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الگوهای آتي کاربری اراضي در  بینيیشپبررسي توانایي مدل داینا در تحلیل و 

 رودیمینهسحوزه آبخیز 
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 چکیده 

تغییر کاربری اراضی و تغییرات پوشش زمین نتیجه تعامل   .شودیمکاربری اراضی به هر نوع استفاده فعلی از زمین اطالق  

. انددشدهیتولاخیر  یهادههبسیاری در  یهامدل، هاییایپودرک این  منظوربه. باشندیمپیچیده بین بسیاری از فرآیندها 

 ایکارگیری از تصاویر ماهوارهبهبا مطالعه حاضر لذا . است شدهلیتبد ینیبشیپ  و مهم برای تحلیل فنبه یک  یسازمدل

Landsat-TM   وLandsat-OLI  کاربری اراضی حوزه آبخیز  الگوی  به بررسی    ،بندی حداکثر احتمالو استفاده از الگوریتم طبقه

 تیدرنها. کندیمرا مشخص  هاآنپرداخته و سیر تبدیالت تاریخی  1396و  1389و  1384، 1379های در سال رودنه یمیس

 موجود  از آخرین نسخه یریگبهره، با شمسی( 1419میالدی ) 2040 مختلف تغییرات کاربری اراضی در سال یوهایسنار

حاکی از قدرت مدل داینا در تحلیل   یسازمدلنتایج حاصل از    .است  قرارگرفته  یموردبررس  Dyna-CLUEمدل کاربری اراضی  

و  1384 یهاسالبوده و ضرایب کالیبراسیون و اعتبار سنجی آن در  یاحوضه الگوهای کاربری اراضی در سطح  ینیبشیپ و 

که  دهدیمنشان  1396تا  1379 یهاسالکاربری اراضی در فاصله  تحلیل تغییرات .باشدیم  69/0 و 84/0به ترتیب  1389

ی کاربری اراضی هاکالسآرایش مکانی  همچنین    تبدیل اراضی مرتعی به اراضی کشت آبی بوده است.  ،بیشترین تغییر کاربری

نشان داده  آن هایو خروجی بررسی و ادامه روند گذشته نانهیبدب، نانهیبخوش شمسی در غالب سه سناریوی  1419در سال 

  صورت به  و پیشرویی فضایی تاریخی تغییر زیادی نکرده  الگوهای کاربری اراضی منطقه نسبت به  هاکالسی آتی غالب  الگوکه  

در تجهیز مدیریتی   را  و شهری  ستیزط یمحبرنامه ریزان    ،کارآمد  یابزار  عنوانبه  تواندیم  نتایج این مطالعه  است.  بودهمجاورتی  
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