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چکيده
پوشش سطح زمين و کاربری آن به دليلی فعاليتهای انسانی دستخوش تغيير و تحول زیادی میشوود .شناسوایی و کشو ایون
تغييرات میتواند به مدیران و برنامهریزان کمكکند تا نيروهای مؤثر در ایجاد این تغييورات را شناسواییکورده و از آن در سوطو
مختل برنامهریزی استفاده کنند .بررسی مقدار تغير و تخریب منابع در سالهای گذشته و امکانسنجی و پيشبينی این تغييورات
در سالهای آینده میتواند در برنامهریزی و استفاده بهينه از منابع و کنتورل و مهوار تغييورات غيراصوولی در آینوده ،نقوش قابو
توجهی داشته باشد .روشهای متنوعی برای پيشبينی تغييرات پوشش و کاربری اراضی وجود دارد که از جمله آنها مویتووان بوه
مدل زنجيرهای مارکوف اشاره کرد .در این پژوهش با بهره گيری از دادههای مواهواره لندسوت ،سونجده ( TM )1364و ( 1379و
 ETM+ )1386و اطالعات جانبی و مدل زنجيرهای مارکوف ،تغييرکاربری اراضی و پوشش زمين طی  22سال در منطقوه دویور
استان ایالم بررسی شده است .پس از انجام تصحيحات الزم بر روی تصاویر ماهوارهای و انجام بازدیدهای ميدانی ،طبقوات مختلو
کاربری اراضی تعری و نمونههای آموزشی انتخاب و نتایج حاص از ارزیابی دقت طبقهبندیها با بهوره گيوری از ضوریب کاپوا بوه
دست آمده است .نتایج حاکی از کاهش وسعت پوشش جنگلی و مراتع متوسط حوضه (بوه ترتيوب  2/9و  17/07درصود) و رونود
افزایشی کاربری مرتع فقير ،کشاورزی ،اراضی مسکونی و اراضی بوایر (بوه ترتيوب  0/40 ،2/96 ،9/17و  7/44درصود) کوه بيوانگر
تخریب کلی در منطقه و جایگزینی کاربریهای ضعي تر در منطقه است .در پایان با بهره گيری از مدل مارکوف وضوعيت طبقوه-
های کاربری اراضی  14سال آینده (سال )1400مورد پيشبينی قرار گرفت .نتایج حاص از ماتریس پيشبينی تغييرات بر مبنوای
نقشههای سالهای  1379و 1386نشان داد که در فاصلة زمانی  ،1386-1400احتمال میرود  %62جنگ  %38 ،مرتوع متوسوط،
 %64مرتع فقير %72 ،کشاورزی %69 ،اراضی مسکونی و  %76اراضی بایر بدون تغيير باقی بمانند ،که مرتع متوسط دارای بواالترین
پایداری و از طرف دیگر مرتع فقير کمترین پایداری را خواهند داشت .نقشههای کاربری شبيهسوازی شوده توسوط مودل موارکوف
میتوانند به عنوان سيستم هشداریبرای پيامدها و تأثيرات آینده تغييرات کاربری به خدمت گرفته شود.
واژگان كليدي :زنجيرهی مارکوف؛ تغييرکاربری /پوشش زمين؛ پيشبينی تغييرات؛ تصاویر لندست؛ دویر .
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 مقدمه
عرصههای منابع طبيعی به طور رایج و به دليو هوای
گوناگونی در معرض بهرهبرداری خار از توان طبيعی آنها
قراردارند .بهرهبرداری اصولی از این مناطق نياز به الگوها و
مدلهای منطبق بر واقعيوتهوای منطقوه دارد توا ضومن
رعایووت دسووتورالعم هووای موودلهووای بوووم شووناختی
(اکولوژیك) بهرهبرداری پایدار را نيز مد نظور قورار دهنود.
همچنووين رونوود رو بووه گسووترش زمووينهووای کووم بووازده
کشاورزی دیم در اراضی جنگلوی و مراتوع نشوان از عودم
برنامهریزی صحيح برای این مناطق و لزوم توجوه بوه امور
برنامهریزی و حفاظت از این مناطق منطبوق بور واقعيوات
موجود میدهد (کوچکی .)1376 ،آگاهی از انواع پوشوش
سطح زمين و فعاليتهای انسانی در قسمتهای مختلو
آن بهعنوان اطالعات پایوه بورای بورای برناموهریوزیهوای
مختل از اهميت ویژهای برخوردار است .نقشههوایی کوه
نمایشگر چنين فعاليوتهوایی در سوطو مختلو زموين
باشد ،نقشه کاربری اراضی ناميده میشود (احمودی زاده،
 .)1382نقشههای کاربری و پوشش اراضی بخش عمدهای
از اطالعات مورد نياز برنامهریزان برای تصميمگيوریهوای
اصولی را تأمين میکنند .آشکارسازی تغييرات و همچنين
پيشبينی تغييرات پوشش اراضی برای ارائه دیدی کلی به
منظور مدیریت بهتر منابع طبيعی و در بلند مودت بسويار
مؤثر است .روشروشهای گوناگونی بوه منظوور بررسوی و
آشکارسازی تغييرات ارائه شوده اسوت کوه مودل زنجيوره
مارکوف بوه عنووان یکوی از ایون روشهوا در کنوار سوایر
روشها میباشدMuller & Middleton, 1994( .؛ نشوا،،
 .)1381با پيشبينی تغييورات کواربری مویتووان مقودار
گسترش و تخریب منابع را مشخص و این تغييورات را در
مسيرهای مناسوب هودایت کورد ( ;Brown et al., 2000
.)Hath out, 2002; Jenrette & Jianguo, 2001
 Jenretteو  ،Jianguoبووه منظووور درك چگووونگی تغييوور
چشمانداز بيابانها در مرکز آریزونوا بوه واسوطه گسوترش
مناطق شهری به آناليز مکانی سریهایی از الگوی کاربری
اراضی از سال 1912توا  1995پرداختنود .نتوایج تحليو
مکانی نشان میدهد که گسترش مناطق شهری طی سال
به طور صعودی افزایش داشته اسوت و ایون گسوترش بوا

افزایش جمعيت در این دوره مطوابق بوودهاسوت .در ایون
پژوهش به منظور شبيهسازی تغييرات کواربری اراضوی از
مووودل  Markov-cellular automataاسوووتفاده نموووود
( Ayodeji .)Jenrette & Jianguo, 2001در سال ،2006
به آشکارسازی تغييرهای پوشش و کاربری اراضی منطقوه
ایلورین در ایالت کوآرا با بهره گيوری از سوامانه اطالعوات
جغرافيایی و علوم سنجش از دور در دوره زمانی  1972تا
 2001بووا بهووره گيووری از دادههووای  TM ،MSSو ETM+
پرداختوه وی سو س بووه پوويشبينووی تغييوورات پوشووش و
کاربری اراضی برای  14سال آینده با بهره گيری از مودل
مارکوف پرداختند .نتایج کوار رشود سوریعی را در اراضوی
ساخته شده بين سالهوای  1972و  1986نشوان داد در
حالی که در دوره زموانی  1986توا  2001در ایون طبقوه
کاهش رخ داده و پيشبينی میشود که این روند تا سوال
 2015ادامووه داش وه باشوود ( Chang .)Ayodeji, 2006و
 Changدر سال  ،2006برای بررسی پوشش گياهی کووه
جيوجيووو از دادههووای  SPOTمربووو ،بووه  4دوره زمووانی
(مووار  ،1999اکتيوور  ،1999نوووامبر  2002و )2005
استفاده کردند .آنها نيز در انتها از آناليز زنجيوره موارکوف
 Cellular automataبرای پويشبينوی تغييورات زموانی و
مکانی پوشش گياهی بهره گرفته و نتيجه گرفتند کوه در
مطالعه انجام شده مدل برای شبيهسوازی رونود تغييورات
 CA-Markovبرای شوبيهسوازی رونود تغييورات پوشوش
گيوواهی مناسووبتوور از سووایر روشهووای موجووود اسووت
( .)Chang & Chang, 2006ميور بواقری ( )1385مودل
 1CAرا برای شوبيهسوازی نحووة گسوترش کواربریهوای
شوووهری در شهرسوووتان اسالمشوووهر و قسووومتهوووایی از
شهرسووتان ربووا ،کووریم تهووران اسووتفاده کوورده اسووت
(ميربوواقری .)1385 ،فالحتکووار و همکوواران ( )1388بووه
بررسی توانایی مودل  CAموارکوف در پويشبينوی نقشوه
پوشش اراضی شهر اصفهان پرداختند .در این پوژوهش از
تصاویر ماهوارهای  MSSسال  TM ،1972سوال  1990و
 ETM+سال  2001برای تهيه نقشههوای پوشوش اراضوی
منطقووه اسووتفاده شوود .بوورای بررسووی توانووایی موودل CA
موارکوف نيوز از دو روش محاسوبة جودول توافوق و عوودم
Cellular Automata
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توافق و آزمون نکوئی بورازش اسوتفاده شود (فالحتکوار و
همکاران .)1388 ،علیمحمودی و همکواران ( ،)1389بوا
بهره گيری از تصاویر ماهوارهای و مدل زنجيرهای مارکوف
به پيشبينی تغييورات کواربری اراضوی و پوشوش زموين
حومه شهر تهران پرداختند .نتایج تحقيوق آنهوا حواکی از
گسترش بی رویة مناطق سواخته شوده و تخریوب شودید
اراضی کشاورزی طی این دوره در منطقوة موورد بررسوی
است .برای آگاهی از مقدار تغيير که در آینده رخ خواهود
داد ،مدل زنجيرهای مارکوف درجوة اول بوه عنووان مودل
پيشبينی کننده در نظر گرفته شدهاست (علیمحمودی و
همکاران .)1389 ،شيخ گودرزی و همکواران ( ،)1388بوا
بهره گيوری از تصواویر چنود زمانوه مواهوارهای ( 1989و
 IRS/P6 )2007( ،Landsat )2000و موودل سوولولهووای
خودکار مارکوف تغييورات پوشوش /کواربری سورزمين در
آبخيز کرگانرود مورد بررسی قرار دادند (شيخ گوودرزی و
همکاران.)1388 ،
بررسی مقودار تغييور و تخریوب منوابع در سوالهوای
گذشته و پيشبينوی ایون تغييورات در سوالهوای آینوده
میتواند گام مهمی در مهار و کنترل تغييرات غير اصولی،
برنامهریزی و استفاده بهينه از منابع سرزمين باشد .هدف
از تحقيق حاضر پويشبينوی تغييورات کواربری اراضوی و
پوشش زمين با بهره گيری از تصواویر مواهوارهای و مودل
زنجيرهای مارکوف در منطقه دویر استان ایالم میباشد.
 مواد و روشها
منطقة مورد بررسي

منطقه خشك و نيمهخشك دویر  ،در جنوب اسوتان
ایالم و در محدوده جغرافيایی  16و  47تا  40و  47طول
شرقی و  34و  32تا  05و  33عرض شومالی واقوع شوده
است .این منطقه از شمال به کبيرکوه از جنوب به بخوش
موسيان ،از شرق به کوه دال پری و حوزه آبخيز رودخانوه
چيخواب و از غرب به دینار کوه محدود میشود .بيشترین
و کمترین بلندیبلندی منطقوه بوه ترتيوب  2163و 177
متر از سطح دریا میباشد .مساحت منطقه موورد بررسوی
حوودود  119504هکتووار موویباشوود .مينگووين بووارش در
قسمتهای شمالی  436/3و در قسمتهای جنوبی کمتور
از  200ميلیمتر است .بيشترین و کمترین درجه حورارت
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حوضه  53و  13/72و ميوانگين دموای روزانوه  27درجوه
سانتيگراد است .گرمترین مواه سوال تيرمواه بوا ميوانگين
بيشينه حدود  43درجه و سردترین ماه سوال دیمواه بوا
کمينه ميانگين دمایی برابر  4درجه میباشد .منطقة مورد
بررسووی براسووا روش دومووارتن اصووال شووده در طبقووه
خشك گرم واقع شده است .شوک  ،1موقعيوت اسوتانی و
کشوری منطقه مورد بررسی را نشان میدهد.
 روش پژوهش
دادههاي مورد استفاده

در این پژوهش از تصواویر مواهوارهای لندسوت ()TM
مربووو ،بووه سووال  ،1364لندسووت ( )ETM+مربووو ،بووه
سالهای  1379و  1386که تنها دادههای مواهوارهای در
دستر در منطقه مورد بررسی بود استفاده شوده اسوت.
انتخاب این تصاویر مزایایی همچون دید وسيع و یک ارچه،
چندطيفی بودن تصاویر و پوشش تکراری را در دورههوای
مختل زمانی فراهم میآورد .تصاویر این مواهواره بخووبی
هدف این پژوهش مبنی بور تهيوه نقشوه پوشوش اراضوی
امکان پذیر میکند .به ایون منظوور دادههوای مواهوارهای
پس از انجام تصحيح و پردازشهای اوليه با بهرهگيوری از
روش نظارتشده بيشترین احتمال 1طبقهبندی شدهانود.
به منظور تهيه نقشه پوشش /کواربری اراضوی بوه ترتيوب
مراح زیر انجام شده است:
پس از تهيه دادههای ماهوارهای به منظور آماده سازی
دادهها برای پردازش و استخرا اطالعوات مفيود ،تطوابق
هندسی و مختصاتدار کردن تصویر با بهره گيری از نقشه
وکتوری شبکه راهها و عکس هووايیی منطقوه انجوام شود.
عم نمونهگيری مجدد با بهره گيوری از روش درونیوابی
نزدیكترین همسایه  2NNانجام گرفت و تمامی بانودهای
مورد استفاده به روش فووق موورد تطوابق هندسوی قورار
گرفتند .تصحيح طيفی تصواویر بوه منظوور بوارز سواختن
پدیدهها و باال بردن سطح کيفی تصاویر و حذف توأثيرات
نامطلوب نور و اتمسفر در تصاویر صورت گرفت .س س بوا
بهره گيری از روش همبستگی بين باندها ،ترکيب کوابب
رنگی  432برای سالهای  1379 ،1364و  1386تهيوه و
Maximum Likelihood
Nearest neighbor
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طبقهبندی نظارتشده بيشوترین احتموال انجوام شود .بوا
توجه به هودف پوژوهش و نووع پوشوشهوای موجوود در
منطقه ،شش طبقه شام جنگ  ،مرتع با تراکم متوسوط،
مرتع فقير ،مناطق کشاورزی ،منواطق مسوکونی و اراضوی
بایر مورد شناسایی و طبقهبندی قرار گرفت .تفاوت مرتوع
متوسط و مرتع فقير در مقدار تا پوشش و سطح پوشش
میباشد و برایجداسازی آنها از بازتاب طيفی هر کاربری و
همچنين بازدید ميدانی استفاده گردید .مبنای طبقهبندی

و تفکيك کاربریها از یکدیگر بهره گيری از نقشه پوشش
گياهی  1386استان ایالم که توسط سوازمان جنگو هوا،
مراتع و آبخيزداری کشور تهيه گردیده استفاده شد .بورای
بررسی دقت طبقوهبنودی نيوز مقایسوهای بوا نقشوههوای
کاربری موجوود و همچنوين بازدیودهای ميودانی صوورت
گرفت و دقت طبقوهبنودی ،بوا توجوه بوه هودف پوژوهش
ارزیابی شد .در این پژوهش از نورم افزارهوای ،ENVI 4.5
 Idrisi Andes15و  Arc GIS 9.3استفاده شده است.

شکل  .1موقعيت كشوري و استاني منطقه مورد بررسي

 4روشپژوهش
 -1طبقهبندی تصاویر به روش بيشترین احتمال.
 -2محاسبه مساحت انواع مختل کاربریهوای زموين
برای هر سال مطالعه به هکتار و س س مقایسه نتایج.
 -3شاخص گياهی تفاض نرمال شده (.1)NDVI
 -4موودل زنجيووره مووارکوف بوورای پوويشبينووی تغييوور
پوشش /کاربری اراضی.

Normalized Difference Vegetation Index

1

طبقهبندي تصاویر

تصاویر چند زمانة اسوتفاده شوده در پوژوهش پوس از
تصحيح هندسی ،برای تهية نقشوة پوشوش زموين طبقوه
بندی شده است .تعداد طبقات نيز با توجوه بوه تصواویر و
نقشههای موجود ،شرایط منطقة موورد بررسوی و طبقوات
مورد نياز برای نقشة پوشش زمين انتخاب شده و تفکيك
شش طبقه به این شر مورد توجه قرار گرفته است .ایون
طبقات شام جنگ  ،مرتع با تراکم متوسط ،مرتوع فقيور،
مناطق کشاورزی ،مناطق مسکونی و اراضی بایر میباشد.
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برای روش طبقهبندی از الگووریتم بيشوترین احتموال
استفاده شده است .این روش با بهره گيوری از ميوانگين و
ماتریس کوواریانس دادههای آموزشی 1از روشهوای دگور
طبقووهبنوودی همچووون طبقووهبنوودی کمتوورین فاصووله 2از
دادههووای تصووویر تحليلووی بهتوور بووهدسووت موویدهوود
(&  .)Xiuping, 2006 Richardsروش طبقووهبنوودی
بيشترین احتمال ،واریانس و کواریانس طبقهها را ارزیوابی
میکند .برای این کار فرض میشود همة مناطق آموزشوی
از پووراکنش نرمووال برخوردارنوود .در حقيقووت نمونووههووای
طبقههای آموزشی باید معرف آن طبقه باشند ،بنابراین تا
حد امکان باید از تعداد نمونههای بيشتری اسوتفاده شوود
تا تغييرهای گوناگون ویژگیهای طيفوی در ایون گسوترة
پيوسته قرار گيرد .بنابراین شور ،توزیوع نرموال در روش
بيشترین احتمال اهميت خاصی دارد (علوی پناه.)1384 ،
این روش از دادههوای آموزشوی بورايی محاسوبه ميوانگين
برداری  Mcبرای هر طبقه و ماتریس -کواریانس هر طبقوه
 cبرای باند  Kو  Vcاستفاده میشود.
بر ايین اسا  X ،در طبقه  Cقرار میگيرد اگر و فقوط
اگر که در آن
)ri = 1, 2, 3, …., m PC (ac) > Pi (ac

که
Pc = [-0. 5 loge {det (vc)}] – 0. 5
])[{X –Mc) T (VC)-1 (X-MC

و  Piاحتمال وجود آن طبقه است.
در صورتی کوه دانوش موورد نظور در موورد آن عارضوه
زمينی وجود نداشته باشد از لحاظ نظوری بوه  Piبورای هور
طبقه وزن مساوی داده میشود .اگور احتموال یوك طبقوه
بيش از دیگران باشد ،کاربر میتواند مجموعهای از احتموال
پيشينهای در اولویت برای عارضهها تعری کنود و رابطوه
21
کمی اصال میشود (علوی پناه و ولدنی.)1389 ،
طبقه ممکن که در آن
)ri =1,2,3,….,m PC (ac)> Pi (ac
Pc (ac) = loge (ac) - [-0. 5 loge {det (vc)}] – 0. 5
])[{X –Mc) T (VC)-1 (X-MC
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در این پژوهش برای طبقهبندی بيشوترین احتموال از
روش دادن مقدار مشخص احتمالی که از قب تعيين شده
بود برای هر کاربری استفاده شد .این مقدار را با توجه بوه
مقدار مساحتی که هر کاربری از سوطح منطقوه بوه خوود
اختصاص داده بود تعيين شد.
مدل زنجيره اي ماركوف

زنجيرههای مارکوف کاربردهوای گسوتردهای در مودل
کردن تغييرات کواربری و پوشوش اراضوی بورای منواطق
شهری و غير شهری دارند ( .)Wu et al, 2006در بيشوتر
پژوهشها درجة مارکوف برابر با یك و حالت ایسوتایی بوا
زمان را برای مدل مارکوف قائو بوودهانود و فقوط تعوداد
بسيار محدودی از آنها ایستایی یا درجة مارکوف را برای
منطقووة مطالعوواتی آزمووایش کووردهانوود ( .)Bell, 1974در
تحلي زنجيرة مارکوف از طبقوههوای پوشوش بوه عنووان
حالت یا همان وضعيتهای 3زنجير استفاده شده است .در
این تحلي همواره از دو نقشه رستری 4استفاده مویشوود
که ورودیهای مدل ناميوده مویشوود .عوالوه بور ایون دو
نقشووه ،فاصووله زمووانی بووين دو تصووویر و فاصوولة زمووانی
پيشبينی نيز در مدل در نظر گرفتوه مویشوود .خروجوی
موودل نيووز شووام احتمووال تبوودی وضووعيت ،موواتریس
مساحتهای تبدی شده 5هور طبقوه و در پایوان تصواویر
احتماالت شرطی 6برای تبدی کاربریهای مختل اسوت
(.)Gilks, 1996; Weng, 2002
تصاویر طبقوهبنودی شوده سوالهوای 1379 ،1364و
 1386به عنوان نقشههوای پوشوش بورای تهيوه مواتریس
تبدی وضعيت به کار برده شده اسوت .بوا بهورهگيوری از
نقشههای پوشش زمين بوه دسوت آموده بورای هور دوره،
ماتریس تبدی وضعيت طبقههای پوشش زمين بوين هور
دو دوره زمانی محاسبه شده است .از نقشوههوای پوشوش
سالهای 1364و  1379ماتریس تبدی وضوعيت اول و از
نقشووههووای پوشووش سووالهووای  1379و  1386موواتریس
تبدی وضعيت دوم و در نهایت بين سوالهوای  1364توا
 1386نيز یك ماتریس تبدی وضعيت کلی محاسبه شده
3

State
Raster
5
Transition Areas Matrix
6
Conditional Probability Images
4

Training Data
Minimum Distance

1
2
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است .این ماتریسها اطالعات درصد تبدی هر طبقوه بوه
دیگر طبقهها هستند.
 نتایج
در این مطالعه ،طبقهبندی تصاویر و تهيوه نقشوههوای
پوشش/کاربری سرزمين ،به روش بيشوترین احتموال کوه
یك روش طبقهبندی نظارت شوده اسوت ،انجوام شود .در
طبقووهبنوودی نظووارت شووده ،نمونووههووای تعليمووی اسووا
طبقهبندی را تشکي میدهنود .در ایون مطالعوه ،از روش
نمونهبرداری تصادفی جهت طبقهبنودی دادههوا اسوتفاده
گردیوود .نمونووههووا بووا توجووه بووه نقشووه کوواربری اراضووی و
بازدیدهای محلی از منطقه مورد بررسی با بهره گيوری از
 GPSتعدادی چند ضلعی (پلیگون) بوه روش تصوادفی از
هر گروه از پوشش گياهی/کواربری اراضوی ثبوت شود .در
انتخاب نمونههای تعليمی سعی شد ضومن معورف بوودن
برای طبقه مورد نظر باشد ،از پراکنش خوب نيز برخوردار
باش وند .ب ورای بررسووی دقووت طبقووهبنوودی تصووویرها ،بووا
بهرهگيری از نمونههای آزمایشی ،نسبت به محاسبه دقوت
با بهره گيری از مواتریس خطوا و محاسوبه شواخصهوای
آموواری دقووت کوو  ،ضووریب کاپووا ،دقووت توليوود کننووده
1
دقتبهرهيردار اقدام شد (جدول  .)1س س فيلتر بيشوينه
بوورای بووه دسوووت آوردن تصووویر یکنواخووت و حوووذف
پيکس های پراکنده بر تصویرهای حاصو از طبقوهبنودی
اعمال شد ،که نتوایج بوه دسوت آموده از طبقوهبنودی در
اشکال 3 ،2و  4ارائه شده است .آمار مربو ،به مسواحت و
مقدار تغييرات به وقوع پيوسته در جدول  2روند تغييرات
در شووک شووماره  5نشووان داده شووده اسووت .در فاصووله
سالهای  1364تا  ،1386شاهد روند کاهشوی اراضوی بوا
پوشش مرتعی متوسوط و از طورف دیگور شواهد افورایش
اراضی مرتعوی فقيور ،کشواورزی ،بوایر و همچنوين رونود
کاهشی اراضوی جنگلوی هسوتيم کوه بيوانگر رونود کلوی
تخریب در منطقه از طریق جایگزین شدن مراتع متوسوط
توسط سایر کاربریها چون مرتع فقير ،کشاورزی و اراضی
بایر هستيم .الزم به بکر است کوه مرتوع متوسوط بخوش
عمده کاربری منطقه را تشکي میدهد که بيانگر وضعيت
بهتر منطقه در گذشته میباشد.

اشکال  7 ،6و  8نشان دهندهی نتایج جدول باالسوت.
ستون سمت راست نشان دهنده مقدار افوزایش مسواحت
هر کاربری را به هکتار نشان میدهد ،در حالی که سوتون
1
چپ مقدار کاهش مساحت هر کاربری را نشان میدهد.
شاخص استاندارد پوشش گياهي

شوواخص گيوواهی تفاضوو نرمووال شووده ( )NDVIاز
معروفترین شاخصهای گياهی است .کوه بور حسوب دو
باند قرمز ( )IR2و مادون قرمز نزدیك ( )NIR3به صوورت
رابطه ( )1تعری میشود (.)Mather, 1999
() 1

)NDVI= (NIR+ IR)/ (NIR- IR

این شاخص معرف انعکا انرژی خورشيدی از سوطح
زمين است و انواع شرایط پوشش گياهی را نشان می دهد.
مقادیر  NDVIبين  -1و  +1در نوسان اسوت و زموانیکوه
پاسخ طيفی اندازه گيری شده از سطح زمين بورای هور دو
باند خيلی مشابه باشد ،مقوادیر  NDVIبوه صوفر نزدیوك
می شود .پوشش گياهی سالم (دارای فعاليت فتوسونتزی)
در بخووش طيفووی مووادون قرمووز نزدیووك (( )NIRبانوود 4
لندست) در مقایسه با بخش طيفی مرئوی (قرموز ،بانود 3
لندست) انعکا بيشوتری دارد .بنوابراین مقوادیر NDVI
برای پوشش گياهی سبز مثبوت خواهود شود .منواطق بوا
پوشش گياهی کم یا بدون پوشش گياهی از قبي مناطق
شهری و اراضی بایر معمووالا مقوادیر  NDVIبوين  -0/1و
 +0/1را نشان می دهند در حالی کوه ابرهوا و منوابع آبوی
مقادیر منفی یا صفر را نشان مویدهنود .شواخص تفاضو
پوشووش گيوواهی نرمووال شووده ( )NDVIبوورای محاسووبه
داده های طيفی زمينی استفاده میشود و نتایج آن نشوان
داده که این شاخص ،همبستگی باالیی بوا زیتووده سوطح
زمين دارد ( .)Lin, 1997در این پژوهش برای تهية نقشه
 NDVIدر سالهای موورد بررسوی از نورم افوزار IDRISI
استفاده شده است .نقشه  NDVIسالهوای 1379 ،1364
و  1386در شک های  10 ،9و  11نشان داده شدهاند.

1

Majority
Infera Red
3
Near Infera Red
2
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جدول  .1دقت طبقهبندي ( )%تصویر سالهاي  1379 ،1364و 1386
طبقه پوشش

ETM+- 1379

TM- 1364

ETM+- 1386

دقت توليد کننده

دقت استفاده کننده

دقت توليد کننده

دقت استفاده کننده

دقت توليد کننده

دقت استفاده کننده

جنگل

95

98

94

97

86

97

مرتع متوسط

98

95

90

92

89

91

مرتع فقير

90

98

70

61

81

64

كشاورزي

70

60

64

55

66

53

مناطق مسکوني

85

87

91

68

100

82

اراضي بایر

97

100

94

93

97

85

دقت كل%

98

ضریب كاپا

93
96

89
87

91

جدول  .2مساحت طبقههاي مختلف كاربريها در سالهاي  1379 ،1364و 1386
1364

طبقه پوشش

1386

1379

مساحت

درصد

مساحت

درصد

مساحت

درصد

جنگل

32804/67

27/45

28459/30

23/81

29342/34

24/55

مرتع متوسط

82031/12

68/64

77082/58

64/5

61625/45

51/57

مرتع فقير

2819/42

2/36

8444/63

7/07

13778/46

11/53

كشاورزي

161/73

0/13

1320/28

1/1

3689/55

3/09

اراضي مسکوني

172/26

0/15

307/40

0/26

653/85

0/55

اراضي بایر

1515/52

1/27

3890/53

3/26

10415/07

8/71

مجموع

119504/72

100

119504/72

100

119504/72

100

نقشههای به دست آمده نشان میدهد کوه در منطقوه
دویر در سال  ،1364مقدار  NDVIبين  0/59تا -0/39
میباشد .این نشان دهنده این اسوت کوه کوه در منواطق
جنگلی و ارتفاعات باال وضيعت پوشش خوب بوده و تحت
تأثير فعاليتهای انسانی قرار نگرفته اسوت .بور عکوس در
ارتفاعات پایين که مقدار شواخص  NDVIبرابور بوا 0/39
شده اسوت نشوان دهنودة مراتوع متوسوط و فقيور تحوت
فعاليتهای بشری قرار گرفتهاند.
در سال  NDVI ،1379به دست آموده بوين  0/36توا
 -0/64را نشان میدهد .کوچوك بوودن شواخص پوشوش

گياهی نشان دهندة دخالوتهوای بشوری در عرصوههوای
طبيعی میباشد.
در سووال  NDVI ،1386بووه دسووت آمووده بووين  1تووا
 -0/31را نشان میدهد .این نشان دهنده وضوعيت خووب
پوشش در مناطق جنگلی بخاطر حفاظت از آنها میباشد.
اما در مناطق کوم ارتفواع منطقوه رونود تغييور کواربری و
کاهش پوشش گياهی توسط فعاليتهای انسوانی خوود را
حفظ کرده است.
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نتایج تحليل زنجيرههاي ماركوف

نتایج پيش بينی تغييرات کواربری بوا بهوره گيوری از
ماتریس تبدی وضعيت دوره اول ( 1364تا  )1379بورای
سووال  1386کووه بووه منظووور ارزیووابی موودل مووارکوف بووا
بهرهگيری از نقشة کاربری موجود برای این سوال صوورت

شکل  .2نقشه كاربري اراضي سال 1364

گرفته ،در جدول شماره  3نشان داده شده اسوت .در ایون
جدول مجموع هر ستون نشان دهنده مساحت هور طبقوه
در سال  1386است.

شکل  .3نقشه كاربري اراضي سال 1379

شکل  .4نقشه كاربري اراضي سال 1386

پيشبيني تغيير كاربري اراضي و پوشش زمين در مناطق خشک و نيمه خشک...

شکل  .5روند تغييرات سطح طبقهها در دورة  1364تا 1386

شکل  .6افزایش و كاهش مساحت به هکتار بين سالهاي 1364 -1379

شکل  .7افزایش و كاهش مساحت به هکتار بين سالهاي 1379 -1386
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شکل  .8افزایش و كاهش مساحت به هکتار بين سالهاي 1364 -1386

شکل  .9نقشه  NDVIسال  1364منطقه مورد بررسي

شکل  .10نقشه  NDVIسال  1379منطقه مورد بررسي

شکل  .11نقشه  NDVIسال  1386منطقه مورد بررسي
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جدول  .3مساحت (هکتار) پيش بيني براي سال  1386با بهره گيري از مدل ماركوف و ماتریس تبدیل 1379 -1364
طبقه پوشش

جنگل

مرتع متوسط

مرتع فقير

كشاورزي

اراضي مسکوني

اراضي بایر

مجموع

جنگل

27000/18

2126/61

0

162/66

0

358/44

29647/89

مرتع متوسط

1051/22

58507/86

1556/23

344/54

58/93

254/6

61773/38

مرتع فقير

48/11

1245/75

11072/53

0

0

819/09

13185/48

كشاورزي

1367/68

0

0

2828/52

18/33

46/18

4260/71

اراضي مسکوني

42/23

121/93

69/65

62/13

548/02

2/64

846/6

اراضي بایر

510/31

0

136/22

22/43

12/12

9109/58

9790/66

مجموع

30019/73

62002/15

12834/63

3420/28

637/4

10590/53

119504/72

جدول  .4مقایسة نتایج پيش بيني و مساحتهاي استخراج شده از نقشة كاربري (به هکتار) سال 1386
طبقه پوشش

جنگل

مرتع متوسط

مرتع فقير

كشاورزي

اراضي مسکوني

اراضي بایر

مجموع

پيش بيني براي سال1386

30019/73

62002/15

12834/63

3420/28

637/40

10590/53

119504/72

مساحت در نقشه سال 1386

29342/34

61625/45

13778/46

3689/55

653/85

10415/07

119504/72

اختالف مساحتها

677/39

376/7

-943/83

-269/27

-16/45

175/46

0

درصد اختالف ()%

+2/3

+0/61

-6/85

-7/29

-2/51

1/68

0

نتایج مربو ،بوه ارزیوابی دقوت پويش بينوی بوا مودل
زنجيرهای مارکوف ،به کمك نقشه کواربری موجوود بورای
سال  1386در جدول شوماره  4بکور شوده اسوت اسوت.
مالحظه میشوود کوه اخوتالفهوای طبقوههوای مختلو
متفاوت است و بزرگی آن به طور کلی کمتور از  8درصود
است ،این رقم نشان دهنوده مفيود بوودن و قابليوت بهوره
گيری از مدل مارکوف در پويش بينوی تغييورات کواربری
است (.)Baker, 1989
با توجه به اینکه دقت طبقهبنودی تصواویر مواهوارهای
صددرصد نبوده ولی مقدار دقوت بوه دسوت آموده بسويار
نزدی وك بووه هووم اسووت و از طرفووی خطاهووای موجووود در
طبقهبندی تصاویر دارای اریبی یکسانی میباشد ،میتووان
با همين نتایج به دست آمده از طبقهبندیها ،تغييرات بوه
وجود آمده در کاربریهای اراضوی را در بوازههوای زموانی
مکور ارزیابی و بررسی نموود .نتوایج بررسوی آشکارسوازی
تغييرات منطقه دویر استان ایالم نشان میدهد که طی

دورة زمانی  22ساله وسعت زمينهای جنگلی حوضوه بوه
مقوودار ( 3462/33هکتووار) کوواهش یافتووه ،در حووالی کووه
زمينهای کشاورزی با روند افزایشوی ( 3527/82هکتوار)
روبرو بوده است .کاهش وسعت پوشوش جنگلوی حووزه و
روند افزایشی کاربری کشاورزی بيانگر جایگزینی و تبدی
پوشش طبيعی منطقه با زموينهوای کشواورزی اسوت ،از
سوی دیگر ،وسعت مراتع متوسط بوه مقودار (20404/67
هکتار) روند کاهشی داشته و اراضوی مرتعوی فقيور رونود
افزایش داشته که نشان دهنوده رونود تخریوب در عرصوه
مورد بررسی میباشد .کواهش وسوعت پوشوش جنگلوی و
مراتع متوسط حوضه و روند افزایشی کاربری مرتوع فقيور،
کشاورزی و اراضی بایر بيانگر تخریوب کلوی در منطقوه و
جایگزینی کاربریهای ضعي تر در منطقه است .از طرفی
طی این دوره زمانی ،مقدار اراضی مسوکونی و بوایر رونود
صعودی داشته است که نشان دهندة افوزایش جمعيوت و
همچنين افزایش فشوار انسوانی در عرصوه موورد بررسوی

نشريه علمي – پژوهشي مديريت بيابان ،شماره  ،3بهار و تابستان  ،1393صفحات 61-76

72

است .به عبارات دیگر ،در کو شواهد افوزایش جوایگزین
شدن مراتوع متوسوط توسوط مراتوع فقيور و بوایر و بوروز
تخریب در منطقه هستيم.
چنانچه روند تغييرات آتی را معادل تغييرات فعلوی در
نظر بگيریم ،جدول  5ماتریس احتمال به دسوت آموده از
نقشههای سالهای  1379و  1386با بهرهگيری از زنجيره
مارکوف برای پيشگویی تغييرات  14سال آینوده ()1400
را نشان میدهد .با توجه به مواتریس بوه دسوت آموده در
فاصوولهی زمووانی  ،1386-1400احتمووال موویرود%62 ،
جنگوو  %38 ،مرتووع متوسووط %64 ،مرتووع فقيوور%72 ،
کشاورزی %69 ،اراضی مسکونی و  %76اراضی بوایر بودون

تغيير باقی بمانند ،که اراضی بایر دارای باالترین پایداری و
از طرف دیگر مرتع متوسط کمترین پایوداری را خواهنود
داشت .همچنين در طی سالهای  1386 -1400تبودی
مرتع متوسط به مرتع فقير  %49دارای باالترین احتمال و
در حالت عکوس آن تبودی جنگو بوه اراضوی مسوکونی
 ،%0/5مرتع متوسط به اراضی مسکونی ،%0/3اراضی بوایر
به کشاورزی و اراضی مسوکونی بوه ترتيوب برابور  0/36و
 %0/3دارای کمتورین احتموال هسوتند .همچنوين نقشوه
حاص شده از پيش بينی توسط زنجيره ماکوف برای هور
یك از کاربریها در اشکال  12تا  17آمده است.

جدول  .5ماتریس احتمال تبدیل طبقهها در فاصله زماني  1386 -1400به روش ماركوف (درصد)
جنگل

مرتع متوسط

مرتع فقير

كشاورزي

اراضي مسکوني

اراضي بایر

مجموع

1400

1386
جنگل

62/31

19/78

8/14

39

0/52

5/35

100

مرتع متوسط

7/03

37/93

46/89

19/9

0/33

5/83

100

مرتع فقير

3/59

2/23

64/77

11/23

0/30

17/56

100

كشاورزي

8/89

10/38

4/41

72/43

1/7

2/23

100

اراضي مسکوني

2/09

5/36

5/46

1/54

69/38

16/27

100

اراضي بایر

3/62

5/96

13/58

0/36

0/29

76/18

100

شکل  .12نقشه پيش بيني كاربري جنگل براي سال 1400

شکل  -13نقشه پيش بيني كاربري مرتع متوسط براي سال 1400
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شکل  .14نقشه پيش بيني كاربري مرتع فقير براي سال 1400

شکل  -15نقشه پيش بيني كاربري كشاورزي براي سال 1400

شکل  -16نقشه پيش بيني كاربري اراضي مسکوني براي سال1400

شکل -17نقشه پيش بيني كاربري اراضي بایر براي سال 1400

 بحث و نتيجه گيري

است .که این تغييرات از طریق عکسهای هوایی و تصاویر
ماهوارهای بررسی شود .نهایتواا بوا بکوارگيری نقشوههوای
کاربری سالهای  1386و  1379و بهوره گيوری از مودل
مارکوف وضعيت طبقههای کاربری اراضی  14سال آینوده
(سال )1400مورد پيشبينی قرار گرفت و اندازه تغييورات
و متغييرهای مؤثر در آن از طریوق دادههوای سونجش از
دور به دست آمد.
در فاصله سالهوای  1364توا  ،1379مقودار وسوعت
اراضی جنگلی و مراتع متوسوط بوه ترتيوب 3/64( 4345
درصد) و  4/14( 4949درصد) هکتار کاهش یافته اسوت.

گسترش روز افزون فون آوریهوای  RS ،GISو بهوره
گيری از دادههای زمانی -مکانی آنهوا بوه منظوور بررسوی
تغييرات و چگونگی آن در گذشته و شبيهسوازی پوشوش
زمين در آینده میتواند بوه مودیران و اسوتفادهکننودگان
برای مدیریت و برنامهریزی و کاربرد سياستهای توسوعه
پایدار کمك کند .در این تحقيق منطقه دویر بوه عنووان
یکی از مهم ترین از حوزههای استان ایالم میباشد ،که در
اثر دخالتهای انسانی از یك طرف و تغييورات اقليموی از
طرف دیگر دستخوش تغييرات قاب تووجهی قورار گرفتوه
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از طرفی مقودار وسوعت اراضوی مرتوع فقيور ،کشواورزی،
مسکونی و بایر بوه ترتيوب  4/71( 5625درصود)1159 ،
( 0/97درصوووود) 0/11( 135 ،درصوووود) و 1/99( 2375
درصد) هکتار افزایش یافته است.
در فاصلهی زمانی  1379تا  1386شاهد کاهش مقدار
وسعت اراضی مرتع متوسط هستيم .مساحت این کواربری
 13/93( 15457درصوود) هکتووار کوواهش یافتووه اسوت .از
طرفی شاهد افزایش وسعت سایر کاربریهوا هسوتيم ،کوه
بيانگر روند کلوی تخریوب در منطقوه از طریوق جوایگزین
شدن مراتع متوسط توسط سایر کواربریهوا چوون مرتوع
فقير ،کشاورزی و اراضی بایر هستيم .نکته قاب توجوه در
این بازه زمانی افزایش وسعت اراضوی جنگلوی بوه مقودار
 0/74( 883درصد) هکتار میباشد .دلي افزایش حفاظت
از اراضی جنگلی منطقوه دویور جلووگيری از ورود دام و
قطع درختان توسط انسان است(حالت قرق).
نتایج حاص از ماتریس پيشبينی تغييرات بر مبنوای
نقشههای سالهای  1379و  1386نشان داد که احتموال
موویرود در فاصوولهی زمووانی  %62 ،1386-1400جنگ و ،
 %38مرتع متوسط %64 ،مرتع فقير %72 ،کشاورزی%69 ،
اراضووی مسووکونی و  %76اراضووی بووایر بوودون تغييوور بوواقی
بمانند ،که اراضی بایر دارای باالترین پایوداری و از طورف

دیگر مرتع متوسط کمترین پایوداری را خواهنود داشوت.
نتووایج بووه دسووت آمووده در ایوون پووژوهش هووم راسووتا بووا
نتيجههای به دست آموده قبلوی (فالحتکوار و همکواران،
1388؛ شوووووويخ گووووووودرزی و همکوووووواران1388 ،؛
Ayodeji Opeyemi, 2006؛ )Chang & Chang, 2006
در امکان به کارگيری از مدل موارکوف بورای پويشبينوی
تغييرات پوشش اراضی میباشد.
بهره گيری از مدل مارکوف در پيشبينوی تغييورات و
تهيه نقشوه پويشبينوی تغييورات کواربرهوای مختلو از
جنبههای مهم نوآوری این مطالعه محسوب میشود .با در
اختيار داشتن نقشه موقعيوت مکوانی -احتموالی (طوول و
عرض جغرافيایی) تمام پيکس های هر یك از کاربریهوا،
میتوان از این مسوئله در برناموهریوزیهوای آتوی کموك
گرفت.
نقشههای شبيهسازی شده در ایون بررسوی مویتوانود
راهنمای مناسبی برای مودیران و برناموهریوزان در بخوش
منابع طبيعی باشود .عوالوه بور ایون ،نقشوههوای کواربری
شبيهسازی شده میتوانند به عنوان سامانه هشدار دهنودة
پيامدها و تأثير آیندة تغيير کاربری به خدمت گرفته شود.
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Abstract
Land cover and land use change occurs during the time due to human activities. Identification and detection of these
changes can help planners and managers to recognize the effective factors which cause the changes, and use them at
different levels of planning. Studying the rate of resources changes and destruction, and prediction and feasibility study
of these changes in future years may play a key role in planning and optimal use of resources and controlling
undesirable changes in the future. There are various methods for predicting land use and land cover changes, among
them the Markov Chain model can be pointed out. In this study, by using the Landsat satellite data of TM (1995) and
ETM+ (2000 and 2007) sensors, complementary data of the study area and Markov Chain model the changes occurred
in land use and land cover over the past 22 years in Doviraj region of Ilam province are investigated. After performing
required corrections on the satellite images and field visits, different land use classes were defined, the training samples
were selected and the accuracy of obtained results was evaluated using Kappa coefficient. The results indicate the
decreasing trend of forest cover and average rangeland areas of the region (i.e. 2.9 and 17.07 percent , respectively) and
increasing trend of poor rangelands, agricultural lands, residential areas and barren land uses (9.17, 2.96, 0.4 and 7.44
percent, correspondingly) which represent total destruction in the region and replacement of weaker land uses. Finally,
using Markov Chain model, the status of land use classes in the next 14 years (2021) has been predicted. The results
from changes prediction matrix based on the maps of 2000 and 2007 showed that in the time period of 2007-2021 it is
probable that 62% of forest lands, 38% of average rangelands, 64% of poor rangelands, 72% of agricultural lands, 69%
of residential areas and 76% of barren lands remain unchanged. The average rangelands are of the highest stability and
on the other hand poor rangelands have the lowest stability. The calibrated land use maps by Markov Chain model can
be employed as an alarming system about the effects and consequences of future land use changes.
Keywords: Markov Chain, Land cover changes, Changes prediction, Landsat imagery, Doviraj

