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 حسن خاکسار مدیر گروه: رضا احمدیان رضا عابدین زادگان عبدی

 شیدا عبدلی منصور صنیعی علی محمودی

 نعمت اهلل نسرین نزاد سمیه زنگنه نعمت اهلل نسرین نژاد

 زهرا محتشمی طیبه صادق گروه بررسي و تحليل اجتماعي و فرهنگي:

 و گرافيک: GIS ،ITگروه  ناهید آتشی مدیر گروه: محمدعلي محمدی

 مدیر گروه:مرتضي بيدگلي سونیا کریمی میرطاهرموسوی

 نعمت اهلل نسرین نژاد رقیه نحوی ملیحه شیانی

 سونیا کریمی گروه بررسي و تحليل حوزه علم و فنآوری: حسین بارگاهی

 مهسا جالل وندی مدیر گروه: حجت اهلل ميرزایي یداهلل قدرتی

 بیتا شهیدی بهاره مستوفیان احمد طالبی

 علی شاه رضایی علی کریمی الناز امیربیگلوبالسینی

 مهسا شاه بختی محدثه صف شکن فاطمه عمرانی

 سلیم ذوالفقاری های جمعيتي:گروه بررسي و تحليل ویژگي گروه بررسي و تحليل اقتصادی:

 زهرا فیض نژاد مدیر گروه: حميد حسين نسب گروه: علي همتجو مدیر

 گروه تلفيق و آینده نگاری: یحیی جعفری رامین ذوالجناحی

 مدیر گروه: رضا احمدیان بهزاد بهروزی اصفهانی اکبرمحمدی

 فیروز توفیق گروه بررسي و تحليل نظام سکونتگاهي: محمدامیر زاده کمند

 مجتبی رفیعیان آرمان خواجه برج سفيدیمدیر گروه:  نگار اکبری

 آرمان خواجه برج سفیدی عبداهلل زارعی گروه بررسي و تحليل ضوابط و مقررات:

 صدیقه فیضی یحیی جعفری مدیر گروه: محمدباقر حيدرپناه

 حسین آرامی آذین باقرنیا یحیی جعفری

 افشین دانه کار نیلوفر دهقان حسین صادقی

 میرطاهرموسوی مرتضی بیدگلی حوزه بخش گردشگری:گروه بررسي و تحليل 

 حجت اهلل میرزایی گروه بررسي و تحليل مالحظات ایمني، دفاعي و امنيتي: مدیر گروه: محمود اوالد

 رامین ساعد موچشی مدیر گروه: منصور امراللهي هدی پورپیرعلی

 طاها ربانی محمدباقر حیدرپناه سارا عبدی

 عبداهلل زارعی صادقیحسین  فریده آذربان
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 پیشگفتار

ی زیربرنامهاز طرف استانداری بوشهر )سازمان مدیریت و  1314برنامه مطالعات آمایش استان بوشهر در فروردین سال 

 استان بوشهر(  به شرکت مهندسین مشاور مآب ابالغ شد.

ی آن در نیآفرنقشی خاص این استان و هایژگیوشرح خدمات موضوع قرارداد برنامه آمایش استان بوشهر با توجه به 

دوین متفاوت است، از آن جمله ت هااستاناست که در قیاس با شرح خدمات سایر  شدهلیتشکمقیاس ملی از مراحل مختلفی  

و  اهداف اندازچشمی به تدوین پژوهندهیآسطح راهبردی با الگوی  برنامه آمایش در دو سطح راهبردی و عملیانی است.

یاتی به عمل و سطح کندیمی مشخص المللنیبو جایگاه این استان را در سطح ملی  و  پردازدیم در استاناقدامات کلیدی 

 .پردازدیمی مختلف استان هاشهرستاندر سطح  ازیموردنی هاپروژهو  هاطرح ارائه

به  مشخص طوربهآمایش مرحله سوم این مطالعات  شدهنیتدودر برنامه   ازیموردنین به منظور تداوم اقدامات عالوه بر ا

رح اصلی ش و ارکان.مراحل پردازدیم شدهینیبشیپی هااستیسو  هابرنامهپایش و ارزیابی اقدامات و تحوالت ناشی از 

 خدمات به شرح زیر است :

 آمایشمرحله اول:  تدوین سند 

اسناد  باشد. در فصل اول این گام،پردازد، مشتمل بر هشت فصل میگام اول این مرحله که به تدوین سند اولیه آمایش می

ربیات جهانی و تج هاروششود.فصل دوم، به مطالعه و بررسی مفاهیم، مرتبط با استان بوشهر، بررسی و ارزیابی می فرادست

یش های مکانی آمانیازها و تشکیل بانک اطالعاتی پایه و پایگاه دادهیت پیشاختصاص دارد. فصل سوم، شامل مدیر

ی عمومی را به انجام اجماع سازی همکاری و  دهسازمان، تدوین ساختار، نفعیذی هاگروهیی شناسااست.فصل چهارم، 

دامات موردنیاز اختصاص دارد. در بندی اقاولویت به منظوراستان  مسائلبندی شناسی و طبقه مسئلهرساند. فصل پنجم به می

های اصلی و استراتژیک استان صورت خواهد گرفت. در فصل هفتم، تدوین الگوی اولیه فصل ششم، تحلیل مسائل و مزیت

سناد های مطالعاتی الزم برای تهیه افصل هشتم نیز به معرفی و هدایت طرحارزیابی سریع انجام خواهد شد و  بر اساسآمایش 

 اختصاص دارد. ردی و عملیاتی استانتوسعه راهب



 

 ح

یعی و بررسی و تحلیل وضعیت منابع طبگام دوم تحت عنوان بررسی و تحلیل وضعیت، شامل یازده فصل تحت عناوین: 

داری و سازمانی، ا -، بررسی و تحلیل اجتماعی و فرهنگی، بررسی و تحلیل اقتصادی، بررسی و تحلیل سیاسیستیزطیمح

ت شهروندی، بررسی و تحلیل حوزه علم و فناوری، بررسی و تحلیل بخش گردشگری، بررسی و بررسی و تحلیل مشارک

ها، بررسی و تحلیل تحلیل نظام سکونتگاهی استان و ساختار فضایی آن، بررسی و تحلیل پیوندهای اصلی بین سکونتگاه

ود مطالعات وضع موجود بوده و وضعیت موجگیری از بندی و نتیجهامنیتی در آمایش استان و جمع –مالحظات ایمنی، دفاعی 

 دهد.ی قرار میموردبررساستان را 

ی توسعه فضایی اختصاص داشته و شامل چهار فصل با عناوین: شناسایی وهایسنارو طراحی  اندازچشمگام سوم به تبیین 

و تدوین  توسعه فضایی استان یوهایسناری استان، شناسایی هاتیمأمورکالن و  اندازچشمو تحلیل اهداف بنیادین، تبیین 

 باشد.راهبردهای توسعه استان می

ها و گام چهارم به تهیه طرح راهبردی آمایش اختصاص دارد. این گام چهار فصل سازمان فضایی توسعه، معرفی طرح

کالن  های(، شامل توزیع مکانی سیاستPolicy Mapها )های ویژه موضعی و موضوعی توسعه، ارائه نقشه سیاستپروژه

 شود.توسعه و ضوابط و مقررات عمومی توسعه را شامل می

ذاری در گگردد و شامل چهار فصل شناسایی و برآورد منابع مالی سرمایهدر گام پنجم برنامه راهبردی آمایش تهیه می

 باشد.و برنامه راهبردی توسعه می ریزی مشارکتی، برنامه شراکتتوسعه استان، کلیات بودجه

تحت عنوان مدیریت توسعه، شامل چهار فصل با عناوین: کلیات نظام مدیریت توسعه استان، نظام ارزیابی و گام ششم 

ی برنامه افزار پایش و ارزیابپایش آمایش استان، پیشنهاد ارکان و تشکیالت مدیریت آمایش سرزمین و طراحی و تهیه نرم

 آمایش است.

 مرحله دوم:  تهیه طرح عملیاتی آمایش

 گردد. مرحله طی پنج گام، طرح عملیاتی آمایش استان تهیه و نظام پایش، ارزیابی و بازنگری برنامه طراحی می در این

صیلی و شامل پنج فصل با عناوین تلفیق نتایج مطالعات تف پردازدیمگام اول این مرحله به انجام مطالعات تفصیلی آمایش 

ررسی شده و مدارک جدید، بمطالعات انجام بر اساسقابلیت اراضی  موضوعی و موضعی در برنامه آمایش، بررسی تفصیلی

مدخالن(،  های اجرایی استان، بررسی تجربه مشارکت شهروندی ) مشتمل بر کلیه ذیها و منابع مالی دستگاهها، برنامهطرح

وم تان در صورت لزبندی از مطالعات تفصیلی و تعیین محورهای تغییر در سند آمایش اسکمبودها و نواقص آن و جمع

 باشد.می



 

 خ

گام دوم به بازنگری و کنترل اهداف اختصاص داشته و دارای پنج فصل بازنگری و کنترل اهداف کالن، بازنگری و 

ین های کالن و تدوکنترل اهداف خرد، بازنگری و کنترل راهبردهای دستیابی به اهداف، بازنگری و کنترل سیاست

 های اجرایی توسعه است.سیاست

گام سوم سازمان فضایی توسعه استان ارائه خواهد شد و شامل چهار فصل با عناوین ارائه سازمان فضایی تفصیلی،  در

 باشد.ها و ضوابط و مقررات عملیاتی توسعه میهای ویژه موضوعی و موضعی توسعه، نقشه سیاستمعرفی طرح

ها فصل با عناوین تهیه فهرست و مشخصات اصلی طرح و دارای چهار گرددیمدر گام چهارم برنامه عملیاتی توسعه تهیه 

، روش جرااهای توسعه به تفکیک شهرستان )شامل نوع، مکان، عملکرد طرح، مشخصات کلی، برآورد کلی هزینه و پروژه

ها، ی پروژهبندی زمانی و مالهای توسعه، اولویتمنابع مالی و سازمانی برای اجرای پروژه نیتأممالی(، بررسی  نیتأمپیشنهادی 

نگی ساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهپنج های توسعه بلندمدت استان و پیشنهادات اصالحی برنامهها و برنامهطرح

 استان است.

گام پنجم نیز که به طراحی نظام پایش، ارزیابی و بازنگری برنامه اختصاص دارد، شامل چهار فصل سازمان و ساختار 

های سیاست های ارزیابی برنامه وازنگری برنامه، فرایند پایش، ارزیابی و بازنگری برنامه، معیارها و شاخصپایش، ارزیابی و ب

 باشد.اجرایی پایش، ارزیابی و بازنگری مستمر برنامه می

 مرحله سوم:  پایش و ارزیابی برنامه آمایش

 شود. می در این مرحله طی دو گام، پایش و ارزیابی برنامه آمایش استان انجام

توسعه و  پایش ازیموردنگام اول با عنوان پایش توسعه، دارای هفت فصل با عناوین تدارک استقرار سازمان و تجهیزات 

یابی برنامه، بررسی پایش توسعه و ارزش دستورالعملافزار پایش توسعه و ارزشیابی برنامه، تهیه و ابالغ ارزشیابی برنامه، تهیه نرم

های اجرایی استان با برنامه عملیاتی آمایش، بررسی تحوالت و ساله دستگاههای توسعه یکبرنامه آمایش، کنترل برنامه

ان ایش استای آمدورههای میانگیری و تعیین اثرات آن بر برنامه آمایش استان و ارائه گزارشهای تصمیمتغییرات در محیط

 باشد.می

های ها و شاخصمعیار بر اساسساله آمایش گام دوم با عنوان ارزیابی برنامه دارای پنج فصل: بررسی پیشرفت برنامه پنج

 عی و کوچکهای موضپذیری برنامه آمایش، بررسی کمبودها و نواقص برنامه، پیشنهاد بازنگریشده، بررسی تحققتعیین

 های اساسی در برنامه آمایش است.نگریمقیاس در برنامه و پیشنهاد باز

 گزارش تهیه کاربری زمین استان بر اساسمطالعات برنامه آمایش استان است که دربرگیرنده  از مجموعهگزارش حاضر 

 روش طبقه بندی کدینگ منطقه ای که جزیی از خدمات تکمیلی و مازاد مشاور مرتبط با مرحله اول گام دوم می باشد.
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 مقدمه

 Lynn et al,) گرددیم ریتعب انسان گوناگون ازهایین رفع منظور به نیزم از یبرداربهره انواع مفهوم به یاراض کاربری

 نظر رد با اراضی از مختلف یهااستفاده برای آب و زمین توان از مندی سامان ارزیابی اراضی، کاربری یزیربرنامه( و  2009

(. FAO, 1993, p35) است اراضی کاربری برای هانهیگز بهترین اجرای و انتخاب در اجتماعی، و اقتصادی شرایط گرفتن

 از یاهمجموع خالل در توسعه و اراضی کاربری برای را زمینه گسترده، مفهوم یک در اراضی کاربری یزیربرنامه  درواقع

  گیرد می بر در یزیربرنامه در را کامل یهاکنترل و مجاز یاتوسعه حقوق که کندیم فراهم قانونی یهاکنترل

(Rydin,2003, p4.) 

 یاساس یهاشرطشیپ، یکی از زمان طول در هاآن تارییتغ از یآگاه ی واراض یکاربر یالگوها به مربوط اتاطالع

 راتییتغ آن موازات به و یهری شاراض ،یمسکون ،یکشاورز ینواح عیتوز و نسبت از یآگاه. است نیزم از بهتر استفاده یبرا

 ارشتحت ف نقاط و ینواح ییشناسا ن،یزم از بهتر استفاده منظور به یگذارقانون و ریزیبرنامه یبرا زمان، طول در هاآن

 ،یکونمس ،یکشاورز ینواح مثلدانستن درصد هر کدام از نواحی . داردیاری بس تیاهم یاهیناحعه توس یابیارز ی وطیمح

 از ضروریات ریزیبرنامهمدیریتی و  اهداف یبرا در طول زمان هاآنی و به عالوه اطالع از نسبت تغییرات شهر یهانیزم

 ای یریگیشراضی، پتغییرات کاربری ا ینیبشیپنسبت به  توانیماراضی  یهایکاربراست. با اطالع از درصد هر کدام از 

 نمود اقدام هیناح هر ، دریانرژ منابع توسعه از یناش یطیمح یفشارها یابیارز ،یعیطب منابع تیری، مدیعیطب یایبال کاهش

(Anderson,1976.) 

والنی هستند ط یانهیشیپدر جهان دارای  هاستمیسکاربری و پوشش زمین مطرح شدند. این  یبندطبقه یهاستمیس رونیازا

 طوربه یاهیناحکاربری و پوشش زمین در سطوح  یبندطبقهقرار گرفتند. در ایران نیز بحث  موردتوجه 1153و حدوداً از دهه 

 ( مطرح شد.یاهیناحتوسعه و عمران  یهاطرح) 11در قالب قرارداد همسان شماره  73رسمی، از دهه 

 در ایران یامنطقهکاربری اراضی در مقیاس  یبندطبقهسابقه و نحوه 

نابع و م نیترمهمایران،  یامنطقهکاربری اراضی در مقیاس  یبندطبقهدر بررسی صورت گرفته در خصوص سابقه 

 یبردارنقشهسازمان  -2سازمان برنامه و بودجه  -1دسته:  4دولتی در قالب  یهاارگانصورت گرفته بر اساس  یهایبندطبقه

 هاآن، صورت گرفته است که در ذیل به یزداریو آبخ، مراتع هاجنگلسازمان  -4 یامنطقهکالبدی  یهاطرح -3 کشور

 است. شدهاشاره
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 از طرف سازمان برنامه و بودجه شدهارائه یبندطبقه -1-1

، به منظور هدایت و کنترل توسعه و استقرار مطلوب مراکز 1373در سال  یاهیناحتوسعه و عمران )جامع(  یهاطرح

فعالیت، مناطق حفاظتی و همچنین توزیع متناسب خدمات برای ساکنان شهرها و روستاها در یک یا چند شهرستان که از نظر 

، باشندیمباطات فعال متقابل طبیعی و جغرافیایی همگن بوده و از نظر اقتصادی و اجتماعی و کالبدی دارای ارت یهایژگیو

این  درواقع(. 178، ص 1388شهرسازی و معماری ایران،  یعال یشوراتوسط وزارت مسکن و شهرسازی تهیه شد )دبیرخانه 

 هاتیاولوسعه، ، روند رشد و توهاشیگرافعالیت( و با توجه به  -فضا -طرح با شناخت چگونگی استقرار عوامل زیستی )انسان

(. به 1376)سازمان برنامه و بودجه،  دینمایمو ارائه راهبردها اقدام  هااستیس، نسبت به تدوین هاتیمحدودو امکانات و 

 11 شماره همسان قرارداد کاربری اراضی در یبندطبقه، یاهیناح یهاطرحمنظور ایجاد هماهنگی و یکپارچگی در تهیه 

 است. شدهانجام 1( به شرح جدول شماره یاهیناح عمران و توسعه یهاطرح تهیه)قرارداد 

 11مرتبط با استفاده از زمین در قرارداد همسان شماره  یهایکاربر یبندطبقه -1جدول 

 مشخصات عنوان

 یشناسعالئم آب

چاه آب فصلی، چشمه، قنات،  سد مخزنی، سد مخزنی در دست ساختمان، سد انحرافی، سد انحرافی در دست ساختمان، چاه آب دائمی،

(، نمکزار )کویر(، اراضی باتالقی یا مرداب، دریاچه فصلی، یرگ یلمسیل، رودخانه دائمی، رودخانه فصلی،  اراضی مورد طغیان آب )س

 دریاچه دائمی، حد حوضه آبریز اصلی یا درجه یک، حد حوضه آبریز فرعی یا درجه دو

 نمامعدن فعال، معدن متروکه، کانه  معادن

 داری، اراضی جنگلداری، اراضی بایر، کشاورزی، جنگل طبیعیاراضی زراعی آبی، اراضی زراعی دیم، اراضی مرتع کاربری اراضی

 های سیالبیهای آبرفتی، اراضی پست، دشتای، دشتهای دامنهها، دشتها، فالتها، تپهکوه نوع اراضی

اراضی و 

مکانهای نیازمند 

 به حفاظت

داری و دیمکاری و ساخت و سازهای داری و دیمکاری و ساخت و سازهای مناسب با آن، منطقه نسبتًا مناسب مرتعسب مرتعمنطقه منا

 داری، گذرگاه بهمن، زمین لغزشمناسب با آن، منطقه مناسب جنگلداری و مرتع

مراکز سکونت، 

فعالیت و 

 تقسیمات اداری

ز بخش، مرز دهستان، حریم شهر )محدوده استحفاظی(، محدوده قانونی شهر، مرکز استان، ، مرز استان، مرز شهرستان، مرالمللیینمرز ب

 مرکز شهرستان، مرکز بخش، مرکز دهستان، شهرک صنعتی

اراضی و 

نیازمند  یهامکان

 به حفاظت

 یهامنهدم شده((، باتالق، منطقه حفاظتی از نظر آبخیزداری، منطقه حفاظتی )اراضی هایاچهحفاظتی )حریم حفاظتی در یهامحدوده

زیرزمینی و شیب بسیار کم(، خطر فرسایش و تخریب  یها، اراضی حساس به شوری )باال بودن نسبی سطح آبهایاچهپست حواشی در

احتمالی قرار  هایلرزهینو مورد طغیان آب، تاالب گل، روستاهایی که در معرض زم یرگ یل(، اراضی س%15مراتع )شیب بیش از 

 شده باستانی، منطقه بسیار مناسب کشت(، روستاهایی که در معرض تهدید سیل قرار دارند، مناطق حفاظتیجاورت با رو راندگدارند)م

متناسب با آن )اراضی کشاورزی  یوسازها(، منطقه مناسب کشت و ساخت1متناسب با آن )اراضی کشاورزی درجه  یوسازهاو ساخت

 و به پایین( 4متناسب با آن )اراضی کشاورزی درجه  یوسازها(، منطقه نسبتاً مناسب کشت و ساخت3و  2درجه 

امکانات و 

تأسیسات و 

 تجهیزات

میرگاه تع برق، مسجد، بیمارستان تخصصی، بیمارستان عمومی، مرکز درمانی، خانه بهداشت، فروشگاه تعاونی، مخابرات، پست،

(، فرودگاه در 3، 2، 1، منابع گاز، منابع نفت، مرکز خدمات روستایی، فرودگاه )درجه ینبنزکشاورزی، پخش سوخت، پمپ آالتینماش

 (، بندر چندمنظوره، بندر صیادی3، 2، 1دست ساخت، فرودگاه در دست مطالعه، بندر )درجه 
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 مشخصات عنوان

مراکز سکونت، 

فعالیت و 

 تقسیمات اداری

-5333نفر، 1333-2333نفر،  533-1333نفر، 133-533نفر،  133ی، شهر، شهر یا شهرک جدید، نقاط روستایی )زیر مراکز نظام

 –غیرمسکونی(،  مکان )مسکونی  -مسکونی موسمی –غیرمسکونی(،  مزرعه )مسکونی  -مسکونی موسمی –نفر(، ده )مسکونی 2333

 و توسعه آتی شهر )اولویت اول، اولویت دوم(غیرمسکونی(، نقاط مناسب برای شهرسازی  -مسکونی موسمی

امکانات و 

تأسیسات و 

 تجهیزات

 یشک)هنرستان(، دبیرستان، راهنمایی، دبستان، نهضت سوادآموزی، حمام، آب لوله یامرکز آموزش عالی، آموزشکده فنی و حرفه

 (1376،  و بودجه: سازمان برنامه مأخذ) 

 (1025111 یهانقشهکشور ) یبردارنقشهسازمان  یهانقشهمبتنی بر  یبندطبقهتوپوگرافی  یهانقشه -1-2

 میزان یهایمنحن یا ارتفاع هم خطوط و عالوه بر گذارندیم نمایش به را هایخشک سطح اختصاصاًتوپوگرافی  یهانقشه

اراضی سبز  نظیر( 64-65، ص 1311)احمدیان و دیگران،  انسانی و طبیعی عناصرهمچون  دیگری اطالعاتحاوی 

. باشندیمکاربری اراضی در مقیاس ناحیه  و مسکونی مناطق هیدروگرافیکی، خطوط منابع آبی و )کشاورزی، جنگلی و ..(،

استفاده  رافیتوپوگ یهانقشهاز  یامنطقهو  شهری یهاتیفعال توسعهبه منظور بررسی و تعیین  یاهیناح مطالعات در در مجموع

 . دهدیمتوپوگرافی نشان  یهانقشهکاربری اراضی موجود را در  2جدول شماره  .شودیم

 توپوگرافی یهانقشهاز  استخراجقابلکاربری اراضی  -2جدول 

مرتبط با عناصر 

  یرانسانیغ

-جوی با ردیف درخت ، منبع آب، چشمه، چاه زار، غار، آبرو، ، نهر و جوی،های شنی، شن زار، مسیل، صخره، شن زار ساحلی، شورهتپه

، زاریشهانبار، تاکستان، ببرکه، مرداب و باتالق، تاالب،  سد ، آب -چاه عمیق، رشته قنات دایر، رشته قنات بایر، دریاچه، رودخانه، مانداب

 کارییو باغ، جنگل، شال یکار، درختیکارزار، زراعت، مرتع و چمن، بوتهکاریینخلستان، چا

مرتبط با 

مداخالت 

 انسانی

آهن دوخته، تونل، خط تلفن، خط لوله، خط انتقال نیرو، پل، برج، مرکز صنعتی، آهن باریک، راهآهن در دست اقدام، راهآهن، راهراه

پارکینگ،  ،، مرکز پست و تلگراف و تلفن، کمپینبنزمرکز تجاری، مرکز آموزشی، پاسگاه نیروی انتظامی، مرکز درمانی، فرودگاه، پمپ

های مخروبه، آزادراه، آزادراه در دست اقدام، بزرگراه، بزرگراه در های دولتی، ساختمانهای منفرد، ساختمانشهر و آبادی، ساختمان

سفالته در دست اقدام ، راه آ 2، راه آسفالته درجه 2در دست اقدام، راه آسفالته درجه  1، راه آسفالته درجه 1دست اقدام، راه آسفالته درجه 

، راه شوسه، راه خاکی و جیپ رو، راه مالرو، مسجد، امامزاده، کلیسا، کنیسه، کنشت، مقبره، گورستان، دکل، چاه نفت و گاز، منبع 3درجه 

 نفت و گاز، معدن، معدن متروکه، سیلو، استخر، کانال

 کشور( یبردارنقشه( سازمان 1:25333توپوگرافی ) یهانقشه: مأخذ) 

 یامنطقهکالبدی  یهاطرحکاربری در  یبندطبقه -1-3

 هایشهرک و شهرها ایجاد و موجود شهرهای آینده گسترش"برای  یابیمکان باهدف یامنطقه و ملی کالبدی یهاطرح

میان  مراتبسلسلهدر پهنه کشور و  هاآنیعنی اندازه شهرها، چگونگی استقرار  کشور آینده شهری شبکه پیشنهاد جدید،

در  وسازساختبه مردم و پیشنهاد چهارچوب مقررات  یرسانخدماتشهرها به منظور تسهیل و مدیریت سرزمین و امر 
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 برای( 178، ص 1388شهرسازی و معماری ایران،  یعال یشورا)دبیرخانه  سراسر کشور یهانیزممجاز  یهایکاربر

 رفت.در دستور کار وزارت مسکن و شهرسازی قرار گ فعالیتی و سکونتی مراکز قاعدهیب و نامنظم گسترش به پاسخگویی

 بدی،کال یهاطرح سطوح از سطح دومین عنوان به یامنطقهکالبدی  یهاطرح مطالعات ملی، کالبدی طرح تهیه از پس

 قهمنط کالن هر) منطقه کالن ده به ،یمل یکالبد طرح در کشور سراسر ،مطالعات نیا انجام برای .شد آغاز 1374 سال از

 یبندبقهطکه در طرح کالبدی آن،  باشدیماین مناطق، منطقه البرز جنوبی  ازجمله. شد میتقس( استان چند ای کی شامل

 .باشدیم 3پایه به شرح جدول شماره  1:253333 یهانقشهدر  (یموضوع یهایکاربر بدون)و پوشش زمین  هایکاربر

 کاربری و پوشش زمین یهاکالسفهرست  -3جدول 

 کد عالئم هاکالس یرز ردیف اصلی یهاکالس ردیف

 زراعت و باغ 1

 I 63 زراعت آبی 1

 T 83 درختی یهاباغات و مجتمع 2

 DF 243 کشت دیم 3

 DFR 241 کشت دیم توأم با مرتع 4

 جنگل و بیشه 2

 F1 143 جنگل و بیشه متراکم 5

 F2 153 نیمه متراکمجنگل و بیشه  6

 F3 163 جنگل و بیشه کم تراکم 7

 PF 141 جنگل دست کاشت 8

 مرتع 3

 R1 33 مرتع متراکم 1

 R2 23 مرتع نیمه متراکم 13

 R3 13 مرتع کم تراکم 11

 منابع آب 4

 W1 113 دریاچه پشت سد 12

 W2 111 استخر پرورش آبزیان 13

 W3 112 سایر منابع آب 14

 اراضی مرطوب 5

 WS1 173 اراضی شور و مرطوب 15

 WS2 52 نمکی یهااراضی شور و مرطوب اطراف کفه 16

 WS3 171 اراضی شور و مرطوب بیابانی 17

 ML 13 اراضی ماندابی با پوشش بومی 18

 اراضی بایر 6

 BL 43 اراضی بایر فرسایش یافته 11

 S 53 اراضی شور 23

 SF 51 نمکی یهاکفه 21

 K 183 اراضی کویری و بیابانی 22

 RB 242 بستر رودخانه 23

 شنزارها 7
 SD1 113 شنزارها 24

 SD2 111 های شنیتپه 25

 C 123 مراکز جمعیتی شهری 26 شدهاراضی ساخته 8
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 کد عالئم هاکالس یرز ردیف اصلی یهاکالس ردیف

 V 121 مراکز جمعیتی روستایی 27

 NC 122 مسکونی جدید یهاشهرک 28

 CM 125 گورستان 21

 BU 133 تأسیسات 33

 IC 132 صنعتی یهاشهرک 31

 AP 131 فرودگاه 32

 FREE-W 131 بزرگراه و آزادراه 33

 ROAD1 132 راه اصلی 34

 ROAD2 133 راه فرعی 35

 RAIL-W 134 آهنراه 36

 RUN-W 135 باند فرودگاه 37

 (1387، یجنوب البرز منطقه: طرح کالبدی مأخذ) 

 ها، مراتع و آبخیزداریسازمان جنگل یبندطبقهالگوی  بر اساس هایکاربر یبندطبقه -1-4

 که رودیم شمار به یکشاورز جهاد وزارت رمجموعهیز یهاسازمان از یکی رانیا یزداریآبخ و مراتع ها،جنگل سازمان

 .دارد عهده بر را کشور یعیطب منابع حفظ و دفاع فهیوظ

 جنگلی، اراضی مراتع، ها،جنگل از اصولی برداریبهره و توسعه احیاء، حمایت، و حفظاهداف این سازمان  ازجمله

 هایزهحو بر علمی مدیریت طریق از کشور خاک و آب از حمایت و حفاظت ساحلی، مستحدثه اراضی طبیعی، هایبیشه

ی را تحت عنوان زداریآبخ و مراتع ،هاجنگل سازمان یبندطبقه، 4. جدول شماره باشدیم پایدار توسعه اصول رعایت و آبخیز

 .دهدیمنشان  1:253333یهانقشه در "منابع طبیعی یهادهیپدطبقات پوشش گیاهی "

 منابع طبیعی یهادهیپدطبقات پوشش گیاهی  -4جدول 

شماره 

 طبقه

کد 

 طبقه
 طبقات مشخصات نام طبقه پوشش گیاهی

1 ST مسکونی روستایی و تأسیسات با ذکر نام -شامل مناطق شهری مناطق مسکونی 

2 F1 درصد 53جنگل با تراکم تاج پوشش بیش از  جنگل انبوه 

جنگل و 

 درختچه

 

3 F2 درصد 25 -53جنگل با تراکم تاج پوشش  جنگل نیمه انبوه 

4 F3 درصد 5 -25جنگل با تراکم تاج پوشش  جنگل تنک 

21 MA جنگل های محدوده جذر و مد سواحل جنوب کشور جنگل های مانگرو 

5 SHR درصد 13درختچه زار با تراکم تاج پوشش بیش از  بیشه و درختچه زار 

6 PF جنگل های دست کاشت  

7 R1 مراتع متراکم 
درصد )گیاهان یک ساله و  53مرتع با تراکم تاج پوشش بیش از 

 چند ساله(
 مرتع



 یمنطقه ا نگی کد یاستان رب اساس روش طبقه بند نی زم  یگزارش کاررب هی ته  ی استان بوشهرزیربرنامهسازمان مدیریت و   

 

 5002212B002110103RE101941212 م 

 
6 

شماره 

 طبقه

کد 

 طبقه
 طبقات مشخصات نام طبقه پوشش گیاهی

8 R2  نیمه متراکممراتع 
درصد )گیاهان یک ساله و چند  25 -53مرتع با تراکم تاج پوشش 

 ساله(

1 R3 مراتع کم تراکم 
درصد )گیاهان یک ساله و چند  5-25مرتع با تراکم تاج پوشش 

 ساله(

13 IF زراعات آبی و باغات  
 زراعت

11 DF زراعت دیم  

12 K کویر 
یار و عموماً دارای امالح بساراضی پست بیابانی بدون پوشش گیاهی 

 زیاد
 

 

 

پدیده های 

 بیابانی

13 SD اشکال مختلف اراضی ماسه ای )بارخان، سیف، ... ( های ماسه ایتپه 

14 SS اراضی ماسه ای مسطح پهنه های ماسه ای 

15 TK سطوح صاف و صیقلی رسی در حاشیه کویر دق های رسی 

16 SL سطوح نمکی )حاوی قشری از نمک در سطح خاک(اراضی با  اراضی شور و نمکزار 

17 BL 
اراضی بدون پوشش و بیرون زدگی 

 سنگی

و بیرون  5اراضی با تراکم تاج پوشش گیاهان مرتعی کمتر از %

 زدگیهای سنگی

18 MR 
 باتالق

 )منطقه مرطوب(
 اراضی مرطوب با سطح ایستایی باال

 اراضی مرطوب

11 RE که در حاشیه آبی یا باتالقی و جود داردپوششی از انواع نی  نیزار 

11 L دریاچه ها و مخازن آبی سطوح آبی 
 منابع آبی

23 RB بستر رودخانه های بزرگ بستر رودخانه 

 (1383ی، زداریآبخ و مراتع و هاجنگل سازمان: مأخذ) 
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 های موجود کاربری اراضی استان بوشهر و مشکالت آنوضعیت نقشه  -2

ه شرح بتوسط مشاور  شدهیگردآور یهانقشه نیترمهممتعدد،  یهانقشه وجودگرفته و  صورت یهایریگیپ بر اساس

 : باشدیمذیل 

 (ریزیبرنامهتوسط سازمان مدیریت و  شدهارائهنقشه کاربری اراضی موجود در سامانه ساترا )

 نقشه پوشش گیاهی دریافتی از اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری

 استان )کارفرما( ریزیبرنامهتوسط سازمان مدیریت و  شدهارائهنقشه کاربری اراضی  -2-1

مشخص شد  گرفتهانجام یهایبررس. پس از است شدههیته 1385سال در گردیده است و  تهیه Satraسامانه  ازاین نقشه 

که این نقشه با واقعیت موجود بسیار تفاوت دارد. این نقشه از نظر مکانی در دقت بسیار پایین تهیه گردیده است و دارای یک 

یز اطالعات مکانی و توصیفی آن ن ،. عالوه بر اینباشدینمکاربری اراضی  یبندطبقهچارچوب مشخص و استاندارد برای 

قسمتی از جاده کمربندی  1 تصویراستان از نظر مکانی نیاز به اصالح و بروز رسانی دارد.  یهاراهنقشه  مثالعنوانبهبروز نیستند. 

دقت پایینی  شدهمیترسآن قسمت که  ،که عالوه بر اینکه قسمتی از بزرگراه ترسیم نشده است دهدیمشهر خورموج را نشان 

 دارد. 

 استان موجود در سامانه ساترا یهاراهنقشه  -1 ریتصو
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ح داده شد که توضی گونههماننیز  هایکاربر، بنادر و دیگر هاچشمه، هاچاهنقشه خطوط انتقال گاز، برق، موقعیت مکانی 

 شوند. یبندطبقهاز همه در یک چارچوب مشخص و استاندارد  ترمهمباید بروز رسانی گردند و 

پوشش گیاهی استان را مطابق با  ظاهراًکه  باشدمیدر سامانه ساترا موجود  Landuseنام  عالوه بر این الیه اطالعاتی با

 Dry(، کشاورزی دیم )Irrigatedدسته: کشاورزی آبی ) 6. نقشه پوشش گیاهی استان در دهدیمنشان  1385اطالعات سال 

farming( نخلستان ،)Palm( مراتع کم تراکم ،)Low dense rangeمراتع نیم ،)( ه متراکمMidum dense range و جنگل )

ه فایل ک گردیدبررسی صورت گرفته مشخص  با توجه به. اندشده یبندطبقه( Range+Treesتنک یا ترکیب مرتع و جنگل )

ورت گرفته کامل ص یبندطبقهو عالوه بر این  باشدمیجهت تشخیص پوشش گیاهی استان دارای دقت بسیار پایینی  موردنظر

 .باشدمیو جامع ن

اراضی کوه مند که پوشش غالب آن مراتع  2شماره  تصویراست. در  شدهدادهنشان  2 تصویردر  یبندطبقهاز این  یانمونه

 ت.اس شدهدادهبه رنگ سبز نمایش  تصویرکه در  اندشدهییشناساکشاورزی آبی  اشتباهبه، باشدمیکم تراکم 

 ی آبی در نقشه کاربری اراضی سامانه ساتراکشاورز -2 ریتصو

 
 

و نیز  هایاربرکو بروز نبودن و پایین بودن دقت مکانی  هاپوششدر تشخیص  در این راستا به دلیل دقت پایین این نقشه

 .نگردیداستفاده  از این سندکاربری اراضی  یبندطبقهعدم استفاده از یک چارچوب مشخص و استاندارد برای 
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 از اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان آمدهدستبهنقشه  -2-2

توسط وزارت جهاد کشاورزی کشور تهیه گردیده  1:133333این نقشه تحت عنوان نقشه پوشش گیاهی کشور در مقیاس 

هی ش گیاپوش یهانقشهاست.  قرارگرفتهو در اختیار اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری جهت بررسی و بازدید میدانی 

و در سال  باشدمی MODISکه یکی از سنجنده های ماهواره  Asterسنجنده  یاماهوارهموردنظر بر اساس تفسیر تصاویر 

سازمان  1:133333 یهانقشهاست و مبنای مسطحاتی آن  شدههیتهمیالدی( در سیستم اطالعات جغرافیایی  2338) 1387

 .باشدمیکشور  یبردارنقشه

قشه و تحلیل قرار گرفت. این ن یموردبررساز اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری  آمدهدستبهنقشه پوشش گیاهی 

کرده است. طبقات اصلی  یبنددستهطبقه فرعی  22اصلی و  طبقههفتبه  4پوشش گیاهی منطقه را همانند جدول شماره 

(، اراضی بیابانی یا فاقد پوشش Range Land(، اراضی مرتعی )Forest/Wood land) زارشهیباز: اراضی جنگلی و  اندعبارت

( Water Bodies(، منابع آبی )Agricultural area(، اراضی زراعی )Wet Land(، اراضی مرطوب )Barren Landگیاهی )

 (. Settlementsو مناطق مسکونی )

از  ییهانمونه. داننشده یبندطبقهو  یگذاربرچسب یبه درست هاپوششکه برخی از  شودیمبا بررسی این نقشه مشخص 

 آورده شده است. 3 تصویرشده است، در  یگذاربرچسبنقشه پوشش گیاهی که اشتباه 

 کشاورزی آبی در نقشه پوشش گیاهی اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری -3 ریتصو
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بر ست. ا شدهدادهکه تمامی منطقه، کشاورزی آبی تشخیص  باشدمیمتعلق به منطقه بین برازجان و چغادک  3 تصویر

ی کشاورز هاچاهبروز و موقعیت مکانی  یاماهوارهبازدید از منطقه و همچنین استفاده از تصاویر و  اساس مشاهدات محلی

موقعیت ، باشدمیمشخص  4 تصویرکه در  گونههمان. شداست، خالف این ثابت  شدهدادهنشان  4 تصویرموجود که در 

برازجان به شکل خطی تجمع  -کشاورزی موجود در جنوب شهر برازجان و همچنین در امتداد جاده اهرم یهاچاهمکانی 

 .باشدمیاراضی  گونهنیابه اراضی اطراف چغادک و  موردنظرکه خود داللت بر اشتباه بودن برچسب  اندافتهی

 رنگیاقهوه یهالکه، باشدمیشهر و سایت پرورش میگو شیف که سواحل بو 4 تصویرعالوه بر این در حاشیه سمت چپ 

سنگی برچسب خورده است، در صورتی که در این محل تمامی منطقه را اراضی  یزدگرونیبکه با نام  گرددیممشاهده 

ر این د سنگی یزدگرونیبساحلی )شن، ماسه( یا اراضی گلی  و یا اراضی شور و نمکزار پوشانده و اثری از ناهمواری و 

 منطقه وجود ندارد.

 کشاورزی در بین اراضی کشاورزی یهاچاهموقعیت مکانی  -4 ریتصو

 
 

که اراضی کشاورزی اطراف شهر کاکی بدرستی  باشدمیاراضی کشاورزی اطراف شهر کاکی و رودخانه مند  5 تصویر

 یگذارسببرچکشاورزی آبی  اشتباهبهکه  دهندیمولی اراضی اطراف رودخانه مند را اراضی دیم تشکیل  اندشدهییشناسا

 شده است.
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 اراضی کشاورزی اطراف رودخانه مند در شهرستان دشتی )شهر کاکی( -5 ریتصو

 
استخراج  یاارهماهوآن را با استفاده از تصاویر  توانیمکه در این نقشه تفکیک نشده است و  ییهاپوششیکی دیگر از 

مرز نخیالت را از دیگر اراضی کشاورزی )کشاورزی  توانیم 6 تصویرکرد، اراضی باغی و نخیالت از اراضی آبی هستند. در 

 تشخیص داد. آب پخشآبی و کشاورزی دیم ( در منطقه 

 ز اراضی کشاورزی )آبی و دیم(شناسایی نخیالت ا -6 ریتصو
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واقعیت  نندهبازگوکمشخص گردید که این نقشه  آمدهدستبهصورت گرفته بر روی نقشه  یهایبررسبنابراین پس از 

م به ذکر . الزنشده است یبندطبقهو  یگذاربرچسب یبه درست هاپوششموجود در استان نیست و در برخی از  هایکاربر

با  توانیمو  باشدمیو استناد  استفادهقابل 1:133333، نقشه در مقیاس هاپوششبا این حال با تصحیح برخی از  است که

 افزایش داد. 1:53333و اصالحات و بازدیدهای میدانی دقت نقشه را تا مقیاس  هاپوششمجدد برخی از  یبندطبقه
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 ضیمشاور برای تهیه نقشه کاربری ارا گرفتهانجاماقدامات   -3

نهاد تهیه پیش به هنگاموجود نقشه  ضرورتکاربری اراضی استان و  یهانقشهبا توجه به مشکالت موجود در وضعیت 

 .ارائه شدنقشه کار بری اراضی موجود استان 

 موجود0 یهانقشهمشکالت  نیترمهم

نوب محدوده ج خصوصاًاراضی در سطح استان  و پوششبا توجه به تغییرات مداوم کاربری  به هنگامعدم وجود نقشه 

 ناشی از منطقه گازی پارس  راتییو تغاستان 

 برای تهیه نقشه کاربری اراضی در منابع مختلف استان  کپارچهیو مناسب  یبندطبقهفقدان یک سیستم 

 با یکدیگر در سطح استان  هاآنوعدم انطباق  شدههیته یهانقشههم مقیاس نبودن منابع 

 با یکدیگر  هاآنقبلی و مشکالت ناشی از عدم انطباق  شدههیته یهانقشهزیربنایی در  تأسیساتوجود عدم 

ت اراضی مساح نییو تعکاربری  یبندطبقهثابت در قالب برنامه آمایش بوشهر برای  و مرجع مأخذضرورت وجود یک 

 کاربری اراضی یهانقشه بر اساسموجود استان 

 ی اراضی برای مطالعات آمایش بوشهرضرورت تهیه نقشه کاربر -3-1

مقیاس ملی وهم استانی از  هم در (استفاده از اراضی ) کاربری اراضی و نحوهاز پوشش  به هنگامنقشه منابع موجود برای 

ز آخرین ا به هنگامدر ایران وجود دارد که دارای نقشه  یامنطقهکه کمتر  یاگونهبهبسیاری برخورداراست،  یهاتیمحدود

و به عبارتی همواره در مورد مناطقی همچون جنوب استان بوشهر که دارای تحوالت زیادی است  خصوصاًتحوالت باشد 

 سازی این نقشه اقدام شود.  به هنگامباید نسبت به، 

گر همخوانی با یکدی شودیماستفاده  هانقشهکه در حال حاضر در تهیه برخی از  ییهایبندطبقهدیگر بسیاری از  از طرف

 یبندبقهطیک چارچوب مشخص به  بر اساسضروری است که  یرونیازااست.  سازمشکلبا یکدیگر  هاآن و انطباقندارند 

 کاربری اراضی اقدام گردد .

 ،دهدیمنشان  یاهیناحایران در سطوح  کاربری اراضی یبندطبقهمرتبط با  4و  3،  2،  1شماره  جداول که طورهمان

 از: اندعبارتکه  خوردیمکاربری اراضی به چشم  یبندطبقهدر  ییهایینارسامشکالت و 

  کاربری اراضی  یبندطبقهفقدان یک چارچوب مشخص و استاندارد برای  -

 کاربری اراضی یهاگروههمپوشانی  -

 متفاوت مطالعاتی( یهااسیمقو عملکردها در مقیاس ناحیه و منطقه )برای  هاتیفعالفقدان فهرستی کامل از  -
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 کاربری اراضی   یهایبندطبقهدر  یریپذانعطافعدم  -

 کاربری اراضی  یبندطبقهدر ارائه یک سیستم عدم توانایی  -

   GISسیستم و فقدان روشی مشخص جهت ساخت پایگاه اطالعات در محیط  یروزرسانبهعدم امکان  -

  GISاطالعاتی مانند  یهاستمیسعدم کاربرد در  -

و  اندارداست یبندطبقهالگوی  کفوق، نشان از ضرورت یک بازنگری مجدد و تدوین ی یهایینارساکالت و وجود مش

 یبندقهطب کارآمد، سعی شده است یک الگوی جامع و یموردبررس یبندطبقه یهاستمیسبا توجه به  رونیازادارد.  جامع

 کاربری اراضی بر حسب عملکرد اراضی در مقیاس منطقه و ناحیه ارائه گردد.

 کاربری اراضی یبندطبقهالف( 

استفاده از کدهای  مختلف  با یهایبندمیتقسو بر اساس ترکیب  یبندطبقهجهانی  یهاستمیسبا توجه به  یبندطبقهاین 

و  یدمننظام، جامع بودن، یبندطبقهاین الگوی  یهایژگیو نیترمهم ازجملهاست.  گرفتهانجامالفبایی در سه سطح 

 . باشدمی یریپذانعطاف

از: اراضی سبز و باز  اندعبارتکه  باشدمی( 5کد )جدول شماره  7در سطح اصلی شامل  یبندطبقهساختار اصلی این 

(G( فعالیتی ،)A( سکونتگاهی ،)S( تولیدی ،)P( اراضی آبی ،)W ،)زیرساخ تأسیسات( تیI ،)حفاظت (C.) 

 یهایبندمیستقکاربری اراضی مقیاس منطقه و  ناحیه  بر حسب عملکرد اراضی )بر اساس ترکیب  یبندطبقه -5جدول 

 مختلف(

 2سطح  2زیرکد   1سطح  1زیرکد   سطح اصلی کد اصلی

G 
 سبز و باز

(Green & Brown Land) 

G1 زراعی آبی 
G11 آبی دارای محدودیت اراضی 

G12 اراضی آبی فاقد محدودیت 

G2 زراعی دیم 
G21  دیم 

G22 دیم توأم با مرتع 

G3 مراتع 
G31 کم تراکم 

G32 نیمه متراکم 

G33 متراکم 

G4 جنگلکاری 

G41 ماندابی 

G42 دست کاشت 

G43 نیمه انبوه 

G44 تنک 

G45  زار و درختچه زاربیشه 

G5  و نخلستانباغات 
G51  باغات 

G52 نخلستان 

G6 فاقد پوشش G61 )اراضی گلی )دق های رسی 
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 2سطح  2زیرکد   1سطح  1زیرکد   سطح اصلی کد اصلی

G62 بدون پوشش و بیرون زدگی سنگی 

G63 اراضی شور و نمکزار 

G64 پهنه ماسه ای 

G65 تپه ماسه ای 

A 
 فعالیتی

(Activity) 

A1 فرودگاه   

A2 اسکله -بندر 

A21 صیادی 

A22 نفتی 

A23 صنعتی 

A24 تجاری-صیادی 

A25 چند منظوره 

A26 تفریحی 

A27 تجاری 

A28 مسافری 

S 
 سکونتگاهی

(Settlement) 
S1 سکونتگاهی 

S11 شهری 

S12 روستایی 

S13 شهرک مسکونی جدید 

P 
 تولیدی

(Product) 

P1 مناطق صنعتی 

P11 شهرک صنعتی 

P12 شهرک پتروشیمی 

P13 ناحیه صنعتی 

P14 صنایع نفت و گاز 

P15 منطقه ویژه اقتصادی 

P16 محدوده مناطق ویژه اقتصادی 

P2 محدوده معادن 
P21 معادن فعال 

P22 معادن متروکه 

W 
 اراضی آبی

(Water Land ) 

W1 سد 
W11 سد مخزنی 

W12 سد انحرافی 

W2 منابع آب زیرزمینی 
W21 چاه آب 

W22 چشمه 

W23 قنات 

W3 مسیل   

W4 رودخانه 
W41 دائمی 

W42 فصلی 

W5 دریاچه 
W51 دریاچه پشت سد 

W52 سایت پرورش میگو 

W6 اراضی تحت تأثیر آب   

I 
 تأسیسات زیرساختی

(Infrastructure) 
I1 خطوط انتقال انرژی 

I11  کیلوولت 433خط انتقال 

I12  کیلوولت 233خط انتقال 
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 2سطح  2زیرکد   1سطح  1زیرکد   سطح اصلی کد اصلی

I13  کیلوولت 132خط انتقال 

I14  کیلوولت 63خط انتقال 

I15  کیلوولت 33و  23خط انتقال 

I2 تأسیسات وابسته به برق 

I21  کیلوولت 433پست 

I22  کیلوولت 233پست 

I23  کیلوولت 132پست 

I24  کیلوولت 63پست 

I25  کیلوولت 33و   23پست 

I3 نیروگاه 

I31 اتمی 

I32 سیکل ترکیبی 

I33 بخاری و گازی 

I34 بخاری 

I35 گازی 

I4 خط انتقال گاز 
I41  اینچ 48خطوط به تفکیک 

I42  اینچ 56/42خطوط به تفکیک 

I5 شبکه راهها 

I51 بزرگراه 

I52 اصلی درجه یک 

I53 اصلی درجه دو 

I54 فرعی درجه یک 

I55 فرعی درجه دو 

I56 فرعی درجه سه 

I57 راه دریایی 

I6 خطوط انتقال آب   

C 

 حفاظت 

(Conservation) 

 )الیه پوششی با حفظ کاربری موجود(

C1  طبیعی ملیاثر   

C2 پارک ملی   

C3 پناهگاه حیات وحش   

C4 منطقه حفاظت شده   

 مهندسین مشاور مآب(: مأخذ) 

، مراتع و آبخیزداری و هاجنگلبا توجه به تعاریف سازمان  اراضی کاربری نقشه در ارائهقابل  یهاکالسطبقات و 

 :باشندمیچنین  کشور ریزیبرنامهسازمان مدیریت و همچنین 

ه نقش توانیم. اراضی سبز و باز را باشدمیپهنه )عوارض سطحی(  به صورتنوع این طبقه  (G0اراضی سبز و باز )

از: زراعی آبی، زراعی دیم،  اندعبارتکه  گرددیمطبقه تقسیم  6پوشش گیاهی نیز نامید. این کاربری در سطح یک به 

 ی، اراضی فاقد پوشش. درختی و باغ یهامجتمع، یکارجنگلمراتع، 



 یمنطقه ا نگی کد یاستان رب اساس روش طبقه بند نی زم  یگزارش کاررب هی ته  ی استان بوشهرزیربرنامهسازمان مدیریت و   

 

 5002212B002110103RE101941212 م 

 
17 

 چندساله یا سالهکی زراعی محصوالت تولید برای که است اراضی شامل کالس این (G10اراضی زراعی آبی )

کشاورزی و  یهاچاهاز طریق  یا اراضی آسمانی، نزوالت از استفاده بر آن عالوه در که شودیم گرفته کار به انسان، توسط

این اراضی در سطح دو به دو دسته  .رندیگیم قرار نیز آبیاری مورد هارودخانهسدها و  دستنییپاآبیاری  در  یهاشبکهیا 

 .گردندیم یبندطبقه (G12) و اراضی آبی فاقد محدودیت (G11)اراضی آبی دارای محدودیت 

 عملیات محدودکنندۀ عامل چند یا یک دارای که هستند زراعی اراضی (G110اراضی آبی دارای محدودیت )

 . باشندمی و ...( عمقکم سنگین، بافت )سنگریزه، خاک و توپوگرافی زهکشی، همچون شوری، زراعی

شوری،  شیب، قبیل از آبی، زراعت برای محدودیت هرگونه فاقد اراضی این (G120اراضی آبی فاقد محدودیت )

 .باشدمین غالب عوامل این از کیچیه و نیستند شدید هاآن محدودکننده عوامل یا و بوده سنگالخی

جوی  یهابارش لهیبه وسکه  شودیمزراعت دیم آن دسته از اراضی کشاورزی را شامل  (G20اراضی زراعی دیم )

. این اراضی در بیشتر مناطق با مراتع و برخی مناطق با اراضی آبی باشدمیغالب محصوالت آن غالت  و گردندیمآبیاری 

 یبندطبقه (G22با مرتع ) توأمدیم  و( G21دسته اراضی دیم ) دو. به همین دلیل در سطح دو به باشندمی کیتفکرقابلیغ

 .اندشده

 طبیعی )خودرو(، علف گیاهی پوشش دارای سال از مدتی حداقل که شودیم اطالق اراضی به (G30اراضی مرتعی )

 . اینرندیگیمقرار  مورداستفاده دام چرای منظور به عمدتاً و شوندیم شناخته مرتع عرفاً مرتعی اراضی . باشدمیبوته  و

(. اراضی مرتعی در باشندمی خودرو گیاهی پوشش دارای کهنیا )علیرغم شودینم شامل را زراعی آیش تعریف، اراضی

 .گرددیمدسته مراتع کم تراکم، مراتع نیمه متراکم و مراتع متراکم تقسیم  سهدوبهسطح 

 33کمتر از  و ضعیف هاآن کلروفیلی بازتاب یا و کم این اراضی گیاهی پوشش  (G310اراضی مرتعی کم تراکم )

 .باشدمی درصد

 درصد 63تا  33حدود  کلروفیلی بازتاب یا و متوسط این اراضی گیاهی پوشش (G320اراضی مرتعی نیمه متراکم )

 .است داشته

 63است )حدود  باال کلروفیلی بازتاب یا و است اراضی زیاد گونهنیا گیاهی پوشش (G330اراضی مرتعی متراکم )

 بیشتر(. یا درصد

 رژیم بر و است بیشتر یا درصد ده آن درختان پوشش تاج که شودیم اطالق مناطقی به جنگل(G4 0اراضی جنگلی )

 خاصی کاربری گونهچیه و شدهخارج تعادل از که درصد ده از کمتر پوشش با اراضی جنگلی . گذارندیم تأثیر هوا و آب



 یمنطقه ا نگی کد یروش طبقه بند استان رب اساس نی زم  یگزارش کاررب هی ته  ی استان بوشهرزیربرنامهسازمان مدیریت و   

 

 5002212B002110103RE101941212 م 

 
18 

طبقه  6اراضی جنگلی در سطح دو به  .شوندیم منظور طبقه این جزو هستند نیز احیاء قابل لیکن شودینم انجام هاآن در

 از:  اندعبارتکه  شوندمیتقسیم 

در اراضی ساحلی  هاجنگل. این ندیگویممانگرو نیز  هایجنگلماندابی را  هایجنگل(G41 0ماندابی ) هایجنگل

 .کنندیمرشد  فارسجیخلشور  یهاآبو 

 .شودمیرا شامل  دست کاشتمصنوعی و  هایجنگلاین طبقه  (G420) دست کاشت هایجنگل

 است.  درصد 73تا  43از  هاآن کلروفیلی بازتاب یا تاج پوشش میزان (G430انبوه )نیمه  هایجنگل

 . باشدمیدرصد  43کمتر از  هاآنکلروفیلی  بازتاب یا پوشش تاج میزان (G440تنک ) هایجنگل

 پوشیده شده است. زارشهیبو  هادرختچهاین اراضی بیشتر از  (G450و درختچه زار ) زارشهیب

 به توسط انسان، چندساله باغی محصوالت تولید برای که است اراضی شامل کالس این (G50) و نخلستان هاباغات 

این اراضی در  .رندیگیم قرار نیز آبیاری مورد اراضی آسمانی، نزوالت از استفادهبر  عالوه آن در که شودمی گرفته کار

 :شوندمیتقسیم  دوطبقهسطح دو به 

 .دارد قرار مثمر دائمی نباتات کشت زیر که است کشاورزی یهانیزم از بخشی (G510باغات )

 .رندیگیمدر این طبقه قرار  هانخلستانتمامی (G52 0) هانخلستان

تمامی اراضی را که پوشش گیاهی  ،طبقه اراضی فاقد پوشش(G6 0سنگی ) یزدگرونیباراضی فاقد پوشش یا 

 .گرددیم یبنددستهطبقه  5که در سطح دو به  شودمیندارند، شامل 

که از تراکم رسوبات  شودمیهمواری را شامل  کامالً صاف و  یهانیزماراضی گلی   (G610)اراضی گلی یا رسی 

 .ندیآیم به وجودمستقیم فرآیند جزر و مدی  ریتأثرسی، سیلتی و الی و مواد آلی، تحت  متریلیم 3.1ریزدانه کمتر از 

 یهاصخره ،سنگتخته از آن سطح که است اراضی شامل (G620)سنگی  یزدگرونیباراضی بدون پوشش و 

با تراکم  ییهانیزم عمدتاً و شده پوشیده هاصخره پای یهازهیسنگر یا و یفشانآتش یهاتودهسنگی،  های واریزه بزرگ،

 .شودمیهای سنگی را شامل زدگیدرصد( و بیرون 5تاج پوشش گیاهی مرتعی بسیار پایین )کمتر از 

 از متنابهی مقادیر هاآن سطحی قشر در مختلف، علل به که شودمی اطالق اراضی به(G630)اراضی شور و نمکزار 

 سطح همچنین .است ضعیف بسیار هاآن طبیعی زهکش و اندمسطح عمدتاً این اراضی باشند.  شده جمع محلول یهانمک

 .است باال اراضی این زیرزمینی یهاآب
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 به وسیله امواج یاماسهمسطح را گویند. این عارضه از انتقال رسوبات شن و  یاماسهاراضی  (G640) یاماسه یهاپهنه

 . اندگرفتهشکلبه وسیله باد در خط ساحلی  هاآنگذاری و رسوب

 تجمع یا آبی، و بادی یهاماسه و هاشن از پوشیده هاآن سطح که گرددیم اطالق اراضی به (G650) یاماسه یهاتپه

 .باشندمی مشخص سبزینگی و گیاهی پوشش فاقد عمدتاً و باشد تپه صورت به ماسه شن و

ز . مراکباشدمیو سطحی (  یانقطه)عوارض  یاپهنه به صورتنقطه و هم  به صورتاین طبقه هم  (A0مراکز فعالیتی )

 (. A2اسکله )-( و بندرA1از: فرودگاه ) اندعبارتکه  گردندیمطبقه تقسیم  2فعالیتی در سطح یک به 

 .اندکردهقسمتی از سطح شهر را اشغال  معموالًکه  باشندمیعوارض پوششی  (A10فرودگاه )

و در سطح دو بر حسب نوع کاربری  شودمیرا شامل  هااسکلهاین مرکز تمامی بنادر و  (A20اسکله )-مراکز بندری

(، چندمنظوره A64تجاری )-(، صیادیA63(، صنعتی )A62(، نفتی )A61از: صیادی ) اندعبارتکه  شودمیطبقه تقسیم  8به 

(A65 ،)( تفریحیA66( تجاری ،)A67( و مسافری )A68.) 

 و شهرها شامل و اندآمده پدید اجتماعی یهاتیفعال و سکونت برای که هستند مراکزی (S0مراکز سکونتگاهی )

 اندعبارتکه  گرددیمطبقه تقسیم  سهدوبهو در سطح  باشدمیسطحی  به صورت. نوع عوارض سکونتگاهی شوندمی هایآباد

 از:

 .شودمیسکونتگاهی شهری را شامل  یهاپهنهمراکز و (S11 0) شهری

 .گیردبرمیرا در  هایآبادمراکز سکونتگاهی روستایی و  (S120روستایی )

مسکونی  هایشهرککه با عنوان  شودمیمراکز سکونتگاهی جدیدی را شامل  (S130شهرک مسکونی جدید )

 .اندشدهسیتأس

ر د هاآنتولیدی در  یهاتیفعالو سطحی هستند که یک سری  یانقطهعوارض  مراکز تولیدی(P 0مراکز تولیدی)

 . شوندمی یبندطبقه( P2( و محدوده معادن )P1. این مراکز در سطح یک به مناطق صنعتی )باشدمیجریان 

 .گردندمیصنعتی ایجاد  یهااستفادههستند که برای  تأسیساتی (P10مناطق صنعتی )

است که به منظور توسعه صنعتی و متمرکز شدن تولیدات صنعتی در خارج از مناطق  ایمنطقه (P110شهرک صنعتی )

ر منفی بار صنعتی بر ساکنین شهری را به حداقل رسانده و با دسترسی آسان به مسی راتیتأثاست تا  شدهگرفتهشهری در نظر 

 ، کمترین بار ترافیکی را در مناطق شهرنشین به با آورد.ونقلحمل

 .اندشدهمناطقی که جهت توسعه صنایع پتروشیمی جانمایی  (P120ک پتروشیمی )شهر
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است از واحدهای صنعتی با اولویت صنایع تبدیلی و تکمیلی کشاورزی و خدمات  یامجموعهشامل  (P130ناحیه صنعتی )

 پشتیبانی.

اکتشاف، استخراج، پاالیش و انتقال  یهابخشکه در  تأسیساتیاین صنعت شامل  (P140صنایع نفت و گاز )

 باشدمی، رندیگیمقرار  مورداستفادهمحصوالت نفت و گاز 

تولیدی و  یهاتیفعالکه تحت اشغال  شودمیمناطقی از محدوده منطقه ویژه را شامل  (P150منطقه ویژه اقتصادی )

 اقتصادی است.

که در حال  شودمیمحدوده مصوب مناطق ویژه اقتصادی را شامل  (P160محدوده منطقه ویژه اقتصادی )

 .ردیگینمولی به دالیلی هنوز فعالیتی در آن صورت  باشدمیحاضر یا فعال هستند و یا محدوده آن مشخص 

( و P21که در سطح دو به معادن فعال ) باشندمیمحدوده ذخایر معادن از عوارض سطحی  (P20محدوده معادن )

 .شودمی یبندطبقه( P22رفعال )معادن غی

 و فعال هستند. یبرداربهرهمعادنی که در حال حاضر در حال  (P210معادن فعال )

 ولی در حال حاضر به هر دلیلی غیرفعال هستند.  انددهیرس یبرداربهرهمعدنی که به (P22 0معادن غیرفعال )

باشند. اراضی آبی در سطح یک  آب از پوشیده دائماً  یا و غالباً که است اراضی و مناطق کلیه شامل (W0اراضی آبی )

 .شوندمیطبقه تقسیم  6به 

ازی و سو با دو منظور کلی ذخیره شوندمیمنابع آبی شناخته  یسازرهیذخغالب در  یوهیشسدها به عنوان (W1 0سد )

ه و در سطح دو ب شوندمینمایش داده  یانقطهعوارض  به صورت. سدها شوندمیاحداث  هارودخانهکنترل سیالب در مسیر 

 .شوندمی یبندطبقه( W12( و سدهای انحرافی )W11سدهای مخزنی )

(، W21دسته چاه ) سهدوبهکه در سطح  باشندمیمنابع آب زیرزمینی از عوارض نقطه  (W20منابع آب زیرزمینی )

 .شوندمی یبندطبقه( W23( و قنات )W22چشمه )

 به نقشه مقیاس و در شودمیکه در هنگام سیل رودخانه در آن جاری  باشدمی هارودخانهاز  بخشی شامل (W30مسیل )

 .شودمیداده  نمایش سطحی صورت

و در سطح  شودمیداده  نمایش سطحی صورت به که است عریض دائمی یهارودخانه سطح شامل(W4 0رودخانه )

 .شوندمی یبندطبقهدائمی و فصلی  یهارودخانهدو به 
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 متمادی یهاسال در همچنین و سال فصول اکثر در یا دائماً آن در آب که است یارودخانه (W410رودخانه دائمی )

 .باشد جریان داشته

 جریان آن آب در شدید یهایبارندگ هنگام یا پرباران فصول در فقط که است یارودخانه (W420رودخانه فصلی )

 .باشد داشته

 از هاآن آب و اندآمده وجود به طبیعی و یا مصنوعی طوربهیا  به که هستند آبی وسیع نسبتاً  یهاپهنه (W50دریاچه )

 2و در سطح دو به  گرددیم تأمین دریا با ارتباط یا و زیرزمینی یهاچشمه برف، ذوب آسمانی، و نزوالت هارودخانه طریق

 .اندشده یبندطبقهدسته 

 یرسانآب و کشاورزی آبیاری صنعتی، هیدروالکتریک، مقاصد برای که آبی ذخیره (W510دریاچه پشت سد )

 .باشد آمده وجود به رودخانه روی سد بر بستن با غیره و شهری

 ماهی، میگو  پرورش منظور به طبیعی یا مصنوعی یهاحوضچه در که است آبی ذخایر (W520) میگوپرورش  سایت

 .شودمی آبزیان ایجاد سایر و

 آب بودن باال یا و سطحی یهاآب نفوذ اثر در غالباً  که شودمی اطالق اراضی به (W60آب ) ریتأثاراضی تحت 

 پوشش بدون یا گیاهی پوشش با است ممکن و شدهاشباع آب از دریا )نوسانات جذر و مدی(، آب و نوسانات زیرزمینی

 را شامل شوند. هاتاالبو  هامردابباتالقی، مانداب ها،  یهانیزم توانندیماین اراضی  .باشند گیاهی

 شودمیبنیان اساسی جامعه آن کشور محسوب  درواقعزیرساختی در هر کشور،  تأسیسات (I0زیرساختی ) تأسیسات

را در کشور ایجاد نماید. در حالت کلی به عناصر ساختاری مرتبط و  یریناپذجبرانپیامدهای  تواندیم هاآنو آسیب به 

عنوان یکی از  به تواندیمو  کندیمکه چارچوبی را برای توسعه کل ساختارهای دیگر فراهم  شودمیگفته  یاوستهیپهمبه

 .شوندمیطبقه تقسیم  8زیرساختی در سطح یک به  تأسیساتیافتگی یک کشور مطرح گردد. عناصر توسعه

انتقال انرژی صورت فرآیند جابجایی انرژی الکتریکی در یک منطقه توسط خطوط  (I10خطوط انتقال انرژی )

از: خطوط  اندعبارتکه  گرددمیطبقه تقسیم  5و در سطح دو به  شودمیداده  نمایش خطی صورت به . این عوارضگیردمی

 63(، خطوط انتقال I13کیلووات ) 132(، خطوط انتقال I12کیلووات ) 233(، خطوط انتقال I11کیلووات ) 433انتقال 

 (.I15کیلووات ) 33و  23( و خطوط انتقال I14کیلووات )
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 یانقطهعوارض  به صورتبرق که  یفشارقو یهاپستاز  اندعبارت تأسیساتاین  (I20وابسته به برق ) تأسیسات

کیلووات  233(، پست I21کیلووات ) 433از: پست  اندعبارتکه  باشندمیطبقه  5و در سطح دو شامل  شوندمینمایش داده 

(I22 پست ،)132 ( کیلوواتI23 پست ،)63 ( کیلوواتI24 و پست )33و  23 ( کیلوواتI25 .) 

اتمی  یهاروگاهیندسته  5در سطح دو به  یاپهنه. این عوارض باشندمیتولید برق  تأسیسات هاروگاهین (I30نیروگاه )

(I31( سیکل ترکیبی ،)I32( بخاری و گازی ،)I33( بخاری ،)I34( و گازی )I35 )گردندمی یبندطبقه. 

( و I41اینچ ) 48که در سطح دو به دو دسته خطوط به تفکیک  باشدمیعوارض خطی  (I40خطوط انتقال گاز )

 .شودمی یبندطبقه( I42اینچ ) 56/42خطوط به تفکیک 

(، راه اصلی آسفالته I52(، بزرگراه )I51طبقه آزادراه ) 7عوارض خطی هستند که در سطح دو به  (I50) هاراهشبکه 

(I53 ،)( راه فرعی آسفالتهI54( راه شنی ،)I55( راه خاکی ،)I56 و )آهنراه (I57.) 

   .دارندعهدهکه عمل انتقال آب را بر  باشندمیعوارض خطی  (I60خطوط انتقال آب )

 (C0) حفاظت

گیاهی و  یهامجموعهنمونه یا  یهادهیپدایران،  ستیزطیحفاظت مح: از نظر مقررات سازمان (C1اثر طبیعی ملی )

، ویژه و غیرقابل جایگزین که از جهات علمی، تاریخی یا طبیعی رینظکم( نادر یا اشکال و مناظر یطیمحستیزجانوری )

 .شودمیحراست  هاآندارای ارزش حفاظتی باشند، به عنوان اثر طبیعی ملی، با تعیین محدوده از 

طبیعی، دشت، رودخانه، دریاچه و  یهاشهیبنگل، مرتع، ج ازجملهاز منابع طبیعی،  یامحدودهبه  (C20پارک ملی )

 از مظاهر طبیعی باشد. یابرجسته یهانمونهکه نمایانگر  شودمیکوهستان اطالق 

یات ح یهاگونهکه برای حمایت از جمعیت  باشندمینمونه  یهاستگاهیزمناطقی از انواع  (C30پناهگاه حیات وحش )

 .ندگردمیملی انتخاب  تیبااهموحش 

مناطقی که از نظر حفاظت، دارای ارزش استراتژیک بوده و به منظور حراست، ترمیم و (C4 0) شدهحفاظتمنطقه 

 .شوندمیانتخاب  هاآناحیای حیات جانوری و گیاهی و جلوگیری از انهدام تدریجی 

 مکانی از منابع مختلف به هنگاماخذ اطالعات  -3-2

 0یاماهوارهالف( تصاویر 

قابل دستیابی  و موجود یاماهواره یهاداده بررسی از پس ،شدهانجام مطالعات در انتظار مورد دقت و هدف به توجه با

ز سنجنده ا یاماهوارهتصاویر رقومی  ،استان ریزیبرنامهدر کشور و با توجه به نظرات کارشناسان محترم سازمان مدیریت و 
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OLI  کاربری و پوشش اراضی مناسب تشخیص  نقشۀ تهیۀ برای طیفی باند نه با 2315و  2314 یهاسالمربوط به  8لندست

انتخابی  یهادادهو مزایای  هایژگیوگردید. عمده  استفادهنیز  Google Eaethو  Bingداده شد. عالوه بر این تصاویر ماهواره 

 به شرح زیر است:

 مناسب. هندسی و طیفی تفکیک قدرت -

 وسیع. ایمنطقه به زمانکی در کالن دید ایجاد امکان و تصاویر مناسب وسعت -

 یهاهیال از استفاده همچنین و اطالعات استخراج در رقومی پردازش یافزارهانرم از استفاده امکان جهیدرنت و بودن رقومی

 .یبندطبقهخطاهای  رفع همچنین و تصاویر یبندطبقه نتایج دقت و صحت کنترل منظور به GISمحیط  در موجود اطالعاتی

 .خاص مطالعات برای مناسب یهاداده انتخاب امکان جهیدرنت و مناسب زمانی تفکیک قدرت
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 80مشخصات ماهواره لندست 

لندست،  یهاماهوارهاست. این هشتمین ماهواره از سری  شدهپرتاببه فضا  2313فوریه  11در تاریخ  8ماهواره لندست 

 Landsat Data Continuityاست. این ماهواره که در اصل ) قرارگرفتهاست که با موفقیت در مدار زمین  یاماهوارهو هفتمین 

Mission )LDCM  متحدهاالتیا یشناسنیزم، محصول همکاری بین ناسا و سازمان شدیمنامیده (USGSاست ) 

(http://landsat.usgs.gov). به عنوان تنها ماهواره  7، ماهواره لندست 2313در اوایل سال  5ماهواره لندست  تیمأموربا اتمام

 یهادادهاخذ مستمر داده و در دسترس بودن  8لندست بر روی مدار وجود داشت و لندست  یهاماهوارهموجود از سری 

( و دیگری Operation Land Imager) OLIلندست را با استفاده از دو سنجنده، یکی سنجنده تصویربرداری عملیاتی زمین 

 6که در جدول شماره  گونههمان( تضمین خواهد کرد. Thermal Infrared Sensor) TIRSحرارتی  قرمزمادونسنجنده 

 هاتیقابل .کنندیم یآورجمعآمده است این دو سنجنده به ترتیب اطالعات تصویری نه باند موج کوتاه و دو باند حرارتی را 

 از: اندعبارتقبلی این ماهواره  یهایسرنسبت به  8ماهواره لندست  OLIه و مزایای سنجند

باند طیفی بیشتر جهت مطالعه آئروسل ها،  2و افزودن  ترکیبارباندی  یهامحدودهقدرت تفکیک طیفی بهتر با  -

 ساحلی و ابرهای سیروس یهاآبکیفیت 

 افزایش چهار برابری دقت ثبت ژئودتیک مطلق تصاویر -

 بیت و امکان توصیف بهتر پوشش زمین 12بیت به  8درت تفکیک رادیومتریک از بهبود ق -

 (SNRافزایش نسبت سیگنال به نویز ) -

 8ماهواره لندست  TIRSو  OLIخصوصیات باندهای طیفی سنجنده  -6جدول 

 قدرت تفکیک مکانی طول موج )میکرومتر( شماره باند نام سنجنده

OLI 

 متر Castal/Aerosol 3.453-3.433 33باند  -1باند 

 متر 33 3.453-3.515 باند آبی -2باند 

 متر 33 3.525-3.633 باند سبز -3باند 

 متر 33 3.633-3.683 باند قرمز -4باند 

 متر 33 3.845-3.885 باند مادون قرمز نزدیک -5باند 

 متر 33 1.563-1.663 باند مادون قرمز کوتاه -6باند 

 متر 33 2.133-2.333 باند مادون قرمز کوتاه -7باند 

 متر 15 3.533-3.683 باند پانکروماتیک -8باند 

 متر Cirrus 1.313-1.363 33باند  -1باند 

TIRS 
 متر 133 13.6-11.2 باند مادون قرمز حرارتی -13باند 

 متر 133 11.5-12.5 باند مادون قرمز حرارتی -11باند 

 آمریکا( یشناسنیزم: سازمان مأخذ) 
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 7قرار گرفت که در جدول  مورداستفاده 8های کاربری اراضی، تصاویر ماهواره لندست نقشهبنابراین به منظور استخراج 

 یشناسنیزمتصاویر ماهواره لندست در سایت سازمان مشخصات زمانی و نوع سنسورهای دریافتی این تصاویر آمده است. 

رایگان در دسترس  به صورتبرای استفاده عموم،  (http://earthexplorer.usgs.govبه آدرس اینترنتی ) (USGSآمریکا )

. دهدیمکل استان بوشهر را پوشش  مده است،آ 7در جدول شماره  هاآنتصویر لندست که شماره ستون و ردیف  5 .باشدمی

 موردمطالعه منطقه اقلیم و اکولوژیک شرایط رعایت با که باشندیم یاماهواره یهاداده نیترمناسباین تصاویر آخرین و 

 :از اندعبارت تصاویر این انتخاب در توجهقابل و مهم نکات .اندشدهانتخاب

 (Gapتصویر )نداشتن  بودن کامل و درست -

 درصد( 5  از )کمتر تصویر در ابر پوشش میزان -

 موردمطالعه منطقه با تصویر تطابق -

 مورداستفادهلندست  یاماهوارهمشخصات تصاویر  -7جدول 

 ردیف ستون سنجنده ماهواره تاریخ تصویربرداری ردیف

 OLI 162 41 8لندست  24/31/2315 1

 OLI 163 43 8لندست  31/13/2315 2

 OLI 164 31 8لندست  22/31/2315 3

 OLI 164 43 8لندست  22/31/2315 4

 OLI 163 43 8لندست  16/32/2314 5

 OLI 163 43 8لندست  32/31/2315 6

 OLI 163 43 8لندست  13/35/2315 7

 OLI 164 31 8لندست  23/32/2314 8

 OLI 164 43 8لندست  23/32/2314 1

 OLI 162 41 8لندست  26/12/2314 13

 OLI 163 43 8لندست  37/33/2315 11

 OLI 163 41 8لندست  31/13/2315 12

 : مهندسین مشاور مآب(مأخذ) 
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 تجزیه و تحلیل تصاویر لندست0

 آمده است. 7 تصویرالگوریتم انجام کار و روش تهیه نقشه کاربری در 

 روش انجام کار -7 ریتصو

 
 : مهندسین مشاور مآب(مأخذ)

 تصحیحات هندسی

را بدون اصالح استفاده  هاآنتوان هستند که نمی یفراوان چنانآنتصاویر رقومی خام معموالً دارای اعوجاجهای هندسی 

از: تغییرات در ارتفاع ماهواره، رفتار و سرعت سکوی سنجنده و همچنین عواملی نظیر  اندعبارتکرد. منشأ این اعوجاجها 

ای لحظه بودن عمل جاروب میدان دید یرخطیغناشی از برجستگی و فرورفتگی و انحنای زمین، انکسار، اتمسفر، جابجایی 

که تصویر  طوریه باشد باین عوامل می یلهیبه وس جادشدهیاسنجنده. هدف از تصحیح هندسی جبران اعوجاجهای 

 تصحیح به نقشه، عنوان به هاآن از استفاده برای (. بنابراین1312انوری، دارای ارزش هندسی یک نقشه باشد ) شدهحیتصح
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 و دارند باالیی دقت هم که 1:25333رقومی  توپوگرافی یهانقشه از استفاده با لذا .دارند نیاز نمودن مرجع زمین هندسی یا

غیره(  و موجود تأسیسات کوهستانی، مناطق در هارودخانه ،هاجاده زمینی )تقاطع کنترل نقاط ،باشندمی به هنگام نسبتاً  هم

 تصحیح دقت کنترل گردید. برای اقدام زمینی کنترل نقاط از استفاده با تصاویر نمودن مرجع به زمین نسبت و شدندانتخاب 

 شدهحیتصح تصاویر با هاآبراههو  هاجاده نظیر هانقشه در موجود خطی عوارض یهاهیال انطباق روش از ،شدهاعمال هندسی

 .گردید استفاده

 تصحیحات رادیومتریک0

ط با و فق شدهاعمالباشند که تنها بر روی درجات خاکستری رادیومتری شامل آن دسته از تصحیحات می تصحیحات

به صورت مجزا )به صورت پیکسل به پیکسل(، سعی در جبران بعضی خطاهای موجود دارند )فاطمی و  هاآنتغییر مقادیر 

 :شودمی اقدام زیر شرح به رادیومتریک خطاهای از دسته دو اصالح به نسبت مرحله این در (.1381رضایی، 

 است. شدهحادث زمینی گیرنده ایستگاه یا سنجنده در نقص اثر بر که الکترونیکی /مکانیکی الف( خطاهای

 زمین اتمسفر در غبار و گرد معلق ذرات و هامولکول توسط هافوتون وانفعاالتفعل اثر بر که اتمسفری ب( خطاهای

 .گرددمیایجاد 

 بسیاری که طوریه ب گیردمی قرار رادیومتریک تصحیح مورد کنندهنیتأم شرکت توسط 8لندست  یاماهوارهتصاویر  

 .است شدهاصالح هاآن روی بر الکترونیکی/خطاهای مکانیکی از

 تصحیحات اتمسفری0

ر اتمسفر ، که طی این فرآیند دکنندیمامواج الکترومغناطیسی قبل از دریافت توسط سنسورهای سنجنده ها، از جو عبور 

. به طوری که تصاویر اصلی سنجش از دور گیردمیجذب و پراکندگی نور خورشید و پرتو بازتاب شده از اهداف صورت 

ثرات روند از بین بردن این ا ،باشندمیشامل هر دو اطالعات فیزیکی سطح و اطالعات مربوط به تابش خورشید و اتمسفر 

واقعی بازتاب سطح  یهاارزشهدف از تصحیح اتمسفری تعیین  (.2312)یانکیا و فن،  شودمینامیده جوی تصحیح اتمسفری 

. باشدمی یاوارهماهبازتابش سطح، با از بین بردن اثرات جوی از تصاویر  ازجملهو بازیابی پارامترهای فیزیکی سطح زمین، 

ر اعمال که بر روی تصاوی باشدمیاز راه دور  یاماهوارهویر تصا یهاپردازشبخش قبل از  نیترمهمتصحیح اتمسفری  مسلماً

 گردید.

 تصاویر اتوماتیک یبندطبقه و تفسیر

اعمال  هانآنظارت نشده بر روی  یبندطبقهترکیبی ابتدا تصاویر  یهاروشاشاره شد با استفاده از  قبالًکه  گونههمان

 گردید و سپس از طریق تفسیر چشمی عوارض استخراج و اصالح گردیدند. 
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 نظارت نشده0 یبندطبقه

 در خاصی، الگوریتم از استفاده با مختلف باندهای روشنایی میزان اساس بر هاکسلیپ تصاویر، یبندطبقه نوع این در

 واحدهای جداسازی صحت و شدهییشناسا طبقات منطقه، از موجود شناخت با سپس .رندیگیم قرار طبقات مشخصی

 و سعی روش به کار . اینشوندمی گویا و شناسایی طبقه هر مرحله این بودن قبولقابل صورت در .شودمیبررسی  موردنظر

 شده گویا و مشخص شده یبندطبقه واحدهای ،هر طبقه بررسی با سپس . گیردمیصورت  مختلف پارامترهای تغییر با خطا

 (.1385کشور،  ریزیبرنامه)سازمان مدیریت و  شودمیذخیره  جداگانه طوربه یک هر محدودۀ همزمان و

 تصاویر0  بصری یبندطبقه و تفسیر

بصری  پارامترهای انواع مورد در رکنندهیتفس شخص دانش از استفاده با تصاویر چشمی یا بصری یبندطبقه و تفسیر

 )خصوصیات مکانی وابستگی و بافت الگو، سایه، اندازه، شکل، طیفی( )خصوصیات رنگ یا روشنایی درجه از قبیل عوارض

 عوارض تصاویر، مورد در اولیه دانش و تجربه زیادی میزان به عمل این .شودمی انجام خاص وهله زمانی یک مکانی( در

 انجام را یبندطبقه عمل منفرد پیکسل یک روی بر تصویر تحلیلگر یک .دارد بستگی هر عارضه طیفی رفتار و موردنظر

 رغم به مشابه(. خصوصیات دارای )نواحی کند تفسیر را کامل ناحیه یک آن به جای که دهدیم ترجیح بلکه ،دهدینم

 کمتر و است اشخاص ابتکارات مبنای بر بصری مرسوم تفسیرهای کمی، معموالً  و موضوعی معیارهای یاپاره یریکارگبه

 مقایسه در تصویر رقومی پردازش تکنیکهای و الگوها آماری نتایج تشخیص بنابراین .کنندیم تبعیت آماری یهاتمیالگور از

 یهاکسلیپ خواندن به اینکه از بیشتر تصویر بصری تفسیر .باشندمی ناقص ماهر، عکس مفسر یک کار از حاصل نتایج با

 تصویر الگویی عناصر تشخیص نیازمند هم است که مربوط آن درک و تصویر دیدن به شود، مربوط تصویر در موجود

 الحاق و آنالیز نیازمند هم و وابستگی( است موفقیت، سایه، ارتفاع، الگو، شکل، بافت، اندازه، رنگ، روشنایی، درجه )مانند

  .است متنی دانش

 و افزایش صحت به توانیم کنتراست، افزایش با حقیقی و حتی و کاذب مختلف رنگی یهابیترک ایجاد با معموالً

پراکندگی  از کلی شناختی مناسب، طیفی ترکیب یک نمود. با کمک موجود عوارض و منطقه بصری تفسیر دقت عملیات

 از مناطق بعضی تشخیص و تفسیر در ابهام صورت . دردیآیم دست به منطقه در اراضی کاربری و پوشش مختلف واحدهای

 برای ،مثالعنوانبه. شودمی گرفته کمک صحرایی بازدیدهای و موجود موضوعی یهانقشه از ،یاماهواره روی تصویر در

)سازمان  کرد استفاده مناسب رنگی ترکیب روی از بصری تفسیر با روش توانیم مرتعی از زراعی اراضی محدوده جداسازی

 .(1385کشور،  ریزیبرنامهمدیریت و 
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 GoogleEarth0و  Bingمشخصات تصاویر ماهواره 

نیز استفاده گردید. یک سری از  GoogleEarthو  Bing یاماهواره یهاسیسروعالوه بر استفاده از تصاویر لندست، از 

( به صورت High Resolution) یاماهوارهباالی  تیفیباکامکان مشاهده و دانلود تصاویر  SAS.Planetاز قبیل  افزارهانرم

، Bing ،Google Maps ،Google Earthاز قبیل  یاماهواره یهاسیسرواده از ( با استفGeorefrencedسیستم مختصات دار )

Yahoo Maps  پردازش تصویر و  یافزارهانرم. این تصاویر قابلیت استفاده در کندیمرا فراهمGIS  بنابراین باشندمیرا دارا .

در تفسیر بصری و  به خصوصنیز  GoogleEarthو  Bing)قدرت تفکیک مکانی نیم متر(  یاماهواره تیفیباکاز تصاویر 

 . باشدمیچشمی استفاده گردید که در شناخت و آگاهی از منطقه بسیار راهگشا 

 اجرایی  یهادستگاهاز  آمدهدستبهاطالعات  -3-3

اجرایی  یهاگاهدستکه توسط برخی  باشدمیبه منظور تهیه نقشهه کاربری اراضهی نیاز به دریافت برخی اطالعات مکانی 

 است. قرارگرفتهاستان )کارفرما( در اختیار مشاور  ریزیبرنامهو توسط سازمان مدیریت و  دشدهیتول

فاده با که قبل از است باشندیمزیر  به شرحاغلب دارای اشکاالتی  اندشدهیگردآورمکانی که از منابع مختلف  یهاداده

 مناسب مرتفع گردید: یهاروشاستفاده از 

 های موجود با یکدیگر به لحاظ تفاوت در سیستمهای مختصات، استاندارد تولید، تعاریف عدم یکپارچگی داده

 عوارض، دقت تولید یبندطبقهو 

 های رقومی موجود جهت استفاده در محیط عدم وجود ساختار هندسی و توپولوژیکی اغلب دادهGIS 

 در  ستفاده کاربران و همچنین استفادهجهت ا دشدهیتولهای سازی نامناسب بسیاری از نقشهفرمت و نحوه ذخیره

GIS 
 های موجود نبودن بسیاری از نقشه به هنگام 

 مختلف دارند یهاپردازشکاغذی که نیاز به رقومی سازی و  به صورتها وجود نقشه 

توسهههط کارشهههناسهههان مربوطه  GPSمختصهههات دار با اسهههتفاده از  به صهههورتاز طریق بازدیدها میدانی  این اطالعات

 ییهاداده تیدرنهاو پایگاه داده نیاز به آماده سازی دارند.  GISمکانی و توصیفی برای ورود به  یهادادهاست.  شدهبرداشت

 زیر باشند: یهایژگیوکه دارای  رندیگیمقرار  مورداستفاده

 باشند به هنگامهای رقومی داده 

 های رقومی دقیق  باشندداده 

 های رقومی کامل باشندداده 
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 های رقومی استاندارد باشنددهدا 

 های رقومی یکپارچه باشندداده 

 های رقومی دارای فرمت یکسان باشندداده 

 های رقومی سیستم تصویر یکسان داشته باشندداده 

بنابراین پس از اخذ اطالعات مکانی و توصیفی با توجه به مراحل طراحی پایگاه داده آمایش، این اطالعات آماده سازی 

و ادارات دولتی و نوع اطالعات  هاسازمان. شوندمیتبدیل  GISبه محیط و به فرمت مناسب برای ورود اطالعات  شوندمی

 آمده است. 8در جدول شماره  هاآندریافتی از 

 اجرایی یهادستگاهاطالعات دریافتی از  -8جدول 

 اطالعاتنوع  اطالعات دریافتی دستگاه اجرایی ردیف

 GISو نقشه  Pdfنقشه در قالب  نقشه پوشش گیاهی استان اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری 1

 (GPSفایل اکسل )نقاط  موقعیت مکانی فرودگاه ها اداره کل فرودگاههای استان 2

 GISو نقشه  JPEGفایل  منطقه ویژه انرژی پارس محدوده مناطق ویژه اقتصادی پارس  3

 (GPSفایل اکسل )نقاط  اداره کل بنادر و دریانوردی بنادر و اسکله هاموقعیت  4

 فایل اتوکد اداره کل بنیاد مسکن های هادی روستاییطرح 5

 فایل اتوکد اداره راه و شهرسازی و دفتر فنی استانداری های جامع شهریطرح 6

 فایل اتوکد شرکت شهرک جدید عالیشهر های شهر های جدیدطرح 7

8 
موقعیت شهرکها و نواحی صنعتی و مناطق ویژه 

 اقتصادی
 (GPSفایل اکسل )نقاط  شرکت شهرکهای صنعتی

 (GPSفایل اکسل )نقاط  سازمان صنعت، معدن و تجارت محدوده معادن و موقعیت صنایع  1

 GISنقشه  ایسامانه ساترا و شرکت آب منطقه موقعیت سدهای مخزنی و انحرافی 13

 (GPSفایل اکسل )نقاط  ایشرکت آب منطقه منابع آبهای زیرزمینیموقعیت  11

 (GPSفایل اکسل )نقاط  اداره کل شیالت استان موقعیت مکانی استخر پرورش آبزیان و صیادی 12

 (GPSفایل اکسل )نقاط  شرکت شهرکهای کشاورزی شهرکهای کشاورزی 13

 (GPSفایل اکسل )نقاط  استاندامپزشکی  موقعیت مکانی دام، طیور و زنبورداری  14

 (GPSفایل اکسل )نقاط  منطقه ویژه اقتصادی بوشهر مختصات مکانی منطقه ویژه اقتصادی بوشهر 15

 GISنقشه  شرکت انتقال برق استان خطوط انتقال انرژی، نیروگاه ها 16

 GISنقشه  شرکت توزیع برق پست ها توزیع برق 17

 JPEGفایل اتوکد و فایل  عملیات انتقال گاز ایران( 13گاز ایران )منطقه  شرکت انتقال خطوط انتقال گاز 18

 GISنقشه  سازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای شبکه راه های استان و اطالعات محورهای استان 11

 فایل اتوکد شرکت آب و فاضالب شهری خطوط انتقال آب  23

 و تصویر ماهواره ای GISنقشه  سازمان حفاظت محیط زیست مناطق حفاظت شده 21

 (GPSفایل اکسل )نقاط  جهاد کشاورزی استان )مدیریت امور اراضی( موقعیت مکانی اراضی واگذاری 22



 یمنطقه ا نگی کد یاستان رب اساس روش طبقه بند نی زم  یگزارش کاررب هی ته  ی استان بوشهرزیربرنامهسازمان مدیریت و   
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 در استان بوشهر شدههیتهنقشه کاربری اراضی  -3-4

 اندعبارتلی آن اص یهایکاربربنابراین با توجه به روش انجام کار، نقشه کاربری اراضی استان تهیه گردید که طبقات 

 از:

ویر نقشه پوشش گیاهی نیز نامید، با استفاده از تفسیر تصا توانیمطبقه اراضی سبز و باز را که  اراضی سبز و باز0

فاده از با است یاماهوارهپس از استخراج از تصاویر  باشندمیاستخراج گردیدند. این اراضی که عوارضی سطحی  یاماهواره

ی مقایسه از اداره کل منابع طبیعی و آبخیزدار آمدهدستبهقرار گرفتند و با نقشه پوشش گیاهی  یررسموردبتفسیر چشمی 

 کشاورزی آبی، باغات و اراضی دیم( تغییرات بسیاری مشاهده گردید. مخصوصاًشدند که در برخی از طبقات )

دریافت  یهاستگاهداز طریق مراجعه  گیردیبرمرا در  یاجتماعاقتصادی و  یهاتیفعالطبقه فعالیتی که اکثر  فعالیتی0

 وارد نقشه کاربری اراضی گردید. هاآنگردید و پس از آماده سازی 

و شهرها و  نداجادشدهیا یاجتماع یهاتیفعالطبقه سکونتگاهی مراکزی هستند که جهت سکونت و  سکونتگاهی0

اجرایی تهیه و برای ورود به نقشه کاربری اراضی آماده سازی و  یهادستگاه. این طبقه نیز از طریق رندیگیبرمروستاها را در 

 تصحیح گردیدند.

که با مراجعه به سازمان صنعت، معدن و  باشدمیاین مراکز شامل مناطق صنعتی و محدوده معادن  مراکز تولیدی0

 و پس از آماده سازی به نقشه کاربری اراضی اضافه گردید. شدههیتهتجارت 

آب( و  ریثتأ)اراضی تحت  یاماهوارهتصاویر  یبندطبقهکه هم از طریق  شودمیشامل منابع و مراکز آبی  اراضی آبی0

 کشاورزی و سدها( تهیه شدند. یهاچاهاجرایی ) یهادستگاههم از طریق 

اجرایی )خطوط انتقال  یهادستگاهکه هم از طریق  شودمی یانقطهشامل عوارض خطی و  زیرساختی0 تأسیسات

 .شدتهیه مشترک،  به صورت( و هم هاراهانرژی( و هم توسط مشاور )شبکه 

 ( دریافتستیزطیمحاجرایی )سازمان حفاظت  یهادستگاهتوسط مشاور از  شدهحفاظتمحدوده مناطق  0حفاظت

 گردید.

  



 یمنطقه ا نگی کد یاستان رب اساس روش طبقه بند نی زم  یگزارش کاررب هی ته  ی استان بوشهرزیربرنامهسازمان مدیریت و   
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 شهرستان بوشهر )به هکتار(کاربری های مساحت  -1جدول 

 نسبت مساحت کاربری کد دو رقمی کد دو رقمی کاربری کد یک رقمی کد یک رقمی

A1 3.85 1122.36  فرودگاه 

A2 3.13 131.25  اسکله -بندر 

G1 4.73 6185.76  آبی زراعی 

G2 دیم زراعی 
G21 23.18 31545.76 دیم زراعات 

G22 7.47 1824.65 مرتع با توام دیم زراعت 

G3 مراتع 
G31 2.84 3731.84 تراکم کم مراتع 

G32 1.65 2175.65 متراکم نیمه مراتع 

G4 جنگلکاری 
G42 1.13 1484.7 کاشت دست جنگلهای 

G45 13.64 13114.14 زار ودرختچه زار بیشه 

G5 3.24 323.33  باغات و نخلستان 

G6 پوشش فاقد 
G61 7.13 1373.68 گلی اراضی 

G63 23.65 27165.22 ونمکزار شور اراضی 

G64 2.12 3835.15 ای ماسه های پهنه 

I3 3.44 5832.32  نیروگاه 

P1 صنعتی مناطق 

P11 3.33 433.38 صنعتی شهرک 

P12 3.31 15.43 پتروشیمی شهرک 

P13 3.32 21.33 صنعتی ناحیه 

P14 1.11 1466.42 گاز و نفت صنایع 

P15 3.37 481.36 اقتصادی ویژه منطقه 

S1 7.63 13333.81  سکونتگاهی 

W3 3.11 1333.84  مسیل 

W4 3.18 232.31  رودخانه 

W5 دریاچه W52 1.74 2285.47 میگو پرورش سایت 

W6 2.87 3768.12  آب تأثیر تحت اراضی 

 133 131525.71 جمع

 مشاور  محاسباتمآخذ: 

  





 یمنطقه ا نگی کد یاستان رب اساس روش طبقه بند نی زم  یگزارش کاررب هی ته  ی استان بوشهرزیربرنامهسازمان مدیریت و   
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 )به هکتار( تنگستانمساحت کاربری های شهرستان  -11جدول 

 نسبت مساحت کاربری کد دو رقمی کد دو رقمی کاربری کد یک رقمی کد یک رقمی

A2 3.34 61.35  اسکله -بندر 

G1 4.36 7113.42  زراعی آبی 

G2 زراعی دیم 
G21 2.73 5325.81 زراعات دیم 

G22  8.31 15768.55 با مرتعزراعت دیم توام 

G3 مراتع 
G31 51.72 116421.75 مراتع کم تراکم 

G32 13.36 23233.12 مراتع نیمه متراکم 

G33 3.38 152.66 مراتع متراکم 

G4 جنگلکاری 
G42 1.12 2171.51 جنگلهای دست کاشت 

G44 1.73 3381.73 جنگل تنک 

G45 3.15 218.66 بیشه زار ودرختچه زار 

G5 3.18 1114.11  باغات و نخلستان 

G6 فاقد پوشش 

G61 3.35 14.27 اراضی گلی 

G62 2.43 4733.31 اراضی بدون پوشش و بیرون زدگی سنگی 

G63 3.17 7731.37 اراضی شور ونمکزار 

G65 3.83 1638.72 تپه های ماسه ای 

P1 مناطق صنعتی 
P12 3.11 221.16 شهرک پتروشیمی 

P13 3.32 21.51 ناحیه صنعتی 

S1 1.81 3533.57  سکونتگاهی 

W3 3.84 1631.81  مسیل 

W4 3.12 225.24  رودخانه 

W5 دریاچه W52 3.57 1131.5 سایت پرورش میگو 

W6 
 

 3.21 412.36  اراضی تحت تأثیر آب

 133 114152.13 جمع

 مشاور  محاسباتمآخذ: 

  





 یمنطقه ا نگی کد یاستان رب اساس روش طبقه بند نی زم  یگزارش کاررب هی ته  ی استان بوشهرزیربرنامهسازمان مدیریت و   
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 )به هکتار( جممساحت کاربری های شهرستان  -11جدول 

 نسبت مساحت کاربری کد دو رقمی کد دو رقمی کاربری کد یک رقمی کد یک رقمی

A1 3.13 111.82  فرودگاه 

G1 2.38 3436.17  زراعی آبی 

G2 زراعی دیم 
G21 3.7 1313.31 زراعات دیم 

G22 2.51 3621.31 زراعت دیم توام با مرتع 

G3 مراتع 
G31 68.66 11132.83 مراتع کم تراکم 

G32 1.12 1611.13 مراتع نیمه متراکم 

G4 جنگلکاری 
G43 3.38 115.15 جنگل نیمه انبوه 

G44 11.24 27781.13 جنگل تنک 

G45 3.58 842.11 بیشه زار ودرختچه زار 

G5 3.13 1338.7  باغات و نخلستان 

G6 فاقد پوشش G62 3.37 537.32 اراضی بدون پوشش و بیرون زدگی سنگی 

I3 3.32 26.86  نیروگاه 

P1 مناطق صنعتی P14 3.11 278.3 صنایع نفت و گاز 

S1 1.62 2338.88  سکونتگاهی 

W3 1.35 1516.65  مسیل 

W4 3.41 511.15  رودخانه 

 133 144378.21 جمع

 مشاور  محاسباتمآخذ: 

  





 یمنطقه ا نگی کد یاستان رب اساس روش طبقه بند نی زم  یگزارش کاررب هی ته  ی استان بوشهرزیربرنامهسازمان مدیریت و   
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 )به هکتار( دشتستانمساحت کاربری های شهرستان  -12جدول 

 نسبت مساحت کاربری کد دو رقمی کد دو رقمی کاربری کد یک رقمی کد یک رقمی

G1 6.83 43231.53  زراعی آبی 

G2 زراعی دیم 
G21 12.47 78136.36 زراعات دیم 

G22 5.13 32441.33 زراعت دیم توام با مرتع 

G3 مراتع 
G31 35.84 226781.17 مراتع کم تراکم 

G32 23.36 128831.73 مراتع نیمه متراکم 

G33 1.61 13675.47 مراتع متراکم 

G4 جنگلکاری 

G42 3.18 1137.46 جنگلهای دست کاشت 

G43 3.13 714.64 جنگل نیمه انبوه 

G44 1.43 51663.41 جنگل تنک 

G45 3.21 1331.87 بیشه زار ودرختچه زار 

G5 4.17 26378.74  باغات و نخلستان 

G6 فاقد پوشش 
G62 3.51 3746.35 اراضی بدون پوشش و بیرون زدگی سنگی 

G63 3.4 2513.21 اراضی شور ونمکزار 

P1 مناطق صنعتی 
P12 3.31 66.11 شهرک پتروشیمی 

P13 3.31 26.33 ناحیه صنعتی 

S1 سکونتگاهی S1 1.38 6851.3 سکونتگاهی 

W3 1.34 6631.32  مسیل 

W4 3.28 1754.31  رودخانه 

W5 دریاچه W51 3.17 1352.34 دریاچه پشت سد 

W6 3.31 7.17  اراضی تحت تأثیر آب 

 133 632731.35 جمع

 مشاور  محاسباتمآخذ: 

  





 یمنطقه ا نگی کد یاستان رب اساس روش طبقه بند نی زم  یگزارش کاررب هی ته  ی استان بوشهرزیربرنامهسازمان مدیریت و   

 

 5002212B002110103RE101941212 م 

 
43 

 )به هکتار( دشتیمساحت کاربری های شهرستان  -13جدول 

 نسبت مساحت کاربری کد دو رقمی کد دو رقمی کاربری کد یک رقمی کد یک رقمی

A2 3.31 6.61  اسکله -بندر 

G1 2.67 13431.35  زراعی آبی 

G2 زراعی دیم 
G21 5.71 28736.31 زراعات دیم 

G22 8.73 43133.21 زراعت دیم توام با مرتع 

G3 مراتع 
G31 58.53 214311.32 مراتع کم تراکم 

G32 13.36 52367.62 مراتع نیمه متراکم 

G33 3.31 14.12 مراتع متراکم 

G4 جنگلکاری 
G42  3.45 2771.37 دست کاشتجنگلهای 

G44 1.77 8813.68 جنگل تنک 

G45 3.88 444.74 بیشه زار ودرختچه زار 

G5 3.27 1342.22  باغات و نخلستان 

G6 فاقد پوشش 

G62 2.14 14712.85 اراضی بدون پوشش و بیرون زدگی سنگی 

G63 4.38 22333.14 اراضی شور ونمکزار 

G64 3.38 422.61 پهنه های ماسه ای 

G65 3.31 2.15 تپه های ماسه ای 

P1 مناطق صنعتی 
P12 3.31 15.23 شهرک پتروشیمی 

P13 3.32 11.83 ناحیه صنعتی 

S1 3.53 2683.71  سکونتگاهی 

W3 1.74 8731.8  مسیل 

W4 3.53 2656.38  رودخانه 

W5 دریاچه W52 3.3 1524.8 سایت پرورش میگو 

W6  3.11 553.14  تأثیر آباراضی تحت 

 133 532512.53 جمع

 مشاور  محاسباتمآخذ: 

  





 یمنطقه ا نگی کد یاستان رب اساس روش طبقه بند نی زم  یگزارش کاررب هی ته  ی استان بوشهرزیربرنامهسازمان مدیریت و   
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 )به هکتار( دیرمساحت کاربری های شهرستان  -14جدول 

 نسبت مساحت کاربری کد دو رقمی کد دو رقمی کاربری کد یک رقمی کد یک رقمی

A2 3.32 51.41  اسکله -بندر 

G1 6.14 13687.33  زراعی آبی 

G2 زراعی دیم 
G21 2.37 4615.22 زراعات دیم 

G22 7.85 17413.38 زراعت دیم توام با مرتع 

G3 مراتع 
G31 55.47 123661.77 مراتع کم تراکم 

G32 4.48 1113.47 مراتع نیمه متراکم 

G4 جنگلکاری 

G41 3.31 16.25 جنگلهای ماندابی 

G42 3.51 1138.46 جنگلهای دست کاشت 

G44 3.32 721.33 جنگل تنک 

G45 3.15 2128.11 بیشه زار ودرختچه زار 

G5 3.31 233.31  باغات و نخلستان 

G6 فاقد پوشش 

G62 3.43 7573.72 اراضی بدون پوشش و بیرون زدگی سنگی 

G63 4.44 1132.44 اراضی شور ونمکزار 

G64 6.33 14111.67 پهنه های ماسه ای 

G65 1.57 3531.83 تپه های ماسه ای 

P1 مناطق صنعتی 
P12 3.13 213.18 شهرک پتروشیمی 

P13 3.31 11.56 ناحیه صنعتی 

S1 3.85 1813.84  سکونتگاهی 

W3 1.37 2315.27  مسیل 

W4 3.14 323.22  رودخانه 

W5 دریاچه W52 3.11 245.51 سایت پرورش میگو 

W6 4.37 1368.63  اراضی تحت تأثیر آب 

 133 222152.38 جمع

 مشاور  محاسباتمآخذ: 

  





 یمنطقه ا نگی کد یاستان رب اساس روش طبقه بند نی زم  یگزارش کاررب هی ته  ی استان بوشهرزیربرنامهسازمان مدیریت و   
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 )به هکتار( دیلممساحت کاربری های شهرستان  -15جدول 

 نسبت مساحت کاربری کد دو رقمی کد دو رقمی کد یک رقمی کاربری کد یک رقمی

A1 3.13 177.65  فرودگاه 

A2 3.31 25.63  اسکله -بندر 

G1 3.31 1.13  زراعی آبی 

G2 زراعی دیم 
G21 23.66 35324.46 زراعات دیم 

G22 13.12 22431.15 زراعت دیم توام با مرتع 

G3 مراتع 
G31 24.17 42687.38 مراتع کم تراکم 

G32 26.38 45317.45 مراتع نیمه متراکم 

G33 2.31 3443.17 مراتع متراکم 

G4 جنگلکاری G42 3.44 753.38 جنگلهای دست کاشت 

G6 فاقد پوشش 
G62 1.18 3385.14 اراضی بدون پوشش و بیرون زدگی سنگی 

G63 3.41 5831.88 اراضی شور ونمکزار 

G64 1.47 2538.48 پهنه های ماسه ای 

P1 مناطق صنعتی 
P11 3.11 333.12 شهرک صنعتی 

P13 3.31 21.35 ناحیه صنعتی 

P14 3.11 116.55 صنایع نفت و گاز 

S1 3.14 1634.28  سکونتگاهی 

W3 3.17 1652.51  مسیل 

W4 3.36 18.23  رودخانه 

W5 دریاچه W52 3.61 1346.12 سایت پرورش میگو 

W6  2.55 4357.51  تأثیر آباراضی تحت 

 133 173175.31 جمع

 مشاور  محاسباتمآخذ: 

  





 یمنطقه ا نگی کد یاستان رب اساس روش طبقه بند نی زم  یگزارش کاررب هی ته  ی استان بوشهرزیربرنامهسازمان مدیریت و   
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 )به هکتار( کنگانمساحت کاربری های شهرستان  -16جدول 

 نسبت مساحت کاربری کد دو رقمی کد دو رقمی کاربری کد یک رقمی کد یک رقمی

A2 3.12 55.61  اسکله -بندر 

G1 3.73 1721.31  زراعی آبی 

G2 زراعی دیم 
G21 3.51 274.81 زراعات دیم 

G22 3.25 116.85 زراعت دیم توام با مرتع 

G3 مراتع 
G31 67.87 31415.71 مراتع کم تراکم 

G32 5.75 2667.34 مراتع نیمه متراکم 

G4 جنگلکاری 
G44  4.33 1113.25 تنکجنگل 

G45 3.18 85.36 بیشه زار ودرختچه زار 

G5 3.38 38.11  باغات و نخلستان 

G6 فاقد پوشش 
G62 1.81 831.82 اراضی بدون پوشش و بیرون زدگی سنگی 

G63 3.53 246.36 اراضی شور ونمکزار 

G64 3.37 32.62 پهنه های ماسه ای 

I3 3.32 8.17  نیروگاه 

P1 صنعتی مناطق 
P11 3.55 253.33 شهرک صنعتی 

P13 3.34 23.31 ناحیه صنعتی 

P14 7.56 3537.81 صنایع نفت و گاز 

S1 5.57 2586.65  سکونتگاهی 

W3 3.66 336.66  مسیل 

W5 دریاچه W52 3.34 18.65 سایت پرورش میگو 

W6 3.27 125.17  اراضی تحت تأثیر آب 

 133 46433.51 جمع

 مشاور  محاسباتمآخذ: 

  





 یمنطقه ا نگی کد یاستان رب اساس روش طبقه بند نی زم  یگزارش کاررب هی ته  ی استان بوشهرزیربرنامهسازمان مدیریت و   
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 مساحت کاربری های شهرستان گناوه )به هکتار( -17جدول 

 نسبت مساحت کاربری کد دو رقمی کد دو رقمی کاربری کد یک رقمی کد یک رقمی

A2 3.32 28.31  اسکله -بندر 

G1 1.36 25.36  زراعی آبی 

G2 زراعی دیم 
G21 26.74 41711.33 زراعات دیم 

G22 16.56 33843.16 زراعت دیم توام با مرتع 

G3 مراتع 
G31 23.87 38851.33 مراتع کم تراکم 

G32 1.78 18233.42 مراتع نیمه متراکم 

G4 جنگلکاری 
G42 3.53 181.17 جنگلهای دست کاشت 

G44 3.32 37.35 جنگل تنک 

G45 3.31 16.15 بیشه زار ودرختچه زار 

G5 3.37 613.37  باغات و نخلستان 

G6 فاقد پوشش 

G61 2.52 4613.45 اراضی گلی 

G62 1.51 17841.15 اراضی بدون پوشش و بیرون زدگی سنگی 

G63 5.28 1824.11 اراضی شور ونمکزار 

G64 3.41 757.11 پهنه های ماسه ای 

I3 3.32 42.35  نیروگاه 

P1 مناطق صنعتی P11 3.34 71.76 شهرک صنعتی 

S1 1.34 2486.71  سکونتگاهی 

W3 1.34 1134.17  مسیل 

W4 3.27 512.35  رودخانه 

W5 دریاچه W52 1.28 2312.41 سایت پرورش میگو 

W6 1.16 3652.87  اراضی تحت تأثیر آب 

 133 186213.65 جمع

 مشاور  محاسباتمآخذ: 

  





 یمنطقه ا نگی کد یاستان رب اساس روش طبقه بند نی زم  یگزارش کاررب هی ته  ی استان بوشهرزیربرنامهسازمان مدیریت و   
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 )به هکتار( عسلویهمساحت کاربری های شهرستان  -18جدول 

 نسبت مساحت کاربری کد دو رقمی کد دو رقمی کاربری کد یک رقمی کد یک رقمی

A1 1.17 871.33  فرودگاه 

A2 3.55 412.13  اسکله -بندر 

G1 4.64 3457.14  زراعی آبی 

G2 زراعی دیم G22 2.33 1738.55 زراعت دیم توام با مرتع 

G3 مراتع 
G31 61.15 45541.74 مراتع کم تراکم 

G32 3.7 523.42 مراتع نیمه متراکم 

G4 جنگلکاری 

G41 3.37 276.21 جنگلهای ماندابی 

G42 3.31 1.88 جنگلهای دست کاشت 

G43 3.31 73.75 جنگل نیمه انبوه 

G44 5.31 4312.83 جنگل تنک 

G45 3.31 65.28 بیشه زار ودرختچه زار 

G6 فاقد پوشش 
G62 1.72 1283.14 اراضی بدون پوشش و بیرون زدگی سنگی 

G63 6.31 4534.63 اراضی شور ونمکزار 

G64 3.71 511.18 پهنه های ماسه ای 

I3 3.17 124.63  نیروگاه 

P1 مناطق صنعتی P14 11.61 8737.37 صنایع نفت و گاز 

S1 2.32 1731.35  سکونتگاهی 

W3 3.26 111.24  مسیل 

W4 3.31 68.31  رودخانه 

W6 3.38 282.81  اراضی تحت تأثیر آب 

 133 74412.13 جمع

 مشاور  محاسباتمآخذ: 

  





 یمنطقه ا نگی کد یروش طبقه بند استان رب اساس نی زم  یگزارش کاررب هی ته  ی استان بوشهرزیربرنامهسازمان مدیریت و   
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 )به هکتار( استان بوشهرکاربری های مساحت  -11جدول 

 نسبت مساحت کاربری کد دو رقمی کد دو رقمی کاربری کد یک رقمی کد یک رقمی

A1 3.1 2362.86  فرودگاه 

A2 3.33 783.38  اسکله -بندر 

G1 4.14 15562.33  زراعی آبی 

G2 دیم زراعی 
G21 13.21 235411.88 زراعات دیم 

G22 7.72 178183.41 زراعت دیم توام با مرتع 

G3 مراتع 
G31 44.31 1322364.66 مراتع کم تراکم 

G32 12.11 281347.16 مراتع نیمه متراکم 

G33 3.62 14286.24 مراتع متراکم 

G4 جنگلکاری 

G41 3.31 212.54 جنگلهای ماندابی 

G42 3.43 1163.74 جنگلهای دست کاشت 

G43 3.34 183.55 جنگل نیمه انبوه 

G44 4.62 136482.33 جنگل تنک 

G45 1 23185.12 بیشه زار ودرختچه زار 

G5 1.4 32223.87  باغات و نخلستان 

G6 فاقد پوشش 

G61 2.37 14158.41 اراضی گلی 

G62 2.37 54738.12 اراضی بدون پوشش و بیرون زدگی سنگی 

G63 3.81 81785.16 اراضی شور ونمکزار 

G64 3.16 22251.65 پهنه های ماسه ای 

G65 3.22 5112.7 تپه های ماسه ای 

I3 3.33 785.85  نیروگاه 

P1 مناطق صنعتی 

P11 3.35 1313.31 شهرک صنعتی 

P12 3.32 532.31 شهرک پتروشیمی 

P13 3.31 237.65 ناحیه صنعتی 

P14 3.61 14156.47 صنایع نفت و گاز 

P15 3.32 481.36 منطقه ویژه اقتصادی 

S1 1.55 35738.12  سکونتگاهی 

W3 1.14 26274.11  مسیل 

W4 3.28 6463.71  رودخانه 

W5 دریاچه 
W51 3.35 1352.34 دریاچه پشت سد 

W52 3.37 8614.72 سایت پرورش میگو 

W6 3.16 22221.48  آب اراضی تحت تأثیر 

 133 2337224.71 جمع

 مشاور  محاسباتمآخذ: 





 یمنطقه ا نگی کد یاستان رب اساس روش طبقه بند نی زم  یگزارش کاررب هی ته  ی استان بوشهرزیربرنامهسازمان مدیریت و   
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 منابع

 ( .مدیریت و1312انوری، رضهها .) تکنیک سههنجش از دور و سههیسههتم اطالعات با اسههتفاده از  ارزیابی رواناب شهههری

کارشهناسی ارشد، دانشگاه شهید چمران اهواز، دانشکده علوم  نامهانیپااهواز(،  شههرکالنجغرافیایی )نمونه موردی: 

 زمین.

  تصههاویر  (. ضههوابط و دسههتورالعمل پردازش رقومی1385) .کشههور، معونت امور فنی ریزیبرنامهسههازمان مدیریت و

 دشت.نقشه کاربری و پوشش اراضی مطالعات ساماندهی استخراج در  +ETM یاماهواره

  (. 1383) .و آبخیزداری ، مراتعهاجنگلسازمان 

 (. مبانی سنجش از دور. چاپ دوم، تهران، انتشارات آزاده.1381. )یوسف، رضایی، اقر.فاطمی، ب 

  ،کاربرد مطالعات محیطی در طرح های توسعه شهری 1311احمدیان، رضا، پاک وجدان، سمیه و کمالی، کوروش ،
 انتشارات آذرخش، تهران.و منطقه ای، چاپ اول، 

  ،الگوهای تحلیلی تغییر کاربری زمین؛ رویکرد نظری و مدلسازی ، مترجم مجتبی رفیعیان و 1381بریاسولیس، هلن ،
 مهران محمودی، چاپ اول، انتشارات آذرخش، تهران. 

  ،کز مطالعات و ، آمهایش سهههرزمین: تجربهه جههانی و انطبهاق آن بها وضهههع ایران،  چاپ اول، مر1384توفیق، فیروز
 تحقیقات شهرسازی و معماری ایران، تهران.

  ،مقررات شهرسازی و معماری و طرح های توسعه و عمران 1388دبیرخانه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران ،
(، چاپ اول، نشههر توسعه 88مصهوب شهورای عالی شههرسهازی و معماری ایران )از تاریخ تأسهیس تا پایان شههریور 

 ن.ایران، تهرا
  ،)تهیه طرح توسعه و عمران )جامع( ناحیه ای: قرارداد 1376سازمان برنامه و بودجه )دفتر امور فنی و تدوین معیارها ،

 اجتماعی و انتشارات.  -، چاپ اول، سازمان برنامه و بودجه؛ مرکز مدارک اقتصادی11همسان شماره 
  ،مقایسۀ، 1312،  ابراهیم، جاوید بهشتی و اسماعیل ،میرمیس منصوریان،  پرویز ،ضیائیان، امیر، کرمقنواتی، عزت اله 

، آبی شههتک برای اراضههی قابلیت تعیین برای ژئومورفولوژیکی پارامتریک مدل و فائو ایرانی اراضههی ارزیابی مدل
 .133-148. صفحات 4 شماره، کمی ژئومورفولوژی های پژوهش

  ،انتشارات دانشگاه تهران، تهران.، شالوده آمایش سرزمین، چاپ نهم، 1381مخدوم، مجید 
 http://earthexplorer.usgs.gov 
 Yunkai, G., Fan, Z. (2012). Atmospheric correction comparison of SPOT-5 image 

based on model Flash and model QUAC. International Archives of the 
Photogrammetry, Remote Sensing and Spatial Information Sciences, 11. 

 Anderson, James R., Hardy, Ernest E., Roach, John T., and Witmer Richard 
E.,1976,  A Land Use And Land Cover Classification System For Use With Remote 
Sensor Data, United States Government Printing Office, Washington, First Printing. 

 Food and Agriculture Organization (FAO), 1993, Guidelines for Land Use 
Planning, Development Series 1, FAO, Rome. 

 Food and Agriculture Organization (FAO), 1995, Planning for Sustainable Use of 
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