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بررسی تغییرات کاربری اراضی دشت جیرفت در دورۀ حال و آینده
(با نگاهی بر تناسب کاربری اراضی کشاورزی)
 محسن عادلی ساردوئی؛ دانشجوی دکتری ،دانشکدۀ اقتصاد و توسعه ،دانشگاه تهران ،کرج ،ایران؛ عضو هیئت علمی دانشکدۀ
کشاورزی ،دانشگاه جیرفت ،کرمان ،ایران.
 علی اسدی*؛ استاد دانشکدۀ اقتصاد و توسعه ،دانشگاه تهران ،کرج ،ایران.
 خلیل کالنتری؛ استاد دانشکدۀ اقتصاد و توسعه ،دانشگاه تهران ،کرج ،ایران.
 علی اکبر براتی؛ استادیار دانشکدۀ اقتصاد و توسعه ،دانشگاه تهران ،کرج ،ایران.
 حسن خسروی؛ دانشیار دانشکدۀ منابع طبیعی ،دانشگاه تهران ،کرج ،ایران.
چکیده
برر سی روند تو سعۀ ک شت مح صوالت بر ا ساس نیاز آبی در کنار آ شکار سازی و پیشبینی تغییرات کاربری ارا ضی ت صویر رو شنی از
و ضعیت منابع آبی و تغییرات کاربری ارا ضی در اختیار برنامهریزان قرار میدهد تا آگاهانهتر بتوانند در را ستای حفظ منابع آب و خاک
برنامهریزی نمایند .از اینرو ،تحقیق حا ضر با دو هدف کلی صورت پذیرفت .هدف اول ،برر سی تغییرات کاربری ارا ضی در گذ شته و
پیشبینی آن در آینده با استفاده از مدلساز تغییر زمین ( )LCMو روش رگرسیون لجستیک بود .آشکارسازی تغییرات کاربری اراضی
با بهکارگیری تصاویر ماهواره  Landsatو سنجندههای ( TMتصویر سال ( +ETM ،)1369تصویر سال  )1382و ( OLIتصویر سال
 )1398انجام شد .هدف دوم مطالعه ،بررسی روند توسعۀ محصوالت ک شاورزی از منظر نیاز آبی در سه دهۀ گذشته بود که بر اساس
آمار و اطالعات سااازمان اداد کشاااورزی مورد بررس ای قرار گرفت .مدلسااازی نیروی انتقال براساااس روش رگرس ایون لجسااتیک و
متغیرهای مدل رقومی ارتفاع ( ،)DEMشیب ،ادت ،زمین شناسی ،فاصله از گسل ،فاصله از ااده ،فاصله از رودخانه ،فاصله از شدر،
شاااخ  NDVIانجام گرفت و ادت پیشبینی تغییرات کاربری اراضای در دورۀ آتی ،از زنجیرۀ مارکوف اسااتفاده گردید .همچنین با
استفاده از آمار و اطالعات سه دهۀ گذشته و اطالعات سند ملی آبیاری کشور ،روند تغییرات سطح زیر کشت محصوالت زراعی عمده
بر اساااس نیاز آبی در دشاات ایرفت مورد مطالعه قرار گرفت .نتایج تغییرات کاربری اراضاای حاکی از آن بود که بیشااترین افزایش
مساحت مربوط به اراضی کشاورزی با  444کیلومتر مربع و بیشترین کاهش مساحت مربوط به اراضی مرتعی ( 404کیلومترمربع) بوده
ا ست و تخریب ارا ضی مرتعی و بایر بی شتر در را ستای تبدیل این ارا ضی به ارا ضی ک شاورزی و ارا ضی م سکونی بوده ا ست .همچنین
نتایج حاصاال از پیشبینی کاربری آینده  1410با اسااتفاده از مدل  LCMنشااان داد که در دورۀ زمانی مورد مطالعه ()1369 -1410
مساحت اراضی مسکونی و کشاورزی به ترتیب  54/9و  667/69کیلومتر مربع افزایش خواهند یافت .نتایج حاکی از آن بود که در سه
دهۀ گذشته کشت محصوالت زراعی با نیاز آبی باال در دشت ایرفت توسعۀ بی شتری داشته است که با تواه به وضعیت بحرانی منابع
آب در دشت ایرفت میتواند اثرات منفی برای اکوسیستم این دشت داشته باشد.
کلید واژگان :تغییر کاربری اراضی ،توسعۀ کشت ،دشت ایرفت ،محصوالت زراعی ،نیاز آبی.

* نویسنده مسئول :شماره تماس982632206825 :

Email: aasadi@ut.ac.ir
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اثر مدمی بر محیط زیسااات اع مال مین ما ید ] .[27در

 .1مقدمه
با افزایش امعیت در کشورهای در حال توسعه تقاضا
برای زمین ،غذا ،مسااکن و اشااتغال افزایش یافته اساات و
بیشااک منابع طبیعی تجدید پذیر در سااراساار ادان به
عنوان عامل سازنده در تکامل ساختار اقتصادی و ااتماعی
کشاااور ها نقش ای فا کردها ند و اهم یت آن دا به عنوان
ساارمایههای طبیعی و سااتون توسااعۀ اقتصااادی در همه
کشااورها روشاان شااده اساات ] .[10در این میان زمین به
عنوان بساتری در راساتای بکارگیری ندادۀ کار و سارمایه
اهمیت داشااته و در برخی مناطق زمینهای کشاااورزی و
نداده های طبیعی از قبیل مراتع و انگل ها نقش کلیدی
در مسیر توسعه ایفا کردهاند و با عدم مدیریت صحیح این
منابع در فرایند تو سعه ،ر شد اقت صادی تددید ادی برای
منابع طبیعی بوده است ].[9
بر اساااس آمار فا و ساارانۀ زمین برای هر نفر در ادان
به  0/27هکتار کاهش پیدا کرده اساات و با تواه به روند
مواود پیشبینی شده که این مقدار به  0/2در افق 2050
کاهش یابد که این آمار در کشاااورهای در حال توساااعه
پایینتر اساات .طی همین دوره ساارانۀ مصاارف زمین در
سااال  2016در کشااورهای در حال توسااعه  0/47هکتار
بوده است که پیشبینی شده این مقدار به  0/15هکتار در
سال  2050کاهش یابد و این مقدار در ک شورهای تو سعه
یافته  0/47هکتار ا ست که باالتر از متو سط ادانی ا ست.
این روند در حال پی شرفت ا ست و تغییر کاربری ارا ضی و
سرانۀ زمین در ک شورهای در حال تو سعه در مقای سه با
متوسط ادانی نگران کنندهتر است ] .[39بدون شک این
کاهش سرانۀ زمین و تغییر کاربری اراضی در ایران هم رخ
داده است ،نگرانی از تغییرات کاربری اراضی بهدلیل اثرات
مخرب آن است .برخی محققان تأکید داشتند که تغییرات
کاربری ارا ضی از طریق افزایش سطح گازهای گلخانهای،
1

Malopolska

پژوهشی ،محققین به این نتیجه رسیدند که تغییر کاربری
ارا ضی منجر به تخریب و کاهش در تنوع زی ستی و سطح
بدرهوری میگردد و این تغییرات قادر اساااات منجر به
تخریب و کاهش کیفیت آب و خاک گردد ] .[34به منظور
مدیریت بدتر منابع ،آگاهی از وضااعیت کاربری اراضاای و
وضااعیت تغییر کاربری اراضاای یکی از پارامترهای کلیدی
اساات و مدلهای کاربری اراضاای ابزاری مفید در تجزیه و
تحلیل تغییر کاربری اراضااای و تصااامیمگیری آگاهانهتر
هسااات ند ] .[12مدل های برآورد تجربی مان ند مدل
رگرسیون لجستیک از فنون آماری برای مدلسازی ارتباط
بین تغییر کاربری زمین و نیرو های اثر گذار براساااااس
دادههای گذشااته اسااتفاده میکنند و این توانایی را دارند
که با ساادولت نساابی متغیرهای بیشااتری را وارد فرایند
مدل سازی کنند ] .[22رگر سیون لج ستیک در مطالعات
مختلفی استفاده شده است از امله در پژوهشی به پایش
و پیش بینی کاربری اراضی منطقۀ کوهمره سرخی استان
فارس در دورۀ  1391-1366با استفاده از روش رگرسیون
لجساااتیک در مدل  LCMپرداختند .نتایج مطالعۀ آندا
حاکی از افزایش سطح اراضی مرتعی و کشاورزی و کاهش
ساااطح اراضااای انگل بود ] .[7در تحقیقی به مقایساااۀ
الگوریتمهای رگرساایون لجسااتیک و شاابکۀ عصاابی
مصاانوعی در مدلسااازی تجربی پتانساایل انتقال تغییر
پو شش سرزمین سواحل ا ستان مازندران پرداخته شد و
نتایج حاصل از ضرایب کاپا نشان داد که اگرچه رگرسیون
لج ستیک دقت باالتری ن سبت به شبکۀ ع صبی م صنوعی
در مدلساااازی پتانسااایل انتقال دارد ،اما خطی کردن
متغیرها ،تأثیر زیادی در افزایش صاااحت مدل در منطقۀ
مورد مطالعه نداشته است ].[18
پژوهشااگران در منطقۀ مالوپولسااکا1کشااور لدسااتان با
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ا ستفاده از دادههای آماری ،تغییر و ضعیت کاربری ارا ضی

طبیعی ،محق قان را بر آن داشااا ته تا با ان جام م طال عات

کشاااااورزی در کالس های مختلف کیفی خاک را مورد

گ سترده با هدف رو شن ساختن نقش و اهمیت این منابع

مطالعه قرار دادند .آنها بیان دا شتند که  68در صد تغییر

برای تصمیمگیران در سطح کالن و کمک به تصمیمسازی

کاربری ارا ضی ک شاورزی به کاربری م سکونی ا ست ].[11

بدتر برای بدرهبرداری از محیط زیسااات تالش بیشاااتری

در مطالعهای روند کاربری اراضااای و عوامل مؤثر بر آن را

نمایند ].[21

در دشت سیالبی کیلومبره1در انوب شرقی کشور تانزانیا

بر اساس مرور منابع مشخ شد که مطالعات زیادی
در زمینه تغییرات کاربری اراضی در داخل و خارج کشور

داده شد .آنها نشان دادند بین سالهای  1990تا 2016

صورت پذیرفته است اما در هین یک از مطالعات الگوی
توسعه محصوالت کشاورزی از منظر نیاز آبی در سالهای
گذشته در کنار مطالعۀ تغییر کاربری اراضی صورت
نپذیرفته است و از این انبه اولین مطالعهای است که از
این منظر به موضوع تغییر کاربری اراضی پرداخته است .در
محدودۀ اغرافیایی مورد مطالعه [25] ،به بررسی تغییرات
کاربری اراضی طی سالهای  1987تا  2010با تصاویر
ماهوارهای لندست پرداختند و نشان دادند بیشترین
تغییرات مکانی در اراضی باغی و زراعی صورت گرفته و در
طی این  23سال  7/5درصد به وسعت اراضی مسکونی
افزوده شده است و همچنین  32/07درصد از وسعت اراضی
بایر کاسته شده است .تا کنون هین تحقیقی در منطقه بر
روی پیش بینی کاربری اراضی صورت نگرفته همچنین از
آخرین دادههای تحقیقات قبلی  10سال گذشته است ،لذا
در این مطالعه با رویکردی متفاوت به بررسی تغیییرات
کاربری اراضی پرداخته خواهد شد .هدفهای اصلی این
پژوهش را به سه دسته میتوان تقسیم کرد؛ اول:
آشکارسازی تغییرات کاربری اراضی طی سال  1989تا
 2020در انواع کاربری اراضی مواود در دشت ایرفت و
مطالعۀ آن در سطح دهستانها که گام مثبتی برای
دستیابی به وضعیت مواود و ارا ۀ تصویر روشن برای
تصمیمگیری در راستای مدیریت بدتر اراضی است .دوم:
پیشبینی روند تغییرات کاربری اراضی تا سال  1410بر
اساس مدلسازی رگرسیون لجستیک و زنجیرۀ مارکوف با
کمک مدل  LCMاست که انتظار میرود منجر به ارا ۀ

با اسااتفاده از الگوریتم انگل تصااادفی مورد بررساای قرار
اراضاای کشاااورزی و مرتع  11/3و  13/3افزایش یافته در
حالی که سطح اراضی دشت سیالبی از  4/6درصد در سال
 1990به  0/9درصااد در سااال  2016کاهش یافته اساات
] .[30پیشبینی کاربری ارا ضی با ا ستفاده از مدل LCM

تغییرات در اراضاای تاالب میقان در اسااتان مرکزی مورد
مطالعه قرار گرفت .نتایج حاکی از بیشاااترین کاهش در
اراضاای مرتعی و دریاچۀ نمک بود .آنها همچنین نشااان
دادند که کاربری تاالب ،معدن ،فاضالب و سازههای دست
بشاار به ترتیب  71 ،76 ،96و  42درصااد افزیش داشااته
اساات و در همین مدت اراضاای مرتعی و دریاچه نمک به
ترتیب  11/6و  7/4در صد کاهش و سعت دا شته اند ].[5
در پژوهشی با استفاده از مدل  Dyna-CLUEبه بررسی
تغییر کاربری راضااای در حوزۀ مرداا چای دریاچۀ ارومیه
پرداخته شااد .نتاین نشااان داد که به قیمت تخریب مراتع
طی دورۀ  1993تا  2015حدود  21درصااد به سااطح زیر
ک شت ارا ضی زراعی و باغی افزوده شده ا ست .همچنین
آن ها بیان کردند به منظور دساااتیابی به مدیریت پایدار
منابع آب ،کاربری اراضااای نقش کلیدی ایفای میکند و
منجر به تفاوت در کاربری های آینده اراضااای در مناطق
خشک و نیمه خشک میگردد ].[35
طی سالهای گذ شته ،با افزایش چ شمگیر م شکالت
نا شی از تخریب محیط زی ست و بردا شت بیرویه از منابع
1
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مدلی شود که برای تصمیمسازی مدیران و تصمیمگیران
در سطح منطقه مورد استفاده قرار گیرد .سوم :فعالیت
کشاورزی سدم به سزایی در اقتصاد ساکنین در دشت
ایرفت دارد و تولیدات این منطقه در امنیت غذایی کشور
نیز حا ز اهمیت است [ .]1متأسفانه طی سالیان گذشته با
کاهش در کمیت و کیفیت منابع آبی ،مسئلۀ آب را به یک
موضوع کلیدی در این دشت تبدیل شده است ] 15و [32

منطقۀ مورد مطالعه  172/7میلیمتر است .حداقل ارتفاع
و حداکثر ارتفاع در منطقه به ترتیب  497و  1326متر از
سطح دریا است .دشت ایرفت دارای شش کاربری اراضی
شامل اراضی کشاورزی ،اراضی بایر ،اراضی سنگالخی،
مرتع ،رودخانه و اراضی مسکونی است .شکل ( )1موقعیت
منطقۀ مورد مطالعه در ایران و استان کرمان را نشان
میدهد .همچنین دارای سه اقلیم متفاوت اغرافیای سرد

از این رو در این مطالعه روند توسعۀ الگوی کشت محصوالت
عمدۀ زراعی طی سه دهه مورد بررسی قرار گرفته است تا
با آگاهی از روند مواود بتوان به تصویر بدتر از مسا ل آب
و خاک این دشت دست یافت.

کوهستانی منطقۀ ساردو یه ،معتدل کوهستانی منطقۀ
دلفارد و ابال بارز و گرم مرطوب نواحی دشت ایرفت
است .پرباران ترین ماه در دشت ایرفت بدمن ماه با
اختصاص حدود  24درصد از بارندگی ساالنه به خود و کم
بارش ترین ماه شدریور میباشد که  1/3درصد از کل بارش
ساالنه را دارا میباشند .دمای متوسط ساالنه از کمتر از 2
دراۀ سانتیگراد حوضه (ارتفاعات شرق ایرفت) تا بیش
از  26دراۀ سانتیگراد در قسمتهای انوبی در نوسان
میباشد .سردترین ماه سال در ایستگاههای مورد مطالعه
عموماً دیماه با دامنۀ نوسانات از  -1/4تا 15/2دراۀ سانتی
گراد و گرمترین ماه سال در اکثر ایستگاهها تیرماه با دامنۀ
نوسانات از  17/6تا  37/1دراۀ سانتیگراد میباشد [،1
.]15

 .2روششناسی
 .1.2معرفی منطقه مورد مطالعه
دشت ایرفت با مساحت  2239 /2کیلومتر مربع در
انوب شرق ایران در استان کرمان واقع شده است .منطقۀ
مورد مطالعه در عرض اغرافیایی ´ 28° 10تا ´28° 55
دراۀ شمالی و طول اغرافیایی ´ 58° 10تا ´57° 25
دراۀ شرقی قرار گرفته است .متوسط بارش ساالنه در

شکل  .1موقعیت منطقۀ مورد مطالعه
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 .2.2روش تحقیق

 .3 .2. 2مدل (Land Change Modeler) LCM

 .1.2.2تهیۀ نقشۀ کاربری اراضی

مدلساز تغییر سرزمین یا ( LCMقابل دسترس در

برای تدیۀ نقشههای کاربری اراضی منطقۀ مورد مطالعه

نرمافزار  IDRISIو به صورت اکستنشن در ArcGIS

از تصاویر ماهوارهای  Landsatبه ترتیب سنجندههای

ابزاری برای ارزیابی و طراحی تغییر پوشش زمین است و

 1383 ،1369( OLI ،ETM+ ،TMو  )1398و از روش

کاربری اراضی یا پوشش زمین را تجزیه و تحلیل میکند

طبقهبندی نظارت شده حداکثر احتمال برای تدیۀ نقشه -

] .[14 ،13این مدل قادر به ایجاد سناریوهای تغییر اراضی

های پوشش اراضی استفاده شد ] .[14علت انتخاب روش

با ادغام عاملهای زیستی ،فیزیکی و ااتماعی  -اقتصادی

حداکثر احتمال دقت باالی این روش در طبقهبندی تصاویر

است که در تغییر کاربری اراضی تأثیر گذارند.

ماهواره ای در پژوهشهای متعدد از امله ] [6میباشد.

مراحل مدلسازی در چدار مرحله بررسی تغییرات،

شش کالس کاربری اراضی کشاورزی ،اراضی بایر ،اراضی

انتخاب متغیرهای مستقل ،مدلسازی پتانسیل انتقال،

سنگالخی ،اراضی مرتعی ،رودخانه و اراضی مسکونی در

پیشبینی کاربری اراضی و ارزیابی صحت مدلسازی

منطقه مشخ

شد .همچنین دلیل انتخاب این سالها هم

صورت گرفته است.

این بود که مدل  LCMبرای پیشبینی کاربری اراضی نیاز
به سه نقشۀ کاربری اراضی دارد و از سویی دیگر سعی شد

.4.2. 2آشکار سازی تغییرات

تا سال ابتدایی قبل از احداث سد ایرفت باشد و سال انتدا

آشکارسازی دقیق و به موقع تغییرات کاربری اراضی،

هم آخرین سال پژوهش است و سال  1383هم تقریباً به

پایهای برای فدم بدتر روابط و تعامالت انسان و پدیدههای

عنوان سال میانی شده است.

طبیعی برای مدیریت و استفاده بدتر از منابع را فراهم
میآورد .یکی از روشهای آشکارسازی پس از طبقهبندی،

 .2. 2.2بررسی صحت طبقهبندی

ادولبندی افقی است .این تغییرات که بین دو سال اتفاق

برای ارزیابی صحت طبقهبندی تصاویر در سالهای

میافتد ،شناسایی میشوند و به عنوان یک زیر مدل در نظر

 1383 ،1369و  ،1398ابتدا نقاط کنترل زمینی با استفاده

گرفته میشوند .زیر مدلها شامل یک یا گروهی از تبدیل

از  Google Earthو برداشت میدانی ( 210نقطه) به دست

کاربریها است که محرکهای اصلی محسوب میشوند.

آمد و سپس این نقاط واقعیت زمینی با تصویر طبقهبندی

برای مدلسازی پتانسیل تبدیل هر کاربری در مدل LCM

شده مقایسه شدند و ضریب کاپا برای هر طبقه و کاپای

قبل از هر کاری باید زیر مدلها مشخ

شود .برای انتخاب

کلی محاسبه شد هر قدر ضریب کاپا به یک نزدیکتر

زیر مدلهایی با بیشترین صحت ،الزم است که مدل با چند

نشاندهندۀ صحت باالی طبقهبندی است [ .]16 ،6ارزیابی

سناریو مختلف اارا شود ] .[18در ندایت برای مدلسازی

صحت نقشههای طبقهبندی شدۀ سالهای ،1383 ،1369

 5زیر مدل (اراضی بایر به کشاورزی ،کشاورزی به بایر،

 1398با استفاده از تفسیر بصری و نقاط کنترل زمینی که

مرتع به مسکونی ،مرتع به بایر و مرتع به کشاورزی) و 3

در طول زمان تغییر نکردند ،محاسبه شد ].[37

سناریو انتخاب میگردد .سناریو  2 ،1و  3به ترتیب طی
دورۀ  1369تا  1383 ،1383تا  1398و  1369تا 1398
مورد بررسی قرار میگیرد.

898

مرتع و آبخیزداری ،مجله منابع طبیعی ایران ،دوره  ،73شماره  ،4زمستان 1399

 .5.2. 2انتخاب متغیرهای مستقل

و کمتر از  0/5ارزش صفر (عدم تغییر) میدهد و نقشۀ

در این تحقیق  9متغیر مدل رقومی ارتفاع (،)DEM

بولین تخریب را تولید میکند .رگرسیون لجستیک با این

شیب ،ادت ،زمین شناسی ،فاصله از گسل ،فاصله از ااده،

فرض به کار میرود که احتمال یک بودن متغیر وابسته از

 NDVIمورد

منحنی لگاریتمی پیروی میکند و مقدار آن توسط رابطۀ

فاصله از رودخانه ،فاصله از شدر ،شاخ

( )1تخمین زده میشود:

استفاده قرار گرفتند.
متغیرهای استفاده شده در تحقیق حاضر در اغلب
مطالعات مدلسازی تغییرات کاربری اراضی استفاده می -

معادله1

)) P(Y  1CX )  exp(nBX ) / 1  exp(nB( X

شوند .به عنوان مثال ،نزدیکی به ااده ،شدر و حاشیهی
انگل /غیر انگل در انوب کامرون متغیرهای مدمی در

 :Pاحتمال یک بودن متغیر وابسته :X ،متغیر مستقل:B ،

مدلسازی تغییرات انگل گزارش شدند ] .[26ارتفاع و

پارامترهای برآورد شده :Y ،متغیر وابسته.

نزدیکی به ااده نیز عوامل مدمی در تغییرات انگل در

با تغییر در رابطۀ  ،1رابطۀ  2به دست میآید:

زمینهای کم ارتفاع سوماترا تشخی

داده شدند ] 5و

 .[23شکل ( )2نقشۀ متغیرهای مورد استفاده در مدل
 LCMرا نشان میدهد.

معادله2

P
)  b 0  b1 x 1  b 2 x 2  ...  b k x k  error
1 P

( Log e

این تغییر لگاریتمی باعث شد احتمال پیشبینی شده در

 .6.2.2مدلسازی پتانسیل انتقال

بعد از انتخاب زیر مدلها و طبق متغیرهای مستقل
انتخاب شده ،مدلسازی پتانسیل تبدیل هر کاربری با روش
رگرسیون لجستیک انجام شد .به این مفدوم که هر پیکسل
از تصویر برای تغییر از یک کاربری به نوع دیگر چقدر
پتانسیل دارد ] .[18در این مرحله از مدلسازی ،نیروی
انتقال از یک کاربری (مثل مرتع) به کاربری دیگر (نظیر
کشاورزی) با تواه به متغیرهای توضیحی(1مثل شیب،
نزدیکی به ااده) ،صورت گرفته است .خروای این قسمت،
نقشۀ پتانسیل برای هر تغییر (مثالً از کاربری مرتع به
اراضی زراعی) بود.
رگرسیون لجستیک از روش برآورد حداکثر احتمال
برای پیدا کردن بدترین مجموعه پارامترهایی که مدل را
بدتر برازش میکنند ،استفاده میکند .خروای مدل،
ضریبهایی بین صفر و یک خواهد داشت که از طریق
تئوری فازی به احتماالت بیشتر از  0/5ارزش یک (تغییر)
1

Explanatory Variables

دامنۀ صفر تا یک پیوسته باشد وخروای مدل به صورت
یک نقشۀ پیشبینی مکانی احتمال تخریب ارا ه شد و
ارزیابی مدل رگرسیون برازش یافته با محاسبۀ شاخ
 Chi square ،ROCو  Pseudo R2انجام شد ].[14
آزمون  :Chi squareتستی معتبر و معمولی برای
رگرسیون لجستیک است .چنانچه این آماره در سطح 95
درصد معنیدار باشد ( ،):Chi2 >14.1فرضیۀ صفر ()H0
2

2

رد میشود :Pseudo_R .مفدوم  Rدر رگرسیون
لجستیک با موارد مشابه متفاوت است .در شکل عادی در
رگرسیون غیر لجستیکی میزان ضریب تبیین  R2تغییر
پذیری کلی متغیرها در مدل را نشان میدهد .در حالیکه
در رگرسیون لجستیک به دلیل سر و کار داشتن با
دادههایی که ماهیتاً دارای همبستگی مکانی هستند ،اندازۀ
نمونه مشخ

نیست ،بنابراین از واژۀ شبه برای  Rاستفاده

میشود .در هر حال استفاده از این معیار در مدل رگرسیون
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لجستیک برای بررسی صحت مدل توسط ] [19تأیید شده

محصوالت زراعی عمده که در دشت ایرفت توسط

است .طبق مطالعات این پژوهشگران میزان قابل قبول

کشاورزان کشت شدهاند مورد مطالعه قرار گرفت .همچنین

 Pseudo_R2برای تأیید صحت مدل در محدودۀ 0/2-0/4

با استفاده از اطالعات سند ملی آبیاری کشور که به نرم

است :ROC .این آماره ،آمارهای مناسب برای ارزیابی اعتبار

افزار  NETWATشناخته شده است و به طور گستردهای

مدل است و میتوان ازآن برای مقایسۀ تصویر مدلسازی

توسط کارشناسان بخش کشاورزی و منابع آب مورد

شده با نقشۀ واقعی استفاده کرد .ارزش  1نشان دهندۀ

استفاده قرار میگیرد نیاز آبی گیاهان مورد مطالعه قرار

توافق مکانی کامل و ارزش  0/5نشان دهندۀ توافق کم مدل

گرفت [.]8

با واقعیت است ].[19

 .3نتایج

 .7 .2. 2پیشبینی کاربری اراضی

خروایهای مرحلۀ مدلسازی پتانسیل انتقال به
عنوان ورودیهای مرحلۀ پیشبینی تغییرات بهکار میروند.
مقدار تغییرات هر انتقال با استفاده از زنجیرۀ مارکوف
پیشبینی میشود و نقشۀ تغییرات کاربری اراضی در مدل
 LCMتدیه شد.
 .8 .2.2مطالعۀ نیاز آبی و روند توسعۀ محصوالت زراعی
عمده بر اساس نیاز آبی در دشت جیرفت

سطح زیر کشت محصوالت طی سه دهۀ گذشته از سال
 1369تا  1397با استفاده از آمار و اطالعات سازمان اداد
کشاورزی انوب کرمان استخراج شد .در این مطالعه

 .1.3ارزیابی صحت نقشههای کاربری اراضی
در ادول ( ) 1مقادیر ضریب کاپا و صحت کلی نقشه -
های کاربری اراضی تولیدشده با استفاده از تصاویر ماهواره -
ای مربوط به سالهای موردمطالعه ارا هشده است .هر چه
ضریب کاپا به  1نزدیکتر باشد ،نشاندهندۀ توافق بیشتر
نقشه تولید شده به مقادیر واقعی میباشد .در تمامی سالها
ضریب کاپا نزدیک به یک بوده که نشان دهندۀ قابل قبول
بودن مدل است .همچنین صحت کلی ،بین صفر تا 100
است و هر چه این عدد به  100نزدیکتر باشد نشاندهندۀ
دقت بیشتر نقشۀ تولید شده خواهد بود .نتایج ادول ()1
نشان دهندۀ صحت باالی نقشههای تولید شده است.

جدول  .1ارزیابی صحت نقشههای تولید شده با استفاده از آمارۀ کاپا
سال

ضریب کاپا

صحت کلی

1369

0/85

%89/3

1383

0/79

%84/6

1398

0/87

%93/94

شکل ( )2نقشۀ متغیرهایی را که در مدل  LCMمورد
استفاده قرار گرفتهاند را نشان میدهد .علت انتخاب این
متغیرها نیز تأثیرگذاری این پارامترها در پیشبینی نقشۀ

کاربری اراضی است و همچنین بر اساس پیشینۀ مطالعاتی
است که در این زمینه انجام شده است [.]6
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شکل  .2نقشۀ متغیرهای مورد استفاده در مدل LCM

 .2.3نقشه کاربری اراضی
با استفاده از تصاویر ماهوارهای لندست  5سنجندۀ
 ،)1369(TMلندست  7سنجندۀ  )1383( ETM+و

لندست  8سنجندۀ  )1398( OLIو در سالهای ،1369
 1383و  1398به دست آمد که در ادامه در شکل ()3
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نشان داده شد .توسعۀ سطح اراضی با کاربری کشاورزی و
مسکونی طی دورههای مورد مطالعه به وضوح مشخ
است همچنین از خروای شکل ( )3میتوان بیان کرد که

از سطح اراضی و مرتعی طی سه دهۀ گذشته در اراضی
دشت ایرفت کاسته شده است.

شکل  .3نقشۀ کاربری اراضی در سه دورۀ زمانی مورد مطالعه در دشت جیرفت

به نتایج ادول ( )2شاخ

 .3.3بررسی متغیرهای مستقل
همچنین ادول ( )2ضریب همبستگی کرامر بین
متغیرها و طبقات کاربری اراضی را نشان میدهد .با تواه

نرمال شده تفاضل پوشش

گیاهی ( )NDVIبیشترین ضریب همبستگی را با طبقات
کاربری اراضی نشان داده است.

جدول .2ارتباط بین متغیرها و طبقات کاربری اراضی
متغیرها

ضریب همبستگی کرامر

متغیرها

ضریب همبستگی کرامر

شیب

0/06

فاصله از رودخانه

0/13

ادت

0/03

فاصله از گسل

0/203

ارتفاع

0/249

فاصله از شدر

0/387

زمین شناسی

0/05

فاصله از ااده

0/201

شاخ

NDVI

0/455
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(ادول  .)3مقادیر باالی  Chi2 ،ROCو  Pseudo R2در

 .4.3مدلسازی پتانسیل انتقال
مدلسازی پتانسیل انتقال با استفاده از رگرسیون
لجستیک انجام شد .سه عامل  Chi2 ،ROCو Pseudo
 ، R2برای ارزیابی مدلسازی پتانسیل انتقال تعیین شدند

همۀ زیر مدلها صحت باالیی را نشان داد .دلیل استفاده از
سه عامل فوق برای ارزیابی مدلسازی ،باال بردن دقت کار
میباشد.

جدول  .3ارزیابی صحت رگرسیون لجستیک
زیر مدل

ROC

Pseudo R2

Chi2

اراضی بایر به کشاورزی

0/929

0/458

447384/5

اراضی کشاورزی به بایر

0/924

0/402

53780/5

اراضی مرتعی به مسکونی

0/987

0/812

158286

اراضی مرتعی به بایر

0/814

0/226

279015

اراضی مرتع به کشاورزی

0/973

0/761

382383/9

 .5. 3ارزیابی صحت نقشههای پیشبینی شده
نتایج حاصل از صحتسنجی مدل  LCMبرای
سناریوهای مختلف با استفاده از آمارههای کاپا در ادول
( )4ارا ه گردیده است .با تواه به ادول مذکور ،سناریو 3

(طی دورۀ واسنجی  1369تا  )1398با تواه ضرایب کاپا
باالتر ،دارای قابلیت باالیی برای مدلسازی پتانسیل انتقال
است .در ادامه شکل ( )4نقشۀ کاربری اراضی شبیه سازی
شده  1398براساس سناریو  3را نشان میدهد.

جدول  .4صحتسنجی نتایج در سناریوهای مختلف با استفاده از آمارههای کاپا
پارامترهای صحت سنجی

سناریو 1

مقادیر سناریو 2

سناریو 3

Kno

0/936

0/952

0/981

Klocation

0/854

0/966

0/973

Kstandard

0/817

0/931

0/965

{ :Knoتطابق کلی} :Klocation {-تطابق ناشی از مکان بین دو کالس در نقشههای واقعیت و مقایسه} :Kstandard{-تطابق ناشی از
مقدار بین دو کالس در نقشههای واقعیت و مقایسه}
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شکل  .4نقشۀ کاربری اراضی شبیه سازی شده سال 1398

اراضی کشاورزی میباشد .پس از تشکیل ماتریس انتقال،

 .6. 3پیشبینی کاربری اراضی آینده

نقشۀ کاربری اراضی پیشبینیشده مربوط به سال 1410با

در این مرحله احتمال انتقال به هر کاربری با استفاده

استفاده از سناریوی  3و زنجیرۀ مارکوف تدیه گردید .شکل

از زنجیرۀ مارکوف صورت پذیرفت (ادول .)5طبق نتایج،

( )5نقشۀ کاربری اراضی پیشبینی شدۀ  1410را نشان

حداکثر احتمال انتقال مربوط به تبدیل اراضی بایر به

میدهد.

جدول .5ماتریس احتماالت انتقال محاسبهشده با استفاده از زنجیرۀ مارکوف برای سناریوی 3
سال 1398
رودخانه

اراضی مرتعی

اراضی کشاورزی

اراضی بایر

اراضی مسکونی

اراضی سنگالخی

سال 1369

0

0

0

0

0

1

اراضی سنگالخی

0

0

0

0

1

0

اراضی مسکونی

0

0

0/612

0/388

0

0

اراضی بایر

0

0

0/867

0/134

0

0

اراضی کشاورزی

0

0/448

0/191

0/326

0/034

0

اراضی مرتعی

1

0

0

0

0

0

رودخانه
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شکل  .5نقشۀ کاربری اراضی پیشبینیشده مربوط به سال ( 1410با استفاده از سناریوی )3

 .7. 3بررسی تغییرات کاربری اراضی
پس از تدیۀ نقشههای کاربری اراضی در دورههای
مختلف اقدام به آشکارسازی تغییرات و بررسی تغییرات
اتفاق افتاده شد .این تغییرات شامل کاهشها ،افزایشها و
تغییرات خال

برای هر طبقه و انتقال از یک طبقه به

طبقههای دیگر بود .شکل ( ،)6مساحت طبقات مختلف
کاربری اراضی در طی سالهای  1410-1369نشان
میدهد .نتایج بررسی تغییرات در طی دورۀ 1398-1369
حاکی از افزایش اراضی کشاورزی و مسکونی و کاهش
اراضی مرتعی و اراضی بایر است .کاهش اراضی مرتعی و
بایر در راستای تبدیل این اراضی به اراضی مسکونی و
کشاورزی بوده است .همچنین بررسی روند تغییرات در
دورۀ آینده  1410حاکی از افزایش اراضی کشاورزی و
مسکونی بود.

شکل ( ) 6به طور واضح روند تغییرات هر یک از
کاربریها را بین سالهای  1369تا  1410نشان میدهد.
به وضوح افزایش کاربری کشاورزی قابل مشاهده است ،به -
دلیل تفاوت اعداد روند افزایش اراضی مسکونی کمتر نمود
دارد اما در مقیاس خود قابل تواه است و تفاوت قابل
توادی با کاربری اراضی رودخانهای و سنگالخی دارد که
تغییرات خیلی از ی داشتهاند که به آنها نیز اشاره شده
است .سیر نزولی اراضی بایر و مرتعی از نکات قابل تواه
در نمودار زیر است که به طور چشمگیری روند کاهشی
اراضی مرتعی بیشتر از اراضی بایر بوده است .این موارد
خود نشان دهندۀ افزایش در اراضی کشاورزی طی دورۀ
مورد مطالعه به هزینۀ کاسته شدن از اراضی مرتعی با شدن
بیشتر و اراضی بایر با شدت کمتر است.

مساحت کاربریهای مختلف طی سالهای مورد مطالعه

1500

سال 1368
سال 1383
سال 1398
سال 1410

500
0
اراضی سنگالخی رودخانه

اراضی مسکونی اراضی مرتعی

اراضی بایر

کشاورزی

شکل .6مساحت طبقات مختلف کاربری اراضی در سالهای مختلف

کیلومتر مربع

1000
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طبقات مختلف کاربری

میباشد .هم چنین مساحت اراضی بایربه میزان 53

شکل ( )7تغییرات خال

اراضی را در طی دورۀ ( 1398-1369سناریو  )3برحسب

کیلومتر مربع کاهش و مساحت اراضی مسکونی به میزان

کیلومترمربع نشان میدهد .با تواه به این شکل بیشترین

 43/9کیلومتر مربع افزایش مییابد و اراضی سنگالخی و

افزایش مربوط به اراضی کشاورزی  444کیلومترمربع و

رودخانه بدون تغییر خواهند ماند.

بیشترین کاهش مربوط به اراضی مرتعی  404کیلومترمربع
تغییرات خال

کاربریهای اراضی
اراضی مسکونی
اراضی مرتعی
اراضی بایر
کشاورزی

500

400

300

200

100

0

100-

200-

300-

400-

500-

درصد تغییرات
شکل  .7تغییرات خالص کاربریهای اراضی در سناریو ( 3دورۀ واسنجی )1369-1398

درصد تغییر کاربریها در دهستانها در ادول ()6
نشان داده شده است بر اساس نتایح ادول مشخ

است.

است

بین سالهای  1369تا  1398درصد تعییرات اراضی

که در دهستان خاتون آباد درصد تغییر اراضی بایر بسیار

کشاورزی در همۀ دهستانها مثبت بوده است و این بیان

باالست این نشان از افزایش شدید اراضی بایر در این

میکند که حجم اراضی کشاورزی در کل دهستانها طی

دهستان است.

سالهای مطالعه افزایش یافته است .بیشترین مقدار

بر اساس اطالعات بهدست آمده اراضی با کاربری مرتعی

افزایش درصد اراضی کشاورزی در دهستان گنج آباد و

در طول این  20سال با کاهش موااه بودند و از  15تا 91

کمترین نرخ افزایش با  48درصد افزایش در اراضی

درصد کاهش در دوازده دهستان دشت ایرفت داشتهاند.

دهستان اسالم آباد رخ داده است.

بیشترین کاهش در دهستان علی آباد و کمترین نرخ

در خصوص کاربری مسکونی ذکر این مسئله حا ز

کاهش آن در دهستان خاتون آباد رخ داده است .دامنۀ

اهمیت است که به دو دلیل آمار در ده دهستان ارا ه نشده

درصد تغییرات کاربری اراضی بایر در اراضی دشت ایرفت

است .اول اینکه حجم تغییرات در کاربری اراضی مسکونی

 290درصد بود که بیشترین تغییرات مثبت در دهستان

در این دهستانها بسیار اندک است (کمتر از  1درصد) و

خاتون آباد با  228درصد افزایش بوده است و بیشترین

دلیل دوم آن این است که بنا به آمار و اطالعات سرشماری

مقدار کاهش اراضی بایر در دهستان علی آباد رخ داده

نفوس و مسکن از  391296نفر ساکن در محدودۀ اراضی
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دشت ایرفت بیش از  54درصد ساکن مناطق روستایی

ایرفت در زمرۀ دشتهای ممنوعه طبقهبندی شده است

هستند ،از اینرو تفکیک این اراضی مسکونی که در بین

و بر اساس مطالعههای گذشته مشخ

شده است که روند

مزارع واقع شدهاند را با مشکل موااه میکند .با این واود

کاهش منابع آب زیرزمینی در این دشت وضعیت مناسبی

بر اساس اطالعات مدل بین سالهای  1369تا  1398در

ندارد و به طور متوسط سالیانه یک متر کاهش در سطح

اراضی دهستانهای هلیل و محمد آباد به ترتیب  176و

آب زیرزمینی رخ داده است ] 15و  ،[32لذا در ادامه تناسب

 247درصد به وسعت اراضی مسکونی افزوده شده است.

توسعۀ کشت محصوالت زراعی عمده از منظر مصرف آب

همان طور که قبال گفته شد این افزایش اراضی مسکونی

مورد مطالعه قرار گرفت تا مشخ

شود کاربری اراضی

گاهی به هزینۀ کاهش وسعت اراضی مرتعی و کشاورزی

کشاورزی که به طور چشمگیری طی سالیان گذشته

بوده است و در مواردی از ی نیز با ورود به حریم کاربری

افزایش داشته است به سمت توسعۀ کشت کدام دسته از

رودخانهای رخ داده است.

محصوالت پیش رفته است .محصوالت کشاورزی اصلی

بر اساس پژوهش صورت گرفته ] [21این تغییرات را

برای دشت ایرفت بر اساس آمار و اطالعات شامل گندم،

در اقتصاد ایران باید دنبال کرد .چرا که رکود اقتصادی در

او ،ذرت ،پیاز ،گواه فرنگی ،سیب زمینی ،خیار و یونجه

بخش تولید باعث اابحایی سرمایه به بخشهای دیگر و به

شناسایی شدند .اطالعات نشان داد در دهۀ  1370شمسی

ویژه بخش مسکن شده است که روز به روز با افزایش ارزش

این محصوالت حدود  66درصد سدم کل محصوالت زراعی

افزوده در بخش مسکن برای سرمایهگذاری اذابیت

تولید شده در دشت ایرفت را داشتند و این مقدار در دهۀ

بیشتری پیدا کرده است .از سوی دیگر بر اساس آمار

 1380به  84درصد و در دهۀ  1390به بیش از  88درصد

امعیتی در دشت ایرفت ،طی سالهای  1365تا 1395

افزایش یافته است.

امعیت ساکن در روستاها روند افزایشی داشته است .لذا
افزایش سطح کاربری اراضی مسکونی برای این حجم از

شکل ( )8نتایج بررسی نیاز آبی محصوالت عمدۀ زراعی

افزایش تقاضا امری بی بدیل است و ادت الوگیری از

دشت ایرفت با استفاده از نرمافزار  NETWATرا نشان

تخریب منابع طبیعی ،تدوین قوانین و بدرهبرداری از قوانین

می دهد بر اساس این شکل مشخ

است که محصوالت

مواود حفاظت اراضی و اارای صحیح آن الزامی است .بر

زراعی تولید شده در دشت ایرفت نیاز آبی متفاوتی دارند.

اساس مطالعات بسیاری رشد اقتصادی عاملی برای تغییرات

نیاز آبی در محصوالتی مانند گندم و او پایینتر از 1700

کاربری اراضی کشاورزی بوده است که با افزایش ارزش

مترمکعب در هکتار است و در محصوالت سبزی دشت مثل

زمین در بخش مسکن کشاورزان برای تصمیم گیری در

پیاز ،سیب زمینی و گواه فرنگی به ترتیب 3210 ،2650

زمین به بخش کشاورزی یا بخش رقیب آن

و  2770متغیر است .نیاز آبی خیار در دشت ایرفت حدود

یعنی مسکن با واود ارزش های نسلی زمین کشاورزی با

 3750مترمکعب در هکتار است اما برای تولید محصولی

تردید موااه میشوند ].[33

مثل ذرت تا  6300و برای یونجه تا  11170متر مکعب در

مورد تخصی

همان طور که مشخ

شد سطح زیر کشت محصوالت

کشاورزی از اواخر دهۀ  60شمسی تا اواخر دهۀ حاضر به
طور چشمگیری افزایش یافته است .از آنجایی که دشت

هکتار نیاز آبی دارد.
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جدول .6درصد تغییر کاربریهای مختلف در دهستانهای دشت جیرفت بین سالهای  1369تا 1398
درصد تغییر در کاربری

درصد تغییر در کاربری

کشاورزی

شدری

علی آباد

-91

-61

308

0

دولت آباد

-20

-21

103

0

اسالم آباد

-77/9

-59

48

0

اسماعیلی

-63/7

9

85

0

گنج آباد

-31

0/5

441

0

گرمسار

-16

34

371

0

هلیل

-40/7

78

154

176

حسین آباد

-65

5

254

0

اداد آباد

-37/8

-28

378

0

خاتون آباد

-14

228

48

0

مردهک

-50

26

401

0

محمد آباد

-61

-21

158

247

نام دهستان

درصد تغییر در کاربری
مرتع

درصد تغییر در کاربری اراضی بایر

شکل  .8نیاز آبی محصوالت عمدۀ زراعی در دشت جیرفت

با استخراج از آمار و اطالعات روند سطح زیر کشت

مورد بررسی قرار دادهایم تا سوگیری رفتار کشاورزان در

محصوالت کشاورزی عمده در دشت ایرفت طی سالهای

یک سال به خصوص را حذف نماییم .بر اساس نیاز آبی

 1370تا  1397مورد بررسی قرار گرفت .شایان ذکر است

محصوالت کشاورزی دشت ایرفت آنها را در سه دسته با

بنا به ویژگی محصوالت کشاورزی سطح تولید این

نیاز آبی کم ،متوسط و محصوالت با نیاز آبی خیلی باال

محصوالت تابعی از قیمت محصول در سال قبل است (در

تقسیمبندی شدند و نتایج آن در شکل ( )9نشان داده شده

علم اقتصاد تولید به آن منحیهای تارعنکبونی گفته

است.

میشود) لذا در این تحقیق دادههای چند سال پیاپی را
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نمودار (ب)

نمودار (الف)

نمودار (ج)
شکل  .9روند توسعۀ سطح زیر کشت محصوالت در دشت جیرفت (یافتههای تحقیق)

است رفتار

کمتر از  5000هکتار در سال  1397کاهش یافته است و

همان طور که در نمودارهای فوق مشخ

کشاورزان در دشت ایرفت در راستای توسعۀ محصوالت

تندا در سالهایی که برنامۀ خودکفایی گندم در اولویت

با نیاز آبی بیشتر طی سالهای  1369تا  1397بوده است.

برنامههای دولت بود (سال  )1383مشاهده میشود که یک

این رخداد با واود مزیت اقتصادی باال و ارزش زمانی پول

ادش در سطح زیر کشت محصول گندم رخ داده است که

قابل توضیح است ،چرا که کشاورزان با توسعۀ کشت این

در طی همین سالها از سطح زیر کشت او کاسته شده

محصوالت هم به لحاظ درآمدی وضعیت بدتری در حال

است.

حاضر دارند و هم اینکه ارزش زمانی پول در حال حاضر

بر اساس اطالعات و آمار سطح تولیدات در دشت

کشاورزان را به سمت حداکثر بدرهکشی از منابع طبیعی

ایرفت طی سالهای  1369تا  1398مشخ

شد سدم

سوق داده است .در نمودار محصوالت با نیاز آبی کم

محصوالت با نیاز آبی کم مثل گندم و او در الگوی کشت

مشاهده می شود که روند تغییر سطح زیر کشت محصول

کشاورزان از ابتدای دوره تا سال  1397از کل محصوالت

گندم و او همواره نزولی بوده است و سطح زیر کشت باالی

زراعی دشت ایرفت از  73درصد در سال  1369به 22

 21000هکتاری محصول گندم در اواخر دهۀ شصت به

درصد در سال  1397کاهش یافته است .این آمار برای
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محصوالت با مصرف آب متوسط از  25درصد در ابتدای

کشاورزان دارد .نتایج ادول ( )7نشان میدهد که در طول

دوره به  47درصد در انتدای دوره افزایش یافته است .برای

سه دهۀ گذشته به طور کلی سدم محصوالت کم آب بر در

محصوالت آب بر زراعی مثل او و ذرت آمار سطح زیر

الگوی کشت کشاورزان شاغل در دشت ایرفت از 33

کشت نشان داد که در ابتدای دوره سدم این محصوالت

درصد در دهۀ هفتاد خورشیدی به  18درصد در دهۀ نود

 1/5درصد کل محصوالت زراعی بوده است و در سال

خورشیدی کاسته شده و برخالف آن در همین مدت سدم

 1397این مقدار به  31/5درصد افزایش یافته است که

محصوالت با مصرف آبی با نیاز آبی بیشتر افزوده شده است.

نشان از سدم باالی این محصوالت در الگوی کشت
جدول  .7سهم محصوالت مختلف در دورههای مختلف
نام محصوالت

سدم محصوالت در دهۀ هفتاد

سدم محصوالت در دهۀ هشتاد

سدم محصوالت در دهۀ نود

محصوالت با نیاز آبی کم

33

25

18

محصوالت با نیاز آبی متوسط

37

57

55

محصوالت با نیاز آبی زیاد

10

17/7

26/5

بر این اساس مشخ

است که به طور قابل توادی

سطح زیر کشت محصوالت با نیاز آبی بیشتر در دشت
ایرفت افزایش یافته است .به لحاظ اقتصادی این
محصوالت بی شک مزیت بیشتری برای تولید نزد
کشاورزان دارند اما با تواه به کمبود منابع آب در دشت
ایرفت به نظر میرسد برداشت بیرویه از منابع آبی در
سالهای گذشته را به همراه داشته است و در دراز مدت
همراه با اثرات منفی در اکوسیستم منطقه و برنامههای
توسعه خواهد داشت.
توسعه بیشتر سطح زیر کشت محصوالت آبی از دو دهۀ
پیش با سیاستهای دولت کلید خورده است ] [24چرا که
دولت در آن زمان کشاورزی را به عنوان موتور محرکۀ
توسعۀ اقتصادی در برنامه های خود در نظر گرفت و از آن
زمان با افزایش تولیدهای کشاورزی توسعۀ اقتصادی را
ارتقای داده است و این روند همچنان ادامه داشته است.
تولید بیشتر نه تندا به زمین بیشتری نیاز داشته بلکه به
برداشت بیشتر از منابع آب زیر زمینی منجر شده است .در
همین حال ،اطمینان از امنیت غذایی منجر به گسترش

مناطق زراعی عمدتاً با هزینه مرتع شد ].[35

 .4بحث و نتیجهگیری
مطالعۀ پویایی تغییرات کاربری اراضی یک امر حیاتی
در راستای دستیابی به مدیریت پایدار استفاده از زمین در
کشورهای در حال توسعه است ] . [30همچنین پیشبینی
تجزیه و تحلیل تصویر  LULCدر آینده میتواند برای
برنامهریزی راهبردهای مناسب مدیریت محیط زیست
مفید باشد ] . [5نظر به اهمیت این موضوع در تحقیق
حاضر ،تغییرات کاربری اراضی در دشت ایرفت در سه
دورۀ زمانی  1383-1369و  1398با استفاده از تصاویر
ماهوارهای لندست بررسی شد و هم چنین تغییرات کاربری
اراضی در دورۀ آینده ( )1410با استفاده از مدلساز تغییر
زمین ( )LCMبررسی شد.
نتایج بررسی تغییرات کاربری اراضی در دورۀ -1369
 1398نشان داد که از میان پنج طبقۀ کاربری مرتع ،اراضی
کشاورزی ،اراضی مسکونی ،اراضی بایر و اراضی سنگالخی،
بیشترین افزایش مساحت مربوط به اراضی کشاورزی با
 444کیلومتر مربع و بیشترین کاهش مساحت مربوط به
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اراضی مرتعی ( 404کیلومترمربع) بوده است .هم چنین

خواهند داد .به طور کلی در صورت ادامۀ روند کنونی تا

مساحت اراضی بایر به میزان  53کیلومتر مربع کاهش و

سال  1410کاهش سطح اراضی مرتعی و بایر و تبدیل آنها

مساحت اراضی مسکونی به میزان  43/9کیلومتر مربع

به اراضی کشاورزی ادت افزایش بدرهوری از اراضی ،اتفاق

افزایش یافته است و اراضی سنگالخی و رودخانه بدون

خواهد افتاد .گسترش اراضی مسکونی و اراضی زراعی در

تغییر بودهاند .تخریب اراضی مرتعی و بایر بیشتر در راستای

منطقۀ مورد مطالعه سبب افزایش فشار بر اراضی طبیعی

تبدیل این اراضی به اراضی کشاورزی و اراضی مسکونی

از قبیل ارضی مرتعی و شرایط تخریب هرچه بیشتر آنها

بوده است .لذا توسعۀ اراضی کشاورزی طی دورۀ  30ساله

را فراهم می آورد .روند کاهشی مساحت اراضی طبیعی و

میتواند به دلیل استفادۀ بیرویه و بدون برنامهریزی از

افزایش اراضی کشاورزی در بسیاری از نقاط ایران توسط

اراضی مرتعی و بایر و تبدیل آنها به اراضی کشاورزی و

] [37 ،35 ،31 ،30 ،20گزارش شده است.

مسکونی باشد و همچنین در برخی دهستانها مشاهده شد

نتایج نشان داد که تغییرات در الگوی کشت محصوالت

تغییرات در کاربری اراضی کشاورزی به مسکونی نیز رخ

زراعی در دشت ایرفت هم سو با شدت یافتن بحران منابع

داده است .که بر اساس مطالعات ] 21و  [33زیان اقتصادی

آبی که در مطالعات قبلی به آن اشاره شده است نبوده است

حاصل از این تغییرات در دراز مدت بسیار حا ز اهمیت

و سطح زیر کشت محصوالت با نیاز آبی بیشتر طی سه دهۀ

است و باید برای الوگیری از آن مطالعه و برنامهریزی

گذشته در اراضی کشاورزی سدم بیشتری را به خود

صورت پذیرد.

اختصاص داده است که در دراز مدت این روند میتواند

مدلسازی کاربری اراضی طی دورۀ 1398 -1369با

تددیدی برای منابع آبی در دشت ایرفت و هدررفت منابع

استفاده از  LCMبراساس آمارههای کاپا نشان دهندۀ دقت

اقتصادی در این منطقه باشد .به نظر میرسد وضعیت بدتر

باالی مدل در شبیهسازی کاربری اراضی  1398بود .نتایج

بازار محصوالت زراعی با نیاز آبی بیشتر در دشت ایرفت

مطالعات پژوهشگران از امله ] [29 ،28 ،18 ،4نیز حاکی

عامل محرکی برای توسعۀ سطح زیر کشت این محصوالت

از دقت باالی مدل  LCMدر شبیهسازی کاربری اراضی

بوده است و از طرف دیگر به باور برخی محققین ] [17بازار

میباشد .بررسی مدلسازی پتانسیل انتقال با استفاده از

خوب محصوالت کشاورزی در چند محصول خاص یک

روش رگرسیون لجستیک و مدل  LCMبراساس ضریب

عامل برای اذب سرمایهگذار شدری در این بخش شده

 Pseudo R2,،Rocو  Chi2حاکی از صحت باالی این

است و برای تأمین نیاز آبی اراضی توسعه یافته ،برداشت

روش در تمامی زیر مدلها بوده است که با نتایج

بیشتر از منابع آبی سطحی و زیر زمینی الزامی است .برخی

پژوهشگرانی نظیر ] [29 ،7 ،5تطابق دارد.

پژوهشگران نتیجه گرفتند که در غیاب الزامات قانونی

نتایج حاصل از پیشبینی نقشۀ کاربری اراضی آینده با

مدمترین عامل تعیین کنندۀ رفتار انسان در قبال زمین

استفاده از مدل  LCMنشان داد که در دورۀ زمانی مورد

عوامل اقتصادی هستند ] .[38توسعۀ امعیتی را یک عامل

مطالعه ( )1410 -1369مساحت اراضی کشاورزی

مؤثر در راستای تولید بیشتر در پاسخ به نیاز روز افزون

 667/69کیلومترمربع افزایش یافته و از  9/7درصد به 39/5

بشر بیان کرده است ] .[21برخی پژوهشگران ] [3با اشاره

درصد خواهد رسید .هم چنین مساحت اراضی اراضی

به انگیزۀ بخش سرمایه گذار شدری در صنعت تولید سیب

مرتعی و بایر به ترتیب به میزان 623/6و  99کیلومتر مربع

در منطقۀ ارومیه به اثرات تخریبی این توسعۀ اراضی

کاهش و اراضی مسکونی به میزان  54/9افزایش نشان

پرداخته و بیان کردهاند که این تغییرات منجر به کاهش
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شدید و قابل مالحظه منابع آب حوضه ،نه تندا در منطقۀ

از آنجایی که نقشههای کاربری اراضی به عنوان

مورد مطالعه ،بلکه در سایر زیر حوضههای دریاچه ارومیه

اطالعات پایه برای برنامهریزیهای مختلف از اهمیت

نیز شده و باعث تددید خشکسالی دشتهای اطراف دریاچه

ویژهای برخوردار است هدف پیشبینی تغییر کاربری

میشود .آندا همچنین بیان داشتند اارای پروژههای

اراضی ،ارزیابی پیامدهای سناریوهای مختلف به ویژه ادامۀ

عمرانی بدون در نظر گرفتن اصول توسعۀ پایدار و همچنین

روند مواود است ،نتایج این پیشبینی میتواند هشداری

مسا ل اقتصادی و ااتماعی باعث شده است که افراد محلی

برای وضعیت کاربری ها در آینده باشد .بنابراین در

در تبدیل مراتع به مزارع دیم و بااهای دیم (باغات آبیاری)

برنامهریزیهای آینده دشت ایرفت باید به طور ادی

بهویژه بین سالهای  1372تا  1383آزاد باشند ].[35

مورد تواه قرار گیرد .همچنین نتایج نشان داد که الگوی

هزینههای اقتصادی تغییر کاربری اراضی در مطالعات

کشت محصوالت زراعی طی سه دهۀ گذشته به سوی

اقتصادی در نظر گرفته شده است 21] .و  [33با مطالعۀ

محصوالت با مصرف آب بیشتر گرایش داشته است که با

ارزش اقتصادی تغییر کاربریها انگل و مرتعی تحت

تواه به بحران آب در سطح منطقه در درازمدت یک تددید

سناریوهای مختلف در منطقۀ سبز هیرکانی ایران بیان که

برای کشاورزی دشت ایرفت به عنوان یکی از دشتهای

ارزش اقتصادی کاربری اراضی مرتعی برای هر هکتار در

مدم در تولید محصوالت کشاورزی ،اشتغال و معیشت

زمینهای شمال کشور حدود  4790دالر در سال 2015

ساکنین آن دارد .از اینرو در الگوی کشت تواه به تناسب

است که با نرخهای تورم و پیش فرضهای اقتصادی در

اراضی با تواه به منابع آبی در مناطق مختلف دشت باید

اقتصاد ایران این مقدار برای سال  2035برابر با  6394دالر

مورد تواه قرار گیرد.

برآورد شده است .همچنین پژوهشگران ] [33نشان دادند

در ندایت پیشنداد میگردد در پژوهشهای آتی به
سدم عوامل محیطی و انسانی در روند تغییر کاربری اراضی
پرداخته شود تا بر اساس آن راهکارهایی ادت کاهش
آسیبها ،بهویژه در مناطق با اکوسیستم شکننده تدوین
گردد.

با واود مزایای زیست محیطی کاربری کشاورزی ،تغییر از
کاربری کشاورزی به مسکونی  7برابر ارزش اقتصادی
بیشتری در کاربری اراضی شرق ااوا در کشور اندونزی
تولید میکند و بر این اساس میتوان انگیزۀ تغییر کاربری
اراضی در گروه اراضی فوق را روشن ساخت.
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