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 چکیده

اراضي  تغییرات کاربری .منظور رفع نیازهای گوناگون انسان استبرداری از زمین بهانواع بهرهکاربری اراضي شامل 

 نسبت از شود. اطلاعکنش انسان و عوامل موثر بر محیط است که در مقیاس زماني و مکاني مطرح ميبرهم نتیجه

 از اطلاع با. است های مدیریتيریزیبرنامه در موارد مهمترین از یکي زمان، گذر در آن تغییرات نحوه های اراضي وکاربری

در این  داد. انجام را مقتضي اقدامات و کرد بینيپیش را آتي تغییرات توانمي زمان گذر در هاکاربری تغییرات نسبت

با ضریب کاپا که این نقشه  تهیه شدبا استفاده از سنجش از دور  4102نقشه کاربری اراضي برای سال پژوهش ابتدا 

بررسي اثرات هر کدام از  برای CLUE-Sدر مدل  باشد.دارای دقت خیلي خوب مي 01/1و صحت کلي برابر 00/1برابر 

د. پس از شاستفاده  ROCعوامل موثر بر کاربری از رگرسیون لجستیک و برای ارزیابي رگرسیون لجستیک از منحني 

  CLUE-Sارزیابي مدل  د.شتهیه  4141تعیین میزان تقاضا بر اساس تغییرات گذشته، نقشه کاربری اراضي برای سال 

نتایج حاصل از تحقیق نشان داد که بیشترین تغییر کاربری  ،. همچنین( را نشان داد00/1دقت بالای مدل )ضریب کاپا 

کاربری مرتع  4141که تا سال  طوریبههای کشاورزی خواهد بود، کاربری جنگل و مرتع به زمین اراضي، تبدیل

 یابد.درصد افزایش مي 33/01 یابد و کاربری کشاورزیدرصد کاهش مي 41/04 و جنگل 04/40

 

 ، میزان تقاضای کاربریROC، ضریب کاپا، منحني رگرسیون لجستیک، استان لرستان کلیدی: هایهواژ

 

 مقدمه

ی کمي در هامیلادی، با توسعه روش 0311 از دهه

های کاربردی ای، مدلریزی شهری و منطقهبرنامه

های تخصیص کاربرد زمین، که هر یک از رهیافت

اند کاربرد بسیاری یافتند، ای منتج شدهنظری جداگانه

ها بتوانند با آگاهي کامل از این مدلریزان تا برنامه

 Ebrahimniaبهینه از زمین را سامان بخشند ) استفاده

سازی ابزار قدرتمندی برای (. مدل4101و همکاران، 

ای است، ریزی منطقههای برنامههدایت طرح

عنوان ابزارهای تواند بهسازی مينتایج مدل ،همچنین

های مختلف منظور مقایسه سیاستریزی بهبرنامه

های تخصیص کاربرد زمین استفاده شود. بنابراین مدل

عنوان ابزار پشتیبان تحلیل دلایل و نتایج تغییر به

و همکاران،  Eskandariشوند )کاربرد زمین تعریف مي

سازی و درک فرایندهای مربوط به (. مدل4103

کاربری اراضي و ارتباط آن با فرایندهای هیدرولوژیکي 

سازی کاربری اراضي و آمایش مهمي در بهینهابزار 

مدل (. 4112و همکاران،  Hietel)سرزمین است 

___________________________ 
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CLUE-S سازی تخصیص مکاني یک مدل شبیه

کاربری اراضي بوده که بر اساس تحلیل تجربي تناسب 

اراضي، تغییرات زماني و مکاني کاربری و عوامل مؤثر 

و همکاران،  Verburgبر کاربری اراضي استوار است )

4114 .) 

Verburg ( در دو حوضه 4111و همکاران )

Sibuyan  فیلیپین و Klang Langat  مالزی توانستند

ای زمین فضایي منطقه-سازی دینامیکيبه خوبي مدل

  Clue-s، با استفاده از مدل4103تا  0331را از سال 

( در 4101و همکاران ) Verburgانجام دهند. 

استفاده کردند.  CLUE-Sای در اروپا از مدل مطالعه

-رهاسازی زمین ،نتایج استفاده از این مدل نشان داد

ترین ني از مهمهای کشاورزی و افزایش مناطق مسکو

و مناطق با حساسیت بیشتر در  تغییرات بوده است

و  Liuد. شمشخص  ،منظور مدیریت و حفاظتآینده به

شش سطح آن را ( تغییرات زمین و پو4113همکاران )

 چین، با استفاده از مدل Minjiangدر حوضه رودخانه 

CLUE-S  قرار دادند. نتایج این تحقیق  تحلیلمورد

 4111تا  0312نشان داد که اراضي جنگلي از سال 

زارها زارها و بوتهکاهش پیدا کرده، در حالي که علف

است و در همین زمان اراضي  نسبتا افزایش یافته

گیری افزایش طور چشممناطق مسکوني بهزراعي و 

است و همچنین با استفاده از این مدل تغییرات  یافته

بیني خوبي پیشبعد، به کاربری اراضي را برای دو دهه

-CLUE( از مدل 4100و همکاران ) Erdoganکردند. 

S سازی تغییرات کاربری اراضي جهت مدل

Karaburun .فرایند اعتبارسنجي  ترکیه استفاده کردند

سازی شبیه برای، CLUE-Sمدل، توانایي مدل 

تا  4101های تغییرات کاربری اراضي را برای سال

 نشان داد. 4141

 Zhang ( 4104و همکاران)  با استفاده از مدل

CLUE-S  دینامیکي کاربری اراضي، در قسمتي و مدل

ی نمودند. نتایج سازاز چین، کاربری اراضي را شبیه

ترین تغییر در منطقه تبدیل نشان داد که مهم

های ها، جنگل و زمینهای قابل کشت، باغزمین

غیرقابل استفاده اطراف شهرها به مناطق مسکوني 

( میزان و 4101و همکاران ) Shahabian بوده است.

 ری اراضي و بایر موجود در منطقهتبدیل کارب نحوه

-و مدل شده شهر اصفهان به سطوح ساختهدهچهار

با را 0211سازی الگوی آتي این تغییرات تا افق 

مورد بررسي قرار دادند.  ،CLUE-S مدل از استفاده

ابزار مفیدی برای  CLUE-S مدل ،نتایج نشان داد

و همکاران  Xuتغییرات کاربری اراضي است.  تحلیل

با چین،  Xiangjiangرودخانه  حوضه( در 4103)

-به مدل SWAT و CLUE-Sی هااز مدل استفاده

سازی پاسخ رواناب به تغییر کاربری اراضي با استفاده 

از یک رویکرد یکپارچه پرداختند. نتایج نشان داد که 

های گوناگون کاربری اراضي، سطوح تاثیر مشيخط

سازی شده دارد و تغییرات مختلفي روی جریان شبیه

کاربری اراضي به تغییرات قابل توجهي در توزیع منابع 

 شود. و فرایندهای هیدرولوژیکي منجر مي آب

 کاربری تغییرات بررسي هدف حاضر تحقیقدر 

 هایسال در تغییرات سازیمدل همچنین و اراضي

 ،است. بنابراین CLUE-S مدل از استفاده با آینده

با  4102سال  آبخیز نوژیان حوزه نقشه کاربری اراضي

سازی به شبیهای تهیه شد و استفاده از تصاویر ماهواره

با استفاده از مدل  4141کاربری اراضي برای سال 

CLUE-S .وقوع بینيپیش بدون شک پرداخته شد 

 نزدیک، آینده در هاکاربری توزیع از خاصي الگوی

 این گیریشکل در مؤثر عوامل تحلیل نیازمند

 متغیرهای عنوانبه اراضي هایکاربری الگوهاست.

شناسي، شناسي، خاکزمین همچون عواملي و وابسته

، ارتفاع، فاصله از آبراهه، تابش قابلیت اراضي، شیب

 مستقل متغیرهای عنوانبه خورشیدی و بارش سالانه

 رگرسیون از استفاده با و گرفته قرار مدنظر تحقیق

 پرداخته متغیرها این بین روابط تحلیل به لجستیک

 شد.

 

 هامواد و روش

حوزه محدوده مورد مطالعه منطقه مورد پژوهش: 

در استان  لومترمربعیک 10/324 وسعتبا  انینوژ آبخیز

. این منطقه از نظر موقعیت است لرستان واقع شده

 01′ 11″ تا 33˚ 11′ 10″ جغرافیایي در حد فاصل

 20˚ 33′ 20″ تا 20˚ 43′ 02″ و شمالي عرض 33˚

 سالیانه میانگین بارندگي .است شده واقع شرقي طول

اقلیم حوضه  متر است ومیلي 4/031 نوژیان ایستگاه در

 0 . شکلاست سرد بسیار هایزمستان با مرطوبنیمه

 دهد.را نشان مي انینوژموقعیت حوزه آبخیز 
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 ن لرستانستاا ایران و در مطالعه ردمو منطقه موقعیت -1 شکل

 

برای : 0212 تهیه نقشه کاربری اراضی برای سال

از تصاویر  4102تهیه نقشه کاربری اراضي سال 

است. در بازدیدهای میداني  استفاده شده 0لندست 

بندی نظارت شده تهیه نمونه آموزشي برای طبقه 011

شد. این تعداد بر اساس وسعت هر کاربری مشخص 

برداری از گوگل ارث برای نمونه ،د. لازم به ذکر استش

مناطق جنگلي کاملا واضح استفاده شد تا در صورت 

ها از کاربری خارج جایي، نمونههوجود مقداری جاب

و همکاران،  Brandt؛ 4113و همکاران،  Chen) نشوند

4103.) 

سازی شبیه برای: )تقاضا( ازیمورد ن یهایکاربر

، ابتدا باید CLUE-Sاراضي با استفاده از مدل  کاربری

میزان تغییرات کاربری و میزان تقاضای سالانه برای هر 

منظور ای بهکاربری را محاسبه کرد. از تصاویر ماهواره

تهیه نقشه کاربری اراضي برای دو مقطع زماني 

شود تا بتوان میزان حال( استفاده مي)گذشته و 

عنوان مبنایي برای ایجاد مدل تغییرات و نحوه آن را به

های کاربری مورد تقاضای زمین برای هر کدام از گروه

و همکاران،  Babaie aghdamداد ) استفاده قرار

(. در این تحقیق برای محاسبه تقاضای کاربری 4103

یابي تغییرات از برون 4141تا  4102برای دوره 

 استفاده شد. 4102تا  4111کاربری طي دوره 

بررسی عوامل موثر با استفاده از رگرسیون 

کاربری اراضي با مرور عوامل موثر بر انواع : لجستیک

د. در شها انتخاب موجودیت داده ،چنینمنابع و هم

-شناسي، خاکهای مربوط به زمیناین پژوهش داده

ارتفاع، فاصله از آبراهه،  شناسي، قابلیت اراضي، شیب،

عنوان عوامل تابش خورشیدی، بارش سالانه به

د. لازم به ذکر است قبل از اجرای شتاثیرگذار انتخاب 

ها را انجام داد. سازی دادهباید یکسان CLUE-Sمدل 

ها را از هر فرمتي که در مرحله نخست باید کلیه فایل

 Babaieتبدیل نمود ) ASCIIهای فایلدارند به 

Aghdam  ،های نقشه 4(. شکل 4103و همکاران

 دهد.مذکور را نشان مي

 

 راهنما

حوزه نوژیان      
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 CLUE-Sهای مورد استفاده در مدل نقشه -0 شکل

 

همکاران و  Babaie aghdamبر اساس مطالعات 

قادر است با استفاده از  CLUE-S(، مدل 4103)

-تعیین عواملمفهوم رگرسیون لجستیک انواع مختلف 

ها در تغییرات کاربری اراضي ثیر متفاوت آناکننده و ت

رود تغییرات سازی وارد کند. انتظار ميرا در مدل

هایي اتفاق افتد که در دوره کاربری اراضي در مکان

بیشترین ارجحیت یک مکان زماني مشخصي، 

 عواملای از گیری از مجموعهصورت تجربي و با بهرهبه

شوند، گیران تعیین مياساس تفاهم تصمیم که بر

محاسبه  (0)صورت رابطه . ارجحیت بهشودبرآورد مي

 شود.مي

𝑅𝑘𝑖 =  𝑎𝑘𝑋1𝑖 +  𝑏𝑘𝑋2𝑖 + ⋯ (0                       )  
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به کاربری  iمکان ارجحیت اختصاص  R ،که در آن

های بیوفیزیکي یا ویژگي  1Xو   2X، ... و kنوع 

تأثیر نسبي این   kbو   i، kaاجتماعي مکان –اقتصادی

 ها باید براست. این ویژگي kها بر ارجحیت نوع ویژگي

یندهای مهم در رابطه با تخصیص ااساس بررسي فر

ها در ناحیه مطالعاتي انتخاب شوند. در این کاربری

توان از یک مدل آماری مانند مدل رگرسیون راستا مي

که موقعیت ای که از دو حالت )اینلجستیک دو جمله

i  نوعبه کاربریk  شود یا خیر( استفاده کرد. تبدیل مي

Rki کننده این انتخاب در عنوان پاسخگوی تضمینبه

تواند جا که این ارجحیت نميشود. از آننظر گرفته مي

صورت یک گیری شود، بههده یا اندازهمستقیما مشا

د. تابعي که این احتمال را شرح شواحتمال برآورد مي

  شود.صورت مدل لجستیک زیر تعریف ميدهد بهمي

𝐿𝑜𝑔 [
𝑃𝑖

1− 𝑃𝑖
] =  𝛽0 + 𝛽1𝑋1 ,𝑖 + ⋯ + 𝛽𝑛𝑋𝑛 ,𝑖 (4)     

 احتمال وقوع کاربری در نظر گرفته 𝑃𝑖 ،که در آن

 عواملها  Xو  iشده در یک شبکه سلولي با موقعیت 

از طریق رگرسیون  𝛽آن مکان هستند. ضرایب 

شوند. در این برآورد الگوی واقعي لجستیک برآورد مي

عنوان متغیر وابسته در نظر گرفته کاربری اراضي به

 ،ها آماده شدندشود. هنگامي که تمامي ورودیمي

ترین مجزا محتملهای زماني گام طي CLUE-S مدل

نماید. در تغییرات در کاربری اراضي را برآورد مي

هایي که مطابق با ماتریس مکان CLUE-S اجرای مدل

مشخص  ،ها غیرمجاز استتغییر، تغییرات خاص در آن

اساس نتایج حاصل از  های احتمال برند و نقشهشومي

شوند. با استفاده از این رگرسیون لجستیک ترسیم مي

ها، توزیع بالقوه انواع کاربری اراضي مورد مطالعه نقشه

شود. الگوی فضایي طور فضایي تحلیل ميتحقیق، به

هایي های احتمال( در قالب فایلکاربری اراضي )نقشه

در محل نصب مدل در کامپیوتر  ASCIIبا فرمت 

افزار ها از نرمشود. برای مشاهده این فایلذخیره مي

GIS شود. استفاده مي 

 ROC برای ارزیابي مدل رگرسیون از منحني 

(. 4110و همکاران،  Nefesliogluشود )استفاده مي

از  سامانهبیني گر مقدار پیشسطح زیر منحني بیان

طریق توصیف توانایي آن در تخمین درست وقایع 

رخداده و عدم وقوع رخداد است. هر چه سطح زیر 

 طوردقت مدل بیشتر است. به ،منحني بیشتر باشد

، 0-3/1بندی کلي برای بیان دقت مدل از تقسیم

-1/1، خوب؛ 0/1-1/1 ، خیلي خوب؛3/1-0/1عالي؛ 

شود ، ضعیف استفاده مي1/1-1/1، متوسط و 1/1

(Nefeslioglu  ،در تحقیق حاضر 4110و همکاران .)

ها، رابطه رگرسیوني و ضریب برای تمامي کاربری

مربوط به هر عامل محاسبه و در نهایت در یک فایل 

وارد  CLUE-Sافزار ذخیره و به نرم alloc1متني با نام 

د. در فایل متني برای هر کاربری تعداد عوامل مورد ش

استفاده، ضریب ثابت و ضرایب مربوط به هر عامل 

 نمایش داده شد. 

: هایری کاربریپذماتریس تبدیل و برگشت

های پذیری برای کاربریماتریس تبدیل و برگشت

د که شد. در این ماتریس مشخص شمختلف تهیه 

شوند دیگر تبدیل ميهای مختلف چگونه به یککاربری

ها به چه صورت است. پذیری کاربریو وضعیت برگشت

پذیری، احتمال بازگشت یک کاربری منظور از برگشت

-اربری دیگر است و در واقع تبدیلبعد از تبدیل به ک

عنوان شود. بهیند مشخص مياهای مجاز نیز در این فر

توانند به مسکوني مثال کاربری کشاورزی و جنگل مي

تبدیل شوند ولي مسکوني در شرایط کشور ما به 

 شود. در ماتریس تبدیل، وزن بینجنگل تبدیل نمي

تبدیل( در نظر  )بدون صفر)با قابلیت تبدیل( و  یک

بر اساس نظر کارشناسي،  ،چنینشود. همگرفته مي

برای هر کاربری، وزني بین صفر و یک برای مشخص 

و  Luoد )شوميیری تعیین پذشدن میزان برگشت

 (. 4101همکاران، 

در این : سازی کاربریو شبیه یند تخصیصافر 

های متني مربوط به معادلات رگرسیون، تحقیق فایل

های همراه نقشهتبدیل و تقاضای کاربری به ماتریس

افزار مربوط به عوامل موثر در پوشه مربوط به نرم

CLUE-S صورت سازی کاربری بهقرار داده شد. شبیه

طوری که مناطق مستعد برای به ،شودسالانه انجام مي

مربوطه  احتمال به کاربری بیشینههر کاربری بر اساس 

کار بر اساس رابطه  شود. ایناختصاص داده مي

سطر و ها و در تمام رگرسیوني برای تمام کاربری

سطر و د. در هر مرحله شانجام  (هاپیکسلها )ستون

شده با میزان تقاضا، کنترل  دادهاختصاص  ستون 

یابد که میزان تقاضا و این کار تا جایي ادامه مي ،شده

ها شده برای کاربریدادهاختصاص  های سطر و ستون
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سازی و اختصاص برابر شوند. بعد از این مرحله شبیه

همین ترتیب تا به ،ها برای سال بعد آغاز شدهکاربری

 یابد. ادامه مي 4141رسیدن به سال 

ارزیابي مدل، کاربری  برای:  CLUE-Sارزیابی مدل  

-اراضي سالي که نقشه واقعي آن موجود است، شبیه

شوند. مقایسه ميسازی شده و این دو نقشه با هم 

-بر اساس روند واقعي این سال 4102تقاضا برای سال 

( محاسبه شد. در نهایت مدل از 4102تا  4111ها )

نظر تخصیص مکاني و شباهت دو نقشه در موقعیت 

ها واسنجي شد. برای واسنجي پارامترهای کاربری

شده و پذیری و ماتریس تبدیل، تغییر دادهبرگشت

مقایسه  4102ه با نقشه واقعي سازی شدنقشه شبیه

سازی نیز از ضریب کاپا د. برای ارزیابي دقت شبیهش

 استفاده شد. ENVIافزار ها در نرمبرای تمام پیکسل
   

 و بحث نتایج

، 0بعد از تجزیه و تحلیل تصاویر سنجنده لندست 

د که شتهیه  4102نقشه کاربری اراضي برای سال 

 است.آورده شده  3نتایج آن در شکل 

 

 
 حوزه آبخیز نوژیان 4102نقشه کاربری اراضي مربوط به سال   -3 شکل

 

کاپا و دقت کلي  برای ارزیابي دقت نقشه از ضریب

( که Schmitt ،4103؛ Foody ،4114) دشاستفاده 

 01/1و  00/1ترتیب میزان ضریب کاپا و دقت کلي به

 باشد.مي

میزان تغییر کاربری  :تعیین میزان تغییرات کاربری

در  ،دشاساس آن میزان تقاضا محاسبه  اراضي که بر

 قابل مشاهده است. 0جدول 

 

 نوژیانمیزان تغییرات کاربری اراضي حوزه آبخیز  -1جدول 

 میزان تغییرات )هکتار( 4102 4111 نوع کاربری

 -4123 0013 01004 جنگل

 2403 1112 3110 زراعت

 -0112 00342 03000 مرتع
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در منطقه مورد مطالعه مساحت مرتع و جنگل 

 کاهش یافته و مساحت زراعت افزایش یافته است. 
میزان تقاضا برای : محاسبه میزان تقاضای سالانه

های قبل های آتي بر اساس تغییر مساحت سالسال

 قابل مشاهده است. 4در جدول 

 
 میزان تقاضای سالانه )بر حسب هکتار( برای هر کاربری در حوزه آبخیز نوژیان -0جدول 

 مرتع زراعت جنگل سال

4111 01004 3110 03000 

4110 01143 3014 03111 

4114 01232 2013 03111 

4113 01422 2212 03113 

4112 01111 2111 03224 

4111 3011 1111 03331 

4111 3111 1311 03400 

4111 3201 1111 03011 

4110 3430 1310 00331 

4113 3013 1413 00003 

4101 0341 1111 00114 

4100 0131 1010 00111 

4104 0120 1014 00120 

4103 0314 1213 00231 

4102 0013 1112 00342 

4101 1312 0112 00403 

4101 1102 0311 00010 

4101 1131 0111 01331 

4100 1211 0311 01010 

4103 1401 3410 01111 

4141 1141 3113 01111 

4140 1030 3001 01123 

4144 1123 01000 01230 

4143 1211 01204 01341 

4142 1410 01103 01410 

4141 1100 00102 01131 

 

مطابق جدول بالا که از اختلاف مابین سال ابتدا و 

دست آمده است،  میزان مرتع و جنگل کاهش هانتها ب

 و میزان زراعت افزایش یافته است.

برای بررسي دقت مدل رگرسیوني از : ROCمنحنی 

و سطح زیرمنحني استفاده شد که نتایج  ROCمنحني 

 قابل مشاهده است. 1و  2های آن در شکل
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  مربوط به روابط رگرسیوني کاربری زراعت )سمت راست( و کاربری جنگل )سمت چپ( ROCمنحني  -2 شکل

 

 
 مربوط به روابط رگرسیوني کاربری مرتع ROCمنحني  -2 شکل

 

جنگل، های میزان سطح زیر نمودار برای کاربری

دست به 0/11و  4/13، 4/11ترتیب زراعت و مرتع به

الای مدل رگرسیون لجستیک را نشان آمد که دقت ب

 دهد.مي

ارزیابي مدل از  برای: CLUE-Sارزیابی مدل  

سازی و نقشه دست آمده از شبیههمقایسه نقشه ب

د که مقدار بالای ضریب شاستفاده  4102موجود سال 

سازی دهنده قابل اعتماد بودن شبیه( نشان00/1کاپا )

مراحل و اجرای بعد از اتمام  مدل برای آینده است.

د که شسازی شبیه 4141مدل، کاربری برای سال 

 است. قابل مشاهده 1نتایج آن در شکل 

دهد که بر سازی شده نشان ميکاربری شبیه

شود و  میزان جنگل و مرتع افزوده مي میزان زراعت

 یابد.کاهش مي

 



 CLUE-S  . . .  /314 مدل از استفاده با 4141 سال اراضي کاربری نقشه سازیشبیه

 
 آبخیز نوژیان حوزه 4141برای سال CLUE-S  مدل وسیلهبهسازی شده کاربری شبیه -6شکل 

 

 گیرینتیجه

بررسي نقش عوامل موثر بر  برای پژوهشدر این 

د شروش رگرسیون لجستیک استفاده  از ،نوع کاربری

 ،های مختلفبرای کاربری ROCمیزان زیر نمودار  که

 روش رگرسیون استکننده دقت مشخص

(Nefeslioglu  ،4110و همکاران).  برای بالا بردن دقت

 ،و نزدیک کردن میزان سطح نمودار به عدد یک

ها انتخاب تعداد نقاط فراوان و نیز پراکنش مناسب آن

عنوان مثال برای کاربری مرتع که سطح موثر است، به

نقطه  23141تعداد  ،شوده را شامل ميضزیادی از حو

نقطه با وزن صفر انتخاب  31334با وزن یک و تعداد 

نقش  ،د، هر چه میزان پراکنش نقاط یکنواخت باشدش

-د. همانشوکاني در کاربری بیشتر لحاظ ميعوامل م

مشخص است، در صورتي که  4141گونه که در نقشه 

های قبلي تغییرات در این سال بر مبنای تغییرات سال

حالت مرتع به کشاورزی تبدیل  بیشتر منطقه از ،باشد

شود که با توجه به عدم وجود عمق مناسب از مي

کشاورزی این مسئله در  برایخاک و شیب نامناسب 

آینده به معضلي تبدیل شود که اراضي کشاورزی به 

که این تغییر  رها شده تبدیل و بلااستفاده شونداراضي 

ه ضبه افزایش میزان رواناب و خارج شدن آب از حو

های متنوع و شود. این مدل دارای ورودیمنجر مي

باشد و استفاده همزمان از مدل آماری، زیادی مي

نقاط  از دوراطلاعات جغرافیایي، سنجش از  سامانه

میزان تقاضای  همچنین،. باشدمي قوت این پژوهش

مورد نیاز مدل بر اساس تفاضل بین نقشه کاربری سال 

 دست آمد.هب 4102و  4111

در بیشتر نقاط ایران تغییر کاربری اراضي بیشتر 

به کشاورزی یا و مرتع شامل تغییر از کاربری جنگل 

ه مورد مطالعه ضکه این واقعه در حو استبه مسکوني 

زیاد اراضي  وسعتباشد. با توجه به ميیید أتقابل 

ه مورد مطالعه تغییر آن بسیار ضمرتعي در حو

تبدیل اراضي مرتعي و جنگلي به . تر استمحتمل

زارش گکشاورزی در کشورهای دیگر و در ایران نیز 

 (4111و همکاران ) Wuتوان به شده است که مي

اشاره نمود. نقشه کاربری اراضي منطقه با ضریب کاپا 

دست آمده درصد به 01/1و  00/1 کلي برابر صحتو 

د( درص 01در این پژوهش بالاتر از میزان استاندارد )

 (. 0311و همکاران،  Andersonاست )
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Abstract 

Land use involves exploitation type of land for resolving human different needs. Land 

use changes is the result of interaction between human and affective factors on 

environment which is considered in spatial and temporal scale. Awareness of land use 

rates and its change in time is one of the most important factors in planning and 

management. By knowing rate of land use changes time scale, forecasting feature 

changes will be possible and do appropriate act. In this research, 2014 land use map was 

prepared by RS with Kappa coefficient of 0.88 and overall accuracy of 0.86 which has 

high accuracy. For investigating each effective factor on land use in CLUE-S model 

logistic regression was used and for assessment of logistic regression, ROC curve was 

used. After determination of demand ratio according to past changes, land use map of 

2025 was prepared. Assessment of CLUE-S model showed its high accuracy (Kappa 

coefficient is 0.88). Also, the results demonstrated that the most land use change are 

related to forests and ranges to farmlands, as range and forest lands decreases 28.12 and 

82.20 present respectively and farmlands increases 10.33 percent until 2025. 

 

Key words: Kappa coefficient, Land use demand, Lorestan, Logistic regression, ROC 

curve 
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