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پیشبینی روند تغییرات مکانی کاربری اراضی در حوزۀ آبخیز کسیلیان
با استفاده از مدل سلول خودکار -مارکوف
 محمد زارع؛ دانشآموخته دکتری آبخیزداری ،دانشکدۀ منابعطبیعی ،دانشگاه تهران ،ایران.
 علی اکبر نظری سامانی*؛ دانشیار دانشکدۀ منابعطبیعی ،دانشگاه تهران ،ایران.
 شهرام خلیقی سیگارودی؛ دانشیار دانشکدۀ منابعطبیعی ،دانشگاه تهران ،ایران.
 جواد بذرافشان؛ دانشیار پردیس کشاورزی و منابعطبیعی ،دانشگاه تهران ،ایران.
 محمد حسن جوری؛ استادیار ،گروه مرتعداری دانشگاه آزاد اسالمی واحد نور ،ایران.

چکیده
تهیۀ نقشۀ کاربری اراضی و شبیهسازی تغییرات آن یکی از ضروریترین اطالعات مورد نیااز بارای ما یریت منااب طبیعای مایباشا
بهطوری که پایش زمانی و دقیق تغییرات آین ۀ عوارض سطح زمین برای درک روابط و کنش متقابل بین انسان و پ ی ه های طبیعی
به منظور تصمیمگیری بهینه ،از اهمیت بهسزایی برخوردار است .پژوهش حاضر نیز در راستای شابیهساازی تغییارات آینا ۀ کااربری
اراضی حوزۀ آبخیز کسیلیان پرداخته است .ب ین منظر در ابت ا نقشه های کاربری /پوشش سرزمین حوزۀ آبخیز کسیلیان باا پارداز
چن زمانۀ ماهواره لن ست در سال های  2000 ،1986و  2011تهیه گردی  .سپس با استفاده از م ل سلولهای خودکار – ماارکو،،
وضعیت کاربری  /پوشش سال  2011با منحنی  ROCبرابر  0/9پیشبینی ش  .سپس این م ل برای شبیهسازی تغییارات کااربری /
پوشش سال  2030اجرا گردی  .بر اساس نتایج حاصل از آشکارسازی و شبیه سازی تغییرات رون کاهشی سطح اراضی جنگلی اداماه
داشته و بر مساحت مرات و مناطق مسکونی افزوده خواه ش  .اراضی کشاورزی نیز به دلیل خصوصیات ویاژۀ حاوزه ماننا پرشایب
بودن غالب منطقه و بازدهی کم اراضی زراعی بع از چن سال کشت تغییر چن انی در وسعت و یا تغییر آنها ایجاد نخواها شا  .باه
طور کلی بیشترین تغییرات کاربری در حاشیه جنگل و حاشیه مرت رخ داده است و هرچه از این حواشی فاصله گرفته شود از میازان
تغییرات کاسته میشود .نتایج این پژوهش می توان در برنامهریزی های آتی منطقه که با تغییرات کاربری /پوشش مارتبط اسات ما
نظر قرار گیرد.

کلید واژگان:

تغییر کاربری ،سلولهای خودکار ،سنجش از دور ،کسیلیان.

* نویسن ه مسئول :شماره تماس+989122643601 :

Email: aknazari@ut.ac.ir
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 .1مقدمه
کاربری اراضی ( )Luو پوشش زمین ( )LCدو موضاو
اساسی در ارتباط با مطالعاات زیسات محیطای باوده کاه
متااأثر از فرآیناا های طبیعاای و فعالیااتهااای انسااانی
میباشن ] .[11م یریت یکپارچه کااربری اراضی/پوشاش
امکان درک تغییرات مهمای چاون مشاکالت و معتاالت
اقتصادی – اجتماعی و زیستمحیطی را میدها  .هماین
امر سبب ش ه در سالیان اخیر مطالعات بر روی تغییارات
کاربری اراضی/پوشش توسعه پی ا نمای که ایان رشا باا
توسعه و پیشرفت علوم سنجش از دور و  GISهمراه باوده
اساات ] .[17در دو قاارن اخیاار بساایاری از پاارو ههااای
تحقیقاتی در رابطه با تغییرات کااربری اراضی/پوشاش بار
اساس دادههای سنجش از دور انجام ش ه و تکنیا هاای
مختلفی در این رابطه ایجاد شا ه اسات ] .[12عاالوه بار
ایان ،سانجش از دور در بررسای رونا تغییارات کاااربری
گذشته ،این امکان را به کااربران و محققاان مایدها تاا
بتوانن با پیشبینی تغییرات کااربری ،میازان گساتر و
تخریب مناب را مشخص و این تغییارات را در مسایرهای
مناسب ه ایت نماین ][3،8
ما ا لساااازی الگاااوی مکاااانی تغییااارات کااااربری
اراضی/پوشااش اطالعااات ارزشاامن ی جهاات درک بهتاار
فرآین تغییر ،تعیین عوامل مؤثر و پیشبینای منااطق در
معرض تغییر فراهم مای آورد؛ لاذا اساتفاده از ما ل هاای
تغییر کاربری ،ابزار مناسبی برای پیشبینی الگوی مکاانی
تغییرات کاربری اراضی در طی زماان محساوم مایشاود
] .[19به منظور پیش بینی الگوی مکانی تغییرات کاربری
م لهای مختلفی ارائه ش ه است که م لهای دیناامیکی
یکی از پرکاربردترین این م لها است  .در بین م لهاای
دینامیکی ،م ل سلولهای خودکار – ماارکو ،باا تعیاین
احتمااال تغییاارات کاربری/پوشااش ساارزمین در فرآیناا
زنجیرۀ مارکو ،و نیز شبیه سازی تغییارات مکاانی آن از
راه تعیااین قااوانین محل ای بااا اسااتفاده از فیلتاار مکااانی
سلول های خودکار و نقشه های شایستگی کااربریهاا باه

م لسازی دینامی تغییارات زماانی و مکاانی کااربری /
پوشش میپردازد ] .[9استفاده از م ل  Ca-Markovبرای
بررسی و پیشبینی رش یکی از شهرهای سااحلی تایلنا
نشان داد که تغییرات گستردهای از کاربری اراضی در طی
سال های  1999تا  2008به واسطه افازایش توریسام رخ
داده و شهر به صورت افقی رشا نماوده اسات ] .[10باه
طوری که رون تغییرات از مناطق جنگلی به کشااورزی و
از کشاورزی به گراسلن و سپس منااطق باایر و مساکونی
بوده است و این رون باا رشا منااطق شاهری در آینا ه
ادامه خواه داشت .تغییر کاربری اراضی و اثرات ناشای از
این تغییرات در کشور ایران و باه ویاژه در شامال کشاور
اهمیت زیادی دارد .حوزۀ آبخیز کسیلیان به دلیل داشاتن
شرایط اقلیمی مناسب ،طبیعت زیبا و مجاورت آن با جاده
مواصااالتی تهااران – شاامال همااواره در معاارض تخریااب
مناب طبیعی و تب یل جنگلها به دیگار کااربریهاا باوده
است .ه  ،از این پژوهش ارزیابی رون تغییارات پوشاش
گیاهی و کاربری اراضی حوزۀ آبخیاز کسایلیان و بررسای
برخی عوامل مؤثر در تغییر کااربری و همنناین ارزیاابی
قابلیت م ل  CA-MARKOVدر پایشبینای تغییارات و
شبیهسازی تغییرات آین ه کاربری اراضی در ایان منطقاه
میباش  .باا توجاه باه نقاش کلیا ی کااربری اراضای در
م یریت حوزۀ آبخیز ،شابیه ساازی تغییارات آن موجاب
آگاهی ما یران از شارایط پایش روی آینا ه مایشاود و
میتوان استفادۀ بهتری از پتانسیلهای حاوض باه دسات
آورد.

 .2روش شناسی
در این پژوهش ( )1پیش پرداز تصااویر مااهوارهای
اعم از تصحیحات هن سی ،اتمسفری و رادیومتریا بار
روی تصاویر ماهوارهای ساالهاای  2000 ،1986و 2011
انجااام گرفتااه و ( )2طبقااهبناا ی تصاااویر از طریااق
برداشتهای صحرایی با استفاده از رو ح اکثر احتماال
انجام و مورد ارزیابی قرار گرفات ( )3باا اساتفاده از ما ل

375

پیشبینی رون تغییرات مکانی کاربری اراضی در حوزۀ آبخیز کسیلیان ...

زنجیره مارکو ،ماتریس احتمال انتقال توساط نارم افازار
 IDRISI-KILIMANJAROساخته ش ه و با تلفیاق ایان
ماتریس با م ل سلول های خودکار نقشه کالیبراسیون سال
 2011تهیه گردی ( )4که از طریق ضریب کاپا دقت ما ل
 CA-MARKOVبررسی ش ( )5و در نهایت با استفاده از
نقشااۀ سااال  2011و میاازان تغییاارات کاااربری  25سااال
گذشته نقشۀ شبیهسازی سال  2030تهیاه گردیا  .شاکل
شمارۀ  2رون اجرایی مراحل پژوهش را نشان میده .

 .1.2معرفی منطقۀ مورد مطالعه
حوزۀ آبخیز کسیلیان یکای از زیار حاوزههاای حاوزۀ
آبخیز تاالر باوده و در ارتفاعاات منطقاۀ مرکازی سلساله
جبال البرز ،در استان مازن ران واق ش ه اسات .مسااحت
این حوزه  342/86کیلومتر مرب و از نظار جغرافیاایی در
بین طول شرقی ' 53°1تاا ' 53°26و عارض شامالی '-1
 35°تا ' 36°32واق ش ه است (شکل  .)1ح اقل ارتفاا
آن  286و ح ا اکثر ارتفااا آن  3288/88متاار از سااطح
دریاست و متوساط بارنا گی در حاوزۀ آبخیاز کسایلیان
ح ود  733/3میلیمتر و دارای اقلیم نیماهمرطاوم سارد
میباش  .از نظر تقسیمات زمین شناسی ایران این حوضاه
جزء البرز مرکزی محسوم میشود کاه اکثار سان هاای
تشکیل دهن ۀ سطح حوضه از نظر زمانی مربوط به دوران
دوم ،سااوم و چهااارم زمااین شناساای اساات ] .[13بخااش
اعظمی از این حوزه توساط گوناههاای مختلاج جنگلای
پوشان ه ش ه است و کااربریهاایی چاون مرتا  ،منااطق
روستایی و کشاورزی نیز در کناار کااربری جنگال وجاود
دارد .خاااکهااای حوضااه نیااز عما تاً از نااو پا وزولی ،
قهوهای جنگلی و رسوبی میباش ].[5

 .2.2پیش پردازش تصاویر ماهوارهای
در ایاان پااژوهش از تصااویر ماااهوارۀ لن ساات ( )TM
مربوط به منطقۀ مورد مطالعه در سال های 2000 ،1986
و  2011اسااتفاده شاا  .همننااین عکااسهااای هااوایی
 1:20000سال  ،1347تصاویر  Google earthو نرم افزار

 ENVI 4.8و  ArcGIS 9.3استفاده ش ه است .به منظاور
تصاااحیح هن سااای تصااااویر  TMاز نقشاااۀ 1:50000
توپوگرافی و تصاویر  Google earthاساتفاده شا  .ساپس
موقعیت  30نقطه بر روی نقشه مشخص و موقعیت همان
نقاط بر روی تصویر منتقل ش  .در انتخام نقااط انتخاابی
سعی ش ه است که از پاراکنش خاوبی برخاوردار باشان .
سپس با استفاده از رو رگرسایون در نارم افازار ENVI
مق ار  DN1پیسکلها از تصویر اولیه به تصویر ایجاد شا ه
منتقل و تصحیح هن سی انجام گیارد .بارای ایان منظاور
سااعی گردیا در انتخااام مقااادیر ( RMS2خطااای جااذر
میانگین مربعات) ،آنهایی انتخام شون که مقا ار RMS
آن ها کمتر از  1ب ست آم ه است .تصاحیح رادیومتریا
یکی دیگر از پیش پارداز هاای ماورد اساتفاده در ایان
تحقیق بوده که شامل دو مرحله میباشا  .در مرحلاۀ اول
مقادیر  DNبه رادیانس طیفی تبا یل شا ه و در مرحلاۀ
دوم رادیانس طیفی سنجن ه به بازتام تبا یل مای شاود.
برای محاسبه رادیانس طیفی از رابطه  1استفاده میشود:

رابطه 1

 :میزان رادیانس طیفی
 :Qcalمیزان  DNدر نقشه خام
 :Qcalmaxح اکثر مق ار  DNبرای هار سانجن ه کاه
برای تصاویر لن ست این مق ار برابر با  255میباش .
 :Qcalminح اقل مق ار  DNبارای هار سانجن ه کاه
برای تصاویر لن ست این مق ار برابر با  1میباش .
 :ح اکثر مق ار رادیانس مربوط به هار بانا
تصویر ماهوارهای
 :ح اقل مق ار رادیانس مربوط باه هار بانا
تصویر ماهوارهای
در مرحلۀ بع  ،پس از ب سات آوردن مقا ار رادیاانس
Digital Number
Root Mean Square error

1
2
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مربوط به هر بان بایستی آنها به بازتام تب یل شون لاذا
از رابطۀ  2استفاده ش ه است:
رابطۀ 2
 :میاازان بازتااابش،

 :میاازان رادیااانس طیفاای،

 :ضااریب ریاضاای  :d ،3/14فاصاالۀ نجااومی زمااین تااا
خورشی ،

 :میانگین تابش خورشی فرا اتمسفری،

 :زاویۀ تابش خورشی
الزم به ذکر است که تمامی این مراحال در نارم افازار
 ENVIقابل اجراست .در نهایت نقشۀ خروجای حاصال از
پیش پرداز رادیومتری به صورت  0تاا  1طبقاهبنا ی
ش ه است .هرچه اع اد کوچ تر باش  ،اجارای الگاوریتم
طبقهبن ی راحتتر صورت مایپاذیرد .ساپس بار اسااس
سطح اول طبقهبن ی ان رسون و همکااران ] ،[2تعا اد 4
طبقۀ کاربری /پوشش سارزمین شاامل منااطق جنگلای،
مناطق کشااورزی ،مراتا و منااطق مساکونی در منطقاۀ
مورد مطالعه شناسایی ش .

 .3.2طبقه بندی تصاویر ماهوارهای
طبقهبن ی تصاویر ماهوارهای به شاکل نظاارت شا ه و
نظارت نش ه انجام میگیرد .در طبقاهبنا ی نظاارت شا ه
برای ردهبن ی پیکسلهاا از نموناههاای آموزشای اساتفاده
میگردد ،ب ین معنی که با تعریج پیکسلهای مشخصای از
تصویر برای هر ک ام از کالسها ،عمل طبقهبن ی در قالاب
کالسهای در نظر گرفته ش ه انجام میشود ] .[15در ایان
مطالعااه از رو نظااارت شاا ه حاا اکثر احتمااال جهاات
طبقااهبنا ی اسااتفاده شا ه اساات .سااپس میاازان صااحت
نقشههای تهیه ش ه ،با مقایسۀ نقشهها با اطالعات زمینی و
تجزیه و تحلیل ماتریس خطاا ماورد ارزیاابی قارار گرفات.
ارزیابی صحت نقشههای تهیه ش ه باا اساتفاده از عملیاات
می انی و تصاویر  Google Earthانجام ش  .باه طاوری کاه
 320نمونۀ آموزشی برای طبقهبن ی نظارت ش ه تهیه ش .
از این تع اد نمونه ،دو سوم نمونهها برای طبقهبن ی و یا
سوم نمونهها برای ارزیابی رو طبقهبن ی استفاده گردی .

شکل  :1موقعیت حوزۀ آبخیز کسیلیان
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 .4.2آشکارسازی تغییرات
در بیشتر رو های آشکارسازی تغییارات ،باا مقایساۀ
ی ا داده (تصااویر) بااا داده (تصااویر) دیگاار در دو تاااری
پرداخته میشود .در وضعیتی که دادههای بیشاتری در دو
تاری موجود باش  ،امکاان مقایساه چنا بعا ی دادههاا
فتایی با یک یگر وجود خواه داشت .ایان رو مقایساه
را آشکارسازی تغییرات گوین ] .[5به منظور درک اینکاه
طی دورۀ  25ساله ،تغییرات منطقاه چگوناه باوده اسات،
آشکارسااازی تغییاارات در سااه حالاات تصااویر  1986تااا
 2000 ،2000تا  2011و  1986تا  2011ماورد بررسای
قرار گرفت.

ی طبقۀ کاربری یا کالس اراضی به دیگر طبقۀ کااربری
از زمان  t1به زمان  t2حرکت کارده اسات ] .[4مااتریس
احتمال انتقال نتیجۀ همپوشانی دو تصویر در باازۀ زماانی
متفاوت از ی منطقه بوده که حاوی یا جا ول و یا
نقشه می باش که در این ج ول برای هر کاالس کااربری
احتمال انتقال تصویر را برای هر کالس کاربری از دوره t1
به دوره  t2نشان میدها  .خروجای نقشاههاای ماارکو،
برگرفته از ماتریس انتقال احتمال میباش .

 .7.2تلفیق مدل زنجیررۀ مرارکوف و سرلولهرای
خودکار ( )Ca-Markovبره منظرور شربیه سرازی
تغییرات کاربری اراضی

 .5.2مدل سلولهای خودکار)CA( 1
ما لهاای سالولهاای خودکاار ساامانههاایی پویاا و
گسستهان که با بهرهگیری از قاوانین و بارهمکانشهاای
محلی میتوانن رفتار بسیار پینی های برای شابیهساازی
سراسری سامانههای پویا باروز دهنا ] [.18باا پیشارفت
 GISاز این م ل به منظور شبیه سازی تغییارات کااربری
اراضی اساتفاده شا  .ما ل  CAاز بخاش هاای مختلفای
تشکیل ش ه است کاه شاامل :فتاای سالولی یاا فتاای
اقلی وسی ،سلول همسایگی ،وضعیت سلول ،مراحل زمانی
ناپیوسته و قوانین انتقال میباش .

 .6.2مدل مارکف با استفاده از ماتریس انتقال
به حرکت تصادفی مقادیر ع دی خاص از یا حالات
به حالت دیگر در بازۀ زمانی داده شا ه زنجیارۀ ماارکو،
گویناا ] .[7زنجیاارۀ مااارکو ،اباازاری مناسااب جهاات
م لسازی تغییر کاربری و پوشش اراضای اسات و زماانی
کاربرد دارد که تغییرات موجود در چشم ان ازها به راحتی
قابل توصیج نباشن ] .[6ماتریس احتمال انتقاال یکای از
ورودی های م ل سلول خودکار -مارکو ،مای باشا  .ایان
ماتریس تعیین میکن ک ام سلول یا پیکسال همساایه از

ما ل  CA-Markovتلفیقاای از ساالولهااای خودکااار،
زنجیرۀ مارکو ،است که به منظور شابیهساازی تغییارات
آین ه کاربری اراضای اساتفاده شا  .یعنای اگار تغییارات
زمانی  tبه  t+1ب ست آورده شود ،میتوان تغییرات  t+2را
پیشبینی نمود .برای انجام ما ل سالولهاای خودکاار –
مارکو ،به ورودیهایی نظیر نقشۀ مبناا (،)Initial states
نقشههای شایستگی و ماتریس احتماال انتقاال سارزمین
( ،)Markov transition matrixو همننین پارامترهایی از
جمله تع اد تکرار (بیانگر تع اد سالهاای ما لساازی) و
فیلتر مجاورت (برای اختصاص رتبهای پایین شایساتگی
به سلولهای منفرد) نیاز است.

 .8.2مرحلۀ کالیبراسیون
این مرحله شامل مقایسۀ تهیۀ نقشۀ شبیهسازی شا ه
سال  2011با نقشۀ واقعی طبقه بن ی شا ۀ ساال 2011
است که با استفاده از ضریب کاپا و منحنی  ROCمقایسه
می شود .ضریب کاپا پیکسل های نادرست طبقهبن ی ش ه
را م نظر قرار داده و از رابطۀ  3محاسبه میشود ]: [3
رابطۀ 3

∗ 100

po −pc
1−pc

= Kappa

 :poدرستی مشاه ه ش ه :pc ،توافق مورد انتظار
Cellular Automata

1
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همننین از منحنی  ROCبارای ارزیاابی نقشاۀ ساال
 2011اسااتفاده ش ا  .سااطح زیاار منحناای بیااانگر مق ا ار
پیشبینی سیستم از طریق توصیج توانایی آن در تخمین
درست وقای رخ اده و ع م وقو رخا اد اسات .هار چاه
سطح زیر منحنی بیشتر باش دقت م ل بیشتر اسات .باه

طور کلی برای بیاان دقات ما ل از تقسایمبنا ی 0/9-1
(عااالی)( 0/8 –0/9 ،خیلاای خااوم)( 0/7 –0/8 ،خااوم)،
( 0/6 –0/7متوساااط) و ( 0/5 – 0/6ضاااعیج) اساااتفاده
میشود ].[14

شکل  :2روند نمای مراحل اجرای پژوهش

 .3نتایج
باا اسااتفاده از رو حا اکثر احتماال نقشااۀ کاااربری
اراضی منطقۀ مورد مطالعه در ساالهاای  2000 ،1986و
 2011در چهار کاربری جنگل ،مرت  ،منااطق مساکونی و
کشاورزی بهدست آم (شکل  .)3به منظور تعیاین دقات
هر ی از نقشهها از ضاریب کاپاا اساتفاده اساتفاده شا .

همانطور که در ج ول  2مشاه ه میشاود ضاریب کاپاا
نشان دهن ۀ قابل قبول بودن نقشاههاای کااربری اراضای
میباش  .نتایج حاصل از کاربری اراضی ،مساحت هار یا
از واح های کاربری اراضی در سالهاای مختلاج و رونا
تغییرات در طی  25سال را نشان داده است که بیشاترین
مساحت کاربری اراضی منطقۀ ماورد مطالعاه مرباوط باه
کاربری جنگل میباش .

379

پیشبینی رون تغییرات مکانی کاربری اراضی در حوزۀ آبخیز کسیلیان ...

شکل  :3نقشۀ کاربری اراضی با استفاده از روش حداکثر احتمال

جدول  :2ارزیابی دقت نقشه های کاربری اراضی به روش حداکثر احتمال
تاری نقشۀ کاربری اراضی

مق ار ضریب کاپا

تصویر سال 1986

%79

تصویر سال 2000

%81

تصویر سال 2011

%82

در مرحلۀ شبیهسازی به منظور ایجاد ماتریس احتمال
انتقال از تصاویر سالهای  1986و  2011بارای  19ساال
آین ه زنجیره مارکو ،ساخته شا ه اسات .میازان کاپاای
استان ارد برای نقشۀ کالیبراسیون سال  2011برابر با 0/9
ب ساات آم ا  .از طرفاای بااه منظااور دقاات بیشااتر نقشااۀ
کالیبراسیون از منحنی  ROCاستفاده ش که این ضاریب
نیز برابر با  0/9گردی  .شکل شمارۀ  4نقشه کالیبراسایون
و شبیه سازی ش ۀ حوزۀ آبخیز کسیلیان را باا اساتفاده از
م ل زنجیرۀ مارکو ،نشان داده ش ه است.
هماانطاور کاه در جا ول  3نیاز مشااه ه مایشاود

مساحت مناطق جنگلی در سال  1986باه مقا ار 89/79
درص از کال حوضاه باوده و در ساال  2011باه 82/71
درص کاهش پی ا کرده است .همننین رونا تبا یل هار
کاربری به کاربری دیگر در طول زمان (مااتریس احتماال
انتقال سرزمین) از سال  1986تاا  2011مطاابق جا ول
شماره  4بهدسات آما  .هماانطاور کاه در ایان جا ول
مشاه ه میشود در قطار اصالی ایان مااتریسهاا تعا اد
پیکسلهای ثابتی وجود دارد که نشان دهن ۀ ع م تغییار،
از ی کاربری به کاربری دیگر است.
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شکل  :4نقشههای کالیبراسیون و شبیه سازی شدۀ منطقۀ مورد مطالعه بر اساس مدل سلول خودکار  -مارکوف

جدول  :3روند تغییر مساحت کاربری اراضی (هکتار) در دورههای مختلف
کاربری اراضی

سال 1986

سال 2000

سال 2011

جنگل

30296/8

28411/83

27992/16

مرت

3035/34

4644/81

4737/16

مسکونی

203/49

205

834/48

کشاورزی

205/74

479/52

277/65

جدول  :4ماتریس آشکارسازی تغییرات از سال  1986تا 2011
نو طبقه

جنگل

مرت

مسکونی

کشاورزی

جم

جنگل

309061

1775

7

27

310870

مرت

22870

27830

405

338

51443

مسکونی

3215

3795

1586

651

9247

کشاورزی

1273

277

262

1268

3080

جم

336419

33677

2260

2284

374640
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 .4بحث و نتیجهگیری
در این پژوهش نقشههای کااربری اراضای ساال هاای
 2000 ،1986و  2011باااا اساااتفاده از رو حااا اکثر
احتمال تهیاه شا  .از  4کااربری جنگال ،مرتا  ،منااطق
مسکونی و کشاورزی ،بخاش عما های از منطقاه هماننا
بسیاری از حوزههای آبخیز شمال ایران را ،اراضی جنگلای
تشکیل داده اسات (شاکل  .)3باه منظاور ارزیاابی دقات
نقشههای کاربری بهدست آم ه از ضریب کاپا استفاده ش
که نتایج نشان داد هر سه نقشاۀ تهیاه شا ه دارای دقات
باالیی بودن  .در طول دورۀ  25ساله ماورد بررسای نتاایج
نشان داد از سال  1986تا به امروز از ساطح جنگالهاای
حوضه کاسته ش ه و بر سطح مراتا و منااطق مساکونی
افزوده است به طوری که سطح مسکونی در طی این دوره
تقریباً  4برابر ش ه است .نتایج حاصل از ماتریس تغییرات
کاربری از سال  86تا  2000نشان میده بیشترین تغییر
مربوط به تغییر جنگل به مرت بوده است و ایان وضاعیت
برای ماتریس هاای  2000تاا  2011و  86تاا  2011نیاز
ب ین شکل بوده است .نبود نظاارت کاافی ساازمانهاایی
نظیر مناب طبیعای و آبخیازداری در طای دورههاای یااد
ش ه ،افزایش زیاده خاواهی سااکنین باه منظاور تبا یل
جنگلها به مرات به منظور باالبردن سطح تعلیاج علوفاه
برای دامهای داشتی سبب ش ه است کاه وضاعیت اساج
باری در تغییرات کاربری بوجود آی  .بهعبارتی در سیستم
دام اری روستایی ،بهعلت حتور تقریباً م اوم خانوارهاای
روستایی ،نیااز باه منااب کام هزیناۀ علوفاه دام افازایش
مییاب  .در چنین وضعیتی کاهش ت ریجی اراضی جنگلی
به منظور گسترده ش ن تولیا ات علوفاه (مرتعای شا ن)
منطقی به نظر میرس و بنابراین افزایش سطح مرات باه
مرور ش ت گرفته است .پس م تی که عرصههای مرتعای
پتانسیل اولیه خود را از دست دادن (بهعلت استفادۀ بیش
از ح دام) ،مناطق با توپوگرافی مناساب ،مساتع تغییار
کاربری از مرت به مسکونی گشته اسات .هرچنا کاه در
این رون  ،تب یل مستقیم جنگل به مسکونی بهعلت خو
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آم و هوا بودن چشمان ازهای منطقه نیاز مالحظاه شا ه
است ،اما بیشترین تب یالت مذکور از مرتا باه مساکونی
بوده است .فرو زمینهای به تمل درآما ه مرتعای باه
ساکنین غیربومی و افزایش تقاضا از سوی این افراد بارای
ساخت ویالهای ییالقی از دیگر عوامل اصلی این تب یالت
بوده است .در کل ،حوزۀ آبخیز کسیلیان با توجه به اینکاه
جزء حوزههای معر ،آبخیزداری ایاران اسات باه نسابت
سایر حاوزههاای آبخیاز شامال ایاران تغییارات کااربری
کمتری را داشته است .اگر چه نتایج پیشبینی با ماتریس
تب یل کاربری با دادههای نقشاهای موجاود اختالفااتی را
نشان میده  ،اما به علت قابل توجه نبودن خطاها ،ما ل
مارکو ،برای پیشبینی تغییار کااربری قابلیات خاوبی را
دارا میباش ][1
به منظور آمااده ساازی ما ل شابیهساازی تغییارات
کاربری اراضی  25سال آین ه حوزۀ آبخیز کسیلیان ،نقشۀ
کالیبراسیون سال  2011تهیه و با نقشه واقعای آن ماورد
مقایسه قرار گرفت که نتایج نشان داد با توجه به مساحت
سطح زیر منحنی  ROCو ضریب کاپا بهدست آم ه ،نقشۀ
تهیه ش ه از دقت باالیی برخوردار بوده است .نتایج حاصل
از نقشۀ شبیهسازی ش ه کاربری اراضای  19ساال آینا ۀ
حوزۀ آبخیز کسیلیان با استفاده از سلول هاای خودکاار –
مارکو ،نشاان داد رونا کاهشای ساطح اراضای جنگلای
همننااان ادامااه داشااته و باار مساااحت مرات ا و مناااطق
مسکونی افزوده خواه ش  .همننین بخشهاای بسایاری
از اطرا ،مرات بیشتر از سایر قسمتها در معارض تغییار
کاربری به مناطق مسکونی قرار خواه گرفات .در بخاش
اراضی کشاورزی نیز به دلیل خصوصیات ویژۀ حوزه ماننا
پرشیب بودن غالب منطقه و بازدهی کم اراضی زراعی بع
از چن سال کشت تغییر چنا انی در وساعت و یاا تغییار
آنها ایجاد نخواه ش  .این مسئله به خصوص در اطارا،
روستاهای م کال ،سن نیشت ،سودکاال و ویکنال بیشتر
به چشم میخورد و حتی در بخشای از منااطق باالدسات
حوزۀ آبخیز کسیلیان بخشی از زمینهاای کشااورزی باه
علت کم بازده بودن اراضی زراعای باه اراضای رهاا شا ه
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نقش اساسی را در این زمینه ایفاا ماینماینا و حتای در
بخش هایی از حوضه که در حواشی کااربریهاا نیاز قارار
 به واسطۀ سهولت دسترسای باه جااده در معارض، ن ارن
تغییر قرار دارن و نقش اساسی را باه خصاوص در تغییار
 باه ویاژه نتاایج.کاربری مرت به مسکونی ایفا نموده است
 نشاان2030 حاصل از شبیه سازی کاربری اراضای ساال
میده منااطق ییالقای و باالدسات شاهر زیارام ماننا
 امیرکال و آتو جزو مناطق بحرانای، سپی،روستای بهمنان
 در صورت تحقق چناین.تغییرات کاربری اراضی قرار دارد
،تغییراتی و با توجه به وضعیت توپوگرافی خااص منطقاه
 سایلخیازی و در نهایات، راناش زماین،فرسایش خااک
بیابانزایی را در حوزۀ آبخیز کسیلیان که جزء حاوزههاای
. دور از انتظار نخواه بود، ایران است،آبخیز معر
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 به طور کلی بیشترین تغییرات کااربری.تب یل ش ه است
در حاشیۀ جنگل و حاشیۀ مرت رخ داده است و هرچاه از
این حواشی فاصله گرفته شود از میازان تغییارات کاساته
 مناطق نزدی به مناطق مسکونی نیاز باه دلیال.می شود
 نسبت باه منااطق دوردسات تغییارات،سهولت دسترسی
 که ماوارد فاوب باا نتاایج، بیشتری را متحمل خواه ش
 ماا لسااازی.[ مطابقاات دارد19و16 ] سااایر محققااان
تغییرات پوشش اراضی حکایت از آن دارد کاه در صاورت
 هکتااری974  کااهش2030  تاا ساال،ادامۀ رون کنونی
سطح جنگلها و تب یل آنها به اراضی مرتعی و مساکونی
 ساهولت، عالوه بر حواشای کااربریهاا.اتفاب خواه افتاد
دسترسی نیز یکی از مهمترین عوامل تغییرات کااربری در
 بهطوری که جاادههاا،منطقۀ مورد مطالعه بهشمار میرود
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