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  و الهیجان شهرستان اراضی کاربری اتتغییر روند ررسیب

 LCM مدل با آن آتی تغییرات بینیپیش
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 چکیده
 تاثیر تحت را خود زیستمحیط ،آن طریق از انسان که است اراضی کاربری تتغییرا از نگامه هب آمار طبیعی،منابع مدیریت وماتملز از یکی

 استان در الهیجان شهرستان اراضی ریاربک راتییغت بینیپیش و آشکارسازی به LCM مدل از ادهفتاس اب راضح پژوهش است. داده قرار
 جنگل، کالس پنج در 2116 و 2111 ،1194 هایسال لندست ماهواره یرتصاو ابتدا است. پرداخته 2121 تا 1194 زمانی بازه در گیالن

 کاربری هاینقشه با 2116 سال اراضی کاربری بینیپیش سپس شدند. بندیطبقه آبی منابع و ساختانسان مناطق کشاورزی، مرتع،
 مراتع، از فاصله کشاورزی، اراضی از فاصله ی،مسکون مناطق از فاصله بارش، شیب، ارتفاع، متغیرهای از شد. انجام 2111 و 1194 هایسال

 کاربری هاینقشه براساس بینیپیش صحت ارزیابی شد. استفاده تغییرات بر موثر عوامل عنوانهب جاده از فاصله و جنگل حاشیه از فاصله
 درصد، 14/99 ترتیبهب خطا و خطا هشدار موفقیت، خنثی، موفقیت مقادیر که شد انجام بینیپیش 2116 و زمینی واقعیت 2116 اراضی

 است. زمینی واقعیت تصویر با شده بینیپیش تصویر قبول قابل انطباق دهندهنشان که آمد دست هب درصد 29/4 و درصد 45/9 درصد، 65/2

 نتایج طبق کند.می تایید را مدل توانایی و کارایی که بود درصد 6/12 حدود مدل بینیپیش از حاصل خطای مقدار حاضر تحقیق در ضمن در
 ادامه شاهد آینده در کاربری تغییر کنونی روند ادامه با که شده کاسته جنگلی پوشش از چشمگیری سطح 2116 تا 1194 هایسال طی

 تغییر منفی آثار کاهش منظور به سرزمین آمایش مطالعات اجرای مطالعه، مورد منطقه زداییجنگل روند به توجه با بود. خواهیم زداییجنگل
 شود.می پیشنهاد اراضی کاربری
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 سرآغاز
 انسان مداخله آثار آشکارترین از یکی اراضی کاربری تغییرات

 هایسیستم و انسان سالمت بر واندتمی و است زمین کره روی
 پاک با انسان .(Foley et al., 2005) باشد تاثیرگذار شناختیبوم

 افزایش اقتصادی، کشاورزی به پرداختن ها،جنگل تراشی
 سرزمین سیمای شهری، مراکز توسعه و کشتزارها تولیدات
 توسط مایدا زمین سطح پوشش است. داده تغییر را جهانی

 اجزای روی تغییرات این است. تغییر حال در سانیان هایفعالیت
 .گذاردمی مستقیم تأثیر اتمسفر و آب خاک، مانند زیستمحیط

 که زیستیمحیط لیمسا از بسیاری با مستقیم طور به ،بنابراین

 یکی همواره اراضی کاربری .است ارتباط در دارند جهانی اهمیت
 زیستمحیط آن طریق از انسان که بوده عواملی ترینمهم از

 تغییر ترینمهم تاریخی نظر از  است. داده قرار تاثیر تحت را خود

 هاجنگل بردن میان از ،است داده انجام انسان که اراضی کاربری
 (Lausch است هاسکونتگاه و کشاورزی اراضی به آنها تبدیل و

(& Herzog, 2002. و یررسب هدف با راضح پژوهش 

 در الهیجان شهرستان اراضی ریاربک راتییغت ازیارسکآش
 سازمدل با )1194 -2116( ساله 31 دوره طی گیالن استان
 افزارهاینرم از راستا این در شد. انجام LCM(1) اراضی تغییر

Arc GIS 10.3، ENVI 4.8 و IDRISI است. شده استفاده 
LCM به وانتمی آن کمک به که گذاردمی اختیار در را ابزاری 
 بر آن تاثیرات و اراضی کاربری تغییرات سازیمدل و ارزیابی

 همکاران، و فرد غالمعلی) پرداخت زیستیتنوع و هاگونه زیستگاه
 به توانمی زمینه این در شده انجام داخلی مطالعات از .(1313

 و پایش به که نمود اشاره (1313) همکاران و فرد غالمعلی

 در بوشهر استان میانی سواحل اراضی یکاربر تغییرات سازیمدل
 LCM مدل از استفاده با )1311-1367( ساله 23 دوره یک

 واسنجی دوره و مدل زیر سه ،متغیر تهف منظوربدین پرداختند.

 سال اراضی کاربری تغییرات سازیمدل برای 1394-1371
 کاپا، آماره با سازیمدل صحت ارزیابی از پس .شد استفاده 1311
 واسنجی دوره از استفاده با 1315 سال اراضی وششپ نقشه

 دوره طول در که داد نشان نتایج شد. بینیپیش 1394-1311
 و کشاورزی اراضی به باز اراضی از شدید تغییرات العه،طم مورد

 همچنین .شد مشاهده منطقه در کشاورزی هایزمین رهاسازی

 شهرکالن توسعه سازیمدل به (1313) همکاران و حیدریان
 1395 -1374 ساله 11 دوره در LCM مدل از استفاده با تهران

 تصاویر از اراضی کاربری هاینقشه منظور این برای پرداختند.
 هانقشه سنجیصحت بعد مرحله در شد. استخراج ستلند ماهواره

 تغییرات آشکارسازی نتایج گرفت. صورت تغییرات آشکارسازی و

 افزایش بیشترین که ددا نشان % 95/11 کاپای ضریب با
 در مساحت کاهش بیشترین و شده ساخته مناطق در مساحت

 مستقل متغیر 11 تغییرات، این مبنای بر است. داده رخ باز زمین

 تبدیل پتانسیل سپس، و شده انتخاب مدل ورودی عنوان به
 و MLP روش از استفاده با 1316 سال برای بینیپیش و کاربری
 شده انجام خارجی مطالعات از شدند. یسازمدل مارکوف زنجیره

 توانمی LCM مدل با اراضی کاربری تغییرات بررسی هدف با
 مکانی سازیمدل به که مودن اشاره (2116) همکاران و Bax به

 میان ارتباط پژوهش این در پرداختند. پرو در زداییجنگل فرایند

 .شد بررسی سرزمین سیمای پارامترهای و جنگل دهیدست از
 مطلوبیت ساالنه، بارش ارتفاع، ،رودخانه متغیرهای همچنین

 عنوان هب ،جمعیت تراکم و هاجاده کشاورزی، برای خاک

 و Singh شدند. انتخاب زداییجنگل در تاثیرگذار پارامترهای
 فضایی دینامیک سازیمدل به خود مطالعه در (2117) همکاران

 و پرداخته هند ،(2)آسام در هاجنگل شدن تکه تکه و زداییجنگل

 مدل از استفاده با را زداییجنگل میزان و جنگل پوشش تغییرات
LCM جنگل تغییرات تحلیل و تجزیه .دادند قرار بررسی مورد 
 جنگل منطقه پوشش ،2115 و 1175 هایسال بین که داد نشان

 یافته کاهش مربع کیلومتر 21145 به مربع کیلومتر 23741 از
 ،2131 سال در آسام جنگل شده نیبیپیش منطقه کل است.

 و هاجاده از فاصله عامل پنج تاثیر است. مربع کیلومتر 21191

 در موجود هایآب از فاصله و شیب ارتفاع، مسکونی، مناطق
 به ارتفاع کرامر، ضرایب به توجه با .شد بررسی زداییجنگل

 شیب، آن دنبال به و بود همراه آسام در زداییجنگل با شدت
 همکاران و Silva داشتند. قرار هادهاج تا فاصله و آب تا لهفاص

 مدل از برزیل در Paraiba منطقه در خود پژوهش در (2116)

LCM فرایند در محیطی و انسانی عوامل اثر تا کردند استفاده 
 در را هاجنگل مساحت افزایش و اراضی پوشش و کاربری تغییر
 و میرحسینی همچنین د.نماین بررسی 2111 تا 1195 زمانی بازه

 غربشمال در کاربری تغییر وردآبر برای LCM مدل از همکاران
 .(Mirhosseini et al., 2016) کردند استفاده یزد استان
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  هاروش و مواد

 مطالعه مورد منطقه

 طول در واقع مربعکیلومتر 417 مساحت با الهیجان شهرستان

 13 و درجه 51و قل()حدا دقیقه 45 و درجه 41 شرقی جغرافیایی
 و )حداقل( دقیقه 15 و درجه 37 شمالی عرض و (حداکثر) دقیقه

 شرق در گیالن استان در واقع )حداکثر(، دقیقه 27 و درجه 37
 این دارد. قرار دریا سطح از متری 4 ارتفاع در و سفیدرود

 کوهستانی و ایجلگه جغرافیایی عمده ناحیه دو دارای شهرستان
 کوهستانی ناحیه در و ساحلی باریک نوار ایگهجل ناحیه در است

 مختلف ارتفاعات در مرتعی و لیجنگ ای،کوهپایه هایمحدوده
 منظوربه .(1391 گیالن، استان آماری )سالنامه خوردمی چشمهب

 SWAT(3) 2009 برنامه از مطالعه مورد محدوده مرز تعیین

 شهرستان اصلی رودخانه برگیرنده در آبخیز حوزه .شد استفاده
  .(1 )شکل شد استخراج کیلومترمربع 5/542 مساحت با الهیجان

 

 
 گیالن استان در مطالعه مورد محدوده (:1) شکل

 

 پژوهش انجام مراحل

 Arc GIS 10.3، ENVI 5.3 افزارهاینرم ،پژوهش انجام برای
 تغییر سازمدل ابزار از ادهفتاس اب و شد گرفته کار هب IDRISI و

 یکپارچه IDRISI افزارنرم با کامل طور به که (4)(LCM) ضیارا
 یوعنصم یبصع هکبش هایپ رب اراضی کاربری تغییرات است، شده

 و بررسی (1194-2116) ساله 31 دوره در ارکوفم زنجیره و

 شد. انجام آتی راتییغت ینیبشیپ ادامه در و شده یآشکارساز
 به LCM ابزار از استفاده با پژوهش اول گام انجام کلی مراحل
 آشکارسازی اراضی، کاربری هاینقشه تهیه شامل ترتیب

 سازیمدل تغییر، کنندههدایت متغیرهای انتخاب تغییرات،

 ارزیابی نهایت در و آینده کاربری بینیپیش انتقال، پتانسیل
  .(2 )شکل است سازیمدل صحت
 اراضی ریکارب هاینقشه تهیه

 ماهواره تصاویر از اراضی کاربری هاینقشه تهیه منظور به
 تصاویر مختلف باندهای (.1 )جدول شد استفاده لندست

  Explorerسایت از 2116 و 2111 ،1194 هایسال ایماهواره
Earth(5) از استفاده با تصاویر شده نظارت بندیطبقه و دانلود 

 برای شد. انجام KE)(MAXLI (6)احتمال حداکثر الگوریتم
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 افزارنرم کمک با 2116 سال تصویر بندیطبقه صحت ارزیابی
Earth Google (7)خطا ماتریس از زمینی کنترل نقاط برداشت و 

 هایسال برای همچنین .(Congalton, 1991) شد استفاده
 مناطقی و کاذب رنگی ترکیب تصاویر تفسیر با 2111 و 1196

 با زمینی(، واقعیت نقطه 211) ندانکرده تغییر زمان طی که
 شد. ارزیابی تصاویر بندیطبقه صحت خطا ماتریس از استفاده

 

 

 

 

 

 

 

 
  

 
 
 
 

 پژوهش انجام مراحل (:2) شکل

 

 پژوهش این در شده استفاده تصاویر مشخصات (:1) جدول

 
 
 
 
 
 

 LCM مدل به اراضی کاربری هاینقشه ورود

 برای 2111 و 1194 هایسال کاربری هاینقشه مرحله این در
 مراحل طی و دش مدل وارد 2116 سال اراضی ریکارب بینیپیش

 این زمینی واقعیت نقشه با 2116 سال شده بینیپیش نقشه بعد
  د.ش مقایسه سال

 

 اراضی کاربری تغییرات آشکارسازی

 به مربوط شده تولید کاربری هاینقشه سازی وارد از پس

 منطقه، تغییرات تحلیل  منظور به 2111 و 1194 هایسال
 کاربری هر (1)خالص تغییر و (9)کاربری هر افزایش و کاهش
  .(Václavík & Rogan, 2009) شد بررسی

 

  اراضی کاربری تغییر کنندههدایت متغیرهای تعیین

 این در شده استفاده کاربری تغییرات بر تاثیرگذار متغیرهای
 .3 شیب؛ .2 ارتفاع(؛ رقومی )مدل ارتفاع .1 از: عبارتند پژوهش

 اراضی از فاصله .5 مسکونی؛ مناطق از فاصله .4 بارش؛
 متغیرها جاده. از فاصله .7 و جنگل حاشیه از فاصله .6 کشاورزی

 زمینه این در گرفته صورت مطالعات یرسا مرور به توجه با

 تغییرات بر تاثیرگذار متغیرهای نهایی انتخاب اند.شده انتخاب
 تعیین (11)کرامر همبستگی ضریب طریق از استفاده با کاربری

 طبقات با زمان یک در را متغیرها همبستگی ضریب، این د.ش

 (Eastman, 2006). کندمی مقایسه اراضی کاربری
 

 باندها تعداد سنجنده ماهواره زمانی دوره

1194 Landsat-5 MSS 5 

2111 Landsat-7 ETM 7 

2016 Landsat-8 OLI 11 
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  آن سنجیصحت و کاربری تبدیل پتانسیل سازیمدل

 تا 1194 دوره برای اراضی کاربری تغییرات آشکارسازی از پس
 پتانسیل مرحله این در تغییر، گرهدایت متغیرهای تعیین و 2111
 مانند) دیگر کاربری به جنگل( )مثل کاربری یک از انتقال

 ربریکا تغییرات بر تاثیرگذار متغیرهای به توجه با کشاورزی(
 از تغییر برای تصویر از پیکسل هر که معنی این به شود.می مدل
 استفاده با سازیمدل دارد. قابلیت چقدر دیگر نوع به کاربری یک

 استفاده عصبی شبکه شد. خواهد انجام مصنوعی عصبی شبکه از
 MLP)( (11)الیه چند پرسپترون عصبی شبکه ابزار این در شده
 ارزیابی و بررسی برای پژوهش این در .(Bishop, 1995) است

 از MLP روش با کاربری تبدیل پتانسیل سازیمدل صحت
  د.ش استفاده تست خطای و آموزش یخطا

 

 آینده اراضی کاربری بینیپیش

 مرحله ورودی عنوان به انتقال پتانسیل سازیمدل مرحله خروجی
 یرتغی مقدار شد. گرفته کاره ب اراضی کاربری تغییرات بینیپیش

 و دش بینیپیش مارکوف زنجیره از استفاده با کاربری تبدیل هر

 بینیپیش مدل دو از استفاده با اراضی کاربری تغییرات کل نقشه
 همکاران، و قالتی عزیزی) دش تهیه نرم بینیپیش و سخت
1312).  

 
 بینیپیش صحت ارزیابی

 هاینقشه تولید جهت LCM مدل توان اعتبارسنجی برای
 1194 سال اراضی کاربری هاینقشه از ابتدا آتی، اراضی کاربری

 برای شد. استفاده 2116 سال نقشه بینیپیش برای 2111 و

 ماتریس و تغییرات احتمال ماتریس بینی،پیش این انجام
 هایزیرمدل مبنای بر و تهیه تغییرات احتمالی هایمساحت

 کاربری نقشه تغییرات، انتقال احتمال هاینقشه و شده تعریف
 توسط شده بینیپیش 2116 نقشه سپس شد. تهیه 2116 سال

 Validate ماژول طریق از زمینی واقعیت 2116 نقشه با مدل
 (12)توافق کاپای شاخص و گرفت قرار مقایسه مورد LCM ابزار

(KIA) شد. محاسبه استاندارد کاپای یا 
 

 نتایج
  اراضی کاربری تغییرات آشکارسازی

 (3) شکل در زمانی دوره سه در شده تهیه کاربری هاینقشه
 مناطق شامل اراضی کاربری طبقه پنج است. مشاهده قابل

 در آبی منابع و مراتع کشاورزی، اراضی جنگل، ساخت،انسان
 هاینقشه بندی،طبقه صحت تعیین برای .شد مشخص منطقه
 ماتریس نتایج و مقایسه زمینی واقعیت هایداده با شده تولید

 هایسال کاربری هاینقشه برای کلی کاپای شد. حاصل خطا
 که بود درصد 1/93 و 1/71 ،1/96 با برابر 2116 و 2111 ،1194
 باشد.می شده تهیه هاینقشه قبول قابل صحت دهندهنشان

 16 دوره طی که داد نشان (2) جدول تغییرات آشکارسازی نتایج
 بر و استهک جنگل وسعت از هکتار 6912 ، 2111 تا 1194 ساله

 سال در کهطوریه ب است. شده افزوده هاکاربری سایر وسعت

 از بیش هکتار 73/37431 مساحت با جنگلی پوشش 1194
 روند با سال 16 طی و برگرفته در را منطقه کل درصد 11/61

 به جنگلی پوشش مساحت (،4 )شکل درصد 5/12 کاهش

 در را منطقه کل درصد 53/56 معادل هکتار 71/31629
 با 2116 تا 2111 سال از جنگلی پوشش کاهش روند گیرد.برمی

 46/29664 مساحت به و یافته ادامه درصد 6/3 ترآهسته سرعت

 یافته کاهش مطالعه مورد آبخیز حوزه کل درصد 11/52 معادل
.است

 

 2212 و 2222 ،1894 هایسال در درصد به کاربری هر مساحت (:2) جدول

2212 2222 1894 

 مساحت اراضی ربریکا طبقات

 )درصد( 

 کاربری مساحت

 )هکتار(

 مساحت

 )درصد(

 کاربری مساحت

 )هکتار(

 مساحت

 )درصد(

 کاربری مساحت

 )هکتار(
 ساخت انسان مناطق 16/149 75/1 91/1911 34/3 15/2111 52/5

 جنگل 73/37431 11/61 71/31629 53/56 46/29664 11/52

 مرتع  19/171 32/1 71/361 67/1 16/354 65/1

 کشاورزی 15/15376 39/29 16/21251 22/31 36/22196 77/41

 آب منابع 46/251 46/1 91/127 24/1 16/93 15/1

 کل مساحت 29/54171 1/111 29/54171 1/111 29/54171 1/111
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 2212 و 2222 ،1894 هایسال اراضی کاربری هاینقشه (:3) شکل
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 2212 و 2222 ،1894 هایسال در درصد به کاربری هر مساحت (:4) شکل

 

 1194 هایسال طی شودمی مشاهده (5) شکل در که طورهمان
 مساحت کاهش جنگلی پوشش کاربری، طبقات بین از ،2111 تا

 6912 جنگلی پوشش مساحت کاهش خالص تغییر مقدار و داشته
 در مساحت افزایش لصخا تغییرات طرفی از است. بوده هکتار
 و مراتع کشاورزی، اراضی شامل اراضی کاربری طبقات سایر

 است. داده رخ ساختانسان مناطق
 

 و اراضی کاربری تغییر کنندههدایت متغیرهای تعیین

 کاربری تبدیل پتانسیل سازیمدل

 اراضی، کاربری تغییرات آشکارسازی نتایج به توجه با
 جنگل :از عبارتند پژوهش این در شده گرفته نظر در هایزیرمدل

 مرتع، به جنگل ساخت،انسان مناطق به جنگل کشاورزی، به
 پس کشاورزی. به آبی پهنه و ساختانسان مناطق به کشاورزی
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 بر اثرگذار متغیرهای انتخاب منظور به ها،زیرمدل انتخاب از
 نهایت در شد. استفاده Cramer’s V ضریب از کاربری تغییرات

 از فاصله بارش، ارتفاع، رقومی مدل شامل اثرگذار متغیر هفت
 حاشیه از فاصله کشاورزی، اراضی از فاصله مسکونی، مناطق
 )شکل شدند انتخاب جاده از فاصله و رودخانه از فاصله جنگل،

 و متغیرها بین ارتباط میزان که Cramer’s V ضرایب (.6
 در هاآن تایجن و محاسبه دهدمی نشان را اراضی کاربری طبقات
 Cramer’s V میزان ترینکم و بیشترین است. شده آورده (3) جدول

 .داشتند بارش و مسکونی مناطق از فاصله ترتیبهب را
 
 

 

 متغیرها و اراضی کاربری طبقات کرامر ضریب (:3) جدول

 متغیر شماره
 ضریب

Overall 

Cramer's V 
 5113/1 مسکونی مناطق از فاصله 1

 4711/1 کشاورزی اضیار از فاصله 2

 2617/1 جنگل حاشیه از فاصله 3

 2421/1 جاده از فاصله 4

 2211/1 رودخانه از فاصله 5

 4136/1 ارتفاع 6

 1932/1 بارش 9

860.9
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 2222 تا 1894 هایسال طی هکتار حسب بر اراضی کاربری طبقات خالص تغییرات (:5) لشک

 

 
 

 IDRISI افزارنرم محیط در اراضی کاربری تغییر کنندههدایت متغیرهای سازیادهآم (:2) شکل

 



 LCM 11بینی تغییرات آتی آن با مدل بررسی روند تغییرات کاربری اراضی شهرستان الهیجان و پیش

 

 شد انجام MLP روش با انتقال پتانسیل سازیمدل ادامه در
 خطای و آموزش خطای صحت، ارزیابی فاکتور سه .(7 )شکل
 )جدول شدند تعیین انتقال پتانسیل سازیمدل ارزیابی برای تست

 نشان را (% 92-16) باالیی صحت هایرمدلز همه در نتایج (.4
 داد.

 

 آینده اراضی کاربری بینیپیش

 دیگر نوع به 2111 سال در کاربری طبقه یک از انتقال احتمال

 احتمال بیشترین شد. محاسبه مارکوف زنجیره با 2116 سال در
 است بوده کشاورزی به آبی پهنه و کشاورزی به جنگل از انتقال

 (.5 )جدول
 

 
 IDRISI افزارنرم محیط در MLP روش با هازیرمدل از یک هر انتقال پتانسیل سازیمدل (:7) لشک

 

 مصنوعی عصبی شبکه هایداده (4) جدول

 تست خطای آموزش خطای صحت ارزیابی مدل زیر

 2116/1 2171/1 % 74/14 کشاورزی به جنگل

 2149/1 2123/1 % 21/15 ساختانسان مناطق به جنگل

 1719/1 1115/1 %11/16 مرتع هب جنگل

 3199/1 2146/1 % 79/99 مسکونی به کشاورزی

 3752/1 3651/1   % 41/92 کشاورزی به آب منابع
 

 مارکوف زنجیره با شده محاسبه انتقال احتمال (:5) جدول

    2212  
 2111 ساختانسان مناطق جنگل زاردیم و مراتع کشاورزی آب منابع

 ساختانسان مناطق 1111/1 1111/1 1111/1 1111/1 1111/1

 جنگل 1153/1 9193/1 1151/1 1613/1 1111/1

 دیمزار و مراتع 1111/1 1111/1 1111/1 1111/1 1111/1

 کشاورزی 1197/1 1111/1 1111/1 1913/1 1111/1

 آب منابع 1111/1 1111/1 1111/1 4114/1 5196/1
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 طی داده رخ تغییرات از استفاده با 2116 سال بینیپیش نقشه
 شده بینیپیش نقشه در .آمد دسته ب 2111 تا 1194 هایسال
 وسعت ساختانسان مناطق و کشاورزی اراضی ،2116 سال

 زمینی واقعیت نقشه از را کمتری وسعت جنگلی پوشش و بیشتر
 هاینقشه در کاربری طبقه هر مساحت دادند. نشان سال این

 نشان (9) شکل در درصد به 2121 و 2116 هایسال بینیپیش

 2121 سال اراضی کاربری سازیمدل نتایج  است. شده داده
 جنگلی پوشش ،2116 سال با مقایسه در که داد نشان (1) شکل

 خواهد درصد 1/4 احتمالی کاهش روند هکتار 23741 مساحت با

 ساختانسان مناطق و کشاورزی هایکاربری تغییر روند و داشت
  بود. خواهد همراه تمساح افزایش با
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 2222 و 2212 سال در درصد به شده بینیپیش کاربری هر مساحت (:9) شکل

 

 
 )ج( 2222 )ب(و 2212 )الف(، 2213 هایسال اراضی کاربری بینیپیش هاینقشه (:8) شکل
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 اراضی کاربری بینیپیش صحت ارزیابی

  بیان رایـب آماری پارامترهای ترینفمعرو از یکی کاپا، شاخص

 (11) شکل در که طورهمان است. تولیدی هاینقشه صحت
 در Validate ماژول اجرای با شاخص این شودمی مشاهده

 قابل (6) جدول در که طورهمان شد. محاسبه ایدریسی افزارنرم
 براساس مدل ارزیابی از حاصل KIA شاخص است، مشاهده

   آمد. دسته ب 2116 و زمینی اقعیتو 2116 هاینقشه

 

 
 مدل بینیپیش صحت ارزیابی برای ایدریسی افزارنرم درValidate ماژول اجرای (:12) شکل

 

  طبقات از هریک برای KIA شاخص (:2) جدول

 اراضی کاربری

KIA اراضی کاربری طبقات 

 ساختانسان مناطق 54/1

 جنگل 72/1

 زاردیم و مراتع 11/1

 کشاورزی 97/1

 آب منابع 65/1

Overal Kappa: 0.769 

 
 دو بین کلی صحت دهندهنشان استاندارد کاپای یا KIA شاخص

 نظر در ،KIA شاخص معایب از است. بینیپیش و مرجع نقشه
 در و است شده بندیطبقه هایپیکسل کمیت و موقعیت نگرفتن

 را نیبیپیش و مرجع نقشه دو بین شانس از ناشی توافق واقع

 بیان دیگر طرف از (.1315 همکاران، و )فالحتکار کندمی بررسی

 در نیافته تغییر هایپیکسل تمامی از KIA شاخص که شودمی

 بین توافق عدم و توافق بررسی برای اراضی کاربری تغییر روند
 است بهتر ،بنابراین کند.می استفاده بینیپیش و مرجع نقشه دو
 از فقط نقشه دو این بین افقتو دقیق محاسبه برای که

 همکاران، و )فالحتکار شود استفاده یافته تغییر هایپیکسل
 و (14)خطا هشدار ،(13)موفقیت هایمولفه از همین برای (.1315

 مدل ارزیابی از حاصل نتایج (11) شکل شد. استفاده (15)خطا

 و )الف( زمینی واقعیت 2116 اراضی کاربری هاینقشه براساس
 ،(16)خنثی موقعیت مقادیر دهد.می نشان را )ب( بینییشپ 2116

 65/2 درصد، 14/99 ترتیب به خطا و خطا هشدار موفقیت،

 در آنها مکانی توزیع که بودند درصد 29/4 و درصد 45/9 درصد،
  است. شده داده نشان (ج 11) شکل

 

 گیرینتیجه و بحث
 الزمه د،موجو هایکاربری از هنگامه ب اطالعات و آمار داشتن

  مدیریت ملزومات از یکی است. طبیعیمنابع صحیح مدیریت
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 بر مبنی مدل بینیپیش صحت و خطا )ب(، 2212 سال بینیپیش نقشه و )الف( 2212 سال واقعیت نقشه (:12) شکل

 ()ج بینیپیش 2212 و واقعی 2212 سال کاربری نقشه

 
 اراضی اربریک تغییرات به مربوط اطالعات طبیعی،منابع 2116

 کاربری تغییرات حاضر، پژوهش در (.1391 سامانی، )نظری است
 شهرستان اصلی رودخانه برگیرنده در آبخیز حوزه در اراضی

 تا 1194 زمانی دوره در کیلومترمربع 5/542 مساحت با الهیجان

 توانایی هچنین و شد بررسی لندست ماهواره تصاویر از استفاده با
 بررسی LCM مدل اساس با اراضی ربریکا تغییرات بینیپیش
 طی که داد نشان تغییرات آشکارسازی از حاصل نتایج شد.

 جنگلی پوشش کاربری، طبقات بین از ،2111 تا 1194 هایسال
 پوشش 1194 سال در کهطوریه ب. است داشته مساحت کاهش

 کل درصد 11/61 از بیش هکتار 73/37431 مساحت با جنگلی
 درصد، 5/12 کاهش روند با سال 16 طی و تهبرگرف در را منطقه

 53/56 معادل هکتار 71/31629 به جنگلی پوشش مساحت

 از جنگلی پوشش کاهش روند گیرد.برمی در را منطقه کل درصد
 و یافته ادامه درصد 6/3 ترآهسته سرعت با 2116 تا 2111 سال

 مورد آبخیزحوزه کل درصد 11/52 معادل 46/29664 مساحت به

 هایسال اراضی کاربری بررسی است. یافته کاهش عهمطال
 صورت به عموما گرفته صورت تغییرات که داد نشان مختلف
 بوده کشاورزی اراضی مساحت افزایش و جنگل سطح کاهش

 اصلی عامل که گرفت نتیجه توانمی اساس این بر است.

 هایفعالیت مطالعه مورد آبخیز حوزه در اراضی کاربری تغییرات
  است. بوده نیانسا

 شامل اراضی کاربری تغییر در تاثیرگذار متغیرهای دیگر طرف از

 از فاصله مسکونی، مناطق از فاصله بارش، ارتفاع، رقومی مدل
 و رودخانه از فاصله جنگل، حاشیه از فاصله کشاورزی، اراضی
 )آرخی، جمله از دیگری محققان شدند. انتخاب جاده از فاصله

 و فردغالمعلی ؛1312 همکاران، و تریشوش جورابیان ؛1313
 بینیپیش در عوامل قبیل این اهمیت بر نیز (1313 همکاران،

 میزان ترینکم و بیشترین اند.داشته تاکید اراضی کاربری تغییرات
Cramer’s V بارش و مسکونی مناطق از فاصله ترتیب به را 

 لعوام با مقایسه در انسانی عوامل بیشتر اهمیت که داشتند

 نشان مطالعه مورد منطقه در کاربری تغییرات بروز در را طبیعی
  دهد.می

 بر آینده بینیپیش در آن توانایی ،LCM مدل قابلیت تریناصلی

 و هامحدودیت کردن لحاظ و گذشته در تغییرات وضعیت اساس
 سازیمدل نتایج حاضر پژوهش در است. تغییر هایمحرک
  صحت اــهمدل رـزی یـتمام در MLP روش با الـانتق پتانسیل
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  داشت. (% 92-16) باالیی
 KIA شاخص محاسبه با مدل بینیپیش صحت پژوهش این در

 میزان آمد. دسته ب 76/1 مقدار که شد انجام استاندارد کاپای یا
 و فردغالمعلی توسط شده انجام هایپژوهش در KIA شاخص

 76/1 ترتیب به (1315) همکاران و فالحتکار و (1313) همکاران

 در (2117) همکاران و Sun کهحالی در آمد دسته ب 71/1 و
 نتیجه و آورد دسته ب 11/1 را KIA شاخص خود مطالعه
 بیان دیگر طرف از کرد. بیان خوب بسیار را مدل سنجیصحت

 در تغییرنیافته هایپیکسل تمامی از KIA شاخص که شودمی
 بین توافق عدم و توافق بررسی برای اراضی کاربری تغییر روند

 است بهتر ،بنابراین کند.می استفاده بینیپیش و مرجع نقشه دو

 از فقط نقشه دو این بین توافق دقیق محاسبه برای که
 همکاران، و )فالحتکار شود استفاده یافته تغییر هایپیکسل
 بینیپیش صحت ارزیابی برای تحقیق این در بنابراین، (.1315

 خطا و خطا هشدار موفقیت، خنثی، وفقیتم مقادیر از مدل
 درصد 45/9 درصد، 65/2 درصد، 14/99 ترتیببه که شد استفاده

 قبول قابل انطباق دهندهنشان که آمد دسته ب درصد 29/4 و

 در ضمن در است. زمینی واقعیت تصویر با شده بینیپیش تصویر
 6/12 حدود مدل بینیپیش از حاصل خطای مقدار حاضر تحقیق

 مطالعات در کند.می تایید را مدل توانایی و کارایی که بود رصدد

 آرخی و (1312) همکاران و شوشتری جورابیان توسط شده انجام
 و درصد 1/11 ترتیبه ب بینیپیش کل خطای مقدار (1313)

  آمد. دسته ب درصد 94/12

 گیالن استان در سرزمین آمایش طرح مطالعات از حاصل نتایج
 منطقه هایجنگل درصد 46 از بیش که دهدمی نشان (1312)

 تولید میزان بر تنها هدررفتگی این است. رفته بین از گیالن
 یندهایفرا رفتندست از شامل خسران این بلکه ندارد. اثر چوب

 بخشحیات هاینظام بهبود و اصالح حفظ، ساززمینه اکولوژیکی

 شهرهای و ارهاکشتز ژنتیکی، منابع جانوران، زیستگاه مانند دیگر
 در فعلی تخریب روند همچنین است. ایجلگه و ساحلی نوار

 بین تعارضات از بخشی دهندهنشان مراتع و هاجنگل عرصه
 در ریشه حدی تا   تعارضات این که است طبیعت و انسان

 زیست شیوه .دارد نشینانجنگل اجتماعی اقتصادی لیمسا
 مراتع و هاجنگل کیاکولوژی فرآیندهای از تابعی نشینانجنگل
 رفتن باال و نشینانجنگل جمعیت رشد خاطر به .است منطقه

 که جهت آن از اکولوژیکی فرآیندهای این آنان، هاینیازمندی
 توسعه قافله از کنند، حرکت نیازها رشد با همگام نیستند قادر

 جنگلی هایعرصه میان این در ناگزیر که اندمانده واپس سنتی

 مورد آبخیز حوزه در زداییجنگل روند به توجه با .دانشده قربانی
 اثرات کاهش منظور به سرزمین آمایش مطالعات اجرای مطالعه،

 شود.می پیشنهاد اراضی کاربری تغییر منفی
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