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مقدمه
رشد و توسعه شهري وپيامدهاي مکاني فضايي عمده آن از يک سوگسترش فضايي شهرها و از سوي ديگر
بسترسازي پديدههاي همچون خورندگي والحاق وتغيير کاربري اراضي مستعد کشاورزي پيرامون را باعث ميشود.
شناخت و آگاهي سازمانهاي اجرايي مختلف به ويژه مديران شهري و متوليان آمايش و يا مديران کشاورزي و منابع
طبيعي از نحوه ايجاد تغيير و تحول در کالبد شهر و روستا و کاربري اراضي پيرامون آن و همچنين تحوالت جمعيتي
اين مراکز انساني ميتواند به هدايت آگاهانه و ساماندهي مطلوب رشد شهر در آينده و در جهت اسکان مناسب
جمعيت آتي و حفظ منابع با ارزش طبيعي و اراضي کشاورزي و پايداري شهري و سکونتگاههاي روستايي پيرامون
منجر شود.
در بازشناسي به ادبيات و پيشينه پژوهش ،قديميترين و بيشترين مقاالت و ادبيات موجود درباره شهر و برنامه ريزي
شهري مربوط به کالبد و سيستم کالبدي شهر است .مطالعات علمي ،مباني و الگوهاي رشد شهري از دهههاي اول
قرن نوزدهم شروع شد ،که منجر به ارائه نظريههاي متعددي در اين زمينه گرديد .اولين نظريهها عمدتاً ساختار
فضايي ـ اجتماعي را مورد توجه قرار داده و توضيحي از الگوهاي رشد شهري و ساخت داخلي شهر به طور
همزمان ارائه کردند .دستهاي از اين تئوريها در فشار براي رشد از مرکز تأکيد داشتند که از آن جمله ميتوان به
تئوري ساخت دواير متحدالمرکز ارنست برگس و همر هويت ( )٠٣٩٣اشاره کرد( .مؤمني .)٣1 :٠٩٣٣ ،در اين
تئوري «ارنست برگس» الگوي دواير متحد المرکز را در روند توسعه کالبدي _فضايي شهر مطرح کرد .وي معتقد
است در ابتداي پيدايش شهر ،همه فعاليتهاي تجاري و صنعتي ،همچنين منطقه واحدهاي مسکوني در داخل دايره
اول به وجود ميآيد .با گذشت زمان و توسعه تدريجي شهر ،دايره اولي را دايره ديگري احاطه ميکند زيرا مردم با
افزايش فعاليتهاي بازرگاني ،عمده فروشي ،خرده فروشي و مراکز حمل و نقل ،همچنين ايجاد هتلها سينماها و مراکز
تفريحي ،که ناگزير به منطقه ديگري که در داخل قرار دارد نقل مکان ميکنند (شکوئي )٩١٣ :٠٩٣1 ،و اين امر ادامه
داشته وسبب رشد شهر در دواير بعدي و در نهايت منجر به تقسيمبندي شهر ميگردد .پس از برگس «همر هويت»
استقرار مساکن انساني به تبع شرايط اقتصادي گروههاي اجتماعي در جهت و سمت معيني از شهر شکل ميگيرد،
آنجا که عوارض نابهنجار جغرافيايي وجود ندارد و فضاهاي باز و شرايط زيست محيطي مناسب و افقهاي آرام
بخش طبيعي را با چشم اندازهاي زيبا بتوان در اختيار طبقه مرفه جامعه گذاشت (فريد .)٠1٩ :٠٩11،تاشين و پارکر
( )٠٣٣٩در مطالعهاي تحت عنوان ساماندهي اراضي جهت توسعه شهري با استفاده از سيستم اطالعات جغرافيايي و
در جهت توزيع کارامد زمين و حل مشکالت ساماندهي اراضي شهري و مدل ساماندهي اراضي را بر مبناي GIS

براي مديريت بهتر در فرايندهاي تغيير کاربري اراضي روستايي (کشاورزي) به شهري (مسکوني) تهيه کردهاند و در
نتيجه آن مديران شهري قادر خواهند بود گسترش فيزيکي شهر را تجديد سامان دهند.
ديان دروگ ( )٠٣٣٩در پژوهشي تحت عنوان توسعه سريع پايدار شهري به اين نتيجه دست يافت که علت توسعه
سريع و پايدار شهر خاالپاي مکزيک ناشي از شبکههاي باز حمل و نقل در ساختار شهري و توازن بين محيط با
کيفيت شهري و توسعه اقتصادي پويا بوده است .همچنين يک رويکرد برنامه ريزانه را براي پيوستگي نواحي طبيعي
و ديگر فضاهاي باز را در زيربناي شهري پيشنهاد ميکند .احمد و الين ( )١١١١در مطالعهاي تحت عنوان کاربرد
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 GISدر مديريت و برنامه ريزي اراضي شهر مونتسرات به اين نتيجه دست يافتند که پروژه  GISآنها در برنامه
ريزي فيزيکي و توسعه زير ساختها مفيد و مبناي استواري براي تأسيس مرکز مطالعات ملي ،به منظور تقويت
تالش دولت در بازسازي اقتصادي -اجتماعي شهر مونتسرات بوده است .گي بورژل مسأله دگرگوني شهرها را مورد
بررسي قرار داده و بحران شهري ،مشکالت حومهها ،تورم در مراکز شهري وجود جامعهاي با ويژگيهاي متفاوت قبل
از آنکه در خود شهر نمود داشته باشد ،ايشان آن را در انديشهها و نگرش انسانها جاي داده است (سيد
ميرزايي.)٠٩1٩،
لوپس و همکارانش ( )١١١٠با استفاده از ماتريس مارکوف و آناليزرگرسيوني به ارتباط بين رشد شهر و تغيير
کاربريها و جمعيت پرداختهاند .نتايج پژوهش آنها نشان داد که بيشترين تغييرات در اراضي کشاورزي به وقوع
پيوسته و اين تغييرات را ناشي از رشد جمعيت شهر بوده است .اما مطالعاتي که در سطح دانشگاهي درباره موضوع
توسعه فيزيکي شهر و همچنين تأثير آن بر اراضي پيرامون در داخل کشور انجام شده قابل توجه بوده از جمله
ميتوان به پژوهشهاي زير اشاره شود .اصوالً سابقهي پژوهشهاي انجام شده در زمينه گسترش فيزيکي شهرها در
ايران ،به طور آشکار به دورهي حکومت پهلوي در فاصلهي سالهاي  ٠٩١1-٠٩٩٣ه.ش ( ٠٣١٩ - ٠٣٣٣م) ميرسد.
در اين دوره دولت براي اولين بار در تاريخ شهر نشيني و شهر گرايي بر آن ميشود تا متأثر از افکار برون مرزي
(غرب) چهره و سازمان شهر را دگرگون کند .به اين ترتيب طرح گسترش فيزيکي ابتدا از تهران شروع ميشود و به
ساير شهرها نيز سرايت ميکند .عزيز پور ( )٠٩٣٩توسعه فيزيکي شهر تبريز را در ارتباط با مشخصات زمين شناسي،
توپوگرافيکي خاک ،آب شناسي و اقليم شناسي منطقه مورد ارزيابي قرار داده و به اين نتيجه دست يافته است که
شهر تبريز مستعد انواع خطرات طبيعي نظير زلزله ،نشست زمين و آلودگي هوا و  ...است و به علت محدوديت آب
و زمين توسعه شهر با محدوديت جدي مواجه است .رسولي و همکاران ( )٠٩1٩در پژوهش خود با عنوان کاربرد
تصاوير ماهوارهاي با هدف تشخيص تغييرات کاربري اراضي و ارزيابي تاثيرات محيط زيستي ضمن استفاده از
تصاوير سنجنده هاي  TMو ETM+و با اعمال روش طبقه بندي نظارت شده الگوريتم حداکثر احتمال همانندي به
اين نتيجه رسيدهاند که بيشترين افزايش کاربريها مربوط به کاربريهاي مسکوني و صنعتي بوده و در مقابل بيشترين
کاهش مربوط به مراتع باغات و اراضي ديم بوده است .پورمحمدي و همکاران ( )٠٩1٣به ارزيابي گسترش فضايي-
کالبدي شهر زنجان با تاکيد بر تغيير کاربري زمين طي دوره  ٠٩٩٩تا  ٠٩11با استفاده از دو مدل رگرسيون خطي و
مدل کراس تب به عنوان دو مدل مکمل پرداخته و همبستگي و شدت وسعت و مکانيزم تبديل و تغيير کاربري
اراضي شهري زنجان را به عنوان برآيند و تجسم گسترش فضايي کالبدي بيان کردهاند.
دادهها و روش کار
منطقه مورد مطالعه در اين تحقيق شهر سقز و اراضي پيرامون شهر واقع در محدوده قانوني و حريم طرح جامع به
مساحت  ٣١1١/٣هکتار از سال  ٠٩٩1تا  ٠٩٣١است .شهرستان سقز در شمال استان کردستان واقع گرديده است ،که
در طول جغرافيايي  11درجه و  ٠1دقيقه و  ٩١ثانيه و عرض جغرافيايي  ٩1درجه و  ٠1دقيقه و  ١٩ثانيه قرار دارد.
در اين پژوهش به منظور دستيابي به روند انجام تحقيق الگوي فرايندي پژوهش تهيه و درشکل يک ،چگونگي
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مراحل پژوهش آورده شده است .در اين پژوهش از تصاوير ماهوارهاي مربوط به سنجنده 1TM٠و  ٩و ETM١+7

ماهوارة لندست مربوط به گذر  ٠11و رديف  ٩٩استفاده ميشود .تصاويرتهيه شده مربوط به فصل بهار و تابستان از
سالهاي  )٠٣٣٣( ٠٩٩1تا  )١١٠٩(٠٩٣١است .قدرت تفکيک راديومتريک تصاوير در باندهاي حرارتي و انعکاسي 1
بيت ميباشد (جدول .)٠
جدول ( :)1مشخصات تصاویر ماهواره لندست
ماهواره
LANDSAT 7
LANDSAT 7
LANDSAT 7
LANDSAT 5
LANDSAT 4

سنجنده

تاريخ

اخذ

تصوير

رديف

تعداد باند

9
35
06-06-2013
ETM+
8
35
05-06-2009
ETM+
8
35
31-08-2000
ETM+
7
35
30-06-1989
TM
4
60
30-6-1977
MSS
MAP_PROJECTION:UTM3
REFERENCE_DATUM:WGS84 ZON:38
منبع :يافتههاي پژوهش

شکل ( )1الگوی فرایندی پژوهش
منبع :يافتههاي پژوهش

به منظور بازنگري اطالعات از نقشههاي توپوگرافي استان کردستان با مقياس (٠:٩١١١١تهيه شده توسط سازمان
جغرافيايي نيروهاي مسلح در سال  )٠٩1١نيز استفاده شده است .البته در راستاي افزايش دقت نقشههاي توپوگرافي،
1- Thematic Mapper
2- Enhanced Thematic Mapper
3-Universal Transvers Mercator
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ازداده ٠هاي ( SRTMکه اين دادههاي توپوگرافي زمين ،توسط ناسا جهت تهيه مدل رقومي ارتفاعي تهيه ميشود) نيز
مورد استفاده قرار گرفت .از سوي ديگر در اين تحقيق عالوه بر مطالعات ميداني و بررسي کاربريهاي وضع موجود
محل از نقشههاي طرح تفصيلي و جامع شهر سقز (مهندسين مشاور تدبير شهر از سال  ٠٩1١تا  )٠٩٣١نيز بهره
گيري شده است .به منظور پردازش اوليه تصاوير جهت بارزسازي تغييرات ،ابتدا دادههاي ماهوارهاي پيش پردازش
شده و با انجام اين عمليات دادههاي ماهوارهاي بهبود يافته و از وضوح بهتري براي انجام مراحل پردازش برخوردار
ميشوند .روشهاي مختلفي براي پيش پردازش وجود دارد ،که ميتوان به تعدادي از آنها مانند فيلترگذاري(١تصوير
 ،)٠شاخص پوشش گياهي نرمال شده (()NDVIتصوير ( )١بارزسازي ٩تصوير (تصوير  ،)٩تحليل مؤلفههاي اصلي
(( )PCAتصوير  )1و تهيه تصاوير ترکيبي 1اشاره کرد (شفيعي.)٣ :٠٩11 ،

تصویر ( )1اعمال فیلتر بر روی تصاویر
منبع :نگارندگان

تمام تصاوير  TM،MSSو  ETM+مربوط به سالهاي مختلف به سيستم مختصات  UTMتبديل شدند .تصحيح
هندسي باندهاي حرارتي با وارد کردن آن در مجموعه دادههاي انعکاسي ،و به همراه آن انجام گرفت .با بررسي
تصاوير و انطباق آن با عکسهاي هوايي و با توجه به بررسيهاي ميداني يکي از تصاوير که بيشترين تطابق را با وضع
موجود نشان داد ،به عنوان تصوير پايه براي تصحيح ساير تصاوير انتخاب گرديد .در تمام مراحل فوق از روش
بازنويسي نزديکترين همسايه ( )Nearest Neighborاستفاده شد تا عوارض دست نخورده باقي بماند و جابجائي در
موقعيت پيکسلها ايجاد نشود.
1- Shuttle Radar Topographic Mission
2-Filtering
1-Image Inhancment
3-Color Composite
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تصویر شماره  :2اعمال شاخص  NDVIمنبع :نگارندگان

در مواردي که در تصاوير مناطق با پوشش گياهي وجود داشته باشد از شاخصهاي پوشش گياهي استفاده ميشود .به
عنوان شاخصي از وضعيت پوشش گياهي جهت استفاده در ميان شاخصهاي گياهي موجود شاخص گياهي نرمال
شده يا  NDVIانتخاب شد .اين شاخص از شاخصهاي گياهي براساس شيب بوده و با استفاده از محدوده انعکاس
و محدوده جذب پوشش گياهي و نرمالسازي اعداد به محدوده  -٠تا  ٠به صورت زير محاسبه ميشود (Sobrino

):et.al,2004: 436

NIR  RED  TM 4  TM 3
رابطه شماره (NIR  RED TM 4  TM 3 )٠

NDVI 

تصویر ( )3بارزسازی به روش موازنه هیستوگرام منبع :نگارندگان
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که به جاي  NIRباند  1و به جاي  REDباند  ٩جايگذاري شد .اين شاخص در استخراج خصوصيات سطح در
مواقعي که چتر گياهي چندان متراکم نيست ،ميتواند مؤثر باشد ( ٠٣٣٩Van de Griendو  .)١١١1Liangدر اين
تحقيق مقادير  NDVIدر تصاوير سالهاي مختلف استخراج گرديد( .تصوير ( )1اما به دليل تفاوت در قدرت تفکيک
مکاني و سطر و ستون تصاوير باندهاي حرارتي و باندهاي انعکاسي قبل از انجام مراحل تصحيح هندسي باندهاي
به ابعاد هم اندازه تبديل گشته و پس از تغيير فرمت در مجموعه دادهها تصحيحات الزم به شرح زير انجام شد .به
نحوه تغيير و تبديل يک تصوير سنجش از دور به صورتي که داراي مقياس و سيستم تصوير شود تصحيحات
هندسي گفته ميشود .روشي مشابه تصحيحات هندسي که عمل آن تطبيق و يکسان سازي مختصات تصوير به نقشه
و يا تصوير ديگري را به عهده دارد انطباق گفته ميشود (ام ميدز .)٠٣٠ :٠٩٣٣ ،براي اينکه بتوان دادههاي ماهوارهاي
چند زمانه را پردازش و تفسير کرد ،ابتدا الزم است که تصاوير چند طيفي ٠چند زمانه ١به يک سيستم مختصات
واحد تبديل شوند .براي آشکارسازي و بازيابي تغييرات٩هم مختصات کردن چند زمانه از اهميتي اساسي برخوردار
است .زيرا که دقت عمل در هم مختصات کردن تصاوير ميتواند بر نتايج حاصله تأثير مستقيم داشته باشد
(.)Twonshed et al,1994: 1055

تصویر شماره  :4تحلیل مؤلفههای بر روی تصاویر PCA
منبع :نگارندگان

جهت انتخاب نقاط کنترل به منظور تصحيح تصاوير و شناسايي بهتر آنها ،ابتدا عمليات بهبود کنتراست
تصاوير1انجام ميشود .در اين مورد سعي ميشود نقاطي به عنوان نقاط کنترل انتخاب شوند که در تصاوير واضح و
مشخص باشند و از جهت شناسايي و قابليت ديد مشکل نداشته باشند .مثال تقاطع جادهها ،شبکههاي آب ،مرزهاي
1- Multispectral
2- Multi Temporal
3-Chenge detection
4- Contrast Enhancement
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مشخص ،شبکه و مرزهاي اراضي زراعي و يا ساير پديدههايي که به نوعي در تصاوير به صورت واضح و دقيق
مشخص ميباشند.
در اين پژوهش ابتدا تصوير اول را با نقشه موجود انطباق داده و سپسس اين تصاوير با استفاده از اين تصوير و با
استفاده از پانزده نقطه کنترل براي هرتصويرتصحيح شدند .پس از انجام اصالحات هندسي جهت بررسي ميزان دقت
خطاي  ،RMSکه بعنوان يک فاصله در سيستم مختصات مبدأ بيان ميشود ،جهت برآورد ميزان خطا استفاده گرديد.
ميزان خطاي  RMSبه مقدار  ١11٩٠پيکسل يا  11٣1٩متر به دست آمد که اين مقدار براي تصاوير لندست تا نيم
پيکسل قابل قبول ميباشد .جدول ()١
جدول شماره ( )2میزان خطا در تصحیح هندسی تصاویر به روش تصویر به تصویر
point
GCP error

x residual
0.3584

y residual
0.2738

RMS error
0.451

منبع :يافتههاي پژوهش

شرح و تفسیر نتایج
براي سازمان دهي نتايج و تفسير يافتههاي پژوهش ابتدا طبقه بندي تصاوير و کشف تغييرات ،انتخاب نمونههاي
تعليمي و برآورد خطاي طبقه بندي مورد بررسي و سپس به تحليل نتايج پرداخته ميشود.
طبقه بندی تصاویر و کشف تغییرات :کشف تغييرات شامل کاربرد مجموعه دادههاي چند زمانه به منظور تشخيص
بين مناطقي که پوشش زميني آنها در زمانهاي مختلف تصوير برداري تغيير يافته ،ميباشد .تغييرات به وجود آمده
ميتواند ناشي از پديدههاي کوتاه مدت مثل پوشش برف يا سيالب تا پديدههاي بلند مدت نظير توسعه مناطق
شهري و يا پيشروي کوير باشد (ليليساند و کيفر .)٠٩٣ :٠٩1١،جهت طبقه بندي تصاوير بعد از انجام تصحيحات
الزم و بارزسازي تصوير ،با توجه به اينکه از روش طبقه بندي نظارت شده استفاده ميشود الزم است ابتدا از منابع
مختلف نمونههاي تعليمي از کاربري موجود انتخاب و در فرايند طبقه بندي مورد استفاده قرار گيرد که در زير به
بررسي آنها ميپردازيم.
انتخاب نمونههای تعلیمی :يکي از مهمترين مراحل طبقه بندي به روش نظارت شده انتخاب و تعيين پيکسلهاي
شاهد يا نمونه ميباشد ،در واقع انتخاب نمونههاي تعليمي در وضعيت طبقه بندي نقش زيادي دارد (ليليساند و
کيفر .)٠٠٣ :٠٩1١،جهت انتخاب اين مناطق بازديدهاي صحرايي ،استفاده از عکسهاي هوايي و نقشههاي موجود
معمول بوده و همچنين از تصاوير چاپ شده به صورت رنگي کاذب و حتي آناليز بصري تصاوير با رنگ کاذب از
روي صفحه کامپوتر ميتوان استفاده نمود ( .)Richards,1999:58از جمله نکات ضروري که در هنگام انتخاب
مناطق آموزشي ميبايست به آن توجه نمود ،نحوه پراکندگي و تعداد نمونههاست ،در واقع موقعيت پراکندگي
نمونههاي تعليمي در سرتاسر تصوير شانس اينکه اين مناطق نمايانگر کل تغييرات طيفي پديدههاي زميني باشند را
افزايش خواهد داد (ليليساند و کيفر .)٠٠٣ :٠٩1١،نمونههاي تعليمي و نقاط انتخاب شده جهت طبقه بندي و سپس
برآورد دقت طبقه بندي با توجه به مطالعات ميداني و برداشت نقاط توسط  ٠١١( GPSنقطه) و مشاهدات بصري بر
روي عکسهاي هوايي سالهاي  ٠٩11و  ٠٩٣٩و  ٠٩1٣و همچنين با استفاده از تصوير به روز شده گوگل متعلق به
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سال  ١١٠٩انجام گرديد .جهت طبقه بندي تصاوير در روش تلفيقي ،طبقهبندي قطعات در چند مرحله و با استفاده از
فنون نزديکترين همسايه و و روش حداکثر احتمال ( )maximum likelihoodصورت گرفت .تصوير ()٩
جدول شماره ( )3برآورد صحت طبقه بندی تصویر سال 2113
کالسها

کاپاي شرطي

دقت توليد کننده

صحت کاربر

مراتع و اراضي باير

١/٣٠٣٠

١/٣١

١/٣٩1٣

زمينهاي کشاورزي

١/٣٣٩٣

١/٣1

١/1١11

پوشش گياهي (درخت)

١/11٩1

١/٣١

١/1٣١٩

اراضي ساخته شده

١/٣1٩1

١/11

١/11٣٩

١/1٩1٩

١/1٣

١/٣١11

سطوح آبي
= ٣1/٩1%دقت کلي طبقه بندي
= ١/٣٩١٣آماره کلي کاپا

منبع :يافتههاي پژوهش

جدول شماره ( )4برآورد صحت طبقه بندی تصویر سال 1977
صحت

کالسها

کاپاي شرطي

دقت توليد کننده

مراتع و اراضي باير

١/1٩1٠

١/1١٩1

١/11٣٠

زمينهاي کشاورزي

١/11٠٩

١/1٩٩١

١/1٣١٩

پوشش گياهي (درخت)

١/1٩٣٩

١/11٠٩

١/11١١

اراضي ساخته شده

١/1٣٣٣

١/٣١٣٩

١/٣١٩1

سطوح آبي

١/٣٣١١

١/٣1٣1

١/٣٣١١

کاربر

 = 1٣/٠٠ %دقت کلي طبقه بندي
= ١/11٠٩آماره کلي کاپا
منبع :يافتههاي پژوهش

تصویر شماره ( )5طبقه بندی تصاویر به روش حداکثر احتمال منبع :نگارندگان

برآورد خطای طبقه بندی :پس از تهيه نقشه تغييرات با استفاده از تصاوير ماهوارهاي چند زمانه دقت نقشههاي تهيه
شده ضروري است بدين ترتيب ميتوان گفت مرحله نهايي در تهيه نقشه تغييرات با استفاده از دادههاي ماهوارهاي
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چند زمانه ،ارزيابي دقت آن ميباشد .رايجترين روش براي ارزيابي دقت نقشههاي توليد شده روش جداول متقاطع
( )cross tabاست (.)LillesandKiefer,1994:212
نتايج بررسي صحت سالهاي  ٠٣٣٣و  ١١٠٩در جداول شماره ( )٩و ( )1نشان ميدهد که ميزان دقت طبقه بندي در
تصاوير سال  ١١٠٩نسبت به سال  ٠٣1٣از دقت باالتري برخوردار است .بعد از طبقه بندي تصاوير نتايج حاصل از
سالهاي مختلف و ميزان تغييرات در دورههاي مختلف محاسبه شده است (جدول  .)٩نتايج حاصل از مقايسه
دادههاي بين دو تصاوير سالهاي  ٠٣٣٣و ( ١١٠٩مبدأ و مقصد زماني دوره مورد مطالعه) نشان دهنده کاهش در
سطوح پوشش گياهي ،سطوح آبي و اراضي کشاورزي و افزايش سطوح ساخته شده ميباشد( .نمودار .)٩
جدول شماره ( )5تغییرات کاربری اراضی از سال  1356تا  1392در محدوده مورد مطالعه (بر حسب پیکسل)
سال
کاربري
زمين باير و مرتع
کشاورزي
پوشش

گياهي

٠٩٩1 /٠٣٣٣

٠٩1٣ /٠٣1٣

٠٩٣٣/١١١١

٠٩11/١١١٣

٠٩٣١/١١٠٩

٣١١٩٣

٠1١٩١1

٠٣11٣٩

٠1١٩١٩

٠١٩1٩1

٠٩٩1٩١

٠١٣١٩1

٠١٩٣١١

٠1١٣٣٠

٠1٣٣٣٩

٩١1٩1

٩٠111

١١1١1

٠1٩11

٠٣1٩1

اراضي ساخته شده

111٠٣

1٣٣٠1

٣٩٩11

1١٠١1

٠١١111

پوشش آبي

111٩1

١١1٠١

٠٠1٠٩

٠٠1١1

٠٣1٩٣

(درخت)

منبع :يافتههاي پژوهش

اما تغييرات حاصله در کاربريهاي مختلف در هر دوره متفاوت بوده به طوري که در مقايسه دو تصوير مربوط به
سالهاي  ١١١٣و  ١١٠٩بيشترين کاهش در اراضي کشاورزي و مراتع به نفع اراضي ساخته شده و مراتع و اراضي باير
قابل مشاهده است (نمودار  .)٩بيشترين افزايش سطح مربوط به اراضي ساخته شده با تغيير از  ٠1به  ١٩درصدو
بيشترين کاهش نيز مربوط به مراتع با کاهش از  1٩به  ٩١درصد ميباشد .الزم به ذکر است اراضي کشاورزي و
سطوح آبي و پوشش گياهي نيز در کل دوره مورد مطالعه داراي نوسان بوده اما در کل کاهش نشان ميدهد.

نمودار ( )2تغییرات کاربری اراضی در منطقه مورد مطالعه (به تعداد پیکسل) در دوره  1977تا 2113
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نمودار ( )3تغییرات مقادیر کابری در  5نوع کاربری در بازه زمانی  2119تا 2113
منبع :يافتههاي پژوهش

بحث و نتیجه گیری
يافتههاي پژوهش در دوره پايش نظام کاربري اراضي در شهر سقزحکايت از اين داردکه روند تحوالت کاربريهاي
شهري بويژه ساخت و سازههاي همواره روبه رشد بوده است و اين موضوع درحالي است که سطوح آبي ،پوشش
گياهي (درخت) ،اراضي باير ،مراتع و اراضي کشاورزي در محدوده مورد مطالعه به ويژه در فاصله سالهاي  ١١١٣تا
 ١١٠٩اراضي باير ،مراتع و اراضي کشاورزي کاهش قابل توجهي را نشان ميدهند .به طور کلي بيشترين افزايش
سطح مربوط به اراضي ساخته شده با تغيير از  ٠1به  ١٩درصدو بيشترين کاهش نيز مربوط به مراتع با کاهش از 1٩
به  ٩١درصد ميباشد .بدين ترتيب تحوالت نظام کاربري اراضي در شهرهاي متوسط و کوچک نظير شهر سقز
نشانگرتوجه هوشمند مديريت فضايي يکپارچه شهر و پيرامون است .البته شايان ذکر است که اين مهم در راستاي
طرح ريزي سياستهاي توسعه متوارن فضايي در پهنههاي ملي و منطقهاي ميباشد .زيرا در غيراينصورت با تخريب
فضاهاي کشاورزي بويژه در ناپايداري اقتصاد روستايي درحريم فضاهاي شهري ،مقدمات ايجاد پديدههاي همچون
خزش ،ادغام سکونتگاههاي روستايي در پيرامون شهر از يک سو و گسترش حاشيه نشيني و اسکان غيررسمي را از
سوي ديگردرپي خواهد داشت.
منابع
ام ميدز ،پل ( ،)٠٩٣٣پردازش تصاوير سنجش از دور ،ترجمه محمد نجفي ديسفاني ،انتشارات سمت
پورمحمدي ،محمد رضا ( ،)٠٩1٣برنامه ريزي کاربري اراضي شهري ،انتشارات سمت ،چاپ چهارم
رسولي ،علي اکبر ،زرين بال ،محمد ،شفيعي ،محمد ( )٠٩11کاربرد تصاوير ماهوراره اي با هدف تشخيص تغييرات کاربري اراضي و
ارزيابي اثرات محيط زيستي ،نشريه پژوهش آبخيزداري ،دوره ،٩٠
سيد ميرزائي ،سيد محمد ( ،)٠٩1٩نگاهي به آينده شهر ،پژوهشنامه علوم انساني ،شماره  ١٠و  ،١١بهار و تابستان ٠٩1٩

8931  بهار، شماره دوم، سال نهم،) فصلنامه علمی – پژوهشی جغرافیا (برنامهریزی منطقهای181
، کاربرد تصاوير ماهوارهاي با هدف تشخيص تغييرات کاربري اراضي و ارزيابي تاثيرات زيست محيطي،)٠٩11(  محمد،شفيعي
1١  شماره،پژوهشهاي آبخيزداري
 چاپ دوم، انتشارات سمت، جلداول، ديدگاههاي نو در جغرافياي شهري،)٠٩٣٩(  حسين،شکوئي
،) توان سنجي محيط طبيعي و توسعه فيزيکي شهر تبريز رساله دکتري رشته جغرافيا و برنامه رزي شهري٠٩٣٩(  محمد،عزيزپور
 دانشگاه تربيت مدرس.دانشکده ادبيات و علوم انساني
، انتشارات دانشگاه تبريز، جغرافيا و شهرشناسي،)٠٩٣٩(... يدا،فريد
 انتشارات سازمان جغرافيايي وزارت دفاع، ترجمه حميد مالميريان، مترجم، پردازش رقومي تصاوير ماهوارهاي،)٠٩1١( ليليساند و کيفر
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