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 .1استاديار ،دانشكدة منابع طبيعي ،دانشگاه صنعتي خاتماالنبياء بهبهان ،ايران
 .2دانشجوی کارشناسي ارشد ،دانشكدة منابع طبيعي ،دانشگاه صنعتي خاتماالنبياء بهبهان ،ايران
 .3کارشناسارشد سنجش از دور و  ،GISدانشكدة علوم ،دانشگاه شهيد چمران اهواز ،ايران
 .4دانشيار ،دانشكدة جغرافيا ،دانشگاه تربيت مدرس ،تهران ،ايران

(تاریخ دریافت4931/50/50 :؛ تاریخ پذیرش)4931/50/54 :

چکیده
مطالعة ميزان تغييرات و تخریب منابع در سالهاي گذشته و پيشبيني این تغييرات در سالهاي آتي گامي مؤثر در برنامههریهزي و كنتهرل
تغييرات غيراصولي در آینده است .بنابراین ،مقالة حاضر با هدف رویکرد آمایشي در مدلسازي تغييرات كاربري اراضي شهرستان بهبهان با
بهكارگيري  LCMو زنجيرة ماركوف انجام گرفت .آشکارسهازي تغييهرات كهاربري اراضهي بها بههكهارگيري تصهاویر مهاهوارة ،Landsat
سنجندههاي ( ETM+تصویر سال  )4931و ( OLIتصویر سال  )4930انجام گرفت .مدلسازي نيروي انتقال با روش رگرسيون لجستيک
و شش متغير ،مدل رقومي ارتفاع ،شيب ،فاصله از منهاق مسهکوني ،فاصهله از اراضهي كشهاورزي ،فاصهله از جهاده و نقشهة Evidence
 Likelihoodانجام گرفت .براي تهية نقشههاي فاصله از مناق مسکوني ،فاصله از اراضي كشهاورزي و فاصهله از جهاده ،تحليه فاصهلة
اقليدسي ،و براي تعيين همبستگي بين متغيرها ضریب همبستگي كرامر بهكار گرفته شد .همچنين ،شاخص  ROCبراي ارزیهابي صهحت
مدل بررسي شد .مقایسة مساحتهاي نقشة مدلسازيشده با نقشة سال  4930نشان داد مناق مسکوني از  9403هکتار در سال 4930
به  1415هکتار ،و اراضي كشاورزي منطقه از  40595هکتار به  05331هکتار افزایش یافتهاند .اما روند تخریب مراتع نهتنها بهبود نيافتهه
است ،با شدتي بيشتر از گذشته ادامه دارد.

کلیدواژگان
آمایش سرزمين ،رگرسيون لجستيک ،زنجيرة ماركوف ،مدلسازي.LCM ،

* نویسندة مسئول ،رایانامهPourkhabbaz@bkatu.ac.ir :
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مقدمه و بیان مسئله
استفادة انسان از زمین ساختار و عملکرد اکوسیستم را تغییر میدهد .مهمتررین اسرتفادة ایرایی و
اقتصادی انسان از زمین در سراسر جهان شامل کشر

در شریو هرای متتلر  ،سراز هرا ،ارایری

حفاظ شد و استتراج مواد معدنی اس  .الگوی بهکارگیری زمین مریتوانرد در و بیرنک کلری
دربارة عواملی که باعث تغییرات پوشک زمین میشود ،ارائه دهرد (
 .)2009, p.58بسیاری از محققان رشد جمعی
کرد اند (

Theau, 2006, p.27; Awotwi,

را عامل اصلی تغییر در برهکرارگیری زمرین معراری

Muñoz-Rojas et al., 2011, p.2798; Caldas et al., 2010, p.138; Joorabian Shooshtari

 .)et al., 2012, p.1051در سالهای اخیر ،به تغییرات پوشرک سررزمین و کراربری ارایری توجره
زیرادی شرد اسر

(

& Volcani et al., 2005, p.24; Haack & Rafter, 2006, p.1057; Rahman

Saha, 2009, p.125; Pelorosso et al., 2009, p.39; Schulz et al., 2010, p.438; Gómez et al.,

 .)2011, p.1672; Thapa & Murayama, 2011, p.27با توجه به نقک منابع طبیعی در زنردگی بشرر،
باید اطالع دقیقی از چگونگی تغییر منابع طبیعی و روند تغییرات آنها به دس

آید .از طرای نظارت

بر روند تغییرات و دسترسی به آمار و اطالعات برهروزشرد  ،از عوامرل اصرلی در برنامرهریريیهرا،
تصمیمگیریها و ابيار مدیری

در هر سرازمانی اسر

( .)Zehtabian & Tabatabai, 1999, p.58در

روند تهیه و تدوین برنامههای ارزیابی و آمایک سرزمین ،تشتیص و در بهنگام و دقیر تغییررات
کاربری و پوشک ارایی بسیار مهم اس

( .)Yuan & Elvidge, 1998, p.172با پیکبینری تغییررات

کاربری ،میتوان میيان گسترش و تتریب منابع را مشتص ،و این تغییرات را در مسیرهای مناسرب
هدای

کررد ( .)Brown et al., 2000, p.251; Hathout, 2002, p.236; Jenerette et al., 2001, p.624

امروز تغییرات بدون برنامة کاربری ارایی به مشکل حاد زیس محیطی تبدیل شد اس  .در چهار
دهة گذشته تغییرات کاربری ارایی در ایران با سرع
پیوسته و باعث تشدید روند تتریب ارایی شد اسر
کاربری ارایی در آینرد خیلری مهرم اسر

ايایند و در برخی موارد نامطلوب به وقروع
( .)Arekhi et al., 2009, p.85اثرر تغییررات

و بایرد قبرل از اتترا هرر تصرمیمی بره مسرئونن و

تصمیمگیرندگان مربوطه در منطقه گيارش شود .در این زمینه مریتروان اظهرار کررد سرناریوهرا و
مدلهای تغییر کاربری ارایی ابيارهای ارزشمند و قوی را برای ارزیرابی آثرار تغییررات آینرد برر
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ساختار اکوسیستم و ارایندهرای مررتبب برا آن ارراهم مریکنرد (.)Lambin & Geist, 2006, p.325
پیکبینی تغییرات پوشک ارایی در دادن دیدی کلی برای مدیری

بهترر منرابع طبیعری و حفاظر

ارایی کشاورزی اطراف مناط شهری و اتتا تدابیر طوننیمدت بسیار مؤثر اسر
p.41

( Parker et al.,

 .)2002,هدف تحقی حایر استتراج نقشههای کاربری ارایی شهرستان بهبهان در سالهای

 8731و  8731به منظور بررسی تغییرات ایجادشد در این زمانها با بهکارگیری مدل  LCMو تهیة
نقشة کاربری ارایی سال  8041با روش رگرسیون لجستیک و زنجیرة مارکوف اس  .با توجره بره
هدف تحقی  ،این پرسک مطرح میشود که آیا تغییرات کاربری ارایی منطقره طری ایرن  80سرال
گسترد بود اس ؟ بنابراین ،ارض میشود تغییرات کاربری در شهرستان بهبهان در بازة زمانی 80
ساله گسترد بود اس .
مبانی نظری و پیشینة تحقیق
مدلساز تغییر کاربری ()LCM

مدلساز تغییر کاربری زمین تجيیهوتحلیلی کامل از تغییرات زمین را با ایجاد نقشرههرای تغییررات
کاربری ،نمودار ،انتقال طبقة کاربری و روند آنها اراهم میکند .همچنین ،مریتوانرد سرناریوهرای
تغییر ارایی با ادغام عوامل زیستی ،ایيیکی ،اجتماعی و اقتصادی را ایجاد کند که در تغییر کاربری
ارایی تأثیرگذارند ( .)Mas & Flores, 2008, p.651مدلسراز تغییرر کراربری ارایری در نررمااريار
 IDRISIو بهطور الحاقی در

GIS

 ،Arcابياری برای ارزیابی و طراحی تغییر پوشرک زمرین ارراهم

کرد و کاربری ارایی را تحلیل میکنرد (

Gontier et al., 2009, p.13; Vaclavik & Rogan, 2009,

 .)p.17تحلیل تغییرات و پیکبینی در مدل  LCMبه صورت زیرمدلهایی سازماندهی شرد اسر .
یک زیرمدل انتقال میتواند شامل یک انتقال یا یک گرو از انتقالهای پوشرک زمرین باشرد .همرة
انتقالهای زیرمدل بایرد قبرل از پریکبینری تغییررات مردلسرازی شروند (.)Eastman, 2006, p.31
زیرمدلها شامل یک یا گروهی از تبدیل کاربریها اس

که محر های اساسی محسوب میشروند

( .)Pérez-Vega et al., 2012, p.16برای مدلسازی پتانسیل انتقال قبل از هر کاری باید زیرمردلهرا
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مشتص شود .برای انتتاب زیرمدلهایی که بانترین صح
سناریوی متتل

را داشته باشرند ،بایرد مردل برا چنرد

اجرا شود ( .)Oñate & Sendra, 2010, p.257متغیرهرا بره صرورت دینامیرک یرا

استاتیک به مدل ایااه میشوند .متغیرهای استاتیک جنبههای اساسی مناسب بررای انتقرال را بیران
میکنند و با گذش

زمان تغییرناپذیرند .متغیرهای دینامیک وابسته به زمان متغیرند و در طول زمان

دورة پیکبینی محاسبه میشوند .متغیرهای مستقل برای مدلسازی ،برا ارزیرابی از طریر یرریب
همبستگی کرامر 8انتتاب میشوند .این یریب همبستگی متغیرهرای مسرتقل را در یرک زمران برا
طبقهبندی مویوعی نقشة کاربری ارایی مقایسه میکند (.)Eastman, 2006, p.37
مدلسازی پتانسیل تبدیل کاربری با روش رگرسیون لجستیک

در این بتک از مدلسازی ،نیروی انتقال از یرک کراربری (مثرل جنگرل) بره کراربری دیگرر (ماننرد
کشاورزی) با توجه به متغیرهای توییحی (مثل شیب ،نيدیکی به جاد ) مدل میشود .به این مفهوم
که هر پیکسل از تصویر برای تغییر از یک کاربری به نوع دیگر چقدر پتانسریل دارد .خروجری ایرن
قسم  ،نقشة نیروی انتقال برای هر تغییر (مثالً از کاربری جنگل به ارایی کشاورزی) خواهرد برود.
رگرسیون لجستیک روشی آماری اس

که ارتباط بین مجموعهای از متغیرهای مستقل و پیوسرته و

یک متغیر وابسته باینری 1را ارزیابی کررد و آن را بره صرورت مردل نشران مریدهرد .رگرسریون
لجستیک روش برآورد حداکثر احتمال 7را برای پیداکردن بهترین مجموعه پارامترهایی که مردل را
بهتر برازش میکنند ،بهکار میگیرد .خروجی مدل ،یریبهایی بین صفر و یک خواهد داش

کره

از طری نظریة اازی به احتمرانت برانتر از  4/5ارزش ( 8تتریرب) و کمترر از  4/5ارزش صرفر
(بدون تتریب) میدهد و نقشة بولین تتریب را تولید میکند .رگرسیون لجستیک برا ایرن اررض
بهکار گراته میشود که احتمال یکبودن متغیر وابسته از منحنی لگاریتمی پیروی مریکنرد و مقردار
آن توسب رابطة  8تتمین زد میشود:
1. Crammer's V
2. Binary
)3. Maximum Likelihood Estimation (MLE
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)P (Y=1│X)= exp (∑BX) / 1+ exp (∑BX

که در آن:
 :pاحتمال یکبودن متغیر وابسته :X ،متغیر مستقل :B ،پارامتر برآوردشد  :Y ،متغیر وابسته.
تغییر لگاریتمی روی رابطة  8انجام میگیرد و به صورت رابطة زیر حاصل میشود:
()1
این تغییر لگاریتمی باعث میشود احتمال پیکبینیشد در دامنة صفر تا یرک پیوسرته باشرد و
خروجی مدل به صورت یک نقشة پیکبینی مکرانی احتمرال تتریرب نشران داد شرود (براقری و
شتایی ،8713 ،ص .)101بهمنظور مدلسازی با این روش یریب کرامر که نشاندهندة میيان ارتباط
بین متغیرها و طبقات پوشک سرزمین اس  ،محاسربه شرد ( .)Pistocchi et al., 2002, p.767شرک
زیرمدل ( کشاورزی به مسکونی ،کشاورزی به مرتع ،کشاورزی به ارایی لت  ،مرتع به کشاورزی،
ارایی لت

به مسکونی و ارایی لت

به کشاورزی) و شک متغیر (مدل رقرومی ارتفراع ،شریب،

ااصرله از منراط مسرکونی ،ااصرله از ارایری کشراورزی ،ااصرله از جراد و نقشرة

Evidence

 ،)Likelihoodبرای مدلسازی پتانسیل انتقال با به کارگیری رگرسیون لجستیک انتتاب شدند .بعرد
از تهیة نقشة مدلسازی با روش رگرسیون لجستیک ،شاخص  8ROCبرای ارزیابی دق
تعیین شد .این شاخص نموداری از حدود آستانههای احتمالی متفاوت اس

مدلسازی

که در آن پیکسلهرایی

که بهدرستی به عنوان کاربری مورد مطالعه پیکبینی شد انرد در برابرر پیکسرلهرایی کره نادرسر
شبیهسازی شد اند ،قرار میگیرند و سطح زیر منحنی رسمشد بر اساس آن ،به عنروان شاخصری از
کارایی مدل قلمداد میشود (.)Pontius & Schneider, 2001, p.245
پیشبینی تغییرات آینده بر اساس زنجیرة مارکوف

بنیانگذار روش زنجیرة مارکوف آندر آندرویچ مرارکوف ،آمراردان و ریایریدان برير

روسری،

1. Relative Operating Characteristic
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که این روش را در سال  8345بررای توصری

اصرل حرکر

صورت سلسله آزمایکهای زنجیر ای بهکرار گراتره اسر
ص .)1تحلیل زنجیرة مرارکوف ارا ینردی اسر
درنظرگراتن حال

سریکلوئیدی (زنجیرر ای) بره

(احردنااد روشرتی و حسرینی،8734 ،

کره در آن حالر

یرک سیسرتم در زمران دوم برا

سیستم در زمان اول پیکبینی میشود و ماتریس احتمرالهرای تغییرر را از هرر

کالس پوشک به کالس پوشرک دیگرر را ارائره مریدهرد ( .)Eastman, 2006, p.52در ایرن روش
ماتریس تغییرات ناحیه نشان میدهد تغییر تعداد پیکسلها از یک کالس کاربری ارایی به کرالس
دیگر در یک دورة مشتص چه میيان خواهد برود (هرادوی ،8713 ،ص .)01ایرن تحلیرل ابرياری
مناسب برای مدلسازی تغییرات کاربری و پوشک ارایی اس
موجود در چشمانداز بهراحتی قابل توصی
جایی بهکار گراته میشود که ویعی

و زمانی کاربرد دارد کره تغییررات

نباشد ( .)Fan et al., 2007, p.1332هر ارایند مارکوف

آیندة یک سیستم را بتوان بهطور کلری برر اسراس ویرعی

قبل آن سیستم مدلسازی کرد .تحلیل زنجیرة مارکوف تغییرات کاربری زمرین را از یرک دور بره
دورة دیگر بیان کرد و آن را به عنوان پایهای برای نقشهسازی تغییرات آیند بهکار مریگیررد .ایرن
کار با توسعة یک ماتریس احتمال انتقال تغییرات کاربری زمین از زمان  8به زمان  1انجام میگیررد
که پایهای برای نقشهسازی دور های زمانی آیند خواهد بود .زنجیرة مرارکوف ،دو ابريار توصریفی
اصلی دارد ،ماتریس احتمال و ماتریس مسراح

انتقرالیااتره ( .)Arsanjani et al., 2013, p.268در

زمینة مدلسازی تغییرات کاربری ،پاوهکهای متعرددی در سرطوح برینالمللری و داخلری انجرام
گراته اس  .قربانی و همکاران ( )8737رویکرد زیس محیطری در مردلسرازی تغییررات کراربری
ارایی محدودة کالنشهر تبریي را با بهکارگیری سلولهای خودکار زنجیرة مارکوف بررسی کردنرد.
طاهری و همکاران ( )8731تغییرات پوشک سرزمین شهرستان تبریي را با مدل  ،LCMشبکة عصبی
مصنوعی و زنجیرة مارکوف مدلسازی کردند .نتایج نشران داد در کرل دورة مرورد بررسری ،حردود
 5835هکتار به وسع

مناط شهری و مسکونی اايود شد اس

درجة یک ،بیشترین سهم را در اايایک وسع

که ارایی مرتعی ،به ویا مراترع

ارایی شهری و مسکونی داشتهاند .عيیيیان ()8731

در مطالعهای با بهکارگیری مردل  LCMو رگرسریون لجسرتیک الگروی تغییررات کراربری ارایری

رویکرد آمایشی در مدلسازی تغییرات کاربری اراضی شهرستان بهبهان با بهکارگیری تصاویر ماهوارهای ...
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کوهمر سرخی استان ارارس را بررسری کررد .نترایج نشران داد ااريایک در کراربریهرای مرترع،
کشاورزی دیم و کشاورزی آبی رخ داد اس
کمترین کاهک مساح

کره بیشرترین ااريایک مسراح

در ناحیة جنگرل و رودخانره برود اسر  .گنر

در ناحیرة مرترع و

و همکراران ( )1485در

تحقیقرری الگرروی ایررایی اسررتفاد از زمررین در شررهر هرراربین را بررا مرردل تلفیقرری
تجيیهوتحلیل و شبیهسازی کردند .مقایسة مساح
نشان داد مساح

کاربریها در سال  1443نسب

گندمزارها از  15/1درصد به  01/3درصد کاهک ،و مساح

CA- Marcove

به سرال 8331

مناط ساختهشرد

از  3/3درصد به  17درصد اايایک یااته اس  .پرز -وگا و همکاران ( )1481در مقالهای برا عنروان
«مقایسة دو روش برای مدلسازی تغییرات کاربری و پوشک ارایری بررای ارزیرابی ازدسر دادن
تنوع زیستی در جنگلهای بر ریي مناط استوایی» با مقایسة مدلهای دینامیک و  LCMبر اسراس
اختالف پتانسیل و مشتصههای عملیات نسبی ( ،)ROCبه این نتیجه رسیدند کره در همرة سرطوح
انتقال نتایج بهتری از روش دینامیک به دس

آمد اس  .از طرای ،نقشة پیکبینی طراحیشرد برا

روش مدلساز تغییرات آیند نتیجة بهتری دارد .پار و همکراران ( )1488برا مقایسرة نقشرههرای
مطلوبی

زمین ایجادشد با برهکرارگیری رگرسریون لجسرتیک و  ANNتغییررات کراربری ارایری

شهری جنوب کرة جنوبی را بررسی کردند .در نهای  ،با انجرامدادن تحلیرلهرای عامرل مشتصرة
نسبی ( ،)ROCیریب کاپا و دق

کلی برای بهدس آوردن همبسرتگی برین نقشرههرای مطلوبیر

زمین به این نتیجه رسیدند که رگرسیون لجستیک و  ANNنقشههرای مطلوبیر

زمرین مشرابهی را

برای کرة جنوبی ایجاد کردند .هایبو و همکاران ( )1488در پاوهشری برا عنروان «تجيیرهوتحلیرل
کاربری ارایی تیان در یک دورة هف ساله» ،تغییرات کاربری ارایی در شهرستان تیان را بررسری
کرد و با بهکارگیری زنجیرة مارکوف تغییرات آیند را پیکبینی کردند .نتایج نشان داد دلیل اصرلی
تغییرات کاربری رشد جمعی  ،صنعتیشدن و شهرنشینی اس .
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روش تحقیق
محدوده و قلمرو مورد مطالعه

منطقة مورد مطالعه بین طول جغراایایی  54درجه و  3دقیقره ترا  54درجره و  15دقیقرة شررقی ،و
عرض جغراایایی  74درجه و  05دقیقه تا  74درجه و  71دقیقة شمالی قرار دارد .برانترین ارتفراع
این منطقه  8714/37متر و پایینترین ارتفاع آن  113/80متر از سطح دریا برود و میرانگین حرداقل
دمای ساننه آن  81/8درجة سانتیگراد و میانگین حداکثر دمای ساننة آن  71/73درجة سانتیگرراد
اس  .مساح

منطقه  185/1کیلومتر مربع و اقلیم منطقه بر اسراس روش دومرارتن خشرک اسر

(شکل .)8

شکل  .1موقعیت منطقة مطالعاتی

این تحقی از نوع کاربردی بود  ،و جمعآوری اطالعات به دو روش کتابتانهای و میدانی انجام
گراته اس  .نیة  DEMمنطقه از کدهای سازمان نقشهبرداری با مقیراس  8/15444بره دسر

آمرد.

برای تهیة نقشة کاربری ارایی سال  8731سرنجندة  ETM+و سرال  8731سرنجندة  OLIمراهوار
لندس

بهکار گراته شد .نتستین گام در طبقهبندی نظارتشد  ،معرای نمونههای تعلیمی برای هرر

رویکرد آمایشی در مدلسازی تغییرات کاربری اراضی شهرستان بهبهان با بهکارگیری تصاویر ماهوارهای ...
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(غالمعلیارد و همکاران ،8738 ،ص .)888برای این مرحله با تفسریر

بصری تصویر ترکیب رنگی و با بهکارگیری نقشرههرای توپروگراای تهیرهشرد بره وسریلة سرازمان
نقشهبرداری کشور نمونههای تعلیمی برای هر کالس تعری

شد .تعداد کالسها نیري برا توجره بره

تصاویر و نقشههای موجود ،شرایب منطقة مورد مطالعه و کالسهای مورد نیاز بررای نقشرة پوشرک
زمین تعیین شد .پس از مرحلة تعیین نمونههای تعلیمی ،با برهکرارگیری الگروریتم حرداکثر احتمرال
( )Schulz et al., 2010, p.437و شاخص  8MNFو  1AVIطبقرهبنردی انجرام گرار  .در حقیقر ،
ارایند طبقهبندی تصویر ،تبدیل داد هرا بره اطالعرات قابرل در اسر

( Mountrakis et al., 2011,

 .)p.252به منظور ساد سازی تصاویر منتج از طبقهبندی و حذف قسم های کوچرک ،ایلترر

Mode

روی نتیجة طبقهبندی اعمرال شرد ( .)Nahuelhual et al., 2012, p.13سرسس ،نقشرههرای کراربری
ارایی تهیهشد برای تجيیهوتحلیل و آشکارسازی تغییرات منطقه وارد مدل  LCMشرد .متغیرهرای
مدل شامل مدل رقومی ارتفاع ،شیب ،ااصله از مناط مسکونی ،ااصله از ارایی کشاورزی ،ااصرله
از جاد و نقشة  Evidence Likelihoodبودند .برای تهیة نقشههای ااصله از مناط مسکونی ،ااصله
از ارایی کشاورزی و ااصله از جاد ها تحلیل ااصلة اقلیدوسی

(distance

 )Euclideanبهکار گراته

شد .برای بهکارگیری متغیر کیفی پوشک ارایی ،نقشة انتقال از کل کاربریها به ارایی کشاورزی و
نقشة انتقال از کشاورزی به کل کاربریها تولید شد  ،و سسس با ابيار تغییرر شرکل احتمرال شرواهد
( ،)Evidence Likelihoodنقشة پوشک ارایی سال اولیه در ورودی مدل متغیرهای کیفی تولیرد شرد
(2006, p.64

 .)Eastman,در ایرن تحقیر مردلسرازی پتانسریل برا روش رگرسریون لجسررتیک و

تتصیص تغییر به هر کاربری با بهکارگیری زنجیرة مارکوف انجام گرا

( ;Wu et al., 2006, p.327

.)Coppedge et al., 2007, p.1389; Haibo et al., 2011, p.2630

1. Minimum Noise Fraction Transform
2. Anomaly Vegetation Index
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یافتههای تحقیق
طبقهبندی تصاویر با بهکارگیری الگوریتم حداکثر احتمال نشان داد شرک طبقرة منراط مسرکونی،
ارایی کشاورزی ،آب ،جنگل ،مرتع و ارایی لتر

در منطقره وجرود دارد (شرکل  .)7مسراح

کاربریها در جدول  8بیان شد اس  .یریب کاپا بررای سرال  37/57 ،8731و بررای سرال 8731
برابر با  30/75بود.

شکل  .2نقشههای کاربری اراضی باال :سال 1731؛ پایین1732 :
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جدول  .1مساحت کاربریها

سال 8731
کاربریها

مساحت ()KM2

سال 8731
مساحت
(درصد)

مساحت ()KM2

مساحت
(درصد)

مسکونی

81/4531

7

78/5317

5

کشاورزی

13/3000

88

854/7405

10

آب

1/5713

8

88/0437

1

جنگل

71/5033

1

85/3713

7

مرتع

114/4531

71

830/0577

11

110/051

07

171/8183

71

185/14

844

185/14

844

ارایی
لت
مجموع

با توجه به نتایج آشکارسازی تغییرات در این پاوهک ،شک زیرمدل برای مردلسرازی نیرروی
انتقال با بهکارگیری رگرسیون لجستیک در نظر گراته شد .زیرمدلهرا عبرارتانرد از کشراورزی بره
مسکونی ،کشاورزی به مرتع ،کشاورزی به ارایی لت  ،مرترع بره کشراورزی ،ارایری لتر
مسکونی و ارایی لت

بره

به کشاورزی .بعد از انتتاب زیرمدلها ،شک متغیرر برا توجره بره هردف

انتتاب شد .با بررسی یریب همبستگی کرامر ،متغیرهایی که یریب همبستگی آنها بریک از 4/8
بود ،برای مدلسازی انتتاب شدند (جدول .)1
جدول  .2ضریب همبستگی کرامر

متغیرهای مستقل

ضریب کلی همبستگی

مسکونی مناط از ااصله

4/8111

کشاورزی ارایی از ااصله

4/8131

جاد از ااصله

4/8815

ارتفاع رقومی مدل

4/8738

شیب

4/8433

Evidence Likelihood

4/103
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با توجه به متغیرهای مستقل و زیرمدلهای درنظرگراتهشد  ،ابتدا نقشههای پتانسیل انتقال برای
هر یک از زیرمدلها از طری رگرسیون لجستیک تولید شد (شکل .)7

شکل  .7نقشههای پتانسیل انتقال

رویکرد آمایشی در مدلسازی تغییرات کاربری اراضی شهرستان بهبهان با بهکارگیری تصاویر ماهوارهای ...
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نقشههای پتانسیل انتقال با شاخص  ROCدر جدول  7بیان اس .
جدول  .7صحتسنجی روش رگرسیون لجستیک

زیرمدل

شاخص

ROC

کشاورزی به مسکونی

4/111

کشاورزی به مرتع

4/351

کشاورزی به ارایی لت
مرتع به کشاورزی

4/330
4/184

ارایی لت

به مسکونی

4/315

ارایی لت

به کشاورزی

4/300

خروجیهای مرحلة مدلسازی پتانسیل انتقال به عنوان ورودیهای مرحلة پیکبینری تغییررات
بهکار گراته شد .مقدار تغییر هر تبدیل کاربری با بهکارگیری زنجیرة مارکوف پیکبینی شد و نقشة
کاربری ارایی سال  8041در مدل  LCMبا روش رگرسیون لجستیک بره دسر
جدول .)0

شکل  .4نقشة کاربری اراضی پیشبینیشدة سال 1441

آمرد (شرکل  0و
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جدول  .4مساحت کاربریهای نقشة مدلسازیشده

کاربریها

مساحت ()KM2

مساحت (درصد)

مسکونی

08/1411

3

کشاورزی

143/3118

70

آب

88/0437

1

جنگل

85/3713

7

مرتع

810/401

14

180/1181

75

185/1

844

ارایی لت
مجموع

احتمال انتقال هر یک از کاربریها به کاربری دیگر توسب مراتریس احتمرال انتقرال نشران داد
میشود .این ماتریس نتیجة جدول حاصل از تطاب نقشههای دو تصرویر اسر
 .)p.72ماتریس مساح

(

Estemen, 2006,

انتقالیااته ،تعداد سلولهایی را که برای تغییر از یک نوع پوشک زمین بره

نوع دیگر در دورة زمانی آیند مورد انتظار اس  ،ثب

میکند (جدول  .)5این ماتریس با یرب هر

ستون از ماتریس احتمال انتقال در تعداد سلولهای کراربری زمرین مربروط بره آن در تصرویر دوم
ایجاد شد اس  .در هر دوی این اایلها ،ردی
دهندة پوشک زمین در دورة دوم اس

نشاندهندة پوشک زمین دورة اول ،و ستون نشان

(.)Eastman, 2006, p.74

جدول  .5ماتریس مساحت انتقالیافته

کاربری

مسکونی

کشاورزی

آب

جنگل

مرتع

اراضی لخت

مسکونی

75413

4

4

4

4

4

کشاورزی

1714

817313

4

4

4

351

آب

4

4

81133

4

4

4

جنگل

4

4

4

83018

4

4

مرتع

4

81134

4

4

835813

4

8013

5131

4

4

4

154501

ارایی لت
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بحث و نتیجه
نتایج آشکارسازی تغییرات طی بازة زمانی  8731تا  8731نشان داد بین کاربریهای بررسریشرد ،
کاربریهای کشاورزی ،مسکونی و آب بیشترین اايایک مساح
بین آنها بیشترین اايایک مساح
کاهک مساح

را به خرود اختصراص داد انرد و

( 1471/48هکتار) در کاربری کشاورزی دیرد شرد .همچنرین،

در ناحیة مرتع ،ارایی لتر

و جنگرل اسر

کاربری مرتع ( 0514/73هکتار) بود اس  .کاهک مساح

کره بیشرترین کراهک مسراح

در

مرتع و تبدیل آن به کاربریهای دیگرر

به ترتیب ،از بیشترین به کمترین شامل  1177هکتار از تغییرات مرتع به کشاورزی 8833 ،هکتار از
تغییرات مرتع به ارایی لت  8801 ،هکتار از تغییرات مرتع به جنگرل و  553هکترار از تغییررات
مرتع به مسکونی اس  .مقایسة مساح های نقشة مدلسازیشد با نقشة سال  8731نشان میدهد
مناط مسکونی از  7853هکتار در سرال  8731بره  0814هکترار در سرال  8041ااريایک خواهرد
یاا  .ارایی کشاورزی منطقه نیي از  85474هکتار به  14331هکتار اايایک مییابد .مسراح
هکتار از ارایی لت
مناط آبی نیي ثاب

منطقه نیي نسب

به سال  8731کاهک خواهد یاار  .مسراح

و بدون هیچ تغییری طی این  80سال خواهد بود .مساح

81

جنگرلهرا و

ارایری مرتعری در

سال  8300 ،8731هکتار بود که در نقشة مدلسازیشد به  8104هکتار رسرید اسر  .بیشرترین
اايایک مساح

بین کاربریها به ترتیب ،در ارایی کشراورزی و منراط مسرکونی رخ مریدهرد.

همچنین ،کاهک مساح

در ارایی مرتعی صورت خواهرد پرذیرا  .زائرری امیرانری و سرفیانیان

( )8734نیي در مطالعة خود به اايایک سطح کاربری مسکونی اشار کرد انرد .مترراکمشردن مراکري
جمعیتی در شهر بهبهان و تبدیل چشماندازهای طبیعی بره چشرمانرداز شرهری ،عمرد تررین رونرد
تغییرات کاربری ارایی سالهای اخیر در این شهرستان بود اس

و انتظرار مریرود ایرن رونرد در

سالهای آیند شتاب بیشتری نیي بگیرد .بنابراین ،به برنامهریيان توسعة شهری توصیه مریشرود برا
برنامهریيی جامع و کاربردی ارایی شهری ،رشد مناط شهری این شهرستان در مناسبترین جه
ارایی مرتعی نیي میتوان این گونه بیان کرد کره ااريایک

هدای

شود .با توجه به کاهک مساح

جمعی

در روستاها و به تبع آن اايایک تقایا برای غذای روستاییان را وادار کررد ترا بسریاری از
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ارایی مرتعی را به ارایی کشاورزی تغییر دهند .از دنیل تتریب جنگرل در منطقره مریتروان بره
چرای دام ،احداث آغلهرای دامرداری و مصرارف سراختمانی و سروختی اشرار کررد .کالرداس و
همکاران ( )1484نیي در مطالعة خود به کاهک جنگلها اشار کرد اند .با توجه به نتایج تحقیقرات
عامرل اصرلی تغییررات

دیگر در این زمینه و نتایج این تحقی  ،میتوان بیان کرد ااريایک جمعیر

کاربریها اس  .متغیرهای بهکارگراتهشد در تحقی حایر (شیب ،ارتفاع ،ااصله از جاد  ،ااصله از
شهر ،و ااصله از ارایی کشاورزی) در اغلب مطالعات مدلسازی تغییرات کراربری ارایری برهکرار
گراته شد اس  .محققان دیگر نیي بر اهمی

این قبیل عوامل در مدلسازی تغییرات کاربری ارایی

تأکید کرد اند (Schulzet al., 2011, p.445؛ غالمعلیاررد و همکراران ،8738 ،ص .)881همچنرین،
نتایج یریب همبستگی کرامر نشران داد مهرمتررین متغیرهرای مسرتقل تویریحدهنردة تغییررات در
شهرستان بهبهان به ترتیب ،عبارتاند از متغیر کیفی در زیرمردل کشراورزی ،مردل رقرومی ارتفراع،
ااصله از ارایی کشاورزی ،ااصله از مناط مسکونی ،و ااصله از جاد و شیب .در پاوهک حایرر
نتایج ارزیابی مدلسازی نیروی انتقال با بهکارگیری رگرسیون لجستیک صح

برانیی را نشران داد.

در مطالعات پرز -وگا و همکاران ( ،)1488عيیيی قالتری ( )8731و حیردریان ( )8731نیري روش
یادشد در مدلسازی نیروی انتقال بهکار گراته شد بود اما میيان صح
حایر بود .نتایج تحقی که کاهک مساح

مدل کمتر از نتایج مطالعرة

مراتع را نشان داد ،حاکی از این اس

که باید سریعترر

به اکر را چار ای برای جلوگیری از روند نامطلوب تبدیل و تتریب کاربری مرتع بود.
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