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چکیده

توسعه فیزیکی شهرها منجر به استفاده گسترده از اراضی و در برخی موارد منجر به مخاطرات
محیطی و تهدید برای جوامع انسانی در ابعاد مختلف و در گذر زمان میشود .بر این اساس در تحقیق
حاضر به پایش میزان توسعه فیزیکی شهر صحنه با استفاده از تصاویر ماهوارهای پرداخته شده است و
همچنین عوامل مختلف تاثیرگذار بر میزان توسعه آن مورد ارزیابی قرار گرفته شده است که برای
این منظور از تصاویر ماهوارهای سالهای  2111 ،2111 ،1991و  2112استفاده شده است .روند کلی
تحقیق به این صورت است که ابتدا نقشه کاربری اراضی محدوده مطالعاتی در طی بازههای زمانی
مورد مطالعه تهیه شده است و سپس با استفاده از مدل  )Change ModelerLand( LCMبه
ارزیابی روند تغییرات کاربری اراضی و روند توسعه کاربری اراضی شهری و مسکونی در محدوده
مطالعاتی پرداخته شده است .پس از ارزیابی تغییرات بر اساس مدل زنجیره مارکوف توسعه کاربری
اراضی شهری و مسکونی برای سال  2101پیش بینی شده است .نتایج تحقیق حاضر بیانگر این است
که کاربری اراضی شهری و مسکونی از  2/5کیلومترمربع در سال  1991به  5/7کیلومترمربع در سال
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 2112افزایش یافته است و همچنین بر اساس پیشبینی صورت گرفته تا سال  2101این اراضی به 7/1
کیلومترمربع افزایش خواهد یافت .همچنین نتایج تحقیق حاضر بیانگر این است که در جهات توسعه
فیزیکی شهر صحنه عوامل ژئومورفولوژی اصلیترین عامل بوده است به طوری که تحت تاثیر واحد
کوهستان در شمال محدوده شهری ،روند توسعه فیزیکی شهر صحنه به سمت مناطق شرقی و غربی
بوده است و این روند نیز برای سال  2101نیز پیش بینی شده است.
کلمات کلیدی :توسعه فیزیکی ،LCM ،زنجیره مارکوف ،صحنه ،کاربری اراضی

مقدمه
شهرها همواره تحت تأثیر نیروها و عوامل گوناگون قرار گرفته و توسعه مییابند (هوشیار:1025 ،
 .)213میزان رشد و توسعه در مناطق مختلف دنیا متفاوت است ،به طوری که در کشورهای در
حال توسعه به ویژه کشورهای کمتر توسعه یافته سرعت بیشتری دارد (توالد و کابرال،1
 )2199 :2111و این توسعه سبب پراکندگی ،گسترش فیزیکی مناطق شهری ،تغییر سریع در
کاربری زمین و افزایش تخریب زیست محیطی میشود (دووان و یاماگوچی.)091 ،2119 ،2
توسعه فیزیکی شهرها در قالب فعالیتهای انسانی یا تغییرات کاربری اراضی در شهرها و
روستاها نمایان میسازد (آمواتنگ و همکاران )92 :2110 ،0و این موضوع منجر به استفاده
گسترده از اراضی و اثرات نامطلوب زیست محیطی میشود (شن .)27 :2112 ،9همچنین در
برخی موارد گسترش فضاهای شهری منجر به مخاطرات محیطی و تهدید برای جوامع انسانی
میشود (صفاری و همکاران  .)21 :1097 ،این مسئله به این معنا است که مناطق شهری به مکان
اصلی بسیاری از بالیای احتمالی تبدیل خواهند شد (لئون و مارچ .)251 :2119 ،5بنابراین باید
روند تغییرات نواحی سکونتگاهی بخصوص نواحی شهری مورد توجه برنامهریزان قرار گیرد و
مسیرهای مناسب جهت توسعه این مناطق متناسب با شرایط حاکم بر منطقه شناسایی شود .در
حال حاضر یکی از بهترین ابزارها جهت پایش توسعه فیزیکی شهرها و استخراج کاربری ها
استفاده از روشهای سنجش از دوری است(آرخی و همکاران )21 :1099 ،تکنولوژی سنجش
از راه دور یک ابزار ضروری و با ارزش در ارزیابی تغییرات به دلیل پوشش مکرر و تکراری
کره زمین است (لو و همکاران .)2066 :2119 ،6با توجه به موارد مذکور در این تحقیق به پایش
1 . Tewolde & Cabral
2. Dewan & Yamaguchi
3 . Amoateng et al
4 . Shen
5 . León & March
6 . Lu et al
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میزان توسعه فیزیکی شهر صحنه با استفاده از تصاویر ماهوارهای پرداخته شده است و همچنین
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
است که در ادامه به تشریح پارهای از آنها پرداخته شده است .سـادهیرا 1و همکـاران ()2119
پویـایی و مدلسازی گسترش شهری را با کمک  GISدر شهر منگاور هند بررسی نمودند و نوع
گسترش آینـده شـهر را پیشبینی کردند .مایتانی و همکاران )2117( 2در پژوهشی با هدف
پیشبینی تغییرات مکانی شهر ساراهانپور در دوره  1990تا  ،2111مدلی بر اساس شبکههای
مصنوعی ایجاد کردند .در این پژوهش از سنجشازدور برای دستیابی به تغییرات کاربری
شهری ،از  GISبرای تهیه نقشه تغییرات کاربری شهری و متغیرهای ورودی برای وارد کردن به
مدل  ANNاستفاده شده است .نتایج ارزیابیها بیانگر این است که مدل با صحت کلی 66/56
درصد قادر به پیشبینی رشد مناطق شهری است .روی و همکاران )2119( 0به پیشبینی تغییرات
کاربری اراضی در مقیاسهای زمانی مختلف در حوضه آبریز دریای مدیترانه در جنوب شرقی
فرانسه پرداختند .نتایج حاکی از رشد باالی نواحی شهری و به تبع آن کاهش اراضی کشاورزی
بوده است .آنان استفاده از روش مدلسازی تغییرات زمین را یکی از کاربردیترین مدلهای
پیشبینی تغییرات کاربری اراضی میدانند .کایا و همکاران )2119( 9به پایش رشد شهر در
قسمتهای اروپایی استانبول با استفاده از تصاویر ماهوارهای سالهای  1997 ،1992 ،1927و
 2111پرداختند .در این تحقیق میزان رشد و توسعه رشد شهری در دو دهه اخیر در منطقه به
صورت کمی نشان داده شده است .احدنژاد روشتی و حسینی ( )1091به ارزیابی و پیش بینی
تغییرات و پراکنش افقی شهر تبریز با استفاده از تصاویر چند زمانه و  GISدر بازه زمانی  1060تا
 1029پرداختند .نتایج این تحقیق بیانگر این است که توسعه فیریکی شهر تبریز در طول این
سالهای دارای امتداد شرقی-غربی بوده است .عطا و همکاران ( )1099به ارزیابی و پیشبینی
تغییرات و پراکنش افقی شهرها با استفاده از تصاویر چند زمانه و مدل  CA_MARKOVدر
شهر گنبدکاووس پرداختند .برای این منظور از تصاویر سالهای  1079 ،1066و  1029استفاده

1 Sudhira
2 . Maithani et al
3 .Roy et al
4 . Kaya et al
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شده است .پس از تهیه نقشه کاربری اراضی با استفاده از مدل  CA_MARKOVپیشبینی
تغییرات شهر گنبدکاووس برای سالهای آینده صورت گرفته است .نتایج بیانگر این است که
رشد شهر گنبدکاووس طی سالهای آینده به سمت زمینهای زراعی آبی در پیرامون جنوب،
جنوب شرقی و شرق پیش خواهد رفت .ایمانی و همکاران ( )1096روند تغییرات
پوشش/کاربری اراضی استان همدان را با استفاده از تصاویر ماهواره ای سال  1929و سال 2112
میالدی مورد ارزیابی قرار دادند .در این پژوهش نقشه پوشش اراضی سال  1917برای استان
همدان به دست آمده و نتایج نشان دهنده روند کاهشی پوشش کاربری اراضی طبیعی و تبدیل به
کاربری های انسانی است .کریمی و همکاران ( )1096به آشکارسازی تغییرات فیزیکی شهر
اردبیل با استفاده از روش زنجیره مارکوف پرداختند .در این تحقیق میزان توسعه فیزیکی شهر
اردبیل از سال  1062تا  1091مورد ارزیابی قرار گرفته شده است .نتایج تحقیق بیانگر این است
که مساحت کاربری شهری و مناطق مسکونی از  561هکتار در سال  1062با  1795هکتار در
سال  1091افزایش یافته است .با توجه به موارد مذکور در این تحقیق به ارزیابی توسعه فیزیکی
شهر صحنه پرداخته شده است و بر خالف بسیاری از تحقیقات پیشین عالوه بر ارزیابی روند
توسعه ،با استفاده از مدل  LCMبه پیشبینی میزان توسعه آن تا سال  2101پرداخته شده است.
محدوده مورد مطالعه
محدوده مطالعاتی شامل محدوده شهری صحنه است که از نظر تقسیمات سیاسی در شهرستان
صحنه و استان کرمانشاه قرار دارد (شکل  .)1از نظر ژئومورفولوژی مناطق شمالی محدوده را
واحد کوهستان و مناطق جنوبی را واحد دشت دربرگرفته است.

شکل  :1نقشه موقعیت محدوده مورد مطالعه
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این منظقه از نظر پهنههای رسوبی-ساختاری در محدوده زاگرس چین خورده قرار دارد و به
دلیل وجود گسل های اصلی و فرعی فراوان یک منطقه تکتونیزه محسوب میشود(صفاری و
همکاران .)92 :1097 ،حوضه قرهسو از نظر آب و هوایی نیز با توجه به قرارگیری در مسیر
بادهای غربی داری بارش قابل توجهی است.
مواد و روشها
تحقیق حاضر به طور کلی در  9مرحله انجام شده است که در ادامه به تشریح هر کدام از این
مراحل پرداخته شده است:
الف) تهیه و پیش پردازش تصاویر :در این تحقیق از تصاویر چند زمانه ماهواره لندست
(لندست  7 ،5و  ،2سنجدههای  ETM ، TMو  )OLIمربوط به سالهای 2111 ،2111 ،1991
و  2112استفاده شده است و به منظور جلوگیری از اختالف پوشش در فصول مختلف ،تمامی
تصاویر از ماه ژوئیه تهیه شده است .پس از تهیه تصاویر ،قبل از هرگونه تجزیه و تحلیل و
پردازش ،دادهها از نظر وجود خطای هندسی (تصحیح کلی )1و رادیومتری (خطوط جا افتاده 2و
نوار نوار شدن )0بررسی شد .با توجه با اینکه تفکیک و شناسایی پدیدهها به لحاظ رنگ نتایج
بهتری ارائه میدهد(میرزایی زاده و همکاران )95 :1099 ،و نمایش دادههای حاصل از اسکنرها
در تک باندها با استفاده از گامهای خاکستری است (نگهبان و همکاران ،)90 :1092 ،تصویر
رنگی کاذب تهیه شده است .برای تهیه تصاویر رنگی کاذب برای سال  1991از ترکیب ( R:3-
 ،)G:2-B:1برای سال  2111از ترکیب ( ،)R:3- G:2-B:1برای سال  2111از ترکیب (R:-
 )3- G:2-B:1و برای سال  2112از ترکیب ( )R:4- G:3-B:2استفاده شده است.
ب) تهیه نقشه کاربری اراضی :برای تهیه نقشههای پوشش اراضی محدوده مورد مطالعه از
روش طبقهبندی نظارت شده حداکثر احتمال استفاده شد .از آنجا که اولین گام در انجام دادن
یک طبقهبندی نظارت شده تعریف مناطقی است که به مثابه نمونههای تعلیمی برای هر کالس
استفاده میشوند (صالحی و همکاران .)111 :1092 ،نمونههای تعلیمی در چهار کالس
کشاورزی (آبی و دیم) ،باغات ،مراتع و اراضی شهری و مسکونی تعریف شدند .سپس نمونه-
های تعلیمی به شیوه رقومی کردن روی صفحه تولید و تفکیک شدند .در ادامه با تعیین نمونه-
های تعلیمی با استفاده از روش حداکثر احتمال ،نقشههای کاربری اراضی محدوده مورد مطالعه
1 .Bulk correction
2 .Dropped lines
3 .Stripping
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سالهای 2111 ،2111 ، 1991و  2112تهیه شده است .نتایج برآورد صحت نقشهها در جدول 1
نشان داده شده است که بیانگر صحبت قابل قبول نقشههای تهیه شده است.
جدول  :1ارزیابی صحت نقشههای تولید شده
ارزیابی صحت

نقشه سال 1991

نقشه سال 2111

نقشه سال 2111

نقشه سال 2112

صحت کلی

 27درصد

 22درصد

91

91

ضریب کاپا

 26درصد

 26درصد

27

29

ج) ارزیابی تغییرات کاربری اراضی :پس از اینکه نقشه کاربری اراضی تهیه شد ،با استفاده
مدل  )Change ModelerLand( LCMبه ارزیابی میزان تغییرات کاربری اراضی محدوده
مطالعاتی پرداخته شد .با توجه به اهداف مورد نظر ،در این پژوهش تغییرات به وجود آمده در
کاربری اراضی شهری و مسکونی مورد توجه قرار گرفته و میزان تغییر هر کدام از کاربریها به
کاربری اراضی شهری و مسکونی در طی دورههای زمانی  2111 ،1991-2111تا  2111و 2112
تا  2111مورد ارزیابی قرار گرفته شده است.
د) پیش بینی تغییرات با استفاده از  LCMو مدل زنجیره مارکوف :زنجیره مارکف یک
ابزار مناسب برای مدل سازی تغییرات کاربری زمین در جایی است که توصیف تغییرات و
فرآیندهای سیمای سرزمین مشکل باشد(میرزایی زاده و همکاران )95 :1099 ،هر فرآیند
مارکف در جایی استفاده میشود که وضعیت آینده یک سیستم را بتوان به صورت کلی
براساس وضعیت پیش از آن سیستم مدلسازی کرد (عزیزی قالتی و همکاران .)529 :1090 ،در
این تحقیق پس از ارزیابی تغییرات ،به منظور پیش بینی روند توسعه فیزیکی محدوده مطالعاتی بر
اساس مدل زنجیره مارکوف ،1میزان پتانسیل تغییر هر کاربری به کاربری سکونتگاهی سنجیده
شده است .به این مفهوم که هر پیکسل از تصویر برای تغییر از یک کاربری به نوع دیگر چقدر
قابلیت دارد (رهنما و همکاران .)150 :1096 ،سپس ،بر مبنای تغییرات عمده رویداده در منطقه
موردمطالعه 0 ،زیر مدل انتقال تغییر کاربری که عبارتاند از 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 مشخص شده است .برای
ساخت هر یک از زیر مدلهای مذکور ،از متغیرهای توصیفی مختلف استفاده شد که با استفاده

. MARKOV

1
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از روش  MLPمدلسازی شده و در نهایت به تولید نقشههای پتانسیل انتقال انجامیده است.
متغیرهای توصیفی که در پژوهش حاضر به کار رفته عبارتاند از :شیب ،ارتفاع ،فاصله از جاده
و فاصله از نواحی سکونتگاهی .در ادامه پس از محاسبه پتانسیل انتقال هر کاربری به کاربری
سکونتگاهی با استفاده از دادههای توصیفی موردنظر ،نقشه پیشبینی سخت کاربری اراضی برای
سال  2101تهیه شده است.
بحث و نتایج
کاربری اراضی محدوده مطالعاتی :با گذشت زمان و روند شتابان افزایش جمعیت و به تبع آن
افزایش نواحی سکونتگاهی ،اراضی شهری و مسکونی افزایش و سایر اراضی بخصوص مراتع
کاهش پیدا میکند .در این تحقیق روند تغییرات کاربری اراضی محدوده مطالعاتی با استفاده از
تصاویر لندست  7 ،5و  2و در  9بازه زمانی  2111 ،2111 ،1991و  2112مورد ارزیابی قرار
گرفته شده است .نتایج حاصل از محاسبه مساحت هر کدام از کاربریهای اراضی در جدول 2
نشان داده شده است که بر اساس آن اراضی شهری و مسکونی از  2/5کیلومترمربع در سال
 1991به  0/1کیلومترمربع در سال  2111افزایش یافته است که بیانگر این است که روند رو به
رشد کندی داشته است .این کاربری در حدفاصل سالهای  2111تا  2111بیشترین رشد را
داشته است به طوری که در این دوره ده ساله با  1/2کیلومترمربع رشد فیزیکی از  0/1به 9/9
کیلومترمربع افزایش داشته است .همچنین در طی سالهای  2111تا  2112نیز با حدود 1/2
کیلومترمربع رشد فیزیکی از  9/9به  5/7کیلومترمربع افزایش یافته است .در مجموع روند
تغییرات کاربری اراضی شهری و مسکونی بیان کننده این است که در بازه زمانی  22ساله از سال
 1991تا  2112این کاربری  0/2کیلومترمربع افزایش یافته است که رشد قابل توجهی میباشد.
در کنار روند افزایشی کاربری اراضی شهری و مسکونی ،کاربری باغات نیز افزایش یافته است
به طوری که در طی سالهای  1991تا  2112کاربری باغات از  2کیلومترمربع به حدود 0/6
کیلومترمربع افزایش یافته است .بر خالف این دو کاربری ،کاربری مراتع در طول این سالهای با
کاهش مواجه شده است به طوری که در طی باز زمانی  22ساله از سال  1991تا  2112کاربری
مراتع از  06/9کیلومترمربع به  01/7کیلومترمربع کاهش یافته است .بر خالف سه نوع کاربری
دیگر ،کاربری اراضی کشاورزی شامل اراضی کشاورزی آبی و دیم دارای روند یکنواخت
نبوده است به طوری که در باز زمانی سال  1991تا  2111روند افزایشی داشته است و از 21/7
کیلومترمربع به  25/1کیلومترمربع رسیده است ولی از سال  2111تا  2112روند کاهشی داشته
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است و از  25/1به  20کیلومترمربع رسیده است .در شکل  2نقشه کاربری اراضی محدوده
مطالعاتی در طی سالهای  1991تا  2112نشان داده شده است.
جدول  :2مساحت کاربریهای اراضی محدوده مطالعاتی در طی سالهای  1991تا ( 2112بر
حسب کیلومترمربع)
سال

اراضی شهری و

مراتع

باغ

کشاورزی

1991

2/5

06/9

2

21/7

2111

0/1

02/2

2/5

25/1

2111

9/9

01

2/2

29/9

2112

5/7

01/7

0/6

20

مسکونی

شکل  :2نقشه کاربری اراضی محدوده مطالعاتی در طی سالهای  1991تا 2112
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ارزیابی تغییرات کاربری اراضی :با توجه به اهداف مورد نظر ،به منظور ارزیابی تغییرات
کاربری اراضی ،تغییرات سایر کاربریها به کاربری اراضی شهری و مسکونی مورد ارزیابی قرار
گرفته شده و به سایر تغییرات مثال تغییر کاربری مراتع به کشاورزی و یا باغ به کشاورزی به دلیل
فاصله داشتن و دور بودن از هدف پژوهش توجهی نشده است .در جدول  0میزان تغییرات
صورت گرفته از هر کاربری به کاربری اراضی شهر و مسکونی نشان داده شده است .بر اساس
جدول مذکور همان طور که در قسمت قبلی نیز اشاره شد کمترین میزان تغییرات در بازه زمانی
سالهای  1991تا  2111بوده است .در این بازه حدود  1/9از مراتع 1/1 ،از اراضی کشاورزی و
 1/1از باغات به کاربری اراضی شهری و مسکونی تبدیل شده است .در طی باز زمانی سالهای
 2111تا  2111نیز بیشترین میزان تغییر کاربری به کاربری ارضی شهری و مسکونی مربوط به
کاربری مراتع است که حدود  1/9کیلومترمربع میباشد و از کاربری اراضی کشاورزی و باغات
نیز به ترتیب  1/0و  1/1کیلومترمربع به کاربری اراضی مسکونی و شهری تبدیل شده است.
همچنین در بازه زمانی سالهای  2111تا  2112میزان تغییر سایر کاربریها به کاربری اراضی
شهری و مسکونی به ترتیب مراتع با  ،1/5اراضی کشاورزی با  1/0و باغات با  1/1کیلومترمربع
بوده است .روند کلی تغییرات بیانگر این است که در طی دوره زمانی  22ساله از سالهای 1991
تا  2112بخش قابل توجهی از مراتع به میزان  2/0کیلومترمربع به اراضی شهری و مسکونی تبدیل
شده است که بیش ترین میزان آن در مناطق شرقی محدوده شهری صحنه بوده است .همچنین
میزان تغییر کاربری اراضی کشاورزی و باغات به اراضی شهری و مسکونی به ترتیب حدود 1/6
و  1/0کیلومترمربع بوده است .در شکل  0نحوه تغییرات سایر کاربریها به کاربری اراضی
شهری و مسکونی نشان داده شده است.
جدول  :0میزان تغییرات کاربری ها به کاربری اراضی شهری و مسکونی (کیلومترمربع)
بازه زمانی

مراتع

کشاورزی

باغ

1991-2111

./9

./1

./1

2111-2111

1/9

./0

./1

2111-2112

./5

/2

./1
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شکل  :0تغییرات سایرکاربری ها به کاربری اراضی شهری و مسکونی
پیش بینی گسترش فیزیکی شهر صحنه تا سال  :0202در این تحقیق پس از ارزیابی تغییرات
صورت گرفته و تهیه نقشه تغییرات سایر کاربری ها به کاربری اراضی شهری و مسکونی با
استفاده از مدل  LCMبر اساس مدل زنجیره مارکوف میزان پتانسیل تغییر هر کاربری به
کاربری سکونتگاهی سنجیده شده است .به این معنی که هر پیکسل از تصویر برای تغییر از یک
کاربری به نوع دیگر چقدر قابلیت دارد(رهنما و همکاران .)150 :1096 ،سپس ،بر مبنای
تغییرات عمده رویداده در منطقه موردمطالعه 0 ،زیر مدل انتقال تغییر کاربری که عبارتاند از
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
مشخص شده است .پس از محاسبه پتانسیل انتقال هر کاربری به کاربری در نهایت بر مبنای
داده های توصیفی (شیب ،ارتفاع ،فاصله از جاده و فاصله از نواحی سکونتگاهی) و پتانسیل
انتقال ،نقشه پیشبینی گسترش نواحی سکونتگاهی برای سال  2101تهیه شده است .مطابق نقشه
مذکور ،اراضی شهری و مسکونی در سال  2101به حدود  7/1کیلومترمربع خواهد رسید .در
شکل  9نقشه پیش بینی توسعه فیزیکی شهر صحنه تا سال  2101نشان داده شده است .مطابق
نقشه مذکور بیش ترین امکان توسعه و در واقع پتانسیل توسعه فیزیکی به سمت مناطق شرقی و
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غربی محدوده شهری صحنه خواهد بود ،در واقع میتوان گفت که همانند دورههای قبلی تا سال
 2101گسترش فیزیکی شهری صحنه دارای روند شرقی غربی خواهد بود.

شکل  :9نقشه پیش بینی توسعه فیزیکی شهر صحنه تا سال 2101
پراکنش نواحی سکونتگاهی در ارتباط با وضعیت ژئومورفولوژیکی منطقه مورد مطالعه:
وضعیت ژئومورفولوژیکی هر منطقه تعیین کننده نوع پراکنش فیزیکی نواحی سکونتگاهی است،
در واقع می توان گفت که کاربری اراضی شهری و مسکونی منطبق بر وضعیت ژئومورفولوژیکی
منطقه توسعه می یابند .شهر صحنه از سمت شمال به واحد کوهستان منتهی شده است که همین
امر سبب شده است تا توسعه نواحی سکونتگاهی به این قسمت با محدودیت همراه باشد .ارزیابی
روند توسعه در طی دورههای زمانی مورد مطالعه بیانگر این است که بیشترین میزان توسعه
نواحی سکونتگاهی شهر صحنه به سمت مناطق شرقی و غربی محدوده شهری بوده است و این
روند مطابق پیش بینی صورت گرفته تا سال  2101ادامه مییابد .بنابراین میتوان گفت که روند
شرقی-غربی توسعه فیزیکی شهر صحنه به طور مستقیم تحت تاثیر وضعیت ژئومورفولوژیکی
حاکم بر منطقه قرار دارد .در شکل  5نقشه پراکنش اراضی شهری و مسکونی بر روی نقشه شیب
محدوده مطالعاتی نشان داده شده است که مطابق شکل مذکور مناطق پرشیب به عنوان یکی
محدو دیت جدی ،روند توسعه فیزیکی شهر صحنه را به سمت مناطق شمالی با محدودیت مواجه
کرده است.
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شکل  :5نقشه اراضی شهری و مسکونی سالهای  2112و  2101بر روی نقشه شیب منطقه
نتیجهگیری
تحت تاثیر روند افزایشی جمعیت ،کاربری اراضی شهری و مسکونی در طول زمان افزایش می-
یابد .یکی از چالشهایی که در برنامهریزی شهری مورد توجه قرار میگیرد توجه به روند رو به
رشد توسعه فیزیکی نواحی سکونتگاهی است که در این تحقیق این روند با استفاده از تصاویر
چند زمانه ماهوارهای مورد ارزیابی قرار گرفته شده است .در بسیاری از تحقیقات پیشین که به
ارزیابی توسعه فیزیکی شهرها پرداخته شده است ،فقط به ارزیابی روند توسعه فیزیکی شهرها در
یک بازه زمانی پرداخته شده و در بسیاری از تحقیقات نیز فقط روند توسعه فیزیکی شهرها تا
زمان حاضر مورد ارزیابی قرار گرفته شده است ،در حالی در تحقیق حاضر عالوه بر اینکه روند
توسعه فیزیکی شهر صحنه در  9دوره مربوط به سالهای  2111 ،2111 ،1991و  2112ارزیابی
شده است ،با استفاده از روش  LCMو مدل زنجیره مارکوف به پیش بینی میزان توسعه آن تا
سال  2101نیز پرداخته شده است و همچنین نحوه توسعه فیزیکی محدوده مطالعاتی در ارتباط با
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
اساس نتایج بدست آمده در طی سالهای  1991تا  2112کاربری اراضی شهری و مسکونی 0/2
کیلومترمربع افزایش یافته است که بیشترین میزان توسعه در طی دوره زمانی  2111تا 2111
بوده است به طوری که در طی این دوره  11ساله کاربری اراضی شهری و مسکونی 1/2
کیلومترمربع افزایش یافته است .افزایش کاربری اراضی شهری و مسکونی در طی بازه زمانی
مورد مطالعه با کاهش کاربری مراتع و اراضی کشاورزی همراه بوده است .ارزیابی تغییرات
کاربریهای اراضی بیانگر این است که در طی دوره زمانی  1991تا  2112حدود  2/0از مراتع به
اراضی شهری و مسکونی تبدیل شده است که عمدتا در مناطق شرقی محدوده شهری صحنه
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بوده است و همچنین حدود  1/6و  1/0کیلومترمربع از اراضی کشاورزی و باغات در طی دوره
زمانی  22ساله به کاربری اراضی شهری و مسکونی تبدیل شده است که عمدتا در مناطق
مرکزی و جنوبی محدوده شهری صحنه بوده است .همچنین بر اساس نتایج حاصل از پیش بینی
تغییرات کاربری اراضی شهری و مسکونی شهر صحنه ،این اراضی تا سال  2101به 1/7
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
شهری و مسکونی در واحدهای ژئومورفولوژی ،وضعیت ژئومورفولوژیکی منطقه اصلیترین
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
غربی بوده است و این روند نیز برای سال  2101نیز پیش بینی شده است .نتایج تحقیق حاضر
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
شهر ،نظارت بیشتری صورت گیرد تا از حرکت نواحی جمعیتی به سمت مناطق مخاطرهآفرین
و خسارات احتمالی جلوگیری شود.
منابع
 .1آرخی ،صالح؛ موسی زاده ،حسین؛ خداداد ،مهدی؛ موسوی پارسایی سیدمحمد(،)1099
ارزیابی و تحلیل توسعه فیزیکی شهرهای میانی با استفاده از  RSو ( GISمطالعه موردی:
شهر گنبد) ،فصلنامه جغرافیا و برنامه ریزی شهری چشم انداز زاگرس ،دوره هفتم ،شماره
 ،26صص 17-92
 .2احدنژاد روشتی ،محسن؛ حسینی ،سیداحمد ( ،)1091ارزیابی و پیش بینی تغییرات و
پراکنش افقی شهرها با استفاده از تصاویر ماهوارهای چند زمانه و سیستم اطالعات
جغرافیایی (مطالعه موردی :شهر تبریز در مقطع زمانی  ،)1060-1029مجله برنامهریزی
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