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چکیده:
رشد سریع شهرنشینی ،فشارهای سنگینی بر سرزمین و منابع اطــراف آنها وارد کرده و موجب کاهش پوشش گیاهی،
فضاهای باز و مشکالت جدی اجتماعی و زیست محیطی شده است .از این رو یک گام اساسی برای مدیریت و برنامهریزی
توسعه شهری و همچنین ارزیابی اثرات تجمعی آن ،بررسی و شبیه سازی توسعه فیزیکی شهر میباشد .هدف از این مطالعه،
درک عوامل مؤثر در روند توسعه فیزیکی کالنشهر تبریز با توجه به مقوله توسعه فضایی پایدار شهری از بعد ا کولوژیکی و حفظ
شرایط زیستمحیطی آن در دو دهه آتی میباشد .بدین منظور با استفاده از تصاویر ماهوارهای چندزمانه لندست  5و 7
و تكنیكهای پردازش تصاویر ماهوارهای شیگرا ،تغییرات كاربری اراضی در مقطع زمانی  4891-1102با تأ كید بر گسترش
فضایی کالنشهر تبریز ،مورد ارزیابی قرار گرفته است .براساس نتایج حاصله ،مقدار مساحت کالنشهر تبریز (مادرشهر تبریز
و شهرهای اقماری) از  0227/43هكتار در سال  4891به  64322/28هكتار در سال  1102رسیده است .مساحت قابل
توجهی از توسعه اخیر بر بستر سیالبی و پهنههای آسیبپذیر از زلزله صورت گرفته که لزوم مدیریت توسعه آتی شهرهای
محدوده را میطلبد .بدین منظور عوامل مؤثر بر توسعه فیزیکی کالنشهر تبریز براساس پیشینه تحقیق در قالب  42شاخص،
شناسایی و با استفاده از روشهای ارزیابی چند متغیره مبتنی بر ترکیب خطی وزندار فازی  CLWنقشهسازی شدند و با
استخراج اراضی مستعد توسعه فیزیکی آتی به همراه متغیر وابسته تغییرات شهری طی سالهای  4891-1102با استفاده
از مدل سلولهای خودکار زنجیره مارکوف  vokraM_aCبه پیشبینی الگوی آتی کاربری اراضی در قالب رویکرد حفاظت
زیستمحیطی و منطبق بر اصول توسعه پایدار تا سال  8302پرداخته شد که در صورت استفاده از نتایج این تحقیق ،در
توسعههای آینده شهر کمترین آسیب به اراضی زراعی و باغی خواهد رسید.

.1مقدمه
گــســتــردگــی ب ــه رش ــد بــیــرونــی مــنــاطــق شــهــری و رش ــد نــابــرابــر و
ناخواستهای اطــاق مـیشــود کــه منجر بــه استفاده نــا کــارآمــد از
منابع (بــه ویــژه زمــیــن) مـ ـیش ــود(Sudhira and Ramachandra,
.)2000:86گــســتــردگــی زمــانــی اتــفــاق میافتد کــه نــرخ استفاده از
زمینهای غیرکشاورزی یا غیرطبیعی از نرخ رشد جمعیت تجاوز
ک ــن ــد( .)Bhatta, 2010, p: 30گــرایــش بــه کاهش تــرا کــم شهری،
نشانهای از گسترده شدن شهری اســت( .)Bogart, 2009, p: 42از
آثار توسعه كالبدی ،گسترش در حاشیه شهر یا منطقه دهشهرها
و آن سوی مرزهای اداری شهرهاست .این توسعه شهری به سوی
مناطق بیرونی پیش رفته و موجب تغییراتی در كاربری اراضــی
پیرامونی آن میشود(شیعه .)65:1377،هرچه شهر بزرگتر باشد،
از اطــراف خود اراضــی بیشتری طلب میكند و بدینترتیب خطر
تخریب محیطزیست افزایش مییابد (بحرینی .)76:1368 ،یکی
از موضوعات حیاتی قرن  21درب��اره پایداری شهر ،چگونگی رشد
و توسعه شهر در فضاست .شكل شهر به عنوان الگوی توسعه
فضایی فعالیتهای انسان در برهه خاصی از زمان تعریف میشود
( )Anderson, 1996: 8و به دو الگوی اصلی پرا كندگی شهری و ترا كم
شهری تقسیم میشود(کاتی ویلیامز و همکاران .)1:1383،از آنجا كه
شكل پرا كندگی شهر یا گسترش افقی و ساخت و سازهای جدید در
اطراف شهر ،باعث آسیبهای اجتماعی اقتصادی و تخریب منابع
زیستمحیطی در شهرها و اطراف آنها شده است ،با توسعه شهر
ممكن است بسیاری از زمینهای قابل كشت مجاور شهرها برای
ساختمانسازی استفاده شود .در چنین موقعیتهایی ،كشاورزان
اطراف شهر بر اثر چند برابر شدن قیمت زمینها ،به تولید محصول
عالقه نشان نمیدهند(شکوئی)303-304 :1385،
سیسرو ( )1989پنج نوع از مطالعات ا کولوژیکی را در محیطهای
شهری شناسایی نمود که عبارتند از -1 :مقایسه انــواع مختلف
کاربری اراضــی در داخــل تنظیمات شهری_ این مطالعات تأیید
میکنند که شهر محیطی اســت ناهمگن در فضا ،به ایــن معنی
که یک محیط شهری آمیزهای از مناطق دارای خواص مختلف
1
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فیزیکی میباشد -2،مقایسه یک محدوده شهری با یک محدوده
مــجــاور طبیعی_ ایــن مطالعات مقایسه بین مناطق شهری با
مناطق توسعه نیافته خارج ازشهر میباشند -3،تجزیهوتحلیل
گــرادیــان_ اثــرات ا کولوژیکی شهرنشینی در طول یک شیب مورد
ً
بررسی قــرار میگیرد( .معموال فاصله از مرکز جغرافیایی شهر در
ایــن مطالعات مدنظر میباشد نه شیب کمی از متغیرها مانند
ترا کم مسکن ،کیفیت هوا و غیره -4،مطالعات دینامیک توسعه
شهری با مانیتورینگ یک منطقه مجزا در طول زمان_ تعدادی از
مطالعات به بررسی تغییر الگوها و فرایندهای ا کولوژیکی در طول
زمان و سنجش میزان تغییرات آن در ا کوسیستمهای طبیعی و
نیمهطبیعی میپردازند و  -5مطالعه ردپــای ا کولوژیکی_ تحلیل
اقــتــصــادی ا کــولــوژیــکــی ب ــرای دی ــدن اث ــرات سیستم اجتماعی و
اقتصادی شهرها به عنوان بخشی از ا کوسفر ،با تأ کید بر ظرفیت
حمل و مقیاس در ارتباط با رشد جمعیت بشر و فعالیتهای آن
میباشد .با نگاهی به این طبقهبندی مشخص میشود که این
مقاله در طبقهبندی مطالعات ا کولوژیکی در دسته چهارم جای
میگیرد()Nancy etal,2008: 5
مفهوم توسعه فضایی شهر در ارتباط با جنبههای زیستمحیطی
(در قالب تصویر  )1در حالت مطلوب توسعه پایدار به طرف مرکز این
محور مختصات تمایل دارد(تصویر .)1

رویکرد زیستمحیطی در مدلسازی تغییرات کاربری اراضی محدوده کالنشهر تبریز
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.2پیشینه تحقیق
در سالهای اخیر استفاده از تصاویر ماهوارهای در بررسی گسترش
شهرها بسیار مورد توجه بوده است ،که به تعدادی از آنها اشاره
میشود:
زمانی ( )1386در رساله دکترای خود با عنوان "ارزیابی و پیشبینی
گسترش فضایی_ کالبدی شهرهای ایــران ،مطالعه مــوردی شهر
زنجان" یکی از مدلهای شبیهسازی فرایندهای تغییر و تبدیل
کاربری اراضی با هدف آزمون کارآیی آن در ساختارهای شهرنشینی
شهر ایرانی با عنوان مدل  CLUE_Sاستفاده کرده است .نتایج به
دست آمده از فرایند کار نامبرده نشان میدهد ،به شرط وجود

تصویر ( :)1چهار مدل برای اشکال پایدار توسعه شهری منبع ()Holden,2004:106
1 Urban Sprawl

)1 Multi Criteria Analysis System (MCAS
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پایگاه اطالعاتی جامع و مناسب بــرای دورههــای زمانی مختلف
در حــوزههــای آم ــاری و تصویری ،مـیتــوان از فــنــاوریهــای نو در
شبیهسازی ،بــرآورد و پیشبینی رویدادهای احتمالی ،که ممکن
است در ادوار آتی شهرها و مدیریت و برنامهریزی آنها با آن روبرو
شوند ،مورد استفاده قرار داد .بر این اساس در این پژوهش از سه
سناریوی آماده شده برای زنجان ،شبیهسازی روندهای گسترش
آتی شهر با نرخ رشد  4/8به عنوان نرخ رشد مساحت کالبدی دوره
پنجاه ساله  1335-85در سامانه شبیهسازی اعمال شد .حاصل
کار نشان میدهد که سامانه یاد شده در مدلسازی سطح تغییرات
فیزیکی کاربریها و ارائه سناریوهای مختلف ،از قابلیت قابل قبولی
برخوردار اســت .بــرای رسیدن ب ه این اهــداف در پژوهش حاضر،
ابتدا پیشینهای از فرایند گسترش تاریخی شهر زنجان در قالب
ی آماری_گرافیکی و منابع تاریخی ارائه شده و آنگاه برای
دادههــا 
ل رگرسیون خطیو
ارزیابی گسترش فضایی_کالبدی شهر ،دو مد 
مدل کراس تببه عنوان روشهای مکمل به کار بسته شدهاند.
نتایج تحقیق حاضر ،همبستگی ،شدت ،وسعت و سازوکار تبدیل
و تغییر کاربری اراضی شهری شهر زنجان را به عنوان برآیند و تجسم
گسترش فضایی_کالبدی آن نشان میدهد (زمانی.)1:1386 ،
آذری ( )1390در پــایــاننــامــه کــارشــنــاس ـیارشــد خ ــود بــا عــنــوان
"مدلسازی گسترش فیزیکی شهرها برای رسیدن به توسعه پایدار
شهری" با استفاده از سلولهای خودکار(مطالعه مــوردی شهر
مراغه) و چهار دوره تصویر ماهوارهای و استخراج کاربری اراضی با
استفاده از الیههای اطالعاتی تقاضا و تسهیالت اعطایی دولت،
شیب ،خطوط ارتباطی و فاصله از مرکز تجاری شهر به پیشبینی
تغییر کاربری باغات به اراضــی ساخته در سال  2021اشــاره نمود
(آذری.)1:1390 ،
کامیاب و همکاران( )1389در پژوهشی با عنوان "اتخاذ رهیافت
اطالعات محور با كاربرد روش رگرسیون لجستیك برای مدلسازی
توسعه شهری گرگان" از سه گروه متغیر مستقل (شامل متغیرهای
اجتماعی ،اقتصادی ،بیوفیزیكی و كاربری زمین) استفاده کرده و
با  10متغیر مختلف ،رشد شهری گرگان را مشخص کردند .در این
تحقیق ،الگوی رشد شهری منطقه مورد مطالعه برای سالهای
 2030 ،2020 ،2010و  2040استخراج و در مرحله ارزیابی صحت مدل
از روش  ROCاستفاده نمودند .نتایج این تحقیق نشان میدهد از
میان متغیرهای مؤثر ،متغیر کاربری فعلی منطقه (به ویژه تبدیل
زمینهای زراعی و مرتعی) نقش مهمی در رشد شهر گرگان داشته
است (کامیاب و همکاران .)89:1389 ،
ارسنجانی و همکاران ( )2012در پژوهشی با عنوان "تلفیق رگرسیون
لجستیک ،زنجیره مارکف و مدلهای ماشینهای سلولی" برای
شبیهسازی توسعه شــهــری ،بــه تجزیهوتحلیل گسترش حومه
منطقه کالنشهر تهران پرداختند و به منظور بهبود عملکرد ،از
مدل رگرسیون لجستیک و متغیرهای زیستمحیطی ،اجتماعی
و اقتصادی با ایجاد سطح احتمال گسترش شهر برای سالهای
 2016 ،2006و  2026نقشه شبیهسازی شده توسعه آتی را استخراج
ک ــرده و نــشــان دادن ــد ،مــوج جــدیــدی از توسعه ب ــرون شــهــری در
مجاورت مرزهای غربی کالنشهر تهران در طول دهههای بعدی،

درحال شکلگیری است (.)Arsanjania and Etal, 2013:265
زاین و همکاران ( )2005در پژوهشی با عنوان "ارزیابی از رشد شهری
در حوضه خلیج تمپا با استفاده از دادههــای سنجش از دور" با
اشاره به تبدیل چشماندازهای طبیعی به اراضی شهری در اثر رشد
جمعیت ،اقدام به تهیه نقشههای تغییرات کاربری اراضی منطقه
اشاره شده با استفاده از تصاویر ماهوارهای لندست نموده و رشد
اراضی شهری در طی دوره مورد مطالعه را سه برابر بــرآورد کرده و
با استفاده از مدل  SLEUTHروند توسعه شهری را تا سال 2025
پیشبینی نمودهاند (.)Xian and Etal, 2005:203
بارردو و همکاران ( )2003در پژوهشی با عنوان "پایداری شهری در
کالنشهرهای کشورهای در حال توسعه :مدلسازی و پیشبینی
آینده رشد شهری در ال گــوس" با اشــاره به رشد سریع جمعیت و
انباشت شهری بالغ بر  27میلیون نفر در بیست سال آتی و نیاز به
اراضی شهری نزدیک به  969کیلومتر مربع ،به شبیهسازی توسعه
فیزیکی در شهر ال گوس پرداخته و با استفاده از روش سلولهای
اتوماتا و تأ کید بر جنبههای زیستمحیطی تا ســال  2020روند
توسعه فیزیکی را در این شهر پیشبینی نمودهاند (Barredo and
.)Etal, 2003:297
گونگ و همکاران ( )2009در پژوهشی با عنوان «ارزیابی و پیشبینی
امنیت زیستمحیطی شهری بــراســاس مــدل اتوماتای سلولی:
مطالعه مــوردی گوانگژو ،چین» بــرای پیشبینی تغییرات امنیت
زیستمحیطی شهری با استفاده از مــدل ماشینهای سلولی
( )CAبه ارزیابی امنیتی زیستمحیطی شهری در شهر گوانگژو،
طی دوره زمانی ( )1990-2005پرداختند .آنها با محدود کردن مدل
پیشنهادی برای تغییر قوانین برنامهریزی برای سالهای -2020
 ،2010دقت شبیهسازی از  72/09درصد به دست آورده و با استفاده
از یک شبکه ارزیابی یک بیتی برای سال  ،2005به شبیهسازی مدل
امنیت زیستمحیطی برای سال  2020پرداختند و با توجه به روند
فعلی وضعیت امنیت زیستمحیطی ،اذعــان به کاهش کلی در
وضعیت امنیت زیستمحیطی طی  15سال آینده علیرغم اجرای
طر حهای شهری داشتند (.)Gong and Etal, 2009:3612
با نگاهی به مدلهای اشاره شده ،در جدول  1مشخص میشود
که ا کثر محققان در تحقیقات خود از روشهای سلولهای خودکار
با ترکیبی از سایر مدلها برای شبیهسازی پویایی شهری استفاده
نمودهاند .وجه تمایز این مقاله ،استفاده از الگوی توسعه ا کولوژیک
محور میباشد کــه تــاش خــواهــد داشــت از تمامی پارامترهای
زیستمحیطی ،اقتصادی و اجتماعی مؤثر در پویایی شهر استفاده
نماید .بعد دوم نوآوری این مقاله ،استفاده از روش سیستم تحلیل
چند معیاره 1به منظور تطبیق نتایج حاصل از پویایی شهری در
مقایسه با الگوی توسعه ا کولوژیکی میباشد.
در زمینه توسعه پایدار شهری ،اصــول ،اهــداف وابعاد آن نظرات
مختلفی ارائـ ــه شــده اس ــت .بــا تــوجــه بــه ابــعــاد سهگانه توسعه
پایدارشهری(اجتماعی ،اقتصادیو ا کولوژیکی) بیشتر توجهات و
تمایالت به بعد زیستمحیطی آن بوده است.
موضوع توسعه پایدار در نواحی شهری ،یکی از مهمترین مباحث

جدول ( :)1مدلهای مورد استفاده توسط محققین برای مدلسازی توسعه فضایی شهرها
ردیف

نام محقق و سال

مدل

1

سلیتر و همکاران()2012

IPCC-SRES

2

جی آر پونتیس و همکاران()2004

LUCC

3

مکول و همکاران()2007

?What if

4

زمانی( ،)1386بابائی( ،)1386باتیسانی و همکاران()2009

CLUE_S

5

کیانی( ،)1383آذری( ،)1390وبر و همکاران( ،)2003طیبی و همکاران( ،)2011فنگ و
همکاران( ،)2011دیتزل و همکاران( ،)2006ونگ و همکاران( ،)2010بارردو و همکاران(،)2003
سولکی و همکاران( ،)2004لیو و همکاران( ،)2008گونگ و همکاران( ،)2009سیلوا و
همکاران()2002

Cellular Automata

6

فالحتکار و دیگران( ،)1388ژان و همکاران( ،)2011ارسنجانی و همکاران()2012

Markov Chain & Cellular Automata

7

اینگ و همکاران( ،)2011ال گاریس( ،)2012پولیمنز و همکاران()2010

Cellular Automata& Logistic
Regression

8

کامیاب( ،)1389کارولینا و همکاران( ،)2012هو و همکاران()2007

Logistic Regression

9

کامیاب( ،)1390لی و همکاران( ،)2010ونگ و همکاران( ،)2011بهادر تاپا و همکاران(،)2012
گیرکسیس و همکاران()2012

Artificial Neural Network

10

ماهینی( ،)1387سیلوا و همکاران( ،)2002ایکسیان و همکاران( ،)2005جانز و همکاران(،)2010
جاسیا و همکاران( ،)2012رفیعی و همکاران( ،)2012هیو و همکاران()2012

SLEUTH

ماخذ مطالعات نگارندگان
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مطرح در میان صاحبنظران شهرسازی میباشد .در این رابطه
اهم مسائلی که باید به وسیله برنامهریزان و سیاستگذاران شهری
مورد توجه و تعمق قرار گیرد ،عبارتند از:
 استفاده بهینه و درست از منابع و امکانات به گونهای که نیازهاینسل آتی را به مخاطره نیندازد.
 چگونگی استفاده و نگهداری از زمین. جهتدهی توسعه و گسترش شهرها ،به طوری که پیوند آنها باطبیعت از هم نگسلد.
 تعدیل نابرابریها در استفاده از زمین و تأمین عدالت اجتماعی. توسعه حملونقل و شریانهای شهری بدون کاهش ایمنی افراد. مبارزه با مفاسد و سودا گری زمین و حفظ ارزشها و هویت محلیو . ...
راهحل منطقی برای رسیدن به اهداف فوق ،تنها در سایه عنایت
و توجه خاص به برنامهریزی شهری میباشد که هسته اصلی آن را
برنامهریزی کاربری اراضی تشکیل میدهد که سعی در ساماندهی
فــضــایــی_ مکانی فعالیتها و عملکردهای شهر از یــک ســو در
تناسب و هماهنگی با یکدیگر و از سوی دیگر در ارتباط منطقی با
سیستمهای شهری دارد(پورمحمدی .)3:1385 ،جدول()1

ً
کار میرود .یک کالنشهر معموال از یک شهر مرکزی و تعدادی شهر
اقماری تشکیل شدهاست .منطقه کالنشهری تبریز با 220هزارو712
هکتار شامل شهرهای تبریز ،صوفیان ،خواجه ،باسمنج ،سردرود،
خسروشهر ،سهند ،ایلخچی ،اسکو و سایر روستاهای محدودهاش
میباشد .از شمال به شهرستان مرند و از جنوب به مراغه و از شرق
به شبستر و از غرب به هریس منتهی میشود که  4/81درصد کل
وسعت استان آذربایجان شرقی را در بر میگیرد(تصویر  .)2از لحاظ
طبیعی ارتفاعات سهند از جنوب ،دریاچه ارومیه از شرق و ارتفاعات
میشوداغ از شمال محدوده مورد مطالعه را در بر گرفتهاند .در کل
کالنشهر تبریز دارای نه شهر میباشد که بررسی سالنامههای آماری
نشان میدهد تعداد جمعیت مــحــدوده مــورد مطالعه در سال
647 ،1355هزارو 542نفر بوده که در سال  1390با روند صعودی به
یک میلیونو615هزارو 336نفر افزایش یافته و با توجه به این روند،

.3شناخت منطقه
کالنشهر 1عنوانی است که در مورد شهرهای بزرگ و پرجمعیت به
1 a major city together with its suburbs and nearby cities, towns,
and environs over which the major city exercises a commanding
economic and social influence.(Ref: Encyclopaedia Britannica Ul)timateRefence Suite

تصویر ( :)2موقعیت جغرافیایی کالنشهر تبریز (ماخذ :نگارندگان)

ضــرورت مدلسازی رشد شهری بــرای جلوگیری از رشد پرا کنده
شهری و تخریب اراضی مرغوب کشاورزی بیش از پیش احساس
میشود (مهندسین مشاور زیستا.)5: 1389 ،
.4مواد و روشها
بــرای رسیدن به اهــداف اصلی مطالعه ،تصاویر مــاهــوارهای چند
زمانهای سنجنده  TMو  +ETMدر تاریخهای یاد شده در جدول2
و تصویر  3از کالنشهر تبریز ،در فریم  168-34انتخاب و به همراه
پارامترهای مؤثر در توسعه شهری و نرمافزارهای ،Idrisi ،Envi
 eCognitionو  ArcGISبه کار گرفته شدند(جدول  2و تصویر .)3
ج ــدول ( :)2منابع اطــاعــات مــوجــود از ان ــواع تصاوير مــاهــوارهای
سال تصاویر اخذ شده

سنجنده

قدرت تفکیک

1984/6/23

TM

 30متر

1990/08/19

TM

 30متر

2000/07/14

ETM+

 30متر

2011/06/19

TM

 30متر

منبع :نگارندگان

زمین مرجع ک��ردن تصاویر و تصحیحات ارتفاعی با استفاده از
نقشههای تــوپــوگــرافــی بــا خــطــای  0/42 RMSپیکسل (در حد
کمتر از نیم پیکسل) با استفاده از نقشههای توپوگرافی 1/25000

و تصحیحات اتــمــسـفــری بــر پــایــه روش کــاهــش ارزش عــددی
پیکسلهای تیره با در نظر گرفتن تأثیر محدودههای آبی صورت
گرفت.
بــا تــوجــه بــه تــوانــمــنــدی تفکیک مـطــلــوب کــاربــریهــا ،در رونــد
طبقهبندی تصاویر از روش تحلیل شیگرای تصاویر استفاده شد که
عالوه بر اطالعات طیفی به اطالعات مربوط به بافت ،شکل و محتوا
نیز استناد میگردد .واحدهای اساسی پــردازش در تحلیلهای
شیگرا ،شیهای تصویری (سگمنتها) هستند نه پیکسلها.
طبقهبندی شیگرا فرآیندی است که کالسهای پوشش اراضی را
به اشیای تصویری پیوند میدهد و هر یک از شیهای تصویری با
درجه عضویت معین به کالسهای در نظر گرفته شده اختصاص
مییابند .فرایند طبقهبندی در محیط نرمافزارهای بسیار تخصصی
مانند eCognition :و Definiens Professional Earthنسخه  7به
صورت یک فرایند تکرارپذیر انجام گرفت تا باالترین درجه عضویت
برای هر کدام از شیهای تصویری حاصل آید(رسولی و محمودزاده،
.)50:1389
در روش سگمنتسازی  ،FNEAهمگنی طیفی ( )hcolorیک شی
تصویری از مجموع انحراف معیار برای هر  kباند تصویر( ) σkکه در
وزن باندها ( )wkضرب میشود ،محاسبه میگردد.
فرمول :1
در سگمنتسازی طیفی برای دخالت دادن اشکال بافتی تصاویر
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تصویر ( :)3تغییرات بصری کالنشهر تبریز در سالهای  - 1984-2011ماخذ :نگارندگان براساس پردازش تصاویر ماهوارهای سالهای 2011 ،2000 ،1990 ،1984

از محیط هندسی اشیا ،معیار همگنی شکلی( )hshapeنیز محاسبه
میشود که شامل دو معیار فشردگی و نرمی میباشد.
معیار انحراف فشردگی شکل( )cptاز نسبت طول حاشیه هندسی
اشیا و ریشه دوم تعداد پیکسلها( )nمحاسبه میشود.
فرمول :2
فرمول :2
معیار نرمی_ کوتاهترین طول حاشیه اشیا _ ( )smoothاز نسبت
طول هندسی اشیا ( )lبه طول حاشیه ( )bمحاسبه میشود.
فرمول :3
معیار همگنی شکلی از ترکیب دو فا کتور باال به شکل فرمول زیر
بیان میشود.
فرمول :4
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برای کمک به مرحله بهینهسازی و کاهش دادن یکپارچه همگنی
در فرایند سگمنتسازی  ،در هر ترکیب جدا گانه ،یک شی تصویری
با شی مجاور ترکیب میشود تا افزایش همگنی در حداقل مشخص
شــده ،انجام گیرد .درجــه مناسبت بــرای هر جفت شی مجاور با
تغییر همگنی( )∆hبعد و قبل از ترکیب مجازی ( )mgبا معیار
طیفی( )∆hcolorبیان میشود که در همگنی انحراف معیار وزنی
باندها در اندازه اشیا پیکسل( )nبه دست میآید.
فرمول :5
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تغییر در همگنی شکل که به علت ترکیب مجازی ایجاد میشود،
برای فشردگی به صورت ذیل محاسبه میشود.
فرمول :6

و برای نرمی به صورت زیر محاسبه میشود:
فرمول :7

زمانی که کوچکترین رشد ممکن از آستانه مقیاس سگمنتسازی
مشخص ش ــده بــه وســیــلــه کــاربــر تــجــاوز نــمــایــد ،مــرحــلــه ترکیب
متوقف میشود که با عنوان پارامترهای مقیاس نامگذاری شده
اســت .بایستی دقــت نماییم کــه پارامتر مقیاس ب ــزرگ ،اشیای
تصویری بزرگتری را در سگمنتسازی تولید میکند .در نهایت
ب ــرای ســگــمــنـتســازی چــنــد مقیاسی از فــرمــول زی ــر ب ــرای تابع
سگمنتسازی( )Sfاستفاده میشود:
فرمول :8

در مرحله پایانی با تعریف اطالعات بــرای کالسهای مختلف و
تعریف شرایط طبقهبندی بــرای هر کــدام از کالسها با تفکیک

شیهای نمونههای آموزشی طبقهبندی تصاویر انجام شــده و
ارزیابی صحت نتایج طبقهبندی ،با استفاده از ماتریس خطای
طبقهبندی به اتمام میرسد(.)Benz and Etal, 2004:239
در مطالعه حاضر با بررسی میدانی و برداشت نمونههای تعلیمی
با  ،GPSبا توجه به پرا کنش کاربریها از لحاظ پوشش و كاربری
اراضی در محدوه کالنشهر تبریز ،شش كالس كاربری به این شرح
انتخاب شد :اراضی بایر ،اراضی ساخته شده ،اراضی کشاورزی،
اراضی باغی ،اراضی مرتعیو اراضی آبی(تصویر  4و جدول .)3
جدول ( :)3تنظيم تصوير قبل از اجرای طبقهبندی
تنظيمات

TM 1984,TM1990, ETM+2000,TM2011

ترکیب باندی
مناسب

2-3-4

وزن باندها

1-3-1

پارامتر مقیاس

10

معیار همگنی شکل
و فشردگی

معیارشکل  ،0/2معیار فشردگی0/5

با همپوشانی نقاط تعلیمی و ایجاد تصاویر كاذب رنگی مختلف
سعی شــد در انتخاب نمونههای آمــوزشــی ،پرا كندگی مناطق
برداشت نمونه در تمام تصویر رعایت شود تا توزیع نمونهها نرمال
باشد .بعد از طبقهبندی تصاویر سالهای  2000 ،1990 ،1984و
 2011نقشههای رستری استخراج شده بــرای تولید نقشه نهایی
تغییرات برداری شدند.
توزیع فضایی تغییرات حادث شده در طی سالهای  1984تا 2011
در تصویر  5نمایش داده شده است .در این نقشهها با استفاده از
تابع پیوند( )Unionشش الیه اطالعاتی طبقهبندی شده مربوط
به كاربریهای سالهای  1984-2011بر روی همدیگر همپوشانی
شدهاند(تصویر .)5
با بررسیها و تحلیلهای انجام شده بر روی نقشههای تغییرات
کاربری در  GISجداول مقایسه تغییرات كاربری و پوشش اراضی
براساس تصاویر طبقهبندی شــده سالهای متوالی منطقه به
دست آمد(جدول .)4
تغییرات روی داده در اراضی منطقه اینگونه میباشد که در طی
دوره  1984 - 2011كالس اراضی بایر با مساحت  151962/6هکتار
در سال  1984به  147052هکتار در ســال 2011کاهش پیدا كرده
اســت .اراضــی ساخته شــده که در ســال  1984حــدود 7220/34
هکتار بــوده ،در پایان دوره به  22346/82هکتار افزایش پیدا
کــرده اســت .اراضــی کشاورزی با مساحت  25369/83هکتار در
سال  1984به  22489/02هکتار در ســال 2011کاهش پیدا كرده
است .اراضــی باغی با مساحت  10242/63هکتار در سال 1984
به  6653/43هکتار در سال 2011کاهش پیدا كرده است .اراضی
مرتعی با مساحت  25248/15هکتار در سال  1984به 21583/80
هکتار در سال 2011کاهش پیدا كرده است .اراضی آبی با مساحت
 669/24هکتار در سال  1984به  587/70هکتار در ســال2011
کاهش پیدا كرده است.

تصویر ( :)4کاربری زمین استخراج شده در سالهای  1984تا  - 2011ماخذ :نگارندگان براساس پردازش تصاویر ماهوارهای سالهای 2011 ،2000 ،1990 ،1984
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تصویر ( :)5تغییرات کاربری اراضی کالنشهر تبریز بین سالهای  1984تا - 2011ماخذ  :نگارندگان  ،براساس پردازش تصاویر ماهوارهای سالهای 2011-1984

جدول ( :)4مقايسه تغييرات كاربري و پوشش اراضي براساس تصاوير طبقهبندي شده  1984و 2011
1984 -2011
اراضی مرتعی

اراضی آبی

مجموع کالسها

اراضی بایر
اراضی بایر

127718

0

6738/57

1753/29

10580/76

261/36

147052

اراضــی ساخته
شده

10068/84

7220/34

2026/89

2708/01

273/33

49/41

22346/82

اراض ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــی 5703/30
کشاورزی

0

16116/75

525/87

8/19

134/91

22489/02

اراضی باغی

1026/45

0

324/27

5189/04

106/02

7/65

6653/43

اراضی مرتعی

7151/04

0

87/48

66/15

14279/13

0

21583/80

اراضی آبی

294/93

0

75/87

0/27

0/72

215/91

587/70

مـ ـ ـ ــجـ ـ ـ ــمـ ـ ـ ــوع 151962/6
کالسها

7220/34

25369/83

10242/63

25248/15

669/24

0

تغییرات کالس 24244/56

0

9253/08

5053/59

10969/02

453/33

0

15126/48

-2880/81

-3589/20

-3664/35

-81/54

0

تفریق تصاویر

-4910/58

اراضــی ساخته اراض ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــی اراضی باغی
کشاورزی
شده
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مجموعه های مسکونی

با همپوشانی کــاس اراضــی ساخته شــده طی ســالهــای -2011
 1984بر روی مدل رقومی ارتفاع در تصویر  6روند گسترش فضایی
کالنشهر تبریز به صوت بصری استخراج گردید (تصویر .)6
نمودار راداری مقایسه تغییرات درصــد مساحت نسبت به درصد
تغییرات جمعیت در کالنشهر تبریز بین سالهای  1363تا 1390
نشان میدهد ،تغییرات مساحت شهرهای کالنشهر تبریز خیلی
سریعتر از تغییرات جمعیت شهرهای کالنشهر تبریز میباشد .این

مسئله باعث چند برابر شدن مساحت شهرهای کالنشهر شده ،در
حالی که طی این دوره آماری جمعیت شهرهای مجموعه از چنان
رشدی برخوردار نبوده و مسئله شدت پرا کنش شهری را میتوان در
رشد نامنظم شهرهای مجموعه ،در بستر اراضی باغی اطراف شهرها
مشاهده نمود .این مسئله به خصوص در شهرهای تبریز ،سردرود،
ایلخچی ،خسروشهر و اسکو باعث رشد گسسته شهرها شده و به
قابلیت ا کولوژیکی آنها آسیب شدیدی وارد کرده است (تصویر.)7

نقش الگوهای شکلی و اجتماعی در ساماندهی فضاهای باز

تصویر ( :)6تغییرات سطح کاربری اراضی ساخته شده  -ماخذ  :نگارندگان  ،براساس پردازش تصاویر ماهوارهای
سالهای 1984-2011

تصویر  :7نمودار راداری مقایسه تغییرات درصد مساحت نسبت به درصد تغییرات جمعیت در کالنشهر تبریز بین
سالهای  1363تا 1390برای نمایش شدت پرا کنش شهری
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مجموع درصد تغییرات کاربریها نشان میدهد که در رشد اراضی
ساخته شده ،بیشترین سهم به طور نسبی از کاهش اراضی باغی،
اراضی کشاورزی و ارضی مرتعی ناشی شده است(تصویر .)8
.5روش تركیب خطی وزنی ( )WLC1در فازیسازی دادهها
بــرای شناسایی اراضــی مناسب توسعه با رویکرد زیستمحیطی
در کالنشهر تبریز با استناد به تحقیقات انجام گرفته از متغیرهای
زمین شناسی ،فاصله از گسل ،درصد شیب ،جهات شیب ،بافت
.Weighted Linear Combination

1

خا ک ،عمق خا ک ،روانگرایی خا ک ،شرایط زهکشی خا ک ،ارتفاع،
ب��ارش ،دم��ا ،فاصله از رودخ��انهــ ،کاربری اراض���ی ،فاصله از مرا کز
شهری ،فاصله از مرا کز درمانی ،فاصله از مناطق تجاری ،فاصله
از مناطق صنعتی ،فاصله از مرا کز اداری ،فاصله از مرا کز تفریحی
رفاهی ،فاصله از آثار فرهنگی ،فاصله از مرا کز آموزشی ،فاصله از
راههــای اصلی ،فاصله از خطوط انتقال نیرو و تعداد سلولهای
شهری در پنجره  3×3استفاده شده است (جدول .)5برای تهیه و
آمادهسازی بانک اطالعاتی الیههای یاد شده از نرمافزار ArcGIS10
و مدل  Wlcفازی در محیط نرمافزار  Idrisiاستفاده شد و سپس
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تصویر  :8تغییرات درصد سطوح کاربری اراضی کالنشهر تبریز بین سالهای  1984تا  - 2011ماخذ  :نگارندگان  ،براساس پردازش تصاویر ماهوارهای
سالهای 2011-1984
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متغیر وابسته تغییرات شهری طی سالهای  1984تا  2011به همراه
متغیرهای مستقل یاد شده برای مدلسازی تا سال  2038در قالب
سلولهای خودکار زنجیره مارکوف آمادهسازی شدند.
مدل ارزیابی چند معیاره به منظور بررسی هدف یا اهداف تعریف
شدهای براساس چندین معیار طراحی شده است .ترکیب الیهها
در این مدلها به صورتهای مختلف ( )… ، wlc ، Or،Andبوده
که در تحقیق حاضر از روش ترکیب خطی وزندار فازی  WLCبه
دلیل انعطافپذیری بیشتر نسبت به سایر روشها استفاده گردید.
استانداردسازی الیهها یکی از بخشهای مهم این مدل میباشد.
به عالوه وزن هر یک از فا کتورها نیز از حساسیت باالیی برخوردار
اســت و مجموع وزن فا کتورها در ایــن روش  WLCمیبایستی 1
باشد .برای رسیدن به این هدف از اوزان به دست آمده در روش
 AHP1استفاده شد.
روش تركیب خطی وزنی ،رایج ترین تكنیك در تحلیل ارزیابی چند
معیاری است .این تكنیك ،روش امتیازدهی نیز نامیده میشود.
این روش بر مبنای مفهوم میانگین وزنی استوار است .تحلیلگر
ً
یا تصمیم گیرنده مستقیما بر مبنای اهمیت نسبی هر معیار مورد
بررسی ،وزنهایی به معیارها میدهد .سپس از طریق ضرب كردن
وزن نسبی در مقدار آن خصیصه ،یك مقدار نهایی برای هر گزینه
(مثال» عنصر تصویر در تحلیل فضایی) به دست میآید .پس از آنكه
مقدار نهایی هر گزینه مشخص شد ،گزینهای كه بیشترین مقدار را
داشته باشد ،مناسبترین گزینه برای هدف مورد نظر خواهد بود
(شهابی و همکاران .)44:1388 ،هدف مورد نظر میتواند تعیین
تناسب زمین برای یک کاربرد خاص یا ارزیابی پتانسیل یک رخداد
ویژه باشد .در این روش قاعده تصمیمگیری ،مقدار هر گزینه  Aiرا
به وسیله رابطه  ١محاسبه میكند:
رابطه (:)1
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در رابطهء  Wj 1وزن شاخص  jام Xij ،ام مقداری است که مکان iام
در رابطه با شاخص jام به خود پذیرفته است .به عبارت دیگر این
مقدار میتواند بیانگر درجه مناسب بودن مکان iام در ارتباط با
شاخص jام باشد n.تعداد کل شاخصها بوده و  Aiمقداری است
ً
که در نهایت به مکان iام تعلق میگیرد .همانطور که قبال بیان
شد ،در این روش میبایست مجموع وزنها برابر یک باشد ،که در
صورت عدم وجود چنین شرایطی باید در مرحله آخر Ai،بر مجموع
کل وزنهــا تقسیم گرــدد .در ای�نـ ص�وـرت خــروجــی Aiنیز عددی
بین صفر و یك خواهد .البته از آنجا كه بیشتر یا کمتر بودن مقدار
خروجی میتواند دلیلی برای مناسبتر بودن یا نامناسبتر بودن یك
گزینه باشد ،میتوان از نرمال كردن وزنها صرف نظر كرد .در نهایت
گزینه ای��دهآل ،گزینهای خواهد بود که دارای بیشترین Aiباشد
(پرهیزگار و غفاری گیالنده .)73:1385،روش تركیب خطی وزنی
میتواند با استفاده از سیستم اطالعات جغرافیایی و قابلیتهای
همپوشانی این سیستم اجرا شود .فنون همپوشانی در سیستم
اطالعات جغرافیایی اجازه میدهد كه برای تولید یك الیه نقشهای
ترکیبی (نقشه برونداد) با هم ترکیب و تلفیق شوند(شهابی و نیازی،
. Analytical Hierarchy process

1

.)3:1388
فرایند تحلیل سلسله مراتبی در سال  1971به وسیله ساعتی به
عنوان یک ابــزار تحلیل تصمیم وسیع بــرای مشکالت مدلهای
بیساخت همانند سیاست  ،اقتصاد ،اجتماع و علم مدیریت به
وجود آمد که براساس آن ارزشهــا برای مجموعهای از اهداف به
صورت دو به دو مقایسه میشوند (. )Yu, 2002: 1970در سال 2001
ساعتی و وارگس با به کارگیری هر دو مفهوم عقالنیت و شهود AHP
را برای انتخاب بهترین راهحل ،از بین چندین راهحل به کارگرفتند
(. )Tolga, 2004, 90
ارزیابی کارایی راهحلها در  AHPدارای مراحل زیر میباشد:
الف -ایجاد ماتریس مقایسه دو به دو برای معیارهای تصمیمگیری،
ب -محاسبه ارجحیت معیارها نسبت به یکدیگر و
ج -تحلیل پایداری (.)Hwang, 2004: 672
جــدول  5مقادیر آستانه و نوع تابع فــازی ،بــرای استانداردسازی
نقشههای معیار در منطق فازی را نشان داده است .برای انجام
عملیات تلفیق فــازی و استخراج نقشه مطلوبیت مکانی توسعه
شهری به روش  ،WLCبا توجه به قابلیتهای گسترده نرمافزار
 Idrisiدر مسائل آنالیز تصمیمگیری چند معیاره ،از این نرمافزار
استفاده گردید و نقشههای محدودیت و نقشههای معیار با اعمال
نمودن اوزان متناظر به عنوان وزنهای معیار تلفیق شدند (تصویر
 9و .)10
پس از استخراج نقشهها با اعمال ضریب همبستگی بین الیههای
یاد شــده ،الیههای دارای ضریب همبستگی بــاالی  0/9از روند
تحلیل حــذف شد و بین الیههای باقیمانده در محیط نرمافزار
 Export Choiceارجحیت الیهها نسبت به یکدیگر تعیین و وزن
نهایی هر الیه با ضریب ناپایداری  0/04به دست آمد که با توجه به
کمتر بودن آن از  0/1مدل نهایی به روش ترکیب خطی وزندار اجرا
شد (تصویر  11و.)12
.6سلولهای خودکار زنجیره مارکوف
سلولهای خودکار مدلهایی هستند که در آن سلولهای مجاور
و پیوسته ،از قبیل سلولهایی که ممکن است شامل شبکه چهار
گوش نیز باشند ،حالت یا خصیصههای آنها را از طریق کاربرد تکراری
قوانین ســاده تغییر میدهند .مــدلهــای  CAمیتوانند مبتنی
بر سلولهای باشند که در چندین بعد تعریف میشوند .قواعد
تغییر حالت سلول از یک حالت به حالت دیگر میتوانند به صورت
ترکیباتی از رشد و یا کاهش ،از قبیل تغییر به یک سلول توسعه
یافته و یا بــدون توسعه باشند .این تغییر تابع و منبع ،تغییراتی
ً
است که در سلول مجاور رخ میدهد .همسایگی معموال به صورت
سلولهای مجاور و یا سلولهایی که نزدیک هم میباشند ،تعریف
میشوند .این مدل اولین بار به وسیله یک ریاضیدان انگلیسی به
نام آلن تارینگ پیشنهاد گردید .به عنوان مثال سادهترین حالت
توسعه شهرها رشد پیوسته میباشد .در صورتی که هشت سلول
مجاور یک سلول توسعه یابد ،سلول مورد نظر نیز توسعه مییابد
و به رشد خود ادامه میدهد .در صورتی که همسایگی کوچکتر
باشد و فقط سلولهای شمال ،جنوب ،غــرب و یا شــرق توسعه

جدول ( :)5حد آستانه و نوع تابع فازي برای استاندارد سازي نقشه هاي معيار در منطق فازي
ابعاد توسعه شهری

طبیعی

انسانی(کالبدی،اجتماعی،
اقتصادی)

الیۀ نقشه

نوع تابع فازی

حد آستانه
 dیا b

 Cیا a

نام تابع فازی

زمین شناسی

-

-

Symmetric

Sigmodial

فاصله از گسل

16753

0

افزایشی

Linear

درصد شیب

15

0

کاهشی

Sigmodial

جهات شیب

-

-

Symmetric

Sigmodial

بافت خا ک

-

-

Symmetric

Sigmodial

عمق خا ک

-

-

Symmetric

Sigmodial

روانگرایی خا ک

-

-

Symmetric

Sigmodial

شرایط زهکشی خا ک

-

-

Symmetric

Sigmodial

ارتفاع

2489

1296

کاهشی

Linear

بارش

354

244

افزایشی

Linear

دما

12.42

5.32

افزایشی

Linear

فاصله از رودخانه

900

300

افزایشی

Sigmodial

کاربری اراضی

-

-

Symmetric

Sigmodial

فاصله از مرا کز شهری

16663

0

کاهشی

Sigmodial

فاصله از مرا کز بهداشتی درمانی

200

100

کاهشی

Linear

فاصله از مناطق تجاری

3000

300

کاهشی

Linear

23

فاصله از مناطق صنعتی

1500

200

افزایشی

Linear

پـ ــای ـ ـیـ ــز 1392

فاصله از مرا کز اداری

3000

100

کاهشی

Sigmodial

فاصله از مرا کز تفریحی رفاهی

3200

900

کاهشی

Sigmodial

فاصله از آثار فرهنگی

700

0

کاهشی

Sigmodial

فاصله از مرا کز آموزشی

1200

700

کاهشی

Sigmodial

فاصله از راههای اصلی

700

150

کاهشی

Jshaped

فاصله از خطوط انتقال نیرو

3000

90

افزایشی

Sigmodial

تعداد سلولهای شهری در پنجره
3×3

-

-

Symmetric

Sigmodial

یک زمــان معین تنها میتواند یکی از این حــاالت را داشته و به
طور پیاپی از یک حالت به حالت دیگر جابجا شود .احتمال این
جابجایی به حالت کنونی بستگی داشته و به حالتهای قبلی
بستگی ندارد؛ این یک فرض مشخص مشخصهای از فرایندهای
مارکوف اســت .احتمال جابجایی از حالت  iبه حالت  jاحتمال
انتقال  Pijنامیده میشود و برای هر ترتیبی از سری حاالت داده
میشود .این احتمالها میتواند به شکل ماتریس انتقال  pنشان
داده شود.

]

[P-

ف ــص ــل ــن ــام ــه
علمی-پژوهشی

رویکرد زیستمحیطی در مدلسازی تغییرات کاربری اراضی محدوده کالنشهر تبریز
با استفاده از تصاویر ماهوارهای چند زمانهای ،ارزیابی چند معیاری و سلولهای
خودکار زنجیره مارکوف ()1363-1417

یابند ،این توسعه محدودتر میشود .مدلهای  CAمیتوانند در
بسیاری از نرمافزارها اجرا شوند (فردوسی.)62 :1384 ،
ً
مدلسازی زنجیره مارکوف اساسا یک تکنیک شبیهسازی از تغییر
کاربری زمین برای ایجاد ابزاری برای تجسم و پیشبینی احتمالهای
تغییر کاربری زمین(احتمالهای انتقال) در بین طبقات کاربری
زمین با سیستم اطالعات جغرافیایی( )GISترکیب شده است.
تحلیل زنجیره مارکوف به روشهای تحلیلی فرایندهای احتمالی
تعلق دارد .فرایند مارکوف یک فرایند احتمالی با مشخصات خاص
است که آن را از دیگر فرایندهای احتمالی تمیز میدهد .برای یک
سیستم بهره ،مجموعهای از حاالت گسسته(یا کالسها)  S1و S2
و  ...و ( Snانواع مختلف کاربری زمین) وجود دارد .این فرایند در
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تصویر( :)9مدل مفهومی تعیین اراضی مناسب توسعه و پیشبینی تغییرات

تصویر ( :)11وزن نهایی و ضریب ناپایداری در محیط نرمافزار Export Choice
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رویکرد زیستمحیطی در مدلسازی تغییرات کاربری اراضی محدوده کالنشهر تبریز
با استفاده از تصاویر ماهوارهای چند زمانهای ،ارزیابی چند معیاری و سلولهای
خودکار زنجیره مارکوف ()1363-1417

تصویر ( :)10مجموعه الیههای اطالعاتی استاندارد شده

تصویر (:)12نقشه نهایی درجهبندی مطلوبیت اراضی مناسب برای توسعه در کالنشهر تبریز براساس مدل )MCE(WLC Fuzzy
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از آنجا که عناصر ماتریس غیرمنفی هستند و جمع عناصر در هر
ردیف برابر  1است ،هر عنصر از ماتریس یک بردار احتمال نامیده
میشود و ماتریس  pیک ماتریس احتمال است .این ایده به راحتی
به ناحیهای که به تعدادی سلول تقسیم شده و هر سلول میتواند
توسط یک نوع معین از کاربری زمین در زمان معین اشغال شده،
منتقل شــود .سپس احتمالهای انتقال بــر مبنای دادهه ــای
مشاده شده در دوره زمانی محاسبه میشود؛ به این طریق که
یک سلول از یک نوع کاربری زمین به کاربری زمین دیگری در
ُ
ُ
دوره زمانی آینده تغییر کند(یا حرکت کند) را نشان میدهد.این
احتمال تنها به حالتی که سلول در زمان داده شده در آن است،
بستگی دارد ،یعنی به حالت کنونی نوع کاربری زمین و به انواع
کاربری زمینی که در گذشته اشغال کرده بودند ،بستگی ندارد .به
طور آشکار ،توجیهپذیری و قابل قبول بودن به فاصله زمانی مورد
بررسی بستگی دارد .با فرض ماتریس  pاحتمالهای انتقال ،کاربرد
آن در پیشبینی تغییرات کاربری زمین در آینده به صورت زیر است.
به یک بردار  ltکه بتوانند توزیع کاربری زمین انواع مختلف در آغاز
دوره زمانی را به تصویر بکشد ،نیاز است .بردار  ،ltتوزیع انواع کاربری
زمین در انتهای دوره پیشبینی را نشان میدهد که توسط فرمول
زیر تعیین میشود:
lt=l×P
توزیع انواع کاربری زمین بعد از  kدوره زمانی(از یک مدت معین) با
به توان رساندن ماتریس  pپیدا میشود:
k
=l×P
(رفیعیان.)347 :1389 ،
با توجه به دوره زمانی قابل تصاویر ماهوارهای مورد استفاده (27
سال) با استفاده از مدل زنجیره مارکوف برای  27سال آتی (یعنی
سال  )2038ماتریسهای مساحت و احتمال با استفاده ار تصاویر
طبقهبندی شده سال  1984و  2011محاسبه شد(جدول  6و  )7و به

عنوان ورودی در مدل سلولهای خودکار زنجیره مارکوف به همراه
متغیر وابسته تغییرات شهری حاصل از تفریق کالس اراضی ساخته
شده در سالهای  1984 -2011و شش کالس مطلوبیت کاربریها
با رویکرد حفظ شرایط ا کولوژیکی سه دهه رشد آتی کالنشهر تبریز
اجرا شد که نتایج در تصویر  13و جداول  8و  9آمده است .با نگاهی
به ماتریس تغییرات طی سالهای  2011تا  2038در صورت استفاده
از مناطق مشخص شده برای توسعه مستخرج از این مدل حداقل
آسیبها متوجه کالس کاربری کشاورزی و باغی خواهد بود .الزم به
یادآوری است ،جمعیت سال  1417شهرها براساس جمعیت سال
 1390و به روش ترکیبی در محیط نرمافزار  Spectrumمحاسبه شده
است.
.7نتیجهگیری
در این مقاله ابتدا با استفاده از تصاویر ماهوارهای لندست سنجنده
 TMو  +ETMدر طی دوره  27ساله از سال  1363تا  1390در کالنشهر
تبریز تغییرات کاربری اراضی با روش شیگرا و ماتریس CrossTab
ارزیابی شد .نتایج حا کی از آن است که منطقه مورد مطالعه در
سال  1363در حدود  7220/34هکتار کاربری اراضی ساخته شده
داشته است که این مقدار در سال  1390به حــدود 22346/82
هکتار افزایش یافته است .با توجه به اینکه جمعیت کالنشهر تبریز
(تبریز ،شهرهای اقماری) در سال  1363نزدیک به 957هــزارو310
نفر بوده و در سال  1390به یک میلیونو 336هزار نفر رسیده است،
ترا کم در شهر تبریز به عنوان شهر مرکزی در طی همین ســال ،از
 151نفر در هکتار به  96نفر کاهش یافته است .کاهش ترا کم یکی
از عواملی است که منجر به پدیده گستردگی شهری و به تبع آن
تغییرات کاربریها شده که این مسئله را در کاهش اراضی باغی
و کشاورزی به میزان  6470/01هکتار در نتیجه گسترش افقی بوده
است .ا کثر شهرهای ایــران ،در مراحل اولیه شکلگیری با هدف

جدول (  :)6ماتریس مورد انتظار در انتقال مساحت بین کاربریها
اراضی آبی

اراضی مرتعی

اراضی باغی

اراضی کشاورزی

اراضی ساخته
شده

ارضی بایر

سلول ها

5677

137645

19757

109778

193807

1167247

ارضی بایر

7449

7449

7449

7449

211053

7449

اراضی ساخته
شده

943

1087

4028

134929

25180

83711

اراضی کشاورزی

2

551

31834

4380

22556

14604

اراضی باغی

8

115286

1204

93

3103

120126

اراضی مرتعی

1791

0

80

1410

517

2732

اراضی آبی

جدول ( :)7ماتریس احتمال تغییرات بین کاربریها
اراضی آبی

اراضی مرتعی

اراضی باغی

اراضی کشاورزی

اراضی ساخته
شده

ارضی بایر

سلول ها

0/0035

0/0842

0/0121

0/0672

0/1186

0/7144

ارضی بایر

0/03

0/03

0/03

0/03

0/85

0/03

اراضی ساخته
شده

0/0038

0/0043

0/0161

0/54

0/1008

0/335

اراضی کشاورزی

0

0/0075

0/4306

0/0592

0/3051

0/1975

اراضی باغی

0

15286/1

204/1

3/9

103/3

20126/1

اراضی مرتعی

0/2742

0

0/0122

0/216

0/0791

0/4184

اراضی آبی
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تصویر ( :)13نقشه پیشبینی تغییرات کاربری اراضی با توجه به مدل سلولهای خودکار زنجیره مارکوف در کالنشهر تبریز

جدول ( :)8تغییرات سطح کاربری اراضی ساخته شده و جمعیت کالنشهر تبریز
)1363(1984

سال

مساحت

)1369(1990
جمعیت

)1379(2000

مساحت

جمعیت

مساحت

)1417(2038

)1390(2011

شهر

جمعیت

جمعیت

مساحت

جمعیت

مساحت

تبریز

1494998 11023/97 1273850 6851/07 1065484 5931/99 896781

15589

1905240

28569/98

باسمنج

7277

32/31

8066

43/02

9549

111/09

11190

212/26

14081

1273/46

سردرود

13272

63/09

14892

86/58

19883

143/25

26856

243/67

34843

672/63

خسروشهر

9285

125/82

10672

126/63

12472

235/77

12447

426/11

15478

1102/49

صوفيان

6261

123/93

7433

123/93

8474

145/23

9126

162/95

12255

368/19

خواجه

3679

9/54

4070

9/54

3969

10/53

3801

36/99

3842

216/88

ايلخچى

7537

80/01

9096

80/19

11803

166/73

15231

236/77

16917

972/80

اسكو

13218

88/11

14273

88/11

15135

216/63

12332

428/82

14998

856/53

سهند

0

0

0

0

0

0

24704

579/75

36803

2228/05

ماخذ  :نگارندگان  ،براساس پردازش تصاویر ماهوارهای سالهای  1984-2011و سرشماری مرکز آمارایران
جدول  :9مقايسه تغييرات كاربري و پوشش اراضي براساس تصاوير طبقهبندي شده
2011 -2038

اراضی بایر
اراضی بایر
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118605/42

اراضــی ساخته 16893/27
شده
اراضی کشاورزی 4440/24

اراضــی ساخته اراضی کشاورزی اراضی باغی
شده
851/85
1294/65
384/84
21143/97

1814/94

1891/89

اراضی مرتعی

اراضی آبی

مجموع کالسها

7132/68

158/22

128486/52

385/56

37/62

42168/87

رویکرد زیستمحیطی در مدلسازی تغییرات کاربری اراضی محدوده کالنشهر تبریز
با استفاده از تصاویر ماهوارهای چند زمانهای ،ارزیابی چند معیاری و سلولهای
خودکار زنجیره مارکوف ()1363-1417

351/45

19089/99

127/35

33/75

120/15

24164/73

اراضی باغی

1437/30

400/77

143/37

3742/92

47/88

5/58

5778/09

اراضی مرتعی

4972/41

6/66

18/99

28/98

13971/51

0/63

19000/71

اراضی آبی

579/06

49/68

116/28

5/76

0/45

265/05

1016/28

22346/82

22489/02

6653/43

21583/80

587/70

0

تغییرات کالس

28441/71

1202/82

3399/03

2910/51

7612/29

322/65

0

تفریق تصاویر

-18560/61

19822/05

1675/71

-875/34

-2583/09

-428/58

0

مجموعکالسها 147047/13

استفاده از خا کهای مرغوب به منظور زراعــت ،در میان اراضی
زراعی استقرار یافتهاند و به مرور زمان همراه با گسترش روستاها
و تبدیل آنها به شهر و سپس توسعه شهرها ،اراضــی مرغوب زیر
پیکر شهرها مدفون شده و بالطبع بخش وسیعی از بهترین و با
ارزشترین اراضی بالفصل شهرها به زیر ساختوساز رفته است.
بــرای جلوگیری از این مسئله با استفاده از تکنیک تحلیل چند
معیاره ترکیب خطی وزندار نقشه مطلوبیت مکانی توسعه شهری
با استفاده از بیستوچهار عامل شناسایی و تعیین گردید و سپس
با استفاده از مدل سلولهای خودکار زنجیره مارکوف برای  27سال
آتی ،روند توسعه فیزیکی کالنشهر تبریز استخراج شد .با نگاهی به
ماتریس تغییرات و نقشه پیشبینی سال  2038مشخص میشود،
در صورت استفاده از نتایج این تحقیق کمترین آسیبها متوجه
کاربری باغات و کشاورزی در دهههای آتی خواهد بود .بنابراین

راهكار افزایش فشردگی كالبدی و استفاده از شیوههای مربوط
به آن به منظور هدایت توسعه کالنشهر تبریز به سمت پایداری
بیشتر ،باید در دستور كار برنامهریزان و متولیان امور شهری قرار
گیرد .درواق ــع بیتوجهی به ضوابط و مقررات گسترش كالبدی
_ فضایی شهر در سالهای اخیر ،به خصوص  30سال گذشته،
مایه نابودی اراضــی كشاورزی یا تبدیل عامدانه آنها به كاربری
بایر شهری و سپس به كاربریهای ساخته شده ،گردیده است.
با مشخص شــدن نــوع الگوی توسعه كالنشهر تبریز و تأثیر آن بر
زمینهای كشاورزی ،پیشنهاد میشود به منظور كاهش پرا كنش
افقی ای��ن شهر و در نتیجه كاهش مشكالت ناشی از آن نظارت
بیشتر بر محدودههای شهری ،استفاده از شیوههای انبوهسازی
و بلندمرتبهسازی (شهر فشرده) ،استفاده از زمینهای بایر و خالی
موجود در داخل شهر(توسعه میانافزا) ،هدایت سمت توسعه شهر

در جهاتی غیر از زمینهای كشاورزی در اولویت دستاندرکاران
مدیریت کالنشهر تبریز باشد.

;) (Anderson, W.P; Kanaroglou, P.S; Miller, E.J1996
urban form, energy and the environment: a review of
issues, evidence and policy; Urban Studies; 33(1), 7-35.
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