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 مقدمه .1
کاربرياراضيوضرورتروزافزونباتوجهبهتغييرات

آگاهيمدیرانوکارشناسانازچگونگيتغييروتح وتت

اندیش يب رايرف عوچ ارهيگ ذاراستيسرخدادهبراي

مشکلموجودیآشکارسازيتغييراتبرايمشخصک ردن

رس دم يب هنر رض روريزم انطولروندتغييراتدر

اکولوژی   شرایط و منابع در تغييرات روند ارزیابي].44[

 ني از م ورد ت ميمات اتخاذ در را مدیران مناطقيی چنين

 کليدي فناوري ی  ازدورسنجش ]3ی48[کننديمکم 

است اراضي پوشش تغييرات وميزان وسعت ارزیابي جهت

مجموع ه از اس تفاده ب ا ت وانم ي فن این طریق از ]84[

 ه ايروش از یک ي ب ا هاآن پردازش و زمانه چند ت اویر

 ب ه نس بت ب ات دا ت و س رعت ب ا موج ودو مناس ب

 ب اک رد  اا دا  درمنطق ه موردنرر تغييرات آشکارسازي

 ب ه ت وانيم ازدورسنجش يهاداده يريکارگبه و استفاده

 حس اس من اطق م دیریت ب ه وکارآم د علم ي اييوهش

هاياخيریاستفادهازفندورسنجيدردهه ]8[پرداخت

وتحقيق اتارارگرفت هموردتوجهپایشتغييراتمنروربه

 متعدديدراینزمينهدرایرانوجهاناجراش دهاس ت

برآوردتغييراتپوش شوک اربريمنروربهايدرمطالعه

درح وزهآبخي زGISوRSاراضيبااس تفادهازتکني  

ايه  اوت   اویرم  اهوارهتن   بس  تان ش  يرازازداده

LandsatوIRSاس تفاده4447ت ا8388دربازهزماني

بایرودیمزارهاافزایشوکردندنتایجنشاندادکهاراضي

مرتعمتوسطک اهشیافت هراشکوبیزدرمقابلجنگلبا

TMوETMبااستفادهازت اویردرتحقيقي ]88[است

هايتایلنددرجنگل4444ی8383ی8374هايطيسال

پوششگياهيکردندنتایجنش انداداادا بهتهيهنقشه

جنگ لب هترینتغييراتدرمنطقهتغييرکاربريکهمهز

 ]7[کشاورزيبودهاستاراضي

س  ازيتغيي  راتبين  يوم  دلازط  رفدیگ  رپ  يش

احتماليآیندهبرايآگاهيازکمي توکيفي تتغيي رات

بنابراینآشکارس ازيو؛]47[احتماليآیندهاهميتدارد

درژهی وب هبينيتغييراتیتزمۀازی  اکوسيس تزپيش

ری زيدرمناطقيباتغييراتسریعواغل بب دونبرنام ه

ه ایيک هم دلازجمل هکشورهايدرحالتوسعهاس ت 

ش ودیبينيتغييراتکاربرياراضياستفادهم يبرايپيش

ه ايع  بيم  نوعيوتحلي لتوانبهمدلش بکهمي

 ]82[کردزنجيرۀمارکوفاشاره

ب  ااس  تفادهازت   اویردرپژوهش  ي4443درس  ال

بين يم ارکوفونيزمدلپ يش4448و4444هايسال

ای يدران دونزيينمنطق هبهبررسيتغييرساختارسرزم

نتایجحاصلازای نتحقي قنش اندادک هپرداختهشدی

ه ايجنگ لدرح الک اهشوتعدادبسيارزیاديازلکه

ش اليزارومن اطقمس کونيهس تنددوطبق هتبدیلب ه

ب  ااس  تفادهازت   اویرم  اهواره درمطالع  ۀدیگ  ر]43[

LANDSATونيزبااستفاده4448و8374دردوزمان

مارکوفب هبررس يتغيي رات-هايخودکارازمدلسلول

Kwaraای يدرایال تکاربريوپوششسرزمينمنطق ه

ه ايس الش دهيبن دطبق هوازت اویرهآمریکاپرداخت

بينيتغيي رک اربريوپوش شبرايپيش4448و8374

 نت ایجای نش دس الاس تفاده87سرزمينبرايم دت

تحقيقنشاندادکهروندروبهرشديدرتعدادووس عت

ه ايرکب هدلي لا  رمح 8ش دهساختههاياراضيلکه

 ]88[وجودداردمتفاوتاات اديواجتماعي

 ت اکنون ده دم ي نش ان گذش ته تحقيق ات بررس ي

وآشکارس  ازيیپ  ایشزمين  ۀدرزی  ادييه  اپ  ژوهش

ازب  ااس  تفادهک  اربرياراض  يتغيي  راتبين  يپ  يش

آنچهمسلزاستنيازاس تاستی شده انجا  ازدورسنجش

وتغيي رات رون د علم يبيش تريه اپ ژوهشتاباانجا 

سایرنقاطایرانم وردارزی ابيبينياینتغييراتدرپيش

هاياستانایال دشتینترمهزدشتعباسازارارگيرد 

رون دتغيي راتبنابراینهدفاینمطالعهبررس يواست

بين يتغيي راتوپيشساله42کاربرياراضيبرايدورۀ

سالآیندهبااستفادهازم دلزنجي رۀم ارکوف84براي

 
1
 Build up area 
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درتغييرکاربريريتأ تابهدینوسيلهمناطقتحتاست

 رنديارارگموردتشخيصندهیآ

 

 تحقیق شناسی روش .2

 موردمطالعهمنطقه . معرفی 1. 2
هکتاردر62226منطقهموردمطالعهباوسعتحدود

47استانایال کهدرفاص لهتقریب يشهرستاندهلرانی

اینمنطق هکيلومتريازاستانخوزستانوااعشدهاست 

77َ74ْ27"ت  ا77َ67ْ27"ب  ينمخت   اتجغرافي  ایي

عرضش مالي47َ43ْ64"تا77َ87ْ64"طولشرايو

83باشد منطقهموردمطالعهازشمالشرايبهفاصلهمي

ش مالکيلومتربهسدکرخهوازشرقیجن وبش رايو

بهترتيبشهرهايدزفولیشوشودهلرانمح دوديغرب

464تریننقطهدرمنطقهم وردمطالع هگردد مرتفعمي

مت  رازس  طيدری  ادراس  متجن  وبغرب  يمنطق  هو

باش د متوس طمالغربيم يمتردرش847کمترینآن

مت ریمي انگينميل ي447بارندگيساتنهدش تعب اس

گ رادومتوس طدرجهسانتي8/43دمايبلندمدتساتنه

االيزدش تعب اس.درصداست64رطوبتنسبيساتنه

ارارخش يمهنبنديدومارتندرمحدودهبراساسطبقه

گيرد مي

 

 8ماهواره لندست  RGBمنطقه مورد مطالعه استخراج شده از ترکیب موقعیت نقشه  .1شکل



 تحقیق  روش .2. 2

 ایتصاویر ماهواره .1. 2 .2
دستيابيبهتغييراتکم يوکيف يرخدادهمنروربه

دراکوسيستزحساسوش کنندهم وردبررس يیت  اویر

+ETMیTMه ايسنجنده به مربوط ايلندستماهواره

مورداستفادهارارگرفتکهبهترتيبمرب وطب هOLIو

ک   هبودن   د8634و8684ی8638س   هدورهزم   اني

 ش دهاس تنش انداده8مشخ اتت  اویردرج دول

س ازمان8:474444گياهيهايپوششهمچنينازنقشه

ه اينقش هی8677درس الش دهيدتولهاومراتعجنگل

ه ايحاص لازبازدی ددادهوینررکارشناسانتوپوگرافي

درگردی دت ا اس تفادهاطالع اتج انبيعنوانبهميداني

 مطالعهمورد منطقه براي پوشش هاينقشه بهترینتینها

 ]82[شود تهيه
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 در تحقیق شده استفادهای . مشخصات تصاویر ماهواره1 جدول

گذرردیفسنجندهماهوارهتاریخشمسيتاریخميالدي

2TM 68833لندست8638/مرداد/838384

7ETM 68833لندست8684/خرداد/444643

8OLI 68833لندست8634/مرداد/448687

 

 تصویر بررسی کیفیت و پردازش شیپ . 2. 2. 2
ايدرتجزی هه ايم اهوارهيريدادهک ارگب هپيشاز

وجودخطايهندس يیازنررهاتحليلراوميیکيفيتآن

ش دگيیزی ره زا رارنگ رفتنراهراهيمانن درتوسنجپ

هايتک راريیخطاه اياتمس فريخطوطاسکنیپيکسل

منر وربههايابرموردبررسيارارگرفت مانندوجودلکه

انجا ت حيحاترادیومتری بررويت  اویرني ازاس ت

( بتشدهازی پيکسلمع ينک هDNع8ارزشراومي

مواعي توزاوی هدی دیريت أ هايمختلفیتحتدرسال

زاویهخورشيدوشرایطاتمسفريارارميگيردخطاه اي

 برايانجا ت حييمذکوردرگا اول]48[آنرفعگردد

شودکهای نتبدیلمي4هايراوميبهتابشطيفيارزش

ب اعملب ااس تفادهازض رایبکاليبراس يونس نجندهو

 ]3[گيرداستفادهازرابطهزیرصورتمي

 L=Gain×DN+Offset(8رابطهع

(یmµ-1Ster-1Wem-2عيفيطتابشLکهدرآن

DNو477تا4ارزشراوميپيکسلع)GainوOffset

باش ند درگ ا بع ديضرایبکاليبراسيونسنجندهم ي

6طيف يب هبازت ابطيف يت ابشطبقرابطهزیرمق دار

 ]44ی86[شودتبدیلمي

  (4رابطهع
    

            


 
1  Digital Number 
2  Radiance 
3    Reflectance 

P؛8تا4:بازتابطيفيبدونواحدبينπ:82/6؛L:

:مجذورفاصلهزم ينd2تابشطيفيدردریچهسنجنده؛

خورش يدهیزاو:SZ:ارتفاعخورشيدیESUNوخورشيد؛

تابشدرهنگا 

 آ  ار يف يط بازت اب ب ه يفيط تابش ریمقاد لیتبد با

 ییيايعرضجغراف ف لی یينورده طیشرا رييتغ به مربوط

 ج هينت و گردديم حذف ریت او يرو یيهوا و آب طیشرا

 جه ت ماًيمس تق اس تک ه شده استاندارد نسبتاً حاصل

 ریت  و  ی و مختلف ریت او نيب هادهیبازتابپد سهیمقا

 .است اابلکاربرد متفاوت يهازمان در

ای و تهیهه  هههای مههاهوارهبنههدی دادهطبقههه. 2.2.3

 نقش  کاربری
نقش ۀتحقي قیدراختي ارداش تناج رايای نتزمۀ

 باتوجهبهکاربرياراضيصحييازسهمقطعزمانياست

تز ب رايتهي ۀهرچ هی زيربرنام هه اینبودایننقش ه

کهباتوجهبيترتنیابهترایناطالعاتانجا گرفت دايق

درمنطق  هیاه  دافتحقي  قوه  ايموج  ودب  هک  اربري

اویرمورداستفادهدر تۀشدشناختهشيوبکزهاياابليت

تهيۀنقشۀکاربرياراض يیژهیوبهاطالعاتمفيداستخراج

عاع زازآب يوپنجکاربريشاملمرتعیاراضيکشاورزي

یبس تررودخان هواراض يب ایرمس کونيیاراض يدیمي(

هايروس تاوبنديپدیدهدراینطبقهارارگرفت مدنرر

ی  طبق ۀک اربريوان واععن وانب هصنعتييساتتأس

طبق ۀعن وانب ههايکشاورزياع زازآب يودی ززمين

از يبن دطبق ه روش ب رايرگرفتهش د رکشاورزيدرن
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اف زارن ر  مح يط در]83[8ش باهت بيش ترین الگ وریتز

ENVI 4.5ميانگين استفادهاز با روش این شد استفاده 

4تعليمي هايمکانکوواریانس ماتریس و
 دیگر هايروش از 

6فاص له کمت رین بنديمانندطبقه بنديطبقه
 ه ايداده از 

برايانجا ای نک ار ]4ی48[دست به بهتر تحليلي ت ویر

ص ورتب هه اهايآموزشيبرايهرک دا ازک السنمونه

يآورجمعت ادفيازسطيمنطقهموردمطالعهيبندطبقه

ک اربريتهي هش دهيه انقشه تز بهذکراستازگردید

نمون هتعليم يجهتبرداش تادارهمنابعطبيعيلهيوسبه

يس ازادهي پپسازاستفادهگردید 8638براينقشهسال

اف زارن ر هايآموزشيبرسطيت ویریبااس تفادهازنمونه

ENVI 4.5داتکليوش اخصکاپ اب رايه رک دا از

هاتعيينگردید کالس

 شده یبند طبقه تصاویر صحت ارزیابی. 2.2.4
 ب ا 8634س الش دهي هته نقشه صحت ارزیابي براي

 Google Earthافزارنر  يیزمين وااعيت از زميني وااعيت

یابيتمواع دستگاهتوسط که منطقه در ت ادفي نقاط و

منر وربههمچنينگردید  استفاده اندشدهبرداشت ينيزم

8684هايدرسالهايکاربرياراضيصحييتوليدنقشه

ب هدس تازض رایبکاپ ايبرايهدفتحقي ق8638و

طبيعياستفادهگردید منابعيهانقشهآمدهوتطابقبا

 بینی تغییرات کاربری برای آیندهپیش. 5. 2. 2
م دل و ک اربري تغيي رات م اتریس از تحقي ق ای ن در

ک اربرياراض يتغييرات بينيپيش براي مارکوف ايزنجيره

منر ورب هم ارکوفۀآن اليززنجي ر ]4[است شده استفاده

تعييناحتمالتغييرهرطبق هک اربريب هدیگ رطبق ات

مان دنآن(م ورداس تفادها رارکاربريعی اب دونتغيي ر

براياجرايآناليززنجيرهمارکوفازدس تور ]83[گيردمي

Markov chain اف  زاردرن  رIdrisi Andes v.15

 
1
  Maximum Likelihood 

2
  Training Sites 

3
  Minimum Distance 

استفادهشد اینزنجيرهبرايتعييناحتمالتغييرب هدو

هاایننوعدادهمعموتًنيازداردکهاراضييکاربرينقشه

آین دميبهدستايبااستفادهازپردازشت اویرماهواره

يمارکوفب رايدوآناليززنجيرهدرپژوهشحاضر ]43[

جهتکاليبراسيونم دلمنرورتهيهگردید ماتریساول

ه ايه ايمرب وطب هس الاجراگردیدکهطيآننقشه

بهمدلمعرفيش دوم اتریسآنب راي8684و8638

سال(تهيهگردی د م اتریسدو 82عبرابربا8634سال

ه ايسازيتغييراتاجراشدکهدرآنازنقشهبرايشبيه

ب راياستفادهشدوماتریسآن8634و8684هايسال

 ]84ی6[آم دب هدس تس ال(84عبرابرب ا8244سال

راب راي م ارکوف ايزنجي ره م دلساختارروش4شکل

دهد تغييراتکاربرياراضينشانمي بينيپيش

سههازی تغییههرات . ارزیههابی صههحت مههد  6. 2. 2

 کاربری اراضی
م ارکوف-ه ايخودک اربرايارزیابيصحتمدلسلول

يازش اخصکاپ ااراض يک اربرس ازيتغيي راتدرشبيه

بن ديرانس بتب هاستفادهشد ضریبکاپایصحتطبق ه

ک امالًت ادفيعحالتيکهی ت ویرکامالًبنديی طبقه

کن دباشد(محاس بهم يشدهيبندطبقهت ادفيصورتبه

 درای نپ ژوهش]8[شودوازرابطۀزیرمحاسبهمي]83[

ضریبکاپایداتک اربروعيسازمدلجهتارزیابيصحت

موجودPost Classificationنهیازگز(دکنندهيتولدات

استفادهگردید Envi 4.5افزارنر در

⁄     (6عرابطه ∑    
 
    

  (2عرابطه
     

    
 

∑       (7رابطهع      
 
    

هايآموزش ي؛برابرباتعدادکلنمونه دراینرابطه

=جمع  هاو=جمعستون   =عناصراطراصلي؛   

هااست ردیف
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 تغییرات کاربری اراضی بینی پیش را برای مارکوف ایزنجیره مدل ساختار روش .2شکل 

 

 تغییرات آشکارسازی .2.2.7
مساحت کاهش و گسترش منطقه تغييرات درک براي

ب هشدهيبندطبقه هاينقشه سالهی 42دوره طي هاکالس

این سهیمقا با واردگردیدArc GIS 10.1افزارمحيطنر 

 درص د و نقش ه آم دهی دست به تقاطعي جدول و هانقشه

.است محاسبهشده و مشخص کالس هر تغييرات



 نتایج .3
نتایجبررسيکيفي ترادی ومتريوکنت رلهندس ي

ت اویرنش اندادک هت  اویره رس هس الازکيفي ت

ۀشدشناختهمطلوببرخورداربودهوهيچی ازخطاهاي

هايوکت وريهمچنينت اویرباتیهرادیومتريراندارند 

همخ وانيمک انيدارن دوب هک امالًه اهاوآبراه هجاده

جددنيازندارند ت حييهندسيم

 تصاویر بندی طبقه دقت. 1. 3
برآوردداتبرايدرکنتایجبهدستآمدهوب هک ار

خيل يمه زهس تند يري گزيت مبردنایننتایجبراي

پارامترهايبرآورددا تش املیدا تکل يینیترمعمول

 ]8[داتکاربروضریبکاپ اهس تندداتتوليدکنندهی

دا  تکل  يازجم  ععناص  راط  راص  ليم  اتریسخط  ا

دتپي انواس ميتيرابط هطبقهاکسليپکلبرزيتقس

:]47ی8[آیدبهدستمي]7[

   (3عرابطه
 

 
∑   

OA؛=داتکليN؛آزمایش ييه اکس ليپ=تع داد
=جمععناصراطراصليماتریسخطا   ∑

 4 جدول در هابنديطبقه دات برآورد به مربوط نتایج

 87 از ب يش يط ورکلب هه ابنديطبقه دات است  آمده

.اس ت مناس بم ارکوف م دل در اس تفاده براي ودرصد
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 استفاده مورد تصویر سه برای کاپا شاخص و کلی دقت .2جدول 

 شدهتهيهنقشهکاربري
سال

داتکلي  شاخصکاپا

26/34 74/87 8638

48/34 48/83 8684

73/32 28/34 8634

 

 تغییرات یآشکارساز. 2. 3
ه ايه ايمختل فط يدورهک اربري تغييرات ميزان

نت ایج اس ت ش ده داده نش ان 8ش کل درموردبررس ي

و8684ی8638هايايسالتفسيرب ريت اویرماهواره

آمدهاست 7تا6درشکل8634



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



8638دردورهدهدک هآمدهنشانميبهدستنتایج

ب  امق  داربيش  تریناف  زایشوس  عتمس  احت8684ت  ا

ک های نمربوطبهطبقهب ایرب ودهاس تدرصد72/82

 آهن  اف زایشهکتاربودهاست2/7443افزایشبرابربا

هکتاردرسالبودهاس ت 673مساحتاینطبقهبرابربا

37/8بعدازطبقهبایریطبقهکشاورزيبامق داراف زایش

ياگون هب هدرصددرجایگاهدو ارارداردیای ناف زایش

هکتار26/337مساحتيبرابرباسال82بودهکهدرطول

هکت اريراب ه7/27بودهاستکهآهن افزایشس اتنه

83/4مناطقمسکونيني زب ااف زایشدنبالداشتهاست 

هکت ارازمنطق هب ودهس ومين7/36لدرصديکهمعاد

ب ا8684ت ا8638کاربرياراض ياس تک هط يدورۀ

جهبودهاس ت آهن  افزایش يای نافزایشمساحتموا

کهب اتوج هب هاستهکتاردرسال77/2کاربريمعادل

اینکهمن اطقمس کونيموج وددردش تم وردمطالع ه

بهدس تباشدکزبودنآهن بيشترمناطقروستایيمي

ط يای ندورهک اربريمرت عب اکند آمدهراتوجيهمي

ع  ادلدرص  د(ک  هم87/83بيش  ترینک  اهشمس  احتع

هکتارازاراضيمنطقهاستیمواجهبودهاست 38/7727

هکت اردرس ال3/284اینطبقهبرابرب اآهن کاهشي

صد
در

 

کشاورزي مرتع بایروتپهماهور بستررودخانه مسکوني
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درص ديهم راه44/4بستررودخانهنيزباک اهشاست 

شود هکتارازمنطقهراشاملمي73/7بودهاستکه

بيش تریناف زایشوس عت8634تا8684طيدوره

درص داس ت77/84بهمقدارمرتبطباکاربريکشاورزي

هکت ارازمنطق هرادرب ر88/6788کهمساحتيبرابربا

گيردیآهن اینافزایشبهصورتياس تک هس اتنهمي

هکتاربراراضيکشاورزيدش ت88/678متوسططوربه

شودکهباتوجهبهوسعتدش تمق دارعباسافزودهمي

عن وانب هرشدمناطقمسکونيني زباشد مييتوجهاابل

8634تا8684دومينکاربريدرحالافزایشطيدوره

هکت ار3/34درصدازمنطقهبودهکهبرابربا47/4معادل

48/3باشد ميانگينافزایشمساحتاینکاربريبرابرمي

باشد هکتاردرسالمي

رون دتغيي راتک اربرياراض يکه8براساسنمودار

نش  انس  الم  وردبررس  ي42درط  يرادش  تعب  اس

تواناظه ارنم ودک هطبق هک اربرياراض يدهدميمي

نافزایشمساحتروب روب ودهاس تیکشاورزيبابيشتری

درصدازکلدش تب ودهک ه74/84اینافزایشبرابربا

رون دگي رد هکتاررادربرم ي4/2427مساحتيبالغبر

افزایش يص ورتب هني زماهورتپهتغييراتکاربريبایرو

%(راب ه84/2هکتارع2/4487مساحتکهيطوربهبوده

مناطقمسکونينيزب ارون ديخوداخت اصدادهاست 

یکنواختدرحالافزایشاستکهایناف زایشدریباًتقر

هکتارب ودهاس ت ازط رف3/873سالبرابربا42طول

درص داز47/83گرکاربرياراض يمرتع يب امق داردی

منطقهدارايبيشترینکاهشمساحتب ودهک هوس عتي

بستررودخانهنيزشودیهکتارراشاملمي3/3776برابربا

هکت ار3کاهشيدرح دودسالموردبررسي42درطي

ت وانرون دداشتهاستکهباتوجهبهمساحتدشتم ي

( 3و7ی2عشکلدرنررگرفتتغييراتآنراصفر

 مارکوف یها رهیزنج تحلیل .3. 3
 اييرهزنج مدل با بينيپيش ارزیابيدات به مربوط نتایج

 نقش ه کم   به بودی مدل کاليبراسيون منروربه مارکوفکه

اس ت  آم ده 6 درج دول 8634 س ال براي موجود کاربري

متف اوت مختلف يهاکالس يهااختالف که شوديم مالحره

 راز این است؛ درصد 8از کمتر يطورکلبه آن بزرگي و است

 در م ارکوف مدل از اابليتاستفاده و بودن مفيد دهندهنشان

( 7استعشکل کاربري تغييرات بينيپيش



 1338 سال در TMای ماهواره ریتصاو پردازش از حاصلی اراضی کاربرۀ نقش .0  شکل
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 1382 سال در ETM ایماهواره ریتصاو پردازش از حاصلی اراضی کاربرۀ نقش .0  شکل





 1332 سال در OLI ایماهواره ریتصاو پردازش از حاصلی اراضی کاربرۀ نقش .3 شکل
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 1332کاربری  نقشه از شده استخراج یها مساحت و بینیپیش نتایج سهیمقا .03 جدول 

کاربري

8634سالشدهپردازش8634سالشدهينيبشيپ
اختالف

مساحت

اختالف

درصد
مساحت

هکتار(ع
درصد

مساحت

هکتار(ع
درصد

7/44273/466/64337/486/848473/4مناطقمسکوني

-78/4-876378/277/8226868/247/336ماهورتپهبایرو

6/8672/43/86724/43/4442/4بستررودخانه

-86/4-3/68444/887/677443/888/74مرتع

8/827273/2463/8762343/276/88333/4کشاورزي

7/6284284434/6284284484/436/8جمع







 1332 سال دری اراضی کاربر راتییتغسازی هیشب نقشه  .7 شکل
 

های مد  سلو  لهیوس بهسازی تغییرات مد  .4. 3

 1442در سا   1مارکوف -خودکار
سازيپسازبررسينتایجحاصلازصحتمکانيمدل

هايیازمدلسلول8634تغييراتکاربرياراضيدرسال
 

1
 Cells Automatically - Markov Model 

ب رايدرص د84باضریبکاپايمع ادلخودکارمارکوف

اس تفادهش د 8244بينيميزانتغيي راتت اس الپيش

دهندۀمساحتطبقاتبهترتيبنشان8وشکل2جدول

8244منطقهموردمطالعهدرسالونقشهکاربرياراضي

است 

8244ازيتغيي راتدرس الس نتایجحاصلازآشکار
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استکهدرصورتادامهروندموجوددرمنطقهياگونهبه

کش اورزياف زودهدرصدبهطبق هک اربرياراض ي82/6

هکتارازاراض يمنطق هرادرب ر4/8282خواهدشدکه

ک  اربري8244درس  الک  هيط  ورب  هخواه  دگرف  ت

شود درصدازمساحتدشتراشاملمي8/23کشاورزي

ه ايب ایروتغييراتکاربرياینافزایشمساحتناشياز

و33/4ومرتعبهکشاورزياستکهبهترتي بماهورتپه

هرک اربريکاس تهدهندهيلتشکازمساحتدرصد33/4

تغيي  راتم  ذکوربيش  تردراط  رافمن  اطقت س  ش دها

ايکهمناطقحاشيهشدهحادثروستایيموجوددردشت

دهن دهاننش ش ودک هميکاربريکشاورزيرانيزشامل

باش د پيشروياینطبقهکاربريبهسمتغربدشتمي

 مارکوف -های خودکارسلول مساحت طبقات کاربری اراضی حاصل از مدل .04 جدول 

 سال
 مساحتطبقاتکاربري/پوششسرزمينبههکتارعدرصد(

مرتعکشاورزيبستررودخانهماهورتپهبایرومناطقمسکوني

(8/84ع8/6234(8/23ع7/83734(68/4ع4/868(67/63ع86246(33/4ع7/647 8244

 



 1402 سال دری اراضی کاربر راتییتغسازی هیشبنقشه  .8 شکل

 

 گیریبحث و نتیجه. 4
ه  ايازک  اربريگ  ا ب  ههنداش  تنآم  ارواطالع  ات

ه ايطبيع ياس ت عرصهیتزمۀمدیریتصحييموجود

یکيازمبانيمدیریتمنابعطبيعيیاطالعاتمرب وطب ه

 درتحقي قحاض ری]87[تغييراتکاربرياراض ياس ت

62842تغييراتکاربرياراضيدشتعب اسب هوس عت

ب  ا8634و8684ی8638هکت  اردرس  همقط  عزم  اني

ايلندس تارزی ابيش دوب ااستفادهازت اویرم اهواره

ستفادهازمدلزنجيرۀمارکوفتغييراتکاربرياراضيراا

بينيگردید پيش8244برايسال
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ه ايهايک اربرياراض يدردورهنتایجمقایسۀنقشه

هابودهاست کاربريهمهتغييرسطيۀدهندنشانیادشده

ت ا8638روندتغييراتپوششمرت عازس اليطورکلبه

ساليانهمراتعدرتخریبروندينزوليداشتهاست 8634

ب   ودهک   ه8684-34کمت   رازدورۀ8638-84دوره

تخریبشدیدترک اربريم ذکوردردورۀدو دهندهنشان

دتیلتخریببيشتراراض يمرتع يدردورهدو را است

تعداددا موجوددریتوانبهافزایشجمعيتروستایيمي

وهمچنينتقاضايکشاورزانبرايتب دیلاراض يمنطقه

نسبتداد مرتعيبهاراضيکشاورزياعزازآبيیادیمي

بيش ترین8684و8638ه ايب ایردرس الکاربري

وسعتدربينطبقاتکاربري/پوششسرزمينرابهخود

مس احتري گچش زعل تاف زایش دادهاس تاخت اص

ت وانرام ي8684الت اس 8638کاربريب ایرازس ال

تخریبمراتعموج وددرمنطق هدانس تک هع الوهب ر

ترینعواملشرایطمحيطيیرواجسيستزدامداريازمهز

طبق ه8634درس البراینرخدادبودهاست رگذاريتأ 

ج ايخ ودراب هطبق هاراض يم اهورتپهپوششبایرو

ندرصددادهاستکهبيش تری43/27کشاورزيباوسعت

درای ندورهمسلماًدرصدازطبقاتراتشکيلدادهاست 

ايک هدراط رافمن اطقمس کونيتبدیلاراضيحاشيه

ندبهاراضيکشاورزيموجبکمترشدندرص دوجوددار

مساحتطبقهبایروافزایشطبقهباک اربريکش اورزي

شدهاست 

برایناساسوسعتکاربرياراضيمس کونيازس ال

س يرص عوديداش تهوب همي زان8634سالتا8638

کمت ریننيب نی دراهکتارافزایشیافتهاس ت 73/873

و8638نس  بتتغيي  راتس  اتنهدرفاص  لهزم  انيب  ين

هکتاردرسالوبيشترینآندرفاصله7/2برابربا8684

ب ههکتاردرس ال4/3برابربا8634و8684زمانيبين

پيوستهاست درهرس هدورهم وردبررس يطبق هواوع

%کمترینسطيراشاملشدهاست 2/4بستررودخانهبا

درط  ولدورۀتحقي  قیکش  اورزيپوی  اترینک  اربري

وسعتاراضيمذکورازس الموجوددرمنطقهبودهاست 

يص عوديرادرپ يداش تهاس تروند8634تا8638

2667بررس يمق داردرطيسهسالم وردکهيطوربه

باتوج هب هاینک ههکتاربهایناراضيافزودهشدهاست 

هاياستانایال دشتعباسیکيازحاصلخيزتریندشت

باشدوازنررکشاورزيازشرایطمس اعديبرخ وردارمي

ه ايعاملموجبتغييراتکاربريازکاربرينهميیاست

ای نرون دش دهاس ت مرتعيوبایربهکاربريکشاورزي

بهدرنررگرفتنع د 8244استکهدرسالياگونهبه

تز یاف زونی زيربرنامهتغييرمدیریتحاکزبرمنطقهو

درصدازمساحتدشتراطبقهمذکوردربرگرفته23بر

توان دب هکوسيستزرامياکهخودموجباتتغييرشرایط

درمناطقمرکزيوشرايدشتکهازدنبالداشتهباشد 

ص ورتب هتمرکزبيشترمناطقمسکونيومنابعآبيچ ه

چ اهبرخ وردارص ورتبهطحيوچهآبياريسهايکانال

شودک هتغيي راتک اربرياراض يب هاستیمشاهدهمي

مس لماًخورد سمتکاربريکشاورزيبيشتربهچشزمي

درده ۀژهی وب هومسائلاات اديافزایشسطيتواعات

اخيرازی سمتووابستگياهاليدشتعباسب هام ور

موجبتقاضايبيشتربرايکسبازطرفدیگرکشاورزي

هابهسمتکاربريکشاورزيش دهدرآمدوتغييرکاربري

آم دهوک اربريب هدس تيه ايکاربربامقایسهاست 

شودکهاینتغيي راتک اربريمشاهدهميشدهينيبشيپ

بهسمتکشاورزيشدندرحالپيشرويبهسمتغ رب

ه  اورون  دتغيي  راتک  اربريري  متغ ب  وددش  تخواه  د

 باتيروندم دیریتيموج ودممک ناس تبيخ وصبه

اراردهد يرتأ فرایندتحليلزنجيرۀمارکوفراتحت

اسبينياس هايپيشبيشترمدلباتوجهبهاینکهدر

ه ايآندرروابطمتقاب لتغيي راتوعل تبر ابتبودن

طولزماناستوليفرآیندهايتغييراتاستفادهاززمين

ه ابای دب رايس ازيگون هم دلاینرونیازایپویاهستند

 ]87[سال(اجراشوند7-84عمدتکوتاههايدوره
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