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 چکیذُ :
ای اػت. یکی اص ّا داسای اّویت ٍیظُحفاظت ٍ هشاقثت اص آى ؿًَذ کِتشیي هٌاتع طثیعی ّش کـَسی هحؼَب هیّا اص جولِ هْنجٌگل

ػَصی جٌگل تاؿذ. تِ دلیل سًٍذ سٍ تِ افضایؾ آتؾػَصی ٍ گؼتشؽ آى هیؿَد، آتؾحَادثی کِ تاعث ایجاد كذهات جذی تِ جٌگل هی

سػذ. دس ایي تحقیق ػعی ؿذ تا ِ ًظش هیجْت حفظ ٍ تقای جٌگل، ضشٍسی تاخیش، اقذاهاتی تشای هقاتلِ تا آى  یّادس کـَسهاى طی ػال

ّای تفکیک ػَصی جٌگل سا دس تَاىتا اػتفادُ اص سٍؽ ؿثکِ علثی هلٌَعی تشای کالیثشاػیَى اتَهاتای ػلَلی، ًحَُ گؼتشؽ آتؾ

ای تیَفیضیکی ٍ ػَصی هٌطقِ هَسد هطالعِ کِ ؿاهل فاکتَسّػاصی کٌین. دس ایي ساػتا، اص فاکتَسّای هَثش تش آتؾهکاًی هختلف ؿثیِ

تش، داسای تفکیک هکاًی کَچک فاکتَسّای اًؼاًی اػت، تْشُ گشفتین. ًتایج حاكل ًـاى داد کِ اػتفادُ اص سٍؽ پیـٌْادی دس تَاى

هتش، دقت کلی، ؿاخق کاپا ٍ ؿاخق عاهل ًؼثی تِ تشتیة عثاستٌذ  30تاؿذ. دس تْتشیي حالت تشای تَاى تفکیک هکاًی تاالتشی هی دقت
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 هقذهِ -1

ای، افضایؾ دهای کشُ صهییي، تلیَست   ّا تِ دلیل کاّؾ هٌاتع تَلیذ اکؼیظى، افضایؾ گاصّای گلخاًِػَصی جٌگلآتؾ

تشیي تالیای طثیعیی دًییا دس حیال    تشیي ٍ خطشًاک. ایي پذیذُ هخشب اص جولِ هْن]1[افضایؾ اػت ای دس حالفضایٌذُ

. ]2[آٍسدهحیطیی تؼییاس خطشًیاکی سا تیِ تیاس هیی      آیذ کِ پیاهیذّای اقتلیادی ٍ اجتویاعی ٍ صیؼیت    ؿواس هیحاضش تِ

فیضیکی -یَلَطیکیدػتِ، ؿاهل فاکتَسّای تػَصی جٌگل سا تِ دٍ گزؿتِ، فاکتَسّای اكلی تاثیشگزاس تش آتؾ تحقیقات

دس کـَس اییشاى  . ]5ٍ  4، 3[اًذتٌذی کشدُاقتلادی یا اًؼاًی تقؼین-یا تِ طَس خالكِ تیَفیضیکی ٍ فاکتَسّای اجتواعی

هیلیَى ّکتیاس جٌگیل ٍجیَد داسد. اػیتاى گلؼیتاى       075/11کِ داسای هؼاحت جٌگلی اًذک اػت، دس حذٍد هؼاحت 

ّیای گزؿیتِ دس اییي هٌطقیِ،     ّیای هتعیذد ػیال   ػیَصی ّکتاس جٌگل تَدُ کِ تِ دلییل ٍقیَآ آتیؾ    ّضاس 450داسای 

تیٌی كحیح گؼتشؽ ایي پذیذُ، تشای تیِ حیذاقل سػیاًذى    اًذ. تٌاتشایي، پیؾّا ًاتَد ؿذُّکتاس اص ایي جٌگل كذ چٌذ

 ای اػت.اثشات هخشب حاكل اص آى، داسای اّویت ٍیظُ

ػَصی جٌگل كَست گشفتِ اػت کِ اص جولِ ًخؼتیي افیشادی  استثاط تا هذلؼاصی گؼتشؽ آتؾّای فشاٍاًی دس پظٍّؾ

تَد. ٍی قلذ داؿیت تیا اػیتفادُ اص ییک      2ػاصی کشد، اٍالمؿثیِ 1ػَصی سا تا اػتفادُ اص اتَهاتای ػلَلیکِ پذیذُ آتؾ

. ]6[صی سا تلَست تْیٌِ هذل کٌذػَّای گؼؼتِ، آتؾّای ػلَلی دس صهاىػاصی عوَهی تش هثٌای هذلچاسچَب ؿثیِ

یک هذل تش هثٌای اتَهاتای ػلَلی تحت ػٌاسیَّای هختلف آب ٍ َّا ٍ تَپَگشافی سا تشای  3کاسافیلیذیغ ٍ تاًایالکیغ

کِ داسای ًَاقلی ًظیش عذم كحت دس هـیخق کیشدى هَقعییت جثْیِ      ]7[ػَصی اسائِ  دادًذتیٌی گؼتشؽ آتؾپیؾ

ِ ًیض هذل اتَهاتای ػلَلی اسائِ ؿذُ تَػط کاسافیلیذیغ ٍ تاًایالکیغ سا تْثَد دادُ 4تشجاک ٍ ّیشى .آتؾ تَد ای ، تگًَی

ّای هجاٍس، پَؿؾ گیاّی، ؿییة، ػیشعت ٍ جْیت تیاد،     کِ تش اػاع هیضاى گشهای دسیافت ؿذُ تِ یک ػلَل اص ػلَل

ِ ػیَصی تییِ  سطَتیت ٍ ًیشگ گؼییتشؽ آتیؾ    ٍ ّوکییاساى،  5یذیغالکؼیاًذس . ]8[گؼیتشؽ آتیؾ پشداختٌییذ   ػییاصیؿیثی

ِ   آتؾ گؼتشؽ . دس هیذل اسائیِ ؿیذُ ایـیاى،     ]9[ػیاصی کشدًیذ  ػَصی سا تا اػتفادُ اص اتَهاتای ػیلَلی دٍ تعیذی ؿیثی

تایی ٍ تلفیق آى تا هذلی تش اػیاع ًیَآ ٍ تیشاکن پَؿیؾ     اتَهاتای ػلَلی تا ػاختاس ػلَلی هشتعی تا ّوؼایگی ّـت اص

ٍ  6اتَهاتای ػیلَلی اسائیِ ؿیذُ تَػیط یاػیوی      .تَدای اػتفادُ ؿذُپذیذُ لکِگیاّی، تَپَگشافی، ػشعت ٍ جْت تاد ٍ 

قَاعیذ اًتقیال خیاف ٍ هٌحلیش     ّوکاساى، اص قَاًیي ػادُ ٍ ؿَْدی دس سفتاس آتؾ اػتفادُ کیشدُ ٍ تیا دس ًظیش گیشفتي     

ؽ تاعیث ّویاٌّگی   ّا تِ كَست دقیق هحاػثِ ًوایذ کِ ایي سٍتَاًذ گؼتشؽ آتؾ سا دس داخل ٍ تیي ػلَل هی فشد تِ

هذلی اص اتَهاتای ػلَلی پشداختٌذ کِ تیا  تِ اسائِ  2015ًیض دس ػال  ] 12ٍ  11[ .]10[ؿَدآتؾ تا ؿیة ٍ جْت تاد هی

ِ   ػاصی عذدی ًظیش تْیٌِّای تْیٌِاػتفادُ اص سٍؽ اصدحیام رسات، ًتیایج حاكیل اص     ػیاصی ػاصی صًثیَس عؼیل ٍ تْیٌی

 داد.سٍؽ سا تْثَد هی ایي

 هَرد هطالعِ هٌطقِ -2

دادُ دس اییي  ّیای سگ ػیَصی ّیای آتیؾ  ّای هتعذد ٍ ٍجَد آهاسّیا ٍ دادُ ػَصیّای گلؼتاى تِ دلیل ٍقَآ آتؾجٌگل

جٌگل، تِ عٌَاى هٌطقِ هَسد هطالعِ دس ایي تحقیق اًتخاب ؿذ. ایي جٌگل دس ؿیش  اػیتاى گلؼیتاى ٍ  یشب اػیتاى      

 ؿیشقی  55°87′ - 56°12′ٍ  ؿیوالی  37°20′ - 37°47′سد هطالعِ، ؿوالی قشاس داسد. هَقعیت دقیق هٌطقِ هَخشاػاى

، هَقعیت هٌطقِ هَسد هطالعِ سا سٍی ًقـِ 1تاؿذ. ؿکل کیلَهتش هشتع هی 553/681اػت کِ داسای هؼاحتی دس حذٍد 

 دّذ.ًوایؾ هی

                                                 
1
 Cellular Automata 

2
 Ulam 

3
 Karafyllidis and Thanailakis 

4
 Berjak and Hearne 

5
 Alexandridis 

6
 Yassemi 
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  ... یبرا یمصىًع یي شبکٍ عصب یسلًل یاتًماتا یریبکارگ

 حمیدرضا صحراییان، پرَام پُلًاوی

 
 هطالعِ هَرد هٌطقِ: 1ضکل 

 ّاسازی دادُآهادُ -3

تییشای هٌطقییِ  1389تییاى آ 26ػییَصی اتفییا  افتییادُ دس تییاسی  تییشای آتییؾّییای هییَسد اػییتفادُ دس ایییي تحقیییق دادُ

(، هیذل سقیَهی   2اًیذ. دس ؿیکل    هتشی تْییِ ؿیذُ   90ٍ  60، 30ّای تفکیک هکاًی تاؿذ کِ دس تَاىهی هطالعِ هَسد

ِ    ّا، سٍدخاًِهٌطقِ، ؿثکِ ساُ 1استفاعی تیشداسی  ّا، کاستشی اساضی، جٌغ خاک ٍ هٌاطق هؼیکًَی کیِ اص ػیاصهاى ًقـی

 ؿوالی، گلؼتاى ٍ ػوٌاى تْیِ ؿذُ، ًوایؾ دادُ ؿذُ اػت. ّای خشاػاىکـَس ٍ ػاصهاى هٌاتع طثیعی اػتاى کل

 
 یارتفاع ی، )ج( هذل رقَه یاراض ی، )ب( کاربر ی)الف( هٌاطق هسکًَ قیتحق يیهَرد استفادُ در ا یاطالعات یّاِ یال :2 ضکل

 ّا ٍ )ٍ( جٌس خاک )ُ( ضبکِ راُ ، ّا هٌطقِ ، )د( رٍدخاًِ

ُ  1:100000الیِ اطالعاتی هشتَط تِ کاستشی اساضی ٍ جٌغ خاک دس هقیاع  ِ  ٍ ؿیثکِ سا ّیا دس هقییاع   ّیا ٍ سٍدخاًی

 2ّا ٍ هٌطق هؼکًَی داسای  فشهت تیشداسی ّا ، سٍدخاًِّای اطالعاتی ساُتاؿٌذ. الیِهی 1385هشتَط تِ ػال  1:5000

هیَسد ًظیش تْییِ کیشدین کیِ عیذد        2ّایی تا تَاى تفکیک هکیاًی 1، سػتش3ُ اص آًالیض فاكلِ اقلیذػیّؼتٌذ کِ تا اػتفاد

                                                 
1
 Digital Elevation Model (DEM) 

2
 Vector 

3
 Euclidean distance 
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افضاس تشیي جادُ، سٍدخاًِ یا هٌطقِ هؼکًَی اػت. تا اػتفادُ اص ًشمگش فاكلِ اص ًضدیکدادُ ؿذُ تِ ّش ػلَل، تیاى ًؼثت

ArcGIS ِسا اص هذل سقَهی استفاعی هٌطقِ تا تَاى تفکییک هکیاًی هیَسد ًظیش      4ٍ جْت ؿیة 3ّای اطالعاتی ؿیةالی

ّای حذاکثش، حذاقل ٍ هتَػط دها، هیضاى تاسؽ، حذاکثش ػشعت تاد ٍ جْیت عویذُ ٍصؽ تیاد ًییض اص     تْیِ کشدین. دادُ

اًی آًْیا  تِ ّوشاُ هختلات هک ایؼتگاُ ػیٌَپتیک ًضدیک تِ هٌطقِ هَسد هطالعِ 5ػاصهاى هلی َّاؿٌاػی کـَس تشای 

 5ییاتی ( ًـیاى دادُ ؿیذُ اػیت. تیا اػیتفادُ دسٍى     3تاؿٌذ کِ دس ؿیکل   هی 1389اخز ؿذ کِ هشتَط تِ آرس هاُ ػال 

سا تیشای هٌطقیِ هیَسد هطالعیِ      ّای ایي فاکتَسّا، ًقـArcGISِافضاس تا هذل ًوایی دس ًشم 6سٍؽ کشیجیٌگ عوَهی تِ

 کشدین. تْیِ

 
 بِ هٌطقِ هَرد هطالعِ کیًسد کیٌَپتیس یَّاضٌاس یّا ستگاُیا: 3 ضکل

 ّای پیطٌْادیّا ٍ رٍشهرٍری بر الگَریتن -4

 اتَهاتای سلَلی -4-1

ّیا قیادس   تاؿذ ٍ ّش یک اص ػلَلاتَهاتای ػلَلی یک ؿثکِ گؼؼتِ تَدُ کِ ؿاهل اؿکال ٌّذػی ّوگي یا ًاّوگي هی

ّا، تیاتعی اص ٍضیعیت خیَد ػیلَل ٍ ّوؼیایگاًؾ      تِ اختلاف یک هقذاس هٌحلش تِ فشد تِ خَد ّؼتٌذ. هقادیش ػلَل

احتویال  تیا تعیییي    .]13[یاتٌیذ ّای صهاًی گؼؼتِ، تکاهل هیی تاؿذ کِ تا تَجِ تِ قَاًیي تعشیف ؿذُ دس طَل دٍسُ هی

ّای تغییش ٍضعیت یافتِ هوکي هی ؿَد کیِ ساتطیِ آى   هحذٍدُ ػلَل ػاصیؿثیِّای هختلف، تغییش ٍضعیت دس ػلَل

 آیذ:دػت هیِ تكَست صیش ِ ت

                       (1ساتطِ  
 = 

  

  
  

تیشای ییک ػیلَل     Sهؼاحت کل ػلَل اػت. هقذاس   Atٍضعیت یافتِ ٍ گش ًؼثت هؼاحت تغییش تیاى Ab دس ایي ساتطِ، 

تغیییش  ّای تیذٍى  ّای دس حال تغییش هقادیشی تیي كفش ٍ یک ٍ تشای ػلَلیافتِ تشاتش تا یک، تشای ػلَل ٍضعیت تغییش

تَاى تِ ّوؼایگی تَاًذ دس اًَاآ هختلفی كَست پزیشد کِ هیتشاتش تا كفش اػت. تعشیف ّوؼایگی دس اتَهاتای ػلَلی هی

، ٍضیعیت  کِ ؿاهل ّوؼایگی ّـت پیکؼل هجاٍس پیکؼل هشکضی اػت، اؿاسُ کشد. تاتع اًتقال اتَهاتیای ػیلَلی   7هَس

                                                                                                                                               
1
 Raster 

2
 Positional Resolution 

3
 Slope 

4
 Aspect 

5
 Interpolation 

6
 Ordinary Kriging 

7
 Moore Neighborhood 
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کٌذ کیِ  هـخق هی tّای ّوؼایِ آى دس لحظِ خَد ػلَل ٍ ػلَل سا تلَست تاتعی اص ٍضعیت t+1ّش ػلَل دس لحظِ 

 :]13[ؿَددس حالت دٍ تعذی تِ كَست ساتطِ صیش تیاى هی

                        (2ساتطِ  
   =     

  +   (   )
 (          )  

(   )  دس ایي ساتطِ، 
تیاتعی اص تعیذاد   ّای ّوؼیایِ ػیلَل هشکیضی اػیت کیِ      گش ٍضعیت ػلَلتیاى (          ) 

 تاؿذ.کٌذ، هیّای ّوؼایِ ٍ فاکتَسّایی کِ احتوال تغییش ػلَل سا هـخق هی ػلَل

 ضبکِ عصبی هصٌَعی -4-2

پزیش ٍ تحلیلی تَدُ کِ ػیعی دس تقلییذ الگَّیای پیشداصؽ اطالعیات دس هغیض       ّای علثی هلٌَعی اتضاسی آهَصؽؿثکِ

پشداصؽ هَاصی ّؼتٌذ کِ عالقِ تِ حفظ داًؾ تجشتیی ٍ دس دػیتشع   ّا ؿاهل ٍاحذّای . ایي ؿثکِ]14[اًؼاى سا داسد

ّیای علیثی هلیٌَعی،    تشیي ٍیظگی ؿثکِؿَد. هْنقشاس دادى آى تشای اػتفادُ داسًذ کِ تِ ایي ٍاحذّا ًشٍى گفتِ هی

گیشی آهَصًییذ ٍ سفتییاس خییَد سا دس ٌّگییام یییاد خاكیییت یییادگیشی دس آًْاػییت کییِ اص گزؿییتِ، تجشتییِ ٍ هحیییط هییی 

دٌّذ. تشای هذل کشدى ّذف ػیؼتن یادگیشی، تْثیَد ییادگیشی ؿیثکِ دس طیَل صهیاى تیش اػیاع هعییاسی          هی َدتْث

 دّذ.ّای هختلف یک ًشٍى علثی هلٌَعی سا ًوایؾ هیؿَد. ؿکل صیش قؼوتػٌجیذُ هی

 
 ّای هختلف یک ًرٍى عصبی هصٌَعی: قسوت4ضکل 

ؿَد. دس هشحلِ تعیذی تحیت فشایٌیذ    ٍاسد ًشٍى هی XW+bتا اًذاصُ  کِ تشداس ٍسٍدی هجوَعِ اػت Xدس ایي هذل تشداس 

دس  X. ضشیثی کِ تشداس ٍسٍدی ]15[کٌذگیشد کِ خشٍجی ًشٍى سا حاكل هی یا تثذیل قشاس هی 1دیگشی تِ ًام تاتع اًتقال

تؼییاس صییادی اص   ؿیَد. اص کٌیاس ّین قیشاس دادى تعیذاد      ًوایؾ دادُ هی Wآى ضشب هی ؿَد پاساهتش ٍصى ًام داسد کِ تا 

ٍاتؼیتِ اػیت.    W  ٍbّای فَ ، ؿثکِ علثی تضسگی تَجَد خَاّذ آهذ کِ سفتاس آى تیِ تیاتع خشٍجیی ٍ هقیادیش      ػلَل

تِ كیَستی   W  ٍbگیشی خشٍجی ٍ تا اًتخاب پاساهتشّای یک آصهایؾ ٍاقعی، تعذ اص اسائِ تشداس ٍسٍدی، ؿثکِ تا اًذاصُ دس

تیَاى اص   ؿَد. پغ اص فشایٌذ ییادگیشی هیی   تیٌذ کِ فشایٌذ یادگیشی ًاهیذُ هیکِ خشٍجی هطلَب تذػت آیذ آهَصؽ هی

پیزیشی،  ّیا اػیتفادُ کیشد.  ییش خطیی تیَدى ٍ تطیاتق        ایي ؿثکِ تشای حل هؼائل ایجاد ؿذُ اص تشکیة هختلف ٍسٍدی

دّذ کِ اگش تِ ًـاى هی ]17ٍ  16[ّای علثی هلٌَعی اػت. تحقیقات اًجام ؿذُ ّای هْن ؿثکِدیگش اص ٍیظگی یکی

ّای پشػپتشٍى چٌذ الیِ تا یک الیِ هخفی تا تَاتیع تثیذیل   اًذاصُ هٌاػة دس الیِ هخفی، ًشٍى ٍجَد داؿتِ تاؿذ، ؿثکِ

هیَسد ًظیش سا تیا ّیش دسجیِ سا      تَاًٌیذ تَاتیع   ػیگوَئیذی دس الیِ هیاًی ٍ تَاتیع تثیذیل خطیی دس الییِ خشٍجیی، هیی      

 تضًٌذ. تقشیة

                                                 
1
 Transfer Function 
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 سازیپیادُ -5

ػاصی گؼتشؽ آتیؾ دس هٌطقیِ   ػَصی جٌگل گلؼتاى، اقذام تِ ؿثیِتَجِ تِ فاکتَسّای هَثش تش گؼتشؽ آتؾحال تا 

خاک،  هؼکًَی، جٌغ هٌاطق اص ّا، فاكلِ جادُ اص ّا، فاكلِ سٍدخاًِ اص ؿاهل فاكلِکٌین. ایي فاکتَسّا هَسد هطالعِ هی

ذاقل دها، هتَػط دها، جْت تاد  الة، حیذاکثش ػیشعت   صهیي، هقذاس ؿیة، جْت ؿیة، استفاآ، حذاکثش دها، ح کاستشی

ػیَصی  گؼیتشؽ آتیؾ   ػیاصی پیـٌْادی تشای ؿثیِ ػاصی سٍؽتشای پیادُ ایي تحقیق دس هیضاى تاسًذگی ّؼتٌذ. ٍاد ت

سٍؽ اتَهاتای ػلَلی تِ ّوشاُ ؿثکِ علیثی هلیٌَعی،    اػتفادُ ؿذ. اػتفادُ اص  Matlabًَیؼی، اص هحیط تشًاهِجٌگل

دّذ تا تتَاى تَػعِ آتؾ سا دس ّش لحظِ هَسد تشسػی قشاس داد. دس اتَهاتای ػلَلی هَسد اػیتفادُ  قاتلیت سا تِ ها هیایي 

 ّای ػلَل هشکضی اػتفادُ ؿذُ اػت.تشای تعشیف ّوؼایگی 3×3دس ایي تحقیق، اص هذل ّوؼایگی 

 1هلٌَعی، اص ؿثکِ علثی پشػپتشٍى چٌذ الیِػاصی الگَسیتن اتَهاتای ػلَلی تا تکاسگیشی سٍؽ ؿثکِ علثی  دس پیادُ

عذد تَد. دس ایي هیذل تیشای    1ٍ  14تا یک الیِ پٌْاى اػتفادُ ؿذ. تعذاد ًشٍى الیِ ٍسٍدی ٍ خشٍجی تِ تشتیة تشاتش تا 

تیَدُ ٍ اص تیاتع هحیشک     01/0تکیشاس اًجیام گشفیت ٍ ًیشگ ییادگیشی تشاتیش تیا         10000قؼوت آهَصؽ ؿیثکِ علیثی،   

ًیشٍى   20ؿیشٍآ کیشدُ ٍ تیا     8ادُ ؿذ. تشای هـخق ؿذى تعذاد ًشٍى الیِ هیاًی ؿثکِ ًیض اص عیذد  ػیگوَئیذی اػتف

تیَد   RMSًشٍى داسای کوتشیي  11سا هحاػثِ کشدین کِ تشای هٌطقِ هَسد ًظش، تعذاد  RMSپیؾ سفتین. ػپغ هقذاس 

 کِ اص ایي عذد تشای اجشای الگَسیتن اػتفادُ ؿذ.

ػیَصی اقیذام تیِ اجیشای سٍؽ ؿیثکِ علیثی       ػیَصی ٍ هحیذٍدُ آتیؾ   فاکتَسّای هَثش تش آتؾ تا دس ًظش گشفتي ًقـِ

ّیا  آٍسدین. ػپغ ًقـِ احتوال تغییش ٍضعیت ػلَلّا سا تذػت هلٌَعی کشدُ ٍ هاتشیغ احتوال تغییش ٍضعیت ػلَل

 اد کشدین.( ًوایؾ دادُ ؿذُ اػت، ایج5  ّای تفکیک هکاًی هختلف ّواًطَس کِ دس ؿکلسا دس تَاى

 
ّای تفکیک با  تَاى 1331آباى  26 ّا حاصل از ضبکِ عصبی هصٌَعی برای تاریخ: ًقطِ احتوال تغییر ٍضعیت سلَل5ضکل 

 هتر 13هتر ٍ ج(  63هتر، ب(  33هکاًی الف( 

کیاسگیشی  ِ ػَصی جٌگل حاكل اص اجشای الگَسیتن اتَهاتای ػلَلی تیا تی  گؼتشؽ آتؾ ػاصیؿثیِّای (، ًقـ6ِؿکل  

 دٌّذ.ًـاى هی 1389آتاى  26 ّای تفکیک هکاًی هختلف سا تشای تاسی ، تا تَاىسٍؽ ؿثکِ علثی هلٌَعی

                                                 
1
 Multilayer Perceptron (MLP) 
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  ... یبرا یمصىًع یي شبکٍ عصب یسلًل یاتًماتا یریبکارگ

 حمیدرضا صحراییان، پرَام پُلًاوی

 
کارگیری  سلَلی با بِسَزی جٌگل حاصل از اجرای الگَریتن اتَهاتای سازی گسترش آتص: ًقطِ ضبی6ِضکل

 هتر 13هتر ٍ )ج(  63هتر، )ب(  33تفکیک هکاًی )الف(  ّایبا تَاى 1331آباى  26 هصٌَعی، برای تاریخ عصبی ضبکِ رٍش

کارگیری  اتای سلَلی با بِسازی با الگَریتن اتَهکلی ٍ ضاخص عاهل ًسبی حاصل از ضبیِکاپا، دقت: ضاخص1جذٍل

 1331آباى  26 ّای تفکیک هکاًی هختلف برای تاریخعصبی هصٌَعی با تَاى ضبکِ رٍش

 ضاخص عاهل ًسبی دقت کلی کاپاضاخص  تَاى تفکیک هکاًی)هتر(

30 838/0 933/0 877/0 

60 817/0 926/0 840/0 

90 804/0 920/0 834/0 

 ًتایج ٍ پیطٌْادّا -6

ِ  کیِ   کٌیذ ٍاسد هیی  صیؼیت ػَصی جٌگل، خؼاسات تؼیاس صیادی سا تیش هحییط  آتؾ  تیٌیی ًحیَُ  ػیاصی ٍ پییؾ  تیا ؿیثی

کن  حشیق، آتؾ سا دس صهاى هٌاػة هْاس کشدُ ٍ اص خؼاسات ًاؿی اص آىگؼتشؽ آتؾ هی تَاى تا اتضاسّای اطفاء  تَػعِ

 تیشای  تیا تکیاسگیشی سٍؽ ؿیثکِ علیثی هلیٌَعی     کشد. دس ایي تحقیق ػعی ؿذ تا تا اػتفادُ اص سٍؽ اتَهاتای ػلَلی 

آتیاى   26 تیاسی  ػَصی دس جٌگل گلؼیتاى دس  گؼتشؽ آتؾػاصی ؿثیِکالیثشُ کشدى قَاًیي اًتقال اتَهاتای ػلَلی، تِ 

ِ  جادُ اص ّا، فاكلِ سٍدخاًِ اص فاكلِفاکتَسّای هَسد اػتفادُ دس ایي تحقیق ؿاهل تَدًذ اص:  .تپشداصین 1389  اص ّا، فاكیل

صهیي، هقذاس ؿیة، جْت ؿیة، استفاآ، حذاکثش دها، حذاقل دهیا، هتَػیط دهیا،     خاک، کاستشی هؼکًَی، جٌغ هٌاطق

هیضاى تاسًذگی. جْت تعییي تاثیش تَاى تفکییک هکیاًی تیش سٍی ًتیایج حاكیل اص       ٍاد جْت تاد  الة، حذاکثش ػشعت ت

 تفکیک هکاًی هختلف اػتفادُ ؿذ تا تتَاى تِ تَاى تفکیک هکاًی هٌاػة دػت یافت. ػِ تَاى ػاصی، اصؿثیِ

ّیای  ٌیَاى ًیشٍى  ًشٍى تِ ع 11ػاصی الگَسیتن اتَهاتای ػلَلی تا تکاسگیشی سٍؽ ؿثکِ علثی هلٌَعی، تعذاد دس پیادُ

الیِ پٌْاى اًتخاب ؿذ. دس اداهِ تا ایجاد ًقـِ احتوال ییا ّویاى ًقـیِ ؿایؼیتگی تیا تَجیِ تیِ فاکتَسّیای هیَثش تیش           

(، 6( ٍ ؿیکل   1ػَصی تش هثٌای اتَهاتای ػلَلی کشدین. تا تَجِ تیِ جیذٍل    ػَصی جٌگل، اقذام تِ گؼتشؽ آتؾ آتؾ

هتش تَدُ کِ دقت کلیی، ؿیاخق کاپیا ٍ     30هشتَط تِ تَاى تفکیک هکاًی ػَصی دس ایي تاسی ، تْتشیي دقت تشای آتؾ

( 1تِ دػت آهذًذ. جذٍل  دسكذ  7/87دسكذ ٍ  8/83دسكذ،  3/93ؿاخق عاهل ًؼثی دس ایي حالت تِ تشتیة تشاتش تا 

گیش، اػیتفادُ اص   دّذ. تیِ عثیاست دی  تش، ًتیجِ تْتشی سا اسائِ هیکَچک دّذ کِ اػتفادُ اص تَاى تفکیک هکاًیًـاى هی

 پیـٌْادی، داسای ًتایج تا دقت تْتشی اػت. تش تِ عٌَاى ٍسٍدی الگَسیتنّایی تا تَاى تفکیک هکاًی کَچکدادُ

ؿَد تشای تحقیقات آیٌذُ، تعذاد فاکتَسّای اًؼاًی هَسد اػیتفادُ تیِ عٌیَاى ٍسٍدی الگیَسیتن پیـیٌْادی      پیـٌْاد هی

ِ  ّایی ًظییش لی ٍ فشٌّگی هشدم هٌطقِ، افضایؾ یاتذ. ّوچٌیي اص سٍؽگش هٌطقِ، ػطح تحلیًظیش تعذاد گشدؽ  ّؼیت

داس جغشافیایی تْشُ گشفتیِ تیا فاکتَسّیایی کیِ اّوییت تیـیتشی تیش        ٍ ّؼتِ گَػیي دس سگشػیَى ٍصى گاًِ ػِ یهکعث

تیَاى تیا   هیی ػَصی جٌگل داسًذ تشای تعییي ٍسٍدی اتَهاتای ػلَلی هَسد اػتفادُ قشاس گیشًیذ. ّوچٌییي   گؼتشؽ آتؾ
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ػاصی اًثَُ رسات تشای کیالیثشُ کیشدى قیَاًیي اًتقیال     ّای َّؿوٌذ ًظیش الگَسیتن طًتیک ٍ تْیٌِتکاسگیشی ػایش سٍؽ

ػیَصی جٌگیل تیش هثٌیای     ػاصی گؼیتشؽ آتیؾ  اتَهاتای ػلَلی ٍ هقایؼِ ًتایج تا یکذیگش، گاهی دس جْت تْثَد ؿثیِ

 اتَهاتای ػلَلی تشداؿت.
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