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عصبی مصنوعی و  یسازی تغییرات کاربری اراضی با استفاده از شبکهمدل

 (میناب آبخیز سد استقلال یحوزهمطالعه موردی: مارکوف ) یزنجیره

 4یئالهام رفیعی ساردو و 3پاناگوپولوس توماس ؛2نام البنین بذرافشا؛ 1محمدرضا عظیمی سردری

 سی منابع طبیعی دانشگاه هرمزگانه مهنددانشجوی دکتری علوم و مهندسی آبخیزداری گرو-1

 گروه مهندسی منابع طبیعی دانشگاه هرمزگان دانشیار-2

 استاد مرکز تحقیقات دینامیک سازمانی و مکانی دانشگاه آلگراو پرتغال-3

 استادیار گروه مهندسی طبیعت دانشکده منابع طبیعی دانشگاه جیرفت-4

(66/60/89 تاریخ پذیرش-60/00/89 )تاریخ دریافت  

 :چکیده

 هدف با حاضر تحقیق. استآن  سازیمدل اراضی، کاربری تغییرات مدیریت جهت مدیران و ریزانبرنامه استفاده مورد هایروش از یکی

ل در سا مارکوف -زنجیره سترون چند لایه وپشبکه عصبی پرو از استفاده با سد استقلال میناب آبخیز یحوزه اراضی کاربری تغییرات بینیپیش

( ، 1731)سال  TMسنجنده  5لندست  هایماهواره سری تصاویر از مطالعه مورد یمنطقه اراضی کاربری ینقشه تهیه جهت .است 1101

 احتمال حداکثر الگوریتماز  منظور این . برایگردید ( استفاده1715)سال  OLIسنجنده  3، لندست  (1731)سال  ETM+سنجنده  3لندست 

متغیرهای  تعدادی وعصبی پرسپترون  یسازی پتانسیل انتقال، به کمک الگوریتم شبکهمدل گردید.استفاده کور مذ زمانی مقطع سهدر 

-. جهت محاسبه صحت پیشاستفاده گردیدمارکوف  یاز زنجیرهدر دوره آتی، کاربری اراضی  تغییرات بینیپیشجهت دینامیک و استاتیک و 

های واسنجی با استفاده از روش . نتایج ارزیابی دورهکاپا استفاده شد هایمارهآ و GEOMOD روش بینی مدل از پارامترهای

GEOMOD پارامترهای،N(n) ،N(m) ،H(m) ،M(m) ،K(m) ،P(m)  وP(p) 1715تا  1731ی واسنجی ی کاپا نشان داد که دورهو آماره 

ی ج تغییرات کاربری اراضی حاکی از آن است که طی دورهداشت. نتای 1101بینی تغییرات کابری اراضی سال بالاترین صحت را جهت پیش

 مساحت افزایش ترینبیش آبی، مخازن و بایر اراضی مسکونی، اراضی کشاورزی، اراضی مرتع، جنگل، کاربری یطبقه شش میان واسنجی، از

 اراضی تخریب. است( کیلومترمربع 75/530)  مرتعی اراضی به مربوط مساحت، کمترین و مربع کیلومتر 05/713 با کشاورزی اراضی به مربوط

سازی کاربری اراضی برای چنین نتایج مدلهم .است بوده مسکونی اراضی و کشاورزی اراضی به اراضی این تبدیل راستای در تربیش مرتعی

 از و داشته افزایش مربع کیلومتر 101113 کشاورزی اراضی مساحت( 1101 -1731) مطالعه مورد زمانی یدوره نشان داد که در 1101سال 

 تا کنونی روند ادامه صورت در. است رسیده % 1/13 به % 3/57 از و کاهش مربع کیلومتر 1000 مرتعی اراضی مساحت و % 1/17 به 77/3%

 .افتاد خواهد اتفاق اراضی، از وریبهره افزایش جهت کشاورزی اراضی به هاآن تبدیل و مرتعی اراضی سطح کاهش 1101 سال

 .میناب ی مارکوف، حوزه آبخیز سد استقلالی عصبی مصنوعی، زنجیرهسازی کاربری اراضی، شبکهمدل :واژگاند کلی

 

                                                           

 :ایمیل:                                03777311000شماره تلفن:  نویسنده مسئول    o.bazrafshan@hormozgan.ac.ir 
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 مقدمه.1

رویه اراضی به دلیل بسیاری از مناطق کشور تخریب بی

برداری و بهره مناسبکشت ناالگوی  ،افزایش جمعیت

ها و مراتع سبب به مخاطره افتادن بیش از حد از جنگل

کاری نامتعارف در منابع طبیعی شده و دست طبیعت

به همین دلیل، مدیریت اراضی و منابع طبیعی به  .است

ها مبدل نیازی برای حفظ این منابع از این مخاطره

بر این مبنا  .(Singh and Punia, 2018) گشته است

تواند کمک شایانی به تغییرات کاربری اراضی آتی می

-ها جهت بهبود طرحریزینامهدر بر دید جامع مدیران

های برداری و اجرای روشبهره های کاربری اراضی،

جهت  های رایجیکی از مدل درست و بهینه داشته باشد.

 زمینساز تغییرکاربری اراضی مدلسازی نقشه مدل

(1LCM) توانبا استفاده از این مدل می. باشدمی، 

ها گونه تغییرات پوشش اراضی و تأثیرات آن بر زیستگاه

های بینی کرد. مدلو تنوع زیستی را ارزیابی و پیش

تغییرات کاربری اراضی سه جزء دارند شامل :زیر مدل 

و زیر مدل تخصیص  نیاز تغییر، زیر مدل پتانسیل انتقال

تغییر زیر مدل نیاز تغییر میزان تغییری که در طی یک 

 ,.et al) دهد مربوط استخاصی از زمان رخ می یدوره

2005 Eastman) . محققین زیادی به بررسی و

ساز مدل با استفاده ازبینی تغییرات کاربری اراضی پیش

شبکه عصبی  و، رگرسیون چندمتغیرهتغییر زمین

 و Pérez-Vegaوان به تکه می مصنوعی پرداختند

 همکاران و Lourdesa در مکزیک؛ (1011) همکاران

Murayama(1011 ) و Thapa  ؛در آرژانتین (1011)

در پارک ملی Murayama  (1010 ) و Khoi در نپال؛

                                                           

1- Land Change Modeller 

Tam Dao ؛ Singh وPunia  (1013 )و Jain و 

همچنین در ایران  اشاره نمود. در هند( 1013) همکاران

و همکاران  Nateghi  وان به محققینی همچونتنیز می

و همکاران  Falahatkar( در جزیره قشم؛ 1017)

( در 1013همکاران ) و Kavian( در گیلان؛ 1017)

( در 1013و همکاران ) Ildermi و حوزه آبخیز هراز

  حوزه آبخیز گرین اشاره نمود.

Perez-vega ساز تغییر مدل از( 1011) همکاران و

سازی تخریب و احیای برای مدل (LCM)سرزمین 

ی گرمسیری مکزیک بهره کنندههای خزانجنگل

تغییرات  ( به بررسی1013)  PuniaوSinghجستند. 

ی ( درحوزهLCMکاربری اراضی با استفاده از مدل )

و همکاران  Ildermiآبخیز بهاریهاتی در هند پرداختند. 

( در بررسی تغییرات کاربری اراضی در حوزه 1013)

آبخیز گرین، بدین نتیجه رسیدند که بیشترین تغییرات 

مربوط به اراضی مرتعی و جنگلی و کمترین مربوط به 

 ورزی است.اراضی کشا

دهد، کمتر محققی برای ر تحقیقات نشان میومر

الگوریتم پرسپترون ینی تغییرات کاربری اراضی از بپیش

شبکه عصبی مصنوعی و زنجیره مارکوف چند لایه 

این در این راستا هدف استفاده نموده است. لذا 

طی سال پژوهش، آشکارسازی تغییرات کاربری اراضی 

کاربری اراضی موجود در حوزه در انواع  1715تا  1731

آن بینی شپی آبخیز سد استقلال میناب است. همچنین

سازی بر اساس مدل (1101)سال سال آینده  15 طی

با کمک مدل ف بکه عصبی مصنوعی و زنجیره مارکوش

LCM است.  
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 ها مواد و روش. 2

 مورد مطالعه  یمنطقه . 1 -2

ی معادل ی آبخیز سد استقلال میناب با مساحتحوزه

های ترین حوزهترین و مهمهکتار از بزرگ 1051100

آبخیز سواحل دریای عمان و خلیج فارس در استان 

درصد از وسعت آن در استان  70هرمزگان است. حدود 

درصد در استان هرمزگان قرار دارد )نهال  10کرمان و 

طول حداقل آن در محل سد  (.1737طهماسبی، 

از سطح دریا، دارای اقلیم گرم و متر  10میناب با ارتفاع 

باشد متر میمیلی 5/111فراخشک و متوسط بارش 

(Mehni and Bazrafshan, 2017 .)موقعیت 1شکل

 هد.دحوزه را در استان هرمزگان و ایران نشان می

 وش مطالعهر .2 -2

  LCM (Land Change Modeler) مدل .1 -2 -2

ی مورد ههای کاربری اراضی منطقی نقشهبرای تهیه

های سنجنده Landsat ایرهمطالعه از تصاویر ماهوا

TM ،ETM+، OLI  وTIRS (1731 ،1731  و

تصویر رنگی کاذب هر تاریخ با استفاده از  و از (1715

)مادون قرمز 1)قرمز(، 7)سبز(، 1ترکیب باندهای 

 ,Khoi & Murayama) گردید استفادهنزدیک( 

ه خوارزمیک بندی نظارت شد(. از روش طبقه2010

های پوشش اراضی حداکثر احتمال برای تهیه نقشه

کلاس کاربری  شش(. Eastman, 2006) استفاده شد

و  مخازن آبیبایر، جنگل، مرتع، اراضی مسکونی، 

های کشاورزی در منطقه مشخص شد. سپس نمونه

ی رقومی کردن روی صفحه تولید و تعلیمی به شیوه

 تفکیک شدند. 

 
 ی مورد مطالعهمنطقه موقعیت -1 شکل

 بندیارزیابی صحت طبقه .2 -2 -2

بندی شده برای های طبقهارزیابی صحت نقشهبرای 

نقطه با استفاده از  771در مجموع  1015تصویر سال 

در منطقه زده شد و سپس  1یاب مکانیسیستم موقعیت

                                                           

2- Global Positioning System (GPS) 

بندی شده این نقاط واقعیت زمینی با تصویر طبقه

برای هر طبقه و کاپای کلی مقایسه و ضریب کاپا 

هر قدر ضریب کاپا به یک نزدیکتر محاسبه شد. 

ارزیابی ندی است. بهنده صحت بالای طبقهدنشان
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، 1731های بندی شده سالهای طبقهصحت نقشه

با استفاده از تفسیر بصری و نقاط کنترل  1715، 1731

زمینی که در طول زمان تغییر نکردند، محاسبه شد 

(Singh and Punia, 2018.) 

 آشکارسازی تغییرات.  3 -2-2

های های پوشش زمین سالدر این تحقیق نقشه

برای  1715با  1731و  1715با  1731، 1731با 1731

تجزیه و تحلیل و آشکارساری تغییرات منطقه وارد مدل 

LCM بررسی  مرحله 1سازی در شدند. مراحل مدل

زی تغییرات سادلم ساز نیروی انتقال؛مدل تغییرات؛

صورت  سازیارزیابی صحت مدلو  کاربری اراضی

 یرد.گمی

 ساز نیروی انتقال مدل. 4 -2 -2

سازی، نیروی انتقال از یک از مدل مرحلهدر این 

)نظیر زراعت( با  )مثل مرتع( به کاربری دیگر کاربری

) مثل شیب، نزدیکی به 7توجه به متغیرهای توضیحی 

هایی که ی انتخاب زیر مدل. برایردگصورت میجاده(، 

بالاترین صحت را داشته باشند، ضروری است که مدل 

چندین مرتبه با سناریوهای مختلف اجرا شود. 

شش متغیر  با 1731تا  1731 یطی دوره 1یسناریو

 شیب، فاصله از جاده، ،(DEM) مدل رقومی ارتفاع)

( جهتو فاصله از مناطق مسکونی فاصله از آبراهه،

مرتع ) یا زیر مدل نقشه پتانسیل انتقال شش وهمچنین

مرتع ، جنگل به کشاورزی، جنگل به مرتع، به کشاورزی

به  مخزن آبیو  به مرتع مخزن آبی، به اراضی مسکونی

نیز طی   7و سناریوی 1باشد. سناریوی ( میکشاورزی

شش متغیر  با 1715تا  1731و   1715تا  1731دوره 

                                                           

3-Explanatory Variables 

یرمدل مذکور در و شش نقشه پتانسیل انتقال یا ز

ی نقشه 1شکل مورد بررسی قرار گرفت.  1سناریوی 

را نشان می  LCMمتغیرهای مورد استفاده در مدل 

نقشه پتانسیل  شش ،بعد از انجام این مرحله دهد.

سازی نیروی انتقال با استفاده از برای مدل انتقال

ی عصبی مصنوعی ی شبکهپرسپترون چند لایهالگوریتم 

(. ارتفاع و Merten & Lambin, 1997) تهیه شد

نزدیکی به جاده نیز عوامل مهمی در تغییرات جنگل در 

 ارتفاع سوماترا تشخیص داده شدندهای کمزمین

(Linkie et al., 2004.)  تمام متغیرهای بالا کمی

هستند و برای استفاده از متغیر کیفی پوشش اراضی از 

ها به کاربریروش زیر استفاده شد. نقشه انتقال از کل 

به مناطق مسکونی تولید و همچنین اراضی کشاورزی و 

و  1سپس با استفاده از ابزار تغییر شکل احتمال شواهد

 ،تر در ورودی مدلی پوشش اراضی سال قدیمینقشه

 (.Eastman, 2006متغیرهای کیفی تولید شدند )

 سازی تغییرات کاربری اراضیمدل .5 -2 -2

ی ی با استفاده از زنجیرهتخصیص تغییر هر کاربر

-(. سپس مدلFan et al., 2006مارکف محاسبه شد )

بینی سخت و سازی برای سال با استفاده از مدل پیش

 & Khoi) اجرا شد 1715تا  1731دوره واسنجی

Murayama, 2010بینی (. در پایان برای پیش

ی آبخیز سد استقلال میناب از تغییرات پوشش حوزه

 استفاده شد.  1715و  1731های نقشه

                                                           

4- Evidence Likelihood 
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 LCMی متغیرهای مورد استفاده در مدل نقشه -2شکل 

 تایج ن.3

بینی کاربری اراضی با حاصل از پیشنتایج  .1 -3

 LCMاستفاده از مدل 

-سنجنده 5 لندست ایماهواره تصاویر از استفاده با

  +ETM یسنجنده 3 لندست TM (1731،)ی

 پس ( و1715)  OLI یسنجنده 3 لندست ( و1731)

مرتع،  جنگل،: شامل اطلاعاتی هایلایه یکلیه یتهیه از

، مخزن آبیمسکونی و  اراضی بایر، اراضی ، کشاورزی

 استقلال سد آبخیز یحوزه اراضی کاربری هاینقشه

 دست به 1715 و 1731 ،1731 هایدر سال میناب

 .(7)شکل آمد

 های کاربری اراضیارزیابی صحت نقشه. 2 -3

های کاربری اراضی تولیدشده صحت نقشه 1و1جدول در

های ای مربوط به سالبا استفاده از تصاویر ماهواره

مقادیر کاپا و  1در جدول شده است. موردمطالعه ارائه

 1صحت کلی مدل ارائه گردید. هر چه این ضریب به 

دهنده توافق بیشتر نقشه تولید شده نزدیکتر باشد، نشان

اشد. در تمامی بو مشاهده شده میبه مقادیر واقعی 

 دهنده نشان ها ضریب کاپا نزدیک به یک بوده کهسال
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همچنین صحت کلی، بین  .است مدل قبول بودن قابل

نزدیکتر،  100بوده  و هر چه به  100صفر تا 

هنده دقت نقشه تولید شده بیشتر می باشد. دنشان

 ای تولید شدههنتایج نشان دهنده صحت بالای نقشه

 یدهندهنشان 1جدولخطای گماشته شده  است.

مساحت اراضی یک کلاس است که به آن کلاس تعلق 

ی میزان مساحت دهندهشده نشانندارد و خطای حذف

های دیگر اراضی یک کلاس است که جزء کلاس

چنانچه نتایج نشان می دهد در  اند.شدهبندی طبقه

دقت کاربر و تمامی سالها، اکثر کاربری های تهیه شده، 

تولید کننده بالا و خطای حذف شده و گماشته شده 

 پایینی دارند.

بینی شده با های پیش. ارزیابی صحت نقشه3 -3

  GEOMOD استفاده از روش

برای  LCMسنجی مدلنتایج حاصل از صحت

در  GEOMODسناریوهای مختلف با استفاده از روش 

 فوق، ارائه گردیده است. با توجه به جدول  7جدول

توان بیان داشت با توجه به پارامترهای صحت می

( 1715تا 1731)طی دوره واسنجی 7سنجی، سناریوی

-با توجه صحت بالاتر، دارای قابلیت بالایی برای مدل

تغییرات خالص ، 1شکل سازی پتانسیل انتقال است.

طبقات مختلف کاربری اراضی را برحسب کیلومترمربع 

 شان ن (1731-1715ی )دوره واسنج 7در سناریوی 

کیلومترمربع  05/713اراضی کشاورزی  که دهدمی

کیلومترمربع کاهش  75/530افزایش و اراضی مرتعی 

 .است یافته

 
 مورد مطالعه ی زمانیی کاربری اراضی در سه دورهنقشه-3شکل 
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 با استفاده از آماره کاپا جدول ارزیابی صحت نقشه های تولید شده -1جدول 

 سال 1731 1731 1715

 ضریب کاپا 33/0 37/0 37/0

 صحت کلی 5/31% 3/11% 3/31%

 

 بندی شدهکاربری اراضی طبقهارزیابی نتایج   -2جدول 

 شدهخطای حذف خطای گماشته شده دقت تولیدکننده دقت کاربر نوع کاربری لسا

 

 

1731 

 05/11 37/11 15/35 11/31 اراضی بایر

 1/0 17/0 7/11 3/11 جنگل

 57/17 11/11 13/37 37/30 اراضی مرتع

 33/1 73/7 17/10 77/17 اراضی مسکونی

 50/13 15/7 50/31 35/17 کشاورزی

 

 

1731 

 17/1 03/10 01/15 17/31 اراضی بایر

 10/1 3/0 7/31 11 جنگل

 33/11 51/11 11/35 11/30 اراضی مرتع

 03/3 11/1 17/11 57/13 اراضی مسکونی

 11/1 11/11 51/13 01/33 کشاورزی

 

 

1715 

 

 

 51/17 71/17 11/37 73/37 اراضی بایر

 33/0 1/0 11/11 11 جنگل

 17/11 50/17 31/33 50/37 اراضی مرتع

 35/15 70/0 15/31 10 اراضی مسکونی

 13/1 13/13 37/10 51/31 کشاورزی
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 GEOMOD نجی نتایج در سناریوهای مختلف  با استفاده ازسصحت  -3جدول

پارامترهای  مقادیر

 1سناریوی  1سناریوی  7سناریوی  صحت سنجی

111/0 115/0 171/0 N(n) 

511/0 751/0 731/0 N(m), H(m) 
137/0 137/0 317/0 M(m) 
131/0 135/0 111/0 K(m), P(m) 
1 1 1 P(p) 
133/0 171/0 117/0 Kno 
131/0 131/0 31/0 Klocation 
137/0 113/0 331/0 Kstandard 

{)N(n}تطابق ناشی از شانس :-{)N(m تطابق بین نقشه واقعیت و نقشه مقایسه اصلاح شده در مناطقی که اصلاحات به طور تصادفی برای :

: تطابق بین نقشه واقعیت و نقشه مقایسه اصلاح شده در مناطقی که H(m(}-های معیوب برای کل نقشه مقایسه انجام شده است{پیکسل

-هایی می: تطالبق بین پیکسM(m(}-های معیوب برای هر لایه یا کاربری نقشه مقایسه انجام شده است{به طور تصادفی برای پیکسل اصلاحات

: تطابق بین نقشه K(m(}-شود{های واقعیت و مقایسه استفاده میاندو عموما جهت ارزیابی بین نقشهبندی شدهباشد که به صورت صحیح طبقه

های معیوب برای هر لایه یا کاربری مقایسه اصلاح شده در مناطقی که اصلاحات به منظور یه حداکثر رساندن تطابق برای پیکسلواقعیت و نقشه 

: تطابق بین نقشه واقعیت و نقشه مقایسه اصلاح شده در مناطقی که اصلاحات به منظور یه حداکثر رساندن P(m(}-نقشه مقابسه انجام شده است{

: تطابق کامل و عالی که نشان دهنده نقشه واقعیت و نقشه مقایسه P(p(}-های معیوب برای کل نقشه مقابسه انجام شده است{لتطابق برای پیکس

: Klocation}-: تطابق کلی{Kno}-باشد{می 1باشد، بنابریان این پارامتر همیشه برابر که به لحاظ مقدار و مکان دارای اطلاعات کاملا صحیح می

های واقعیت و : تطابق ناشی از مقدار بین دو کلاس در نقشهKstandard}-های واقعیت و مقایسه{مکان بین دو کلاس در نقشه تطابق ناشی از

 مقایسه{ 

 

 

 
 (1334-1331)دوره واسنجی  3های اراضی در سناریوی تغییرات خالص کاربری  -4شکل 
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 سازی پتانسیل انتقالمدل .4 -3

با استفاده از پروسپترون پتانسیل انتقال  سازیمدل

چندلایه شبکه عصبی مصنوعی انجام شد. سه عامل 

و خطای مرحله صحت خطای آموزش خطای تست 

 سازی پتانسیل انتقال تعیین، و برای ارزیابی مدلسنجی

ها صحت بالایی نتایج در همه زیر مدل. (1)جدول شدند

 33تا  71ه عموما صحت مدل بین کبطوری را نشان داد

 .استدرصد

 بینی تغییرات کاربری اراضیشیپ.  5 -3 

در این مرحله احتمال انتقال به هر کاربری با استفاده از 

 طبق نتایج،. (5)جدول زنجیره مارکوف صورت پذیرفت

حداکثر احتمال انتقال مربوط به تبدیل اراضی مرتعی 

پس از تشکیل ماتریس باشد. به اراضی کشاورزی می

شده مربوط به بینیاراضی پیشنقشه کاربری انتقال، 

و زنجیره مارکوف  7با استفاده از سناریوی 1101سال 

 ها در منطقه موردنتایج نشان داد کاربری تهیه گردید.

 .اندگیری شدهمطالعه دچار تغییرات نسبتاً چشم

، 1731،1731های مساحت هر کاربری در سال

شده است. تغییرات  نشان داده 7شکلدر1101و1715

نسبت به  1101طی سال ،که استکی از آن حا

کشاورزی و شهری به  مساحت اراضی،1731سال

کیلومترمربع افزایش و مساحت  51/1و13/1011ترتیب

، 1000آبی به ترتیب  اراضی اراضی مرتعی و جنگلی و

کیلومتر مربع کاهش و اراضی بایر  11/5و  15/31

گل و تخریب اراضی جن. ها( بدون تغییر خواهند بود)کوه

تر در راستای تبدیل این اراضی به اراضی مراتع بیش

 کشاورزی، اراضی مسکونی بوده است.

 

 ارزیابی صحت شبکه عصبی مصنوعی -4جدول 

 زیر مدل خطای آموزش خطای تست خطای صحت سنجی

 مرتع به کشاورزی 0011/0 0071/0 1/33%

 جنگل به مرتع 015/0 013/0 1/71%

 جنگل به کشاورزی 0011/0 0017/0 1/37%

 مرتع به اراضی مسکونی 00757/0 00771/0 31/35%

 آب به مرتع 017/0 011/0 1/35%

 آب به کشاورزی 01/0 011/0 7/71%

 

 3شده با استفاده از زنجیره مارکوف برای سناریویماتریس احتمالات انتقال محاسبه -1جدول

1715 

 1731 اراضی بایر جنگل مرتع مسکونی آب کشاورزی

 اراضی بایر 1 0 0 0 0 0

 جنگل 0 351/0 111/0 0 0 01/0

 مرتع 0 0 33/0 01/0 0 11/0

 اراضی مسکونی 0 0 0 1 0 0

 مخزن آبی 0 0 0017/0 0 33/11 0007/0

 کشاورزی 0 0 0 0 0 1
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 ( 3)با استفاده از سناریو  1443شده مربوط به سال بینینقشه کاربری اراضی پیش-1کل ش

 

 
 های مختلفمساحت طبقات مختلف کاربری اراضی در سال -6شکل

 گیریو نتیجهبحث .4

 11 طی اراضی کاربری تغییرات روند پژوهش این در

  +TM ،ETM یسنجنده تصاویر سه از استفاده با سال

 مورد احتمال حداکثر روش از استفاده با و OLI و

 هاینقشه دقت ارزیابی منظور به .گرفت قرار بررسی

 نتایج شد استفاده کاپا ضریب از آمده دست به اربریک

 دقت دارای شده تهیه کاربری سه نقشه هر داد، نشان

 آن مقدار 1715 سال در که طوری به اندبوده بالایی

جمله  ازبسیاری محققین . است بوده 37/0

Falahatkar ( و 1017و همکاران )Kavian  و
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مال را ( نیز صحت روش حداکثر احت1013همکاران )

نمایند. به عقیده در تهیه نقشه کاربری تائید می

Kavian ( 1013و همکاران) های هرقدر تعداد نمونه

تعلیمی و بازدیدهای میدانی بیشتر باشد، دقت 

 خالص تغییراتابد.یهای تولید شده افزایش مینقشه

 (1715تا  1731)  7 سناریوی در اراضی هایکاربری

 مرتع، جنگل، کاربری یبقهط شش میان از داد، نشان

 مخازن بایر و اراضی مسکونی، اراضی کشاورزی، اراضی

 اراضیمساحت مربوط به  افزایش ترینبیش آبی،

 کاهش ترینبیش و مربع کیلومتر 05/713 با کشاورزی

 75/530)  مرتعی اراضیمساحت مربوط به 

 بیشتر مرتعی اراضی تخریب کیلومترمربع( بوده است.

 و کشاورزی اراضی به اراضی این بدیلت راستای در

 کشاورزی اراضی توسعه لذا .است بوده مسکونی اراضی

 بدون و بیرویه استفاده دلیل به تواندمی سال 11 طی

 اراضی به هاآن تبدیل و اراضی مرتعی از ریزیبرنامه

( و 1017و همکاران ) Nateghiنتایج . باشد کشاورزی

Kavian ( در 1013و همکاران )احل قشم و سو

هنده سیر تغییرات گسترده اراضی از دنشان، مازندران

مرتع و جنگل به اراضی کشاورزی و مسکونی است. 

افزایش جمعیت و به تبع آن نیاز به توسعه اراضی 

مسکونی و کشاورزی و نیل به توسعه افسارگسیخته 

بدون توجه به توسعه پایدار طی چهاردهه گذشته، 

ا هه اکوسیستم مراتع و جنگلصدمات جبران ناپذیری ب

 در ایران وارد نموده است.

 سال 15 کاربری شده سازیشبیه نقشه از حاصل نتایج

 یدر دوره که داد نشان LCM مدل از استفاده با آینده

 اراضی مساحت (1101 -1731) مطالعه مورد زمانی

 از داشته و افزایش مربع کیلومتر 101113 کشاورزی

 اراضی مساحت یده است. امارس % 1/17 به 77/3%

 به % 3/57 از کاهش و مربع کیلومتر 1000 مرتعی

 تا کنونی روند ادامه در صورت .است رسیده % 1/13

 ها آن تبدیل و مرتعی اراضی سطح کاهش 1101 سال

 اراضی، از وریبهره جهت افزایش کشاورزی اراضی به

طبیعی  و  اراضیسیر نزولی مساحت . افتاد خواهد اتفاق

در بسیاری از نقاط ایران افزایش اراضی کشاورزی 

و  Falahatkar(؛ 1017و همکاران ) Nateghiتوسط 

( و 1013و همکاران ) Kavian(؛ 1017همکاران )

Ildermi ( گزارش شده است. 1013) و همکاران

ی، مسکونی و اراضی اهیگپوشش  فاقد ضیگسترش ارا

بر  رافش شیافزا ببس در منطقه مورد مطالعه زراعی

 طیراو ش یو مرتع یلگجن یضار قبیلاز  یعیطب ضیاار

چنین هم آورد.م مینها را فراهآ ترشیهرچه ب بیتخر

ی مورد منطقه تغییرات فیزیکی در ساختار اکولوژیکی

ی مورد مطالعه اتفاق افتاده مطالعه که در طی دوره

و به تواند اثرات مهمی را در عملکرد اکولوژیکی است می

ی غذایی در شرایط انرژی طبیعی و زنجیره طور خاص

تر در تنوع زیستی منطقه داشته منطقه و به طور مهم

 سازی انتقال و مدلهای اراضی باشد. آنالیز کاربری

ها، پارامترهای مهمی برای مطالعات اکولوژیکی، آن

اجتماعی به منظور تعیین -زیست محیطی و اقتصادی

و کاربری اراضی  وژیکیهای اصلی ساختارهای اکولمؤلفه

 های مکانی وپیچیدگییابی به چنین جهت دستو هم

های کاربری اراضی یک منطقه هستند. دیگر ویژگی

های ی گزینهتواند اصول و پایهمی نتایج تحقیق حاضر،

-را در دوره های مختلفی سناریوهای کاربریمقایسه

بی مناسهای کمی و داده دادهراهم کندهای مختلف را ف

های های مختلف  طی دورهی کاربریرا از حدود گستره
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در اختیار متولیان امر را مختلف گذشته، حال و آینده 

-دهد. بنابراین ایجاد شرایط پایدار در منطقه و مدل قرار

سازی آن به منظور استفاده منظم و پایدار از منابع 

-های رسیدن به چشمشرططبیعی یک منطقه از پیش

ی پایدار اسناد بالادستی از جمله طرح توسعهاندازها و 

 باشد.می

 

 

References 

 Eastman,J. R. 2006. IDRISI Andes. Guide to GIS 

and Image Processing. Clark Labs, Clark University, 

Worcester, MA.  
 

Fan,F., Y.,Wang, Z.,Wang .2008. Temporal and 

spatial change detecting (1998–2003) and predicting 

of land use and land cover in Core corridor of Pearl 

River Delta (China) by using TM and ETM+ images. 

Environmental Monitoring Assessment 137 (1-3): 

127-147. 

 

Falahatkar, S., Hoseini, M., Mahini, M., Ayubi, S.H., 

2016. Prediction of Land Use Change Using the 

LCM Model. Inviromental research. 7(13): 163-

174.(in persian) 

 

Jain, R. K., Jain, K., & Ali, S. R. 2017. Modeling 

Urban Land Cover Growth Dynamics Based on Land 

Change Modeler (LCM) Using Remote Sensing: A 

Case Study of Gurgaon, India. Advances in 

Computational Sciences and Technology, 10(10): 

2947-2961. 

 

Ildermi, A., Nouri, H., Naderi, M., Aghabeigi, S., 

Zaini Wand,  H., 2017. Forecasting Land Use Change 

Using Markov Chain Model and CA Markov (Case 

Study: Green Watershed). Watershed Management 

Research. 8 (16): 232-240. (in persian) 

 

Khoi, D.D., Y.,Murayama .2010. Forecasting Areas 

Vulnerable to Forest Conversion in the Tam Dao 

National Park Region, Vietnam. Remote Sensing. 2 

(5):1249–1272. 

 

Linkie,M., R.J., Smith, N.,Leader-Williams .2004. 

Mapping and predicting deforestation patterns in the 

lowlands of Sumatra. Biodiversity and Conservation, 

13 (10): 1809-1818 

 

Merten,B., E.F., Lambin .1997. Spatial modeling of 

tropical deforestation in southern Cameroon: spatial 

disaggregation of diverse deforestation processes. 

Applied Geography, 17 (2): 143-162. 

 

Mehni, M., Bazrafshan, O., 2017. Analysis of 

temporal and spatial variations in the quantity and 

quality of groundwater resources during the last three 

decades in the plain of Minab. Journal of Watershed 

Extension and Development, 5(18): 51-68. (in 

persian) 

 

Nateghi, S., Nohegar, A., Ehsani, A.H., Bazrafshan, 

O., 2016.  Land use monitoring of coastal deserts 

using the analytical technique of changes during the 

years 2002-2015 (Case study: Qeshm Island). Iranian 

Journal of Range and Desert Research. 23(2): 404-

416. (in persian) 

 

Pérez-Vega, A., Mas, J. F., & Ligmann-Zielinska, A. 

2012. Comparing two approaches to land use/cover 

change modeling and their implications for the 

assessment of biodiversity loss in a deciduous 

tropical forest. Environmental Modelling & 

Software, 29(1): 11-23. 

 

Singh, N., & Punia, M. 2018. Geospatial Approach 

for Land Use/Land Cover Change Prediction: A case 

study of Bhagirathi Basin, Uttarakhand, INDIA. 

In 42nd COSPAR Scientific Assembly (Vol. 42). 

 

Thapa, R. B., & Murayama, Y. 2011. Urban growth 

modeling of Kathmandu metropolitan region, 

Nepal. Computers, Environment and Urban 

Systems, 35(1): 25-34. 

 


