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Abstract
Due to the intense and unprincipled changes in land use, it is necessary to detect land cover/use
change over time using satellite imageries for sustainable land management. This study aims to
monitor land use and land cover changes, model and predict their status in the next 15 years in
Jagin plain, Jask coastal desert. In this study, Landsat satellite images of 1987, 2003 and 2018
were used to detect changes. After applying geometric and atmospheric corrections on the
images, land use maps of each year at 11 land use /land cover classes including farmlands,
aquaculture, erg, halophyte, mangrove, habitable zones, nebka, vegetation affected by water
flow vegetation (rangeland), bare lands, were prepared using hybrid classification method. The
Markov chain forecasting model was used to validate the model in the first stage, and was used
in the second stage to predict land cover/land change in 2033. Comparison of the simulated map
of 2018 and the real map with the Kappa coefficient of 83% confirmed the capability of the
Cellular Automata Markov Chain in predicting of land cover/land changes. According to the
results, in 2032, agriculture lands in the region will have an upward trend and grow by 74%
compared to 2018. Habitable zones, marine access network and aquaculture lands will also
increase during the study period. In the study area, vegetation and riverbed vegetation areas
show a downward trend and will mainly converted to agricultural lands. Sand dunes, which are
among the main threats to people and mangrove forests, will be extended by 2032, threatening
the southern part of Sorglam village and the eastern part of the mangrove forest.
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انجمن علمي مديريت و كنترل مناطق بياباني ايران

پیشبینی تأثیر تغییر کاربري و پوشش اراضی بر گسترش تپههاي ماسهاي در بیابانهاي ساحلی جنوب
شرق ایران با استفاده از مدلCA-Markov
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چکیده
با توجه به تغییرات گسترده و غیراصولی کاربری اراضی ،آشکارسازی تغییرات پوشش سرزمین و کاربری اراضی در طول دورههای
زمانی با استفاده از تصاویر ماهوارهای ،برای مدیریت پایدار منابع طبیعی ،امری ضروری است .پژوهش حاضر با هدف پایش
تغییرات کاربری اراضی ،مدلسازی و پیشبینی وضعیت آن ها در  15سال آینده در سواحل بیابانی جاسک ) دریای عمان( انجام
شد .بهمنظور آشکارسازی تغییرها از تصاویر ماهواره لندست سالهای  1382 ،1366و  1397استفاده شد .پس از انجام
تصحیحهای هندسی و جوی بر روی تصاویر ،نقشه کاربری مربوط به هر سال در قالب  11واحد کاربری و پوشش اراضی با استفاده
از روش طبقهبندی ترکیبی تهیه شد .مدلسازی تغییر کاربری با بهکارگیری مدل سلولهای خودکار زنجیرۀ مارکوف در مرحلۀ
اول برای صحت سنجی مدل و در مرحله دوم برای پیشبینی کاربری اراضی در سال  1412انجام شد .ارزیابی مقدار تطابق نقشه
شبیهسازی شده سال  1397و نقشه واقعی با ضریب کاپای  0/83نشان داد مدل سلولهای خودکارزنجیره مارکوف ،مدلی مناسب
برای پیشبینی تغییرپذیری کاربری اراضی است .بر اساس نتایج بهدست آمده ،مشابه با روند تغییرات  30سال اخیر ،در سال
 1412کشاورزی در منطقه روندی صعودی خواهد داشت و نسبت به سال  1397رشد  %74خواهد داشت .مساحت سکونتگاهها،
شبکه دسترسی دریایی و کاربری آبزیپروری نیز در این دوره افزایش خواهد یافت .در سال  ،1412مساحت پوشش مرتعی و
پوشش گیاهی موجود در بستر رودخانه دارای روند کاهشی و بیشتر به سمت تبدیل به زمینهای کشاورزی خواهد بود .مساحت
تپههای ماسهای در سال  % 33/4 ،1412افزایش خواهد یافت .این افزایش موجب خواهد شد که بخش جنوبی روستای سورگلم و
بخش شرقی جنگلهای مانگرو در معرض حرکت و جابه جایی ماسههای روان ،آسیب ببینند .نتایج این پژوهش نشان دهنده آن
است که در صورتی که روند توسعه و تغییر کاربری/پوشش اراضی همانند  30سال قبل باشد ،مناطق زیادی در معرض تهدید و
آسیب حرکت ماسههای روان قرار خواهند گرفت و برای کنترل و مدیریت آن الزم است تا اقدامات الزم مورد توجه قرار گیرد.

واژگان کلیدي :آشکارسازی تغییرات؛ لندست؛ پوشش/کاربری اراضی؛ سلولهای خودکار؛ مکران
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◼ مقدمه
افزایش سریع جمعیت جهان و افزایش فعالیتهای
انسانی ،بسیاری از کشورهای جهان را با تغییرات سریع و
گسترده در استفاده از زمین روبرو کرده است .این
تغییرات غیر اصولی ،به تغییر الگوهای سیمای سرزمین و
تأثیرهای منفی بر محیطزیست منجر میشود و تعادل
طبیعت را به طور مستقیم و غیرمستقیم تهدید میکند
( .)7بروز مخاطرات بوم شناختی چون بیابانزایی،
فرسایش خاک ،کاهش شدید منابع جنگلی و کاهش تنوع
زیستی از دیگر پیامدهای استفاده نادرست و غیر اصولی
از زمین است ( .)48تغییرات اراضی در کشورهای در حال
توسعه ،به دلیل فشار بیشتر افزایش جمعیت و تالش برای
استخراج حداکثر میزان تولید از منابع موجود ،نسبت به
سایر کشورها مخربتر میباشد و بر سطح زمین تأثیرات
بیشتری دارد ( .)13نظارت بر این تغییرات محیطی ،یک
جز اصلی برای مدیریت پایدار منابع طبیعی است و نشان
دهنده نحوه تعامالت انسان با محیط است که میتواند در
استفاده اصولی از منابع طبیعی رهگشا باشد ( .)3تجزیه و
تحلیل تغییرات محیطی شامل برآورد کمی در میزان
افزایش یا کاهش نوع معینی از کاربری و پوشش زمین در
یک مکان خاص است ( .)37این امر مبتنی بر مقایسه
دادههای موجود و تاریخی است ،که از طریق مقایسه
دادههای زمینی ،عکسهای هوایی و تصاویر ماهوارهای با
استفاده از تکنیکهای یکپارچه از سنجش از دور و GIS
امکانپذیر است (.)49 ،31
آگاهی از مکان و سرعت تغییرات در کاربریها،
میتواند به تصمیم گیرندگان در پیشبینی توزیع مکانی
تغییرات آتی کاربریها در مناطق مختلف کمک کند
( .)28 ،11به عالوه مدلسازی روند تغییرهای شناسایی
شده و پیشبینی الگوی زمین ،ابزار مهمی در بهینهسازی
کاربری اراضی در بلند مدت است و امکان برآورد
سناریوهای آینده را ممکن میسازد ( .)17مدلهای
پیشبینی در انتخاب مناطق با اولویت حفاظت ،تنظیم
اقدامات مدیریتی و شبیهسازی منطقه مورد مطالعه ،تحت
سناریوهای مختلف تغییر اقلیم نیز ،کاربرد دارد (.)23
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رویکردها و فنآوریهای زیادی تاکنون برای
مدلسازی و پیشبینی تغییرات کاربری زمین استفاده
شده است .مدلهای ریاضی مانند مدلهای خطی و
استاتیک ،مدلهای آماری مانند مدلهای رگرسیون
لجستیک ،مدلهای سلولی مانند مدلهای خودکار
سلولی ، 1زنجیره مارکوف ،2مدلهای پیشرفته شبکههای
عصبی و مدلسازی با استفاده از رویکرد عامل مبنا از
جمله روشهای مدلسازی و پیشبینی کاربری اراضی
است ( .)13از بین روشهای معرفی شده ،پرکاربردترین
روش مدل خودکارسلولی زنجیره مارکوف است ،این مدل
به دلیل رویکرد از پایین به باال ،مدلسازی با دقت باال و
انعطافپذیری به طور مکرر در پیشبینی استفاده آینده از
زمین و تغییر پوشش زمین استفاده شده است ( .)33در
این روش مدل تحلیل زنجیرۀ مارکوف که یک رویکرد
مدلسازی تصادفی و بر پایه ماتریس تغییرات است و
مدل خودکار سلولی که بر پایه روابط مکانی است،
همزمان به کار گرفته میشوند .مدل مارکوف با استفاده از
توسعه یک ماتریس احتمال ،انتقال تغییرات کاربری زمین
از زمان  1به زمان  2را نشان میدهد که بـه عنـوان
پایـهای برای نقشهسازی دورههای زمـانی آینـده مـورد
اسـتفاده قـرار خواهد گرفت .در این روش حالت بعدی
فقط به حالت فعلی بستگی دارد و پارامتر مکانی را در
پیشبینی در نظر نمیگیرد ( .)34به همین منظور این
روش معموال با روشهای مکانی همچون روش
سـلولهـای خودکار تلفیق میشود .در مـدل سـلولهـای
خودکار ،فضا به صورت یک شبکه تعریف میشود که بـه
هـر خانه آن یک سلول گفته میشود .سـلولهـا در روش
خودکار سلولی در زمانهای گسسته به طور همزمان و بر
طبق یـک قـانون محلـی به هنگام میشوند .این روش در
پژوهشهای بسیاری برای پیشبینی تغییر کاربری اراضی
مورد توجه بوده است .از جمله پژوهشی که به پیشبینی
تغییرات کاربری اراضی در حوزۀ آبخیز گرین برای سال
 2042با استفاده از تصاویر ماهوارهای سالهای ،1986
 2000و  2014پرداخت .در این پژوهش بر قابلیت مدل
مارکوف و سلولهای خودکار در پیشبینی تغییرات
1 Cellular Automata
2 Markov Chain

پيشبينی تأثير تغيير کاربري و پوشش اراضی بر گسترش تپههاي ...

کاربری اراضی و اهمیت نتایج در جهت مدیریت درست
حوزههای آبخیز تاکید شد ( .)22نتایج استفاده از این
مدل ترکیبی برای پیشبینی پوشش زمین در کشور
پرتغال نشان داد ،روش سلولهای خودکار زنجیره
مارکوف دارای صحتی قابل قبول برای پیشبینی اراضی
طبیعی و انسان ساخت است و میتواند در راستای توسعه
پایدار موثر باشد ( .)10در پژوهشی دیگر از این مدل برای
ارزیابی و پیشبینی تغییرات مکانی  -زمانی بیوسفر
ارسباران برای سال  2037در سه کاربری کشاورزی،
جنگل و زمینهای بایر استفاده شد .میزان تطابق نقشه
شبیهسازی شده و نقشه واقعی نشان داد که مدل
سلولهای خودکار زنجیره مارکوف یک ابزار قوی و ارزان
برای برنامهریزی کاربری زمین است ( .)5در پژوهشی
دیگر مدل زنجیره مارکوف جهت پایش و پیشبینی روند
تغییرات پهنههای ماسهای ،به عنوان مدلی با دقت قابل
قبول برای پیشبینی مناطق در معرض تهدید حرکت
ماسههای روان استفاده شد (.)26
اگر چه ارزیابی تغییرات کاربری/پوشش زمین
فایدههای محیطزیستی ،اجتماعی و اقتصادی مهمی را
ارائه میدهد ،با این حال ،چنین مطالعاتی در پهنه
ساحلی در منطقۀ جاسک تا دشت جگین با وجود توسعه
بسیار زیاد در این منطقه ،انجام نشده است .اهمیت این
موضوع با توجه به تحوالت دهه گذشته در منطقه مورد
پژوهش ،از جمله احداث سد جگین بر باالدست رودخانه
موجود در منطقه و حرکت و هجوم ماسههای روان و
تهدید تعداد زیادی از سکونتگاههای روستایی منطقه و
جنگلهای مانگرو منطقه دو چندان است ( .)7پژوهش
حاضر با هدف بررسی مقدار و روند تخریب منابع طبیعی
در سالهای گذشته ،پیشبینی این تغییرات در سالهای
آینده و ارزیابی توانایی مدل ترکیبی زنجیره مارکوف و
سلولهای خودکار برای پیشبینی پوشش زمین در جلگه
جگین به عنوان یک پهنه ساحلی با پیچیدگیهای
منحصر به فرد انجام شد .منطقه مورد بررسی در سالهای
گذشته به دلیل طرح توسعه مکران تحت تأثیر شدید
فعالیتهای انسانی بسیاری بوده است ،لذا پیشبینی روند
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تغییرات کاربری اراضی در این منطقه مسلما گام مهمی
در مهار و کنترل تغییرات غیر اصولی و استفاده بهینه از
منابع سرزمین است .نتایج پژوهش حاضر میتواند به
تصمیم گیرندگان در راستای اخذ اقدامات مدیریتی
مناسب کمک کند.
◼ مواد و روشها
منطقۀ مورد مطالعه

محدودۀ مورد مطالعه حوزۀ آبخیز دلتای جگین در
سواحل بیابانی دریای عمان در استان هرمزگان واقع شده
و براساس حوزههای آبخیز بالفصل ساحل ،کانونهای
شناسایی شده فرسایشبادی ،موقعیت منطقه حفاظت
شده گابریک و روستاهای در معرض تهدید هجوم
ماسههای روان و مرزهای مدیریتی سواحل سازمان بنادر
و دریانوردی ( ،)40مرزبندی شده است (شکل .)1
مساحت این محدوده  77713 haاست که در امتدادی
برابر با  43 kmبا آبهای دریای عمان درتماس است .تا
کنون گزارش هجوم ماسههای روان به روستاهای یکدار و
سورگلم ،که در محدودۀ مورد مطالعه قرار دارند ،طی
سالهای  1392تا  1396به صورت مکرر گزارش شده
است .منطقۀ حفاظت شده گابریک و جاسک در
برگیرندۀ  355 km2رویشگاه مانگرو از اجتماع درختان
حرا است که از سال  1391به صورت چند لکه جدا از هم
در حوزۀ شهر جاسک و شرق آن شناسایی شدهاست
( .)46از این مقدار  240 km2آن در منطقه مورد مطالعه
قراردارد .در باالدست منطقه موردبررسی ،سد جگین به
عنوان اولین سد بتنی غلطکی قرار دارد؛ این سد بر روی
رودخانه جگین در محلی موسوم به تنگه دهنۀ مرنگ قرار
گرفتهاست .عملیات اجرایی ساخت سد جگین در سال
 1380آغاز شد .این سد در سال  1384آبگیری و در سال
 1385به بهرهبرداری رسیده است .رودخانه جگین که سد
جگین بر روی آن واقع است رودخانهای فصلی و بزرگ در
جلگه ساحلی است که سرشاخههای آن از کوههای
بشاگرد سرچشمه میگیرد .شیب آبراهه از شمال به
جنوب کاهش مییابد.
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سد جگین

شکل  .1محدوده مورد بررسی واقع در دلتاي رودخانۀ جگین

روش پژوهش
دادههاي مورد استفاده

تبدیل مختصات تصویر تصحیح شده به تصویر تصحیح
نشده از تابع چند جمله ای درجه سوم استفاده گردید و
برای نمونه گیری مجدد ارزش پیکسلهای تصویر تصحیح
نشده از روش نزدیکترین همسایه استفاده شد ( .)2به
منظور تصحیح اتمسفری تصاویر از الگوریتم 2FLAASH
استفاده شد .این الگوریتم از مدل اتمسفری
 3MODTRAN4برای تصحیح اتمسفری استفاده میکند
که اطالعاتی جانبی مانند موقعیت جغرافیایی ،زمان عبور
ماهواره ،ارتفاع سنجنده ،زاویه تابش خورشید و مدل
اتمسفری منطقه را بکار میبرد (.)25 ،18

مطابق جدول  1در پژوهش حاضر برای تهیه
نقشههای کاربری اراضی از سه دوره تصاویر ماهوارهای
استفاده شـد .تصویرها از پایگاه رسمی سازمان زمین
شناسی آمریکا 1تهیه شد.
پیش پردازش تصاویر

به منظور تصحیح هندسی تصاویر ماهوارهای تعداد 13
نقطه کنترل زمینی از تصویر پایه منطقه ،تصویر سال
 ،1366انتخاب شد .در انتخاب نقاط به پراکنش مناسب
نقاط کنترل توجه شد و از اراضی مختلف غیر طبیعی که
در طول زمان تقریبا ثابت میمانند ،استفاده شد .برای

جدول  .1مشخصات تصاویر ماهوارهاي مورد استفاده در پژوهش حاضر
نام ماهواره

سنجنده

تعداد باند

قدرت تفکیک()m

تاریخ میالدی

لندست 5
لندست 5
لندست 8

TM

5
5
8

30
30
30

1987/8/30
2003/7/17
2018/07/25

TM
OLI

طبقهبندي نظارت شده تصاویر ماهوارهاي
1 USGS

2 Fast Line of sight of Atmospheric Analysis of
Hyper cubes
3 MODerate resolution atmospheric TRANsmission
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در پژوهش حاضر ،پس از انتخاب بهترین ترکیـب
رنگـی با استفاده از شـاخﺺ مطلوبیـت ،)21( 1برای تهیه
نقشه کاربری اراضی از الگوریم طبقهبندی حداکثر تشابه2
استفاده شد .این روش از میان روشهای طبقهبندی
نظارت شده یکی از کاراترین روشها برای طبقهبندی
پوششها محسوب میشود ( .)29به منظور طبقهبندی
تصاویر ماهواره انتخاب نمونههای تعلیمی یا آموزشی
ضروری است .برای این کار ،از هر سه تصویر ،تصویر رنگی
کاذب تهیه شد و سپس به روش طبقهبندی نظارت نشده
هر سه تصویر مذکور طبقهبندی شدند .طبقهبندی نظارت
نشده ،تعداد دستههای بازتابشی هر کاربری را نشان
میدهد ،به عبارت دیگر ،بازتابشهای مختلف از یک
کاربری یا کاربریهای مختلف را بازگو میکند .این مسله
به تعیین محل انتخاب نمونههای تعلیمی کمک شایانی
میکند (.)36
در ادامه با استفاده از نقشۀ بهدست آمده از
طبقهبندی نظارت نشده به عنوان الگوی اولیه از طبقات
مختلف کاربری اراضی ،و بازدید میدانی انجام شده در
مرداد  ،1397نمونههای آموزشی بر روی هر یک از
تصاویر ماهوارهای تعیین ،و به نرمافزار معرفی شدند .در
انتخاب نمونههای آموزشی پراکندگی مناطق برداشت
نمونه در همـۀ تصویرها باید رعایـت شـود .نمونههای
آموزشی طبقههای کاربری/پوشش اراضی باید معرف آن
طبقه باشند ،بنابراین تا حد امکان باید از تعداد نمونههای
بیشتری استفاده شود تا تغییرهای گوناگون ویژگیهای
طیفی را نشان دهد .همچنین باید نحوه انتخاب نمونههای
تعلیمی به نحوی باشد که هر نمونه تنها پیکسلهای یـک
کـاربری خـاص را در برگیرد و آمیختهای از چندین
کاربری نباشند ( .)17برای بهبود نتایج حاصل از
طبقهبندی و بهمنظور از بین رفتن پیکسلهای منفرد و یا
چندضلعیهای کوچک ،با بیشینه مساحت برابر با 8
پیکسل ،در نقشه طبقهبندی شده ،فیلتر اکثریت با ابعاد
 3×3به کار گرفته شد (.)42 ،14
تفسیر چشمی تصاویر ماهوارهاي

1 Optimum Index Factor
2 Maximum Likelihood
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در این گام ،نقشههای طبقهبندی شدهی حاصل از
گام قبل ،با استفاده از روش تفسیر بصری یا چشمی به
وسیله دادههای کمکی بازبینی شد .این روش به ویژه در
مورد کاربریهایی که امکان تفکیک دقیق آنها از روی
تصاویر ماهوارهای وجود ندارد بسیار دقیق عمل میکند
( .)20 ،4در این راستا تنها سری عکسهای هوایی موجود
در سازمان نقشه برداری که مربوط به سال  1371است از
سازمان نقشه برداری کشور تهیه شد و در کنار آن از
گوگل ارث و نقشه توپوگرافی  1:25000منطقه نیز
استفاده ،و مرزهای تمامی طبقهها بازبینی شد .در بازدید
میدانی بهعمل آمده و با استفاده از اطالعات مردم
محلـی نقشه طبقات کاربریها بهبود یافت .نامگذاری
طبقات کاربری بر اساس سیستم  Andersonو همکاران
( )6انجام شد.
ارزیابی صحت طبقهبندي

برای اطمینان از صحت طبقهبندی اقدام به ارزیابی
دقت طبقهبندی با روش کاپا و حداکثر احتمال شد (.)8
ضریب کاپا با استفاده از رابطه  1محاسبه شد (.)15
() 1

Pi − Pc
1 − Pc

= Kappa

 Piدرستی مشاهده شده و  Pcتوافق مورد انتظار
است .حالت ایده آل برای مقدارضریب کاپا عدد یک است
و چنانچه این مقدار برابر صفر باشد طبقه بندی ًکامال
تصادفی و اگر مقدار منفی به دست بیاید نشان دهنده
خطا در طبقهبندی است (.)12
صحت کل نسبت پیکسلهای درست طبقهبندی شده
بر تعداد کل پیکسلهای طبقهبندی شده است که از
رابطه  2محاسبه شد (.)9
() 2

1
∑ Pii
N

= OA

در این رابطه  OAدقت کل N ،معرف تعداد کل
پیکسل های آموزشی و  ∑ Piiجمع عناصر قطر اصلی
ماتریس خطا است.
مدل زنجیره مارکوف
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مدل زنجیرۀ مارکوف از مجموعهای مقادیر احتمال
تشکیل شده است که احتمال تبدیل کاربریها به هم را
در یک فاصله زمانی ،وابسته به مقادیر تغییر در گذشته
نشان میدهد .پیشبینی تغییر کاربری اراضی در مـدل
مارکوف ،بر اسـاس احتمـال شـرطی ،بـا اسـتفاده از
رابطۀ  3در نرمافزار محاسبه شد .در احتمال شرطی،
احتمال هر پیشامد ،با شرطی کردن آن نسبت به رخداد
یا عدم رخداد یک پیشامد دیگر تعیین میشود (.)22
)S(t + 1) = pij ∗ s(t

() 3

) S(t+1و ) s(tبهترتیب حالتهای شبکه در زمانهای
 t+1و  tهستند ،و  pijماتریس احتمال انتقال است.
ماتریس احتمال انتقال ،بیان کننده احتمال تغییر
وضعیت از حالت  iبه حالت  jدر یک دورۀ زمانی است.
ردیفها ،نشاندهندۀ حالت اولیه  iو ستونها ،نشان دهندۀ
حالت ثانویه  jهستند .ماتریس احتمال انتقال از رابطه 4
محاسبه شد ( .)22در رابطه فوق  pاحتمال رفتن از حالت
 iبه  jدر یک دوره زمانی از زمان آغاز تا  nاست .برای نمونه
 p12برابر احتمال انتقال (تغییر) از حالت اول به حالت دوم
است .جمع احتمالهای انتقال از یک حالت به تمام
حالتهای ممکن در دورۀ زمانی بعدی باید برابر یک باشد.
() 4

𝑛⋯ 𝑝1
⋯
] ⋯
𝑛𝑛𝑝 ⋯

𝑝12
𝑝22
𝑝𝑛2

𝑝11
⋯ [ = pij
𝑝𝑛1

𝑁∑ (0 ≤ pij < 1 and
))𝑗=1 pij = 1. (i. j = 1.2. … n

در مـدل سـلولهـای خودکار ،ارزش هر سلول بر
اساس ارزش سـلولهـای همسایه و ارزش خود آن سلول
تعیین میگردد .مدل سـلولهـای خودکار از رابطۀ 5
بهدست آمد (.)41
() 5

)S(t, t + 1) = f(S(t), N

در این رابطه؛  Sمجموعۀ محدود و مجزا از حالتهای
سلولی N ،زمینه سلولی t ،و  t+1نشان دهندۀ زمانهای
مختلف و  fقوانین انتقال حالتهای سلولی در فضای محلی
است .این قوانین توسط نرمافزار با شناسایی الگوهای
ریاضی و با درنظر گرفتن روابط همسایگی در فضای دو

بعدی و سه بعدی بهوجود میآید .براساس قوانین انتقال،
وضعیت پیشین سلول و شرایط همسایه های آن سلول،
وضعیت آن سلول را در آینده مشخﺺ میکند (.)42
مدل سلولهاي خودکار زنجیره مارکوف

این مدل ،ترکیبی از روش خودکار سلولی ،زنجیره
مارکوف و روش چند منظوره تخصیﺺ زمین است.)39( 1
در این مدل سعی بر این است که با ترکیب روشهای
مذکور ،هم روابط مکانی و هم گذشته در پیشبینی لحاظ
گردد ( .)49در پژوهش حاضر برای ایجاد سناریوی
پیشبینی برای سال  ،1412مدل مارکوف بر روی
نقشههای کاربریاراضی سالهای  1366و  1397اجرا شد.
سپس ماتریس احتمال انتقال برای 15سال آینده با خطای
 0%/15محاسبه شد .با استفاده از مساحت انتقال یافته و
تصاویر احتمال شرطی بهدست آمده ،مدل تغییرات کاربری
اراضی سال  1412اجرا شد .بهمنظور بررسی دقت
پیشبینی توسط مدل سلولهای خودکار زنجیره مارکوف،
با بهرهگیری از نقشه کاربری سالهای 1366و ،1382نقشۀ
سال  1397توسط مدل ،پیشبینی و نتایج با نقشۀ حاصل
از طبقهبندی ترکیبی مقایسه شد .ترتیب و مراحل انجام
پژوهش در نمودار جریانی  1نشان داده شده است.
◼ نتایج
پس از انجام تصحیحهای هندسی و رادیومتریک ،به
منظور استخراج هر چه کاملتر اطالعات از تصاویر
ماهوارهای ،بهترین ترکیب رنگی با استفاده از شـاخﺺ
مطلوبیـت شناسایی شد .بهترین ترکیب رنگی کاذب برای
سال  ،1366ترکیب باندهای شمارۀ یک ،چهار و پنج و
برای سالهای  1382و  1397ترکیب باندهای سه ،چهار
و پنج انتخاب شدند.
تعیین طبقههاي مختلف نقشههاي کاربري اراضی

بر اساس نتایج نقشه طبقات کاربری اراضی با روش
نظارت شده ،قادر به شناسایی و تفکیک طبقههای
تپههای ماسهای ،نبکا ،مانگرو ،هالوفیت و پوشش گیاهی
متأثر از جریان آب ،به دلیل تشابه بازتاب ( ،)45نبود.

1 MOLA
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 -1تهیه نقشههاي کاربري اراضی
تصاویر ماهوارهای مورد استفاده

پیش پردازش

انتخاب بهترین ترکیب باندی

تفسیر چشمی

طبقهبندی با روش نظارت شده

تهیۀ نمونههای تعلیمی

فیلتر اکثریت

ارزیابی صحت/اعتبار سنجی

 -2هدف :تحلیل و اجراي مدل سلول هاي خودکار زنجیره مارکوف
نقشه کاربری اراضی سال 1366
اجرای مدل سلول های خودکار زنجیره مارکوف

نقشه پیشبینی سال 1397

نقشه کاربری اراضی سال 1382

ارزیابی صحت /اعتبارسنجی
نقشه پیشبینی سال 1412

اجرای مدل سلول های خودکار زنجیره مارکوف

نمودار  .1مراحل انجام پژوهش

برای رفع این محدودیت از روش ترکیبی استفاده شد.
نتایج حاصل از استفاده توام طبقهبندی نظارت شده و
تفسیر چشمی در شکل  2نشان داده شده است .بر اساس
نتایج یازده طبقه اصلی در منطقه مورد مطالعه شناسایی
شد .تشریح نوع پوشش و کاربری اراضی شناسایی شده
در پژوهش حاضر به شرح زیر است:
 )1طبقه مرتع :شامل اراضی با مرتع مشجر و غیر مشجر،
اراضی دارای پوشش گیاهی خودرو و فاقد جنگل.
 )2طبقه اراضی بدون پوشش (لخت) :شامل مناطق
سنگی و بدون پوشش گیاهی (.)9
 )3طبقه جنگل مانگرو :شامل مناطق جنگلی ساحلی که
بر اساس تعریف کنوانسیون رامسر در گروه تاالبهای
جنگلی جزر و مدی قرار دارد.
 )4طبقه هالوفیت :شامل جوامع گیاهی علفی شورپسند
و عمدتا متعلق به تیره .)19( Chenopodiaceae
 )5طبقه ارگ :نواحی وسیع و هموار در بیابان که با تپههای
ماسهای حملشده توسط باد پوشیده شده است.

 )6طبقه نبکا :ماسههای بادی تجمع یافته در حین
حمل توسط باد در پشت بوته و درختچه (.)30
 )7طبقه کشاورزی :شامل زمینهای کشاورزی و زراعی
که عمدتا با استفاده از آب آبیاری رشد میکنند.
 )8مناطق مسکونی :شامل ساختمانهای تجاری ،صنعتی،
منازل مسکونی نیمه شهری و روستایی (.)47
 )9آبزی پروری :شامل مزارع پرورش ماهی و میگو
 )10پوشش گیاهی متأثر از جریان آب :پوشش گیاهی
متراکم واقع در جداره و بستر رودخانهها
 )11شبکه دسترسی دریایی :تأسیسات دریایی در مناطق
نزدیک و دور از ساحل در دریاها ،دریاچهها و
رودخانههای قابل کشتیرانی شامل کانال دسترسی،
موج شکن ،اسکله ،سکوهای دریایی ،تأسیسات
بندری (.)40
نتایج حاصل از صحت طبقه بندی در جدول  2نشان
داده شد.

جدول  .2صحت طبقهبندي
پارامتر آماري

تصویر سال 1366

تصویر سال 1382

تصویر سال 1397

ضریب کاپا
دقت کل ()%

0/86
93

0/82
87

0/90
95
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یکی از مهمترین عوامل افزایش جنگلهای مانگرو منطقه
حفاظتی شدن آن توسط سازمان حفاظت محیط زیست با
نام "منطقه حفاظت شده گابریک و جاسک شرقی" از سال
 1381است ( .)46بر اساس نتایج مساحت ارگ و نبکا نیز
از سال  1366تا 1397روندی افزایشی داشت.

ارزیابی تغییرات کاربري اراضی در سالهاي ،1366
 1382و 1397

پس از استخراج نقشه های طبقه بندی پوشش و
کاربری اراضی از تصاویر لندست ،با استفاده از روش
مقایسه بعد از طبقه بندی ،مساحت هر یک از طبقههای
پوشش و کاربری اراضی برای سه دورۀ زمانی در حوزه
مورد پژوهش طی دوره  31ساله مورد بررسی و مقایسه
قرار گرفت .نتایج مساحت انواع کاربری اراضی در جدول 3
آورده شده است .نتایج نشان داد در سال  1366بیشترین
وسعت منطقه ،11478 ha ،تحت کاربریهای پوشش
گیاهی متأثر از جریان آب و کاربری پوشش مرتع ،و
کمترین مساحت سطح کاربری متعلق به کاربری اراضی
کشاورزی بود .نسبت طبقههای کاربری اراضی در سال
 1397تغییر کرده بهنحویکه اراضی کشاورزی بیشترین
مساحت را به خود اختصاص داد .بر پایۀ نتایج ،از سال
 1366تا  1397در منطقۀ مورد بررسی توسعۀ انسانی
بهطور چشمگیری افزایش یافتهاست .عمده ساخت و
سازها در این منطقه مربوط به ساخت دو موج شکن ،دو
اسکلۀ تجاری و پرورشگاههای میگو است .با توسعۀ
کشاورزی مساحت مناطق مسکونی نیز در منطقه مورد
مطالعه زیاد شد .از جمله این مناطق مسکونی روستای
ساحلی هوشدان است که امروزه بهعنوان محل ساخت
قایق و کشتی در منطقه فعال است ( .)40وسعت
جنگلهای مانگرو نیز در طول  31روند افزایشی داشت.

ارزیابی روش مارکوف  -سـلولهـاي خودکار در پیشبینی
کاربري اراضی

نقشۀ کاربری اراضی سال  ،1397برای ارزیابی مدل
سلولهای خودکار زنجیره مارکوف ،با بهرهگیری از
ماتریس تبدیل وضعیت سالهای  1366و  1382و مدل
سلولهای خودکار زنجیره مارکوف تهیه شد .نتایج ارزیابی
و مقایسه نقشه کاربری حاصل از مدل سلولهای خودکار
زنجیره مارکوف و نقشه کاربری اراضی تهیه شده به
وسیله روش ترکیبی ،به تفکیک هر کاربری در جدول 4
نشان داده شد .بر اساس نتایج ،کاربریهای کشاورزی،
آبزی پروری ،سکونتگاه ،پوشش گیاهی (مرتع) ،هالوفیت
و زمین لخت بـا میـزان اختالف کمتر و صحت باالتری
در مدل برآورد شدند و برای کـاربریهای ارگ ،مانگرو،
نبکا و پوشش گیاهی متأثر از جریان آب ،با خطای
بیشتری همراه بود .میـزان صحت کلی مدل  %85/2و
میـزان شاخﺺ کاپا کلی  0/83اسـت .با توجه به نتایج،
کارایی مدل برای پیشبینی آینده مناسب بود (.)44 ،16

جدول .3مساحت هر یک از کاربريها به هکتار در سالهاي  1382 ،1366و 1397
سال
طبقه
کشاورزی
آبزی پروری
ارگ
هالوفیت
مانگرو
سکونتگاه
نبکا
پوشش گیاهی متأثر از جریان آب
پوشش گیاهی (مرتع)
زمین لخت
شبکه دسترسی دریایی
مجموع

1366

1382

1397

13
0
4868
277
467
512
465
4452
7026
59633
0
77713

19
136
5411
255
483
668
569
3598
5314
61235
25
77713

8696
473
5744
292
610
915
590
4068
4814
50945
566
77713
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شکل  .2الف :نقشه طبقههاي کاربري اراضی در سال ( 1366الف) ،سال ( 1382ب) ،سال ( 1397ج)؛ (د :راهنماي نقشهها).
جدول  .4آمارههاي حاصل از ماتریس خطا از مقایسه نقشه واقعی و پیشبینی شده سال 1397
طبقات کاربری اراضی

صحت کاربر ()%

91

96

95

90

100

98

96

92

100

100

89

ضریب کاپا

0/70

0/90

0/75

0/79

0/86

0/74

0/72

0/87

0/94

0/96

0/74

پارامترهای ارزیابی

شبکه دسترسی دریایی

مرتع

اراضی بایر

جنگل مانگرو

هالوفیت

ارگ

نبکا

کشاورزی

مسکونی

آبزی پروری

پوشش گیاهی متأثر از جریان آب

صحت تولید کننده()%

93

98

92

99

93

88

89

92

97

98

97
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پس از ارزیابیهای فوق و حصول اطمینان از نحوه
کارکرد مـدل ،اقدام به استخراج نقشه چشم انداز کـاربری
اراضـی برای سـال  1412شـد .ماتریس تغییر طبقههای
کاربری اراضی بین سالهای  1397و  1412در جدول 5
نشان دادهشد .شبیهسازی تغییرات کاربری برای سال
 1412نشان داد که با ادامه روند تغییرات پیشین،
مساحت زمینهای کشاورزی به  ،15098 haخواهد رسید
و نسبت به سال  )%42( 6401 ha ،1397رشد خواهد
یافت .بهترتیب اراضی لخت ،پوشش گیاهی و اراضی
پوشش گیاهی متأثر از جریان آب بیشترین سهم را در
تبدیل به کاربری کشاورزی در سال  1412را
خواهندداشت .شبکه دسترسی دریایی در سال  1412به
 1086 haو اراضی مسکونی به  1258 haرسید و به
ترتیب  )%47( 520 haو  )%27( 342 haنسبت به سال
 1397افزایش خواهد یافت .همچنین مساحت جنگلهای
مانگرو در منطقه مورد مطالعه به دلیل حفاظتی بودن و
برنامههای مدون جنگلکاری ( )24در منطقه روندی
افزایشی خواهد داشت و حدود  145هکتار افزایش
مییابد .بر اساس نتایج ،پوشش گیاهی متأثر از جریان

آب %6 ،و پوشش گیاهی (مرتع)  ،%32در سال 1412
نسبت به سال  1397کاهش یافت ،این اراضی عمدتاً به
طبقه زمینهای کشاورزی تغییر کاربری داده است.
همچنین  912 haاز اراضی لخت در سال  1412به
کاربری آبزی پروری تبدیل شد و مساحت این کاربری در
سال  1412به  1385 haخواهد رسید.
مساحت طبقه ارگ در سال پیشبینی شده  1412به
حدود  7662 haخواهدرسید ،که نسـبت بـه سال ،1397
 1918 haرشد خواهدداشت .بر اساس نتایج به ترتیب
احتمال تغییر طبقه کاربری زمینهای لخت و کاربری
پوشش گیاهی به طبقه ارگ بیش از دیگر کاربریها است
و این به خاطر روندی است که در مقاطع زمانی گذشته
اتفاق افتاده است .نکته قابل توجه احتمال تبدیل
سکونتگاه و جنگلهای مانگرو به تپههای ماسهای است .بر
اساس نتایج با وجود افزایش مساحت جنگلهای مانگرو،
با توجه به حفاظتی بودن آنها ،بخشی از جنگلهای
مانگرو منطقه در بخش شرقی مورد هجوم حرکت تپههای
ماسهای است .همچنین بخش جنوبی روستای سورگلم در
منطقه مورد مطالعه محتمل حمله تپههای ماسهای است.

شکل  .3نقشه طبقات کاربري در سال 1412
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جدول  .5ماتریس تغییرات کاربري اراضی سال  1397و1412
نقشه سال1412

نقشه سال 1397

پوشش گیاهی

دریایی

شبکه دسترسی

متأثر از جریان آب

پوشش گیاهی

0

0

103

0

394

0

155

0

755

326

0

1258

سکونتگاه

0

5744

0

1586

0

7662

مانگرو
0

0

0

473

912

0

1385

هالوفیت

0

0

0

0

0

42313

0

42392

ارگ

نبکا

آبزي پروري

زمین لخت

کشاورزي

مجموع

کشاورزی
زمین لخت
آبزی پروری
ارگ
هالوفیت
مانگرو
سکونتگاه
نبکا
پوشش متأثر از جریان آب
شبکه دسترسی دریایی
پوشش گیاهی
مجموع

5031

8696

15098

1213

0

158

0

0

79

0

0

0

0

0

0

308

0

0

0

14

10

0

0

0

0

0

0

292

0

0

0

0

600

0

0

25

0

6

0

901

0

0

0

0

0

0

10

590

0

0

0

0

0

0

0

0

3815

0

0

566

3268
4814

566

600

0

0

0

0

0

0

3815

0

0

0

0

0

0

0

520

0

1086

0

0

0

0

0

0

0

0

0

3268

4068

590

915

610

292

5744

473

50945

8696

77713

◼ بحث و نتیجهگیري
آشکارسازی و پیشبینی تغییرات محیطی نیازی
بنیادی جهت شناخت و مدیریت یک منطقه است و
میتواند به برنامهریزان برای تصمیمهای آگاهانهتر کمک
کند .برای دستیابی به این هدف ،یکی از روشهای سریع و
کم هزینه و درعین حال دقیق ،استفاده از دادهها و
تصویرهای ماهوارهای است ( .)38در تحقیق حاضر در کنار
بازدید میدانی از منطقه مورد مطالعه ،جهت تعیین محل
نمونههای تعلیمی از نقشه طبقهبندی نظارت نشده استفاده
شد .این روش کمک شایانی به تفکیک بازتابشهای
مختلف هر کاربری کرد .برای آشکارسازی تغییرهای
کاربری/پوشش اراضی تصاویر ماهوارهای در سه بازۀ زمانی
 1382 ،1366و  1397با استفاده از طبقهبندی نظارت
شده و تفسیر چشمی تهیه شد .دقت کلی همه نقشههای
تهیه شده بیش از 85 %بود ،که این میزان صحت ،نشان
دهنده درستی طبقهبندی و خطای احتمالی قابل قبول
است .صحت نتایج نشان داد که طبقهبندی ترکیبی تصاویر
ماهوارهای برای بیابانهای ساحلی با ساختاری پیچیده،
روشی مناسب و کارا است .تحقیقی جهت مقایسه دو روش

نظارت شده و تفسیر چشمی در طبقهبندی تصاویر
ماهوارهای نشان داد ،هر روش به تنهایی دارای معایبی
است که از طریق روش ترکیبی میتوان بر این معایب تا
حد زیادی غلبه کرد و صحت نتایج را افزایش داد .در این
مطالعه استفاده از روش طبقهبندی ترکیبی ،برای تهیه
نقشه پوشش و کاربری اراضی در مناطق با پیچیدگیهای
طبیعی و انسانی ،توصیه شده است (.)27
با استفاده از نقشه کاربری اراضی سالهای ،1366
 1382و  1397و مدل سلولهای خودکار زنجیره مارکوف
نقشه کاربری اراضی سال  1412پیشبینی شد .با توجه به
اینکه در بیشتر مدلهای پیشبینی اساس بر ثابت بودن
روابط متقابل تغییرات و علتهای آن در طول زمان است ،از
اینرو توصیه شده است که مدل سازیها برای دورههای
کوتاه مدت 5 ،تا  15سال ،اجرا شوند .نتایج برای دورههای
بلندمدت با توجه به امکان تغییر در سیاستهای مدیریتی
قابل اتکا نمیباشد ( .)1بررسی دقت پیشبینی مدل
سلولهای خودکار زنجیره مارکوف نشان داد این مدل،
دارای قابلیت خوبی در پیشبینی تغییرات کاربری اراضی
بود .الزم به ذکر است که این پیشبینی با در نظر گرفتن
ادامه روند تغییرهای گذشته و ادامه همین روند در آینده
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انجام شد ( .)22یافتههای پژوهش حاضر بیانگر تغییر شکل
منطقه از بومنظام طبیعی به سمت بومنظام انسانساز و با
چهره بیابانی است .نتایج پیشبینی مدل در سال ،1412
نشان دهندۀ کاهش مساحت پوشش گیاهی تحت تأثیر
جریان آب و مرتع ،و افزایش مساحت اراضی انسان ساز
خواهدبود .این روند تغییرات در منطقه نشان دهنده تخریب
اراضی با پوشش گیاهی به مناطق مسکونی و صنعتی چون
تأسیسات دریایی بود .بر اساس نتایج ،مساحت تپههای
ماسه ای در سال پیشبینی شده رشدی معادل 1918 ha
نسـبت بـه سال  ،1397داشت .افزایش تپههای ماسه ای و
نبکا در منطقه نشان دهندۀ حساس بودن منطقه به
فرسایش ،بیالن مثبت ماسه و پتانسیل زیاد گسترش
بیابانزایی در منطقه میباشد .نتایج مطالعۀ دیگری در
پیشبینی روند تغییرات کاربری اراضی در سواحل مکران
نشان داد مساحت تپه های ماسهای تا سال km2 ،1414
 14رشد خواهد یافت ( .)35با توجه به مشاهدات صورت
گرفته مبنی بر خشکیده شدن بخشی از درختان جنگل
های مانگرو در اثر حمله ماسههای روان در منطقه مورد
مطالعه ( ،)20اگر توسعۀ تپههای ماسهای بدون برنامهریزی
صحیح و طبق روند گذشته ادامه پیدا کند ،این احتمال در
اینده نیز وجود دارد که بخش بیشتری از این جنگل های
طبیعی ارزشمند مورد آسیب قرار گیرند .همچنین بر اساس
نتایج در صورت عدم مدیریت صحیح و کارآمد برای تثبیت
ماسههای روان ،خطر حرکت و جابه جایی ماسههای روان تا
سال  1412برای سکونتگاههای روستایی به ویژه روستای
سورگلم وجود دارد که این تهدید قبل از رخداد باید مورد
توجه و مدیریت قرار گیرد .در طی سال های اخیر در حوزه
مکران به دلیل حرکت و جابجایی ماسههای روان  15روستا
تخلیه و حدود  5روستا در معرض تخلیه قرارگرفتهاند.
بهطوریکه جبران این همه خسارت ،هزینه بر و زمان
زیادی را بر جامعه تحمیل کرده است ( .)35یکی از
مهمترین علتهای این تغییر شکل سریع در منطقه مورد
مطالعه ،مربوط به ساخت و بهرهبرداری سد جگین در
باالدست منطقه مورد مطالعه و اختصاص اراضی پایین
دست به زمینهای کشاورزی و کاهش جریان آب ورودی به
رودخانه جگین است .پـس از آبگیـری و افتتاح سد جگین
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در باالدست پهنه مطالعاتی در سـال  ،1386کشت آبی در
پایین دست سد به سبب فراهم شدن آب کافی ،افـزایش
یافته است .مطالعه روند تغییرات سیمای سرزمین ،نشان
داد پس از ساخت سد و توسعه کشاورزی عمده آب
رودخانه در برای تامین آب آبیاری مورد مصرف کشاورزان
قرار میگیرد لذا این امر احتمال خشک شدن پایین دست
رودخانه را افزایش میدهد که خود موجب افزایش فرسایش
بادی از بستر خشک رودخانه و ایجاد تپههای ماسهای در
سواحل شهرستان جاسک خواهد شد ( .)7نظر به اینکه در
ایران روسوبات آورده شده از بستر خشکه رودها مهمترین
منبع برای تأمین روسوبات بادی است ،بنابراین حفظ
پوشش گیاهای در بستر خشکه رودها از اولویت زیادی
برخوردار است .به عالوه یکـی از چالشهـای پیـش روی
این منطقه در طی سالهای آتی با توجه به افزایش سریع
اراضی کشاورزی ،تامین نیاز آبی کشاورزان است .در صورت
عدم تامین آب کشاورزی ،احتمال افزایش زمینهای
کشاورزی رها شده ،که خود منشأ نوظهور تأمین رسوبات
بادی است ( )32و افزایش حفر چاههای غیر مجاز در
منطقه ،وجود دارد.
پژوهش حاضر نشان داد ،مدل سلولهای خودکار
مارکوف روشی مناسب با صحت قابل قبول ،برای ارزیابی
پیامدهای توسعه بر پوشش اراضی و ارزیابی شیوههای
مدیریتی است .استفاده از نقشههای حاصله برای شناسایی
مناطق حساس و به ویژه در معرض تهدید آسیب ماسههای
روان ،به منظور برنامهریزی و مدیریت بهتر به دستگاههای
اجرایی توصیه میشود .با توجه به خشکسالی های اخیر و
افزایش دما در منطقه مورد مطالعه پیشنهاد میگردد برای
دستیابی به مدل دقیق تر شاخﺺهای اقلیمی در مدل
پیشبینی مورد لحاظ قرار گیرند.
◼ سپاسگزاري
این پژوهش با حمایت صندوق حمایت از پژوهشگران
و فناوران کشور معاونت علمی ریاستجمهوری (با شمارۀ
طرح  )93030709انجام شده است .نویسندگان بر خود
الزم میدانند مراتب تشکر و قدردانی را از صندوق فوق
اعالم دارند.
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