مجله علمیپژوهشی مهندسی اکوسیستم بیابان

پایش و پیشبینی روند تغییرات کاربری اراضی با استفاده از تصاویر ماهوارهای

غالمرضا راهی ،1عطااله کاویان* ،2کریم سلیمانی ،3علیاکبر نظری سامانی ،4حمیدرضا پورقاسمی
تاریخ دریافت6931/41/61 :

5

تاریخ پذیرش6931/43/94 :

چکیده
بررسی و مدلسازی تغییرات کاربری اراضی اطالعات مفیدی به طراحان ،برنامهریزان و مدیران جهت برنامهریززی مزدیریت
تغییرات کاربری اراضی ارائه میدهد .هدف از این مطالعه ،پیشبینی تغییرات کاربری اراضی حوزۀ آبخیز سمل در استان بوشهر
با استفاده از سری تصاویر ماهوارههای لندست ( L7-ETM+-13۱1 ،L5-TM-13۱1و  )L8-OLI-1312است .بدین منظور ابتدا
پیشپردازش و پردازشهای الزم همانند تصحیح هندسی و اتمسفریک و همچنین ساخت شاخص گیاهی انجام شد .در منطقه
سه کاربری عمده شامل مرتع ،اراضی بایر و اراضی کشاورزی شناسایی شد .در این مطالعه ،برای طبقهبندی از روش حزداکرر
احتمال و برای تعیین تغییرات از روش مقایسه پس از طبقهبندی استفاده شد .همچنین برای پیشبینزی کزاربری اراضزی سزال
 1412از روش زنجیرۀ مارکوف استفاده شد .نتایج نشان داد که تصاویر  ETM+ ،TMو  OLIبهترتیب با صحت کلی و ضریب
کاپای  11 ،۱4/45و  1۱درصد و  1/1۱ ،1/۱2و  1/1۱طبقهبندی شد .نتایج مربوط به ارزیابی دورههای واسنجی با اسزتفاده از
روش مقایسه پس از طبقهبندی نشان داد که دورۀ واسنجی  13۱1-1312باالترین صحت را جهت پیشبینی تغییرات کزاربری
اراضی سال  1412داشت .نتایج تغییرات کاربری اراضی حاکی از آن بود که طی دورۀ 13۱1زز ،1312میززان کزاهش مرتزع و
اراضی کشاورزی بهترتیب  4/1۱ ،2/11درصد بوده است .همچنین طی دورۀ مذکور اراضی فاقد پوشش گیاهی (اراضی بزایر)
 5۵/13درصد افزایش یافت .در مجموع نتایج نشان داد اراضی مرتعی نسبت به سزایر کزاربریهزای موجزود در منطقزه دارای
بیشترین پایداری و اراضی بایر دارای کمترین پایداری است.
واژههای کلیدی :زنجیرۀ مارکوف ،ماهوارۀ لندست ،مدلسازی کاربری اراضی.
 .1دانشجوی دکتری آبخیزداری ،دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری
 .2دانشیار گروه آبخیزداری ،دانشکده منابع طبیعی ،دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری ،نویسندۀ مسئولataollah.kavian@gmail.com /

 .3استاد گروه آبخیزداری ،دانشکده منابع طبیعی ،دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری
 .4دانشیار گروه احیاء مناطق خشک و کوهستانی ،دانشکده منابع طبیعی ،دانشگاه تهران
 .5استادیار گروه مرتع و آبخیزداری ،دانشکده منابع طبیعی ،دانشگاه شیراز
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و زنجیرۀ مارکوف (مطالعۀ موردی :حوزۀ آبخیز سمل -استان بوشهر)
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مختلفی برای پیشبینی تغییرات وجود دارد .یکی از مهمترین

کاربری اراضی از دو کلمۀ کزاربری و اراضزی تشزکیل شزده

روشها ،روش زنجیزرۀ مزارکوف اسزت .سیسزتم مزارکوف،

است .اراضی به همۀ امکانات طبیعی با خصوصیات و شرایط

سیستمی است که میتواند از یک حالت به حالزت دیگزر در

طبیعی یک محل نظیر اقلیم ،توپوگرافی ،هیزدرولویی اطزال

مرحلۀ زمانی بعزد مطزابق بزا احتمزاالت ثابزت انتقزال یابزد
۱

میشود .کاربری بهمعنی استفاده از امکانزات طبیعزی موجزود

(جززوربین و همکززاران )2113 ،در داخززل و خززارو کشززور

برحسب نیازهای انسانی که ممکن است منطبق بزر اسزتعداد

مطالعات مختلفی در این زمینه انجام شده است .بزرای مرزال

اراضی و شزیوههزای علمزی یزا بزه روش سزنتی و احتمزاال

جوربین و همکزاران ( ،)2113روش رگرسزیون لجسزتیک و

تغییرات آن ،متغیرهای مهمی هستند که اثرات قابزل تزوجهی

شر استان مازندران به کار بردنزد .آنهزا تغییزرات کزاربری

روی محیط و فرایندهای محیطی میگذارند (فودی.)2111 ،2

اراضی را برای سال  1312پیشبینی کردند که نتایج پیشبینی

برای مرال تخریب جنگل ،شهرسازی و دیگزر کزاربریهزای

آنها نشان داد مساحت اراضی جنگلی و کشاورزی در سزال

اراضی ،توزیع ساالنه و فصلی جریان رودخانزه را در حزوزۀ

 1312در مقایسه با سال  13۱5کاهش و منزاطق مسزکونی و

آبخیز بهطور قابل توجهی تغییزر مزیدهزد (دانزی و لیپولزد ،

باغ افزایش خواهند یافزت .میرعلزیزادهفزرد و علزیبخشزی

 .)11۱۱درک چگززونگی تزز ثیر تغییززرات کززاربری اراضززی،

( )1315از مدل زنجیرۀ مارکوف و مدلسزاز تغییزر کزاربری

برنامهریزان را به طراحی استراتژیهایی برای کزاهش اثزرات

اراضی برای پیشبینزی تغییزرات کزاربری اراضزی در دشزت

نامطلوب تغییرات کاربری اراضزی در آینزده قزادر مزیسزازد

برتش دهلران ایالم استفاده کردند .از دیگر مطالعات داخلزی

3

۱

(االنس زی 4و همک زاران2111 ،؛ تراب زی حقیق زی و همک زاران،

میتوان به پژوهشهای انجامشزده توسزط شزاتی و بزاقری

.)2115

( ،)2111زارع غریزی و همکزاران ( ،)2111بابزایی اقزدام و

بنابراین آگاهی از تغییرات و تحوالت کاربری اراضزی در
طول یک دورۀ زمانی برای برنامهریزان و مدیران بسیار حزائز
اهمیززت اسززت ،بززه همززین دلیززل اسززتفاده از روشهززای
آشکارسازی تغییرات برای مشخص کردن روند تغییزرات بزا

ابراهیمزاده ( )2112و غالمعلی فرد و همکزاران ( )2113نزام
برد.
پژوهشهای انجامشده در خزارو از کشزور نیزز بزه ایزن
1

صورت است که ویو و همکزاران ( )211۵از ترکیزب مزدل

گذشت زمان ضروری بزه نظزر مزیرسزد (لزو و همکزاران،5

رگرسیونی و زنجیرۀ مزارکوف بزرای بررسزی و مزدلسزازی

 .)2114با توجه به تغییزرات روز افززون کزاربری اراضزی و

تغییرات کاربری اراضزی در بیجینزچ چزین اسزتفاده کردنزد.

ضرورت آگاهی مدیران از چگونگی تغییر و تحوالت رخداده

نتایج آن ها مبین رشد قابل توجه کزاربری شزهری و کزاهش

برای سیاستگذاری و چارهاندیشی برای رفع مشکل موجود،

مراتع طی سالهای  11۱۵تا  2111بوده است .این تغییزرات

آشکارسازی تغییرات برای مشخص کردن روند تغییزرات در

بیش از همه در مناطق شهری و حومۀ آنهزا رخ داده اسزت.

طول زمان ضروری به نظزر مزیرسزد (پزارک ۵و همکزاران،

ضززمن آنکززه بززا اسززتفاده از مززدلسززازی مززارکوف و مززدل

 .)2115یکی از مهمترین راهها و هزینۀ مقرونبهصرفه بزرای

رگرسیونی ،تغییرات کاربری زمزین را بزرای دورۀ زمزانی 21

تعیین تغییرات استفاده از تصاویر ماهوارهای است .روشهای

سال آینده پیشبینی کردند .کامیاب و همکاران ( )2111نیز به
بررسی پیشبینی توسعۀ شهر گرگان با استفاده از اسزتفاده از

1. FAO
2. Foody
3. Dunne & Leopold
4. Alanci
5. Lu
6. Park

رگرسیون لجستیک پرداختند .نتایج تحقیق آن ها نشان داد که
7. Joorabian
8. Shattaee
9. Wu
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تخریبکنندۀ اراضی باشد (فائو .)11۱1 ،1پوشزش اراضزی و

زنجیرۀ مارکوف را در پیشبینی تغییزرات کزاربری سزرزمین
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 .6مقدمه

۶1

پایش و پیشبینی روند تغییرات کاربری اراضی با استفاده از تصاویر...

بزه کززاربری مسززکونی دارنزد .اونززات و سززاندرا )2111( 1از

پیشبینی کاربری اراضی بزرای آینزده اسزت .بنزابراین نتزایج

مدلساز تغییر سرزمین ) )LCM2برای مدلسازی تخریزب و

حاصل از ایزن تحقیزق مزیتوانزد بزهعنزوان زیربنزای دیگزر

احیای جنگلهای خزانکنندۀ گرمسیری مکزیک بهره جستند.

مطالعات مورد نیاز در منطقه مورد مطالعه باشزد .بزرای مرزال

آنها مدلسازی نیروی انتقال را بزا شزبکۀ عصزبی مصزنوعی

نتایج این تحقیق را میتوان بهعنوان یک ورودی در مطالعات

انجام دادند و در زیر مدل احیا ،زیر مدل جنگل و زیزر مزدل

مربوط به سیلخیززی و فرسزایشپزذیری و زیسزتمحیطزی

اختالل ،بهترتیب به صحت  35/2 ،51/2و  51/۵درصد دست

منطقه در نظر گرفت و اثزر تغییزرات کزاربری اراضزی را بزر

یافتنززد .پریزویگززا 3و همکززاران ( )2111تغییززرات کززاربری

موارد بیانشده مورد بررسی قرار داد.

لجستیک و شبکۀ عصبی مصنوعی مدلسازی کردند .لردیسا

4

و همکزاران ( )2111بزا اسزتفاده از رگرسزیون لجسزتیک بزه
شبیه سزازی دینامیزک پوشزش اراضزی در حوضزۀ رودخانزۀ
دولسی آریانتین در سال  111۱تا  2115پرداختند .آنهزا بزه
این نتیجه رسیدند که بهعلت کاهش پوشش علفزار و تخریب
اکوسیستمها در اثر تشدید کشاورزی و چرای بزیش از حزد،
شبیهسازی کمک مجدد سناریوهای جزایگزین مزیتوانزد بزه
برنامززهریزززی کززاربری اراضززی بززهمنظززور تولیززد و حفا ززت
اکوسیستمها کند .محققان دیگری نیز در نقاط مختلف دنیا از

 .6.۲منطقۀ موردمطالعه
حوضۀ آبخیز سمل در شمال روستای چاهکوتاه به فاصلۀ 41
کیلومتری بوشهر در جادۀ بوشهر -چاه پیر واقع شزده اسزت.
مساحت آن تا خروجی حوضۀ آبخیز حزدود  21۱51هکتزار
است .حوضۀ مزبور بین َ 51ْ ۱تا  51ْ 25طزول شزرقی و َ51
ْ 2۱تا َ 21 11/5عرض شمالی قرار گرفته اسزت .شزکل ()1
موقعیت منطقۀ مورد مطالعه نسبت به کشور و اسزتان بوشزهر
را نشان میدهد.

روشهززای مختلززف رگرسززیون لجسززتیک و شززبکۀ عصززبی

 .۲.۲تصاویر مورد استفاده

استفاده کردهاند که میتوان به پژوهشهای اوالنیا 5و همکاران

برای تهیۀ نقشۀ کاربری اراضی حوزۀ آبخیزز سزمل تصزاویر

۱

ماهوارۀ لندست  ۱ ،5و  ۱که بزهترتیزب دارای سزنجندههزای

( )2112اشاره کرد .بررسی تحقیقات گذشته نشزان مزیدهزد

 )13۱1( ETM+ ،)13۱1( TMو سزززززنجنده )1312( OLI

تاکنون پژوهشهای زیادی در زمینزۀ پزایش و آشکارسزازی

هستند ،استفاده شد (جدول .)1

همکاران ( ،)2112ونچ ۵و همکاران ( )2112و پادل و یزان

تغییرات کاربری اراضی با اسزتفاده از سزنجش از دور انجزام

در این مطالعزه پزس از اطمینزان از عزدم وجزود خطزای

شززده اسززت .آنچززه مسززلم اسززت نیززاز اسززت تززا بززا انجززام

رادیومتری و هندسی ،از روش  COSTبرای کاهش یا حذف

پژوهشهای علمی بیشتر روند تغییرات و پیشبینی تغییزرات

اثر اتمسفریک بر روی تصاویر استفاده شد.
جدول ( :)6تصاویر ماهوارهای مورد استفاده در پژوهش حاضر

در سایر قسمتهای ایران مورد ارزیزابی قزرار گیزرد .حزوزۀ

Table (1): Satellite data of the study

آبخیز سمل ،یکی از مهمترین حوزههای آبخیز استان بوشزهر
است .ازاینرو ،پژوهش حاضر با هدف مدلسزازی تغییزرات
کاربری اراضی در حوزۀ آبخیز سمل ،از روشهزای زنجیزرۀ
1. Onate & Sendra
2. Land Change Modeler
3. Perez-Vega
4. Lourdesa
5. Olaniyi
6. Wanga
7. Paudel & Yuan

ماهواره
لندست
5
لندست
۱
لندست
۱

سنجنده

TM

زمان

قدرتتفکیک

جمعآوری

مکانی (متر)

13۱1/12/1

2۱/5

شمارۀ
گذر و
ردیف
1۵3/41

تعداد
باندها
۱

+ETM

13۱1/12/21

31

1۵3/41

۱

OLI

1312/11/2۱

31

1۵3/41

1
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سرزمین در حزوزۀ آبخیزز چیزرا را بزا اسزتفاده از رگرسزیون

 .۲مواد و روشها
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کاربری مرتعی و کشاورزی بیشترین پتانسیل را برای تبزدیل

مارکوف استفاده کرد و هزدف از انجزام آن نیزز ارائزۀ نقشزه
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Figure (1): Location of the study area in Iran and Booshehr province

 .9.۲تهیۀ نقشۀ کاربری اراضی

حذف وابستگی باندها و همچنین کشف بانزدها بزا محتزوای

الزمۀ اجرای این تحقیزق ،در اختیزار داشزتن نقشزۀ کزاربری

اطالعاتی کم استفاده میشوند (فاطمی و رضایی .)2111 ،در

اراضی از سه مقطع زمانی است .برای این منظور با توجه بزه
کاربریهزای موجزود در منطقزه ،اهزداف تحقیزق و قابلیزت

2

این مطالعه از شاخصهزای  4MSAVI2 ،SAVI3 ،NDVIو
 5SRاستفاده شد.

تصاویر مورد استفاده در استخراو اطالعزات ،بزهویزژه تهیزۀ

 .1.۲ارزیابی نقشههای کاربری اراضی

نقشۀ کاربری اراضی ،با استفاده از بازدیدهای میدانی ،تفسزیر

تکپارامترهایی نظیر ضریب کاپا و صحت کلی فقط بزا کزل

بصری و نرمافزار  Google Earthنمونههای تعلیمی با استفاده

طبقهبندی سروکار دارند و اطالعاتی دربارۀ تکتک کالسهزا

از روش نمونهبرداری انتخابی برداشت شد ۱1 .درصد نمونزه

یا توزیع مکانی خطا ارائه نمیدهند (همان .)2111 ،بنزابراین

برای طبقهبندی (آمزوزش) اسزتفاده شزد و  31درصزد بزرای

برای برآورد دقت کلی و دقت تکتک کالسها از عاملهای

ارزیابی استفاده شد .نمونههای برداشتشده  3طبقه کزاربری
اراضی شامل کشاورزی ،مرتع ،اراضی بایر را شامل شد .پس
از اعمال پزیشپزردازشهزای موردنیزاز از قبیزل تصزحیحات

۵

۱

آماری ماتریس خطا یعنی دقزت تولیدکننزده  ،دقزت کزاربر ،
۱

1

خطای گماشتهشده و خطای حذفشده استفاده شد (لزی و
11

11

یه 2112 ،؛ یان و همکاران.)2115 ،

اتمسفری و رادیومتریک به منظور استخراو نقشههای کاربری
اراضی الگوریتم طبقزهبنزدی نظزارتشزده و روش حزداکرر
احتمال در محیط نرمافززار  ENVI4.8اسزتفاده شزد .در ایزن
راستا ،آنزالیز وابسزتگی بانزدها و همچنزین انتخزاب بهتزرین
مجموعه باندی نیز انجام شد .در تحقیق حاضر بهجزز روش
 PCAروش تبدیل کسر کمتزرین نزویز (MNF( 1نیزز بزرای
1. Minimum Noise Fraction Transform

2. Normalized different vegetation index
3. soil-adjusted vegetation index
4. modified soil-adjusted vegetation index
5. Simple ratio
6. Producers Accuracy
7. User Accuracy
8. Commission
9. Omission
10. Li & Yeh
11. Yuan
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شکل ( :)6موقعیت جغرافیایی منطقه مورد مطالعه در ایران و استان بوشهر

پایش و پیشبینی روند تغییرات کاربری اراضی با استفاده از تصاویر...

۶3

سالهای  13۱1 ،13۱1و  1312بهعنوان ورودی برای تحلیل

اراضی بایر نقشههای کاربری اراضی حوزۀ آبخیزز سزمل در

تغییرات منطقه (المبین )111۱ ،و پیشبینی تغییرات کزاربری

سالهای  13۱1 ،13۱1و  1312به دست آمد .شکل ( )2نقشۀ

اراضی انتخاب شدند .در این تحقیق ،کاهشها و افززایشهزا

کاربری اراضی مربوط بزه ایزن سزالهزا را نشزان مزیدهزد.

در هر کاربری ،تغییر خالص ،مناطق بدون تغییزر و انتقزال از

موقعیت مکانی اراضی کشاورزی و مرتعی بهترتیب در شر ،

هر کاربری به کزاربری دیگزر در طبقزات گونزاگون پوشزش

غرب حوزۀ آبخیز و اراضی بایر (مرتعزی تخریزبیافتزه) در

سرزمین بهصورت نقشه و نمودار با قسزمت آنزالیز تغییزرات

نواحی مرکززی ،جنزوبی ،خروجزی محزدودۀ مزورد مطالعزه

مدل ارزیابی شد.

پراکنده است.

 .1.۲پیشبینی تغییرات کاربری اراضی

 .9.9ارزیابی صحت نقشههای کاربری اراضی

احتمال انتقال محاسبهشده از هر کاربری به کاربری دیگر بزا

صحت نقشههای کزاربری اراضزی تولیدشزده بزا اسزتفاده از

استفاده از زنجیرۀ مارکوف محاسبه شزد .سزپس مزدلسزازی

تصاویر ماهوارهای مربوط به سالهای مورد مطالعه بهترتیزب

برای سال  1312با استفاده از مدل پیشبینی سخت اجرا شد

در جززدول ( )2ارائززه شززده اسززت .خطززای گماشززتهشززده و

(غالمعلزی فززرد و همکزاران2113 ،؛ جورابیزان و همکزاران،

حذفشده مربوط به کالسهای کاربری اراضی مورد بررسی

 .)2113با مقایسۀ نقشۀ پیشبینی و طبقهبندی تهیهشزده و بزا

قرار گرفت .خطای گماشتهشده نشاندهندۀ مساحت اراضزی

توجه به قابلیت نسبتا باالی نقشزۀ پزیشبینزی ،از ایزن روش

یک کالس است که واقعا به آن کالس تعلق ندارد و خطزای

برای پیشبینی تغییرات کاربری اراضی سزال  1412اسزتفاده

حذفشده نشاندهندۀ میزان مسزاحت اراضزی یزک کزالس

شد.

است که جزء کالسهای دیگر طبقهبندی شزدهانزد (دونزر و

 .9نتایج
 .6.9تعیین بهترین ترکیب باندی

کالر.)111۵ ،

 .1.9آشکارسازی تغییرات

نتایج نشان داد که سنجندۀ  TMبا ترکیب باندی  ۱ ،PCA 1و

نتایج نشان داد که کاربریها در منطقزۀ مزورد مطالعزه دچزار

( 4دارای ضززریب کاپززا و صززحت کلززی  1/۱2و ،)۱4/45

تغییززرات چشززمگیری شززدهانززد .مسززاحت هززر کززاربری در

سنجنده  ETM+با ترکیب باندی  PCA1 ،3و ( NDVIدارای

سزالهزای  13۱1 ،13۱1و  1312در جزدول ( )3نشزان داده

ضریب کاپا و صحت کلزی  1/1۱و  )11و سزنجندۀ  OLIبزا

شده است.

ترکیب باندی  5 ،4و ( ۱دارای ضریب کاپزا و صزحت کلزی

 .۱.9پیشبینی تغییرات کاربری اراضی

 1/1۱و  )1۱که بهترتیب در  RGBقرار مزیگیرنزد ،بزاالترین

در این مرحله ،ابتدا احتمال انتقال به هر کاربری با استفاده از

ضرایب را ارائه میدهند ،بنابراین بزهعنزوان بهتزرین ترکیزب

زنجیرۀ مارکوف صورت پذیرفت .سپس نقشۀ کاربری اراضی

باندی معرفی شدند.

پیشبینیشده مربوط بزه سزال  1412بزا اسزتفاده از زنجیزرۀ
مارکوف به دست آمد (شکل .)3

] [ DOI: 10.22052/6.17.15

در این تحقیق ،نقشۀ کزاربری اراضزی تولیدشزده مربزوط بزه

پس از تهیۀ همۀ الیههای اطالعاتی شامل کشزاورزی ،مرتزع،
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b

شکل ( :)۲نقشۀ کاربری اراضی منطقۀ مورد مطالعه (a) :سال  (b) ،69۳6سال  69۱6و ) (cسال 693۲
Figure (2): Land use map of the study area: (a) date 1992, (b) date 2002, (c) date 2013

جدول ( :)۲نتایج ارزیابی طبقهبندی
Table (2): Results of the classification assessment

سال

13۱1

13۱1

1312

صحت

صحت

خطای

خطای

صحت کلی

ضریب

کاربر

تولیدکننده

گماشتهشده

حذفشده

(درصد)

کاپا

کشاورزی

111

۱5/15

1/11

11/11

1۵/4۱۱1

1/1454

اراضی بایر

111

111

۱/12

1/11

مرتع

11/1۱

۱4/۱5

1/11

15/15

کشاورزی

111

111

1/11

1/11

اراضی بایر

111

111

11/11

11/11

مرتع

1۱/11

11/۵۱

2/11

۱/33

کشاورزی

111

15/14

4/55

1/11

اراضی بایر

1۱/2۱

111

1/11

1/۱2

مرتع

111

111

1/11

11/11

نوع کاربری

11/۵۱55

1۱/۱51۵

جدول ( :)9نتایج آنالیز تغییرات کاربری اراضی
Table (3): Results of land use change analysis

سال 69۱6

سال 69۳6

سال 693۲

نوع کاربری

هکتار

درصد

هکتار

درصد

هکتار

درصد

کشاورزی

21۱1/۱

۱/۵3

3142/54

15/۵۱

3۱۵/11

1/41

بایر

1۱114/۱۵

۱5/53

1۱۵۵۱/۱1

۱4/23

22۱13/12

11/۵1

مرتع

31۱2/1411

15/۱3

253۱/3۱

11/11

11۱۱/5۵

۱/۱1

جمع کل

2514۱/۱

111

2514۱/۱

111

251۵۵/۱1

111

1/1151

1/1۱۵۱
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c

1۶

پایش و پیشبینی روند تغییرات کاربری اراضی با استفاده از تصاویر...
جدول ( :)1ماتریس احتماالت انتقال محاسبهشده با استفاده از زنجیرۀ مارکوف

] [ DOI: 10.22052/6.17.15

Table (4): Transition probability matrix using markov chain

دوره 69۱6ـ693۲
کشاورزی

بایر

مرتع

کشاورزی

1/۱۱۱1

1/1131

1/1121

بایر

1/11۱4

1/۱4۵۱

1/1351

مرتع

1/1111

1/515۱

1/4143

مربوط به سال  ،1412نقشۀ کاربری اراضی واقعی مربوط به سال

افزایش و اراضی فاقد پوشش گیزاهی (اراضزی بزایر) 4143/۱۱

 1312و نقشۀ کاربری اراضی پیشبینزیشزده مربزوط بزه سزال

هکتار کاهش خواهد یافزت .تخریزب مراتزع بیشزتر در راسزتای

 1312است .نقشۀ تهیهشده دارای ضریب کاپای  ۱1درصد بزود.

تبدیل این اراضی به اراضی فاقد پوشش گیاهی ،کشاورزی بزوده

درصدهای ارائهشده نشاندهندۀ درصدی از مساحت کل حوضزه

اسززت .لززذا توسززعۀ اراضززی فاقززد پوشززش گیززاهی در دورۀ

است .مساحت کزاربریهزای مختلزف مربزوط بزه سزال 1412

پیشبینیشده میتواند بهدلیل استفادۀ بیرویه و بدون برنامهریزی

برحسب درصد در شکل ( )4ارائه شده است .تغییرات حاکی از

از اراضی مراتع و تبدیل شزدن آنهزا بزه اراضزی فاقزد پوشزش

آن بود طی سال  1412نسبت به سال  1312مسزاحت کزاربری

گیاهی و دیمزارهای کمبازده باشد.

a

b

c

شکل ( :)9نقشۀ کاربری اراضی منطقۀ مورد مطالعه )a( :نقشۀ مربوط به سال  )b( ،614۲نقشه کاربری فعلی )c( ،نقشۀ پیشبینی مربوط به سال 693۲
Figure (3): Land use map date 2023 (a), Current land use (b), predicted land use map 2013 (c).

80
60
مساحت کاربری اراضی

40
20
0
بایر

کشاورزی

مرتع

شکل ( :)1مساحت کاربری مختلف اراضی (برحسب درصد) مربوط به سال 614۲
Figure (4): Different land use area (%) 2023
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شکل ( )3بهترتیب شامل نقشۀ کاربری اراضی پیشبینیشده

اراضی کشاورزی و مرتع بهترتیزب  3555/۵3و  5۱۱/15هکتزار
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در جدول ( )5میززان تغییزرات در کزاربری سزال 1412

بایر و تخریبیافته با  ۱2درصد فاقد تغییرات بود.

جدول ( :)۱میزان درصد تغییرات در نقشۀ پیشبینی سال  614۲نسبت به سال 693۲
Table (5): Change percentile between 2013-2023

1

کشاورزی بدون تغییر

1/4

2

اراضی بایر به کشاورزی

14/3

3

اراضی کشاورزی به اراضی بایر و تخریبیافته

1/1

4

اراضی بایر و تخریبیافته بدون تغییر

۱2

5

مرتع به اراضی بایر و تخریبیافته

2

۵

اراضی بایر و تخریبیافته به مرتع

4/4

۱

مرتع بدون تغییر

5/1

 .1بحث و نتیجهگیری

چرای دام توسط دامداران و تعزداد دام در مرتزع و وضزعیت

مقایسۀ پیش بینی تغییرات اراضی در سزال  1412نسزبت بزه

مراتع درخصوص روند قهقرایی آن دانست .گسترش اراضزی

سال  1312نشان میدهزد کزه اراضزی کشزاورزی گسزترش

فاقد پوشش گیاهی (اراضزی بزایر) در منطقزۀ مزورد مطالعزه

مییابد و این افزایش با توجه به تغییرات کاربری و افززایش

میتواند سبب افزایش فشار بر اراضی طبیعی از قبیل اراضزی

جمعیت منطقی به نظر میرسد .از طرف دیگر ،بهدلیزل مزرز

مرتعی شود و شرایط تخریب هرچزه بیشزتر آنهزا را فزراهم

مشترک اراضی بایر(مراتع فقیر) با اراضی کشاورزی بیشترین

کند .همچنین تغییرات فیزیکی در ساختار اکولوییکی منطقزۀ

تبدیل و تغییر اراضی کاربری مزبور به اراضی بایر است .بزر

مورد مطالعه که در طی دورۀ مورد مطالعه اتفا افتاده اسزت،

این اساس از وسعت اراضی بایر نسبت به سال  1312کاسته

میتواند اثرات مهمی را در عملکزرد اکولزوییکی و بزهطزور

خواهد شد .از طرف دیگر ،روند تخریب اراضی مرتعزی کزه

خاص در شرایط انریی طبیعی منطقزه داشزته باشزد .بحزران

در دهۀ دوم بهواسطۀ شرایط خشکسالی شروع شده بزود ،در

اقلیمی و خشکسالیهای سالهای اخیر روند تجدید حیزات

این دوره متوقف شده و وسعت اراضی مرتعی به سال 13۱1

را در دهههای اخیر مشزکل نمزوده و ایزن امزر رونزد بهبزود

خواهد رسید .بیشزترین تخریزب اراضزی مرتعزی و بزایر در

پوشش گیاهی را با مخاطرات جدی مواجه کرده است .آنالیز

حاشیۀ اراضی کشاورزی اتفا افتاده است که میتواند بهدلیل

کاربریهای اراضی و مدلسزازی انتقزال آنهزا ،پارامترهزای

دسترسی آسان به این نواحی و توسعۀ فعالیتهای انسزانی و

مهمی برای مطالعات اکولوییکی ،زیستمحیطی و اقتصادی-

ت ثیر عوامل انسانی بر مراتع و بحث مالکیت اراضی و مسائل

اجتماعی بزه منظزور تعیزین مؤلفزههزای اصزلی سزاختارهای

اجتمززاعی باشززد .از آنجززا کززه اراضززی کشززاورزی غالبززا در

اکولوییکی و کاربری اراضی و همچنین برای دستیزابی بزه

شیبهای کمتر از  21درصد در نزواحی مرکززی تزا جنزوبی

فراوانی ،پیچیدگیهای مکانی ،یکپارچگی و دیگر ویژگیهای

حوضه این شرایط را فراهم کردهاند ،تخریب مراتع و اراضی

کاربری اراضی یک منطقهاند .این تجزیهوتحلیلها مزیتوانزد

بایر در این مناطق بیشتر اتفا افتاده است .پارکر و همکزاران

اصول و پایه گزینههزای مقایسزۀ سزناریوهای کزاربریهزای

( )2113نیز عمدهترین دلیل تخریزب جنگزلهزای یونزان را

مختلف را فزراهم کنزد .ازایزنرو درک تغییزرات اساسزی در

تبدیل به اراضی کشاورزی اعالم کردنزد .عزالوه بزر ایزن ،از

شرایط مختلف کاربری اراضی را در طی دورههزای مختلزف

دیگر دالیل تخریب اراضی مرتعی چرای زودرس وخارو از

فراهم کند .همچنین چنین مطالعاتی میتواند دادههای کمی و

رفیت آنها ،نام برد که این میتواند بهدلیل عدم نظارت بزر

مناسبی را از مقدار و حدود گسترۀ کاربریهای مختلف را در
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ردیف

تغییرات کاربری

تغییرات سطح ()%

] [ DOI: 10.22052/6.17.15

نسبت به سال  1312آورده شده است .نتایج نشان داد اراضی
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...پایش و پیشبینی روند تغییرات کاربری اراضی با استفاده از تصاویر

ایززن محززدودیتهززا نقززش مهمززی در اسززتفاده مطمززئن از

 حال و آینده و همچنین حدود،طی دورههای مختلف گذشته

.کاربریهای مختلف اراضی در فرایند برنامهریزی ایفا میکند

و گسترۀ آنها را بهلحاظ مکانی نیز در اختیار متولیان امر قرار

بنزابراین ایجزاد شززرایط پایزدار در منطقززه و مزدلسززازی آن

 اگرچه شناخت شرایط کاربریهای مختلف اراضزی در.دهد

به منظور استفاده منظم و پایدار از منایع طبیعی یک منطقزه از

 برنامهریزی برای آینده را بهواسطۀ ایجاد،طی دورههای آینده
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Introduction

Assessment of land use spatiotemporal changes provide valuable data for managers to elaborate plans.
Land use change modeling is one of the methods used by planers to manage land use changes.
Detection of such changes may help decision makers and planners to understand the factors in land use
and land cover changes in order to take effective and useful measures. Remote sensing (RS) and
geographic information system (GIS) techniques are among the effective tools to detect and assess
land use changes. Land cover mapping and change detection have increasingly been recognized as one
of the most effective tools for environmental resource management. The latter is recently one of the most
widely used techniques to predict land use through the variation of this model. The Markov prediction methods
can serve to analyze the dynamic behavior of land use in a time-space pattern to provide forecasts of future
changes that can help in making decisions. The present study aims to predict land use changes using

Markov chain model in Samal watershed in Bushehr province.
Methods
The study area is located in the southwestern of Iran, in the Bushehr Province, with a surface area of 29,750 ha.
Geographically, it is located between longitudes 51°7′ to 51 25′E and latitudes 28°59′ and 29°10.5′ N. Land use
maps of the study area were prepared from Landsat images (L5-TM-1992, L7-ETM+-2002 and -L8-OLI-2013).
Firstly, the pre-processing and the necessary processing such as geometric and atmospheric correction, as well as
the vegetation index were made. NDVI and principal component analysis were used to separate the green cover
and barren land, respectively. The classification accuracy can be assessed by an error matrix. Many
measurements such as Kappa coefficient have been proposed to improve the interpretation of the error matrix. In
the region, three major uses including grassland, bare land, and agriculture lands were identified. In this study, to
classify the supervised classification, maximum likelihood method and to determine the comparative method of
classification changes used. Each of the land use and land cover map was compared to the reference data to
assess the accuracy of the classification. The reference data were prepared by considering random sample points,
the field knowledge, and Google earth data. The ground truth dataset was obtained and used to verify the
classification accuracy. In order to predict land use for 2023, a Markov Chains and Cellular Automata (CA),
which are based on probabilistic modeling techniques, were employed. The combination of Markov and Cellular
Automata (CA_Markov) allows simulating the evolution of the geographical area represented by pixels. Each
pixel can take a value from a finite set of states. In this research, we use the 1992 and 2002 land cover maps to
predict the 2013 land cover map and then use the 2002 and 2013 land cover maps to predict the 2001 land cover
map.
Results
The results showed that TM, ETM+, and OLI images were classified respectively with 84.45, 99, and 98%
accuracy and 0.82, 0.98, 0.97 kappa coefficients. The analysis of the change dynamics was assessed based on the
results of calibration periods using kappa coefficients showed that the period 2002-2013 has the highest accuracy
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to predict 2023 land use map. The results of the land use changes showed that over the period 2002-2013, the
decrease rate in grassland and agriculture land was 2.19 and 4.18%, respectively. Also during this period, bare
land increased 56.13%. Overall, the results showed that rangeland has the most stability and non-vegetated lands
have the least stability. Changes in the extent of bare land of the study area were further projected until 2028,
indicating that the area of bare land could be continuously reduced.
Discussion and Conclusion
This study employs three time-period changes to better account for the trend and the modeling exercise. The
Markov chain analysis describes the change of one land cover to another and predicts its trend. Modeling of land
cover change plays a major role to understand the impacts of the changes. The results show that the RS and GIS
technology is an effective approach in the analysis of land use change modeling with Markov. Finally, using
Markov chain analysis land cover area statistics were predicted for the year 2020. This analysis would help to
have an aggregate view of the future setting of Samal Watershed use to guide the policymakers.
Keywords: Markov chain, Accuracy assessment, Landsat satellite, Land use modeling.

