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پيشبيني تغييرات کاربري اراضي با استفاده از مدل LCM

سامره فالحتکار ،1سيد محسن حسيني* ،2عبدالرسول سلمان ماهيني ،3شمس اله

ايوبي4

 1استاديار ،دکترای محیط زيست ،گروه محیط زيست ،دانشکده منابع طبیعي ،دانشگاه تربیت مدرس
 2استاد ،دکترای جنگلداری ،گروه جنگلداری ،دانشکده منابع طبیعي ،دانشگاه تربیت مدرس
 3دانشیار گروه محیط زيست ،دانشکده منابع طبیعي ،دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعي
 4دانشیار گروه خاکشناسي ،دانشکده کشاورزی ،دانشگاه صنعتي اصفهان
(تاريخ دريافت1333/50/22 :؛ تاريخ تصويب)1330/50/10 :

چکيده
رشد جمعیت منجر به گسترش شهرها ،مناطق صنعتي ،زمینهای کشاورزی و تغییر کاربری اراضي شده است .تحقیق حاضر با هدف
مدلسازی و پیشبیني تغییرات کاربری /پوشش اراضي با استفاده از مدل  LCMبر مبنای سه سناريوی مديريتي به نامهای سناريوی
تداوم ،سناريوی کشاورزی -حفاظتي و سناريوی تغییرات محدوديت در منطقه ديلمان استان گیالن انجام پذيرفت .مدل  LCMاز مدل
زنجیره مارکوف ،شبکه عصبي چند اليه پرسپترون و  MOLAبرای ساخت زيرمدلهای انتقال ،تهیه نقشه احتمال انتقال و در نهايت،
پیشبیني تغییرات کاربری اراضي استفاده ميکند .برای اعتبار سنجي مدل از ضرايب کاپای استاندارد ،کاپای کمیت ،کاپای موقعیت و نسبت
 Hitsبه کل پیکسلهای تغییر يافته استفاده شد .ضرايب مذکور به ترتیب  5/22 ،5/93و 5/20و نسبت  Hitsبه کل پیکسلها نیز 22
درصد محاسبه شد .نتايج مدلسازی بر مبنای سناريوی تداوم به ترتیب نشاندهنده  3درصد و  23/4درصد کاهش در مساحت اراضي
جنگلي و مرتعي در  45سال آينده است .همچنین ،نتايج نشان داد که مديريت منطقه بر مبنای سناريوی تغییرات -محدوديت ميتواند منجر
به حفظ بیشتر اکوسیستمهای طبیعي شود و از تبديل آن به زمینهای کشاورزی جلوگیری نمايد.

کليد واژهها ،LCM :مدلسازی ،تغییر کاربری /پوشش اراضي ،مديريت ،ديلمان
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سرآغاز
تاريخ بشر حاکي از آثار مخرب رشد روز افزون جمعیت و به تبع
آن رشد بيسابقه شهرها ،صنعتي شدن ،گسترش زمینهای
کشاورزی و تغییر کاربری اراضي است .تغییر کاربری اراضي به
نوبه خود منجر به تخريب خاک و افزايش فرسايش آن ميشود
) .(Hashimoto et al., 2002امروزه ،تغییر کاربری/پوشش
اراضي از جنبه تغییرات محیطزيستي جهان دارای اهمیت است و
مورد توجه دانشمندان و تصمیمگیران قرار گرفته است )Mas et
 .(al., 2014تغییر کاربری/پوشش اراضي بر میزان تقاضای
زمین جهت فعالیتهای کشاورزی ،جنگلداری ،مناطق
مسکوني -صنعتي ،مناطق گردشگری و تنوع چشمانداز و مناطق
طبیعي تأثیرگذار است .تغییرات کاربری /پوشش اراضي و تخريب
جنگل و خاکبر انتشار گازهای گلخانهای اثر معنيداری ميگذارد
) (Upadhyay et al., 2006که منجر به افزايش اين گازها در
مقیاس جهاني ،منطقهای ،ملي و محلي ميشود.
به منظور مديريت بهتر اکوسیستمهای طبیعي و انسانساخت و
برنامهريزی بلندمدت ،نیاز به مدلسازی تغییرات کاربری/پوشش
اراضي و پیشبیني اين تغییرات در آينده است .در دو دهه
گذشته ،رنج وسیعي از مدلهای تغییرکاربری/پوشش اراضي به
منظور کمک در مديريت اراضي و درک بهتر و ارزيابي و بررسي
نقش اين تغییرات در کارکرد سیستم زمین ،توسعه يافته
است) .(Mas et al., 2014مدلهای مختلف کاربری اراضي
مانند Land Change ،DIANAMIC ،CLUE ،GEOMOD
) Modeler (LCMو CA-Markovطراحي شده و توسط
محققان برای پیشبیني تغییرات کاربری اراضي در مطالعات
متعددی به کار گرفته شده است).(Mas et al., 2014
مطالعات زيادی در زمینه مدلسازی تغییرات کاربری اراضي
انجام پذيرفته که ميتوان به مطالعات فالحتکار و همکاران
( )2511و غالمعليفرد و همکاران ( )1331در داخل کشور و
مطالعات سانگ و همکاران ،گوان و همکاران ،لي و چانگ و
مطالعه سمت و همکاران اشاره نمود ( ;Sang et al., 2011
Guan et al., 2011; Lee & Chang, 2011; Samat et al.,
 .)2011در اکثر اين مطالعات ،مدل  CA-Markovبرای

پیشبیني تغییرات به کار گرفته شده است .غالمعليفرد و
همکاران ( )1331از مدل  LCMبرای مدلسازی تغییرات
کاربری اراضي در سواحل مازندران استفاده نمودند .آنها خطای
کل در مدلسازی برای سال  1335را  12/24درصد به دست
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آوردند که نشاندهنده انطباق زياد تصوير پیشبیني شده مدل با
تصوير واقعیت زمیني و قابل قبول بودن مدل است .نتايج
مدلسازی برای سال  1330نشان داد که مساحت کاربری جنگل
و اراضي باز در اين سال نسبت به سال  1335کاهش و کاربری
کشاورزی و مسکوني افزايش خواهند يافت.
جنگلهای هیرکاني يکي از مهمترين اکوسیتمهای جهان است
که مساحتي حدود  1/3میلیون هکتار از اراضي جنوبي درياچه
خزر را به خود اختصاص داده است ).(MarviMohajer, 2004
متأسفانه در سالهای اخیر اين اکوسیستم ارزشمند با خطر قطعه
قطعه شدن و تبديل به کاربریهای ديگر مواجه بوده است
) (Shataee & Mohammadi, 2010که اين امر ،ميتوان
منجر به فرسايش خاک و تغییر ويژگيهای خاک در اين
اکوسیستم ارزشمند شود .منطقه ديلمان نماينده کوچکي از
اکوسیستمهای مرتفع جنگلهای هیرکاني است و از جنبه بوم
شناسي ،طبیعتگردی و کشاورزی در استان گیالن دارای اهمیت
است و متاسفانه از اين تغییر کاربری اراضي مصون نمانده است.
بنابراين ،تحقیق حاضر در اين منطقه با هدف مدلسازی و
پیشبیني تغییرات رویداده در  45سال آينده با استفاده از مدل
 LCMبر مبنای سه سناريوی مديريتي انجام پذيرفت .سناريوی
اول ،سناريوی تداوم نام دارد و بیان ميکند که روند تغییرات
کاربری اراضي مشابه سالهای گذشته ،بدون هیچگونه
محدوديتي انجام ميپذيرد .سناريوی دوم ،سناريوی کشاورزی-
حفاظتي نامیده ميشود و بر اساس آن از تغییر اراضي کشاورزی
به مناطق مسکوني (ساخت ويال) ممانعت به عمل ميآيد .در
نهايت ،سناريوی تغییرات-محدوديت ،سناريوی سوم اين تحقیق
است و بیان ميکند که تغییرات کاربری اراضي در منطقه روی
ميدهد .اما برای اين تغییرات در مناطقي با شیب باالی 10
درصد ،تراکم پوشش گیاهي باالی  05درصد محدوديت اعمال
خواهد شد.
مواد و روشها
منطقه مورد مطالعه
منطقه ديلمان ،بخش کوچکي از حوضه آبخیز سفیدرود است که
بین طول جغرافیايي  43 43و  43 09شرقي و عرض جغرافیايي
 39 55و  30 05شمالي واقع شده است شکل ( .)1مساحت کل
اين منطقه بیش از  15555هکتار است و دارای کاربری و
پوششهای متنوعي مانند مناطق جنگلي ،اراضي کشت شده،

پیشبیني تغییرات کاربری اراضي با استفاده از مدل LCM

مراتع و مناطق مسکوني و صخراه ای مي باشد .متوسط بارندگي
در منطقه  1193میلي متر است (درگاهي دهدار و همکاران،
 .)1329حداقل ارتفاع منطقه مورد مطالعه  055متر و حداکثر آن
 2155متر است که در حرکت از ارتفاعات پايین به باال از پوشش
جنگلي کاسته شده و بر اراضي کشاورزی افزوده ميشود.

شکل ( :)1محدوده منطقه مورد مطالعه

روش پژوهش
دادههاي مورد استفاده
تصويرهای ماهواره لندست برای سال  2555 ،1320و  2515به
ترتیب مربوط به سنجنده  ETM+،TMو  TMمورد استفاده قرار
گرفت .تصاوير پس از تصحیح هندسي برای تهیه نقشه کاربری/
پوشش اراضي مورد پردازش قرار گرفتند و تغییرات کاربری/
پوشش اراضي در يک دوره  20ساله مورد پايش قرار گرفت.
تهيه نقشه کاربري /پوشش اراضي و آشکارسازي
تغييرات
از روش طبقهبندی هیبريد که تلفیقي از روش طبقهبندی نظارت
شده و نظارت نشده است ،برای تهیه نقشه کاربری اراضي منطقه
مورد مطالعه استفاده شد .در نهايت نقشه کاربری/پوشش اراضي
در شش طبقه که عبارت از اراضي جنگلي ،مراتع ،اراضي
کشاورزی ،مناطق مسکوني ،مناطق صخرهای و جاده ميباشد،
تهیه شد .از نقاط کنترل زمیني و محاسبه ماتريس خطا برای
برآورد صحت نقشههای کاربری/پوشش اراضي استفاده شد .به
منظور آشکارسازی تغییرات روی داده در منطقه ،از روش مقايسه
پس از طبقهبندی استفـاده شد .قابل ذکـر است که اين بخش از
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کار ،در مدل  LCMنیز قابل اجرا ميباشد.
مدلسازي تغييرات کاربري اراضي
از مــدلســازتغییر اراضـي ) (LCMبــرای مــدلســازی تغییــرات
کاربری اراضي در سال  2505استفاده شـد .مـدل مـذکور بـرای
تحقیق حاضر مناسـب تشـخید داده شـد .زيـرا ،فراينـد تغییـر
کاربری اراضي به ويژه گسترش مناطق مسکوني و تبديل اراضي
طبیعي به اراضي کشاورزی بسـیار پیچیـده و نیازمنـد متغیرهـای
متعدد است .ايـن مـدل ،بـا تلفیـق توانـاييهـای مـدل زنجیـره
مارکوف ،روش شبکه عصبي چند اليـه پرسـپترون ))1((MLPبـا
آموزش پس انتشار خطـا ،رگرسـیون لجسـتیک و  )2(MOLAاز
کــارايي خــوبي در شــبیهســازی فراينــدهای پیچیــده بروي ـوردار
است) (Estman, 2009; Mas et al., 2014مدل  LCMيـک
روش يکپارچه بوده و قادر به شبیهسازی تغییرات چندين کاربری
به طور همزمان ميباشد).(Estman, 2009
در  LCMابتدا ماتريس احتمال و مساحت تغییرات با استفاده از
مدل زنجیرهی مارکوف تهیه ميشود .اين ماتريس ،نشاندهنده
احتمال تغییر يک کاربری مشخد به ساير کاربریها در دورهی
زماني مورد مطالعه است .سپس ،بر مبنای تغییرات عمده
رویداده در منطقه مورد مطالعه 4 ،زير مدل انتقال تغییر کاربری
اراضي مشخد شد که عبارت بودند از  .1زير مدل تبديل اراضي
جنگل به مرتع .2 ،زير مدل تبديل مرتع به اراضي کشاورزی.3 ،
زير مدل تبديل مرتع به مناطق مسکوني و  .4زير مدل تبديل
اراضي کشاورزی به مناطق مسکوني .برای ساخت هر يک از زير
مدلهای مذکور ،از متغیرهای توصیفي مختلف استفاده شد که
با استفاده از روش  MLPمدلسازی شده و در نهايت به تولید
نقشههای احتمال انتقال تغییر( )3هر کاربری انجامید .متغیرهای
توصیفي به کار رفته در اين مدلسازی عبارتند از شیب ،جهت،
ارتفاع ،فاصله از مناطق مسکوني ،فاصله از جاده ،فاصله از مرز
اراضي کشاورزی ،فاصله از مرز اراضي جنگلي ،فاصله از مرز
اراضي مرتعي و شاخد اختالف گیاهي نرمال ميباشند.
نتیجه نهايي از ساخت اين زير مدلها ،تولید نقشه احتمال تغییر
برای تمامي کاربریهای موجود در منطقهی مورد مطالعه است.
در نهايت ،نقشههای احتمال تغییر بر مبنای متغیرهای محیطي
برای هر زير مدل تهیه و نقشه پیشبیني تغییرات برای سال
 2505با استفاده از اختصاص اراضي به روش  MOLAبر مبنای
 3سناريوی مديريتي تعريف شده تولید شد.
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اعتبارسنجي نقشه مدلسازي شده
برای اعتبارسنجي توان مدل  LCMجهت تولید نقشهی کاربری
اراضي سال  ،2505ابتدا از نقشههای سال  1320و  2555برای
پیشبیني نقشه سال  2515استفاده شد .برای انجام اين
پیشبیني ،ماتريس احتمال تغییرات و ماتريس مساحتهای
احتمالي تغییرات تهیه و بر مبنای زير مدلهای تعريف شده
ونقشههای احتمال انتقال تغییرات ،نقشه کاربری اراضي سال
 2515تهیه شد .سپس ،نقشه پیشبیني شده توسط مدل (نقشه
مقايسه) با نقشه کاربری اراضي تهیه شده به روش هیبريد (نقشه
مرجع) از طريق ماژول  Validationدر مدل  LCMمورد
مقايسه قرار گرفت و با محاسبه ضريب کاپای استاندارد ،ضريب
کاپای موقعیت ،ضريب کاپای کمیت و محاسبه خطای ،Hits
 False Alarmو  Missesوضعیت صحت برای موقعیت و
کمیت پیکسلهای هر طبقه به دست آمد.

يافتهها
نقشه کاربري/پوشش اراضي
شکل ( )2نشاندهنده مساحت طبقات کاربری اراضي در منطقه
ديلمان برای سالهای مورد مطالعه ميباشد .نتايج مربوط به
برآورد صحت نقشهها در جدول ( ،)1موجود است که نشاندهنده
صحت قابل قبول برای نقشههای تهیه شده ميباشد.
جدول ( :)1جدول ارزيابي صحت نقشههاي توليد شده

صحت کلي
ضريب کاپا

نقشه سال

نقشه سال

نقشه سال

1891
 35درصد
5/35

2222
 34درصد
5/32

2212
 33درصد
5/31

شکل ( :)2مساحت طبقات مختلف کاربري اراضي براي سالهاي مورد مطالعه (بر حسب هکتار)

آشکارسازي تغييرات کاربري اراضي
تغييرات کاربري اراضي بين سالهاي  1891تا
2222
از بیشترين تغییرات کاربری اراضي بین اين سالها ،ميتوان به
کاهش  15درصدی جنگل و تبديل آن به اراضي مرتعي اشاره
نمود .بیشتر اين نوع تغییرات در مرز مشترک بین پوشش جنگل
و اراضي مرتعي وجود دارد .از جمله دلیل اين نوع تغییر ميتوان
به بوتهکني و جنگلتراشي توسط جنگلنشینان و روستايیان به
منظور تأمین سوخت جهت مصارف خانگي و تأمین علوفه برای
تغذيه دام به ويژه در فصول پايیز و زمستان اشاره نمود .حدود
 1/0درصد مناطق جنگلي به اراضي کشت شده تبديل شده است

که با توجه به موقعیت پیکسلهايي که اين تغییرات را نشان
دادهاند ،خطای ناشي از طبقهبندی ميتواند مؤيد اين نوع تغییر در
منطقه باشد .طي اين دوره  10ساله 93/42 ،درصد از اراضي
مرتعي بدون تغییر باقي مانده و  13/23درصد آن ،معادل
 090/12هکتار به اراضي کشت شده تبديل يافته است .در اين
دوره زماني مساحت مناطق مسکوني از  10/33هکتار در سال
 1320به  03/04هکتار در سال  2555رسیده که نشاندهنده
رشد  4برابری مساحت مناطق مسکوني در اين بازه زماني است.
قابل ذکر است که  20/23هکتار از اراضي مرتعي و 22/20
هکتار از اراضي کشاورزی نیز به مناطق مسکوني تبديل شده
است.
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تغييرات کاربري اراضي بين سالهاي  2222تا 2212
بین سالهای  2555تا  2515حدود  3/14درصد از اراضي
جنگلي معادل  152/29هکتار به مراتع تبديل شده و  25هکتار از
اين مناطق به اراضي کشاورزی تبديل شده است .در اين دورهی
 15ساله 22/04 ،درصد از اراضي مرتعي بدون تغییر باقي مانده و
 11درصد آن معادل با  333/3هکتار به زمینهای کشاورزی
تبديل شده است .از جمله تغییرات قابل توجه اراضي مرتعي
ميتوان به تبديل  15/0هکتار به مناطق مسکوني اشاره داشت.
طي اين دوره ،حدود  2/2درصد بر وسعت اراضي کشاورزی
افزوده شده که سهم اراضي مرتعي در اين گسترش حدود 2/0
درصد بوده است .درضمن ،قابل ذکر است که در اين بازه 15
ساله ،وسعت مناطق مسکوني  32/11درصد افزايش داشته و سهم
اراضي کشاورزی و مرتعي در اين افزايش سطح به ترتیب 25/9
درصد (معادل  25هکتار) و  11/34درصد گزارش شده است.
تغييرات کاربري اراضي بين سالهاي  1891تا 2212
در مجموع ،بین سالهای  1320تا  2515ميتوان به افزايش 25
درصدی مساحت اراضي کشاورزی اشاره داشت که سهم اراضي
مرتعي در اين افزايش  12/13درصد برآورد شده است .بین سالهای
 1320تا  2515تبديل  12/23درصدی اراضي جنگلي (404/32
هکتار) به اراضي مرتعي در منطقه ديلمان روی داده است .در اين بازه
 20ساله ،مناطق مسکوني حدود  90/99درصد افزايش مساحت
دارد که سهم اراضي کشاورزی و مرتعي در اين افزايش وسعت
به ترتیب  30درصد و  33/2درصد بوده است .بر مبنای نتايج اين
مطالعه 22/20 ،درصد از مراتع ،معادل  322/02هکتار به اراضي
کشاورزی و حدود  41/3هکتار آن به مناطق مسکوني تبديل شده
است .مقدار  30هکتار از اراضي کشاورزی نیز در اين بازه زماني به
مناطق مسکوني تبديل شده است شکل (.)3
مدلسازي تغييرات کاربري اراضي
از مدل )Land Change Modeler (LCMنرم افزار IDRISI
نسخه  Taigaبرای پیشبیني تغییرات کاربری اراضي  45سال
آينده استفاده شد .در مدل  ،LCMهمانند مدل CA-Markov
از مدل زنجیره مارکوف برای محاسبه ماتريس تغییرات احتمالي
استفاده ميشود .روش  MOLAنیز برای اختصاص مکاني
تغییرات مورد استفاده قرار ميگیرد .در اين تحقیق ،نقشه
کاربری/پوشش اراضي سال  1320به عنوان نقشه سال اول و
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نقشه کاربری اراضي سال  ،2555به عنوان نقشه سال دوم به نرم
افزار معرفي شد .جدول ( ،)2ماتريس احتمال و مساحت تغییرات
کاربری اراضي را بین سالهای  1320تا  2555نشان ميدهد.
عالوه بر محاسبه ماتريس احتمال تغییر ،مساحتهای احتمالي
تغییر در اين بازه زماني نیز محاسبه ميشود.

شکل ( :)3نقشه تغييرات کاربري اراضي بين سالهاي
1891 -2222

نقشههاي احتمال انتقال تغيير کاربري اراضي
متغیرهای توصیفي مورد استفاده برای ساخت هر يک از زير
مدلهای تغییر کاربری اراضي در جدول ( ،)3موجود است .اين
جدول ،عالوه بر متغیرهای توصیفي ،ساير ويژگيهای مدل
 MLPرا برای ساخت زير مدلها به همراه دارد .میزان صحت،
پارامتری است که برای بیان اعتبار مدل  MLPذکر شده است.
پس از ساخت هر يک از زيرمدلها ،برای ساخت نقشه
کاربری/پوشش اراضي در  45سال آينده از  MOLAاستفاده شد.
اين مدل ،بر مبنای زيرمدلهای طراحي شده ،پیکسلهايي که
دارای بیشترين احتمال تبديل به کاربری خاصي در سال مورد
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ميشود .نقشههای احتمال تغییر برای هر چهار زيرمدل در شکل
( ،)4نشان داده شده است.

نظر هستند را شناسايي و به طبقه آن کاربری اختصاص ميدهد.
به اين ترتیب ،الگوی توزيع مکاني طبقات کاربری برای سال
 2505بر مبنای احتمال تغییرات آينده مدلسازی و پیشبیني

جدول ( :)2ماتريس احتمال انتقال کاربري اراضي بين سالهاي  1891تا 2222
2222

1320

طبقه کاربري

مرتع

جنگل

مناطق صخرهاي

اراضي کشاورزي

جاده

مناطق مسکوني

احتمال

مساحت

احتمال

مساحت

احتمال

مساحت

احتمال

مساحت

احتمال

مساحت

احتمال

مساحت

جنگل

5/2930

2202/51

5/110

390/009

5/511

30/024

5

5

5

5

5

5

مرتع

5

5

5/213

2053/30

5/125

000/003

5

5

5/550

25/504

5

5

اراضي کشاورزی

5

5

5

5

5/340

2313/503

5

5

5/504

102/231

5

5

مناطق صخرهای

5

5

5

5

5

1

310/35

5

5

5

5

مناطق مسکوني

5

5

5

5

5

5

5

1

03/04

5

5

جاده

5

5

5

5

5

5

5

5

5

1

453/50

جدول( :)3مشخصات زير مدلهاي مختلف تبديل کاربري اراضي در دوره  1891تا 2222
نام زير مدل

تعداد متغير

نوع مدل
MLP

نتايج نشان ميدهد که در زير مدل تغییر اراضي مرتعي و اراضي
کشاورزی به مناطق مسکوني متغیر فاصله از اراضي مسکوني
بیشترين نقش را در صحت مدل  MLPداشته است .همچنین،
در زير مدل تغییر اراضي جنگلي به اراضي مرتعي ،متغیر جهت
جغرافیايي و در زير مدل تغییر اراضي مرتعي به اراضي کشاورزی،
متغیر فاصله از مرز اراضي کشاورزی بیشترين نقش را در طراحي

فاکتور مومنتوم

9

شیب ،جهت ،ارتفاع،شاخد گیاهي
اختالف نرمال شده ،فاصله از جاده ،فاصله
از شهر ،فاصله از مرز اراضي کشاورزی

اليه مخفي

MLP

مرتع به
مناطق
مسکوني
اراضي
کشاورزی به
مناطق
مسکوني

5/2

5/2

تعداد گره در

9

شیب ،جهت ،ارتفاع ،شاخد اختالف
گیاهي نرمال شده ،فاصله از جاده ،فاصله از
شهر ،فاصله از مرز اراضي مرتعي

تکرار

MLP

5/3

نروي آموزش

مرتع به
اراضي
کشاورزی

2

شیب ،جهت ،ارتفاع ،شاخد اختالف
گیاهي نرمال شده ،فاصله از جاده ،فاصله از
اراضي کشاورزی ،فاصله از شهر ،فاصله از
مرز اراضي مرتعي

 RMSآموزش

MLP

 RMSتست

اراضي
جنگلي به
مرتع

9

شیب ،جهت ،ارتفاع،شاخد اختالف گیاهي
نرمال شده ،فاصله از مرز اراضي جنگلي،
فاصله از جاده ،فاصله از مرز اراضي مرتعي

5/2

ميزان صحت

متغير

15

15555

5/51

/3513

5/3520

29/25

2

11

2

15555

15555

15555

5/5520

5/51

5/51

5/3414

5/2113

5/2304

5/3012

5/2124

5/2202

23/23

34/43

35/99

اين زير مدلها داشتهاند.
اعتبارسنجي مدلسازي کاربري اراضي
شاخد کاپا ،يکي از معروفترين پارامترهای آماری برای بیان
صحت نقشههای تولیدی است .شاخد کاپای توافق ))4((KIA
در اين جا با عنوان کاپای استاندارد شناخته ميشود و نشاندهنده
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شکل ( :)4نقشه احتمال تغييرات کاربري اراضي بين سالهاي  2222تا 2212
( :aزير مدل تبديل جنگل به مرتع :b ،زير مدل تبديل مرتع به اراضي کشاورزي :c ،زير مدل تبديل مرتع به مناطق
مسکوني :d ،زير مدل تبديل اراضي کشاورزي به مناطق مسکوني)

صحت کلي بین دو نقشه مرجع و مقايسه است .از معايب کاپای
استاندارد ،در نظر نگرفتن موقعیت و کمیت پیکسلهای
طبقهبندی شده است و در واقع توافق ناشي از شانس بین دو
نقشه مرجع و مقايسه را بررسي ميکند .بر اين اساس ،عالوه بر
اين شاخد همواره پیشنهاد ميشود از شاخد کاپای کمیت
) (Kquantityو شاخد کاپای موقعیت ) (Klocationبرای

برآورد دقیقتر صحت مدل استفاده شود ) & Pontius

 .(Malanson, 2005ضريب کاپای کمیت ،کاپای موقعیت و
کاپای استاندارد به ترتیب  5/20 ،5/22و  5/93محاسبه شد .از
طرف ديگر ،بیان ميشود که شاخد کاپا از تمامي پیکسلهای
تغییر نیافته در روند تغییر کاربری اراضي برای بررسي توافق و
عدم توافق بین دو نقشه مقايسه و مرجع استفاده ميکند.
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بنابراين ،بهتر است که برای محاسبه دقیق توافق بین اين دو
نقشه فقط از پیکسلهای تغییر يافته استفاده شود .برای اين
منظور ،از سه مؤلفه  False Alarms ،Hitsو  Missesاستفاده
ميشود Hits .پیکسلهايي را نشان ميدهد که در مدل و
واقعیت ،تغییر کاربری اراضي روی داده استFalse Alarms .
نشاندهنده پیکسلهايي است که مدل آنها را تغییر يافته
پیشبیني ميکند ولي در واقعیت چنین نبوده است Misses .نیز
نشاندهنده پیکسلهايي است که مدل آنها را ثابت پیشبیني
کرده اما در واقعیت آنها تغییر نمودهاند ).(Estman, 2009
مقادير  False Alarms ،Hitsو  Missesبه ترتیب ،2450
 0052و  2309پیکسل به دست آمد .از نسبت  Hitsبه کل
پیکسلهای تغییر کرده ميتوان به قابل قبول بودن نتايج مدل
در پیشبیني تغییرات کاربری اراضي پي برد .اين نسبت بر اساس
نتايج برابر  22درصد است.
مدلسازي تغييرات کاربري اراضي سال 2212
پیشبیني تغییرات کاربری اراضي طبق سه سناريوی تعريف شده
برای  45سال آينده در منطقهی ديلمان انجام شد.
سناريوي اول
سناريوی اول که در اين تحقیق «سناريوی تداوم» نام دارد ،بدين
گونه تعريف ميشود :روند تغییرات کاربری اراضي مشابه
سالهای گذشته و بدون هیچ گونه محدوديتي ادامه مييابد.
نتايج مدلسازی بر مبنای اين سناريو نشان ميدهد در صورتيکه
روند تغییرات آينده مانند  20سال گذشته باشد ،مساحت اراضي
جنگلي از  3101/23هکتار به  2033/14هکتار کاهش خواهد
يافت که معادل  3درصد کاهش در مساحت فعلي اراضي جنگلي
در  45سال آينده خواهد بود .بر اساس اين سناريو ،مردم و
مديران منابع طبیعي شاهد کاهش  23/4درصدی مراتع از
مساحت  2234/31هکتار به  2192/50هکتار خواهند بود .اراضي
کشاورزی نیز در اين بازه زماني حدود  1144هکتار افزايش
مساحت خواهد داشت که ميتوان گفت ساالنه به طور متوسط
 22/0هکتار بر وسعت اين اراضي افزوده خواهد شد .از جمله
تغییرات قابل ذکر در اين دوره ،افزايش  139/01هکتار بر مناطق
مسکوني است .اين مساحت معادل  45/0درصد افزايش است که
اغلب در اطراف شهرها و روستاهای فعلي منطقه و در امتداد
جادهها روی داده است.
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سناريوي دوم
اين سناريو ،سناريوی «کشاورزی-حفاظتي» نام دارد و در آن
بیان ميشود که از تغییر اراضي کشاورزی به مناطق مسکوني
(ساخت ويال) در منطقه مورد مطالعه ممانعت به عمل ميآيد .در
اين دوره زماني و بر مبنای اين سناريو ،شاهد تغییرات مشابه در
مساحت اراضي جنگلي و مرتعي منطقه مورد مطالعه هستیم .اما،
با اعمال اين سناريو از تبديل حدود  94هکتار از اراضي کشاورزی
به مناطق مسکوني جلوگیری به عمل ميآيد.
سناريوي سوم
سناريوی سوم سناريوی «تغییرات-محدوديت» نام دارد که بدين
صورت تعريف ميشود :تغییرات کاربری اراضي در منطقه روی
ميدهد .اما ،اين تغییرات در مناطقي با شیب باالی  10درصد و
تراکم پوشش گیاهي باالی  05درصد انجام نخواهد شد .بر
اساس اعمال اين سناريو ،بیشترين حفاظت الزم از اراضي جنگلي
و مراتع موجود در منطقه روی خواهد داد .براساس نتايج ارايه
شده در جدول ( ،)4نه تنها کاهش اراضي جنگلي طي  45سال
آينده روی نخواهد داد ،بلکه افزايش حدود  90هکتار به اراضي
جنگلي مشاهده خواهد شد .همچنین ،بر خالف دو سناريوی
مذکور ،تنها  0/2درصد از مراتع معادل با  100/9هکتار به ساير
کاربریها تبديل خواهند شد .بر مبنای اين سناريو 40 ،هکتار از
اراضي کشاورزی که بر اساس شیب منطقه دارای شرايط مناسب
کشت نیستند ،با اعمال مديريت حفاظتي و جنگلکاری به اراضي
جنگلي و مرتعي تبديل خواهند شد .مشابه نتايج سناريوی اول
حدود  130/2هکتار به وسعت مناطق مسکوني در اين بازه زماني
اضافه خواهد شد شکل (.)0
بحث و نتيجهگيري
امروزه ،مديريت پايدار در مناطق و دستیابي به حداقل
خسارتهای محیطزيستي ناشي از تغییر کاربری اراضي ،نیازمند
پیشبیني تغییرات کاربری اراضي در بلند مدت است تا بر مبنای
تغییرات احتمالي ،مديريت مناسب و پايدار در مناطق اعمال شود.
در اين تحقیق ،از مدلساز تغییر کاربری اراضي برای مدلسازی
تغییرات روی داده در منطقه ديلمان بر مبنای سه سناريوی
مديـريتـي به منظـور مديريت بهتر اکوسیستمهای طبیعي در 45
سال آينده استفاده شد .نتاج نشان داد که اين مدل از صحت
قابل قبولـي برای پیشبیني تغییـرات روی داده در منطقـه مـورد
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جدول ( :)4مساحت طبقات کاربري اراضي بر مبناي سناريوهاي مختلف (بر حسب هکتار)
سال 2212

سناريو 1

سناريو 2

سناريو 3

جنگل

3101/23

2033/14

2033/14

3220/20

مرتع

2234/31

2192/50

2192/50

2002/14

اراضي کشاورزی

4503/03

0259/ 02

0221/32

4512/03

مناطق صخرهای

310/35

310/35

310/35

310/35

مناطق مسکوني

33/05

231/21

109/41

235/45

جاده

453/50

453/50

453/50

453/50

کل

15202/34

15202/34

15202/34

15202/34

سال 2212

سناريو 1

سناريو 2

سناريو 3

جنگل

3101/23

2033/14

2033/14

3220/20

مرتع

2234/31
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شکل ( :)1نقشه تغييرات کاربري اراضي شبيه سازي شده بر مبناي سناريوي اول ،دوم و سوم

مطالعه برويوردار است .لوپز و همکاران ،سان ،هي و همکاران،
شهیدال و احمد ،فالحتکار و همکاران ،سانگ و همکاران ،گوان
و همکاران ،ژو و همکاران از مدل  CA-Markovبرای
پیشبیني تغییرات پوشش اراضي مناطق مورد مطالعه خود
استفاده نمودند ( Lopez et al., 2001; Sun 2008; He et
;al., 2006; Shahidul & Ahmed et al., 2011
Falahatkar et al., 2010; Sang et al., 2011; Guan et
 .)al., 2011; Zhou et al., 2012آنها قبل از اعمال

سناريوهای مديريتي برای پیشبیني تغییرات آينده در تحقیقات
خود به اعتبارسنجي مدل مذکور پرداختند .برای اين امر ،از
مؤلفههای توافق و عدم توافق ،همچنین محاسبه شاخدهای
کاپا برای ارزيابي توان مدل در شبیهسازی تغییرات کاربری
اراضي استفاده کردند .سان ( )2552از روش  ROCو همچنین
محاسبه شاخد کاپا برای بررسي توان مدل CA-Markov
استفاده نمود .وی شاخد کاپای استاندارد را  5/31به دست آورد
و نتیجه اعتبارسنجي مدل را بسیار خوب بیان کرد .همچنین لوپز
و همکاران نیز برای بررسي توانايي مدل مارکوف به منظور
پیشبیني مساحت پوشش اراضي از آزمون نکويي برازش استفاده
نمودند و ارزش کای اسکوير را مالک بررسي صحت نتايج مدل
مورد نظر قرار دادند ( .)Lopez et al., 2001يانگ و همکاران
از روش برآورد صحت کلي برای اعتبارسنجي مدلهای CA-
 Markovو  ACO-Markov-CAدر بخش Changping
شهر پکن استفاده کردند ( .)Yang et al., 2012آنها صحت
کلي نقشههای شبیهسازی شده به روش ACO-Markov-CA

را نسبت به روش  CA-Markovبیشتر برآورد نمودند .ژانگ و
همکاران با محاسبه شاخدهای کاپای استاندارد ،کاپای موقعیت
و کاپای کمیت به بررسي اعتبار مدل  CA-Markovپرداختند و
نشان دادند که توافق کمیت و موقعیت دو نقشه مورد نظر 91
درصد است ،در صورتيکه عدم توافق کمیت و موقعیت آن دو
نقشه به ترتیب  4و  2درصد است .آنها بر مبنای اين شاخدها
اعتبار مدل را خوب ارزيابي نمودند و اقدام به اعمال سناريوهای
مديريتي برای تغییر کاربری اراضي در شانگهای چین کردند
( .)Zhang et al., 2011بر اساس نتايج بیان شده ،نسبت
پیکسلهايي که به درستي مدل شدهاند به پیکسلهايي که با
واقعیت متفاوت ميباشند ،نشاندهنده قابل قبول بودن نتايج
مدلسازی است .در سال  2552پونتیوس و همکاران ،بیان کردند
نتايج بین  1تا  03درصد نتايج قابل قبول در مدلسازی کاربری
اراضي است .پس ميتوان از مدل مذکور با اطمینان مناسبي
جهت مدلسازی تغییرات کاربری اراضي سال  2505استفاده کرد
(.)Pontius et al., 2008

پس از اطمینان از قابل قبول بودن نتايج مدلسازی با استفاده از
 ،LCMمدلسازی کاربری اراضي بر مبنای سه سناريوی
مديريتي تعريف شده مورد اقدام قرار گرفت .نتايج مدل سازی
تغییرات کاربری اراضي بر مبنای سناريوی مديريتي اول و دوم
تقريبا مشابه بوده و در آن اراضي جنگلي و مرتعي زيادی از دست
رفته و تبديل به اراضي کشاورزی ميشود .اين امر ،منجر به
تخريب اراضي با پوشش طبیعي و فرسايش خاک در منطقه

پیشبیني تغییرات کاربری اراضي با استفاده از مدل LCM

ميشود .در حاليکه نتايج مدلسازی بر مبنای سناريوی سوم که
دارای محدوديت تغییر کاربری اراضي در شیبهای باالی 10
درصد و اراضي با پوشش گیاهي باالی  05درصد است منجر به
حفظ اکوسیستمهای طبیعي بیشتری شده و از فجايع ناشي از
تغییر کاربری اراضي در آينده همانند فرسايش و از دست رفتن
خاک منطقه جلوگیری خواهد نمود .در ضمن نتايج مربوط به
مدلسازی تغییرات کاربری اراضي نشان داد که در سناريوی اول
و دوم 209/0 ،هکتار از اراضي جنگلي که به مراتع تبديل
شدهاند ،در شیب  10-35درصد قرار دارند .همچنین ،نتايج
مدلسازی نشان ميدهد که اراضي مرتعي با شیب  5-10و -35
 10درصد بیشتر مورد تجاوز کشاورزان قرار خواهند گرفت و
تبديل به زمینهای زراعي و اراضي شخم خورده خواهند شد .اما
با اعمال محدوديت شیب در تغییر کاربری اراضي بر اساس
سناريوی سوم ،تمامي تغییرات روی داده در منطقه در شیب
کمتر از  10درصد ديده ميشود .در چنین حالتي اراضي با شیب
باالتر که از تراکم گیاهي بیشتری در منطقه ديلمان برويور

371

دارند بیشتر مورد حفاظت قرار ميگیرند .شايان ذکر است
که اعمال تمامي سناريوهای مديريتي ،تحت تاثیر
استراتژیها ،سیاستگذاریها و تصمیمگیریهای کالن کشور
مانند سیاستگذاری افزايش يا کاهش جمعیت قرار دارند که همین
امر منجر به عدم قطعیت اين سناريوها و دگرگون شدن نتايج
مربوط به مدلسازی بر مبنای آنها ميشود .در نهايت ،پیشنهاد
ميشود تلفیق نتايج حاصل از مدلسازی تغییر کاربری اراضي با
تغییرات مربوط به ذخاير کربن آلي خاک مورد مطالعه قرار گیرد
تا آثار اين نوع تغییرات کاربری اراضي بر از دست رفتن ذخیره
کربن آلي خاک و تغییر اقلیم منطقه بررسي شود.
يادداشتها
Multi-Layer Perceptron
Multi Objective Land Allocation
Change Transition Probability
Kappa Index of Agreement
Relative Operative Characteristic
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