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چکیده:
یکی از روشهای مورد استفاده برنامهریزان و مدیران جهت مدیریت تغییرات کاربری اراضی ،مدلسازی آن است .تحقیق حاضر با هدف
پیشبینی تغییرات کاربری اراضی حوزهی آبخیز سد استقلال میناب با استفاده از شبکه عصبی پروپسترون چند لایه و زنجیره -مارکوف در سال
 1101است .جهت تهیه نقشهی کاربری اراضی منطقهی مورد مطالعه از تصاویر سری ماهوارههای لندست  5سنجنده ( TMسال ، )1731
لندست  3سنجنده ( ETM+سال  ، )1731لندست  3سنجنده ( OLIسال  )1715استفاده گردید .برای این منظور از الگوریتم حداکثر احتمال
در سه مقطع زمانی مذکور استفاده گردید .مدلسازی پتانسیل انتقال ،به کمک الگوریتم شبکهی عصبی پرسپترون و تعدادی متغیرهای
دینامیک و استاتیک و جهت پیشبینی تغییرات کاربری اراضی در دوره آتی ،از زنجیرهی مارکوف استفاده گردید .جهت محاسبه صحت پیش-
بینی مدل از پارامترهای روش  GEOMODو آمارههای کاپا استفاده شد .نتایج ارزیابی دورههای واسنجی با استفاده از روش
،GEOMODپارامترهای ) P(m) ،K(m) ،M(m) ،H(m) ،N(m) ،N(nو ) P(pو آمارهی کاپا نشان داد که دورهی واسنجی  1731تا 1715
بالاترین صحت را جهت پیشبینی تغییرات کابری اراضی سال  1101داشت .نتایج تغییرات کاربری اراضی حاکی از آن است که طی دورهی
واسنجی ،از میان شش طبقهی کاربری جنگل ،مرتع ،اراضی کشاورزی ،اراضی مسکونی ،اراضی بایر و مخازن آبی ،بیشترین افزایش مساحت
مربوط به اراضی کشاورزی با  713/05کیلومتر مربع و کمترین مساحت ،مربوط به اراضی مرتعی ( 530/75کیلومترمربع) است .تخریب اراضی
مرتعی بیشتر در راستای تبدیل این اراضی به اراضی کشاورزی و اراضی مسکونی بوده است .همچنین نتایج مدلسازی کاربری اراضی برای
سال  1101نشان داد که در دورهی زمانی مورد مطالعه ( )1101 -1731مساحت اراضی کشاورزی  101113کیلومتر مربع افزایش داشته و از
 %3/77به  % 17/1و مساحت اراضی مرتعی  1000کیلومتر مربع کاهش و از  % 57/3به  % 13/1رسیده است .در صورت ادامه روند کنونی تا
سال  1101کاهش سطح اراضی مرتعی و تبدیل آنها به اراضی کشاورزی جهت افزایش بهرهوری از اراضی ،اتفاق خواهد افتاد.
کلید واژگان :مدلسازی کاربری اراضی ،شبکهی عصبی مصنوعی ،زنجیرهی مارکوف ،حوزه آبخیز سد استقلال میناب.

نویسنده مسئول :شماره تلفن03777311000 :

ایمیل:

o.bazrafshan@hormozgan.ac.ir
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 Tam Dao؛  Singhو  )1013( Puniaو  Jainو

.1مقدمه
بسیاری از مناطق کشور تخریب بیرویه اراضی به دلیل
افزایش جمعیت ،الگوی کشت نامناسب و بهرهبرداری
بیش از حد از جنگلها و مراتع سبب به مخاطره افتادن
طبیعت و دستکاری نامتعارف در منابع طبیعی شده
است .به همین دلیل ،مدیریت اراضی و منابع طبیعی به
نیازی برای حفظ این منابع از این مخاطرهها مبدل
گشته است ( .)Singh and Punia, 2018بر این مبنا
تغییرات کاربری اراضی آتی میتواند کمک شایانی به
دید جامع مدیران در برنامهریزیها جهت بهبود طرح-
های کاربری اراضی ،بهرهبرداری و اجرای روشهای
درست و بهینه داشته باشد .یکی از مدلهای رایج جهت
مدلسازی نقشه کاربری اراضی مدلساز تغییرزمین
( )LCM1میباشد .با استفاده از این مدل میتوان،
تغییرات پوشش اراضی و تأثیرات آن بر زیستگاه گونهها
و تنوع زیستی را ارزیابی و پیشبینی کرد .مدلهای
تغییرات کاربری اراضی سه جزء دارند شامل :زیر مدل
نیاز تغییر ،زیر مدل پتانسیل انتقال و زیر مدل تخصیص
تغییر زیر مدل نیاز تغییر میزان تغییری که در طی یک
دورهی خاصی از زمان رخ میدهد مربوط است ( et al.,

 .)Eastman 2005محققین زیادی به بررسی و
پیشبینی تغییرات کاربری اراضی با استفاده از مدلساز
تغییر زمین ،رگرسیون چندمتغیرهو شبکه عصبی
مصنوعی پرداختند که میتوان به  Pérez-Vegaو
همکاران ( )1011در مکزیک؛  Lourdesaو همکاران
( )1011در آرژانتین؛  Thapaو )1011(Murayama
در نپال؛  Khoiو  )1010( Murayamaدر پارک ملی

همکاران ( )1013در هند اشاره نمود .همچنین در ایران
نیز میتوان به محققینی همچون  Nateghiو همکاران
( )1017در جزیره قشم؛  Falahatkarو همکاران
( )1017در گیلان؛  Kavianو همکاران ( )1013در
حوزه آبخیز هراز و  Ildermiو همکاران ( )1013در
حوزه آبخیز گرین اشاره نمود.
 Perez-vegaو همکاران ( )1011از مدلساز تغییر
سرزمین ( )LCMبرای مدلسازی تخریب و احیای
جنگلهای خزانکنندهی گرمسیری مکزیک بهره
جستندSingh .و  )1013( Puniaبه بررسی تغییرات
کاربری اراضی با استفاده از مدل ( )LCMدرحوزهی
آبخیز بهاریهاتی در هند پرداختند Ildermi .و همکاران
( )1013در بررسی تغییرات کاربری اراضی در حوزه
آبخیز گرین ،بدین نتیجه رسیدند که بیشترین تغییرات
مربوط به اراضی مرتعی و جنگلی و کمترین مربوط به
اراضی کشاورزی است.
مرور تحقیقات نشان میدهد ،کمتر محققی برای
پیشبینی تغییرات کاربری اراضی از الگوریتم پرسپترون
چند لایه شبکه عصبی مصنوعی و زنجیره مارکوف
استفاده نموده است .لذا در این راستا هدف این
پژوهش ،آشکارسازی تغییرات کاربری اراضی طی سال
 1731تا  1715در انواع کاربری اراضی موجود در حوزه
آبخیز سد استقلال میناب است .همچنین پیشبینی آن
طی  15سال آینده (سال  )1101بر اساس مدلسازی
شبکه عصبی مصنوعی و زنجیره مارکوف با کمک مدل
 LCMاست.

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

 .2مواد و روش ها

برای تهیهی نقشههای کاربری اراضی منطقهی مورد

 .1 -2منطقهی مورد مطالعه
حوزهی آبخیز سد استقلال میناب با مساحتی معادل
 1051100هکتار از بزرگترین و مهمترین حوزههای
آبخیز سواحل دریای عمان و خلیج فارس در استان
هرمزگان است .حدود  70درصد از وسعت آن در استان
کرمان و  10درصد در استان هرمزگان قرار دارد (نهال
طهماسبی .)1737 ،طول حداقل آن در محل سد
میناب با ارتفاع  10متر از سطح دریا ،دارای اقلیم گرم و
فراخشک و متوسط بارش  111/5میلیمتر میباشد
( .)Mehni and Bazrafshan, 2017شکل1موقعیت
حوزه را در استان هرمزگان و ایران نشان میدهد.

 .2 -2روش مطالعه

مطالعه از تصاویر ماهوارهای  Landsatسنجندههای
 OLI ،ETM+ ،TMو  1731 ،1731( TIRSو
 )1715و از تصویر رنگی کاذب هر تاریخ با استفاده از
ترکیب باندهای (1سبز)(7 ،قرمز)(1 ،مادون قرمز
نزدیک) استفاده گردید ( Khoi & Murayama,

 .)2010از روش طبقهبندی نظارت شده خوارزمیک
حداکثر احتمال برای تهیه نقشههای پوشش اراضی
استفاده شد ( .)Eastman, 2006شش کلاس کاربری
بایر ،جنگل ،مرتع ،اراضی مسکونی ،مخازن آبی و
کشاورزی در منطقه مشخص شد .سپس نمونههای
تعلیمی به شیوهی رقومی کردن روی صفحه تولید و
تفکیک شدند.

شکل  -1موقعیت منطقهی مورد مطالعه

 .2 -2 -2ارزیابی صحت طبقهبندی

برای ارزیابی صحت نقشههای طبقهبندی شده برای

این نقاط واقعیت زمینی با تصویر طبقهبندی شده

تصویر سال  1015در مجموع  771نقطه با استفاده از

مقایسه و ضریب کاپا برای هر طبقه و کاپای کلی

سیستم موقعیتیاب مکانی 1در منطقه زده شد و سپس

محاسبه شد .هر قدر ضریب کاپا به یک نزدیکتر

)2- Global Positioning System (GPS

نشاندهنده صحت بالای طبقهبندی است .ارزیابی
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صحت نقشههای طبقهبندی شده سالهای ،1731

و شش نقشه پتانسیل انتقال یا زیرمدل مذکور در

 1715 ،1731با استفاده از تفسیر بصری و نقاط کنترل

سناریوی  1مورد بررسی قرار گرفت .شکل  1نقشهی

زمینی که در طول زمان تغییر نکردند ،محاسبه شد

متغیرهای مورد استفاده در مدل  LCMرا نشان می

(.)Singh and Punia, 2018

دهد .بعد از انجام این مرحله ،شش نقشه پتانسیل

 .3 -2-2آشکارسازی تغییرات

انتقال برای مدلسازی نیروی انتقال با استفاده از

در این تحقیق نقشههای پوشش زمین سالهای

الگوریتم پرسپترون چند لایهی شبکهی عصبی مصنوعی

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

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

تجزیه و تحلیل و آشکارساری تغییرات منطقه وارد مدل

نزدیکی به جاده نیز عوامل مهمی در تغییرات جنگل در

 LCMشدند .مراحل مدلسازی در  1مرحله بررسی

زمینهای کمارتفاع سوماترا تشخیص داده شدند

تغییرات؛ مدلساز نیروی انتقال؛ مدلسازی تغییرات

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

کاربری اراضی و ارزیابی صحت مدلسازی صورت

هستند و برای استفاده از متغیر کیفی پوشش اراضی از

میگیرد.

روش زیر استفاده شد .نقشه انتقال از کل کاربریها به

 .4 -2 -2مدلساز نیروی انتقال

اراضی کشاورزی و همچنین به مناطق مسکونی تولید و

در این مرحله از مدلسازی ،نیروی انتقال از یک

سپس با استفاده از ابزار تغییر شکل احتمال شواهد 1و

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

نقشهی پوشش اراضی سال قدیمیتر در ورودی مدل،

توجه به متغیرهای توضیحی  (7مثل شیب ،نزدیکی به

متغیرهای کیفی تولید شدند (.)Eastman, 2006

جاده) ،صورت میگیرد .برای انتخاب زیر مدلهایی که

 .5 -2 -2مدلسازی تغییرات کاربری اراضی

بالاترین صحت را داشته باشند ،ضروری است که مدل

تخصیص تغییر هر کاربری با استفاده از زنجیرهی

چندین مرتبه با سناریوهای مختلف اجرا شود.

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

سناریوی 1طی دورهی  1731تا  1731با شش متغیر

سازی برای سال با استفاده از مدل پیشبینی سخت و

(مدل رقومی ارتفاع ( ،)DEMشیب ،فاصله از جاده،

دوره واسنجی 1731تا  1715اجرا شد ( & Khoi

فاصله از آبراهه ،فاصله از مناطق مسکونی وجهت)

 .)Murayama, 2010در پایان برای پیشبینی

وهمچنین شش نقشه پتانسیل انتقال یا زیر مدل (مرتع

تغییرات پوشش حوزهی آبخیز سد استقلال میناب از

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

نقشههای  1731و  1715استفاده شد.

به اراضی مسکونی ،مخزن آبی به مرتع و مخزن آبی به
کشاورزی) میباشد .سناریوی  1و سناریوی 7نیز طی
دوره  1731تا  1715و  1731تا  1715با شش متغیر

3-Explanatory Variables

4- Evidence Likelihood
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مدل سازی تغییرات کاربری اراضی با استفاده از شبکه ی عصبی...

شکل  -2نقشهی متغیرهای مورد استفاده در مدل LCM

.3نتایج
 .1 -3نتایج حاصل از پیشبینی کاربری اراضی با
استفاده از مدل LCM

میناب در سالهای  1731 ،1731و  1715به دست
آمد (شکل.)7

 .2 -3ارزیابی صحت نقشههای کاربری اراضی
در جدول1و 1صحت نقشههای کاربری اراضی تولیدشده

با استفاده از تصاویر ماهوارهای لندست  5سنجنده-

با استفاده از تصاویر ماهوارهای مربوط به سالهای

ی  ،)1731(TMلندست  3سنجندهی ETM+

موردمطالعه ارائهشده است .در جدول  1مقادیر کاپا و

( )1731و لندست  3سنجندهی  )1715( OLIو پس

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

از تهیهی کلیهی لایههای اطلاعاتی شامل :جنگل ،مرتع،

نزدیکتر باشد ،نشاندهنده توافق بیشتر نقشه تولید شده

کشاورزی  ،اراضی بایر ،اراضی مسکونی و مخزن آبی،

به مقادیر واقعی و مشاهده شده میباشد .در تمامی

نقشههای کاربری اراضی حوزهی آبخیز سد استقلال

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

نتایج حاصل از صحتسنجی مدل LCMبرای

و هر چه به  100نزدیکتر،

سناریوهای مختلف با استفاده از روش  GEOMODدر

نشاندهنده دقت نقشه تولید شده بیشتر می باشد.

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

نتایج نشان دهنده صحت بالای نقشههای تولید شده

میتوان بیان داشت با توجه به پارامترهای صحت

است .خطای گماشته شده جدول 1نشاندهندهی

سنجی ،سناریوی( 7طی دوره واسنجی1731تا )1715

مساحت اراضی یک کلاس است که به آن کلاس تعلق

با توجه صحت بالاتر ،دارای قابلیت بالایی برای مدل-

ندارد و خطای حذفشده نشاندهندهی میزان مساحت

سازی پتانسیل انتقال است .شکل ،1تغییرات خالص

اراضی یک کلاس است که جزء کلاسهای دیگر

طبقات مختلف کاربری اراضی را برحسب کیلومترمربع

طبقهبندی شدهاند .چنانچه نتایج نشان می دهد در

در سناریوی ( 7دوره واسنجی  )1731-1715نشان

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

میدهد که اراضی کشاورزی  713/05کیلومترمربع

تولید کننده بالا و خطای حذف شده و گماشته شده

افزایش و اراضی مرتعی  530/75کیلومترمربع کاهش

پایینی دارند.

یافته است.

صفر تا  100بوده

 .3 -3ارزیابی صحت نقشههای پیشبینی شده با
استفاده از روش GEOMOD

شکل -3نقشهی کاربری اراضی در سه دورهی زمانی مورد مطالعه

صفحه 103

مدل سازی تغییرات کاربری اراضی با استفاده از شبکه ی عصبی...
جدول  -1جدول ارزیابی صحت نقشه های تولید شده با استفاده از آماره کاپا

سال

1731

1731

1715

ضریب کاپا

0/33

0/37

0/37

صحت کلی

%31/5

%11/3

%31/3

جدول  -2ارزیابی نتایج کاربری اراضی طبقهبندی شده

سال

1731

1731

1715

نوع کاربری

دقت کاربر

دقت تولیدکننده

خطای گماشته شده

خطای حذفشده

اراضی بایر

31/11

35/15

11/37

11/05

جنگل

11/3

11/7

0/17

0/1

اراضی مرتع

30/37

37/13

11/11

17/57

اراضی مسکونی

17/77

10/17

7/73

1/33

کشاورزی

17/35

31/50

7/15

13/50

اراضی بایر

31/17

15/01

10/03

1/17

جنگل

11

31/7

0/3

1/10

اراضی مرتع

30/11

35/11

11/51

11/33

اراضی مسکونی

13/57

11/17

1/11

3/03

کشاورزی

33/01

13/51

11/11

1/11

اراضی بایر

37/73

37/11

17/71

17/51

جنگل

11

11/11

0/1

0/33

اراضی مرتع

37/50

33/31

17/50

11/17

اراضی مسکونی

10

31/15

0/70

15/35

کشاورزی

31/51

10/37

13/13

1/13

صفحه 101

محیط زیست طبیعی ،منابع طبیعی ایران ،دوره  ،37شماره  ،1بهار 1711
جدول -3صحتسنجی نتایج در سناریوهای مختلف با استفاده از GEOMOD

مقادیر
سناریوی 7
0/111
0/511
0/137
0/131
1
0/133
0/131
0/137

سناریوی 1
0/115
0/751
0/137
0/135
1
0/171
0/131
0/113

سناریوی 1
0/171
0/731
0/317
0/111
1
0/117
0/31
0/331

پارامترهای
صحت سنجی
)N(n
)N(m), H(m
)M(m
)K(m), P(m
)P(p
Kno
Klocation
Kstandard

{) :N(nتطابق ناشی از شانس} : N(m){-تطابق بین نقشه واقعیت و نقشه مقایسه اصلاح شده در مناطقی که اصلاحات به طور تصادفی برای
پیکسلهای معیوب برای کل نقشه مقایسه انجام شده است} :H(m){-تطابق بین نقشه واقعیت و نقشه مقایسه اصلاح شده در مناطقی که
اصلاحات به طور تصادفی برای پیکسل های معیوب برای هر لایه یا کاربری نقشه مقایسه انجام شده است} :M(m){-تطالبق بین پیکسهایی می-
باشد که به صورت صحیح طبقهبندی شدهاندو عموما جهت ارزیابی بین نقشههای واقعیت و مقایسه استفاده میشود} :K(m){-تطابق بین نقشه
واقعیت و نقشه مقایسه اصلاح شده در مناطقی که اصلاحات به منظور یه حداکثر رساندن تطابق برای پیکسلهای معیوب برای هر لایه یا کاربری
نقشه مقابسه انجام شده است} :P(m){-تطابق بین نقشه واقعیت و نقشه مقایسه اصلاح شده در مناطقی که اصلاحات به منظور یه حداکثر رساندن
تطابق برای پیکسلهای معیوب برای کل نقشه مقابسه انجام شده است} :P(p){-تطابق کامل و عالی که نشان دهنده نقشه واقعیت و نقشه مقایسه
که به لحاظ مقدار و مکان دارای اطلاعات کاملا صحیح میباشد ،بنابریان این پارامتر همیشه برابر  1میباشد} :Kno{-تطابق کلی}:Klocation{-
تطابق ناشی از مکان بین دو کلاس در نقشههای واقعیت و مقایسه} :Kstandard{-تطابق ناشی از مقدار بین دو کلاس در نقشههای واقعیت و
مقایسه}

شکل  -4تغییرات خالص کاربریهای اراضی در سناریوی ( 3دوره واسنجی )1334-1331

صفحه 110

مدل سازی تغییرات کاربری اراضی با استفاده از شبکه ی عصبی...
سال 1101با استفاده از سناریوی  7و زنجیره مارکوف

 .4 -3مدلسازی پتانسیل انتقال

تهیه گردید .نتایج نشان داد کاربریها در منطقه مورد

مدلسازی پتانسیل انتقال با استفاده از پروسپترون

مطالعه دچار تغییرات نسبتاً چشمگیری شدهاند.

چندلایه شبکه عصبی مصنوعی انجام شد .سه عامل

مساحت هر کاربری در سالهای ،1731،1731

خطای آموزش خطای تست و خطای مرحله صحت

1715و1101درشکل 7نشان داده شده است .تغییرات

سنجی ،و برای ارزیابی مدلسازی پتانسیل انتقال تعیین

حاکی از آن است که ،طی سال 1101نسبت به

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

سال،1731مساحت اراضی کشاورزی و شهری به

را نشان داد بطوریکه عموما صحت مدل بین  71تا 33

ترتیب1011/13و 1/51کیلومترمربع افزایش و مساحت

درصداست.

اراضی مرتعی و جنگلی و اراضی آبی به ترتیب ،1000

 .5 -3پیشبینی تغییرات کاربری اراضی

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

در این مرحله احتمال انتقال به هر کاربری با استفاده از

(کوهها) بدون تغییر خواهند بود .تخریب اراضی جنگل و

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

مراتع بیشتر در راستای تبدیل این اراضی به اراضی

حداکثر احتمال انتقال مربوط به تبدیل اراضی مرتعی

کشاورزی ،اراضی مسکونی بوده است.

به اراضی کشاورزی میباشد .پس از تشکیل ماتریس
انتقال ،نقشه کاربری اراضی پیشبینیشده مربوط به

جدول  -4ارزیابی صحت شبکه عصبی مصنوعی

زیر مدل

خطای آموزش خطای تست خطای صحت سنجی

مرتع به کشاورزی

0/0011

0/0071

%33/1

جنگل به مرتع

0/015

0/013

%71/1

جنگل به کشاورزی

0/0011

0/0017

%37/1

مرتع به اراضی مسکونی

0/00757

0/00771

%35/31

آب به مرتع

0/017

0/011

%35/1

آب به کشاورزی

0/01

0/011

%71/7

جدول -1ماتریس احتمالات انتقال محاسبهشده با استفاده از زنجیره مارکوف برای سناریوی3

1715
1731

اراضی بایر

جنگل

مرتع

مسکونی

آب

کشاورزی

اراضی بایر

1

0

0

0

0

0

جنگل

0

0/351

0/111

0

0

0/01

مرتع

0

0

0/33

0/01

0

0/11

اراضی مسکونی

0

0

0

1

0

0

مخزن آبی

0

0

0/0017

0

11/33

0/0007

کشاورزی

0

0

0

0

0

1
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محیط زیست طبیعی ،منابع طبیعی ایران ،دوره  ،37شماره  ،1بهار 1711

شکل -1نقشه کاربری اراضی پیشبینیشده مربوط به سال ( 1443با استفاده از سناریو )3

شکل -6مساحت طبقات مختلف کاربری اراضی در سالهای مختلف

.4بحث و نتیجهگیری
در این پژوهش روند تغییرات کاربری اراضی طی 11
سال با استفاده از تصاویر سه سنجندهی ETM+ ، TM

و  OLIو با استفاده از روش حداکثر احتمال مورد
بررسی قرار گرفت .به منظور ارزیابی دقت نقشههای

کاربری به دست آمده از ضریب کاپا استفاده شد نتایج
نشان داد ،هر سه نقشه کاربری تهیه شده دارای دقت
بالایی بودهاند به طوری که در سال  1715مقدار آن
 0/37بوده است .بسیاری محققین از جمله
 Falahatkarو همکاران ( )1017و  Kavianو

صفحه 111

مدل سازی تغییرات کاربری اراضی با استفاده از شبکه ی عصبی...
همکاران ( )1013نیز صحت روش حداکثر احتمال را

 %3/77به  % 17/1رسیده است .اما مساحت اراضی

در تهیه نقشه کاربری تائید مینمایند .به عقیده

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

 Kavianو همکاران ( )1013هرقدر تعداد نمونههای

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

تعلیمی و بازدیدهای میدانی بیشتر باشد ،دقت

سال  1101کاهش سطح اراضی مرتعی و تبدیل آن ها

نقشههای تولید شده افزایش مییابد.تغییرات خالص

به اراضی کشاورزی جهت افزایش بهرهوری از اراضی،

کاربریهای اراضی در سناریوی  1731 ( 7تا )1715

اتفاق خواهد افتاد .سیر نزولی مساحت اراضی طبیعی و

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

افزایش اراضی کشاورزی در بسیاری از نقاط ایران

اراضی کشاورزی ،اراضی مسکونی ،اراضی بایر و مخازن

توسط  Nateghiو همکاران ()1017؛  Falahatkarو

آبی ،بیشترین افزایش مساحت مربوط به اراضی

همکاران ()1017؛  Kavianو همکاران ( )1013و

کشاورزی با  713/05کیلومتر مربع و بیشترین کاهش

 Ildermiو همکاران ( )1013گزارش شده است.

(530/75

گسترش اراضی فاقد پوشش گیاهی ،مسکونی و اراضی

کیلومترمربع) بوده است .تخریب اراضی مرتعی بیشتر

زراعی در منطقه مورد مطالعه سبب افزایش فشار بر

در راستای تبدیل این اراضی به اراضی کشاورزی و

اراضی طبیعی از قبیل ارضی جنگلی و مرتعی و شرایط

اراضی مسکونی بوده است .لذا توسعه اراضی کشاورزی

تخریب هرچه بیشتر آنها را فراهم میآورد .همچنین

طی  11سال میتواند به دلیل استفاده بیرویه و بدون

تغییرات فیزیکی در ساختار اکولوژیکی منطقهی مورد

برنامهریزی از اراضی مرتعی و تبدیل آنها به اراضی

مطالعه که در طی دورهی مورد مطالعه اتفاق افتاده

کشاورزی باشد .نتایج  Nateghiو همکاران ( )1017و

است میتواند اثرات مهمی را در عملکرد اکولوژیکی و به

 Kavianو همکاران ( )1013در سواحل قشم و

طور خاص در شرایط انرژی طبیعی و زنجیرهی غذایی

مازندران ،نشاندهنده سیر تغییرات گسترده اراضی از

منطقه و به طور مهمتر در تنوع زیستی منطقه داشته

مرتع و جنگل به اراضی کشاورزی و مسکونی است.

باشد .آنالیز کاربریهای اراضی و مدلسازی انتقال

افزایش جمعیت و به تبع آن نیاز به توسعه اراضی

آنها ،پارامترهای مهمی برای مطالعات اکولوژیکی،

مسکونی و کشاورزی و نیل به توسعه افسارگسیخته

زیست محیطی و اقتصادی-اجتماعی به منظور تعیین

بدون توجه به توسعه پایدار طی چهاردهه گذشته،

مؤلفههای اصلی ساختارهای اکولوژیکی و کاربری اراضی

صدمات جبران ناپذیری به اکوسیستم مراتع و جنگلها

و همچنین جهت دستیابی به پیچیدگیهای مکانی و

در ایران وارد نموده است.

دیگر ویژگیهای کاربری اراضی یک منطقه هستند.

نتایج حاصل از نقشه شبیهسازی شده کاربری  15سال

نتایج تحقیق حاضر ،میتواند اصول و پایهی گزینههای

آینده با استفاده از مدل  LCMنشان داد که در دورهی

مقایسهی سناریوهای کاربریهای مختلف را در دوره-

زمانی مورد مطالعه ( )1101 -1731مساحت اراضی

های مختلف را فراهم کندداده و دادههای کمی مناسبی

کشاورزی  101113کیلومتر مربع افزایش داشته و از

را از حدود گسترهی کاربریهای مختلف طی دورههای

مساحت مربوط به اراضی مرتعی

صفحه 117

1711  بهار،1  شماره،37  دوره، منابع طبیعی ایران،محیط زیست طبیعی
-طبیعی یک منطقه از پیششرطهای رسیدن به چشم

 حال و آینده را در اختیار متولیان امر،مختلف گذشته

اندازها و اسناد بالادستی از جمله طرح توسعهی پایدار

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

.میباشد
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