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 .1مقدمه
باتوجهبهتغييراتروزافزونکاربرياراضيوضرورت
آگاهيمدیرانوکارشناسانازچگونگيتغييروتح وتت
رخدادهبرايسياستگ ذاريوچ ارهاندیش يب رايرف ع
مشکلموجودیآشکارسازيتغييراتبرايمشخصک ردن
روندتغييراتدرطولزم انض روريب هنر رم يرس د
].[44ارزیابي روند تغييرات در منابع و شرایط اکولوژی 
چنين مناطقيی مدیران را در اتخاذ ت ميمات م ورد ني از
سنجشازدور ی فناوري کليدي

يکنند]48ی [3
کم م 
جهت ارزیابي وسعت وميزان تغييرات پوشش اراضي است
] [84از طریق این فن م يت وان ب ا اس تفاده از مجموع ه
ت اویر چند زمانه و پردازش آنها ب ا یک ي از روشه اي
مناس ب موج ودو ب ا س رعت و دا ت ب ات نس بت ب ه
آشکارسازي تغييرات موردنرر درمنطق ه اا دا  ک ردب ا
يت وان ب ه
سنجشازدور م 

دادههاي
بهکارگيري 
استفاده و 
يوهاي علم ي وکارآم د ب ه م دیریت من اطق حس اس
ش 
پرداخت] [8دردهههاياخيریاستفادهازفندورسنجي
بهمنرورپایشتغييراتموردتوجهارارگرفت هوتحقيق ات
متعدديدراینزمينهدرایرانوجهاناجراش دهاس ت 
درمطالعهايبهمنرور برآوردتغييراتپوش شوک اربري
اراضيبااس تفادهازتکني RSوGISدرح وزهآبخي ز
تن بس تان ش يرازازدادهه اوت اویرم اهوارهاي
 Landsatو IRSدربازهزماني8388ت ا4447اس تفاده
کردندنتایجنشاندادکهاراضيبایرودیمزارهاافزایشو
درمقابلجنگلبازیراشکوبمرتعمتوسطک اهشیافت ه
است] [88درتحقيقيبااستفادهازت اویرETMوTM
طيسالهاي8374ی8383ی 4444درجنگلهايتایلند
اادا بهتهيهنقشهپوششگياهيکردندنتایجنش انداد
کهمهزترینتغييراتدرمنطقهتغييرکاربريجنگ لب ه
اراضيکشاورزيبودهاست] [7

ازط رفدیگ رپ يشبين يوم دلس ازيتغيي رات
احتماليآیندهبرايآگاهيازکمي توکيفي تتغيي رات
احتماليآیندهاهميتدارد][47؛بنابراینآشکارس ازيو
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پيشبينيتغييراتیتزمۀازی اکوسيس تزب هوی ژهدر
مناطقيباتغييراتسریعواغل بب دونبرنام هری زيدر
کشورهايدرحالتوسعهاس ت ازجمل هم دله ایيک ه
برايپيشبينيتغييراتکاربرياراضياستفادهم يش ودی
ميتوانبهمدلش بکهه ايع بيم نوعيوتحلي ل
زنجيرۀمارکوفاشارهکرد] [82
درس ال4443درپژوهش يب ااس تفادهازت اویر
سالهاي4444و4448ونيزمدلپ يشبين يم ارکوف

بهبررسيتغييرساختارسرزمينمنطق های يدران دونزي
پرداختهشدینتایجحاصلازای نتحقي قنش اندادک ه
تعدادبسيارزیاديازلکهه ايجنگ لدرح الک اهشو
تبدیلب هدوطبق هش اليزارومن اطقمس کونيهس تند
] [43درمطالع ۀدیگ رب ااس تفادهازت اویرم اهواره
LANDSATدردوزمان8374و4448ونيزبااستفاده
ازمدلسلولهايخودکار-مارکوفب هبررس يتغيي رات
کاربريوپوششسرزمينمنطق های يدرایال ت Kwara
يش ده س اله اي
آمریکاپرداخته وازت اویرطبق هبن د 
8374و4448برايپيشبينيتغيي رک اربريوپوش ش
سرزمينبرايم دت87س الاس تفادهش د نت ایجای ن
تحقيقنشاندادکهروندروبهرشديدرتعدادووس عت
لکههاياراضيساختهش ده8ب هدلي لا رمح رکه اي
متفاوتاات اديواجتماعيوجوددارد] [88
بررس ي تحقيق ات گذش ته نش ان م يده د ت اکنون
پ ژوهشه ايزی اديدرزمين ۀپ ایشیآشکارس ازيو
پ يشبين يتغيي راتک اربرياراض يب ااس تفادهاز
سنجشازدور انجا شده استیآنچهمسلزاستنيازاس ت

تاباانجا پ ژوهشه ايعلم يبيش تر رون د تغيي راتو
پيشبينياینتغييراتدرسایرنقاطایرانم وردارزی ابي
ارارگيرد دشتعباسازمهزتریندشتهاياستانایال 
استو بنابراینهدفاینمطالعهبررس يرون دتغيي رات
کاربرياراضيبرايدورۀ 42سالهوپيشبين يتغيي رات
براي 84سالآیندهبااستفادهازم دلزنجي رۀم ارکوف
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استتابهدینوسيلهمناطقتحتتأ يرتغييرکاربريدر
آیندهموردتشخيصارارگيرند 

 .2روششناسی تحقیق
 .1 .2معرفی منطقه موردمطالعه
منطقهموردمطالعهباوسعتحدود62226هکتاردر
شهرستاندهلرانی استانایال کهدرفاص لهتقریب ي47
کيلومتريازاستانخوزستانوااعشدهاست اینمنطق ه
ب ينمخت اتجغرافي ایي"27ْ67َ77ت ا"27ْ74َ77
طولشرايو" 64ْ87َ77تا" 64ْ43َ47عرضش مالي

ميباشد منطقهموردمطالعهازشمالشرايبهفاصله83

کيلومتربهسدکرخهوازشرقیجن وبش رايوش مال
غربيبهترتيبشهرهايدزفولیشوشودهلرانمح دود
ميگردد مرتفعتریننقطهدرمنطقهم وردمطالع ه464

مت رازس طيدری ادراس متجن وبغرب يمنطق هو
کمترینآن847متردرشمالغربيم يباش د متوس ط
بارندگيساتنهدش تعب اس  447ميل يمت ریمي انگين
دمايبلندمدتساتنه43/8درجهسانتيگ رادومتوس ط
رطوبتنسبيساتنه 64درصداست .االيزدش تعب اس
براساسطبقهبنديدومارتندرمحدودهنيمهخش ارار
ميگيرد 

شکل .1نقشه موقعیت منطقه مورد مطالعه استخراج شده از ترکیب  RGBماهواره لندست 8



 .2 .2روش تحقیق
 .1 .2 .2تصاویر ماهوارهای
بهمنروردستيابيبهتغييراتکم يوکيف يرخداده
دراکوسيستزحساسوش کنندهم وردبررس يیت اویر
ماهوارهايلندست مربوط به سنجندهه ايTMیETM+

وOLIمورداستفادهارارگرفتکهبهترتيبمرب وطب ه
س هدورهزم اني8638ی8684و8634بودن دک ه

مشخ اتت اویردرج دول8نش اندادهش دهاس ت 
همچنينازنقشههايپوششگياهي8:474444س ازمان

جنگلهاومراتعتوليدش دهدرس ال8677ینقش هه اي
توپوگرافيینررکارشناسانودادهه ايحاص لازبازدی د
بهعنواناطالع اتج انبياس تفاده گردی دت ادر
ميداني 
نقشههاي پوشش براي منطقه موردمطالعه
نهایتبهترین 
تهيه شود] [82
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جدول  .1مشخصات تصاویر ماهوارهای استفادهشده در تحقیق
تاریخميالدي 

تاریخشمسي 

ماهواره 

سنجنده 

ردیف 

گذر 

 8383

/84مرداد 8638/

لندست 2

TM

 68

 833

 4446

/43خرداد 8684/

لندست 7

ETM

 68

 833

 4486

/87مرداد 8634/

لندست 8

OLI

 68

 833

:Pبازتابطيفيبدونواحدبين4تا8؛6/82:π؛:L
تابشطيفيدردریچهسنجنده؛:d2مجذورفاصلهزم ين
وخورشيد؛:ESUNارتفاعخورشيدی:SZزاویهخورش يد
درهنگا تابش 
با تبدیل مقادیر تابش طيفي ب ه بازت اب طيف ي آ ار
مربوط به تغيير شرایط نوردهيی ف لی عرضجغرافيایيی
شرایط آب و هوایي روي ت اویر حذف ميگردد و نتيج ه
حاصل نسبتاً استاندارد شده اس تک ه مس تقيماً جه ت
مقایسه بازتابپدیدهها بين ت اویر مختلف و ی ت ویر
در زمانهاي متفاوت اابلکاربرد است.

 .2 .2. 2پیشپردازش و بررسی کیفیت تصویر
پيشازب هک ارگيريدادهه ايم اهوارهايدرتجزی ه
تحليلراوميیکيفيتآنهاازنرروجودخطايهندس يی
پرتوسنجيمانن د راهراهش دگيیزی ره زا رارنگ رفتن
خطوطاسکنیپيکسلهايتک راريیخطاه اياتمس فري
مانندوجودلکههايابرموردبررسيارارگرفت بهمنر ور
انجا ت حيحاترادیومتری بررويت اویرني ازاس ت
ارزشراومي8ع )DNبتشدهازی پيکسلمع ينک ه
درسالهايمختلفیتحتت أيرزاوی هدی دیمواعي تو
زاویهخورشيدوشرایطاتمسفريارارميگيردخطاه اي
آنرفعگردد] [48برايانجا ت حييمذکوردرگا اول
ارزشهايراوميبهتابشطيفي4تبدیلميشودکهای ن
عملب ااس تفادهازض رایبکاليبراس يونس نجندهوب ا
استفادهازرابطهزیرصورتميگيرد] [3
رابطهع)8

 .3.2.2طبقهههبنههدی دادههههای مههاهوارهای و تهیه
نقش کاربری

L=Gain×DN+Offset

کهدرآن Lتابشطيفيع)Wem-2Ster-1mµ-1ی
DNارزشراوميپيکسلع4تا)477وGainوOffset
ضرایبکاليبراسيونسنجندهم يباش ند درگ ا بع دي
طبقرابطهزیرمق دارت ابشطيف يب هبازت ابطيف ي6
تبدیلميشود]86ی [44
رابطهع)4





Digital Number
Radiance
Reflectance

1
2
3

تزمۀاج رايای نتحقي قیدراختي ارداش تننقش ۀ
کاربرياراضيصحييازسهمقطعزمانياست باتوجهبه
نبودایننقش هه ایبرنام هری زيتز ب رايتهي ۀهرچ ه
دايقترایناطالعاتانجا گرفت بهاینترتيبکهباتوجه

ب هک اربريه ايموج وددرمنطق هیاه دافتحقي قو
اابليتهايکزوبيششناختهشدۀت اویرمورداستفادهدر

استخراجاطالعاتمفيدبهویژهتهيۀنقشۀکاربرياراض يی
پنجکاربريشاملمرتعیاراضيکشاورزيعاع زازآب يو
دیمي)یاراض يمس کونيیبس تررودخان هواراض يب ایر
مدنرر ارارگرفت دراینطبقهبنديپدیدههايروس تاو
تأسيساتصنعتيب هعن وانی طبق ۀک اربريوان واع
زمينهايکشاورزياع زازآب يودی زب هعن وانطبق ۀ
کشاورزيدرنررگرفتهش دب راي روش طبق هبن دي از
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الگ وریتز بيش ترین ش باهت[83]8در مح يط ن ر اف زار
ENVI 4.5استفاده شد این روش با استفادهاز ميانگين
و ماتریس کوواریانسمکانهاي تعليمي 4از روشهاي دیگر
دادهه اي
طبقهبندي مانندطبقهبندي کمت رین فاص له 6از 
ت ویر تحليلي بهتر به دست]48ی [4برايانجا ای نک ار
نمونههايآموزشيبرايهرک دا ازک السه اب هص ورت
طبقهبنديت ادفيازسطيمنطقهموردمطالعهجمعآوري
نقشهه ايک اربريتهي هش ده
گردید تز بهذکراستاز 
بهوسيلهادارهمنابعطبيعيجهتبرداش تنمون هتعليم ي
براينقشهسال8638استفادهگردید پسازپي ادهس ازي
نمونههايآموزشيبرسطيت ویریبااس تفادهازن ر اف زار
ENVI 4.5داتکليوش اخصکاپ اب رايه رک دا از
کالسهاتعيينگردید 

 .4.2.2ارزیابی صحت تصاویر طبقهبندیشده

استفادهشد اینزنجيرهبرايتعييناحتمالتغييرب هدو
نقشهيکاربرياراضينيازداردکهمعموتًایننوعدادهها
بااستفادهازپردازشت اویرماهوارهايبهدست ميآین د
] [43درپژوهشحاضرآناليززنجيرهيمارکوفب رايدو
منرورتهيهگردید ماتریساولجهتکاليبراسيونم دل
اجراگردیدکهطيآننقشهه ايمرب وطب هس اله اي
8638و 8684بهمدلمعرفيش دوم اتریسآنب راي
سال8634عبرابربا82سال)تهيهگردی د م اتریسدو 
برايشبيهسازيتغييراتاجراشدکهدرآنازنقشهه اي
سالهاي8684و8634استفادهشدوماتریسآنب راي
سال8244عبرابرب ا84س ال)ب هدس تآم د]6ی [84
شکل4ساختارروشم دل زنجي رهاي م ارکوف راب راي
پيشبيني تغييراتکاربرياراضينشانميدهد 

 .6 .2 .2ارزیههابی صههحت مههد سههازی تغییههرات

براي ارزیابي صحت نقشه تهي هش دهس ال 8634ب ا
وااعيت زميني از وااعيت زمينيی نر افزار Google Earth
يتیاب
و نقاط ت ادفي در منطقه که توسطدستگاه مواع 
بهمنر ور
شدهاند استفاده گردید همچنين 
برداشت 

زميني
توليدنقشههايکاربرياراضيصحييدرسالهاي8684
و8638برايهدفتحقي قازض رایبکاپ ايب هدس ت
نقشههايمنابعطبيعياستفادهگردید 
آمدهوتطابقبا 

 .5 .2 .2پیشبینی تغییرات کاربری برای آینده
در ای ن تحقي ق از م اتریس تغيي رات ک اربري و م دل
پيشبيني تغييراتک اربرياراض ي
زنجيرهاي مارکوف براي 
استفاده شده است] [4آن اليززنجي رۀم ارکوفب همنر ور
تعييناحتمالتغييرهرطبق هک اربريب هدیگ رطبق ات
کاربريعی اب دونتغيي رمان دنآن)م ورداس تفادها رار
ميگيرد] [83براياجرايآناليززنجيرهمارکوفازدس تور

Markov chainدرن ر اف زارIdrisi Andes v.15
1

Maximum Likelihood
Training Sites
3
Minimum Distance
2

کاربری اراضی
برايارزیابيصحتمدلسلوله ايخودک ار-م ارکوف
درشبيهس ازيتغيي راتک اربرياراض يازش اخصکاپ ا
استفادهشد ضریبکاپایصحتطبق هبن ديرانس بتب ه
ی طبقهبنديکامالًت ادفيعحالتيکهی ت ویرک امالً
يشدهباشد)محاس بهم يکن د
بهصورتت ادفيطبقهبند 
][83وازرابطۀزیرمحاسبهميشود] [8درای نپ ژوهش
جهتارزیابيصحتمدلسازيعضریبکاپایداتک اربرو
داتتوليدکننده)ازگزینهPost Classificationموجود
درنر افزارEnvi 4.5استفادهگردید 


رابطهع)6

∑ ⁄

رابطهع)2
رابطهع)7




∑

دراینرابطه برابرباتعدادکلنمونههايآموزش ي؛
=عناصراطراصلي؛ =جمعستونهاو =جمع
ردیفهااست 
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شکل  .2ساختار روش مدل زنجیرهای مارکوف را برای پیشبینی تغییرات کاربری اراضی

 .7.2.2آشکارسازی تغییرات
براي درک تغييرات منطقه گسترش و کاهش مساحت
يشدهب ه
طبقهبند 

کالسها طي دوره 42سالهی نقشههاي
محيطنر افزارArc GIS 10.1واردگردید با مقایسه این
نقشهها و جدول تقاطعي به دست آم دهی نقش ه و درص د

تغييرات هر کالس مشخص و محاسبهشده است .


 .3نتایج
نتایجبررسيکيفي ترادی ومتريوکنت رلهندس ي
ت اویرنش اندادک هت اویره رس هس الازکيفي ت
مطلوببرخورداربودهوهيچی ازخطاهايشناختهشدۀ
رادیومتريراندارند همچنينت اویرباتیههايوکت وري
جادههاوآبراه هه اک امالًهمخ وانيمک انيدارن دوب ه
ت حييهندسيمجددنيازندارند 

 .1 .3دقت طبقهبندی تصاویر
برآوردداتبرايدرکنتایجبهدستآمدهوب هک ار
بردنایننتایجبرايت ميزگي ريخيل يمه زهس تند 
معمولترینپارامترهايبرآورددا تش املیدا تکل يی
داتتوليدکنندهیداتکاربروضریبکاپ اهس تند] [8
دا تکل يازجم ععناص راط راص ليم اتریسخط ا
تقسيزبرکلپيکسلهاطبقرابط هيدتپي انواس ميت
][7بهدستميآید]8ی :[47
رابطهع)3



∑

=OAداتکلي؛=Nتع دادپيکس له ايآزمایش ي؛
∑=جمععناصراطراصليماتریسخطا 
نتایج مربوط به برآورد دات طبقهبنديها در جدول 4
آمده است دات طبقهبنديه اب هط ورکلي ب يش از 87
درصدو براي اس تفاده در م دل م ارکوفمناس ب اس ت.
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جدول  .2دقت کلی و شاخص کاپا برای سه تصویر مورد استفاده
سال 

تهيهشده
نقشهکاربري 
شاخصکاپا

داتکلي 

 8638

87/74

34/26

 8684

83/48

34/48

 8634

34/28

32/73

 .2 .3آشکارسازی تغییرات
ميزان تغييرات ک اربريه ايمختل فط يدورهه اي
موردبررس يدر ش کل 8نش ان داده ش ده اس ت نت ایج

تفسيرب ريت اویرماهوارهايسالهاي8638ی8684و
8634درشکل6تا7آمدهاست 

درصد
مسکوني

بستررودخانه

بایروتپهماهور

مرتع

کشاورزي



شکل .3روند تغییرات سطح کالسها در دوره  1338تا 1332


نتایجبهدستآمدهنشانميدهدک هدردوره8638
ت ا8684بيش تریناف زایشوس عتمس احتب امق دار
 82/72درصدمربوطبهطبقهب ایرب ودهاس تک های ن
افزایشبرابربا7443/2هکتاربودهاست آهن اف زایش
مساحتاینطبقهبرابربا673هکتاردرسالبودهاس ت 
بعدازطبقهبایریطبقهکشاورزيبامق داراف زایش8/37
درصددرجایگاهدو ارارداردیای ناف زایشب هگون هاي
بودهکهدرطول82سالمساحتيبرابربا337/26هکتار
بودهاستکهآهن افزایشس اتنه27/7هکت اريراب ه
دنبالداشتهاست مناطقمسکونيني زب ااف زایش4/83

درصديکهمعادل36/7هکت ارازمنطق هب ودهس ومين
کاربرياراض ياس تک هط يدورۀ8638ت ا8684ب ا
افزایشمساحتمواجهبودهاس ت آهن افزایش يای ن
کاربريمعادل2/77هکتاردرسالاستکهب اتوج هب ه
اینکهمن اطقمس کونيموج وددردش تم وردمطالع ه
بيشترمناطقروستایيميباشدکزبودنآهن بهدس ت
آمدهراتوجيهميکند ط يای ندورهک اربريمرت عب ا
بيش ترینک اهشمس احتع83/87درص د)ک همع ادل
 7727/38هکتارازاراضيمنطقهاستیمواجهبودهاست 
آهن کاهشي اینطبقهبرابرب ا284/3هکت اردرس ال
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است بستررودخانهنيزباک اهش4/44درص ديهم راه
بودهاستکه7/73هکتارازمنطقهراشاملميشود 
طيدوره 8684تا 8634بيش تریناف زایشوس عت
مرتبطباکاربريکشاورزيبهمقدار84/77درص داس ت
کهمساحتيبرابربا6788/88هکت ارازمنطق هرادرب ر
ميگيردیآهن اینافزایشبهصورتياس تک هس اتنه
بهطور متوسط 678/88هکتاربراراضيکشاورزيدش ت
عباسافزودهميشودکهباتوجهبهوسعتدش تمق دار
اابلتوجهيميباشد رشدمناطقمسکونيني زب هعن وان
دومينکاربريدرحالافزایشطيدوره8684تا8634
معادل4/47درصدازمنطقهبودهکهبرابربا34/3هکت ار
ميباشد ميانگينافزایشمساحتاینکاربريبرابر3/48
هکتاردرسالميباشد 
براساسنمودار8کهرون دتغيي راتک اربرياراض ي
دش تعب اسرادرط ي42س الم وردبررس ينش ان
ميدهدميتواناظه ارنم ودک هطبق هک اربرياراض ي

کشاورزيبابيشترینافزایشمساحتروب روب ودهاس تی
اینافزایشبرابربا84/74درصدازکلدش تب ودهک ه
مساحتيبالغبر2427/4هکتاررادربرم يگي رد رون د
تغييراتکاربريبایروتپهماهورني زب هص ورتافزایش ي

يکهمساحت4487/2هکتارع)%2/84راب ه
بودهبهطور 
خوداخت اصدادهاست مناطقمسکونينيزب ارون دي
تقریباً یکنواختدرحالافزایشاستکهایناف زایشدر
طول42سالبرابربا873/3هکتارب ودهاس ت ازط رف
دیگرکاربرياراض يمرتع يب امق دار  83/47درص داز
منطقهدارايبيشترینکاهشمساحتب ودهک هوس عتي
برابربا3776/3هکتارراشاملميشودیبستررودخانهنيز
درطي42سالموردبررسيکاهشيدرح دود3هکت ار
داشتهاستکهباتوجهبهمساحتدشتم يت وانرون د
تغييراتآنراصفردرنررگرفتعشکل2ی7و )3

 .3 .3تحلیل زنجیرههای مارکوف
يرهاي
پيشبيني با مدل زنج 
نتایج مربوط به ارزیابيدات 
بهمنرور کاليبراسيون مدل بودی به کم  نقش ه
مارکوفکه 
کاربري موجود براي س ال  8634درج دول  6آم ده اس ت 
کالسهاي مختلف متف اوت

اختالفهاي

يشود که
مالحره م 
بهطورکلي کمتر از 8درصد است؛ این راز
است و بزرگي آن 
نشاندهنده مفيد بودن و اابليتاستفاده از مدل م ارکوف در

پيشبيني تغييرات کاربري استعشکل )7



شکل  .0نقشۀ کاربری اراضی حاصل از پردازش تصاویر ماهوارهای  TMدر سال 1338
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شکل  .3نقشۀ کاربری اراضی حاصل از پردازش تصاویر ماهوارهای  OLIدر سال 1332
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جدول  .30مقایسه نتایج پیشبینی و مساحتهای استخراجشده از نقشه کاربری 1332
پردازششدهسال 8634


يشدهسال 8634
شبين 
پي 
کاربري 

مساحت
عهکتار) 

درصد 

مساحت
عهکتار) 

درصد 

اختالف
مساحت 

اختالف
درصد 

مناطقمسکوني 

 442/7

 4/73

 643/66

 4/37

 848/86

 4/473

تپهماهور 
بایرو 

 87637

 27/8

 82268/7

 24/68

 -336/7

 -4/78

بستررودخانه 

 867/6

 4/2

 867/3

 4/24

 4/3

 4/442

مرتع 

 6844/3

 88/4

 6774/7

 88/43

 -74/8

 -4/86

کشاورزي 

 82727/8

 24/3

 87623/63

 27/43

 883/6

 4/33

جمع 

 62842/7

 844

 62842/34

 844

 4/84

 8/36





شکل  .7نقشه شبیهسازی تغییرات کاربری اراضی در سال 1332

 .4 .3مد سازی تغییرات بهوسیله مد سلو های
خودکار -مارکوف 1در سا 1442
پسازبررسينتایجحاصلازصحتمکانيمدلسازي
یازمدلسلولهاي

تغييراتکاربرياراضيدرسال8634
Cells Automatically - Markov Model

1

خودکارمارکوفباضریبکاپايمع ادل84درص دب راي
پيشبينيميزانتغيي راتت اس ال8244اس تفادهش د 
جدول2وشکل8بهترتيبنشاندهندۀمساحتطبقات
کاربرياراضيونقشهمنطقهموردمطالعهدرسال8244
است 
نتایجحاصلازآشکارس ازيتغيي راتدرس ال8244

748

رهايمارکوف  
پایشوتغييراتکاربرياراضيبااستفادهاززنجي 

بهگونهاياستکهدرصورتادامهروندموجوددرمنطقه
6/82درصدبهطبق هک اربرياراض يکش اورزياف زوده
خواهدشدکه8282/4هکتارازاراض يمنطق هرادرب ر
يک هدرس ال8244ک اربري
خواه دگرف تب هط ور 
کشاورزي23/8درصدازمساحتدشتراشاملميشود 
اینافزایشمساحتناشيازتغييراتکاربريه ايب ایرو

تپهماهورومرتعبهکشاورزياستکهبهترتي ب4/33و
4/33درصدازمساحتتشکيلدهندههرک اربريکاس ته
ش دهاس ت تغيي راتم ذکوربيش تردراط رافمن اطق
روستایيموجوددردشتحادثشدهکهمناطقحاشيهاي
اندهن ده
کاربريکشاورزيرانيزشاملميش ودک هنش  
پيشروياینطبقهکاربريبهسمتغربدشتميباش د

جدول  .40مساحت طبقات کاربری اراضی حاصل از مدل سلولهای خودکار -مارکوف
سال
8244

مساحتطبقاتکاربري/پوششسرزمينبههکتارعدرصد)
مناطقمسکوني 
647/7ع )4/33

تپهماهور 
بایرو 
86246ع )63/67

بستررودخانه 
868/4ع )4/68

کشاورزي 
83734/7ع )23/8

مرتع 
6234/8ع )84/8


شکل  .8نقشه شبیهسازی تغییرات کاربری اراضی در سال 1402

 .4بحث و نتیجهگیری
داش تنآم ارواطالع اتب ههنگ ا ازک اربريه اي
موجودیتزمۀمدیریتصحييعرصهه ايطبيع ياس ت 
یکيازمبانيمدیریتمنابعطبيعيیاطالعاتمرب وطب ه
تغييراتکاربرياراض ياس ت ] [87درتحقي قحاض ری

تغييراتکاربرياراضيدشتعب اسب هوس عت62842
هکت اردرس همقط عزم اني8638ی8684و8634ب ا
استفادهازت اویرم اهوارهايلندس تارزی ابيش دوب ا
استفادهازمدلزنجيرۀمارکوفتغييراتکاربرياراضيرا
برايسال8244پيشبينيگردید 
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نتایجمقایسۀنقشههايک اربرياراض يدردورهه اي
یادشدهنشاندهندۀتغييرسطيهمهکاربريهابودهاست 
بهطورکليروندتغييراتپوششمرت عازس ال8638ت ا
8634روندينزوليداشتهاست تخریبساليانهمراتعدر
دوره8638-84کمت رازدورۀ8684-34ب ودهک ه
نشاندهندهتخریبشدیدترک اربريم ذکوردردورۀدو 
است دتیلتخریببيشتراراض يمرتع يدردورهدو را
ميتوانبهافزایشجمعيتروستایيیتعداددا موجوددر
منطقهوهمچنينتقاضايکشاورزانبرايتب دیلاراض ي
مرتعيبهاراضيکشاورزياعزازآبيیادیمينسبتداد 
کاربريب ایردرس اله اي8638و8684بيش ترین
وسعتدربينطبقاتکاربري/پوششسرزمينرابهخود
اخت اصدادهاس ت عل تاف زایشچش زگي رمس احت
کاربريب ایرازس ال8638ت اس ال8684رام يت وان
تخریبمراتعموج وددرمنطق هدانس تک هع الوهب ر
شرایطمحيطيیرواجسيستزدامداريازمهزترینعوامل
تأ يرگذاربراینرخدادبودهاست درس ال8634طبق ه
پوششبایروتپهم اهورج ايخ ودراب هطبق هاراض ي
کشاورزيباوسعت27/43درصددادهاستکهبيش ترین
درصدازطبقاتراتشکيلدادهاست مسلماًدرای ندوره
تبدیلاراضيحاشيهايک هدراط رافمن اطقمس کوني
وجوددارندبهاراضيکشاورزيموجبکمترشدندرص د
مساحتطبقهبایروافزایشطبقهباک اربريکش اورزي
شدهاست 
برایناساسوسعتکاربرياراضيمس کونيازس ال
8638تاسال8634س يرص عوديداش تهوب همي زان
873/73هکتارافزایشیافتهاس ت درای نب ينکمت رین
نس بتتغيي راتس اتنهدرفاص لهزم انيب ين8638و
8684برابربا2/7هکتاردرسالوبيشترینآندرفاصله
زمانيبين8684و8634برابربا3/4هکتاردرس الب ه
واوعپيوستهاست درهرس هدورهم وردبررس يطبق ه
بستررودخانهبا%4/2کمترینسطيراشاملشدهاست 
درط ولدورۀتحقي قیکش اورزيپوی اترینک اربري
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موجوددرمنطقهبودهاست وسعتاراضيمذکورازس ال
8638تا8634رونديص عوديرادرپ يداش تهاس ت
يکه درطيسهسالم وردبررس يمق دار2667
بهطور 
هکتاربهایناراضيافزودهشدهاست باتوج هب هاینک ه
دشتعباسیکيازحاصلخيزتریندشتهاياستانایال 
ميباشدوازنررکشاورزيازشرایطمس اعديبرخ وردار
استیهمينعاملموجبتغييراتکاربريازکاربريه اي
مرتعيوبایربهکاربريکشاورزيش دهاس تای نرون د
بهگونهاياستکهدرسال8244بهدرنررگرفتنع د 
تغييرمدیریتحاکزبرمنطقهوبرنامهری زيتز یاف زون
بر 23درصدازمساحتدشتراطبقهمذکوردربرگرفته
کهخودموجباتتغييرشرایطاکوسيستزراميتوان دب ه
دنبالداشتهباشد درمناطقمرکزيوشرايدشتکهاز
تمرکزبيشترمناطقمسکونيومنابعآبيچ هب هص ورت
کانالهاي آبياريسطحيوچهبهص ورتچ اهبرخ وردار
استیمشاهدهميشودک هتغيي راتک اربرياراض يب ه
سمتکاربريکشاورزيبيشتربهچشزميخورد مس لماً
افزایشسطيتواعاتومسائلاات اديب هوی ژهدرده ۀ
اخيرازی سمتووابستگياهاليدشتعباسب هام ور
کشاورزيازطرفدیگرموجبتقاضايبيشتربرايکسب
درآمدوتغييرکاربريهابهسمتکاربريکشاورزيش ده
يه ايب هدس ت آم دهوک اربري
است بامقایسهکاربر 
يشدهمشاهدهميشودکهاینتغيي راتک اربري
پيشبين 
بهسمتکشاورزيشدندرحالپيشرويبهسمتغ رب
دش تخواه دب ود متغي ررون دتغيي راتک اربريه او
بهخ وصبي باتيروندم دیریتيموج ودممک ناس ت
فرایندتحليلزنجيرۀمارکوفراتحتتأ يراراردهد 
باتوجهبهاینکهدربيشترمدلهايپيشبينياس اس
بر ابتبودنروابطمتقاب لتغيي راتوعل ته ايآندر
طولزماناستوليفرآیندهايتغييراتاستفادهاززمين
پویاهستندیازاینرواینگون هم دلس ازيه ابای دب راي
کوتاهمدتع7-84سال)اجراشوند] [87
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