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 چکیده 

منجر به استفاده گسترده از اراضی و در برخی موارد منجر به مخاطرات  شهرها توسعه فیزیکی

قیق بر این اساس در تح شود. یم در ابعاد مختلف و در گذر زمان تهدید برای جوامع انسانی محیطی و

ای پرداخته شده است و حاضر به پایش میزان توسعه فیزیکی شهر صحنه با استفاده از تصاویر ماهواره

همچنین عوامل مختلف تاثیرگذار بر میزان توسعه آن مورد ارزیابی قرار گرفته شده است که برای 

روند کلی  است. استفاده شده 2112و  2111، 2111، 1991های ای سالاین منظور از تصاویر ماهواره

های زمانی تحقیق به این صورت است که ابتدا نقشه کاربری اراضی محدوده مطالعاتی در طی بازه

به LCM (LandChange Modeler )مدل مورد مطالعه تهیه شده است و سپس با استفاده از 

محدوده ارزیابی روند تغییرات کاربری اراضی و روند توسعه کاربری اراضی شهری و مسکونی در 

پس از ارزیابی تغییرات بر اساس مدل زنجیره مارکوف توسعه کاربری مطالعاتی پرداخته شده است. 

پیش بینی شده است. نتایج تحقیق حاضر بیانگر این است  2101اراضی شهری و مسکونی برای سال 

ع در سال کیلومترمرب 7/5به  1991کیلومترمربع در سال  5/2که کاربری اراضی شهری و مسکونی از 
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 1/7این اراضی به  2101بینی صورت گرفته تا سال افزایش یافته است و همچنین بر اساس پیش 2112

کیلومترمربع افزایش خواهد یافت. همچنین نتایج تحقیق حاضر بیانگر این است که در جهات توسعه 

ت تاثیر واحد تحکه به طوری  ترین عامل بوده استفیزیکی شهر صحنه عوامل ژئومورفولوژی اصلی

کوهستان در شمال محدوده شهری، روند توسعه فیزیکی شهر صحنه به سمت مناطق شرقی و غربی 

 نیز پیش بینی شده است. 2101بوده است و این روند نیز برای سال 

 صحنه، کاربری اراضی ،، زنجیره مارکوفLCM توسعه فیزیکی، :کلمات کلیدی

 

 مقدمه

: 1025یابند )هوشیار، نیروها و عوامل گوناگون قرار گرفته و توسعه می ریتأثواره تحت شهرها هم

 در کشورهای درمتفاوت است، به طوری که  دنیا میزان رشد و توسعه در مناطق مختلف (.213

، 1)توالد و کابرال تری داردسرعت بیش یافتهتوسعه  ترکم کشورهای ویژه به  توسعه حال

 در سریع مناطق شهری، تغییر فیزیکیسبب پراکندگی، گسترش  توسعهو این  (2199: 2111

(. 091، 2119، 2شود )دووان و یاماگوچیزیست محیطی می تخریب افزایش و زمین کاربری

 و شهرها در اراضی کاربری تغییرات یا انسانی هایقالب فعالیت در شهرها توسعه فیزیکی

منجر به استفاده  و این موضوع( 92: 2110، 0و همکارانسازد )آمواتنگ می نمایان هاروستا

(. همچنین در 27: 2112، 9شود )شن یممحیطی   یستزگسترده از اراضی و اثرات نامطلوب 

تهدید برای جوامع انسانی  برخی موارد گسترش فضاهای شهری منجر به مخاطرات محیطی و

 مکان به شهری که مناطق است معنا ینا به مسئله . این(21: 1097صفاری و همکاران ، شود ) یم

بنابراین باید  (.251: 2119، 5)لئون و مارچ احتمالی تبدیل خواهند شد بالیای از بسیاری اصلی

ریزان قرار گیرد و روند تغییرات نواحی سکونتگاهی بخصوص نواحی شهری مورد توجه برنامه

در  م بر منطقه شناسایی شود.مسیرهای مناسب جهت توسعه این مناطق متناسب با شرایط حاک

 و استخراج کاربری ها توسعه فیزیکی شهرها ر یکی از بهترین ابزارها جهت پایشحال حاض

 سنجش تکنولوژی (21: 1099های سنجش از دوری است)آرخی و همکاران، استفاده از روش

 تکراری و مکرر دلیل پوشش به تغییرات ارزیابی در با ارزش و ضروری ابزار دور یک راه از

با توجه به موارد مذکور در این تحقیق به پایش  (.2066: 2119، 6است )لو و همکاران زمین کره

                                                 
1 . Tewolde & Cabral 

2  .  Dewan   & Yamaguchi 

3 . Amoateng et al 

4 . Shen 

5 . León & March 

6 . Lu et al 



78  

 

 8937 پاییز و زمستان دوم، شماره بیست و  ، یازدهم سال ، اندیشه جغرافیایی

 

ای پرداخته شده است و همچنین با استفاده از تصاویر ماهواره  میزان توسعه فیزیکی شهر صحنه

 عوامل مختلف تاثیرگذار بر میزان توسعه آن مورد ارزیابی قرار گرفته شده است

 

 پیشینه تحقیق

در مورد رشد نواحی سکونتگاهی و تغییرات کاربری اراضی تحقیقات مختلفی صورت گرفته 

 (2119) و همکـاران 1سـادهیرا .ها پرداخته شده استای از آناست که در ادامه به تشریح پاره

در شهر منگاور هند بررسی نمودند و نوع  GISمدلسازی گسترش شهری را با کمک  پویـایی و

( در پژوهشی با هدف 2117) 2مایتانی و همکاران بینی کردند.پیش سترش آینـده شـهر راگ

های ، مدلی بر اساس شبکه2111تا  1990بینی تغییرات مکانی شهر ساراهانپور در دوره  یشپ

برای دستیابی به تغییرات کاربری  ازدور سنجشمصنوعی ایجاد کردند. در این پژوهش از 

یرهای ورودی برای وارد کردن به متغتهیه نقشه تغییرات کاربری شهری و  برای GISشهری، از 

 56/66ها بیانگر این است که مدل با صحت کلی  یابیارزاستفاده شده است. نتایج  ANNمدل 

 ییراتتغ بینییشبه پ( 2119) 0روی و همکاران بینی رشد مناطق شهری است. یشپدرصد قادر به 

 یمدیترانه در جنوب شرق یمختلف در حوضه آبریز دریا یزمان هاییاسدر مق یاراض یکاربر

 یکشاورز یو به تبع آن کاهش اراض یشهر ینواح یاز رشد باال یپرداختند. نتایج حاک فرانسه

 یهالمد ترینیاز کاربرد یرا یک ینزم ییراتتغ یمدلساز بوده است. آنان استفاده از روش

رشد شهر در  شیپا( به 2119) 9و همکاران ایکا نند.دایم یاراض یکاربر ییراتتغ ینیبیشپ

و  1997، 1992، 1927 هایای سالماهواره ریاستفاده از تصاو استانبول با ییهای اروپاقسمت

در این تحقیق میزان رشد و توسعه رشد شهری در دو دهه اخیر در منطقه به  پرداختند. 2111

( به ارزیابی و پیش بینی 1091)و حسینی  روشتیاحدنژاد  صورت کمی نشان داده شده است.

تا  1060در بازه زمانی  GISتغییرات و پراکنش افقی شهر تبریز با استفاده از تصاویر چند زمانه و 

پرداختند. نتایج این تحقیق بیانگر این است که توسعه فیریکی شهر تبریز در طول این  1029

بینی ارزیابی و پیش ( به1099و همکاران ) غربی بوده است. عطا-های دارای امتداد شرقیسال

در  CA_MARKOV چند زمانه و مدل یرشهرها با استفاده از تصاو یو پراکنش افق ییراتتغ

استفاده  1029و  1079، 1066های از تصاویر سالمنظور  ینا برایپرداختند.  گنبدکاووسشهر 

                                                 
1 Sudhira 

2 . Maithani et al 

3 .Roy et al 

4 . Kaya et al 
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بینی  یشپ CA_MARKOV شده است. پس از تهیه نقشه کاربری اراضی با استفاده از مدل

ی آینده صورت گرفته است. نتایج بیانگر این است که ها سالبرای  گنبدکاووستغییرات شهر 

جنوب،  یراموندر پ یآب یزراع های ینبه سمت زم یندهآ یها سال یرشد شهر گنبدکاووس ط

( روند تغییرات 1096ایمانی و همکاران )رفت.  خواهد یشو شرق پ یجنوب شرق

 2112و سال  1929ری اراضی استان همدان را با استفاده از تصاویر ماهواره ای سال پوشش/کارب

برای استان  1917مورد ارزیابی قرار دادند. در این پژوهش نقشه پوشش اراضی سال میالدی 

همدان به دست آمده و نتایج نشان دهنده روند کاهشی پوشش کاربری اراضی طبیعی و تبدیل به 

( به آشکارسازی تغییرات فیزیکی شهر 1096. کریمی و همکاران )ی استکاربری های انسان

اردبیل با استفاده از روش زنجیره مارکوف پرداختند. در این تحقیق میزان توسعه فیزیکی شهر 

مورد ارزیابی قرار گرفته شده است. نتایج تحقیق بیانگر این است  1091تا  1062اردبیل از سال 

هکتار در  1795با  1062هکتار در سال  561مناطق مسکونی از  که مساحت کاربری شهری و

توجه به موارد مذکور در این تحقیق به ارزیابی توسعه فیزیکی  با افزایش یافته است. 1091سال 

شهر صحنه پرداخته شده است و بر خالف بسیاری از تحقیقات پیشین عالوه بر ارزیابی روند 

 .پرداخته شده است 2101بینی میزان توسعه آن تا سال پیشبه  LCMتوسعه، با استفاده از مدل 

 

 محدوده مورد مطالعه

محدوده مطالعاتی شامل محدوده شهری صحنه است که از نظر تقسیمات سیاسی در شهرستان 

(. از نظر ژئومورفولوژی مناطق شمالی محدوده را 1صحنه و استان کرمانشاه قرار دارد )شکل 

 واحد کوهستان و مناطق جنوبی را واحد دشت دربرگرفته است. 

 

 
 موقعیت محدوده مورد مطالعه : نقشه1شکل 
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ساختاری در محدوده زاگرس چین خورده قرار دارد و به -های رسوبیاین منظقه از نظر پهنه

شود)صفاری و های اصلی و فرعی فراوان یک منطقه تکتونیزه محسوب میدلیل وجود گسل

ی در مسیر سو از نظر آب و هوایی نیز با توجه به قرارگیر(. حوضه قره92: 1097همکاران، 

 بادهای غربی داری بارش قابل توجهی است. 

 

 هامواد و روش

هر کدام از این به تشریح ادامه  مرحله انجام شده است که در 9تحقیق حاضر به طور کلی در 

  شده است: پرداختهمراحل 

ماهواره لندست از تصاویر چند زمانه  تحقیقدر این  :پیش پردازش تصاویرتهیه و الف( 

 2111، 2111، 1991های مربوط به سال( OLIو  TM ،ETM های سنجده، 2و  7، 5)لندست 

استفاده شده است و به منظور جلوگیری از اختالف پوشش در فصول مختلف، تمامی  2112و 

و و تحلیل  یه رگونه تجزقبل از هپس از تهیه تصاویر، تصاویر از ماه ژوئیه تهیه شده است. 

و  2)خطوط جا افتاده و رادیومتری (1تصحیح کلی) ها از نظر وجود خطای هندسی پردازش، داده

رنگ نتایج  به لحاظ ها یدهتفکیک و شناسایی پدبا توجه با اینکه . بررسی شد (0نوار نوار شدن

از اسکنرها  های حاصلدهنمایش داو  ( 95: 1099)میرزایی زاده و همکاران، دهدمیبهتری ارائه 

 ، تصویر(90: 1092، نگهبان و همکاران) است خاکستری هایدر تک باندها با استفاده از گام

 -R:3) یبترکاز  1991تهیه شده است. برای تهیه تصاویر رنگی کاذب برای سال رنگی کاذب 

G:2-B:1 2111(، برای سال ( از ترکیبR:3- G:2-B:1 برای سال ،)کیب )از تر 2111R:-

3- G:2-B:1 2112( و برای سال ( از ترکیبR:4- G:3-B:2استفاده شده است ). 

از  محدوده مورد مطالعه اراضی پوشش هاینقشه تهیه برای :تهیه نقشه کاربری اراضیب( 

اولین گام در انجام دادن  از آنجا که .استفاده شدحداکثر احتمال  بندی نظارت شدهروش طبقه

 کالس هر های تعلیمی برایشده تعریف مناطقی است که به مثابه نمونه ظارتبندی نیک طبقه

های تعلیمی در چهار کالس (. نمونه111: 1092، صالحی و همکارانشوند )می استفاده

-سپس نمونه. و اراضی شهری و مسکونی تعریف شدند کشاورزی )آبی و دیم(، باغات، مراتع

-با تعیین نمونه در ادامه ی صفحه تولید و تفکیک شدند.ای تعلیمی به شیوه رقومی کردن روه

های کاربری اراضی محدوده مورد مطالعه های تعلیمی با استفاده از روش حداکثر احتمال، نقشه

                                                 
1 .Bulk correction 

2 .Dropped lines 

3 .Stripping 
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 1در جدول  هابرآورد صحت نقشه یجنتا تهیه شده است. 2112و  2111، 2111،  1991هایسال

 شده است. یهته هایبول نقشهصحبت قابل ق یانگرنشان داده شده است که ب

 های تولید شده: ارزیابی صحت نقشه1جدول 

 2112نقشه سال  2111نقشه سال  2111نقشه سال  1991نقشه سال  ارزیابی صحت

 91 91 درصد 22 درصد 27 صحت کلی

 29 27 درصد 26 درصد 26 ضریب کاپا

 

، با استفاده تهیه شد ی اراضینقشه کاربر اینکهپس از  :ارزیابی تغییرات کاربری اراضیج( 

( به ارزیابی میزان تغییرات کاربری اراضی محدوده LandChange Modeler) LCMمدل 

 به وجود آمده در تغییرات پژوهش، در این اهداف مورد نظرمطالعاتی پرداخته شد. با توجه به 

ها به م از کاربریکاربری اراضی شهری و مسکونی مورد توجه قرار گرفته و میزان تغییر هر کدا

 2112و  2111تا  2111، 1991-2111های زمانی کاربری اراضی شهری و مسکونی در طی دوره

 مورد ارزیابی قرار گرفته شده است. 2111تا 

 یک مارکف زنجیره :و مدل زنجیره مارکوف LCMپیش بینی تغییرات با استفاده از د( 

 و توصیف تغییرات که است جایی در ینزم کاربری تغییرات سازی برای مدل مناسب ابزار

 هر فرآیند (95: 1099)میرزایی زاده و همکاران، باشد مشکل سرزمین سیمای فرآیندهای

صورت کلی  بهیک سیستم را بتوان آینده  وضعیت که شودمی استفاده جایی در مارکف

(. در 529: 1090عزیزی قالتی و همکاران، کرد ) مدلسازی سیستم آن براساس وضعیت پیش از

بر  به منظور پیش بینی روند توسعه فیزیکی محدوده مطالعاتی ،پس از ارزیابی تغییراتاین تحقیق 

میزان پتانسیل تغییر هر کاربری به کاربری سکونتگاهی سنجیده  ،1اساس مدل زنجیره مارکوف

ر چقدر دیگ که هر پیکسل از تصویر برای تغییر از یک کاربری به نوع مفهومشده است. به این 

در منطقه  یدادهعمده رو ییراتتغ یسپس، بر مبنا .(150: 1096 ،رهنما و همکاران) قابلیت دارد

از تبدیل کاربری مراتع به کاربری  اند عبارتی که کاربر ییرزیر مدل انتقال تغ 0موردمطالعه، 

اراضی شهری و مسکونی، تبدیل کاربری کشاورزی به کاربری اراضی شهری و مسکونی و 

 یبرا چنین تبدیل کاربری باغات به کاربری اراضی شهری و مسکونی مشخص شده است.هم

با استفاده  مختلف استفاده شد که یفیتوص یرهایمذکور، از متغ یهامدل ساخت هر یک از زیر

                                                 
1
 . MARKOV 
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پتانسیل انتقال انجامیده است.  یهانقشهید به تول یتنها شده و در یساز مدل MLPاز روش 

ده اند از: شیب، ارتفاع، فاصله از جاعبارت در پژوهش حاضر به کار رفته توصیفی کهمتغیرهای 

پس از محاسبه پتانسیل انتقال هر کاربری به کاربری  در ادامه .و فاصله از نواحی سکونتگاهی

بینی سخت کاربری اراضی برای ، نقشه پیشموردنظرهای توصیفی سکونتگاهی با استفاده از داده

 است.تهیه شده  2101سال 

 

 بحث و نتایج

با گذشت زمان و روند شتابان افزایش جمعیت و به تبع آن کاربری اراضی محدوده مطالعاتی: 

افزایش نواحی سکونتگاهی، اراضی شهری و مسکونی افزایش و سایر اراضی بخصوص مراتع 

کند. در این تحقیق روند تغییرات کاربری اراضی محدوده مطالعاتی با استفاده از کاهش پیدا می

مورد ارزیابی قرار  2112و  2111، 2111، 1991بازه زمانی  9و در  2و  7، 5تصاویر لندست 

 2های اراضی در جدول گرفته شده است. نتایج حاصل از محاسبه مساحت هر کدام از کاربری

کیلومترمربع در سال  5/2نشان داده شده است که بر اساس آن اراضی شهری و مسکونی از 

یانگر این است که روند رو به افزایش یافته است که ب 2111کیلومترمربع در سال  1/0به  1991

ترین رشد را بیش 2111تا  2111های رشد کندی داشته است. این کاربری در حدفاصل سال

 9/9به  1/0کیلومترمربع رشد فیزیکی از  2/1داشته است به طوری که در این دوره ده ساله با 

 2/1یز با حدود ن 2112تا  2111های کیلومترمربع افزایش داشته است. همچنین در طی سال

کیلومترمربع افزایش یافته است. در مجموع روند  7/5به  9/9کیلومترمربع رشد فیزیکی از 

ساله از سال  22تغییرات کاربری اراضی شهری و مسکونی بیان کننده این است که در بازه زمانی 

باشد. می کیلومترمربع افزایش یافته است که رشد قابل توجهی 2/0این کاربری  2112تا  1991

در کنار روند افزایشی کاربری اراضی شهری و مسکونی، کاربری باغات نیز افزایش یافته است 

 6/0کیلومترمربع به حدود  2کاربری باغات از  2112تا  1991های به طوری که در طی سال

ی با هاکیلومترمربع افزایش یافته است. بر خالف این دو کاربری، کاربری مراتع در طول این سال

کاربری  2112تا  1991ساله از سال  22کاهش مواجه شده است به طوری که در طی باز زمانی 

کیلومترمربع کاهش یافته است. بر خالف سه نوع کاربری  7/01کیلومترمربع به  9/06مراتع از 

دیگر، کاربری اراضی کشاورزی شامل اراضی کشاورزی آبی و دیم دارای روند یکنواخت 

 7/21روند افزایشی داشته است و از  2111تا  1991ه طوری که در باز زمانی سال نبوده است ب

روند کاهشی داشته  2112تا  2111کیلومترمربع رسیده است ولی از سال  1/25کیلومترمربع به 
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نقشه کاربری اراضی محدوده  2کیلومترمربع رسیده است. در شکل  20به  1/25است و از 

 نشان داده شده است. 2112تا  1991های مطالعاتی در طی سال

 

)بر  2112تا  1991های های اراضی محدوده مطالعاتی در طی سال: مساحت کاربری2جدول 

 حسب کیلومترمربع(

 مراتع باغ کشاورزی
اراضی شهری و 

 مسکونی
 سال

7/21  2 9/06  5/2  1991 

1/25  5/2  2/02  1/0  2111 

9/29  2/2  01 9/9  2111 

20 6/0  7/01  7/5  2112 

 

 

 
 2112تا  1991های : نقشه کاربری اراضی محدوده مطالعاتی در طی سال2شکل 
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: با توجه به اهداف مورد نظر، به منظور ارزیابی تغییرات ارزیابی تغییرات کاربری اراضی

ها به کاربری اراضی شهری و مسکونی مورد ارزیابی قرار کاربری اراضی، تغییرات سایر کاربری

سایر تغییرات مثال تغییر کاربری مراتع به کشاورزی و یا باغ به کشاورزی به دلیل  گرفته شده و به

میزان تغییرات  0فاصله داشتن و دور بودن از هدف پژوهش توجهی نشده است. در جدول 

صورت گرفته از هر کاربری به کاربری اراضی شهر و مسکونی نشان داده شده است. بر اساس 

ترین میزان تغییرات در بازه زمانی در قسمت قبلی نیز اشاره شد کمجدول مذکور همان طور که 

از اراضی کشاورزی و  1/1از مراتع،  9/1بوده است. در این بازه حدود  2111تا  1991های سال

های از باغات به کاربری اراضی شهری و مسکونی تبدیل شده است. در طی باز زمانی سال 1/1

یزان تغییر کاربری به کاربری ارضی شهری و مسکونی مربوط به ترین منیز بیش 2111تا  2111

باشد و از کاربری اراضی کشاورزی و باغات کیلومترمربع می 9/1کاربری مراتع است که حدود 

کیلومترمربع به کاربری اراضی مسکونی و شهری تبدیل شده است.  1/1و  0/1نیز به ترتیب 

ها به کاربری اراضی میزان تغییر سایر کاربری 2112تا  2111های همچنین در بازه زمانی سال

کیلومترمربع  1/1و باغات با  0/1، اراضی کشاورزی با 5/1شهری و مسکونی به ترتیب مراتع با 

 1991های ساله از سال 22بوده است. روند کلی تغییرات بیانگر این است که در طی دوره زمانی 

کیلومترمربع به اراضی شهری و مسکونی تبدیل  0/2زان بخش قابل توجهی از مراتع به می 2112تا 

ترین میزان آن در مناطق شرقی محدوده شهری صحنه بوده است. همچنین شده است که بیش

 6/1میزان تغییر کاربری اراضی کشاورزی و باغات به اراضی شهری و مسکونی به ترتیب حدود 

ها به کاربری اراضی ت سایر کاربرینحوه تغییرا 0کیلومترمربع بوده است. در شکل  0/1و 

 شهری و مسکونی نشان داده شده است.

 

 : میزان تغییرات کاربری ها به کاربری اراضی شهری و مسکونی )کیلومترمربع(0جدول 

 باغ کشاورزی مراتع بازه زمانی

2111-1991 9./ 1./ 1./ 

2111-2111 9/1 0./ 1./ 

2112-2111 5./ 2/ 1./ 

 



19  

 

 نوروزی، نوری.../ ارزیابی روند توسعه فیزیکی شهر صحنه با استفاده از مدل 

 

 
 

 

 
 ات سایرکاربری ها به کاربری اراضی شهری و مسکونی: تغییر0شکل 

: در این تحقیق پس از ارزیابی تغییرات 0202پیش بینی گسترش فیزیکی شهر صحنه تا سال 

صورت گرفته و تهیه نقشه تغییرات سایر کاربری ها به کاربری اراضی شهری و مسکونی با 

پتانسیل تغییر هر کاربری به بر اساس مدل زنجیره مارکوف میزان  LCMاستفاده از مدل 

که هر پیکسل از تصویر برای تغییر از یک کاربری سکونتگاهی سنجیده شده است. به این معنی 

 ی. سپس، بر مبنا(150: 1096)رهنما و همکاران، دیگر چقدر قابلیت دارد کاربری به نوع

از  اند عبارتی که اربرک ییرزیر مدل انتقال تغ 0در منطقه موردمطالعه،  داده یعمده رو ییراتتغ

تبدیل کاربری مراتع به کاربری اراضی شهری و مسکونی، تبدیل کاربری کشاورزی به کاربری 

اراضی شهری و مسکونی و همچنین تبدیل کاربری باغات به کاربری اراضی شهری و مسکونی 

بنای یت بر منها در مشخص شده است. پس از محاسبه پتانسیل انتقال هر کاربری به کاربری

های توصیفی )شیب، ارتفاع، فاصله از جاده و فاصله از نواحی سکونتگاهی( و پتانسیل داده

تهیه شده است. مطابق نقشه  2101 بینی گسترش نواحی سکونتگاهی برای سالانتقال، نقشه پیش

کیلومترمربع خواهد رسید. در  1/7به حدود  2101اراضی شهری و مسکونی در سال  مذکور،

نشان داده شده است. مطابق  2101قشه پیش بینی توسعه فیزیکی شهر صحنه تا سال ن 9شکل 

ترین امکان توسعه و در واقع پتانسیل توسعه فیزیکی به سمت مناطق شرقی و نقشه مذکور بیش
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های قبلی تا سال توان گفت که همانند دورهغربی محدوده شهری صحنه خواهد بود، در واقع می

 گسترش فیزیکی شهری صحنه دارای روند شرقی غربی خواهد بود. 2101

 

 
 2101: نقشه پیش بینی توسعه فیزیکی شهر صحنه تا سال 9شکل 

: پراکنش نواحی سکونتگاهی در ارتباط با وضعیت ژئومورفولوژیکی منطقه مورد مطالعه

پراکنش فیزیکی نواحی سکونتگاهی است، وضعیت ژئومورفولوژیکی هر منطقه تعیین کننده نوع 

توان گفت که کاربری اراضی شهری و مسکونی منطبق بر وضعیت ژئومورفولوژیکی در واقع می

یابند. شهر صحنه از سمت شمال به واحد کوهستان منتهی شده است که همین منطقه توسعه می

دیت همراه باشد. ارزیابی امر سبب شده است تا توسعه نواحی سکونتگاهی به این قسمت با محدو

ترین میزان توسعه های زمانی مورد مطالعه بیانگر این است که بیشروند توسعه در طی دوره

نواحی سکونتگاهی شهر صحنه به سمت مناطق شرقی و غربی محدوده شهری بوده است و این 

ان گفت که روند تویابد. بنابراین میادامه می 2101روند مطابق پیش بینی صورت گرفته تا سال 

غربی توسعه فیزیکی شهر صحنه به طور مستقیم تحت تاثیر وضعیت ژئومورفولوژیکی -شرقی

نقشه پراکنش اراضی شهری و مسکونی بر روی نقشه شیب  5حاکم بر منطقه قرار دارد. در شکل 

محدوده مطالعاتی نشان داده شده است که مطابق شکل مذکور مناطق پرشیب به عنوان یکی 

دیت جدی، روند توسعه فیزیکی شهر صحنه را به سمت مناطق شمالی با محدودیت مواجه محدو

 کرده است.
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 بر روی نقشه شیب منطقه 2101و  2112های : نقشه اراضی شهری و مسکونی سال5شکل 

 

 گیرینتیجه

-تحت تاثیر روند افزایشی جمعیت، کاربری اراضی شهری و مسکونی در طول زمان افزایش می

گیرد توجه به روند رو به ریزی شهری مورد توجه قرار میهایی که در برنامهیابد. یکی از چالش

ده از تصاویر رشد توسعه فیزیکی نواحی سکونتگاهی است که در این تحقیق این روند با استفا

ای مورد ارزیابی قرار گرفته شده است. در بسیاری از تحقیقات پیشین که به چند زمانه ماهواره

شهرها در  ارزیابی توسعه فیزیکی شهرها پرداخته شده است، فقط به ارزیابی روند توسعه فیزیکی

یزیکی شهرها تا یک بازه زمانی پرداخته شده و در بسیاری از تحقیقات نیز فقط روند توسعه ف

زمان حاضر مورد ارزیابی قرار گرفته شده است، در حالی در تحقیق حاضر عالوه بر اینکه روند 

ارزیابی  2112و  2111، 2111، 1991های دوره مربوط به سال 9توسعه فیزیکی شهر صحنه در 

آن تا و مدل زنجیره مارکوف به پیش بینی میزان توسعه  LCMشده است، با استفاده از روش 

نیز پرداخته شده است و همچنین نحوه توسعه فیزیکی محدوده مطالعاتی در ارتباط با  2101سال 

وضعیت ژئومورفولوژیکی منطقه مورد ارزیابی قرار گرفته شده است. نتایج تحقیق حاضر بیانگر 

این است که اراضی شهری و مسکونی شهر صحنه با روند قابل توجهی در حال رشد است. بر 

 2/0کاربری اراضی شهری و مسکونی  2112تا  1991های س نتایج بدست آمده در طی سالاسا

 2111تا  2111ترین میزان توسعه در طی دوره زمانی کیلومترمربع افزایش یافته است که بیش

 2/1ساله کاربری اراضی شهری و مسکونی  11بوده است به طوری که در طی این دوره 

ه است. افزایش کاربری اراضی شهری و مسکونی در طی بازه زمانی کیلومترمربع افزایش یافت

مورد مطالعه با کاهش کاربری مراتع و اراضی کشاورزی همراه بوده است. ارزیابی تغییرات 

از مراتع به  0/2حدود  2112تا  1991های اراضی بیانگر این است که در طی دوره زمانی کاربری

ست که عمدتا در مناطق شرقی محدوده شهری صحنه اراضی شهری و مسکونی تبدیل شده ا
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کیلومترمربع از اراضی کشاورزی و باغات در طی دوره  0/1و  6/1بوده است و همچنین حدود 

ساله به کاربری اراضی شهری و مسکونی تبدیل شده است که عمدتا در مناطق  22زمانی 

نتایج حاصل از پیش بینی مرکزی و جنوبی محدوده شهری صحنه بوده است. همچنین بر اساس 

 7/1به  2101تغییرات کاربری اراضی شهری و مسکونی شهر صحنه، این اراضی تا سال 

کیلومترمربع افزایش خواهد یافت که این افزایش بر اساس روند روبه رشد سابق و وضعیت 

ژئومورفولوژیکی حاکم بر منطقه صورت خواهد گرفت. با توجه به وضعیت پراکنش اراضی 

ترین و مسکونی در واحدهای ژئومورفولوژی، وضعیت ژئومورفولوژیکی منطقه اصلی شهری

عامل در تعیین جهات توسعه فیزیکی شهر صحنه بوده است، به طوری تحت تاثیر واحد 

کوهستان در شمال محدوده شهری، روند توسعه فیزیکی شهر صحنه به سمت مناطق شرقی و 

نیز پیش بینی شده است. نتایج تحقیق حاضر  2101سال غربی بوده است و این روند نیز برای 

بیانگر این است که شهر صحنه با روند رو به رشد قابل توجهی مواجه است و با توجه به وضعیت 

ژئومورفولوژیکی و تکتونیکی حاکم بر منطقه باید بر روی این روند و جهات توسعه فیزیکی 

آفرین احی جمعیتی به سمت مناطق مخاطرهتری صورت گیرد تا از حرکت نوشهر، نظارت بیش

 و خسارات احتمالی جلوگیری شود.

 

 منابع

(، 1099آرخی، صالح؛ موسی زاده، حسین؛ خداداد، مهدی؛ موسوی پارسایی سیدمحمد) .1

)مطالعه موردی:  GISو  RSارزیابی و تحلیل توسعه فیزیکی شهرهای میانی با استفاده از 

رنامه ریزی شهری چشم انداز زاگرس، دوره هفتم، شماره شهر گنبد(، فصلنامه جغرافیا و ب

 17-92، صص 26

و (، ارزیابی و پیش بینی تغییرات 1091احدنژاد روشتی، محسن؛ حسینی، سیداحمد ) .2

ای چند زمانه و سیستم اطالعات  پراکنش افقی شهرها با استفاده از تصاویر ماهواره

ریزی (، مجله برنامه1060-1029مانی )مطالعه موردی: شهر تبریز در مقطع ز جغرافیایی

 1-21، صص 9، شماره 2شهری مرودشت، دوره 

(، فصلنامه علمی پژوهشی 1096رهنما، محمدرحیم؛ اجزاشکوهی، محمد؛ عطا، بهنام ) .0
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(، تعیین 1097فریدونی کردستانی، مژده)صفاری، امیر؛ گنجائیان، حمید؛ ؛ حیدری، زهرا،  .9

در حوزه قره سو،  OWAمناطق کارست توسعه یافته با استفاده از مدل های منطق فازی و 

 95-119، صص 15نشریه هیدروژئومورفولوژی، شماره 
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سنجش از دور و ، CA-Markovکاربری اراضی با استفاده از مدل زنجیره مارکوف 

 116-121سامانه اطالعات جغرافیایی در منابع طبیعی، سال دهم، شماره اول، صص 

و  ییراتتغ بینییشو پ یابی(، ارز1099صالح ) ی،آرخ یم؛عطا، بهنام؛ رهنما، محمدرح .7

)مطالعه  CA_MARKOVچند زمانه و مدل  یرشهرها با استفاده از تصاو یپراکنش افق

 20، شماره 7فضا، سال  یاییجغراف یشس(، مجله آما: شهر گنبد کاوویمورد

(، مدل سازی 1090عزیزی قالتی، سارا؛ رنگزن، کاظم؛ تقی زاده، ایوب؛ احمدی، شهرام ) .2

)پژوهش  LCMتغییرات کاربری اراضی با استفاده از روش رگرسیون لجستیک در مدل 

تحقیقات جنگل و پژوهشی  –موردی: منطقه کوهمره سرخی استان فارس(، فصلنامه علمی 

  525-596، صص 9، شماره 22صنوبر ایران، جلد 
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ارزیابی توسعه فیزیکی شهرها و گسترش به سمت مناطق ممنوعه ژئومورفولیژیکی با 

ردی: شهر سنندج(، مجله مخاطرات محیط طبیعی، دوره )مطالعه مو LCMاستفاده از مدل 

 09-52هشتم، شماره بیستم، صص 



38  

 

 8937 پاییز و زمستان دوم، شماره بیست و  ، یازدهم سال ، اندیشه جغرافیایی

 

یزیکیعناصر موثر در توسعه ف عوامل و ها،یدگاهد ،)1025(؛ حسین زاده دلیرحسن یار،هوش .12

 ، شماره ششم1025جغرافیا و توسعه ناحیه ای، سال . مجله یرانا شهرهای

(، مدلسازی 1096قهی، جهانگیر؛ طاهرزاده؛ علی)ایمانی هرسینی، جلیل؛ کابلی، محمد؛ ف .10

روند تغییرات پوشش/کاربری اراضی با استفاده از زنجیره مارکوف و شبکه 

خودکار)مطالعه موردی استان همدان(، علوم و تکنولوژی محیط زیست، دوره نوزدهم، 

 119-129، شماره یک، صص 96بهار 

14. Amoateng, P., Cobbinah, P.B., Adade, K.O. 2013, Managing physical 

development in peri-urban areas of Kumasi, Ghana: A case of 

Abuakwa. Journal of Urban and Environmental Engineering, Vol. 7, 

No. 1, Pp. 96-109 

15. Dewan, A.M., and Y. Yamaguchi, 2009. Land use and land cover 

change in Greater Dhaka, Bangladesh: Using remote sensing to promote 

sustainable urbanization, Applied Geography 29: 390–401 

16. Kaya, S., Curran, P.J., (2014), Modeling Spatial Changes in Suburban 

Areas of Istanbul Using Landsat 5 TM Data, FIG Congress 2014 

Engaging the Challenges - Enhancing the Relevance Kuala Lumpur, 

Malaysia 16 – 21 

17. León‚ J., March‚ A. 2014‚ Urban morphology as a tool for supporting 

tsunami rapid resilience: A case study of Talcahuano, Chile‚ Habitat 

International‚ Volume 43, Pages 250–262 

18. Lu, D., Mausel, P., Brondi´zio, E., Moran, E., 2004. Change detection 

techniques. INT. J.     Remote Sensing, 20 June, 2004, VOL 25 NO 12: 

2365–2407. 
19. Maithani, S., R.K. Jain & M.K. Arora, 2007. An Artificial Neural 

Network based approach for modelling urban spatial growth, ITPI 

Journal, 4: 43–51 

20. Roy, H.G. Fox, D.M. and. Emsellem, K (2014): Predicting Land Cover 

Change in a Mediterranean Catchment at Different Time Scales. Lect 

Notes Comput Sc Springer. 5, pp: 315-330, [doi: 10.1007/978-3-319-

09147-1_23]. 

21. Shen, Z. 2012, Geospatial Techniques in Urban Planning. Springer. 393 

p 

22. Sudhira, h.s , Ramachandra , T.V, and jagadish, k.s .2004, urban 

spraw1: metrics, dynamics using GIS, international jornalif applied 

earth observation and Geoinformation 5: 29-09  

23. Tewolde, M.G., and P. Cabral, 2011. Urban Sprawl Analysis and 

Modeling in Asmara, Eritrea, Remote Sensing 3: 2148-2165. 

 


