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چکیذُ
أزٚس ٜتٛعق ٝتیرٚی ٝؽٟز ت ٝفٛٙاٖ ٘ٛفی ٔراعزٔ ٜغزح ٔیٌززز .تغییزات ؽسیس وارتزی
اراضی اعزاف  ٚزاذُ ٔحسٚزٜٞای ؽٟزی تافث ترزیة سٔیٗٞای ٔزغٛب  ٚایداز آِٛزٌیٞای
سیغت ٔحیغی ٔیؽٛز ؤ ٝیتٛا٘س عالٔت خٛأـ ا٘غا٘ی ٔ ٚحیظ سیغت پیزأ٘ٛی را تٟسیس وٙس.
ایٗ پضٞٚؼ و ٝتا ٞسف پیؼتیٙی تٛعق ٝؽٟز عاری  ٚرٚعتاٞای ٘شزیه ت ٝآٖ فٛرت ٌزفتٝ
اعت ،تٕٙؾٛر حق٘ َٛتیدٙٔ ٝاعة اس تقاٚیز ٔاٛٞارٜای عزی ِٙسعت (عاَٞای ٚ )1394 ٚ1365
الیٞٝای اعالفاتی ؽٙاذت ٝؽسٛٔ ٚ ٜثز زر تٛعق ٝؽٟزی  ٚرٚعتایی ٘ؾیز فافّ ٝاس ٌغُ ،فافّ ٝاس
رٚزذا٘ ،ٝفافّ ٝاس ذغٛط ا٘تماَ ٘یز ،ٚحغاعیت ٚاحسٞای عٍٙی ،فافّ ٝاس خازٜٞا  ... ٚاعتفاز ٜؽس.
ٕٞچٙیٗ ٔسِغاسی احتٕاَ تٛعق ٝؽٟزی تا اعتفاز ٜاس ٔسَ رٌزعیِ ٖٛدغتیه فٛرت ٌزفت .تا
وٕه رٚػ  ROCارسیاتی فحت ٔسَ تٔ ٝیشاٖ ٔ 0.7603حاعثٌ ٝززیس و ٝفحت ٘تایح احتٕاَ
ٔسَ تزای پیؼ تیٙی رؽس ؽٟزی را تأییس ٔیوٙس .پظ اس تٟی٘ ٝمؾ ٝاحتٕاَ تٛعق ٝؽٟزی  ٚپیؼ
تیٙی رؽس خٕقیت ،ز ٚعٙاری ٛؽأُ رٚیىزز تاریری تا زر٘ؾز ٌزفتٗ رؽس فازی ؽٟز  ٚزیٍزی
5ـ استبديبرگزوه جغزافیب و بزنبمه ريشی ضهزی دانطگبه تبزيش(نويسنده مسئول)
Email: Hassan.mahmoudzadeh@yahoo.com

5ـ دانطجوی کبرضنبسي ارضد سنجص اس دور و  ،GISدانطگبه تبزيش
9ـ دانطجوی کبرضنبسي ارضد سنجص اس دور و  ،GISدانطگبه تبزيش.
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رٚیىزز سیغت ٔحیغی زرخٟت حفؼ اراضی خٍّٙی ،تاغی  ٚعغٛح آتی تزای ٔحسٚزٛٔ ٜرز ٔغاِقٝ
تا عاَ 1404تقزیف ٌززیس  ٚتزایٗ اعاط تٛعق ٝؽٟز زرخٟت اراضی ٔذوٛر ٔحسٚز ٌززیس.
ٔحاعثات ایٗ پضٞٚؼ ٘ؾاٖ زاز و ٝتا پایاٖ عاَ  1404زر ٔحسٚز ٜؽٟزی حسٚز ٞ 481.88ىتار تٝ
تافت ؽٟزی  ٚخٕقیتی تاِغ تز ٘ 50507فز ٕٞ ٚچٙیٗ زر ٔحسٚز ٜرٚعتایی ٔغاحتی ٔقازَ 151.36
ٞىتار ت ٝتافت رٚعتایی  ٚخٕقیتی تاِغ تز ٘12805فز ت ٝایٗ ٔٙاعك اضاف ٝذٛاٞس ؽسِ .ذا تٙٔ ٝؾٛر
حفؼ  ٚفیا٘ت اس فزفٞٝای عثیقی  ٚعاذت  ٚعاس تٟی ،ٝٙالسْ اعت تٛعق ٝزر اراضی تا إٞیت
وٓ ،رؽس فٕٛزی تافت ؽٟزی ٛ٘ ٚعاسی تافتٞای فزعٛز ٜزر اِٛٚیت لزار ٌیزز.
ٍاشگاى کلیذی :وارتزی اراضی ،ؽٟز عاری ،رٌزعیِ ٖٛدغتیه ،ROC ،عٙاریٛ

هقذهِ
تٛعق ٝؽٟزی ت ٝرؽس تیز٘ٚی ٔٙاعك ؽٟزی  ٚرؽس ٘اتزاتز ٘ ٚاذٛاعتٝای اعالق ٔیؽٛز
وٙٔ ٝدز ت ٝاعتفاز٘ ٜاوارآٔس اس ٔٙاتـ(تٚ ٝیض ٜسٔیٗ)ٔیؽٛز (عٛزٞیزا  ٚرأچا٘سر.)86:2000،
ؽٟز٘ؾیٙی تا ایداز ٌغتززٜتزیٗ زعتىاریٞای تؾزی زر چٟزٜیعثیقی سٔیٗ ،ؽزایظ
س٘سٌی عاوٙاٖ ؽٟزی را زر ٔقزك تٟسیس ٘ ٚاتٛزی لزار زاز ٜاعت .زر ٞز حاَ ،تٛعقٝ
ؽٟزی  ٚتغییزات اٍِٞٛای وارتزی سٔیٗ تافث ایداز تأثیزات ٌغتزز ٜاختٕافی  ٚسیغت
ٔحیغی ٔیٌززز .ایٗ تأثیزات ؽأُ واٞؼ فضاٞای عثیقی ،افشایؼ تدٕـ ٚعایُ ٘مّی،ٝ
واٞؼ سٔیٗٞای وؾاٚرسی تا تٛاٖ تِٛیس تاال ،تأثیز تز سٞىؾیٞای عثیقی  ٚواٞؼ ویفیت
آب اعت(تُ  ٚآیزٚیٗ .)220:2002 ،تا رؽس عزیـ ٘ٛاحی ؽٟزی ،فزایٙس ؽٟز٘ؾیٙی زر آیٙسٜ
تا تغییزات فشایٙسٜای ٔٛاخٔ ٝیٌززز .یىی اس ایٗ ٔٛارز ،تغییزات وارتزی اراضی ؽٟزی
اعت وٕٞ ٝیؾ ٝتا تغییزات چؾٍٕیزی ٕٞچ ٖٛتغییزات سیغتی زر خٟاٖ ،فزایٙسٞای
فیشیىی  ٚالّیٕیٔ ،ؾىالت ؽسیس سیغت ٔحیغی  ٚاوِٛٛصیىی ٔیتاؽس(ِٛتفٚٛیه ٚ
ٕٞىاراٖ ،32 :2005،فیؾز ٕٞ ٚىاراٖ .)53:2006 ،اس عزف زیٍز تا تٛعق ٝؽٟز ٕٔىٗ اعت
تغیاری اس سٔیٗٞای لاتُ وؾت ٔداٚر ؽٟزٞا تزای عاذتٕاٖعاسی اعتفاز ٜؽٛز زر چٙیٗ
ٔٛلقیتٞایی ،وؾاٚرساٖ اعزاف ؽٟز تز اثز چٙس تزاتز ؽسٖ لیٕت سٔیٗٞا ،ت ٝتِٛیس ٔحقَٛ
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فالل٘ ٝؾاٖ ٕ٘یزٙٞس(ؽىٛئی .)304-303 :1385 ،زر عاَٞای اذیز تٛعق ٝپزاوٙس،ٜ
عى٘ٛتٍاٜٞای وٓ تزاوٓ  ٚتٛعق ٝؽٟزی زر ع َٛوزیسٚرٞای تزاتزی عثة ایداز ٔغائُ ٚ
ٔؾىالت فزاٚا٘ی ٌززیس ٜاعت و ٝایٗ فزایٙسٞا ،اٍِٞٛای اعىاٖ را اس ِحاػ سیغت ٔحیغی
٘اوارآٔس وززٚ ٜزر ٘تید ٝتأثیز ٔٙفی زر حٛس ٜپیزأ٘ٛی عى٘ٛتٍاٜٞا ٌذاؽتٝ
اعت(ا٘تزٚج ،260 :2000،عٛیٙغ ٚ ٖٛفزا٘ىّیٗ .)260 :2000،أزٚس ٜت ٝزِیُ ٌغتزػ
ؽٟزی  ٚفٛأُ تاثیز ٌذار زر ایٗ تٛعق ،ٝتایس ٌغتزػ تٌٝ٘ٛ ٝای فٛرت ٌیزز و ٝوٝ
ٕٞزا ٜتا تٛعق ٝواِثسی ٔغّٛب ؽٟز ،تغییزات ٔقمٛال٘ ٝزر پٛؽؼ سٔیٗ وٓتزیٗ ذغارت تٝ
اراضی وؾاٚرسی رٚعتاٞای پیزأ٘ٛی ؽٟز ٚارز ؽٛز (سٔا٘ی ٕٞ ٚىاراٖ .)2 :1393 ،تغییزات
وارتزی اراضی یىی اس اعاعیتزیٗ ٔثاحثی اعت و ٝأزٚس ٜزر ز٘یا ٔغزح اعت ٍٕٞ ٚاْ تا
رؽس ؽتاتاٖ ؽٟزی عزفت ٌزفت ٝاعت (ٔحٕٛزساز ،)223 :1395 ،ٜؽٟٛر تقاٚیز ٔاٛٞارٜای
 ٚتىٙیهٞای ٔزتثظ تا  ، GISتقس خسیسی تزای تاستیٙی  ٚارسیاتی تغییزات پٛؽؼ وارتزی
سٔیٗ تاس وزز ٜاعت( تٛاِس  ٚواتزاَ .)2152: 2011،ؽٙاذت ا٘ٛاؿ تغییز ،ت ٝیه وارتزز ٟٔٓ
عٙدؼ اس زٚر تثسیُ ؽس ٜاعت ،ت ٝعٛری و ٝؽأُ تدشی ٚ ٝتحّیُ ز ٚتقٛیز چٙس عیفی
اس زٙٔ ٚغم ٝخغزافیایی  ٍٖٕٛٞاعت و ٝزر ز ٚسٔاٖ ٔرتّف تسعت آٔس ٜاعتٔ .غاِقات
سیازی زرسٔیٝٙی پیؼتیٙی ر٘ٚس تٛعق ٝؽٟزی تا اعتفاز ٜاس ٔسَ رٌزعیِ ٖٛدغتیه  ٚزیٍز
رٚػٞای تحّیّی فٛرت ٌزفت ٝاعت و ٝتٝعٛر ٔرتقز ٔیتٛاٖ تٛٔ ٝارز سیز اؽارٕٛ٘ ٜز:
وزْ ٕٞ ٚىاراٖ ( )1389زر پضٞٚؾی ٌغتزػ فضایی ؽٟزوزز را تا اعتفاز ٜاس ٔسَ
رٌزعیِ ٖٛدغتیه ٔسَعاسی وزز٘س .إِسرعی اِحغیٙی ٕٞ ٚىاراٖ ( )1393زر پضٞٚؾی
تا اعتفاز ٜاس رٚػ رٌزعیِ ٖٛدغتیه تٛعق ٝؽٟزی ؽٟز ٕٞساٖ را ٔسِغاسی وزز٘س.
ٔحٕسی  ٚزالٚر ( ،)1393زر پضٞٚؾی الساْ تٔ ٝسِغاسی تٛعق ٝؽٟزی تا ؽثى ٝفقثی
ٔقٛٙفی زر ؽٟز عٙٙسج ٕ٘ٛز٘س و ٝزر پایاٖ تٔ ٝمایغ ٝفّٕىزز زٔ ٚسَ پززاذتٙس .عیثی ٚ
ٕٞىاراٖ( )2013تا وٕه رٚػٞای رٌزعیِ ٖٛدغتیه فضایی  ٚرٚاَ ٞیثزیس Raster-
 Vectorالساْ ت ٝتزرعی  ٚپیؼ تیٙی فضایی ٔزس ؽٟزی را زرؽٟز الطٌٚاط وؾٛر
آٔزیىا زر  3زٚر ٜعاَٞای  2010 ٚ 2000 ،1990الساْ ٕ٘٘ٛسٌّ .سٚی ٕٞ ٚىاراٖ( )1393زر
پضٞٚؾی زر ؽٟز ٌزٌاٖ تا اعتفاز ٜاس تقاٚیز ٔاٛٞارٜای ِٙسعت عاَٞای ٚ 1998 ،1988
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 ٚ 2007تا اعتفاز ٜاس ٔسَ رٌزعیِ ٖٛدغتیه ت ٝپیؼ تیٙی رؽس ؽٟز ٌزٌاٖ تزای
عاَٞای  2025 ٚ 2016پززاذتٙسٔ .حٕٛزساز ٚ ٜذٛػ رٚی( )1394الساْ ت ٝتزرعی تٛعقٝ
ؽٟزی تٙاب تا اعتفاز ٜاس ٔسَ رٌزعیِ ٖٛدغتیه زر چٙس تاس ٜسٔا٘ی الساْ ٕ٘ٛز٘س .عاِقی ٚ
ٕٞىاراٖ ( )1395ت ٝپیؼ تیٙی تٛعق ٝؽٟزی ؽٟز ؽیزاس تا اعتفاز ٜاس ٔسَ  CAپززاذتٙس
 ٚتٛا٘غتٙس تا زلت  80زرفسی پیؼتیٙی وٙٙس .فسر ٔٛعٛی  ٚیشزا٘ی( )1395زر پضٞٚؾی
ت ٝتزرعی تٛعق ٝؽٟزی ؽٟز ٔیا٘سٚآب تا اعتفاز ٜاس ٔسَ  CAپززاذتٙس  ٚتٛعق ٝؽٟزی را
تا عاَ  2025پیؼتیٙی وزز٘س تزرعی پیؾی ٝٙپضٞٚؼٞای فٛرت ٌزفت ٝزر ٔٙاعك ٔرتّف
ایزاٖ  ٚخٟاٖ ٘ؾاٖ زاز و ٝحفؼ فزفٞٝای عثیقی تزای رؽس  ٚتٛعق ٝؽٟزی تایس زر
اِٛٚیت لزار ٌیزز  ٚاعتفاز ٜاس رٚػٞای فّٕی ٔقتثز ٕٞ ٚچٙیٗ اعتفاز ٜاس تىِٛٛٙصیٞای
رٚس آٔس ٘ؾیز زازٜٞای عٙدؼ اس زٚری ٔ GIS ٚیتٛا٘س تزای ا٘داْ زلیك ایٗ ٘ٛؿ پضٞٚؼ
ٞا تغیار تغٟیُ وٙٙس ٜتاؽس.
ضٌاخت هٌطقِ هَرد هطالعِ

ؽٟز عاری زر ؽٕاَ ایزاٖ ٚالـ ؽسٔ ٚ ٜزوش اعتاٖ ٔاس٘سراٖ اعت .ایٗ ؽٟز تیٗ فزك
خزافیایی 36زرخ 43 ٚ ٝزلیم ٝتا  36زرخ 51 ٚ ٝزلیم ٝؽٕاِی  ٚزر ع َٛخغزافیایی 52زرخٝ
 31 ٚزلیم ٝتا  52زرخ 40 ٚ ٝزلیم ٝؽزلی ٚالـ ٌززیس ٜاعت (ؽىُ ؽٕار .)1 ٜترؼ
ٔزوشی آٖ تزعثك آذزیٗ عزؽٕاری ٘فٛط ٔ ٚغىٗ ٔزوش آٔار ایزاٖ زر عاَ  1390زارای
 123604ذا٘ٛار  ٚخٕقیت ٘ 405850فز تٛز ٜاعت .زرزٚرٜٞای ٌذؽت ٝرؽس خٕقیت ایٗ
ٔٙغم ٝتاتقی اس ٘ٛعا٘ات رؽس خٕقیت زر عغح وؾٛر تٛز ٜاعت .ت ٝعٛری و ٝتیؾتزیٗ رؽس
خٕقیت ت ٝزِیُ تٛلف عیاعت تٙؾیٓ ذا٘ٛاز ٜزر ز 1355 ٝٞتا  1365زاؽت ٝاعت ؤ ٝقازَ
 7.14زرفس ٔیتاؽس ٕٞ ٚچٙیٗ تا افشایؼ خٕقیت تٟتزیٗ سٔیٗٞای وؾاٚرسی اعزاف تٝ
سیز عاذت  ٚعاس رفت ٝت ٝعٛری و ٝؽزف  50عاَ ٌذؽتٔ ٝغاحت ؽٟز 27تزاتز افشایؼ
زاؽت ٝاعت (ٔزاز٘ضاز.)919 :1393،
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ضکلً -1قطِ هحذٍدُ هَرد هطالعِ

هَاد ٍ رٍشّا

لثُ اس ا٘داْ فّٕیات ٔزتٛط پززاسػ تقاٚیز ،تقحیحات رازیٔٛتزیه  ٚاتٕغفزی تٝ
ٔٙؾٛر افشایؼ ویفیت  ٚا٘غثاق تقاٚیز ،تا اعتفاز ٜاس زعتٛر  FLAASHزر ٘زْافشار
 ENVI5.3ا٘داْ ٌزفت .تٙٔ ٝؾٛر عثمٝتٙسی تقاٚیز زر ز ٚتاس ٜسٔا٘ی عاَٞای
 1394/04/28 ٚ 1365/04/12ت ٝتزتیة ٔزتٛط ت ٝعٙدٙسٜٞای ٙٔ OLI ٚ TMغمٝ
عاری ،زر  5والط ؽأُ اراضی عاذت ٝؽس ،ٜاراضی تاغی ،اراضی سرافی ،اراضی خٍّٙی ٚ
عغٛح آتی تا وٕه ٕ٘ٞٝ٘ٛای تقّیٕی و ٝتا ٘زْ افشار  ٚ Google Earthتززاؽتٞای
ٔیسا٘ی تٛعیّ GPS ٝفٛرت ٌزفت ،تا اعتفاز ٜاس ٘زْ افشارٞای ٚ Erdas Imagine
 Ecognitionالساْ ٌززیس .زر ایٗ عثمٝتٙسیٞا زر ٔحیظ  Erdas Imagineاس اٍِٛریتٓ
حساوثز احتٕاَ  ٚرٚػ پیىغُ پای ٝتزای تقٛیز  ٚ Landsat8تزای تقٛیز Landsat5
تسِیُ زر زعتزط ٘ثٛزٖ زازٜٞای وٙتزِی ٔزتٛط ت ٝعاَ  1365اس رٚػ عثم ٝتٙسی ؽی ٌزا
زر ٔحیظ ٘زْ افشار  ٚ Ecognitionاس اٍِٛریتٓ ٘شزیىتزیٗ ٕٞغای ٝاعتفازٌ ٜززیس .زر
رٚػ ؽیٌزا ٚاحسٞای افّی پززاسػ تقٛیز ،فٙافز یا عٍٕٙتٞای تقاٚیز ٔاٛٞارٜای
ٔیتاؽٙس  ٚعثم ٝتٙسی تز رٚی ایٗ فٙافز ا٘داْ ٔیٌیزز زرایٗ ٘ٛؿ عثم ٝتٙسی فال ٜٚتز
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اعالفات عیفی اس اعالفات ٔزتٛط ت ٝتافت ،ؽىُ ٔ ٚحتٛا ٘یش اعتفازٔ ٜیٌززز (
رعِٛی1393؛ .)283
تا تزرعیٞا  ٚتحّیُٞای ا٘داْ ؽس ٜتز رٚی ٘مؾٞٝای تغییزات وارتزی زر ٔحیظ ٘زْ-
افشار  ،GISخسأ َٚمایغ ٝتغییزات وارتزی  ٚپٛؽؼ اراضی تزاعاط تقاٚی عثمٝتٙسی
ؽس ٜعاَٞای تیٗ  1365تا  1394تسعت آٔس .زر عی  29عاَ ٌذؽت ٝتغییزات سیازی زر
وارتزی اراضی ٔحسٚزٛٔ ٜرز ٔغاِق ٝرخ زاز ٜاعت و٘ ٝتایح آٖ زر خس َٚؽٕار٘ ٚ )2(ٜمؾٝ
عثمٝتٙسی وارتزی اراضی زر ؽىُٞای ؽٕار )4 ٚ 3( ٜآٚرز ٜؽس ٜاعت .ایٗ ٘تایح حاوی اس
واٞؼ اراضی تاغی ،اراضی خٍّٙی  ٚاراضی سرافی ت ٝتزتیة تٔ ٝیشاٖ 1296.45 ،279.45
ٞ 14139.7 ٚىتار  ٚتثسیُ ایٗ اراضی ت ٝاراضی عاذت ٝؽس ٜؽٟزی-رٚعتایی ٕٞ ٚچٙیٗ
عغٛح آتی ت ٝتزتیة تٔ ٝیشاٖ ٞ2607.683 ٚ 13107.96ىتار ٔیتاؽس.
جذٍل( :)2هیساى تغییرات کاربری اراضی
ٔدٕٛؿ رزیفٞا

عغٛح آتی

اراضی سرافی

اراضی خٍّٙی

اراضی تاغی

اراضی عاذت ٝؽسٜ

16522/63

0

16522/63

0

0

0

اراضی عاذت ٝؽسٜ

3414/668

0

0

0

0

3414/668

عغٛح آتی

806/985

806/985

0

0

0

0

اراضی تاغی

1086/435

0

0

0

1086/435

0

اراضی خٍّٙی

2382/885

0

0

2382/885

0

0

اراضی سرافی

0

806/985

16522/63

2382/885

1086/435

3414/668

ٔدٕٛؿ والطٞا

0

806/985

16522/63

2382/885

1086/435

3414/668

تغییزات والطٞا

0

2607/683

-14139/7

-1296/45

-279/45

13107/96

تفزیك تقاٚیز
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ضکلً-3قطِ طبقِ بٌذی کاربری اراضی سال 1365

ضکلً-4قطِ طبقِ بٌذی کاربری اراضی سال1394

تزای ت ٝزعت آٚرزٖ ٔتغیز ٚاتغت ٝتغییزات ؽٟزی اس ٘مؾٞٝای وارتزی اراضی عاَ
 1390 ٚ 1365والط اراضی عاذت ٝؽس ٜتا فزٔت رعتزی اعترزاج  ٚتا اعتفاز ٜاس تفزیك
٘مؾٞٝای ز ٚزٚر ٜسٔا٘ی اس یىسیٍز ٘مؾ ٝتغییزات رٚی زاز ٜعی 29عاَ تا ت ٝفٛرت
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تِٛیٗ(ففز  ٚیه) ت ٝفٛٙاٖ ٔتغیز ٚاتغت ٝتزای اخزای رٌزعیِ ٖٛدغتیه ٔغاتك ؽىُ
ؽٕارٚ )5( ٜارز ٔسَ ؽس.

ضکلً-5قطِ بَلیي هیساى تغییرات از سال 65تا 94

تٙٔ ٝؾٛر ٔؾرـ ٕ٘ٛزٖ ٔتغیزٞای ٔغتمُ ٔؤثز زر تٛعق ٝؽٟزی عثك ازتیات
پضٞٚؼ ،اس ٔٙاتـ ٔرتّف ٘ؾیز إِسرعی اِحغیٙی ٕٞ ٚىاراٖ(ٔ ٚ )1393حٕٛزسازٚ ٜ
ذٛؽزٚی( )1394اعتفازٌ ٜززیسٔ .تغیزٞای ٔغتمُ ؽأُ حغاعیت ٚاحسٞای عٍٙی ،زرفس
ؽیة ،فافّ ٝاس رٚزذا٘ ،ٝفافّ ٝاس ٌغُ ،فافّ ٝاس ٔزاوش تداری ،فافّ ٝاس خاز ،ٜفافّ ٝاس
راٜآ ،ٗٞفافّ ٝاس ذغٛط ا٘تماَ ٘یز ٚ ٚفافّ ٝاس ٔٙاعك تزاوٓ خٕقیت ٔغاتك ؽىُٞای
ؽٕار 6( ٜتا  ٚ )20تقساز عَّٞٛای ؽٟزی زر پٙدز 10*10 ٜپظ اس تٟیٚ ٝارز ٔسَ ؽس٘س
تا ٔتغییز ٚاتغت ٝو ٝرؽس  ٚتٛعق ٝؽٟزی ٔیتاؽس تز اعاط آٟ٘ا تِٛیس ٌززز .زرایٗ پضٞٚؼ
تزای تزرعی ٕٞثغتٍی تیٗ ٔتغیزٞای ٔغتمُ ،اس ٔحاعثٝی وٛاریا٘ظ تیٗ ٔتغیزٞا اعتفازٜ
ؽسٔ .حسٚز ٜوٛاریا٘ظ ٔتغیزٞا اس 0تا ٔ 1یتاؽس ٞ ٚزچ ٝایٗ ٔیشاٖ ت ٝیه ٘شزیىتز تاؽس
ٕٞثغتٍی تیٗ ٔتغیزٞا تیؾتز ذٛاٞس تٛز .الیٞٝای اعتفاز ٜؽس ٜزرایٗ پضٞٚؼ زارای
ٕٞثغتٍی تاالی  0.9تٛزٚ ٚ ٜارز ٔسَ رٌزعیٌ ٖٛززیس٘س ،الیٞٝای سٞىؾی ذان ،تار٘سٌی،
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ارتفاؿ  ٚفٕك ذان ت ٝزِیُ ٕٞثغتٍی پاییٗ تا رؽس ؽٟزی اس ر٘ٚس ٔسِغاسی حذف
ٌززیس٘س.

ضکل  -6هتغیر فاصلِ از راُّا

ضکل  -8هتغیر فاصلِ از رٍدخاًِ

ضکل  -11هتغیر فاصلِ ازخطَط اًتقال ًیرٍ

ضکل  -7هتغیر فاصلِ از گسل

ضکل  -9هتغیر فاصلِ از هراکس تجاری

ضکل  -11هتغیر فاصلِ از هرکس تراکن جوعیت
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ضکل  -12هتغیر حساسیت ٍاحذّای سٌگی

ضکل  -14هتغیر فاصلِ از راُ آّي

ضکل  -16هتغیر بَلیي اراضی ساختِ ضذُ1365

ضکل  -13هتغیر ضیب

ضکل  -15هتغیر بَلیي اراضی ساختِ ضذُ1394

ضکل  -17هتغیر بَلیي اراضی کطاٍرزی1365
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ضکل  -19بَلیي سطَح آبی 1365

ضکل  -21بَلیي اراضی باغی1365

رٌزعیِ ٖٛدغتیه یىی اس ا٘ٛاؿ ٔسَٞای ذغی تقٕیٓ یافت ٝاعت و ٝتزای تدشیٚ ٝ
تحّیُ ٚخٛز یا فسْ ٚخٛز ٔتغیز ٚاتغت ٝتغیار ٔٙاعة تٛز ٜاعت (زای ِ ٚی.)225 :2002 ،
٘ىت ٝافّی زر رٌزعیِ ٖٛدغتیه ایٗ اعت ؤ ٝتغیز ٚاتغتٔ ٝتغیزی ز ٚحاِت ٝاعت ٚ
ٔیتٛا٘س فسز یه تٔ ٝقٙی ٚلٛؿ رٚیساز  ٚفسز ففز تٔ ٝقٙی فسْ ٚلٛؿ رٚیساز را ت ٝذٛز
اذتقاؿ زٞس .ایٗ رٚػ اس رٚػ حساوثز احتٕاَ تزای پیسا وززٖ تٟتزیٗ ٔدٕٛف ٝاس
پارأتزٞایی خٟت تزاسػ تٟتز ٔسَ ،اعتفازٔ ٜیوٙسٞ .سف اس تحّیُ رٌزعیِ ٖٛدغتیه،
ٕٞا٘ٙس ٔسَٞای رٌزعی٘ٛی ٔقِٕٛی زعتیاتی تٔ ٝسِی ٔٙاعة  ٚزر فیٗ حاَ عاز ٜخٟت
تزرعی ارتثاط تیٗ ٔتغیز ٚاتغت ٝتا یه یا ٔدٕٛفٝای اس ٔتغیزٞای ٔغتمُ اعت .تا ایٗ
ٚیضٌی و ٝزر ایٗ ٌٔ ٝ٘ٛسَٞا ٔتغیز پاعد تز ذالف رٌزعیٔ ٖٛقِٕٛی فٕٔٛاً اس ٘ٛؿ
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رعتٝای ز ٚیا چٙس حاِتی ٔیتاؽس .زر رٌزعیِ ٖٛدغتیه ٔیتٛاٖ احتٕاَ پیؼتیٙی رذساز
Y= 1را تز اعاط لافس ٜسیز تیاٖ ٕ٘ٛز:
() 1
ٞزیه اس ضزایة ٔ Biیشاٖ تغییزات ٍِاریتٓ ٘غثت ترت را زر ٔتغیز پاعد ت ٝاسای
افشایؼ یه ٚاحس زرفأُ  iاْ ٘ؾاٖ ٔیزٙٞس .اسرٚی ٔمازیز ٞBiا ٔیتٛاٖ ٘غثت ترت
ٔزتٛط ت ٝفأُ  iاْ را تقٛرت  eBiت ٝزعت آٚرز .تا اعتفاز ٜاس ٔمازیز تزآٚرز پارأتزٞای
 ٚ B ،B1 ،... ،BNزاؽتٗ یه ٕ٘ ٝ٘ٛتقازفی اسفأُٞأ ،یتٛاٖ تا لزار زازٖ آٟ٘ا زر ٔقازِٝ
رٌزعیٔ ٖٛمساری را تزای ٔتغیز پاعد پیؾٍٛیی وزز .زر رٌزعیِ ٖٛدغتیه ٕٞا٘غٛر وٝ
زرفٛق اؽار ٜؽسٔ ،تغیز ٚاتغت ٝتا اعتفاز ٜاس ٔقازِ ٝسیز تیاٖ ٔیؽٛز:
()2

Y=Logit(p)=ln(p/1-p)=B0+B1X1+B2X2+…+BnXn

ِٛخیت یا ٍِاریتٓ احتٕاِی زرحمیمت ٔمسارٍِاریتٓ عثیقی احتٕاَ اعت :P .احتٕاَ ٔتغیز
ٚاتغت٘ ،P/1-P ٚ Y ٝغثت ؽا٘ظ یا احتٕأَ ،B0 ،مسار ثاتتB1، ،...،BN،ضزایثی ٞغتٙس
ؤ ٝؾاروت فٛأُ ٔغتمُ ( )X1،X2،...،XNرا تای ٔتغیز ٘ Yؾاٖ ٔیزٙٞس .ا٘قىاط
تغییزات وارتزی  ٚپٛؽؼ سٔیٗ زرٞز پیىغُ ز ٚارسػ اعت و ٝت ٝفٛرت تغییز یا فسْ
تغییز ٘ؾاٖ زازٔ ٜیؽٛز .زر رٌزعیِ ٖٛدغتیه اعتفاز ٜاس ٔتغیزٞای ٔغتمُ و٘ ٝمؼ
ٕٟٔی زرتقییٗ ٔتغیز ٚاتغت ٝزاؽت ٝتاؽٙس ٔسَ وأّتزی را ایداز ٔیوٙس .ا٘تراب ایٗ
ٔتغیزٞای ٔغتمُ وار ٔؾىّی اعت  ٚزرعغح خٟا٘ی ٔقیار ٔؾرقی تزای ایٗ وار ٚخٛز
٘سارز (آیاِ ٚ ٛیأاٌیؾی.)29: 2005،
یافتِّا

آسٔ Chisquare ، ٖٛتغتی ٔقتثز ٔ ٚقِٕٛی تزای رٌزعیِ ٖٛدغتیه اعت .چٙا٘چٝ
ایٗ آٔار ٜزر عغح  20زرفس ٔقٙی زار تاؽس ، ( Chi square>14.1 ) ،فزضی ٝففز
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)(H0رز ٔیؽٛزٔ ،Pseudo R2 .ف R2 ْٟٛزر رٌزعیِ ٖٛدغتیه تا ٔٛارز ٔؾاتٔ ٝتفاٚت
اعت .زر ؽىُ فازی زر رٌزعیٖٞٛای غیز ِدغتیىی ٔیشاٖ ضزیة تقییٗ وٙٙسٌی R2
تغییز پذیزی وّی ٔتغیزٞا زر ٔسَ را ٘ؾاٖ ٔیزٞس .زر حاِیى ٝزر رٌزعیِ ٖٛدغتیه تٝ
زِیُ عزٚوار زاؽتٗ تا زازٜٞایی ؤ ٝاٞیتاً زارای ٕٞثغتٍی ٔىا٘ی ٞغتٙس ،ا٘ساس ٕٝ٘ٛ٘ ٜلاتُ
لثٔ َٛؾرـ ٘یغت تٙاتزایٗ اس ٚاص ٜؽث ٝتزای  Rاعتفازٔ ٜیؽٛز .زر ٞز حاَ اعتفاز ٜاس
ایٗ ٔقیار زر ٔسَ رٌزعیِ ٖٛدغتیه تزای آسٔ ٖٛرضایتٕٙسی ٔسَ تٛعظ(اٚوغیٗ ٚ
وّزنٔ( ،)1981،ىفازٖ( ٚ )1975،زٙٔٚیغیچ )1973،تأییس ؽس ٜاعت عثك ٔغاِقات ایٗ
پضٞٚؾٍزاٖ ٔیشاٖ لاتُ لث Pseudo R2 َٛتزای تأییس رضایتٕٙسی ٔسَ زر ٔحسٚز 0.2 ٜتا
 0.4اعت(إِسرعی ٕٞ ٚىاراٖ .)417 :1393،زرایٗ پضٞٚؼ اس رٚػ  ROCتزای ارسیاتی
فحت ٔسَ رٌزعی ٖٛاعتفازٌ ٜززیس .رٚػ ROC ،رٚؽی ٔٙاعة تزای ارسیاتی افتثار
ٔسَ رٌزعیِ ٖٛدغتیه اعت ٔ ٚیتٛاٖ اس آٖ تزای ٔمایغ ٝتقٛیز ٔسِغاسی ؽس ٜتا تقٛیز
ٚالقی اعتفاز ٜوزز .ارسػ یه ٘ؾاٖ زٙٞس ٜتٛافك ٔىا٘ی وأُ  ٚارسػ ٘ 0.5ؾاٖ زٙٞسٜ
تٛافك وٓ ٔسَ تا ٚالقیت اعت(الئٛرا ٕٞ ٚىاراٖ2001 ،؛.)92
تقس اس آ٘ى ٝزازٜٞا را زر ٔسَ رٌزعیِ ٖٛدغتیه ٚارز وزز ٚ ٜاخزا ٕ٘ٛزیٓ ز ٚذزٚخی تٝ
ٔا ٔیزٞس و ٝیىی احتٕاَ رٌزعی٘ٛی ٔٙغم ٚ ٝزیٍزی فایُ اعالفاتی ٔیتاؽس .تا تٛخ ٝتٝ
٘تایح ٔسِغاسی ٔمسار Chisquarتزاتز تا  Pseudo R2 ٚ ،26128.4تزاتز 0.1372ت ٝزعت
آٔس ٔ ٚمسار  ROCتزاتز  0.7603و ٝتزاسػ ٘غثتا ذٛب ٔسَ  ٚتغثیك آ٘زا تا ٚالقیت ٘ؾاٖ
ٔیزٞس.
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ضکلً-21قطِ احتوال هذل رگرسیَى لجستیک هحذٍدُ ساری

تزای پیؼ تیٙی احتٕاَ ٌغتزػ اراضی عاذت ٝؽس ٜزر عاَ ٘ ،1404یاس ت ٝپیؼ تیٙی
خٕقیت زر عاَ ٔٛرز تحث زاؽتیٓ .تا تدشی ٚ ٝتحّیُ آٔار خٕقیتی زٚرٜٞای عزؽٕاری
٘فٛط ٔ ٚغىٗ عاَٞای  ،65تا ٔ 90زوش آٔار ایزاٖ ،تا اعتفاز ٜاس فزٔ َٛتقییٗ ٘زخ رؽس
خٕقیتٔ ،غاتك راتغ ٝؽٕار٘ ،3 ٜزخ رؽس خٕقیت تسعت آٔس  ٚعپظ پیؼ تیٙی رؽس
خٕقیت زرعاَٞای  1404 ٚ 1394ؽٟز  ٚرٚعتاٞای اعزاف عاری فٛرت ٌزفت.
راتغ)3(ٝ
خٕقیت زر عزؽٕاری زْٚ
فزٔ َٛتقییٗ ٘زخ رؽس خٕقیت ،و ٝزر آٖ
خٕقیت زر عزؽٕاری ا n ،َٚفافّ ٝتیٗ ز ٚعزؽٕاری ٘ r ٚزخ رؽس خٕقیت اعت و ٝاعاط
ٔحاعثات لزار ٔیٌیزز .پظ اس اعترزاج ٔمسار پیىغُٞای و ٝزر آیٙس ٜتٛعق ٝپیسا ٔیوٙٙس
ز ٚزیسٌا ٜتزای ٌغتزػ اراضی عاذت ٝؽس ٜؽٟزعاری  ٚرٚعتاٞای اعزاف ت ٝؽزح
سیزتقییٗ ٌززیس:
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-1عٙاریٛی تاریری -2عٙاریٛی سیغت ٔحیغی
زر رٚیىزز تاریری زرٚالـ ٌغتزػ ؽٟز تا ٕٞاٖ رٚیٝی عاَٞای لثُ تٛزٕٞ ٚ ٜچٙاٖ
ٔیتٛا٘س زیٍز وارتزی ٞا را تزای تٛعق ٝؽٟز  ٚرٚعتا ترزیة وٙس  ٚاراضی عاذت ٝؽس ٜرا
تٛعق ٝزٞس .تا ازأ ٝر٘ٚس عی ؽس ٜاس عاَ 1365تا  1394زر آیٙس ٚ ٜتاتٛخ ٝت ٝرؽس خٕقیت
ایٗ ٔٙغم ٝتا عأَ 1404غاتك خس ٚ )2(َٚؽىُ(ٞ 633.24 ،)7ىتار تز اراضی عاذت ٝؽسٜ
ٔٙغم ٝاضاف ٝذٛاٞس ؽسو ٝاس ایٗ ٔمسار ٞ197ىتار زر اراضی رٚعتایی ٞ 437.24ٚىتار تٝ
اراضی اراضی ؽٟزی اضافٔ ٝیٌززز .تز حغة ایٗ رٚیىزز ٞ 330ىتار اس اراضی وؾاٚرسی،
ٞ120ىتار اس خٞ 183.24 ٚ ٍُٙىتار اس اراضی تاغی ٔٙغم ٝترزیة ذٛاٞس ؽس .زر ایٗ
رٚیىزز یه ٍ٘ا ٜخثزی ٚخٛز زارز یقٙی  ٕٝٞچیش را تزای تٛعق ٝؽٟزی اس تیٗ تززٚ ٜ
٘ازیسٔ ٜی ٌیزز  ٚتٛعقٙٔ ٝاعثی تزای ؽٟز ٙٔ ٚغم ٝتا ایٗ زیسٌاٚ ٜخٛز ٘سارز.

ضکلً-22قطِ تَسعِ ضْری با سٌاریَ تاریخی در سال 1414

زر زیسٌا ٜعٙاریٛی سیغت ٔحیغی حسالُ ترزیة را تزای ٔٙغمٛٔ ٝرز ٔغاِق ٝزر٘ؾز
ٔیٌیزز  ٚیه ٍ٘ا ٜآرٔا٘ی تزای تٛعقٙٔ ٝاعك عاذت ٝؽسٔ ٜیتاؽس .زر ایٗ رٚیىزز عقی
تزایٗ اعت تا وٕتزیٗ تقزك ت ٝاراضی خٍّٙی ،اراضی تاغی  ٚعغٛح اتی فٛرت ٌیزز.
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٘مؾٙٔ )8( ٝاعمی و ٝاحتٕاَ تاالیی تزای تٛعق ٝزر عاَ  1404را زارا ٔیتاؽس را ٘ؾاٖ
ٔیزٞس زر ایٗ تحّیُ ٔٙاعك لزٔش ٔٙاعمی ٔیتاؽٙس و ٝاحتٕاَ زارز زر عاَ ٔٛرز ٘ؾز تٝ
اراضی عاذت ٝؽس ٜؽٟزی تپی٘ٛس٘س ٙٔ ٚاعك عیا ٜرً٘ ٔٙاعمی ٞغتٙس و ٝاحتٕاَ زارز زر
تیز ٖٚاس ٔحسٚز ٜؽٟزی زر وٙار خازٜٞا  ٚرٚعتاٞای تشري تٙٔ ٝاعك رٚعتایی اضافٝ
ٌزز٘س.

ضکلً :23قطِ هیساى تغییرات برای سال 1414

تقس اس ایٗ و ٝعٙاریٞٛای فٛق تز رٚی ٘مؾ ٝرٌزعی٘ٛی ٔٙغم ٝافٕاَ ٌززیس ،تا اعتفازٜ
اس اتشار تحّیٍّز  ٚ Zonalاتشار  Fishnetپیىغُٞایی و ٝتاالتزیٗ احتٕاَ تزای تٛعقٝ
ؽٟز را زارا تٛز٘س ،ت ٝفٛرت ٔدشا تزای ٔٙاعك رٚعتایی  ٚؽٟزی اعترزاج ٌززیس٘س .زر
خسٔ )3( َٚمسار خٕقیت  ٚپیىغُٞای اضاف ٝؽسٕ٘ ،ٜایؼ زاز ٜؽس ٜاعت.
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جذٍل ( :)3تغییرات جوعیتی ٍ پیکسلی هٌطقِ هَرد هطالعِ
تقساز پیىغُ پیؾثیٙی
ؽس ٜتزای اراضی عاذتٝ
ؽس ٜعاَ 1404

ٔیشاٖ افشیؼ
خٕقیت پیؾثیٙی
ؽس ٜعاَ1404

15136
48188

12805

تقسازپیىغُ
عاذتٝ
اراضی
ؽس1394 ٜ

52021
50507

165614

خٕقیت
عاَ1394

خٕقیت
عاَ1365

ٔٙغمٝ

79765
314606

35754
141021

رٚعتایی
ؽٟزی

بحث ٍ ًتیجِ گیری

ایٗ پضٞٚؼ تا ٞسف تزرعی تٛعق ٝؽٟزی ؽٟز عاری  ٚح ٝٔٛآٖ تا اعتفاز ٜاس ٔسَ
رٌزعیِ ٖٛدغتیه زر تاس ٜٔسٔا٘ی  29عاِ ٝا٘داْ ؽس  ٚعپظ اٍِٛی رؽس ؽٟزی ایٗ
ٔٙغم ٝتزای عاَٞای  1404تقییٗ ٌززیس .تقاٚیز ٔاٛٞارٜای زر تاس ٜسٔا٘ی  29عاَ ،خٟت
تٟی٘ ٝمؾٞٝای وارتزی اراضی تا رٚػ حساوثز احتٕاَ تٌ ٝزفت ٝؽس .اٍِٛی پیؼ تیٙی آیٙسٜ
رؽس ؽٟزی  ٚرٚعتایی زر ٔٙغم ٝعاری ٘ؾاٖ زاز ایٗ اراضی تا ٘زخ رؽس تاالیی زر حاَ
ٌغتزػ ٔیتاؽٙس .زر پضٞٚؼ حاضز ،ایٗ ٔم ِٝٛتزای ؽٟز عاری اس عاَ  1394تا عاَ
 1404اس ٘ؾز خٕقیتی ٔقازَ ٘ 50507فز  ٚاس ٘ؾز فضایی ٔقازَ  48188پیىغُ ٕٞ ٚچٙیٗ
تزای رٚعتاٞای ترؼ ٔزوشی عاری ٘ 12805فز خٕقیت 15136 ٚپیىغُ اس ٘ؾز فضایی
ٔیتاؽس .تاٌذؽت سٔاٖ ،تٛعقٌ ٚ ٝغتزػ اراضی عاذت ٝؽس ٜؽٟزی تافث تغییزات وارتزی
اراضی خٍّٙی ،اراضی وؾاٚرسی ،اراضی تاغی  ٚعغٛح آتی زر ایٗ ٔٙغم ٝذٛاٞس ؽس .اس
آ٘دایی و ٝاغّة ٔزاوش عى٘ٛتٍاٞی ؽٟزی  ٚرٚعتایی ،ترقٛؿ زر ؽٕاَ ایزاٖ زر
٘شزیىی ٔٙاتـ آتی  ٚحافّریشتزیٗ ذانٞا تٙا ٌززیسٜا٘س ،تا تٛعق ٝتیضاتغ ٝآٖٞا  ٚزرپی
ایٗ تغییزات تی رٚی ٝفزفٞٝای عثیقی  ٚوؾاٚرسی ،آثار ٔرزب سیغت ٔحیغی  ٚترزیة
سیغت تْٞٛای عثیقی تز پیىزٔ ٜحیظ سیغت ٙٔ ٚاتـ عثیقی پسیسار ٔیؽٛز و ٝاغّة ٔٙدز
ت ٝایداز ذغارتٞای خثزاٖ ٘اپذیز  ٚتغییز عیٕای عثیقی ایٗ ٔٙاعك ذٛاٞس ؽس .اس آٖخا
أىاٖ خٌّٛیزی اس رؽس  ٚتٛعق ٝؽٟزی فٕالً أىاٖ ٘اپذیز اعت ِذا تٛخ ٝت ٝاراضی وٓ
إٞیتتز  ٚزٚری اس اراضی  ٚفزفٞٝای عثیقی تزای تٛعق ٝاراضی عاذت ٝؽس ٜؽٟزی تایس
ٔس٘ؾز لزار ٌیزز تا  ٓٞؽٟزٞا تٛٔ ٝاسات سٔاٖ  ٚافشایؼ خٕقیت تٛعقٔ ٝتٛاسٖ ٕ٘ایٙس ٓٞ ٚ
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ٔحیظ سیغت  ٚاوٛعیتٓٞای عثیقی وٕتز ٔٛرز تقزك ٚالـ ؽ٘ٛسٕٞ .چٙیٗ تٛعق ٝفٕٛزی
تافت ؽٟزی  ٚتٛخ ٝتٛ٘ ٝعاسی تافت فزعٛز ٜؽٟزی ٘یش ٔیتٛا٘س زر ایٗ سٔی ٝٙتغیار راٌٜؾا
تاؽس.
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