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  چکیده 

شود. الیه هاي اطالعاتی بسیار مهم، به ویژه در زمینه هاي منابع طبیعی و محیط زیست محسوب میالیه کاربري اراضی از  

روش هاي متنوعی براي مدل سازي تغییرات پوشش و کاربري اراضی وجود دارد که می توان به مدل معادالت ریاضی، مدل 

اي بر روي انواع کاربري اراضی اثرات ویژه. دو مدل هیبرید اشاره کر Cellularسیستم، مدل آماري، مدل تکاملی، مدل 

زیارت استان بینی تغییرات کاربري اراضی حوزه آبخیز تحقیق حاضر با هدف پیشپارامترهاي هیدرولوژیکی حوزه آبخیز دارند. 

با استفاده از زنجیره مارکوف انجام شد. جهت تهیه نقشه کاربري اراضی منطقه مورد  کیلومترمربع 80/95با مساحت گلستان 

ر دو الگوریتم حداکثر احتمال  )2016و  ETM+  2001و  TM هاي سنجندههاي لندست (مطالعه از تصاویر سري ماهواره

سال  16بینی تغییرات کاربري اراضی در براي پیش  CAاي مارکوف و فیلتر استفاده شد.  از مدل زنجیره  ENVI4.8افزار نرم

کاربري مسکونی افزایش یافت و کاربري جنگل، کشاورزي و مرتع به  2032نتایج نشان داد که در سال آینده بهره گرفته شد. 

در  به طور کلی، مطالعه حاضر کارایی باالي داده هاي سنجش از دور درصد کاهش یافت. 49/22و  73/56، 27/33ترتیب 

تواند مدیران اجرایی هاي حاصله میي و پوشش اراضی را نشان داد و نقشهرسازي تغییرات کاربتلفیق با مدل مارکوف در مدل

  گیري بهتر در رابطه با آینده منطقه مورد مطالعه یاري خواهد کرد. را براي تصمیم 

   حوزه آبخیز زیارت استان گلستانسازي ،  تغییر کاربري اراضی، مدل، زنجیره مارکوفکلیدي:  گانواژ
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  مقدمه  - 1

 همکاران و  (کاموسوکو است ضروري نیاز یک زمین از پایدار استفاده برنامه ریزي براي اراضی کاربري پیش بینی مدلهاي  

 تغییرات سازي مدل جهت مناسب ابزاري مارکوف زنجیره آنالیز). 2013کالگت و سول ، 2014 همکاران و  مس، 2009

 زنجیره . نباشند توصیف قابل راحتی به اندازها چشم در موجود تغییرات که دارد کاربرد زمانی و است اراضی پوشش و کاربري

 وابسته گذشته زمان در اعداد مقدار به شده داده زمانی فاصله در آنها احتمال که است تصادفی مقادیر از سري یک مارکوف

سازي از جمله زنجیره مارکوف استفاده از آنها به تازگی هاي مدلبا توجه به قابلیت روش بنابراین ).2007( فان و همکاران است

) به آشکارسازي تغییرات کاربري اراضی و پوشش گیاهی در شهر یاسوج با استفاده 1394امیدوار و همکاران (رایج شده است. 

  1987دست به بررسی تغییرات کاربري در سالهاي ماهواره لن TM از سنجش از دور پرداخت. بدین جهت از تصاویر سنجنده 

ها افزایش پیدا کرد. همچنین مساحت پرداختند. نتایج نشان داد که مساحت منطقه مسکونی نسبت به سایر کاربري 2010و 

ربري در حوزه زیارت که در باالدست شهر گرگان قرارگرفته است، افزایش جمعیت باعث تغییر کا .مناطق بایر کاهش پیدا کرد

ترین خطرات براي اراضی شده است که بر چرخه هیدرولوژیک جریان آب و افزایش سیل تأثیر گذاشته است؛ خطر سیل از مهم

این حوزه به دلیل شهرسازي و تبدیل اراضی جنگلی و زراعت به اراضی مسکونی،  در رود. هاي بشر به شمار میزندگی و دارایی

سطح اراضی مسکونی افزایش یافته است، که باعث افزایش ضریب رواناب و دبی اوج سیالب شده که در نتیجه بروز سیل و 

اربري اراضی شرایط فعلی و گذشته براي تهیه نقشه کداشته است. در این تحقیق  مشکالت اجتماعی، اقتصادي و مالی را در پی

با استفاده از نتایج   بینی زنجیره مارکوف استفاده شد. تاو براي تهیه نقشه شرایط آینده از پیش ENVI4.8حوضه از نرم افزار 

ها، تصمیمات مناسبی براي حل مشکل اصلی این حوزه یعنی افزایش این تحقیق، مدیران بتوانند با کمک این پیش بینی

  .ق مسکونی اتخاذ نمایندمناط

  هامواد و روش

  مطالعه منطقه مورد

کیلومتر است که بین طول  51/40مربع و محیط کیلومتر  80/95مطالعه حوزه زیارت است که با مساحت  منطقه مورد

 36و  درجه 36ثانیه شرقی و عرض جغرافیایی  11دقیقه و  31درجه، 54ثانیه تا  53دقیقه و  23درجه،  54جغرافیایی 

متر و شیب متوسط  3300ثانیه شمالی قرارگرفته است. حداکثر ارتفاع حوزه  59دقیقه و  43درجه و  36ثانیه تا  51دقیقه و 

موقعیت حوزه زیارت در استان گلستان و کشور  1متر است. در شکل میلی 750درصد و بارندگی متوسط ساالنه،  4/41حوزه 

  شده است.نشان داده

 

 
 

  موقعیت حوزه زیارت در کشور و استان گلستان 1شکل 

 تصاویر مورد استفاده

باشند ) می+ETMو TMهاي( جهت تهیه نقشه کاربري اراضی حوزه آبخیز زیارت تصاویر ماهواره لندست که داراي سنجنده

باشد. براي این منظور با کاربري اراضی از سه مقطع زمانی می الزمه اجراي این تحقیق، در اختیار داشتن نقشه استفاده گردید.

 نقشه ویژه تهیهتصاویر مورد استفاده در استخراج اطالعات به هاي موجود در منطقه، اهداف تحقیق و قابلیتتوجه به کاربري
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هاي تعلیمی با استفاده از روش نمونه  Google Earthکاربري اراضی، با استفاده از بازدیدهاي میدانی، تفسیر بصري و نرم افزار

طبقه کاربري اراضی شامل جنگل، مرتع، مسکونی و  4هاي برداشت شده برداري تصادفی ساده برداشت شد. نمونهنمونه

هاي مورد نیاز از قبیل تصحیحات اتمسفري و رادیومتریک به منظور پردازشکشاورزي را شامل شد. پس از اعمال پیش

 ENVI4.8بندي نظارت شده و روش حداکثر احتمال در محیط نرم افزار ي کاربري اراضی الگوریتم طبقههااستخراج نقشه

هاي تعلیمی توسط کاربر و بازدیدهاي میدانی استوار است. در این راستا، استفاده شدند. الگوریتم مذکور بر پایه انتخاب نمونه

-نیز انجام شد. همچنین براي انتخاب بهترین ترکیب باندي براي طبقهآنالیز وابستگی باندها و همچنین حذف باندهاي اضافه 

استفاده شد. تک پارامترهایی نظیر ضریب   2و صحت کلی 1بندي با استفاده از ضریب کاپابندي از روش مقایسه پس از طبقه

-یا توزیع مکانی خطا ارائه نمی ها وتک کالسبندي سر و کار دارند و اطالعاتی در مورد تککاپا و صحت کلی تنها با کل طبقه

، دقت 3هاي آماري ماتریس خطا یعنی دقت تولید کنندهها از عاملتک کالسدهند .بنابراین براي برآورد دقت کلی و دقت تک

  ، استفاده شد . 4کاربر

  )مارکوفزنجیره  مدل  اجراي  (بینی تغییرات کاربري اراضیپیش

میالدي به عنوان نقشه هاي پوشش براي تهیه ماتریس  2016و  2001سال هاي تصاویر طبقه بندي شده در این تحقیق 

سال بود که همین بازه زمانی نیز براي پیش بینی تغییر  16از آنجایی فاصله زمانی هر دو تصویر تبدیل وضعیت به کاربرده شد.

  بینی شد.پیش 2032سال نقشه کاربري اراضی براي  CA-Markovدر نهایت با اجراي  .کاربري استفاده شده است

  نتایج

هاي کاربري اراضی حوضه آبخیز زیارت در هاي اطالعاتی شامل: جنگل، مرتع، مسکونی  و کشاورزي نقشهالیهپس از تهیه کلیه 

نشان  2016و  2001نقشه هاي حاصل از طبقه بندي تصاویر براي سال   3و  2به دست آمد. شکل   2016و  2001هايسال

  دهد.می

 

  
  )              2001.  کاربري اراضی حوزه زیارت  ( سال 2)                   شکل 2016.کاربري اراضی حوزه زیارت  ( سال 3شکل   

 

  هاي کاربري اراضی ارزیابی صحت نقشه

                                                 
1- Kappa coefficient 
2- Overall Accuracy 

3- Producers Accuracy 
4- User Accuracy 
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ترتیب هاي مورد مطالعه بهاي مربوط به سالاز تصاویر ماهواره استفادههاي کاربري اراضی تولید شده با صحت نقشه

بر اساس معیار هاي ارزیابی ضریب   ENVI4.8نرم افزار بندي تصاویر در نتایج ارزیابی طبقه ارائه شده است. 1در جداول 

  کاپا، صحت کلی، صحت کاربر و صحت تولید کننده می باشد.

  

 
  ضریب کاپا  صحت کلی(درصد)  دقت تولید کننده  دقت کاربر  نوع کاربري  سال

  

2001  

    95/98  83/96  (km2)  جنگل

47/89  

  

  

  07/32  57/72  (km2)مسکونی  77/0

  98/45  59/74  (km2)کشاورزي

  53/96  53/96  (km2)مرتع 

  

2016  

    96/95  57/94  (km2)  جنگل

42/89  

  

  55/67  65/73  (km2)مسکونی  81/0

  71/72  82/67  (km2)کشاورزي

  87/88  72/90  (km2)مرتع 

   IDRISIنتایج اجراي زنجیره مارکوف تصاویر در نرم افزار 

براي ارزیابی صحت مارکوف ابتدا  .استفاده از زنجیره مارکوف صورت پذیرفت در این مرحله ابتدا احتمال انتقال به هر کاربري با

-توسط مارکوف پیش 2016، نقشه سال   ENVIدر نرم افزار  2006و  2001با استفاده از نقشه هاي طبقه بندي شده  سال 

ا براي پیش بینی نقشه مقایسه شد .  ضریب کاپ 2016بندي شده سال بینی شد. سپس نقشه پیش بینی شده و نقشه طبقه

استفاده شد.   2032بدست آمد.  و در مرحله بعدي از این تصاویر براي پیش بینی نقشه سال 83% توسط زنجیره مارکوف 

مساحت  و درصد تغییر مساحت  کاربري هاي 2. جدولدهدنشان می 2032نقشه خروجی مارکوف را براي سال  4شکل  

  وجه به تغییر مساحت ها در جدول  ، بیشترین تغییر  مربوط به کاربري مسکونی است.دهد. با تاراضی مختلف را نشان می

  
  

  )2032. کاربري اراضی حوزه زیارت  ( سال 4شکل 

  

  

    2032سال   2016سال   2001سال   

نوع 

  کاربري
  2001درصد تغییر نسبت به سال   کیلومترمربع  2001درصد تغییر نسبت به سال   کیلومترمربع     کیلومترمربع

  

بندي تصاویر نتایج ارزیابی طبقه -1جدول   

 

 2001نسبت به سال   2032و  2016درصد تغییر مساحت کاربري هاي اراضی مختلف در سال هاي    و مساحت -2جدول 
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    کاهش 27/33  46/50  کاهش 54/11  89/66    62/75  جنگل

    افزایش 45/4692  40/25  افزایش  4/1658  32/9    53/0  مسکونی

    کاهش 73/56  31/9  کاهش 18/2  81/5    94/5  کشاورزي

    کاهش 49/22  68/10  کاهش            50/0  71/13    78/13  مرتع

  

  بحث و نتیجه گیري

 .شودمنابع طبیعی و محیط زیست محسوب میالیه کاربري اراضی از الیه هاي اطالعاتی بسیار مهم، به ویژه در زمینه هاي 

حوزه آبخیز  در این تحقیق، . ضی و پوشش زمین در حال تغییر استهرساله با رشد جمعیت و توسعه اقتصادي، کاربري ارا

به منظور بررسی اثر این  کیلومترمربع به عنوان منطقه مورد مطالعه انتخاب شد. 80/95زیارت استان گلستان با مساحت 

از می باشد و  2016و  2001که متعلق  به سال   ENVI4.8ات دو نقشه طبقه بندي شده کاربري اراضی در نرم افزار تغییر

دقت پیش سال آینده بهره گرفته شد.  16بینی تغییرات کاربري اراضی در براي پیش  CAاي مارکوف و فیلتر مدل زنجیره

نتایج نشان داد که مساحت منطقه مسکونی افزایش یافته و مساحت بدست آمد.  83/0بینی مارکوف براساس ضریب کاپا 

بیشترین تخریب اراضی جنگلی در حاشیه اراضی کشاورزي مناطق مسکونی اتفاق  ).2( جدولمناطق جنگی کاهش می یابد

زدایی نسانی بر جنگلهاي انسانی و تأثیر عوامل ادلیل دسترسی آسان به این نواحی و توسعه فعالیتتواند بهافتاده است که می

  ) مطابقت دارد.1394و امیدوار و همکاران ( )،2006که با نتایج آیودجی اوپیمی( باشد
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