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 .1کارشناسارشد محیطزیست ،دانشکده منابعطبیعی ،دانشگاه تهران
 .2استادیار گروه محیطزیست ،دانشکده منابعطبیعی ،دانشگاه تهران
 .3استاد گروه جنگلداری ،دانشکده منابعطبیعی ،دانشگاه تهران
(تاریخ دریافت1331/10/11 :؛ تاریخ تصویب)1330/00/01 :

چکیده
افزایش جمعیت شهرنشین در شهرستان رشت در سه دهه اخیر موجب گسترش سریع مناطق انسانساخت شده است و در صورت ادامه این
روند ،تخریب سیمایسرزمین ،تغییر الگو و ساختار اکوسیستمهای طبیعی و نیمهطبیعی این منطقه قابل انتظار خواهد بود .مطالعه حاضر با
هدف آگاهی از تغییرات گذشته و پیشبینی تغییرات آینده این منطقه برای کمک به برنامهریزی سرزمین طراحی شده است .از این رو پایش
تغییرات سرزمین با استفاده از تصاویر سنجنده  TMسالهای  1331 ،1311و  1330و شیوه مقایسه پس از طبقهبندی انجام شد .برای
پیشبینی تغییرات کاربری و پوشش زمین تا سال  1002نیز از مدل ترکیبی سلولهای خودکار -زنجیره مارکوف و براساس اعتبارسنجی
قابلیت این مدل در منطقه مورد مطالعه ،استفاده شد .نتایج نشان داد که در طی  20سال گذشته ،مناطق انسانساخت  61/3درصد افزایش
یافته و منجر به نابودی حدود  11درصد از زمینهای کشاورزی و  0درصد از پوشش جنگلی منطقه شده است .اعتبارسنجی مدل نشان داد
که مدل از توان قابل قبولی در پیشبینی تغییرات منطقه برخوردار است .نتایج گویای این واقعیت است که در صورت ادامه روند کنونی
تغییرات تا سال  ،1002مساحت مناطق انسانساخت 31 ،درصد نسبت به وضعیت کنونی افزایش خواهد یافت که میتواند منجر به تخریب
حدود  16درصد از زمینهای کشاورزی و  2درصد از پوشش جنگلی کنونی منطقه شود .به منظور جلوگیری از ادمه تخریب زمینهای
کشاورزی و مناطق طبیعی در رقابت با الگوی کنونی توسعه مناطق انسانساخت ،اجرای سیاستهای توسعه عمودی و متراکم و برنامهریزی
کاربریها بر اساس اصول آمایش سرزمین ضروی است.

کلید واژهها :پیشبینی ،کاربری و پوشش ،شهرستان رشت ،سلولهای خودکار ،زنجیره مارکوف
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سرآغاز
تغییر الگوی کاربری و پوشش زمین موجب
گسترش
تکهتکه شدن( ،)2جدا افتادگی( )3و تخریب اکوسیستمها میشود؛
ترکیب گونهها را ساده و یکنواخت میکند ،سامانههای
هیدرولوژیک را آشفته مینماید و جریان انرژی و چرخه مواد
غذایی را تغییر میدهد .بنابراین این فرایند ،پیامدهای پیچیده و
جبرانناپذیری بههمراه خواهد داشت ( .)Zhang et al., 2004از
اینرو ،یکی از پیششرطهای اصلی جهت استفاده بهینه از
سرزمین ،اطالع از الگوهای کاربری و آگاهی از تغییرات هر کدام
از کاربریهای در طول زمان است (علیمحمدی و همکاران،
 .)1311بدینمنظور ،از رهیافت آشکارسازی تغییرات گذشته و
پیشبینی تغییرات کاربری و پوشش زمین در آینده ،استفاده
فروانی شده است.
آشکارسازی تغییرات کاربری تحت تاثیر محدودیتهای مکانی،
زمانی و طیفی دادههای ماهوارهای مورد استفاده است و
روشهای مختلفی برای اجرای این کار وجود دارد .از این رو،
انتخاب روش مناسب آشکارسازی تغییرات مرحلهای بسیار با
اهمیت و مشکل است (Lu et al., 2004) .این روشها را در
شش دسته جبری ،تبدیلی ،طبقهبندی ،تحلیل بصری ،روشهای
پیشرفته و رهیافت سامانه اطالعات مکانی گروهبندی کردهاند و
ویژگیها ،معایب و مزایای خاص هر گروه را بیان نمودهاند .به
اعتقاد آنها روشهای تفریق تصاویر( ،)0تحلیل مولفههای اصلی()6
و مقایسه پس از طبقهبندی( )1تا کنون پر کاربردترین روشهای
آشکارسازی تغییرات کاربری بودهاند .از بین گروههای شش گانه
مذکور ،مجموعه روشهای مبتنی بر طبقهبندی ،ماتریس
اطالعات کاملی از انواع تغییرات ارایه میدهند و عالوه بر این
اثرات ناشی از تفاوتهای اتمسفری بین تصاویر زمانهای
مختلف بر نتایج آشکارسازی تغییرات را به مقدار زیادی کاهش
میدهند .شیوه پس از طبقهبندی رایجترین شیوه اجرایی این
گروه میباشد که جهت اجرای آن در ابتدا تصاویر ماهوارهای چند
زمان مختلف به صورت مستقل از هم طبقهبندی و به نقشههای
موضوعی کاربری و پوشش زمین تبدیل میشوند .سپس
نقشههای مختلف پیکسل به پیسکل با هم مقایسه میشوند و
روند و کمیت تغییرات تعیین میشود .این شیوه ،با وجود به
حداقل رساندن تفاوت آثار اتمسفری ،به دلیل استقالل فرایند
تولید نقشهها از همدیگر و همچنین ارایه یک ماتریس اطالعات
شهری( )1با

تغییرات کامل ،نیازمند تخصص و صرف زمان زیادی برای فرایند
طبقهبندی تصویر میباشد و صحت نهایی آشکارسازی تغییرات
به کیفیت تصویر هر مقطع زمانی و صحت یکایک نقشههای
تولید شده از آنها بستگی دارد ( ;Coppin et al., 2004
.)Ward et al., 2000; Daryaei, 2003

از سوی دیگر ،پیشبینی تغییرات کاربری و پوشش سرزمین،
یکی از رهیافتهای مورد استفاده برنامهریزان برای شناسایی و
کنترل روند تغییرات کاربری زمین میباشد )& Braimoh
 .(Onishi, 2007همچنین ،اجرای این فرایند میتواند به
ارزیابی آثار توسعه ،تعیین الگویهای بهینه کاربری زمین در طی
فرایند آمایش سرزمین و بررسی تاثیر الگوهای مختلف مدیریتی
بر الگوی کاربری و پوشش زمین کمک نماید ( Deng et al.,
 .)Li & Yeh, 2002 ; 2008از آنجا که عوامل محرک تغییرات
کاربری زمین پیچیده هستند و عوامل انسانی و طبیعی این فرایند
ممکن است در شدتها و مقیاسهای متفاوتی تاثیرگذار باشند،
تغییرات کاربری سیستمی پویا ،غیر خطی و بسیار پیچیده است و
شبیهسازی آن فرایندی مشکل میباشد ( Verburg et al.,
2002؛  .)Lambin et al., 2001مدلها ابزار مناسبی برای
ترجمان پیچیدگیهای فرآیندهای خارجی در بیان ساده میباشند
( .)Candau, 2002از اینرو برای رویارویی با این مشکل ،تا
کنون مدلهای مختلفی توسط محققان به منظور شبیهسازی
پیچیدگی و پویایی سرزمین توسعه یافته است(Singh, 2003) .
رویکردهای مختلف به منظور مدلسازی فضایی را در پنج دسته
شامل مدلهای بر پایه شبکههای عصبی مصنوعی( ،)3مدلهای
عامل مبنا( ،)1مدلهای مکانی -آماری( ،)3مدلهای فراکتالی( )10و
مدلهای بر پایه سلولهای خودکار( )11گروه بندی کرده است.
تحلیل زنجیره مارکوف یکی از مدلهای آماری است که میتوان
با آن وضعیت سیستم مورد مدلسازی را در زمان ( )t+1بر اساس
وضعیت آن در زمان  tپیشبینی کرد .مهمترین خروجی آن
ماتریس احتمال انتقال(( )12از وضعیت  1به وضعیت  )2است .این
ماتریس اگر چه اطالعات مفیدی در بر دارد اما توزیع مکانی
انتقال را ارایه نمیکند .به منظور ارایه الگوی مکانی توزیع ،نیاز
است که مدلها اجزای مکانی را نیز در خود جای دهند .سایر
خروجیهای تحلیل زنجیره مارکوف شامل ماتریس مساحتهای
انتقال یافته( )13هر نوع کاربری و تصاویر احتمال شرطی( )10برای
تبدیل کاربریهای مختلف میباشند ) Breckling et al.,
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 .(2011; Eastman, 2009; Singh, 2003به منظور حل این
مشکل از مدل سلولهای خودکار در ترکیب با زنجیره ماکوف()16
استفاده میشود .به کمک سلولهای خودکار میتوان پویایی
سیستمهای پیچیده را شناسایی و در قالب قوانین ساده ارایه کرد
و از طریق این قوانین ،آینده سیستم را به صورت مکانی
مدلسازی نمود ( .)Torrens & O'Sullivan, 2001سلولهای
خودکار به دلیل ساختار شبکهای ،با سیستم اطالعات جغرافیایی
رستری و دادههای سنجش از دوری سازگار هستند .مدلهای
زیادی بر پایه سلولهای خودکار توسعه داده شدهاند که تفاوت
این مدلها به دلیل تفاوت در قوانین انتقال و همچنین روشهای
کالیبراسیون آنهاست (رفیعی.)1311 ،
مدل  CA_Markovتاکنون در مطالعات مختلفی مورد
استفاده قرار گرفته است et al, 2006) (Wu .پایش و پیش
بینی کاربریهای منطقه پکن چین را طی یک بازه زمانی 16
ساله مورد مطالعه قرار دادند و از مدل زنجیره مارکوف و
رگرسیون برای پیش بینی استفاده کردندHaibo et al., ) .
 (2011از سنجش از دور و مدل زنجیره مارکوف به منظور
پایش و مدلسازی تغییرات کاربری شهر  Tai'anچین استفاده
کردند )Guan et al., 2011) .به منظور مدلسازی رشد شهری
 Sagaدر ژاپن از مدل ترکیبی زنجیره مارکوف و سلولهای
خودکار بهره بردهاند و این مدل ترکیبی را ابزاری مناسب در
این راستا معرفی نمودند.
) )Xin et al., 2012از ترکیب بهینهسازی کلنی مورچگان(،)11
زنجیره مارکوف و سلولهای خودکار در مدلسازی زمانی-
مکانی تغییرات کاربری شهر پکن استفاده کردند و این مدل را
از نظر محاسبه کمیت و توزیع تغییرات کاربری مطلوب ارزیابی
نمودند.
) ،)Wang et al., 2012در منطقه  Changpingچین نتایج
شبیهسازی تغییرات کاربری با استفاده از مدل ترکیبی سلولهای
خودکار و زنجیره مارکوف را مورد ارزیابی قرار دادند و بدینمنظور
از اندازه سلولهای مختلف استفاده کردند .در ایران (ضیائیان و
همکاران )1311 ،از سنجش از دور ،سامانه اطالعات جغرافیایی و
مدل سلولهای خودکار به منظور شبیه سازی تغییرات مناطق
شهری شهرکرد استفاده کردند و کاربردی بودن مدل برای اجرا
در سایر شهرها را اثبات نمودند( .فالحتکار و همکاران)1311 ،
بررسی توانایی مدل  CA_Markovدر پیشبینی نقشه پوشش

شهر اصفهان اقدام نمودند و نتیجه گرفتند در صورت ثابت ماندن
روند تغییرات نتیجه صحت پیشبینی مدل کمتر از  30درصد
خواهد بود( .احدنژاد و همکاران )1330،با استفاده از تصاویر
ماهوارهای و مدل سلولهای خودکار و زنجیره مارکوف به
ارزیابی و پیشبینی تغییرات گسترش شهر اردبیل از سال 1313
تا  1000پرداختند.
شهرستان رشت در چند دهه اخیر ،افزایش چشمگیری در جمعیت
شهری خود تجربه کرده است به طوری که نسبت جمعیت
شهری این شهرستان از  63/02درصد در سال 1316به 31
درصد در سال  1330رسیده است (مرکز آمار ایران )1330 ،و
مساحت مناطق انسانساخت افزایش قابل توجهی یافته است .از
این رو ،هدف اصلی تحقیق حاضر ،آشکارسازی تغییرات کاربری
و پوشش زمین در این منطقه طی سالهای  1311تا 1330و
ارایه جنبههای مهم این تغییرات و همچنین پیشبینی تغییرات
کاربری و پوشش منطقه تا سال  1002با استفاده از مدل ترکیبی
 CA_Markovبر اساس بررسی اولیه در مورد قابلیت این مدل
در منطقه مورد تحقیق میباشد.
مواد و روشها
منطقه مورد مطالعه
منطقه مورد مطالعه محدوده سیاسی اداری شهرستان رشت در
استان گیالن با مساحت  1216کیلومتر مربع است و در شکل
( ،)1نمایش داده شده است .جمعیت این شهرستان در
سال 311006 ،1330نفر که  31درصد آن در مناطق شهری
ساکن بوده است (مرکز آمار ایران .)1330 ،متوسط بارندگی
ساالنه حدود  1600میلیمتر ،متوسط دمای ساالنه  16/1درجه
سانتیگراد و میانگین ساالنه رطوبت نسبی هوا  11درصد
میباشد .این منطقه به جهت واقع شدن در جلگه مرکزی ،وسعت
زیاد و حاصلخیزی خاک ،یکی از مهمترین مناطق کشت برنج
کشور است .همچنین ،به علت مرکزیت سیاسی استان ،قرار
گرفتن بر سر مسیر تهران ،قزوین ،انزلی ،آستارا از یک سو و
مسیر اصلی گیالن به مازندران و شرق گیالن از سـوی دیگر ،از
رونق باالی اقتصـادی و گستـرش فعالیتهای صنعتی برخوردار
است (استانداری گیالن.)1331 ،
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شکل( :)1موقعیت جغرافیایی شهرستان رشت و ترکیب
باندی  321سنجنده TM

روش پژوهش
به منظور دستیابی به اهداف تحقیق نیاز به استفاده از سه دوره
نقشه کاربری و پوشش زمین وجود داشت که به دلیل عدم وجود
این نقشهها ،از سه فریم تصویر ماهوارهای بدون ابر گذر  111و
ردیف  30سنجنده  TMماهواره لندست مربوط به ماههای تیر و
مرداد سالهای  1331 ،1311و  1330استفاده شد .نقشههای
توپوگرافی با مقیاس  1:26000تهیه شده از عکسهای هوایی
سراسری سال  ،1333نقشه تقسیمات کشوری مربوط به سال
 ،1330استان گیالن نیز مورد استفاده قرار گرفتند .عالوه بر
دادههای یاد شده ،از اطالعات حاصل از بازدید میدانی و نقاط
برداشت شده بوسیله  GPSنیز به منظور کمک به فرایند تهیه
نقشههای کاربری و پوشش زمین استفاده شد .در این تحقیق ،از
نرمافزارهای  Idrisi Taiga, Arc view3.4, Arc GIS 9.3و
 Microsaft Excelمورد استفاده قرار گرفت.
به منظور ارزیابی تغییرات کاربری و پوشش زمین در بازه زمانی
 1311تا  ،1330از شیوه مقایسه پس از طبقهبندی نقشههای
کاربری و پوشش زمین در سه مقطع زمانی  1331 ،1311و
 1330استفاده شده است .همچنین ،بهمنظور پیشبینی کاربری و
پوشش زمین در سال  ،1002از مدل ترکیبی  CA_Markovو
بر اساس اعتبارسنجی نتایج پیشبینی آن در شهرستان رشت
استفاده شد .مراحل انجام کار که در شکل ( )2ذکر شدهاند در
ادامه به ترتیب توضیح داده خواهند شد.

تولید نقشههای کاربری و پوشش زمین
ابتدا ،کیفیت رادیومتری تصاویر بررسی و وضعیت هندسی آن با
نقشههای توپوگرافی کنترل شد .به دلیل انتخاب روش مقایسه
پس از طبقهبندی برای بررسی تغییرات و طبقهبندی تصاویر هر
تاریخ به طور مستقل ،از انجام تصحیح اتمسفری خودداری شد.
در کارهای اجرایی باید نوع تصویر ،طبقات کاربری و پوشش و
روش طبقهبندی به گونهای انتخاب شوند که اطمینان باالیی به
صحت نتایج آن داشت و بر اساس آن از انجام فرایند هزینه بر
صحتسنجی صرفنظر کرد تا بتوان براساس آنها تغییرات
گذشته کاربریها و پیشبینی تغییرات در آینده را تا حد ممکن به
درستی ارایه داد .در تحقیق حاضر ،بر اساس شناخت از منطقه،
طبقات کاربری موجود و تشابه بازتاب طیفی بعضی از پوششها،
روشهای خودکار تجزیه و تحلیل تصاویر ماهوارهای،
نمیتوانست نتایج دقیق و قابل قبولی ارایه نماید .در قیاس با
روش خودکار ،روش نظارت شده تلفیقی (رقومی -چشمی) نیاز
به دانش سنجش از دوری کمتری دارد و متکی بر شناخت مفسر
و استفاده از عوامل تفسیر ،نقشهها و اطالعات کمکی موجود و
کارهای میدانی میباشد و معموال نتایج بسیار نزدیک به واقعیت
و با دقت مناسب ارایه میکند (ریاحیبختیاری1333 ،؛
درویشصفت1330 ،؛ وفایی .)1331 ،از اینرو ،در تحقیق حاضر
از روش زمانبر و دقیقتر تفسیر تلفیقی استفاده شد .برای
بارزسازی تصاویر مورد استفاده ،ترکیبهای رنگی مناسبی که به
نحو بارزی نشاندهنده پدیدههای منطقه میباشند از جمله
ترکیبهای باندی  362 ،603 ،032 ،321ساخته و بهبود
کنتراست شدند .پس از بررسی چشمی تصویر به علت قابل
تشخیص نبودن برخی از پدیدهها روی تصویر ،عملیات بازدید
میدانی از منطقه طراحی و اجرا شد .بدین منظور ،منطقه
مطالعاتی بر روی نقشه به پالتهای چندگانه تقسیم شد و پس
از تعیین مناطق غیرقابل تفسیر در هر پالت ،بازدید میدانی از
آنها به عمل آمد و با استفاده از سامانه موقعیتیاب جهانی،
عکسبرداری از منطقه و تهیه کروکی پدیدهها ،اطالعات تکمیلی
جمعآوری شد .سپس ،با استفاده از مجموعه اطالعات در
دسترس و تفسیر تلفیقی تصویر ماهوارهای سال  ،1330نقشه
کاربری و پوشش سال  1330در مقیاس  1:26000و حداقل واحد
نقشه( 0/1126 )13هکتار طبقهبندی شد .در مرحله بعد ،با رعایت
مقیاس و استفاده از اطالعات جانبی ،تفسیر چشمی بر روی
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ترکیبات رنگی و تصویر ماهوارهای سال  1331و اصالح نقشه
کاربری و پوشش سال  ،1330نقشه کاربری سال  1331تهیه
شد .سپس ،با تفسیر تلفیقی تصویر ماهوارهای سال  1311و
اصالح نقشه کاربری سال  ،1331نقشه کاربری سال  1311تهیه
شد .در پایان ،به منظور کنترل اشتباهات احتمالی تفسیر چشمی،
نقشه سالهای مختلف باهم مقایسه و نقشههای نهایی وکتوری

کاربری و پوشش منطقه تهیه شدند .بر اساس وضعیت منطقه و
سطح اول روش طبقهبندی )1 (Anderson et al., 1976
طبقه کاربری و پوشش شامل ،انسانساخت ،کشاورزی ،جنگل،
آب ،بایر و تاالب نقشهسازی شد.

شکل ( :)2چارچوب مفهومی پایش و پیش بینی تغییرات کاربری و پوشش زمین

ارزیابی تغییرات گذشته سرزمین
پایش انواع تغییرات کاربری و پوشش ،طی سالهای  1311تا
 ،1330با استفاده از شیوه مقایسه پس از طبقهبندی انجام شد.
بدینمنظور ،نقشههای وکتوری کاربری زمین با اندازه سلول 30
متری به ساختار سلولی تبدیل شدند .برای پایش تغییرات از
برنامه مدلساز تغییر زمین( )11نرمافزار  Idrisi Taigaاستفاده شد
و کمیت ،نرخ و روند انواع تغییرات کاربری و پوشش زمین در سه
بازه زمانی (1311تا 1331 ( ،)1331تا  )1330و ( 1311تا )1330
محاسبه شد.

اجرای مدل و پیشبینی کاربری و پوشش زمین
استفاده از مدل  CA_Markovبرای پیشبینی نقشه کاربری
سال  1002نیازمند بررسی اولیه قابلیت مدل در پیشبینی
تغییرات منطقه است .با استفاده از تحلیل زنجیره مارکوف و
نقشههای کاربری و پوشش زمین سالهای  1311و ،1331
ماتریس احتماالت انتقال وضعیت و ماتریس مساحتهای انتقال
یافته این بازه زمانی  12ساله محاسبه شدند .سپس ،با استفاده از
مدل سلولهای خودکار و نتایج تحلیل مارکوف در بازه زمانی
اول ،نقشه کاربری و پوشش زمین سال 1330پیشبینی شد .این
نقشه پیشبینی شده با نقشه کاربریهای همان سال که از
طریق تفسیر تصاویر ماهوارهای بهدست آمده بود ،مورد ارزیابی
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برای کل منطقه و ضریب کاپا هر یک از طبقات کاربری مورد
محاسبه قرار گرفت.

صحت قرار گرفت و مدل اعتبارسنجی شد .پس از اعتبارسنجی
مدل ،نقشه کاربری و پوشش زمین در سال  1002با استفاده از
نقشه سالهای  1331و  1330پیشبینی شد.

یافتهها
اعتبارسنجی مدل
به منظور بررسی میزان توانایی مدل در پیشبینی نقشه کاربری و
پوشش زمین سال ،1330عالوه بر مقایسه چشمی از روش آماری
ماتریس خطا استفاده شد .در این روش ،نقشه کاربری و پوشش
زمین تهیه شده از روش تفسیر تصویر ماهوارهای در سال 1330
به عنوان نقشه مرجع در نظر گرفته شد .از مقایسه دو نقشه،
ماتریس خطا تشکیل شد و آمارههای صحت کلی و ضریب کاپا

نقشههای کاربری /پوشش
نقشههای کاربری و پوشش زمین در سالهای  1331 ،1311و
 1330که با استفاده از تفسیر تلفیقی تهیه شدند ،در شکل ()3
نمایش داده شدهاند .همچنین ،مساحت انواع کاربری و پوشش
زمین در سالهای مختلف در جدول ( )1ارایه شده است.

شکل( :)3نقشههای کاربری و پوشش شهرستان رشت در سالهای 1331، 1331 ،1311

جدول ( :)1مساحت انواع کاربری و پوشش زمین در سالهای  1331 ،1331 ،1311و  1012در شهرستان رشت
کاربری/

سال 1331

سال 1311

سال 1331

سال 1012

پوشش

هکتار

درصد

هکتار

درصد

هکتار

درصد

هکتار

درصد

انسانساخت

3013/6

3/01

12302/13

10/11

20361/23

13/23

32632/13

23/01

کشاورزی

12333/30

13/33

11010/31

31/03

33032/13

13/32

11300/0

60/11

جنگل

16030/1

12/32

10020/11

11/16

13302/33

11/3

11230/30

3/21

آب

2333/3

2/3

3030/03

2/16

6111/06

0/20

1333/1

6/3

بایر

3630/66

3/13

2121/11

2/33

3332/33

2/30

2132

2/31

تاالب

2061/20

2/01

1120/01

1/33

1031/13

1/13

131/60

0/33
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افزایش ،بیشترین میزان تغییر را داشته است .همچنین ،مناطق
انسانساخت در این دوره  33/33درصد نسبت به سال 1331
افزایش سطح داشته است و به موازات آن  3/61درصد از
زمینهای کشاورزی شهرستان به مناطق انسانساخت و
استخرهای پرورش آبزیان تغییر یافتهاند .در مجموع ،از سال
 1311تا  1330مناطق انسانساخت و پهنههای آبی که بیشتر
استخرهای آبزیپروری بودند ،به ترتیب  61/33درصد و 23/23
درصد افزایش سطح داشتهاند که این افزایش ،منجر به کاهش
سطح  1/12درصد از زمینهای کشاورزی 10 ،درصد از پوشش
جنگلی منطقه 33/12 ،درصد از زمینهای بایر و  31/13درصد از
مناطق تاالبی منطقه شده است.

آشکارسازی تغییرات
نتایج آشکارسازی تغییرات گذشته منطقه مورد مطالعه در
بازههای زمانی ( 1311تا  1331( ،)1331تا  )1330و ( 1311تا
 1330در جدول ( ،)2درج شده است .در بازه زمانی  1311تا
 ،1331زمینهای بایر با  61/13درصد کاهش ،بیشترین میزان
تغییر را داشته است و بیشتر به زمینهای کشاورزی و مناطق
انسانساخت تبدیل شدهاند .مناطق انسانساخت نیز در پایان این
دوره  12ساله ،با نرخ افزایش سالیانه  323/01هکتار ،در مجموع
 30/62درصد نسبت سال  1311افزایش سطح داشته است.
پوشش جنگلی منطقه در این دوره با نرخ کاهش سالیانه
 -33/01هکتار ،به میزان  1/11درصد کاهش سطح داشته است.
در دوره زمانی  1331تا  ،1330پوشش آب با  60/23درصد

جدول ( :)2میزان و نرخ تغییرات کاربری و پوشش شهرستان رشت در دورههای زمانی مختلف
تغییرات کاربری /پوشش
1331 -1311

1331 -1311

1331 -1331

کاربری/

میزان تغییرات

نرخ

میزان تغییرات

نرخ

میزان تغییرات

نرخ

پوشش

کاربری

تغییرات

کاربری

تغییرات

کاربری

تغییرات

سالیانه

سالیانه

سالیانه

انسانساخت

هکتار
+3133

درصد
+30/62

هکتار
+323/01

هکتار
+3131

درصد
+33/33

هکتار
+101/33

هکتار
+11630

درصد
+61/33

هکتار
+012/26

کشاورزی
جنگل
آب
بایر
تاالب

+2001
-363
+300
-6213
-311

+2/13
-1/11
+11/31
-61/13
-30/03

+200/01
-33/01
+61/11
-033/01
-13/01

-1026
-100
+1231
+323
-230

-3/61
-0/13
+60/23
+1/31
-12/33

-302/01
-60/33
+103/11
+23/01
-13/6

-1020
-1663
+1302
-0300
-336

-1/12
-10
+23/23
-33/12
-31/13

-261
-10/13
+10/31
-206/13
-01/06

پیشبینی کاربری و پوشش
نتایج مقایسه مساحت کاربریهای واقعی و پیشبینی شده سال
 1330در جدول ( ،)3ذکر شده است .نقشههای پیشبینی شده
سالهای  1330و  1002در شکل ( )0نمایش داده شدهاند.
همچنین ،تغییرات خالص پیشبینی شده کاربری و پوشش در
بازه  1330تا  1002در شکل ( )6نمایش داده شدهاند .مقایسه
مساحت نقشه پیشبینی شده کاربری و پوشش زمین با مساحت
کاربری و پوشش در سالهای 1331 ،1311و  1330بیانگر این
است که طی سالهای  1311تا  1002افزایش چشمگیری در

سطوح انسانساخت و پوشش آبی منطقه ایجاد شده است.
همچنین ،نتایج بیانگر روند کاهشی پوشش جنگلی ،تاالب ،بایر
و کاربری کشاورزی در طی این بازه زمانی بوده است .نتایج
پیشبینی تغییرات خالص کاربریها در  12سال آینده نشان
میدهد که در صورت ادامه روند کنونی تغییرات در منطقه تا
سال  ،1002مساحت مناطق انسانساخت و پهنههای آبی به
ترتیب  12601و  2112هکتار افزایش خواهند یافت و کاربری
کشاورزی و پوششهای جنگل ،تاالب و زمینهای بایر به ترتیب
 163 ،2001 ،11033و  112هکتار کاهش سطح خواهند داشت .
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جدول ( :)3مقایسه مساحت کاربری و پوشش واقعی و پیشبینی شده
در سال ( 1331بر حسب هکتار)
کاربری /پوشش
انسانساخت
کشاورزی
جنگل
آب
بایر
تاالب

مساحت واقعی
20361/23
33032/13
13302/33
6111/06
3332/33
1031/13

مساحت پیشبینی شده
11320/33
31661/63
13100/01
3106
3013
1313/26

شکل( :)0نقشههای کاربری و پوشش شهرستان رشت
در سالهای  1331و 1012

شکل ( :)5نمودار تغییرات خالص پیشبینی شده در
بازه  1331زمانی تا ( 1012به هکتار)

پیشبینی تغییرات کاربری و پوشش زمین در شهرستان رشت با استفاده از ....

اعتبارسنجی مدل
آمارههای حاصل از ماتریس خطای مقایسه نقشههای واقعی و
پیشبینی شده سال  1330شامل صحت کلی ،ضریب کاپای کل و
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ضریب کاپا طبقات مختلف کاربری و پوشش زمین در منطقه مورد
مطالعه در جدول ( ،)0درج شده است.

جدول ( :)0آمارههای حاصل از ماتریس خطا نقشههای واقعی و پیشبینی شده سال1331
صحت کلی (درصد)
30/30

ضریب کاپا
0/3

ضریب کاپا برای طبقات کاربری و پوشش
انسانساخت
0/13

بحث و نتیجهگیری
بررسی تغییرات روی داده در منطقه نشان میدهد که کم بودن
شیب زمینهای کشاورزی و همچنین مجاورت و دسترسی مناطق
انسانساخت به این زمینهای مرغوب ،منجر به رقابت مناطق
انسانساخت با این کاربری و تخریب آن طی زمان شده است.
کاهش سطح پوشش جنگلی ،عمدتا در ناحیه جنوبی شهر رشت ،به
علت رشد مناطق انسانساخت و توسعه شهرک صنعتی رشت در
مرز جنگل اتفاق افتاده است که لزوم تعیین حریم جنگل و مدیریت
سازمانهای مسوول به منظور جلوگیری از تخریب این جنگلها را
مطرح میسازد .تغییراتی نیز در سطح پوشش لکههای جنگلی
شهری در طی زمان روی داده است که بیشتر به دلیل پویایی شهر،
از سطح آنها کاسته شده است .افزایش تعداد و سطح استخرهای
پرورش آبزیان که نشان از افزایش شدید توجه به اقتصاد
آبزیپروری در کنار سایر فعالیتها دارد ،موجب کاهش سطح
کاربری کشاورزی و پوشش بایر در منطقه شده است .شدت این
روند در دوره دوم حدود چهار برابر بیشتر از دوره اول بوده است که
احتماال به علت سیاست تقویت صنعت آبزیپروری و افزایش
تسهیالت این فعالیت در دوره اخیر در منطقه بوده است .سطح
وسیعی از پوشش بایر منطقه ( -33/12درصد) طی  20سال گذشته
به کاربریهای انسانساخت و کشاورزی تبدیل شدهاند که به علت
شیب مناسب و دسترسی آسان به آنها بوده است.
صحتسنجی نتایج حاصل از مدل  CA_Markovبا استفاده ار
روش ماتریس خطا ،نشان داد پیشبینی مدل از صحت کلی و
شاخص کاپای باالیی برخوردار بوده است .اگرچه هر دو معیار
صحت کلی را ارایه میکنند ،آماره ضریب کاپا عالوه بر

کشاورزی
0/3

جنگل
0/33

آب
0/30

بایر
0/11

تاالب
0/33

پیکسلهایی که درست پیش بینی شده است ،پیکسلهایی که
نادرست پیشبینی شده است را نیز دخالت میدهد .از این رو معیار
دقیقتری برای بررسی صحت پیشبینی میباشد (مخدوم و
همکاران .)1311 ،بررسی و مقایسه چشمی نتایج مدل با نقشه
مرجع نیز نشان داد اگرچه مدل در برخی از جاها مناطق کشاورزی
را به اشتباه به مناطق بایر اختصاص داده است و نیز در پیشبینی
پهنههای آبی اشتباهاتی داشته است ولی در مجموع عملکرد قابل
قبولی داشته است (علیمحمدی و همکاران1311 ،؛ Baker,
 .)1989از آنجایی که این مدل بر اساس ماتریس تبدیل کاربری
دوره زمانی اول ( 1311تا  ،)1331نقشه کاربری و پوشش سال
 1330را پیشبینی نمود ،به علت یکسان نبودن روند تغییرات
کاربری در دوره اول و دوم ،که ناشی از تفاوت در میزان تاثیر
فاکتورهای اقتصادی و اجتماعی بر تغییرات کاربریهاست ،منطقی
به نظر میرسد که تغییرات پیشبینی شده توسط مدل تا حدودی با
واقعیت متفاوت باشد ( فالحتکار و همکاران.)1311 ،
یکی از ضعفهای مدل  ،CA_Markovعدم دخالت عوامل
فیزیکی و اقتصادی -اجتماعی موثر بر تغییرات کاربری ،با وجود
پویا بودن عوامل و فرایند تغییرات کاربری طی زمان است (وفایی،
 .)1331عوامل سیاسی ،اقتصادی و اجتماعی مانند :سیاستهای
جمعیتی ،سیاستهای توسعه مناطق ،جذابیتهای اقتصادی
کاربریها و تغییرات جمعیتی متغیرهای زمانی هستند که به ویژه
در کشور در حال توسعهای مانند :ایران قابل پیشبینی برای دوره
بلند مدت نیستند .از اینرو ،به علت در نظر نگرفتن تغییرات این
عوامل در پیشبینی تغییرات کاربری و پوشش در مدل مذکور،
ممکن است نتایج آن در بلند مدت قابل اتکا نباشد ولی با توجه به
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این که اغلب هدف پیشبینی تغییرات کاربری ،ارزیابی پیامدهای
سناریویهای مختلف به ویژه ادامه روند موجود است؛ نتایج این
پیشبینی به رغم اختالف نسبت به آنچه در آینده اتفاق خواهد
افتاد ،میتواند هشداری برای وضعیت کاربریها در آینده باشد
(علیمحمدی و همکاران .)1311 ،از اینرو پیشنهاد میشود با
دخالت دادن عوامل موثر در تغییرات کاربریها تا حدودی این نقطه
ضعف مدل را جبران نموده و قابلیت اطمینان از نتایج مدل افزایش
یابد.
نتایج پیشبینی کاربری و پوشش زمین گویای این نکته است که
اگر شرایط و روند حاکم بر تغییرات سرزمین در طی  20سال
گذشته ،در  12سال آینده نیز برقرار باشد ،مساحت مناطق
انسانساخت 31 ،درصد نسبت به وضعیت کنونی افزایش خواهد
یافت که این روند افزایشی ،میتواند منجر به تخریب حدود 16
درصد از زمینهای کشاورزی و  2درصد از پوشش جنگلی منطقه
شود .ادامه این روند رقابتی و گسترش کنترل نشده مناطق
انسانساخت به علت نیاز به زمین و فضای زیاد ،میتواند منجر به
کاهش زمینهای مرغوب ،تکهتکه شدگی آنها ،کاهش تولید
محصوالت کشاورزی و ذخایر غذایی ،تغییر الگو ،ساختار و عملکرد
اکوسیستمهای نیمهطبیعی و طبیعی شود ( Grimm et al.,
 .)2000از این رو به نظر میرسد ،بهتر است سیاستهای توسعه
عمودی شهری و متراکم سازی به ویژه در شهر رشت مورد توجه
قرار گیرد تا از ادامه این روند جلوگیری شود (احدنژاد و همکاران،
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 .)1330همچنین ،پیشنهاد میشود کاربریهای منطقه براساس
آمایش سرزمین برنامهریزی شوند تا از طریق مکانیابی اصولی
آنها تضاد و رقابت بین کابریها به خصوص کاربریهای
انسانساخت با سایر کاربری و پوششها کاهش یافته و با وجود
حفظ زمینهای کشاورزی و حفاظت از عرصههای طبیعی ،مناطق
انسانساخت مورد نیاز جمعیت نیز توسعه یابند.
یادداشتها
Urban Sprawl
Fragmentation
Isolation
Image Differencing
Principal Component Analysis
Post Classification Comparison
Artificial Neural Networks
Agents Based Models
Spatial-Statistical Models
Fractal Based Models
Cellular Automata Model
Transition Probability Matrix
Transition Areas Matrix
Conditional Probability Images
CA_Markov
Ant Colony
Map Unit
Land Change Modeler
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