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 .1دانشجوی دکتری ،دانشکدة کشاورزی و منابع طبیعی ،دانشگاه لرستان ،خرمآباد ،ایران
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(تاریخ دریافت0931/01/10 :؛ تاریخ پذیرش)0931/00/10 :

چکیده
مدلسازي روند تغییرات پوشش سرزمین در گذر زمان با بهکارگیري دادههاي چندزمانه در محیط سامانة اطالعات جغرافیایی میتواند یکی از مهمتررین
عوامل در مدیریت بهینة این تغییرات باشد .بهمنظور مدلسازي روند تغییرات پوشش سرزمین و بررسی امکان پیشبینری نن در نینرده مردلسراز تغییرر
زمین ( )LCMبهکار گرفته شد .دادههاي  VNIRسنجندة  ASTERماهوارة  TERRAبا قدرت تفکیک مکانی  01متر مربوط به سره دورة زمرانی 0111
 0112و  0102در جنگلهاي شهرستان گیالن غرب استان کرمانشاه تجزیهوتحلیل شد .نقشههاي پوشش سرزمین سرالهراي یادشرده در چهرار طققرة
پوشش جنگل اراضی مرتعی اراضی کشاورزي و مناطق انسان ساخت براي هر یک از تصاویر با به کارگیري روش حداکثر تشرابه اسرتررا شرد .نترای
تجزیهوتحلیل دادهها در دورة اول ( )0111-0112و دورة دوم ( )0112-0102نشان داد پوشش اراضی کشاورزي بیشرترین افرزایش و پوشرش اراضری
مرتعی بیشترین کاهش مساحت را دارند .بر مقناي این تغییرات و با درنظرگرفتن هشت متغیر مستقل مدل رقومی ارتفاع شیب جهرت فالرله از جراده
فالله از مناطق مسکونی فالله از حاشیة جنگل فالله از اراضی مرتعی فالله از اراضی کشاورزي مدلسازي پتانسیل انتقرال سرال  0102بره روش
شقکة عصقی پرسپترون چندالیه انجام گرفت .سپس بهوسیلة مدل پیشبینی سرت و تصاویر طققهبنديشدة دورة اول ( )0111-0112نقشرة پوشرش
سال  0102با بهکارگیري مدلساز تغییر زمین پیشبینی شد .پس از ارزیابی مدل میزان لحت کلری برابرر برا  39/13و ضرریب کاپراي برابرر برا 1/23
بهدست نمد که بیانکنندة انطقاق زیاد بین نقشة پیشبینیشده و نقشة طققهبنديشده است .با واردکردن نقشههاي پوشرش سررزمین دورة دوم (-0102
 )0112به مدلساز تغییر زمین نقشة پیشبینی پوشش سرزمین سال  0101تهیه شد که نتای نشان داد  0103/10هکتار از پوشرش جنگرل و 0232/30
هکتار از اراضی مرتعی پتانسیل انتقال به اراضی کشاورزي را خواهند داشت.

کلیدواژگان
پتانسیل انتقال پوشش سرزمین گیالن غرب مدلسازي .LCM
 نویسندة مسئول ،رایانامهMaleknia.r@lu.ac.ir :
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مقدمه و بیان مسئله
آثار تغییر پوشش سرزمین بر چرخة آب ،کربن و انرری ییرا از م ر تررین عوامر در تغییررا
محیطا ج را اسر
تغییرا

( .)Hu & Wengm, 2009, p.2089کسر

و آگاها از وسع

االععرا

منابع البیعا ،بهویژه با رشد سریع جمعی

دقیر و برهروز از ایرن

اهمی

زیاد دارد (

 .)et al., 2005, p.318در دههها اخیر دادهها ماهوارها بهالور وسیعا در ت یة االععا
زمین مانند کاهش سطح جنگ ها ،شد

توسعة اراضا کشاورز و سایر تغییررا

Yuan

پوشش

انسرا سراخ

بهکار گرفته شدهاند (شتایا و قنبر  ،9831 ،ص .)2ییا از روشها شناختهشدة آنرایی دادههرا
ماهوارها  ،روش شبیة عصبا مصنوعا اسر
چندالیه اس

کره معررو تررین مردل آ  ،ایگروریت پرسرتترو

( .)Kuplich, 2006, p.2مدلساز پوشش سرزمین بهعنوا یک روییرد م

کاهش سطح جنگ ها و تنوع زیستا ،الیف گستردها از تحقیقرا

زیسر محیطرا ،اکویروی و

جغرافیا را دربرماگیرد ( .)Prez-Vega et al., 2012, p,1پیشبینا تغییرا  ،الزمرة مراقبر
اکوسیست برهویرژه در منراالقا برا تغییررا
p.154

سرریع اسر

 .)Ambin, 2001,مردلسراز رونرد تغییررا

ارزیابا
از یرک

( & Lambin, 1997, p.375; Stephenne

پوشرش سررزمین برا برهکرارگیر دادههرا

سنجشازدور در محریط  GISمراتوانرد راهیارهرا مناسربا را ارائره دهرد

( Baker et al., 2010,

 .)p.593مدلها اب ارها مفید برا تیمی توانایا ذهن بشر برا تج یهوتحلی تغییرا

پوشش

سرزمین و گرفتن تصمی ها آگاهانهتر هستند ( .)Verburg et al., 2004, p.3برا توجره بره اهمیر
جنگ ها زاگرس و نیاز ضرور مدیرا به آگاها از کمی
برنامهری
تغییرا

و کیفی

ب ینه ،باید تحقیقاتا در این زمینه انجام گیرد .بنابراین هد

رونرد تغییررا

برهمنظرور

از این تحقی مردلسراز

پوشش سرزمین با بهکارگیر مدل  LCMدر فاصلة سرالهرا  2222ترا  2292برهمنظرور

امیا پیشبینا وضعی

پوشش سرزمین سال  2222در بخشا از حوزة رویشا زاگرس اس .
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مبانی نظری و پیشینة تحقیق
مدلساز تغییر زمین ()LCM

که به کمک آ ما توا به ارزیابا و مدل ساز تجربرا تغییررا

مدل ساز تغییر زمین اب ار اس

کاربر اراضا و آثار آ بر زیستگاه گونهها و تنوع زیستا پرداخ  .مدلسراز در چ رار مرحلرة
بررسا تغییرا  ،مدلساز پتانسی انتقال ،مدلساز تغییرا

پوشش سرزمین و ارزیرابا صرح

مدلساز انجرام مراگیررد (غعمعلرافررد و همیرارا  ،9818 ،ص921؛
 .)p.336مدلساز تغییر زمین با تج یهوتحلی تغییرا

Pelorosso et al., 2011,

رخداده الا یک دوره ،نقشة پتانسری انتقرال

از یک البقه به البقة دیگر را نی تویید ماکنرد ( .)McConnel et al., 2004, p,172پتانسری انتقرال،
می ا احتمال تغییر از یک البقه به البقة دیگر را بیا ماکند .بنابراین ،بررا مردلسراز پتانسری
انتقال هر البقه در مدل  ،9LCMقب از هرر کرار بایرد زیرمردلهرا مشرخش شروند .زیرمردلهرا
محرکها اساسا در تبدی یک کاربر به کاربر ها دیگر محسوب ماشوند (
2012, p.12

Perez-Vega et

 .)al.,برا انتخاب زیرمدلهایا با بیشترین صح  ،باید مدل با چند سناریو مختلف

اجرا شود (غعمعلافرد و همیرارا  ،9818 ،ص .)22پر

و

از برهدسر آورد بیشرترین صرح

کمترین خطا ،زیرمدلها انتخابا وارد مدل شده و نقشة پتانسی انتقال ت یه مراشرود .پرسرتترو
چندالیه در برنامههایا مانند البقهبند پوشش و کاربر زمین ،مدلسراز پتانسری انتقرال تغییرر
کاربر ها و مدلساز تخری

جنگ ها به کار گرفته ما شود .زنجیرة مارکو  ،میر ا تغییررا

را

با به کارگیر نقشهها پوشش سرزمین اول و آخر دوره تعیین ماکنرد .بنرابراین ،در ایرن تحقیر
برا پیشبینا مقادیر کما تغییرا

در برآورد پوشش سرزمین زنجیرة مارکو

( .)Easteman et al., 2009, p.31بهمنظور مدلساز روند تغییرا
انجام گرفته اس  .قنبر و شتایا ( )9831روند تغییرا

بهکرار گرفتره شرد

پوشش اراضا مطایعا

مختلفا

جنگ ها حاشریها جنروب و جنروب

غربا گرگا را با ایگوریت شبیة عصبا مصنوعا 2بررسا کردند .نتایج بررسا آ ها نشرا دهنردة
1. Land Change Modeler
)2. Artificial Neural Network (ANN
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تغییر وسیع سطح جنگ بره اراضرا غیرجنگلرا در الرا مرد

 19سرال بروده اسر  .الراهر و

همیارا ( )9812در ش رستا تبری با به کارگیر شربیة عصربا مصرنوعا و زنجیررة مرارکو

9

مدلساز تغییر سرزمین با بهکارگرفتن تصراویر سره دورة  9832 ،9821و  9812مراهوارة یندسر ،
نقشهها پوشش سرزمین هر سال را ت یه کردند و با برهکرارگیر ایگروریت پرسرتترو چندالیره

2

شبیة عصبا مصنوعا و شش متغیر مستق  ،نقشرة پوشرش سررزمین سرالهرا  9812و  9122را
پیشبینا کردند که نتایج نشا دهندة توسعة سطح ش ر تبری به میر ا  9281و  2288هیترار الرا
این دو سال اس  .وفرایا و همیرارا ( )9812در منطقرة مریروا دادههرا سرنجندههرا  TMو
 ETM+مربوط به سه دورة زمانا 9811 ،9823و  9812بهکار گرفتند .صح
نقشة پیشبیناشده نشا دهندة ناهمخوانا میا تغییرا
اس  .ع ی

واقعا و پریشبینراشردة مردل در منطقره

قعتا و همیارا ( )9818از تصاویر ماهوارة یندس

و  9819برا مدلساز تغییرا

کلا و ضرری

کاپرا

سه دورة زمرانا 9811 ،9822

کاربر اراضا در کوهمرهسرخا استا فرارس روش رگرسریو

یجستیک در مدل  LCMرا بهکار گرفتند که نتایج نشا دهندة بیشترین کاهش مساح

بررا البقرة

جنگ به می ا  8232/22هیتار بود .خو و مورایاما ( )2299مدل  LCMو شبیة عصبا مصنوعا
برا مدلساز تغییرا

جنگ را در پارک ملا «تام داو» بهکار گرفتند و بدین منظرور از تصراویر

مراهوارها مربروط بره سرالهرا  2222 ،9118و  2221برهعنروا ورود مردل ،آشیارسراز و
پیشبینا تغییرا

سطح جنگ برا سالها  2291و  2229ب ره گرفتنرد کره نترایج نشرا دهنردة

کاهش سرطح جنگر از  93/28درصرد در سرال  2221بره  92/92و  92/22درصرد برهترتیر  ،در
سالها  2291و  2229اس
بهمنظور مدلساز تخری

(& Murayama

 .)Khoiپرز -وگا و همیارا ( )2299مدل  LCMرا

و احیا جنگ ها پ نبرگ می یک بهکار گرفتنرد کره صرح

کلرا

 82/2 ،22/2و  21/2درصد بهترتی  ،برا زیرمدلها احیا ،جنگر زدایرا و اخرتعل را برهدسر
آوردند

(al., 2011

 .)Perez-Vega etرضو ( )2291در پیشبینا روند تغییرا

کاربر زمین سال

1. Markov Chain
)2. Multi Layer Perceptron (MLP
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 2222ش ر کرمانشاه تصاویر ماهوارها یندس
شبیة عصبا و زنجیرة مارکو
و  2222-2222البقا
مناال انسا ساخ
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مربوط به سالهرا  2222 ،9131و  2222و مردل

بهکار گرف  .نتایج بررسا او نشا داد الرا دو دورة 9131-2222

پوشش جنگلا ،اراضا مرتعا ،باغا

و فضرا سرب رونرد کاهشرا ،امرا

و اراضا کشاورز روند اف ایشا داشته اس

و الب مدل پیشبینا الرا دورة

 28/83 ،2222-2222درصد از اراضا مرتعا و  21/8درصد از فضا سب به مناال انسا سراخ
تبدی ماشود .کورانتنگ و نایدزوییا ( )2292با بهکارگیر تحلی زنجیرة مارکو
رسیدند که مناال انسا ساخ
درصد) کاهش یافتره اسر

به این نتیجره

و اراضا کشاورز افرایش اما پوشش جنگلا (از  22درصد به 92
( .)Koranteng & Niedzwiecki, 2015مگاهرد و همیرارا ( )2292در

تحلی نقشة پوشش سرزمین و مدلساز رشد ش رسراز مربروط بره سرالهرا  2228 ،9131و
 2291در منطقة کایرو مصر روش  LCMرا برا پیشبینرا پوشرش سررزمین سرال  2222برهکرار
گرفتند که نتایج این تحقی نشا داد  91درصد از پوشرش گیراها و  1درصرد از اراضرا بیابرانا
تبدی به مناال ش ر ماشود (.)Megahed et al., 2015
روش تحقیق
منطقة مورد مطالعه

منطقة مورد مطایعه با مساحتا بایغ بر  12123هیتار در الول جغرافیایا ˝ 12ْ 92َ 13ترا ˝29َ 28
ْ 12شرقا و عرض جغرافیایا ˝ 88ْ 11َ 11تا ˝ 81ْ 92َ 21شرمایا و برا دامنرة ارتفراعا –2891
 9981متر از سطح دریا در بخش گواور ش رستا گیع غرب استا کرمانشاه قررار دارد (شری
 .)9اقلی منطقه براساس نمودار تعیین اقلی دمارتن با توجه به میانگین بارش ساییانة  292/1میلیمتر
و دما متوسط  92/3درجة سانتیگراد ،سرد و نیمهمرالوب اس
قسم

(فتاحا .)9831 ،درختا بلوط در

اعظ منطقة مورد مطایعه جنگ ها شاخه و دانهزاد را تشیی داده اس  .از سایر درخترا

و درختچهها موجود در محدودة مورد مطایعه را ماتوا به پستة وحشا (بنه) ،کریی  ،زای ایرک،
اری  ،انجیر ،پعخور و آیبایو وحشا اشاره کرد (زهرهوند .)9832 ،
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دادههای ماهوارهای

در این تحقی دادهها  9VNIRسنجندة  ASTERماهوارة  TERRAبا تفییک میانا  92متر مربوط
به سه دورة زمانا  2221 ،2222و  2292بهکار گرفته شد .دادهها با سطح تصحیحها ( L1Tشام
تصحیح رادیومتر در سطح سیستماتیک ،تصرحیح هندسرا برا اسرتفاده از نقراط کنتررل زمینرا و
همچنین ،تصحیح خطا جابهجایا ناشا از توپوگرافا) از سرای

مربوالره 2دریافر

شرد .نقشرة

توپوگرافا  9:22222منطقه برا کنترل تصحیح هندسرا تصراویر مراهوارها  ،ت یرة مردل رقروما
زمین ،نقشة شی  ،نقشة ج

و استخراج الیة راهها از سازما جغرافیرایا نیروهرا مسرلح ت یره

شد.

شكل  .1موقعيت منطقة مورد مطالعه در ايران و استان كرمانشاه

1. Visible and Near- Infrared
2. www.earthexplorer.usgs.gov
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مراحل تحقیق

مراح کلا انجامداد این تحقیر پر

پریشپرردازش ،پرردازش و

از ت یرة تصراویر و عملیرا

پ پردازش بهترتی  ،شام ت یة نقشهها پوشش سرزمین ،آشیارساز و ت یرة نقشرة تغییررا ،
انتخاب زیرمدلها و متغیرهرا مسرتق  ،مردلسراز پتانسری تغییررا
پرستترو چندالیه و ت یة نقشهها پیشبینا پوشش سرزمین اس
مدلساز تغییرا

بره روش شربیة عصربا

(شی .)2

پوشش سرزمین بر پایة شبیة عصبا مصنوعا

ت یة تصاویر ماهوارها سالها  2221 ،2222و 2292

پیشپردازش

نمونهها تعلیما

البقهبند

پ پردازش

ت یة نقشهها پوشش سرزمین
ورود نقشهها به

LCM

آشیارساز و ت یة نقشه تغییرا
انتخاب زیرمدلها و متغیرها مستق
مدلساز پتانسی انتقال به روش شبیة عصبا پرستترو چندالیه
ارزیابا صح

مدل

ت یة نقشهها پیشبینا پوشش سرزمین
ارزیابا صح

نقشهها

شكل  .2فلوچارت فرايند مدلسازی تغييرات پوشش سرزمين
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بررسی کیفیت رادیومتری و هندسی دادهها

با اینیه داده ها  ASTERدر سطح تصحیح ها  L1Tدریاف
کیفی

شد ،بهمنظور االمینا از خطانیرد ،

دادهها بره یحرا وجرود خطاهرا رادیرومتر از قبیر خطرا مربروط بره راهراهشردگا،

زیره قرارنگرفتن دستهها خطوط اسین و پییس ها تیرار از الری هیستوگرام آ ها بررسا
شد که تصاویر مورد نظر فاقد هر گونه خطا رادیومتر بود .همچنین ،با انطباق الیهبردار جراده
تصحیحها هندسا االمینا حاص شد.

رو تصاویر ،از صح

تهیة نقشههای پوشش سرزمین

با توجه به نبود نقشة پوشش سرزمین دقی در منطقة مورد مطایعه و از الرفا ،قابلی
ماهوارها

ASTER

در استخراج االععا

مفید ،از بین روشها

تصاویر

مختلف تفسیر و البقهبند

تصاویر ،روش تلفیقا که نوعا تفسیر چشما دادهها رقوما بر رو صفحة رایانه و متیا بر
شناخ
بهکارگیر

مفسر اس  ،انتخاب شد (درویشصف  .)9811 ،با شناخ
نقشهها

منطقة مورد مطایعه و

توپوگرافا  9:22222سازما نقشهبردار  ،بررساها

میدانا ،اخذ نقاط

کنترل زمینا 9و تصاویر گوگ ارث ،چ ار البقة پوشش جنگ  ،اراضا مرتعا ،اراضا کشاورز و
مناال انسا ساخ

استخراج و ست  ،نقشة واقعی

زمینا سال  2292ت یه شد .پ

از انجامداد

مراح پیشپردازش ،تصاویر ماهوارها  ASTERمربوط به سال  2292تج یهوتحلی شد .عملیا
پردازش و بارزساز ها تصاویر ،شام ایجاد ترکی ها رنگا مناس
انجام گرف  .با توجه به تفییکپذیر
باندها اصلا

VNIR

نامناس

باندها

و نسب گیر ها الیفا

مصنوعا در مح نمونهها

تعلیما،

بهکار گرفته شد .تعداد  222نمونه از البقة پوشش جنگلا 922 ،نمونه از

البقة اراضا مرتعا 282 ،نمونه از البقة کشاورز و 12نمونه از مناال انسا ساخ

تعیین شد.

انتخاب نمونهها تعلیما ( 28نمونه از البقة پوشش جنگلا 83 ،نمونه از البقة اراضا مرتعا23 ،
نمونه از البقة کشاورز و  93نمونه از مناال انسا ساخ ) بهالور تصادفا (به تناس

س

هر

1. Ground Control Points

031 
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البقه) با بررساها

میدانا ،تصاویر گوگ ارث و تصاویر رنگا مرک

(آرخا و

انجام گرف

فتحازاد ،9818 ،ص .)983با توجه به اینیه ایگوریت حداکثر تشابه بهعنوا ییا از دقی ترین
روشها

پییس پایه مطرح اس

متداول البقهبند

(پرما و شتایا ،9831 ،ص .)289بنابراین،

این ایگوریت بهمنظور البقهبند دادهها بهکار گرفته ،و نقشة پوشش سرزمین سال  2292ت یه شد.
از آنجا که اعتبار هر نقشه ت یهشده از تصاویر ماهوارها به می ا صح
صح

رو نقشة پوشش سرزمین سال  2292انجام گرف

آ بستگا دارد ،ارزیابا

و می ا صح

محاسبه شد .بهمنظور بهدس آورد تصویر با وضوح مطلوب و حذ

کلا و ضری
پییس ها

کاپا

منفرد در

تصویر البقهبند شده ،فیلتر مد 9با اندازة کرن  2×2بهکار گرفته شد (آرخا و فتحازاد،9818 ،
ص981؛

et al., 2012, p.15

 .)Nahuelhualبرا

ت یة نقشة پوشش سرزمین سال  ،2221نقشة

البقهبند شدة سال  2292بهکار گرفته شد .برا این کار نقشة سال  2292بر رو تصاویر رنگا و
باندها
البقا

مختلف ایجادشده در سال  2221قرار گرفته و در صور

مشاهدة هر گونه تغییر در

مختلف ،تصحیح شد .این فرایند برا ت یة نقشة سال  2222نی تیرار شد.

آشکارسازی تغییرات در مدل LCM

مدل  LCMبه دو نقشة پوشش سرزمین اول و آخر دوره برهعنروا ورود نیراز دارد

( Kim et al.,

 .)2010, p.15بنابراین ،ابتدا نقشهها پوشش سرزمین ت یرهشرده در دورة اول ( )2222-2221وارد
مدل  LCMموجود در نرماف ار  TerrSetشد .در بخش آنایی تغییرا  ،2اف ایش و کاهش هر البقره،8
تغییرا

خایش 1به صور

نمودار و در بخش نقشههرا تغییررا  ،2نقشرة منراال بردو تغییرر

(پایدار) و انتقال 1از هر البقه بره البقرا

2

مختلرف پوشرش سررزمین ت یره و تج یرهوتحلیر شرد
1. Mode
2. Change Analysis
3. Gain and Losses
4. Net Change
5. Change Maps
6. Persistence
7. Transition
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( .)Vaclavik & Rogan, 2009, p.56این فرایند برا دورة دوم ( )2221-2292تیرار و نمودارها و
نقشهها مربوط ت یه شد.
مدلسازی پتانسیل انتقال و انتخاب زیرمدل

پ

از آشیارساز تغییرا

در بخش پتانسی انتقال ،9می ا پتانسی انتقال یک البقه به البقة دیگر

با توجه به زیرمدلها و متغیرها مستق  ،مدل ماشود .برا انتخاب زیرمردلهرایا کره بیشرترین
صح

را داشته باشند ،باید مدل با سناریوها مختلف اجرا شد (.)Perez-Vega et al., 2011, p.14

در ن ای  ،پنج زیرمدل پوشش جنگلا به اراضا مرتعا ،پوشرش جنگلرا بره اراضرا کشراورز ،
پوشش جنگلا به مناال انسا ساخ  ،اراضا مرتعا به اراضا کشاورز  ،اراضا مرتعا به مناال
انسا ساخ

که بیشترین صح

را داشتند ،انتخاب شد .پ

از انتخراب زیرمردلهرا و متغیرهرا

مستق مناس  ،مدلساز احتمال وقوع هر انتقال از یک البقه به البقة دیگر از الری شبیة عصبا
پرستترو چندالیه انجرام گرفر

( .)Pijanowski et al., 2002, p.559هشر

رقوما ارتفاع ،نقشة شی  ،نقشة ج

متغیرر مسرتق مردل

 ،فاصله از جاده ،فاصله از مناال مسیونا ،فاصله از منراال

جنگلا ،فاصله از اراضا مرتعا ،و فاصله از اراضا کشراورز انتخراب شردند و پر
ضری

همبستگا کرامر آ ها ،متغیرهایا که ضرری

همیارا  ،9811 ،ص911؛ ع یر

از بررسرا

براالتر از  2/9دارنرد ،وارد مردل (پورخبراز و

قعترا و همیرارا  ،9818 ،ص )219و متغیرهرایا برا ضرری

همبستگا کرامر کمتر از ( 2/9نقشهها شی

وج

) حذ

شدند.

انتخاب متغیرهای مستقل

با بهکارگیر نقشة توپوگرافا  9:22222منطقة مورد مطایعه ،نقشهها مدل رقوما ارتفاع (با دقر
 92متر) ،شی

وج

در محیط نرماف ار  ArcGIS10.3ت یه شد .برا استخراج نقشهها فاصرله

از جاده ،فاصله از مناال مسیونا ،فاصله از حاشیة جنگر  ،فاصرله از اراضرا مرتعرا ،فاصرله از
1. Transition potentials

مدلسازی تغییرات پوشش سرزمین بر پایة شبکة عصبی مصنوعی و پتانسیل انتقال در روش ... LCM

031 

اراضا کشاورز  ،تابع فاصلة اقلیدسا 9به کرار گرفتره شرد .نقشرههرا برهدسر آمرده برهمنظرور
تج یهوتحلی میانا به ساختار رستر با اندازة پییس  92متر تبدی شدند.
نقشة پیشبینی تغییرات پوشش سرزمین و ارزیابی صحت مدل

در بخش پیشبینا تغییرا  2مدل  ،LCMبا روش زنجیرة مارکو  ،میر ا احتمرال انتقرال از یرک
البقه به البقا

دیگر محاسبه ماشود .ست  ،بهوسیلة مدل پیشبینا سخ ( 8که در آ سرطح هرر

پییس به یک کاربر خاص اختصاص مایابد) نقشة آخر دوره بر مبنا تغییرا
دوره ،پیشبینا شده و بهعنوا پایة مدلساز تغییرا

پوشرش سررزمین در آینرده برهکرار گرفتره

ماشود ( .)Easteman, 2009, p.6بنابراین ،بهمنظور پیشبینا نقشة تغییرا
 ،2292نقشة سالها  2222و  2221بهکار گرفته شد .پ

رخداده در الول

پوشرش سررزمین سرال

از ت یة نقشة پیشبینا پوشش سررزمین
1

سال  2292و مقایسة آ با نقشة البقهبند پوشش سرزمین سال  ،2292در زیربخش ارزیابا مدل
 ،LCMشاخش تواف کاپا ( )KIAمحاسبه شد .شراخش توافر کاپرا ( )KIAعمومرا بررا تعیرین
ارزیابا صح  ،اعتبار مدل و تغییر بهکار گرفته ماشود .م ترین انواع کاپا ،کاپا استاندارد ،2کاپرا
برا میا  ،2کاپا برا کمی  1و کاپا برا نبود االععا  3هستند .روش کاپا اسرتاندارد ،صرح
نسبا مشاهدهشده به صح

نسبا موردانتظار را براساس شان

مقایسه ماکنرد .بره ایرن ترتیر ،

درستا ک که به درصد نی بیا ماشود ،می ا تواف و همخروانا دو تصرویر را نشرا مرادهرد.
کاپا استاندارد برا بررسا صح

مدلساز بهکار گرفته شد (غعمعلافررد و همیرارا ،9818 ،

ص .)12ست  ،نقشة پوشش سرزمین سال  2222با واردکرد نقشة سرالهرا  2221و  2292بره
مدلساز تغییر زمین پیشبینا شد.
1. Euclidean distance
2. Change prediction
3. Hard prediction
4. Validation
5. Kstandard
6. K location
7. K location Strata
8. Kno
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یافتههای تحقیق
طبقهبندی تصاویر

پ

از انجامداد عملیا

پیشپردازش ،پردازش و پ پردازش رو دادههرا مراهوارها ،2222

 2221و  ،2292نقشة پوشش سرزمین به روش حداکثر تشرابه برا صرح

کلرا و ضرری

بهترتی  12 ،درصد و  33 ،2/11درصد و  19 ، 2/12درصد و  2/13بهدس

آمد (شی .)8

کاپرا

شكل  .3نقشة پوشش سرزمين سالهای ( 2222الف)( 2222 ،ب) و ( 2212ج)

مطاب با این نقشهها ،بیشترین تخری
و در دورة زمانا  ، 2222 – 2221البقا
 9239/2هیتار کاهش و البقا

مربوط به پوشش مرتعا و ست  ،پوشش جنگلا اسر
پوشش جنگلا و اراضرا مرتعرا برهترتیر  122/98 ،و
برهترتیر  9231/8 ،و

اراضا کشراورز و منراال انسرا سراخ

 18/28هیتار اف ایش داشرته اسر  .همچنرین ،الرا دورة زمرانا  ،2221 - 2292البقرا
جنگلا و اراضا مرتعا بهترتی  122/82 ،و  9982/28هیتار کاهش و البقا
مناال انسا ساخ

بهترتی  9121/89 ،و  13/21هیتار اف ایش داشته اس

پوشرش

اراضا کشاورز و

(جدول .)9

010 
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جدول  .1مساحت پوشش سرزمين طی سالهای  2222 ،2222و 2212

پوشش

پوشش جنگلی

اراضی مرتعی

اراضی کشاورزی

مناطق انسانساخت

2222

91183/29

2238/12

92222/81

918/22

2221

91281/33

1122/22

91219/21

232/22

2292

93882/28

8219/22

93111

822/22

سال

آشکارسازی تغییرات

ابتدا نقشهها پوشش سرزمین ت یهشده در دورة اول ( )2222 -2221برهعنروا نقشرههرا اول و
آخر دورة وارد مدل  LCMشد .در بخش آنایی تغییرا  ،می ا اف ایش و کاهش هر البقه به هیترار
(شی -1ایف) و تغییرا

خایش هر البقه به هیتار (شی  -1ب) که برآیند از اف ایش و کاهش

هر البقه محسوب ماشود ،به صور

نمودار سهبعرد ت یره شرد .سرت  ،در بخرش نقشرههرا

تغییرا  ،نقشة مناال بدو تغییر (پایدار) و نقشة انتقال (شی  )2پوشش سرزمین برهدسر

آمرد

(شی  -2ایف) .ست  ،با ورود نقشهها پوشش سرزمین ت یهشده در دورة دوم ( 2221و )2292
بهعنوا نقشهها اول و آخر دوره به مدل  ،LCMاین فرایند تیرار شد و می ا افر ایش و کراهش
هر البقه (شی -1ج) ،تغییرا

خایش هر البقه (شی -1د) به صور

مناال بدو تغییر (پایدار) پوشش سرزمین به صور
(ایف)

( )

ای

نقشه بهدس

(ب)

نمودار سهبعرد و نقشرة

آمد (شی  -2ب).

(

هرری
تار

ب
)

(ج))

ج)

(

(د )

(
د
)
شكل  .4نمودار سهبعدی افزايش و كاهش و تغييرات خالص دورههای اول و دوم

هرری
تار
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(ب)

(ایرف
)

شكل  .5نقشة مناطق بدون تغيير (پايدار) دورههای اول (الف) و دوم (ب)

مدلسازی پتانسیل انتقال و صحتسنجی مدل

پ

از آشیارساز تغییرا  ،می ا ضری

همبستگا کرامر متغیرها مستق برا واردکررد بره

مدل محاسبه شد (جدول .)2
جدول  .2ضريب همبستگی كرامر متغيرهای مستقل

متغیر
مستقل
ضری
کرامر

مدل
رقومی

نقشة شیب نقشة جهت

ارتفاع
2/28

2/23

2/23

فاصله از
جاده
2/92

فاصله از

فاصله از

فاصله از

فاصله از

منطقه

منطقه

اراضی

اراضی

مسکونی

جنگلی

مرتعی

کشاورزی

2/91

2/93

2/92

2/92

با توجه به اینیه عمدة مناال دارا پتانسی انتقال به البقا

دیگر ،مربروط بره انتقرال البقرا

پوشش جنگ و اراضا مرتعا به البقة اراضا کشاورز اس  ،نقشة پتانسی انتقال البقرة اراضرا
کشاورز الا دورة اول ( ،)2222-2221دورة دوم ( )2221-2292و پیشبینا پتانسی انتقال دورة
سوم ( )2292-2222ت یه شد که این نقشهها موقعی

میانا انتقال البقرا

در سره دوره را نشرا
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مادهد (شی  .)2پ
و دوم بهدس

013 

از صح سنجا مدل ،خطا آموزش و خطا آزمو بررا دورههرا اول

آمد (جدول .)8
جدول  .3صحتسنجی مدل در دورههای اول و دوم

صحت

دوره

خطای آموزش

خطای تست صحت کلی (درصد)

2222-2221

2/8189

2/1282

38/21

2221-2292

2/2112

2/2112

19/92

مطاب با نقشرة پریشبینرا پتانسری انتقرال دورة سروم 9221/22 ،هیترار از پوشرش جنگر و
 9232/12هیتار از اراضا مرتعا پتانسی انتقال به اراضا کشاورز را خواهند داش .

شكل  .2نقشة پتانسيل انتقال طبقة اراضی كشاورزی دورة اول (الف) ،دورة دوم (ب) و دورة سوم (ج)

نقشة پیشبینی پوشش سرزمین

با توجه به تغییرا

رخداده و احتمال انتقرال از یرک البقره بره البقرة دیگرر در دورة اول (-2221

 ،)2222نقشة پیشبینا پوشش سرزمین سال  2292ت یه شد (شری  -1ب) .در نقشرة پریشبینرا
سال  2292مساح

چ ار البقرة پوشرش جنگلرا ،اراضرا مرتعرا ،اراضرا کشراورز و منراال
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انسا ساخ
صح

بهترتیر  91292/99 ،1821/82 ،92181/12 ،و  232/13هیترار اسر  .برا توجره بره

مناس

برخا زیرمدلها (انتقال پوشش جنگلا به اراضا کشاورز  ،انتقال اراضرا مرتعرا

به اراضا کشاورز ) در اجرا مدل ،با واردکرد نقشهها دورة دوم (سرالهرا  2221و )2292
نقشة پیشبینا پوشش سرزمین سال  2222ت یه شد (شی -1ج) .در نقشة پیشبینرا سرال 2222
نی مساح

چ ار البقة پوشش جنگلا ،اراضا مرتعا ،اراضا کشاورز و منراال انسرا سراخ

بهترتی  28192/82 ،211/82 ،92828/11 ،و  122/22هیتار اس .

شكل  .2نقشة پوشش سرزمين سال ( 2212الف) ،نقشة پيشبينی سالهای ( 2212ب) و ( 2225ج)

ارزیابی صحت مدل

نتایج ارزیابا مدل با بهکارگیر نقشة پوشش سرزمین سال  2292مورد ارزیابا صح

قرار گرف

که شاخش تواف کاپا ( )KIAبهکار گرفته شد .بنابراین ،نقشة مدلساز شدة سال  2292با تصرویر
البقهبند شدة آ مقایسه شد و نتایج ارزیابا مدل ،نشا دهندة کاپا استاندارد  2/11اس
.)1
جدول  .4ارزيابی صحت نقشة مدلسازیشده سال 2212

کاپای استاندارد

کاپا برای مکان

کاپا برای کمیت

کاپا برای نبود اطالعات

2/11

2/38

2/38

2/32

(جدول
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بحث و نتیجه
در این تحقی روش شبیة عصبا مصنوعا بهدیی داشتن م ایایا مانند توانایا مدلسراز روابرط
غیرخطا و قبول ایگوها پیچیده موجود در پایگاه دادهها بهکار گرفته شد و در واقرع ،یرک مردل
تجربا بین متغیر وابسته (می ا تغییرا

پوشرش سررزمین) و متغیرهرا مسرتق (توضریحدهنردة

تغییرا ) محسوب ماشود .با توجه به تنوع و توسعة مردلهرا شربیة عصربا ،روش پرسرتترو
چندالیه بهالور وسیع بهکار گرفته ماشود ( .)Hu & Weng, 2009, p.2090متغیرها مسرتق مرورد
استفاده در این تحقی نقشهها مدل رقوما ارتفاع ،فاصرله از جراده ،فاصرله از روسرتا ،فاصرله از
پوشش جنگلا ،فاصله از اراضا مرتعا ،فاصله از اراضا کشاورز  ،شی  ،و ج
تحقیقررا

وفررایا و همیررارا ( ،)9819الرراهر و همیررارا ( ،)9812غعمعلررافرررد و همیررارا

( ،)9818و اسیوی و همیارا ( )2292نی بهکار گرفته شده و بر اهمی
تغییرا

هستند کره در

این عوام در مدلسراز

پوشش سرزمین تأکید شده اس .

مطاب با نتایج این تحقی  ،نقشهها

پوشش سرزمین سه دوره نشا دهندة تغییر سطح همة

این تغییرا

اراضا کشاورز ،

کاربر ها اس  ،اما ترتی

از بیشتر به کمتر مربوط به البقا

اراضا مرتعا ،پوشش جنگلا و مناال انسا ساخ

اس  .بهالور که الا دورة اول (-2221

 )2222و دوم ( )2221-2292البقة اراضا کشاورز

بیشترین اف ایش سطح بهترتی  ،برابر با

 9231/8و  9121/89هیتار را دارد و مدلساز تغییر زمین برا دورة سوم ( )2292-2222می ا
این اف ایش سطح را  2192/11هیتار ( 9221/22هیتار از تبدی پوشش جنگ و  9232/12هیتار
از تبدی اراضا مرتعا به اراضا کشاورز ) پیشبینا کرده اس  .نتایج تحقی غعمعلافرد و
همیارا ( )9818و کورانتنگ و نایدزوییا ( )2292نی نشا دهندة بیشترین اف ایش سطح برا
البقة اراضا کشاورز اس  .البقة اراضا مرتعا بیشترین کاهش سطح ،بهترتی

برابر با 9239/2

و  9982/28هیتار را در دورهها اول و دوم داشته اس  .ست  ،البقة پوشش جنگلا  122/98و
 122/82هیتار کاهش و البقة مناال انسا ساخ

 18/28و  13/21هیتار اف ایش سطح داشته

اس  .با توجه به نقشهها پتانسی انتقال برا دورة سوم 9221/22 ،هیتار از پوشش جنگ و
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 9232/12هیتار از اراضا مرتعا پتانسی

را خواهند داش

انتقال به اراضا کشاورز

( .)Koranteng & Niedzwiecki, 2015, p.13بنابراین ،ماتوا با اعمال روشها صحیح مدیریتا
و تبدی این مناال جنگلا و مرتعا پیشگیر کرد .با مقایسة نقشة پیشبیناشدة سال

از تخری

 2292با نقشة البقهبندشدة آ ماتوا مشاهده کرد که مساح
در نقشة پیشبیناشده اختع

اراضا مرتعا و اراضا کشاورز

بیشتر دارد که دیی آ را ماتوا در تغییرا

الا دورة اول ( )2222 -2221دانس ؛ زیرا مدل با توجه به ایگو تغییرا
تغییرا

دورة دوم را پیشبینا ماکند .این ایگو

تغییرا

زیاد این دو البقه

رخداده الا دورة اول

و پیشبینا در نقشة پیشبینا سال

 2222نی وجود دارد ،زیرا البقة اراضا کشاورز بیشترین اف ایش و البقة اراضا مرتعا بیشترین
کاهش را داشته اس  .در این تحقی بیشترین اف ایش مربوط به البقة اراضا کشاورز اس
تحقیقا

اما در

رضو ( )2291و مگاهد و همیارا ( )2292بیشترین اف ایش مربوط به البقة مناال

انسا ساخ

اس

که دیی این تفاو

را ماتوا در موقعی

جغرافیایا ،فاصله از مناال ش ر و

مسائ اقتصاد دانس  .با توجه به فاصلة زیاد منطقة مورد مطایعه از مناال ش ر و همچنین،
تأثیر عوام اقتصاد در معیش
پتانسی را برا

مردما  ،پوشش جنگلا و اراضا مرتعا پ

تبدی به اراضا کشاورز

دارند اما در تحقیقا

رضو

از تخری

بیشترین

( )2291و مگاهد و

همیارا ( )2292پوشش جنگلا و اراضا مرتعا در حاشیه مناال ش ر قرار دارند و این اراضا
پ

از تخری

به مناال انسا ساخ

تبدی ماشود ،زیرا مسائ اقتصاد

تعیینکننده دارد .مطاب با نتایج این تحقی و تحقیقا
نایدزوییا ( )2292رشد جمعی
پوشش جنگ

قنبر

و شتایا ( ،)9831و کورانتنگ و

و به دنبال آ توسعة مناال انسا ساخ

و اراضا مرتعا به اراضا کشاورز

همچنین ،نتایج شبیة عصبا مصنوعا و زنجیرة مارکو

و مناال

در این موارد نقش

انسا ساخ

از دالی کاهش سطح
محسوب ماشود.

در این تحقی با نتایج تحقیقا

الاهر

و همیارا ( ،)9812وفایا و همیارا ( ،)9812غعمعلافرد و همیارا ( ،)9818خو و مورایاما
( ،)2299رضو ( ،)2291مگاهد و همیارا ( ،)2292وکورانتنگ و نایدزوییا ( )2292همخوانا
دارد .مطاب با نتایج قنبر و شتایا ( ،)9831تغییرا

رخداده الا دو دورة زمانا  2222-2221و
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 2221-2292نشا دهندة تحوال

اجتماعا ،عوام اقتصاد و مشیع

ضعیف

معیشتا ،مدیری

منابع جنگلا و مرتعا در منطقة مورد مطایعه اس  .اجرا پرویهها احداث خطوط انتقال گاز،
احداث تون  ،عملیا
آتشسوز  ،تبدی
انسا ساخ

تعریض جاده ،همچنین تأمین سوخ

روستاییا  ،چرا

بارویة پوشش جنگلا و اراضا مرتعا به اراضا کشاورز

و مناال

از عوام عمدة کاهش سطح پوشش جنگ و مرتع در منطقة مورد مطایعه محسوب

ماشود .دیی کاهش بیشتر اراضا مرتعا نسب
که اراضا مرتعا نسب

به پوشش جنگلا در منطقة مورد مطایعه این اس

به پوشش جنگلا دسترسا بیشتر دارند و شرایط توپوگرافا آ ها برا

تبدی به اراضا کشاورز
اس

مفرط دام،

مستعدتر اس  ،اما گسترة مناال جنگلا در دامنهها

که باعث عدم دسترسا به این مناال بهمنظور تبدی به اراضا کشاورز
و نداشتن االععا

سوءمدیری

زمینه را برا تخری
سرزمین ،شد

با شی

زیاد

اس  .هرچند

بهروز و دقی از سطح منابع جنگلا و مرتعا ارگا ها مربواله،

بیشتر این منابع ارزشمند فراه ماکند ،نادیدهگرفتن محدودی ها و توا

مشیع

را اف ایش داده اس

(کامیاب و همیارا  .)9812 ،کاهش سطح پوشش

جنگلا و اراضا مرتعا پیامدها زیس محیطا مانند پدیدة گرد و غبار ،فرسایش شدید خاک،
بروز سی  ،ازبینرفتن آبها زیرزمینا و ج آ را به همراه دارد .بنابراین ،اف ایش سطح آگاها
مردم و توجه مدیرا به حفظ منابع جنگلا و اراضا مرتعا و اعمال مدیری
کاهش این روند تخری

در منطقة مورد مطایعه شود .باتردید ،بدو استفاده از فناور ها نوین

نماتوا برآورد دقیقا از روند تغییرا
با قدر

محیطا داش  .بنابراین ،بهکارگیر دادهها سنجشازدور

تفییک الیفا و میانا بیشتر و روشها

حساس و مستعد به تخری

مؤثر ماتواند سب

نوین مدلساز

بهمنظور شناسایا مناال

ماتواند اب ار قدرتمند برا مدیرا باشد .با توجه به روند تغییرا

پوشش سرزمین در دورهها اول و دوم ،نتایج این تحقی ماتواند االععا

مفید برا مدیرا و

ارگا ها مرتبط فراه کند تا با اعمال روشها مؤثر ،چش انداز مناسبا برا این منطقه الراحا
کنند.
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منابع و مآخذ
 .9آرخا ،صایح ( .)9811آشیارساز تغییرا

پوشش /کاربر اراضرا برا پرردازش شراءگرا

تصاویر ماهوارها با استفاده از نرماف ار ( Idrisi Selvaمطایعة مورد  :منطقة آبدانا ) .فص نامرة
علما -پژوهشا االععا

جغرافیایا ،دورة  ،21شمارة  ،12صفحا

.29-22

 .2آرخا ،صایح ،و فتحازاد ،حسن ( .)9818ارزیابا کارایا چ ار روش شبیة عصربا مصرنوعا
در ت یة نقشة پوشش/کاربر اراضا با استفاده از تصاویر ماهوارها

( ETM+مطایعرة مرورد :

سه منطقة دویرج ،م را و سرابله) .جغرافیا و توسعه ،دورة  ،1شمارة  ،81صفحا

.988-912

 .8پرما ،روحاهلل ،و شتایا ،شعبا ( .)9831بررسا امیا ت یة نقشهها تنوع و تراک تاجپوشرش
جنگ ها زاگرس با استفاده از تصاویر سنجندة ( ETM+مطایعة مرورد جنگر هرا قعجرة
استا کرمانشاه) .مجلة جنگ ایرا  ،دورة  ،2شمارة  ،8صفحا

.289 - 212

 .1پورخباز ،حمیدرضا ،محمدیار  ،فاالمه ،اقردر ،حسرین ،و تروکلا ،مرتضرا ( .)9811روییررد
آمایشا در مدل سراز تغییررا

کراربر اراضرا ش رسرتا ب ب را برا برهکرارگیر تصراویر

ماهوارها چندزمانها  .آمایش سرزمین ،دورة  ،1شمارة  ،2صفحا

.931-221

 .2درویشصف  ،علا اصغر ( .)9811ج وة درسا سنجشازدور ،دانشگاه ت را .

 .2زهرهوند  ،علا اصغر ( .)9832بررسا روند تغییرا و بررآورد بنره برا دو روش آمراربردار
ترانسی

بر رو عی ها هروایا و ترانسری

زمینرا در جنگر هرا قعجره .پایرا نامرة

کارشناسا ارشد ،رشتة جنگلدار  ،دانشگاه ت را .
 .1الاهر  ،محمد ،غعمعلافرد ،م د  ،ریاحا بختیار  ،علیرضا ،و رحی اوغلا ،شاهین (.)9812
مدلساز تغییرا

پوشش سرزمین ش رستا تبری برا اسرتفاده از شربیة عصربا مصرنوعا و

زنجیرة مارکو  .پژوهشها جغرافیا البیعا ،دورة  ،12شمارة  ،1صفحا
 .3ع ی
تغییرا

.11-929

قعتا ،سارا ،رنگ  ،کاظ  ،تقازاده ،ایروب ،و احمرد  ،شر رام ( .)9818مردلسراز
کاربر اراضرا برا اسرتفاده از روش رگرسریو یجسرتیک در مردل ( LCMپرژوهش
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مورد  :منطقه کوهمرهسرخا استا فارس) .فص نامرة علمرا-پژوهشرا تحقیقرا
صنوبر ایرا  ،دورة  ،22شمارة  ،1صفحا

جنگر و

.232 - 212

 .1غعمعلافرد ،م د  ،جورابیا شوشتر  ،شریف ،آبیرار ،علرااکبرر ،و نعیمرا ،بابرک (.)9818
مقایسة ایگوریت ها رگرسیو یجسرتیک و شربیة عصربا مصرنوعا در مردلسراز تجربرا
پتانسی انتقال تغییر پوشش سرزمین سواح استا مازندرا  .پژوهشها محیط زیسر  ،دورة
 ،2شمارة  ،1صفحا

.921 - 912

 .92غعمعلافرد ،م د  ،میرزایا ،محسرن ،و جورابیرا شوشرتر  ،شرریف ( .)9818مردلسراز
تغییرا

پوشش اراضا با استفاده از شبیة عصبا مصنوعا و زنجیرة مارکو

(مطایعة مورد :

سواح میانا استا بوش ر) .مجلة کاربرد سنجش ازدور و  GISدر علوم منابع البیعرا ،دورة ،2
شمارة  ،9صفحا

.22 - 11

 .99فتاحا ،محمد ( .)9831کتاب مدیری

جنگ ها زاگرس .ت را  :دانشگاه ت را .

 .92قنبر  ،فریبا ،و شتایا ،شرعبا ( .)9831بررسرا رونرد تغییررا

سرطح جنگر برا اسرتفاده از

عی ها هوایا و تصاویر ( ASTERمطایعة مورد  :جنگ ها حاشریها جنروب و جنروب
غربا ش ر گرگا ) .مجلة پژوهشها علوم و فنراور چروب و جنگر  ،دورة  ،91شرمارة ،1
صفحا

.9-93

 .98کامیاب ،حمیدرضا ،سلما ماهینا ،عبدایرسول ،حسینا ،سیدمحسرن ،و غعمعلرافررد ،م رد
( .)9812کاربرد شبیهها عصبا مصنوعا در مدلساز توسعة ش ر (مطایعة مورد  :شر ر
گرگا ) .مجلة پژوهشها جغرافیا انسانا ،دورة  ،18شمارة  ،12صفحا

.11-998

 .91وفایا ،ساسا  ،درویش صف  ،علااصغر ،و پیر باوقار ،م تاب ( .)9812پایش و پیشبینا روند

تغییرا میانا کاربر اراضا با استفاده از مدل ( LCMمطایعة مورد  :منطقة مریروا ) .مجلرة
جنگ ایرا  ،دورة  ،2شمارة  ،8صفحا

.828 -882

15. Bakr, N., weindorf, D. C., Bahnassy, M. H, Marei, S. M., & El-Badawi, M.M. (2010).
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