تاریخ دریافت:ا1397/03/05
تاریخ تصویب1397/11/06 :

صا263-278

پایش و پیشبینی تغییرات کاربری اراضی حوضۀ آبخیز
شهرستان فارسان با استفاده از مدل LCM
 سینا نبیزاده؛ دانشجوی کارشناسی ارشد مرتعداری ،دانشکدۀ منابع طبیعی و علوم زمین ،دانشگاه شهرکرد.
 عطااهلل ابراهیمی*؛ دانشیار گروه مرتع و آبخیزداری ،دانشکدۀ منابع طبیعی و علوم زمین ،دانشگاه شهرکرد.
 معصومه آقابابایی؛ دانشجوی کارشناسی ارشد مرتعداری ،دانشکدۀ منابع طبیعی و علوم زمین ،دانشگاه شهرکرد.
 ایرج رحیمی؛ دانشجوی کارشناسی ارشد مرتعداری ،دانشکدۀه منابع طبیعی و علوم زمین ،دانشگاه شهرکرد.

چکیده
پوشش اراریشحاضویش هایاآبخیزارزامباضثاتوسشه ریامتأثراواب اششت ارااضا اتیییراهتشت تا ار تاتیییرر ابرامتییرهایار گریا
همچوناهیتاولوژیاضو یۀاآبخیزاتأثیراگذرانت.ا هتفار تاتحقیق،اپا اتیییرر ا اابریارار یحارااگذ شت اوابرا سحارمکاناپی بی حا
آنارااآ تهاباارستفارهارزامت سازیاتیییرازمیتا()LCM1ارااضویۀاآبخیزا شهرستانافااسانارستاناچهاامحا وبختیاایارست.ابت تا
م ظوا،اتصاو راس ج تههایال تست5-اTMابرریاسا هایا1365اوا1388اواتصاو راس ج تۀال تست8-اOLIابرریاسا ا1396اموارا
تجز اواتحلیلاقررااگرفت.اطبقا ا اابریارار یحا شاملام اطقام تکونح،ارار یحا شاوازی،ا شتار م،امررتع،ا س گالخها،اپه هایا
آبح،اخاکالختاوابرفارااتصاو راهراس ارواۀازمانحاطبق ب تیاشت.اپی بی حاویهیتا اابریاراریحابرریاسا ا1396اب ا مکامت ا
LCMابراپا ۀا شبکۀ اع صبحام ص وعحاواتحلیلازنجیرۀاماا وفانیزا رنجاماگرفت.اپسارزاراز ابحا صحتامت اباار ستفارهارزاآمااۀا اپا،ا
نق شۀاپو ش ارار یحا سا ا1406اباار ستفارهارزارواۀاور س جحا-1365ا1396اپی بی حا شت.انتا جان شانارررا ارار یحامرتهحاطحا
سا هایا1365اتاا1396اب امیزرنا4379اهکتااا اه اپیترا ررهرنتاولحارار یحا شاوازیاب امیزرنا1922اهکتااارفزورها شتهرنت.اراا
ر تامطاله ،اLCMاتورن تتا%85ارزاتیییرر ااراب ارا ستحاپی بی حانما ت.اراا سا ا1406اب امیزرنا149هکتااارفزر او سهتارار یحا
شهریاوا100اهکتااا اه اارار یحامرتهحام طق اپی بی حا شت.الذرا یمتاتأ یتابراضفظارار یحامرتهح،االزمار ستارزار تاتک یکا
برریاپی بی حاتیییرر ،اعللاآناواهمچ یتاتبها اتیییرر ا اابریاراریحارااسطوحاوسیعتریابراسحاوابرنام ا زیا رر.ا ا
کلید واژگان:ا اابریاراریح،امررتع،اس ج ارزاروا،امت سازی،اتیییرر اپوش ازمیت،امت سازیاتیییرا اابری ا

ا
ا

*انو ت تهامتئو :اشمااهاتماس:ا+983814424423ا

اEmail: ataollah.Ebrahimi@sku.ac.ir
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 .1مقدمه
شششواار ررناب ارلیلارااضا اتوسششه ابورنابااتیییرر ا
ز اریارااعر ص ا سرزمی حامورج ار ست.اضو ی هایاآبخیزا
رزار تاتیییرر امتشششت حانبورهاواب اششششت ارزامباضثا
توسششه ریاتأثیراپذ رنت.اراار تاارسششتااتیییرر ا اابریاوا
پوش اراریحا ارثررتشانابراسا رامتییرهااهمچوناافتااا
هیتاولیکحاضو یۀاآبخیزاب تیااا شگرفار ست،ارزارهمیتا
ز اریابرخوارراارسشششتاوامطالهۀاآناضائزارهمیتافررورنحا
رست.اتیییرر ا اابریاراریحاواپوش ازمیتاوارااپحاآنا
نابوریام ابعاطبیهحا کحارزانگررنحهایار صلحاراام تائلا
ز تتامحیطحاجهانارستا[.]24اتیییرر ا اابریاراریحا
عباا ار ستارزاتیییررتحا ارن تانابرااویاپو ش ازمیتا
ر جارامحن ما ت ا[.]4اراز ابح تیییرر اابری راریشششحاوا
پو ش ازمیتافر صتام ا سبابرریابرنام ا زی و مت ر ت
صششحی راریششحار جارانمورهاواباارسششتفارهارزار تارطالعا
محتورن رثرر اتخر بح ر وسیتتمها و اابریها ار اه
ررر و را جهت ضفظ هر چ بیششششتر م ابع طبیهحارقترما
رر.اراار تامیان،اتک یکاسششش ج ارزاروااجهتاراکاوا
مت ر تام ابعاطبیهحاوابراسشششحاتیییرر اراا کارواۀا
زمانحا اارااسشششریهایازمانحامختلف،اربزرایام اسشششباوا
اابرریامحباشششش ت.ارااره هایارخیر،اتالشهایاز اریا
جهتاتهییتا اابریاراریششحاواپوش ش اراریششحارااسششط ا
مقیاس هایامحلحاواضتحاجهانحاباارسشششتفارهارزارررههایا
سششش ج ارزاروایاچ تازمان ارنجاماگرفت ارسشششتا[.]16ا
ت صاو راماهوراهریابااو یوحامتو سطامان تات صاو راماهوراۀا
ل تسشششتاب اطوااگتشششتررهابرریاپا اوانقشششش برررایا
تیییرر ا اابریاراریششحاموارارسششتفارهاقرراامحگیرنت.ار تا
رسششت ارزاتصششاو ر ب خصششوصابرریاپا اتیییرر ا اابریا
راریشششحاب او دهاراام اطقحا ات حتا تأثیرافهال یت هایا
بشششریابااراجا امختلفاقررااگرفت ارنت،ابتششیاااموفقیتا
آمیزابورهرست.اب اع ورنام ا ابرخحامحققاناباارستفارهارزا
رررههایاسششش ج ارزاروااسشششیتشششتماچ تاطیفحاTMاوا
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ETM+ال ت ست،اتیییرر ا اابریارار یحااراموارابرا سحا
قرراارررنتا[.]11ابرخحار گرات صاو رال ت ستاTMاارابرریا
ش ا سا حاتیییرر اپو ش ارار یحاراا شما ا شرقام صرا
موارارستفارهاقرراارررنتا[.]25اراامطالهۀار گریارااه ت،
رزااوش هایامختلفاآ نالیزاتصشششاو را ماهوراهری،ا باا هتفا
تهییتاتیییرر ا اابریاراریشششحاراارواۀازمانحا 1980ا تاا
 2016ارسشششتفارها ررنت.ااوشهایاموارارسشششتفارهاراار تا
مطاله ،اشششاملاشششاخ هایاگیاهح،اتفکیکاتصششاو راوا
طبق ب تیانظاا اششششتهابور.اباارسشششتفارهارزاطبق ب تیا
نظاا ا شتها8ا السا اابریارار یحااراراات صاو راتهر فا
ررنت.اراانها تاآن هااگزراشارررنتا اتوسشششهۀام اطقا
شششهریاب اشششت اباعثارزابیتاافتتاراریششحا شششاوازی،ا
پوش اگیاهحاوام ابعاآبحاشتهارستاوابیشتر تاتیییرر ا
راابازۀازمانحا 2000اتاا 2016ااخارررهارستا[ .]21ا
پی بی حات صو راآ تۀا اابریارار یحاواپو ش ازمیتا
نیزاجزءاجت تتر تاتحقیقاتحارسشششتا اراابرنام ا زیاوا
مت ر تام ابعاطبیهحامؤثراوا اابرریامح باششششت.اجهتا
شبی سازیام اسباتیییرر ا اابریاراریحابرریاتیییرر ا
آ تهامجموعۀا مت هایامتهتریارزاجمل ازنجیرۀاماا فا
وامت سازیاتیییرر ازمیتا)LCM)1اپی ش هارا شتهار ستا
[.]8امت سازاLCMاراانرمرفزرااTerrsetا ارخیررًاتو سه ا
افت ارسششت،اشششاملاتر یب  CAماا وفابرریاپی بی حا
آ تهاوا شبکۀاع صبحام ص وعحابرریاطبق ب تیات صاو را
محبا شت.ار تا شیوهامت سازیاجزءامت سازیهایاجت تا
وامؤثرابرریاپی بی حاآ تۀا اابریاراریشششحاواپوشششش ا
زمیتامح توبامحگرررا[]10ا ارزاجمل اتورنا حهایاآنا
نتشششبتاب امت هایار گراراز ابحامتییرهایامؤثراراابروزا
تیییرر او اپی بی حاتیییرر ارااآ ششتهارسششششت .برخحا
محققاناراام طق ریارزاه تاباارسشششتفارهارزامت سشششازیا
LCMاراانرمارفزرااTerrsetاواباارستفارهارزاتصاو راماهوراها
ل تستارزانقش هایاضاصلارزاطبق ب تیاضتر رارضتما ا
برریاسا هایا1986اوا2017اوارررههایا مکحا اشاملا
نقششش هایاراتفاع،اشششیب،اجهت،ام ابعاآبحاوانقشششۀااره،ا
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تیییرر ا اابریاراریششحابرریا23اسششا ابهتااراپی بی حا
رر نت.اب هتارزامهرفحانقشششش هایا مکحاوارجرریا مت ا
(،)LCMانق شۀا اابریارار یحاپی بی حا شتهابی شتر تا
تیییرر ااراراارار یحا شهریاواگ تترشاآنهاان شانارررا
[.]13ابرخحارزا مت سشششازی اتیییر زمیت ا ) (LCMابرریا
پا اتیییرر ا اابریارار یحارااگذ شت اوابرا سحارمکانا
پی بی حاآنارااآ ته،اراا شهر ستانا سرربل ار ستانار الما

وارزاترر ماجمهیتحانتبتاًاباال حابرخوارراارستاواتیییرر ا
آنامحتورنتارثرر از اریابراافتاااضویشش اآبخیزا ااونا ا
رااباالارستاستهایا ااونا3اوا4اورقعاشتهارستاررشت ا
با شت،اضائزارهمیتافررورنحار ست.اراار تاتحقیق،اهمچ یتا
قابل یتامت سشششازیا LCMاراامحیطانرمارفزرااTerrSetا
برریاتششششخی اواپی بی حاتیییرر ا اابریاراریشششحاراا
چ یتاضویشش ها حا ات وعا اابریاراریششحارااآنهااز ارا

ر ستفارها رر.اویارزات صاو راماهوراهریامربوطاب ا سا هایا
 ،1367ا 1380او  1390ابرریاواوریامت ،اآ شکاا سازیاوا
پی بی حاتیییرر ارااسششا ا 1390اوا 1400ابهرهاجتششت.ا
پی بی حاویششهیتا اابریاراریششحابرریاسششا ا ،1390اباا
ر ستفارهارزانق ش هایا اابریا سا هایا 1367اوا 1380اوا
ب ا مکامت ) (LCMاوابرا پا ۀ اششششب ک هایاعصشششبحا
مصشش وعحاواتحلیلازنجیرۀاماا وفارنجاماررر.اب اابرانتا جا

رسششتامواراراز ابحاقررااگرفت ارسششت.امت سششازیاLCMا
تیییرر ا اابریارار یحاراام اطقا وه تتانحاواهمچ یتا
رسششتفارهارزار تاربزرااراامحیطانرمارفزرااTerrSetاب اع ورنا
اوششششحاجت تاجهتاپی بی حاآ تۀا اابریاراریشششحاوا
پوششش ازمیتارسششتخراارزاتصششاو راماهوراهریانتششلهایا
مختلفال تسشششتارزامهمتر تاج ب هایانوآوایاتحقیقا
ضایرارست .ا

ضاصشششل ،ارااطو ارواۀا 1367ا تاا،1390ا 14691اهکتااا
ج گلاتخر باوارار یحابا راب امقتراا 9874اهکتااان تبتا
ب اسشششط ارول یۀ اخوراتوسششش ه ا افت ت.اهمچ یت،ان تا جا
پی بی حان شانارررا ام تاضتارار یحاج گلحاراا سا ا

 .2مواد و روشها

ا

 1400اراامقا تشش اباا 1390اه اواراریششحابا رارفزر
خوره تا افتا[ .]1ا
برار تارسششاسابرریاراکاراسششتاواراز ابحاعورقبار تا
تیییرر اراارارزامت ارسشششترسشششحاب ارطالعا ا افحاوا
صحی ارااتیییرر ا اابریاراریحاواپوش ازمیتارااطحا
زماناب تیااا یروایار ست.اهمچ یتابرریاتو سهۀاپا ترا،ا
بهتارزاراز ابحاچگونگحا اابریاراریشششحارا ضا ا ضایشششر،ا
تخمیتاواراز ابحانیازهااواتقایشششاهایاآ تهانیزایشششروایا
رست.ارااآخر،ارااپاسخاب ار تاسور ا ا اابریاراریحاراا
آ تهاچگون اممکتار ستاتیییرا ت؟،ااو کررامت سازیا
محتورنتاربزرااباارازشششحابرریاپاسششخاب ار تاسششور اباشششتا
[ .]23اب شابرر ت ،ار ت امطشالهش ابشااهشتف اتهیشۀ انقشششششۀا
اابری/پوشششش اراریشششحاواپی بی حاتیییرر اآ تهاراا
ضویۀاآبخیزا شهرستانافااساناورقعاراارستاناچهاامحا ا
وابختیاایارنجاماگرفت.اضویششۀاآبخیزار تاشششهرسششتاناب ا
رلیلار ت ا کحارزاسرشاخ هایا ااونامحتوبامح شورا

 .1.2معرفی منطقۀ مورد مطالعه
م طقۀاموارامطاله ،اضویۀاآبخیزافااسانامحباشتا ا
رااموقهیتامکانحا" 20ا 50°،40'،اراج اتاا" 50°،45'،48ا
طو اششششرقحاوا" 32°،2'،36اراج اتاا" 32°،23'،4اعرضا
شششش مالحاورقعاراارسششش تاناچ هاام حا اوابخت یاایاوا35ا
یلومتریاشششهرسششتاناشششهر رراقرراررار.امتششاضتار تا
ضو یۀاآبخیزا 31918اهکتاااواراتفاعاضو ی ارزا سط ارا اا
 2059امترارسشششت.ار تام طق اب ارلیلاراتفاعاباال حا ا
ررار،اجزءارقلیمهایاسشششرراواپربااشا ششششواامحتشششوبا
محششششورا(ششششکلا.)1اهمچ یتااورخانۀاسشششررب،اغرباوا
ج وبار تام طق ااراسشیرربامحسشازر.اراسشا هایارخیر،ا
تو سهۀا شهر سازیاوا ص هتارزا کاطرفاوا وه تتانحاوا
س گالخحابورنام طق ارزاطرفار گر،اباعثاتیییراپو ش ا
رار یح،افر سا اوارزابیتاافتتابخ از اریارزازمیتهایا
شاوازیاوامرتهحار تام طق اشتهارستا[ .]6ا
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شکل  .1موقعیت حوضۀ آبخیز شهرستان فارسان در استان چهارمحال و بختیاری و کشور ایران

 .2.2داده های مورد استتتتفادهی پیش پردازش و
آمادهسازی تصاویر ماهوارهای
را ر ت تحقیق رز رررههایات صو را س ج تۀاTMاماهوراۀا
ل تسششتا5امربوطاب اتاا خهایا1365/3/12وا1388/3/11ا
وات صو را س ج تۀا OLIاماهوراۀال ت ستا8امربوطاب اتاا خا
1396/4/2اجهتاتهیۀانقش ش هایا اابریاراریششحارسششتفارها
گرر ت.اررره هایاماهوراهریاب افرمتاGeoTIFFارااهفتا
بانتاطیفحاتهی ا شتنت.اباار تاتو یی ا اربتترات صاو راموارا
نیازارااسشششط اتصشششحیحا اLITارزاسشششا تاراز ابحازمیتا
شششش اسشششحاآمر کاا()https://earthexplorer.usgs.gov/ا
را افتاششت.ارما رزانظراوجوراخطایاه تسشحاواارر ومتریا

ب ام ظواارطمی انارزاعتماخطاابراسشششحاششششتنت.ارطالعا ا
رقیقتراتصاو راماهوراهریاموارارستفارهارااجتو ا1انما ا
رررهاشتهارست.اپسارزارطمی انارزارقتاه تسحاتصاو ر،اباا
ر ستفارهارزاال ابرررایاجارههااواآبرره هایار ستخرراا شتها
رزانقشششش هایااقومحا1:25000اوابازر تامیترنحاب اع ورنا
رطالعا اجانبحابرریاتهیۀاهراچ ارقیقترانقش هایا اابریا
راریحارقترما شت.ارزاآنجا حا اتفکیکاواش اسا حاپت تههاا
ب ال حاظاانگانتا جابهتریارارئ امحرهتاجهتاتششششکیلا
تصو را اذبا1مربوطاب اهراسا ارزاس ابانتاطیفحاسبز،اآبحا
واماروناقرمزانزر کارسششتفارهاشششت.اتر یبابانتیام اسشبا
برریاسشششا هایا1365اوا1388ابانتا،2ا3اوا4امحباششششتاوا

1

ااFalse colourا

پا
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برریاتصو راسا ا1396ارزابانتا،3ا4اوا5ارستفارهاگرر ت .ا
جدول  .1مشخصات تصاویر استفاده شده در این تحقیق به منظور ارزیابی و مدلسازی تغییرات پوشش اراضی حوضۀ آبخیز فارسان
سنجنده
L5 TM
L5 TM

شمارۀ فریم
ردیف

گذر

 38ا
 38ا
 38ا

 164ا
 164ا
 164ا

درصد ابر

مبنا

سطح تصحیحات

تاریخ شمسی

فرمت

1ا
0ا
0ا

WGS84

*L1T

WGS84

L1T

1365/3/12
 1388/3/11ا
 1396/4/2ا

GeoTIFF
GeoTIFF

 L1Tا
WGS84
L8 OLI
*ر ت سط رز تصحیحا شامل تصحی ارر ومتری را سط سیتتماتیک ،تصحی ه تسح با رستفاره رز نقاط تر زمی ح و همچ یت خطای جابجا ح ناشح رزا
توپوگررفح م طق محشور.

 .3.2طبقهبندی تصاویر ماهوارهای
پسارزاتهیۀانمون هایاتهلیمحابررر شتا شتهارزاهر کا
رزاپوش ش اراریششح،ارزااوشاطبق ب تیانظاا اشششتهابرریا
تهیۀانقشۀاپوش اراریحارستفارها شت.ارولیتاگاماراارنجاما
رررنا کاطبق ب تیانظاا اشششته،اتهر فام اطقحارسششتا
اب ام اب انمون هایاتهلیمحابرریاهرا السارسشششتفارها
محششششورا[.]5ابا توج ب براسشششحهای ب عمل آمته رز
م طق  ،برری محتورۀ مطالهاتح السهایا اابریارار یحا
راا 8ا الس اتحتاع ورن ا الس ا اابری/پوشششش ام اطقا
م تکونح،ارار یحا شاوازی،ارار یحا شتار م،ارار یحا
مرتهح،اراریشششحاسششش گالخح،اپه هایاآبح،اخاکالختاوا
برفاتهر فاشششتاوانمون هایاتهلیمحاآنهاارنتخاباگرر ت.ا
سشششنسانمون هایاتهلیمحااقومحاواتفکیکاششششتنت.اراا
ن ها تاطب ق ب تیاتصشششاو راماهوراهریا ب ااوشاضتر را
رضتما ا1رنجاماششششتا[ .]19ابرریاضذفاقطها ا وچکاوا
ساره سازیاتصاو راضاصلارزاطبق ب تیها،ارزافیلتراگذرایا
باا رنلا3×3اباافیلتراغالبیتامت2رستفارهاشت .ا
 .4.2آشکارسازی تغییرات با استفاده از مدل LCM

مت سشششازیاتیییراراریشششح،اربزرایااراراارختیاااقرراا
محرهتا اب ا مکاآنامحتورناب اراز ابحاوامت سشششازیا
تجربحاتیییرر ا اابریاراریحاواتأثیرر اآنابراعرص هایا

GeoTIFF

طبیهحاواز تشششتگاههااپرررخت.امت سشششازیا LCMچهااا
مرضل ررارا اشامل:ابراسح تیییرر ،امت سازی نیروی
رنتقا ،امت سازی تیییرر اابری رار یح،اراز ابحا صحتا
مت سازیامحباشت.
الزمۀامت سازیاتیییرر ا اابری،اآشکااسازیامیزرن،ا
موقهیتاوااونتاتیییرر ااخارررهاراام طق امحباششششت.اراا
آششکااسشازیاتیییرر ا اابریاراریشح،انقشش هایا اابریا
سا هایا 1365اوا 1388ابرریاواوریامت ارنتخاباگرر تا
واتحل یلاتیییرر ام ط ق اواپی بی حاتیییرر ا اابریا
رار یحا سا ا 1396ابرار ساساآنهاارنجاما شت.ارااق تمتا
برا سحاتیییرر ا اه هااوارفزر هایاهرا اابری،اتیییرا
خال ،ام اطقا بتوناتیییراوارنت قا ارزاهرا اابریا ب ا
اابریار گراراز ابحاشت .ا

 .1.4.2انتخاب متغیرها
ر تامرضل ،اب اش ش اسششا حامتییرهایامحرکا اتورنا حا
توصششیفاتیییرر ارتفاقارفتارهاراام طق ااراررانتامحپرررزر.ا
راار تاتحقیق،ارزامتییر هایامت ااقومحارات فاع،اشششش یب،ا
جهتاشیب،افاصل ارزاجارههااوافاصل ارزام ابعاآبحاب اع ورنا
متییرهایا مکحار ستفارها شت.ارنتخابامتییرهاابااتوج اب ا
سا رامطالها ا صوا اگرفت اراار تازمی اوانیزابااتوج اب ا
یششر باهمبتششتگحا ررمر،3ارنتخاباشششت.اراار تایششر ب،ا
2

Modeا
3

Overall Cramer's
1

اMaximum Likelihoodا
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میزرن ارثرگششذرایامتییرهششایامختلفا(ب ش اع ورنامتییرا
متتقل)ابراموقهیتها حا ارااآنهااتیییرامشاهتهاشتها(ب ا
ع ورنامتییراوربتششت )،ایششر باهمبتششتگحا ررمرامحاسششب ا
محشششور.ابت تام ظوا،اال هایافاصششل ارزامتییرهایافوق،ا
تول یتاوارثر گذرایار تامتییر هاا بااتیییرر ااخارررهارااهرا
ز رامت ،اب اطوااجترگان اراز ابحاشششت.ایششر باهمبتشتگحا
ررمرامطابقا(اربط ا)1امحاسب اگرر تا[ .]17ا
اربط ا1

𝑋2

ا𝑇×𝑀√ = 𝑉

:X2اآمااها ایارسششکوا،ا:Tاتهتررا لاپیکتششلها و M

تهترراطبقا اراانقش مب ا
 .1.1.4.2مدلسازی نیروی انتقال
مت سازی پتان تیل رنتقا  ،تما ل هر ک رز سلو های
تصشششو رابرری را افت تیییر رز ک نوع اابری ب اابریا
ر گری با توج اب متییرهای مکح (م ل راتفاع ،نزر کح
ب جاره) را کارواۀ زمانح خاص ار بیان محنما ت.اب
ع ورن م ا ،انیرویارنت قا ارزا ک ا اابریا(م لاراریشششحا
مرتهح)اب ا اابریار گرا(نظیرارار یحا شاوازی)اارامطابقا
باااونتاوارلگو حا اتاا ونابرام طق اضا مابورهارسشششت،ا
ن ما امحر هت.اتیییرارزاهرا اابریا ب ا اابریار گراراا
قالباز رامت ها حاتحتاع ورناز رامت هایارنتقا ابرآوارا
محششششونت.افرر تارنتخاباز رامت هاابرارسشششاساچیرگحا
تیییرر ارتفاقارفتارهاراام طق اوارااسششش اا وهایامختلفا
مواراراز ابحاقرراامحگیرنت.ا6از را مت ابرریا مت سشششازیا
نیرویارنتقا اباارسشششتفارهارزاپرسشششنتروناچ تاال ۀاششششبکۀا
ع صبحام ص وعحارانظراگرفت ا شتنت.از ر مت ها عباا رز:ا
راریششحا شششاوازی ب م اطقامتششکونح،اراریششحامرتهح ب
م اطق متششکونح،اراریششح س ش گالخح ب م اطق متششکونح،ا

خاکالخت ب م اطق متکونح،اراریح شتار م ب م اطقا
متکونحاو په هایاآبحا(راریحا شاوازیابااسط اآباباالا
واپه هایاآبح) ب م اطقامتکونحاهتت ت .ا

 .2.1.4.2مدلسازی (پیشبینی) تغییرات کاربری
اراضی
رضتما ارنتقا امحاسب اشتهارزاهرا اابریاب انوعار گرا
با ر ستفاره رز زنجیرۀ ماا فامحا سب ا شت.ارا مت ماا فا
ضالت سیتتم را زمان  2محتورنت بر رساس ضالت سیتتم
راازمان 1وابااتوج اب اقرربتامکانحاپت ته ها پی بی ح
شور و را نتیج رز ماتر س رضتماال رنتقا اب ع ورن پا ۀ
مت سازی تیییر اابری رار یح ر ستفاره گرر ت.ا سنس
مت سازی برری اپی بی حاسا ا 1396ابا رستفاره رز مت
پی بی حاسشششختاو رواۀ ورسششش جحاسشششا هایا 1365اوا
 1388ارجرراششششتا(ششششکلا.)2ارا نها ت ،برریاپی بی ح
تیییرر اابری راریح سا ا 1406ارزانقش هایاسا هایا
 1365اوا1388ارستفارهاشت.

 .3.1.4.2ارزیابی صحت طبقهبندی و پیشبینی مدل
اوش مهمو و ر ستانترار برری تهییت رقت نق ش های
طبق ب تی شته ،ر ستفاره رز ماتر ساخطا ر ست.اپیک تل
ها حا را ست طبق ب تی شتهرنت اوی قطر ر صلح قررا
محگیرنت و ع ا صر غیر قطری ،مجموع اخطاها محبا ش ت.ا
بر رسششاس ماتر س خطا ،رقت لحا(1اربط ا )2و یششر ب
اپا ا2م حاسششش ب (ارب ط ا)3اواب اصشششوا اعتریاگزراشا
محگرررا[.]17ارماااوشار گرامحاسشششبۀاخطااواصشششحتا
پی بی حابرارسشاسانقششۀاورقیهتازمی حا 1396اوانقششۀا
پی بی حا شتها 1396امحبا شت.ا4انوعاپیک تلاراانق شۀا
خروجحاششششامل:اموفقیتاخ ح،3اموفقیت،4اهششششتراخطاا5وا
1

اOverall accuracyا
2
Kappa Coefficientا
3
Null Successا
4
Hitا
5
False Alarmا

پا
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خطاا1تولیتامح شور.اخطایا لاپی بی حامت اباار ستفارها
رزا(اربطۀا)4امحاسب اگرر تا[.]3
اربطۀا 2ا
اربطۀا3

مجموع پیکتلهای صحی −طبق ب تی شته
مجموع پیکتلهای مرجع

ا× 100

𝑐𝑃 𝑃𝑜 −
𝑐𝑝1−

= رقت لح ا
= 𝑎𝑝𝑝𝑎𝐾

:Poاراستحامشاهتهاشتهاواا:Pcاتورفق موارارنتظاا ا
اربطۀا4

فلوچاا ا لحارنجاماپدوه اوافرآ تهایاتحقیق،ا ا
شرحاهرا کاراامورارافوقابیانا شت،اراا شکلا2انما ا
رررها شتهار ست.اراار تاتحقیقارزانرمرفزراهایاTerrSetاوا
ArcGIS 10.2ابرریاپرررزشارررهها،اباز سازی،امت سازیا
و اخروجح اگرفتت او ارز ااوش اضششتر ر ارضتمششا ابرریا
طبقش ب ششتیا شاابریهشا او امشت ا LCMابرری اپی بی حا
تیییرر ارسششتفارهاشششتهارسششت.ا لیۀمحاسششبا اوااسششما
نمورراهاارااExcel 2016ارنجاماشت.ا

اهشتراخطا  +خطا = خطای ل ا

شکل  .2فلوچارت کلی مراحل انجام مدلسازی  LCMبه منظور پیش بینی تغییرات پوشش اراضی در حوضۀ آبخیز فارسان

ا

 .3نتایج
نتا جابراسشحاتصشاو رانششانارررا اتصشاو راهراسشا ا
1

اMissا

رراریا یفیتامطلوبارزانظراارر ومتریاهتششت ت.اتصششاو را
موارارسششتفارهابااال ۀابُرررایاجارههااواآبرره هاامتششتخراا
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رزانق ش هایاتوپوگررفحام طق ،ا امالًاهمخورنحارر شت تاوا
رزاصحتاه تسحاتصاو راپی ارزارنجامامحاسبا ارطمی انا
ضاصلاشتاب اگون ریا انیازاب اتصحی اه تسحانترشت ت.ا
باابراسشششحام ط قۀاموارام طال ه اواباارسشششت فارهارزااوشا
طبق ب تیاضتر رارضتما ،امششششخ اگرر تا ا8اطبقۀا

اابریاراام طق اوجوراررار.انقششش هایا اابریاراریششحا
مربوطاب ا سا هایا 1365ا( شکلا،)3ا 1388ا( شکلا)4اوا
 1396ا(شکلا)5اب اترتیبانما ارررهاشتهارست.ایر با
اپایامربوطابرریاسشششا هایا،1365ا 1388اوا 1396ا ب ا
ترتیبابرربرااباا،89/61ا 90/70اوا 84/40اراصتابور.ا ا

ا

شکل  .3نقشۀ کاربری اراضی سال  1365که با استفاده از روش حداکثر احتمال طبقهبندی شده است

شکل  .4نقشۀ کاربری اراضی سال  1388که با روش حداکثر احتمال طبقهبندی شده است

ا

پا
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ا
شکل  .5نقشۀ کاربری اراضی سال  1396که با استفاده از روش حداکثر احتمال طبقهبندی شده است

ا
نتا جاآ شکاا سازیاتیییرر ان شانارررا اراا لارواۀا
موارامطاله ا(1365اتاا)1396اب اوسهتاراریحا شاوازی،ا
خاکالخت،ارار یحا شتار م،ابرفاوام اطقام تکونحاب ا
ترت یبا ،1922ا،684ا ،870ا 1273اوا 424اهک تااارفزورها
شتهاوارزاراریحامرتهح،اراریحاس گالخحاواپه هایاآبحا
ب اترتیبا،4379ا 457اوا 366اهکتااا اسششت اشششتهارسششتا
(شششکل ا.)6اتیییرر ارواههایاموارامطاله ا کتششانانبورها
رستاب اطوایا ابیشتر تاتخر با( اه امتاضت)ابیتا
تمامارواههاامربوطاب ارار یحامرتهحامحبا شت.اوابی شتر تا
رفزر ا السا اابریابیتارواۀا 1365ا تاا 1388امربوطا
ب ام اطقام تکونح،ابیتارواۀا 1388اتاا 1396اوا لارواها
مربوطاب اراریحا شاوازیامحباشتا(جتو ا .)2ا
راار تامطاله ارزارواۀاورسشش جحا 1365اتاا 1388ابرریا
پی بی حاتیییرر ا اابریاراریحا 1396اتاا1406ارستفارها
گرر ت.ابیششششتر تاتیییرر اخال ،ارزا الس هایا اابریا
رار یحامرتهح،ارار یحا شاوازیاوا س گالخحاب اترتیباباا
میزرن،233ا51اوا38اهکتاااب ام اطقامتکونحابورهارست.ا

همچ یت،ارزام اطقامتکونحاب اراریحا شاوازیاوامرتهحا
ب امیزرنا 0/09اوا 0/3اهک تاااتیییرا خال ارت فاقارف تارهاا
رسششتا(شششکلا.)7امت سششازیانیرویارنتقا اباارسششتفارهارزا
پر سنتروناچ تاال ۀا شبکۀاع صبحام ص وعحارنجاما شت.ا
برریاراز ابحامت سششازیانیرویارنتقا اس ش اعاملابراسششحا
صشششحت،اخطایاآموزشاواخطایاتتشششتاتهییتاششششتنتا
( جتو ا.)3ان تا جارااه مۀاز را مت هااصششش حتا باال حا ا
( 68-98اراصت)اارانشاناررر.امیزرناراتباطابیتامتییرهااوا
طبقا ا اابریارار یحابرار ساسا یرر با ررمران شانارررها
شتنت.ابی شتر تاوا متر تامیزرنار تا یرر بااراب اترتیبا
متییرهایاراتفاعاواجهتاشششش یباررششششت تا(جتو ا.)4ا
رضتما ارنتقا اباارستفارهارزازنجیرۀاماا وفارزاسا ا 1365ا
ب ا سا ا 1388امحا سب ا شت.ارضتما ارنتقا ارزاهرا اابریا
راریششحاب ا اابریاراریششحار گرارااجتو ا5اگزراشاشششتها
ر ست.اباار ستفارهارزاتیییرر ااخارررهاطحا سا هایا 1365ا
تاا 1388انقشۀاپی بی حاسا ا 1396اب ارستاآمتا(شکل ا
.)8اراانق شۀاپی بی حا سا ا 1396ارار یحامرتهح،ارار یحا
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مرتهحامحباشششت.اهمچ یتانقشششۀاپی بی حاشششتۀا اابریا
رار یحا سا ا 1406اراا شکل ا9انما ارررها شتهار ست.ا
برریاراز ابحاصششحتامت ،ارزانقششش هایاورقهیتازمی حاوا
پی بی حا شتها سا ا 1396ار ستفارها شت.امقار راموفقیتا
خ ح،اموفقیت،اخطااواهششششترااخطااب اترتیبا،84/89ا
،0/03ا14/5اوا0/58اراصتابورنت .ا

سششش گالخح،اپه هایاآبحاوام اطقامتشششکونحاوسشششهتا
بیششششتریا(ب اترتیباباا،4065ا،406ا،360ا 41اهکتاا)اارا
نتششبتاب انقشششۀاورقهیتازمی حار تاسششا انشششانارررنت.ا
راریششحا شششاوازیاراانقشششۀاورقهیتازمی حاسششا ا 1396ا
نتبتاب انقشۀاپی بی حا شتۀار تاسا ،اوسهتابیشتریا
( 1990اهکتاا)اررار.ابیششششتر تاتیییراراابیتا اابریهااباا
نقشۀاورقهیتازمی حاسا ا 1396امتهلقاب ا اابریاراریحا
1365

1388
1396

م اطقامتکونح

برف
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0
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شکل  .6تغییرات کاربری اراضی طی سالهای  1388 ،1365و  1396مستخرج از نقشههای طبقهبندی به روش حداکثر احتمال
ا
جدول  .2میزان و نوع تغییرات کاربری اراضی (هکتار) طی سالهای مورد بررسی ( 1388 ،1365و )1396
1365اتاا 1396ا
رفزر

ا

اه

1388تاا 1396ا
ا

رفزر

ا

اه

1365اتاا 1388ا
ا

رفزر

ا

اه

متاضتامربوطاب اهرا اابریا(هکتاا) ا
ا

السا اابری ا

سا ا 1396ا

سا ا 1388ا

سا ا 1365ا

 1922ا

-ا

 1973ا

-ا

-ا

 51ا

 4645ا

 2672ا

 2723ا

شاوازی ا

-ا

 4379ا

-ا

 4146ا

-ا

 233ا

 13681ا

 17827ا

 18060ا

مرتهح ا

-ا

 458ا

-ا

 419ا

-ا

 38ا

 7444ا

 7864ا

 7902ا

س گالخح ا

 683ا

-ا

 702ا

-ا

-ا

 18ا

 1716ا

 1014ا

 1032ا

خاکالخت ا

-ا

 366ا

-ا

 362ا

-ا

 44ا

6ا

 368ا

 372ا

په هایاآبح ا

 870ا

-ا

 871ا

-ا

-ا

1ا

 1055ا

 185ا

 186ا

شتار م ا

 1273ا

-ا

 1273ا

-ا

-ا

-ا

 2153ا

 880ا

 880ا

برف ا

 424ا

-ا

 78ا

-ا

 346ا

-ا

 1180ا

 1102ا

 756ا

متکونح ا

ا

پا
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شکل .7تغییرات خالص و انتقال بین طبقات کاربری اراضی طی سالهای 1388-1365
ا

ا

جدول  .3ارزیابی صحت شبکۀ عصبی مصنوعی در پیشبینی تغییرات کاربری اراضی
ز رامت ا

راز ابحاصحت ا

خطایاآموزش ا

خطایاتتت ا

راریحا شاوازیاب ام اطقامتکونح ا

 68/19ا

 0/4280ا

 0/4538ا

راریحامرتهحاب اام اطقامتکونح ا

 89/71ا

 0/2763ا

 0/2864ا

راریحاس گالخحاب ام اطقامتکونح ا

 98/39ا

 0/1473ا

 0/1323ا

راریحا شتار ماب ام اطقامتکونح ا

 90/91ا

 0/4977ا

 0/4962ا

خاکالختاب ام اطقامتکونح ا

 93/24ا

 0/3084ا

 0/2545ا

په هایاآبحاب ام اطقامتکونح ا

 80/85ا

 0/2876ا

 0/4076ا

ا
جدول  .4ضریب همبستگی کرامر متغیرهای کمکی (پیشگو کننده) در پیشبینی تغییرات کاربری اراضی
یر باoverall cramer's

متییرهایا مکح ا
راتفاعا(مت ااقومحاراتفاع) ا

 0/4458ا

شیب ا

 0/1870ا

فاصل ارزام ابعاآب ا

 0/1765ا

فاصل ارزاجاره ا

 0/1547ا

جهتاشیب ا

 0/0888ا
ا
ا
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جدول  .5احتمال انتقال محاسبه شده با زنجیرۀ مارکوف برای پیشبینی سال  1396بر مبنای تغییرات حاصله از سال  1365به سال 1388
ا

شاوازی ا

شتار م ا

برف ا

متکونح ا

مرتهح ا

س گالخح ا

خاکالخت ا

په هایاآبح ا

0

0/007

شاوازی ا

0/993

0

0

0

0

0

0/005

مرتهح ا

0

0/995

0

0

0

0

0

س گالخح ا

0

0

0/998

0

0

0

0

0/002

خاکالخت ا

0

0

0

0/993

0

0

0

0/007

په هایاآبح ا

0

0

0

0

0/995

0

0

0/005

شتار م ا

0

0

0

0

0

0/998

0

0/002

برف ا

0

0

0

0

0

0

1/000

0

متکونح ا

0

0/0001

0

0

0

0

0

0/999

ا
ا

شکل .8نقشۀ پیشبینی مدل مارکوف سال  1396برمبنای تغییرات از سالهای  1365به سال 1388

ا

پا
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شکل .9نقشۀ پیش بینی سال  1406پس از آزمون صحت پیش بینی مدل

 .4بحث و نتیجهگیری
پا ترایاضویششش هایاآبخیزاوامت ر تاتیییرر اآنارزا
رهمیتاز اریابرخوارراارسششت.ار تارمراب او دهاراام اطقحا
اب اع ورناسشششرششششاخ هایاضویشششۀاآبخیزامحتشششوبا
محگرر نتا ب ارل یلاتب هاتحا امحتور نتابرام اطقا پائیتا
ر ستارر شت ابا شت،اضائزارهمیتابی شتریار ست.ارزار تاوا
ش اخت،اراز ابحاواپا اتیییرر ا صوا اگرفت ارااچ یتا
ضویش هایاآبخیزیا کحارزارولو تهایامت ررناواتصشمیما
گیرنتگانار ست.اتبت لاواتیییرر ا اابری/پو ش ارار یحا
ب ام اطقاششششهریاواراریشششحا ششششاوازی،اراارازشهایا
ختما ار وسششیتششتماب خصششوصاراازمی ۀاز با حام ظرا
(چ شمارنترز)،ام ابعاژنتیکح،اچرخۀاع ا صراغذر ح،ا تر ا
فرسا ،ارختالال ارقلیمح،ام ابعاآبحاواضاصلخیزیاخاکا
رختالال از ششاری اب ش وجور ا محآوار ا[ .]22اعورقششب ار تا
تیییرر ،ار جارارختالال از اریارااختما ار وسیتتمهایا
طبیهحامح باشششششتا[ .]12ا ب اهمیتاج هتاراز ابحار تا

ا

تیییرر ابرریااسشششیتناب اتوسشششهۀاپا تراارام ابعاطبیهحا
مهماوا یروایار ستا[،2ا.]7انتا جامطالهۀاضا یراتیییرر ا
چشمگیریارااراریحامرتهحاواراریحا شاوازیاوام اطقا
متششکونحاارارااضویششۀاآبخیزاشششهرسششتانافااسششانا اب ا
ع ورنا کحارزاضویشش هایاآبخیزاباالرسششتحا ااونابزاگا
محتوبامحگررر،انشانامحرهت .ا
نتا جاضاصششلارزاآشششکااسششازیاتیییرر انشششانارررا ا
راریشششحامرتهحاطحاسشششا هایا 1365اتاا1396اب امیزرنا
 4379اهکتششاا ا ششاه اپیششتر ا ررهرنششت اب ش اعالوه انتششا جا
مت سازیابرریاپی بی حاسا ا 1406انشانارررامتاضتا
اابریام اطقامتششکونحارفزر ا( 149اهکتاا)اواراریششحا
مرتهحا اه ا(100اهکتاا)اپیترامح ت.ابخ از اریارزا
اه امررتعاتبت لاآناب اراریشششحا ششششاوازیااراششششاملا
محگررر .ارل یلار تارمراارامحتورن ارفزر اجمه یتاوان یازا
ب اگتترشاراریحا شاوازیاراامررتعاوارااضاشیۀا شهرهاا
ررن تت.اهمچ یت،ارزار گرارال لاتخر بامررتعامحتورناب ا
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تیییرا اابریاراریششحامرتهحاب اراریششحا شششاوازیارشششااها
رر.انگاهحاب اشکلا7اگو ایار تاورقهیتارستا اتوسهۀا
راریششحاشششهریاراامجاوا اخور،اعمتتاًاناشششحارزاتیییراوا
تبت لاراریشششحامرتهحابورهارسشششتا ار تارمرارااماتر سا
رضتما اتبت ال انیزاخوراارانششششانامحرهتا(جتو ا.)5ا
عالوهابرار تاب ارلیلاخششششکتشششالحهایاسشششا هایارخیرا
(تیییرر ابااشابل تامت ام طق ارزا427امیلیمتراب ا312ا

اراتااضتوریام تشششوخارعالما ررنت [.]18ار تامقار ر،اراا
ر تامطاله ،ارنطباقاباالیات صو راپی بی حا شتهاباانق شۀا
ورقهیتازمی حاارانششششانامحرهت.امطالها ار گریاانتا جا
همار ستااباانتا جار تامطاله اب ار ستاآوارنتا[،3ا]13ا ا
گو ایاتورنا حامت اLCMاواهمچ یتامتییرهایاپیششششگوا
تۀاتیییرر اراار تام طق انیزامحباشت .ا
برریامت ر تابهی ۀام ابعاطبیهح،اآگاهحارزانتشششبتا

میلیمترارااسشششا ا)97-96ااوابهرهبرررایابی ارزاضتارزا
م ابعاآبحاب اشت ارزاپه هایاآبحا است اشتهارستا[.]9ا
نق شۀاپی بی حا سا ا 1396ارفزر ا السا اابریاخاکا
لختاارانشششانامحره تا ار تارفزر اناشششحارزارفزر ا
فششششاااچرریاررماراامررتعاواتبت لاآنهااب اخاکالختاوا
رار یحابتوناپو ش امحبا شت.ابازر تامیترنحارزام طق اوا
نظرا اا ش ا سانامحلحا صحتار تانتا جااراتأ یتامح ت.ا

تیییرر ا اابریارار یحارزا یروا ا امح توبامح شور.ابرا
ر تارسششاسابااتوج اب انتا جاب رسششتاآمتهامحتورنارذعانا
ررشششتا اتک یکهایاسش ج ارزاروایاب ارلیلارشششررفا
لحاتصشششاو راماهوراهابراپت ته هااوام ابعازمیتاب اع ورنا
بهتر تاوسششیل ابرریاآشششکاااسششازیاتیییرر اب او دهابرریا
راریحامرتهحاوام اطقامتکونحاواغیرهاهتت ت.انتا جار تا
تحقیقامحتورنتابرریاپروژه هایاجلوگیریارزاتخر بامرتعا

راامطالهۀاضایرانقشۀاورقهیتازمی حاسا ا 1396ا(شکلا
)5امتشششاضتا السا اابریابرفاارانتشششبتاب انقششششۀا
پی بی حاشششتهاسششا ا 1396ا(شششکلا)8ابیشششترانشششانا
محر هت .ار تارفزر  ،ا ناششششحارزا بااشابرفاواهمز مانحا

واضفاظتاخاکاموارارستفارهاقررااگیرر .ا
نتا جاتحقیقاضایششراگو ایاآنارسششتا امررتعارچااا
بیششتر تاتیییرر ا اهششحا اابریاراریشحاششتها( 4379ا
هکتاا)اوار تاراریششحاعمتتاًاب اراریششحا شششاوازیا( 1922ا

ت صو ربرررایاماهوراۀال ت ستا8اراارورخراخرررراماها سا ا
 1396امحبا شتا[.]9اباار تاتفا سیراهراچ ا سر هترابا تاب ا
فکراارها چااهریابرریاجلوگیریارزااو نتات بت لاواتخر با
اابریاراریشششحامرتهحا باششششیماوارزاپی اویام اطقا
متکونحاراار تاراریحاجلوگیریانمور.امتییرهایاپیشگوا
تۀاتیییرر اموارارسششتفارهارااتحقیقاضایششر،اراتفاع،ا
شیب،اجهتا شیب،افا صل ارزاجارهاوافا صل ارزام ابعاآبحا
بور نتا اراارغ لبام طال ها اپی بی حاتیییرر ا اابریا
راریششحانیزارسششتفارهامحشششونتا[،14،13ا،15ا.]20اراز ابحا
مت سششازیانیرویارنتقا اباارسششتفارهارزاشششبکۀاعصششبحا
مصشش وعحاراابیشششتراز رامت ها،اصششحتاباال حا( 98-68ا
راصششت)اارانشششانارررا(جتو ا.)3اراار تامطاله ،اصششحتا
پی بی حامت ارزامقار راموفق یتاخ ح،اموفق یت،اخطا،ا
هشششترااخطا،اراز ابحاگرر ت.اطبقاتحقیقا اگزراشاشششتها
برریاراز ابحا صحتاپی بی حامت ،امقار رافوقاتورنا حاوا
رقتاباالتریارزا یر با اپااررانتاوار ستفارهارزا یر با اپاا

هکتاا)،اراریشششحا ششششتار ما( 870اهکتاا)اواخاکالختا
( 683اهکتاا)اتبت لا شتهار ست.اپسارزاآنا 424اهکتااارزا
راریشششحامرتهحاب ا اابریامتشششکونحاتبت لاواتیییرا افت ا
رسشششتا(جتو ا.)2اار تارمراگو ایاآنارسشششتا ارفزر ا
جمهیتاواتقایشششایارسشششکاناوارااپحاآناتأمیتانیازهایا
سا یتام طق اتهت تیابرریارار یحامرتهحامحبا ش تا ا
الزمارسششتاب اجایارفزر اسششط اراریششحا شششاوازیاوا
م تکونحاواتبت لارار یحامرتهحاب اچ یتا اابریها حا ا
خوراپشتورنۀابخ ا شاوازیامحتوبامح شونتاسیاستا
رفزر ابهرهوایابخ ا شششاوازیارنبا اگررر.اپی بی حا
میزرناتیییرر ا اابریاراریششحارااسششا ا 1406انیزاگو ایا
آنارستا امجتررًا149اهکتااارااسا هایاآتحاب اراریحا
متکونحاتبت لاخورهتاشتا ارااپحاآناتقایایابیشتریا
برریاتبت لاواتخر بامررتعاارارااپحاخورهتاررششششت.اراا
ر تاخصشششوصامتییر های ارات فاع ا( )0/4458اواشششش یبا
()0/1870اب اع ورنامهمتر تاعامل هایاپیششششگوا تۀا

277
اابریاراریشششحاواعللاوقوعاآنارااسشششطوحاوسشششیعتریا
خصوصاًاراام اطقحا ابیشتراراامهرضاتیییرر ا اابریا
امواراراز ابحاواپا اقررااگرفت اواتبها ا،راریششحاهتششت ت
اتاارزاوقوعاتیییرر انامطلوبحا،چ یتاتیییررتحابراسحاگررر
امحتورنتااژ ماهیتاولوژیاضویشش هایاآبخیزااراب انحوا
.اپیشگیریاب اعملاآ ت،نامطلوبحاتیییرارهت

ا...اواپی بی حاتیییرر ا اابریاراریحاضویۀاآبخیز

پا

) ا ب ا متر تامتییرا0/0888(تیییرر اواج هتاشششش یبا
ارزا.)4پیشششگویار تاتیییرر امحتششوبامحگررنتا(جتو ا
ارتخاذا سیا ستهایاالزمارااخ صوصا اه ابی شترا،ر تاو
اراانها تابااتوج ا.راریحامرتهحارجت اباناپذ راخورهتابور
ارااپی بی حاتیییرر ا اابریاراریششحاLCMب اتورنامت ا
االزمارسشششتا ااو نتاتیییرر ا،واهمچ یتاع لت ابحاآن
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