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چکیده
در دنیای امروز از فناوری سنجشازدور و سامانه اطالعات جغرافیایی جهت برنامهریزی و مدیریت
كارآمد منابع طبیعی ،كشاورزی ،محیطزیست و مدیریت شهری استفاده فراوان میشود .مدلهای
پیشبینی كاربری و پوشش اراضی برای برنامهریزی استفاده پایدار از زمین در كشوری مثل ایران كه
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بهرهبرداری از زمین با سرعت در حال تغییر است ،یک نیاز ضروری است؛ كه برای آشکارسازی
تغییرات و همچنین پیشبینی تغییرات پوشش اراضی دید كلی برای مدیریت بهتر منابع طبیعی و
باهدف مدلسازی تغییرات و پیشبینی كاربری اراضی برای سال  2035با استفاده از مدل سلولهای
خودكار ماركف و تصاویر ماهواره لندست در منطقه غرب زرآباد ،استان سیستان و بلوچستان(سواحل
مکران) انجامشده است .در این تحقیق ،برای پیشبینی از قابلیت نرمافزارهای سنجشازدور ،مدل
سلولهای خودكار ماركف و تصاویر ماهوارهای لندست  7و  8مربوط به سالهای  2001 ،1991و 2014
میالدی استفاده شده است .خروجیهای شبیهسازی بهصورت آماری با یک روش تركیبی جدید كه بر
پایه روشهای تحلیل چندگانه است ،ارزیابی گردید و نتایج مدل پیشبینی نشان داد كه مساحت تپه-
های ماسهای در سال  2035به  592/45كیلومترمربع میرسد و این میزان افزایش مساحت تپههای
ماسهای در شرایطی رخ میدهد كه مدیریت صحیح و كارآمد در جهت تثبیت ماسههای روان صورت
نگیرد .این میزان افزایش حاصل از تغییر یافتن  162كیلومترمربع از مساحت زمینهای بایر ( 27درصد) ،
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حفاظت اراضی حاشیه سواحل و اتخاذ تدابیر سیاستهای درازمدت بسیار مؤثر است .این مطالعه

 12كیلومترمربع از پوشش گیاهی ( 2درصد) و  23كیلومترمربع از رسوبات رودخانهای ( 4/3درصد)
خواهد بود .این افزایش باعث میشود كه  6روستا منطقه موردمطالعه (كرتی ،گنجک ،سهركی ،پیوشک،
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ونک و كلیرک) بهشدت با در معرض حركت و جابجایی قرار گرفتن ماسههای روان آسیب ببینند.عالوه بر
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آسیبپذیری سکونتگاههای روستایی ،راههای مواصالتی و محور اصلی كنارک به جاسک كه ارزشهای
اقتصادی و استراتژیک زیادی دارد در مواقع بحران در معرض انسداد و تخریب قرار گیرند
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مناطق ساحلی اراضی حساسی هستند که از دو سو تحت تأثیر اکولوژی دریا و خشكی قرار داشته و ازلحاظ
تنوع اکوسیستمی نیز منحصربهفرد هستند .این مناطق را میتوان یك آزمایشگاه بزرگ از توازن حاکم بر
طبیعت تلقی نمود که قابلیت تغییرات بسیار شدید را در پاسخ به نیروهای آب و هوایی و اقیانوسی دارا است
(شایان و همكاران .)1391،تپههای ماسهای در سواحل اکثر دریاها و اقیانوسها به وجود میآیند .این تپهها
زاییده اثرات متقابل امواج دریا ،جریانات دریایی ،وزش باد و مواد رسوبی موجود در ساحل میباشند .آنها
تكمیلکننده اجزاء محیط ساحلی بوده و اساس اکوسیستمی را تشكیل میدهند که اجتماعات ارزشمندی از
گیاهان و جانوران را در خود جایداده است (کید .)2002،1گستردگی امواج توفانی و قطر ذرات بستر از
مهمترین ویژگیهایی است که بر میزان فرسایش تپههای ماسهای ساحلی تأثیرگذاراست .اگر امواج طوفانی
کوتاهتر ،ارتفاع موج کمتر ،دوره بازگشت امواج کوتاهتر ،زمان وزش توفان کمتر و قطر ذرات ماسهای درشتتر
باشد ،فرسایش تپههای ماسهای ساحلی کاهش مییابد (یمانی و همكاران .)1392 ،ازاینرو میتوان گفت که
فرسایش بادی مسئلهی اساسی تمامی قارهها است و در مقیاس جهانی شاید اهمیت و خطر فرسایش بادی
کمتر از فرسایش آبی نباشد  65درصد از فالت ایران در اقلیمهای خشك و نیمهخشك قرارگرفته که ازنظر
طول و عرض جغرافیایی با کمربند بیابانی جهان انطباق دارد (نگارش و لطیفی  .)1388،کشور ایران جزء
کشورهای خشك و نیمه خشك دنیا قرار دارد (مقصودی)1385،؛ که رژیم بادی یا مقدار انرژی باد و
تغییرپذیری آن ،کنترل قابلتوجهی روی مورفولوژی ،حفظ تغییرات سطح زمین بر اثر بادها دارند
(پیرس)2004،2؛ که تقریباٌ حدود  24میلیون هكتار از اراضی کشور ایران را مناطق تحت فرسایش بادی تشكیل
میدهند که  15-12میلیون هكتار از این اراضی در سیطره ماسهزارها و تپههای ماسهای قرار دارد (مهندسین
مشاور تاك سبز .)1381 ،ازآنجاییکه باد یكی از عوامل اصلی ایجاد فرسایش و تخریب در سطح زمین ،بهویژه
در مناطق خشك و نیمهخشك است ،برای پیشگیری از خسارت ناشی از آن ،مطالعه وضع و خصوصیات آن
ضروری به نظر میرسد (رفاهی .)1387،مطالعات انجامشده نشان میدهند که  14استان کشور تحت تأثیر
فرسایش بادی و حرکت تپههای ماسهای می باشند(محمودی .)1370،حرکت و هجوم ماسههای روان از
مهمترین مخاطرات محیطی سواحل دریای عمان است که هماکنون تعدادی زیاد از سكونتگاههای روستایی
منطقه را مورد تهدید و آسیب قرار داده و خسارتهای سنگینی بر جاگذاشته است (مقصودی.)1391،
ماسههای موجود در ساحل منشأ دریایی دارند و با دور شدن از دریا تپههای ماسهای عالوه بر منشأ دریایی،
منشأ خشكی نیز پیدا میکنند؛ که به دلیل کاهش پوشش گیاهی ،کمی بارش ،سست و دانهریز بودن رسوبات،
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شیب کم ،چرای بیشازحد دام ،نبود موانع ارتفاعی و درصد باالی وزش بادهای بیش از آستانه در این منطقه،
زمینهی حرکت ماسهها را فراهم کرده است .این عامل باعث حرکت و جابجایی ماسه میشود که هرساله تعداد
زیادی از روستا در معرض این جابجاییها قرار میگیرند و اکنون باعث خسارات جبرانناپذیری شده و در آینده
نیز خواهند شد (خسروی و همكاران  .)1395،در دنیای امروز از فناوری سنجشازدور و  GISجهت
برنامهریزی و مدیریت کارآمد منابع طبیعی ،کشاورزی ،محیطزیست و مدیریت شهری استفاده فراوان میشود.
مدلهای پیشبینی کاربری اراضی برای برنامهریزی استفاده پایدار از زمین یك نیاز ضروری است (کاموسوکو1
و همكاران  ،2009،سول 2و کالگت1 ،2013 ،3؛ مس 4و همكاران .)1،2014 ،این مسئله بهویژه در کشورهای
درحالتوسعه که فعالیتهایی ،نظیر جنگلزدایی ،توسعه بیرویه اراضی کشاورزی و تخریب مراتع موجب شدت
بخشیدن به پدیده بیابانزایی شده ،مورد نیاز است (امیر اسالنی و دراگویچ)2011 ،5؛ که برای آشكارسازی
تغییرات و همچنین پیشبینی تغییرات پوشش اراضی دید کلی برای مدیریت بهتر منابع طبیعی و حفاظت
اراضی حاشیه سواحل و اتخاذ تدابیر سیاستهای درازمدت بسیار مؤثر است روشهای زیادی برای مدلسازی و
پیشبینی تغییرات پوشش زمینی وجود دارد که میتوان به مدل آماری ،مدل هیبرید ،مدل تكاملی ،مدل
سیستم و مدل بافت سلولی 6اشاره کرد .مدل شامل مدلهای مارکوف و  CAاست (پارکر7و همكاران.)2002 ،
آنالیز زنجیره مارکوف ابزاری مناسب جهت مدلسازی تغییرات کاربری و پوشش اراضی است و زمانی کاربرد
دارد که تغییرات موجود در چشماندازها بهراحتی قابل توصیف نباشند .زنجیره مارکوف یك سری از مقادیر
تصادفی است که احتمال آنها در فاصله زمانی دادهشده به مقدار اعداد در زمان گذشته وابسته است( Fan, et
 )al, 2007برای پی بردن به اعتبار نقشههای پیشبینیشده توسط مدل از مؤلفههای توافق و عدم توافق
استفاده میگردد .در این هنگام نقشههای پیشبینیشده با نقشههای مرجع در زمان خاص مقایسه شده و
توانایی مدل بر اساس اعتبار نقشههای تولیدی بررسی میگردد ( .)Pontius, et al, 2004داولبیت و
موراری(  ،) Dawelbaita and Morari., 2012بیابان زایی را در منطقه سودان با استفاده از تصاویر
ماهواره لندست و تحلیل طیفی ترکیبی بررسی کردند .نتایج این پژوهش بیانگر این است که استفاده از تحلیل
طیفی ترکیبی و تصاویر لندست نتایج سازگار ،دقیق و کم هزینه را برای مناطق پر خطر نشان می دهد .بایتز و
همكاران( )2014منشاء الگوهای تپه های ماسه ای در منطقه ماسه های سفید نیومكزیكو را خطوط ساحلی
قدیمی تعیین نمودند( .)Baitis ,et al,2014حمدان و همكاران( )2015منشاء تپه های ماسه ای بادی در
منطقه توشكا در جنوب شرقی مصر را بررسی نمودهاند .بر اساس نتایج پژوهش عوامل اصلی ماسههای بادی
هوازدگی منطقه نوبیان و جریانات آبراهه ای ،دریاچه های مربوط به دورههای مرطوب گذشته می باشد(حمدان
و همكاران .)2015 ،المچین و همكاران( ) Lamchin, et al., 2016تغییرات کاربری اراضی و بیابان زایی را
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در مغولستان با تكنیك سنجش از دور بررسی کردند .نتایج این تحقیق هیچ رابطه ای بین شاخص پوشش
گیاهی و میزان آلبدو یا شاخص  TGSIنشان نداد ،اما رابطه زیادی بین میزان  TGSIو آلبدو را آشكار
ساخت .همبستگی باال بین دو شاخص  TGSIو آلبدو در مناطق فاقد بیابان زایی نیز قابل توجه بود .زهانگ و
همكاران( )2017بر اساس مشاهدات میدانی حرکت ماسه های روان در تپه های ماسه ای بیابان تانگر در شمال
غربی چین را با مدل های رگرسیونی بررسی نموده اند با توجه به متغیرهای تاثیرگذار بر حرکت،جهت و
مكانیسم حمل ماسه اثرات آن بر تاج تپههای ماسهای و ضرایب شارش حمل ماسه بررسی گردید .جهت باد
بحرانی  272درجه تعیین گردید که تقریباً عمود بر خط تاج ( 37درجه)تپههای ماسهای می باشد ( Zhang et
 .)al,2017فیتون و همكاران( )2016مدل ملی حساسیت به فرسایس ساحلی در اسكاتلند را طراحی نموده
اند .این مدل با تعیین مناطق سیل خیز و بحرانی میزان تاب آوری در برابر فرسایش را مشخص نمود و
راهكا رهای مدیریت موثر در سواحل اسكاتلند را نشان داد(.)Fitton,et al,2016تونیز و همكاران ( )2015از
دینامیك ماسه به عنوان ابزاری برای مدیریت فرسایش ساحلی در بندر داروین استرالیا استفاده نمودهاند.با
توجه به وجود فعالیتهای جزر و مد و امواج و همچنین چرخندهای موثر بر منطقه فرایندهای ساحلی منجر به
ایجاد فرسایش بادی و مدیریت آن مورد تاکید قرار گرفته است(.)Tonyes et al,2015
فالحت کار و همكاران ( )1388به بررسی توانایی مدل  CAمارکوف در پیشبینی تغییرات پوشش اراضی در
شهر اصفهان پرداختند .نتایج این مطالعه نشان داد ،در صورت ثابت ماندن فرآیندهای تغییر پوشش اراضی در
منطقه ،مدل فوق با اعتباری حدود % 70بهپیش بینی تغییرات در  24سال آینده ( )1404میپردازد .وانگ 1و
همكاران ( )2012تغییرات کاربری اراضی منطقه چانگ پینگ 2در پكن را با استفاده از تصاویر ماهواره لندست
برای سال  2000پیشبینی کردند .کاوه و ابراهیمی ( )1392در پژوهشی بهپیش بینی تغییرات کاربری ،پوشش
اراضی با مدل  CAمارکف پرداختند و نتایج حاصل از ماتریس پیشبینی تغییرات بر مبنای نقشه سالهای
 1377و  1385نشان داد که احتمال میرود در فاصله زمانی  60 ،1395-1385درصد حاشیه مرطوب26/6 ،
درصد رودخانه 58/8 ،درصد زمینهای لخت و  98/1درصد از اراضی کشاورزی بدون تغییر باقی بمانند .به بیان
دیگر ،کاربری کشاورزی پایدار زیاد و رودخانه پایداری کمی خواهد داشت .پیكوئر 3و همكاران نیز ( )2012در
مطالعهای اثرهای تغییرات کاربری اراضی در گذشته و آینده را بر روی منطقه حفاظت شدهای در جنوب اسپانیا
با استفاده از مدل زنجیرهای  CAمارکف بررسی کردند .نتایج این مطالعه در منطقه توسعه کشاورزی و مناطق
شهری و رهاسازی کاربریهای گذشته را نشان داد .فیضی زاده و همكاران ( )1386با استفاده از تصاویر
ماهوارهای سنجنده  ETM+ماهواره لندست  7کاربری اراضی شهرستان ملكان را استخراج نمودند .آنها برای
طبقه بندی تصاویر از الگوریتم حداکثر مشابهت استفاده کرده و در نتیجهگیری قابلیت این روش را در طبقه
بندی پوشش اراضی تائید نمودند.
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منطقه مورد مطالعه بخشی از سواحل مكران در مجاورت دریای عمان و از رودخانه سدیچ در هرمزگان،
شهرستان جاسك شروع و به رودخانه راپچ در استان سیستان بلوچستان ،شهرستان کنارك ختم میشود .در
شمال منطقه کوههای مكران و در جنوب آن دریای عمان قرار گرفته است .این محدوده مشتمل بر دهستان-
های سورك و پی وشك در شهرستان جاسك و دهستان زرآباد غربی در شهرستان کنارك است که به طور
کلی  10روستای غالباً صیادی و کشاورزی با جمعیتی در حدود  5545نفر را در بر میگیرد (مرکز آمار
ایران .)1390،طول فاصله بین دو منطقه  45کیلومتر میباشد .باالترین ارتفاع این حوضه از سطح دریا 100
متر میباشد که مربوط به ارتفاعات گتی است .پایینترین آن به صفر متر است .منطقه مورد مطالعه از

] [ DOR: 20.1001.1.22287736.1398.19.52.7.3

شکل ( .)1موقعیت منطقه مورد مطالعه

] [ Downloaded from jgs.khu.ac.ir on 2023-01-09

سواحل دریای عمان یكی از منطقههای سواحل جنوب شرقی ایران است که با مساحت در حدود 5871
کیلومترمربع بین طول جغرافیایی  58° 29′ 48″تا  59° 22′18″طول شرقی و عرض جغرافیایی "27′ 18
 25°تا  26° 10′ 59″عرض شمالی قرار دارد .این منطقه از نظر تقسیمات سیاسی در سواحل مكران (جنوب
شرق استان هرمزگان و منطقه جنوبی استان سیستان و بلوچستان) در واقع در محدوده شهرستان جاسك و
شهرستان کنارك میباشد .شكل(.)1
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طبقهبندی تصاویر ماهوارهای

مدل زنجیرههای ماركف

1

مدل مارکوف در سال  1907توسط فردی روسی به نام آندری آندریویچ مارکوف ارائه شده است .زنجیره
مارکوف مبین توالی متغیرهای تصادفی مانند  X1 ، X2، X3و غیره است .به بیانی دیگر اگر مجموعهای از
حاالت را به صورت رابطه(:)1
2

}S={s1,s2, s3... . sr

رابطه()1
داشته باشیم ،رابطه( )2چگونگی به دست آمدن  Pijرا نشان میدهد:
رابطه()2

] [ DOR: 20.1001.1.22287736.1398.19.52.7.3

در این تحقیق با بهرهگیری از دادههای سنجش از دور (تصاویر ماهوارهای چندزمانه ماهواره لندست) به تعیین
و ارزیابی تغییرات پوشش زمینی منطقه ساحلی دریای عمان پرداخته شده است .برای تهیه تصاویر ماهوارهای
از منطقه مورد مطالعه از سایت سازمان زمینشناسی ایاالت متحده تهیه شد .بعد از اخذ تصاویر ماهوارهای ،این
تصاویر برای بازسازی و تصحیحات هندسی و تصحیحات رادیومتریك و غیره به نرمافزار  ENVIمنتقل شدند،
بعد از ایجاد تصاویر کاذب طبقهبندی از روش نظارت شده صورت گرفت که ابتدا نقاط آموزشی از بخشهای
مختلف تصویر به نرم افزار معرفی میشود و سپس پیكسلهای تصویر بر اساس بیشترین شباهت به بخشهای
تعریف شده و کمترین فاصله از میانگین ارزش پیكسلی بخشهای تعریف ،طبقه بندی میشوند.

] [ Downloaded from jgs.khu.ac.ir on 2023-01-09

ناشناختهترین محیطهای جغرافیایی ایران و اساساً روستایی است .روستاهای منطقه عمدتاً در امتداد ساحل و
جاده جاسك – کنارك استقرار یافتهاند و بافت کالن حاصل از استقرار آنها به صورت خطی است.
ابتدا به مطالعات کتابخانهای مربوط به موضوع تحقیق پرداخته شد و همزمان با آن مطالعات میدانی صورت
گرفت .پس از آن برای بررسی تغییرات میزان جابجایی در تپههای ماسهای منطقه مورد مطالعه در بازه زمانی
بیست و سه سال ( ،)2014-1991از  GPSو تصاویر ماهوارهای سنجنده  ETM+ماهواره لندست  7و  8با
قدرت تفكیك مكانی  30و  15متر است ،مورد استفاده قرار گرفت .تصاویر مورد استفاده با فواصل  10و 13
سال ،به ترتیب مربوط به سالهای  2014 ،2001 ،1991میالدی و مربوط به ماه آگوست بوده و از پایگاه
اینترنتی سازمان زمینشناسی آمریكا ) (USGSتهیه شدهاند .شماره ردیف ) (Rowو ستون ) (Pathتصاویر با
توجه به ایندکس مربوط به تصاویر ETM+،به ترتیب  42و  158است .سپس برای نقشه پیشبینی برای سال
( )2035هم از مدل مارکف و سلول هایخودکار مارکف در نرم افزار ( )IDRISIاستفاده گردید.

در رابطه( Pijn ،)2احتمال رفتن از حالت  iبه حالت  jرا پس از  nگام نشان میدهد.
] [ DOI: 10.29252/jgs.19.52.57

1 Markov Chain
2 Andrei Andreyevich Markov
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پیشبینی روند تغییرات كاربری اراضی با استفاده از تركیب روش زنجیرههای ماركف و مدل سلولهای
خودكار

1

این روش بر اساس تلفیق مدل اتوماسیون سلولی و زنجیرههای مارکف و مكانیابی براساس تحلیلهای چند
معیاره برای پیشبینی روند تغییرات کاربری و پوشش اراضی میپردازد .از مزایای این روش استفاده از روش
مجاورت فضایی و بعالوه از دانش توزیع فضایی احتمالی به تحلیل زنجیرههای مارکف و در نهایت پیشبینی
روند تغییرات کاربری اراضی میپردازد (شیرکالیی.)1387 ،
مدل سلولهای خودكار

] [ Downloaded from jgs.khu.ac.ir on 2023-01-09

در این مدل دو نقشه مربوط به دو دوره زمانی به صورت ماتریسی با یكدیگر مقایسه میشوند .به طوری که بر
اساس حداکثر احتمال ،پیشبینی میشود که هر پیكسل در هر کالس با چه احتمالی در همان کالس مانده یا
به کالسی دیگر تبدیل میشود ( .)Eastman, 2006روش زنجیرههای مارکف تصاویر پهنهبندی کاربری اراضی
را تحلیل و یك خروجی به شكل ماتریس احتمالی تغییرات و یك تصویر خروجی از ماتریس احتمالی تغییرات
برای سال افق را ارائه میدهد ( .)Ahadnejad and Rabet, 2010ماتریس احتمال تغییر نشان میدهد که به
احتمال هر کالس از کاربری اراضی طبقهبندی شده در آینده به کدام کاربری تغییر خواهد یافت .در این روش
ماتریس تغییرات ناحیه نشان میدهد تغییر تعداد پیكسلهایی از یك کالس کاربری اراضی به کالس دیگر در
یك دوره مشخص به چه میزان خواهد بود.

2

] [ DOI: 10.29252/jgs.19.52.57

1 CA Markov
2 Cellular Automata

] [ DOR: 20.1001.1.22287736.1398.19.52.7.3

سلولهای خودکار ،یك سیستم پویای گسسته است که از لحاظ فضایی ،به سلولهای منظم فضایی تقسیم
شده و از لحاظ زمانی ،طی مراحل مختلف زمانی قابل تحقق است .هر سلولی دارای یك خصیصه از مجموع
خصیصههای سیستم میباشد .خصیصهی هر سلولی با توجه به توابع محلی به روز میشود و تابعی است از
خصیصههای خود سلول و سلولهای همجوارش در مرحلهی زمانی قبل ( .)Wolfarm, 1984به طور کلی مدل
سلول های خودکاردر دو مرحله به علم جغرافیا معرفـی شـد یـك بـار در اواخـر دهـه 50میالدی که در آن
زمان پدیده های جغرافیایی به عنوان شبكه ای از سلول های مشابه فـرض شـد و از رایانهها نیز در این میان
کمك گرفته شد  .هر چند در این مطالعات به یكی از مهم ترین ویژگـیهـای مدل سلول های خودکار که تأثیر
همسایگی است توجه نشده بود بـا ورود نظریه سیستم های پیچیده و پذیرفته شدن آن به وسیله جغرافیدانها
،دوباره در اواخر دهه  80میالدی  ،مدل سلولهای خودکار مشابه مدلهای کنونی مطرح شدند .این مدلها
طراحی شده برا ی شبیهساز ی تغییرات کاربری اراضی و گسترش اراضی شهری از تنوع زیادی در جهان
برخوردار است(علیمحمدی سراب و همكاران .)1387،سلولهای خودکار مدلهای هستند که در آن سلولهای
مجاور و پیوسته ،از قبیل سلولهایی که ممكن است شامل شبكه چهارگوش نیز باشند ،حالت یا خصیصههای
آنها را از طریق کاربرد تكراری قوانین ساده تغییر میدهند .مدلهای  CAمیتوانند مبتنی بر سلولهای باشند
که در چندین بعد تعریف میشوند .قواعد تغییر حالت سلول از یك حالت به حالت دیگر میتوانند به صورت
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ترکیباتی از رشد و یا کاهش ،از قبیل تغییر به یك سلول توسعه یافته و یا بدون توسعه باشند .این تغییر تابع و
منبع ،تغییراتی است که در سلول مجاور رخ میدهد .همسایگی معموالً به صورت سلولهای مجاور و یا سلول-
هایی که نزدیك هم میباشند ،تعریف میشوند (فردوسی.)64:1384،
نتایج

] [ DOR: 20.1001.1.22287736.1398.19.52.7.3

شکل( .)2هجوم ماسههای روان به طرف روستاهای مورد مطالعه

] [ Downloaded from jgs.khu.ac.ir on 2023-01-09

نتایج حاصل از شكل ( )2در سالهای  1991تا  2014میزان حرکت و جابجایی تپههای ماسهای و روستاهای
که در معرض مخاطره با آسیب باال و متوسط قرار داشته را نشان میدهند؛ که دلیل اصلی آسیب پذیری
روستاهای مورد مطالعه در طی سالهای آماری ناشی از وزش توفان دریایی ،کاهش پوشش گیاهی ،کمی
بارش ،سست و دانه ریز بودن رسوبات ،شیب کم ،چرای بیرویه ،فعالیتهای انسانی ،نبود موانع ارتفاعی،
افزایش ساعات آفتابی باعث شده که زمینه حرکت ماسهها در روستاهای منطقه فراهم گردد .براساس نتایج
روستاهای ونك ،کلیرك و پیوشك که در طی سالهای  1991تا  2001در معرض حرکت تپههای ماسهای
بودهاند؛ که با انجام طرح تثبیت ماسههای روان در سال ( )2005میزان حرکت تپههای ماسهای به سمت
روستاها (ونك ،کلیرك و پیوشك) کاهش پیدا کرده و در سال  2014در درجه دوم آسیب پذیری از مخاطره
ماسههای روان قرار گرفتند؛ که بقیه روستاهای منطقه غرب زرآباد در سال  2014بهشدت در معرض این
مخاطره قرار داشتند.

] [ DOI: 10.29252/jgs.19.52.57
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شکل( .)3نقشه تغییرات كاربری اراضی در سال 1991
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شکل ( .)4نقشه تغییرات كاربری اراضی در سال 2014
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پایش تغییرات
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جدول ( .)1مساحت كاربری ها در سال  1374و ( 1385به كیلو متر مربع)

] [ DOR: 20.1001.1.22287736.1398.19.52.7.3

پس از انجام تصحیحات بر روی دادهها و تهیه نقشه کاربری در دو بازة زمانی  23ساله ( )2014-1991جهت
صحت سنجی نقشههای تولیدی با اعمال فیلتر اکثریت ،نقشههای طبقهبندی شده و در چهار کاربری شامل:
اراضی تپههای ماسهای ،پوشش گیاهی ،رسوبات بایر طبقهبندی شدند .در این تحقیق به منظور آشكار سازی
تغییرات با به کارگیری روش مقایسه پس از طبقه بندی ،از روش جدول بندی افقی استفاده شد و در نهایت
ضریب کاپای  %92به دست آمد .بر اساس نتایج بهدستآمده از تفسیر مقایسهای روند تغییرات اشكال (3و )4
میزان جابجایی فضایی -زمانی تپههای ماسهای در سالهای  -1991تا  2014به میزان  17/198کیلومترمربع
رسیده و باعث حرکت ماسهها به سمت سكونتگاههای روستایی و زمینهای کشاورزی منطقه شدهاند .عامل
اصلی افزایش و جابجایی تپههای ماسهای ،درصد باالی وزش بادهای بیش از آستانه ( 6/5متر بر ثانیه) در
منطقه است .ارزیابی تغییرات کاربری زمین بین سال های  1991تا  2014نشان داد که افزایش مساحت در
تپههای ماسهای از ( 561/26کیلومتر مربع در سال 1991به  578/45کیلومتر مربع در سال  ،)2014پوشش
گیاهی  32/54به  45/38کیلومتر مربع ،رسوبات از  98/4به  114/8کیلومتر مربع و همچنین کاهش مساحت
در زمین های بایر ( 1920/6به  1764/5کیلومتر مربع ) رخ داده است .همانطور که در نقشه زیر آمده،
بیشترین افزایش سطح کاربری در اراضی تپه های ماسهای میباشد و بیشترین کاهش سطح کاربری در اراضی
بایر است که طی دوره  23ساله مساحت کاربری که به نفع تپههای ماسهای تغییر کاربری یافتهاند ،عبارتاند از
پوشش گیاهی حدود  0/108کیلومترمربع ،رسوبات رودخانهای  10/60کیلومترمربع و زمینهای بایر 264/35
کیلومترمربع بودند .مساحت کاربری که به نفع پوشش گیاهی تغییر کاربری یافتهاند ،عبارتاند از تپههای
ماسهای  24/88کیلومترمربع ،رسوبات رودخانهای  1/13کیلومترمربع و زمینهای بایر  5/1کیلومتر به پوشش
گیاهی تبدیل شدند میزان کاربریهای که به نفع رسوبات رودخانهای تغییر کاربری یافتهاند حدود 28/18
کیلومترمربع از تپههای ماسهای و  0/014از پوشش گیاهی 11/07 ،کیلومترمربع از زمینهای بایر به رسوبات
رودخانهای تبدیل شدهاند .همان طور که اشاره شد این افزایش و تغییرات کاربری شرق هرمزگان ،به واسطه
نزدیكی به سواحل و کمی بارش ،خشكسالی های اخیر سست و دانهریز بودن رسوبات ،شیب کم ،چرای بیش از
حد دام ،نبود موانع ارتفاعی که در این بازه زمانی در منطقه اتفاق افتاده باعث تغییر کاربری اراضی منطقه مورد
مطالعه گردیده است جدول(.)1
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شکل( .)5نقشه ماتریس تغییرات كاربری اراضی 2014-1991

پیشبینی تغییرات كاربری اراضی سواحل دریای عمان تا سال ( 2035میالدی)

نتایج حاصل از مدل زنجیرهای ماركف ()Markov Chain

جدول ( .)2میزان احتمال تغییر در پوشش زمینی سواحل دریای عمان تا سال  2035با استفاده از زنجیرههای ماركف

] [ DOI: 10.29252/jgs.19.52.57

برای پیشبینی روند تغییرات پوشش زمینی ،ابتدا نقشههای کاربری سالهای  1991و  2014با استفاده از
زنجیرههای مارکف مورد تحلیل قرار گرفت .بدین منظور تصویر دو دوره ،فاصله زمانی آنها و سالی که پوشش
زمینی میخواهد برای آن پیشبینی انجام گیرد معرفی میشود؛ که با انجام این مراحل و با توجه به روندی که
هر یك از کاربریها درگذشته داشته است؛ نتیجه نهائی به صورت ماتریس نشان داده میشود .در زنجیره
مارکف احتمال تغییر پوشش زمینی به همدیگر بین ارزشهای  0تا  1متغیر است ،یعنی مناطقی که دارای
ارزش نزدیك به صفر هستند از احتمال کمتری برای تغییر برخوردار بوده و مناطقی که به عدد  1نزدیك باشند
از احتمال بیشتری برای تغییر در آینده برخوردار میباشند .با توجه به نتایج حاصله میتوان بیان نمود که
احتمال تغییر پوشش زمینی از جمله کاربری بایر به کاربری تپههای ماسهای بیش از دیگر کاربریها است و
این به خاطر روندی است که در مقاطع زمانی گذشته اتفاق افتاده است.

] [ DOR: 20.1001.1.22287736.1398.19.52.7.3

روشهای مختلفی برای پیشبینی و شبیهسازی تغییرات پوشش زمینی وجود دارد که در مطالعه حاضر از
روشهای زنجیرهای مارکف و سلولهای خودکار استفاده گردید .برای این منظور در نرمافزار  IDRISIبا
مقایسه پوشش زمینی ( 2001 ،1991و  2014م) و مدلهای مورد استفاده به شبیهسازی و پیشبینی تغییرات
پوشش زمینی برای سال  2035پرداخته میشود.
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براساس نتایج به دست آمده از جدول ( )2بیشترین سطوح پوشش زمینی که به کاربری تپههای ماسهای تبدیل
شده سطوح کاربری بایر بوده با  27درصد ( 162کیلومترمربع) و  65درصد تپههای ماسهای هیچگونه تغییر در
آنها ایجاد نمیشود و ثابت هستند و احتمال دارد  2درصد از کاربری پوشش گیاهی ( 12کیلومترمربع) و
رسوبات رودخانهای  23( 0/63کیلومترمربع) منطقه به کاربری تپههای ماسهای تبدیل شوند .کاربری پوشش
گیاهی  90درصد ثابت بوده و نزدیك به  9درصد احتمال دارد از کاربری بایر به پوشش گیاهی تغییر پیدا کنند.
رسوبات رودخانهای  63درصد تغییر در آنها ایجاد نمیشود و احتمال دارد  32درصد از زمینهای بایر به
کاربری رسوبات رودخانهای تبدیل شوند و  5درصد از میان کاربری پوشش گیاهی و تپههای ماسهای به این
کاربری تبدیل میشوند .زمینهای بایر منطقه غرب زرآباد احتمال دارد  86درصد ثابت مانده و  10درصد تپه-
های ماسهای و  2درصد از پوشش گیاهی به این کاربری تبدیل شوند .بر اساس کاهش پوشش گیاهی و
زمینهای بایر و تبدیل شدن آنها به تپههای ماسهای باعث میشود که زمینهای کشاورزی و سكونتگاههای
روستایی منطقه غرب زرآباد در سال  2035مورد هجوم این ماسههای قرار گیرند.
تحلیل نتایج حاصل از مدل سلولهای خودكار -ماركف ))CA- MARKOV

] [ DOR: 20.1001.1.22287736.1398.19.52.7.3

مكانیزم کار سلولها ی خودکار به این صورت است که اصل اساسی و اولیه هر تغییرات که اصطالحاً همسایگی
یا مجاورت گفته میشود؛ بیانگر این است ،کاربریهایی که در مجاورت هم و به هم نزدیكاند دارای بیشترین
تغییرات بوده و حاشیه هر کاربری و یا به مجاورت هر کاربری بیشترین امتیاز داده شود و هرچه به مرکز
کاربری نزدیك میشوند امتیاز کمتری بگیرد؛ که خروجی آن به صورت نقشه شایسته خواهد بود؛ که برای این
کار از ابزارهای  Editو  ASSIGNکالسها را جدا کرده و فاصله اقلیدسی به آنها داده شد و به این صورت
مرز کالسها دارای کمترین امتیاز و مرکز کالس بیشترین امتیاز را دارا بودند؛ و برای اینكه نقشهها بنابر قانون
همسایگی یا مجاورت سلولهای خودکار ( حاشیه دارای بیشترین امتیاز و مرکز دارای کمترین امتیاز) باشد ،از
منطق فازی و از رابطه خطی افزایشی استفاده شد اشكال( .)6،7،8،9
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پس از اجرای مدل سلولهای خودکار مارکف ،از جدول مساحت انتقال یافته هر یك از کاربریها برای
پیشبینی تغییرات پوشش زمین در دوره زمانی مورد نظر ،در تحلیل از زنجیره مارکف استفاده میکند .در
نهایت یك فیلتر  CAجهت تغییر حالت سلولها بر اساس همسایگی آن مورد استفاده قرار میگیرد .این فیلتر،
یك فیلتر مجاورت  5×5به صورت زیر است:
جدول ( .)3فیتلر اعمال شده روی تصویر
0

1

1

1

0

1

1

1

1

1

0

1

1

1

0

0

0

1

0

0
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شکل ( .)8مطلوبیت فاصله از رسوبات با استفاده از منطق فازی شکل( .)9مطلوبیت فاصله از بایر با استفاده از منطق فازی
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شکل ( .)6مطلوبیت فاصله از تپه ماسهای با استفاده از فازی شکل( .)7مطلوبیت فاصله از پوشش گیاهی با استفاده از فازی
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این فیلتر به صورت پیشفرض در نرم افزار ادریسی طراحی شده است؛ که این فیلتر را روی تصویر انداخته و
جاهایی که عدد صفر هستند را نادیده گرفته و بر اساس عدد یك محاسبه میکند شكل(.)10
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شکل ( .)10نقشه پیش بینی توسعه فضایی – مکانی غرب زرآباد برای سال  2035با مدل سلول های خودكار ماركف
] [ DOR: 20.1001.1.22287736.1398.19.52.7.3

حرکت و پیشروی ماسههای بادی سكونتگاههای روستایی منطقه سواحلی دریای عمان را تهدید و خطر
عمدهای در زندگی مردم محسوب میشوند .با توجه به شرایط جغرافیایی و محیطی منطقه فرسایش ،جابهجایی
و پیشروی ماسههای بادی ،منابع زیستی ،تأسیسات اقتصادی و زیربنایی و به ویژه سكونتگاههای روستایی
منطقه را تهدید و خطر عمدهای در زندگی مردم محسوب میشوند .فعال و پویا بودن تپههای ماسهای باعث
میشود سالیانه ،اراضی کشاورزی روستاها و جادهها در زیر خاك مدفون شوند و فقدان واکنش واقع بینانه و
علمی در برابر این پدیده مزید بر علت شده و دامنه آسیبها و خسارتها را گستردهتر نموده است .ساالنه
حجم عظیمی از ماسههای بادی ،مناطق مسكونی و روستاها را مورد هجوم قرار میدهند در روستاهای که در
مسیر حرکت ماسهها قرار دارند ،مقدار حجم رسوبات بهگونهای است که سبب دفن واحدهای مسكونی شده و
بعضی از روستاییان به ناچار مجبور به ترك روستاها و خانههای خود میشوند.
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نتیجهگیری

] [ DOI: 10.29252/jgs.19.52.57

روند یابی تغییرات مورفومتریك اشكال ژئومورفولوژیكی مناطق خشك و بیابانی ،به دلیل تأثیرات منفی ماسه-
های روان بر زندگی مردم و همچنین امكان پیشبینی وضعیت آینده ،به منظور ارائه راهكارهای مدیریتی
مناسب در راستای کاهش حرکت یا تثبیت شنها و حتی ارزیابی طرحهای قبلی اجرا شده ،اهمیت خاصی
دارد .در این زمینه روشهای سنجش از دور به دلیل توانایی باال در آشكارسازی تغییرات کوچك مقیاس در
طول زمان ،کاربرد گستردهای دارند .براساس نتایج بدست آمده تپههای ماسهای سواحل دریای عمان طی چند
دهه اخیر با رشد شتابان به سمت روستاهای منطقه پیش میرود .همچنین با استفاده از نقشههای کاربری و
پوشش اراضی به دست آمده از تصاویر ماهوارهای و ترکیب آن با مدلهای فضایی زنجیرههای مارکف و

] [ DOR: 20.1001.1.22287736.1398.19.52.7.3

میزان تپههای ماسهای در سال پیشبینی شده ( )2035به حدود  592/45کیلومترمربع میرسد که نسـبت بـه
سال  2014که میزان تپههای ماسهای  578/45کیلومترمربع است رشدی معـادل  14کیلـومترمربعی را نشـان
میدهد شكل ( .)11بر اساس نقشه پیشبینی شده در شكل ( )8برای سـال  2035میـزان جابجـایی تپـههـای
ماسهای ،عالوه بر روستاهای که در سال  2014در معرض حرکت ماسههای روان بودهاند حدود  6روستا دیگر از
جمله بیاهی ،سول ،کلیرك ،کرتی ،گتی و گنجك در سال پیشبینی شده ( )2035به شدت در معـرض هجـوم
تپههای ماسهای قرار میگیرند(شكل .)10عواملی همچون کمی بارش ،سست و دانهریز بـودن رسـوبات ،شـیب
کم ،چرای بیش از حد دام ،افزایش میزان ساعت آفتابی ،کاهش پوشش گیاهی ،نبود موانـع ارتفـاعی و درصـد
باالی وزش بادهای بیش از آستانه در منطقه ( 8/5متر بر ثانیه) نقش اساسی دارنـد و اگـر همـین رونـد ادامـه
داشته باشد ،زمینهی حرکت ماسهها فراهم شده و روستاهای مذکور مورد هجوم ماسهها قرار میگیرند.انسداد و
قطع راههای روستایی و محور اصلی ارتباطی استان سیستان و بلوچستان به هرمزگان از مخاطرات اصلی ناشـی
از این پیشروی خواهد بود.با توجه به آسیبهای ناشی از سیل و ضعف زیر ساختهای ارتبـاطی ایـن آسـیبهـا
میتواند بر اقتصاد و توسعه آینده این منطقه محروم تاثیرات منفی زیادی داشته باشد.
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شکل ( .)11مساحت تپههای ماسهای منطقه مورد مطالعه
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خسروی،محمود،صمد فتوحی و سلیمان پیروززاده ،1394،بررسی تغییرات زمانی -مکانی تپههای ساحلی
ماسهای با استفاده از سنجشازدور( : )RSمطالعه موردی :منطقه غرب زرآباد،نشریه تحلیل فضایی
مخاطرات محیطی.1-14:)4(2،
رفاهی ،حسینقلی ،1378 ،فرسایش بادی و کنترل آن ،چاپ دوم ،انتشارات دانشگاه تهران ،ص .320
سازمان جنگلها،مراتع و آبخیزداری کشور ،1381،طرح شناسایی كانونهای بحرانی فرسایش بادی و تعیین
اولویتهای اجرایی در كشور ،دفترفنی تثبیت شن و بیابان زدایی ،مهندسین مشاور تاك سبز ،سازمان جنگلها ،
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منابع
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اتوماسیون سلولی به شبیهسازی و پیشبینی تغییرات فیزیكی آتی تپههای ماسهای سواحل دریای عمان
پرداخته شد .خروجیهای شبیهسازی بهصورت آماری با یك روش ترکیبی جدید که بر پایه روشهای تحلیل
چندگانه است ،ارزیابی گردید و مشخص شد اگر توسعه تپههای ماسهای بدون برنامهریزی صحیح و با این روند
توسعه پیدا کند مساحت تپههای ماسهای در سال  2035به  592/45کیلومترمربع خواهد رسید و این میزان
افزایش مساحت تپههای ماسهای در شرایطی رخ میدهد که مدیریت صحیح و کارآمد در جهت تثبیت ماسه-
های روان صورت نگیرد .این میزان افزایش ناشی از تغییر یافتن  162کیلومترمربع از مساحت زمینهای بایر
( 27درصد) و  12کیلومترمربع از پوشش گیاهی ( 2درصد) و  23کیلومترمربع از رسوبات رودخانهای (4/3
درصد) میباشد .این افزایش باعث میشود که سكونتگاههای روستای منطقه مورد مطالعه بهشدت در معرض
حرکت و جابجایی ماسههای روان قرار گیرند .بر اساس نتایج سال پیشبینی شده ( 6 )2035روستا از جمله
بیاهی ،سول ،کلیرك ،کرتی ،گتی و گنجك به شدت در معرض حرکت این مخاطره قرار خواهند گرفت .در طی
سالهای اخیر ( 1355تا  15 )1393روستا تخلیه و حدود  5روستا در معرض تخلیه قرارگرفتهاند .به طوری که
جبران این همه خسارت ،هزینه بر و زمان زیادی را بر جامعه تحمیل کرده است؛ که در نتیجه حرکت تپههای
ماسهای به طرف روستاهای مورد مطالعه ،روستاهای مشكوهی ،عبد ،ریگ مصطفی ،کرتی ،گتی ،جهلو ،ریگ و
که در نواحی ساحلی و روستاهای ،تنبالن ،زهری کار ،پچك ،کیدر ،شمشی و زیگدف که با فواصل زیادی از
ساحل قرار دارند بیشترین حجم تپههای ماسهای و بحرانی ترین منطقه از نظر میزان حرکت تپههای ماسهای
در سال  2014می باشند عالوه بر آسیبپذیری سكونتگاههای روستایی ،راههای مواصالتی و محور اصلی
کنارك به جاسك که ارزشهای اقتصادی و استراتژیك زیادی دارد در مواقع بحران در معرض انسداد و تخریب
است.نتایج این پژوهش عالوه بر پیشبینی نحوه گسترش تپه های ماسه ای در نواحی ساحلی می تواند نتایج
تحقیقات فالحت کار و همكاران(،)1388کاوه و ابراهیمی( )1392و پارکر و همكاران( )2002را در رابطه با
استفاده از مدل سلول های خودکار مارکف در پیش بینی گسترش اراضی را تایید نماید.

مراتع و آبخیزداری کشور.
شایان ،سیاوش ،عبدالمجید احمدی ،مجتبی یمانی و محمد شریفی کیا ،1391 ،تحلیل مخاطرات فرایندهای
علوم جغرافیائی.138-123 :)34(24،
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شیرکالیی ،ایوب ،1387 ،سنجش گستردگی شهری و تأثیر آن بر تغییر كاربری اراضی سواحل جنوبی
دریای مازندران با استفاده از  ،GISمطالعه موردی :محور چالوس -نور  ،1385 -1367پایاننامه کارشناسی
ارشد در رشته جغرافیا و برنامهریزی روستایی ،با راهنمایی دکتر شهریور روستایی ،دانشگاه زنجان ،ص .165
علیمحمدی سراب،عباس،علی اکبر متكان و بابك میرباقری ،1389،ارزیابی كارایی مدل سلول های خودكار در
انسانی).81-102 :)2(14 ،
فردوسی ،بهرام ،1384 ،اماكن سنجی و كاربرد سیستم پیشتیبانی تصمیمگیری در توسعه فیزیکی شهر،
نمونه موردی شهر سنندج ،پایاننامه کارشناسی ارشد رشته جغرافیا و برنامهریزی شهری ،با راهنمایی دکتر اکبر
پرهیزگار ،دانشكده علوم انسانی دانشگاه تربیت مدرس ،ص .115
فالحت کار ،سامره ،علیرضا سفیانیان ،سید جمالالدین خواجه الدین و حمیدرضا ضیایی ،1388 ،بررسی توانایی
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