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 دهيچک

شوند. يافت مي يهستند که در امتداد سواحل جزر و مد يامه حارهيو ن يامناطق حاره يهان جنگليترمانگرو از مهم يهاجنگل

 يانسان ياهتير فعاليثأن سال تحت تيچند يند که طيآيشمار مبه ييايدر يهاستمين اکوسيرتريپذبياز آس يکيها ن جنگليا

. امروزه رديقرار گ يطيست محيزان زيرست در اهداف برنامهيها باع و به موقع آنيش سرين پايشوند. بنابرايرات مييدستخوش تغ

رات ييتغ ين مطالعه بررسيها شناخته شده است. هدف از اع جنگليش سريروز جهت پاقدرتمند و به يعنوان ابزارسنجش از دور به

نقشه  ياست. براساس اهداف پژوهش 2828و  2888، 6801 يهاسال يره قشم طيجز يمانگرو دماغه شمال يهاساله جنگل 08

د. ين استخراج گرديگوگل ارث انج يط آنيدر مح 0و  5ر لندست يتصاو يبان بروين بردار پشتيتم ماشيمانگرو با اعمال الگور يپوشش

داشته  يشيافزا ي( روند2828تا  6801) يادوار پژوهش يمانگرو ط يهااز آن بود که جنگل يساله حاک 08رات ييتغ يررسيج ينتا

ده است يرس 2888هکتار در سال  08/5086 هکتار به 80/5608از  6801مانگرو در سال  يهاکه مساحت جنگلن صورتياست بد

هکتار  60/5818 به 2828ها در سال ن جنگليش داشته است. اما مساحت ايها افزامساحت جنگل %20/1زان يقت به ميکه در حق

ن پژوهش يج اينتا يافته است. بطور کليش يافزا  %82/60به  6801اد شده در سال يزان نسبت به مساحت ين ميده است که ايرس

حفظ  منظوره ان منطقه بيتوسط بوم يمصنوع يکارجنگل يجهينت يادوار مطالعات يمانگرو ط يهاش جنگليدهد که افزاينشان م

شم منطقه ق يدر استان هرمزگان و حت يدر منطقه بوده است که به تبع آن باعث رونق صنعت گردشگر ييايستم درين اکوسيا

و سامانه  بانين بردار پشتيتم ماشيد، استفاده از الگوريگرد يند پردازشيع فرايباعث تسر يشده است. آنچه که در پژوهش کنون

 ن است.ين گوگل ارث انجيآنلا
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 مقدمه -1

زر و ج يشوند که در امتداد خطوط ساحليفرد شناخته مستم منحصربهيک اکوسيعنوان مانگرو به يهاجنگل

(. Toosi et al., 2019, Chen et al., 2011ن هستند )يا و زمين دريشوند که حد واسط بيافت مي يمد

 شوند ويافت مي ياحارهمه يو ن ياهستند که در مناطق حاره يعيطب يهان جنگليترمانگرو از مهم يهاجنگل

و  حيمانند تفر يو مسائل يه کردن آب، حفاظت از خط ساحليمانند تصف يستمياز خدمات اکوس ياريبس

 ييهاستمين اکوسيرتريپذبياز آس يکيها ن جنگلي( اما اKanniah et al., 2015را دارا هستند ) يگردشگر

خراج نفت است يمانند آلودگ يانسان يهاو دخالت ييهوارات آب و ييو تغ يعير اختلالات طبيهستند که تحت تأث

رند يگيگو قرار ميو استخراج خرچنگ و م يانسان يهاتياز فعال يناش ييزدا، جنگلينيا، شهرنشياز بستر در

(Kuenzer et al., 2011, Gilman et al., 2008, Jhonnerie et al., 2015, Son et al., 2014هم .)ن عوامل ي

قرن گذشته شده ميمانگرو در سراسر جهان در طول ن يهامساحت جنگل يدرصد 58ش از يبباعث کاهش 

 (.Shi et al., 2016است )

ن نوع از يا يايدر جهت حفظ و اح يغات مناسبيها، تبلت آنيها و اهمجنگل يل اثرات مخرب بر رويبه دل 

ر ايستم مانگرو بسيبر اکوس يو زمان يانن اساس نظارت مکي(. بر همGiri et al., 2007ستم نشده است )ياکوس

مانگرو  يهااز جنگل يبردارمانند نقشه يسنت يها(. استفاده از روشAlatorre et al., 2011است ) يضرور

ن مناطق باعث شده کمتر از روش يا يدسترس بودن و دشواررقابلياست که غ يادينه زيازمند زمان و هزين

و  يعيل طبيران هم به دلايمانگرو ا يها(. جنگلGiri et al., 2007, Zhang et al., 2014استفاده شود ) يسنت

 Mehrabianرات نامطلوب در رشد و توسعه مانگروها شده است )ييباعث به وجود آمدن تغ يانسان يهادخالت

et al., 2009 .) 

 از شسنج يهاکيده از تکنها پرداخت استفانگلـن جيا يو زمان يمکان يتوان به بررسيـکه م ييهااز راه يکي

کند يـاندازها را فراهم مشمـاطلاعات از چ يآورمعـبر فضا امکان ج يمبتن ياورـرا فنياست ز يادور ماهواره

(Son et al., 2014, Jia et al., 2014, Jones et al., 2016تصاو .)با وضوح متوسط مانند لندست  يار ماهوارهي

(Dan et al., 2016, Hoa, 2016, Brown et al., 2018سنت )2-نليو سنت 6-نلي (Chen et al., 2017 ،)SPOT 

(Pham and Brabyn, 2017و همچن )مثال عنوانبالا بهر با وضوحين تصاويIKONOS ،Worldview-2 و Quick 

Bird (Wang et al., 2008, Wang et al., 2016برا )شده مانگرو در سراسر جهان استفاده يهاجنگل يبررس ي

 ,.Kuenzer et al) ييهوا يها( ، استفاده از عکسZhang et al., 2018ک و رادار )ياپت يهاب دادهياست. ترک

 مانگرو مورد يهاجنگل ييشناسا ي( براOlagoke et al., 2016دار )يل يهاطور استفاده از دادهني( و هم2011

 گرفته است. استفاده قرار
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 يهاسه دهه جنگل ير لندست اقدام به بررسي( با استفاده از تصاو2860و همکاران ) Pimple يادر مطالعه

 يفجنگل تصاد يبندق با استفاده از روش طبقهين تحقيلند کردند. در ايکشور تا Tratمانگرو در اطراف استان 

را ج ينتا يمورد بررس يهاسال يمانگرو نمودند و در ط يهاجنگل ين اقدام به بررسيدر پلتفرم گوگل ارث انج

به  (2868و همکاران ) Toosiگر يد يا(. در مطالعهPimple et al., 2018ل قرار دادند )يسه و تحليباهم مورد مقا

لندست  يزمان ير سرين مطالعه با استفاده از تصاويران پرداختند. در ايمانگرو در جنوب کشور ا يهاش جنگليپا

ج يانت يرا بدست آورند. با بررس يبندتم طبقهين الگوريکردند تا بهتر يبندروش طبقه 0سه ياقدام به مقا

 Toosiها است )تميه الگورينسبت به بق يصحت بالاتر يدارا يجنگل تصادف يبندبردند که طبقه يها پتميالگور

et al., 2019توان به مطالعه يمانگرو صورت گرفته که م يهاجنگل ين مطالعه و بررسي(. در داخل کشور چند

ثر حداک يبندر لندست و دو روش طبقهين مطالعه با استفاده از تصاوي( اشاره کرد. در ا6080و همکاران ) يخوران

ر و قشم ين بندر خميمانگرو ب يهاجنگل يبه بررس 6ياهينرمال شده پوشش گ ياحتمال و شاخص تفاضل

حاکم  يروند کاهش 6880-2886 يها مشخص نمود که در بازه زمانج مساحت جنگلينتاسه يپرداختند. مقا

(. 6080و همکاران،  يبوده است )خوران يشيروند افزا 2886-2888و  6800-6880 يهان ساليبوده اما در ب

مانگرو با استفاده از سنجش از  يهادر جنگل يو پسرو يشرويش نرخ پي( به پا6081و همکاران ) يغلام يماف

 يهاالر لندست سين مطالعه با استفاده از تصاويپرداختند. در ا يخط ساحل يل رقوميه و تحليدور و سامانه تجز

رات ييج، نرخ تغيمانگرو را محاسبه کردند. بر اساس نتا ير مرزييکرده و نرخ تغ يرا بررس 2861و  2888، 6801

 (. 6081و همکاران،  يغلام يباشد )مافيمتر در سال م 12/8کره حرا برابر با ستيز گاهرهيمرز مانگروها در ذخ

 يانزم يسر يهاتر دادهعيگان و امکان پردازش سريرا ين با دسترسير، پلتفرم گوگل ارث انجياخ يهادر سال

استفاده کرد  ياو منطقه يدر سطح جهان يطور مناسبقات بهيتحق يتوان در راستايبه وجود آمده که م

(Midekisa et al., 2017, Giri et al., 2015برا .)يزمان ير سرين تصاويمثال در پلتفرم گوگل ارث انج ي 

 Giriد واقع شود )يمف يليخ يزمان يسر يهاليتواند در تحليتا حال موجود است که م 6802لندست از سال 

et al., 20150و  2نيب گوگل ارث انجين مورد، ترکي(. در اSVM يهاق نقشهيع و دقيارائه سر يطور بالقوه برابه 

ت نظار يبرا ين مطالعه، توسعه روشيدئال خواهد بود. هدف از ايرات اييتغ يياهداف شناسا يحرا برا يپوشش

با  2828تا  6801ساله از سال  08ک دوره يره قشم در يجز يحرا در دماغه شمال يهارات جنگلييبر تغ

لندست  يماهواره يسر يهاداده ين برويبان و گوگل ارث انجين بردار پشتيتم ماشياز الگور يبيترک يريگبهره

 است.  0و  5

                                                           
1- Normalized difference vegetation index (NDVI) 

2- Google Earth Engine (GEE) 

3- Support Vector Machine (SVM) 
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 قيروش تحق -2

 يمنطقه مطالعات-2-1

ن  ين منطقه در حدفاصل رودخانه مهران و گورزي(. ا6ره قشم واقع شده است )شکل يمانگرو در جز يهاجنگل

ز ن و جيکره زم يوسفرير بياز ذخا يکيمانگرو قشم  يدارد. منطقه حفاظتره قشم قرار يجز يدر دماغه شمال

تر شيباشند. بين منطقه از نوع حرا ميمانگرو ا يهاانه هست که عمده جنگليدر خاورم يالمللنيب يهاتالاب

به وسعت  ياند. منطقه حفاظت شده مانگرو مساحتره واقع شدهيجز يمانگرو قشم در قسمت شمال يهاجنگل

هستند.  يهايها و مارماهستگاه پرندگان مهاجر، لاکپشتيها زن جنگليا .دهد يلومتر را پوشش ميک 28در  28

ه يذمنظور تغه ن درختان بيدارد چرا که از برگ ا ين بوماساکن يبرا ياژهيت ويمانگرو اهم يهاجنگل يبطور کل

 (. (Bihamta et al. 2020شود يز استفاده ميدام ن

 يمنطقه مطالعات ييايت جغرافيموقع (:1)شکل 
Fig. (1): Geography location of case study 

 مواد مورداستفاده -2-2

 يفير چند طيمانگرو از تصاو يهان مساحت جنگليساله و تخم 08رات دوره ييتغ ييشناسا ين مطالعه برايدر ا

رات يين استفاده شد. تغيدر گوگل ارث انج 2828و  2888، 6801 يهادر سال 2لندست يسر 6يبازتاب سطح

طقه من ير اراضيها و سااست که منجر به فرورفتن جنگل يطور يسالانه در منطقه مطالعات ييط آب و هوايشرا

                                                           
1- Surface Reflectance   2- Landsat 
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ور مجزا طهرسال به يفاقد ابر برا يريجاد تصويو ا ين مشکليمنظور پوشش چنن بهيشود بنابرايرآب ميبه ز

ر ياود. اطلاعات مربوط به تصيز و زمستان( محاسبه و انتخاب گرديي)بهار، تابستان، پا ير فصلين تصاويانگيم

 آورده شده است. 6شده در جدول  لندست استفاده

 ايهاي ماهوارهمشخصات داده(: 1)جدول 

Table (1): Satellite data specifications 
 ماهواره/سنجنده يد-يآ يبازه زمان باندها يک مکانيقدرت تفک

 6/0/6801-6/6/6801 0و  0 متر 08

6/0/6801-6/8/6801 

6/8/6801-6/68/6801 

6/68/6801-6/6/6808 

LANDSAT/LT05/C01/T1_SR Landsat-5/TM 

6/6/2888-6/0/2888 

6/0/2888-6/8/2888 

6/8/2888-6/68/2888 

6/68/2888-6/6/2886 

 6/0/2828-6/6/2828 5و  0

6/0/2828-6/8/2828 

6/8/2828-6/68/2828 

6/68/6801-6/6/2826 

LANDSAT/LC08/C01/T1_SR Landsat-8/OLI 

Google Earth Engine 

 روش کار -2-6

ک يت و تفکراييتغ يي، شناساييمنظور شناسااز نوع مانگرو وجود دارد، به ياهيفقط پوشش گ يدر منطقه مطالعات

ن يد. بدياستفاده گرد 6ياهينرمال شده پوشش گ ياز شاخص تفاضل ير اراضيسابهتر پوشش مانگرو از  هر چه

نرمال شده پوشش  ين شاخص اعمال شد. شاخص تفاضلير لندست( ايتصو 62ر )يتصاو يتمام يمنظور برو

 (. Viana etal, 2019پرکاربرد و متداول است ) يازدورک شاخص سنجشي ياهيگ

 .Adi et al. 2016; Bihamta et al) ياهيشاخص نرمال شده پوشش گ ژه ازيصورت ون بهيشيدر مطالعات پ

2019; Bihamta et al. 2020)ن ير ايشده است. مقادمانگرو استفاده يهارات جنگلييتغ ييع، شناسايتوز ي.  برا

 (:6شود )رابطه ير محاسبه ميشاخص از معادله ز

                                                           
1- Normalized difference vegetation index (NDVI) 
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[6] NDVI =
NIR − Red

NIR + RED
 

 5: باند قرمز در لندست Red(، B5) 0( و لندست B4) 5ک در لندست يقرمز نزدمادونباند  6NIRکه: منظور از 

(B3 و لندست )0 (B4.است ،) 

طالعه موردم يهامربوط به سال يفصل ياهينرمال شده پوشش گ يتفاضل يهاشاخص يتمام يسپس در گام بعد

 رند. يمورد پردازش قرار گ يند بعديب شدند تا در فرايتاست انباشت و ترکيک ديصورت مجزا در به

 يبندو طبقه يانتخاب نمونه آموزش -2-0

تدا ها ابن روشيرد. در ايگير مورد مطالعه صورت ميتصو يشده بر اساس دانش موجود از نواحنظارت يبندطبقه

راساس بها ن روشيا يطورکلتم شوند. بهي( توسط کاربر وارد الگوريپوشش اراض يها)کلاس يريلازم است مقاد

 يهاتمياز الگور يکيبان ين بردار پشتي(. ماشMather, 2011کنند )يکار م يعصبا شبکهي يآمار يهاتميالگور

 يريادگيتم يک الگوريتم ين الگورين استفاده شود. ايتواند در سامانه گوگل ارث انجين است که ميماش يريادگي

 يريادگيتم يون استفاده شود. الگوريا رگرسي يبندطبقه يتواند برايشده است و منظارت يرپارامتريغ يآمار

حرا استفاده  ريحرا و غ يبندطبقه يکسل، برايبازتاب پ ييتواند با استفاده از شناسايبان مين بردار پشتيماش

 يه آموزشنمون يازمند تعداد کافيبان نين بردار پشتيتم ماشيبا الگور يبند(. طبقهMahendra etal., 2019شود )

عداد ت يهرسال مطالعات يصورت مجزا بران منظور بهياست. بد يمختلف اراض يهابا پراکنش مناسب در کلاس

د. يگرد يآورکلاس آب جمع ينمونه برا 668و  يجذر و مد يو اراض يولانمونه گل 626نمونه مانگرو،  655

ت ينها مانگرو است. در يهاجنگل ين مطالعه بروين نمونه است چون تمرکز ايشتريب يمانگرو دارا يهانمونه

الانه قرار س ياهينرمال شده پوشش گ ير تفاضليتصاو يبنداد شده جهت طبقهيتم يالگور يها در ورودن نمونهيا

ن را نشان يدر گوگل ارث انج 6801هر کلاس در سال  يشده برابرداشت يهات نمونهير موقعيگرفتند. شکل ز

 دهد.يم

 راتييتغ ييدقت و شناسا يابيارز-2-5

ت يفير کيتصاو ياز رو 2828و  2888، 6801 يپوشش اراض يهانقشه يمنظور اعتبارسنجن مطالعه بهيدر ا

بهام س ايد سپس با استفاده از ماتريها برداشت گردکلاس يبرا يانمونه نقطه 58گوگل ارث مجموع تعداد  يبالا

ب کاپا از يو ضر يشدند. دقت کل يابيها ارزاست، نقشه 0کاپاب ي، ضر2يدقت کل يآمار يکه شامل پارامترها

 ياراض يهاش پوششين درصد کاهش و افزايتخم يدر آخر برا .(Jansen, 2015شوند )ير محاسبه ميمعادلات ز

                                                           
1- Near Inferred 

2- Overall accuracy 
3- kappa 
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رات ييزان تغيد تا ميا کم گرديکسر  2828از نقشه  2888، 6805شده يبندطبقه يهاخصوصاً مانگرو نقشه

 (.2گردد )رابطه برآورد 

[2] 
𝐾 =

𝑁∑ 𝑥𝑖𝑖 − ∑ (𝑥𝑖+ × 𝑥+1)
𝑟
𝑖=1

𝑟
𝑖=1

𝑁2 − ∑ (𝑥𝑖+ × 𝑥+1)
𝑟
𝑖=1

 

 ياهيحاش يهامجموع x+j و +xi است، و i و ستون i فيتعداد مشاهدات در رد  xiiب کاپا، يضر k که در آن

 (.0ها است )رابطه تعداد کل نمونه N ب، ويهستند. به ترت j و ستون i فيرد يبرا

[0] 𝑂𝐴 =
1

𝑁
∑𝑃𝑖𝑖 

دهنده نشان pii شوند ويف ميتوص N با يشيآزما يهاکسليکند، پيف ميدقت کل مدل را تعر OA که ييدرجا

 .(2)شکل  ح استيشده صحيبندطبقه يهاکسليتعداد کل پ

 نيدر گوگل ارث انج يآموزش يهات پراکنش نمونهيموقع (:2)شکل 
Figure (2): Location of distribution of training samples in Google Earth Engine 

 جينتابحث و -6

 آورده شده  2828و  2888، 6801 يپوشش اراض يهاس ابهام نقشهيج ماتريب نتايبه ترت 0و  0، 2در جدول 
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 درصد 00/80ش از يب يسال مطالعات 0داست دقت کاربر کلاس مانگرو در هر يطور که در جداول پاست. همان

ب يتها به ترنقشه يرا دارد. دقت کل ير اراضياستخراج کلاس پوشش مانگرو از سا ياست که نشان از دقت بالا

ب يها به ترتنقشه يب کاپاين ضريدرصد است. همچن 00/80و  66/88، 88/88مطالعه شده برابر با  يهادر سال

شده هيهت يهانقشه يانگر دقت بالايب کاپا بيو ضر يج دقت کلينتا يطورکلاست. به 88/8و  01/8، 81/8برابر با 

 (. 0تا  2رات کلاس مانگرو استفاده کرد )جدول ييتغ ييشناسا يتوان از آن براياست که م

 1893نتايج پارامترهاي ماتريس ابهام نقشه پوشش اراضي  (:2)جدول 
Table (2): Results of the Error matrix parameters of the 1986 land cover map 

Land Cover 1986 

Classes Mangrove Mud and Tidal Sea User Accuracy Producer Accuracy 

Mangrove 100 0 0 100 100 

Mud and Tidal 0 100 6.67 100 93.75 

Sea 0 0 93.33 93.33 100 

Overall Accuracy: 97.77 

Kappa Coefficient: 0.96 

 2444 يس ابهام نقشه پوشش اراضيماتر يج پارامترهاينتا (:6)جدول
Table (3): Results of Error matrix parameters of land cover map 2000 

Land Cover 2000 

Classes Mangrove Mud and Tidal Sea User Accuracy Producer Accuracy 

Mangrove 93.33 0 6.67 93.33 93.33 

Mud and Tidal 6.67 86.67 0 92.86 86.67 

Sea 0 13.33 93.33 87.50 93.33 

Overall Accuracy: 91.11 

Kappa Coefficient: 0.86 

 2424 يس ابهام نقشه پوشش اراضيماتر يج پارامترهاينتا (:0)جدول
Table (3): Results of Error matrix parameters of land cover map 2020 

Land Cover 2020 

Classes Mangrove Mud and Tidal Sea User Accuracy Producer Accuracy 

Mangrove 93.33 6.67 0 93.33 93.33 

Mud and Tidal 6.67 86.67 0 92.86 86.67 

Sea 0 6.67 100 93.75 100 

Overall Accuracy: 93.33 

Kappa Coefficient: 0.90 

 دهد. يرا نشان م SVM يبندتم طبقهيبا استفاده از الگور 2828و  2888، 6801شده ه يته يها، نقشه0شکل 
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 ک ساليبه تفک ينقشه پوشش اراض (:6)شکل 

Figure (3): Figure 3. Land cover map to separate each year 

 08رات دوره ييزان نرخ تغين ميو همچن 2828و  2888، 6801 يهاسال ي، مساحت پوشش اراض5در جدول 

 80/5608 زانياز م 6801مانگرو در سال  يهان جدول جنگليپوشش مانگرو آورده شده است. طبق اساله 

ش وسعت مانگرو در حدود يگر نرخ افزاده است که نشانيرس 2888هکتار در سال  08/5086 زانيهکتار به م

ت که نسبت ده اسيهکتار رس 60/5818 زان مساحت مانگرو حدوديم 2828شده است. در سال  يدرصد 20/1

نرخ  يطورکلش مساحت داشته است. بهيدرصد افزا 08/0حدود  2888به مساحت پوشش مانگرو در سال 

ش داشته يدرصد افزا 82/60حدود  2828تا  6801از  يعنيساله  08دوره  يمانگرو ط يرات اراضييمساحت تغ

 دهد.يساله را نشان م 08دوره  يمانگرو قشم ط يهارات جنگلييتغ يزمان ي، نقشه سر0است.  شکل 

 2424تا  1893از  يرات پوشش اراضييمساحت و نرخ تغ (:5)جدول 
Table (5): Area and rate of land cover changes from 1986 to 2020 

Categories Extent (ha) Change (%) 

Classes 1986 2000 2020 1986-2000 2000-2020 1986-2020 

Mangrove 5130.78 5471.87 5967.13 6.23 8.30 14.02 

Mud and Tidal 17019.0 16971.7 16334.5 -0.28 -3.90 -4.19 

sea 14079.6 13785.6 13927.3 -2.13 1.02 -1.09 
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 هاي مانگروساله جنگل 64نقشه سري زماني تغييرات  (:0) شکل 
Figure (4): Time series map of 30-year changes in mangrove forests 

ن يره قشم بود. بديمانگرو جز يهاشده جنگلساله منطقه حفاظت 08رات ييتغ ين پژوهش بررسيهدف از ا

ن مورد پردازش قرار گرفتند. يگوگل ارث انج يط ابريلندست در مح يماهواره يساله سر 08 يهامنظور داده

بوده است به  80/5608 که 6801مانگرو در سال  يهازان مساحت جنگليهش نشان داد که من پژويج اينتا
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ا و همکاران يده است. طبق پژوهش جعفرنيهکتار رس 08/5086 حدود يعني 2888درصد در سال  20/1زان يم

 02/5080 زانيهکتار به م 52/5618از  6800مانگرو منطقه خورخوران در سال  يها(، مساحت جنگل6088)

ر مانگرو د يهاد دارد.  جنگليتائ ين بر پژوهش کنونين محققيج ايده است که نتايرس 6880هکتار در سال 

ده است يهکتار رس 60/5818به  2828زان در سال ين ميهکتار بوده است که ا 80/5608زان يبه م 6801سال 

زان يش به ميرو به افزا يريرپذييند تغرو 2828تا  6801 يهاسال ين منطقه طيمانگرو ا يهادرواقع جنگل

 ينيين پايو همچن يشتر در کرانه شرقيب يريرپذييزان تغيش مين افزايتبع ادرصد داشته است که به 60.82/60

تم ي( با استفاده از اعمال الگور2828و همکاران ) Bihamtatosiج پژوهش يشده است. نتامشاهده يمنطقه مطالعات

مانگرو از  يهارات جنگليير لندست در منطقه خورخوران نشان داد که نرخ تغيتصاو يبرو SVM يبندطبقه

ش ين نشانگر افزاين محققيش داشته است که بازهم پژوهش ايدرصد افزا 60.0زان يم 2868تا  6880سال 

در  ينبا نرخ فزو يمناسب يدارد که درواقع همخوان يمنطقه مطالعات يو جنوب يمانگرو در بخش شرق يهاجنگل

( با استفاده از پردازش 2868و همکاران ) Mahandera يدارد. در پژوهش يپژوهش کنون يمنطقه مطالعات

در  2860تا  2861مانگرو از سال  يهابردند که پوشش جنگل ين پين به ايدر ارث انج ياماهواره يهاداده

ه در منطق يآبز يهارا توسعه پرورشگاه ين فزونيافته است که علل ايشيافزا يج اندونزيخل يضلع جنوب

و  يمانگرو در منطقه کنون يهاش جنگلي(، افزا6085و همکاران ) يخوران ياند. طبق ادعادانسته يمطالعات

 ن منطقه بوده استيان ايو دست کاشت توسط بوم يمصنوع يکارجه جنگليشده خورخوران نتمنطقه حفاظت

 رت دارد.يمغا يافته پژوهشگران در اندونزيکه با 

 يريگجهينت-0

 ير بالا آمدن سطح اساسينظ يره قشم تابع عوامل متعدديمانگرو در جز يش سطح پوششيافزا يطورکلبه

شور رودخانه  يهان منطقه از تنگه هرمز، ورود آبيبه ا يورود يهاآب ييايمير خواص شييآزاد، تغ ياهايدر

 يدر منطقه مطالعات ينمک يتر عملکرد گنبدهارسوبات و از همه مهم يزيط حاصلخين شرايمهران و همچن

 يهاسر ساخته استفاده از دادهيمانگرو را در جهان م يهارات جنگلييش نظارت بر تغيازپشيهست. آنچه ب

 يافت دادهيبدون در ياگان ماهوارهيرا يهام از دادهين حجم عظيلندست است. امروزه ا يقدمت بالا ياماهواره

و  يدسترسن قابليگوگل ارث انج يابر يافزار قدرتمند در فضان دارا بودن سختيم و همچنيحج ياماهواره

 يپردازش يهاو ماژول يبندطبقه يهاتميالگور يقدرتمند دارا ين پلتفرم محاسباتيپردازش است، چراکه ا

در ابعاد  ياراض يرات کاربرييتغ يآشکارسازمنظور ن بهين سامانه نويشود از ايشنهاد ميقدرتمند است. در آخر پ

 اس متفاوت استفاده شود. يمق
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