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 GISدر  CA-Markovضبیِ ساسی تغییزات کاربزی اراضی ضْز راهسز با 

 
 3، خاًن دکتز ًجوِ ًیساًی ساهاًی2عادل هزداًِ، *1ًَرالذیي هیثاق

 nmisagh@ut.ac.irداًـدَی سؿتِ ػٌدؾ اص دٍس ٍ ػیؼتن اعالػات خغشافیایی داًـگاُ تْشاى،  -1

 adelmardaneh@gmail.com ، ؿتِ ػٌدؾ اص دٍس ٍ ػیؼتن اعالػات خغشافیایی داًـگاُ تْشاىداًـدَی س -2

 nneysani@ut.ac.irاػتادیاس سؿتِ ػٌدؾ اص دٍس ٍ ػیؼتن اعالػات خغشافیایی داًـگاُ تْشاى،  -3

 

 
 

  چكیذُ   

ّای  ٍ ضوي تخشیة صهیي ٍخَد آٍسدُ اػت ّا تِ یادی سا دس ػاخت فضایی آىتَػؼة سٍصافضٍى خاهؼة ؿْشی، تغییشات ص

ًـیٌی، هَخثات  ؿْشّا ٍ حتی گؼتشؽ حاؿیِ والثذی اًذام دس سٍػتایی ّایػىًَتگاُ صساػی، ًاتَدی فضای ػثض، ادغام

سًٍذ گؼتشؽ فیضیىی  ؿَد. دس ایي تحمیك ػؼی ؿذُ اػت تا ّای لاتل تَخْی دس واستشی اساضی هی تغییشات ٍ دگشگًَی

تا  1363 ٍ تغییشات والع ّای واستشی اساضی ؿْش ساهؼش دس اػتاى هاصًذساى تا اػتفادُ اص تصاٍیش هاَّاسُ ایی اص ػال

ؿثیِ  1408ػلَل ّای خَدواس، ًمـِ واستشی اساضی ػال  -ٍسد ؿَد ٍ تا اػتفادُ اص هذل تشویثی هاسوَفتشآ 1393

افضایؾ داؿتِ اػت ٍ ّوچٌیي تا  9/1274ّىتاس تِ  2/545والع ؿْشی،  اص ایي هذت ػاصی گشدد. ًتایح ًـاى داد دس 

 1408ػال آیٌذُ تا ػال  15، هی تَاى گفت وِ ایي افضایؾ دس 7172/0تا دلت ولی  CA-Markovاػتفادُ اص هذل 

 .ًیض اداهِ خَاّذ داؿت

 

 CA-Markov، هذل GISواستشی اساضی، ساهؼش، هاَّاسُ لٌذػت،  کلیذی: ّای ٍاصُ

 

  همذهِ -1

ّای ؿْشی ًَیٌی دس ػغح خْاى ّوشاُ تَدُ اػت. تشای ًخؼتیي تاس دس تاسیخ،  آغاص لشى تیؼت ٍ یىن تا تىَیي اًمالب

ؿَد ایي سًٍذ دس آیٌذُ ًیض اداهِ یاتذ. تا دس ًظش گشفتي ایي  تیٌی هی وٌٌذ ٍ پیؾ تیؾ اص ًیوی اص هشدم دًیا دس ؿْشّا صًذگی هی

یاتذ. تِ ّویي دلیل هتَلیاى ٍ هذیشاى ؿْشی تایذ اص  ای هی ضایی ٍ تغییشات واستشی اساضی ؿْش، اّویت ٍیظُسًٍذ، گؼتشؽ ف

اتؼاد هختلف سؿذ ٍ تَػؼة والثذ ؿْش ٍ واستشی اساضی ؿْشی، هاّیت هؼایل ٍ ػَالة ًاؿی اص آى آگاّی واهل داؿتِ یاؿٌذ. 

ؿْشّا  والثذی اًذام دس سٍػتایی ّایػىًَتگاُ ی فضای ػثض، ادغامّای صساػی، ًاتَد گؼتشؽ فضایی ؿْش ضوي تخشیة صهیي

. تٌاتشایي، الصم ]1[ ؿَد ّای لاتل تَخْی دس واستشی اساضی هی ًـیٌی، هَخثات تغییشات ٍ دگشگًَی ٍ حتی گؼتشؽ حاؿیِ

ی صَست گیشد تا ّا ٍ تغییشات واستشی اساضی ؿْش اػت پظٍّـی تٌیادی ٍ خاهغ دس صهیٌة چگًَگی گؼتشؽ فیضیىی ؿْش

تا  .تشیي هؼایل ٍ هـىالت، دس آیٌذُ تِ عَس آگاّاًِ گام تشداؿت ٍ دس ساػتای تَػؼة پایذاس حشوت ًوَد تتَاى تا ؿٌاػایی هْن

تَخِ تِ ایي وِ اهشٍصُ  ؿْشّا ّن اص ًظش خوؼیت ٍّن اص ًظش گؼتشؽ فضایی ؿذت پیذا وشدُ اًذ ٍ اعالػات ٍ ًمـِ ّای 

هیثاؿذ داهٌِ گؼتشؽ داًؾ ػىغ تشداسی  َّایی ٍهاَّاسُ ای ٍ تٌَػی وِ دس دادُ ّا ٍ تؼثیش ٍ تفؼیش  ػالْای گزؿتِ ّن ون

اًْا ٍخَد داسد اػتفادُ اص ایي هٌاتغ ٍ اعالػات تشای  تشًاهِ سیضاى ؿْشی  ضشٍسی  هیثاؿذ. اػتفادُ اص تصاٍیش هاَّاُ ایی ٍ 

( تْتشیي ٍػیلِ تشای پیؾ تیٌی تغییشات هحیغی ٍ GISت خغشافیایی )تىٌَلَطی ػٌدؾ اص دٍس ٍ لاتلیت ّای ػیؼتن اعالػا

. تا اػتفادُ اص دادُ ّای ]2[ اػتخشاج واستشی ّای اساضی تَدُ وِ تیـتشیي ػشػت ٍ دلت سا دس تشسػی تغییشات فضایی داسًذ

ضی الذام ًوَدُ ٍ ػپغ تا چٌذ صهاًِ ػٌدؾ اص دٍس تا ووتشیي صهاى ٍ ّضیٌِ هی تَاى ًؼثت تِ اػتخشاج واستشی ّای اسا

همایؼِ آى دس دٍسُ ّای صهاًی هختلف ًؼثت تغییشات سا اسصیاتی ٍ تشای ػال ّای آتی سؿذ ؿْش سا ؿثیِ ػاصی ٍ پیؾ تیٌی 
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هحمماى صیادی تا اػتفادُ اص تصاٍیش هاَّاسُ ایی تِ تشسػی تغییشات واستشی اساضی پشاداختِ اًذ، اص خولِ خؼشٍی . ]3[ًوَد 

، تَػؼِ 2002دس ػال  ETMٍ  1987دس ػال  TMپایاى ًاهِ واسؿٌاػی اسؿذ خَد تا اػتفادُ اص تصاٍیش ػٌدٌذُ  ( دس1383)

( تا تصاٍیش هاَّاسُ لٌذػت تِ تشسػی تغییشات ؿْش 1387ٍ ّوچٌیي ظاّشی ) ]4[ فیضیىی ؿْش اًذیوـه سا تشسػی وشدُ اػت

ل هاسوَف ٍ تصاٍیش لٌذػت تِ هذل ػاصی تغییشات ؿْش تْشاى ( تا اػتفادُ اص هذ1388تثشیض ٍ ػلیوحوذی ٍ ّوىاساى )

هاَّاسُ لٌذػت ٍ لاتلیت  TM5  ٍOLI. دس ایي تحمیك تالؽ ؿذُ اػت وِ تا اػتفادُ اص تصاٍیش ػٌدذُ ]6[ ]5[ پشداختٌذ

ػال، اص  30تا خضئیات تیـتشی تغییشات والع ّای واستشی اساضی ؿْش ساهؼش دس عَل  IDRISI  ٍGISّای ًشم افضاس ّای 

تشآٍسد وشدُ ٍ تا اػتفادُ اص هذل تشویثی هاسوَف ٍ ػلَل ّای خَدواس، چگًَگی تغییشات والع ّای واستشی  1393تا  1363

  پیؾ تیٌی ٍ ؿثیِ ػاصی ؿَد. 1408اساضی تا ػال 
 

 ضْز راهسز جغزافیایی هَلعیت -2
ِ عَل ؿشلی، اص ًصف الٌْاس گشیٌَیچ ٍالغ دلیم 40دسخِ ٍ  50دلیمِ ػشض ؿوالی ٍ  52دسخِ ٍ  36ؿْش ساهؼش دس  

ساهؼش وِ دس داهٌِ خٌگلی ٍ ػاحل دسیای هاصًذساى دس فضایی ػشػثض ٍالغ ؿذُ اص ؿْشّای لذیوی اػتاى هاصًذساى  ؿذُ اػت.

ٍ اص  ّای الثشص تِ ؿواس هی سٍد. . ساهؼش اص ػوت ؿشق تِ تٌىاتي اصغشب تِ چاتىؼش )اٍلیي ؿْش ؿشق گیالى(، اصخٌَب تِ وَُ

 1364تَدُ وِ دس ػال  تٌىاتي(. ایي ؿْش دس گزؿتِ خضئی اص ؿْشػتاى 1. )ؿىل ػوت ؿوال تِ دسیای هاصًذساى هحذٍد اػت

 ػلت تاؿذ. تِ ّىتاس هی 757 هؼاحت هحذٍدُ لاًًَی ؿْش. عثك تمؼیوات خذیذ وـَسی اص ایي ؿْشػتاى خذا ؿذُ اػت

 دسآهذ وؼة ًیض وـاٍسصی غیش ّای اص ساُ هشدم اوثشیت ٍ داسد اًذوی وـاٍسصی ّایصهیي آى دس دسیا ٍ وَُ ون تؼیاس فاصلِ

 .]7[ًفش تَدُ اػت  32294خوؼیت ایي ؿْش  ،1390وٌٌذ دس ػشؿواسی ػال  هی

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 هأخذ: ًگارًذُ -راهسز ٍ استاى هاسًذراى در ایزاى  هَلعیت ضْز: 1ضكل

 

http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D9%86%DA%A9%D8%A7%D8%A8%D9%86
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 هَاد ٍ رٍش ّا -3

 ؿْش دس اساضی واستشی تغییشات ػاصی ؿثیِ تشای IDRISI SELVA افضاس ًشم دس هَخَد اتضاّای اص پظٍّؾ ایي دس

 ّای تشیواس تیٌی پیؾ تشای 1378 ٍ 1363 ػالْای اساضی واستشی ّای ًمـِ هٌظَس، تذیي اػت. ؿذُ اػتفادُ ساهؼش

 دس اساضی واستشی 1408  ػال تیٌی پیؾ تشای 1393 ٍ 1378 ّای ػال اساضی واستشی ّای ًمـِ ،1393 ػال دس اساضی

 اػت. ؿذُ آٍسدُ ولی تصَست ،2 ؿىل دس واس اًدام هشاحل اػت. ؿذُ گشفتِ تىاس ساهؼش ؿْش

 

 هأخذ: ًگارًذُ     - - CA-Markov: ًوایص هزاحل اًجام هذل 2ضكل 

 دادُ ّای هَرد استفادُ( 1-3

دس هاُ تیش ٍ ػال ّای  1363هتش ػال  30هاَّاسُ لٌذػت تا لذست تفىیه  TM5دس ایي تحمیك، تصاٍیش ػٌدٌذُ ی 

. (1)خذٍل  ( گشفتِ ؿذUSGSهشتَط تِ هاُ هشداد اص ػایت صهیي ؿٌاػی آهشیىا ) 1393 دس ػال OLIػٌدٌذُ   ٍ 1378

ؼی ؿذُ اػت تا هیضاى اتشًاوی تصاٍیش تِ حذالل تشػذ. دس اداهِ تا اػتفادُ اص ًشم افضاس گفتٌی اػت ٌّگام اًتخاب تصاٍیش ػ

GIS.هحذٍدُ ی ؿْش ساهؼش اص تصاٍیش هاَّاسُ ایی هَسد ًظش خذا گشدیذ ، 

 

 : هطخصات تصاٍیز هاَّارُ ایی اخذ ضذُ اس سایت سهیي ضٌاسی آهزیكا1جذٍل 

 ػٌدٌذُ هاُسٍص /  ػال لذست تفىیه هىاًی سدیف / گزس

34/165 30 1363 29/4 Landsat TM 

34/165 30 1378 12/5 Landsat TM 

34/165 30 1393 10/5 Landsat OLI 
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 هارکَف: ّای سًجیزُ هذل (2-3 

 هاسوَف، صًدیشُ اػت. ؿذُ اسائِ "هاسوَف آًذسیچ آًذسی" ًام تا سٍػی فشدی تَػظ 1907 ػال دس هاسوَف هذل

 آى هداٍس صهاى دس فشایٌذ ًتیدِ تِ تٌْا صهاى، ّش دس فشایٌذ ّش ًتیدِ آى دس وِ اػت تصادفی ٌذّایفشای اص ایی دًثالِ

 هی هـخص 2ّا ٍضؼیت تیي تغییش احتواالت ٍ (S) 1ّا ٍضؼیت اص تؼذادی ٍػیلِ تِ هاسوَف صًدیشُ ّش . ]8[ داسد تؼتگی

 تاؿین: ِداؿت سا صیش  ّای ٍضؼیت اص ایی هدوَػِ اگش دیگش تیاى تِ ؿَد.

(1) 

 
 

 

  دّذ: هی ًـاى سا  آٍسدى دػت تِ چگًَگی ریل ساتغِ

(2) 

 
 

سا تاتَخِ تِ ٍضؼیت  گام ًـاى هی دّذ. هؼوَال  nسا پغ اص  jتِ ٍضؼیت  iاحتوال سفتي اص ٍضؼیت  هؼادلِ فَق،  دس

 صًدیشُ ٍضؼیت تغییش هاتشیغ وِ اػت  هشتغ هتشیغ آى ِّای یه ػیؼتن تا یه آسایؾ هشتؼی هشتة هی وٌٌذ ٍ ًتید

 ؿَد: هی ًاهیذُ هاسوَف

(3) 

 
 تا سٍ ایي اص وٌٌذ. گشدآٍسی ٍضؼیت تغییش هاتشیغ لالة دس سا پیچیذُ اعالػات لادسًذ هاسوَف صًدیشُ تش هثتٌی ّای هذل

 ًیؼتٌذ ؿٌاػایی لاتل صیشتٌای فشایٌذّای آى دس وِ سا ةهشو ٍ پیچیذُ تؼیاس ّای ػیؼتن تَاى هی هاسوَف صًدیشُ ووه

 اص خشٍخی تصَیش یه ٍ تغییش احتوالی هاتشیغ ؿىل تِ هاسوَف ّای صًدیشُ سٍؽ خشٍخی .]8[ ًوَد ػاصی هذل سا

 ٍسدآ هی فشاّن سا اهىاى ایي هاسوَف سٍؽ اساضی واستشی تغییش هغالؼات دس تاؿذ. هی افك ػال تشای تغییش احتوال هاتشیغ

 یه ّوچٌیي ٍ دٍسُ اتتذای دس واستشی تَصیغ اص اػتفادُ تا سا صهاًی دٍسُ یه اًتْای دس صهیي واستشی هؼاحتی تَصیغ تا

 گزؿتِ دس ؿذُ هـاّذُ تغییشات تِ تَخِ تا ّا واستشی تغییش احتوال هاتشیغ ًوَد. تیٌی پیؾ ٍضؼیت، تغیش هاتشیغ

 دیگشی واستشی تِ آیٌذُ دس ؿذُ تٌذی عثمِ اساضی واستشی اص ّشوالع لاحتوا تِ وِ دّذ هی ًـاى ٍ گشدد هی هحاػثِ

 .سٍد هی تىاس آیٌذُ تشای واستشی تغییشات تیٌی پیؾ دس یافت خَاّذ تغییش

 

 خَدکار: ّای سلَل (3-3

 ّا ػلَل ایي وِ اػت ػلَلی فضای یه داسای اػت پشداصؿی هىاًیضم یه CA تِ هَػَم واس خَد ّای ػلَل سٍؽ

 تؼذی، صهاًی دٍسُ دس ٍضؼیت ایي ٍ ّؼتٌذ )ٍضؼیت( اسصؽ یه داسای ّا ػلَل ایي اص ّشیه ّؼتٌذ. هتماتل استثاط داسای

                                                 
1
 states 

2
 Transition probablities 
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 ػٌاصش وٌٌذ. پیذا خذیذی ٍضؼیت ٍ وٌذ تغییش اػت هوىي لَاًیي، ػشی یه ٍ ّوؼایِ ّای ػلَل ٍضؼیت تاثیش تحت

 .]9[ اًتمال لَاًیي  ٍ صهاى یگی،ّوؼا ػلَلی، ٍضؼیت ػلَلی، ؿثىِ اص: ػثاستٌذ CA دٌّذُ تـىیل

 

 CA-Markov رٍش (4-3

 تشای وِ اػت اساضی هٌظَسُ چٌذ تخصیص ٍ هاسوَف صًدیشُ خَدواس، ّای ػلَل اص تلفیمی CA-Markov هذل

 تغییش احٌوال هاسوَف، صًدیشُ هذل تىاسگیشی تا اتتذا دس سٍد. هی تىاس اساضی واستشی ٍ پَؿؾ آیٌذُ تغییشات تیٌی پیؾ

 ٍلَع تِ هؼاحتی تغییشات هثٌای تش ٍ ّا واستشی ٍضؼیت تغییش احتوال هاتشیغ لالة دس یىذیگش تِ واستشی ًمـِ اتعثم

 غیش هاّیت، لحاػ تِ واستشیْا( ٍضؼیت تغییش )هاتشیغ هاسوَف هذل خشٍخی گشدد. هی هحاػثِ T0 ٍ  T1 صهاى تیي پیَػتِ

 هَلؼیت تیٌی پیؾ تشای ًذاسد. ٍخَد صهیي ّای واستشی خغشافیایی تهَلؼی اص آگاّی ٍ داًؾ ّیچ آى دس یؼٌی اػت هىاًی

-CA هذل حمیمت دس ؿَد. هی گشفتِ واس تِ هذل ایي ّوشاُ تِ خَدواس ّای ػلَل تىٌیه T+1 صهاى دس ّا واستشی هىاًی

Markov ِصًدیشُ هذل تِ سا ّا واستشی تثذیل احتوال هىاًی تَصیغ تِ ًؼثت واستش داًؾ ٍ هىاًی هداٍست ّای هَلف 

 وٌذ. هی اضافِ هاسوَف

 

 تحمیك ّای یافتِ -4

 استخزاج کاربزی ّای اراضی اس تصاٍیز هاَّارُ ایی(  1-4

تشای ایٌىِ تتَاى تا دلت تاالیی والع ّای واستشی سا اص تصاٍیش هاَّاسُ ایی اػتخشاج وشد، الصم اػت تا خغاّای ٌّذػی 

صحیح اتوؼفشی اص سٍؽ ًؼثی اػتفادُ ؿذ وِ دس آى همذاس ػذدی پٌِْ ّای ٍ اتوؼفشی سا دس تصاٍیش سفغ وشد. تِ هٌظَس  ت

یا هیضاى تاصتاب  تاًذ هادٍى لشهض دس  DNآتی سا دس تاًذ هادٍى لشهض سا اص ول تصَیش ون هی وٌٌذ، ایي تذاى ػلت اػت وِ همذاس 

آب  DNّا ًضدیه صفش اػت، چَى آب تِ ػلت خاصیتی وِ داسد اؿؼِ ّای هادٍى لشهض سا خزب هی وٌذ. دس ًتیدِ همذاس  آب

دس ایي تاًذ اص تصَیش اص  اثشات خَ ٍ .. ًاؿی هی ؿَد، ایي سٍؽ تِ تصحیح اتوؼفشی تا ػَاسض تاسیه هؼشٍف اػت. تصحیح 

صهیي هشخغ ؿذُ اًدام گشفت. ایي واس تا سٍؽ  1393تا اػتفادُ اص تصَیش ػال  1378ٍ  1363ی تصاٍیش ػال ّای ٌّذػ

 1363( تِ تشتیة تشای ػال ّای RMSEصَست گشفت. همذاس سیـِ هتَػظ هشتغ خغا ) ENVIدس ًشم افضاس  3تصَیش تِ تصَیش

غثك ؿذًذ. الصم تِ روش اػت وِ دس تصحیح ٌّذػی، همذاس سیـِ تذػت آهذ ٍ تصاٍیش تش یىذیگش هٌ 28/0ٍ  35/0تا  1378ٍ 

 .]10[پیىؼل هی تاؿذ  5/0هتَػظ هشتغ خغای لاتل لثَل، ووتش اص 

تشای اػتخشاج واستشی ّای اساضی اص تصاٍیش هاَّاسُ ایی اص ّش دٍ سٍؽ عثمِ تٌذی ًظاست ؿذُ ٍ ًظاست ًـذُ اػتفادُ گشدیذ.  

ظاست ًـذُ والع ّا تِ پٌح والع عیفی تمؼین ؿذًذ ٍ دس اداهِ تا اػتفادُ اص سٍؽ حذاوثش تذیي صَست وِ اتتذا تِ سٍؽ ً

احتوال اص سٍؽ ّای ًظاست ؿذُ الذام تِ عثمِ تٌذی تصاٍیش تِ پٌح والع واستشی اساضی، ؿْشی، ؿالیضاس، تاغات، خٌگل ٍ آب 

 (.3ؿذ )ؿىل 
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 A :1363 – B :1378 – C :1393ی ضْز راهسز : ًمطِ ّای کاربزی اراض3ضكل 

 

ؿاخص واپا ٍ دلت ولی اػتفادُ ؿذ. ّشچِ همذاس آًْا تِ ػذد یه ٍ تصَست ّای تَلیذ ؿذُ، اص  تِ هٌظَس اسصیاتی دلت ًمـِ

ختیاس تذیي تشتیة تا دس اًضدیه تاؿذ هیضاى دلت ٍ تَافك ًمـِ تَلیذ ؿذُ تا ًمـِ ٍالؼی صیاد خَاّذ تَد.  100دسصذی تِ 

 ENVIًوًَِ تؼلیوی ٍدس ًظش گشفتي والع ّای واستشی اساضی، اص سٍؽ هاتشیغ خغا ٍ ضشیة واپا دس ًشم افضاس  300داؿتي 

تِ تشتیة  1393ٍ  1378، 1363ّای تَلیذ ؿذُ تشآٍسد گشدیذ. هیضاى دلت ولی تشای ػال ّای  اػتفادُ گشدیذ ٍ صحت ًمـِ

(. گفتٌی اػت دلت ًؼثتا ووتش 2تذػت آهذ )خذٍل  86/0ٍ  81/0، 7/0ًیض تِ تشتیة تَدُ ٍ ضشیة واپا  94/0ٍ  92/0، 86/0

 تِ دلیل فاصلِ صهاًی تیـش آى ًؼثت تِ ًمـِ هشخغ هی تاؿذ. 1363ػال 

 

 هآخذ: ًگارًذُ – 1363ٍ  1378، 1393: دلت کلی ٍ هیشاى ضاخص کاپا بزای سال ّای 2جذٍل 

 1363 1378 1393 

 86/0 81/0 70/0 ؿاخص واپا

 94/0 92/0 86/0 دلت ولی

 

 1393( ایجاد ًمطِ پیص بیٌی سال 2-4

ّای واستشی اساضی تِ یىذیگش، واستشی  ّای هاسوَف ٍ تذػت آٍسدى احتوال تثذیل ولی والع اًدام سٍؽ صًدیشُ تشای

ّای هذل دس  ست ٍسٍدیتِ ػٌَاى ًمـِ پیشٍ تِ صَ 1378تِ ػٌَاى ًمـِ پایِ ٍ ًمـِ واستشی اساضی ػال  1363اساضی ػال 

ٍ  ی صهاًی ًیض تشای پیؾ تیٌی تغییش واستشی اػتفادُ ؿذ ػال تَد وِ ّویي تاصُ 15ًظش گشفتِ ؿذ، فاصلِ صهاًی ّش دٍ تصَیش 

A B 

C 
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-1393تا تَخِ تِ هاتشیغ تذػت آهذُ دس فاصلِ صهاًی . (4ؿْش ساهؼش پیؾ تیٌی گشدیذ )ؿىل  1393ًمـِ واستشی ػال 

 100گل ٍ حذٍد ٌدسصذ خ 36/77دسصذ تاغات،  85/63دسصذ ؿالیضاس،  76/40دسصذ ؿْشی،  46/74 تَاى گفت وِ هی 1378

 63/5دسصذ اص خٌگل ٍ  56/10دسصذ اص تاغات،  34/6اص ؿالیضاس،  03/0دسصذ والع آب تذٍى تغییش خَاٌّذ تَد. ّوچٌیي 

 (.3تِ والع ؿْشی تغییش خَاٌّذ وشد )خذٍل  دسصذ اص آب

 
  1393ختلف کاربزی اراضی تا سال احتوال اًتمال: پیص بیٌی احتوال تبذیل کالس ّای ه هاتزیس : 3جذٍل 

 پیؾ تیٌی ؿذُ 1393

 1378 ؿْشی ؿالیضاس تاغات خٌگل آب

 ؿْشی 7446/0 03/0 0634/0 1056/0 0563/0

 ؿالیضاس 3961/0 4076/0 1888/0 0075/0 0

 تاغات 2277/0 0259/0 6385/0 1048/0 0031/0

 خٌگل 0042/0 002/0 2202/0 7736/0 0

 آب 0001/0 0 0 0 9999/0

 

  
 1393 سال اراضی کاربزی ًمطِ (B ،1393 اراضی کاربزی ضذُ بیٌی پیص ًمطِ (A :4 ضكل

 

A B 
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لفیك دس ًشم افضاس ادسیؼی اػتفادُ ؿذ وِ هیضاى ، اصػول تCA-Markovتشای اسصیاتی دلت ٍ صحت ًمـِ پیؾ تیٌی ؿذُ تا 

تَافك تیي دٍ تصَیش عثمِ تٌذی ؿذُ ٍ پیؾ تیٌی ؿذُ هشتَط تِ یىؼال سا، تِ صَست خذٍلی ٍ تصَیشی ًـاى دادُ ٍ ؿاخص 

 وٌذ. ّش چِ همذاس ؿاخص واپا ٍ دلت ولی تِ ػذد یه یا تشحؼة دسصذ تِ صذ ّا سا هحاػثِ هی واپا ٍ دلت ولی تیي آى

هاسوَف دس پیؾ تیٌی ًمـِ هَسد ًظش اػت. تا تَخِ تِ هاتشیغ خغا، صحت  CAتش تاؿذ ًـاى دٌّذُ اػتثاس صیاد هذل  ًضدیه

 تذػت آهذ. 7052/0ًیض تشاتش ٍ ؿاخص واپا  7172/0تشاتش تا  1393ولی تشای ًمـِ پیؾ تیٌی ؿذُ ػال 

 
 هأخذ: ًگارًذُ - 1393یص بیٌی سال : همذار دلت ّزیک اس کالس ّای کاربزی اراضی ًمطِ پ5ضكل 

 

دلت، ًؼثت تِ ػایش والع ّا تا دلت تیـتشی پیؾ  دسصذ 100تَاى گفت وِ والع آب تا   هی ،5تا تَخِ تِ ًوَداس ؿىل 

 دّذ. ووتشیي دلت پیؾ تیٌی سا ًـاى هی دسصذ، 21/53تیٌی ؿذُ ٍ والع ؿالیضاس تا دلت 

 

 1448( ایجاد ًمطِ پیص بیٌی سال 3-4

تا فاصلِ صهاًی  1378ٍ  1393ّای  تا اػتفادُ اص هاتشیغ اًتمال ایداد ؿذُ اص تغییشات ػال 1408ِ پیؾ تیٌی ػال ًمـ

تا تَخِ تِ هاتشیغ تذػت آهذُ دس فاصلِ صهاًی . (6)ؿىل  ایداد ؿذ CA-Markovتا هذل  1393ػال ٍ ًمـِ ٍالؼی ػال  15

دسصذ  14/97دسصذ خٌگل ٍ  38/74دسصذ تاغات، 63/48الیضاس، دسصذ ؿ 63/23دسصذ والع ؿْشی،  61/91، 1408-1393

اص والع آب تذٍى تغییش خَاٌّذ تَد وِ والع آب ٍ ؿْشی پایذاسی تاالتشی اص ػایش والع ّا داسًذ ٍ ووتشیي خاتِ خایی سا تِ 

 (.4)خذٍل  والع ّای دیگش خَاٌّذ داؿت

  1448کالس ّای هختلف تا سال  (  هاتزیس احتوال اًتمال: پیص بیٌی احتوال تبذیل4جذٍل 

1408 

 1393 ؿْشی ؿالیضاس تاغات خٌگل آب

 ؿْشی 9161/0 0285/0 0547/0 0007/0 0

 ؿالیضاس 6007/0 2363/0 1586/0 0044/0 0

 تاغات 2748/0 0007/0 4863/0 2382/0 0

 خٌگل 0569/0 0002/0 1991/0 7438/0 0

 آب 0286/0 0 0 0 9714/0
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 هأخذ: ًگارًذُ - 1448: ًمطِ کاربزی اراضی ضْز راهسز در سال 6ضكل 
 

  1393-1448( بزرسی تغییزات فضای سبش در طَل 4-4

ّىتاس افضایؾ خَاّذ داؿت ٍ والع ّای  9/388، والع ؿْشی حذٍد 1408تا  1393، اص ػال 5تا تَخِ تِ خذٍل 

 ّىتاس واّؾ خَاٌّذ داؿت. 2/62ٍ  6/152، 8/114، 5/9ؿالیضاس، تاغات، خٌگل ٍ آب تِ تشتیة 

 

 هأخذ: ًگارًذُ - 1388 – 1414تغییزات ٍسعت کالس ّای فضای سبش ( 5جذٍل 

 ٍػؼت )ّىتاس( 

1393 

 ٍػؼت )ّىتاس(

1408 

 اختالف ٍػؼت

 )ّىتاس(

 9/388 8/1613 9/1274 ؿْشی

 -5/9 3/52 7/61 ؿالیضاس

 -8/114 4/845 1/960 تاغات

 -6/152 9/1341 5/1494 خٌگل

 -2/62 8/2088 2151 آب
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ّا  ّا پایذاسی تاالیی داؿتِ ٍ تغییشات تیي والع گشدد وِ دس عَل ایي دٍسُ، ّوِ والع ًیض هـخص هی ، 6تا تَخِ تِ خذٍل 

 دسصذ اص 89/2دسصذ اص خٌگل ٍ  5/5دسصذ اص تاغات،  77/19دسصذ اص والع ؿالیضاس،  52/11ووتش خَاّذ تَد. ّشچٌذ وِ 

 والع آب تِ ؿْش تثذیل خَاّذ ؿذ.

 هأخذ: ًگارًذُ -ًسبت بِ یكذیگز  1388 – 1414:  درصذ تغییزات ّزیک اس کالس فضای سبش 6جذٍل 

1393 

 آب خٌگل تاغات ؿالیضاس ؿْشی 1408

 89/2 5/5 77/19 52/11 82/99 ؿْشی

 0 0 0 63/81 15/0 ؿالیضاس

 0 82/4 06/80 85/6 04/0 تاغات

 0 68/89 17/0 0 0 خٌگل

 11/97 0 0 0 0 آب

 100 100 100 100 100 هدوَع

 

 ًتیجِ گیزی  -5
دس ایي همالِ ػؼی ؿذ تا تا اػتفادُ اص تصاٍیش هاَّاسُ ایی ٍ لاتلیت ّای ػیؼتن اعالػات خغشافیایی ٍ تا تىاسگیشی هذل 

هَسد تشسػی لشاس  1408تا  1363، تغییشات والع ّای واستشی اساضی ؿْش ساهؼش دس عَل ػال ّای CA-Markovتشویثی 

وِ تمشتیا ّوِ والع ّای واستشی اساضی هَسد هغالؼِ تِ خض والع  هـخص هی ؿَد ،8ٍ  7تاتَخِ تِ ؿىل ّای گیشد. 

ّىتاس تِ  2/545ًْا واػتِ ؿذُ اػت  اها والع ؿْشی اص سًٍذ واّـی داؿتِ اًذ ٍ اص ٍػؼت آ 1393تا  1363ؿْشی، اص ػال 

 1408ػال آیٌذُ تا ػال  15ّوچٌیي ایي افضایؾ تا یـی حذٍدا دٍ تشاتشی داؿتِ اػت، فتِ اػت وِ افضاافضایؾ یا 9/1274

 ًیض اداهِ خَاّذ داؿت.

 
 1448تا  1363اس سال  بِ ّكتار :  ًوَدار تغییزات کارابزی ّای اراضی7ضكل 
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 1448تا  1363اس سال بِ ّكتار   :  ًوَدار رضذ کالس کاربزی ضْزی8ضكل 

 طٌْاداتپی -6

تا تَخِ اثشات صیاى تاس تَػؼِ فیضیىی ٍ افمی ؿْش ّا تِ دالیل گًَاگَى اص خولِ فـاسّای خوؼیتی، الصم اػت تا تغییشات 

واستشی ّای اساضی ؿْش تِ عَس هؼتوش هَسد ًظاست لشاس گیشد تا ووتشیي خؼاست تِ واستشیْای ضشٍسی ؿْشّا اص خولِ هضاسع 

هتش داؿتٌذ،  30تاتَخِ تا ایٌىِ تصاٍیش اػتفادُ ؿذُ دس ایي تحمیك، لذست تفىیه هىاًی ؿَد.  ات ٍ خٌگل ٍاسدوـاٍسصی ٍ تاغ

پیـٌْاد هی ؿَد دس تحمیمات دیگش اص تصاٍیش تا لذست تفىیه تْتش هثل تصاٍیش ایىًََع ٍ اػپات اػتفادُ گشدد، ّشچٌذ وِ 

شات تَخَد آهذُ ًاؿی اص تَػؼِ ؿْشّا هی تَاًذ تؼیاس صیاى تاس تغیی .دػتشػی تِ ایي تصاٍیش ًیاص تِ صشف ّضیٌِ تاالتش هی تاؿذ

تاؿذ، دس ًتیدِ تِ هذیشاى ٍ ػیاػتگزاساى ؿْشی ساهؼش پیـٌْاد هی ؿَد تا ًتایح تحمیك حاضش ٍ ػایش تحمیمات صَست گشفتِ 

تَػؼِ افمی ؿْش ساهؼش ؿاّذ  سا دس تشًاهِ سیضی ّای تَػؼِ ای ؿْشی سا لحاػ وٌٌذ تا دس آیٌذُ ووتشیي صیاى ٍ خؼاست سا اص

 .تاؿین
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