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Abstract 

Land use mapping and land use maps related to the prediction of spatial-temporal changes 

provide a major portion of the information required by urban planners and administrators to 

adopt correct measures and make principled decisions to achieve sustainable urban 

development. The purpose of this investigation was to examine land use and land cover 

changes in Yasuj city in the past and, consequently, to predict the spatial pattern of the land 

structure in the near future. In this study, the satellite object-based image analysis of the 

images taken by Landsat satellite in 1990, 2000, and 2018 was used to make a dynamic 

modeling of Yasuj lands use changes. Moreover, a combination of the Markov chain and 

automated cells were employed to predict land use changes. The results showed that during 

the period between 1991 and 2018, the area of pasturelands decreased by 7.18%, while the 

total area of residential areas increased by 2.02%. That is to say, the spread of Yasuj city 

has led to the increase in the residential and irrigated cultivation lands, while it has 

decreased pastures, forests, dryland cultivation areas, barren lands, and gardens. 

Furthermore, the development process of Yasuj city shows its tendency to physical-spatial 

expansion in all dimensions. Moreover, the land use map for the years 2030 and 2040 was 

predicted by the CA-Markov model. The results showed that during the period 2018-2040, 

pasturelands, dryland farming areas, and forests will decrease 1.08%, 1.03%, and 1.47%, 

respectively, residential areas will increase by 4.17%, and the waterbody will change a 

little. The results of the study show the high efficiency of the CA-Marcov model for 

monitoring the trend of changes, especially urban growth, for the coming years based on 

the pattern of changes in the past years. 
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زنجیرة روند تغییرات کاربری اراضی با استفاده از مدل  یبین پیش

 شهرستان یاسوج( :موردیمطالعة ) مارکوف
 2اصغر اردشیرپی علی ،1رود صیاد اصغری سراسکان

 اردبیل، ایران ،محقق اردبیلیدانشگاه  علوم انسانی، ادبیات وة دانشکد ،. دانشیار1

 ، اردبیل، ایرانی، دانشگاه محقق اردبیلیعلوم انساندانشکدة  ارشد، دانشجوی کارشناسی .2

 (01/04/1399تاریخ پذیرش: ـ  31/01/1399)تاریخ دریافت: 

 چکیده

ای از اطالمـات مـدرد نیـاز     بخـش مدـد    ةکنند تأمینمکانی کاربری اراضی ـ  ی تغییرات زمانیبین پیشهای  کاربری اراضی و نقشهنقشة 
هـد   . است پایدار شهریتدسعة اصدلی در جهت نیل به های  گیری ذ تدابیر صحیح و تصدیماتخازمینة ریزان و مدیران شهری در  برنامه

ـ  پـیش زمین در شهرستان یاسدج در گذشته و به تبـ  نن  و پدشش  یکاربر راتییتغ یبررس قیتحق نیاز ا ی الگـدی فاـایی سـارتار    بین
بـه   2018و  2000و  1991 هـای  سال ای تصاویر ماهدار  یگرا ء یبا استفاد  از پردازش ش ،. در این پژوهشبددنزدیک نیندة سرزمین در 

ـ  پـیش رددکـار بـرای   هـای   سـلدل  مارکد  ةزنجیرسازی دینامیک کاربری اراضی شهرستان یاسدج پردارته و از مدل تلفیقی  مدل ی بین
درصـد   18/7اراضـی مرتعـی   عت وسـ  2018 تا 1991 های زمانی بین سالفاصلة نشان داد در نتایج  .ات کاربری اراضی استفاد  شدتغییر

هـای   کـاربری  بامث شد سترش شهرستان یاسدج . بدین ترتیب که گافزایش یافته استدرصد  02/2و مساحت مناطق مسکدنی کاهش 
 .داشـته باشـد   رونـد کاهشـی   اتو باغـ  ،جنگل، کشت دیم، زمـین بـایر   مرت ،های  کاربری اراضی مسکدنی و کشت نبی روند افزایشی و

کـاربری اراضـی   نقشـة   نیزابعاد است. هدة فاایی شهرستان یاسدج در  ـ تدایل گسترش کالبدی ةدهند شهر نشانتدسعة  هدچنین روند
اراضـی   2040تـا   2018 های سال زمانیفاصلة در  . نتایج نشان دادشدی بین پیشمارکد  زنجیرة با مدل  2040و  2030های  برای سال

درصـد   17/4درصد کاهش مساحت و کـاربری منـاطق مسـکدنی     47/1و 63/1و  08/1زان و جنگلی به ترتیب به می کشت دیم و مرت 
در پـایش رونـد    مارکد  ةزنجیرباالی مدل تلفیقی کارنیی نتایج تحقیق حاکی از  .به مقدار ناچیز تغییر رداهد داشتنبی پهنة افزایش و 
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 لهئمسبیان مقدمه و 

لی   (. ع1: 1390 حسینی  و  نژاد )احدي اندتوسعهو  شگستر لحادر  نشتابا يشدر با شهرها وزهمرا

مسکن مورد نناز اقشار تأمنن شهري و عدم  شهري و برون درونهاي  مهاجرت شهرياراض   گسترش

طیوري هیه باعی     ؛ رخ داده اسی   شیهرها حاشین   در اراض   غالباًرویه  این رشد ب  مختلف اس  و

 اسی   شیهر شیده   ةپراهیید رشید نیاموزون و   و ، محنطی   تخریب اراض  هشاورزي، صدمات زیس 

روابی     مطالعی  اس  هه با دهنچنپ يیدیآفرها  شهر  کیزنف  توسع(. 28: 1388نژاد  حندريو  حمت ر)

 يادیی ز راتننی شیهرها بیا ت     کی یزنف  توسع .شود م   بررس  و انسان  کیزنوفنعوامل ب اننمتقابل م

و پوشش  يهاربر راتننت  (.He et al 2008: 44) يشهر  اراض يهاربر راتنناز جمله ت  همراه اس ؛

  اجتمیاع  و ياقتصیاد و   طنمح س یز يرهانمت   د هه برخنشو م  جادیا ددعمتهاي  با محرهه ننزم

 ای شیاسی  یادشده  هیترل يرهانمت  يرنگنو پ ي اتخاذبرا دیباها  محرهه نیا ،نیهیید. بیابرا م  را هیترل

خصوص در میاطق تح  میدیری     ، بهاراض يهاربر راتننت   یریدر مد یادشدههاي  محرهه. دنشو

اخنر زییر بیار ت ننیرات میمی  متعیدد      ده  را در چید زی به هار روند.باید  ، محنط زیس هاي  سازمان

 از ی انییاطالعییات ج راف  سییامانامییروزه سیییجش از دور و  .(Nguyen et al 2017: 110) انیید رفتییه

 مییاب  هیا   کنی تکی نیی ا .شیوند  م  محسوب  طنمح راتننت   برتر و هارآمد جه  بررسهاي  يفیاور

مییاب     یریمید  ننو همچیی   پوشش اراض و يربرها راتننت  يداده جه  مطالعات آشکارساز ن اول

اسیتماده    چگونگ يزیر برنامه و  اراض  یریبر مد ی بسزا رنهه تأث اند شیاخته شده رناخهاي  در دهه

بیا   ، اراضی  يهیاربر  راتننی ت  رونید  يساز مدلبیابراین  (.Rogan et al 2004: 318) اند داشتهها  از آن

 شده اسی   محققان مبدل  علم قاتنهه اس  هه به موضوع تحقد کیاز  شنب ،ياستماده از تکیولوژ

(Pontius et al 2006: 44). هنمن و  همن از  گاه آ ايبر ننز هییدآ اتت ننرسیازي     و میدل بنیی  پنش 

 یک از قب امر مییی زال اتپنشبنی  ت ننرو  زيسارشکاآ ،ینابیابر .دارد همن ا هییدآ حتمال ا اتت ننر

در حیییییییال  يهارهشودر  يیزر برنامه ونبد غلبو ا سری  اتبا ت ننر طق میادر  هیژوبه ،هوسنستما

اسیا   بیر   ،تجربی  هیاي   میدل   لنبیه وسی   تیوان  م  را   مکان  هاربري اراض بنی پنش .اس  ،توسعه

بر ایین   مؤثرمحدود عوامل ئ  ارا با ،اس   شدهنزدیک مشاهده گذشت  در  یاب  الگوي ت ننري هه برون

پوشیش و  سیازي ت ننیرات    متیوع  براي مدلهاي  روش .(Suriya et al 2012: 17) نشان داد ،ت ننرات
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زنجنیرة  توان به مدل مارهوف اشاره هرد. با استماده از میدل   م ها  از آن هه اراض  وجود دارد هاربري

 Guan) شیود  می   در آییده فراهمها    آنبنی پنشمختلف و امکان هاي  نسب  تبدیل هاربري ،1مارهوف

et al 2008: 460).  وشیش  پ  ت ننیرات هیاربري و   بنی پنش مارهوف ابزاري میاسب جه زنجنرة آنالنز

راحت  قابل توصینف نباشیید.    ازها بهاند اراض  اس  و زمان  هاربرد دارد هه ت ننرات موجود در چشم

 شده بیه مقیدار   زمان  دادهفاصل  در ها  مارهوف یک سري مقادیر تصادف  اس  هه احتمال آنزنجنرة 

تیوان منیزان    می     ت ننرات هاربري،بنی پنشبا (. Fan et al 2007: 1336) اعداد در گذشته بستگ  دارد

 Hathout) گسترش و تخریب میاب  را مشخص و این ت ننرات را در مسنرهاي میاسب هیدای  هیرد  

و ابیزار  شیهري  توسیع   ممند براي درک فراییید   يهه ابزار ،فضای هاي  از مدل ،بیابراین .(234 :2009

اطالعیات بیراي ارزییاب      ةهییید  ریزي شهري و فراهم مدیری  و برنامهو  گذاري همک  براي سناس 

 شیهري اسیتماده هیرد   توسیع   سازي فرایید  توان براي مدل م  شهري بر محن  زیس  هستیدتأثنرات 

(He et al 2008: 44.) مطالعیه  میورد هیاي   طی  سیال   ،در هاربري اراض  به عل  ت ننرات بسنار زیاد ،

ارائی   د و بیا  یی سیازي هی  ت ننرات آییده را مدل هه روند آن بودنداین پژوهش به دنبال  پژوهشگران در

رشد ناموزن شیهري   بنع  وتخریب بنشتر محن  زیس  طبه جلوگنري از پنشیهاد و ترسنم افق آییده 

در شهرسیتان  زمینن  و پوشش  يهاربر راتننت   بررس پژوهش نیاز اپژوهشگران هدف  .همک هیید

با  2040تا  2030هاي  سالدر   الگوي فضای  ساختار سرزمنن بنی پنشیاسوج در گذشته و به تب  آن 

ریزي شهري بر اسا  رونید ت ننیرات    براي دستناب  به امکان برنامه مارهوفزنجیره   استماده از مدل 

ات هیاربري اراضی     ننیر ت: پاسخ داده شیود   های به پرسش شدحاضر سع  در پژوهش  .بود هاربري

ییک از   هیدام  2040سیال  در  ؟چگونه بوده اسی   2018 تا 1991 زمان  هاي شهرستان یاسوج در بازه

 ؟بنشترین منزان ت ننرات را خواهد داش ها  هاربري

 مبانی نظری
 تحقیقپیشینة 

ه بی  . امیا، انید  هاي مختلم  توسعه پندا هیرده  بنی  ت ننرات هاربري اراض  مدل جه  مطالعه و پنش

بییدي و   نگري، انتخاب الگیوریتم میاسیب طبقیه    ها در نوع آییده دلنل ماهن  و عملکرد متماوت آن

                                                                                                                                                       
1. CA-Marcov 
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هیاربري    سازي نقشی  هاي رایج جه  مدل بنی  هاربري اراض  دشوار اس . یک  از مدل مدل پنش

 یید یافر کیی مارهوف به صورت  ةرنمدل زنج .مارهوف اس  ةاراض  مدل سلول خودهار و زنجنر

  آن بستگ  قبل  نبه وضع تیها کسلنپ کی ةیدیآ  تصادف  نهه در آن وضع هید م  عمل  تصادف

احتمیال را   اس  هیه  سیماتر کیآن  منمستق  جننت ،نیبیابرا .شود م   ینب شندارد و بر اسا  آن پ

مدل  1950سال مشکل در  نیرف  ا يبرا .شود  نم منآن ترس يبرا يواحد  و نقش هید  م  ینب شنپ

 شییهاد نمیارهوف پ  ةرنبه مدل زنج  مکان  اضافه هردن مشخص يبرا را جان وان ننومنخودهار  ةزنجنر

 (.(Guan et al 2011هرد 

 رکادخو یهالسلوو  فکورما ةنجیرز لمد

 ض  باي ارابررپوشش هاات ت ننرزي سالجه  مد معتبري هااز روشیک  ف هورماة نجنرز

ي بررضعن  هاوس  هه این ف اهورما ةنجنرزل ساس  مدض افر س .اند فعل  ده از روستماا

 د.هر تعریف (tتوان یک تاب  از هاربري حال حاضر ) م  را (t+1) هییددر آض  ارا

(1)  
( 1) ( )t xtx f   

 1  در رابط
( 1)tx 

هیاربري زمینن در    ةدهیید  شانن xو  t+1هاربري اراض  در زمان  ةدهید نشان 

ات ریییت ننزي سالمدف در هورما ةنجنرزل مداختار (. سییHouet et al 2006: 44سیی  )ا tزمییان 

1M ( بییا ابعییادNي اراضیی  شییامل یییک بییردار )بررایییه  (M تعییداد هییال   ةدهییید نشییان

M ییک میاتریس   و ،توزی  هیاربري حاضیر   ةهیید هه توصنف ،س (ها هاربري M   احتمیاالت

 محاسیبه  2بیا رابطی    . احتمیال انتقیال   اسی   j و،iبنن یک جم  از هال  هیاربري   (P)انتقال 

 شود. م 

(2)  1 1m

j pij      1,2,3...i m  

دهید. ایین میاتریس     می   هاربري دیگر را توضنحه یب ایهيبررایهاز  یک هر لنتقاا لحتماا ماتریس

 ب یی نس يایخط يمبیا بر هه س ا ض ارا يبررایه ينقشهها مان ز يسر تطابقاز  حاصل ولجدنتنج  

از  هیی ه ،یروایتص ینا. هید م  دایییجا لایحتما ویریتص دییچی فهورایم ةرینجنز.  یسا هدیش حالیصا

ش یی پوش عویی ن هر هییید هیه   را بنان می   لحتماااین  ،اند ه دس  آمدهیافته ب لاینتقا اح یمس اتریسیم
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ه یی ه  یی سا ینا فهورما ةنجنرز صل ا . مشخص دوییش ادییپن هدییییدر آ  ییموقعن رییهدر  ننییمز

. نم هید دیجاا فنای اج ردرک  هنچت دیگییر، رایییعب به گنییرد. نمیی  نظررا در  اتت ننر مکان  موقعن 

 خصییی مش اترییی ن ت ننیی یا ان یی مک  یی یزتوو  دیی هرخ د يبررایی ه هر ايبر دارد لایحتما اتت ننر

 به شود.نم  دیتولن ان یمک  یمؤلم نچیه فهورما ةنجنرز زيسا ل  مدیییجوخردر  ،یناابرییبی . ییننس

 شیود  می   خودهار استمادههاي  سلولشبک  مکان  به مدل از ر یعیص دنریه افهیضا  یجه ،لنلد همنن

(Soe & le 2006: 392). انتقیال    ییی باتواز  دهستماا با رهادخو يهالسلوسازي  الگوي میاسب در مدل، 

و  محمیدي  علی  )شیود   یم تعننن لسلو بنن متقابل ب و روا همسایگ  ،ها سلول  و وضعن  آنشبک  

 سازي روند ت ننرات پوشش اراض  مطالعات مختلم  انجام گرفتیه  مدل به میظور (.92: 1388همکاران 

جییوب  حومی    در مننز پوششو  ض ارا يبررها اتت ننر (88: 2010حمیدي و همکیارانش )  . ماس 

و هارای  این میدل را بیراي شیرای      ندسازي هرد غرب تهران را با استماده از مدل سلول خودهار شبنه

اي  میطقیه ط  مطالعات  در  (331: 2012و همکیارانش )  1پنکر .ندمورد مطالعه میاسب ارزیاب  هردمیطق  

، ت ننیرات هیاربري اراضی  را    میارهوف زنجنرة با استماده از مدل  واق  در جیوب اسپاننا، ،شده ماظ ح

حاه  از افزایش هاربري هشیاورزي و مسیکون  در میطقیه بیود.      این پژوهش نتایج. ندسازي هرد مدل

مدل  مارهوف وو زنجنرة  رگرسنون لجستنک هاي با ادغام روش(، 271: 2013و همکارانش ) ارسیجان 

نقشی   در نهایی ،   تهیران پرداختیید.  میطقی   شیهري در  توسع    نقش سازي به شبنهها،  سلولهاي  ماشنن

سیازي   شیبنه  ةنشان دادند هیه در ایین دور   سازي هردند و شبنه 2026و  2016دورة را براي دو  هاربري

( 89: 2015و همکیارانش )  رمضرنن  .شیهري در ایین میطقیه رخ خواهید داد    توسع  موج جدیدي از 

در شیهر   میارهوف  ـCAاي  با استماده از مدل زنجنره 1404  ننرات هاربري و پوشش اراض  را در افقت

و  معبردی . هیاهش سیطح مراتی  و اراضی  هشیاورزي بیود       ةدهید . نتایج نشانهردنداسمراین بررس  

میارهوف  زنجنیرة  خودهیار  هیاي   مارهوف و سلولزنجنرة استماده از مدل  ( با223: 2016همکارانش )

بیراي ایین   هیا   آن. هردندمنانه را تحلنل هاي  سازي گسترش شهري شهر ت ننرات هاربري اراض  و شبنه

. نتایج حاه  از افزایش میاطق شهري و هاهش اراض  هشاورزي و هردندتحلنل شهر خوي را انتخاب 

مارهوف در زنجنرة و خودهار هاي    سلولبنمدل ترهاز ( Iqbal et al 2016: 8) .بود 1400 باغ  در سال

                                                                                                                                                       
1. Piquer 
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شیهر  شیهري  میطقی   ر   داراض يهاربر راتننو روند ت  هردند هشور بیگالدش استمادهدر  2016 سال

قیرار   مردری مانععر  TM 1لیدسی   میاهواره  هاي با داده 2011 تا 1998 هاي لسا بنن در را چنتاگونگ

و ها  نقشه  سیمقاو از دور با همک سیجش ها  بیدي آن پس از پردازش و تصحنح تصاویر و طبقه دادند.

 رنندستخوش ت  نظرمیطق  مورد درصد از مساح   27 نشان داد جیدر دستر  نتا  میقدهاي  پژوهش

و مدیری  پاییدارتر   ریزي بهتر براي برنامه RS و GIS ي از فیاوريرنگ بهره با شده اس  و پژوهشگران

(، با استماده از تلمنق میدل  154: 2018انش )و همکار 2ریمال هردند.تاهنداز میاطق شهري میدي  در بهره

 هاتماندو در هشیور نپیال  میطق  شهري در توسع  سازي روند  به مدل شبک  خودهار و زنجنرة مارهوف،

اطالعات ت ننیرات   وتحلنل بهتر به میظور تجزیهو در این مطالعه تصاویر لیدس  استماده شد  پرداختید.

تا  2000، 2000 تا 1996 ،1996 تا 1992 ،1992 تا 1998) ن زمادورة هاربري و پوشش زمنن به هم  

بییدي بیا    در این مطالعیه طبقیه   بیدي شد. ( طبقه2016تا  2013 ،2013 تا 2008 ،2008تا  2004، 2004

هه  ،سازي هنبریدي گنري از مدل شبنه انجام شد و با بهره( SVM) استماده از روش ماشنن بردار پشتنبان

هاربري شهر در توسع  مارهوف به دس  آمده اس ، گسترش و زنجنرة ودهار و خشبک  از تلمنق مدل 

شیهر از ت ننیر هیاربري      رویی  بی   گسیترش  ةدهیید  شد. نتایج نشیان بنی   پنش 2030و  2024هاي  سال

و همکیارانش   3تیراول  درصد. 15/9سالنان  منانگنن رشد بود با هشاورزي به هاربري شهري هاي  زمنن

اطالعات ج رافنای  سامان  مارهوف در زنجنرة خودهار و شبک  ماده از تلمنق دو مدل ا است(، ب2: 2018)

(GIS) و سیجش از دور (RS)، سازي روند ت ننرات هاربري در پایتخ  هشور  وتحلنل و شبنه به تجزیه

بیا   اسیتماده شید.   2018و  2000 و 1998هیاي   لیدسی  سیال  هاي  گنیه پرداختید. در این مطالعه از داده

اسیا  میدل    بیر  2016ت ننر هاربري سال نقش   2000 تا 1986 هاي ت ننر هاربري سالنقش  ستماده از ا

پوشیش  نقشی   سیازي بیا    شبنهنتنج   سازي شد. به میظور اعتبارسیج  مارهوف شبنه زنجنرة مارهوف و

را منیان  استماده شد هه توافق فراوان   (ROC)عامل نسب  مشخص  از  2016زمنن و ت ننر هاربري سال 

 2025ت ننیرات هیاربري و پوشیش زمینن بیراي سیال       نقشی    بر همنن اسا ، دهد. م  دو نقشه نشان

 35درصد و هاهش پوشیش گنیاه  از    59درصد به  49نتایج افزایش هاربري شهري از    شد.بنی پنش

                                                                                                                                                       
1. LANDSAT 
2. Rimal 
3. Traver 
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بیراي   ایین مطالعیه مبییای  را    گنري این پژوهشیگران،  اسا  نتنجه بر داد. درصد را نشان 32به درصد 

بیه  ( 2019: 2019و همکیارانش )  Munthali هیید.  می   شهري فراهممیطق  ارزیاب  پایداري و مدیری  

در ایین   .یدسلول خودهار مارهوف پرداختشبک  ماالوي با استماده از زي پوشش هاربري اراض  سا مدل

میطقی     تالش هردند ت ننیرات هیاربري اراضی    Gisبا ترهنب دانش سیجش از دور و محققان پژوهش 

اي تولند شد  زیاب  دق  نقشهرو براي ا هییدبررس   2035تا  2025زمان  هاي  مورد مطالعه را براي بازه

و  آبی  هیاي   پهییه هیاي   استماده هردند. نتایج این تحقنق نشان داد هاربري پاضریب هاو  صح  هل  از

هشاورزي و هاي  قابل زمننو در م خواهید داش ساخ  افزایش مساح   بایر و میاطق انسانهاي  زمنن

نشترین منزان ت ننر براي میاطق جیگلی  بیه   ب و همچینن خواهید بود با هاهش مساح  مواجهها  جیگل

( به بررس  ت ننرات هاربري اراض  و 84 :1397)ابراهنم  و  هنان  سلم  .درصد خواهد بود 64 مقدار

 1395د پرداختید. نتایج نشان داد در سیال  هار در شهرستان شهرهردآن با استماده از سلول خو  بنی پنش

 منزان ت ننرات اراضی  بیراي  و  اس افزایش یافته  1382 درصد نسب  به سال 13 شهري منزان اراض 

 .اس درصد  01/6 دل باارشد اراض  شهري مع ةدهید ( نشان1405) سال آت  10

 مواد و روش

 مورد استفادههای  داده

هاوشی  و   پژوهی   آیییده  اس  و از نظر ماهن  به دلنل نگیرش  تحقنق حاضر از لحاظ هدف هاربردي

اصیل  اسییادي و    ةمورد نناز با استماده از دو شینو بر مطالعات مندان  اس . اطالعات تأهند اهتشاف  با 

 لیدسی    . در روش اسیادي تالش شده اس  هه میاب  معتبر علم ، تصاویر ماهوارهبه دس  آمدمندان  

اسیتماده   حاصله نتایج دق  و در نوع مطالعات مندان  براي رسندن به OLI و +TM،ETMهاي  سیجیده

حاضر براي شیاسیای  میطقیه و    در پژوهش .بودهنم   ی  شده اس . رویکرد غالب بر این پژوهش همّ

)میاه   2018و  2000و  1991 هیاي  مربوط به سیال  ماهوارة لیدس هاربري اراض  از تصاویر تهن  نقش  

و به میظور  3.5ENVI افزارهاي ها از نرم وتحلنل داده . جه  پردازش تصاویر و تجزیه( استماده شداوت

 افیزار  . از نیرم شید اسیتماده   .10.3ArcMap افیزار  شده بر تصاویر از نیرم  اخذ خروج  از پردازش انجام

64eCognition Developer افیزار  بیدي ش ءگرا و از نیرم  راي طبقهب Edrisi selva   سیازي و  بیراي میدل 

ترین همسایه استماده  از روش نزدیک گراء ش بیدي  براي طبقه ،بنی  ت ننرات استماده شد. در نهای  پنش
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بییدي   بیدي از دق  هل  و ضریب هاپا جه  بررسی  صیح  طبقیه    ارزیاب  نتایج طبقهبه میظور شد. 

انید ننیز    ي نشدهبید های  هه درس  طبقه ضریب هاپا پنکسلمحاسب  (. در 1)جدول  ها استماده شد نقشه

و  2030هاي  سازي ت ننرات براي سال بنی  و شبنه پنشو  ت ننراتجه  محاسب  شوند.  دخال  داده م 

هاي مختلف هاربري  از مدل سلول خودهار مارهوف استماده شد. به میظور تعننن ت ننرات هال  2040

 بییدي در سیال   طبقه  بر نتنجبه طور جداگانه  1991آمده در سال  دس  هاي به اراض  هر یک از هال 

ها به صورت نمودار و جدول  از هال یک قرار داده شدند و سپس درصد ت ننرات مساح  هر  2000

 .داده شده اس  نمایش 2 شکلدر پژوهش دادن ترتنب مراحل انجام . ترسنم شد

 مورد مطالعهمحدودة معرفی 

در جییوب  ، بویراحمید  و ههگنلویه ناستا مرهز ،یاسوج شهرستان مطالعهج رافنای  مورد محدودة 

 .یاسوج در شرق و شمال شرق  استان ههگنلویه و بویراحمد قیرار دارد  . شهرستانبودغرب هشور 

از سیطح   يمتیر  1870متعدد در ارتماع  يها قلل دنا و تپه  دامیبشار و در   رودخاندر هیار  اسوجی

و  درجه 30طول ج رافنای  و دقنق   41درجه و  51 ج رافنای  در مختصات ؛اس   قرار گرفته ایدر

از شمال با استان چهارمحیال و بختنیار ، از جییوب بیا      شهرستان این عرض ج رافنای .دقنق   50

و از غرب بیا اسیتان خوزسیتان     ،ها  اصمهان و فار  ها  فار  و بوشهر، از شرق با استان استان

آن لنشیتر بیا     ناحنی تیرین   استان و پس  ط نق بلیدترین ،متر 4409با ارتماع  ،دنا  قلهمسایه اس . 

 دهد. م  مورد مطالعه را نشانمحدودة  1. شکل س متر از سطح دریا 500ارتماع 

 
 مورد مطالعه ةمنطقموقعیت  .1شکل 
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 شروند کلی پژوه .2 شکل

 تحقیق و ابزار روش

در این  شده ستماده. تصاویر اشداتمسمري و رادیومتریک بررس  و  تصاویر از نظر وجود خطاي هیدس 

. تصیحنح  نناز نبوددریاف  شد و به همنن دلنل به تصحنح هیدس   L1Tپژوهش در سطح تصحنحات 

یک  انجام شد.  ENVI افزار در نرم FLAASHرادیومتریک و اتمسمریک این تصاویر از طریق الگوریتم 

تصویر اس  هیه امکیان    بیدي پرهاربرد استخراج اطالعات از تصاویر سیجش از دور طبقههاي  از روش

 براي هاربران فیراهم  ی را پوشش هاربري اراض  و ت ننراتهاي  مانید نقشه ی استخراج اطالعات مختلف

پوشیش  هیاي   اسی  هیه هیال    فراییدي گرا ء ش بیدي  (. طبقه42: 1393 همکاران)شجائنان و  هید م 

 يبیرا  شیده   اسیتماده  تمیلگیور ا .(Blaschke 2009: 15) دهید  می   تصیویري ارتبیاط   يشناااراض  را به 

 تم،یالگیور  ینا با يبید طبقه یدیاس . در فرا هیهمسا ینتر کیدزن الگوریتم ءگرا روش ش در يبید طبقه

 يبیید  روش طبقیه  ین، در اینبیابرا .دنشو م  نسب  داده مختلفهاي  بر اسا  وزن به هال ها  کسلنپ

متیاسب  ياسا  میطق فاز ار اس  و برهر هال  برخورد يبرا  یدرجه عضو کیمخلوط از  کسلنپ

(. 76: 1388 همکارانزاده و  )فنض  شود م  يبید هال  خاص طبقهدر یک   یعضو  درج ینشترنبا ب

تعلنم  به عییوان  هاي  گرا و پنکسل پایه( انتخاب یک رشته از نمونهء بیدي )ش  براي هر دو روش طبقه

از هیای    نمونیه  ،بییابراین . (Dehvari et al 2009: 92اسی  ) الگوي مشخصات طنم  طبقات ضیروري  

هر طبقیه در میطقیه و بیر اسیا  اطالعیات      پراهیدگ  طبقات به تعداد میاسب و متیاسب با فراوان  و 
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پالت واقعن  زمنیی  قیرار داشیتید تیا در     محدودة همگ  خارج از ها  مندان  انتخاب شدند. این نمونه

بانیدهاي طنمی    همی   تعلنمی  در  هیاي   ش طنم  نمونیه ارزیاب  صح  وارد نشوند. نمودار توزی  ارز

 (.155: 1382)شتاب  جویباري  برخوردار بودندبررس  شد هه از توزی  نرمال 

 یبند دقت طبقه یابیارز

بییدي بیا واقعنی       طبقهمقایس  نتنج  مهم و هل  براي   بیدي موضوع دق  طبقه ارزیاب  صح  و

ترین پارامترهاي برآورد دق  شامل دقی  هیل،    معمول  .(MatinFar et al 2007: 452) زمنی  اس 

نسیب     صیح  هلی  . (Arki et al 2011: 431سی  ) و ضیریب هاپا  ،دق  تولندهییده، دق  هیاربر 

 :Rasouli 2008) شیده اسی    بییدي  هاي طبقه شده بر تعداد هل پنکسل بیدي طبقه هاي درس  پنکسل

 .(Alavi Panah et al 2003: 478) شود م حاصل  3رابط  هه از  (447

(3) 
 

1
ii

OA P
N

 
 

 و ،هاي آموزش  تعداد هل پنکسل Nدق  هل، OA ،3رابط  در 
iP     جم  عیاصر قطیر اصیل

. در بسناري از تحقنقات در هیار شاخص صیح  هیل از ضیریب هاپیا اسیتماده      س ماتریس خطا

و شیود   م بیدي استماده  در طبقه ، هاي نادرس به دلنل توجه به تعداد پنکسل ،. ضریب هاپاشود م 

 .(Boniad et al 2008: 430) شود محاسبه م  4رابط  با استماده از 

(4) 
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آل بیراي   توافیق میورد انتظیار اسی . حالی  اییده       cpشده و درست  مشاهده ip ،2رابط  در 

و اگیر   بیوده  بیدي هامالً تصیادف   باشد، طبقه 0چه این مقدار برابر و چیاناس   1ضریب هاپا عدد 

 بیدي اس . خطا در طبقهدهیدة  نشان، آیدمقدار میم  به دس  

 شده بندی تصاویر طبقه یدقت کلی و ضریب کاپا. 1جدول 

)واحد درصد( ضریب کاپا )واحد درصد( دقت کلی  ای تصاویر ماهواره   

 1991 سال TM لیدس  96/89 0/93

 2000 سال +ETM لیدس  94/05 0/91

 2018سال  OIL لیدس  93/66 0/90
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 مارکوفزنجیرة تلفیق مدل مارکوف و 

 توصنف هه س ا جای  در ض ارا يبررها اتت ننر زيسالمد ايبر میاسب اربزا یک فهورما ةنجنرز

 بررا  سنستم یک ةییدآ ضعن و فهورما ةنجنرز. باشد مشکل مننزسر يسنما يییدهاافر و اتت ننر

 شامل فهورما لمد .(Salmanmahini et al 2012: 596) هیید  می   سیازي  میدل  آن قبل  ضعن و  ساا

اي  اگر مجموعه رت دیگر،به عبااس .  x و 3x و 2x و 1x ف دتصا يمت نرهااز  ل امتواي  هنجنرز

را به صورت  از حاالت 1 2 3, , ,..., rs s s s s ،داشته باشنم ijp
 

 شود. م  محاسبه 3با رابط  

(5)  ( )
r

n

ij jk jkp p p  

) 5ة بطدر را )n

ijp از حال   احتمال رفتنi حال   بهj  را پس ازn   دهید  می   گیام نشیان 

(Soroudi et al 2013: 118) .از  صییحبت  هنچ هه س ا ینا فهورما ةنجنرزدر  ساس ا موضییوع

از  یک هر ايبر س ا ممکن لنتقاا تحتماالا، یگرد رتعبا به اس . هنشد زيسالمد مکان  عیصر

 تطبقااز  ییییییییک هر اتت ننر مکان  ی زتو از طالعات ا هنچ ،ماا ؛باشد همدآ س د به هايبررها

 دهستماا رهادخو يهالسلواز  لمد به مکان  عیصر دنهر ضافها ايبر. اردند دجوآن و در يبررها

میارهوف و تخصینص   زنجنیرة   و خودهیار هیاي   تلمنقی  از سیلول   زنجنره میارهوف مدل  .دم شو

 (.Zare Garizi et al 2012: 281) اس  (1MOLA) اراض  ةچیدمیظور

 پژوهشهای  یافته

شود ت ننیرات   م  مشاهده 2آمده از منزان مساح  جدول  دس  و نتایج به 4 و 3هاي  با توجه به نقشه

رشید شیهري در شهرسیتان     نماییانگر  2018و  2000و  1991هیاي   در پوشش هاربري زمنن در سال

پوشیش/ هیاربري زمینن    هاي  جیگل هال  مرت  وو  بایردهد زمنن  م  نشان 2 . جدولاس یاسوج 

 3841/66هاربري زمنن بیایر از   2018 تا 1991هاي  سالفاصل  اند. در  همورد مطالعه بودمیطق  در  بایر

هیه   افیزایش یافتیه و ایین بیدان معیاسی       هکتیار  8484/75بیه   2018و در سال  هکتار 2846/72به 

درصد افزایش هاربري زمنن بایر مواجه بوده اس  هه  48/4با ساله  27دورة شهرستان یاسوج در این 

محیدودة  ساز میاطق مسکون  در و دلنل آن از بنن رفتن اراض  جیگل  و مرت  و افزایش منزان ساخ 

                                                                                                                                                       
1. Multi Objective Land Allocation 
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 و 0950/59اراضی  مرتی  و جیگیل بیه ترتنیب از       زمیان  دورة در این  ،. همچینناس  مورد مطالعه

هکتیار   1883/55 و 5713/47 بیه  2018 و در سیال هکتیار   4571/56و  1183/54هکتار به  4319/58

سیاله رخ داده اسی .    27دورة سیازهای  اسی  هیه در ایین     و سیاخ  هه به دلنل ؛ یافته اس  هاهش

محیدودة  توان ناشی  از گسیترش اراضی  مسیکون  در      م  گرفته را صورتهاي  بنشتر تبدیل ،بیابراین

قابیل   ت ننیرات 4  و 3هیاي   شیده در شیکل   بیدي یر طبقهبا دق  در تصاو .جیگل و اراض  بایر دانس 

تیوان افیزایش    می   را هیاي میورد بررسی     سالاراض  مسکون  در   روی ب  . عل  رشداس مشاهده 

 دانسی   ،براي اشت ال در بخش غنر هشاورزي ،و مهاجرت ساهیان روستاهاي اطرف به شهرجمعن  

رشید   روبیه  ياخنیر رونید  هاي  در سالو  شدهر میج شهرحوم  در  غنر قانون  هاي سازو ساخ هه به 

حاصیل   جینتیا  اس .بوده مورد مطالعه محدودة این رشد بنشتر در جه  جیوب و شرق اس . داشته 

میطقیه  هیاي   در جیگییل   ادام  روند هاهشیی  انگرنگرفته ب صورتها  يهاربر راتننروند ت   از بررس

هیه  این احتمال وجیود دارد   سازد. م  یدانرا دوچ انو اح  حماظتهاي  طرح يضرورت اجرا ههاس  

 شده در آییده به میاطق مسکون  تبدیل شوند.  بایر و اراض  جیگل  تخریبها  زمنن

 (2018و  2000و  1991) مطالعهدورة مساحت و درصد طبقات کاربری اراضی در طول سه  .2جدول 

 ها سال 1991 2000 2018

)هکتار( مساحت درصد )هکتار( مساحت درصد  )هکتار( مساحت درصد  ها کاربری   

49/4  6601/13  34/3  0393/7  29/2  8227/4  مسکون  

42/2  0934/5  89/2  0967/6  94/2  1988/6  هوهستان 

71/1  4106/1  81/2  9138/5  69/2  6658/5  هش  دیم 

16/3  6501/6  40/1  965/2  57/2  4161/5  هش  آب  

59/0  2515/1  48/0  9489/0  67/0  3134/1 آب   پهی   

04/36  8484/75  35/34  2846/72  56/31  3841/66  زمنن بایر 

77/1  7414/3  18/2  597/4  39/1  9267/2  باغ 

22/26  1883/55  83/26  4571/56  10/28  4319/58  جیگل 

60/21  5713/47  71/25  1138/54  78/28  0950/59  مرت  
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 (چپ سمت) 2000 ( و سالراستسمت ) 1991 کاربری اراضی سالنقشة  .3 شکل

 
 2018 کاربری اراضی سالنقشة  .4 شکل

 ی تغییرات کاربری اراضیبین پیش

و مسیاح   افیزایش   و هیدام هیال    هساله ت ننرات میطقه چگونه بود 27دورة براي درک اییکه ط  

و هیا   این نقشهمقایس  با  و شده استماده شد بیدي طبقههاي  از نقشه داشتههاهش مساح  هال  هدام 

نقشی   . بیا اسیتماده از   شید نقشه و درصد ت ننرات هر هاربري مشخص و محاسبه آمده  دس  جدول به
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هر هیال  پوشیش زمینن     شده براي هر دوره، درصد مساح  و محن  پوشش و هاربري اراض  تهنه

میورد مطالعیه بیراي آگیاه  از منیزان      میطق  طور درصد هر هاربري نسب  به هل  محاسبه شد. همنن

روند ت ننیرات درصید و مسیاح      2 جدولبعدي به دس  آمد. هاي  ه در دورهپنوست وقوع ت ننرات به

سیؤال  با توجه بیه   ،حاضر تحقنقدر  .دهد م  را نشان 2018تا  1991هاي  هر هاربري اراض  در دوره

 04/36برابیر بیا    2018 درصید و در سیال   56/31 برابر بیا  1991در سال  هاربري زمنن بایر ،پژوهش

ض  مسیکون   اار ،همچینن .اس  زمنن بایردرصدي اراض   48/4 افزایش ةهیدد هه نشانبوده درصد 

افیزایش   ةدهید هه نشان بوده درصد 49/4برابر با  2018 درصد و در سال 29/2 با برابر 1991در سال 

به ترتنب  2018 اراض  مرتع  و جیگل  در سال ،در مقابل ساخ  اس . درصدي اراض  انسان 02/2

 بنی  پنش رمیظو به انید.  هاز دسی  داد  1991مساح  خود را نسب  بیه سیال   از  درصد 88/1 و 18/7

یافتیه و تصیاویر    از جدول مساح  انتقال، مارهوفزنجنرة از مدل  دهستماابا  ،ض ارا يبررها اتت ننر

هیاربري  نقشی   تیوان بیا    می   سازي را هاربري اراض  حاصل از مدلنقش  احتمال شرط  استماده شد. 

مرجی ، مقایسیه هیرد.    نقشی   بیه عییوان   ، 2018 لیدس  سیال ماهوارة آمده از تصاویر  دس  اراض  به

هیاربري اراضی     نقشی  و  سیازي  آمیده از میدل   دس  بهنقش  ضریب هاپاي حاصل از ماتریس خطاي 

ایجیاد سییاریوي   جه  درصد به دس  آمد.  93/0برابر با  2018 الویر لیدس  سصاآمده از ت دس  به

 هیاي  دوم مدل مارهوف بیر نقشیه  دورة داده در  از ت ننرات رخ 2040و  2030هاي    براي سالبنی پنش

و  یافته اجرا شد. در ادامه با استماده از ماتریس مساح  انتقال 2018و  2000هاي  سال هاربري اراض 

میدل  آمیده،   دسی   تصاویر شرط  به زنجنره مارهوف  مدل بنی پنشبه میظور  ،تصاویر احتمال شرط 

نقشی   احتمیال ت ننیر هیاربري بیراي      3اجرا شد. جدول  2040و  2030هاربري اراض  سال  ت ننرات

 را نشیان  2040  سیال  بنیی  پینش نقشی   احتمال ت ننر هیاربري بیراي    4و جدول  2030  سال بنی پنش

بیه ترتنیب بیه     آب  به جیگلپهی  اسا  احتمال انتقال هاربري هش  آب  به جیگل و این  بر .دهد م 

بنشیترین   2040باالترین ارزش را دارد و براي سیال   2030درصد براي سال  0326/0و  0290/0منزان

آبی  بیه   پهیی   و  ،آبی  پهیی    جیگل بیه  ،آب پهی  تبدیل هاربري هش  آب  به ها  احتمال انتقال هاربري

از سوي دیگیر   .را داردش باالترین ارزدرصد  0480/0و  ،0493/0، 0245/0ترتنب به منزان  جیگل به

 همترین ارزش را دارد. زیادي ننز وجود دارد هه با صمر درصد احتمال انتقالهاي  اربريه
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 مارکوف زنجیرهبه روش  2030 سال یبین پیشها برای  ماتریس احتمالی تبدیل کاربری. 3جدول 

آبی ةپهن  باغ جنگل مرتع 
زمین 

 بایر

کشت 

 دیم

کشت 

 آبی
 مسکونی

مناطق 

 کوهستانی
ها کاربری  

0023/0  0/0001 0/0040 0 0 0/0002 0001/0  هوهستان  0/0058 0.0002 
0024/0  0/0005 0/0035 0 0/0019 0/0026 0024/0  0063/0  مسکون  0/0004 

0158/0  0/0012 0/0204 0/0034 0/0014 0/0017 1144/0  هش  آب  0/0003 0/0006 
0005/0  0/0001 0/0002 0 0/0004 0/0065 0044/0  0004/0  هش  دیم 0/0001 
0016/0  0/0001 0/0023 0 0/0091 0/0020 0007/0  زمنن بایر 0/0001 0/0008 
0033/0  0 0/0002 0/0116 0 0 0021/0  باغ 0/0002 0/0001 

0326/0  0/0002 0/0855 0/0005 0/0018 0/0011 0290/0  جیگل 0/0010 0/0020 

0006/0  0/0009 0/0001 0 0 0/0001 0007/0  مرت  0/0001 0/0001 
1292/0  0/0005 0/0502 0/0020 0/0015 0/0014 0151/0 آب   پهی 0/0007 0/0031   

 مارکوف زنجیره به روش 2030 سال یبین پیشها برای  ماتریس احتمالی تبدیل کاربری. 4جدول 

 ةپهن

 آبی
 باغ جنگل مرتع

زمین 

 بایر

کشت 

 دیم

کشت 

 آبی
 مسکونی

مناطق 

 کوهستانی
ها کاربری  

0014/0  0001/0  0022/0  0 0 0 0005/0  0004/0  0060/0  هوهستان  

0077/0  0003/0  0074/0  0001/0  0055/0  0018/01  0023/0  0118/0  0006/0  مسکون  

0133/0  0007/0  0267/0  0025/0  0001/0  0004/0  1093/0  0012/0  0004/0  
هش  

 آب 

0.0026 0002/0  0027/0  0 0039/0  0058/0  0013/0  0025/0  0001/0  
هش  

 دیم

0001/0  0001/0  0001/0  0 0035/0  0001/0  0002/0  0001/0  0001/0  زمنن بایر 

0013/0  0001/0  0001/0  0111/0  0 0 0019/0  0 0002/0  باغ 

0480/0  0 0645/0  0 0006/0  0 0172/0  0005/0  0036/0  جیگل 

0003/0  0007/0  0007/0  0 0002/0  0 0013/0  0003/0  0001/0  مرت  

1219/0  0005/0  0493/0  0037/0  0002/0  0003/0  0245/0  0034/0  0019/0 آب   پهی   

 

 پوشش هاربري اراضی ، منیزان رشید و تخرییب مییاب  را      با مشخص هردن احتمال ت ننرات و

احتمال  را به صیورت اصیول     گونه ت ننرات توان مشخص و با در نظر گرفتن این ت ننرات هر م 

صیورت هلی  بیر اسیا  وضیعن       یک سنستم را به آییدة مدیری  هرد. فرایید مارهوف وضعن  
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زمان  دیگر با استماده بازة زمان  به بازة هید. ت ننرات پوشش و هاربري از یک  م  سازي ماقبل مدل

ییک   ،سنسیتم اسی . در ایین نیوع تحلنیل     آیییدة  از آنالنز مارهوف مبیاي برآورد احتمال ت ننرات 

حاصل نقش  نتایج . شود م  ایجاد t+1تا زمان  tماتریس از احتمال ت ننرات هاربري اراض  از زمان 

رونید ت ننیرات   ادامی   دهد هه بیا   م  نشان 2040و  2030هاي    روند ت ننرات براي سالبنی پنشاز 

درصید هیل    86/35معیادل  )هکتیار   387486/54بیه   2030مرتی  در سیال    وسع  هاربري اراض 

حیوزه(  هل مساح   درصد 56/22 )معادل هکتار 786046/47به  2040سال  در و( مساح  حوزه

مسیکون  در   و در مقابل هاربرياس   درصدي اراض  مرتع  18/3هاهش  ةدهید هه نشانرسد  م 

 2040درصید از مسیاح  محیدوده( و در سیال      06/4هکتار )معیادل   137231/8برابر  2030 سال

در  عبارت دیگر،به  خواهد بود. درصد از مساح  محدوده( 23/8هکتار )معادل  342659/17برابر 

 آنهیه علی    هسیتنم   شاهد افزایش سری  جمعن  شیهري  2040 سال تا 2030 سال زمان فاصل  

 ةدهیید  نشان 2018سال مقایس  نقش  . اس شهري حاشن  هاي  مهاجرت جمعن  روستای  به زمنن

مسیاح  و   5. جیدول  اس  درصدي مرت  08/1اراض  مسکون  و هاهش  يدرصد 74/3 افزایش

رونید  ادامی   در صیورت   را 2040و  2030هیاي   شیده بیراي سیال     بنی شپندرصد هاربري اراض  

 دهد. م  ت ننرات موجود در محدوده نشان

 2040تا  2030 های سال ،مارکوف زنجیرهمساحت و درصد طبقات کاربری اراضی حاصل از مدل . 5جدول 

2040 سال 2030 سال   
ها کاربری  

 مساحت به هکتار درصد مساحت به هکتار درصد

23/8  342659/17  06/4  137231/8 ساخ  میاطق انسان   

95/1  128238/4  73/2  164539/6  میاطق هوهستان  

24/1  450595/2  87/2  834194/5  هش  دیم 

43/3  339363/9  82/0  515246/1  هش  آب  

63/0  339077/1  39/0  838143/0 آب پهی     

69/35  186179/75  39/35  428069/74  زمنن بایر 

70/2  588857/3  98/2  267436/6  باغ 

44/23  486003/51  91/24  382356/52  جیگل 

68/22  786046/47  86/25  387486/54  مرت  
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 (سمت چپ) 2040سال  راست( و سمت) 2030کاربری اراضی سال تغییرات . نقشة 5شکل 

 هنتیج

 هشد بدیلت جهان  يخطر به هییه اسیی  محنط  یس ز اتت ننردر  پایه عامل  ض ارا يبررها ت ننر

طریق از  ها آن پتانسنل یاب و ارز پنشبنی  و اي ارهماهو یروتصا طریقاز  اتت ننر ینا بنی زبا س .ا

و  رماآ شتندا .هید همک تر گاهانهآ تتصمنما ايمیاب  طبنع  بر انیزربرنامه به توانید  م  سازي مدل

بنعی  اسی . یکی  از    طهاي  صحنح عرصه مدیری  م زال موجود يها يبررها از مهیگا به تطالعاا

 :Kohonen 2012) اراضی  اسی    يبررها اتت ننر به طمربو تطالعاا طبنع  میاب  مدیری مبیان   

زمیان    هیاي   ضی  شهرسیتان یاسیوج در دوره   ارا يبررها اتت ننر حاضر تحقنقدر بیابراین، . (312

زنجنیرة  ده از مدل ارزیاب  و با استما ،لیدس ماهوارة با استماده از تصاویر  ،2018و  2000و  1991

. بیا توجیه بیه نتیایج     شید   بنی پنش 2040و  2030 هاي مارهوف ت ننرات هاربري اراض  براي سال

هاربري مرتی ،   2018تا  1991زمان  فاصل  در  روشن شدساله،  27مطالعات  دورة آشکارسازي در 

 38/0و  ،59/0، 02/2، 48/4، 18/7و باغ به ترتنب به منزان  ،زمنن بایر، میاطق مسکون ، هش  آب 

بیه  آبی   پهیی   و  ،درصد افزایش مساح  و در مقابل اراض  جیگل ، هش  دیم، میاطق هوهستان 

. ایین نتیایج   داشیته اسی   درصید هیاهش مسیاح      08/0و  ،52/0، 98/0، 88/1ترتنب بیه منیزان   

اي هی  آسینب   این روند باعی  تشیدید  ادام  اراض  مرتع  اس  هه  در بنشترین تخریب ةدهید نشان
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ضی  بیه زمینن بیایر ییا      ن اراتبدیل ای محنط  و هاهش هر چه بنشتر سطح اراض  مرتع  و یس ز

 هییددر آ هايبررها ضعن و ايبر اريهشد نداتو م  پنشبنی  ینا نتایج شیود.  می   ساز میاطق انسان

ر بر اسا  وضعن  ت ننرات د  آِییده بنی پنشدر  مدل مارهوف توانای  آن قابلن  صل ترینا باشد.

  ت ننیرات بیر مبییاي    بنیی  پنشنتایج حاصل از ماتریس  ،شده مطرحسؤال با توجه به  گذشته اس .

 اراض  2040تا  2018زمان  فاصل  رود در  م  نشان داد احتمال 2018و  2000هاي  سالهاي  نقشه

و در  درصد هاهش مسیاح   47/1و  63/1و  08/1به ترتنب به مقدار  و جیگل هش  دیمو  مرت 

آبی  بیه مقیدار    پهیی   و هیاربري  داشته باشید افزایش مساح  درصد  17/4ل اراض  مسکون  مقاب

هیا بیه زمینن     مرتع  و اراض  هش  دیم تبدیل آنهاي  . یک  از دالیل هاهش زمننهیدناچنز ت ننر 

سیران   بیه علی  افیزایش     سازي زمنن میطقه براي افزایش هاربري شهري بیوده اسی .   آمادهو  بایر

و بیه اراضی    جیگلی  هاسیته    و مرتعی   رویه روز به روز از اراض  ب هاي  سازو خ ساجمعن  و 

ت ننیر هیاربري   زمنیی   توان مرتب  با قواننن گویا در  م  هه این موضوع را شود؛ م  افزوده مسکون 

بیرداري   اراض  در هشور دانس  هه با توجه به روند رو به رشد جمعن  انسان  و نناز مبرم به بهره

مطالعیات پنشینن، در    آمیده از  دسی   بیه با توجه بیه نتیایج      این ت ننرات قابل تصور اس .از میاب

مسیاعد بیراي گسیترش    زمنیی   ، با توجه بیه  یاسوج ریزي میاسب براي شهر صورت نداشتن برنامه

هشیاورزي اطیراف شیهر و    هاي  بنن رفتن زمنن شاهد ازدور،  نه چیدانآییدة شهر، در این فنزیک  

 بررس شهري هاي   سو سناها  طرحتأثنر در این مطالعه  بود. نمبه میاطق شهري خواهها  تبدیل آن

 هشیهري در آییید  هاي  و سناس ها  . ممکن اس  طرحاس موضوع  این عل  آن ابعاد وسن  نشد.

 چیون  .سازي باشد انجام داده فراتر از نتایج مدل مارهوف زنجنرةهه مدل های    بنی پنشباع  شود 

پیرداختن بیه ایین    ن د.نشیو  م  اراض  هاربريآییدة  باع  ایجاد ت ننرات بسنار زیاد درها  طرحاین 

 بیا در آیییده   تحقنقات دررود  م  . انتظاراس پژوهش حاضر  مهم هاي موضوع یک  از محدودی 

اي ت ننرات هاربري اراض  به صورت جام   و میطقهشهري هاي  سناس  وها  طرحتأثنر  نظر گرفتن

شینوة  بیرداري از مییاب  بیه     د تا بهیره ناین ت ننرات باید مد نظر قرار بگنراما، . شودب  و دقنق ارزیا

در نهای ، نتایج حاصل نشود. میجر دور به نابودي میاب   نه چیدانآِییدة اصل  صورت بگنرد و در 

  ت ننرات هیاربري اراضی  را   بنی پنشمورد استماده قابلن  هاي  روش دهد م  از این پژوهش نشان
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هیاربري اراضی  بیه    هیاي   ضریب هاپا و دق  هل  حاصل از ارزیاب  صح  نقشیه  ،دارد. همچینن

نتیایج   .اسی   اي بییدي تصیاویر میاهواره    دق  بیاالي ایین روش در طبقیه    ةدهید روش فازي نشان

 .رونید صیعودي خواهید داشی      ساخ  هاربري میاطق انسانآمده در این تحقنق نشان داد  دس  به

دالیل بسینار زییادي    .شده اس درصد تخریب  78/2 منزان نزول  داشته و به جیگل  رونداراض  

هیا   آناز اخنیر وجیود دارد هیه    هاي  ط  سال مسکون  و غنر مسکون در رابطه با افزایش هاربري 

آور و شیماف در رابطیه بیا     نبیود قیواننن الیزام    ،مربوطیه هیاي   عدم نظارت هاف  سازمان توان به م 

ت ننیرات هیاربري   زمنیی   مختلیف در  هاي  پذیري سازمان و عدم مسئولن  ، ت ننرات هاربري اراض

دنبیال   بیه  ایین تحقنیق  پژوهشیگران در  اسی    گمتی . اشاره هرد تخریب مرات خصوص  بهاراض  

زمیان   بیازة  در افتیاده   ت ننرات اتمیاق مطالع   بهفق   ونبودند بررس  علل ت ننرات هاربري اراض  

حاضر مطالع  تر از  جام  اي ننازمید مطالعه علل ت ننرات هاربري اراض  بررس  .نظر پرداختیدمورد 

 تحلنل هید. به صورت دقنق و علم را ابعاد مسئله هم  هه اس  

درصید   8ارزیاب  دق  مدل سلول خودهار نشان داد درصد اختالف مساح  طبقات همتیر از  

 ت ننیرات هیاربري اسی      بنیی  پینش قابلن  میدل سیلول خودهیار در     ةدهید اس . این نتایج نشان

همچیون   ،محققیان دیگیر  هش وژیی پنتایج  سو با هم قیتحقن نییا یجنتا(. 14 :1389راض   )سوخته

هه بنشترین ت ننیر   ،سرخ  استان فار  هوهمرهحوزة در  ،(66: 1395) همکارانشعزیزي قالت  و 

درصد نسیب    04/8 اس . همچینن روند افزایش میاطق مسکون  به منزان ،هاربري در جیگل بوده

 و 1دنج  تخریب میاطق مرتع  و جیگل  و تبدیل به هاربري مسکون  اس . ةدهید به گذشته نشان

ت ننرات هاربري اراض  شهر ساگا در ژاپن بیا اسیتماده از    سازي مدلبه  (3769: 2011همکارانش )

هیاي   تیا سیال  ازي سی  پرداختید هه نتایج شبنه 2006تا  1976زمان  فاصل  مارهوف در زنجنرة مدل 

افیزایش   رونید رو بیه   روند رو به هاهش اراض  جیگل  و هشاورزي و ةدهید نشان 2045و  2015

هیاي   طیرح  يضیرورت اجیرا    جیگییل  اراض  مرتعی  و ادام  روند هاهش  .اس  میاطق مسکون 

 بییدي  طبقیه  روشایین مطالعیه اسیتماده از     هیاي  وآورينی  از. سازد م  را دوچیدان انو اح  حماظت

ت ننرات هیاربري اراضی    آییدة  ةشد سازي شبنهنقش   اس . براي استخراج هاربري اراض گرا ء  ش

                                                                                                                                                       
1. Donji 
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و  محین  زیسی    رییزان  برنامیه و  بیراي میدیران   باشید  تواند راهیمیاي میاسیب    م  در این بررس 

هیارگنري روش   به .هیید م  مطالعه هاربري اراض  زمنی هه در های   سناستمداران و افراد یا سازمان

شیود. بیا    می   اي باع  پایش و شیاسای  ت ننرات هاربري اراض  شهري و میطقیه  مارهوفزنجنرة 

شهري و   نامطلوب ت ننرات هاربري اراض  بر توسعآثار توان  م  شیاسای  ت ننرات هاربري اراض 

ایج نتی . هیرد الزم و مدون را ارائه هاي  ریزي برنامهآثار و در جه  هاهش این شیاسای  را اي  میطقه

ساخ  و در ارتماعیات   طق انسانااین تحقنق نشان داد بنشترین منزان تخریب جیگل در نزدیک  می

سیاخ  و زمینن بیایر تبیدیل شیده       پاینن رخ داده اس  و بنشترین اراض  جیگل  به میاطق انسان

  ایین  بنیی  پینش هه بررسی  ت ننیرات هیاربري اراضی  و      ،مطالعه هدف بهبا توجه  ،بیابراین. اس 

و  افزایش نظارت در ایین مییاطق   از جمله ی با انجام دادن اقدامات  بود،آت  هاي  ننرات براي سالت 

 میورد میطقی     و افزایش سطح هنم  زنیدگ  میردم  ها  اهمن  جیگل در زمنی مردم آگاه  باال بردن 

 .همک هردها  منزان تخریب جیگلهاهش توان به  م  ی مطالعه

 پیشنهاد

 پوشش ض ارا يبررها اتت ننر عل  بهتر درک ايبر میاسب ياربزا کان م زيسالنجا هه مدآ از

شهري جه  دستناب  به نتایج بهتیر از تصیاویر بیا    هاي  شود براي محدوده م  پنشیهاد اس ، مننز

سییج    . در صیح  شیود هاربري اراض  استماده هاي  قدرت تمکنک مکان  باالتر براي تولند نقشه

گیذار  تأثنرخودهار عوامل مختلم  زنجنرة با استماده از مدل  ري اراض   ت ننرات هارببنی پنشنتایج 

و  شده جه  تشکنل میاتریس وضیعن  تبیدیل    زمان  بنن دو تصویر استمادهفاصل  از جمله  ؛اس 

گذار اسی .  تأثنرماتریس تبدیل وضعن  دورة همچینن تعداد  .شده استمادههاي  دق  و صح  داده

توس  مدل به واقعنی   شده   بنی پنششود نتایج  م  باع  شدهیادهر یک از عوامل  انتخاب درس 

جیام  شیهري   هیاي   شود نتایج حاصل از چینن مطالعات  با طرح م  تر باشد. پنشیهاد زمنی  نزدیک

هیاي   ریزي   ت ننرات هاربري اراض  جه  برنامهبنی پنشمقایسه و تا حد امکان از نتایج حاصل از 

 .شوده استمادها  آییده در این طرح
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 منابع
 شهرها بنی  ت ننرات و پراهیش افق  پنشو  یاب ارز» (.1390)حسنی   احمد ؛محسننژاد روشت ،  احدي

مییوردي: شییهر مطالعیی  ) ییی فنااج ر تطالعاا سنستمو  مانهزچید ارهییايماهو یروتصااز  دهستماا با

 .20ی  1صص ، 4 ، ش2 ،  ریزي شهري پژوهش و برنامه ،«(1389ی  1363تبریز در مقط  زمان  

 منا حریم ننیتعن ورتریضو  هرهایش  یفنزیک شگستر»(. 1388)حندرنژاد  نسنم ؛صمر ،حمت ر قائد

 .31ی  21صص  ،1 ، ش1 ،  ج رافنا و مطالعات محنط . «موردي: شهر اصمهان(  )نمون يشهر

شیهر جدیید    بنی  ت ننرات مکان  و زمان  هاربري اراض  بررس  و پنش»(. 1389) سارا ،راض  سوخته

سنستم اطالعیات   ،«هاي خودهار مارهوف هاي سیجش از دوري و مدل سلول هشتگرد با تلمنق داده
 .26ی  7صص  ،89زمستان  ،4ش  ،10د  ،ریزي ج رافنای  و سیجش از دور در برنامه

هیارای   مقایسی   »(. 1393) اسیماعنل سیلنمان    هیار؛  لنال هش  مختاري چلچله؛ صادق عل ؛ شجائنان،

اي  بیدي پوشش اراض  با اسیتماده از تصیاویر میاهواره    هاي پارامتریک و ناپارامتریک در طبقه روش

 .64ی  54صص  94 بهار ،93ش  ،24   ،اطالعات ج رافنای  ،«8 لیدس 

هیاي   هاي جیگل  بیا اسیتماده از از داده   تنپتهن  نقش  بررس  امکان »(. 1382) شعبان شتاب  جویباري،

دانشیگاه   ،رسال  دهتیرا  ،«پژوهش  خنرود هیار نوشهر( ی جیگل آموزش  موردي:مطالع  اي ) ماهواره

 .صمحه 155 تهران،

 لدییی م ی رااییی ه اب ییی یارز» .(1389بابیک منربیاقري )   ؛اهبر متکیان  عل ؛ عبا  ،محمدي سراب عل 

 ،«جیییوب غییرب تهییرانمیی  حودر  يشهر ض ارا شگستر زيشبنهسادر  رهادخو ياییییهللوییییس

 تهران. ،2 ش ،14 د ،ریزي و آمایش فضا برنامه ی نسان مدر  علوم ا
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