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کاربرد شبکة عصبی مصنوعی و رگرسیون حداقل مربعات
معمولی در مدلسازی تغییرات کاربری سرزمین
 سارا عزیزی قالنی؛ دانشجوی کارشناسارشد  GISو سنجش از دور ،دانشکدة علوم زمین ،دانشگاه شهید چمراا اورواز ،اورواز،
ایاا
 کاظم رنگزن؛ دانشیار ،گروه  GISو سنجش ای دور ،دانشکدة علوم یمین ،دانشگاه شهید چوران اهوای ،اهوای ،ایران
 ایوب تقیزاده؛ مربی ،گروه  GISو سنجش ای دور ،دانشکدة علوم یمین ،دانشگاه شهید چوران اهوای ،اهوای ،ایران
 شهرام احمدی؛ دانشجو دک را  ،گروه جنگلدار و اق صاد جنگل ،دانشکدة مناب طبیعی ،دانشگاه تهران ،کر  ،ایران

چکیده
با توجه به اهمیت باالی اثر تغییرات کاربری سرزمین در آینده ،الزم است الگوی رشد و تغییر کاربریها قبل از اتخاا هار
گونه تصمیمی به مسئوالن و تصمیمگیرندگان امور مربوط ارائه شود .هاد

ایان واشوهد ماد ساازی تغییارات کااربری

سرزمین در منطقة کوهمره سرخی استان فارس با استفاده از روش رگرسیون حداقل مربعات معمولی بارای وایدواردازش
متغیرها و مد سازی با استفاده از شبکة عصبی است .بدین منظور نقشههای کاربری سرزمین با استفاده از تصاویر لندسات
در سا های  1379 ،1366و  1391تهیه شد .سپس ،صحتسانيی نقشاههاا و آشکارساازی تغییارات انياام شاد .نتاای
آشکارسازی تغییرات دورة او ( )1379-1366با ضریب کاوای  %83نشان داد بیشترین افزاید مسااحت در ناحیاة مرتا
( 4224/24هکتار) و بیشترین کاهد مساحت در ناحیة جنگل ( 3953/75هکتار) رخ داده است .بر مبنای ایان تغییارات و
انتخاب بهترین ترکیب برای متغیرها ،مد سازی وتانسیل تبدیل کاربری برای سا  ،1391با استفاده از روش شابکة عصابی
ورسپترون چندالیه انيام شد .سپس ،با روش زنيیرة مارکو  ،نقشة کاربری سرزمین برای سا  1391ویدبینی شد .نتیية
ماتریس خطا بین نقشة حاصل از مد سازی و نقشة کاربری سرزمین سا  ،1391ضریب کاوای  %75است .در مرحلة بعد،
نتای آشکارسازی تغییرات دورة دوم ( )1391-1379با ضریب کاوای  %88نشان داد بیشترین افازاید مسااحت در ناحیاة
مرت ( 1871/82هکتار) ،همچنین بیشترین کاهد مساحت در ناحیة جنگل ( 3082/05هکتار) رخ داده است .با توجاه باه
تغییرات دورة دوم ،نقشة کاربری سرزمین برای سا  1403ویدبینی شد که بیشترین تغییر کاربری نسبت باه ساا ،1391
در ناحیة کشاورزی آبی خواهد بود.
واژگان کلیدی :تغییرات کاربری سرزمین ،رگرسیون حداقل مربعات معمولی ،شبکة عصبی ورسپترون چندالیه ،مد سازی.
 نویسندة مسئو تلفن09177207982 -09374611788 :

فاکو3331059 :

Email: s-azizighalaty@scu.ac.ir
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برای مد سازی الگوهای مکانی تغییرات کاربری

مقدمه
تغییر کاربری و ووشد سارزمین فرایناد دیناامیکی و

سرزمین دو رویکرد رایا وجاود دارد  .1ماد هاای

ویچیدهای است که از تالقای سیساتمهاای ببیعای و

رگرسیون مبنا ،و  .2مد هایی بر وایاة انتقاا مکاانی.

انسانی نتیيه میشود و آثار مستقیمی بر آب ،خاک و

اولین مد  ،رابطة بین دامناة گساتردهای از متغیرهاای

هوا دارد [ .]1آگاهی از انواع ووشاد ساطز زماین و

مستقل ،ویدبینیکننده و تغییارات مشااهده شاده در

فعالیتهای انسانی در قسمتهای مختلف ابالعاات

کاربری سرزمین را شکل میدهد [ .]9 ،8مد هایی که

وایااهای باارای برنامااهریاازیهااای مختلااف محسااوب

بر مبنای انتقا های مکانی است تکنیكهای احتماالی

میشود و اهمیت ویاشهای دارد [ .]2الگاوی کااربری

را ووشد میدهد و اساس کار آن ،روش سالو هاای
3

4

است [ .]11 ،10از آنياا

سرزمین بازتابی از تصمیم گیریهای متفااوتی اسات

خودکار و زنيیرة مارکو

که مدیران اتخا میکنند .بسایاری از فراینادهایی کاه

که استفاده از مد هاای شابکة عصابی مصانوعی باا

بر تغییر کااربری سارزمین تاأثیر دارناد بارای تولیاد

مد های رگرسیونی بسیار مرتبو است ،این مد ها در

الگوهای ویچیده در تعاملاند [.]3

گروه مد های رگرسیونی قرارمیگیرد [.]12

دادههای سنيد از دور ،1دادههاای چناد زماانی

یکی از الگوریتمهای شبکههای عصبی مصانوعی

گرانبهایی دربارة فرایندها و الگوهاای تغییار ووشاد

که بهبور گسترده استفاده میشود ،شبکههای عصابی
5

زمین و کاربری سرزمین فراهم میکنند و سیستمهاای

ورسپترون چند الیه است که قادر به شناسایی رواباو

ابالعات جغرافیایی بارای تهیاة نقشاه و آناالیز ایان

غیرخطی ودیادههاسات [ .]14 ،13شابکة ورساپترون

الگوهااا مفیااد اساات [ .]4تکااراری بااودن تصاااویر

چند الیه معموالً از یك الیة ورودی ،یك یا چند الیة

ماهوارهای از جمله مزایایی است که کاربرد دادههاای

نهفته و یك الیة خروجی تشکیل شده اسات کاه باه

ماهوارهای را در سنيد از دور وسعت میبخشد [.]5

ترتیب ابالعات را دریافت و وردازش میکند ،ساپس

سیستمهای ابالعاات جغرافیاایی 2و سانيد از دور

نماید میدهد [.]15

ابزارهای قدرتمند و مقرونبهصرفهای برای ارزیاابی
وویاییهای مکانی و زمانی تغییرات ووشاد زماین و

مطالعات مختلفی در زمینة ماد ساازی تغییارات
کاااربری بااا روشای رگرساایون ليسااتیك ،مااد

کاربری سرزمین اند [ .]4آشکارسازی دقیق و بهموقا

سلو های خودکار ،مد

تغییرات سطز زمین ،وایهای برای فهم بهتار رواباو و

در کشور صورت گرفته اسات .از جملاه ،کامیااب و

تعامالت انسان و ودیدههای ببیعی جهت مادیریت و

همکاران در سا  1388با استفاده از روش رگرسیون

استفادة بهتر از مناب را فراهم میآورد [ .]6ماد ا کاه

ليستیك مد سازی توسعی شهری گرگاان را انياام

نمایشی از دنیای واقعی است ،در درک ایان تغییارات

دادند [ .]16همچنین ،ضیائیان فیروزآبادی و همکاران

بسیار مؤثر است [.]7

در سا  1388الگوی روش شناختی جدیدی را برای

)1. Remote Sensing (RS
)2. Geographic Information System (GIS

 CLUE_Sو شابکة عصابی

3. Cellular Automaton
4. Markov Chain
5. Multi Layer Perceptron
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شبیهسازی دینامیك کاربری سرزمین در یك دورة 35

ویدبینی تغییرات کااربری سارزمین منطقاة کاوهمره

ساله با مد سلو های خودکار فراهم کردند [ .]17در

سرخی در استان فارس با استفاده از دادههای سنيد

بسیاری از وشوهدهای دیگر نیز روشای تلفیقای باه

از دور و سیسااتمهااای ابالعااات جغرافیااایی ،روش

کار گرفته شده است [.]19 ،18 ،3

رگرسیون حداقل مربعات معمولی برای ویدواردازش

با توجه به حساسیت باالی شبکههای عصابی باه
نوع ابالعات مورد استفاده و همبستگی ورودیهاای
شبکه با یکدیگر و متعاقب آن با خروجیهای مربوط،
دید و نگرشی درست و صحیز نسبت به ابالعات در
دسترس و چگونگی ساازماندهی آن هاا در اساتفاده از
شاابکه الزم اساات .بررساای تحقیقااات گششااته نشااان
میدهد که در اکثر آنها بارای ماد ساازی تغییارات
کاااربری ساارزمین ،باادون بااهکااارگیری روشهااای
ویدوردازش وارامترهای ورودی و با استفاده از روش
سعی و خطاا ترکیاب مناساب انتخااب شاده اسات.
بنابراین ،در مطالعة حاضر برای یافتن بهترین ترکیاب
از میان وارامترهای ورودی از روش رگرسیون حداقل
مربعات معمولی 1استفاده شده است.
هرگاه به کمك یك تاب  ،مقدار متغیار وابساتهای
چون  yتوسو یك یاا چناد متغیار دیگار باه عناوان

دادههای ورودی و روش شبکة عصبی مصنوعی برای
مد سازی وتانسیل تبدیل هر کاربری است.

منطقة مورد مطالعه
منطقة کوهمره سرخی با مسااحت  74209/14هکتاار
در موقعیت جغرافیایی ˝ 51˚ 59ˊ 37تا ˝52˚ 17ˊ 56
شااارقی و ˝ 29˚ 11˝ 57تاااا ˝ 29˚ 36ˊ 05عااار
شمالی در استان فارس ،شهرساتان شایراز و باهباور
عمده در بخد کوهمره سارخی واقا شاده اسات.
توووگرافی منطقه نشانگر کوهستانی باودن ایان وهناه
است .با توجاه باه آماار ایساتگاههاای هواشناسای و
مطالعات انيام شده 87/7 ،درصد بارندگیها در شد
ماهة او سا آبی و اکثر بارندگیها در دی ماه اتفاق
میافتد .همچنین ،متوسو بارندگی ساالنة کال حاوزه
 1002/3میلیمتر برآورد شده است (شکل .)1

متغیرهای مستقل تعیین شاود ،تااب رگرسایونی باین
متغیر وابسته و متغیرهاای مساتقل برقارار مایشاود.
آمارگران بهترین برازش را عبارت از خطی مایدانناد

که ميموع مربعات خطاا  e 
2
i

 ،کمتارین مقادار

ممکن را داشته باشد .این خو حداقل مربعات نامیاده
میشود و این روش ،روش رگرسیون معمولی حداقل
مربعااات نااام دارد [ .]20روش رگرساایون حااداقل
مربعات معمولی شناختهشدهترین تکنیك رگرسایونی
است [.]21
هد

از این تحقیق ،آشکارسازی ،ماد ساازی و
)1. Ordinary Least Squares (OLS

شکل  .1منطقة مورد مطالعه
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شکل  .2کارنمای فرایند مدلسازی و پیشبینی تغییرات کاربری سرزمین

مواد و روشها

تصویر عبارت است از  .1تعیین سیساتم ببقاهبنادی

مراحل کلی انيام تحقیق در شکل  2نشان داده شاده

مناسب .2 ،وردازش .3 ،انتخاب نمونههاای آموزشای،

است.

 .4انتخاب مناسب روشهای ببقاهبنادی و واردازش

تهیة نقشههای کاربری زمین

وس از ببقهبندی ،و  .5ارزیابی دقت و صحت [.]24
ارزش و قابلیت استفاده از هر نقشة تولیادی ،باه

در عصر حاضر ،تهیة نقشة کاربری سرزمین و ووشد

میزان صحت آن بستگی دارد .یك روش معمو برای

زمین در زمینههای علمی ،وشوهشای ،برناماهریازی و

تعیین دقت نقشههای حاصل از ببقهبندی ،استفاده از

مدیریت اهمیت زیادی دارد .نقشة کااربری سارزمین

ابالعات صحرایی یا منابق آزمایشای اسات .بعاد از

ابزار ارزشمندی بارای مطالعاات کشااورزی و منااب

آنکه نمونههای آزمایشی برای برآورد دقت ببقهبندی

ببیعی است [ .]22یکی از راههاای تهیاة نقشاههاای

تعیین شد ،از ماتریس خطا استفاده میشود [ .]25وس

ووشد گیاهی و کاربری سرزمین ،استفاده از دادههای

از تولید ماتریس خطا ،سایر عناصر مهم ارزیابی دقت

ماهوارهای و فرایند ببقاهبنادی تصااویر اسات [.]23

و صحت ،از جمله دقت کلی ،سرعت و دقت کااربر،

ببقهبندی تصویر فرایند ویچیدهای است و نیاز باه در

سرعت و دقت تولیدکننده و ضریب کاوا را مایتاوان

نظر گرفتن عوامل زیادی دارد .مراحل کلی ببقهبندی

بهدست آورد [.]26
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مدلساز تغییر کاربری سرزمین

1

محرکهای اساسی محساوب مایشاوند [ .]19بارای

مد هاای تغییار کااربری سارزمین ،ابزارهاایی بارای

انتخاب زیرمد هایی کاه بااالترین صاحت را دارناد،

وشااتیبانی آنااالیز عواماال م اؤثر در تغییاارات کاااربری

الزم است که مد با چند سناریوی مختلف اجرا شود

سرزمین و نتاای آن ،باه منظاور فهام بهتار عملکارد

[.]36

سیستم کاربری سرزمیناند .مد هاا بارای رفا ابهاام
ميموع اة ویچیاادة نیروهااای اجتماااعی -اقتصااادی و
بیوفیزیکی ماؤثر در میازان و الگاوی تغییار کااربری
سرزمین مفیدند [ .]28 ،27ماد سااز تغییار کااربری
سرزمین در دسترس در نرمافزار  IDRISIو بهصورت
اکستنشن در محیو  ArcGISابزاری بارای ارزیاابی و
براحی تغییر ووشد زمین فراهم مایکناد [.]31-29
این مد تيزیه و تحلیل کاملی از تغییارات زماین باا
ایياد نقشههای تغییرات کاربری ،نمودار ،انتقا ببقاة
کاربری و روند آنها را فراهم میکند [.]32
آشکارسازی تغییرات و انتخاب زیرمدلها
دادههای ماهوارهای در آشکارساازی و تيزیاه و
تحلیل دادههای زیساتمحیطای کاارایی بااالیی دارد.
روشهای متعاددی بارای آشکارساازی تغییارات باا
استفاده از تصاویر مااهوارهای وجاود دارد [.]34 ،33
مهاامتاارین روشهااای بارزسااازی و آشکارسااازی
تغییرات عبارتاند از  .1تفاضال تصااویر .2 ،تقسایم
تصاویر .3 ،تحلیل مؤلفاههاای اصالی .4 ،اساتفاده از
منطااق فااازی .5 ،مقایسااه وااس از ببقااهبناادی ،و .6
ببقهبندی بیفای -زماانی [ .]35یکای از روشهاای
آشکارسازی وس از ببقاهبنادی ،جادو بنادی افقای
است .این تغییرات که باین دو ساا اتفااق مایافتاد
شناسایی و زیرمد در نظر گرفته میشود .زیرمد هاا
شامل یك یا گروهای از تبادیل کااربریهاسات کاه

)1. Land Change Modeler (LCM

پیشپردازش متغیرهای ورودی به مدل
برای مد سازی وتانسیل تبدیل کاربری باا اساتفاده از
روش شاابکههااای عصاابی ورسااپترون چندالیااه ،بااین
متغیرهای ورودی و خروجی باید ارتباط باالیی وجود
داشته باشد .نکتة قابل توجه این است که این ارتبااط
ممکن است شفا

و صریز نباشد (زیارا وارامترهاای

دیگری در این ارتباط دخیال باشاند) .باهباور کلای،
ویشگی مهمی که در ورودیهای شابکة عصابی بایاد
وجااود داشااته باشااد ایاان اساات کااه متغیرهااا نبایااد
همبستگی زیادی با هم داشته باشند ،زیارا متغیرهاای
همبسته ممکن است عملکارد وایدبینای را تعاعیف
کنند [ .]37متغیرهای همبسته ،ابالعات مشابهی برای
تعیین متغیر خروجی ارائه میدهند که این خود باعث
گمراهی شبکه میشود و نمیداند که از کدام دادههای
ورودی استفاده کند [ .]38بنابراین ،بارای اجتنااب از
روش سعی و خطا در انتخاب متغیرهای مؤثر میتوان
از روش  OLSاسااتفاده کاارد OLS .روش رگرساایون
جهانی 2است که در نرم افزار  ArcGISقابلاجراسات
و با استفاده از معادلة  1شرح داده میشود
()1
Y  β 0  β1X 1  β 2 X 2  β n X n  ε

در رابطة فوق Y ،متغیر وابسته X ،متغیرهاای مساتقل،
 βضرایب متغیرهای مستقل در تشریز متغیر وابسته و
 εمیزان خطا یا بخشی از متغیر وابسته است که توسو
2. Global
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متغیرهای مستقل شرح داده نمیشود [ .]39این روش
در کنار روش رگرسیون گامبهگام و گاما تست [،]40
از جمله روشهایی اسات کاه مایتاوان از آن بارای
ویدوردازش دادههای ورودی به شبکة عصبی استفاده
کرد و تعداد ویدبینیکننادههاا را تاا یاك ميموعاه
کوچك با اجرای ناهمبسته کاهد داد [ .]41متغیرهاا
ممکن است بهصورت دینامیك یا اساتاتیك باه ماد
اضافه شوند .متغیرهای اساتاتیك جنباههاای اساسای
مناسب برای انتقا در نظرگرفته شده را بیان میکنناد
و با گششت زمان تغییرناوشیرند ،مانند ارتفاع و شایب.
متغیرهای دینامیك وابسته به زمان تغییروشیرند ،مانناد
نزدیکی به توسعه ،و در باو زماان دورة وایدبینای
محاسبه مایشاوند [ .]42همچناین ،در ماد ،LCM
متغیرهااای مسااتقل بااا ارزیااابی از بریااق ضااریب
همبستگی کرامار 1انتخااب مایشاوند .ایان ضاریب
همبسااتگی متغیرهااای مسااتقل را در یااك زمااان بااا
ببقهبندی موضوعی نقشة کااربری سارزمین مقایساه
میکند [ .]43ضریب همبستگی کرامر که نشاندهنادة
ارتباط بین متغیرها و ببقات کاربری سارزمین اسات،
مطابق با معادلة  4-2محاسبه میشود [.]44
()2
()3
()4

∗ 2
𝑗𝑖𝑇 (𝑇𝑖𝑗−
)
∗
𝑗𝑖𝑇

𝑛
𝑚∑ = 𝑋 2
𝑖=0 ∑𝑗=1
(𝑇𝐽 ∗𝑇𝑖 )2
𝑇
𝑋2
𝑀∗𝑇

= 𝑗𝑖𝑇
√=𝑉

 X2آماره کای اسکور T ،تعداد کل ویکسلهااTi ،

تعداد ویکسلها در ببقة  iنقشة  Tj ،1تعداد ویکسلها
در ببقة  jنقشة  m ،2و  nبه ترتیب تعداد ببقات در
نقشة  1و  2است.

مدددلسددازی پتانلددید ت دددید کدداربری و
صحتسنجي آن
بعد از انتخاب زیرمد هاا و بباق متغیرهاای مساتقل
انتخاب شده ،مد سازی احتما وقوع در هر انتقا از
بریق شبکههای عصبی ورساپترون چناد الیاه انياام
میشود [ ،]45به این مفهوم که هر ویکسل از تصاویر
برای تغییر از یك کاربری به نوع دیگر چقدر وتانسیل
دارد [ .]36شبکههاای عصابی ورساپترون چناد الیاه
شاااامل ميموعاااهای از واحااادهای ورودی (الیاااة
ورودی) ،یك یا چند ميموعه از گارههاای محاسابه
(الیههای ونهان) و ميموعهای از گارههاای محاسابه/
خروجی (الیة خروجی) است [ .]46الیههاای ونهاان
به منظور حل مسائل تفکیاكواشیر غیرخطای اضاافه
میشاود و قادرت شابکه را در بازشناسای الگوهاا و
تقریب تواب افزاید میدهد [ .]13آموزش این شبکه
توسو الگوریتم «وس از انتشار »2انياام مایشاود کاه
شامل گسترش خطاا از الیاة خروجای باه الیاههاای
ورودی تکراری به منظور اصاالح مقاادیر وزن اسات
[ .]46انتخاااب ساااختار بهینااه بااا مقایسااهای میااان
ساختارهای مختلف شبکه از لحاظ دقت نهایی انياام
میشود که معموالً روش ساعی و خطاسات [ .]47در
این مطالعه کاهد خطاای آماوزش و خطاای تسات
هنگام اجرای مد  ،نشاندهنادة افازاید دقات ماد
است.

پددیشبینددي نقشددة کدداربری سددرزمین و
اعت ارسنجي
خروجیهای مرحلة ماد ساازی وتانسایل انتقاا باه

1. Crammer's V

2. Back-propagation
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عنوان ورودیهای مرحلة ویدبینای تغییارات باهکاار

بهدست آماده از بریاق شابکههاای عصابی اساتفاده

میرود .مقدار تغییر هر تبدیل کااربری باا اساتفاده از

ماایشااود .خطاهااای  commissionو  omissionباار

واایدبیناای مایشااود و نقشاة کاال

اساس ابالعات ماتریس خطا برای هر کاالس ميازا

تغییرات کاربری سرزمین در مد  LCMتهیه خواهاد

محاسبه میشاود .خطاهاای  commissionمعااد آن

فرایندی اسات کاه در آن

درصد از ویکسلهایی اسات کاه در واقا متعلاق باه

حالت یك سیستم در زمان دوم با اساتفاده از حالات

کالس مورد نظر نیسات ،ولای در ببقاهبنادی ،جازء

سیستم در زمان او وایدبینای مایشاود و مااتریس

کااالس خاااص در نظاار گرفتااه شااده اساات .خطااای

احتما های تغییر از هر کالس ووشد به هار کاالس

 Omissionمربوط به آن دسته از ویکسلهاایی اسات

ووشد دیگر را ارائه میدهد [ .]43این کار با استفاده

که در واقعیت زمینی مربوط به کالس مورد نظر است

از توسعة ماتریس احتماا انتقاا تغییارات کااربری

ولی جزء کالسهای دیگر ببقهبندی شده است [.]50

زنيیارة مااارکو

شد .آنالیز زنيیرة مارکو

زمین از زمان  1به زمان  2انيام میگیارد کاه وایاهای
برای نقشهسازی دورههای زماانی آیناده اسات [.]48
آنااالیز زنيیاارة مااارکو

اباازاری مناسااب جهاات

نتایج و بحث
تهیة نقشههای کاربری سرزمین

مد سازی تغییرات کاربری و ووشد سرزمین است و

بهمنظور تهیة نقشههای کاربری سرزمین سه تصویر از

زمانی کاربرد دارد که تغییرات موجود در چشاماناداز

ناحیة مورد مطالعه استفاده شاد لندسات  5سانيندة

به راحتی توصیفوشیر نباشد [.]49
باارای اعتبارساانيی مااد سااازی انيااامشااده از
ماتریس خطا برای مطالعاة تناارر باین نقشاة مرجا

+

 ،(1366/04 /25(TMلندسااات  7سااانيندة ETM
( ،)1379/04/21لندسااااات  7سااااانيندة ETM+

(.)1391/04/22

(نقشة بهدست آمده از تصاویر ساا  )1391و نقشاة

شکل  .3نقشههای کاربری سرزمین حاصل از طبقهبندی تصاویر ماهوارهای
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در این تحقیق با بررسی نقشههاای از قبال تهیاه

کشاااورزی آباای رخ داده اساات .بیشااترین افاازاید

شده و انيام بازدیدهای میدانی انواع کاربری سرزمین

مسااحت در ناحیاة مرتا ( 4224/24هکتااار) اساات.

در منطقه مشخص شد .این کاربریها شاامل جنگال،

همچنین ،کاهد مساحت در ناحیاة جنگال ،اراضای

کشاورزی آبی ،کشاورزی دیم ،مرت  ،هزار دره و آب

هزاردره و آب صاورت گرفتاه کاه بیشاترین کااهد

است .با توجه به اینکه دادههای اخششاده از مااهوارة

مساحت در ناحیة جنگل ( 3953/75هکتاار) رخ داده

لندست تصحیز هندسای شاده اسات ،لاشا باا انياام

است .این کاهد مساحت به دلیل قط جنگل توسو

تصحیز اتمسفری و ویدوردازشهای اولیاه ،تصااویر

دامداران و روستاییان از یاكبار

و حعاور دام در

ماهوارهای در نرمافازار  ،IDRISI 16.3باا اساتفاده از

جنگل و چرای مفرط در جنگل از بر

الگوریتم حداکثر احتما و شاخص  MNFببقهبنادی

عدم موفقیت زادآوری میشود .شکنندگی اکوسیساتم

شد .برای ارزیابی صحت نقشههای ببقهبندی شده از

در منابق جنگلی نیز یکی از عوامل تخریاب جنگال

نقاط کنتر زمینی استفاده شد و ضریب کاوا برای هر

اساات .کاااهد مساااحت جنگاال و تباادیل آن بااه

نقشه بهترتیب  %0/80 ،%0/75و  %0/78بهدسات آماد

کاااربریهااای مختلااف زیاار اساات  3771هکتااار از

(شکل .)3

تغییرات جنگل باه مرتا  10/71 ،هکتاار از تغییارات

دیگر ،باعث

جنگل به اراضی هزاردره 192/69 ،هکتار از تغییارات

آشکارسازی تغییرات و انتخاب زیرمدلها
جدو  1خالصة جدو بندی افقای انياامشاده باین
نقشاااههاااای  1366و  1379را نشاااان مااایدهاااد.
آشکارسااازی تغییاارات بااا ضااریب کاوااا  %83نشااان

جنگل به کشااورزی دیام 2/52 ،هکتاار از تغییارات
جنگل باه کشااورزی آبای و  1/8هکتاار از تغییارات
جنگل به آب.

میدهد که افزاید در ناحیة مرت  ،کشااورزی دیام و
جدول  .1جدولبندی افقی بین نقشههای ( 1366عمودی) و ( 1379افقی) ،بر مبنای هکتار

جنگل

کشاورزی آبی

کشاورزی دیم

مرت

اراضی هزاردره

آب

ميموع

جنگل

43460/55

213/84

156/33

4130/1

160/92

77/94

48199/63

کشاورزی آبی

216/36

614/16

0

74/88

96/57

41/31

1043/28

کشاورزی دیم

349/02

0

775/26

7/83

3/33

0

1135/44

اراضی هزاردره

150/21

5/13

0

222/66

2026/62

53/82

2458/44

مرت

7901/1

27/27

111/24

11789/82

604/71

71/01

20505/15

آب

76/14

23/49

0

55/62

74/43

637/47

867/15

ميموع

52153/38

883/89

1042/83

16280/91

2966/58

881/55

74209/14
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با توجه به نتای آشکارسازی تغییرات ،برای انياام

متغیرها برای هد

مورد نظر مناسب بوده است ،زیرا

مد سازی باید زیرمد هایی انتخاب شود .زیرمد های

زمانی که مقدار  VIFباالتر از  7/5باشد ،به این معناست

در نظر گرفته شده ،در این وشوهد عبارتاند از تبدیل

که یك یا چند متغیر شرح یکسانی از متغیر وابسته دارد

کاااربری جنگاال بااه کاااربری کشاااورزی آباای ،تباادیل

و باید حش

کاربری مرت به کاربری کشاورزی آبی ،تبدیل کااربری

ایياد «چند خطای »1مایشاود [ .]51همچناین ،مقادار

هزاردره به کاربری کشاورزی آبی ،تبدیل کااربری آب

شاخص  R2که بیانگر میزان تغییرات متغیر وابسته اسات

به کاربری کشاورزی آبی.

 0/67بهدست آمد .میزان قابلقبو  R2بارای ماد هاای

پیشپردازش متغیرهای ملتقد ورودی به مدل
بعد از آشکارسازی تغییارات و انتخااب زیرماد هاا،
برای انتخاب ترکیب مناسب متغیرهای مستقل ورودی
از روش رگرسیون حداقل مربعاات اساتفاده شاد .باا
اجرای این روش در محیو  ،ArcGISنتای نشاان داد
که انتخاب معیارهای ورودی باهدرساتی انياام شاده
است و همة متغیرهای مستقل ورودی در نظر گرفتاه
شده معنادار است ،زیرا مقدار احتما آنهاا کمتار از
 0/05و مقدار آمارة  tخارج از محدودة  ±1/96است.
با توجه به مقادیر عامل تاورم واریاانس ( )VIFهماة

شود ،چون باعث افزونگای داده و باالطب

رگرسیونی  0/5است که در این ماد بااالی  0/5باود،
بنابراین از لحاظ آماری قابل قبو اسات .باا توجاه باه
نتای  ،ده متغیر در نظر گرفته شده بارای ورود باه ماد
انتخاب شدند که از این میان متغیار شایب و فاصاله از
منابق جنگلی بیشترین تأثیرگاشاری و متغیار فاصاله از
منااابق روسااتایی کمتاارین تأثیرگااشاری را داشاات
(جاادو  .)2مطالعااات دیگااری در زمین اة مااد سااازی
تغییاارات کاااربری ساارزمین بااا اسااتفاده از روشهااای
مختلف انيام شده ،اما در این مطالعات وایدوردازشای
روی دادههای ورودی صورت نگرفته است [.]53،52

جدول  .2نتایج اجرای روش رگرسیون حداقل مربعات و پیشپردازش متغیرهای مستقل ورودی

1

متغیر

ضریب

خطای معیار

آمارة

فاصله از جنگل

0/14102

0/00156

90/35618

*0/00000

فاصله از کشاورزی آبی

-0/00359

0/00006

-56/76253

*0/00000

1/92548

فاصله از کشاورزی دیم

-0/00165

0/00006

-24/25627

*0/00000

2/43724

فاصله از اراضی هزاردره

-0/00520

0/00014

-35/04988

*0/00000

1/49194

فاصله از مرت

0/00862

0/00039

21/96587

*0/00000

1/25857

فاصله از آب

-0/00133

0/00005

-25/24293

*0/00000

1/51898

فاصله از جاده

-0/00124

0/00012

-9/92243

*0/00000

1/59241

فاصله از روستا

-0/00033

0/00000

-5/54694

*0/00000

3/16711

شیب

-1/17239

0/02096

-55/92441

*0/00000

1/15681

ارتفاع ()DEM

-0/01314

0/00046

-28/04977

*0/00000

3/35766

t

احتما

عامل تورم واریانس ()VIF
1/14669

1. Multicollinearity
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برتری این مطالعه نسبت به مطالعات گششته در این
است ،که به منظور اجتناب از روش سعی و خطا بارای
انتخاب ترکیب مناسب ،از فرایند ویدوردازش متغیرهای
مستقل ورودی به مد با استفاده از روش  OLSاستفاده
شد .در نتیيه ،از بین دادههای موجاود بهتارین ترکیاب
انتخاب شد .با انتخاب ترکیب مناسب متغیرهای مستقل
ورودی ،برای انيام مد سازی وتانسیل تبادیل کااربری
ضاارایب همبسااتگی بااین متغیرهااا و ببقااات کاااربری
محاسبه شد (جادو  .)3در ایان تحقیاق باا توجاه باه
جدو  3متغیرهای با ضریب همبستگی باالی  0/1برای
مد سازی انتخااب شاد .متغیرهاای فاصاله از جنگال،
فاصله از کشاورزی آبی ،فاصله از کشاورزی دیم ،فاصله
از اراضی هزاردره،و فاصله از مرت به عنوان متغیر وویا
استفاده شد .همچنین ،با توجه به تغییارات نااچیز الیاة
شیب و ارتفاع در بو زمان ،ایان دو متغیار متغیرهاای

مدددلسددازی پتانلددید ت دددید کدداربری و
صحتسنجي
با توجه به متغیرهای مستقل و زیرماد هاای در نظار
گرفته شده ،ابتدا نقشههای وتانسایل انتقاا بارای هار
یااك از زیرمااد هااا از بریااق شاابکههااای عصاابی
ورسپترون چندالیه ،برای دورة زمانی او تولیاد شاد.
در این شبکة عصبی از تاب سایگموئید اساتفاده شاد.
خطای آموزش 1و خطای تسات 2ماد انياام شاده،
همزماان باا اجارای ماد شابکة عصابی ورساپترون
چندالیه در نرمافازار ادریسای محاسابه مایشاود .باا
کاهد این خطاها و به دنبا آن کاهد شیب منحنای
خطا ،دقت مد افزاید مییاباد .میازان ایان خطاا و
دقت  %83ماد بارای دورة زماانی او در جادو 4
نشان داده شده است.

استاتیك در نظر گرفته شدند.
جدول  .3ضریب کرامر :همبستگی بین متغیرهای مستقل
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متغیرهای مستقل

ضریب کلی همبستگی

فاصله از جنگل

0/183

فاصله از کشاورزی آبی

0/107

فاصله از کشاورزی دیم

0/114

فاصله از اراضی هزار دره

0/144

فاصله از مرت

0/151

فاصله از آب

0/097

فاصله از جاده

0/053

فاصله از روستا

0/064

شیب

0/076

ارتفاع ()DEM

0/083

1. Training RMS
2. Testing RMS
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جدول  .4صحتسنجی روش شبکة عصبی

دورة زمانی

خطای آموزش

خطای تست

دقت کلی

0/1723

0/1740

%83

دورة او

پددیشبینددي نقشددة کدداربری سددرزمین و
اعت ارسنجي
مقدار تغییرات هر تبدیل کاربری با استفاده از زنيیارة
ویدبینی شد و یك نقشة کااربری سارزمین

مارکو

برای سا  1391در  LCMتولید شد (شکل  .)4نقشة
کاااربری ساارزمین حاصاال از شاابکههااای عصاابی
ورسپترون چندالیه را میتوان با نقشة کاربری سرزمین
بهدست آمده از تصویر لندسات ساا  1391مقایساه
کرد .خالصاة مااتریس خطاا باین ایان دو نقشاه در
جدو  5نشان داده شده است .ضریب کلی کاوا 0/75
بهدست آمد.

شکل  .4نقشة کاربری سرزمین پیشبینیشده برای سال
1391

جدول  .5ماتریس خطا بین نقشة کاربری سرزمین (1391عمودی) و نقشة مدلسازی شده (افقی)

جنگل

کشاورزی آبی

کشاورزی
دیم

مرت

اراضی
هزاردره

آب

خطای
commission

جنگل

474175

6425

2453

50076

1062

944

0/113

کشاورزی آبی

1261

9206

0

542

884

566

0/261

کشاورزی دیم

343

12

9469

2747

45

0

0/249

مرت

23338

2777

1762

192527

6271

964

0/154

اراضی هزاردره

991

502

0

1906

23248

500

0/143

آب

1199

628

0

835

614

6274

0/343

omission

0/054

0/529

0/308

0/225

0/276

0/321

0/133

خطای
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تشکید سناریوی آینده

مد شابکة عصابی ورساپترون چندالیاه ،نقشاههاای

آشکارسااازی تغییاارات در دورة دوم نشااان داد کااه

وتانسیل تبدیل کاربری برای دورة دوم تهیه شاد .بعاد

بیشترین افزاید مساحت در ناحیاة مرتا (1871/82

از بهدست آوردن این نقشاههاا ،مقادار تغییارات هار

هکتار) ،همچنین بیشترین کاهد مسااحت در ناحیاة

تبدیل کاربری با استفاده از زنيیرة مارکو

ویدبینای

جنگل ( 3082/05هکتار) رخ داده است .ضریب کاواا

شد و نقشة کاربری سرزمین برای سا  1403بهدست

برای آشکارسازی تغییرات  %88بهدست آمد .با توجه

آمد (شکل .)5
بیشترین تغییر کاربری نسبت باه ساا  ،1391در

به تغییراتی کاه در دورة زماانی دوم صاورت گرفتاه
(جدو  )6و انتخاب متغیرهای مستقل باا اساتفاده از

ناحیة کشاورزی آبی خواهد بود.

جدول  .6جدولبندی افقی بین نقشههای ( 1379عمودی) و ( 1391افقی) ،بر مبنای هکتار

کشاورزی

جنگل

کشاورزی آبی

جنگل

42691/68

96/3

30/87

کشاورزی آبی

592/92

802/62

1/08

206/28

کشاورزی دیم

220/77

0

852/21

158/58

0

مرت

4513/23

34/83

247/23

17331/21

173/07

77/4

اراضی هزاردره

96/03

63/63

4/05

566/64

2105/1

55/71

2891/16

آب

85/05

45/9

0

86/76

45/27

569/34

832/32

ميموع

48199/68

1043/28

1135/44

20505/15

2458/44

867/15

74209/14

دیم

اراضی هزاردره

آب

ميموع

مرت
2101/68

89/19

107/91

45117/63

45/81

59/79

1759/5

0

1231/56
22376/97

شکل  .5نقشة کاربری سرزمین پیشبینیشده برای سال 1403
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نتیجهگیری

اقدامهای مدیریتی برای حفارت از جنگلهای منطقاه

بهرهبرداری اصولی از مناب ببیعی نیااز باه الگوهاا و

انيام شود .با توجه به اهمیت آشکارساازی تغییارات

ماااد هاااای منطقاااه دارد ،تاااا ضااامن رعایااات

کاربری سرزمین و تعیین میزان تغییرات در هر کالس

دستورالعملهای مد های اکولوژیك ،به بهرهبارداری

کاربری سرزمین ،با استفاده از تصاویر مااهوارهای باا

وایدار نیز توجه شود .با ارزیابی تغییرات کااربریهاا،

قاادرت تفکیااك باااالتر و دورههااای واساانيی بیشااتر

امکان برنامهریزی و مدیریت سرزمین ،بارای کاساتن

ماایتااوان دقاات آشکارسااازی و بااه دنبااا آن دقاات

آثار تخریبی با استفاده از فنااوری سانيد از دور در

مد سازی را افزاید داد.

سطوح وسی  ،با دقت بااال و هزیناة کام امکاانواشیر

در نتایيی مشابه با این مطالعه ،غالمعلای فارد و

است .بیگمان بدون بهرهگیری از فناوریهاای ناوین

همکاران ( )1391در وشوهشی باا هاد

ماد ساازی

مطالعااات محیطاای باارآورد دقیااق ،صااحیز ،سااری و

تغییاارات کاااربری ساارزمین منااابق ساااحلی اسااتان

اقتصادی این تغییرات ناممکن اسات .در ایان رابطاه

مازندران ،از روش شبکة عصبی ورساپترون چندالیاه

سنيد از دور و سیستم ابالعات جغرافیاایی نقاد

برای مد سازی وتانسیل تبدیل هار کااربری اساتفاده

بساازایی دارد .تلفیااق ساانيد از دور و دادههااای

کردند [ .]36نتای این وشوهد ،همچناین در مطالعاة

سامانههای ابالعاات جغرافیاایی در کااهد هزیناه،

حاضر ،دقت حاصال از ماد ساازی وتانسایل تبادیل

کوتاهکردن زمان و افزاید جزئیات و دقت ابالعاات

کاربری باا روش شابکة عصابی ( )%83بارای نقشاة

بسیار مؤثر است .بهدلیل ماهیت غیرخطی ودیدهها در

ویدبینی شده در سا  ،1391نشاندهندة انطباق زیااد

ببیعت ،باید از مد هایی استفاده کرد که این ویشگای

تصویر ویدبینیشدة مد با تصاویر واقعیات زمینای

را در مد سازی لحاظ کنند .با توجه به توانایی بااالی

است که قابل قبو بودن و صحت مد انيام شده را

شبکة عصبی در حل مسائل غیرخطی ،در این تحقیاق

اثبات میکند .میتاوان ایانگوناه نتیياه گرفات کاه

ارزیابی و ویدبینای تغییارات کااربری سارزمین ،باا

مد هاای تغییار کااربری سارزمین بارای رفا ابهاام

استفاده از روش رگرسیون حداقل مربعاات معماولی

ميموع اة ویچیاادة نیروهااای اجتماااعی -اقتصااادی

برای ویدوردازش وارامترهای ورودی و ماد LCM

بیوفیزیکی ماؤثر ،الگاوی تغییار کااربری سارزمین و

بر اساس روش شابکة عصابی مصانوعی ورساپترون

برآورد آثار تغییرات در کاربری سرزمین مفیاد اسات.

چندالیه برای مد سازی وتانسیل تبدیل کاربری انيام

نتای ایان مطالعاه باا توجاه باه چگاونگی تغییارات

شد.

کاربری در گششته ،حا و آینده ،ویشگیهای فعاایی
نتای تحقیق حاضر نشان میدهد که در دورة او

کاربری زمین برای فهم آثاار گونااگون فعالیاتهاای

و دوم کاهد چشمگیری در ناحیاة جنگال صاورت

انسانی و غیرانسانی در کل شرایو اکولوژیکی محایو

گرفته است .همچنین ،بیشترین افازاید مسااحت در

را فراهم میآورد.

ناحی اة مرت ا مشاااهده شااده اساات .بنااابراین ،بایااد
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