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چکیده
تغییر کاربری اراضی ،نتیجۀ تعامل پیچیده بین بسیاری از فرایندها هستند .بهمنظور درک این پویاییهاا ،ماد هاای بسایاری در
دهههای اخیر تولید شدهاند .مطالعۀ حاضر با بهکارگیری تصاویر ماهوارهای  Landsatو استفاده از الگوریتم طبقهبندی حاداکرر
احتما  ،به بررسی الگوی کاربری اراضی حوضۀ آبخیز سیمینهرود در سا های  1389 ،1384 ،1379و  1396پرداختاه و سایر
تبدیالت تاریخی آنها را مشخص میکند .در نهایت ،سناریوهای مختلف تغییرات کاربری اراضی در سا  ،1419با بهارهگیاری
از آخرین نسخۀ موجود مد  Dyna-CLUEبررسی شده است .نتایج حاصل از مد سازی بیانگر کاارایی ماد Dyna-CLUE

در تحلیل و پیشبینی الگوهای کاربری اراضی در سطح حوضهای بوده و ضارایب واسانجی و اعتبارسانجی آن در ساا هاای
 1384و  1389بهترتیب  0/84و  0/69است .تحلیل تغییرات کاربری اراضای طای ساا هاای  1379تاا  1396نشاان داده کاه
بیشترین تغییر ،تبدیل اراضی مرتعی به کشت آبی است؛ به طوری که حدود  343کیلومترمرباع از اراضای مرتعای (معااد 13
درصد) کاهش یافته و اراضی کشاورزی آبی حدود  127درصد رشد داشته است .همچنین ،آرایش مکانی کالسهای کااربری
اراضی در سا  1419در قالب سه سناریوی خوشبینانه ،بدبینانه و ادامۀ روند گذشته بررسای و خروجایهاای آن نشاان داده
است که الگوی آتی غالب کالسهای کاربری اراضی منطقه نسبت به الگوهای فضایی تاریخی تغییر زیادی نکارده و پیشاروی
بهصورت مجاورتی بوده است .نتایج مطالعۀ حاضر میتواند بهعنوان ابزاری کارآمد ،برنامهریازان محایط زیسات را در تجهیاز
مدیریتی زیرساختهای آتی حوضۀ سیمینهرود یاری دهد.
کلیدواژگان :الگوریتم حداکرر احتما  ،اراضی مرتعی ،اراضی کشاورزی آبی ،مد سازی کاربری اراضی.
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مقدمه
مدیریت جامع حوضههای آبخیز متکی بر دانش مییشا ا
آرای کاربری اراضی آنها اسشت .بشهمنظشور ار یشابی أشیریر
أوسعۀ احتیشایی بشر محشیط یسشت ،اقتصشاد جامعشه در
آینده ،درک مییاأر موامل أعیینکنندۀ پیکربندی مکشانی
کاربری اراضی ضر ری است .سیستم کاربری اراضی نتیجۀ
أعامل با خوردهشای پیییشده اسشت کشه در ارأبشا بشین
چنششدین سیسششتم اجتیششامی یسششتمحیط شی قششرار دارد؛
کششاربری اراضششی أاییششرار کششاربری اراضششی أششابعی ا
ساختارهای اکویوژیکی ،اجتیامی ،نهشادی ییشره هسشتند
[ .]1أویید نقشههای کاربری اراضی بررسی سیر أاییرار
أاریخی آنها بر اساس ر شهای سنتی مشاهدار مینی،
پرهزینه مانبر است .امر ه بشرای حشل ایشن چشای در
بیشتر مطایعار ا فنا ری سنج ا د ر استفاده میشود.
دادههای حاصل ا سنج ا د ر به دییل قدرر أفکیک
یاد ،پوش مکانی سشیع ،ار انشی آرششیو مشانی ینشی
بسیار پراستفاده هستند .در این مینه ،نقشههشای کشاربری
اراضی ا د ششیوۀ کلشی ششی پایشه پیکسشلپایشه أوییشد
میشوند؛ ر ش پیکسلپایه خود به د گر ه نظشاررششده
نظارر نشده أقسیم میششود [ .]2ر شهشای ببقشهبنشدی
نظاررشده ،مرسومأرین شیوۀ أفکیشک کشاربری اراضشی در
منشابع موجششود اسششت .هیینشین ،أششا کنششون ر ش حششداک ر
احتیال پراستفادهأرین دقیاأرین ر ش ا بین ر شهای
نظارر شده است [ .]3با استفاده ا آرشیو بلندمدر أصا یر
ماهوارهای ر شهای استخراج ابالمار آن ،امکان أحلیل
أاییرار أاریخی ایگوی کاربری اراضی فراهم میششود؛ امشا
بررسی گسترش فضایی کالسهای کاربری اراضی در آینده
پی بینی ایگوهای آأی آن ،منو به استفاده ا مدلهای
کاربری اراضی است.
أا کنون چندین مدل بر اساس فعاییشتهشای انسشانی
محرکهای اجتیامی -اقتصادی برای شبیهسا ی أاییشرار
کاربری اراضی ساخته شدهاند ،ا جیله :مدل أبدیل کاربری
2
اراضی أیریرار آن ،]4[ )CLUE( 1مدل اأوماأای سلویی
( ]5[ )CAأاییشرار پوشش کشاربری اراضشی)LUCC( 3
[ .]6د ر ش آخر بهأرأیش بشه دییشل مشدم کفایشت بشرای
1. Conversion of Land-Use & its Effects
2. Automata Cellular
3. Land-use Cover Changes

براحی کاربری اراضی سیاست گذاری ضعف در أوضیح
رفتارهای انسانی ،کیتر موفقیتآمیشز بشودهانشد .بشه هیشین
دییل ،بهأشا گی ر شهشای مشدلسشا ی أبشدیل کشاربری
اراضی أیریرار آن ( )CLUEأکییلأر شده بیشتر مورد
أوجه قرار گرفته است Dyna-CLUE .یشک مشدل أرکیبشی
است که متششکل ا پارامترهشای کشامالب مبتنشی بشر GIS
هیینین ،پارامترهایی مانند أصییمگیری ،سیاستگشذاری،
سناریوها ر ندها ،محرک های أاییر  ...است .پارامترهای
مدل مشیأواننشد مقیشاسهشای مکشانی مشانی مختلشف
پشی بینشی ر ابششط با خوردهششای مربششو بششه پیییششدگی
فرایندهای أاییر کاربری اراضی را امکانپشذیر سشا ند [7
 .]8این مدل ابتدا در سال  1996أوسط یدکامپ فرسکو
سششاخته شششد .سشش ، ،بششهمنظششور متناسشش شششدن بششا
شبیه سا یهای مقیاس کوچشک ،أوسشط پیتشر ربشور
دانشششگاه اخنیششنگن بهبششود یافششت اصششالش شششد [.]9 1
نسخههای جدیدأر ایشن نشرمافشزار نیشز مشدلهشای Dyna-
 CLUE-Scanner CLUEبوده که ا یحاظ ر ششناسشی
بهر رسانی شدهاند.
به منظور بررسی مدلسا ی أاییرار کاربری اراضشی
در سرأاسششر دنیششا مطایعششار متعششددی صششورر گرفتششه ،امششا
بررسی مطایعار قبلشی داخلشی نششان مشیدهشد در حشو ۀ
محیط یست منابع ببیعی کیتر ا مدل Dyna-CLUE
استفاده شده بیشتر در گر ه ملوم انسانی برای بررسشی
گستردگی شهری ا آن استفاده شده است .بابشایی اقشدم
ابراهیم اده آسیین ( )2012به أبیشین میشزان چگشونگی
أبدیل کاربریهای رامی بایر موجود در منطقشۀ ششهری
اردبیل به سطوش ساخته شده در هلۀ بعدی ،مدلسشا ی
ایگوی آأی این أاییرار أا افا  1400بشا اسشتفاده ا مشدل
 CLUE-Sپرداختند .در این مطایعه نُه مامل محرک جن
مین ،شی مشین ،قییشت مشین ،ارأفشای مشین ،أشراکم
جیعیت ،جهار شی  ،فاصله ا مرکز شهر ،فاصله ا راههشا
أیپ اراضی استفاده شده أحلیل آمشاری میشزان نشوی
ر ابط بین متایّرهای ابسته مستقل أحقیا با استفاده ا
رگرسیون یجستیک در نرمافزار  SPSSصورر گرفته اسشت.
نویسششندگان ایششن مطایعششه بششر أوانششایی مششدل  ClUEدر
پی بینی ایگوی آأی کشاربری اراضشی در سشطوش قشارهای،
ملی محلی أیکیشد کشردهانشد [ .]10فتحیشان هیکشاران
( )2013ر نششد أاییششرار کششاربری اراضششی را بششا اسششتفاده ا
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فنششا ری سششنج ا د ر در قسششیت شششرقی حوضششۀ آبخیششز
دریاچشۀ ار میششه بششرای سششالهششای 1381 ،1368 ،1355
 1390با استفاده ا ماهوارۀ یندست بررسی کردنشد .نتشای
مطایعار آنهشا نششان داد ا میشان ر شهشای ببقشهبنشدی
کاربری های مختلف ،ر ش حداک ر شباهت بشا دقشت کلشی
بی ا  85درصد ضری کاپای بی ا  0/8مناس أرین
ر ش برای اجرای مطایعه است [  .] 11شهابیان ( )2014بشه
أبیین میزان چگونگی أبدیل کاربریهشای رامشی بشایر
موجود در منطقشۀ  14ششهر اصشفهان بشه کشاربری سشطوش
ساختهشده در گام بعدی ،به مدلسا ی ایگوی آأشی ایشن
أاییرار أشا سشال  1405بشا بشهکشارگیری مشدل CLUE-S
پرداخته است .در مطایعۀ یادشده نُه مامل محشرک جشن
مین ،شی مین ،قییت مین ،أراکم جیعیت ،فاصشله ا
بزرگراه ،فاصله ا أیسیسار أجهیشزار ششهری ،فاصشله ا
کاربری آمو شی فاصله ا کاربری درمانی در نظشر گرفتشه
شده است .أجزیه أحلیشل دادههشا بشا اسشتفاده ا سیسشتم
ابالمشار جارافیشایی  GISأبیشین ملشل ایجشاد أاییشرار
کاربری اراضی با استفاده ا أحلیل رگرسیون یجستیکی در
محیط نرمافشزار  SPSSصشورر پذیرفتشه اسشت .بشر اسشاس
دیدگاه نویسندگان پژ ه یادششده ،مشدل Dyna-CLUE
در کنار بسته های نرم افزاری جیآیاس ،قابلیشت أحلیشل
ار شی شابی ،پ شی بین شی شششبیهسششا ی ایگوهششای رشششد
گسترش فضایی -کایبدی شهرها أاییرار کاربری اراضی
را دارد میأواند بشهمنشوان یشک ابشزار کارآمشد در أحلیشل
کاربریهای مین امم ا شهری ییرشهری ،به کار گرفته
شود [ .]12شیرمحیدی هیکاران ( )2020به منظور نیل
به اهداف مدیریت جامع هیینین ،درک أشیریر أاییشرار
اقلیم کاربری اراضی در أوییشد آب حوضشۀ آبخیشز مشرد
چای ،ا مدل  InVESTأحت سناریوهای مختلف مدیریتی
استفاده کردند .برای این منظور ،ابتدا أاییرار ایجشادششده
در کاربری اراضی منطقه بی سشالهشای  1993أشا 2015
میالدی با استفاده ا أصا یر ماهواره ای بررسی شد .س، ،
أاییرار احتیایی آنها ا بریا مشدل  Dyna-CLUEبشرای
سال  1409أحت چهشار سشناریوی أاییشر کشاربری اراضشی
شبیهسا ی شد .نویسندگان مقایۀ یادشده بر أوانشایی مشدل
 Dyna-CLUEدر پی بینی أاییرار کاربری اراضی أیکید
داشتهاند [ .]13ایخوری ( )2012به بررسی کاربری اراضشی
در حوضۀ آبخیز  South Nationدر شر انتشاریو پرداختشه
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است .هدف ا پژ ه یادشده ،پی بینی سری نقشههشای
کاربری اراضی در حوضۀ آبخیز مطایعهشده بی سشالهشای
 1991أا  2020میالدی بوده کشه بشا اسشتفاده ا ایگشوریتم
أخصیص کاربری اراضی مدل  Dyna-CLUEانجام ششده
سه سناریوی مختلف برای أوسعۀ آیندۀ منطقه بشا ششرایط
ا ییه محد دیتهای متفا ر در نظر گرفتشه ششده اسشت.
برخی ا نتای مطایعۀ یادشده نشان داده این مدل ،ابشزاری
ار شیند برای ار یابی أاییشرار کشاربری اراضشی در سشطح
محل شی ایجششاد یششک سیسششتم پشششتیبان أصششییمگی شری
مدیریت پایدار کاربری اراضشی در حوضشۀ آبخیشز اسشت .در
دسترس بودن دادهها کیفیت آنها ،اصلیأرین موانع پی
ر ی أحقیا یادشده بوده اسشت [ .]8أیشز را ( )2018یشک
مدل أرکیبی با أرکی مفشاهیم Markov Dyna-CLUE
را در استان کیپ یربی 1به منظور درک محرکهای أاییشر
کاربری اراضی چگونگی أیریر موامل مختلشف بشر آن ،بشه
کار گرفته است .در مطایعشۀ یادششده بررسشی أاییشرار در
کاربری اراضی با استناد بشه مطایعشار موجشود ،اسشتفاده ا
مجیومه دادههای ملی کاربری اراضی آفریقشای جنشوبی در
سالهای  2014-2013 1990میالدی نظر متخصصان
در قای مصاحبههشای نییشهسشاختاریافته بشا برنامشهریشزان
شهرداری صورر پذیرفته است .مدل أرکیبشی ،نقششههشای
احتیال نقشههای شبیهسا ی را بی سشالهشای 1990
 2014میالدی أویید کرده است .امتبارسشنجی نقششههشای
شبیه سا یشده با استفاده ا أجزیه أحلیل بصری آماری
انجششام شششده نتششای نشششان داده اسششت کششه نقشششههششای
شبیهسا یشده با نقشۀ امتبارسنجی مطابقت خوبی دارنشد
[.]14
بررسی سوابا پژ هشی ،حکایت ا این مسئله دارد کشه
در أحقیقار انجام شده با استفاده ا این مشدل در خشارج ا
کشور ،کارایی مدل در پی بینی انوای کالسهشای کشاربری
اربار شده است .در بیشتر مطایعار صوررگرفته در ایران،
ا مدل  Dyna-CLUEدر پشی بینشی گسشترش فضشاهای
شهری استفاده شده کاربرد این مدل در مرصۀ مطایعشار
مربو به منابع ببیعی به قدر کافی بررسشی نششده اسشت.
مطایعۀ حاضر به هیراه مطایعشۀ ششیرمحیشدی هیکشاران
( )2020گویای نتای خوب این مدل در انوای کاربریهشای

1. The Western Cape Province
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شهری ییرشهری در یرحوضه های حوضۀ آبخیز دریاچۀ
ار میه است ،اما کشمأعشداد بشودن مطایعشار داخلشی مشدل
 Dyna-CLUEدر مرصۀ کاربری هشای ییرششهری ،أعریشف
پژ ه های بیشتری را در این مینه مشی بلبشد .هشدف ا
مطایعۀ حاضر ،بررسی ایگوی أاییشرار کشاربری اراضشی در
د رۀ  1379أشششا  1396بررسشششی سشششناریوهای مختلشششف
أاییرار کاربری اراضی در سشال  1419در حوضشۀ آبخیشز
سییینهر د است.
مواد و روشها
منطقۀ مطالعهشده

حوضۀ آبخیز سییینهر د در مختصار جارافیایی بشین 45
درجه  35دقیقه أا  46درجه  25دقیقۀ بول ششرقی
 36درجه  1دقیقه أا  37درجه  56دقیقۀ مرض شیایی
به مسشاحت  377899هکتشار اقشع ششده اسشت .أاییشرار
ارأفامی در حوضه ا ارأفشای  1258أشا  2800متشر متایشر
اسششت .میششانگین بششارش سششاۀنۀ ایششن منطقششه حششد د 430

میلیمتر میانگین دمای حداقل حداک ر ساۀنه بهأرأی
معادل  19/3 6/9درجۀ سانتیگراد است .سشییینه ر د ا
ر دخانه های مهم حوضۀ آبخیز دریاچۀ ار میه است .حوضۀ
سییینه ر د (شکل  )1در قسشیتهشایی ا شهرسشتانهشای
مهاباد ،سقز ،بوکشان میانشد آب قشرار دارد ا أالقشی د
شششاخۀ میششدۀ آن بششه نششامهششای أاأششا و ا ه کششوه أشششکیل
میشود .شاخههای ا ییۀ سییینهر د ،به نام چشم سشویناس
ا دامنه های جنوبی شرقی کوه نیستان به ارأفشای 2410
متر اقع در  22کیلومتری شیال یربی سردشت سرچشیه
میگیرند .این ر د درنهایت در منطقشۀ سشلد بشا أششکیل
دیتایی سیع به باأال های حاشیۀ جنوبی دریاچشۀ ار میشه
فر میر د [ .]15افزای سطح یر کشت اراضی کشا ر ی
آبی أاییر ایگوی کشت ا سیت محصوۀر کممصرف بشه
محصوۀأی با نیا آبی یاد هیگی نیونشههشایی ا أشیریرار
أاییرار کاربری اراضی در بحران به جشودآمشده در حوضشۀ
آبخیز دریاچۀ ار میه یرحوضۀ سییینهر د هستند.

شکل  .1موقعیت جغرافیایی منطقۀ مطالعهشده

77

یونسزاده و همکاران :بررسی توانایی مدل  Dyna-CLUEدر تحلیل و پیشبینی الگوهای آتی کاربری ...
جدول  .1مشخصات و تاریخ تصاویر ماهوارۀ لندست ،اخذشده در مطالعۀ حاضر
ماهواره

Landsat 5
TM

Landsat 8

شماره
1
2
3
4
5
6
7
8

وضوح تصویر ()m
30
30
30
30
30
30
30
30

ردیف و ستون
168-34
168-35
168-34
168-35
168-34
168-35
168-34
168-35

تاریخ اخذ تصویر
2000/07/06
2000/07/22
2005/07/20
2005/07/04
2010/07/02
2010/07/02
2017/07/21
2017/07/21

حسگر
LT05_L1TP
LT05_L1TP
LT05_L1TP
LT05_L1TP
LT05_L1TP
LT05_L1TP
LC08_L1TP
LC08_L1TP

روش پژوهش

صحتسنجی نتای ا بریا  500نقطشۀ کنتشرل Google

تهیۀ نقشههای کاربری اراضی

 Earthصورر گرفت .ضرای صحتسشنجی بشا اسشتفاده ا
نششرمافششزار  ،GIS 10.5دسششتور  Confusion matrixر ش
نیونهگیری  Equalized-standard-randomمحاسبه شد.
در گام بعشدی ،بشرای بررسشی سشیر اجیشایی أاییشرار
کاربری اراضی در گذششته بهشرهگیشری ا آن در أعریشف
ایگوهای آأی کاربری حوضه ،ا نرمافزار Map comparison
 KIT 3استفاده ششده اسشت .در مطایعشۀ حاضشر چگشونگی
بررسی أاییرار بی سشالهشای  1379أشا  1396بشه ر ش
 Per category comparison methodیشا مقایسشه در هشر
کالس کاربری بهصورر پیکسل به پیکسشل اسشت .در ایشن
ر ش به ا ای هشر کشالس کشاربری در هشر پیکسشل ،نشوی
أاییرار در قای جود داششتن یشا نداششتن آن کشالس در
نقشههای سال ا ل آخر د رۀ مانی بررسی میشود.

با در نظر گرفتن أوان أفکیک مکانی ،أوان أفکیک بیفشی،
أششوان أفکیششک رادیششومتریکی ،آرشششیو أششاریخی أصششا یر
مششاهوارهای مختلششف هششدف مطایعششه ،أصششا یر مششاهوارهای
 Landsat OLI 8 Landsat TM5مربششو بششه حوضششۀ
سشییینهر د در سششالهششای 1396 1389 ،1384 ،1379
انتخششاب ششد .سشش ، ،أصششا یر یادشششده ا سششر ر USGS
Global

Visualization
Viewer
( )http://earthexplorer.usgs.govبا امیشال فیلتشر درصشد

پوش ابری کیتر ا  10درصد دریافشت ششد (جشد ل .)1
قدرر أفکیک مکانی أصا یر یادشده  30متر بشوده کشه در
مرحلۀ آخر برای همخوانی با ۀیههای ر دی مشدل dyna-
 CLUEبه  250متر افزای یافتشه اسشت .خالصشۀ مراحشل
أویید نقشههای کاربری اراضی شامل موارد یر میشود:
 .1أصحیح رادیومتریک؛
1
 .2أصحیح اأیسفریک  FLAASH؛
 .3آماده سا ی أصا یر برای حوضۀ مطایعهشده ششامل
مو اییک ،برش مر ؛
3
 .4ادیام باندهای  PCI NDVI2به باندهای أصویر؛
 .5أهیۀ نقشۀ کشاربری بشر اسشاس ر ش ببقشه بنشدی
نظاررشده4؛
 .6انجام اصالحار امیال أصحیحار محلی.
س ، ،برای ار یشابی نقششه هشای أوییشدششده نیشا بشه
أعششدادی نقطششۀ مرجششع اسششت .نقششا مرجششع ا راههششای
پییای های مینی یا با استفاده ا أصا یر مشاهوارهای بشا
قدرر أفکیک بهتشر انتخشاب مشی ششوند .در ایشن پشژ ه
1. Fast Line-of-sight Atmospheric Analysis of Hypercubes
2. Normalized Difference Vegetation Index
3. Principal Component Analysis
4. Maximum Likelihood

اصول شبیه سازی کاربری

اراضی باا اساتااده از DYNA-

CLUE

مدل  Dyna-CLUEبه د ماژ ل فضشایی أخصشیص ییشر
فضایی أقاضا أقسیم میشود .ماژ ل ییر فضشایی ،مسشاحت
أاییرار هیۀ انوای کاربری اراضی را در سطح کل محاسشبه
میکند در ماژ ل فضایی این أقاضاها به أاییرار کاربری
در موقعیتهای مکشانی أرجیشه مشیششود .در اقشع نتشای
ماژ ل أقاضا ،مساحت پوشیدهشده أوسط هر کاربری را در
مقیاس ساۀنه أعیین میکند بشهمنشوان ر دی مسشتقیم
أحویل ماژ ل أخصیص میدهد .در ماژ ل أقاضا گزینههای
مختلف ا بر نیابی سادۀ ر نشدهشا أشا مشدلهشای پیییشدۀ
اقتصادی قابل بررسی بوده أنظیم آنها بستگی به ماهیشت
مهششمأششرین نششوی أاییششرار کششاربری رخداده در منطقششۀ
مطایعه شده سناریوهشای أعریشفششده دارد .أحلیشلهشای
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رابطشۀ بشین أاییشرار
آماری قوامشد دسشتوری أرکیش
کاربری ملل ایجاد أاییر ا بریشا رگرسشیون یجسشتیک
ار یابی میشود [.]16

أبدیل سخت) متایر هستند .به بیان دیگر ،هرچشه مقشادیر بشه
صفر نزدیک أر شوند ،أبدیل کاربری اراضشی آسشان أشر اسشت
أبدیل کاربری اراضی در مقادیر نزدیکأر به  1سختأشر اسشت
[.]9 1

به منظور اجشرای مشدل  Dyna-CLUEنقششۀ مبنشای کشاربری
اراضی در سال پایه ،موامل محشرک ،محشد دیتهشا ،مشاأری
أبدیل کاربری اراضشی ،ضشرای اۀستیسشیته ،أقاضشای مشین
(سناریوها) فایل نتای رگرسیون بین موامل محشرک قشوی
کالسهای کاربری اراضی مورد نیا اسشت .در مطایعشۀ حاضشر،
منشابا دارای محششد دیت أاییششر (منششابا حفاظششتشششده )...
أعریف نشدهاند سایر ر دیها در ادامه أشریح خواهند ششد.
نقشۀ کاربری اراضی مربو بشه سشال  1379بشه منشوان سشال
شر ی بررسی أاییرار بشه مشدل معرفشی ششده اسشت .موامشل
محرک در اقع مجیومه متایرهشایی هسشتند کشه در اسشتقرار
انوای کالسهای کاربری اراضی در یک مکشان مششخص نقش
دارند [ .]8 7مجیومه موامل محرک (مؤرر بر ایجاد یک نشوی
کاربری خاص) استفادهشده در مطایعشۀ حاضشر ششامل أشراکم
متوسط جیعیت ،نوی خشاک ،مشینشناسشی ،ششی  ،جهشت،
ارأفای ،فاصله أا جادۀ اصلی ،فاصله أا شهر ر سشتا ،فاصشله أشا
آبراهه ر دخانه ،فاصله أا چشاه ،فاصشله أشا آبخشوان ،متوسشط
بلندمدر دما بارش مقدار سشبزینگی بشوده کشه بشر اسشاس
جیعبنشدی مطایعشاأی نظیشر [ ]16 14 ،8 ،7انتخشاب بشه
صورر نقشه یا أعریشف فاصشلۀ اقلیدسشی بشه مشدل معرفشی
شدهاند .متایرهای انتخابشده با ضوش فضایی مششابه نقششۀ
کاربری اراضی پایه ( 250متر) پردا ش شدند .در گشام بعشدی،
مششاأری أبششدیل ضششرای اۀستیسششیته بششرای مششدل أعریششف
میشود .ماأری أبدیل ،یک ماأری  A * Aبوده که  Aبرابشر
بششا أعششداد کششالسهششای کششاربری اراضششی موجششود در منطق شۀ
مطایعه شده است .این ماأری  ،پویایی مانی شبیه سا یهشا را
أعیین میکند أوایی أبشدیلهشای میکشن ییشرمیکن بشین
کالس های کاربری اراضی را نشان میدهد .اگشر أبشدیل مجشا
باشد ،مقدار « »1بشه سشلول مربوبشه اختصشاص مشی یابشد؛ در
حایی که اگر أبدیل مجا نباشد ،ا مقدار صفر استفاده میشود
[ .]8 7ضرای اۀستیسیته مقادیری هستند که أوسط کاربر
برای کالسهای کاربری اراضی أعیین شده اند أا مقا مشت هشر
کالس در برابر أبدیل ها را نشان دهند .ایشن ضشرای مقیاسشی
بوده که ا صفر (نشاندهندۀ أبدیل آسان) أا ( 1نششاندهنشدۀ

تقاضای زمین (سناریوها)

ورودیهای مدل

فایل أقاضا در اقع سناریوهای أاییرار کیی أعریشفششده
برای مدل ،به منظور أخصیص مکانی کالسهشای کشاربری
اراضششی هسششتند .در مطایعشۀ حاضششر سششناریوها در راسششتای
سیاستهشای صشرفجشویی مصشرف آب در حوضشۀ آبخیشز
دریاچۀ ار میه [ ]17در راستای سه حایت خشوشبینانشه،
بدبینانه ادامۀ ر ند گذشته مربو به سشا مان خوار بشار
کشا ر ی ملل متحد ]18[ FAO1 ،براحی شده است.
سناریوی به سیت پایداری ( :)MTSS2این سناریو آیندۀ
پایدار مبتنی بر حکیرانی نظارر را نیای میدهد برای
درک أاییرار مورد نیشا بشه منظشور سشاختن سیسشتمهشای
پایدار مواد یذایی کشا ر ی براحشی ششده اسشت .در ایشن
سناریو سرمایهگشذاریهشای درخشور أشوجهی بشرای افشزای
پایداری یستمحیطی ،یذایی کشا ر ی سایر بخ های
اقتصاد انجام سیستم های شده که منجر به افشزای کشارایی
در استفاده ا منابع ببیعی کاه ألفار پش ا برداششت
میشود [ .]18در این سناریو در سال  1419سشطح اراضشی
کشت آبی به  25512هکتار میرسد کاه سطوش کشت
آبی ا مسیر أاییر ا اراضی کشت آبی به کشت دیم صشورر
میپذیرد (در شرایط فعلی بعید است).
3
سناریوهای جوامع ببقهبندیششده (  :)MSSSدر ایشن
سناریو آیندۀ ناپایدار مبتنی بشر مشدم حکیرانشی نظشارر
شششکلگرفتششه سششرمایهگششذاری بششرای افششزای پایششداری
سیستم های یذایی کشا ر ی صشورر نگرفتشه یشا بسشیار
محد د اسشت .هیینشین ،درنتیجشۀ ناپایشداری ایجادششده،
استفاده ا منابع ببیعی ناکارآمشدأر مشیششود مقشدار آن
کاه مییابد [ .]18در این سناریو سشطح اراضشی کششت
آبششی در سششال  1419بششه  51500هکتششار خواهششد رسششید
افزای سطوش کشت آبی ا بریا مسیر أاییرار کشاربری
ا اراضی کشت دیم به آبی صورر خواهد گرفت.
4
سششناریوی ادام شۀ ر نششد أاییششرار گذشششته (: )MBAU
1. The Food & Agriculture Organization
2. Modified Towards Sustainability Scenario
3. Modified Stratified Societies Scenario
)4. Modified Business as Usual” (MBAU
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أاییر سطوش کاربری اراضی در سشالهشای 1419 1409
متناس با میزان أاییرار گذششتۀ آنهشا ()1396-1384
بششد ن امیششال مششداخالر مششدیریتی پششی بینششی سششطوش
جیعیت پیشرفت ملوم کشا ر ی در آینده خواهد بود .در
این سناریو سطح اراضشی کششت آبشی در سشال  ،1419بشه
حد د  76850هکتار خواهد رسید .افزای سشطوش کششت
آبی بر مبنای ایگوی أاییرار أاریخی صورر خواهد گرفت
(هیچ محد دیتی برای استفاده ا آب جود ندارد ایگشوی
کشت بهصورر أاریخی حفظ میشود.).
بررسی ارتباطات مکانی بین عوامل محرک و کاال هاای
کاربری اراضی

در این مرحله ابتدا بین کالس های نقششۀ کشاربری اراضشی
سششال پایششه ( )1379موامششل محششرک در أاییششر کششاربری
اراضی ،رگرسیون یجستیک امیالشده در صورر مناس
بودن نتیجه ،ضرای رگرسیون أوییشدی بشه مشدل معرفشی
میشود [ .]16 8 ،7 ،1نتای ایشن بخش را مشیأشوان بشا
اسششتفاده ا ر ش «منحنششی ( »1ROCمشخصششۀ میلکششرد
نسبی) ار یابی کرد .منحنی  ROCنیوداری ا بخ م بت
درست بوده که در برابر محور  yیعنی بخ م بت نادرست
آن أرسیم شده اسشت .مسشاحت یرمنحنشی مقشدار ROC
نشاندهنشدۀ دقشت أشخیصشی اسشت .مقشدار  ROCا نشیم
( )0/5در خط مورب (نشاندهندۀ یک مدل کامالب أصادفی)
أا یک (نشاندهندۀ یک مدل کامل) أاییر مشیکنشد [.]19
مقادیر بی ا  0/7برای  ROCنشاندهندۀ أناس خوب
منطقی مقادیر بیشتر ا  0/9برای آن نشاندهندۀ أناس
مایی هستند [ .]20با انجام این ر ش آماری موامل محرک
با بیشترین أیریر شناسایی شده در أعیین ایگوهای مکانی
آأی کاربری اراضی به کار میر ند [.]16 1
روش تخصیص در مدل Dyna-CLUE

هنگامی که ا یویت های مکشانی بشرای هشر کشالس کشاربری
اراضششی محاسششبه مششیشششود ،مراحششل یششر بششرای اختصششاص
أاییرار کاربری اراضی مناس در نظر گرفته میشوند:
 .1أعیین کلیۀ سلول های شبکه ای که مجا به أاییشر
هستند به است نای سلولهایی که بخشی ا منابا
حفاظتشده هستند.

1. Receiver Operating Characteristics
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 .2محاسبۀ احتیال کل  TPROBi,uبشرای هشر سشلول
شبکه ( )iبرای هشر یشک ا کشالسهشای کشاربری
اراضششی ( ،)uکششه بششا اسششتفاده ا رابطشۀ  1محاسششبه
میشود [:]9
()1

TPROB i ,u  Pi ,u  ELAS u  ITERu

در این معادیه 𝑢 𝑃𝑖,مناس بودن مکان ( )iبرای کشالس
کاربری اراضی ( )uبشر اسشاس مشدل «یوجیشت»؛ :ELASu
اۀستیسششیته أبششدیل بششرای کششاربری اراضششی (:ITERu )u
پارامتر أکرار است.
 .3بششا اختصششاص کششالس کششاربری اراضششی بششا بیششترین
احتیال کل برای سلول در نظر گرفته شده ،أخصیص
ا ییه برای کلیۀ کشالس هشای کشاربری اراضشی انجشام
میشود .این فرایند أخصیص سشب أاییشر کشاربری
أعداد مشخصی ا سشلول هشای ششبکه خواهشد ششد.
س ، ،کل مساحت اختصاصیافته برای هر کشاربری
مین با منابا مورد نیا کاربری اراضی ارا ه شده در
فایل أقاضا مقایسه میشود .هنگشامی کشه أخصشیص
پی بینیشده أوسط مدل با مساحت أقاضای مورد
نیا برای هر کالس کاربری اراضی برابر باشد ،نقششۀ
نهایی سال مورد نظر أویید ششده در پوششۀ نصش
مدل ذخیره میشود؛ اگر برابر نباشند ،مراحشل 2
 3أا مانی که أقاضا به درستی أخصیص یابد ،أکشرار
میشوند .پ ا آن مدل سا ی أا گام مشانی بعشدی
شبیهسا ی ساۀنه ،ادامه مییابد.
واسنجی

اسنجی مدل  Dyna-CLUEبا چندین بار اجرای مشدل بشا
استفاده ا پارامترهای مختلف (اختصاصیافته أوسط کاربر)
انجام میشود .فرایند اسنجی أوسط مدل به بور خودکشار
أجربۀ کاربر متکی
انجام نشده بیشتر به قضا ر ،دان
اسششت .در مطایع شۀ حاضششر ا أاییششر گششامبششهگششام ضششرای
اۀستیسیته ماأری أبدیالر ا ییه در  65اجرای مختلف
مششدل اسششتفاده ششد؛ أششا در نهایششت بیشششترین شششباهت بششه
نقشههای مشاهداأی مربو به سشال  1384حاصشل ششود.
شباهت به نقشههای موجود میلکرد مدل بشا اسشتفاده ا
فنهای امتبارسنجی بصری آمشاری ار یشابی ششد .بعشد ا
أاییرار پارامترهای اۀستیسیته ضرای أبدیل ،در نهایت
این مقادیر بر اساس بهتشرین اجشرای مشدل کشه بیششترین
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نزدیکی به نقشۀ مینشی را داششته نهشایی ششدند .بشه ایشن
أرأی  ،ضرای اۀستیسشیته معشادل  ،0/9 ،1صشفر 0/9
ماأری أبدیالر به شرش جد ل  2أعریشف ششدهانشد [7
.]8
اعتبارسنجی

امتبارسنجی بر اساس ار یابی بصری چششیی هیخشوانی
بین نقشۀ شبیهسا یشده (أوییدشده ا مدل) یک نقششۀ
مرجع (نقشۀ اقعی) در هیان سال اسشتوار اسشت .بررسشی
چشیی به کاربر اجا ه میدهد أا شباهتهای بشین أصشا یر
را أشخیص دهد .با این حال ،این ر ش در أشخیص دقیشا

هیخوانی اختالف بین نقششههشا کشارایی چنشدانی نشدارد
[ .]21بنابراین ،برای ار یابی اقعبینانهأر ا میلکشرد مشدل،
بهتر است به ر شهای امتبارسنجی آمشاری نظیشر ضشرای
کاپا صحتسنجی امتیاد کرد .امتبشارسشنجی در مطایعشۀ
حاضر مربو به سال  1389است.
یافتهها
نقشههای کاربری اراضی

شکل  2نقشههای کاربری اراضی أوییدشده در مطایعۀ حاضر
جد ل  3ضرای صحتسنجی آنها را نشان میدهد.

جدول  .2ماتریس امکان و یا عدم امکان تبدیل انواع کال های کاربری اراضی به یکدیگر
منابا ساختهشده
کشت آبی
کشت دیم
مرأع

مرتع
0
1
1
1

کشت دیم
0
1
1
1

کشت آبی
0
1
1
1

مناطق ساختهشده
1
1
1
1

شکل  .2نقشههای کاربری اراضی تولیدشده مربوط به سالهای  1389 ،1384 ،1379و 1396
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جدول  .3ضرایب صحتسنجی نقشههای کاربری اراضی مطالعۀ حاضر
سال 1379
کال
کاربری
منابا
ساختهشده
کشت آبی
کشت دیم
مرأع
Kappa

سال1384

سال1396

سال 1389

U_Accuracy

P_Accuracy

U_Accuracy

P_Accuracy

U_Accuracy

P_Accuracy

U_Accuracy

P_Accuracy

0/87

1

0/91

0/95

0/89

0/98

0/92

0/98

0/89
0/93
1

0/93
1
0/8

0/98
0/84
/96

0/94
1
0/82

0/95
0/98
0/99

0/98
1
0/85

0/95
0/92
0/92

0/88
0/93
0/90

0/89

0/86

0/93

جد ل  3نشان میدهشد نقششههشای أوییشدی بشا نقشا
مینششی هیخششوانی خششوبی دارد .بششر اسششاس شششکل  ،3بششی
سال های  1379أا  1396سشطح یشر کششت اراضشی آبشی
افزای درخور أوجهی داششته کشه بیششتر ا مسشیر أاییشر
اراضی مرأعی به کشت آبشی صشورر گرفتشه اسشت .سشطح
اراضی کشت دیم بی این د رۀ مانی أاییر چندانی نکرده
در هر سال بر اساس بارندگی آن گسترده یا محد د شده
است .هیینین ،بر اساس بررسی های أشاریخی ،در منطقشۀ
مطایعه شده أبدیل هیۀ انوای کشاربری اراضشی بشه یکشدیگر

0/9

أبشدیل مشدل dyna-

صورر پذیرفته که در أعریف ضرای
 CLUEدر مراحل بعدی استفاده مشیششود .نکتشۀ درخشور
أیمششل دیگششر ،کششاه چشششیگیر سششطح مرأعششی بششه نفششع
کاربریهای کشا ر ی شهری است .بشر اسشاس جشد ل 4
سطح اراضی مرأعی ،اراضی کشا ر ی آبی ،دیشم منشابا
سششاختهشششده بششهأرأی ش در سششال  1379معششادل ،23137
 3325 105606 ،245831هکتشششار در سشششال 1396
معادل  4800 109162 ،52468 ،211468هکتار بشوده
است.

شکل  .3مقدار تغییر کال های کاربری اراضی طی سالهای  1379تا  :0( 1396مناطق ساختهشده :1 ،اراضی کشت آبی :2 ،اراضی کشت
دیم و  :3اراضی مرتعی)
جدول  .4مساحت (به هکتار) کال های کاربری اراضی در نقشههای تولیدشده مربوط به سالهای  1379تا 1396
ردیف
0
1
2
3

کال

کاربری

منابا ساختهشده
اراضی کشت آبی
اراضی کشت دیم
اراضی مرأعی

1379

1384

1389

1396

3325
23137
105606
245831

4650
42218
89625
241406

4737
34981
109900
228280

4800
52468
109162
211468

شششکل  4خر جششی نششرمافششزار  KIT 3بششوده چگششونگی
أاییرار کاربری اراضی بشی سشالهشای  1379أشا  1396را
نشان میدهشد .در ششکل  4رنش سشبز بشه معنشای حضشور
پیکسلهای مربوبه در هشر د سشال  ،1396 1379رنش
کرم به معنای مدم حضور در هر د سال ،رن قرمز حضشور

پیکسلهای قرمز فقط در نقشۀ کاربری سشال  1396رنش
آبی به مفهوم حضور پیکسلهای آبی فقشط در سشال 1379
است .شکل  4نشان مشیدهشد کشالس کشاربری کششت آبشی
بیشترین أعداد پیکسلهای قرمز را دارد به ایشن معناسشت
که این کاربری بی سالهای  1379أا  1396بیشترین رشد
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گسترش فضایی را داشته است .بررسشی أاییشرار کشاربری
اراضی در کالس دیم نیز بیان داشته که ایشن کشالس أعشداد
یاد پیکسل قرمز دارد ،اما مجا رر آنها با پیکسلهشای آبشی
بیانگر مفهوم أاییر مکان مهاجرر فضایی این کالس است.
به بیان دیگر ،این کالس ا نظر ایگشوی پشراکن بشه سشیت
جنوب حوضه مهاجرر داشته قسیتهشای ششیاییأشر بشه
کشت آبی اختصاص یافته است .ا دۀیل محتیل بشرای ایشن
موضوی ،پیشرفت اد ار کشا ر ی بوده که امکشان کششت در
شی های باۀأر را فراهم کرده است .أاییرار مکانی کشاربری

شکل  .4چگونگی تغییرات کال

منابا ساختهشده بیانگر رقابت شدید بشر سشر مین در ایشن
نواحی است؛ بی این سالها هم أعدادی نقا قرمز ششهری
در سطح حوضه اضافه شده هم نواری ا پیکسلهای قرمشز
به د ر پیکسلهای سبز نشاندهنشدۀ رششد حاششیۀ ششهرها
بوده است .پیکسلهای آبی در کالس مرأعی ایل مربو به
اراضی ببیعی است که بی د رۀ بررسیشده به یشر کششت
رفته است .حضور أعدادی ا پیکسلهای قرمز کلونی در این
کاربری احتیاۀب به دییل رها کردن مینهشای کششا ر ی در
پی گسترش گسترش شوره ارها است.

های کاربری اراضی طی سالهای  1379تا  ،1396خروجی مدل MCK

یونسزاده و همکاران :بررسی توانایی مدل  Dyna-CLUEدر تحلیل و پیشبینی الگوهای آتی کاربری ...
شبیه سازی کاربری اراضای باا اساتااده از مادل

Dyna-

CLUE

ضری اسنجی مدل  Dyna-CLUEدر سال  1384به ر ش
صحت کلی( 1مقایسۀ هیۀ پیکسلهشای متنشاظر)  0/84بشه
ر ش کاپا با  500نقطۀ ار یابی معادل  0/93بشه دسشت آمشد.
نتشششای صشششحتسشششنجی مشششدل در سشششال  1389بشششه ر ش
صحتسنجی کلی کاپا بهأرأی معادل  0/81 0/69است.
هیینین ،بر اساس جد ل  5مقادیر  ROCبشهدسشتآمشده ا
مطایعۀ حاضشر بیشانگر میلکشرد مناسش مشدل پارامترهشای
پی بینیکننده است .ملت کیتر بودن این مشدد در کشاربری
مرأع احتیاۀب به دییل ادیشام سشایر انشوای کشاربری اراضشی در
کالس کاربری مرأع است؛ این مدد هیینشان ا نظشر آمشاری
نشاندهندۀ یک پی بینی قابل قبول است.
جدول  .5مقادیر  ROCدر مطالعۀ حاضر
کال

کاربری

منابا ساختهشده
کشت آبی
کشت دیم
مرأع

مقدار ROC

0/922
0/898
0/808
0/760

پ ا اأیام فراینشد ششبیهسشا ی کشاربری اراضشی مشدل
یادشده أحت  3سناریوی أاییر کشاربری اراضشی بشرای سشال
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 1419اجرا شد .شبیهسا ی کشاربری اراضشی بشرای هریشک ا
سناریوها به بور مجزا انجام ا این بریا أشیریرار آنهشا بشه
أفکیک أجزی ه أحلیل شد .شکلهای 5ش  7نتای اجرای مدل
أحت سشناریوهای مختلشف أاییشرار ایجادششده در سشطح
هریک ا کاربریهای موجود در منطقه را به أفکیک سناریوی
مربوبه نشان میدهد .در سشناریوی ا ل بشر اسشاس مشدیریت
امیالشده ،کسری ا سطح اراضی کشت آبی به کششت دیشم
اختصششاص یافتششه بششه ایششن أرأی ش  ،در مصششرف آب حوضششه
صرفهجویی خواهد شد؛ احتیال قوی این سشناریو بشهجشز در
حایت امیال مدیریت قوی امکانپذیر نیست .در سناریوی د م
سطح اراضی کشت آبی هیینان گسترش یافته بشه قییشت
کاه دییزارها أیام خواهد شد .سشناریوی سشوم بشر اسشاس
سناریو ادامۀ ر ند أاییشرار گذششته اسشت .در سشناریوی ا ل
مساحت ببقۀ منابا ساختهشده معادل  ،47/81کشت آبشی
معادل  ،255/12کشت دیم معادل  1192/43اراضی مرأعی
معادل  1993/87کیلومتر مربع است .این مقادیر در سناریوی
د م بششششششهأرأیشششششش 1992/56 932/56 ،515 ،49/12
کیلومترمربع اسشت .هیینشین ،در سشناریوی سشوم مسشاحت
کالسهای کاربری اراضی منابا سشاختهششده ،کششت آبشی،
کشت دیم مرأع بهأرأی معادل 1056/81 ،768/5 ،59/37
 1604/56کیلومترمربع هستند.

شکل  .5نقشۀ کاربری اراضی سال  1419مربوط به حوضۀ سیمینهرود بر اسا

سناریوی 1



1. Overall Accuracy
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شکل  .6نقشۀ کاربری اراضی سال  1419مربوط به حوضۀ سیمینهرود بر اسا

سناریوی 2

شکل  .7نقشۀ کاربری اراضی سال  1419مربوط به حوضۀ سیمینهرود بر اسا

سناریوی 3

بحث و نتیجهگیری
جیعبندی سشیر أبشدیلهشای أشاریخی کشاربری اراضشی در
منطقۀ مطایعه شده بیانگر أاییراأی بوده کشه ا مهشمأشرین
آنها گسترش اراضی کشا ر ی آبی است .افزای جیعیشت،
افزای نیشا بشه فشرآ ردههشای کششا ر ی سیاسشتهشای
خودکفایی د یت در أوییدار کششا ر ی ا دۀیشل محتیشل
برای گسترش این اراضشی هسشتند .بشهصشورر کلشی ،بشی
سال های اخیر در ییاب ایزامار قانونی مرأبط با مدیریت

آب مششین ،رشششد جیعیششت محششرکهششای اقتصششادی ا
مهم أرین موامل مؤرر در گسترش اراضی کشت آبشی بشوده
است .بر اساس نتای مطایعۀ حاضر بی سالهای  1379أا
 ،1396اراضی کشا ر ی آبی در حوضۀ سییینهر د حشد د
 127درصد رشد داشته است.
بررسی ایشن نکتشه کشه گسشترش اراضشی کششت آبشی ا
مجرای کدامیک ا انوای أبدیل کاربری شکل گرفته ،اهییشت
یششادی دارد .نتششای مطایع شۀ حاضششر نشششان داده اسششت کششه
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گسترش اراضی کشا ر ی در حوضشۀ سشییینهر د بیششتر ا
مسیر به یر کشت رفتن مراأع حوضه صورر گرفتشه اسشت.
دۀیل یادی برای این شکل اصلی أاییشر در منطقشه جشود
دارد .رقابت شدید بشر سشر اراضشی کششا ر ی ملشی بشودن
اراضی مرأعی ا دۀیل احتیایی است .مراأشع در حسشابداری
آب در گر ه قابل مدیریت قرار داشته که به معنشای اسشتفادۀ
حداقلی ا منابع آب سطحی یر مینی است .بنابراین ،ایشن
نوی أاییشر ا کشالس مشدیریت ششده بشه قابشل مشدیریت در
حوضششههششای دارای محششد دیت منششابع آبششی در کنششار سششایر
چای های یستمحیطی ،به مفهوم ایجاد چای اساسی در
مدیریت آأی منابع مصارف حوضه است.
بر اساس نتای مطایعۀ حاضر ،بی سشالهشای  1379أشا
 1396حد د  343کیلومترمربع ا اراضی مرأعشی در حوضشۀ
سییینهر د أاییر کاربری داده (معادل  13درصد کشاه )
پی بینی میشود گسترش فیزیکی (بد ن مدیریت) بیششتر
اراضشی کششا ر ی شششهری در آینشده نیششز ،ا محشل مراأششع
حوضه أیمین شود .در ادامه ،بررسی سشیر أشاریخی أحشوۀر
سطح اراضی کشت دیم نشان داد سطح این اراضی بشا أوجشه
بششه دان ش بششومی ،فنششا ری ابششزار کشششا ر ی در دسششترس،
پتانسیل مین قابل کششت بارنشدگی سشاۀنه أاییشر کشرده
است؛ اما نوسانار کلی آن نه برای أاییر سشطح یشر کششت
بلکه به منظور أاییر آرای فضایی مهاجرر به بخ هشای
جنوبیأر حوضه بشوده اسشت .ا سشایر دۀیشل احتیشایی ایشن
مهاجرر ،میأوان به أاییرار اقلییی گرمأشر ششدن دمشای
حوضه اشاره کشرد .در ششرایط بحشران کیبشود منشابع آبشی
افزای جیعیت ،گسترش اراضی دیم ا راهکشارهشای بهینشه
برای أویید محصول در کنار حفظ منابع آبی حوضه است.
در حوضۀ مطایعهشده سطح کل اراضی شهری کیتر ا
یششک درصششد حوضششه بششوده بششه دییششل قرارگیششری در مششر
حوضههای آبخیز سییینه ر د رینه ر د ،فقط میأشوان ا
گسترش اقیاری شهرها منابا ساختهشده بحث کرد .به
صورر کلشی ،اراضشی موجشود در خر جشی حوضشه بیششتر
دستخوش أاییرار کاربری اراضی اسشت کشه احتیشاۀب بشه
دییل کیتشر بشودن ششی  ،ینشیأشر بشودن پر فیشل خشاک،
مدیریت آسانأر منابع آبشی قابلیشت بیششتر بشرای أاییشر
کاربری آن است .نتشای بخش کشاربری اراضشی ا أحقیشا
حاضر با مطایعۀ شیرمحیدی هیکاران ( )2020مطابقشت
دارد [.]13
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به منظور برآ رد نسشبی ا رخشدادهای محتیشل آینشده
مششرأبط بششا أاییششرار کششاربری اراضششی ،شششبیهسششا یهششا بششا
رمزگشایی ا أاییرار أاریخی أرجیۀ این أحشوۀر بشرای
مدل  Dyna-CLUEدر قای سه سناریوی کشاربری اراضشی
بررسی شده است .نتای مدلسشا ی بیشانگر أوانشایی مشدل
 Dyna-CLUEدر أحلیل پشی بینشی ایگوهشای کشاربری
اراضششی در سششطح حوضششهای بششوده ضششرای اسششنجی
امتبارسششنجی آن در سششالهششای  1389 1384بششهأرأیش
 0/69 0/84است .پی أر نیز در مطایعشار پژ هششگرانی
نظیر سوبر ( ،)2001انگلسشین ( ،)2002پیشا ا هیکشاران
( ،)2016أیز را ( )2018هو ( )2020کشارایی ایشن مشدل
نشششان داده شششده اسششت [ .]24 23 ،22 ،14 ،7خر جششی
آیندههای محتیشل حوضشه در قایش سشناریوهای یادششده
نشان داده که چین مکانی ایگوی فضشایی کشالسهشای
کاربری اراضی منطقه أاییر یادی نکرده اسشت .گسشترش
کالسهای کاربری اراضی به صورر مجا رأی بوده که ایشن
موضوی برای برنامهریزان محیط یسشت ششهری درخشور
أوجه است .هیینین ،بررسی آرای مکانی نقشههای آأشی
داده که گسترش اراضی کشت آبشی در سشناریوهای د م
سوم خر جشی مشدل  Dyna-CLUEبشه صشورر میشده در
دشت میاند آب صورر گرفتشه اسشت .أعریشف رابطشه بشین
حضور کشالسهشای کشاربری اراضشی موامشل پیششران در
استقرار آنها در مدل  ،Dyna-CLUEاین شکل گسشترش را
أوجیه میکند .در منشابا دششتی موامشل محشرک سشب
أوسعۀ بیشتر کشاربریهشایی نظیشر منشابا سشاختهششده
کشت آبی میشوند؛ ا دۀیشل درخشور أوجشه کیتشر بشودن
شی  ،کیتر بودن فاصله ا جادههای اصشلی ،کیتشر بشودن
فاصله ا منابع آب سشطحی آبخشوانهشا أیرکشز بیششتر
جیعیت اسشت .در سشناریوی سشوم سشطح اراضشی مرأعشی
مطابا با آهن أاریخی خشود کشاه سشطح چششیگیری
داشته است؛ ایشن موضشوی سشب کشاه کیفیشت خشاک،
سیالبهای فصلی خواهد ششد .ا
افزای میزان فرسای
سناریوهای مدل انتظار نداشته که اقعیت را بهبور کامشل
نشان دهند؛ یرا أرکی هیۀ متایرها چندین مدم قطعیت
را به هیراه می آ رد .با این حال ،با أیکید بر جود این مدم
قطعیششتهششا ،مششدیریت جششامع بایششد بششه أششد ین قششوانین
محد دکننده ایزامآ ر منجر شود أا بتوان ابزارهشای مشؤرر
بر مدیریت استفاده ا اراضی را براحی کرد.

1400  بهار،1  شمارۀ،8  دورۀ،اکوهیدرولوژی
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