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 چکیده

س سع یبرر ساس ن ۀروند تو شت محصوالت بر ا ساز یآب ازیک شکار  ض یکاربر راتییتغ ینیبشیو پ یدر کنار آ صو یارا شن ریت از  یرو
ضعیت ضی و  یمنابع آب و ستا تر بتوانند درتا آگاهانه دهدیقرار م ریزانبرنامه اریدر اختتغییرات کاربری ارا حفظ منابع آب و خاک  یرا

ضر با دو هدف کل قیتحق رو،نی. از اندینما یزیربرنامه سرفتیصورت پذ یحا ضی کاربر راتییتغ ی. هدف اول، برر شته و  یارا در گذ

 یاراضی کاربر راتییتغ یبود. آشکارساز کیلجست ونی( و روش رگرسLCM) نیزم رییتغ سازبا استفاده از مدل ندهیدر آ آن ینیبشیپ

سال  ری)تصو OLI( و 1382سال  ری+ )تصوETM(، 1369 سال ری)تصو TM هایسنجندهو  Landsatماهواره  ریتصاو یریکارگهبا ب

ساس  گذشتهۀ در سه ده یآب ازیاز منظر ن یمحصوالت کشاورز ۀروند توسع ، بررسیمطالعه دوم هدف انجام شد.( 1398 بود که بر ا

 و کیلجساات ونیروش رگرساابراساااس انتقال  یروین سااازیگرفت. مدل قراری بررساا ردمو یآمار و اطالعات سااازمان اداد کشاااورز

از رودخانه، فاصله از شدر،  فاصله فاصله از گسل، فاصله از ااده، ،یشناس نیادت، زم ب،ی(، شDEMارتفاع ) یرقوم مدل هایریمتغ
با  نیهمچن .دیمارکوف اسااتفاده گرد ۀریاز زنج ،یآت ۀدر دور یاراضاا یکاربر راتییتغی نبیشیانجام گرفت و ادت پ NDVIشاااخ  

عمده  یکشت محصوالت زراع ریسطح ز راتییکشور، روند تغ یآبیاری گذشته و اطالعات سند مل ۀاستفاده از آمار و اطالعات سه ده

 شیافزا نتریشاایکه ب بود از آن یحاک یاراضاا یکاربر راتییتغنتایج مورد مطالعه قرار گرفت.  رفتیدر دشاات ا یآب ازیبر اساااس ن

( بوده لومترمربعیک 404)ی مرتع یکاهش مساحت مربوط به اراض نتریشیمربع و ب لومتریک 444با  یکشاورزی مساحت مربوط به اراض

ست و تخر ض بیا ستا شتریب ریو با یمرتع یارا ض نیا لیتبدی در را ض یارا شاورز یبه ارا ض یک سکون یو ارا ست. همچن یم  نیبوده ا

( 1369 -1410مورد مطالعه ) یزمان ۀکه در دور داد نشااان LCMبا اسااتفاده از مدل  1410 ندهیآ یکاربر ینیبشیاز پ حاصاال جینتا

ض از آن بود که در سه  یحاک جینتا. افتید نخواه شیمربع افزا لومتریک 69/667و  9/54 بیبه ترت یکشاورز و یمسکون یمساحت ارا
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 مقدمه. 1
با افزایش امعیت در کشورهای در حال توسعه تقاضا 

برای زمین، غذا، مسااکن و اشااتغال افزایش یافته اساات و 

شااک منابع طبیعی تجدید پذیر در سااراساار ادان به بی

ی عنوان عامل سازنده در تکامل ساختار اقتصادی و ااتماع

فا کرده ها نقش ای به عنوان کشاااور دا  یت آن ند و اهم ا

مه هو سااتون توسااعۀ اقتصااادی در  های طبیعیساارمایه

. در این میان زمین به ]10[کشااورها روشاان شااده اساات 

عنوان بساتری در راساتای بکارگیری ندادۀ کار و سارمایه 

های کشاااورزی و اهمیت داشااته و در برخی مناطق زمین

ها نقش کلیدی های طبیعی از قبیل مراتع و انگلنداده

اند و با عدم مدیریت صحیح این در مسیر توسعه ایفا کرده

صادی شد اقت سعه، ر تددید ادی برای  منابع در فرایند تو

 .]9[منابع طبیعی بوده است 

بر اساااس آمار فا و ساارانۀ زمین برای هر نفر در ادان 

هکتار کاهش پیدا کرده اساات و با تواه به روند  27/0به 

 2050در افق  2/0بینی شده که این مقدار به مواود پیش

کاهش یابد که این آمار در کشاااورهای در حال توساااعه 

همین دوره ساارانۀ مصاارف زمین در تر اساات. طی پایین

هکتار  47/0در کشااورهای در حال توسااعه  2016سااال 

هکتار در  15/0بینی شده این مقدار به بوده است که پیش

سعه  2050سال  شورهای تو کاهش یابد و این مقدار در ک

ست.  47/0یافته  سط ادانی ا ست که باالتر از متو هکتار ا

ست و تغی شرفت ا ضی و این روند در حال پی یر کاربری ارا

سه با  سعه در مقای شورهای در حال تو سرانۀ زمین در ک

. بدون شک این ]39[تر است متوسط ادانی نگران کننده

کاهش سرانۀ زمین و تغییر کاربری اراضی در ایران هم رخ 

دلیل اثرات داده است، نگرانی از تغییرات کاربری اراضی به

تند که تغییرات مخرب آن است. برخی محققان تأکید داش

سطح گازهای گلخانه ضی از طریق افزایش  ای، کاربری ارا

 
1 Malopolska 

مال می ید اثر مدمی بر محیط زیسااات اع ما . در ]27[ن

پژوهشی، محققین به این نتیجه رسیدند که تغییر کاربری 

سطح  ستی و  ضی منجر به تخریب و کاهش در تنوع زی ارا

بهوری میبدره قادر اساااات منجر   گردد و این تغییرات 

. به منظور ]34[تخریب و کاهش کیفیت آب و خاک گردد 

مدیریت بدتر منابع، آگاهی از وضااعیت کاربری اراضاای و 

وضااعیت تغییر کاربری اراضاای یکی از پارامترهای کلیدی 

های کاربری اراضاای ابزاری مفید در تجزیه و اساات و مدل

تر گیری آگاهانهتحلیل تغییر کاربری اراضااای و تصااامیم

ند  مدل]12[هسااات مدل .  ند  مان های برآورد تجربی 

سازی ارتباط رگرسیون لجستیک از فنون آماری برای مدل

گذار براساااااس  های اثر کاربری زمین و نیرو بین تغییر 

کنند و این توانایی را دارند های گذشااته اسااتفاده میداده

که با ساادولت نساابی متغیرهای بیشااتری را وارد فرایند 

س]22[سازی کنند مدل ستیک در مطالعات . رگر یون لج

مختلفی استفاده شده است از امله در پژوهشی به پایش 

 استان سرخی کوهمره و پیش بینی کاربری اراضی منطقۀ

با استفاده از روش رگرسیون  1391-1366فارس در دورۀ 

پرداختند. نتایج مطالعۀ آندا  LCMلجساااتیک در مدل 

کاهش  حاکی از افزایش سطح اراضی مرتعی و کشاورزی و

. در تحقیقی به مقایساااۀ ]7[ساااطح اراضااای انگل بود 

 عصاابی شاابکۀ و لجسااتیک رگرساایون هایالگوریتم

 تغییر انتقال پتانساایل تجربی سااازیدر مدل مصاانوعی

ستان سواحل سرزمین پوشش شد و  ا مازندران پرداخته 

نتایج حاصل از ضرایب کاپا نشان داد که اگرچه رگرسیون 

صنوعی  صبی م شبکۀ ع سبت به  لجستیک دقت باالتری ن

تانسااایل انتقال دارد، اما خطی کردن در مدل ساااازی پ

متغیرها، تأثیر زیادی در افزایش صاااحت مدل در منطقۀ 

 .]18[مورد مطالعه نداشته است 

کشااور لدسااتان با  1قۀ مالوپولسااکاپژوهشااگران در منط
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ستفاده از داده ضی ا ضعیت کاربری ارا های آماری، تغییر و

خاک را مورد کشاااااورزی در کالس های مختلف کیفی 

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

ست  ضی کشاورزی به کاربری مسکونی ا . ]11[کاربری ارا

ی و عوامل مؤثر بر آن را ای روند کاربری اراضااادر مطالعه

در انوب شرقی کشور تانزانیا  1در دشت سیالبی کیلومبره

با اسااتفاده از الگوریتم انگل تصااادفی مورد بررساای قرار 

 2016تا  1990های ها نشان دادند بین سالداده شد. آن

افزایش یافته در  3/13و  3/11اراضاای کشاااورزی و مرتع 

درصد در سال  6/4ز حالی که سطح اراضی دشت سیالبی ا

کاهش یافته اساات  2016درصااد در سااال  9/0به  1990

ستفاده از مدل . پیش]30[ ضی با ا  LCMبینی کاربری ارا

تغییرات در اراضاای تاالب میقان در اسااتان مرکزی مورد 

تایج حاکی از بیشاااترین کاهش در  مطالعه قرار گرفت. ن

 ها همچنین نشاااناراضاای مرتعی و دریاچۀ نمک بود. آن

های دست دادند که کاربری تاالب، معدن، فاضالب و سازه

درصااد افزیش داشااته  42و  71، 76، 96بشاار به ترتیب 

اساات و در همین مدت اراضاای مرتعی و دریاچه نمک به 

شته اند  4/7و  6/11ترتیب  سعت دا صد کاهش و . ]5[در

ستفاده از مدل  به بررسی  Dyna-CLUEدر پژوهشی با ا

تغییر کاربری راضااای در حوزۀ مرداا چای دریاچۀ ارومیه 

پرداخته شااد. نتاین نشااان داد که به قیمت تخریب مراتع 

درصااد به سااطح زیر  21حدود  2015تا  1993طی دورۀ 

ست. همچنین  شده ا ضی زراعی و باغی افزوده  شت ارا ک

ها بیان کردند به منظور دساااتیابی به مدیریت پایدار آن

ناب فای میم یدی ای کاربری اراضااای نقش کل کند و ع آب، 

های آینده اراضااای در مناطق منجر به تفاوت در کاربری

 .]35[گردد خشک می خشک و نیمه

سال شمطی  شته، با افزایش چ شکالت های گذ گیر م

شت بی ست و بردا شی از تخریب محیط زی رویه از منابع نا

 
1 Kilombero 

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

سترده ساختن نقش و اهمیت این منابع  گ با هدف روشن 

سازی گیران در سطح کالن و کمک به تصمیمبرای تصمیم

برداری از محیط زیسااات تالش بیشاااتری بدتر برای بدره

 . ]21[نمایند 

بر اساس مرور منابع مشخ  شد که مطالعات زیادی 

کشور در زمینه تغییرات کاربری اراضی در داخل و خارج 

صورت پذیرفته است اما در هین یک از مطالعات الگوی 

های توسعه محصوالت کشاورزی از منظر نیاز آبی در سال

گذشته در کنار مطالعۀ تغییر کاربری اراضی صورت 

ای است که از نپذیرفته است و از این انبه اولین مطالعه

این منظر به موضوع تغییر کاربری اراضی پرداخته است. در 

به بررسی تغییرات  ]25[دودۀ اغرافیایی مورد مطالعه، مح

با تصاویر  2010تا  1987های کاربری اراضی طی سال

ای لندست پرداختند و نشان دادند بیشترین ماهواره

تغییرات مکانی در اراضی باغی و زراعی صورت گرفته و در 

درصد به وسعت اراضی مسکونی  5/7سال  23طی این 

درصد از وسعت اراضی  07/32همچنین  افزوده شده است و

بایر کاسته شده است. تا کنون هین تحقیقی در منطقه بر 

بینی کاربری اراضی صورت نگرفته همچنین از روی پیش

سال گذشته است، لذا  10های تحقیقات قبلی آخرین داده

در این مطالعه با رویکردی متفاوت به بررسی تغیییرات 

این  های اصلیهدفهد شد. کاربری اراضی پرداخته خوا

 توان تقسیم کرد؛ اول:را به سه دسته می پژوهش

تا  1989طی سال آشکارسازی تغییرات کاربری اراضی 

در انواع کاربری اراضی مواود در دشت ایرفت و  2020

ها که گام مثبتی برای مطالعۀ آن در سطح دهستان

دستیابی به وضعیت مواود و ارا ۀ تصویر روشن برای 

گیری در راستای مدیریت بدتر اراضی است. دوم: میمتص

بر  1410روند تغییرات کاربری اراضی تا سال بینی شپی

ف با مارکو ۀو زنجیر رگرسیون لجستیکسازی اساس مدل

رود منجر به ارا ۀ است که انتظار می LCMکمک مدل 
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گیران سازی مدیران و تصمیممدلی شود که برای تصمیم

رد استفاده قرار گیرد. سوم: فعالیت در سطح منطقه مو

کشاورزی سدم به سزایی در اقتصاد ساکنین در دشت 

ایرفت دارد و تولیدات این منطقه در امنیت غذایی کشور 

[. متأسفانه طی سالیان گذشته با 1نیز حا ز اهمیت است ]

کاهش در کمیت و کیفیت منابع آبی، مسئلۀ آب را به یک 

 ]32و  15[بدیل شده است موضوع کلیدی در این دشت ت

رو در این مطالعه روند توسعۀ الگوی کشت محصوالت از این

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

 

 شناسی روش. 2

 معرفی منطقه مورد مطالعه. 1.2
کیلومتر مربع در  2239 /2دشت ایرفت با مساحت 

انوب شرق ایران در استان کرمان واقع شده است. منطقۀ 

 28° 55´تا  28° 10´مورد مطالعه در عرض اغرافیایی 

 57° 25´تا  58° 10´دراۀ شمالی و طول اغرافیایی 

دراۀ شرقی قرار گرفته است. متوسط بارش ساالنه در 

متر است. حداقل ارتفاع میلی 7/172 منطقۀ مورد مطالعه

متر از  1326و  497و حداکثر ارتفاع در منطقه به ترتیب 

سطح دریا است. دشت ایرفت دارای شش کاربری اراضی 

شامل اراضی کشاورزی، اراضی بایر، اراضی سنگالخی، 

( موقعیت 1مرتع، رودخانه و اراضی مسکونی است. شکل )

استان کرمان را نشان  منطقۀ مورد مطالعه در ایران و

دارای سه اقلیم متفاوت اغرافیای سرد همچنین  .دهدمی

 ۀساردو یه، معتدل کوهستانی منطق ۀکوهستانی منطق

بارز و گرم مرطوب نواحی دشت ایرفت دلفارد و ابال

پرباران ترین ماه در دشت ایرفت بدمن ماه با است. 

و کم درصد از بارندگی ساالنه به خود  24اختصاص حدود 

درصد از کل بارش  3/1باشد که بارش ترین ماه شدریور می

 2باشند. دمای متوسط ساالنه از کمتر از ساالنه را دارا می

تا بیش ( ارتفاعات شرق ایرفت)گراد حوضه دراۀ سانتی

های انوبی در نوسان گراد در قسمتدراۀ سانتی 26از 

د مطالعه های مورباشد. سردترین ماه سال در ایستگاهمی

دراۀ سانتی  2/15تا -4/1ماه با دامنۀ نوسانات از عموماً دی

ها تیرماه با دامنۀ گراد و گرمترین ماه سال در اکثر ایستگاه

، 1باشد ]گراد میدراۀ سانتی 1/37تا  6/17نوسانات از 

15.] 

 
 مورد مطالعه ۀ. موقعیت منطق1شکل 
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 روش تحقیق .2.2

 . تهیۀ نقشۀ کاربری اراضی2.2.1

مورد مطالعه  ۀهای کاربری اراضی منطقنقشه ۀبرای تدی

های سنجندهبه ترتیب  Landsat ایاز تصاویر ماهواره

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

-نقشه ۀبندی نظارت شده حداکثر احتمال برای تدیطبقه

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

بندی تصاویر حداکثر احتمال دقت باالی این روش در طبقه

باشد. می ]6[های متعدد از امله ماهواره ای در پژوهش

اراضی کشاورزی، اراضی بایر، اراضی کالس کاربری  شش

در  ی مرتعی، رودخانه و اراضی مسکونیسنگالخی، اراض

ها هم همچنین دلیل انتخاب این سالمنطقه مشخ  شد. 

بینی کاربری اراضی نیاز برای پیش LCMاین بود که مدل 

به سه نقشۀ کاربری اراضی دارد و از سویی دیگر سعی شد 

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

هم تقریباً به  1383ش است و سال هم آخرین سال پژوه

 عنوان سال میانی شده است. 

 

 بندیصحت طبقه . بررسی2 .2.2

های بندی تصاویر در سالبرای ارزیابی صحت طبقه

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

نقطه( به دست  210و برداشت میدانی ) Google Earthاز 

بندی واقعیت زمینی با تصویر طبقهو سپس این نقاط آمد 

شده مقایسه شدند و ضریب کاپا برای هر طبقه و کاپای 

هر قدر ضریب کاپا به یک نزدیکتر  کلی محاسبه شد

ارزیابی [. 16، 6ندی است ]بهندۀ صحت باالی طبقهدنشان

، 1383، 1369های سال ۀبندی شدهای طبقهصحت نقشه

نقاط کنترل زمینی که  با استفاده از تفسیر بصری و 1398

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

 

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

)قابل دسترس در  LCMساز تغییر سرزمین یا مدل

 ArcGISو به صورت اکستنشن در   IDRISIافزارنرم

ابزاری برای ارزیابی و طراحی تغییر پوشش زمین است و 

کند کاربری اراضی یا پوشش زمین را تجزیه و تحلیل می

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

اقتصادی  -های زیستی، فیزیکی و ااتماعی با ادغام عامل

 است که در تغییر کاربری اراضی تأثیر گذارند.

، بررسی تغییرات مرحله چدار سازی درمدلمراحل 

ی پتانسیل انتقال، سازمدلانتخاب متغیرهای مستقل، 

 سازیارزیابی صحت مدلبینی کاربری اراضی و پیش

 صورت گرفته است.

 

 سازی تغییرات آشکار.2.4 .2

آشکارسازی دقیق و به موقع تغییرات کاربری اراضی، 

های ای برای فدم بدتر روابط و تعامالت انسان و پدیدهپایه

طبیعی برای مدیریت و استفاده بدتر از منابع را فراهم 

بندی، های آشکارسازی پس از طبقهآورد. یکی از روشمی

 بندی افقی است. این تغییرات که بین دو سال اتفاقادول

شوند و به عنوان یک زیر مدل در نظر افتد، شناسایی میمی

ها شامل یک یا گروهی از تبدیل شوند. زیر مدلگرفته می

شوند. های اصلی محسوب میها است که محرککاربری

 LCMسازی پتانسیل تبدیل هر کاربری در مدل برای مدل

ها مشخ  شود. برای انتخاب قبل از هر کاری باید زیر مدل

هایی با بیشترین صحت، الزم است که مدل با چند یر مدلز

سازی در ندایت برای مدل .]18[سناریو مختلف اارا شود 

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

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

به ترتیب طی  3و  2، 1گردد. سناریو سناریو انتخاب می

 1398تا  1369و  1398تا  1383، 1383تا  1369دورۀ 

 گیرد.مورد بررسی قرار می
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 انتخاب متغیرهای مستقل  .2.5 .2

 ،(DEM) مدل رقومی ارتفاعمتغیر  9در این تحقیق 

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

مورد  NDVIشدر، شاخ  فاصله از  ،رودخانه فاصله از

 استفاده قرار گرفتند.

متغیرهای استفاده شده در تحقیق حاضر در اغلب 

-سازی تغییرات کاربری اراضی استفاده میمطالعات مدل

ی شوند. به عنوان مثال، نزدیکی به ااده، شدر و حاشیه

انگل/ غیر انگل در انوب کامرون متغیرهای مدمی در 

ارتفاع و . ]26[سازی تغییرات انگل گزارش شدند مدل

نزدیکی به ااده نیز عوامل مدمی در تغییرات انگل در 

و  5[ ارتفاع سوماترا تشخی  داده شدند های کمزمین

متغیرهای مورد استفاده در مدل  ۀنقش (2)شکل . ]23

LCM دهد.را نشان می 

 

 سازی پتانسیل انتقال. مدل2.2.6

ها و طبق متغیرهای مستقل بعد از انتخاب زیر مدل

سازی پتانسیل تبدیل هر کاربری با روش انتخاب شده، مدل

رگرسیون لجستیک انجام شد. به این مفدوم که هر پیکسل 

از تصویر برای تغییر از یک کاربری به نوع دیگر چقدر 

سازی، نیروی از مدل مرحلهدر این . ]18[پتانسیل دارد 

)نظیر  کاربری دیگربه )مثل مرتع(  از یک کاربریانتقال 

)مثل شیب،  1( با تواه به متغیرهای توضیحیکشاورزی

. خروای این قسمت، صورت گرفته استنزدیکی به ااده(، 

از کاربری مرتع به  )مثالً رای هر تغییرپتانسیل ب ۀنقش

 .اراضی زراعی( بود

رگرسیون لجستیک از روش برآورد حداکثر احتمال 

برای پیدا کردن بدترین مجموعه پارامترهایی که مدل را 

کند. خروای مدل، کنند، استفاده میبدتر برازش می

هایی بین صفر و یک خواهد داشت که از طریق ضریب

ارزش یک )تغییر(  5/0تئوری فازی به احتماالت بیشتر از 

 
1 Explanatory Variables 

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

کند. رگرسیون لجستیک با این بولین تخریب را تولید می

رود که احتمال یک بودن متغیر وابسته از فرض به کار می

کند و مقدار آن توسط رابطۀ منحنی لگاریتمی پیروی می

 شود:( تخمین زده می1)

 

)exp(1/)exp()1)(( 1معادله XnBnBXCXYP   

 

P ،احتمال یک بودن متغیر وابسته :X ،متغیر مستقل :B :

 : متغیر وابسته.Yپارامترهای برآورد شده، 

 آید:به دست می 2، رابطۀ 1با تغییر در رابطۀ 

 

errorxbxbxbb 2معادله
P

P
Log kke 


...)

1
( 22110  

 

بینی شده در این تغییر لگاریتمی باعث شد احتمال پیش

به صورت  دامنۀ صفر تا یک پیوسته باشد وخروای مدل

و  بینی مکانی احتمال تخریب ارا ه شدیک نقشۀ پیش

ارزیابی مدل رگرسیون برازش یافته با محاسبۀ شاخ  

ROC ،Chi square  2وPseudo R  14[انجام شد[. 

: تستی معتبر و معمولی برای Chi squareآزمون 

 95رگرسیون لجستیک است. چنانچه این آماره در سطح 

( H0:(، فرضیۀ صفر )Chi2 >14.1دار باشد )درصد معنی

در رگرسیون  2R: مفدوم 2Pseudo_Rشود. رد می

لجستیک با موارد مشابه متفاوت است. در شکل عادی در 

تغییر  2Rرگرسیون غیر لجستیکی میزان ضریب تبیین 

که دهد. در حالیپذیری کلی متغیرها در مدل را نشان می

تن با در رگرسیون لجستیک به دلیل سر و کار داش

هایی که ماهیتاً دارای همبستگی مکانی هستند، اندازۀ داده

استفاده  Rنمونه مشخ  نیست، بنابراین از واژۀ شبه برای 

شود. در هر حال استفاده از این معیار در مدل رگرسیون می
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شده  ییدأت] 19[لجستیک برای بررسی صحت مدل توسط 

قبول است. طبق مطالعات این پژوهشگران میزان قابل 
2Pseudo_R  2/0-4/0برای تأیید صحت مدل در محدودۀ 

ای مناسب برای ارزیابی اعتبار : این آماره، آمارهROCاست. 

سازی توان ازآن برای مقایسۀ تصویر مدلمدل است و می

نشان دهندۀ  1شده با نقشۀ واقعی استفاده کرد. ارزش 

دل نشان دهندۀ توافق کم م 5/0توافق مکانی کامل و ارزش 

 .]19[با واقعیت است 

 

 کاربری اراضی بینی. پیش7 .2 .2 

سازی پتانسیل انتقال به های مرحلۀ مدلخروای

روند. ر میکابینی تغییرات بههای مرحلۀ پیشعنوان ورودی

ف مقدار تغییرات هر انتقال با استفاده از زنجیرۀ مارکو

شود و نقشۀ تغییرات کاربری اراضی در مدل بینی میپیش

LCM  .تدیه شد 

 

. مطالعۀ نیاز آبی و روند توسعۀ محصوالت زراعی 8 .2.2

 عمده بر اساس نیاز آبی در دشت جیرفت

سطح زیر کشت محصوالت طی سه دهۀ گذشته از سال 

با استفاده از آمار و اطالعات سازمان اداد  1397تا  1369

کشاورزی انوب کرمان استخراج شد. در این مطالعه 

محصوالت زراعی عمده که در دشت ایرفت توسط 

اند مورد مطالعه قرار گرفت. همچنین کشاورزان کشت شده

که به نرم کشور  یآبیار یند ملسبا استفاده از اطالعات 

 یاگسترده و به طوراست شناخته شده  NETWATافزار 

 مورد و منابع آب یتوسط کارشناسان بخش کشاورز

نیاز آبی گیاهان مورد مطالعه قرار  گیردیاستفاده قرار م

 [. 8گرفت ]

 

 . نتایج3

 های کاربری اراضیارزیابی صحت نقشه. 3.1

-نقشه( مقادیر ضریب کاپا و صحت کلی 1در ادول )

-های کاربری اراضی تولیدشده با استفاده از تصاویر ماهواره

هر چه  شده است.های موردمطالعه ارا های مربوط به سال

دهندۀ توافق بیشتر نزدیکتر باشد، نشان 1ضریب کاپا به 

ها اشد. در تمامی سالبنقشه تولید شده به مقادیر واقعی می

قبول  قابل دهندۀ نشان ضریب کاپا نزدیک به یک بوده که

 100همچنین صحت کلی، بین صفر تا  .است مدل بودن

هندۀ دنزدیکتر باشد نشان 100است و هر چه این عدد به 

( 1دقت بیشتر نقشۀ تولید شده خواهد بود. نتایج ادول )

 .ای تولید شده استهنشان دهندۀ صحت باالی نقشه

 

 
 کاپا ۀشده با استفاده از آمار دیتول یهاصحت نقشه یابیارز .1 جدول

 صحت کلی ضریب کاپا سال

1369 85/0 3/89% 

1383 79/0 6/84% 

1398 87/0 94/93% 

مورد  LCM( نقشۀ متغیرهایی را که در مدل 2شکل )

دهد. علت انتخاب این اند را نشان میاستفاده قرار گرفته

بینی نقشۀ متغیرها نیز تأثیرگذاری این پارامترها در پیش

کاربری اراضی است و همچنین بر اساس پیشینۀ مطالعاتی 

 [.6است که در این زمینه انجام شده است ]
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 LCMمورد استفاده در مدل  یرهایمتغ ۀنقش .2شکل 

نقشه کاربری اراضی. 2.3
 سنجندۀ 5 لندست ایماهواره تصاویر از استفاده با

TM (1369،) سنجندۀ 7 لندست ETM+  (1383و ) 

 ،1369 هایدر سال ( و1398) OLI سنجندۀ 8 لندست

( 3آمد که در ادامه در شکل ) دست به 1398 و 1383
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نشان داده شد. توسعۀ سطح اراضی با کاربری کشاورزی و 

های مورد مطالعه به وضوح مشخ  مسکونی طی دوره

توان بیان کرد که ( می3است همچنین از خروای شکل )

از سطح اراضی و مرتعی طی سه دهۀ گذشته در اراضی 

 .دشت ایرفت کاسته شده است

 

 
 مورد مطالعه در دشت جیرفت زمانی ۀکاربری اراضی در سه دور ۀنقش. 3شکل 

 

 بررسی متغیرهای مستقل .3.3 
( ضریب همبستگی کرامر بین 2چنین ادول )هم

دهد. با تواه متغیرها و طبقات کاربری اراضی را نشان می

( شاخ  نرمال شده تفاضل پوشش 2به نتایج ادول )

( بیشترین ضریب همبستگی را با طبقات NDVIگیاهی )

کاربری اراضی نشان داده است.

 

 ارتباط بین متغیرها و طبقات کاربری اراضی .2جدول

 ضریب همبستگی کرامر متغیرها ضریب همبستگی کرامر متغیرها

 13/0 فاصله از رودخانه 06/0 شیب

 203/0 فاصله از گسل 03/0 ادت

 387/0 فاصله از شدر 249/0 ارتفاع

 NDVI 455/0شاخ   05/0 زمین شناسی

   201/0 فاصله از ااده
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 سازی پتانسیل انتقالمدل .4.3
رگرسیون سازی پتانسیل انتقال با استفاده از مدل

 Pseudoو  ROC ،2Chiانجام شد. سه عامل  لجستیک

2R سازی پتانسیل انتقال تعیین شدند، برای ارزیابی مدل 

در  2Pseudo Rو  ROC ،2Chi(. مقادیر باالی 3)ادول 

. دلیل استفاده از ها صحت باالیی را نشان دادزیر مدل ۀهم

سازی، باال بردن دقت کار سه عامل فوق برای ارزیابی مدل

 .باشدمی

 

 

 رگرسیون لجستیکارزیابی صحت . 3جدول 
2Chi 2Pseudo R ROC زیر مدل 

 کشاورزیاراضی بایر به  929/0 458/0 5/447384

 اراضی کشاورزی به بایر 924/0 402/0 5/53780

 اراضی مرتعی به مسکونی 987/0 812/0 158286

 اراضی مرتعی به بایر 814/0 226/0 279015

 اراضی مرتع به کشاورزی 973/0 761/0 9/382383

 

  بینی شدههای پیش. ارزیابی صحت نقشه5 .3
برای  LCMسنجی مدل نتایج حاصل از صحت

های کاپا در ادول سناریوهای مختلف با استفاده از آماره

 3( ارا ه گردیده است. با تواه به ادول مذکور، سناریو 4)

( با تواه ضرایب کاپا 1398تا  1369دورۀ واسنجی )طی 

سازی پتانسیل انتقال برای مدلباالتر، دارای قابلیت باالیی 

( نقشۀ کاربری اراضی شبیه سازی 4در ادامه شکل ) است.

دهد. را نشان می 3براساس سناریو  1398شده 

 

 های کاپانجی نتایج در سناریوهای مختلف با استفاده از آمارهسصحت. 4جدول 

 پارامترهای صحت سنجی 1سناریو  2مقادیر سناریو  3سناریو 

981/0 952/0 936/0 Kno 

973/0 966/0 854/0 Klocation 

965/0 931/0 817/0 Kstandard 

{Kno}تطابق کلی :-{Klocationتطابق ناشی از مکان بین دو کالس در نقشه :}های واقعیت و مقایسه-{Kstandard تطابق ناشی از :

 های واقعیت و مقایسه{ مقدار بین دو کالس در نقشه
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1398شبیه سازی شده سال کاربری اراضی  ۀنقش .4کل ش  

 آینده بینی کاربری اراضیشیپ. 6 .3

در این مرحله احتمال انتقال به هر کاربری با استفاده 

 طبق نتایج،. (5)ادول مارکوف صورت پذیرفت ۀاز زنجیر

به  بایرحداکثر احتمال انتقال مربوط به تبدیل اراضی 

پس از تشکیل ماتریس انتقال، باشد. اراضی کشاورزی می

با 1410شده مربوط به سال بینیکاربری اراضی پیش ۀنقش

 تدیه گردید. شکل مارکوف  ۀو زنجیر 3 یاستفاده از سناریو

را نشان  1410بینی شدۀ ( نقشۀ کاربری اراضی پیش5)

 دهد.می

 

 3ی مارکوف برای سناریو ۀشده با استفاده از زنجیرماتریس احتماالت انتقال محاسبه .5جدول

  1398سال  

 رودخانه اراضی مرتعی اراضی کشاورزی اراضی بایر اراضی مسکونی اراضی سنگالخی 1369سال 

 0 0 0 0 0 1 اراضی سنگالخی

 0 0 0 0 1 0 مسکونیاراضی 

 0 0 612/0 388/0 0 0 اراضی بایر

 0 0 867/0 134/0 0 0 اراضی کشاورزی

 0 448/0 191/0 326/0 034/0 0 اراضی مرتعی

 1 0 0 0 0 0 رودخانه
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 (3 ی)با استفاده از سناریو 1410شده مربوط به سال بینیپیش. نقشۀ کاربری اراضی 5شکل 

 . بررسی تغییرات کاربری اراضی7 .3

های اراضی در دوره کاربری هایتدیۀ نقشه از پس

تغییرات  بررسی و تغییرات به آشکارسازی اقدام مختلف

 و هاها، افزایشکاهش شامل تغییرات این اتفاق افتاده شد.

 به طبقه یک از انتقال و طبقه هر برای خال  تغییرات

مساحت طبقات مختلف (، 6بود. شکل ) دیگر هایطبقه

نشان  1410-1369های سال طی کاربری اراضی در

 1398-1369دهد. نتایج بررسی تغییرات در طی دورۀ می

حاکی از افزایش اراضی کشاورزی و مسکونی و کاهش 

اراضی مرتعی و اراضی بایر است. کاهش اراضی مرتعی و 

بدیل این اراضی به اراضی مسکونی و بایر در راستای ت

کشاورزی بوده است. همچنین بررسی روند تغییرات در 

حاکی از افزایش اراضی کشاورزی و  1410دورۀ آینده 

 مسکونی بود. 

 

( به طور واضح روند تغییرات هر یک از 6شکل )

دهد. نشان می 1410تا  1369های ها را بین سالکاربری

-کشاورزی قابل مشاهده است، بهبه وضوح افزایش کاربری 

دلیل تفاوت اعداد روند افزایش اراضی مسکونی کمتر نمود 

دارد اما در مقیاس خود قابل تواه است و تفاوت قابل 

ای و سنگالخی دارد که توادی با کاربری اراضی رودخانه

ها نیز اشاره شده اند که به آنتغییرات خیلی از ی داشته

بایر و مرتعی از نکات قابل تواه است. سیر نزولی اراضی 

گیری روند کاهشی در نمودار زیر است که به طور چشم

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 

 کمتر است. بیشتر و اراضی بایر با شدت

 
 های مختلفمساحت طبقات مختلف کاربری اراضی در سال. 6شکل

0

500

1000

1500

کشاورزی اراضی بایر اراضی مرتعی اراضی مسکونی رودخانه اراضی سنگالخی
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( تغییرات خال  طبقات مختلف کاربری 7شکل )

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

دهد. با تواه به این شکل بیشترین نشان می لومترمربعیک

کیلومترمربع و  444افزایش مربوط به اراضی کشاورزی 

 لومترمربعیک 404بیشترین کاهش مربوط به اراضی مرتعی 

 53هم چنین مساحت اراضی بایربه میزان  باشد.می

کیلومتر مربع کاهش و مساحت اراضی مسکونی به میزان 

یابد و اراضی سنگالخی و می کیلومتر مربع افزایش 9/43

 رودخانه بدون تغییر خواهند ماند.

 

 

 
 (1369-1398واسنجی  ۀ)دور 3های اراضی در سناریو تغییرات خالص کاربری. 7شکل 

 

( 6ها در ادول )ها در دهستاندرصد تغییر کاربری

نشان داده شده است بر اساس نتایح ادول مشخ  است 

که در دهستان خاتون آباد درصد تغییر اراضی بایر بسیار 

باالست این نشان از افزایش شدید اراضی بایر در این 

 دهستان است. 

دست آمده اراضی با کاربری مرتعی بر اساس اطالعات به

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

اند. درصد کاهش در دوازده دهستان دشت ایرفت داشته

بیشترین کاهش در دهستان علی آباد و کمترین نرخ 

کاهش آن در دهستان خاتون آباد رخ داده است. دامنۀ 

درصد تغییرات کاربری اراضی بایر در اراضی دشت ایرفت 

که بیشترین تغییرات مثبت در دهستان درصد بود  290

درصد افزایش بوده است و بیشترین  228خاتون آباد با 

مقدار کاهش اراضی بایر در دهستان علی آباد رخ داده 

 است. 

درصد تعییرات اراضی  1398تا  1369های بین سال

ها مثبت بوده است و این بیان کشاورزی در همۀ دهستان

ها طی رزی در کل دهستانکند که حجم اراضی کشاومی

های مطالعه افزایش یافته است. بیشترین مقدار سال

افزایش درصد اراضی کشاورزی در دهستان گنج آباد و 

درصد افزایش در اراضی  48کمترین نرخ افزایش با 

 دهستان اسالم آباد رخ داده است. 

در خصوص کاربری مسکونی ذکر این مسئله حا ز 

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

است. اول اینکه حجم تغییرات در کاربری اراضی مسکونی 

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

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

نفر ساکن در محدودۀ اراضی  391296نفوس و مسکن از 

-500 -400 -300 -200 -100 0 100 200 300 400 500

کشاورزی

اراضی بایر

اراضی مرتعی

اراضی مسکونی

درصد تغییرات

تغییرات خال  کاربری های اراضی
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د ساکن مناطق روستایی درص 54دشت ایرفت بیش از 

رو تفکیک این اراضی مسکونی که در بین هستند، از این

کند. با این واود اند را با مشکل موااه میمزارع واقع شده

در  1398تا  1369های بر اساس اطالعات مدل بین سال

و  176های هلیل و محمد آباد به ترتیب اراضی دهستان

زوده شده است. درصد به وسعت اراضی مسکونی اف 247

طور که قبال گفته شد این افزایش اراضی مسکونی همان

گاهی به هزینۀ کاهش وسعت اراضی مرتعی و کشاورزی 

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

 ای رخ داده است.رودخانه

این تغییرات را  ]21[بر اساس پژوهش صورت گرفته 

ی در ل کرد. چرا که رکود اقتصاددر اقتصاد ایران باید دنبا

های دیگر و به بخش تولید باعث اابحایی سرمایه به بخش

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

گذاری اذابیت افزوده در بخش مسکن برای سرمایه

بیشتری پیدا کرده است. از سوی دیگر بر اساس آمار 

 1395تا  1365های امعیتی در دشت ایرفت، طی سال

امعیت ساکن در روستاها روند افزایشی داشته است. لذا 

افزایش سطح کاربری اراضی مسکونی برای این حجم از 

افزایش تقاضا امری بی بدیل است و ادت الوگیری از 

برداری از قوانین تخریب منابع طبیعی، تدوین قوانین و بدره

. بر مواود حفاظت اراضی و اارای صحیح آن الزامی است

 اساس مطالعات بسیاری رشد اقتصادی عاملی برای تغییرات

کاربری اراضی کشاورزی بوده است که با افزایش ارزش 

زمین در بخش مسکن کشاورزان برای تصمیم گیری در 

مورد تخصی  زمین به بخش کشاورزی یا بخش رقیب آن 

های نسلی زمین کشاورزی با یعنی مسکن با واود ارزش

 . ]33[شوند یتردید موااه م

طور که مشخ  شد سطح زیر کشت محصوالت همان

شمسی تا اواخر دهۀ حاضر به  60کشاورزی از اواخر دهۀ 

گیری افزایش یافته است. از آنجایی که دشت طور چشم

بندی شده است های ممنوعه طبقهایرفت در زمرۀ دشت

ی گذشته مشخ  شده است که روند هاو بر اساس مطالعه

بع آب زیرزمینی در این دشت وضعیت مناسبی کاهش منا

ندارد و به طور متوسط سالیانه یک متر کاهش در سطح 

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

توسعۀ کشت محصوالت زراعی عمده از منظر مصرف آب 

مورد مطالعه قرار گرفت تا مشخ  شود کاربری اراضی 

چشمگیری طی سالیان گذشته کشاورزی که به طور 

افزایش داشته است به سمت توسعۀ کشت کدام دسته از 

محصوالت پیش رفته است. محصوالت کشاورزی اصلی 

برای دشت ایرفت بر اساس آمار و اطالعات شامل گندم، 

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

شمسی  1370شناسایی شدند. اطالعات نشان داد در دهۀ 

درصد سدم کل محصوالت زراعی  66این محصوالت حدود 

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

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

 افزایش یافته است.

 

( نتایج بررسی نیاز آبی محصوالت عمدۀ زراعی 8شکل )

ان را نش NETWATافزار دشت ایرفت با استفاده از نرم

دهد بر اساس این شکل مشخ  است که محصوالت می

د. زراعی تولید شده در دشت ایرفت نیاز آبی متفاوتی دارن

 1700تر از نیاز آبی در محصوالتی مانند گندم و او پایین

مترمکعب در هکتار است و در محصوالت سبزی دشت مثل 

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

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

مترمکعب در هکتار است اما برای تولید محصولی  3750

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

 هکتار نیاز آبی دارد.
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 1398تا  1369های دشت جیرفت بین سال هایهای مختلف در دهستان. درصد تغییر کاربری6جدول

 نام دهستان
درصد تغییر در کاربری 

 مرتع
 درصد تغییر در کاربری اراضی بایر

درصد تغییر در کاربری 

 کشاورزی

درصد تغییر در کاربری 

 شدری

 0 308 -61 -91 علی آباد

 0 103 -21 -20 دولت آباد

 0 48 -59 -9/77 اسالم آباد

 0 85 9 -7/63 اسماعیلی

 0 441 5/0 -31 گنج آباد

 0 371 34 -16 گرمسار

 176 154 78 -7/40 هلیل

 0 254 5 -65 حسین آباد

 0 378 -28 -8/37 اداد آباد

 0 48 228 -14 خاتون آباد

 0 401 26 -50 مردهک

 247 158 -21 -61 محمد آباد

 

 

 

 زراعی در دشت جیرفت ۀ. نیاز آبی محصوالت عمد8شکل 

با استخراج از آمار و اطالعات روند سطح زیر کشت 

های محصوالت کشاورزی عمده در دشت ایرفت طی سال

 مورد بررسی قرار گرفت. شایان ذکر است 1397تا  1370

بنا به ویژگی محصوالت کشاورزی سطح تولید این 

محصوالت تابعی از قیمت محصول در سال قبل است )در 

های تارعنکبونی گفته علم اقتصاد تولید به آن منحی

های چند سال پیاپی را شود( لذا در این تحقیق دادهمی

ایم تا سوگیری رفتار کشاورزان در مورد بررسی قرار داده

ص را حذف نماییم. بر اساس نیاز آبی یک سال به خصو

ها را در سه دسته با محصوالت کشاورزی دشت ایرفت آن

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

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

 است.
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(ب) نمودار نمودار )الف(  

 
(ج) نمودار  

 های تحقیق(سطح زیر کشت محصوالت در دشت جیرفت )یافته ۀ. روند توسع9شکل 

 

طور که در نمودارهای فوق مشخ  است رفتار همان

کشاورزان در دشت ایرفت در راستای توسعۀ محصوالت 

بوده است.  1397تا  1369های با نیاز آبی بیشتر طی سال

این رخداد با واود مزیت اقتصادی باال و ارزش زمانی پول 

قابل توضیح است، چرا که کشاورزان با توسعۀ کشت این 

محصوالت هم به لحاظ درآمدی وضعیت بدتری در حال 

حاضر دارند و هم اینکه ارزش زمانی پول در حال حاضر 

کشی از منابع طبیعی کشاورزان را به سمت حداکثر بدره

در نمودار محصوالت با نیاز آبی کم  سوق داده است.

شود که روند تغییر سطح زیر کشت محصول مشاهده می

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

هکتاری محصول گندم در اواخر دهۀ شصت به  21000

کاهش یافته است و  1397هکتار در سال  5000کمتر از 

برنامۀ خودکفایی گندم در اولویت  هایی کهتندا در سال

شود که یک ( مشاهده می1383های دولت بود )سال برنامه

ادش در سطح زیر کشت محصول گندم رخ داده است که 

ها از سطح زیر کشت او کاسته شده در طی همین سال

 است. 

بر اساس اطالعات و آمار سطح تولیدات در دشت 

شد سدم  مشخ  1398تا  1369های ایرفت طی سال

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

از کل محصوالت  1397کشاورزان از ابتدای دوره تا سال 

 22به  1369درصد در سال  73زراعی دشت ایرفت از 

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

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

محصوالت آب بر زراعی مثل او و ذرت آمار سطح زیر 

کشت نشان داد که در ابتدای دوره سدم این محصوالت 

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

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

ت در الگوی کشت نشان از سدم باالی این محصوال

دهد که در طول ( نشان می7کشاورزان دارد. نتایج ادول )

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

 33الگوی کشت کشاورزان شاغل در دشت ایرفت از 

درصد در دهۀ نود  18درصد در دهۀ هفتاد خورشیدی به 

خورشیدی کاسته شده و برخالف آن در همین مدت سدم 

 والت با مصرف آبی با نیاز آبی بیشتر افزوده شده است.محص

 

 های مختلف. سهم محصوالت مختلف در دوره7جدول 

 نود ۀسدم محصوالت در ده هشتاد ۀسدم محصوالت در ده هفتاد ۀسدم محصوالت در ده نام محصوالت

 18 25 33 محصوالت با نیاز آبی کم

 55 57 37 محصوالت با نیاز آبی متوسط

 5/26 7/17 10 محصوالت با نیاز آبی زیاد

 

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 

مزیت بیشتری برای تولید نزد محصوالت بی شک 

کشاورزان دارند اما با تواه به کمبود منابع آب در دشت 

رویه از منابع آبی در رسد برداشت بیایرفت به نظر می

های گذشته را به همراه داشته است و در دراز مدت سال

های همراه با اثرات منفی در اکوسیستم منطقه و برنامه

 توسعه خواهد داشت.

یشتر سطح زیر کشت محصوالت آبی از دو دهۀ توسعه ب

چرا که  ]24[های دولت کلید خورده است پیش با سیاست

دولت در آن زمان کشاورزی را به عنوان موتور محرکۀ 

های خود در نظر گرفت و از آن توسعۀ اقتصادی در برنامه

زمان با افزایش تولیدهای کشاورزی توسعۀ اقتصادی را 

ین روند همچنان ادامه داشته است. ارتقای داده است و ا

تولید بیشتر نه تندا به زمین بیشتری نیاز داشته بلکه به 

در برداشت بیشتر از منابع آب زیر زمینی منجر شده است. 

منجر به گسترش  ییغذا تیاز امن نانیحال، اطم نیهم

 .]35[ مرتع شد نهیعمدتاً با هز یمناطق زراع

 گیریبحث و نتیجه. 4
مطالعۀ پویایی تغییرات کاربری اراضی یک امر حیاتی 

در راستای دستیابی به مدیریت پایدار استفاده از زمین در 

 ینیبشیپ. همچنین ] 30[کشورهای در حال توسعه است 

 یتواند برایم ندهیدر آ LULC ریتصو لیو تحل هیتجز

 ستیز طیمح تیریمناسب مد راهبردهای یزیربرنامه

. نظر به اهمیت این موضوع در تحقیق ]5[ باشد دیمف

حاضر، تغییرات کاربری اراضی در دشت ایرفت در سه 

با استفاده از تصاویر  1398و  1383-1369دورۀ زمانی 

ای لندست بررسی شد و هم چنین تغییرات کاربری ماهواره

ساز تغییر ( با استفاده از مدل1410اراضی در دورۀ آینده )

 ( بررسی شد.LCMزمین )

-1369نتایج بررسی تغییرات کاربری اراضی در دورۀ  

 اراضی مرتع، کاربری پنج طبقۀ میان نشان داد که از 1398

 اراضی سنگالخی، بایر و اراضی مسکونی، اراضی کشاورزی،

 با کشاورزی افزایش مساحت مربوط به اراضی ترینبیش

مساحت مربوط به  کاهش ترینبیش و مربع کیلومتر 444



 1399زمستان ، 4، شماره 73منابع طبیعی ایران، دوره جله رتع و آبخیزداری، مم 

 

 910 

کیلومترمربع( بوده است. هم چنین  404عی )مرت اراضی

کیلومتر مربع کاهش و  53مساحت اراضی بایر به میزان 

کیلومتر مربع  9/43مساحت اراضی مسکونی به میزان 

افزایش یافته است و اراضی سنگالخی و رودخانه بدون 

 راستای در و بایر بیشتر مرتعی اراضی اند. تخریبتغییر بوده

 مسکونی اراضی و کشاورزی اراضی هب اراضی این تبدیل

 ساله 30دورۀ  طی کشاورزی اراضی توسعۀ لذا .است بوده

 از ریزیبرنامه بدون و رویهبی استفادۀ دلیل به تواندمی

کشاورزی و  اراضی به هاآن تبدیل و اراضی مرتعی و بایر

ها مشاهده شد باشد و همچنین در برخی دهستان مسکونی

تغییرات در کاربری اراضی کشاورزی به مسکونی نیز رخ 

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

حاصل از این تغییرات در دراز مدت بسیار حا ز اهمیت 

ریزی است و باید برای الوگیری از آن مطالعه و برنامه

 صورت پذیرد. 

با 1398 -1369سازی کاربری اراضی طی دورۀ مدل

های کاپا نشان دهندۀ دقت براساس آماره LCMاستفاده از 

بود. نتایج  1398سازی کاربری اراضی باالی مدل در شبیه

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

سازی کاربری اراضی در شبیه LCMاز دقت باالی مدل 

سازی پتانسیل انتقال با استفاده از رسی مدلباشد. برمی

براساس ضریب  LCMروش رگرسیون لجستیک و مدل 

Roc،,2Pseudo R  2وChi  حاکی از صحت باالی این

ها بوده است که با نتایج روش در تمامی زیر مدل

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

 ه باآیند کاربری اراضی نقشۀ بینیپیش از حاصل نتایج

 مورد زمانی در دورۀ که داد نشان LCM مدل از استفاده

 کشاورزی اراضی مساحت (1410 -1369) مطالعه

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

 خواهد رسید. هم چنین مساحت اراضی اراضی درصد

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

افزایش نشان  9/54کاهش و اراضی مسکونی به میزان 

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

 هاآن تبدیل و مرتعی و بایر اراضی سطح کاهش 1410 سال

 اتفاق اراضی، از وریبدره ادت افزایش کشاورزی اراضی به

در  مسکونی و اراضی زراعی ضی. گسترش اراافتاد خواهد

 یعیطب اراضیبر  ارفش یشافزا ببس منطقۀ مورد مطالعه

ها نآ ترشیهرچه ب بیتخر طیراو ش یمرتع ضیار قبیلاز 

آورد. روند کاهشی مساحت اراضی طبیعی و م میرا فراه

افزایش اراضی کشاورزی در بسیاری از نقاط ایران توسط 

 گزارش شده است.  ]37، 35، 31 ،30، 20[

نتایج نشان داد که تغییرات در الگوی کشت محصوالت 

زراعی در دشت ایرفت هم سو با شدت یافتن بحران منابع 

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

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

گذشته در اراضی کشاورزی سدم بیشتری را به خود 

تواند است که در دراز مدت این روند میاختصاص داده 

تددیدی برای منابع آبی در دشت ایرفت و هدررفت منابع 

رسد وضعیت بدتر اقتصادی در این منطقه باشد. به نظر می

بازار محصوالت زراعی با نیاز آبی بیشتر در دشت ایرفت 

عامل محرکی برای توسعۀ سطح زیر کشت این محصوالت 

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

خوب محصوالت کشاورزی در چند محصول خاص یک 

گذار شدری در این بخش شده عامل برای اذب سرمایه

است و برای تأمین نیاز آبی اراضی توسعه یافته، برداشت 

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

اب الزامات قانونی پژوهشگران نتیجه گرفتند که در غی

مدمترین عامل تعیین کنندۀ رفتار انسان در قبال زمین 

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

مؤثر در راستای تولید بیشتر در پاسخ به نیاز روز افزون 

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

صنعت تولید سیب  به انگیزۀ بخش سرمایه گذار شدری در

در منطقۀ ارومیه به اثرات تخریبی این توسعۀ اراضی 

منجر به کاهش  راتییتغ نیااند که پرداخته و بیان کرده
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 ۀو قابل مالحظه منابع آب حوضه، نه تندا در منطق دیشد

 هیاروم اچهیدر یهاحوضه ریز ریمورد مطالعه، بلکه در سا

 اچهیاطراف در یهادشت یخشکسال دیشده و باعث تدد زین

 یهاپروژه یااراآندا همچنین بیان داشتند  شود.یم

 نیهمچنو  داریپا ۀبدون در نظر گرفتن اصول توسع یعمران

 یباعث شده است که افراد محل یو ااتماع یمسا ل اقتصاد

( یاری)باغات آب مید یهاو باا میمراتع به مزارع د لیدر تبد

. ]35[ آزاد باشند 1383تا  1372 یهاسال نیب ژهیوهب

های اقتصادی تغییر کاربری اراضی در مطالعات هزینه

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

ها انگل و مرتعی تحت ارزش اقتصادی تغییر کاربری

سناریوهای مختلف در منطقۀ سبز هیرکانی ایران بیان که 

ار در ارزش اقتصادی کاربری اراضی مرتعی برای هر هکت

 2015دالر در سال  4790های شمال کشور حدود زمین

های اقتصادی در های تورم و پیش فرضاست که با نرخ

دالر  6394برابر با  2035اقتصاد ایران این مقدار برای سال 

نشان دادند  ]33[پژوهشگران همچنین برآورد شده است. 

تغییر از با واود مزایای زیست محیطی کاربری کشاورزی، 

برابر ارزش اقتصادی  7کاربری کشاورزی به مسکونی 

بیشتری در کاربری اراضی شرق ااوا در کشور اندونزی 

توان انگیزۀ تغییر کاربری و بر این اساس می کندتولید می

 اراضی در گروه اراضی فوق را روشن ساخت.

عنوان  های کاربری اراضی بهنقشه که از آنجایی

های مختلف از اهمیت ریزیعات پایه برای برنامهالاط

 بینی تغییر کاربریای برخوردار است هدف پیشویژه

، ارزیابی پیامدهای سناریوهای مختلف به ویژه ادامۀ اراضی

تواند هشداری می بینینتایج این پیش ،روند مواود است

ها در آینده باشد. بنابراین در برای وضعیت کاربری

 باید به طور ادی دشت ایرفتهای آینده ریزیبرنامه

همچنین نتایج نشان داد که الگوی  .مورد تواه قرار گیرد

کشت محصوالت زراعی طی سه دهۀ گذشته به سوی 

محصوالت با مصرف آب بیشتر گرایش داشته است که با 

تواه به بحران آب در سطح منطقه در درازمدت یک تددید 

های برای کشاورزی دشت ایرفت به عنوان یکی از دشت

م در تولید محصوالت کشاورزی، اشتغال و معیشت مد

رو در الگوی کشت تواه به تناسب ساکنین آن دارد. از این

اراضی با تواه به منابع آبی در مناطق مختلف دشت باید 

 مورد تواه قرار گیرد. 

های آتی به گردد در پژوهشدر ندایت پیشنداد می

کاربری اراضی سدم عوامل محیطی و انسانی در روند تغییر 

پرداخته شود تا بر اساس آن راهکارهایی ادت کاهش 

ویژه در مناطق با اکوسیستم شکننده تدوین ها، بهآسیب

 .گردد
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