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چکيده
پدیده تغییر کاربری اراضي از مخاطرات محیطي و بحرانهای اکولوژیکي است که امروزه بشر با آن روبرو است .اطالع از
نسبت کاربریها و نحوه تغییرات آن در گذر زمان یکي از مهمترین موارد در برنامهریزیها مدیریتي است .هدف از این
پژوهش ،آشکارسازی تغییرات کاربری اراضي حوزه آبخیز جیرفت در مقاطع زماني  9442 ،4221و  9442میالدی و
پیشبیني آن در سال  9414میالدی است .برای این منظور ،تصاویر ماهوارهای لندست سنجنده  TMو  OLIدر هر یک
از مقاطع زماني تهیه شد و در محیط نرمافزار  ،ENVIاز نظر اتمسفری و رادیومتریکي تصحیح شد .در گام بعد ،ترکیب
کاذب رنگي و همچنین ،نقشه شاخص پوشش گیاهي  NDVIبرای هر یک از سالهای مزبور تهیه شد .سپس ،با
استفاده از طبقهبندی نظارت شده و روش بیشینه احتمال ،نقشههای کاربری اراضي هر یک از مقاطع زماني بهدست
آمد .در ادامه ،نقشههای کاربری اراضي بهدست آمده به فرمت مناسب مدل  LCMتبدیل شد و تغییرات کاربری اراضي
مورد تحلیل قرار گرفت .در نهایت ،با استفاده از زنجیره مارکوف و نرمافزار  ،IDRISIکاربری اراضي سال  9414میالدی
پیشبیني شد .نتایج پژوهش نشان داد که استخراج نقشههای کاربری اراضي با استفاده از طبقهبندی نظارت شده با
ضریب کاپای بیش از  4/17در هر یک از تصاویر ،دقت قابل قبولي داشته است .بررسي تغییرات کاربری اراضي در حوزه
آبخیز جیرفت نشان داد ،بین سالهای  4221تا  9442میالدی مناطق شهری ( 472/5درصد) ،اراضي کشاورزی (7/2
درصد) ،شورهزارها و اراضي بایر ( 442/2درصد) افزایش و اراضي جنگلي ( 39/2درصد) کاهش یافته است و پیشبیني
ميشود که با ادامه روند مدیریت فعلي ،مناطق شهری و اراضي کشاورزی و اراضي بایر در دوره آتي افزایش و اراضي
جنگلي و باغي کاهش یابند که نیازمند تمهیدات مناسب مدیریتي با رعایت توان بومشناختي سرزمین و توجه به اصول
توسعه پایدار در این ناحیه خواهد بود.
واژههاي کليدي :اراضي کشاورزی ،بحرانهای اکولوژیک ،ماهواره لندست ،مدل  ،LCMمدیریت اراضي
مقدمه
کاربری اراضي در معنای کلي آن ،به نوع استفاده
از زمین در وضعیت کنوني گفته ميشود که
دربرگیرنده انواع کاربریهای مختلف مانند کشاورزی،
___________________________
* مسئول مکاتباتmojtaba.soleimani@ujiroft.ac.ir :

منابع طبیعي و صنعت ميباشد ( Salajeghehو
همکاران .)9444 ،کاربری اراضي مجموعهای از خاک و
موجودات زنده است که شامل پوشش طبیعي،
کشاورزی و سازههای انساني بوده و رابط مهمي بین
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فعالیتهای انساني و محیط زیست طبیعي به شمار
ميرود ( Mendozaو همکاران .)9444 ،پدیده تغییر
کاربری اراضي از مهمترین مخاطرات محیطي بوده که
همواره بشر با آن روبرو بوده است که آگاهي از روند
تغییرات آن در راستای هدایت اکوسیستم به سمت
تعادل از اهمیت باالیي برخوردار است ( Mousaviو
همکاران .)9445 ،در دهههای اخیر ،توجه بسیاری از
پژوهشگران به پیشبیني تغییرات کاربری اراضي با
استفاده از مدلهای مختلف و به کمک فناوری
سنجش از دور معطوف بوده است که از آن جمله،
 Falahatkarو همکاران ( ،)9442بهمنظور پیشبیني
تغییرات کاربری اراضي شهر اصفهان در سال ،4141
از مدل مارکوف  CAاستفاده کردند و نشان دادند ،در
صورتيکه فرایندهای تغییر پوشش اراضي در منطقه
ثابت باشد ،مدل با اعتبار کمتر از  14درصد به
پیشبیني تغییرات در  91سال آینده ميپردازد.
 Mosibiو  ،)9441( Melkiبا استفاده از تصاویر
ماهوارهای لندست (سه دوره زماني  4311 ،4377و
 )4324تغییرات کاربری اراضي شهرستان اردبیل را
مورد بررسي قرار دادند و نشان دادند که سطح
کاربریهای زراعت آبي ،باغات ،مناطق مسکوني،
صنعتي و اراضي بایر در بین سالهای  4377تا 4324
شمسي افزایش و در مقابل مساحت کاربریهای
جنگل ،مرتع و اراضي دیم ،روندی کاهشي داشته
است Teimouri .و همکاران ( ،)9442در بررسي اثر
تغییر اقلیم و تغییر کاربری اراضي بر فرسایش خاک
حوزه آبخیز کندران با استفاده از مدل  LCMبه پیش-
بیني تغییرات کاربری زمین و پوشش گیاهي
پرداختند .نتایج پژوهش ایشان نشان داد که میانگین
فرسایش خاک در دوره پایه ( 2/2تن در هکتار در
سال) بود که طي دو دهه آینده ،بهطور متوسط 47
درصد و طي پنج دهه آینده قریب  94درصد بر میزان
فرسایش افزوده خواهد شد Rajitha .و همکاران
( ،)9444با استفاده از زنجیره مارکوف ،کاربری اراضي
برای سال  9444میالدی در هندوستان را بین
سالهای  4224-9445پیشبیني کردند و بیان
داشتند که در سال  9444میالدی اراضي کشاورزی از
 54499به  17212هکتار کاهش خواهد یافت.
 Bracchettiو همکاران ( ،)9449تغییرات کاربری
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اراضي آپنینس مرکزی ایتالیا را طي  54سال (-9447
 )4255مورد بررسي قرار دادند و اظهار داشتند که
میزان اراضي جنگلي بهدلیل احیاء طبیعي بهترتیب
 74و  41درصد افزایش یافته است و غالب پوشش
منطقه را شامل ميشود ،در حاليکه میزان مراتع،
علفزارها و اراضي زراعي کاهش یافتهاند .نتایج پژوهش
 Zhangو همکاران ( ،)9445در بررسي کاربری اراضي
رودخانه ژین جیانگ چین در دو دوره  4222-4222و
 4222-9442نشان داد که مساحت زمینهای زراعي،
زمینهای شور و زمینهای توسعهنیافته (زمینهای
بایر ،غیرقابل استفاده و زمینهای صنعتي روستایي-
شهری) در دو دوره  4222-4222و 4222-9442
افزایش یافته است ،در حاليکه دیگر انواع کاربری
اراضي مانند اراضي جنگلي کم شدهاند و بهطور کلي
تغییرات زیستمحیطي نامطلوب مانند شوریزایي و
بیابانزایي بر اثر تغییرات کاربری اراضي منتج شده
است Ayanlade .و  ،)9441( Howardبا بررسي
تغییرات کاربری اراضي در دلتای نیجر با استفاده از
شاخص پوشش گیاهي نرمال شده ( )NDVIو روش
طبقهبندی نشان دادند که جنگلزدایي شدید
مخصوصا در مناطق شمال غربي و شمال شرقي دلتا
بهوقوع پیوسته است .همچنین ،گسترش مناطق
شهری و گسترش مزارع پنبه طي  95سال گذشته
افزایش یافته است.
جمعبندی سوابق تحقیقاتي نشاندهنده اهمیت
توجه به تغییرات کاربری اراضي در جهان است تا با
اطالع از نسبت تغییرات کاربریها در گذر زمان،
نسبت به پیشبیني آنها مبادرت کرد و اقدامات
مقتضي را در جهت مدیریت بهینه آنها انجام داد .از
اینرو ،در پژوهش حاضر ،به آشکارسازی تغییرات
کاربری اراضي در افق  9414میالدی با استفاده از
مدل زنجیرهای مارکوف در حوزه آبخیز جیرفت
پرداخته ميشود تا با شناخت و درک بهتر تغییرات،
کمک شایاني به مدیریت بهینه حوزه آبخیز جیرفت،
بهعنوان یکي از مهمترین مناطق کشاورزی کشور
شود .از سوی دیگر ،با توجه به رشد بیش از حد اراضي
کشاورزی در حوزه آبخیز جیرفت و فشار تحمیل شده
بر منابع آب و خاک ،این مهم نیازمند بررسي علمي
بهمنظور تصویرسازی از افق آینده در این ناحیه است.
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مواد و روشها
منطقه مورد مطالعه :حوزه آبخیز جیرفت در جنوب
استان کرمان و بین طولهای شرقي ̍ 51˚ 49و ̍45
˚ 52و عرضهای شمالي ̍ 92˚ 2و ̍ 92˚ 41به مساحت
قریب  519219هکتار واقع شده است که از نظر
تقسیمات سیاسي متعلق به شهرستان جیرفت از توابع
استان کرمان است (شکل  .)4قسمتهای شمال شرقي
منطقه ،بیشتر کوهستاني و سردسیر است و حال آنکه

جیرفت و دشتهای اطراف آن اقلیم گرمسیری دارند.
خاکهای منطقه مورد مطالعه نیز اغلب دارای رژیم
رطوبت اریدیک و رژیم حرارتي هایپرترمیک هستند.
در این حوضه ،رودخانههای دائمي هلیلرود و شور و
رودهای فصلي جریان دارند و از منظر اهمیت تولیدات
کشاورزی در کشور ،از جایگاه باالیي برخوردار است که
همواره بهعنوان یکي از قطبهای تامین امنیت غذایي
حائز اهمیت فراوان است.

شکل  -1موقعیت جغرافیایي منطقه مورد مطالعه

روش پژوهش :بهمنظور انجام این پژوهش ،تصاویر

تصاویر اعمال شد .بهمنظور تشخیص بهتر عوارض
مختلف و طبقهبندی آنها از ترکیب رنگي کاذب،
تحلیل تسلدکپ و تحلیل مؤلفه اصلي برای بارزسازی
عوارض استفاده شد .همچنین ،بهمنظور استخراج
کاربریهای اراضي حوزه آبخیز جیرفت از شاخص
تفاوت نرمالشده پوشش گیاهي )NDVI( 9نیز استفاده
شد .در نهایت ،نقشه کاربری اراضي منطقه جیرفت با
استفاده از تصاویر ماهوارهای و روش طبقهبندی
نظارتشده در محیط نرمافزارهای ERDAS ،ArcGIS
و  TerrSet Idrisiاستخراج شد .نقشههای طبقهبندی

1

2

ماهوارهای برای تهیه نقشه کاربری اراضي منطقه
جیرفت از پورتال زمینشناسي آمریکا 4دریافت شد و
برای جلوگیری از اختالفات ناشي از تغییرات فصلي،
سه تصویر در یک مقطع زماني از سال اخذ شد .از
اینرو ،تصاویر ماهواره لندست ماه آپریل هر یک از
سالهای  9442 ،4221و  9442میالدی انتخاب
شدند (جدول  )4و تصحیحات هندسي ،رادیومتریک و
اتمسفریک مورد نیاز در محیط نرمافزار  ENVIبر روی

https://earthexplorer.usgs.gov

Normalized Difference Vegetation Index
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کاربری اراضي در مقاطع زماني مشخصشده با استفاده
از الگوریتم بیشینه احتمال 4تهیه شدند .این مرحله
خود شامل مراحل تعریف طبقات طبقهبندی ،انتخاب
نمونههای تعلیمي ،استخراج اطالعات و در نهایت،
ارزیابي صحت نتایج حاصله است ( Luو ،Weng
.)9441
بهمنظور ارزیابي صحت تصاویر طبقه بندی شده،
از نمونههای تعلیمي که در روند طبقهبندی دخالت
داده نشدهاند ،استفاده شد .برای هر کاربردی تعداد
 544نمونه برداشت شد که از این تعداد  944نمونه
برای ارزیابي صحت مورد استفاده قرار گرفت .برای این
منظور ،با استفاده از نقاط کنترل زمیني که از بازدید
صحرایي و تصاویر گوگلارث بهعنوان دادههای مرجع
برای کاربریهای کشاورزی ،اراضي مرتعي ،جنگلي،
باغي ،شورهزار ،بایر و مناطق شهری که در جدول  9به
تفکیک بیان شده است ،بهطور تصادفي برداشت
گردیده بود ،عملیات ارزیابي صحت با محاسبه ماتریس
خطا در نرمافزار  ERDAS IMAGINEانجام شد و
صحت کلي 9و ضریب کاپا 3محاسبه شدند.
پيشبيني روند تغييرات با مدل :CA-Markov
زنجیرههای مارکوف کاربردهای گستردهای در مدل
کردن تغییرات کاربری و پیشبیني آن دارند .در این
مدل ،با استفاده از شرایط گذشته و حال ،ميتوان
آینده را پیشبیني کرد .زنجیره مارکوف به کمک
رابطه ( )4نشان داده ميشود ( Jafarbeglouو
همکاران.)9449 ،
()4
) s(t  1)  pij  s(t
که در آن s (t ) ،و ) s(t  1حالتهای سامانه در
زمان  tو  t+1هستند و  pijماتریس احتمال انتقال در
یک حالت است که از طریق رابطه ( )9محاسبه
ميشود.
()9

 P11 ... P1n 
Pij  

 Pn1 ... Pnn 

))(0  Pij  1and  Pij  1, (i, j  1, 2n

سه خروجي اصلي زنجیره مارکوف عبارتند از:
ماتریس احتمال انتقال ،ماتریس مسـاحت و مدل
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مارکوف است .نهایتا به کمک ماتریس مساحت انتقال
در مدل  CAمارکوف ،پیشبیني نقشه شبیهسازی
شده از کاربری اراضي در آینده امکان دارد .تهیه نقشه
کاربری اراضي با استفاده از مدل زنجیره مارکوف پس
از آشکارسازی تغییرات ،مدلسازی پتانسیل انتقال،
پیشبیني و مدلسازی تغییرات و ارزیابي صحت
مدلسازی بهدست ميآید.
مدل  :LCMمدلساز تغییر کاربری زمین ()LCM4
بهمنظور تجزیه و تحلیل تغییرات استفاده ميشود.
مدل  LCMیک روش یکپارچه بوده ،قادر به
شبیهسازی تغییرات چندین کاربری بهطور همزمان
است ( .)9442 ،Estmanدر این روش ،ابتدا ماتریس
احتمال و مساحت تغییرات به کمک مدل زنجیرهای
مارکوف تهیه ميشود که بیانگر احتمال تغییر یک
کاربری به سایر کاربریها در یک مدت زماني مشخص
است ،سپس ،بر مبنای تغییرات عمده رخ داده در
منطقه ،زیرمدلهای انتقال تغییر کاربری اراضي در
منطقه مشخص ميشوند و در نهایت ،نقشههای
احتمال انتقال تغییر هر کاربری بهدست ميآید .به این
منظور ،برای تولید نقشه کاربری اراضي سال ،9414
ابتدا از نقشه کاربری اراضي سال  4221و  9442برای
پیشبیني نقشه کاربری اراضي سال  9442استفاده
ميشود .سپس ،نقشه پیشبیني شده بهوسیله مدل با
نقشه کاربری اراضي تهیه شده مورد مقایسه قرار
ميگیرد.
در همین خصوص ،تحلیل زنجیره مارکوف با
استفاده از ابزار  Markov chainدر نرمافزار IDRISI
انجام شد .تحلیل زنجیره مارکوف برای دو منظور تهیه
ميشود ،ماتریس اول برای کالیبراسیون و ماتریس دوم
بهمنظور شبیهسازی تغییرات احتمالي رخ داده در
آینده انجام ميگیرد ،خروجي مدل نیز شامل احتمال
تبدیل وضعیت ،ماتریس مساحتهای تبدیل شده 5هر
طبقه و در پایان تصاویر احتماالت شرطي 7برای تبدیل
کاربریهای مختلف است ( .)9445 ،Gilksنقشه
طبقات مورد مطالعه برای سال  9414میالدی بر

1

4

2

5

Maximum likelihood
Overall accuracy
3
Kappa coefficient

Land Change Modeler
Transition Areas Matrix
6
Conditional Probability Images
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بهعنوان نقشه جدید معرفي شدند .نقشه شبیهسازی
سال  9442نیز با معرفي نقشههای سالهای  4221و
 9442بهمنظور اعتبارسنجي مدل در نظر گرفته
شدند.

اساس نقشههای کاربری حاصل از طبقهبندی فازی در
سالهای  4221و  9442انجام شد ،بدینصورت که در
مرحله اول در مدل مارکوف نقشه کاربری سال 4221
بهعنوان نقشه قدیمي و نقشه کاربری سال 9442

جدول  -1مشخصات تصاویر ماهوارهای استفاده شده در پژوهش حاضر
نام ماهواره

سنجنده

شماره مسیر

شماره ردیف

تاریخ تصویربرداری

لندست 5
لندست 5
لندست 2

TM

452
452
452

14
14
14

 44آوریل 4221
 91آوریل 9442
 94آوریل 9442

TM
OLI-TIRS

جدول  -0شرح طبقات کاربری اراضي مورد اسفاده
طبقات کاربری و پوشش اراضي

شرح کاربری

کشاورزی
مرتعي
اراضي باغي
شهری و مسکوني
اراضي جنگلي
شورهزارها
اراضي بایر

اراضي کشاورزی و زمینهای زراعي
مراتع همراه با پوشش گیاهان علفي ،بوتهزارها و درختچهزارها
باغات (بهویژه مرکبات و نخلستانها)
مناطق شهری و ساختمانها ،سکونتگاههای حاشیه شهرها و روستاها
نواحي پوشیده از درختان و درختچهها (بهویژه درختان بنه ،بادام و اورس)
اراضي شور همراه با ظواهر نمکي و پراکنش گیاهان شورپسند
مراتع تنک با پوشش کم و پراکنده ،اراضي بدون پوشش و اراضي آیش و رها شده

نتایج و بحث
در این پژوهش ،پس از اعمال تصحیحات مورد نظر،
برای بارزسازی بهتر عوارض از تحلیلهای کاذب رنگي،
شاخص گیاهي و در نهایت ،طبقهبندی کاربریهای
منطقه جیرفت انجام شد .تصاویر کاذب رنگي حوزه
آبخیز جیرفت در هر یک از مقاطع زماني در شکل 9
نشان داده شده است.
در پژوهش حاضر ،شاخص گیاهي  ،NDVIبرای
استخراج کاربری زراعت ،باغات ،مراتع و اراضي بدون
پوشش مورد استفاده قرار گرفت .شاخص گیاهي
 NDVIو تغییرات آن در بین مقاطع زماني در شکل 3
مشخص شده است.
طبقات کاربری اراضي هر یک از مقاطع زماني
مشخص شده با استفاده از روش طبقهبندی و الگوریتم
بیشینه احتمال ،در شکل  1نشان داده شده است.
همانطور که در جدول  3و شکل  1مشخص شده
است ،مناطق شهری بین مقاطع زماني  4221تا
 9442میالدی افزایش یافته است ،بهطوریکه از سال
 4221تا  9442میالدی 3447/42 ،هکتار افزایش

یافته است که با پژوهشهای  Sanjariو
( )9447( Thapa ،)9443و  Zhangو همکاران
( )9445مبني بر توسعه مناطق مسکوني همخواني
دارد .اراضي کشاورزی نیز از سال  4221تا 9442
میالدی افزایش یافته است .همچنین ،سطح جنگل-
های پراکنده منطقه جیرفت که در مناطق کوهستاني
و مرتفع منطقه جیرفت قرار دارند ،در بین سالهای
 4221تا  9442میالدی تخریب شده و کاهش یافته-
اند که با پژوهشهای  Karimiradو همکاران (،)9442
 Rajithaو همکاران ( )9444و  Ayanladeو Howard
( )9441که جنگلزادیي را در دورههای زماني گزارش
کردند ،همخواني دارد .اراضي باغي نیز در بین سال-
های  4221تا  9442میالدی 9994/43 ،هکتار
کاهش یافته است و اراضي مرتعي منطقه در بین
سالهای  4221تا  9442افزایش یافتهاند که با
پژوهش  Azizghalaniو همکاران ( )9445مطابقت
داشته است .اراضي بایر و شورهزار نیز همانطور که در
تصاویر مشخص است ،در بین سالهای  4221تا
 9442میالدی افزایش یافتهاند.
Borumand
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شکل  -0تصاویر کاذب رنگي مادون قرمز منطقه جیرفت در هر یک از مقاطع زماني (نواحي با رنگ قرمز نشاندهنده پوشش گیاهي است)
600000

560000

600000

520000

520000

560000

²

²
9442

4221

3200000

3160000

3160000

3200000

3200000
3160000

3200000
3160000

راهنما

راهنما

مرز حوضه جيرفت

مرز حوضه جيرفت

ndvi1997

3120000
600000

560000

3120000

34
Kilometers

25.5

17

3120000

Low : -1

High : 1
Low : -1

0 4.258.5

520000

34
Kilometers

600000

560000

شکل  -3تغییرات شاخص پوشش گیاهي  NDVIدر هر یک از مقاطع زماني منطقه جیرفت

25.5

17

0 4.258.5

520000

3120000

High : 1

ndvi2008
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600000
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520000

560000

²

9442
3200000

3200000

3160000

3160000

راهنما
مرز حوضه جيرفت

ndvi2019

3120000

Low : -1

34
Kilometers

600000

560000

25.5

17

3120000

High : 1

0 4.258.5

520000

ادامه شکل  -3تغییرات شاخص پوشش گیاهي  NDVIدر هر یک از مقاطع زماني منطقه جیرفت

شکل  -0نقشههای طبقهبندی کاربری اراضي مقاطع زماني مختلف در منطقه جیرفت
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جدول  -3تغییرات مساحت کاربریهای اراضي مختلف بین مقاطع زماني  4221تا  9442میالدی (هکتار و درصد)
کاربری/پوشش
اراضي

4221
(هکتار)

9442
(هکتار)

9442
(هکتار)

تغییرات مساحت از  4221تا
9442

تغییرات مساحت از 9442
تا 9442

تغییرات مساحت از  4221تا
9442

هکتار

درصد

هکتار

درصد

هکتار

درصد

مناطق شهری

4234/53

1471/51

1231/41

9331/45

491/71

177/12

42/32

3443/51

472/51

اراضي کشاورزی

32442/12

14247/32

14714/19

4227/52

1/27

171/31

4/21

9774/23

7/29

جنگلهای پراکنده

15132/24

71314/45

54247/13

-44322/27

-45/45

-43131/79

-94/22

-91233/12

-39/12

اراضي باغي

41314/52

2431/451

49412/55

-7933/13

-13/32

1449/14

12/34

-9994/43

-45/17

اراضي مرتعي

329725/3

143411/9

321143/1

44122/27

9/71

-5174/17

-4/35

5492/44

4/92

شورهزار

5413/779

5422/752

7294/19

47/44

4/34

4139/47

33/32

4112/47

33/12

اراضي بایر

49449/1

45447/5

97797/52

9223/24

93/22

44794/42

11/13

41543/22

442/29

جمع

514299/5

514299/5

514299/5

4/44

444/22

4/44

452/41

4/44

923/44

در این مطالعه ،محاسبه ماتریس خطا برای ارزیابي
صحت طبقهبندی برای تمامي تصاویر طبقهبندی شده
مورد استفاده قرار گرفت .نتایج حاصل از ارزیابي
صحت نشان ميدهد که برای تمامي تصاویر در هر دو

روش صحت کلي و کاپا باالتر از  4/15است که
نشاندهنده این است که بهطورکلي ،توافق خوبي بین
طبقهبندی و انواع طبقات کاربری موجود در زمین
وجود دارد (جدول .)1

جدول  -0صحت و کاپای کلي کاربریهای اراضي طبقهبندی شده
کاربری/پوشش اراضي

صحت کلي

ضریب کلي کاپا

 4221میالدی

 27/39درصد

4/24

 9442میالدی

 29/55درصد

4/17

 9442میالدی

 21/21درصد

4/24

نتایج این پژوهش نشان داد که بیشترین تغییرات
کاربری در بازه زماني  4221تا  9442میالدی به
کاربری مراتع اختصاص داشته است .تغییرات خالص
بین مقاطع زماني  9442تا  9442میالدی نشان داد
که اراضي با کاربری بایر بیشترین درصد تغییرات را به
خود اختصاص داده است و پس از آن کاربری شورهزار
تغییرات بیشتری را نسبت به مساحت خود داشته
است .همانطور که در شکل  5نیز مشخص شده است،
بین مقاطع زماني  4221تا  9442میالدی ،کاربری
بایر و شورهزار و سپس ،اراضي باغي بیشترین درصد
تغییرات را تجربه کردهاند.
نتایج تغییرات کاربری اراضي بین مقاطع زماني
مختلف در شکل  5نشان داده شده است .در این

نقشهها تغییرات مکاني کاهشي و افزایشي هر یک از
کاربریها مشخص شده است .پهنههای سبز رنگ
معرف مناطقياند که کاربری مورد نظر افزایش یافته و
پهنههای قرمز رنگ نشاندهنده کاهش کاربری مورد
نظر در منطقه هستند ،در شکل  5این تغییرات بین
سالهای  ،9442 ،4221و  9442میالدی مشخص
شدهاند .همانطور که مشاهده ميشود ،اراضي
کشاورزی تغییرات متفاوتي را تجربه کردهاند ،ولي
اراضي بایر جای خود را به سایر کاربریها دادهاند،
اراضي شهری نیز در این مقاطع زماني افزایش یافته
است .در سایر مقاطع زماني نیز ،تغییرات مکاني
کاربریها مشهود بوده و مناطق مسکوني توسعه یافته
و کاربریها تغییر کردهاند.
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کاربری/پوشش
اراضي

اراضي
کشاورزی

مناطق شهری

اراضي جنگلي

اراضي باغي

تغییرات از  4221تا 9442
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تغییرات از  9442تا 9442

تغییرات از -4221تا 9442
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اراضي مرتعي

شورهزار

اراضي بایر

شکل  -5کاهش و افزایش کاربریهای اراضي مختلف بین مقاطع زماني  9442 ،4221و  9442میالدی

روند فضایي تغییر هر یک از انواع کاربری به سایر
کاربریها نشان داد که بیشترین تغییر اراضي مسکوني
به سایر کاربریها در جنوب منطقه ،تغییر کاربری
جنگلي به سایر کاربریها در شمال منطقه و بیشترین
تغییر کشاورزی به سایر کاربریها در مرکز حوضه و
جنوب حوضه رخ داده است.
نتایج حاصل از مدلسازی تغییرات کاربری اراضي
در  99سال آتي ( 9414میالدی) به کمک مدل
مارکوف و  CAمارکوف و مدل  LCMدر شکل  7و
جدول  5نشان داده شده است .در پژوهش حاضر،
کاربری اراضي  9442میالدی با استفاده از مدل

مارکوف و کاربریهای  4221و  9442میالدی
بهدست آمد و پس از مقایسه با نقشه کاربری اراضي
فعلي که در بخش طبقهبندی بهدست آمده بود،
صحت مدل مارکوف مورد آزمون قرار گرفت و با
صحت کلي  11درصد ،صحت آن تأیید شد .همچنین،
از کاربریهای  9442و  9442میالدی برای تجسم
کاربری اراضي سال  9414میالدی استفاده شد.
همانطور که در جدول  1مشخص شده است ،با ادامه
روند مدیریتي فعلي ،مناطق شهری به توسعه خود
ادامه داده و اراضي کشاورزی نیز افزایش ميیابند که
بیش از پیش فشار بر منابع طبیعي جیرفت را افزایش
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خواهند یافت و اراضي بایر در سال  9414میالدی
افزایش ميیابند که نیازمند تمهیدات مدیریتي مناسب
در این زمینه است.

خواهند داد که با پژوهش  Azizghalaniو همکاران
( )9445همخواني دارد .بنابر یافتههای تحقیق،
کاربریهای جنگلي ،باغها و اراضي مرتعي کاهش

جدول  -5احتمال تغییر کاربریها در بین سالهای  9442تا  9414میالدی
کاربری/پوشش اراضي

مناطق شهری

اراضي کشاورزی

جنگلهای پراکنده

اراضي باغي

اراضي مرتعي

شورهزار

اراضي بایر

مناطق شهری

4/44

4/44

4/44

4/44

4/44

4/44

4/44

اراضي کشاورزی

4/49

4/19

4/44

4/44

4/13

4/49

4/44

جنگلهای پراکنده

4/44

4/44

4/13

4/44

4/57

4/44

4/44

اراضي باغي

4/44

4/55

4/44

4/97

4/45

4/49

4/44

اراضي مرتعي

4/44

4/44

4/45

4/44

4/24

4/44

4/43

شورهزار

4/44

4/49

4/44

4/42

4/11

4/31

4/44

اراضي بایر

4/49

4/49

4/44

4/44

4/19

4/44

4/59

ب

الف

شکل  -6الف) کاربری اراضي تجسم شده سال  9442میالدی و ب) کاربری اراضي تجسم شده سال  9414میالدی
جدول  -6پیشبیني تغییرات مساحت کاربریهای اراضي مختلف بین سالهای  9442تا  9414میالدی (هکتار)
کاربری اراضي

9442

9414

9414-9442

تغییرات (درصد)

مناطق شهری

1231/41

7112

4243/23

37/17

اراضي کشاورزی

14714/19

13391

4757/92

3/21

جنگلهای پراکنده

54247/13

54122

-441/13

-4/94

اراضي باغي

49412/55

2743

-9537/55

-94/22

اراضي مرتعي

321143/1

327395/5

-4321/29

-4/35

شورهزار

7294/19

7112

-413/19

-9/54

اراضي بایر

97797/52

91379

135/14

9/17

جمع

514299

514299

4/44

42/55
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نتيجهگيري
پژوهش حاضر ،بهمنظور تهیه نقشه کاربری اراضي
با استفاده از تصاویر ماهوارهای لندست در مقاطع
زماني  9442 ،4221و  9442میالدی و پیشبیني
کاربریهای آتي انجام شد .صحت قابل قبول هر یک از
نقشههای موضوعي تولید شده ،نشان از دقت
طبقهبندی نظارت شده است که ميتواند برای
برنامههای مدیریتي و همچنین ،پژوهشهای مرتبط
مورد استفاده قرار گیرد .در بررسي تغییرات نقشههای
کاربری اراضي با استفاده از مدل  ،LCMمشخص شد
که مناطق شهری در دوره زماني مورد مطالعه
گسترش زیادی داشتهاند که فشار بر منابع را بیش از
پیش افزایش داده است .بهطورکلي اراضي کشاورزی
در بین دوره مورد مطالعه در برخي مناطق جای خود
را به توسعه اراضي شهری و اراضي باغي دادهاند و در
برخي مناطق نیز با تغییر کاربریهای دیگر ،افزایش
یافته است ،اما در نهایت ،مقدار آن افزایشي بوده است
که ميتوان پیامد آن را در فشار بر منابع و افت
سفرههای زیرزمیني و همچنین ،شوریزایي جستجو
کرد .بهطورکلي بیشترین سهم عامل تغییرات کاربری
اراضي در منطقه ،بهدلیل تغییر در میزان نزوالت جوی،
پایین آمدن سطح آب زیرزمیني بوده و این موضوع در
نهایت ،باعث تغییر رفتار کشاورزی خواهد شد .به
همین دلیل پیشنهاد ميشود ،به روشهای آبیاری
نوین ،تغییرات الگوی کشت و کاربری اراضي از طریق
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توجه به توان اکولوژیک سرزمین توجه شود .از دیگر
دالیل تغییر کاربری اراضي منطقه جیرفت ،ميتوان
احداث سد هلیلرود را برشمرد که باعث تغییرات
مثبت و منفي فراواني شده است .همچنین ،کوچک
شدن اراضي و عدم تأمین نهادهها بهوسیله کشاورز نیز
از دالیل تغییر کاربری اراضي منطقه است .در نهایت،
پیشنهاد ميشود که دولت با برنامهریزیهای اقتصادی
در بخش های اجتماعي ،به مسائل اقتصادی و مالي و
وضعیت اشتغال ساکنین روستاهای منطقه توجه
ویژهای کند و با تأسیس مشاغل زودبازده با ریسک
کم ،معیشت جایگزین کشاورزی را در منطقه شکل
دهد .همچنین ،با ساماندهي دامداری ،تولیدات دامي
و عرضه نهادههای دامي ،راهکار مؤثری در جهت
دستیابي به توسعه پایدار و حفاظت عرصههای منابع
طبیعي را پیش گیرد تا با کاهش فشار بر منابع،
منطقه تغییرات کمتر کاربریهای اراضي را شاهد
باشد.
تشکر و قدرداني
این پروژه در قالب طرح پژوهشي به شماره -22-7
 1249و با بهرهمندی از اعتبارات پژوهشي دانشگاه
جیرفت به انجام رسیده است .از همه همکاراني که در
تصویب و انجام این پژوهش ما را همیاری کردهاند،
قدرداني ميشود.
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