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 چكيده
بدین. پرداخته شد CA-Markov يبيبا استفاده از روش ترک در دشت ميناب موجود یهایکاربر یسازهيبه شبتحقيق این در      

حداکثر  یبندبا روش طبقه دستلن هماهوار ریبا استفاده از تصاو 1399و  1389، 1379 یهاسال یبرا ياراض یکاربر هنقش منظور
 ينيبشيپ CA-Markov يبيبا استفاده از روش ترک 1419 و 1409سال  یبرا یکاربر هنقش ،مدل يابیاز ارز بعد و گردید دياحتمال تول

های در سطح کاربری1399-1379در دشت ميناب نشان داد که در طول دوره آماری  کاربری ی تغييراتالگوهاتحليل وتجزیه شد.
مناطق شهری و  های کشاورزی،مساحت کاربریساله  20که در طول این دوره طوریبه .این منطقه تغييرات چشمگيری رخ داده است

، 02/40، 75/40به  1379درصد در سال  15و  09/20، 99/25، 91/38ترتيب از زار و مراتع و اراضي بایر به، شورهساختانسان
مدل  یدقّت باال هدهندنشان %90 یباال یمدل با استفاده از شاخص کاپا يابیارز رسيده است. 1399درصد در سال  80/6و  44/12
مناطق و  یکشاورز یهانيزمکاربری که  دهدينشان م 1419و  1409سال در  راتييتغ ينيبشيپ ست.هایکاربر ينيبشيپ یبرا

که از سمت شرق دشت به سمت غرب آن در  باشندمي شیحال افزا در درصد 39/0 و 05/0ميزان ترتيب با به ساختو انسان یشهر
حال کاهش  در درصد 44/0ميزان در مجموع با  ریاب يزار، مراتع و اراضشوره یهایاست که کاربر يدرحال نی؛ اهستندحال پيشروی 

 اجرایي راهکارهای مهمترین ازپایان در . قابل رؤیت استغرب این دشت در سمت غرب و شمالبيشتر که این کاهش  است
الگوی کشت، اصالح توان به مي ،تخریب اراضي در این منطقهنهایت تغيير کاربری و در برای جلوگيری از  مسئوالن و ریزانبرنامه
 اشاره نمود. گياهي بومي پوشش احيای و حفظو  این دشت بستر تغذیه ،های نوین آبياریروش

 
 .مارکوف هريزنج-سلول خودکار ، ضریب کاپا،کاربری اراضي، بينيپيش، دشت ميناب :کلیدی هایواژه

 

 مقدمه
مسکن و غذا برای این جمعيّت  نيتأمافزایش جمعيّت و 

در  های اراضيحال رشد، باعث تبدیل و تغيير در کاربری در

et al Khenamani ;2019 ,.) است شده مناطق مختلف

Shirazi and Kazmi, 2020در  (. تغيير و تحول رخ داده
های در اکوسيستم زیادیاثرهای کاربری و استفاده از زمين، 
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برجای خشک ه مناطق خشک و نيمهمختلف ازجمل
 جملهاز .(2018et aldari Damaneh Eskan ,.) گذاردمي

رژیم دمای محلي و تغيير  توان بهدر این مناطق مياثرها این 
انتشار گازهای  خورشيد و تشعشعمقدار افزایش ، ایمنطقه

(، 2020al etBazgir ; , 2018.et al Gondwe ,.) ایگلخانه
 Amini ., 2016; et alBagheri) تنوّع زیستي از بين رفتن

., 2020et al., 2020; Hosseini et al)،  کميت و کاهش
 Eskandari Damaneh) مينيزیرز سطحي و هایآبکيفيت 

2008, , 2008; Reis.et al Zhao., 2018; et al) بر هم  و
 Molaei)خصوصيات فيزیکي و شيمایي خاک زدن 

., 2020et al Arpnahi ) برای ریزیبرنامه. کرداشاره 
 طول در تغييرات آنها پایش به ،مناطقاین  توسعه و حفاظت

کاربری  تغييراتاین پایش  کهطوریبه ،است نيازمند زمان
 از صحيحي درک ایجاد به منجر هااکوسيستمدر این  اراضي

et al Du. ,) شودمي زیستمحيط و انسان تعامل نحوه

تغييرات  به توجه با هادشت مورد در مسئله این .(2014
سزایي به اهميت دارای های متعددکاربری ایمداوم آنها بر

تغييرات  پایش زمينه در کارآمد و نو فنون از یکي است.
 دورراه  از ها استفاده از تکنيک سنجشاکوسيستم کاربری

های دادهکه طوریبه ،( et alChowdhury,. 2020) است
روزی از پوشش و کاربری اطّالعات به یدور از سنجش

 Ahmadaali) دهداختيار پژوهشگران قرار مياراضي را در 

., 2021et al)  ی مکاني تغييرات سازهيشبو در تحليل و
 Belete) باشدميزماني مختلف بسيار مفيد بازه اراضي در 

, 2020.et al). های سنتي، در مقایسه با روش هااین داده
اطالعات کاربری اراضي را در یک مکان  مقادیر بيشتری از

نظر زمان و هزینه در مقياس د که از نکنجغرافيایي فراهم مي
 yuan  ., 2017;et alKaeiای مقرون به صرفه است )منطقه

, 2018;.et alIslam 2005;  ,al et). ها و مدل ازجمله
برای بررسي روند تغييرات که های سنجش از دوری روش

 ترکيبي شود به روشاستفاده مي آنهابيني اراضي و پيش
 اشاره نمودتوان مي مارکوف هزنجير-سلول خودکار

(2016 ,.et alAburas ).  در ی را انانهيبواقعنتایج این روش
و   دهدهای دیگر سنجش از دوری نشان ميروش مقایسه با

روند تغييرات اراضي را ثبت ها با تخمين مکاني و زماني داده
 et alGuan. ,) ارائه خواهند دادرا  ترینتایج بهتر و دقيقو 

استفاده از این  زمينه در ملي و جهاني سطح در. (2011
و  هااکوسيستم برای بررسي تغييرات کاربری اراضي روش
 متعددی تحقيقاتآینده های دورهدر  آنهاروند بيني پيش
نها در داخل و دی از آتعدا در زیر به که است شده انجام

ران او همک Akbariکرد.اشاره توان مي خارج از کشور
 یسازهيو شب ياراض یکاربر راتييتغبه بررسي ( 2020)

-خودکار یهاسلول با استفاده از یرشد و توسعه شهر
در  2017تا  2000 يدر فاصله زمانمارکوف  رهيزنج

آنها  قيآمده در تحقبدست جینتا .شهرستان رشت پرداختند
 زاريشال ،یشهر يمساحت در اراض راتييتغکه  دهدينشان م

 78/55و  03/7841، 87/9041 زانيم به بيترتو جنگل به
و  زاريآن در شهر رشت مثبت و در شال زانيهکتار بوده که م

با روش  2027سال  ينيبشيو نقشه پ باشديم يجنگل منف
Markov-CA به  یشهر یقابل توجه کاربر شیافزا دیؤم زين

در منطقه مورد آینده  یهادر سال کتاره 04/14105مقدار 
و همکاران  Eskandari Damaneh ست.مطالعه آنها

(a2020 در )ی تغييرات مکاني و زماني سازمدل يبررس
اروميه با استفاده از حوضه دریاچه کاربری و پوشش اراضي 

به این نتيجه مارکوف زنجيره ترکيب سلول خودکار و 
 هاینيزمکاربری  1397تا  1377سال  نيبرسيدند که 

 شیافزا بترتيساخت بهانسان - یشهر يو اراض یکشاورز
 ریو سا يآب یهاامّا پهنه .اندداشته یدرصد 74/2و  31/3

کاهش نشان داده  %71/0و  %87/6 بترتيبه هایکاربر
در تحقيق  1417و  1407سال  یبرا یسازهيشب جینتا .است
و مناطق  یکشاورز هاینيزم یهاینشان داد که کاربرآنها 
 %12/40 بترتيبه 1377ساخت نسبت به سال انسان یشهر
است که  يدر حال نیا ،است داشته شیافزا %36/476و 

 بترتيبازه به نیدر ا هایکاربر ریو سا يآب یهاپهنه
 و dHamaاند.نشان دادهاهش ک % 8/5 8/5و  67/26%

شش اراضي با بيني کاربری و پو( به پيش2018)همکاران 
در منطقه  ارکوفزنجيره م-سلول خوکاراز استفاده 

(Sakran-Halgurd) نشان داد آنان نتایج تحقيق  .پرداختند
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 81/269طح اراضي بایر از ( س2023-2003دوره ) رد
مربع؛ کاربری چراگاه از کيلومتر 46/162مربع به کيلومتر

مربع، سطح کيلومتر 19/133مربع به کيلومتر 53/135
و سطح  97/23مربع به کيلومتر 58/18اراضي کشاورزی از 

 د.رسميمربع کيلومتر 28/27به  98/22اراضي جنگلي از 

arimiK ( 2018و همکاران)، هیتجز یهابا استفاده از روش
روانسر از شهرستان در را  LULC راتيي، تغيمکان ليوتحل
مدل سپس از . دارندقرار  يمورد بررس 2015تا  1992سال 

Markov-CA يمکان یالگو راتييتغ یسازهيشب یبرا 
LULC  آنانتحقيق  جینتا .نمودنداستفاده  2030تا سال 

منطقه شاهد  نی، ا2015تا  1992 سال نشان داد که از
 یو کشاورز اراضي شهریدر مناطق  يمحسوس شیافزا

و  مراتع که منجر به کاهش ( بوده استآبي و دیم)اعم از 
 LULCشده  یسازهيشده است. نقشه شب بایر یهانيزم

 شتريو توسعه ب ينيشهرنش ليروند به دل نینشان داد که ا
همکاران  و Zhouیافت. ادامه خواهد  یکشاورز اراضي

سازی تغييرات کاربری اراضي شهری با ( به شبيه2020)
 .چين پرداختندهای در شانگ Markov-CAاسفاده از مدل 

نشان داد که وسعت اراضي شهری در این آنان نتایج تحقيق 
 79/157به اندازه  2030-2015های منطقه در سال

تواند عوارض که ميکرد مربع افزایش پيدا خواهد کيلومتر
 گذارد.بمحيطي در این منطقه برجای  زیست

مطالبي که یاد شد، ضرورت انجام یک  با توجه به
های انساني بر روند تغيير کاربری اثر فعاليته بپژوهش که 
کاربری  بيني روند تغييراتها و همچنين پيشاراضي دشت

 گردد.، پيش از پيش احساس ميبپردازدآینده در دوره  آنها
که در راهبردی از سوی دیگر دشت ميناب به دليل موقعيت 

های اخير به دليل احداث سد در جنوب ایران دارد در سال
دچار های انساني رخ داده دست آن و همچنين فعاليتباال

 ریزی مدونو نياز به مدیریت و برنامه شده است تخریب
 جلوگيری نمایداز تخریب هر چه بيشتر این دشت  دارد تا

 تغييرات کاربری درآینده که این مهم، نيازمند آگاهي از روند 
 از استفاده بنابراین در این پژوهش با .است این دشت

کاربری  تغييرات روند بررسي تکنيک سنجش از دور به
پرداخته  و آیندهمختلف های در دوره ميناباراضي دشت 

ثير عوامل انساني در شود تا مشخص گردد که روند تأمي
به چه صورت  دشت مينابارتباط با روند تغيير کاربری 

که  و در آینده به چه سمتي سوق پيدا خواهد نمود بوده است
 استنشده انجام تاکنون زمينه پژوهشي در این منطقه  در این

 .پردازدو این تحقيق برای اولين بار به این موضوع مي
 

 هاروش مواد و
 منطقه مورد مطالعه

 25 یيايمختصات جغراف نيدر حدفاصل ب دشت ميناب
و  يعرض شمال قهيدق 57درجه و  28تا  قهيدق 24درجه و 

 يطول شرق قهيدق 15درجه و  59تا  قهيدق 41درجه و  53
طبق  این دشتاست.  واقع شده چینویالنهار گراز نصف

 (2017-1982طي بازه زماني ) ميناب ایستگاه سينوپتيک
با  گراديدرجه سانت 6/26ساالنه  یهوا یدما توسطم یدارا

 نيانگيم درصد است. 68 بيش از يرطوبت نسب نيانگيم
با  متريليم 200کمتر از  منطقهدر این  انهينزوالت سال

به صورت  اغلبهماهنگ و  يو مکان ينش زمانکپرا
مخرب و زودگذر  یهاالبيبه همراه س دیشد یرگبارها

خشک  ميدومارتن در اقل یبندکه براساس روش طبقه است
دشت و استقرار  يميبا توجه به مشخصات اقل .رديگيقرار م
 دهیپد نیهوا مهمتر ي، گرمیاحاره ذکرشدهدر منطقه  ميناب

از مناطق گرم و خشک  این منطقه .آن است يميمشهود اقل
و  يابانيبمهين یآن تحت تأثير آب و هوا مياست و اقل رانیا
 کی، این منطقه یيآب و هوا یهايژگیاز و. قرار دارد يابانيب

فصل گرم  فصل کوتاه خنک است. کیگرم و  يفصل طوالن
موقعيت  1. شکل کشديم ولطماه  9 يشرج یهمراه با هوا

 دهد.منطقه مورد مطالعه را نشان مي
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 موقعیت منطقه مورد مطالعه -1شکل 

 
 روش تحقيق

منظور بررسي روند تغييرات کاربری اراضي در دشت به
 MSS سنجنده لندست مربوط به ارهميناب از تصاویر ماهو

 2020در سال  OLIسنجنده و  2010 و 2000های در سال
 از های حاصلهمچنين از داده (.1)جدول شد استفاده 

، کاذب رنگي ترکيب ارث،گوگل سامانه، ميداني بازدید
 از آمدهدستبه هایشاخص از استفاده و های هوایيعکس

 پوشش اختالف شدهنرمال شاخص مانند ایماهواره تصاویر
) NDVI Normalized Difference Vegetation گياهي

)Index گياهي پوشش تشخيص برای (., et alNateghi 

 آب از پوشيده مناطق اختالف شدهنرمال شاخص ،(2017
NDWI )Normalized Difference Water Index( برای 
 مناطق اختالف شدهنرمال شاخص و آبي بسترهای بررسي
NDBI (Up -Normalized Difference Built شهری

Indexعنوانبه ساختانسان و شهری مناطق بررسي رای( ب 
که مقدار این سه شاخص بين  استفاده شد جانبي اطالعات

et alDamaneh  Eskandari ,.) باشد+ مي1تا  -1

b2020). نيز از ایماهواره تصاویر تحليل و پردازش برای 
 نقشه تهيه منظوربه شد. استفاده  3.5ENVI افزارنرم محيط

 و شده نظارت بندیطبقه روش از کاربری اراضي تغييرات

 Maximum Likelihood) حداکثر احتمال روش

Classification )با توجّه  یبندطبقه شرو نیا  .شد استفاده

افزار نرم انتخاب و به قیصورت دق به شینقاط آموز نکهیبه ا

 یاحال ساده نیقدرتمند و در ع شروعنوان به شوند،یم یمعرّف

بعد از برداشت  .( 2013et alBiro ,.) شناخته شده است
بندی کاربری اراضي، شناخت طبقه یهای آموزشي برانمونه

منظور قبل بدین ،های موجود در منطقه ضرورت داردکاربری
 های آموزشي، با بازدید ميداني وضعيتاز برداشت نمونه

های ها، کاربریتوپوگرافي، شبکه جادهشامل عمومي منطقه 
تا  ي قرار گرفتسموجود در منطقه و ... به خوبي مورد برر

و در پایان با ساخت شود یک دید کلي از منطقه کسب 
ین منطقه در نظر ی اارب کاربریچهار ترکيب باندی متعدد 

نمونه از طریق  250حدود  رگرفته شد و برای هر کاربری د
ی موجود در منطقه رو کارب برداشت شد GPSو  گوگل ارث

های پيکسل از کاربری1000مجموع  ردگردید. برداری نمونه
پيکسل  200درصد یعني  20بعد و شد برداری موجود نمونه

و به شدهای برداشت شده، به صورت تصادفي جدا از نمونه
بندی عنوان نمونه واقعيت زميني برای ارزیابي روش طبقه

 et alNakhaee Nezhad Fard ,.) قرار گرفتمورد استفاده 

 تماميموزشي های آدر نهایت با استفاده از این نمونه ،(2018
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مناطق شهری و  هایطبقه به مطالعه منطقه مورد هایکاربری
مناطق  ههمشامل  افتهی توسعه طيمح) ساختانسان

 یهارساختیو ز یمناطق شهر ،يو صنعت یارجت ،يمسکون
 ،یکشاورز یهانيشامل زم) اراضي کشاورزی، (نقل و حمل

 مساحت بدون پوشش) ، مراتع و اراضي بایري(زراعي و باغ
با پوشش  يها و خاک و مناطقزارها، صخرهشن مانند گياهي

 %10های باالی و مراتع شامل پوشش %10کمتر از  ياهيگ
با روش زار و شوره باشد(که شامل اراضي کشاورزی نمي

پایش تغييرات کاربری در نهایت  .گردیدذکر شده تهيه 
 با ندهیآ در آن ينيبشيامکان پ ياراضي در گذشته و بررس

 LCM (Land use Change نيزم رييساز تغمدل از استفاده

Modeler ) افزارنرمدر TerrSetIDRISI  شد انجام .
، 1399بيني وضعيت کاربری اراضي برای سال پيش همچنين

و  1389و  1379های های کاربری سالبا استفاده از نقشه
 .شدانجام رگرسيون لجستيک و بر پایه  LCMکمک مدل به

از متغيرهای مکاني فاصله از جاده و مناطق  منظوربدین
، شيب، جهت ،فاصله از گسل، فاصله از رودخانه مسکوني،

شاخص  و بارش دو سال اختالف ي،شناسنيزم، ارتفاع
NDVI رگرسيون ثر بر تغييرات در ؤعنوان عوامل منيز به

 برای آمدههای بدستالیه نهایت در استفاده شد.لجستيک 
 به مناسب نقشه خروجي تهيه و هاکاربری مساحت محاسبه

 .شد داده انتقال  7.10Arc GIS افزارنرم
 

 جزئیات تصاویر ماهواره لندست استفاده شده در این تحقیق -1جدول 

 ستون سطر تفکیک مکانی سال تصاویر

 41 159 30 2000 5لندست 

 41 159 30 2010 5لندست 

 41 159 30 2020 8لندست 

 
  LCMبررسی تغییرات کاربری اراضی با استفاده از

کاربری اراضي توليد شده مربوط به در این روش، نقشه 
ساز عنوان ورودی مدلبه 1399و  1389، 1379های سال

بيني ( برای تحليل تغييرات منطقه و پيشLCMتغيير سرزمين )
به دو نقشه  LCMمدل تغييرات کاربری اراضي انتخاب شدند.

عنوان ورودی های گوناگون بهپوشش سرزمين متعلق به زمان
. همچنين (et al.,hari Sereskanrood Asg 2020) نياز دارد

ها در هر کاربری و تغيير خالص در طبقات ها و افزایشکاهش
گوناگون پوشش سرزمين به صورت نقشه و نمودار با قسمت 

 گردد. آناليز تغييرات مدل ارزیابي مي
 

 مدل  سنجیصحتو ارزیابی 
ترتيب های کاپا بهبرای ارزیابي صحت مدل از آماره

مربوط به مقادیر کاپای کلي، کاپای مطابق با مکان، کاپای 
 منظور ارزیابي صحت مدل استفاده شدمطابق با مقدار به

(Singh and Punia, 2018)بيني مدل . خطا و صحت پيش
و  1399مربوط به سال  های پوشش اراضيبر اساس نقشه

 منظوربدین .شدمحاسبه  بيني شده در این سالنقشه پيش
 نقشه 1389 و 1379 هایسال نقشه از استفاده با ابتدا

 این سپس ،گردید سازیشبيه 1399 سال اراضي کاربری
 1399 سال زميني واقعيّت نقشه با شدهسازیشبيه نقشه

و  گردید برآورد مدل این تطابق و صحّت مقدار و شد مقایسه
دست به هانقشهسنجي برای این مقادیر پارامترهای صحت

که  1399با دقت نقشه توليدی در سال در نهایت  .آمد
عنوان سناریوی باالترین ضرایب مورد نظر را ارائه داد به

های در سالبيني کاربری اراضي آینده پيشبرای مورد نظر 
  .شداقدام  1419و  1409

 
 بینی تغییرات کاربری اراضیپیش

 یکاربر به یکاربر هر از شده محاسبه انتقال احتمال
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 سلول از يقيتلف که Markov-CA مدل از استفاده با گرید
مدل سپس. دیگرد محاسبه است مارکوف هريزنج و خودکار

 شد اجرا ينيبشيپ مدل از استفاده با 1399 سال یبرا یساز
 سال ياراض یکاربر راتييتغ ينيبشيپ یبرا تینها در و

 از تلفيقي Markov-CA مدل .شد استفاده 1419 و 1409
 درنظرگرفتن با که است مارکوف زنجيره و خودکار سلول

 پيکسلي تغييرات جغرافيایي هایجهت و مکاني ساختار
 داد نشان دیگر سال به سالي از را مختلف هایکاربری

(., 2013et al Surabuddin Mondal.) از ترکيبي مدل این 

 بينيپيش و پيکسل مکان مارکوف، زنجيره و خودکار سلول
 توزیع و مکاني ساختار کردناضافه همچنين و هاکاربری

 شودمي شامل نيز را مارکوف زنجيره در کاربری جغرافيایي
(., et al., 2013; Kumar et al Surabuddin Mondal

 کاربری طبقات تغيير احتمال کارگيریبه با مدل این (.2016
 وضعيت تغيير ماتریس یک قالب در یکدیگر به اراضي
 دوم و اوّل زمان بين انجام شده تغييرات برمبنای و هاکاربری
، مراحل 2شکل (.  2011et alArsanjani ,.) شودمي محاسبه

 دهد.انجام این تحقيق را نشان مي

 

 
 چهارچوب مفهومی مراحل انجام تحقیق -2شکل 

 
 نتايج

های ميداني پس از بازدید صحرایي و برداشت نمونه
و همچنين  1399نقشه کاربری اراضي در سال تهيه برای 

استفاده از  ،کاذباستفاده از گوگل ارث و ترکيب رنگي 
منطقه،  های هوایي موجود ازعکس و های متعددشاخص

 1389و  1379های سال نقشه کاربری اراضي مربوط به
 هایکاپا نقشه بیو ضر يصحت کل ریمقادسپس شد؛ تهيه 

 ایماهواره ریبا استفاده از تصاو شده ديتول ياراض یکاربر
در  بدست آمد که نتایج آنها مذکور هایمربوط به سال

 بوده 100 تا صفر نيب يکل صحتشده است.  ارائه 2جدول 
 نقشهبيشتر  دقت دهندهنشان باشد کترینزد 100 به هرچه و

 یدهنده صحت باالنشان 2جدول  جی. نتاباشديم شده ديتول
بر اساس این جدول در هر سه  ،شده است ديتول یهانقشه

باشد که مي 80سال مورد بررسي مقدار صحت کلي بيش از 
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 نيهمچن .باشدها ميدهنده دقت قابل قبول کاربرینشان
دهنده توافق باشد، نشان کترینزد 1کاپا به  بیهرچه ضر

 يدر تمام .باشديم يواقع ریشده به مقاد دينقشه تول شتريب

بوده که  کیبه  کینزدو  8/0بيش از کاپا  بیضر هاسال
 دهنده قابل قبول بودن مدل است.نشان

 
 در دشت میناب 1399و  1389، 1379های های سالهای کاربریارزیابی دقّت کالس -2 جدول

 1399 1389 1379 سال

 (%) کنندههيتهدقّت  (%کاربر )دقّت  (%کننده )تهيه تدقّ (%کاربر )دقّت  (%) کنندههيتهدقّت  کالس کاربری
کاربر دقّت 

(%) 

 64/80 43/98 72/92 99/94 97/97 42/98 اراضي کشاورزی

 25/83 64/74 87/85 41/80 89/81 83/74 ساختمناطق شهری و انسان

 65/81 39/89 78/87 42/82 73/93 44/84 مراتع و اراضي بایر

 78/95 78/74 51/87 55/87 19/82 39/92 زارشوره

 66/81 61/84 02/91 (%) يکلدقّت 

 81/0 88/0 86/0 ضریب کاپا

 
نشان در دشت ميناب ی تغييرات الگوهاتحليل وتجزیه
( در سطح 1399-1379)در طول دوره آماری داد که 

 ،های این منطقه تغييرات چشمگيری رخ داده استیرکارب
مساحت  آنکه از چهار کاربری موجود در طوریبه

مناطق مسکوني نسبت به  و های اراضي کشاورزیکاربری
این درحالي است که  افزایش بوده، حال در 1379سال 

در طول این  زاری شورهرمراتع و اراضي بایر و همچنين کارب

(. در طول این 3 شکل)بوده است حال کاهش  سه دهه در
مناطق شهری و  ،های کشاورزیکاربریدوره مساحت 

ترتيب از بهزار و مراتع و اراضي بایر ، شورهساختانسان
به  9137در سال درصد  15و  09/20، 99/25، 91/38
 9139در سال درصد  80/6و  44/12، 02/40، 75/40

 (.1و نمودار  3 جدول) رسيده است
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 1399و  1389، 1379های نقشه کاربری اراضی دشت میناب در سال -3شکل 

 

 (درصد و هکتار) حسب بر میناب دشت هایکاربری مساحت -3 جدول

 

 کاربری/ پوشش

1379 1389 1399 

 )هکتار( مساحت )درصد( مساحت  )هکتار( مساحت
مساحت 

 )درصد(
 )هکتار( مساحت

مساحت 

 )درصد(

 75/40 32/13194 21/40 56/13021 91/38 66/12600 اراضي کشاورزی

مناطق شهری و انسان

 ساخت
341/8417 99/25 73/11613 86/53 85/12957 02/40 

 80/6 90/0222 09/9 503/4392 00/15 362/4858 مراتع و اراضي بایر

 44/12 93/0264 38/41 22/0384 09/20 647/6505 زارشوره

 100 01/32382 100 01/32382 100 01/32382 کل
 

 
 درصد برحسب 1399 و 1389 ،1379 هایسال در میناب دشت در اراضی هایکاربری مساحت -1 نمودار
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در نرخ  1399تا  1389و  1389تا  1379 هایسال بين
ربری در دشت ميناب تغييرات کا و درصد مساحت تغييرات

مي 4 که بر اساس جدولطوریبه ،متعددی رخ داده است
 و یکشاورز هایزمين هاکه بين این سال بيان کردتوان 
ي به مقدار افزایش يبترتساخت بهانسان و یشهر ياراض
 42/0و  49/0و  (اراضي کشاورزیدرصد ) 05/0و  06/0

را در بازه زماني ( ساختانسان و یشهر ياراض)درصد 
تا  1379 هایسال بين که حالي در. است داده نشان مذکور
کاربری مناطق شهری و انسانو زی کاربری کشاور 1399

درصد افزایش یافته  7/0و  09/0مقدار ترتيب به ساخت به
در هر سه دوره مورد زار های شورهکاربریسویي از  است.

و  -24/0، -26/0کاهشي در حدود  ترتيببهبررسي 
این امر در مورد کاربری مراتع و  .است داشته درصد -38/0

که این کاربری در طوریبه ،نمایداراضي بایر هم صدق مي
به 1399-1379و  1399-1389، 1389-1379های دوره

درصد  -41/0و  -23/0، -30/0ترتيب کاهشي در حدود 
نقشه تغييرات کاربری بين  .(4)جدول  است، نشان دادهرا 

آورده شده  4 در شکل 1399و  1389، 1379های سال
 ،تغييرات مکاني و زمانياز لحاظ طبق این شکل  .است

بيشترین تبدیل کاربری مربوط به تبدیل کاربری اراضي 
ساخت و همچنين تبدیل زار به مناطق شهری و انسانشوره

  .باشدميربری مراتع و اراضي بایر به کاربری کشاورزی کا
 

 1399-1379 هایسال در( درصد و هکتار) حسب بر میناب دشت هایکاربری تغییرات مساحت درصد و نرخ -4 جدول

 

 کاربری/ پوشش

1379-1389 1389-1399 1379-1399 

 )هکتار( مساحت مساحت )درصد( )هکتار( مساحت )درصد( مساحت  )هکتار( مساحت
مساحت 

 )درصد(

 09/0 71/4 05/0 33/1 06/0 34/3 اراضي کشاورزی

 -38/0 -10/38 -24/0 -16/16 -26/0 -17/26 زارشوره

 -41/0 -66/54 -23/0 -25/16 -30/0 -41/39 مراتع و اراضي بایر

 7/0 94/53 42/0 57/11 49/0 97/37 ساختمناطق شهری و انسان

 0 0 0 0 0 0 کل

 

منظور ارزیابي به کاپا ضریب ،5 جدول نتایج براساس
 برای مدل باالی دقّت دهندهنشان بوده که 8/0 باالی مدل،
با نقشه  شدهينيبشيپمقایسه نقشه  .است یندهآ بينيپيش

دهد که این دو ( نشان مي5)شکل  1399واقعيّت زميني سال 
الف و ب(. از سویي  5)شکل  باشندشبيه مي همبهنقشه 

ها در این دو نقشه تأیيدکننده این مقایسه مساحت کاربری
های اراضي مساحت کاربری کهیطوربهباشد. موضوع مي

اطق شهری و زار، مراتع و اراضي بایر و منشوره کشاورزی،
، 32/13194ترتيب در نقشه واقعيّت زميني به ساختانسان

هکتار و در نقشه  85/12957و  90/2202، 93/4026
ترتيب مساحتي برابر با ها بهاین کاربری شدهينيبشيپ

هکتار  30/12792و  97/2294، 58/4159، 15/13135
ب( و -5الف(، )-5) شکلاند )از دشت ميناب را دربر گرفته

 (.2نمودار 
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 1399و  1389، 1379های نقشه تغییرات کاربری بین سال -4شکل 

: کاربری 4زار و : کاربری شوره3اراضي بایر،  : کاربری مراتع و2: کاربری اراضي کشاورزی، 1های تغييرات در این نقشه 4و  3، 2، 1های منظور از کد: *
 .باشدساخت ميشهری و انسان مناطق

 

 جینتا یابیارز یکاپا برا بیضرا -5 جدول

 noK location K standardk ضریب کاپا

 96/0 98/0 95/0 مقدار

 

ي کاربری سال نيبشيپی در سازمدلبودن با توجّه به مناسب 
تا  1389و با استفاده از ماتریس احتمال انتقال بين سال  1399
 1419تغييرات کاربری بيست سال آینده یعني تا سال  1399

نشان  1419و  1409ي تغييرات سال نيبشيپي شد. نيبشيپ
در ساخت انسانمناطق شهری و  های کشاورزی،دهد که زمينمي

زار، ی شورههااست که کاربریي درحالحال افزایش است، این 
(. بر این 6)شکل  استمراتع و اراضي بایر در حال کاهش 

بيشترین درصد تغييرات  1419تا  1409اساس، بين سال 

درصد  39/0با  ساختانسانافزایش مربوط به مناطق شهری و 
 05/0های کشاورزی با ، مربوط به زمينآن ازافزایش و پس 

درصد  44/0ها در این بازه زماني بریباشد. سایر کاردرصد مي
(. همچنين نقشه تغييرات 3و نمودار  6اند )جدول کاهش داشته

آورده  7در شکل  1419و  1409های کاربری اراضي بين سال
های شده است که بيشترین تغييرات کاربری شامل تبدیل کاربری

زار، مراتع و اراضي بایر به کاربری شوره اراضي کشاورزی،
 باشد.ساخت ميطق شهری و انسانمنا
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 1399نقشه واقعیت زمینی سال  -الف -5 1399بینی شده سال نقشه پیش -ب -5

 
 نمودار2- الف و ب- مساحت کاربریهای واقعیّت زمینی و پیشبینیشده سال 1399 برحسب درصد

 

  
 شکل 6- تغییرات کاربری و پوشش اراضی شبیهسازی شده در سالهای 1409 و 1419
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 1409-1419 هایسال در( درصد و هکتار) حسب بر میناب دشت هایکاربری تغییرات مساحت درصد و نرخ -6 جدول

 کاربری/ پوشش

1409 1419 4091-1419 

 )هکتار( مساحت
 مساحت
 )درصد(

 مساحت
 )هکتار(

مساحت 
 )درصد(

نرخ تغييرات 
 مساحت
 )هکتار(

مساحت 
تغييرات 
 )درصد(

 05/0 52/2 49/43 79/14081 42/42 43/13735 اراضي کشاورزی

 -28/0 -29/77 67/1 33/542 37/7 82/2338 زارشوره

 -16/0 -64/88 40/0 42/129 52/3 91/1138 مراتع و اراضي بایر

مناطق شهری و انسان
 ساخت

84/15119 69/46 46/17628 44/54 59/16 39/0 

 0 0 100 01/32382 100 01/32382 کل
 

 
 درصدبرحسب  1419 و 1409 هایسالی در اراض یکاربر ینیبشیپهای مساحت نقشه -3نمودار

 
 1419و  1409 یهاسال نیب یکاربر راتیینقشه تغ -7شکل 

 ی: کاربر4زار و شوره ی: کاربر3 ر،یبا ياراض مراتع و ی: کاربر2 ،یکشاورز ياراض ی: کاربر1 راتييتغ یهانقشه نیدر ا 4و  3، 2، 1 یهامنظور از کد :*
 .باشديساخت مو انسان یمناطق شهر
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 بحث 

دوره طول در هاهای دشتاکوسيستم روند تغيير بررسي
 و مناطق این سوی و سمت کردن مشخص و های مختلف

از آنها  برداریبهره چگونگي و مدیریت ارائه تغييرات برای
بنابراین در این پژوهش به بررسي روند ، ضروریست بسيار

، 1379های در سال در دشت ميناب تغييرات کاربری اراضي
 لندست یاماهواره ریبا استفاده از تصاو 1399، 1389

ا استفاده از ب ياراض یکاربر راتييتغهمچنين  .رداخته شدپ
آینده های در سالو تغييرات  (LCM) نيزم رييساز تغمدل

CA-ترکيبي ساز با استفاده از مدل (1419و  1409)

Markov شد يبررس . 
تغييرات کاربری اراضي در نتایج حاصل از بررسي 

نشان داد  (1399و  1389، 1379های مورد بررسي )سال
در طول دوره مورد  دشتاین  هایکاربریسطح در که 

در  این دشتاست و  رخ دادهچشمگيری  تغييراتبررسي 
که مقدار سطح طوریمعرض تخریب قرار گرفته است. به

 66/12600برابر با  1379 در سال کاربری کشاورزی
به  این کاربریسطح  1389بوده است که در سال هکتار 

 سطح آن مقدار 1399 و در سالهکتار  56/13021 مقدار
 در چشمگيری افزایشرسيده است و هکتار  32/49311

از نظر  هکتار 66/593به ميزان  1399-1379بازه زماني 
شرق به که از سمت شمال داشته است این کاربریسطح 

غرب این کاربری در سمت مرکز و غرب و همچنين شمال
 افزایش از دالیل اصلي چشمگير باشد وحال پيشروی مي

وابسته بودن اقتصاد مردم این منطقه به  ،این کاربریسطح 
ویژه به) های زیرزمينيرویه از آببرداری بيبهره کشاورزی،

محصوالت  های غيرمجاز(، افزایش سطح زیر کشتچاه
مي افزایش مساحت این کاربریو در نهایت  زراعي و باغي

 et alEskandari Damaneh ;2019 ,.)که با نتایج  باشد

., 2020et al., 2020; Chowdhury et al Faramarzi )
 شیافزا نیا که بيان کرد توانيم گرید سوی از .ابقت داردمط

 و داخل در گسترده بیتخر سبب یکشاورز ياراض سطح
این سطح  افزایشبا همچنين . است شده دشت نیا اطراف

کاهش یافته  مراتع و اراضي بایر وسعت کاربری کاربری

برابر با  1379در سال  این کاربریکه ميزان طوریبه ،است
 503/4392 ،1389و برای سال  هکتار 362/4858 هکتار
به مقدار  کاربریاین ميزان  1399و در سال  هکتار

بازه  در کاربری که کاهش این رسيده است هکتار 90/0222
باشد و مي هکتار 46/2655به ميزان  1399-1379زماني 

غرب دشت شمال های شرق، غرب ودر قسمتاین کاهش 
روند رو  کاهش این کاربری علت اصلي .باشدميرؤیت قابل 

حفر  ،کشاورزی شهری و بدنبال آن اراضي به افزایش اراضي
این ب زیرزميني در ری از منابع آبرداهای متعدد و بهرهچاه

نتایج با  و است اراضي کشاورزیو حاشيه  دشت
Chowdhury  ( 2020و همکاران )از دیگر  .همخواني دارد

در این منطقه کاربری اراضي شوره کاهشهای رو به کاربری
و  1379 سال دراراضي وسعت این  کهطوریبه ،زار است

و  هکتار 22/0384و  647/6505 برابر باترتيب به 1389
که این  رسيده است هکتار 93/0264 به 1399سال  در

به ميزان  1399-1379اراضي شور در بازه زماني  کاهش
 غربدر قسمت غرب و شمالکه  است هکتار 71/2478

افزایش مناطق در نتيجه بيشتر اتفاق افتاده است و کاهش آن 
این . رخ داده استدر این دشت  ساختشهری و انسان

این منطقه افزایش ساخت در کاربری مناطق شهری و انسان
که رشد سریع جمعيت و طوریبه ،تچشمگيری داشته اس

شهرنشيني، تنش وسيعي را در این منطقه به وجود آورده 
-1379در بازه زماني  با رشد این کاربری کهنحوی. بهاست

در این منطقه و دخل و  هکتار 51/4540به ميزان  1399
تصرف برای کشاورزی برای رفع نياز بيشتر به غذا در 
مناطق شهری و روستایي، استفاده سنگين از 

ها سبب آلودگي آب و زمين در کشفتآها و حاصلخيزکننده
مناطق شهری و  تقاضا برای آب در این منطقه شده است.
و رشد سریع جمعيت در این  مينابروستایي شهرستان 

منطقه، سبب پایين رفتن شدید سطوح آب زیرزميني شده 
و اراضي مناسب  این دشتاست که تهدیدی برای ساکنان 

 2019et al Dadashpoor ,.با نتایج و  باشدکشاورزی مي
به دليل هزینه باالی استخراج آب زیرزميني  همخواني دارد.

رها  در این دشتاز اعماق، بعضي از اراضي کشاورزی 
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و متأسفانه پوشش گياهي بومي )کهور ایراني( به  ستاشده
که علت آن  سادگي قابليت برگشت به محيط را ندارد

تغييرات در بافت خاک و شيمي خاک ناشي از کشاورزی 
غير اصولي و نادرست است که سبب فقر حاصلخيزی خاک 

دوره  يط ياراض یکاربر یسازمدل در این منطقه شده است.
کاپا  یهابراساس آماره LCMه از استفاد با 1399 -9713

 ياراض یکاربر یسازهيمدل در شب یدهنده دقت باالنشان
مدل  یاز دقت باال حکایت زين مطالعات جینتا بود. 1399
LCM يبررس .دارد ياراض یکاربربررسي تغييرات  رد 

 Markov-CAانتقال با استفاده از روش قابليت  یسازمدل
روش در  نیا یصحت باالاز  حکایتکاپا  بیبراساس ضر

بری رن با کاو شباهت آ 1399يني کاربری در سال بپيش
است که با  داشته بدست آمده از واقعيت زميني در این سال

et  Eskandari Damaneh., 2018; et al Anandج )ینتا

., 2019; Ansari and Golabi., 2019al )دارد. مطابقت 
با  ندهیآ ياراض ینقشه کاربر ينيبشيحاصل از پ جینتا

 يزمان نشان داد که در دوره Markov-CAاستفاده از مدل 
 یکشاورز ي( مساحت اراض1419 -1379مورد مطالعه )

 درصد به 91/38و از  افتهی شیافزاهکتار  14/1481
 يمساحت اراض نيچن. همديدرصد خواهد رس 94/34

کاهش و هکتار  94/4728 زانيبه م ریبااراضي و  يمرتع
نشان  شیافزا هکتار 12/2119زانيبه م يمسکون ياراض

تا سال  يدر صورت ادامه روند کنون يطورکلخواهند داد. به
 لیو تبد ریبااراضي و  يمرتع يکاهش سطح اراض 1419

 ،ياز اراض وریبهره شیافزا برای یکشاورز يها به اراضآن
 يو اراض يمسکون ياراض شاتفاق خواهد افتاد. گستر

 يفشار بر اراض شیدر منطقه مورد مطالعه سبب افزا يزراع
 ترشيهرچه ب بیتخر طیو شرا يمرتع يضاار لياز قب يعيطب

و  يعيطب يمساحت اراض يروند کاهشالبته  .شده استآنها 
توسط  رانیاز نقاط ا یاريدر بس یکشاورز ياراض شیافزا

Eskandari Damaneh ( 2016و همکاران)  گزارش شده
 است.

دشت ميناب به دليل که  بيان کردتوان ميپایان در 
و همچين با توجه به حساس و راهبردی موقعيت خاص 

شکننده بودن اکوسيستم آن در جنوب ایران از تأثير عوامل 
که علل اصلي کاهش و طوریبهنيست، انساني در امان 

ها در دوره گذشته و ادامه روند آن در افزایش سطح کاربری
است حداث سد استقالل در باالدست این دشت اآینده دوره 

گردد و از سوی دیگر که باعث کاهش تغذیه آب دشت مي
های هواشناسي و وقوع تغيير اقليم و خشکسالي

که کشاورزی در منطقه مورد شده هيدرولوژیکي نيز باعث 
 a., 2020et alEskandari Damaneh ;) مطالعه افزایش یابد

b, 2020.et alEskandari Damaneh ) در نهایت با کاهش .
سطح مراتع و اراضي بایر شاهد تبدیل آن به اراضي شهری و 
کشاورزی هستيم که این عامل خود یکي از علل گسترش 

که این پدیده طوریبه ،زایي در منطقه مورد مطالعه استبيابان
 و بهداشت بر نامناسبياثرهای عالوه بر تخریب منابع پایه، 

 آن اقتصادی و اجتماعي پيامدهای د ودار جامعه سالمت
 درآمد، کاهش این منطقه، از مهاجرت روند تشدید باعث

که مي گرددمي گردشگری و توریست صنعت رونق کاهش
منطقه  اینزایي در منجر به تخریب سرزمين و بيابان تواند

گسترش  برای جلوگيری و گرددپيشنها ميبنابراین گردد. 
اصالح  ،گياهي بومي پوشش احيای و این پيامدها: حفظ

 این دشت بستر تغذیه، های نوین آبياریروش، الگوی کشت
 به مقاوم و بومي هایگونه از استفاده با درختکاریو 

 اجرایي راهکارهای مهمترین تواند ازمي شوری و خشکي
جلوگيری از تخریب اراضي در برای  مسئوالن و ریزانبرنامه

 باشد.این منطقه 
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Abstract 

     In the present study, the existing land uses in the Minab plain were simulated using the CA-

Markov combined method. For this purpose, land use maps for 2000, 2010, and 2020 were 

generated using Landsat satellite images using the maximum probability classification method. 

After evaluating the model, the land use map for 2030 and 2040 was predicted using the 

combined CA-Markov method. Analysis of land-use change patterns in Minab plain showed 

that during the statistical period 2000-2020 in the level of land uses in this area changed 

significantly, so that during these 20 years, the area of agricultural land use, urban and man-

made areas, saline lands, and rangelands and barren lands respectively from 38.91, 25.99, 20.09 

and 15 % in 2000 to 40.75, 40.02, 12.44 and 6.80 percent in 2020. Evaluation of the model 

using a kappa index above 90% indicates the high accuracy of the model for predicting land 

uses. Prediction of changes in 2030 and 2040 show that the use of agricultural lands and urban 

areas and man-made are increasing at a rate of 0.05 and 0.39 %, respectively, which are 

advancing from the east of the plain to the west; Meanwhile, the uses of saline areas, 

rangelands, and barren lands are decreasing at a rate of 0.44%, which is more evident in the 

west and northwest of this plain. Finally, one of the executive strategies of planners and officials 

to prevent land-use change and ultimately land degradation in this area can be to improve the 

cultivation pattern, new irrigation methods, nourish the bed of this plain, and maintain and 

restore native vegetation. 
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