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چکیده

اطالع از وضعیت  ،همین موضوع که است کردهتغییر نیازها  برآورد منظوربهي کاربری اراض ،با افزایش جمعیتامروزه 

 ،محیطينقش اساسي در مطالعات زیست ،بررسي تغییرات کاربری اراضياست. ده کر تررا با اهمیتآینده کاربری اراضي 

ریزی بهتر کاربری رنامهمدیران را در ب ،داشتهآب مدیریت منابع  و سازی تغییرات کاربری اراضيسازی و شبیهمدل

 1121و  2111های برای سال آبادحوزه آبخیز رحیم ابتدا نقشه کاربری اراضي ،پژوهشلذا در این  .دهداراضي یاری مي

ETMهای ترتیب با استفاده از سنجندهبه
ضریب کاپا  کهد شاستخراج  ENVI5.3 رافزادر محیط نرم Landsat 8 و +

 عوامل هاینقشه ،سپس بود. 1121 کاربری نقشه ، حاکي از دقت باالیدرصد 19برابر و صحت کلي درصد  19برابر 

فاصله از  های فاصله از جاده، فاصله از رودخانه، فاصله از شهر، فاصله از روستا،ثر بر تغییر کاربری اراضي شامل نقشهؤم

یرزمیني و مقدار تابش خورشیدی ب ز، بارش، تبخیر، مدل رقومي ارتفاع، شیب، سطح آبافت خاکشناسي، زمین گسل،

 نقش عوامل مؤثر بر کاربری اراضي ،ستیکیبا استفاده از رگرسیون لج ،گاهآن .شدند تهیه  ArcGIS 10.6در محیط

حوضه نقشه کاربری اراضي  نهایت،در  .استفاده شد ROC از منحني ،ستیکیو برای ارزیابي رگرسیون لج دشتعیین 

نشان داد که  ،حاضر پژوهشنتایج حاصل از  .دشسازی شبیه CLUE-s ا استفاده از مدلب 1111برای سال  مطالعاتي

، 1/1ترتیب برابر های مرتع، اراضي دیم، اراضي آبي، پهنه آبي و مسکوني بهبرای کاربری ROC میزان سطح زیر منحني

وامل مؤثر بر کاربری اراضي قبول روش رگرسیون در بررسي ع گر دقت قابلکه بیاناست  12/1و  11/1، 1/1، 11/1

خواهد دیم کاربری به  مرتع، مربوط به تبدیل کاربری 1111بیشترین تغییرات کاربری اراضي در سال  ،. همچنیناست

 افزایش خواهد یافت. دیم درصد کاربری 21کاهش و  ،مرتعکاربری درصد  49/1بود و 

 

 ENVI5.3، ROC افزارنرم، آبمنابع  مدیریت ،رگرسیون لجیستیک، استان لرستانکلیدی:هایهواژ

 

مقدمه

و در نتیجه افزایش نیازهای  عیتافزایش جم

رویه و نادرست از موجب استفاده بي ،جوامع بشری

توسعه در اثر  که طوریبه ؛منابع طبیعي شده است

تخریب اراضي  ،های کشاورزیفعالیت جوامع بشری و

زراعي و  هایها به زمینمرتعي و تبدیل آنو  جنگلي

 موضوع،این مسکوني بسیار محسوس بوده است. 
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و  (1111و همکاران،  Pappas) شده استآبخیز 

منظور تأمین غذا و افزایش تغییرات کاربری اراضي به

مناطق مسکوني، یکي از مهمترین تأثیرات انسان در 

در چرخه یرات تغی ،زیست جهاني و همچنین محیط

 استمنطقه فرایندهای هیدرولوژیکي  آب و هوا و

(Luo  ،1121و همکاران). با توجه به اثرات  ،بنابراین

 طتغییرات کاربری اراضي در زندگي انسان و محی

شناخت کامل از کاربری اراضي، تغییرات زیست، 

بیني تغییرات آن در آینده، نقش گذشته آن و پیش

ر منابع و مطالعات مهمي در مدیریت پایدا

Hietalمحیطي دارد ) زیست
  .(1114و همکاران،   

عوامل زیادی در تغییرات کاربری اراضي دخالت 

ها را به توان آنبندی کلي ميدارند که در یک تقسیم

، عوامل اقتصادی، عوامل بیوفیزیکي، عوامل جمعیتي

Geist) عوامل اجتماعي و عوامل فرهنگي تقسیم کرد
و  

سازی در چند دهه اخیر، مدل (.1111 همکاران،

تغییرات کاربری اراضي با توجه به اهمیت آن، مورد 

توجه محققان زیادی در سراسر جهان قرار گرفته 

 ،(1121و همکاران )Fox ، عنوان مثالبه است.

های میاني جنوب تغییرات کاربری اراضي در کوهستان

CLUE-sآسیا را با استفاده از مدل 
ی سازشبیه 2

 . دندکر

ها نشان داد که منطقه مورد سازی آنشبیه      

تا  1112و  1119تا  1112های بین سال ،مطالعه

 .درصد تغییر خواهد داشت 21و  نهترتیب به 1191

هایي از کاربری فعلي شامل قسمتکه  ایگونهبه

زار و مراتع به مناطق های درختي طبیعي، بوته گونه

همیشه سبز زارهای  بوتهو  کاری، مزارع چایدرخت

کاری تبدیل خواهد شد. بخش زیادی از این درخت

دلیل مصرف زیاد آب، به ،شامل درخت کائوچو بوده

نقش زیادی در فرایندهای هیدرولوژیکي فصل خشک 

Huixia دارد.
(، تبخیر و تعرق 1121و همکاران ) 

های آینده با ساالنه در بخشي از چین را برای سال

 ،ها ابتداتخمین زدند. آن CLUE-s ز مدلا استفاده

اساس  رابطه موجود برای تبخیر و تعرق ساالنه را بر

شاخص درجه حرارت پوشش گیاهي اصالح کردند. 

کاربری اراضي  ،CLUE-sبا استفاده از مدل  ،سپس

                                                           
1
 Conversion of Land Use and its Effects in 

Small regional extend 

اساس رابطه  سازی کردند و بربرای آینده را شبیه

آوردند.  دستشده، میزان تبخیر و تعرق را بهاصالح

ها نشان داد که تبخیر و تعرق نتایج پژوهش آن

دست آمده از تخمین زده شده با این روش با مقدار به

این روش،  ،رابطه بیالن آب، اختالف کمي داشته

نتایج نشان داد که تبخیر و  ،مناسب است. همچنین

سازی شده منطقه، تعرق سالیانه در کاربری شبیه

وت اصلي در توزیع مکاني تفاوت زیادی ندارد و تفا

( برای 1121و همکاران )  Zhang تبخیر و تعرق است.

 از سازی کاربری اراضي در بخشي از چین،شبیه

SD modelهای دینامیکي کاربری اراضي ) مدل
( و 1

CLUE-s  .میزان ها، آن پژوهشدر استفاده کردند

بررسي و  SDتقاضا و تغییرات زماني با استفاده از مدل 

و تخصیص مکاني هر  1111برای سال سازی  بیهش

در سه سناریو  CLUE-sکاربری با استفاده از مدل 

انجام شد. سناریوها بر اساس رشد شهری و در شرایط 

 ،سپس. دشرشد کند، متوسط و سریع طراحي 

های منظور تعیین نقش عوامل مؤثر بر کاربری به

راکم عوامل ارتفاع، فاصله تا جاده و شهر، ت ،مختلف

دست آمده جمعیت و شیب در نظر گرفته شد. نتایج به

مهمترین تغییر کاربری در منطقه، تبدیل داد که  نشان

های ها، جنگل و زمینهای قابل کشت، باغ زمین

 غیرقابل استفاده اطراف شهرها به مناطق مسکوني بود.

Yecui
کاربری اراضي سال  (،1129و همکاران ) 

با  1111و  2119های دادهرا با استفاده از  1119

در  CLUE-sاستفاده از زنجیره مارکوف و مدل 

مربع  کیلومتر 1421ای از پکن به مساحت منطقه

برای ارزیابي و مقایسه نقشه  ،کردهسازی شبیه

استفاده  9سازی شده و واقعي، از ضریب کاپا شبیه

دست آمده، ضریب کاپای . با توجه به نتایج بهدندکر

تقاضای  ،سپس .دکري مدل را تأیید ، کارای11/1

شده با زنجیره مارکوف به مدل وارد شد و محاسبه

 1129سناریوهای کاربری اراضي برای سال 

 شامل رشد شهری بر ،. یک سناریودشسازی  شبیه

با در نظر گرفتن  ،اساس روند موجود و سناریو دیگر

هایي در مزارع کشاورزی طراحي شد که در محدودیت

لت، افزایش مناطق مسکوني مشهود بود. هر دو حا

                                                           
2 
System Dynamics  

3 
Kappa coefficient 
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سازی شده، مناطق های شبیهاساس نقشه بر ،همچنین

در معرض خطر و نیازمند به مدیریت بیشتر شناسایي 

Gibreel .نددش
سازی ( برای شبیه1124و همکاران ) 

VFHMو CLUE-s کاربری اراضي از مدل تلفیقي 
در  2

که از مدل صورت ، بدیندندکربخشي از چین استفاده 

VFHM  با توجه به تقاضای انواع کاربری اراضي برای

با استفاده از  ،طراحي سناریوها استفاده شد. سپس

تخصیص مکاني صورت گرفت و ، CLUE-s مدل

نتایج  سازی شد.کاربری اراضي برای آینده شبیه

ها نشان داد که در مناطق آن پژوهشدست آمده از  به

کائوچو و در مناطق  کاری گونهدست، درختپایین

رو به  1119باالدست، کشت گیاهان زودبازده تا سال 

افزایش است. مناطق با بیشترین تغییر شامل تبدیل 

های پراکنده به کشاورزی متراکم نیز تشخیص کشت

دلیل در نظر گرفتن این روش به ،داده شد. در نهایت

بررسي  ،خصوصیات مکاني کاربری اراضي و همچنین

عنوان ابزای مفید برای مدیریت مل مؤثر بهمناسب عوا

Liuدر پژوهشي دیگر،  .دشکاربری منطقه معرفي 
و  

 عوامل( به تجزیه و تحلیل تأثیر 1129همکاران )

های سنجش از دور و مدل سیاسي مبتني بر داده

CLUE-s واقع در  1ای لیجیانگدر حوضه رودخانه

مایل و منظور، تاینها برای جنوب چین پرداختند. آن

گرایش تغییرات کاربری اراضي را با استفاده از تصاویر 

و رگرسیون  CLUE-sسنجش از دور لندست، مدل 

تحت دو سناریو  1111تا  2119لجستیک از سال 

سناریوی مداخله و  9(NS)سناریوی رشد طبیعي )

ها آن پژوهشهای یافته. دندکر( بررسي 4(GSدولت )

ساخت و  وسعت، 1129تا  2119نشان داد که از سال 

که حالي است. در یافتهساز و اراضي زراعي افزایش 

تا  2119مناطق آبي و مناطق جنگلي از سال مساحت 

طور به 1129تا  1111از سال  وکاهش  1111

زار مناطق بوته ،اند. همچنینگیری افزایش یافته چشم

تا  1111از سال  وافزایش  1111تا  2119نیز از سال 

نتایج  ،در نهایت اند.یافته کاهش اندکي 1129

 1111بیني الگوی مکاني کاربری اراضي در سال   پیش

ساز وساخت، مناطق NSنشان داد که تحت سناریوی 
                                                           
1
 Village Farm Household Model 

2
 Lijiang River Basin 

3
 Natural growth Scenario  

4
 Government intervention Scenario 

که وسعت سایر حالي در ،و زراعي افزایش یافته شده

نیز،  GSاراضي کاهش یافته است. تحت سناریوی 

هنه آبي پخورده و شخممناطق مسکوني، جنگلي، 

افزایش یافته و وسعت سایر اراضي کاهش یافته است. 

Huang
از مدل  ،پژوهشي( نیز در 1121و همکاران ) 

CLUE-s  کردن مرزهای شهری با مرزهای محدودبرای

واقع در شمال  9یانگشهر شناداری روستاها در کالن

و الگوی مکاني کاربری دند کراستفاده شرقي چین 

ارزیابي مناسب  ومدل مذکور اساس  اراضي را بر

ها سازی کردند. آنشبیه 1191توسعه اراضي در سال 

، ، اجتماعيشاخص طبیعي پنج منظور، اینبرای 

کار بردند. خط مشي و سیاسي را به محیطي، زیستاکو

منظور را به 1111های کاربری اراضي داده ،همچنین

 1121سازی الگوی مکاني اراضي در سال شبیه

سازی را با نقشه کاربری ایج شبیهاستفاده کردند و نت

مقایسه کردند که ضریب کاپا برابر  1121اراضي واقعي 

نشان داد  هاپژوهش آن دست آمد. سایر نتایجبه 19/1

شدن اراضي زراعي، دو کوچککه گسترش شهری و 

ویژگي اصلي تغییر کاربری اراضي آینده در منطقه 

اراضي ای که بیشترین رشد گونهبه ،مطالعاتي است

های شمال ویژه در بخشبهشهری در شهر مرکزی 

 دبا وجو ،دهد. همچنینشرقي و جنوب غربي رخ مي

های غالب، منابع تغییرات اندک در نرخ رشد، جهت

محیطي و اکولوژیکي، توسعه اصلي و اثرات زیست

مشابهي را تحت  کامالشهری در این منطقه الگوهای 

 ،دهد. بنابراینسناریوهای مختلف توسعه نشان مي

اساس این سناریوها در طرح  بر 1مرزهای رشد شهری

ای، یکسان هستند و تنها در مناطق حاشیه اتقریبکلي 

و همکاران  Asghari Zamaniشود. تغییراتي ایجاد مي

بیني تغییرات اقدام به پیش ،( در شهر زنجان1122)

 .نددکر CLUE-sکاربری اراضي با استفاده از مدل 

به شرط وجود پایگاه  داد کهنشان  هاآن ژوهشپنتایج 

مختلف  زماني هایاطالعاتي جامع و مناسب برای دوره

ورد و آسازی، برهای جدید در شبیهوریاتوان از فنمي

در  ،رویدادهای احتمالي که ممکن استبیني  پیش

ها با آن ریزی آنادوار آتي شهرها و مدیریت و برنامه

Babaei Aghdam (c1122 ). ردکاستفاده  ،روبرو شوند

                                                           
5
 Shenyang 

6
 Urban Growth Boundary (UGB) 
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 تغییرات سازیمدل به اقدام اردبیل، شهری منطقه در

 از استفاده با شدهساخته سطوح به بایر اراضي کاربری

 از حاکي ها،نتایج پژوهش آن .دکر CLUE-s مدل

 درجه باالترین با هایيمکان در کاربری تغییرات وقوع

 ،بود راضيا کاربری از خاصي نوع برای مکاني مطلوبیت

 مناطق در تغییرات از میزان بیشترین کهنحویبه

پیوست.  خواهد وقوع به شهر غربي جنوب و جنوبي

Babaei Aghdam (b1122)، سرعین شهر منطقه در 

 اراضي کاربری فضائي الگوسازی مدل بررسي به اقدام

و به د کر CLUE-s مدل از استفاده با 2411 افق در

 الگوسازی برای مفیدی ابزار این نتیجه رسید که مدل،

 است. مطالعه مورد منطقه در اراضي کاربری

Mohammadi حوزه منطقه در( 1129) همکاران و 

 به اقدام گلستان، استان در سالیان باغ آبخیز

 با آینده هایسال در اراضي کاربری سازی شبیه

 کاربری سازیبهینه منظوربه CLUE-s مدل از استفاده

 که بیشترین داد ها نشانآن پژوهش ج. نتایدکر اراضي

 به تبدیل و طبیعي منابع تخریب به مربوط تغییرات

  .است بوده مسکوني مناطق و کشاورزی هایزمین

Ghasemianin ( 1121و همکاران)،  در  پژوهشيدر

سازی نقشه کاربری اراضي حوزه آبخیز نوژیان به شبیه

 در محیط CLUE-sبا استفاده از مدل  1119سال 

GIS  وRS ابتدا نقشه پژوهشها در این پرداختند. آن ،

را با استفاده از  1124کاربری اراضي برای سال 

که این نقشه با توجه به دند کرسنجش از دور تهیه 

دارای  11/1و صحت کلي برابر  11/1ضریب کاپا برابر 

 ، در مدلپژوهشدر این  دقت خیلي خوبي بود.

CLUE-s  کدام از عوامل مؤثر بر برای بررسي اثرات هر

و برای ارزیابي  2ستیکیکاربری از رگرسیون لج

ROCستیک، از منحني یرگرسیون لج
استفاده شد.  1

اساس تغییرات گذشته،  پس از تعیین میزان تقاضا بر

که د شتهیه  1119نقشه کاربری اراضي برای سال 

، دقت باالی مدل را با توجه به CLUE-sارزیابي مدل 

نتایج  ،نشان داد. همچنین 11/1برابر ضریب کاپا 

نشان داد که بیشترین تغییر کاربری  پژوهشحاصل از 

های اراضي، تبدیل کاربری جنگل و مرتع به زمین

، 1119که تا سال طوریبه ،کشاورزی خواهد بود

                                                           
1
 Logistic Regression 

2
 Relative Operating Characteristics (ROC) 

 ،درصد 11/11و کاربری جنگل،  21/11کاربری مرتع، 

درصد افزایش  99/21کاهش و کاربری کشاورزی، 

در ( نیز 1121و همکاران ) Mohammady یابد.مي

سازی و ارزیابي تأثیر کاربری به مدل ،دیگر پژوهشي

اراضي روی میزان رواناب تولیدی با استفاده از 

 در حوزه آبخیز سالیان CLUE-sو  WetSpaهای  مدل

ها ایران پرداختند. آن استان گلستان واقع در

 2111های سال های کاربری اراضيمنظور، نقشه بدین

اساس  سازی را برشبیه ،. سپسدندکررا تهیه  1121و 

انجام  1121تا  2111تغییرات کاربری اراضي در دوره 

را با  1191نقشه کاربری اراضي سال  ،دادند. در نهایت

  WetSpaتهیه کردند و مدل CLUE-sاستفاده از مدل 

سازی رواناب در مقیاس روزانه با را برای شبیه

کار به 1191و  1121، 2111ای کاربری اراضي ه نقشه

بردند و حجم کل رواناب، دبي پیک و رواناب سطحي 

ها نشان داد که آن پژوهش. نتایج دندکررا مقایسه 

 ساتکلیفبا ضریب نش  WetSpaسازی مدلدقت شبیه

ترتیب برابر به های واسنجي و اعتبارسنجيبرای داده

و  14/1ترتیب برابر هو با معیار تجمعي ب 91/1و  12/1

تغییرات عمده کاربری  ،دست آمد. همچنینبه 11/1

و  1121، 2111های اراضي در این حوضه بین سال

های نگل و اراضي مرتعي به کاربریج، تبدیل 1191

، کل تبدیلدلیل همین بهکشاورزی و مسکوني بود و 

سازی شده افزایش یافت و نیز نرخ حجم رواناب شبیه

تر از نرخ افزایش رواناب گاناب سطحي بزرافزایش رو

این، رواناب سطحي و  برعالوهبود.  زیرسطحي

در مقایسه با  1191و  1121های زیرسطحي در سال

افزایش یافت. اما نرخ  2111نقشه کاربری اراضي 

 افزایش رواناب زیرسطحي کمتر از رواناب سطحي بود.

 پژوهشدر این شده، مطرحبا توجه به مسائل 

سازی کاربری اراضي با استفاده هیشب شود کهتالش مي

 اطالعات مکاني و مدل سامانهاز سنجش از دور، 

CLUE-s  با خروجي رودخانه  آبادرحیمدر حوزه آبخیز

این  گیرد.صورت آباد در شمال استان لرستان رحیم

حوضه، یکي از حاصلخیزترین مناطق کشور است که 

در معرض خطر است. دلیل تغییر کاربری اراضي به

های اخیر به وقوع پیوسته با توجه به سیل ،همچنین

جمله در این حوضه، ضرورت  ازدر استان لرستان و 

منظور جلوگیری از تغییر به اتخاذ تدابیر الزم
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ی است. رغیراصولي کاربری اراضي بسیار الزم و ضرو

تواند ابزار مفیدی سازی ميشبیه نتایج این ،بنابراین

ریزی و مقایسه اجرای برنامه گیری،تصمیم برای

باشد و امکان تغییر  منطقه اینهای مختلف در سیاست

و  منظور کاهش خسارات احتماليروند کنوني به

 ،همچنین وجود خواهد داشت. اقدامات پیشگیرانه

تحلیل تغییرات کاربری اراضي در منطقه مورد مطالعه 

میزان عنوان گام مهمي در شناخت به تواندمي

گیری الگوی تأثیرگذاری شهر و زندگي شهری در شکل

خاصي از کاربری اراضي تلقي شود. با توجه به موارد 

عوامل  -الف ،شودتالش مي پژوهشذکر شده در این 

مؤثر بر تغییرات کاربری اراضي در منطقه مشخص 

الگوی آتي کاربری اراضي در منطقه تعیین  -. بندشو

ثر ؤمه از تعداد زیادی از عوامل استفاد ،بنابراین .دشو

و نیز استفاده از سنجش از  میزان تغییراتدر تعیین 

پژوهش نسبت به های این از نوآوری دتوانمي دور

 دیگر باشد. هایپژوهش

 

هاموادوروش

مطالعه مورد منطقه با  آبادرحیمحوزه آبخیز :

آباد در شمال استان لرستان خروجي رودخانه رحیم

گیرد. داخل حوضه قرار مي ،رد که شهر بروجردقرار دا

و  بیشینهمربع،  ومترلکی 11/111مساحت این حوضه 

 ومتر  2499و  9494ترتیب ارتفاع در منطقه به کمینه

میانگین است. درصد  99 شیب متوسط حوضه

 9/919ساله،  91طي یک دوره آماری  بارندگي ساالنه

متر میلي 1/2921 میانگین تبخیر ساالنهمتر و میلي

 ،بندی دومارتناساس طبقه منطقه بر ،است. همچنین

اراضي  ،کاربری غالب منطقه وخشک دارای اقلیم نیمه

 (.2)شکل دیم و مرتع است 

 


 در ایران و استان لرستان رحیم آبادموقعیت حوزه آبخیز -1شکل



پژوهشروش این پژوهش، ابتدا نقشه کاربری  در:

ETMتصاویر ) 2111های اراضي برای سال
 1121( و +

حاضر با استفاده  محققان پژوهش وسیلهبه)تهیه شده 

بندی طبقه و از روش 1از تصاویر ماهواره لندست 

استفاده از دانش فني  ،شده و همچنیننظارت

 GISافزار کارشناسي نسبت به منطقه( در محیط نرم

الزم به ذکر است که نمونه تعلیمي برای  آماده شدند.

با استفاده از  1121و  2111های های سالقشهن

اند، طور قطعي، جزء اراضي مشخصه بودهبهمناطقي که 

منظور تفکیک درست و دقیق اراضي و بهد شتعیین 

استفاده شد.  Google Earthدیم و آبي از تصاویر 

بازدید میداني در سراسر منطقه مطالعاتي  ،همچنین

 ،CLUE-sز مدل گاه با استفاده اآنصورت گرفت. 

سازی و شبیه 1111 سالنقشه کاربری اراضي برای 
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صورت به پژوهشطراحي شد که نمودار کلي روش 

ریزی کاربری برنامه که الزم به ذکر است است. 1شکل 

ساله  21صورت بهمدت مدت و بلنداراضي در میان

رسانیدن خطا و نیز  کمترنیاز به  ،است. همچنین

لیم دلیل انتخاب این افق زماني کاهش تأثیر تغییر اق

 است.

گروه  وسیلهبهبار این مدل برای اولین :CLUE-sمدل

هلند در  2زیست دانشگاه واخنینگن  محیطمطالعات 

و  Babaei Aghdamطراحي شد ) 2111سال 

، یک مدل CLUE-s(. مدل a1122 همکاران،

 سازی تخصیص مکاني کاربری اراضي است که بر شبیه

تجربي تناسب اراضي، تغییرات زماني و اساس تحلیل 

مکاني کاربری و عوامل مؤثر بر کاربری اراضي استوار 

است. این مدل، به دو مدول شامل مدول تقاضای 

تقسیم  9و فرایند تخصیص صریح مکاني 1غیرمکاني

شود. مدول غیرمکاني، تغییرات مساحت برای همه مي

کند. ميانواع کاربری اراضي را در سطح کالن محاسبه 

 سامانهدر بخش دوم مدل، این تقاضاها با استفاده از 

مبتني بر رستر به تغییرات کاربری اراضي در 

های مختلف در محدوده منطقه مطالعاتي  موقعیت

اطالعات مورد  ،(. همچنین9شود )شکل ترجمه مي

مرحله به  چهاربه  CLUE-sنیاز برای اجرای مدل 

این اطالعات با  شوند کهميبندی  تقسیمشرح زیر 

همدیگر، یک سری شرایط و امکانات را برای مدل 

حل را محاسبه کند. این کند تا بهترین راهایجاد مي

ها و خط مشي -الف شامل،مرحله  چهار

های مکاني و بررسي عوامل مؤثر با استفاده  محدودیت

ماتریس تبدیل و  -ستیک، بیاز رگرسیون لج

اسبه تقاضا برای هر مح -ج ها،پذیری کاربریبرگشت

سازی مکاني فرایند تخصیص و شبیه -د کاربری و

(Verburg ،1121) است. 

رگرسیون از استفاده با مؤثر عوامل بررسی

بیني نقشه کاربری اراضي، منظور پیشبه: لجیستیک

در این لذا فراواني مورد نیاز است.  اهای نسبتداده

ررسي ب ،با مرور منابع و همچنین ،ابتدا ،پژوهش

های مدل رقومي ارتفاع، ها، نقشهبودن داده موجود

                                                           
1
 Wageningen University 

2 Non-spatial demand module 
3
 Spatially explicit allocation procedure 

فاصله از جاده، فاصله از رودخانه، فاصله از گسل، 

فاصله از شهر، فاصله از روستا، توزیع بارش، تبخیر، 

تراز آب زیرزمیني، شیب، تابش خورشیدی، خاک و 

-عنوان عوامل تأثیرگذار در محیط نرمبه شناسي زمین

برای  ،تهیه شدند و سپس  Arc GIS 10.6افزار

برای استفاده در  ASCIIفرمت  ها بهسازی دادهیکسان

ها با استفاده از تطبیق مدل تبدیل شدند. صحت نقشه

عارضه روی نقشه با عارضه روی زمین ارزیابي شد. 

، نقشه تابش (درجه)الزم به ذکر است که نقشه شیب 

اصله های فو نقشه (کیلووات بر متر مربع)خورشیدی 

از شهر، فاصله از روستا، فاصله از رودخانه و فاصله از 

های بارش و و نقشه (متر)گسل و تراز آب زیرزمیني 

شناسي در آماده شدند و نقشه زمین (مترمیليتبخیر )

 د. شبندی گروه طبقه 22

ها، از روش رگرسیون سازی نقشهپس از آماده

ست که لجیستیک استفاده شد. علت این موضوع این ا

قادر است با استفاده از مفهوم  CLUE-sمدل 

کننده رگرسیون لجیستیک، انواع مختلف عوامل تعیین

 ها در تغییرات کاربری و تأثیر متفاوت آن

 ،رودسازی وارد کند. انتظار ميمدل در را اراضي

هایي اتفاق افتد که در تغییرات کاربری اراضي در مکان

رجحیت یک مکان دوره زماني مشخص، بیشترین ا

 ای از عوامل گیری از مجموعهصورت تجربي و با بهره به

شوند، گیران تعیین ميتصمیم تفاهم اساس برکه 

 ،(. لذا1121و همکاران،  Ghasemiaminبرآورد شوند )

 شود.( محاسبه مي2صورت رابطه )ارجحیت به

(2)                     

به کاربری  iارجحیت اختصاص مکان  Rن، که در آ

های بیوفیزیکي یا ویژگي X1و  X2، ... و kنوع 

تأثیر نسبي این  bkو  i ،akاجتماعي مکان -اقتصادی

 است.  kها بر ارجحیت نوعویژگي

که ارجحیت یا مطلوبیت یک مکان برای جایياز آن

 مشاهده یا  اتواند مستقیمهر نوع کاربری، نمي

شود صورت یک احتمال برآورد ميی شود، بهگیراندازه

صورت مدل دهد، بهو تابعي که این احتمال را شرح مي

 شود. ( تعریف مي1لجیستیک )رابطه 
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احتمال یک سلول برای وقوع یک نوع  Piکه در آن، 

ها، Xو  iکاربری در یک شبکه سلولي با موقعیت 

نیز از طریق رگرسیون  β. ضرایب دعوامل مؤثر هستن

Veldkampو  Verburg) شوندلجیستیک برآورد مي
 

Chen؛ 1114
(. در این برآورد، 1111و همکاران،   

صورت متغیر وابسته در الگوی واقعي کاربری اراضي به

و همکاران،  Ghasemiaminشود )نظر گرفته مي

1121.) 

طور کلي، روش رگرسیون لجیستیک برای به

بیني عضویت طبقه برای مواردی که از قبل پیش

شود. استفاده مي ،عضویت در آن مشخص نیست

عبارت دیگر روش مذکور، این امکان را به کاربر به

اساس تعدادی  دهد تا یک متغیر وابسته اسمي را بر مي

کند. متغیرهای مستقل بیني متغیر یا مستقل پیش

بي( و هم در توانند هم در سطح کیفي )اسمي/ ترتیمي

در  ،ای/ نسبتي( باشند. همچنینسطح کمي )فاصله

رگرسیون لجیستیک، احتمال وقوع یک پدیده در 

فرض قرار دارد و رعایت پیش یکتا  صفرداخل طیف 

بین الزم نیست. اما چنانچه بودن متغیرهای پیشنرمال

این متغیرها دارای توزیع نرمال چندمتغیره باشند، در 

مدل بهتر خواهد شد. چندخطي آن صورت برازش 

نبودن متغیرهای مستقل، از دیگر مفروضات رگرسیون 

خطي بودن لجیستیک است، چرا که در صورت چند

این متغیرها، برآوردها دارای اریب بوده و خطاهای 

، Hosmerاستاندارد نیز نوسان زیادی خواهد داشت )

 (.Lemeshow ،1111و  Hosmer ؛1111

  

پژوهشمراحل  1جریانينمودار -2شکل  

                                                           
1 
Flowchart 

 1121 کاربری نقشه

 تقاضا تعیین

 مؤثر عوامل نقشه تعیین

 رودخانه از فاصله

 جاده از فاصله

 گسل از فاصله

 شهر از فاصله

 روستا از فاصله

 شیب میزان

 ارتفاع رقومي مدل

 بارش توزیع

 تبخیر

 خورشیدی تابش

 زمینيزیر آب سطح

 خاک

 شناسيزمین

 CLUE-s مدل هایورودی

 کاربری نقشه

2111 

 لجیستیک رگرسیون

 1111 کاربری سازیشبیه

 CLUE-s مدل اجرای

 پذیریبرگشت ماتریس تعیین

 ROC با ارزیابي



 2211/  . . .در  CLUE-sتفاده از مدل با اس 1111سال  ياراض ینقشه کاربر یساز هیشب

 

 

 

 

 

 




 

 
 CLUE-sهای مدل مدول -3شکل

 

 هاپس از تهیه نقشه ،پژوهشدر این مرحله از 

تعدادی  ،ستیک، ابتدایبرای استفاده از رگرسیون لج

نقطه با وزن یک به مفهوم وجود و تعدادی نقطه با 

)نوع کاربری  یک پدیدهوزن صفر به معني عدم وجود 

صورت فته شد. برای انتخاب نقاط بهنظر گردر  اراضي(

در محیط  HawthsToolsتصادفي، از فایل الحاقي 

ArcGIS  صورت بود که بدین روش کار. شداستفاده

)به معني  عنوان وزن یکابتدا در هر کاربری، نقاطي به

 در نظر گرفته شد و  وجود نوع کاربری اراضي(

 ،صورت تصادفي در مناطق دیگربه نقطه تعدادی

ها جز )تمامي کاربری نتخاب و به آن وزن صفرا

داده شد. در مرحله بعد، وزن  کاربری مورد نظر(

در نقشه  (وزن صفر و یک)مربوط به هر یک از نقاط 

. دشعوامل مؤثر استخراج و در فرمت اکسل ذخیره 

ها تا وزن آن ندمنتقل شد SPSSافزار ها به نرماین داده

، باید با توجه CLUE-sدل در م ،در واقع محاسبه شود.

مرتع(، وزن پارامترهای مؤثر  مثالبه نوع کاربری )

( و غیره )شامل شیب، فاصله از جاده، فاصله از گسل،

شود، فقط دارای دو ای که تهیه مي. نقشهدشو محاسبه 

و  کاربری مرتع مثال ،یکي کاربری مد نظر ،نوع کاربری

مرتع با به محدوده  است. مرتع دیگری کاربری غیر

، تعدادی نقطه با توجه به مساحت الحاقیهاستفاده از 

شود که مقدار صفر به معني عدم وجود آن داده مي

کابری مرتع و یک به معني وجود کاربری مرتع است. 

، مقدار هر پارامتر استخراج GISسپس در محیط 

د شو. برای هر کاربری، باید عملیات تکرار دشو مي

(Mohammadi 1129، و همکاران). 

 برای ارزیابي مدل رگرسیون از منحني ،همچنین

ROC  دهندهنشاني، سطح زیر منحن .شداستفاده 

سیستم از طریق توصیف توانایي آن بیني  پیشمقدار 

در تخمین درست وقایع رخداده و عدم وقوع رخداد 

است. هر چه سطح زیر منحني بیشتر باشد، دقت مدل 

بیان دقت مدل از برای  ،طور کليبیشتر است. به

، )خیلي خوب( 1/1-1/1، )عالي( 1/1-2بندی تقسیم

 9/1-1/1)متوسط( و  1/1-9/1)خوب(،  1/1-9/1

Nefeslioglu) دش)ضعیف( استفاده 
و همکاران،  

رابطه  ،هابرای تمامي کاربری ،در این پژوهش(. 1111

رگرسیوني و ضریب مربوط به هر عامل محاسبه و در 

ذخیره و به  alloc1تني با نام نهایت در یک فایل م

در فایل متني برای هر  .دشوارد  CLUE-sافزار نرم

تعداد عوامل مورد استفاده، ضریب ثابت و  ،کاربری

ضرایب مربوط به هر عامل نمایش داده شد. الزم به 

ها در فایل متني از صفر شماره کاربری ،ذکر است

  .(1129و همکاران،  Mohammadi)د ششروع 

در این :هاپذیریکاربریستبدیلوبرگشتماتری

پذیری برای تبدیل و برگشتماتریس مرحله، 

. در این ماتریس مشخص دشهای مختلف تهیه  کاربری

یگر تبدیل کدهای مختلف چگونه به یکه کاربرید ش

ها به چه پذیری کاربریشوند و وضعیت برگشتمي

 ،پذیری. منظور از برگشت(4)شکل  صورت است

مال بازگشت یک کاربری بعد از تبدیل به کاربری احت

مجاز نیز در این های  تبدیلدیگر است و در واقع 

شود. در ماتریس تبدیل، وزن بین مشخص ميیند افر

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

 یرعوامل پیشران تغی

 پیشران تخصیصعوامل  اختصاص کاربری اراضي

 تقاضای کاربری اراضي

کانيتحلیل غیرم  

 تحلیل مکاني
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اساس نظر کارشناسي،  بر ،شود. همچنینگرفته مي

یک برای برای هر کاربری، وزني بین صفر و 

د شوميپذیری تعیین شدن میزان برگشت مشخص

(Mohammadi  ،؛ 1129و همکارانLuo
و همکاران،  

1121 .) 




 پذیری کاربری اراضيمثالي از ماتریس بازگشت -4شکل



کاربریمحا برای تقاضا های مختلفي روش :سبه

ود دارد که برای تعیین میزان تقاضای کاربری وج

بستگي به شرایط تغییرات کاربری و ، انتخاب هر کدام

سازی کاربری، ابتدا های موجود دارد. برای شبیهداده

باید میزان تغییرات کاربری و میزان تقاضای ساالنه 

 Babaei)کرد برای هر کاربری را محاسبه 

Aghdam  ،پژوهش(. در این 1129و همکاران ،

و تقاضا شد ثابت فرض نسبتا شرایط تغییرات کاربری 

های قبل براساس روند واقعي سال 1111برای سال 

 ( محاسبه شد.1121تا  2111)

افر شبیهیند و کاربریتخصیص سازی در این :

های متني مربوط به معادالت رگرسیون، فایل، مرحله

های نقشه و نیزماتریس تبدیل و تقاضای کاربری 

ار قر CLUE-sافزار ثر در پوشه مربوط به نرمؤعوامل م

الزم به . (1129و همکاران،  Mohammadi) داده شد

ساالنه انجام صورت  بهسازی کاربری شبیهذکر است که 

دست به احتمال بیشینهکه براساس  طوریبه ،شودمي

 به کاربری ستیک، هر پیکسلیآمده از رگرسیون لج

و نقشه کاربری  شودمربوطه اختصاص داده مي

Zhangشود )سازی مي شبیه
. این (1121همکاران، و  

ها اساس رابطه رگرسیوني برای تمام کاربری بر ،مرحله

. در دشانجام  (هاپیکسلها )طر و ستونسو در تمام 
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شده با میزان دادههای اختصاص هر مرحله، پیکسل

که میزان  یافتتقاضا کنترل شده و تا جایي ادامه 

ا هشده برای کاربریدادههای اختصاص تقاضا و پیکسل

سازی و اختصاص از این مرحله، شبیه پسبرابر شوند. 

ها برای سال بعد آغاز شد و تا رسیدن به سال کاربری

 ،تکرار 11111که تا در صورتي یافت.ادامه  1111

شده برابر دادههای اختصاص میزان تقاضا و پیکسل

مدل خطا داده و باید تنظیمات مربوط به آن  ،نشوند

 (.1129و همکاران،  Mohammadi)د شوکنترل 

مد ارزیابی CLUE-sل برای ارزیابي مدل،  معموال:

سازی شبیه نقشه واقعيدارای  کاربری اراضي سال

طور همانشوند. شده و این دو نقشه با هم مقایسه مي

، شرایط تغییرات پژوهشدر این  ،گفته شد قبالکه 

مدل از نظر تخصیص  ود شثابت فرض ا نسبتکاربری 

ها باهت دو نقشه در موقعیت کاربریمکاني و ش

پارامترهای  ،واسنجي منظوربهواسنجي شد. 

پذیری و ماتریس تبدیل تغییر داده شد  برگشت

(Mohammadi  1129 همکاران،و )سازی  شبیه نقشه و

. برای ارزیابي دشمقایسه  1121شده با نقشه واقعي 

سازی نیز از ضریب کاپا برای تمام شبیه دقت

 .استفاده شد ENVIافزار ر نرمها د پیکسل
  

وبحثنتایج

نقشه تحلیل و برتجزیه تأثیرگذار عوامل های

اراضی کاربری  ،عوامل تأثیرگذار بر کاربری اراضي:

های مدل رقومي ارتفاع، فاصله از شهر، شامل نقشه

شناسي، فاصله از گسل، تبخیر، فاصله از رودخانه، زمین

، فاصله از جاده، فاصله بارش، تراز آب زیرزمیني، شیب

از روستا، تابش خورشیدی و بافت خاک در محیط 

GIS منظور ( و سپس به1تا  9های تهیه شدند )شکل

بدیل ت ASCIIبه فرمت  CLUE-Sاستفاده در مدل 

 بیشینهو  کمینهشده، تهیههای با توجه به نقشه شدند.

متر از سطح  9499و  2499ترتیب به حوضه ارتفاع

ترین مناطق در بخش غربي حوضه و مرتفع دریا است

منطقه تبخیر در بخش غربي  کمینهاند. واقع شده

است که با حرکت از غرب حوضه به سمت  مطالعاتي

میزان یابد. مرکز حوضه، میزان تبخیر افزایش مي

 طوری به ،بارندگي در مناطق غربي دشت بیشتر است

رزمیني رسد. تراز آب زیمتر ميمیلي 42/2191که به 

ها است.  در مرکز حوضه بیشتر از سایر بخشا تقریب

، مناطق مسکوني در نیز براساس نقشه فاصله از شهر

فاصله از گسل، در مناطق  .اندمرکز حوضه واقع شده

غربي، شمال غربي و جنوب شرقي از همه جا کمتر 

، فاصله از جاده بیشینهشیب،  بیشینهاست. همچنین 

فاصله از روستا نیز  بیشینهو  نهفاصله از رودخا بیشینه

در بخش غربي حوضه قابل مشاهده است. همچنین 

حوضه نیز دارای بافت  ای از وسعتبخش عمده

 است.  رسي-سیلتي
 نیدر اول یریپذ برگشت بیپژوهش، ضر نیدر ا

جنگل و  ،یکشاورز ،يمسکون یها یکاربر یمرحله برا

 .دست آمد به 1/1و  1/1، 9/1، 2 بیترت مرتع به

:2016و1111هایکاربریتجزیهوتحلیلنقشه

ETM بعد از تجزیه و تحلیل روی تصاویر سنجنده
و   +

 2111های ، نقشه کاربری اراضي برای سال1لندست 

مرداد( تهیه گردید که  11)  1121مرداد( و  12)

برای سپس ، قابل مشاهده است. 1نتایج آن در شکل 

-پا و دقت کلي طبقهها از ضریب کاارزیابي دقت نقشه

-پژوهشکه در  شداستفاده  ENVIافزار در نرم بندی

 است ها اشاره شدهگذشته به مناسب بودن آن های

(Foody ،1111 ؛Schmitt-harsh ،1129 ؛

Ghasemiamin  ،ضریب کاپا و (. لذا 1121و همکاران

و  19ترتیب برابر به 1121 کلي برای نقشه سال دقت

دست آمده، حاکي ه نتیجه بهک دست آمددرصد به 19

 از دقت باالی مدل است. 

 Yecuiنتایج این بخش از پژوهش با نتایج 

( در 1124و همکاران ) Gibreel( در پکن، 1129)

( در حوضه لیجیانگ 1129و همکاران ) Liuچین، 

-شهر شن( در کالن1121و همکاران ) Huangچین، 

در  (1122و همکاران ) Asghari Zamaniیانگ چین، 

( در سرعین و 1122) Babaei Aghdamزنجان، 

Ghasemiamin ( در حوضه نوژیان 1121و همکاران )

 مبني بر باال بودن ضریب کاپا مطابقت دارد.
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نقشه فاصله از رودخانه -د نقشه تبخیر و -قشه فاصله از شهر، جن -نقشه مدل رقومي ارتفاع، ب-الف-5شکل
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نقشه تراز آب زیرزمیني -د نقشه بارش و -ج نقشه فاصله از گسل، -شناسي، بنقشه زمین -الف -6شکل
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نقشه تابش خورشیدی -د نقشه فاصله از روستا و -از جاده، جنقشه فاصله  -ب ،نقشه شیب -الف -7شکل
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 نقشه بافت خاک -8شکل

 

ها و مساحت کاربری، GISهمچنین در محیط 

منظور تعیین میزان تقاضای ها بهمیزان تغییرات آن

یابي تغییرات گذشته کاربری اراضي براساس برون

 نشان داده شده است. 2بررسي شد که در جدول 



  

1121و  2111های کاربری اراضي سال نقشه-1شکل
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آبادزه آبخیز رحیمحومساحت و میزان تغییرات کاربری اراضي در -1جدول

 نوع کاربری
 مساحت )هکتار(

 میزان تغییرات

 )افزایش یا کاهش کاربری  طي دوره )هکتار(

 1121-2111 1121سال  2111سال 

 9/1191 9/4414 2119 مسکوني

 -1111 91141 11111 مرتع

 14 1299 1149 آبياراضي

 9111 21491 22911 اراضي دیم

 9/4 9/4 1 پهنه آبي

 ... 11111 11111 ت کلمساح

 
با  ،شودمشاهده مي 2در جدول طور که همان

، مقدار اراضي مرتعي 1121و  2111 هایسال مقایسه

کاهش و اراضي دیم، آبي، مسکوني و پهنه آبي افزایش 

 یافته است. همچنین میزان تقاضای ساالنه برای 

 1برای هر کاربری در جدول  1121تا  2111های سال

دست آمده برای هر سال مورد ه که نتایج بهآورده شد

دست آمده از مقایسه دو بررسي نیز مانند نتایج به

است. با  1121و  2111های نقشه کاربری در سال

توجه به جدول تقاضای ساالنه مشخص شد که کاربری 

های دیگر اضافه مرتع کاهش یافته و به وسعت کاربری

 شده است.

 ROCمنحنی  بررسي دقت روش رگرسیونبا :

، میزان سطح ROC از منحنيبا استفاده  لجیستیک

های مرتع، اراضي دیم، ها برای کاربریزیر منحني

، 1/1ترتیب برابر آبي، پهنه آبي و مسکوني بهاراضي 

که ( 21دست آمد )شکل به 12/1و  11/1، 1/1، 11/1

گر دقت قابل قبول روش رگرسیون در بررسي بیان

و  Nefesliogluعوامل مؤثر بر کاربری اراضي است )

  (.1111همکاران، 

 ارزیابی کاربریوCLUE-Sمدل نقشه تهیه

رزیابي مدل، از مقایسه نقشه منظور ابه:2026اراضی

سازی و نقشه کاربری سال دست آمده از شبیهبه

 19استفاده شد که مقدار ضریب کاپای برابر  1121

سازی مدل دهنده قابل اعتماد بودن شبیهدرصد، نشان

دست آمدن این میزان دقت، به علت. بود برای آینده

 وامل های عتکرار باالی مدل در برازش و نیز تهیه نقشه

پس از وارد صورت دقیق است. لذا، به کنندهتعیین

های مربوط به رگرسیون، ماتریس تبدیل و کردن فایل

با استفاده سازی کاربری تقاضای کاربری به مدل، مدل

کاربری اراضي و نقشه  انجام شد CLUE-Sاز مدل 

. تهیه شد 22مطابق شکل  1111 سال
 مشاهده يم 1111 کاربری طور که در نقشههمان

که روند تغییرات کاربری اراضي در صورتي در ،شود

وسعت مناطق  ،ادامه یابد آبادحوزه آبخیز رحیم

-مراتع قسمت ،در این سال .یابدافزایش مي مسکوني

 با توجه به این های شمالي به کشاورزی تبدیل شده و

تقاضای مشخصي برای کشاورزی تعیین  ،که در مدل

مام مراتع شمالي به کشاورزی در پس از تبدیل ت، شده

های کشاورزی نیز زمین غربي و شرقيهای قسمت

 .مرتع تخریب شده استکاربری توسعه یافته و 

نتایج مربوط به مساحت و میزان تغییرات کاربری 

آورده شده است.  9، در جدول 1111اراضي در سال 

جز ها بهبا توجه به جدول مذکور، وسعت همه کاربری

 2111های نسبت به سال 1111مرتع در سال کاربری 

افزایش یافته است. همچنین، میزان افزایش  1121و 

ها است، کاربری اراضي مسکوني بیشتر از سایر کاربری

نسبت  1111ای که میزان این افزایش در سال گونهبه

درصد و نسبت به سال  19/111، 2111به سال 

ت. افزایش دست آمده اسدرصد به 11/99برابر  1121

های آتي در وسعت اراضي مسکوني در سال

( در چین، 1121و همکاران ) Zhangهای  پژوهش

Yecui ( در چین، 1129و همکاران )Liu  و همکاران

و همکاران  Huang( در حوضه لیجیانگ، 1129)

و همکاران  Mohammadyیانگ و نیز ( در شن1121)

یني ب( در حوضه باغ سالیان در نتیجه پیش1121)

به اثبات  CLUE-Sالگوی مکاني با استفاده از مدل 

رسیده است.



 2229/  . . .در  CLUE-sتفاده از مدل با اس 1111سال  ياراض ینقشه کاربر یساز هیشب

 

النه )برحسب هکتار( برای هر کاربری در حوضه مطالعاتيی سامیزان تقاضا -2جدول

 سال
 کاربری اراضي

 اراضي دیم اراضي آبي مرتع مسکوني

2111 2119 11111 1149 22911 

1111 2999 11914 1141 22111 

1112 2142 91111 1194 22114 

1111 1221 91492 1111 21112 

1119 1191 91191 1119 21991 

1114 1441 91919 1192 21199 

1119 1124 91199 1191 29299 

1111 1911 99914 1111 29491 

1119 1191 99111 1119 29991 

1111 9221 91111 1119 24111 

1111 9119 91241 1111 24911 

1121 9499 99199 1214 24119 

1122 9119 99119 1211 24112 

1121 9912 94999 1229 29191 

1129 9191 94112 1211 29999 

1124 4211 99911 1211 29194 

1129 4111 99921 1292 21291 

1121 4414 91141 1299 21491 

1129 4191 91994 1241 21941 

1121 4111 92119 1241 29149 

1121 4111 92492 1299 29949 

1111 9299 91191 1291 29142 

1112 9919 91419 1214 29191 

1111 9499 91121 1291 21191 

1119 9142 11944 1299 21994 

1114 9111 11191 1212 21191 

1119 9191 11111 1211 21291 

1111 1241 11211 1211 21419 

 

گیرینتیجه

ت خاک، ظنقش مهمي در حفا ،کاربری اراضي

زیست و تولید رواناب دارد که  یطمیزان آلودگي مح

. افزایش رواناب از جمله استضروری  توجه به آن

ویژه تخریب منابع طبیعي اثرات مهم تغییر کاربری به

های کشاورزی و مناطق مسکوني و تبدیل به زمین

و  Chen؛ 1121 و همکاران، Brinkmann) است

برای بررسي دقت (. در این پژوهش، 1111همکاران، 

استفاده شد  ROC رگرسیون از سطح زیر منحنيروش 

دقت باالیي را نشان داد  ،رزیابي روش رگرسیونکه ا

 تعداد زیاد نقاط انتخابي بود. ،که مهمترین دلیل آن

 11111مساحت عنوان مثال برای کاربری مرتع که به

نقطه  41111شود، تعداد از حوضه را شامل ميهکتار 

ه با وزن صفر انتخاب نقط 11111با وزن یک و تعداد 

کاربری اراضي که تغییرات در صورتيهمچنین، شد، 

از سطح مراتع حوضه ، بر اساس روند گذشته باشد
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کاسته و بر مساحت کاربری شهری و کاربری اراضي 

های رخ داده در شود. با توجه به خشکساليافزوده مي

های اخیر، مهاجرت از شهرهای دیگر به شهر سال

شده که وسعت منطقه مسکوني افزوده بروجرد موجب

 شود.

 
 

 
  (11/1اراضي دیم ) کاربری

 (1/1کاربری مرتع )

 

 
 (1/1کاربری اراضي آبي )

 

 (11/1پهنه آبي ) کاربری

 
(12/1کاربری مسکوني )  

ری مرتع )سمت راست، باال(، کاربری اراضي دیم )سمت چپ، باال(، کاربری پهنه آبي مربوط به روابط رگرسیوني کارب ROCمنحني  -10شکل

 )سمت راست، پایین(، کاربری اراضي دیم )سمت چپ، پایین(، کاربری مسکوني )وسط، پایین(
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 آبادحوزه آبخیز رحیم 1111سال  نقشه کاربری اراضي -11شکل

 

حوزه آبخیز مطالعاتيي در مساحت و میزان تغییرات کاربری اراض -3جدول

 یکاربر نوع
 1121 به نسبت 1111 راتییتغ 2111 به نسبت 1111 راتییتغ )هکتار( مساحت

 راتییتغ درصد هکتار راتییتغ درصد هکتار 1111 سال 1121 سال 2111 سال

 11/99 9/2112 19/111 4942 1241 9/4414 2119 يمسکون

 -49/1 -4929 -99/29 -21999 11211 91141 11111 مرتع

 11/1 99 49/1 241 1211 1299 1149 يآبياراض

 21/21 1199 91/91 1191 21419 21491 22911 مید ياراض

 تینهايب 9/4 تینهايب 9/4 9/4 9/4 1 يآب پهنه

 - - - - 11111 11111 11111 کل مساحت



از وضعیت کاربری اراضي در  بنابراین، اطالع

نقش زیادی در مدیریت کاربری  ،های آینده سال

تواند نقشي حیاتي در گسترش آینده و مي اراضي دارد

بدون تردید  شهر و کاهش مشکالت آن داشته باشد.

 تخریب منابع طبیعي و تبدیل به مناطق مسکوني و

حوزه آبخیز  ،ای نه چندان دورکشاورزی در آینده

را در معرض بحران قرار داده و پیامدهایي از آباد رحیم

های رسوب، آلودگيتولید و خاک فرسایش  جمله

افزایش سیالب را و ای زمین حرکات توده ،کشاورزی

به خوبي  CLUE-sکه مدل  دنبال خواهد داشت به

طالعاتي را برای تواند کاربری اراضي منطقه م مي

سازی کند و یک ابزار بسیار مفید های آینده شبیه سال

های شهری و و کارآمد در تجزیه و تحلیل کاربری

غیرشهری باشد. اما نکته حائز اهمیت این است که 
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های اثرگذار بر سازی، متغیرها و شاخصقبل از مدل

صورت جامع تغییرات کاربری اراضي به درستي و به

د، چرا که این عوامل در مناطق مطالعاتي تعیین شون

گوناگون، متفاوت است. همچنین، در نظر گرفتن 

سناریوهای مختلف )مانند سناریوهای مداخله دولت( 

 سازی تغییرات کاربری اراضي در آینده، به برای مدل

کند گیری کمک بیشتری ميتصمیم در اجرایي مدیران

تغییرات کاربری  توانندو با آگاهي از شرایط آینده مي

اراضي را کنترل کنند و اقداماتي برای اصالح و توسعه 

 منابع طبیعي انجام دهند.
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