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  چکیده 

 بهتر مدیریت در گیاهی پوشش افزایش یا کاهش و شدن صنعتی ،نشینی شهر اثر در منطقه یک تغییرات شناسایی  

 هدف با و 8 لندست ماهواره تصاویر از استفاده با مطالعه این. دارد اهمیت شهري سبز فضاي و محیطی زیست هاي برنامه

 و 1370 هاي سال منظور بدین.  پذیرفت انجام خمینی بندرامام منطقه در گیاهی پوشش و شهري تغییرات آشکارسازي

 از استفاده با بندي طبقه پردازش، پیش عملیات انجام از پس و انتخاب، ساله 25 دوره یک انتهاي و ابتدا عنوان به 1395

 جهت. گردید محاسبه  (NDVI)گیاهی پوشش شاخص همچنین. شد انجام  (SVM)پشتیبان بردار ماشین روش

 ترتیب، به دوره انتهاي و ابتدا براي کاپا ضریب( استفاده  کلی صحت و  کاپا ضریب شاخص از بندي طبقه صحت تعیین

 گیاهی، پوشش که داد نشان نتایج و)1395 و 1370 سال براي ترتیب به 75/93 و90/90 کلی صحت و ،92/0و88/0

 ترتیب به جاده و شهري مناطق و یافته کاهش درصد 51/13 و 12/6 ،14/16 ترتیب به کدام هر زمین و آبی مناطق

      .است یافته افزایش درصد 33/7 و 44/28

  

  ، آشکارسازي تغییرات کاربري، شاخص پوشش گیاهی، بندرامام خمینی8لندستواژگان کلیدي: 

   

  مقدمه  - 1

گسترش شهري و صنعتی شدن و از بین رفتن پوشش هاي گیاهی جهت ساخت و ساز عالوه بر افزایش آلودگی هوا می تواند    

به عنوان  راتییتغ سازي آشکاردر روند گرم تر شدن محیط زندگی موثر باشد و پدیده گرمایش جهانی را تحت تاثیر قرار دهد. 

، ربیعی و همکاران، 1389( آرخی و فتحی زاد،  استداراي اهمیت  یعیمنابع طب یابیو ارز تیریدر مد یاساس يازهایاز ن یکی

 یمتعدد در مناطق مختلف جهان مطالعات يبا استفاده از روش ها ياریمحققان بس راتییتغ يآشکارساز نهیدر زم) 1384

هر اهواز را با استفاده از تصاویر تغییرات کاربري اراضی در کالنش 1396. ازجمله،  امان پور و کاملی فر در سال داشته اند

درصد از سهم اراضی بایر و زمین هاي  23ماهواره اي مورد بررسی قرار دادند و نشان دادند که در طول دوره مورد بررسی 

گستردگی شهري و  1395مشکینی و تیموري در سال کشاورزي کم شده است و سهم اراضی ساخته شده افزایش یافته است. 

در شهر کرج مورد بررسی قرار دادند. طبق نتایج حاصله از  GISو   RSتغییرات کاربري اراضی را باستفاده از تاثیر آن بر 

 1391هکتار در سال  11305به  1363هکتار در سال  4904بررسی تصاویر ماهواره اي مساحت اراضی ساخته شده از 

، 2013و همکاران در سال Al doski .گذشته داشته استسال  28رسیده است و آنها عامل جمعیت بیشترین تاثیر را در طی 

در شهر حلبچه عراق، جهت آشکارسازي تغییرات پوشش گیاهی از روش پس از طبقه بندي و تفاوت شاخص پوشش گیاهی 

NDVI 1990تا  1986، استفاده کردند نتایج نشان داد که در تراکم پوشش گیاهی منطقه مورد بررسی در بازه زمانی ،
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کیلومتر، بزرگترین  7اسکله هر کدام به طول  38از آنجایی که بندر امام خمینی با داشتن  .تغییرات بسیاري رخ داده است

و دارا بودن کارخانجات  از کل تجارت دریایی کشور،  %35انجام بیش از و همچنین با توجه به بندر فعال ایران می باشد

و اقتصادي کشور تلقی می گردد لذا افزایش  ین قطب هاي حمل و نقل منطقه ايبه عنوان یکی از مهم ترگسترده پتروشیمی 

مناطق صنعتی و تاثیر آنها بر تغییرات پوشش گیاهی با توجه به تغییرات دمایی منطقه که داراي دماي هوایی باالیی می باشد و 

این اساس این مطالعه با هدف بررسی پوشش هاي گیاهی می توانند در کاهش دما موثر باشند داراي اهمیت می باشد. بر 

  صورت پذیرفت.منطقه بندر امام خمینی تغییرات کاربري ها و روند کاهش یا افزایش پوشش هاي گیاهی در 

  مواد و روشها - 2

  منطقه مورد مطالعه

) در جنوب 1(شکلدقیقه شرقی  5درجه و  49دقیقه شمالی و  25درجه و  30با موقعیت جغرافیایی   منطقه بندر امام خمینی

 11( 1395خرداد سال  22مربوط به  8اي لندست هاي ماهوارهدر این مطالعه از دادههمچنین  .استان خوزستان قرار دارد

  .) استفاده گردید1991ژوئن  15( 1370خرداد  25مربوط به  4)، و لندست 2016ژوئن 

  
  .موقعیت منطقه بندر امام خمینی1شکل

  روش انجام تحقیق - 3

گیاهی جهت بررسی تغییرات استفاده گردید. بندي و تفاضل شاخص پوششاز دو روش آشکارسازي پس از طبقه این بررسیدر 

با استفاده  (نمونه هاي تعلیمی و تفکیک پذیري طبقات بهبندي تصاویر باتوجه ی کیفیت رادیومتري اقدام به طبقهپس از بررس

پوشش گیاهی، شهري،  طبقه ) و پنج1387و همکاران،   آرخی، 1999، (ریچاردزگردید ) 1از معیار فاصله جفریس ماتوسیتا

و روش  SVM(2پشتیبان(بندي، روش طبقه بندي ماشین بردارجهت انجام طبقهرودخانه و جاده مشخص و سپس زمین، 

بندي با استفاده سپس ارزیابی صحت طبقه ). 2006و همکاران،  Libertiمورد استفاده قرار گرفت ( 3ايچند جملهکرنل 

جهت انجام  NDVI4از شاخص پوشش گیاهی همچنین  ).Green،1999 و Congaltonجدول ماتریس بدست آمد(

 NDVIپس از تفاضل نقشه هاي  ست آمده براي انتهاي دوره از ابتداي دوره کم گردید.آشکارسازي استفاده و شاخص هاي بد

 .ر شاخص بدست آمدنقشه تغییرات بر اساس مقادی

  

  :نتایج - 4

  نتایج مربوط به آشکارسازي تغییرات و پوشش گیاهی در زیر آمده است.

                                                 
2-Jeffreys–Matusita 
2 support vector machine 
3 Polynomial 
4NormalizedDifference Vegetation Index   
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 1370. نقشه کاربري اراضی منطقه بندر امام خمینی در سال 3شکل

 
 1395. نقشه کاربري اراضی منطقه بندر امام خمینی در سال 2شکل 

  1395و  1370براي سال  SVMبندي با استفاده از الگوریتم .  نتایج حاصل از ارزیابی صحت طبقه1جدول                      

پوشش   

  گیاهی

  جاده  رودخانه  زمین  شهري

صحت 

  کننده(درصد)تولید

TM  01/99  100  100  11/99  50/45  
OLI  100  50/87  0/75  100  50/40  

صحت 

  کاربر(درصد)

TM  98/98  73/72  89/88  100  27/27  
OLI  95/98  78/77  71/85  98/99  0/25  

  )1991( TM             :88/0ضریب کاپا:                                         90/90صحت کلی  

  )2016 (OLI             :92/0ضریب کاپا:                                         75/93صحت کلی  

  
  ساله 25.  درصد کاربري ها در سال هاي ابتدا و انتهاي دوره 4شکل

٠ 

١٠ 

٢٠ 

٣٠ 

۴٠ 

۵٠ 

پوشش 
گیاھی

مناطق آبی زمین شھری جاده

  1395سال 

1370سال 
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    )1395- 1370ساله( 25در بازه زمانی ها نقشه تغییرات کاربري .5شکل

  NDVIنقشه تغییرات تفاضل شاخص . .6شکل

  

  بحث و نتیجه گیري - 5

). در این 1394افزایش سریع جمعیت و صنعتی شدن یکی از عوامل تغییرات آب و هوایی در جهان است(بابایی فینی ،    

تفکیک کاربري ها با دقت بررسی جهت تهیه نقشه کاربري اراضی از روش ماشین بردار پشتیبان استفاده گردید که 

به ترتیب براي سال  75/93و 90/90، و صحت کلی 92/0و88/0(ضریب کاپا براي ابتدا و انتهاي دوره به ترتیب، مناسبی

می  2006و همکاران،  Libertiتوسط الگوریتم مذکور صورت پذیرفته است که این بررسی مشابه مطالعات  ) 1395و  1370

جهت تعیین تغییرات کاربري ها از روش پس از طبقه بندي استفاده گردید که با توجه به صحت کلی و ضریب کاپاي  باشد.

نتایج آشکارسازي تغییرات کاربري ها نشان  بدست آمده می توان گفت که نتایج آشکارسازي از صحت باالیی برخوردار است.

درصد کاهش  14/16با  پوشش گیاهیطقه رخ داده است و که کاهش قابل مالحظه اي در سطح پوشش گیاهی منداد 

مناطق آبی و زمین هر  همچنین ،افزایش بیشترین افزایش را داشته اند 14/16صنعتی با  -بیشترین کاهش و مناطق شهري

این  . کهاست داشتهافزایش  نسبت به ابتداي دوره درصد 33/7نیز درصد کاهش یافته و جاده  51/13و  12/6کدام به ترتیب

و همکاران  Zareieبیانگر ازدست رفتن پوشش گیاهی منطقه و توسعه شهرنشینی و صنعتی شدن می باشد.(مشابه نتایجنتایج 

هکتار و در  99/1073مقدار پوشش گیاهی در ابتداي دوره برابر با همچنین  ).1390و معروف نژاد در سال  2016در سال 

بر اساس  که خود گویاي کاهش در مقدار پوشش گیاهی در طول دوره می باشد. هکتار برآورد گردید.  05/142پایان دوره 

درصد مربوط  87/36با  1370بیشترین مساحت براي سال  نتایج بدست آمده از ارزیابی تغییرات مساحت کاربري هاي منطقه

 - بر گسترش کاربري شهريکه این امر نیز تاکیدي  درصد می باشد 17/46صنعتی با - منطقه شهري 1395به زمین و  براي 

گیري ) جهت نسبتNDVIبا توجه به نتایج بدست آمده از بکارگیري شاخص پوشش گیاهی(صنعتی می باشد. همچنین 

اختالف بازتاب باند مادون قرمز نزدیک و باند قرمز، پوشش هاي گیاهی در منطقه کاهش چشمگیري داشته اند و اغلب پوشش 

به فضاي سبز کنار جاده ها بوده است و این خود تاکیدي بر تاثیر افزایش توسعه شهري و مربوط  1395هاي گیاهی در سال 

  صنعتی بر افزایش تغییرات پوشش گیاهی منطقه می باشد.

  

  منابع- 6
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در  تحلیلی بر تغییرات کاربري اراضی در کالنشهر ها با استفاده از آنالیز تصاویر ماهواره اي .1396ج..امان پور، س.، کاملی فر، م .1

 .150- 139): 102(26مالعه موردي: اهواز، فصلنامه علمی پژوهشی اطالعات جغزافیایی سپهر ،  ENVIمحیط 

ایالم)، کاربرد - پوشش گیاهی(دره شهر-مقایسه تکنیک هاي مختلف پایش تغییر کاربري اراضی .1389 .، نیازي، ي.آرخی، ص .2

 . 77- 61 ):1(1در علوم منابع طبیعی،  GISسنجش از دور و 

شهر اصفهان به کمک  یو پوشش اراض يکاربر راتییتغ یابیکشف و باز .1384 ع. ،يمحمدی عل .،پ ،انییایض ،ح.،یعیرب .3

 ).4(9ی، فصلنامه مدرس علوم انسانیی، ایاطالعات جغراف ستمیسنجش از دور و س

 ص.344دانشگاهخواجه نصیرالدین طوسی، . مبانی فیزیک در سنجش از دور و فناوري ماهواره،انتشارات 1389مباشري، م.ر.  .4
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 Changes detection in the urban area and vegetation using the post-
classification method and the NDVI index  

  

Detecting changes in an area due to urbanization, industrialization, and to reduce or 
increase vegetation is important in the better management of environmental plans and 
urban green spaces. This study was done using Landsat 8 satellite imagery and aimed at 
determining urban and vegetation changes in Bandar-e Emam Khomeyni. For this 
purpose, the years 1991 and 2016 were selected as the beginning and end of a 25-year 
period. And after per-preprocessing operations, the classification was performed using 
the SVM method. Also, the vegetation index (NDVI) was calculated. To determine the 
accuracy of the classification were used Kappa coefficient index and overall accuracy 
(Kappa coefficient for the beginning and the end of the period was 0.88 and 0.92, 
respectively, and the overall accuracy was 90.9 and 93.73 respectively for 1991 and 
2016 respectively). And the results showed that vegetation, water areas and land 
decreased by 16.14%, 12.6% and 13.51%, respectively, also urban and road areas 
increased by 28.44% and 7.33%, respectively. 
 

Keywords:Landsat 8, Change detection, Vegetation index, Bandar-e Emam Khomeyni  
  


