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 .1دانشیار گروه آبخیزداری ،دانشکدۀ منابعطبیعی ،دانشگاه علوم کشاورزی و منابعطبیعی ساری
 .2دانشآموختۀ کارشناسی ارشد آبخیزداری ،دانشکدۀ منابعطبیعی ،دانشگاه علوم کشاورزی و منابعطبیعی ساری
 .3دانشیار گروه مرتعداری ،دانشکدۀ منابعطبیعی ،دانشگاه علوم کشاورزی و منابعطبیعی ساری
 .4دانشجوی دکتری علوم و مهندسی آبخیزداری ،دانشکدۀ منابعطبیعی ،دانشگاه علوم کشاورزی و منابعطبیعی ساری
(تاریخ دریافت 1393/6/11 :تاریخ تصویب)95/7/28 :

چکیده
بررسیییی ترییرات میاوی و زماوی باربرر اراایییی اطوبات ا بی را به طراران ،بروامهریزان و مدیران جهت بروامهریزر دقیق ارائه میدهد .ییی از
روشهار م رد اسییتفاده بروامهریزان و مدیران جهت مدیریت ترییرات باربرر ارااییی ،مدلسییازر ن میباشیید .تحقیق رااییر با هدپ شی بینی
ترییرات باربرر اراای ر زۀ بخیز هراز با استفاده از رگرسی ن لجستیک و زوجیرۀ مارب پ اوجام شد .جهت تهیۀ وقشۀ باربرر اراای منطقۀ م رد
مطالعه از تصیاویر سیرر ماه ارههار لندسیت  L7-ETM+-1379 ،L5-TM-1367و  )L8-OLI-1392اسیتفاده شید .برار ایم منر ر الر ریت
ردابثر ارتمال و ورم افزار  ENVI 4.8برار هر سیه مقطع زماوی اسیتفاده شید .سیس مدلسیازر شتاوسییا اوتقال با اسیتفاده از مدلسیاز ترییر
سییرزمیم  )LCMو روش رگرسییی ن لجسییتیک  )LRاوجام گرفت .جهت شی بینی باربرر ارااییی  1404از دورههار واسیینجی ،1367-1379
 1379-1392و  1367-1392با ا ستفاده از زوجیرۀ مارب پ و مدل شی بینی سخت ا ستفاده شد .وتایج ارزیابی دورههار وا سنجی با ا ستفاده از
روش  GEOMODو شارامتر هار ) P(m) ،K(m) ،M(m) ،H(m) ،N(m) ،N(nو ) )P(pو ماره هار با شا وشیییان داد به دورۀ واسییینجی
 1367-1392باالتریم صحت را جهت شی بینی ترییرات باربرر ارا ای سال  1404دا شت  .وتایج ترییرات باربرر ارا ای رابی از ن ب د به طی
دورۀ  ،1367-1392میزان باه جنرا ،مرتع و زرابت بی بهترتیب  5/09 ،4/20و  0/63درصییید ب ده اسیییت .همینیم طی دورۀ مذب ر مناطق
مسی وی ،باغ و اراای فاقد ش ش گیاهی به ترتیب  2/20 ،1/28و  6/62درصد افزای یافتند .بیشتریم ترییرات در ایم دوره تبدیا اراای جنرلی
و مرتعی به باغات  8836/4هیتار) ،م سی وی  5165/1هیتار) و ارا ای فاقد ش ش گیاهی  26598/4هیتار) ا ست .همینیم وتایج مدل سازر
باربرر اراای برار سال  1404وشان داد به مسارت اراای جنرلی و مرتعی وسبت به سال  1392بهترتیب  2978/18و  6367/41هیتار باه
و زرابت بی ،اراای مسی وی ،باغی و اراای فاقد ش ش گیاهی بهترتیب 1453/42 ،29/38 ،391/86و  7214/94هیتار افزای ا اهند یافت.
کلید واژگان :ماه اره لندست ،مدلسازر باربرر اراای ،رگرسی ن لجستیک ،زوجیرۀ مارب پ ،ارزیابی صحت

* و یسنده مسئ ل؛ شماره تماس+989113221326 :

ایمیاa.kavian@sanru.ac.ir :
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 .1مقدمه
باربرر ارااییی از دو بلمه باربرر و ارااییی تشییییا
شده است .اراای به بلیه امیاوات طبیعی با اص صیات و
شیییرایط طبیعی یییک محییا وریر اقلی  ،ت ش گرافی،
هیدرول ژر اطوق می شیی د .باربرر به معنی اسییتفاده از
امیاوات طبیعی م ج د بررسب ویازهار اوساوی به ممیم
ا ست منطبق بر ا ستعداد ارا ای و شی ه هار بلمی یا به
روش سییینتی و ارتماالخ تخریب بنندۀ اراایییی باشییید
 .)FAO, 1987ش شی ارااییی و ترییرات ن ،متریرهار
مهمی هسیییت ند به اثرات قا با ت جهی رور محیط و
فرایندهار محیطی می گذارود  .)Foody, 2000بهبن ان
مثال تخریب جنرا ،شیییهرسیییازر و دیرر باربرر هار
ارا ای ،ت زیع ساالوه و ف صلی جریان رودااوه را در ر زۀ
ب خ یز ب یه ط ر قییابییا ت ج هی ت ر ی یر می دهیید
 .)Leopold & Dunne, 1987درک چ ر و ری تییی ث یر
ترییرات بییاربرر اراایییی بر رور جریییان روداییاوییه،
بروامه ریزان را به طراری اسیییترات ر هایی جهت باه
اثرات وامطل ب ترییرات باربرر اراایییی در ی نده قادر
می سیییازد  .)Alanci et al., 2009همینیم در اراایییی
شیییهرر ویز داشیییتم اطوبات به هنرام و دقیق در م رد
ش ش ارا ای م رد ویاز ت صمی گیران و محققان در همۀ
سیییط اسیییت  .)Yuan et al., 2005بنابرایم گاهی از
ترییرات و تح الت باربرر اراای در ط ل یک دورۀ زماوی
برار بروامه ریزان و مدیران بسیییار رائز اهمیت اسییت ،به
همیم دلیا اسییتفاده از روش هار شیییارسییازر ترییرات
برار مشخص بردن روود ترییرات با گذشت زمان ارورر
به ورر میرسد .)Lu et al., 2004
با ت جه به ترییرات روز افزون باربرر اراای و ارورت
گاهی مدیران از چر وری ترییر و تح الت رخ داده برار
سیا ستگذارر و چارهاودی شی جهت رفع م شیا م ج د،
شیار سازر ترییرات برار م شخص بردن روود ترییرات
در طیی ل زمییان اییییرورر بییه وییرییر میییرسیییید
 ،)Park et al., 2003از سییی ر دیرر شی بینی و مدل
سیییازر ترییرات ینده ویز برار گاهی از بمیت و بیفیت

ترییرات ارتمالی ینده اهمیت دارد .بنابرایم شیارسازر و
شی بینی ترییرات ،الزمۀ مراقبت از یک اب سیست  ،بهوی ه
در م ناطقی با ترییرات سیییریع و بدون بر وا مهریزر در
بش رهار در رال ت سعه است .)Lambin, 1997 .بنابرایم
با ت جه به قابلیت روشهار مدل سازر از جمله رگر سی ن
لجسییتیک ،اسییتفاده از نها به تازگی رایج شییده اسییت.
بییه ط رر بییه  Joorabianو ه میییاران  ،)2013روش
رگرسیییی ن لجسیییت یک و زوجیرۀ مارب پ در شی بینی
ترییرات باربرر سییرزمیم شییرق اسییتان مازودران را بیار
بردود .نها ترییرات باربرر اراایییی را برار سیییال 1392
شی بینی برد ود به و تایج شی بینی ن ها وشییییان داد
مسییارت ارااییی جنرلی و بشییاورزر در سییال  1392در
مقایسییه با سییال  1385باه و مناطق مسییی وی و باغ
افزای ا اهنیید یییافییت Kamyab .و همیییاران )2013
مدل سازر ر شد شهرر را در شهر گرگان بیم سالهار
 1987-2001با اسییتفاده از رگرسییی ن لجسییتیک اوجام
دادویید .برار ا یم م ن ر ر سییییه گروه از م ت ر یرهییار
اجتمابی -اقتصییادر ،باربرر ارااییی و زیسییت -فیزییی
ا ستفاده بردود .در وهایت با ا ستفاده از وق شۀ ارتمال ر شد
شهرر شی بینی شده ت سط مدل رگرسی وی ،الر ر ت زیع
شیییهرر برار سیییال هار  2040 ،2030 ،2020 ،2010و
 2050ایییجییاد شیییید .از دیییرییر مییطییالییعییات دااییلییی
میت ان به ش وه هار اوجام شیییده ت سیییط  Shattaeiو
 Zare-Garizi ،)2010 Bagheriو همیییاران ،)2011
 Babaei Aghdamو Ebrahimzadeh

 )2012و

 Gholamali fardو همیاران  )2013وام برد.
ش وه هار اوجام شییده در اارا از بش ی ر ویز به ایم
صییی رت میباشییید به  Wuو همیاران  )2006از تربیب
مییدل رگرسیییی وی و زوجیرۀ مییارب پ برار بررسیییی و
مدل سیییازر ترییرات باربرر اراایییی در بیجین چیم
ا ستفاده بردود .وتایج نها مبیم ر شد قابا ت جه باربرر
شهرر و باه مراتع طی سالهار  1986تا  2001ب ده
است .ایم ترییرات بی از همه در مناطق شهرر و ر مۀ
نها رخ داده ا ست .امم ویه با ا ستفاده از مدل سازر
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مارب پ و مدل رگر سی وی ،ترییرات باربرر زمیم را برار
دورۀ زماوی  20سیییال ینده شی بینی بردود Onate .و
 )2010 Sendraاز مدلسیییاز ترییر سیییرزمیم ))LCM1
برار مدلسییازر تخریب و اریار جنراهار ازانبنندۀ
گرم سیرر میزیک بهره ج ستند .نها مدل سازر ویرور
اوتقال را با شییبیۀ بصییبی مصیین بی اوجام دادود و در زیر
مدل اریا ،زیر مدل جنرا و زیر مدل ااتول بهترتیب به
صییی حت  35/2 ،59/2و  59/6درصییید دسیییت یافتند.
 Perez-vegaو ه میییاران  )2011ت ر ی یرات بییار برر
سییرزمیم در ر زۀ بخیز چیرا را با اسییتفاده از رگرسییی ن
لجسییتیک و شییبیۀ بصییبی مصیین بی مدلسییازر بردود.
ن ها از تصییاویر ماه اره  Landsat-5مرب ط به سییالهار
 1986و  1996برار مدلسییازر ش شی سییرزمیم سییال
 2001اسیییتفاده بردود .وتایج نها وشیییان داد به روش
رگرسی ن لجستیک در مقایسه با شبیه بصبی مصن بی
با وقشۀ واقعیت زمینی سال  2001مطابقت بیشترر دارد.
 Lourdesaو همیاران  )2011با اسییتفاده از رگرسییی ن
لجسییتیک به شییبیهسییازر دینامیک ش ش ی ارااییی در
ر اۀ رودااوه دول سی رژاوتیم در سال  1997تا 2005
شردااتند .نها به ایم وتیجه رسیییدود به به بلت باه
ش شیی بلفزار و تخریب اب سیییسییت ها در اثر تشییدید
بشیییاورزر و چرار بی از رد ،شیییبیهسیییازر مجدد
سییی ناری هار جایرزیم میت ا ود به بر وا مهریزر باربرر
اراای به منر ر ت لید و رفاظت اب سیست ها بمک بند.
محققیم دیررر ویز در وقاط مختلف دویا از روش هار
مختلف رگرسییی ن لجسییتیک و شییبیۀ بصییبی اسییتفاده
بردها ود به میت ان به ش وه هار  Olaniyiو همیاران
 Wanga ،)2010و همیاران  )2012و  Paudelو Yuan
 )2012اشاره برد.
از ایمرو ،ش وه رااییر با هدپ مدلسییازر ترییرات
باربرر ارا ای در ر زۀ بخیز هراز ،از روشهار رگر سی ن
لجسییتیک و زوجیرۀ مارب پ اسییتفاده برد و هدپ از اوجام
ن ویز ارائۀ وقشیییۀ شی بینی باربرر اراایییی برار ینده
1- Land Change Modeler
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می باشیید .بنابرایم وتایج راصییا از ایم تحقیق میت اود به
بن ان زیرب نار دیرر م طال عات م رد و یاز در منط قۀ م رد
مطالعه باشیید .بهبن ان مثال وتایج ایم تحقیق را میت ان به
بن ان یک ورودر در م طال عات مرب ط به سییی یاایزر و
فر سای شذیرر منطقه در ورر گرفت و اثر ترییرات باربرر
اراای را بر م ارد بیان شده م رد بررسی قرار داد.

 .2مواد و روشها
 .1.2معرفی منطقۀ مورد مطالعه
ر زۀ بخیز هراز بیم ' 51° 43تا ' 52° 36ط ل
شییرقی و ' 35° 45تا ' 36° 22برض شییمالی واقع شییده
ا ست .منطقۀ م رد مطالعه در جن ب ا ستان مازودران واقع
شده است و از ورر تقسیمات سیاسی جزء شهرستان ما
اسیییت .وسیییعت ن ویز برابر با  4014/07بیل مترمربع و
ردا قا و ردابثر ارت فاع ن بهترت یب  300و 5600متر
اسییت .مت سییط بارودگی  685میلیمتر ،رداقا و ردابثر
درجۀ ررارت ن بهترتیب برابر با  -5°cو  +23/1°cا ست.
از ورر ش ش گیاهی ،بیشتر سطح ر اه را اراای مرتعی
تشییا میدهد شیا .)1

 .2.2تصاویر مورد استفاده
جهت تهیۀ وقشیییۀ باربرر اراایییی ر زۀ بخیز هراز
تصیییاویر ماه ارۀ لندسیییت  7 ،5و  8به بهترتیب دارار
سینجندههار  )1379 ETM+ ،)1367 TMو سینجندۀ
 )1392 OLIهستند ،استفاده گردید جدول .)1

 .3.2تهیۀ نقشۀ کاربری اراضی
الزمۀ اجرار ایم تحقیق ،در ااتیار داشیییتم وقشیییۀ
باربرر ارا ای از سه مقطع زماوی ا ست .برار ایم منر ر
با ت جه به باربرر هار م ج د در منطقه ،اهداپ تحقیق و
قابلیت ت صاویر م رد ا ستفاده در ا ستخراا اطوبات بهوی ه
تهیۀ وقشۀ باربرر اراای ،با استفاده از بازدیدهار میداوی،
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تفسییییر بصیییرر و ورم افزار  Google Earthوم وه هار
تعلیمی با اسییتفاده از روش وم وهبردارر تصییادفی سییاده

برداشت شدود.

شکل  .1موقعیت جغرافیایی حوزۀ آبخیز هراز در سطح کشور و استان

جدول  .1تصاویر ماهوارهای مورد استفاده در پژوهش حاضر
قدرتتفکیک مکانی

ماهواره

سنجنده

زمان جمع آوری

لندست 5

TM

1367/06/28

28/5

لندست 7

ETM+

1379/02/09

28/5

164/35

لندست 8

OLI

1392/03/06

30

164/35

وم وههار برداشت شده  7طبقۀ باربرر اراای شاما

(متر)

شماره گذر و ردیف

تعداد باندها

164/35

7
7
9

جنرا ،مرتع ،زرابت بی ،باغات ،مسییی وی ،ارااییی فاقد
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ش ش

گیاهی و مخازن بی را شاما شدود .ش
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از ابمال

در ایم تحقیق وقشۀ باربرر اراای ت لید شده مرب ط

شی شردازشهار م رد ویاز از قبیا ت صحیحات اتم سفرر
و رادی متریک ،به منر ر اسیییتخراا وقشیییه هار باربرر
ارااییی الر ریت طبقهبندر ورارت شییده و روش ردابثر
ارتمال در محیط ورم افزار  ENVI4.8اسیییتفاده شیییدود.
الر ریت مذب ر بر شایۀ اوتخاب وم وههار تعلیمی ت سیییط
بییاربییر و بییازدیییدهییار میییییداوییی اسییییتی ار اسییییت
 .)Darabi et al., 2014در ایم راسییتا ،والیز وابسییتری
باودها و همینیم رذپ باودهار اایافه ویز اوجام شید .در
تحقیق راایییر بهجز روش  PCAروش  MNFویز برار
رییذپ وابسیییی ت ری بییاوییدهییا و ه م ی ن یم بشییییف
با ود ها با محت ار اطو باتی ب اسیییت فاده میشییی ود
 .)Fatemi & Rezaei, 2010هم ینیم برار اوتخییاب
بهتریم تربیب باودر برار طبقهبندر از روش مقایسیییه
ش از طبقهبندر با اسییتفاده از اییریب باشا 1و صییحت
بلی 2اسییتفاده شیید .بدیم صیی رت به تربیب باودر به
باالتریم ایییرایب م رد ورر را ارائه دهد به بن ان بهتریم
تربیب باودر در ورر گرفته میش د.

به سیییال هار  1379 ،1367و  1392به بن ان ورودر
مدلسیییاز ترییر سیییرزمیم  )LCMبرار تحلیا ترییرات
منطقه و شی بینی ترییرات باربرر اراای اوتخاب شدود.
مدل  LCMبه دو وقشیییۀ ش شییی سیییرزمیم متعلق به
زمییان هییار گ وییا گ ن بییه ب ن ان ورودر ویییاز دارد
 )Kim, 2010در ایم تحقیق باه ها و افزای ها در هر
باربرر ،ترییر االص ،مناطق بدون ترییر و اوتقال از هر
باربرر به باربرر دیرر در طب قات گ واگ ن ش شییی
سرزمیم به ص رت وقشه و وم دار با قسمت والیز ترییرات
مدل ارزیابی شد.

 .4.2ارزیابی نقشههای کاربری اراضی
تک شارامترهایی وریر اریب باشا و صحت بلی تنها با
با طب قهب ندر سیییر و بار دار ود و اطو باتی در م رد
تک تک بوس ها و یا ت زیع م یاوی ا طا ارا ئه ومیده ند
 )Fatemi & Rezaei, 2010ب نابرایم برار بر ورد د قت
بلی و دقت تک تک بوس ها از باما هار مارر ماتری
ا طا یعنی د قت ت ل ید بن نده ،3د قت باربر ،4ا طار
گماشییته شییده 5و اطار رذپ شییده 6اسییتفاده شیید
.)Li & Yeh, 2002

 .5.2آشکککارسککازی تغییرات کاربری اراضککی با
استفاده از LCM
1- Kappa coefficient
2- Overall Accuracy
3- Producers Accuracy

 .6.2مدلسازی پتانسیل انتقال
مدلسییازر ترییرات مجم بهار از ابزارهایی اسییت به
اجازه میدهد یک گروه به مجم بهار از زیر مدل ها برار
برر سی قدرت بالق ۀ متریرهار ت ایحی اوتقال شیدا بند.
متریرها میت اوند به صییی رت اسیییتاتیک در ط ل زمان
ترییر واشذیر) یا دینامیک محرک هار تابع زمان) به مدل
ا اافه ش ود .در ایم بخ از مدل سازر ،ویرور اوتقال از
یک باربرر م ثا جن را) به باربرر دیرر ماو ند
بشییاورزر) با ت جه به متریرهار ت ایییحی مثا شیییب،
وزدییی به جاده) مدل میشییی د .به ایم مفه م به هر
شییسییا از تصیی یر برار ترییر از یک باربرر به و ع دیرر
چقدر شتاوسیییا دارد  .)Onate & Sendra, 2010در ایم
مرر له سیییه سییی ناری طی دوره ها ،متریر ها و همینیم
وقشییه هار شتاوسیییاهار مختلف در ورر گرفته شیید .ایم
سییی ناری ها به ترت یب شییییا ما سییی ناری  1طی دورۀ
 1367-1379بییا شییی متریر مییدل رق می ارتفییابی
 ،)DEMشیییب ،فاصییله از مناطق مسییی وی ،فاصییله از
جنرا ،فاصیییله از جاده و فاصیییله از رودااوه) و همینیم
دارار  10وقشۀ شتاوسیاهار اوتقال است .سناری ر  2ویز
4- User Accuracy
5- Commission
6- Omission
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طی دورۀ  1379-1392با شییی متریر مدل رق می
ارتفابی  ،)DEMشیب ،فاصله از مناطق مسی وی ،فاصله
از جنرا ،فا صله از جاده و فا صله از رودااوه) و همینیم
دارار  10وقشییۀ شتاوسیییاهار اوتقال اسییت .در وهایت،
سناری  3ویز طی دورۀ  1367-1392با ش متریر مدل
رق می ارتفابی  ،)DEMشیب ،فاصله از مناطق مسی وی،

مدلسیییازر شییید .وتیجه در هر یک از م ارد یک وقشیییه
شتاو سیا برار هر اوتقال ا ست به بیانبنندۀ زمان اا صی
برار ترییر است .در وهایت ،اروجی ایم قسمت یک وقشۀ
ش تاوسییی یا ترییرات برار هر ترییر به بن ان ب یاوی از
شتاوسیا وابسته به زمان برار ترییرات میباشد .همینیم
جدولی را بهدست میدهد به شاما ارایب تمام متریرها

فاصییله از جنرا ،فاصییله از جاده و فاصییله از رودااوه) و
همینیم دارار  10وقشیییه شتاوسییییاهار اوتقال اسیییت
جدول  .)2هنرامی به متریر هار مدل برار هر سیییناری
اوتخاب شدود ،هر اوتقال با استفاده از رگرسی ن لجستیک

و مقدار ) 1(ROCاست .مقدار  ROCبیم  0/5تا  1است و
همبسیییتری بیم اوتقال ها و متریرها را وشیییان میدهد

.)Onate & Sendra, 2010

جدول  .2سناریوهای مختلف جهت پیشبینی کاربری اراضی
سناریو

متغیر

تعداد نقشههای پتانسیل انتقال

1

6

10

2

6

10

3

6

10

 .7.2ارز یابی صککک مد مدل برای سککک ناریو های
مختلف ارزیابی با استفاده از روش GEOMOD

ارزیابی و صیییحتسییینجی مدل را برار سیییناری هار
مختلف با اسیییتفاده از روش  GEOMODوشیییان میدهد
برار ارزیابی صیییحت مدل از هفت شارامتر )،N(m) ،N(n
) P(m) ،K(m) ،M(m) ،H(mو ) )P(pاسیییت فاده شییید.
همینیم ماره هار باشا  Klocation ،Knoو Kstandard

بهترتیب مرب ط به مقادیر باشار بلی ،باشار مطابق با
م یان ،با شار م طابق با م قدار) ویز به منر ر ارز یابی
صحت مدل استفاده شدود .اطا و صحت شی بینی مدل
بر اساس وقشههار ش ش اراای  1392واقعیت زمینی و
 1392راصیییا از شی بینی برار سیییناری هار  2 ،1و 3
محاسییبه شیید و مقادیر شارامترهار صییحتسیینجی برار
هربدام از ایم سیییناری ها بهدسیییت مدود .در وهایت،
1- Relative Operating Characteristic

سیییناری یی به باالتریم ایییرایب م رد ورر را ارائه داد به
بن ان سناری ر م رد ورر جهت شی بینی باربرر ارا ای
ییینییده اوییتییخییاب شییییید Klar & Donner, 1996؛
.)Paudel & Yuan, 2012

 .8.2پیشبینی تغییرات کاربری اراضی
ارتمال اوتقال محا سبه شده از هر باربرر به باربرر
دیرر با اسیتفاده از زوجیرۀ مارب پ محاسیبه شید .سیس
مدل سازر برار سال  1392با ا ستفاده از مدل شی بینی
سییخت اجرا شیید  )Joorabian et al., 2013و در وهایت
برار شی بینی ترییرات باربرر اراایییی سیییال  1404از
سییناری  )1367-1392 3اسییتفاده شیید .شیییا  ،2ورارۀ
1
جریاوی مرارا اوجام تحقیق را وشان میدهد.
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 .3نتایج
 .1.3تعیین بهترین ترکیب باندی
برار اوتخاب بهتریم تربیب باودر از مقادیر ایییریب
باشا و صییحت بلی اسییتفاده گردید .وتایج وشییان داد به
سیینجندۀ  TMبا تربیب باودر  2 ،1و  4دارار اییریب
باشا و صییحت بلی  0/78و  ،)84/77سیینجندۀ  ETM+با

تربیب باودر  PCA1 ،4و  MNF1دارار ایییریب باشا و
صییحت بلی  0/75و  )82/96و سیینجندۀ  OLIبا تربیب
باودر MNF1 ،2و  NDVIدارار اییریب باشا و صییحت
بلی  0/77و  )81/34به بهترتیب در  RGBقرار میگیرود،
باالتریم ارایب را ارائه میدهند ،بنابرایم به بن ان بهتریم
تربیب باودر معرفی شدود.

تهیه وصاویر ماه ارهار

بارز سازر تصاویر
برداشت وم وههار تعلیمی

الر ریت ردابثر ارتمال
تهیه وقشههار باربرر اراای مرب ط به سالهار  1379 ،1367و 1392

ورود وقشه هار ش ش

زیر مدل بررسی تغییرات

سرزمیم به مدل LCM

شیارسازر ترییرات با LCM

باه  ،افزای

و ترییرات االص

زیر مدل مدلسازی پتانسیل انتقال

وقشههار ترییرات و اوتقال

اوتخاب زیرمدلها و متریرهار استفاده شده

مدلسازر شتاوسیا اوتقال با رگرسی ن لجستیک

زیر مدل مدلسازی تغییرات کاربری اراضی
شی بینی ترییرات باربرر اراای با استفاده از مدل شی بینی سخت برار سال 1392و 1404

ارزیابی صحت مدل

شکل  .2نگارۀ جریانی مراحل انجام تحقیق
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 .2.3نقشۀ کاربری اراضی
ش

از تهیۀ بلیۀ الیههار اطوباتی شاما :جنرا ،مرتع،

زرابت بی ،باغات ،مسییی وی ،ارااییی فاقد ش ش ی

گیاهی و

مخازن بی وق شههار باربرر ارا ای ر اۀ بخیز هراز در
سییالهار  1379 ،1367و  1392به دسییت مد .شیییا .3
وقشۀ باربرر اراای مرب ط به ایم سالها را وشان میدهد.

شکل  .3نقشۀ کاربری اراضی منطقۀ مورد مطالعه :الف) مربوط به سال ( 1367سنجندۀ ،)TM
ب) مربوط به سال ( 1379سنجندۀ  ) ETM+و پ) مربوط به سال ( 1392سنجندۀ )OLI

 .3.3ارزیابی صمد نقشههای کاربری اراضی
صحت وقشههار باربرر اراای ت لید شده با استفاده از
تصاویر ماه ارهار مرب ط به سالهار م رد مطالعه بهترتیب
در جداول  3ارائه شده است .اطار گماشته شده و رذپ
شده مرب ط به بوسهار باربرر ارا ای م رد برر سی قرار
گرفت .اطار گما شته شده و شاندهندۀ م سارت ارا ای

یک بوس ا ست به واقعاخ به ن بوس تعلق ودارد و اطار
رذپ شده و شاندهندۀ میزان م سارت ارا ای یک بوس
است به جزء بوسهار دیرر طبقهبندر شدهاود.

 .4.3مدلسازی پتانسیل انتقال
ش از اوتخاب زیرمدلها و متریرهار مناسب ،متریرها
یا به ص رت ا ستاتیک و یا به ص رت دینامیک وارد مدل
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شدود .جدول  4رابطۀ بیم متریرها و باربرر هار مختلف

تیثیرگذارر بیشیییترر را ارائه میدهد .برار مدلسیییازر

اراایییی را با اسیییتفاده از ایییریب برامر وشیییان میدهد،
بهط رر به هرچه اریب برامر بیم متریر و باربرر م رد
ورر بیشییتر باشیید ارتباط ق رتر و بهترر را ارائه میدهد.
بنییابرایم متریر م رد ورر بییا ایییریییب بییاالتر در واقع

شتاو سیا اوتقال ویز از مدل رگر سی ن لج ستیک ا ستفاده
شیید .مطابق جدول  5همبسییتری بیم اوتقالها و متریرها
در دامنۀ  0/6475تا  0/9978بهدست مد به وشاندهندۀ
ارتباط باال بیم اوتقالها و متریرهاست.

جدول  -3ارزیابی نتایج طبقهبندی
دقت

دقت

خطای گماشته

خطای حذف

کاربر

تولیدکننده

شده

شده

باغات

79/24

85/95

21/76

14/05

مخازن بی
زرابت بی

100
80/86

100
86/47

0/00
19/14

0/00
13/53

اراای جنرلی

96/63

90/13

3/37

9/87

اراای مرتعی
اراای مسی ن
اراای فاقد ش ش گیاهی

87/81
93/75
85/00

95/64
82/50
78/75

12/19
6/25
15/00

4/36
17/50
21/25

باغات

79/93

95/04

20/07

4/96

مخازن بی
زرابت بی

100
80/49

100
85/22

0/00
19/51

0/00
14/78

اراای جنرلی

98/56

91/93

1/41

8/07

اراای مرتعی
اراای مسی وی
اراای فاقد ش ش گیاهی

88/01
83/38
88/64

97/51
93/75
88/75

11/99
16/62
11/36

2/49
6/25
11/25

باغات

86/68

86/41

13/32

13/59

مخازن بی
زرابت بی

100
83/50

99/22
77/74

0/00
16/50

0/78
22/26

اراای جنرلی

100

84/25

0/00

15/75

اراای مرتعی
اراای مسی وی
اراای فاقد ش ش گیاهی

81/52
92/98
98/89

90/83
96/36
83/17

18/48
7/02
1/11

9/17
3/64
16/83

نوع کاربری

سال

1367

1379

1392

صحت بلی
درصد)

84/77

82/96

81/34

اریب
باشا

0/78

0/75

0/77

جدول  .4ضرایب کرامر برای کاربریهای مختلف در سناریوی  3با دورۀ واسنجی 1367-1392
اراای فاقد ش ش

متریر /باربرر اراای

باغات

مخازن بی

زرابت بی

اراای جنرلی

اراای مرتعی

اراای مسی وی

مدل رق می ارتفاع

0/1364

0/0000

0/1687

0/5109

0/4379

0/1354

0/2815

شیب

0/0555

0/0000

0/0242

0/1106

0/0761

0/0101

0/0826

فاصله از رودااوه

0/1363

0/0000

0/0945

0/0611

0/1270

0/0907

0/0375

فاصله از جاده

0/1369

0/0000

0/0729

0/1648

0/0948

0/1124

0/1307

گیاهی
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فاصله از جنرا

0/1059

0/0000

0/1238

0/5178

0/0601

0/0601

0/1622

فاصله از اراای مسی وی

0/1059

0/0000

0/0904

0/1389

0/2066

0/2371

0/0775

جدول  .5نتایج رگرسیون لجستیک برای پیش بینی پتانسیل انتقال در مدل LCM

زیرمدل

مقدار ROC

مرتع به باغ

0/7338

باغ به مسی وی

0/8249

مرتع به مسی وی

0/7203

جنرا به باغ

0/8372

جنرا به مرتع

0/8234

جنرا به مسی وی

0/9037

جنرا به زرابت بی

0/7717

زرابت بی به باغ

0/6475

زرابت بی به مسی وی

0/8532

مرتع به اراای فاقد ش ش

گیاهی

 .5.3آشکارسازی تغییرات با استفاده از LCM

وتایج وشیییان داد به باربررها در منطقۀ م رد مطالعه

0/6671

دچار ترییرات چشمریرر شدهاود .مسارت هر باربرر در
سالهار  1379 ،1367و  1392در جدول  6و شان داده
شده است.

جدول  .6نتایج آنالیز تغییرات کاربری اراضی
سال 1367

سال 1392

سال 1379

نوع کاربری

کیلومترمربع

درصد

کیلومترمربع

درصد

کیلومترمربع

درصد

باغات

40/985

1/021

55/884

1/392

129/349

3/222

مخازن بی

10/991

0/275

4/325

0/108

3/598

0/090

زرابت بی

171/270

4/266

130/021

3/239

145/686

3/629

اراای جنرلی

412/807

10/284

351/315

8/752

244/239

6/084

اراای مرتعی

3249/431

80/950

3222/919

80/290

3044/977

75/857

اراای مسی وی

35/025

0/874

66/951

1/669

86/676

2/161

93/566

2/330

182/660

4/550

359/550

8/957

4014/075

100

4014/075

100

4014/075

100

اراای فاقد ش ش
جمع کل

گیاهی

 .6.3ارزیابی صککمد نقشککههای پیشبینی شککده با

استفاده از روش GEOMOD
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جدول  7وتایج راصا از ارزیابی و صحتسنجی مدل را

به سیییناری ر  3با دورۀ واسییینجی  1367-1392با ت جه

برار سییناری هار مختلف با اسییتفاده از روش GEOMOD

صحت باالتر ،برار مدلسازر شتاوسیا اوتقال استفاده شد.

وشییان میدهد .با ت جه به ایم جدول میت ان بیان داشییت
جدول  -7نتایج ارزیابی صحت با استفاده از GEOMOD

مقادیر

پارامترهای

سناریوی 3

سناریوی 2

سناریوی 1

صحتسنجی

0/125

0/125

0/125

)N(n

0/3575

0/3527

0/3779

)N(m), H(m

0/9501

0/9435

0/8671

)M(m

0/9561

0/9471

0/9718

)K(m), P(m

1/0000

1/0000

1/0000

)P(p

0/9430

0/9354

0/8481

Kno

0/9938

0/9900

0/8237

Klocation

0/9224

0/9126

0/7864

Kstandard

{) :N(nتطابق واشی از شاو } :N(m){-تطابق بیم وقشۀ واقعیت و وقشۀ مقایسه اصو شده در مناطقی به اصورات بهط ر تصادفی
برار شییساهار معی ب برار با وقشۀ مقایسه اوجام شده است} :H(m){-تطابق بیم وقشۀ واقعیت و وقشۀ مقایسه اصو شده در مناطقی
به اصورات به ط ر تصادفی برار شییساهار معی ب برار هر الیه یا باربرر وقشۀ مقایسه اوجام شده است} :M(m){-تطابق بیم
شیی هایی میباشد به به ص رت صحیح طبقهبندر شدهاود و بم ماخ جهت ارزیابی بیم وقشههار واقعیت و مقایسه استفاده میش د}-
{) :K(mتطابق بیم وقشۀ واقعیت و وقشۀ مقایسۀ اصو شده در مناطقی به اصورات به منر ر به ردابثر رساودن تطابق برار شییساهار
معی ب برار هر الیه یا باربرر وقشۀ مقایسۀ اوجام شده است} :P(m){-تطابق بیم وقشۀ واقعیت و وقشۀ مقایسۀ اصو شده در مناطقی
به اصورات به منر ر به ردابثر رساودن تطابق برار شییساهار معی ب برار با وقشه مقایسه اوجام شده است} :P(p){-تطابق باما و
بالی به وشاندهندۀ وقشۀ واقعیت و وقشۀ مقایسه به به لحاظ مقدار و میان دارار اطوبات باموخ صحیح است ،بنابریان ایم شارامتر همیشه
برابر  1است} :Kno{-تطابق بلی} :Klocation{-تطابق واشی از میان بیم دو بوس در وقشههار واقعیت و مقایسه}:Kstandard{-
تطابق واشی از مقدار بیم دو بوس در وقشههار واقعیت و مقایسه}

شییییا  4ویز ترییرات االص طبقات مختلف باربرر
ارااییی را بر رسییب هیتار وشییان میدهد .با ت جه به ایم
شیییا بیشییتریم افزای و باه مرب ط به ارااییی فاقد

ش ش
افزای

گیاهی و ارا ای مرتعی بهترتیب با  26573هیتار
و  20383هیتار باه است.
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شکل  .4تغییرات خالص کاربریهای اراضی بر حسب هکتار در سناریوی ( 3دورۀ واسنجی )1367-1392

 .7.3پیشبینی تغییرات کاربری اراضی
در ایم مرر له اب تدا ارت مال اوت قال به هر باربرر با
اسیییتفاده از زوجیرۀ مارب پ صییی رت شذیرفت جدول .)7

همانط ر به از جدول  8شیداسیییت ردابثر ارتمال اوتقال
مرب ط به باربرر زرابت بی و باغات اسییت .سییس وقشییۀ
باربرر اراای شی بینی شده مرب ط به سال  1404استفاده
از سناری ر  3و زوجیرۀ مارب پ بهدست مد شیا .)5

جدول  .8ماتریس احتماالت انتقال محاسبه شده با استفاده از زنجیرۀ مارکوف برای سناریوی 3
دورۀ 1367-1392
مخازن بی

اراای مسی وی

اراای جنرلی

اراای مرتعی

باغات

زرابت بی

اراای فاقد
ش ش گیاهی

مخازن بی

0/4341

0/0000

0/0000

0/0232

0/0127

0/0000

0/2299

اراای مسی وی

0/0000

0/3890

0/0000

0/1155

0/0118

0/0087

0/1751

اراای جنرلی

0/0000

0/0000

0/6900

0/0558

0/1036

0/1480

0/0027

اراای مرتعی

0/0000

0/0137

0/0001

0/9001

0/0051

0/0135

0/0675

باغات

0/0000

0/0703

0/0145

0/0364

0/5306

0/3482

0/0000

زرابت بی

0/0000

0/1079

0/0000

0/3357

0/2144

0/1430

0/0000

0/0000

0/0046

0/0003

0/2628

0/0002

0/0000

0/6322

اراای فاقد ش ش

گیاهی
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شکل  .5نقشۀ کاربری اراضی منطقۀ مورد مطالعه :الف) نقشۀ واقعیت زمینی سال ( 1392سنجندۀ ،)OLI
ب) نقشۀ پیشبینی سال  1392و پ) مربوط به سال ( 1404با استفاده از سناریوی )3

شیییا  5به ترتیب شییاما الف) وقشییۀ باربرر واقعیت
زمینی سییال  1392سیینجندۀ  ،)OLIب) وقشییۀ باربرر

م سی وی ،زرابت بی ،باغات و ارا ای فاقد ش ش گیاهی
بهترت یب  3039/38 ،1405/68 ،1567/2و 17405/55

ارا ای شی بینی شده مرب ط به سال  1392و پ) وق شۀ
باربرر ارا ای شی بینی شده مرب ط به سال  1404با
ا ستفاده از سناری  )3ا ست .م سارت باربررهار مختلف
مرب ط به سیال  1404بر رسیب درصید در شییا  6ارائه
شییده اسییت .ترییرات رابی از ن ب د طی سییال 1404
وسییبت به سییال  1392مسییارت باربرر جنرا و مرتع
به ترتیب  6751/05و  16809/01هیتار باه و مناطق

هیتار افزای ا اهد یافت .تخریب ارااییی جنرا و مراتع
بیشتر در راستار تبدیا ایم اراای به اراای فاقد ش ش
گیاهی ،باغات و باربررهار دیرر ب ده اسییت .لذا ت سییعۀ
اراایییی فاقد ش شییی گیاهی در دورۀ شی بینی شیییده
می ت اود بهدلیا اسیییتفادۀ بیرویه و بدون بروامهریزر از
اراای جنرلی و مراتع و تبدیا شدن نها به اراای فاقد
ش ش گیاهی باشد.
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شکل  .6مساحت کاربری مختلف اراضی (بر حسب درصد) مربوط به سال 1404

 .4بمث و نتیجهگیری
بیشییتریم تخریب ارااییی جنرلی در راشیییۀ ارااییی
بشییاورزر و باغات اتفاق افتاده اسییت به میت اود بهدلیا
دسترسی سان به ایم و اری و ت سعۀ فعالیتهار اوساوی
و تیثیر ب اما اوسیییاوی بر جنرازدایی باشییید .از وجا به
ارا ای ب شاورزر بی شتر در شیبهار بمتر از  20در صد
در و اری مربزر تا شیمال شیرقی ر ایه ایم شیرایط را
فراه بردهاود ،تخریب جنرا ها در ایم مناطق بیشیییتر
ات فاق اف تاده اسییییت Parker .و هم یاران  )2005ویز
ب مده تریم دل یا تخر یب جن را هار ی وان را ت بد یا به
ارا ای ب شاورزر ابوم بردود ،بووه بر ایم از دیرر دالیا
تخریب جنرا ها میت ان تبدیا ایم اراایییی به اراایییی
مرتعی وام برد به ایم میت ا ود بهدل یا بدم و رارت بر
چرار دام ت سیییط دامداران و تعرض به اراایییی جنرلی
اطراپ و در وتیجه ورود دام به جنراهار راشییییۀ مراتع،
چرار سییرشییااهها و در وهایت تخریب جنراها باشیید.
گ سترش ارا ای فاقد ش ش گیاهی و ارا ای م سی وی
اراایییی فاقد ش شییی گیاهی) در منطقۀ م رد مطالعه

می ت اود سییبب افزای فشییار بر ارااییی طبیعی از قبیا
ارااییی جنرلی و مرتعی شیی د و شییرایط تخریب هرچه
بیشیییتر نها را فراه بند .همینیم ترییرات فیزییی در
سیییااتار اب ل ژییی منطقۀ م رد مطالعه به در طی دورۀ
م رد مطالعه اتفاق افتاده ا ست میت اود اثرات مهمی را در
بملیرد اب ل ژییی و بهط ر ااص در شرایط اورژر طبیعی
و زوجیرۀ غذایی منطقه و بهط ر مه تر در تن ع زیسیییتی
منطقه داشته باشد .والیز باربررهار اراای و مدل سازر
اوتقال ن ها ،شارامترهار مهمی برار مطالعات اب ل ژییی،
زیسییت محیطی و اقتصییادر -اجتمابی به منر ر تعییم
مؤلفههار اصلی سااتارهار اب ل ژییی و باربرر اراای و
همینیم ج هت دسیییت یابی به فراواوی ،شیی یدگی هار
میاوی ،ییسارچری و دیرر وی گیهار باربرر ارااییی یک
منطقه هسییتند .ایم تجزیه و تحلیاها میت اود اصیی ل و
شایۀ گزینههار مقای سۀ سناری هار باربررهار مختلف را
فراه بند و از ایمرو درک ترییرات اسییاسییی در شییرایط
مختلف باربرر ارااییی را در طی دورههار مختلف فراه
بند .همینیم چنیم مطالعاتی میت اود داده هار بمی و
مناسبی را از مقدار و ردود گسترۀ باربررهار مختلف را
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 ایم محدودیت ها.اب ل ژییی از محدودیتهار ن اسیییت

 رال و ینده و همینیم،در طی دورههار مختلف گذشته

وق مهمی در اسیییتفادۀ مطمئم از باربرر هار مختلف
 بنابرایم ایجاد.اراایییی در فر یند بروامهریزر ایفا میبند
شرایط شایدار در منطقه و مدلسازر ن به منر ر استفاده
م ن ر و شییایییدار از منییا بع ط ب ی عی یییک م ن طقییه از
شی شرطهار ر سیدن به چ ش اودازها و ا سناد باالد ستی
.از جمله طر ت سعۀ شایدار میباشد

ردود و گسیییترۀ ن ها را به ل حاظ میاوی ویز در ااتیار
 اگرچه شناات شرایط باربررهار.مت لیان امر قرار دهد
 بروامهریزر برار،مختلف اراایییی در طی دورههار ینده
ینده را به وا سطۀ ایجاد اطوبات به لحاظ الر ر شرابن
میاوی ن ها تسیییهیا میبند ولی رفظ و ایجاد شیییرایط
شا یدار برار ی نده ه به ل حاظ مارر و ه به ل حاظ
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