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  چكيده
هاي  يكي از روش. آيد شمار مي ريزي و مديريت به برنامهه از موضوعات مهم حوز كاربري و پوشش سطح اراضيتغييرات  پايش

پايه  اين روش بر. است) Change Vector Analysis(سازي بردار تغييرات  آشكاراستفاده از روش متداول شناسايي تغييرات، 
 منظور از بدين. استوار است گذاري حد آستانه  تكنيك بر اساس اي سازي تغييرات راديومتريك بين دو سري زماني داده ماهواره آشكار
بمنظور . مربوط به جزيره قشم استفاده شد 2014سال  OLIده نسنجو  2001 لندست مربوط به سال هماهوار+ETM سنجنده  هاي داده

هاي پوشش  سپس برخي شاخص. تبديل گرديد  FLAASHهاي طيفي به راديانس فراتر از جو با روش ابتدا بازتاب ،پايش تغييرات
كه نتايج نشان داد . شدها محاسبه  بين شاخصهمبستگي ها اعمال و  بر روي داده BIو  NDVI ،WAVI ،RVI، SAVI انندمگياهي 

 و همبستگي بااليي دارد BIبا شاخص  2001درصد در سال  92و  2014درصد در سال  95همبستگي ضريب با  SAVIشاخص 
نتايج آناليز . دهد خشك نتايج بهتري ارائه مي مناطق خشك و نيمه راضيادر مطالعه تغييرات پوشش سطح  SAVIاستفاده از شاخص 

هاي حرا به زير آب رفته و  جنگلاطراف و بين كيلومتر مربع از اراضي  150 ،2014تا  2001هاي  تغييرات نشان داد كه در فاصله سال
حرا منطقه  هاي جنگلكيلومترمربع كاهش يافته است كه بيشتر در حاشيه   63/30حرا به ميزان  هاي جنگلاز وسعت ين فاصله مدر ه

در پوشش گياهي جزيره  اراضي كشاورزي و وسعت از كيلومترمربع 2/8همچنين . هاي شرقي بندر خمير روي داده است كرانهقشم و 
هاي دشت توريان در مركز  لستانشرقي جزيره كاسته شده است كه مربوط به اراضي كشاورزي و نخ شرقي و جنوب مركزي، نواحي

  .باشد شرقي جزيره مي جزيره و پوشش گياهي طبيعي رامكان، زيرنگ و ريگو در جنوب
  

 .جزيره قشمحد آستانه، گياهي،  هاي پوشش آناليز برداري تغييرات، شاخص :كليدي هاي واژه

 

 مقدمه
، فرايند تعيين )Change detection( آشكارسازي تغيير

يا پديده با مشاهده  ءها در وضعيت يا حالت يك شي تفاوت
ارزيابي ). Singh ،1989( باشد هاي مختلف مي آن در زمان

اي وابسته به  به طور فزاينده اراضي كاربريتغييرات 
ن امحقق ،باشد اي مي اطالعات مشتق شده از تصاوير ماهواره

هاي آشكارسازي تغييرات  روش زيادي به بررسي و مطالعه
ي با استفاده از پوشش گياهي و همچنين كاربري اراض
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و همكاران  Munson. اند اي پرداخته تصاوير ماهواره
منظور مطالعه تغييرات پوشش گياهي از روش  به) 2011(

براي  راآناليز تغييرات برداري استفاده كردند و اين روش 
 )2011(و همكاران  Osmar. كشف تغييرات مناسب دانستند
منظور مطالعه  شرقي برزيل به در مطالعه در منطقه شمال

رات آناليزبرداري يتغي تغييرات اراضي كشاورزي از روش
كارايي باالي اين روش را آنان و نتايج مطالعه  نداستفاده كرد
اي در منطقه االغواط  در مطالعه) Fatiha )2014 .نشان داد
منظور انتخاب شاخص مناسب براي مطالعه پوشش  الجزاير به

شاخص  3كم،  ششخشك با پو گياهي در مناطق نيمه
NDVI، SAVI  وTSAVI  را مورد مطالعه قرار داد و به اين

مناسبي براي مطالعه اخص ش SAVIشاخص كه نتيجه رسيد 
 Allbed. باشد خشك مي پوشش گياهي در مناطق نيمه

منظور بررسي تغييرات پوشش گياهي نخلستاني  به) 2014(
شاخص را مورد  13با خاك شور در عربستان سعودي 

نشان داد كه از بين او نتايج تحقيق  .مطالعه قرار داد
-SIو  SAVI ،NDSIمطالعه شده سه شاخص هاي  شاخص

T تر بوده  و براي اين منطقه مناسب نتايج بهتري نشان داده
 مطالعه به هندوستان آلمور منطقه در) Rawat )2015. است

 فاصله در كاربري راتيتغي و گياهي پوشش تغييرات
 لندست ماهواره از استفاده با 2010 تا 1990 هاي سال

 پوشش سال 20 طي در كه داد نشاناو  نتايج. پرداخت
 39/9 ميزان به ترتيب به شهري مناطق و منطقه طبيعي

 در و است يافته افزايش مربع كيلومتر 48/9 و كيلومترمربع
 آب و يزرع لم اراضي و كشاورزي اراضي مدت همين

 كاهش كيلومترمربع 22/0 و 6/14 ،4 ميزان به ترتيب به
 در) 2015( همكاران و Ghebrezgabher. است يافته

 از استفاده با گياهي پوشش تغييرات مطالعه به آفريقا جنوب
 بين MNDWI و SAVI، NDVI، VCP هاي شاخص

 كه داد نشانآنان  نتايج .پرداختند 2014 تا 1970 هاي سال
 677/13 به كيلومترمربع 879/14 از جنگلي پوشش

 سنجش هاي داده از و استفاده است يافته كاهش كيلومترمربع
. اند دانسته مهم ها جنگل مديريت و پايش امر در را دور از

مانگرو  هاي جنگلكيفي كمي و تغييرات  )1384(حجاريان 

هاي هوايي و تصاوير  منطقه قشم را با استفاده از عكس
 .قرار داد ساله مورد بررسي 27اي در يك دوره  ماهواره
حرا در سال  هاي جنگلنشان داد كه مساحت او نتايج 
 21/6502، 1373هكتار و در سال  81/6265، 1346

اي بين  در مطالعه )Jafarnia )2010. بودهكتار تعيين 
توسعه طبيعي توان تغييرات و  2008تا  1988 هاي سال

با استفاده از تصاوير را مانگرو جزيره قشم  هاي جنگل
نشان داد او نتايج مطالعه  .اي مورد ارزيابي قرار داد ماهواره

 اتفاق اراضي اين در چشمگيري تغييرات دهه دو طي كه

به  1988هكتار در سال  5160جنگل از  وسعت. است افتاده
كار اساس  .افزايش يافته است 2008هكتار در سال  5512
بين پايه آشكارسازي تغييرات راديومتريك  بر CVAروش 

زماني است و از مزاياي اين روش نسبت به مجموعه دو 
تغييرات در كنار  ها مشخص كردن ماهيت ساير روش

تهيه  ،از محدوديت اين روش. باشد ميمحدوده تغييرات 
و در صورت است رات فقط با دو باند يتغيمؤلفه براي 

افزارهاي  افزايش تعداد باندها محاسبات پيچيده شده و نرم
 ,warnerد اجراي آن را نداشتنتوان  ،ودپردازش تصوير موج

از رفع اين محدوديت  منظور بهتحقيق اين در  .)(2006
 استفاده شد Terrsetنسخه   Idrisiافزار جديد و پيشرفته نرم

جهت مؤلفه منظور تعيين  و از تركيب باندهاي مختلف به
بررسي تغييرات پوشش  ،هدف اصلي اين تحقيق .شداستفاده 

هاي  دادهزماني مجموعه اراضي جزيره قشم با استفاده از 
و 1393تا  1380هاي  بين سالاي لندست  ماهواره

با استفاده از كارگيري روش تحليل بردار تغييرات  به
  .باشد ميگياهي  هاي پوشش شاخص

  
  ها مواد و روش

  موقعيت منطقه مورد مطالعه
جزيره قشم در نزديكي دهانه تنگه هرمز در خليج فارس 

شرقي و  56°17'21"تا  55°15'5" بين طول جغرافيايي
 .شمالي قراردارد 27°00'33"تا  26°32'5"عرض جغرافيايي 

كيلومتري بندرعباس با مساحتي در حدود  22اين جزيره در 
 .)1383 ،امري كاظمي(كيلومتر مربع واقع شده است  1628
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. حرا وجود دارد هاي جنگلش غربي ساحل شمالي در بخ
يك فصل گرم و مرطوب و طوالني و يك فصل كوتاه و 

هاي آب و هوايي جزيره است  معتدل از ويژگي
  ).1382 ،زاده پورابراهيم(

 

   
 موقعيت منطقه مورد مطالعه در كشور و استان -1 شكل  ساله ايستگاه سينوپتيك بندرعباس 58منحني آمبروترميك  -2شكل 

 
 يكنواختي ظاهري اقليم در جزيره قشم،با وجود 

زون اولين . هاي متنوع در جزيره وجود دارد رويشگاه
) Avicennia marina(مانگرو  هاي جنگلگياهي آن  پوشش

در ناحيه بين ) Rhizophora Mucronata(و گونه چندل 
هاي شور، درختچه و  در شبه باتالق. باشد جزر و مدي مي

 Atriplex leucoclada, Tamarixهايي مانند شبه درختچه

sp, Zygophyllum qatarense,   در اراضي جنگلي بسيارو 
 Acacia spp, ،Prosopisدرختان شاخص  خشك

cineraria  وZiziphus spina-christi توجه  با. وجود دارد
 1957 هاي سالبين منطقه  ساله 58به منحني آمبروترميك 

شود كه حداكثر متوسط بارندگي  مشخص مي 2014تا 
و بعد از آن بهمن و اسفند ) ژانويه(ماه  ديماهانه متعلق به 

تا شهريور ) مه( از آن از ماه ارديبهشتباشد و بعد  مي
و ) جوالي(هاي تير  بارندگي وجود ندارد و ماه) سپتامبر(

به طور . باران منطقه هستند هاي كم از ماه) اگوست(مرداد 
دهد  درصد بارندگي منطقه در فصل زمستان رخ مي 73كلي 

گراد آغاز فصل  درجه سانتي 20و با توجه به دماي باالي 
  ). (Hamzeh, 2010باشد مين فصل رويش در اي

  تحقيقروش 
) +ETM(اي لندست  در اين تحقيق از تصاوير ماهواره

مربوط به ) OLI(و لندست  2001ماه سال  مربوط به بهمن
تهيه شده است،  USGS.govكه از سايت  2014ماه سال  دي

دليل انتخاب اين زمان از تصاوير، با توجه به . شداستفاده 
در منطقه مورد ) ماه اواسط بهمن(گياهان فنولوژي رويشي 

  . باشد نظر و موجود بودن تصاوير در اين فصل مي
منظور آشكارسازي تغييرات بوقوع پيوسته در منطقه  به

پردازش تصاوير ازجمله تصحيحات  ابتدا پيش ،مورد مطالعه
كه  طوري به. هندسي و اتمسفري روي تصاوير انجام شد

هاي  ستخراج شده از نقشهتطابق دقيق نقشه آبراهه ا
تطابق گواه بر  OLI و +ETMتصاوير سنجنده توپوگرافي با 
تصحيحات اتمسفري در دو مرحله  .آنها بود هندسي مناسب

 ،دوم  مرحله و راديانس هب DN مرحله اول تبديل. شد انجام
منظور  به .)1393 بيگدلي،( بود به بازتابندگي راديانس تبديل

 افزار  رمن  FLAASHاتمسفري از الگوريتمانجام تصحيحات 

ENVI5.31مراحل انجام تحقيق در نمودار  .شد استفاده 
ورود دو  CVAلزوم اجراي روش  .آورده شده است

تحقيق از شاخص اين در . باشد داده مي مجموعه
اول و از شاخص خاك لخت  مجموعهعنوان  گياهي به پوشش

دليل انتخاب . شدها استفاده  دادهدوم  مجموعهعنوان  به
كاهش اثر شاخص خاك لخت، قدرت باالي اين شاخص در 
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گياهي با تاج پوشش  جدا كردن پوششبازتاب خاك و 
 از ساير پوشش اراضي است تاج پوشش پراكنده،و  متراكم

)Azizi, 2008.(  

  

  
  نمودار مراحل انجام تحقيق -3شكل 

گياهي مناسب براي  منظور انتخاب شاخص پوشش به
 NDVI چهار شاخصعنوان داده اول، ابتدا  ورود به

(Normalized Difference Vegetation Index)، SAVI 

(Soil Adjusted Vegetation Index) ،RVI (Ratio 

Vegetation Index) و(Water Adjusted Vegetation 

Index) WAVI  بعدمحاسبه شده و  1مطابق با جدول 

از ها با شاخص خاك لخت  شاخصهمبستگي هريك از 
ضريب  محاسبه و) 5شكل ( scatter plotطريق رسم 

شاخصي كه ضريب ). 2جدول ( مشخص شدآنها همبستگي 
داده  عنوان همبستگي بااليي با شاخص خاك لخت داشت به

   .اول در نظر گرفته شد
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  )Esteman, 2000( محاسبه شده در اين مطالعه به همراه فرمول و باند مورد استفاده هاي شاخص - 1جدول

  نام شاخص
باند مورد استفاده 

  ETM  سنجنده
باند مورد 

  OLIسنجنده 
  فرمول

شاخص نرمال شده 
4و  3باند  NDVI اختالف پوشش گياهي 5و  4باند    

شاخص پوشش گياهي با 
4و 3باند   SAVI تنظيم انعكاس خاك 5و  4باند    

گياهي ساد كسرشاخص   RVI   4و  3باند 5و  4باند    =  

شاخص پوشش گياهي 
كننده آبتعديل   WAVI   4و  1باند 5و  2باند    = −+ + (1 + ) 

  
PNIR زنزديكـمادونقرم بازتابندگي ،PRED=يـقرمزمرئبازتابندگي ،PBLUE=آبي،  بازتابندگيL :براي مقـادير  . شود فاكتور تعديدل كننده اثر خاك كه معموال با سعي و خطا محاسبه مي

  .باشد مي 5/0در حدود  Lمتوسط پوشش گياهي 

  BIشاخص خاك لخت 
شاخص خاك لخت، شاخص نرمال شده تفاوت دو نوع 

استفاده از اين . هاي مختلف است پوشش گياهي با زمينه
باعث افزايش تمايز بيشتر بين مناطق با تاج پوشش شاخص 

متراكم، تاج پوشش پراكنده، اراضي كشاورزي آيش و خاك 
و تشخيص اراضي   Azizi, 2008) ( باشد لخت مي

سازد  كشاورزي از غيركشاورزي را ممكن مي
)Jamalabad, 2004(.  

   

 )1(رابطه

 
PRED=قرمز بازتابندگي PBLUE =آبي بازتابندگي PNIR=مادونبازتابندگي

 نزديك قرمز

PSWIR=مادون قرمز طول موج دگيبنبازتا
 ه

 
 Change Vector( روش آشكارسازي بردار تغييرات

Analysis(  
گياهي و  شبا استفاده از دو داده ورودي شاخص پوش

اين روش قادر . اجرا شد CVAشاخص خاك لخت مدل 
است اطالعات اساسي در ارتباط با نوع و ميزان تغييرات 
ايجاد شده ارائه دهد كه براي آشكارسازي بسياري از انواع 

از محاسن عمده اين روش . تغييرات اتفاق افتاده كاربرد دارد
 Lu( اشاره كردتوان به موارد زير  مي ،ها نسبت به ديگر روش

et al, 2004.( 1 - طور همزمان پردازش و تجزيه و تحليل  به
هاي اطالعاتي  تغييرات روي تمامي باندهاي چند طيفي اليه

طيفي - خطاهاي متداول مكاني -2 .شود ورودي اعمال مي
هاي مختلف تصوير و يا سنسورهاي مختلف  زمانناشي از 
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كم كرده و يا از  ،شود براي تصوير ايجاد مي كهرا ها  ماهواره
قابليت آشكارسازي  - Lu et al, 2004(. 3(برد  بين مي

  .گياهي و شرايط اراضي را دارد تغييرات پوشش
است برداري لفه ؤمبه صورت دو در نهايت خروجي مدل 

كه حاوي اطالعات خوبي براي تفسير و تحليل تغييرات 
كه با  )Magnitude(بزرگي تغييرات لفه ؤم - 1هستند 

لفه ؤم - 2 .شود ميبندي  طبقهاستفاده از تكنيك سطح آستانه 
كه بر اساس درجه  باشد مي) Direction(جهت تغييرات 

لفه بزرگي ؤم. Son et al, 2009) ( شود بندي مي تقسيمزاويه 
 Euclidean(تغييرات بر اساس محاسبه فاصله اقليدوس 

distance (هاي تصوير بين زمان اول و  هريك از پيكسل
لفه جهت ؤم .شود محاسبه مي 2و رابطه  4دوم طبق شكل 
و جهت حركت از زمان اول به زمان دوم  تغييرات بر اساس

و  4شكل ( شود ميتوصيف  يدآ ميبوجود  كه بهاي  زاويه
  ). 3رابطه 

= 2رابطه ( 2 − 1)2 + ( 2 − 1)2 

 3رابطه

VI2=تاريخارزش شاخص گياهي در
  دوم

VI1= ارزش شاخص گياهي در
 تاريخ اول

S=فاصله ( بزرگي تغييرات
 )اقليدوسي

BI2=ارزش شاخص خاك لخت در
  تاريخ دوم

BI1=ارزش شاخص خاك لخت در تاريخ اول 

  

   
  بزرگي تغييرات                   جهت تغييرات                           

  بزرگي و جهت تغييراتمحاسبه تصوير  سازوكار -4 شكل
از  بندي هريك از آنها طبقهو  لفهؤدو منقشه پس از تهيه 

نقشه، نقشه نهايي دو ) crosstab( جدول متعامدطريق 
ارزيابي تغييرات منطقه در فاصله دو تاريخ مورد مطالعه 

  .آيد ميدست  به
، NDVI ،SAVI(ها  محاسبه هريك از شاخص از پس

RVI ،WAVI( ، با ها  يك از شاخصهرهمبستگي ضريب
 .)2جدول ( مورد ارزيابي قرار گرفت خاك لختشاخص 

همبستگي با ضريب  SAVIشاخص نتايج نشان داد كه 
با شاخص  2001در سال  92/0و  2014در سال  95/0
BI  داردهمبستگي بااليي.  
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  در دو سال مورد مطالعه ها شاخص scatter plotنمودار  -5شكل 

  
  ها با شاخص خاك لخت در دو سال مورد مطالعه شاخصهمبستگي مقايسه ضريب  - 2جدول

  سال ها شاخص
RVI  WAVI SAVI NDVI  

18/2 -  92/00  95/0  89/0  2014  
21/3 -  89/0  92/0  78/0  2001  

 
  بزرگي تغييراتمؤلفه 

و با تغييرات محاسبه بزرگي  لفهؤم 2 با استفاده از رابطه
) Threshold level( از تكنيك سطح آستانه استفاده

اين آستانه معموال به اندازه يك . بندي گرديد طبقه )6شكل(

 لفهؤمتر از ميانگين هيستوگرام  انحراف معيار باالتر و پايين
طبق ). Singh, 1989(شود  تغييرات، در نظر گرفته مي بزرگي

كالس براي بزرگي تغييرات تعريف شد  5تكنيك مذكور 
   ).3جدول (

  
  تكنيك استفاده از سطح آستانه براي جداسازي مناطق تغيير يافته و بدون تغيير -6 شكل

 
  بندي آستانه و بزرگي تغييرات طبقه - 3جدول 

  مساحت  دامنه  شدت تغييرات  كالس
(km2) 

  درصد

  21/71  707/1525  0-1/0  بدون تغيير  1
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  76/14  24/316  1/0-16/0  كم تغيير  2
  38/4  99/93  16/0-2/0  تغيير متوسط  3
  6/7  97/162  2/0-3/0  زياد تغيير  4
  03/2  53/43  3/0-75/0  زياد تغيير خيلي  5

  
  جهت تغييرات لفهؤم

 هاي ساعت عقربهربع و خالف  4نقشه جهت تغييرات، به 
دهنده  ربع اول نشان. شود مي يبند تقسيم 4همانند شكل 

كه  است SAVIو  BLافزايش در هر دو شاخص 
عه در بين دو تاريخ مورد مطالكاهش رطوبت دهنده  نشان

در  SAVIو  BLاست و بعكس كاهش در مقدار دو شاخص 
رطوبت و توسعه اراضي دهنده افزايش  ربع سوم نشان

و  BLدهنده افزايش در شاخص  ربع دوم نشان. استماندابي 
دهنده توسعه اراضي باير  كه نشان SAVIكاهش در شاخص 

دهنده  ربع چهارم نشان. در منطقه در بين دو تاريخ است
كه  SAVIو افزايش در شاخص  BLكاهش شاخص 

در بين دو  سبزينگي پوشش گياهيدهنده افزايش  نشان
 . )4جدول( (Minu, 2015) باشد تاريخ مي

 
  (Minu, 2015) توصيف نقشه جهت تغييرات - 4جدول 

  جهت تغييرات BLشاخص  SAVIشاخص   توصيف

  ربع اول  +  +  كاهش رطوبت

  ربع دوم  +  -  گياهي كاهش پوشش -توسعه اراضي باير

  ربع سوم  -  -  توسعه اراضي ماندابي -افزايش رطوبت

  ربع چهارم  -  +  )2كلروفيل(افزايش سبزينگي 

  
بندي شده بزرگي تغييرات و جهت  طبقهتلفيق دو نقشه از 

رخ داده در بين دو تاريخ تغييرات و نمودار  نقشه تغييرات،
   ).8 و 7شكل ( آيد ميبدست 
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  )كيلومترمربع(مختلف نمودار مساحت بزرگي تغييرات در جهات  -7شكل 

 

  
  1393تا  1380هاي  نقشه تغييرات پوشش اراضي بين سال -8 شكل

  مساحت تغييرات
درصد منطقه در كالس تغييرات  7نتايج نشان داد كه 
 3. باشد ميكيلومتر مربع  44 برابرشديد قرار دارد كه 

كه قرار دارد در ربع چهارم از اين كالس ربع مكيلومتر 
زينگي و توسعه اراضي كشاورزي در بدهنده افزايش س نشان

بيشتر در قسمت شرقي اين افزايش . باشد ميداخل جزيره 
در  اين كالسكيلومتر مربع از  29 .جزيره اتفاق افتاده است

و افزايش رطوبت دهنده افزايش  كه نشان قرارداردسوم ربع 

كيلومتر مربع  2. باشد ميهاي حرا  اراضي ماندابي بين جنگل
دهنده توسعه  نشان قرار گرفته كهدر ربع دوم اين كالس از 

گياهي بوده كه در شرق و  اراضي باير و كاهش پوشش
كيلومترمربع از  10. شرقي جزيره اتفاق افتاده است جنوب

دهنده كاهش  در ربع اول قرار گرفته است كه نشان اين كالس
باشد كه  مياز آب  جزرو مدي رطوبت و بيرون آمدن اراضي

هاي حرا در جنوب  هكتار از اراضي بين جنگل 7در حدود 
دهد  ميهمانطور كه نتايج نشان . منطقه اتفاق افتاده است

خيلي زياد
زياد
متوسط
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شديد در ربع سوم اتفاق  خيليكالس بيشتر سطح تغييرات 
هنده به زير آب رفتن اراضي  د نشانافتاده است كه 

ده باال آمدن سطح آب دريا دهن باشد كه نشان ميجنگلي  بين
درصد از  26 .باشد مي 1393تا  1380هاي  در طي سال

 164 برابر ،منطقه مورد مطالعه در كالس تغييرات شديد
كيلومتر  102باشد كه  ميكيلومترمربع از مساحت جزيره 

درصد اين كالس است در  62 برابرمربع از اين مساحت كه 
افزايش رطوبت در اراضي دهنده  قرار دارد كه نشانسوم  ربع

هاي  باشد، اين مناطق در غرب جنگل هاي حرا مي بين جنگل
 216. هاي شرقي بندر خمير رخ داده است حرا و كرانه

كيلومترمربع از منطقه در كالس تغييرات كم قرار دارد و 
 135 برابراين طبقه مربوط به ربع اول و بيشترين مساحت 

كاهش رطوبت و افزايش دهنده  كيلومترمربع است كه نشان
  .خشكي در آن مناطق بوده است

  

  صحت نتايجارزيابي 
آشكارسازي تغييرات جزيره  نهايي توليد شده براي نقشه

 1393 )2014( ؟........... 1380 )2001(هاي  قشم بين سال
نقطه  160نقاط آن با استفاده از يت زميني كه عنقشه واقبا 

. شدمقايسه  ،بود شدهتهيه  GPSبرداشت شده به كمك 
 14/86و دقت كلي  72دهنده ضريب كاپا  مقايسه نشان

 .درصد براي نقشه تغييرات نسبت به واقعيت زميني است
ماتريس ارزيابي صحت نقشه تغييرات را نشان  5جدول 

  .دهد مي
  

  واقعيت زمينيماتريس ارزيابي صحت نقشه تغييرات منطقه مطالعاتي و  - 5 جدول

بقه
ط

 
دي

بن
  

  واقعيت زميني

 
  جمع اراضي ماندابي  اراضي باير پوشش گياهيهاي حرا جنگل

صحت توليد 
  كننده

  صحت كاربر

44/76 422 9 62 20 331  هاي حرا جنگل  44/78  

14/86 271 15 0 251 5 پوشش گياهي  31/96  

17/93 1074 54 902 26 92 اراضي باير  89/83  

69/79 325 311 3 6 5 ماندابياراضي   38/95  

   2092 389 967 303 433 جمع

14/86 كليدقت   

72/0 ظريب كاپا  

  
  ثحب

هاي  بيابان ءبا توجه به اينكه منطقه مورد مطالعه جز
شود و از طرفي در مناطق بياباني عمدتاً  ساحلي محسوب مي

ثير أتپوشش گياهي ضعيف و پراكنده است و بازتاب خاك 
 رو از اينبسزايي در ارزش ثبت شده توسط سنجنده دارد، 

هايي كه بازتاب خاك را در نظر  رفت شاخص انتظار مي
اير د نسبت به سنده گيرند و اثر آن را كاهش مي مي

را با دقت بيشتري  گياهي ها بتوانند درصد پوشش شاخص

ها با شاخص خاك  شاخصهمبستگي  نتايج كه ندنتخمين بز
شاخص مناسبي براي   SAVIشاخص لخت نشان داد كه

مناطق بياباني است كه با نتايج اراضي پوشش مطالعه 
و  Allbed )2014(، Fatiha )2014( ،Arzaniتحقيقات 
 Behbahaniو ) 2010( Ghaemi، )2009(همكاران 

در اين مطالعه پس از مشخص كردن  .داردمطابقت ) 2010(
 )CVA( آشكارسازي بردار تغييرات تكنيكبهترين شاخص، 

در منطقه مورد  CVAارزيابي دقت روش . كار گرفته شد به
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درصد  14/86و دقت كل  72كننده ضريب كاپا  مطالعه بيان
 و  ,Jensen )2004 (Sanjariاين نتيجه با نظريه . بود

Boroomand )2013 (بندي را با  كه صحت قابل قبول طبقه
د، مطابقت ندان درصد مي 85اي  استفاده از تصاوير ماهواره

با توجه به اينكه اين روش عالوه بر ماهيت تغييرات،  .دارد
عنوان يك  تواند به دهد، مي محدوده تغييرات را نيز نشان مي

كار گرفته  به اراضي كاربريرات يرسي تغيروش مناسب در بر
همسو ) 1388(و سفيانيان  )1390( شود كه با نتايج كاوسي

بررسي آمار و نتايج بـهدسـت آمده در اين مطالعه  .باشد مي
 هاي سالدهـد كـه در فاصـله زماني  به خوبي نشان مي

هاي  كيلومتر مربع از اراضي بين جنگل 29، 1393تا  1380
كيلومتر آن تغييرات  102شديد و در  تغييرات خيليحرا 

دهنده افزايش سطح آب در  شديد اتفاق افتاده است كه نشان
مونيتورينگ و مطالعات كه با نتايج طرح  باشد مياراضي  اين

اين مطالعه در يك . همخواني دارد مدلينگ سواحل ايران
نشان داد كه تراز سطح آب ) 1983 تا 2010( ساله 28دوره 

متر خيزآب داشته كه  96/3در ناحيه جزيره قشم به ميزان 
 كاهش .)1392 سواحل ايران،( ناشي از جزرو مد بوده است

 2/8سال در حدود  13پوشش طبيعي داخل جزيره طي اين 
شرقي و  مركزي، نواحيكه در مربع بوده است كيلومتر
كه مربوط به اراضي شرقي جزيره اتفاق افتاده است  جنوب

هاي دشت توريان در مركز جزيره و  و نخلستان كشاورزي
 شرق و در رامكان، زيرنگ و ريگوپوشش گياهي طبيعي 

كيلومتر مربع از  63/30در  .باشد شرقي جزيره مي جنوب
خمير هاي بندر  كرانهدر در جزيره قشم و هاي مانگرو  جنگل

توجه به نقشه و با  .كاهش اراضي جنگلي اتفاق افتاده است
كه در حال تغيير را مناطقي  توان وسعت مي هتوليد شدنمودار 
هاي مديريتي براي  توان برنامه مي رو از اين ؛فهميد د،هستن

اين . اين مناطق داشت تا از تغييرات منفي آنها جلوگيري كرد
يا (اي  باندهاي تصوير ماهوارهاز تمامي تحقيق نشان داد كه 

براي ) شده بر اساس ماهيت مطالعه بباندهاي انتخا
با توجه به  كرد،توان استفاده  يمسازي تغييرات  آشكار

هاي گياهي  با استفاده از شاخصتوان گفت  ميصحت كلي 
براي را تري  توان نتيجه دقيق مي ،منطقه مناسب در هر

   .گرفتدر نظر ارزيابي تغييرات منطقه 
  

  منابع مورد استفاده
. 1392. رنگزن، كو  حي مقدم، م، فتا.اسفندياري، ع
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 .164-153): 49(13. آب و خاك

فاز . مونيتورينگ و مطالعات مدلينگ سواحل ايرانطرح 
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Abstract 
Monitoring the land use and land cover change detection is one of the most important 
issues in the field of planning and management. Change Vector Analysis technique is 
one of the common methods to detect the changes. This method is based on radiometric 
changes between two time series satellite data and threshold level method. For this 
purpose, the satellite images of Landsat ETM + (2001) and OLI (2014) were used for the 
Qeshm Island. The FLAASH method was used to perform atmospheric correction. 
Then, the vegetation indices (NDVI ،WAVI ،RVI, SAVI و BI) were calculated and the 
correlation between indices was evaluated. The results showed that the SAVI index with 
a correlation coefficient of 95% in 2014 and 92% in 2001 had a high correlation with BI 
index; therefore, the SAVI index provides better results in studying the vegetation 
changes in arid and semi-arid regions. The results also showed that during the study 
period (2001-2014), 150 km² of the lands around and between the mangrove forests 
were submerged, and at the same time, the area of mangrove forests decreased to 30.63 
km², mostly occurring in the margins of Qeshm mangrove forests and the eastern shores 
of Khamir Port. As well, the area of agricultural lands and vegetation of the island 
decreased about 8.2 km² in central, eastern, and southeastern island. 
 
Keywords: Change vector analysis, threshold level technique, vegetation index, Qeshm 
Island. 

 


