

در محاسبه ضريب كاپا  دهد. را نشان مي تصويردو و همخواني 
نيز دخالت  غير مشابههاي  ، پيكسلمشابه هاي عالوه بر پيكسل

 ;Rosenfield and Fitzpatrick-Lins, 1986( شوند داده مي

Carstensen, 1987; Pontius, 2000( . فرمول محاسبهKIA 
  صورت زير است: به

. .

. . .

 

  كه: 
pii  نسبت تصوير كل در طبقه =i  كه در هر دو تاريخ بدون

  تغيير است؛
pi.  نسبت تصوير كل در طبقه =i  در تصوير رفرنس (تاريخ
  اول)؛



  فرد و همكاران / كاربرد نمايه توافق كاپا در پايش تغييرات پوشش سرزمين سواحل استان بوشهر...غالمعلي

68 

p.i  نسبت تصوير كل در طبقه =i .(تاريخ دوم) در تصوير غير رفرنس  
+ است و نشان دهنده درجه تشابه 1تا  -1كاپا از نمايه توافق 

بين تصاوير است. چناچه دو تصوير تشابه كامل داشته باشند 

ضريب كاپا يك است و اگر يك تصوير كامال  ،(عدم تغيير)
متفاوت از ديگري باشد (هيچ پيكسلي ارزش ثابت در دو تصوير 

  است.  - 1باشد) ضريب كاپا  نداشته

  
  هاي مورد مطالعه هاي تعليمي در سال توزيع مكاني نمونه :3شكل 
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  هاي مورد مطالعههاي واقعيت زميني در سال: توزيع مكاني نمونه4شكل 

  نتايج .3

  بندي هاي كاربري اراضي و صحت طبقه. نقشه3-1

بندي تصاوير با استفاده از الگوريتم  نتايج حاصل از طبقه
ي كاربري اراضي در منطقه  طبقه 6حداكثر احتمال نشان داد كه 

بندي شده  هاي طبقه مورد مطالعه وجود داشت. براي نقشه
به  1390و  1384، 1379، 1367هاي ضريب كاپا براي سال

). 3ود (جدول ب 61/83و  40/81، 28/81، 58/90ترتيب برابر با 
هاي مورد مطالعه  هاي كاربري اراضي مربوط به سال نقشه

) در زير نشان داده شده است 1390و  1384، 1379، 1367(
  ).8و  7، 6، 5 (شكل
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  بندي شده هاي طبقه يابي صحت نقشهماتريس ارز :3جدول 

  1367بندي شده نقشه طبقه

  كاپا   طبقات كاربري اراضي
 8472/0 كشاورزي
 1 مسكوني
 8057/0  جنگل

 7802/0 اراضي باز/صخره
 1 دريا/عمق كم
 9755/0 دريا/عمق زياد

 9058/0 كاپاي كلي

  1379بندي شده نقشه طبقه

 8283/0 كشاورزي
 6468/0 مسكوني
 6648/0  جنگل

 7246/0 اراضي باز/صخره
 9743/0 دريا/عمق كم
 1 دريا/عمق زياد

 8128/0 كاپاي كلي

  1384بندي شده نقشه طبقه

 8391/0 كشاورزي
 5438/0 مسكوني
 7873/0  جنگل

 7650/0 اراضي باز/صخره
 1 دريا/عمق كم
 9513/0 دريا/عمق زياد

 8140/0 كاپاي كلي

  1390بندي شده نقشه طبقه

 7525/0 كشاورزي
 9278/0 مسكوني
 8835/0  جنگل

 6662/0 اراضي باز/صخره
 9304/0 دريا/عمق كم
 9752/0 دريا/عمق زياد

 8361/0 كاپاي كلي

 
  منطقه مورد مطالعه 1367نقشه كاربري اراضي سال  :5شكل 

  آشكارسازي تغييرات .3-2

)، 1367-1390نتايج نشان داد در كل دوره مورد مطالعه (
 26024هكتار از وسعت اراضي كشاورزي كاسته شده و  53175

اي افزوده شده است. رشد و  باز و صخره هكتار به اراضي
ي مناطق مسكوني و شهري در اين مدت چشمگير بوده و  توسعه

  هكتار به اين نواحي اضافه شده است. 24356
هاي مورد مطالعه يكسان نبوده است.  ميزان تغييرات طي دوره

هاي اول و دوم به وسعت  هكتار در دوره 51085و  389ترتيب  به
 103533افزوده شده و در دوره سوم مطالعاتي اراضي كشاورزي 

  هكتار از مساحت اين كالس كاسته شده است. 

  
  منطقه مورد مطالعه 1379نقشه كاربري اراضي سال  :6شكل 

  
  منطقه مورد مطالعه 1384نقشه كاربري اراضي سال   :7شكل 
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  منطقه مورد مطالعه 1390نقشه پوشش اراضي سال   :8شكل 

ترتيب  به 1384- 1390و  1379- 1384، 1367- 1379بين 
هكتار توسعه در كاربري مسكوني  20525و  1795، 2382

ترتيب  ، به1379-1384و  1367-1379هاي  بين سال مشاهده شد.
اي كم  هكتار از وسعت اراضي باز و صخره 60703و  14026

هكتار  98664)، 1384-1390كه در دوره آخر ( شده، در صورتي
ي  هكتار در دوره 470حت اين كالس افزوده شده است. به مسا

 403ترتيب  ي بعد به اول به وسعت جنگل اضافه شد. در دو دوره
  ).5و  4هكتار از كاربري جنگل كم شد (جدول  240و 

 هاي مورد مطالعهتغييرات كاربري اراضي طي دوره :4جدول 
سال مورد 
  مطالعه

اراضي 
  باز/صخره

دريا 
  (عميق)

  دريا
  جنگل  مسكوني  كشاورزي  ق كم)(عم

1367 7/1324104  29/830311  1/294254 61/89876 31/6278 97/344 
1379 9/1310142  62/785944  3/349467 58/90293 38/8656 95/814 
1384 7/124947  78/861708  75/281922 63/141408 91/10448 48/411 
1390 5/1342710  18/851355  44/272854 67/35699 94/30461 85/167 

         

نتايج حاصل از نمايه توافق كاپا در هر طبقه نشان داد كه 
در  1379-1384و  1367- 1379هاي  بيشترين تغيير طي سال

هاي  ) و طي سال1070/0، 2754/0ترتيب  كالس جنگل (به
) رخ داده است 1563/0در اراضي كشاورزي ( 1390-1384

نيز نشان داد كه بيشترين ). كاپاي كلي 9و شكل  6(جدول 
) اتفاق افتاده است 9212/0( 1384-1390هاي  تغييرات بين سال

  ).10(شكل 

  هاي مورد مطالعه (بر حسب هكتار) تقال كاربري اراضي بين دورهماتريس ان :5جدول 
1367-1379  1379            

اراضي   جنگل  مسكوني  كشاورزي  1367
  باز/صخره

  دريا
  (عمق كم)

  دريا
  (عمق زياد)

  0  81/0  19/44135  62/451 7/371  07/44876 كشاورزي
  0  79/11  46/3257  24/3 31/2480  522 مسكوني
  0  23/31  77/157  04/95 37/17  56/43 جنگل

  28/539  18/11430  34/1261280  97/263 01/5651  13/44780  اراضي باز/صخره
  78/18156  84/275217  14/832  08/1 57/33  7/2 دريا (عمق كم)

  28/767222  46/62720  6/255  0 42/0102  0 (عمق زياد)دريا
1379-1384  1384            

اراضي   جنگل  مسكوني  كشاورزي  1379
  باز/صخره

  دريا
  (عمق كم)

  دريا
  (عمق زياد)

  0  44/253  97/39422  7/29 9/9  71/50527 كشاورزي
  87/102  41/193  2/3463  63/0 18/3969  84/924 مسكوني
  0  72/153  42/162  21/87 0  6/408 جنگل

  03/276  64/14471  8/1199179  46/233 12/6432  65/89422  اراضي باز/صخره
  61/105482  23/236992  06/6843  48/60 31/23  91/44 دريا (عمق كم)
  15/755832  42/29856  41/238  0 4/5  0 دريا (عمق زياد)

1384-1390  1390            

اراضي   جنگل  مسكوني  كشاورزي  1384
  باز/صخره

  دريا
  (عمق كم)

  دريا
  (عمق زياد)

  0  69/30  21/106890  0 06/9642  68/22648 كشاورزي
  0  35/10  97/5132  0 06/4773  76/14 مسكوني
  0  93/24  53/226  4/113 37/17  01/26 جنگل

  27/18  55/3203  07/1215407  59/49 36/15246  8/10000  اراضي باز/صخره
  99/59886  34/201971  10/14732  86/4 65/745  99/2970 دريا (عمق كم)
  25/791435  95/67612  24/201  0 77/31  55/17 دريا (عمق زياد)

  
 نمايه توافق كاپا در طبقات كاربري اراضي  :9شكل 

 
  كاپاي كلي در دوره مورد مطالعه :10شكل 

0 0.2 0.4 0.6 0.8 1

كشاورزي

مسكوني

جنگل

اراضي باز  

دريا (كم عمق)

دريا (عمق زياد)

ــي
راض

ي ا
اربر

 كــ
ــات

طبق

نمايه توافق كاپا 

1384-1390
1379-1384
1367-1379

0.92120.92420.9506

0
0.2
0.4
0.6
0.8

1

1367-1379 1379-1384 1384-1390

دوره هاي مورد مطالعه   

اپـا  
ق ك

وافـ
يه ت

نما

كاپاي كلي
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  دوره مورد مطالعه 3هاي كاربري اراضي در  : نمايه توافق كاپا در كالس 6جدول 
  نمايه توافق كاپا  طبقات كاربري اراضي  مورد مطالعهدوره 

1379-1367  

  4934/0  كشاورزي
  3944/0  مسكوني
  2754/0  جنگل

  9429/0  اراضي باز و مناطق صخره اي
  9323/0  دريا با عمق كم
  9154/0  دريا با عمق زياد

1384-1379  

  5514/0  كشاورزي
  4578/0  مسكوني
  1070/0  جنگل

  8990/0  و مناطق صخره اي اراضي باز
  6660/0  دريا با عمق كم
  9569/0  دريا با عمق زياد

1390-1384  

  1563/0  كشاورزي
  4547/0  مسكوني
  2756/0  جنگل

  9670/0  اراضي باز و مناطق صخره اي
  7061/0  دريا با عمق كم
  9084/0  دريا با عمق زياد

  تغيير خالص و انتقال بين كاربري اراضي .1- 3-2

هكتار از اراضي كشاورزي به  3724در كل دوره مورد مطالعه 
هكتار به اراضي باز تبديل شده است.  67890كاربري مسكوني و 

هكتار تغيير خالص از  20807، ميزان 1367-1390بين سالهاي 
ته رخ اي به كاربري مسكوني و توسعه ياف اراضي باز و نواحي صخره

، تغيير خالص از اراضي باز به 1367-1379هاي  بين سال داده است.
هكتار بود. همچنين در اين  2394مناطق مسكوني و توسعه يافته 

هكتار تغيير خالص از جنگل به مناطق مسكوني و توسعه  14دوره 
  يافته مشاهده شد.

 379ي دوم تغيير خالص از جنگل به اراضي كشاورزي  در دوره
باز و  يخالص از اراض رييتغ 1379-1384 يهاسال يطهكتار بود. 

در اين دوره  هكتار بود. 50000اي به اراضي كشاورزي  مناطق صخره
هكتار تغيير خالص از اراضي باز به مناطق مسكوني و توسعه  2969

تغيير خالص از اراضي كشاورزي به هكتار  9627يافته رخ داد. 
هكتار تغيير خالص از اراضي كشاورزي به  96889مناطق مسكوني و 

ي  اي در دوره آخر مشاهده شد. در دوره اراضي باز و مناطق صخره
سوم ميزان تغيير خالص از جنگل به كشاورزي و اراضي باز و نواحي 

 10113و  26ترتيب  اي به مناطق مسكوني و توسعه يافته به صخره
 ).11و  10، 9هاي  هكتار بود (شكل

  نقشه تغييرات .2- 3-2

، 1367- 1379هاي  هاي تغييرات كاربري اراضي بين سالنقشه
نشان  13و  12، 11هاي  در شكل 1384-1390و  1384-1379

  داده شده است.

 
  1379و  1367نقشه توزيع مكاني تغييرات كاربري اراضي بين  :11شكل 

  
 1384و  1379نقشه توزيع مكاني تغييرات كاربري اراضي بين  :12شكل 
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  1390و  1384نقشه توزيع مكاني تغييرات كاربري اراضي بين  :13شكل 

  گيريبحث و نتيجه. 4

در اين مطالعه آشكارسازي تغييرات پوشش سرزمين سواحل 
بندي متقاطع  بندي و جدول استان بوشهر بر اساس تحليل طبقه

نتايج تحقيق حاضر نشان داد كه مساحت قابل انجام شد. 
ها تبديل  توجهي از كاربري اراضي مختلف به ساير كاربري

نيز به بررسي مناطق  and Tateishi (2007)  Shalabyاند. شده
ساحلي در كشور مصر پرداختند و به نتايج مشابهي با اين 

افزايش  1379-1384مطالعه دست يافتند. به رغم اينكه در دوره 
موقتي در اراضي كشاورزي رخ داده است اما اين كاربري دوره 

)، كاهش چشمگيري را نشان داد. بنابراين 1384- 1390بعدي (
يت نامتعادل صنعت كشاورزي اين منطقه اين امر بيانگر مدير

-1390ساله مورد مطالعه ( 23باشد. به هر حال در كل دوره مي
) مساحت قابل توجهي از اراضي كشاوزي به اراضي 1367

مسكوني تبديل شده است. همچنين در تاييد وضعيت رو به 
رشد اراضي مسكوني، نتايج تغييرات كاربري اراضي نشان داد 

ر از اراضي باز نيز به اراضي مسكوني تبديل هكتا 20807كه 
شده است. همچنين نمايه توافق كاپا نشان داد كه در دوره سوم 

) بيشترين تغييرات و در دوره اول مورد مطالعه 1384- 1390(
ايم. از جمله معدود  ) كمترين تغييرات را داشته1367- 1379(

شده تحقيقاتي كه بر روي تغييرات سواحل اين منطقه انجام 

) است كه 1389آباد و همكاران (مربوط به مطالعه نعيمي نظام
ي  هاي ژئومورفولوژيكي منطقه تغييرات خط ساحلي و لندفرم

ساحلي عسلويه را بررسي كردند و گسترش صنايع مختلف (از 
جمله: نفت و گاز) را عامل اصلي تغييرات بوجود آمده در اين 

) به تحليل 1379ا (نيمنطقه، عنوان كردند. همچنين غالمي
فضايي كاربري اراضي شهر بوشهر پرداخت و بيان داشت كه 

و  نيروي هواييبخش قابل توجهي از اراضي اين منطقه توسط 
پوشيده شده است. بنابراين عوامل مذكور  و نيروگاه اتمي دريايي

خود دليل محكمي بر تغيير كاربري اراضي اين منطقه در جهت 
باشند. ضمن اينكه ه مورد مطالعه ميكاهش اراضي ساحلي منطق

) بيان داشت كه در سواحل بوشهر 1389ضيائيان فيروزآبادي (
قوانين مربوط به مناطق ساحلي رعايت نشده است و بايستي 

ديگر، تغييرات كاربري  مورد توجه جدي قرار گيرد. از سوي
محيطي زيادي هاي زيست تواند آسيب اراضي در اين منطقه مي

پور و همكاران كه شريفي طوري دنبال داشته باشد، به را نيز به
محيطي سواحل بوشهر را مطالعه  هاي زيست ) حساسيت1387(

دليل توسعه صنعتي و اقتصادي رو به  كردند و بيان داشتند كه به
ها براي ترين تهديدرشد منطقه، صنايع نفت و گاز از عمده

رسد كه  مي نظر محيط زيست اين منطقه هستند. بنابراين به
توسعه كاربري اراضي اين منطقه در جهت استقرار صنايع بزرگ 

هاي  ي تغيير و تبديل و ارزشمند بوده است و بايد تاريخچه
اراضي و روند كنوني آن مد نظر مديران قرار گيرد تا در جهت 

  آينده بهتر منطقه، مفيد واقع شود.
استفاده شد، اي كه در اين تحقيق  هاي ماهواره طور كلي داده به

) را شامل است، 1390سال گذشته تاكنون ( 23عالوه بر اينكه از 
ميليون هكتار) پوشش داده است  5/2مساحت زيادي را (حدود 

تواند در  روز و ارزشمندي است، و ميكه حاوي اطالعات به
ريزان كمك كند. بنابراين با توجه جهت مديريت منطقه به برنامه
حلي استان بوشهر از لحاظ سياسي، به وضعيت خاص مناطق سا

هاي شغلي زيادي فراهم شده انرژي (نفت، گاز و اتمي)، فرصت
تر كرده است.  است و اين امر حساسيت موضوع را آشكار

هاي طوركلي مديريت اين منطقه ساحلي بايد بر اساس برنامه به
صورت اصولي و دقيق انجام شود. شايان ذكر  آمايش سرزمين و به

در صورت ادامه روند كنوني تخريب اراضي كشاورزي است كه 
و افزايش اراضي مسكوني، مشكالت زياد زيست محيطي و 

ي مناطق ساحلي استان بوشهر را تهديد خواهد  اجتماعي، آينده
  كرد.



  فرد و همكاران / كاربرد نمايه توافق كاپا در پايش تغييرات پوشش سرزمين سواحل استان بوشهر...غالمعلي

74 

  سپاسگزاري. 5

مابين اداره كل نگارش حاضر بخشي از نتايج طرح پژوهشي 
و جهاد دانشگاهي  زيست استان بوشهر (كارفرما)حفاظت محيط

 122-11854واحد صنعتي شريف (مشاور) به شماره قرارداد 
وسيله مراتب سپاس و قدرداني باشد. بدينمي 2/10/1388مورخ 

دليل فراهم نمودن زمينه و بستر الزم براي انجام اين پژوهش  به
 گردد. علمي و كاربردي ابراز مي
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