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 چکیده
 این ادامه صورت در و است شده ساختانسان مناطق سریع گسترش موجب اخیر دهه سه در رشت شهرستان در نشینشهر جمعیت افزایش

 با حاضر مطالعه بود. خواهد انتظار قابل منطقه این طبیعینیمه و طبیعی هایاکوسیستم اختارس و الگو تغییر سرزمین،سیمای تخریب روند،
 پایش رو این از است. شده طراحی سرزمین ریزیبرنامه به کمک برای منطقه این آینده ییراتتغ بینیپیش و گذشته تغییرات از آگاهی هدف

 برای شد. انجام بندیطبقه از پس مقایسه شیوه و 1330 و 1331 ،1311 هایسال TM سنجنده تصاویر از استفاده با سرزمین تغییرات
 سنجیاعتبار براساس و مارکوف زنجیره -خودکار هایسلول ترکیبی مدل از نیز 1002 سال تا زمین پوشش و کاربری تغییرات بینیپیش

 افزایش درصد 3/61 ساختانسان مناطق گذشته، سال 20 طی در که داد نشان نتایج شد. استفاده مطالعه، مورد منطقه در مدل این قابلیت
 داد نشان مدل سنجیاعتبار است. شده منطقه جنگلی وششپ از درصد 0 و کشاورزی هایزمین از درصد 11 حدود نابودی به منجر و یافته

 کنونی روند ادامه صورت در که است واقعیت این گویای نتایج است. برخوردار منطقه تغییرات نیبیپیش در قبولی قابل توان از مدل که
 تخریب به منجر تواندمی که یافت خواهد افزایش کنونی وضعیت به نسبت درصد 31، ساختانسان مناطق مساحت ،1002 سال تا تغییرات

 هایزمین تخریب مهاد از جلوگیری منظور به شود. منطقه کنونی جنگلی پوشش از درصد 2 و کشاورزی هایزمین از درصد 16 حدود
 ریزیبرنامه و متراکم و عمودی توسعه هایسیاست اجرای، ساختانسان مناطق توسعه کنونی الگوی با رقابت در طبیعی مناطق و کشاورزی

  است. ضروی سرزمین آمایش اصول اساس بر هاکاربری
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 سرآغاز
 موجب زمین پوشش و کاربری الگوی تغییر با (1)شهری گسترش

 ؛شودمی هااکوسیستم تخریب و (3)افتادگی جدا ،(2)شدن تکهتکه
 هایسامانه ،کندمی یکنواخت و ساده را هاگونه ترکیب

 مواد چرخه و انرژی جریان و دنمایمی آشفته را هیدرولوژیک
 و پیچیده هایپیامد فرایند، این بنابراین هد.دمی تغییر را غذایی
 از .(Zhang et al., 2004) داشت خواهد همراهبه ناپذیریجبران

 از بهینه استفاده جهت اصلی هایشرطپیش از یکی ،رواین
 کدام هر تغییرات از آگاهی و کاربری الگوهای از اطالع سرزمین،

 همکاران، و محمدی)علی است زمان طول در هایکاربری از
 و گذشته تغییرات آشکارسازی رهیافت از ،منظوربدین (.1311
 استفاده آینده، در زمین پوشش و کاربری تغییرات بینیپیش

  است. شده فروانی
 مکانی، هایمحدودیت تاثیر تحت کاربری تغییرات آشکارسازی

 و است استفاده مورد ایماهواره هایداده طیفی و زمانی
 ،رو این از دارد. وجود کار این اجرای برای یمختلف هایروش

 با بسیار ایمرحله تغییرات آشکارسازی مناسب روش انتخاب
 در ار اهروش این (Lu et al., 2004) .است مشکل و اهمیت

 هایروش بصری، تحلیل ،بندیطبقه تبدیلی، جبری، دسته شش
 وند اکرده بندیگروه مکانی اطالعات سامانه رهیافت و پیشرفته
 به اند.دهنمو بیان را گروه هر خاص مزایای و معایب ها،ویژگی
 (6)اصلی هایمولفه تحلیل ،(0)تصاویر تفریق هایروش آنها اعتقاد

 هایروش کاربردترین پر کنون تا (1)بندیطبقه از پس مقایسه و
 گانه شش هایگروه بین ازاند. بوده کاربری تغییرات آشکارسازی

 ماتریس ،بندیطبقه بر مبتنی هایشرو همجموع مذکور،
 این بر عالوه و دهندمی ارایه تغییرات انواع از کاملی اطالعات

 هایزمان تصاویر بین اتمسفری هایتفاوت از ناشی اثرات
 کاهش زیادی مقدار به را تغییرات آشکارسازی نتایج بر مختلف

 این اجرایی شیوه ترینرایج بندیطبقه از پس شیوه دهند.می
 چند ایماهواره تصاویر ابتدا در آن اجرای جهت که باشدمی گروه
های نقشه به و بندیطبقه هم از مستقل صورت به مختلف زمان

 سپس شوند.می تبدیل زمین پوشش و کاربری موضوعی
 و شوندمی مقایسه هم با پیسکل به پیکسل مختلفهای نقشه
 به وجود با شیوه، این شود.می تعیین تغییرات کمیت و روند

 فرایند استقالل دلیل به اتمسفری، آثار تفاوت رساندن حداقل
 اطالعات ماتریس یک ارایه همچنین و دیگرهم ازها نقشه تولید

 فرایند برای زیادی زمان صرف و تخصص نیازمند کامل، تغییرات

 تغییرات آشکارسازی نهایی صحت و اشدبمی تصویر بندیطبقه
های نقشه یکایک صحت و زمانی مقطع هر رتصوی کیفیت به

 ;Coppin et al., 2004 ) دارد بستگی هاآن از شده تولید

Daryaei, 2003 Ward et al., 2000;).  

 سرزمین، پوشش و کاربری تغییرات بینیپیش دیگر، سوی از
 و شناسایی برای ریزانبرنامه استفاده مورد هایرهیافت از یکی

 (& Braimohباشدمی زمین کاربری تغییرات روند کنترل

(Onishi, 2007. به تواندمی فرایند این اجرای ،همچنین 

 طی در زمین کاربری بهینه هایالگوی تعیین توسعه، آثار ارزیابی
 مدیریتی مختلف الگوهای تاثیر بررسی و سرزمین آمایش فرایند

 ,.Deng et al) نماید کمک زمین پوشش و کاربری الگوی بر

2008 ; Li & Yeh, 2002). تغییرات محرک عوامل که آنجا از 

 فرایند این طبیعی و انسانی عوامل و هستند پیچیده زمین کاربری
 باشند، تاثیرگذار متفاوتی هایمقیاس و هاشدت در است ممکن

 و است پیچیده بسیار و خطی غیر پویا، سیستمی کاربری تغییرات
 ,.Verburg et al) باشدمی مشکل فرایندی آن سازیشبیه

 برای مناسبی ابزار هامدل (.Lambin et al., 2001 ؛2002
 باشندمی ساده بیان در خارجی فرآیندهای هایپیچیدگی ترجمان

(Candau, 2002). تا مشکل، این با رویارویی برای رواین از 
 سازیشبیه منظور به محققان توسط مختلفی هایمدل کنون

 (Singh, 2003) .است یافته توسعه نسرزمی پویایی و پیچیدگی

 دسته پنج در را فضایی مدلسازی منظور به مختلف رویکردهای
 هایمدل ،(3)مصنوعی عصبی هایشبکه پایه بر هایمدل شامل
 و (10)فراکتالی هایمدل ،(3)آماری -مکانی هایمدل ،(1)مبنا عامل
 ت.اس کرده بندی گروه (11)خودکار هایسلول پایه بر هایمدل

 توانمی که است آماری هایمدل از یکی مارکوف زنجیره تحلیل
 اساس بر (t+1) زمان در را مدلسازی مورد سیستم وضعیت آن با

 آن خروجی مهمترین کرد. بینیپیش t زمان در آن وضعیت
 این است. (2 وضعیت به 1 وضعیت )از (12)انتقال احتمال ماتریس
 مکانی توزیع اما دارد بر در مفیدی اطالعات چه اگر ماتریس

 نیاز توزیع، مکانی الگوی ارایه منظور به کند.نمی ارایه را انتقال
 سایر دهند. جای خود در نیز را مکانی اجزای هامدل که است

 هایمساحت ماتریس شامل مارکوف زنجیره تحلیل هایخروجی
 ایبر (10)شرطی احتمال تصاویر و کاربری نوع هر (13)یافته انتقال
 ,.Breckling et al ( باشندمی مختلف هایکاربری تبدیل
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(2011; Eastman, 2009; Singh, 2003. این حل منظور به 

 (16)ماکوف زنجیره با ترکیب در خودکار هایسلول مدل از مشکل

 پویایی توانمی خودکار هایسلول کمک به شود.می استفاده
 کرد ارایه ساده وانینق قالب در و شناسایی را پیچیده هایسیستم

 مکانی صورت به را سیستم آینده قوانین، این طریق از و
 هایسلول (.Torrens & O'Sullivan, 2001) نمود مدلسازی

 جغرافیایی اطالعات سیستم با ای،شبکه ساختار دلیل به خودکار
 هایمدل هستند. سازگار دوری از سنجش هایداده و رستری
 تفاوت که اندشده داده توسعه خودکار هایسلول پایه بر زیادی

 هایروش همچنین و انتقال قوانین در تفاوت دلیل به هامدل این
  (.1311 )رفیعی، هاستآن کالیبراسیون

 مورد مختلفی مطالعات در تاکنون CA_Markov مدل
 پیش و پایش et al, 2006) (Wu است. گرفته قرار استفاده

 16 زمانی بازه یک طی را چین پکن منطقه هایکاربری بینی
 و مارکوف زنجیره مدل از و دادند قرار مطالعه مورد ساله

 ( ,.Haibo et alکردند. استفاده بینی پیش برای رگرسیون

 منظور به مارکوف زنجیره مدل و دور از سنجش از 2011)
 استفاده چین Tai'an شهر کاربری تغییرات سازیمدل و پایش

 شهری رشد مدلسازی منظور به ((Guan et al., 2011 کردند.
Saga هایسلول و مارکوف زنجیره ترکیبی مدل از ژاپن در 

 در مناسب ابزاری را ترکیبی مدل این واند برده بهره خودکار
 .نمودند معرفی راستا این

2012) ,.al et Xin) (11)مورچگان کلنی سازیبهینه ترکیب از، 
 -زمانی دلسازیم در خودکار هایسلول و مارکوف زنجیره
 را مدل این و کردند استفاده پکن شهر کاربری تغییرات مکانی

 ارزیابی مطلوب کاربری تغییرات توزیع و کمیت محاسبه نظر از
 دند.نمو

Wang et al., 2012))، منطقه در Changping نتایج چین 
 هایسلول ترکیبی مدل از استفاده با کاربری تغییرات سازیشبیه

 منظوربدین و دادند قرار ارزیابی مورد را مارکوف رهزنجی و خودکار
 و ضیائیان) ایران در کردند. استفاده مختلف هایسلول اندازه از

 و جغرافیایی اطالعات سامانه دور، از سنجش از (1311 ،همکاران
 مناطق تغییرات سازی شبیه منظور به خودکار هایسلول مدل

 اجرا برای مدل بودن کاربردی و کردند استفاده شهرکرد شهری
 (1311 ،همکاران و فالحتکار) دند.نمو اثبات را شهرها سایر در

 پوشش نقشه بینیپیش در CA_Markov مدل توانایی بررسی

 ماندن ثابت صورت در گرفتند نتیجه و نمودند اقدام اصفهان شهر
 درصد 30 از کمتر مدل بینیپیش صحت نتیجه تغییرات روند

 تصاویر از استفاده با (1330،همکاران و دحدنژاا) بود. خواهد
 به مارکوف زنجیره و خودکار هایسلول مدل و ایماهواره
 1313 سال از اردبیل شهر گسترش تغییرات بینیپیش و ارزیابی

  پرداختند. 1000 تا
 جمعیت در چشمگیری افزایش، اخیر دهه چند در رشت شهرستان

 جمعیت بتنس که طوری به است کرده تجربه خود شهری
 31 به1316 سال در درصد 02/63 از شهرستان این شهری
 و (1330 ایران، آمار )مرکز است رسیده 1330 سال در درصد

 از است. یافته توجهی قابل افزایش ساختانسان مناطق مساحت
 کاربری تغییرات آشکارسازی حاضر، تحقیق اصلی هدف، رو این

 و1330 تا 1311 هایسال طی منطقه این در زمین پوشش و
 تغییرات بینیپیش همچنین و تغییرات این مهم هایجنبه ارایه

 ترکیبی مدل از استفاده با 1002 سال تا منطقه پوشش و کاربری
CA_Markov مدل این قابلیت مورد در اولیه بررسی اساس بر 

  باشد.می تحقیق مورد منطقه در
 

 هاروش و مواد

 مطالعه مورد منطقه

 در رشت شهرستان اداری سیاسی محدوده العهمط مورد منطقه
 شکل در و است مربع کیلومتر 1216 مساحت با گیالن استان

 در شهرستان این جمعیت است. شده داده نمایش، (1)
 شهری مناطق در آن درصد 31 که نفر 311006 ،1330سال

 بارندگی متوسط (.1330 ایران، آمار )مرکز است بوده ساکن
 درجه 1/16 ساالنه دمای متوسط ،متریلیم 1600 حدود ساالنه
 درصد 11 هوا نسبی رطوبت ساالنه میانگین و گرادسانتی

 وسعت ،مرکزی جلگه در شدن واقع جهت به منطقه این باشد.می
 برنج کشت طقامن ترینمهم از یکی خاک، خیزیحاصل و زیاد

 قرار ،استان سیاسی یتمرکز علت به ،همچنین .است کشور
 و سو یک از آستارا انزلی، قزوین، تهران، مسیر رس بر گرفتن
 از ،دیگر ویـس از گیالن شرق و مازندران به گیالن اصلی مسیر
 برخوردار صنعتی هایفعالیت رشـگست و ادیـاقتص باالی رونق
 (.1331 گیالن، )استانداری است
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 ترکیب و رشت شهرستان جغرافیایی موقعیت (:1شکل)

 TM سنجنده 321 باندی

 
  پژوهش روش

 دوره سه از استفاده به نیاز تحقیق اهداف به یابیدست منظور به
 وجود عدم دلیل به که داشت وجود زمین پوشش و کاربری نقشه
 و 111 گذر ابر بدون ایماهواره تصویر فریم سه از ،هانقشه این

 و تیر هایماه به مربوط لندست ماهواره TM سنجنده 30 ردیف
های نقشه د.ش استفاده 1330 و 1331 ،1311 هایسال مرداد

 هوایی هایعکس از شده تهیه 1:26000 مقیاس با توپوگرافی
 سال به مربوط کشوری تقسیمات نقشه ،1333 سال سراسری

 بر عالوه گرفتند. قرار استفاده مورد نیز گیالن استان، 1330
 نقاط و میدانی بازدید از حاصل اطالعات از شده، یاد هایداده
 تهیه فرایند به کمک منظور به نیز GPS بوسیله شده شتبردا

 از، تحقیق این در شد. استفاده زمین پوشش و کاربری یهانقشه
 و ,Arc view3.4, Arc  GIS 9.3 Idrisi Taiga افزارهاینرم

Microsaft Excel قرار گرفت استفاده مورد.  

 زمانی بازه در نزمی پوشش و کاربری تغییرات ارزیابی منظور به
 یهابندی نقشهطبقه از پس مقایسه شیوه از، 1330 تا 1311

 و 1331 ،1311 زمانی مقطع سه در زمین پوشش و کاربری
 و کاربری بینیپیش منظوربه، همچنین است. شده استفاده 1330

 و CA_Markov ترکیبی مدل از، 1002 سال در زمین پوشش
 رشت شهرستان در آن نیبیپیش نتایج اعتبارسنجی اساس بر

 دراند شده ذکر (2) شکل در که کار انجام مراحل شد. استفاده
 شد. خواهند داده توضیح ترتیب به ادامه

 زمین پوشش و کاربریهای نقشه تولید

 با آن هندسی وضعیت و بررسی تصاویر رادیومتری کیفیت، ابتدا
ایسه یل انتخاب روش مقدل به شد. کنترل توپوگرافی یهانقشه

 هر تصاویربندی بندی برای بررسی تغییرات و طبقهپس از طبقه
 شد. خودداری اتمسفری تصحیح انجام از مستقل، طور به تاریخ

 و پوشش و کاربری طبقات تصویر، نوع باید اجرایی کارهای در
 به باالیی اطمینان که شوند انتخاب ایگونه بهبندی طبقه روش

آن از انجام فرایند هزینه بر  ساسا بر و داشت آن نتایج صحت
 تغییرات هاآن براساس واننظر کرد تا بتصرف سنجیصحت
 بهتا حد ممکن  را آینده در تغییرات بینیپیش و هاکاربری گذشته
 منطقه، از شناخت اساس بر، حاضر تحقیق در داد. ارایه درستی
 ها،پوشش از بعضی طیفی بازتاب تشابه و موجود کاربری طبقات

 ای،ماهواره تصاویر تحلیل و تجزیه خودکار هایوشر
 با قیاس در نماید.ارایه  قبولی قابل و دقیق نتایج توانستنمی

 نیاز چشمی( -)رقومی تلفیقی شده نظارت روش خودکار، روش
 مفسر شناخت بر متکی و دارد کمتری دوری از سنجش دانش به
 و موجود مکیک اطالعات وها نقشه تفسیر، عوامل از استفاده و

 واقعیت به نزدیک بسیار نتایج معموال و باشدمی میدانی کارهای
 ؛1333 بختیاری،)ریاحی کندمیارایه  مناسب دقت با و

 حاضر تحقیق در، رواین از (.1331 وفایی، ؛1330 صفت،درویش
 برای شد. استفاده تلفیقی تفسیر تردقیق و برزمان روش از

 به که مناسبی رنگی هایفاده، ترکیبیر مورد استتصاو بارزسازی
 جمله از دنباشمی منطقه هایپدیده دهندهنشان بارزی نحو

 بهبود و ساخته 362 ،603 ،032 ،321 باندی هایترکیب
 قابل علت به تصویرچشمی  بررسی از پس شدند. کنتراست
 بازدید عملیات تصویر، روی هاپدیده از برخی نبودن تشخیص

 منطقه منظور، بدین شد. اجرا و طراحی قهمنط از میدانی
 پس و شد تقسیم چندگانه هایپالت به نقشه روی بر مطالعاتی

 از میدانی بازدید پالت، هر در تفسیر غیرقابل مناطق تعیین از
 جهانی، یابد و با استفاده از سامانه موقعیتآم عمل به هاآن

 تکمیلی عاتاطال ها،پدیده کروکی تهیه و منطقه از برداریعکس
 در اطالعات مجموعه از استفاده با، سپس شد. آوریجمع

 نقشه ،1330 سال ایماهواره تصویر تلفیقی تفسیر و دسترس
 واحد حداقل و 1:26000 مقیاس در 1330 سال پوشش و کاربری

 رعایت با، بعد مرحله در شد.بندی کتار طبقهه 1126/0 (13)نقشه
 روی برچشمی  تفسیر بی،جان اطالعات از استفاده و مقیاس
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 نقشه اصالح و 1331 سال ایماهواره تصویر و رنگی ترکیبات
 تهیه 1331 سال کاربری نقشه ،1330 سال پوشش و کاربری

 و 1311 سال ایماهواره تصویر تلفیقی تفسیر با، سپس شد.
 تهیه 1311 سال کاربری نقشه ،1331 سال کاربری نقشه اصالح

تباهات احتمالی تفسیر چشمی، اش کنترل منظور بهپایان،  در شد.
 وکتوری نهایی یهانقشه و مقایسه باهم مختلف هایسالنقشه 

بر اساس وضعیت منطقه و  شدند. تهیه منطقه پوشش و کاربری
 1 (Anderson et al., 1976)بندی سطح اول روش طبقه

ساخت، کشاورزی، جنگل، طبقه کاربری و پوشش شامل، انسان
 سازی شد.الب نقشهآب، بایر و تا

 

 

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

 

 سرزمین گذشته تغییرات ارزیابی
 تا 1311 هایسال طی پوشش، و کاربری تغییرات انواع پایش
 شد. انجامبندی طبقه از پس مقایسه شیوه از استفاده با ،1330
 30 سلول اندازه با زمین کاربری ریوکتو یهانقشه منظور،بدین
 از تغییرات پایش برای شدند. تبدیل سلولی ساختار به متری
 شد استفاده Taiga Idrisi افزاررمن( 11)زمین تغییر سازمدل برنامه

 سه در زمین پوشش و کاربری تغییرات انواع روند و نرخ کمیت، و
 (1330 تا 1311) و (1330 تا 1331 ) (،1331تا1311) زمانی بازه

  شد. محاسبه
 
 

 زمین پوشش و کاربری بینیپیش و مدل اجرای
 کاربری نقشه بینیپیش برای CA_Markov مدل از استفاده

 بینیپیش در مدل قابلیت اولیه بررسی نیازمند 1002 سال
 و مارکوف زنجیره تحلیل از استفاده با است. منطقه تغییرات

 ،1331 و 1311 ایهسال زمین پوشش و کاربریهای نقشه
 انتقال هایمساحت ماتریس و وضعیت انتقال احتماالت ماتریس

 از استفاده با، سپس شدند. محاسبه ساله 12 زمانی بازه این یافته
 زمانی بازه در مارکوف تحلیل نتایج و خودکار هایسلول مدل
 این شد. بینیپیش 1330سال زمین پوشش و کاربری نقشه اول،
 از که سال همان هایکاربری نقشه با دهش بینیپیش نقشه

 ارزیابی مورد بود، آمده دستهب ایماهواره تصاویر تفسیر طریق
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 اعتبارسنجی از پس شد. اعتبارسنجی مدل و گرفت قرار صحت
 از استفاده با 1002 سال در زمین پوشش و کاربری نقشه مدل،
  شد. بینیپیش 1330 و 1331 هایسال نقشه

 

 لمد سنجیاعتبار
 و کاربری نقشه بینیپیش در مدل توانایی میزان بررسی منظور به

 آماری روش از چشمی مقایسه بر عالوه ،1330سال زمین پوشش
 پوشش و کاربری نقشه روش، این در د.ش استفاده خطا ماتریس

 1330 سال در ایماهواره تصویر تفسیر روش از شده تهیه زمین
 نقشه، دو مقایسه از شد. گرفته نظر در مرجع نقشه عنوان به

 کاپا ضریب و کلی صحت هایآماره و شد تشکیل خطا ماتریس

مورد  کاربری طبقات از یک هر کاپا ضریب و منطقه کل برای
 .قرار گرفت محاسبه

 

 هاهیافت

 پوشش کاربری/ یهانقشه
 و 1331 ،1311 هایسال در زمین پوشش و کاربری یهانقشه

 (3) شکل در، شدند تهیه لفیقیت تفسیر از استفاده با که 1330
 پوشش و کاربری انواع مساحت، همچنیناند. شده داده نمایش

  است. شدهارایه  (1) جدول در مختلف هایسال در زمین

 

 
  1331، 1331 ،1311 هایسال در رشت شهرستان پوشش و کاربریهای نقشه (:3شکل)

 
 

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

 

 

 

 

 

 کاربری/

 پوشش 

 1012 سال 1331 سال 1331 سال 1311 سال

 درصد هکتار درصد هکتار درصد هکتار درصد هکتار

 01/23 13/32632 23/13 23/20361 11/10 13/12302 01/3 6/3013 ساخت انسان

 11/60 0/11300 32/13 13/33032 03/31 31/11010 33/13 30/12333 کشاورزی

 21/3 30/11230 3/11 33/13302 16/11 11/10020 32/12 1/16030 جنگل

 3/6 1/1333 20/0 06/6111 16/2 03/3030 3/2 3/2333 آب

 31/2 2132 30/2 33/3332 33/2 11/2121 13/3 66/3630 بایر

 33/0 60/131 13/1 13/1031 33/1 01/1120 01/2 20/2061 تاالب



 133  ....در شهرستان رشت با استفاده از  نیش زمو پوش یکاربر راتییتغ ینیبشیپ

 

 تغییرات آشکارسازی
 در مطالعه مورد منطقه گذشته تغییرات آشکارسازی نتایج
 تا 1311) و (1330 تا 1331) (،1331 تا 1311) زمانی هایبازه

 تا 1311 زمانی بازه در است. شده درج، (2) جدول در 1330
 میزان بیشترین کاهش، درصد 13/61 با بایر هایزمین، 1331
 مناطق و کشاورزی هایزمین بهبیشتر  و است داشته را تغییر

 این پایان در نیزساخت انسان مناطقاند. شده تبدیلساخت انسان
 مجموع در هکتار، 01/323 سالیانه افزایش نرخ با ساله، 12 دوره
 است. داشته سطح افزایش 1311 سال نسبت درصد 62/30

 سالیانه کاهش نرخ با دوره این در منطقه جنگلی پوشش
 است. داشته سطح کاهش درصد 11/1 میزان به هکتار، -01/33
 درصد 23/60 با آب پوشش ،1330 تا 1331 زمانی دوره در

 مناطق، همچنین است. داشته را تغییر میزان بیشترین افزایش،
 1331 سال به نسبت درصد 33/33 دوره این درساخت انسان

 از درصد 61/3 آن موازات به و است داشته سطح افزایش
 وساخت انسان مناطق به شهرستان کشاورزی هایمینز

 سال از، مجموع دراند. یافته تغییر آبزیان پرورش استخرهای
بیشتر  که آبی هایپهنه وساخت انسان مناطق 1330 تا 1311

 23/23 و درصد 33/61 ترتیب به بودند، پروریآبزی استخرهای
 کاهش به رمنج افزایش، این کهاند داشته سطح افزایش درصد
 پوشش از درصد 10 کشاورزی، هایزمین از درصد 12/1 سطح

 از درصد 13/31 و بایر هایزمین از درصد 12/33 منطقه، جنگلی
  است. شده منطقه تاالبی مناطق

 

 مختلف زمانی هایربری و پوشش شهرستان رشت در دورهکا تغییرات نرخ و میزان (:2) دولج
 پوشش کاربری/ تغییرات

 /کاربری

 پوشش

1311- 1331 1331- 1331 1311- 1331 

 نرخ

 تغییرات

 سالیانه

 تغییرات میزان

 کاربری

 نرخ

 تغییرات

 سالیانه

 تغییرات میزان

 کاربری

 نرخ

 تغییرات

 سالیانه

 تغییرات میزان

 کاربری

 هکتار درصد هکتار هکتار درصد هکتار هکتار درصد هکتار

 ساخت انسان +3133 +62/30 +01/323 +3131 +33/33 +33/101 +11630 +33/61 +26/012

 کشاورزی +2001 +13/2 +01/200 -1026 -61/3 -01/302 -1020 -12/1 -261

 جنگل -363 -11/1 -01/33 -100 -13/0 -33/60 -1663 -10 -13/10

 آب +300 +31/11 +11/61 +1231 +23/60 +11/103 +1302 +23/23 +31/10

 بایر -6213 -13/61 -01/033 +323 +31/1 +01/23 -0300 -12/33 -13/206

 تاالب -311 -03/30 -01/13 -230 -33/12 -6/13 -336 -13/31 -06/01

 

 پوشش و کاربری بینیپیش
 سال شده بینیپیش و واقعی هایکاربری مساحت مقایسه نتایج

 شده بینیپیشهای نقشه است. شده ذکر، (3) جدول در 1330
 اند.شده داده نمایش (0) شکل در 1002 و 1330 هایسال

 در پوشش و کاربری شده بینیپیش خالص تغییرات، همچنین
 مقایسه اند.شده داده نمایش (6) شکل در 1002 تا 1330 بازه

 مساحت با زمین پوشش و کاربری شده بینیپیش نقشه مساحت
 این گربیان 1330 و1331 ،1311 هایسال در پوشش و کاربری

 در گیریچشم افزایش 1002 تا 1311 هایالس طی که است

 است. شده ایجاد منطقه آبی پوشش وساخت انسان سطوح
 بایر تاالب، جنگلی، پوشش کاهشی روند گربیان نتایج، همچنین

 نتایج است. بوده زمانی بازه این طی در کشاورزی کاربری و
 نشان آینده سال 12 در هاکاربری خالص تغییرات بینیپیش
 تا منطقه در تغییرات کنونی روند ادامه صورت در که هددمی

 به آبی هایپهنه وساخت انسان مناطق مساحت ،1002 سال
 کاربری و یافت خواهند افزایش هکتار 2112 و 12601 ترتیب

 ترتیب به بایر هایزمین و تاالب جنگل، هایپوشش و کشاورزی
 . داشت خواهند سطح کاهش هکتار 112 و 163 ،2001 ،11033
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  شده بینیپیش و واقعی پوشش و کاربری مساحت مقایسه (:3) جدول

 هکتار( حسب )بر 1331 سال در
  شده بینیپیش مساحت واقعی مساحت پوشش کاربری/
 33/11320 23/20361 ساخت انسان

 63/31661 13/33032 کشاورزی

 01/13100 33/13302 جنگل

 3106 06/6111 آب

 3013 33/3332 بایر

 26/1313 13/1031 تاالب
 

 

 

 
 و پوشش شهرستان رشت  یکاربر یها(: نقشه0شکل)

 1012و  1331 یهادر سال

 
 

 

 
  در شده بینیپیش خالص تغییرات نمودار (:5) شکل

هکتار( )به 1012 تا زمانی 1331 بازه
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 مدل نجیاعتبارس
 و واقعیهای نقشه مقایسهی خطا ماتریس از حاصل هایآماره

 و کل کاپای ضریب کلی، صحت شامل 1330 سال شده بینیشپی

 مورد منطقه در زمین پوشش و کاربری مختلف طبقات کاپا ضریب
  است. شده درج، (0) جدول در مطالعه

 
 1331سال شده بینیپیش و واقعیهای نقشه خطا ماتریس از حاصل هایآماره (:0) جدول

  پوشش و کاربری طبقات ایبر کاپا ضریب  کاپا ضریب )درصد( کلی صحت
 تاالب بایر آب جنگل کشاورزی ساخت انسان 3/0 30/30

13/0 3/0 33/0 30/0 11/0 33/0 

 

 گیریبحث و نتیجه
 بودن کم که دهدمی نشان منطقه در دادهوی ر تغییرات بررسی
 مناطق دسترسی و مجاورت همچنین و کشاورزی هایزمین شیب
 مناطق رقابت به منجر مرغوب، هایزمین این بهساخت انسان
 است. شده زمان طی آن تخریب و کاربری این باساخت انسان

 به رشت، شهر جنوبی ناحیه در عمدتا جنگلی، پوشش سطح کاهش
 در رشت صنعتی شهرک توسعه وساخت انسان مناطق رشد علت
 مدیریت و جنگل حریم تعیین لزوم که است افتاده اتفاق جنگل مرز

 را هاجنگل این تخریب از جلوگیری منظور به ولمسو ایهسازمان
 جنگلی هایلکه پوشش سطح در نیز تغییراتی سازد.می مطرح
 شهر، پویایی دلیل بهبیشتر  که است دادهوی ر زمان طی در شهری

 استخرهای سطح و تعداد افزایش است. شده کاسته آنها سطح از
 اقتصاد به توجه شدید افزایش از نشان که آبزیان پرورش

 سطح کاهش موجب دارد، هافعالیت سایر کنار در پروریآبزی
 این شدت است. شده منطقه در بایر پوشش و کشاورزی کاربری

 که است بوده اول دوره از بیشتر برابر چهار حدود دوم دوره در روند
 افزایش و پروریآبزی صنعت تقویت سیاست علت به احتماال

 سطح است. بوده منطقه در اخیر دوره در فعالیت این تسهیالت
 گذشته سال 20 طی درصد( -12/33) منطقه بایر پوشش از وسیعی

 علت به که اندشده تبدیل کشاورزی وساخت انسان هایکاربری به
  است. بوده هاآن به آسان دسترسی و مناسب شیب

 ار استفاده با CA_Markov مدل از حاصل نتایج سنجیصحت
 و کلی صحت از مدل بینیپیش داد نشان ،خطا ماتریس روش

 معیار دو هر اگرچه است. بوده برخوردار باالیی کاپای شاخص
 بر عالوه کاپا ضریب آماره کنند،میارایه  را کلی صحت

 که هاییپیکسل است، شده بینی پیش درست که هاییپیکسل
 معیار رو این از دهد.می دخالت نیز را است شده بینیپیش نادرست

 و )مخدوم باشدمی بینیپیش صحت بررسی برای تریقیقد
 نقشه با مدل نتایج چشمی مقایسه و بررسی (.1311 همکاران،

 کشاورزی مناطق جاها از برخی در مدل اگرچه داد نشان نیز مرجع
 بینیپیش در نیز و است داده اختصاص بایر مناطق به اشتباه به را

 قابل عملکرد مجموع در لیو است داشته اشتباهاتی آبی هایپهنه
 ,Baker ؛1311 همکاران، و محمدی)علی است داشته قبولی

 کاربری تبدیل ماتریس اساس بر مدل این که آنجایی از (.1989
 سال پوشش و کاربری نقشه (،1331 تا 1311) اول زمانی دوره

 تغییرات روند نبودن یکسان علت به نمود، بینیپیش را 1330
 تاثیر میزان در تفاوت از ناشی که دوم، و ولا دوره در کاربری

 منطقی هاست،کاربری تغییرات بر اجتماعی و اقتصادی فاکتورهای
 با حدودی تا مدل توسط شده بینیپیش تغییرات که رسدمی نظر به

  (.1311 همکاران، و فالحتکار ) باشد متفاوت واقعیت
 عوامل دخالت عدم ،CA_Markov مدل هایضعف از یکی

با وجود  کاربری، تغییرات بر موثر اجتماعی -اقتصادی و یزیکیف
 )وفایی، است زمان طی کاربری تغییرات فرایند و عوامل بودن پویا

 هایسیاست: مانند اجتماعی و اقتصادی سیاسی، عوامل (.1331
 اقتصادی هایجذابیت مناطق، توسعه هایسیاست جمعیتی،
 ویژه به که هستند زمانی هایمتغیر جمعیتی تغییرات و هاکاربری

 دوره برای بینیپیش قابل ایران: مانند ایتوسعه حال در کشور در
 این تغییرات نگرفتن نظر در علت به، رواین از نیستند. مدت بلند

 مذکور، مدل در پوشش و کاربری تغییرات بینیپیش در عوامل
 به توجه اب ولی نباشد اتکا قابل مدت بلند در آن نتایج است ممکن
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 هایپیامد ارزیابی کاربری، تغییرات بینیپیش هدف اغلب که این
 این نتایج است؛ موجود روند ادامه ویژه به مختلف هایسناریوی

 خواهد اتفاق آینده در آنچه به نسبت اختالف رغم به بینیپیش
 باشد آینده در هاکاربری وضعیت برای هشداری تواندمی افتاد،
 با شودمی پیشنهاد رواین از (.1311 مکاران،ه و محمدی)علی

 نقطه این حدودی تا هاکاربری تغییرات در موثر عوامل دادن دخالت
 افزایش مدل نتایج از اطمینان قابلیت و نموده جبران را مدل ضعف
  یابد.
 که است نکته این گویای زمین پوشش و کاربری بینیپیش نتایج

 سال 20 طی در سرزمین راتتغیی بر حاکم روند و شرایط اگر
 مناطق مساحت باشد، برقرار نیز آینده سال 12 در گذشته،
 خواهد افزایش کنونی وضعیت به نسبت درصد 31ساخت، انسان
 16 حدود تخریب به منجر تواندمی افزایشی، روند این که یافت
 منطقه جنگلی پوشش از درصد 2 و کشاورزی هایزمین از درصد
 مناطق نشده کنترل گسترش و رقابتی وندر این ادامه شود.

 به منجر تواندمی زیاد، فضای و زمین به نیاز علت بهساخت انسان
 تولید کاهش آنها، شدگی تکهتکه مرغوب، هایزمین کاهش

 عملکرد و ساختار ،الگو تغییر ،غذایی ذخایر و کشاورزی محصوالت
 ,.Grimm et al) دشو طبیعی و طبیعیی نیمههااکوسیستم

 توسعه هایسیاست است بهتر، رسدمی نظر به رو این از .(2000
 توجه مورد رشت شهر در ویژه به سازی متراکم و شهری عمودی

 همکاران، و )احدنژاد دشو جلوگیری روند این ادامه از تا گیرد قرار

 براساس منطقه هایکاربری دشومی پیشنهاد، همچنین (.1330
 اصولی یابیمکان طریق از تا وندش ریزیبرنامه سرزمین آمایش

 هایکاربری خصوص به هاکابری بین رقابت و تضاد هاآن
با وجود  و یافته کاهش هاپوشش و کاربری سایر باساخت انسان
 مناطق طبیعی، هایعرصه از حفاظت و کشاورزی هایزمین حفظ

  یابند. توسعه نیز جمعیت نیاز موردساخت انسان
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