
 وهیدرولوژیاک

 73-87، ص 1400 بهار، 1، شمارۀ 8دورۀ 

الگوهای آتی کاربری اراضی در  بینی یشپدر تحلیل و  Dyna-CLUEبررسی توانایی مدل   

 رود یمینهس حوضۀ آبخیز

، حمید 5سیگارودی، شهرام خلیقی 4، مسعود تجریشی3زاده مصباح، طیبه 2سالجقهعلی  ،1زاده یونسسهیال 

 6طاهری شهرائینی

 تهران طبیعی، دانشگاه تهران،منابع  ۀدانشکدعلوم و مهندسی آبخیز، ی  دکتر آموختۀ دانش. 1

 تهرانمنابع طبیعی، دانشگاه تهران،  ۀدانشکداستاد، . 2

 تهرانمنابع طبیعی، دانشگاه تهران،  ۀدانشکد استادیار، .3

 تهرانمهندسی عمران، دانشگاه صنعتی شریف،  ۀدانشکداستاد، . 4

 ، تهرانمنابع طبیعی، دانشگاه تهران ۀدانشکددانشیار،  .5

 برلین ،Meteorologie, Freie Universität ۀسسؤم ،پژوهشگر .6

 (10/10/1399 :تصویبتاریخ ؛ 06/06/1399 :تاریخ دریافت)

 چکیده

بسایاری در   یهاا  ماد  ، هاا  ییایپودرک این  منظور به. ندهستها فرایندتعامل پیچیده بین بسیاری از  ۀنتیج ،تغییر کاربری اراضی

بندی حاداکرر   و استفاده از الگوریتم طبقه Landsatای  تصاویر ماهواره کارگیری با بهحاضر  ۀمطالع. اند شده دیتولاخیر  یها دهه

پرداختاه و سایر    1396و  1389 ،1384، 1379های  در سا  رود نهیمیس حوضۀ آبخیزبه بررسی الگوی کاربری اراضی احتما ، 

 یریا گ بهاره با  ،1419 مختلف تغییرات کاربری اراضی در سا  یوهایسنار ،تینها در. کند یمرا مشخص آنها  تبدیالت تاریخی

 Dyna-CLUEماد    کاارایی  بیانگر یساز مد نتایج حاصل از  .است هشد یبررس  Dyna-CLUEمد   موجود ۀنسخاز آخرین 

 یهاا  ساا  و اعتبارسانجی آن در   واسانجی بوده و ضارایب   یا حوضهالگوهای کاربری اراضی در سطح  ینیب شیپدر تحلیل و 

کاه   دادهنشاان   1396تاا   1379 یهاا  ساا   طای تحلیل تغییرات کاربری اراضای   .است 69/0 و 84/0ترتیب  به 1389و  1384

 13از اراضای مرتعای )معااد      لومترمرباع یک 343حدود  که طوریه ب ؛استتبدیل اراضی مرتعی به کشت آبی  ،بیشترین تغییر

ی کااربری  ها کالسآرایش مکانی  ،همچنین .درصد رشد داشته است 127حدود  اراضی کشاورزی آبیو  یافته درصد( کاهش

 نشاان داده  آن هاای  و خروجای  بررسای  روند گذشته ۀادامو  نانهیبدب، نانهیب خوشسه سناریوی  قالبدر  1419اراضی در سا  

 و پیشاروی ی فضایی تاریخی تغییر زیادی نکارده  الگوهای کاربری اراضی منطقه نسبت به ها کالسی آتی غالب الگوکه  است

در تجهیاز   را سات یز  طیمحا ریازان   برنامه ،کارآمد یابزار عنوان به تواند یمحاضر  ۀمطالع نتایج است. بودهمجاورتی  صورت به

 یاری دهد. رود نهیمیس ۀحوض آتی یها رساختیزمدیریتی 

 .ی کاربری اراضیساز مد  ،، اراضی کشاورزی آبیالگوریتم حداکرر احتما ، اراضی مرتعی :کلیدواژگان
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 مقدمه

دانش  مییشا ا     متکی برهای آبخیز  هضحومدیریت جامع 

ار یشابی أشیریر    منظشور  بشه  .اسشت آنها  کاربری اراضیآرای  

، اقتصشاد   جامعشه در   سشت ی   طیمحش  بشر  احتیشایی  ۀأوسع

 مکشانی پیکربندی  ۀکنند نییأعموامل  أر ایمیآینده، درک 

 ۀنتیجسیستم کاربری اراضی کاربری اراضی ضر ری است. 

بشین   ارأبشا  کشه در   اسشت أعامل   با خوردهشای پیییشده   

؛ قششرار دارد یطششیمح سششتی چنششدین سیسششتم اجتیششامی   

کششاربری اراضششی   أاییششرار کششاربری اراضششی أششابعی ا      

هسشتند  ساختارهای اکویوژیکی، اجتیامی، نهشادی   ییشره   

کاربری اراضی   بررسی سیر أاییرار  یها نقشهأویید . [1]

 مینی،  مشاهدار  سنتی  های ر ش بر اساسآنها  أاریخی

است. امر  ه بشرای حشل ایشن چشای  در      بر  مان   پرهزینه

  .شود یماستفاده  ا د ر سنج مطایعار ا  فنا ری  بیشتر

قدرر أفکیک به دییل  ا د ر سنج  ا  حاصل های داده

 مشانی ینشی    وی  آرشش  سشیع، ار انشی    پوش  مکانی،  یاد

کشاربری   یهشا  نقشه ،در این  مینه. ندهست پراستفادهبسیار 

پایشه أوییشد    پایشه   پیکسشل   کلشی ششی    ۀششیو اراضی ا  د  

   ششده  نظشارر پایه خود به د  گر ه  ر ش پیکسل ؛شوند یم

بنشدی   هشای ببقشه   . ر ش[2] ششود  یمأقسیم  نشده نظارر

أفکیشک کشاربری اراضشی در     ۀشیوأرین  مرسوم ،شده نظارر

ر ش حششداک ر  کنششون أششا ،. هیینشین اسششت منشابع موجششود 

 یها ر شر ش ا  بین  نیأر ایدق   نیأر پراستفادهاحتیال 

أصا یر  بلندمدرآرشیو با استفاده ا   .[3]است  شده نظارر

امکان أحلیل استخراج ابالمار آن،  یها ر ش   یا ماهواره

 ؛ امشا ششود  یمفراهم  کاربری اراضیایگوی  رار أاریخیییاأ

 ندهیدر آ کاربری اراضی یها کالسبررسی گسترش فضایی 

 یها مدلمنو  به استفاده ا   ،آأی آن یایگوها ینیب  یپ  

 .استکاربری اراضی 

انسشانی     یهشا  تیش فعایچندین مدل بر اساس  کنون أا 

أاییشرار   یسا  هیشباقتصادی برای  -اجتیامی یها محرک

أبدیل کاربری  مدل :ا جیله، اند شده  ساختهکاربری اراضی 

 2اأوماأای سلویی، مدل [4] (CLUE) 1آن اراضی   أیریرار

(CA )[5 ]      3أاییشرار پوشش  کشاربری اراضشی  (LUCC) 

بشرای   تیش کفا  مشدم أرأیش  بشه دییشل     هب آخرد  ر ش .  [6]

                                                 
1  . Conversion of Land-Use & its Effects 
2  . Automata Cellular 
3  . Land-use Cover Changes 

در أوضیح    ضعف یگذار استیسبراحی کاربری اراضی   

بشه هیشین   . انشد  بشوده  زیش آم تیموفقرفتارهای انسانی، کیتر 

أبشدیل کشاربری      یسشا   مشدل  یهشا  ر شأشا گی   به ،دییل

 موردشده   بیشتر  أر لیأکی( CLUEاراضی   أیریرار آن )

یشک مشدل أرکیبشی     Dyna-CLUE .است گرفته قرار أوجه

   GISاست که متششکل ا  پارامترهشای کشامالب مبتنشی بشر      

، یگشذار  استیس، یریگ میأصیپارامترهایی مانند  ،هیینین

. پارامترهای است ...أاییر   یها محرکسناریوها   ر ندها، 

مکشانی    مشانی مختلشف       یهشا  اسیش مق أواننشد  یمش مدل 

ر ابششط   با خوردهششای مربششو  بششه پیییششدگی  ینششیب  یپشش

   7] سشا ند  ریپشذ  امکانهای أاییر کاربری اراضی را فرایند

أوسط  یدکامپ   فرسکو  1996این مدل ابتدا در سال . [8

متناسشش  شششدن بششا    منظششور بششه سشش، ، .سششاخته شششد 

أوسشط پیتشر  ربشور        ،مقیاس کوچشک  یها یسا  هیشب

 .[9   1] اصششالش شششد   افششتی بهبششوددانشششگاه  اخنیششنگن 

-Dynaهشای   افشزار نیشز مشدل    أر ایشن نشرم   های جدید نسخه

CLUE   CLUE-Scanner شناسشی   ر ش یحاظ ا  بوده که

 اند. شده یر  رسان به

سا ی أاییرار کاربری اراضشی   به منظور بررسی   مدل

امششا  ،در سرأاسششر دنیششا مطایعششار متعششددی صششورر گرفتششه

حشو ۀ  در  دهشد  یمش بررسی مطایعار قبلشی داخلشی نششان    

 Dyna-CLUE  منابع ببیعی کیتر ا  مدل  ستی   طیمح

بررسشی  برای   بیشتر در گر ه ملوم انسانی    شده  استفاده

بابشایی اقشدم     است. شده گستردگی شهری ا  آن استفاده 

 چگشونگی أبیشین میشزان      به( 2012)  اده آسیین ابراهیم

ششهری   ۀنطقش مهای  رامی   بایر موجود در  أبدیل کاربری

 یسشا   مدل ،بعدی ۀ هل  در  شده ساختهاردبیل به سطوش 

بشا اسشتفاده ا  مشدل     1400ایگوی آأی این أاییرار أا افا 

CLUE-S .ه مامل محرک جن  در این مطایعه نُ پرداختند

 مین، شی   مشین، قییشت  مشین، ارأفشای  مشین، أشراکم       

هشا   جیعیت، جهار شی ، فاصله ا  مرکز شهر، فاصله ا  راه

أحلیل آمشاری میشزان   نشوی        أیپ اراضی استفاده شده 

ر ابط بین متایّرهای  ابسته   مستقل أحقیا با استفاده ا  

 گرفته اسشت.  صورر SPSS افزار رگرسیون یجستیک در نرم

 در ClUEنویسششندگان ایششن مطایعششه بششر أوانششایی مششدل     

، یا قشاره ری اراضشی در سشطوش   بایگوی آأی کشار  ینیب  یپ

 فتحیشان   هیکشاران   .[10] انشد  کشرده د یش أیکملی   محلی 

بششا اسششتفاده ا  را ر نششد أاییششرار کششاربری اراضششی  (2013)
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 حوضششۀ آبخیششزدر قسششیت شششرقی  ا د ر سششنج فنششا ری 

   1381، 1368، 1355هششای  بششرای سششال ار میششه ۀدریاچشش

. نتشای   بررسی کردنشد یندست  ۀماهواربا استفاده ا   1390

بنشدی   هشای ببقشه   ا  میشان ر ش  نششان داد آنهشا   مطایعار

 یکلش ت قش های مختلف، ر ش حداک ر شباهت بشا د  کاربری

أرین  مناس  8/0درصد   ضری  کاپای بی  ا   85ا    بی 

 بشه  (2014) شهابیان [.11]ت مطایعه اسر ش برای اجرای 

هشای  رامشی   بشایر     أبدیل کاربری چگونگیأبیین میزان   

سشطوش   کشاربری  ششهر اصشفهان بشه    14 ۀمنطقش موجود در 

سا ی ایگوی آأشی ایشن    مدل به ،بعدی گام  در  شده ساخته

 CLUE-Sمشدل   یریکشارگ  بشه بشا   1405سشال  أاییرار أشا  

ه مامل محشرک جشن    نُ ۀ یادشدهمطایع در .ه استپرداخت

 مین، شی   مین، قییت  مین، أراکم جیعیت، فاصشله ا   

  أجهیشزار ششهری، فاصشله ا      ساریبزرگراه، فاصله ا  أیس

کاربری آمو شی   فاصله ا  کاربری درمانی در نظشر گرفتشه   

ا  سیسشتم  بشا اسشتفاده    هشا  داده لیش  أحل  هیأجزشده است. 

یجشاد أاییشرار     أبیشین ملشل ا   GIS ابالمشار جارافیشایی  

ا  أحلیل رگرسیون یجستیکی در با استفاده کاربری اراضی 

بشر اسشاس    .صشورر پذیرفتشه اسشت    SPSS افشزار  محیط نرم

 Dyna-CLUE، مشدل  یادششده  پژ ه  دیدگاه نویسندگان

، قابلیشت أحلیشل     اس یآ یج یافزار نرم یها بستهدر کنار 

ایگوهششای رشششد    یسششا  هیشششب   ینششیب  یپشش، یابیشش ار ش

  أاییرار کاربری اراضی  شهرهاکایبدی  -گسترش فضایی

در أحلیشل   کارآمشد یشک ابشزار    منشوان  بشه  أواند یم  رد را دا

، به کار گرفته یرشهریی مین امم ا  شهری    یها یکاربر

 نیل منظور  به( 2020) شیرمحیدی   هیکاران .[12] شود

 أاییشرار  ریأشیر  درک ،هیینین   مدیریت جامع به اهداف

مشرد    حوضشۀ آبخیشز   آب أوییشد  در اراضی کاربری   اقلیم

 مدیریتی مختلف سناریوهای أحت InVEST مدل چای، ا 

 ششده  جشاد یا أاییرار ابتدا منظور، این برای. استفاده کردند

 2015 أشا  1993 یهشا  سشال  بی منطقه اراضی کاربری در

 ،س،  شد. بررسی یا ماهواره أصا یر ا  استفاده با میالدی

 بشرای  Dyna-CLUE مشدل  بریا ا آنها  احتیایی أاییرار

أاییشر کشاربری اراضشی     یچهشار سشناریو   أحت 1409 سال

بر أوانشایی مشدل   مقایۀ یادشده  دگانننویس .شد یسا  هیشب

Dyna-CLUE  أیکید بینی أاییرار کاربری اراضی  در پی

 یاراضش  یکاربر بررسی به( 2012) ایخوری. [13] ندا  هداشت

پرداختشه   یودر شر  انتشار  South Nation حوضۀ آبخیز در

 یهشا  سری نقشه ینیب  ی، پیادشده پژ ه  هدف ا  است.

هشای   سشال  بی شده مطایعه حوضۀ آبخیزکاربری اراضی در 

بشا اسشتفاده ا  ایگشوریتم     بوده کشه میالدی  2020أا  1991

ششده      انجام Dyna-CLUE مدل أخصیص کاربری اراضی

منطقه بشا ششرایط    ۀآیند ۀأوسعمختلف برای  یسه سناریو

 ه اسشت. در نظر گرفتشه ششد  متفا ر  یها تیا ییه   محد د

، ابشزاری  مدل ینا دادهنشان  ۀ یادشدهمطایع نتای  ا  برخی

در سشطح   یاراضش  یکشاربر  ییشرار أا یابیار  یبرا ار شیند

   یریششگ میأصششی یبانپشششت یسششتمس یششک یجششاد  ا یمحلشش

. در اسشت  حوضشۀ آبخیشز  در  یاراضش  یکاربر یدارپا یریتمد

 ی موانع پ نیأر یاصل ،آنها یفیت  ک ها دادهدسترس بودن 

 یشک  (2018) أیشز را  .[8] اسشت بوده  یادشده یاأحق یر 

 Dyna-CLUE   Markov یممفشاه  ی با أرک یبیمدل أرک

أاییشر   یها درک محرکبه منظور  1ییرب یپاستان کرا در 

بشه   ،کاربری اراضی   چگونگی أیریر موامل مختلشف بشر آن  

بررسشی أاییشرار در   مطایعشۀ یادششده    در. گرفته استکار 

کاربری اراضی با استناد بشه مطایعشار موجشود، اسشتفاده ا      

در  ملی کاربری اراضی آفریقشای جنشوبی   یها مجیومه داده

  نظر متخصصان  میالدی 2014-2013   1990 های سال

ریشزان   برنامشه بشا   افتهیسشاختار  نییشه  یهشا  قای  مصاحبه در

 یهشا  نقششه  ،. مدل أرکیبشی ه استشهرداری صورر پذیرفت

   1990 یهشا  سشال  بیرا  یسا  هیشب یها احتیال   نقشه

 یهشا  أویید کرده است. امتبارسشنجی نقششه  میالدی  2014

أحلیل بصری   آماری    أجزیهشده با استفاده ا   یسا  هیشب

 یهششا کششه نقشششه اسششت دادهشششده   نتششای  نشششان    انجششام

 سنجی مطابقت خوبی دارنشد  امتبار ۀنقششده با  یسا  هیشب

[14]. 

 دارد کشه  مسئله این ا  حکایت پژ هشی، سوابا بررسی 

 ا  در خشارج  مشدل  این ا  استفاده با شده انجام أحقیقار در

کشاربری   یهشا  کالسانوای  ینیب  یپکارایی مدل در  کشور،

 در ایران، گرفته صورر مطایعار بیشتر در. است شده  اربار

گسشترش فضشاهای    ینش یب  یپش در  Dyna-CLUEا  مدل 

مطایعشار  مرصۀ   کاربرد این مدل در  شده  استفادهشهری 

مربو  به منابع ببیعی به قدر کافی بررسشی نششده اسشت.    

 محیشدی   هیکشاران   ۀ ششیر مطایعش حاضر به هیراه  ۀمطایع

هشای   انوای کاربری خوب این مدل در  ینتاویای گ (2020)

                                                 
1  . The Western Cape Province 
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 دریاچۀ حوضۀ آبخیز یها حوضه یر در شهری   ییرشهری

مشدل   داخلشی  مطایعشار  أعشداد بشودن   کشم اما است، ار میه 

Dyna-CLUE  أعریشف   ییرششهری،  هشای  کاربریمرصۀ در

هشدف ا    بلبشد.  مشی در این  مینه  ی رابیشتر های پژ ه 

در  کشاربری اراضشی  ایگوی أاییشرار  بررسی  ،حاضر ۀمطایع

مختلشششف  یوهایسشششنار  بررسشششی  1396أشششا  1379د رۀ 

 حوضشۀ آبخیشز  در  1419أاییرار کاربری اراضی در سشال  

  .است ر د نهیییس

 ها مواد و روش
 شده مطالعه ۀمنطق 

 45ر د در مختصار جارافیایی بشین   سییینه حوضۀ آبخیز

بول ششرقی     ۀدقیق 25درجه    46دقیقه أا  35درجه   

 مرض شیایی ۀدقیق 56درجه    37دقیقه أا  1درجه    36

 اقشع ششده اسشت. أاییشرار      هکتشار  377899به مسشاحت  

متشر متایشر    2800أشا   1258ارأفامی در حوضه ا  ارأفشای  

 430حششد د  ایششن منطقششهسششاۀنۀ میششانگین بششارش  .اسششت

أرأی   بهمتر   میانگین دمای حداقل   حداک ر ساۀنه  میلی

 ا  ر د نهیییسش . استگراد  سانتیدرجۀ  3/19   9/6معادل 

 ۀحوض. است ار میه ۀدریاچ حوضۀ آبخیز مهم یها ر دخانه

 یهشا  شهرسشتان  ا  ییهشا  قسشیت  در (1شکل ) ر د نهیییس

 د  أالقشی    ا دارد  قشرار  میانشد آب    بوکشان  سقز، مهاباد،

 أشششکیل کششوه  ا ه   أاأششا و هششای نششام بششه آن ۀمیششد ۀشششاخ

 سشویناس  چشم  نامه ب ،ر د نهیییس ۀا یی یها شاخه. دشو یم

 2410 ارأفشای  به نیستان کوه شرقی   جنوبی یها دامنه ا 

 سرچشیه سردشت یربی شیال کیلومتری 22 در  اقع متر

 أششکیل  بشا  سشلد    ۀمنطقش  در تیدرنهااین ر د . رندیگ یم

 ار میشه  ۀدریاچش  جنوبیحاشیۀ  یها باأال به   سیع دیتایی

فزای  سطح  یر کشت اراضی کشا ر ی ا .[15] در  یم فر 

مصرف بشه   آبی   أاییر ایگوی کشت ا  سیت محصوۀر کم

هشایی ا  أشیریرار    هیگی نیونشه   یادمحصوۀأی با نیا  آبی 

حوضشۀ  آمشده در    جشود  بهأاییرار کاربری اراضی در بحران 

 هستند. ر د نهیییس ۀار میه    یرحوض دریاچۀ آبخیز

 
 شده مطالعه ۀموقعیت جغرافیایی منطق. 1شکل 
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 حاضر ۀمطالعشده در  اخذلندست،  ۀماهوارمشخصات و تاریخ تصاویر . 1 جدول

 گر حس ریاخذ تصو خیتار و ستون فیرد (m) ریوضوح تصو شماره ماهواره

Landsat 5 
TM 

1 30 34-168 06/07/2000 LT05_L1TP 

2 30 35-168 22/07/2000 LT05_L1TP 

3 30 34-168 20/07/2005 LT05_L1TP 

4 30 35-168 04/07/2005 LT05_L1TP 

5 30 34-168 02/07/2010 LT05_L1TP 

6 30 35-168 02/07/2010 LT05_L1TP 

Landsat 8 
7 30 34-168 21/07/2017 LC08_L1TP 

8 30 35-168 21/07/2017 LC08_L1TP 

 

 روش پژوهش
  ی کاربری اراضیها نقشه ۀتهی

با در نظر گرفتن أوان أفکیک مکانی، أوان أفکیک بیفشی،  

أششوان أفکیششک رادیششومتریکی، آرشششیو أششاریخی أصششا یر     

 ای مختلششف   هششدف مطایعششه، أصششا یر مششاهواره یا مششاهواره

Landsat TM5   Landsat OLI 8  ۀحوضششمربششو  بششه 

 1396   1389، 1384، 1379هششای  در سششال ر د نهیییسشش

 USGSا  سششر ر  یادشششدهأصششا یر  ،. سشش، دشششانتخششاب 

Global Visualization Viewer 
(http://earthexplorer.usgs.gov)   فیلتشر درصشد   با امیشال

 (.1)جشد ل   دشش دریافشت   درصد 10 کیتر ا پوش  ابری 

بشوده کشه در   متر  30 یادشدهقدرر أفکیک مکانی أصا یر 

-dynaهای  ر دی مشدل   خوانی با ۀیه همبرای آخر مرحلۀ 

CLUE  مراحشل  خالصشۀ   .متر افزای  یافتشه اسشت   250به

 د:شو های کاربری اراضی شامل موارد  یر می أویید نقشه

 ؛أصحیح رادیومتریک .1

FLAASH أصحیح اأیسفریک .2
1

 ؛

ششامل   شده مطایعه ۀسا ی أصا یر برای حوض آماده .3

 ؛مو اییک، برش مر 

2ادیام باندهای  .4
NDVI   PCI3 ؛به باندهای أصویر 

بنشدی   کشاربری بشر اسشاس ر ش ببقشه    أهیۀ نقشۀ  .5

 ؛4شده نظارر

 .انجام اصالحار   امیال أصحیحار محلی .6

ششده نیشا  بشه     أوییشد هشای   برای ار یشابی نقششه   ،س، 

هششای  راه. نقششا  مرجششع ا   اسششتمرجششع نقطششۀ أعششدادی 

ای بشا   های  مینی   یا با استفاده ا  أصا یر مشاهواره  پییای 

ششوند. در ایشن پشژ ه      قدرر أفکیک بهتشر انتخشاب مشی   

                                                 
1  . Fast Line-of-sight Atmospheric Analysis of Hypercubes 
2  . Normalized Difference Vegetation Index 
3  . Principal Component Analysis 
4  . Maximum Likelihood 

 Googleکنتشرل  نقطشۀ   500سنجی نتای  ا  بریا  صحت

Earth سشنجی بشا اسشتفاده ا      صورر گرفت. ضرای  صحت

  ر ش  Confusion matrix، دسششتور GIS 10.5 افششزار نششرم

 .شدمحاسبه  Equalized-standard-randomگیری  نیونه

بررسشی سشیر اجیشایی أاییشرار     بشرای   ،در گام بعشدی 

گیشری ا  آن در أعریشف    کاربری اراضی در گذششته   بهشره  

 Map comparisonافزار  نرم ا  ،های آأی کاربری حوضه ایگو

KIT 3   چگشونگی حاضشر  مطایعشۀ  در . استفاده ششده اسشت 

بشه ر ش   1396أشا   1379هشای   ی سشال بأاییرار بررسی 

Per category comparison method     یشا مقایسشه در هشر

در ایشن   .اسشت صورر پیکسل به پیکسشل   کالس کاربری به

نشوی     در هشر پیکسشل،   ر ش به ا ای هشر کشالس کشاربری   

آن کشالس در   نداششتن یشا  داششتن   جود  أاییرار در قای 

 شود.  مانی بررسی مید رۀ های سال ا ل   آخر  نقشه
 

-DYNA از اساتااده  باا  کاربری اراضی یساز هیشب اصول

CLUE 
به د  ماژ ل فضشایی أخصشیص   ییشر     Dyna-CLUE مدل

ماژ ل ییر فضشایی، مسشاحت   . شود فضایی أقاضا أقسیم می

 انوای کاربری اراضی را در سطح کل محاسشبه  ۀهیأاییرار 

  در ماژ ل فضایی این أقاضاها به أاییرار کاربری  کند می

نتشای     اقشع  درششود.   أرجیشه مشی   های مکشانی  موقعیتدر 

شده أوسط هر کاربری را در  پوشیدهماژ ل أقاضا، مساحت 

 ر دی مسشتقیم   منشوان  بشه    کند می مقیاس ساۀنه أعیین

های  دهد. در ماژ ل أقاضا گزینه أحویل ماژ ل أخصیص می

 ۀپیییشد هشای   هشا أشا مشدل    ر نشد  ۀسادیابی  مختلف ا  بر ن

ی به ماهیشت  بوده   أنظیم آنها بستگ یبررس  قابلاقتصادی 

 ۀدر منطقشش داده رخأششرین نششوی أاییششرار کششاربری     مهششم

هشای   یشل أحل دارد. ششده   فیش أعرهشای     سناریو شده مطایعه

http://earthexplorer.usgs.gov/
https://en.wikipedia.org/wiki/Normalized_difference_vegetation_index#:~:text=The%20normalized%20difference%20vegetation%20index,observed%20contains%20live%20green%20vegetation.
https://en.wikipedia.org/wiki/Normalized_difference_vegetation_index#:~:text=The%20normalized%20difference%20vegetation%20index,observed%20contains%20live%20green%20vegetation.
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بشین أاییشرار    ۀرابطش آماری   قوامشد دسشتوری أرکیش       

کاربری   ملل ایجاد أاییر ا  بریشا رگرسشیون یجسشتیک    

 .[16] شود ار یابی می

 مدل یها یورود

مبنشای کشاربری    ۀنقشش  Dyna-CLUE مشدل  اجشرای  منظور به

مشاأری   ، هشا  تیمحشد د ، موامل محشرک ، اراضی در سال پایه

أقاضشای  مشین    ،اۀستیسشیته ضشرای   ، أبدیل کاربری اراضشی 

  فایل نتای  رگرسیون بین موامل محشرک    قشوی    )سناریوها(

 ،حاضشر  ۀمطایعش . در اسشت مورد نیا  ی کاربری اراضی ها کالس

..( . شششده  حفاظششتمنششابا )منشابا دارای محششد دیت أاییششر  

 د ششد. نها در ادامه أشریح خواه   سایر  ر دی اند أعریف نشده

بشه منشوان سشال     1379کاربری اراضی مربو  بشه سشال    ۀنقش

موامشل   شر ی بررسی أاییرار بشه مشدل معرفشی ششده اسشت.     

 کشه در اسشتقرار   هسشتند هشایی   متایرمحرک در  اقع مجیومه 

نقش    در یک مکشان مششخص   های کاربری اراضی انوای کالس

ایجاد یک نشوی  ر برر ؤم) مجیومه موامل محرک .[8   7] دارند

ششامل أشراکم   حاضشر   ۀمطایعش در  شده استفاده کاربری خاص(

شناسشی، ششی ، جهشت،      مشین متوسط جیعیت، نوی خشاک،  

اصلی، فاصله أا شهر   ر سشتا، فاصشله أشا     ۀجادارأفای، فاصله أا 

آبراهه   ر دخانه، فاصله أا چشاه، فاصشله أشا آبخشوان، متوسشط      

بشر اسشاس    کشه  بشوده  مدر دما   بارش   مقدار سشبزینگی  بلند

بشه    انتخشاب  [ 16   14، 8، 7]بنشدی مطایعشاأی نظیشر     جیع

اقلیدسشی بشه مشدل معرفشی      ۀصورر نقشه   یا أعریشف فاصشل  

 ۀنقشش با  ضوش فضایی مششابه   شده انتخابمتایرهای . اند شده

 ،در گشام بعشدی   ند.شدپردا ش  متر( 250) پایه کاربری اراضی

بششرای مششدل أعریششف  اۀستیسششیته ضششرای   أبششدیل مششاأری  

برابشر   A که بوده A * A ماأری  یکماأری  أبدیل، . شود می

 ۀمنطقشش در موجششود اراضششی کششاربری یهششا کششالس أعششداد بششا

 را هشا  یسا  هیشب پویایی  مانی ،ماأری  این. است شده مطایعه

 بشین  ییشرمیکن    میکشن  یهشا  لیأبشد  أوایی   کند می أعیین

 مجشا   أبشدیل  اگشر . دهد یم نشان اراضی را کاربری یها کالس

 در ؛ابشد ی یمش  اختصشاص  مربوبشه  سشلول  بشه  «1» مقدار باشد،

 شود یم استفادهصفر  مقدار ا  نباشد، مجا  أبدیل اگر که  یحای

 کاربر أوسط که هستند مقادیری اۀستیسیته ضرای . [8   7]

 هشر  مقا مشت  أا  اند شده  نییأع کاربری اراضی های کالس برای

ضشرای  مقیاسشی    ایشن . دنده نشان را ها لیأبد برابر در کالس

 دهنشدۀ  نششان ) 1 أا( آسان أبدیل دهندۀ نشان)صفر  ا  که بوده

 بشه  مقشادیر  هرچشه  ،گرید بیان  به. متایر هستند (سخت أبدیل

   اسشت  أشر  آسشان  اراضشی  کاربری أبدیل شوند، أر کینزدصفر 

 اسشت  أشر  سخت 1 به أر کینزد أبدیل کاربری اراضی در مقادیر

[1   9]. 

 تقاضای زمین )سناریوها(

ششده   أعریشف فایل أقاضا در  اقع سناریوهای أاییرار کیی 

هشای کشاربری    کالسأخصیص مکانی  به منظور ،برای مدل

در راسششتای حاضششر سششناریوها  ۀمطایعششدر  ند.هسششتاراضششی 

 حوضشۀ آبخیشز  جشویی مصشرف آب در    هشای صشرف   سیاست

بینانشه،     در راستای سه حایت خشوش  [17] ار میه ۀدریاچ

بشار     سشا مان خوار ر ند گذشته مربو  به  ۀادامبینانه    بد

 براحی شده است.1FAO [18 ] ،کشا ر ی ملل متحد

 ۀآیند(: این سناریو MTSS2سناریوی به سیت پایداری )

 برای   دهد میپایدار مبتنی بر حکیرانی   نظارر را نیای  

هشای   سشاختن سیسشتم   ه منظشور بش نیشا    درک أاییرار مورد

ششده اسشت. در ایشن      پایدار مواد یذایی   کشا ر ی براحشی 

أشوجهی بشرای افشزای      درخشور  هشای   گشذاری  سناریو سرمایه

های  یذایی   کشا ر ی   سایر بخ محیطی،  ری  یستپایدا

یی اکشار که منجر به افشزای    شدههای  سیستم  اقتصاد انجام

در استفاده ا  منابع ببیعی   کاه  ألفار پش  ا  برداششت   

سشطح اراضشی    1419در این سناریو در سال  .[18] شود یم

  کاه  سطوش کشت  رسد میهکتار  25512کشت آبی به 

ر أاییر ا  اراضی کشت آبی به کشت دیم صشورر  آبی ا  مسی

 .  )در شرایط فعلی بعید است( پذیرد می

3ششده )  بندی سناریوهای جوامع ببقه
MSSS  در ایشن :)

ناپایدار مبتنی بشر مشدم حکیرانشی   نظشارر      ۀآیندسناریو 

گششذاری بششرای افششزای  پایششداری   گرفتششه   سششرمایه شششکل

یشا بسشیار    های یذایی   کشا ر ی صشورر نگرفتشه   سیستم

ناپایشداری ایجادششده،    ۀدرنتیجش  ،محد د اسشت. هیینشین  

  مقشدار آن   ششود  مشی استفاده ا  منابع ببیعی ناکارآمشدأر  

در این سناریو سشطح اراضشی کششت     .[18] ابدی کاه  می

   رسششیدهکتششار خواهششد  51500بششه  1419آبششی در سششال 

افزای  سطوش کشت آبی ا  بریا مسیر أاییرار کشاربری  

  صورر خواهد گرفت. کشت دیم به آبی ا  اراضی

: 4(MBAUر نششد أاییششرار گذشششته ) ۀادامششسششناریوی 

                                                 
1  . The Food & Agriculture Organization 
2  . Modified Towards Sustainability Scenario 
3. Modified Stratified Societies Scenario 
4. Modified Business as Usual” (MBAU) 
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 1419   1409هشای   أاییر سطوش کاربری اراضی در سشال 

(   1396-1384)آنهشا   ۀأاییرار گذششت  میزانمتناس  با 

بینششی سششطوش  بششد ن امیششال مششداخالر مششدیریتی   پششی 

در  خواهد بود.جیعیت   پیشرفت ملوم کشا ر ی در آینده 

، بشه  1419این سناریو سطح اراضشی کششت آبشی در سشال     

افزای  سشطوش کششت    .هکتار خواهد رسید 76850حد د 

آبی بر مبنای ایگوی أاییرار أاریخی صورر خواهد گرفت 

  ایگشوی   ردندا)هیچ محد دیتی برای استفاده ا  آب  جود 

 . شود.( صورر أاریخی حفظ می کشت به

 یهاا  کاال  مکانی بین عوامل محرک و بررسی ارتباطات 

 کاربری اراضی

کشاربری اراضشی    ۀنقشش  یها کالسابتدا بین در این مرحله 

در أاییششر کششاربری  محششرک  موامششل  (1379سششال پایششه )

  در صورر مناس   شده امیالرگرسیون یجستیک  ،اراضی

، ضرای  رگرسیون أوییشدی بشه مشدل معرفشی     نتیجهبودن 

 بشا  أشوان  یمش  را ایشن بخش    نتای . [16   8، 7، 1] شود یم

ROC منحنششی» ر ش ا  اسششتفاده
 میلکششرد ۀمشخصشش) «1

نیوداری ا  بخ  م بت  ROCمنحنی . کرد ار یابی( نسبی

یعنی بخ  م بت نادرست  yکه در برابر محور  بوده درست

 ROCشده اسشت. مسشاحت  یرمنحنشی مقشدار       آن أرسیم

ا  نشیم   ROCدقشت أشخیصشی اسشت. مقشدار      ۀدهنشد  نشان

یک مدل کامالب أصادفی(  دهندۀ نشان( در خط مورب )5/0)

. [19]کنشد   یک مدل کامل( أاییر مشی  دهندۀ نشانأا یک )

أناس  خوب    ۀدهند نشان ROC برای 7/0 ی  ا بمقادیر 

أناس   ۀدهند نشانبرای آن  9/0ا  تر یشبمنطقی   مقادیر 

 محرک مواملا انجام این ر ش آماری . ب[20] مایی هستند

  در أعیین ایگوهای مکانی  شدهبیشترین أیریر شناسایی  با

 .[16   1]د نر  میآأی کاربری اراضی به کار 

 Dyna-CLUEدر مدل  تخصیص روش

 کشاربری  کشالس  هشر  بشرای  مکشانی  یها تیا یو که  یهنگام

 اختصششاص بششرای  یششر مراحششل ،دشششو مششی محاسششبه اراضششی

 :شوند یم در نظر گرفته اراضی مناس  کاربری أاییرار

 أاییشر  به مجا  که یا شبکه یها سلول ۀکلی أعیین .1

 منابا که بخشی ا  ییها سلول یاست نا  به هستند

 .هستند شده حفاظت

                                                 
1. Receiver Operating Characteristics 

 سشلول  هشر  بشرای  TPROBi,u کل احتیال ۀمحاسب .2

 کشاربری  یهشا  کشالس  ا  یشک  هشر  برای  ( i) شبکه

محاسششبه  1 ۀرابطششکششه بششا اسششتفاده ا   ،(u) اراضششی

 :[9] شود می

(1)  , ,    i u i u u uTPROB P ELAS ITER 

 کشالس  برای( i) مکان بودن مناس  𝑃𝑖,𝑢در این معادیه

: ELASu؛ «یوجیشت » مشدل  اسشاس  بشر ( u) اراضی کاربری

: ITERu  ( u) کششاربری اراضششی بششرای أبششدیل اۀستیسششیته

  .است أکرار پارامتر

 ترینیشششب بششا اراضششی کششاربری کششالس اختصششاص بششا .3

 أخصیص ،شده گرفته نظر در سلول برای کل احتیال

انجشام   اراضشی  کشاربری  یهشا  کشالس  ۀکلی برای ا ییه

 أاییشر کشاربری   سشب   أخصیص فرایند این. شود یم

خواهشد ششد.    ششبکه  یهشا  سشلول  ا  مشخصی أعداد

 کشاربری  برای هر افتهی اختصاص مساحت کل ،س، 

 در شده ارا ه اراضی کاربری ا ین مورد منابا با  مین

أخصشیص   کشه   یهنگشام . شود یم مقایسه أقاضا فایل

 موردأوسط مدل با مساحت أقاضای  شده ینیب  یپ

 ششۀ نقبرای هر کالس کاربری اراضی برابر باشد،  ا ین

نصش    ۀپوشش   در  ششده  دیأوی نظر مورد سال نهایی

   2 مراحشل  نباشند، برابر اگر ؛  شود یم ذخیره مدل

 یابد، أکشرار  أخصیص یدرست به  مانی که أقاضا أا 3

 بعشدی  گام  مشانی  أا یسا  مدل آن ا   پ . شوند یم

 .ابدی یم ادامه ،ساۀنه یسا  هیشب

   واسنجی

 بشا  مشدل  اجرایبار  چندین با Dyna-CLUE مدل  اسنجی

 (کاربر أوسط افتهی اختصاص) مختلف یپارامترهاا   استفاده

 خودکشار  بور به مدل أوسط  اسنجی فرایند. شود یمانجام 

 متکی کاربر ۀأجرب   دان  قضا ر، به بیشتر   نشده  انجام

ضششرای  گششام  بششه گششامأاییششر حاضششر ا   ۀمطایعششدر  .اسششت

مختلف اجرای  65 ا ییه دراۀستیسیته   ماأری  أبدیالر 

أششا در نهایششت بیشششترین شششباهت بششه ؛ دشششاسششتفاده  مششدل

 .دششو حاصشل   1384مشاهداأی مربو  به سشال   یها نقشه

میلکرد مدل بشا اسشتفاده ا     موجود   یها نقشهشباهت به 

. بعشد ا   ششد ار یشابی   بصری   آمشاری امتبارسنجی  یها فن

أاییرار پارامترهای اۀستیسیته   ضرای  أبدیل، در نهایت 

این مقادیر بر اساس بهتشرین اجشرای مشدل کشه بیششترین      
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. بشه ایشن   ششدند  مینشی را داششته نهشایی     ۀبه نقش نزدیکی

   9/0   صشفر ، 9/0، 1 ضرای  اۀستیسشیته معشادل   ،أرأی 

   7] انشد  أعریشف ششده   2 جد لماأری  أبدیالر به شرش 

8]. 

 اعتبارسنجی

امتبارسنجی بر اساس ار یابی بصری   چششیی هیخشوانی   

 ۀنقشش ا  مدل(   یک  دشدهیأوی) شده یسا  هیشب ۀنقشبین 

بررسشی  .  اقعی( در هیان سال اسشتوار اسشت   ۀنقشمرجع )

بشین أصشا یر    یها شباهتأا  دهد میچشیی به کاربر اجا ه 

این ر ش در أشخیص دقیشا   ،حال  نیا بارا أشخیص دهد. 

 کشارایی چنشدانی نشدارد    هشا  نقششه اختالف بین هیخوانی   

ا  میلکشرد مشدل،    أر نانهیب  اقعبرای ار یابی  ،ابراین. بن[21]

نظیشر ضشرای     سنجی آمشاری  امتبار یها ر ش بهبهتر است 

 ۀمطایعش سشنجی در   امتبشار امتیاد کرد.  سنجی کاپا   صحت

 .است 1389حاضر مربو  به سال 

 ها یافته
 کاربری اراضیهای  نقشه

 حاضر ۀمطایعهای کاربری اراضی أوییدشده در  نقشه 2 شکل

 دهد. سنجی آنها را نشان می ضرای  صحت 3   جد ل

 های کاربری اراضی به یکدیگر انواع کال تبدیل امکان و یا عدم امکان ماتریس . 2 جدول

 شده ساختهمناطق  کشت آبی کشت دیم مرتع 
 1 0 0 0 شده ساختهمنابا 

 1 1 1 1 کشت آبی
 1 1 1 1 کشت دیم

 1 1 1 1 مرأع

 

 
 

 
 

 1396 و 1389، 1384، 1379های  های کاربری اراضی تولیدشده مربوط به سال نقشه. 2 شکل
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 حاضر ۀمطالعهای کاربری اراضی  سنجی نقشه ضرایب صحت. 3 جدول

 1396سال 1389سال  1384سال 1379سال  

کال  
 کاربری

U_Accuracy 
 

P_Accuracy 

 
U_Accuracy 

 
P_Accuracy 

 
U_Accuracy 

 
P_Accuracy 

 
U_Accuracy 

 
P_Accuracy 

 

منابا 
 شده ساخته

87/0 1 91/0 95/0 89/0 98/0 92/0 98/0 

 88/0 95/0 98/0 95/0 94/0 98/0 93/0 89/0 کشت آبی
 93/0 92/0 1 98/0 1 84/0 1 93/0 کشت دیم

 90/0 92/0 85/0 99/0 82/0 /96 8/0 1 مرأع
Kappa 86/0 89/0 93/0 9/0 

 

هشای أوییشدی بشا نقشا       نقششه  دهشد  نشان می 3جد ل 

 ، بششی3شششکل بششر اسششاس  مینششی هیخششوانی خششوبی دارد. 

سشطح  یشر کششت اراضشی آبشی       1396أا  1379های  سال

ا  مسشیر أاییشر    بیششتر داششته کشه    درخور أوجهیافزای  

اراضی مرأعی به کشت آبشی صشورر گرفتشه اسشت. سشطح      

 مانی أاییر چندانی نکرده  ۀد راین  بیاراضی کشت دیم 

شده  سال بر اساس بارندگی آن گسترده یا محد د   در هر

 ۀهای أشاریخی، در منطقش   بر اساس بررسی ،است. هیینین

اراضشی بشه یکشدیگر     انوای کشاربری  ۀهیأبدیل  شده مطایعه

-dynaمشدل  أبشدیل  که در أعریف ضرای  صورر پذیرفته 

CLUE درخشور   ۀنکتش . ششود  مشی  استفاده در مراحل بعدی

دیگششر، کششاه  چشششیگیر سششطح مرأعششی بششه نفششع   أیمششل 

 4بشر اسشاس جشد ل     .استهای کشا ر ی   شهری  کاربری

منشابا  آبی، دیشم     اراضی کشا ر ی، سطح اراضی مرأعی

، 23137 معششادل 1379سششال  در أرأیشش  بششه شششده سششاخته

 1396هکتشششار   در سشششال   3325   105606،  245831

بشوده   هکتار 4800   109162، 52468، 211468 معادل

 است.

 
: اراضی کشت 2: اراضی کشت آبی، 1، شده ساختهمناطق : 0) 1396تا  1379های  سال طیهای کاربری اراضی  مقدار تغییر کال . 3شکل 

 اراضی مرتعی(: 3دیم و 

  1396تا  1379های  شده مربوط به سال تولیدهای  های کاربری اراضی در نقشه مساحت )به هکتار( کال . 4 جدول

 1396 1389 1384 1379 کال  کاربری ردیف

 4800 4737 4650 3325 شده منابا ساخته 0

 52468 34981 42218 23137 اراضی کشت آبی 1

 109162 109900 89625 105606 اراضی کشت دیم 2

 211468 228280 241406 245831 اراضی مرأعی 3

 

 چگششونگیبششوده    KIT 3افششزار  خر جششی نششرم 4شششکل 

 را 1396أشا   1379 یهشا  سشال  یبش أاییرار کاربری اراضی 

رنش  سشبز بشه معنشای حضشور       4در ششکل   .دهشد  ینشان م

، رنش   1396   1379های مربوبه در هشر د  سشال    پیکسل

کرم به معنای مدم حضور در هر د  سال، رن  قرمز حضشور  

  رنش    1396کاربری سشال   ۀنقشهای قرمز فقط در  پیکسل

 1379های آبی فقشط در سشال    آبی به مفهوم حضور پیکسل

 بشی کشالس کشاربری کششت آ    دهشد  نشان مشی  4شکل . است

  به ایشن معناسشت    را داردهای قرمز  بیشترین أعداد پیکسل

بیشترین رشد  1396أا  1379های  سال بیکه این کاربری 
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است. بررسشی أاییشرار کشاربری     را داشته  گسترش فضایی 

أعشداد   اراضی در کالس دیم نیز بیان داشته که ایشن کشالس  

آبشی   هشای  با پیکسلآنها  اما مجا رر دارد، یاد پیکسل قرمز 

 است.بیانگر مفهوم أاییر مکان   مهاجرر فضایی این کالس 

نظر ایگشوی پشراکن  بشه سشیت      این کالس ا  ،دیگر  بیان  به

أشر بشه    هشای ششیایی   جنوب حوضه مهاجرر داشته   قسیت

یافته است. ا  دۀیل محتیل بشرای ایشن     کشت آبی اختصاص

 پیشرفت اد ار کشا ر ی بوده که امکشان کششت در   ،موضوی

های باۀأر را فراهم کرده است. أاییرار مکانی کشاربری   شی 

رقابت شدید بشر سشر مین در ایشن     بیانگرشده  منابا ساخته

ها هم أعدادی نقا  قرمز ششهری   بی این سال ؛استنواحی 

های قرمشز   شده   هم نواری ا  پیکسل  در سطح حوضه اضافه

ششهرها   ۀحاششی رششد   ۀدهنشد  نشانهای سبز  به د ر پیکسل

های آبی در کالس مرأعی ایل  مربو  به  بوده است. پیکسل

به  یشر کششت    شده بررسی ۀبی د ر که استاراضی ببیعی 

های قرمز کلونی در این  رفته است. حضور أعدادی ا  پیکسل

در هشای کششا ر ی    کاربری احتیاۀب به دییل رها کردن  مین

 .است ارها  گسترش شوره پی گسترش

 
  MCK، خروجی مدل 1396تا  1379های  سال طیهای کاربری اراضی  تغییرات کال  . چگونگی4شکل 
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-Dynaکاربری اراضای باا اساتااده از مادل      سازی یهشب

CLUE 
به ر ش  1384در سال  Dyna-CLUEمدل   اسنجیضری  

  بشه   84/0هشای متنشاظر(    پیکسل ۀهی ۀمقایس) 1صحت کلی

بشه دسشت آمشد.     93/0ار یابی معادل  ۀنقط 500ر ش کاپا با 

بشششه ر ش  1389سشششنجی مشششدل در سشششال  صشششحتنتشششای  

 .است 81/0   69/0أرأی  معادل  بهسنجی کلی   کاپا  صحت

آمشده ا    دسشت  بشه  ROCمقادیر  5جد ل بر اساس  ،هیینین

میلکشرد مناسش  مشدل   پارامترهشای      بیشانگر حاضشر   ۀمطایع

کننده است. ملت کیتر بودن این مشدد در کشاربری    بینی پی 

مرأع احتیاۀب به دییل ادیشام سشایر انشوای کشاربری اراضشی در      

نظشر آمشاری    ؛ این مدد هیینشان ا  استکالس کاربری مرأع 

 قبول است.  بینی قابل یک پی  ۀدهند نشان

 حاضر ۀمطالعدر  ROC ریمقاد. 5جدول 

 ROCمقدار  کال  کاربری

 922/0 شده ساختهمنابا 

 898/0 کشت آبی

 808/0 کشت دیم

 760/0 مرأع
 

کشاربری اراضشی مشدل     یسشا   هیششب  فراینشد پ  ا  اأیام 

سناریوی أاییر کشاربری اراضشی بشرای سشال      3أحت  یادشده

ا   یشک هرکشاربری اراضشی بشرای     یسا  هی. شبدشاجرا  1419

بشه  آنهشا   راریرأشی بور مجزا انجام   ا  این بریا   سناریوها به

نتای  اجرای مدل  7 ش5های  شکل . شد لیأحل   هیأجز أفکیک

در سشطح   جادششده یأحت سشناریوهای مختلشف   أاییشرار ا   

موجود در منطقه را به أفکیک سناریوی  یها یا  کاربر یکهر

بشر اسشاس مشدیریت    ا ل  ی. در سشناریو دهد ینشان م مربوبه

کسری ا  سطح اراضی کشت آبی به کششت دیشم    ،شده امیال

در مصششرف آب حوضششه  ،أرأیشش   ایششن  یافتششه   بششه  اختصششاص

جشز در   بشه ؛ احتیال  قوی این سشناریو  جویی خواهد شد صرفه

سناریوی د م در . یستپذیر ن امکان امیال مدیریت قویحایت 

  بشه قییشت    یافتهسطح اراضی کشت آبی هیینان گسترش 

م خواهد شد. سشناریوی سشوم بشر اسشاس     کاه  دییزارها أیا

. در سشناریوی ا ل  اسشت ر ند أاییشرار گذششته    ۀادامسناریو 

، کشت آبشی  81/47معادل  شده ساختهمنابا  ۀببقمساحت 

  اراضی مرأعی  43/1192، کشت دیم معادل 12/255معادل 

. این مقادیر در سناریوی استکیلومتر مربع  87/1993معادل 

 56/1992   56/932، 515، 12/49أرأیشششششش   بششششششهد م 

در سشناریوی سشوم مسشاحت     ،. هیینشین اسشت  لومترمربعیک

، کششت آبشی،   ششده  سشاخته منابا کاربری اراضی  یها کالس

 81/1056، 5/768، 37/59أرأی  معادل  بهکشت دیم   مرأع 

 .ندهست لومترمربعیک 56/1604  

 
 1رود بر اسا  سناریوی  سیمینه ۀحوضمربوط به  1419کاربری اراضی سال  ۀنقش. 5 شکل

                                                 
1.
 Overall Accuracy 



 1400، بهار 1، شمارۀ 8اکوهیدرولوژی، دورۀ  84

 
 2رود بر اسا  سناریوی  سیمینه ۀحوضمربوط به  1419کاربری اراضی سال  ۀنقش .6شکل 

 
 3رود بر اسا  سناریوی  سیمینه ۀحوضمربوط به  1419کاربری اراضی سال  ۀنقش. 7شکل 

 یریگ جهینت بحث و

أشاریخی کشاربری اراضشی در     هشای  أبشدیل  سشیر بندی  جیع

أشرین   أاییراأی بوده کشه ا  مهشم   بیانگر شده مطایعه ۀمنطق

 ،جیعیشت  . افزای استآنها گسترش اراضی کشا ر ی آبی 

ی هشا  اسشت یس   هشای کششا ر ی   نیشا  بشه فشرآ رده    افزای 

 دۀیشل محتیشل  ا  خودکفایی د یت در أوییدار کششا ر ی  

 بشی  ،کلشی  صشورر  بشه ند. هسشت برای گسترش این اراضشی  

 مدیریت با قانونی مرأبط ایزامار بییا در   اخیر یها سال

 ا  اقتصششادی یهششا محششرکرشششد جیعیششت     مششین،   آب

در گسترش اراضی کشت آبشی بشوده    مؤررموامل  ینأر مهم

أا  1379های  سال بیحاضر  ۀمطایعاست. بر اساس نتای  

حشد د   ر د سییینه ۀحوض، اراضی کشا ر ی آبی در 1396

 درصد رشد داشته است.  127

نکتشه کشه گسشترش اراضشی کششت آبشی ا         بررسی ایشن 

اهییشت   یک ا  انوای أبدیل کاربری شکل گرفته، مجرای کدام

کششه  اسششت حاضششر نشششان داده ۀمطایعششد. نتششای  دار یششادی 
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ا   بیششتر ر د  سشییینه  ۀحوضش گسترش اراضی کشا ر ی در 

. مسیر به  یر کشت رفتن مراأع حوضه صورر گرفتشه اسشت  

ی أاییشر در منطقشه  جشود    دۀیل  یادی برای این شکل اصل

دارد. رقابت شدید بشر سشر اراضشی کششا ر ی   ملشی بشودن       

مراأشع در حسشابداری   . استاراضی مرأعی ا  دۀیل احتیایی 

 ۀاسشتفاد آب در گر ه قابل مدیریت قرار داشته که به معنشای  

ایشن   بنابراین، است.حداقلی ا  منابع آب سطحی    یر مینی 

نوی أاییشر ا  کشالس مشدیریت ششده بشه قابشل مشدیریت در        

هششای دارای محششد دیت منششابع آبششی در کنششار سششایر   حوضششه

محیطی، به مفهوم ایجاد چای  اساسی در   یستهای  چای 

 .استمدیریت آأی منابع   مصارف حوضه 

أشا   1379ی هشا  سشال حاضر، بی  ۀمطایعبر اساس نتای   

 ۀحوضش ا  اراضی مرأعشی در   لومترمربعیک 343حد د   1396

درصد کشاه (     13أاییر کاربری داده )معادل  ر د نهیییس

گسترش فیزیکی )بد ن مدیریت( بیششتر   شود یمی نیب  یپ

اراضشی کششا ر ی   شششهری در آینشده نیششز، ا  محشل مراأششع     

بررسی سشیر أشاریخی أحشوۀر     ،در ادامه شود. نیأیمحوضه 

ن اراضی بشا أوجشه   سطح ای  دادسطح اراضی کشت دیم نشان 

بششه دانشش  بششومی، فنششا ری   ابششزار کشششا ر ی در دسششترس،  

کششت   بارنشدگی سشاۀنه أاییشر کشرده        پتانسیل  مین قابل

أاییر سشطح  یشر کششت     برایاست؛ اما نوسانار کلی آن نه 

هشای   أاییر آرای  فضایی   مهاجرر به بخ  به منظوربلکه 

. ا  سشایر دۀیشل احتیشایی ایشن     أر حوضه بشوده اسشت   جنوبی

أشر ششدن دمشای     أوان به أاییرار اقلییی   گرم میمهاجرر، 

. در ششرایط بحشران کیبشود منشابع آبشی        دکشر حوضه اشاره 

هشای بهینشه    افزای  جیعیت، گسترش اراضی دیم ا  راهکشار 

 .استأویید محصول در کنار حفظ منابع آبی حوضه  برای

راضی شهری کیتر ا  سطح کل ا شده مطایعهۀ در حوض 

یششک درصششد حوضششه بششوده   بششه دییششل قرارگیششری در مششر  

أشوان ا    می فقطر د،  ر د    رینه آبخیز سییینههای  هضحو

به  بحث کرد. شده ساختهمنابا گسترش اقیاری شهرها   

اراضشی موجشود در خر جشی حوضشه بیششتر       ،صورر کلشی 

بشه   کشه احتیشاۀب   اسشت خوش أاییرار کاربری اراضی  دست

بشودن پر فیشل خشاک،     أشر  یکیتشر بشودن ششی ، ینش     ییلد

بشرای أاییشر   أر منابع آبشی   قابلیشت بیششتر     مدیریت آسان

. نتشای  بخش  کشاربری اراضشی ا  أحقیشا      استکاربری آن 

( مطابقشت  2020) شیرمحیدی   هیکاران مطایعۀحاضر با 

 .[13] دارد

 آینشده  محتیشل  رخشدادهای  ا  نسشبی  برآ رد منظور به

بششا  هششا یسششا  هیشششب اراضششی، کششاربری أاییششرار بششا مششرأبط

این أحشوۀر بشرای    ۀرمزگشایی ا  أاییرار أاریخی   أرجی

کشاربری اراضشی   سه سناریوی  قای در  Dyna-CLUEمدل 

مشدل   أوانشایی  بیشانگر ی سشا   مدل است. نتای شده   بررسی

Dyna-CLUE    ی ایگوهشای کشاربری   نش یب  یپش در أحلیل

    اسششنجیی بششوده   ضششرای  ا حوضششهاراضششی در سششطح 

أرأیشش   بششه 1389   1384ی هششا سششالامتبارسششنجی آن در 

ی پژ هششگران  نیز در مطایعشار  أر  یپ .است 69/0   84/0

   هیکشاران  پیشا ا (، 2002) انگلسشین  (،2001) سوبرنظیر 

کشارایی ایشن مشدل     (2020)   هو (2018) أیز را ،(2016)

خر جششی . [24   23، 22، 14، 7] نشششان داده شششده اسششت

 یادششده ی وهایسشنار در قایش    های محتیشل حوضشه   آینده

هشای   ایگوی فضشایی کشالس   چین  مکانی   که دادهنشان 

کاربری اراضی منطقه أاییر  یادی نکرده اسشت. گسشترش   

صورر مجا رأی بوده که ایشن    های کاربری اراضی به کالس

 درخشور  یسشت   ششهری     ریزان محیط برنامهموضوی برای 

آأشی    های بررسی آرای  مکانی نقشه ،هیینین است.أوجه  

ی د م   وهایسشنار داده که گسترش اراضی کشت آبشی در  

بشه صشورر میشده در     Dyna-CLUEخر جشی مشدل    سوم

دشت میاند آب صورر گرفتشه اسشت. أعریشف رابطشه بشین      

هشای کشاربری اراضشی   موامشل پیششران در       حضور کشالس 

گسشترش را   شکل ، اینDyna-CLUEاستقرار آنها در مدل 

 سشب  کند. در منشابا دششتی موامشل محشرک      أوجیه می

   ششده  سشاخته منشابا  هشایی نظیشر    بیشتر کشاربری ۀ أوسع

کیتشر بشودن    درخشور أوجشه  شوند؛ ا  دۀیشل   کشت آبی می

های اصشلی، کیتشر بشودن     شی ، کیتر بودن فاصله ا  جاده

هشا   أیرکشز بیششتر     فاصله ا  منابع آب سشطحی   آبخشوان  

. در سشناریوی سشوم سشطح اراضشی مرأعشی      اسشت جیعیت 

مطابا با آهن  أاریخی خشود کشاه  سشطح چششیگیری     

خشاک،  کشاه  کیفیشت    سشب  داشته است؛ ایشن موضشوی   

ا   ی فصلی خواهد ششد. ها البیسافزای  میزان فرسای    

بور کامشل   سناریوهای مدل انتظار نداشته که  اقعیت را به

چندین مدم قطعیت متایرها هیۀ نشان دهند؛  یرا أرکی  

آ رد. با این حال، با أیکید بر  جود این مدم  را به هیراه می

هششا، مششدیریت جششامع بایششد بششه أششد ین قششوانین     قطعیششت

أا بتوان ابزارهشای مشؤرر   شود آ ر منجر  محد دکننده   ایزام

 مدیریت استفاده ا  اراضی را براحی کرد.بر 
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