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  چكيده

 هايو تكنيك ماهوارهاي تصاوير ظهور اما، است؛ گرفته قرار مطالعهمورد زيادي سالهاي شهريزمين كاربري تغييرات   

پژوهش حاضر به ارزيابي  .است كرده باز زمينكاربري پوشش تغييرات ارزيابي و ازبينيب براي جديدي بعد مكاني،زمين

- هاي سيستم اطالعاتبا استفاده تلفيقي روش 2017تا  1998تغييرات كاربري اراضي توسعه شهرستان بناب در بازه زماني 

 نحوة و شهريمحيط يك در هااربريك از نسبت ) انجام گرفته است. لذا اطالعRS) و سنجش از دور (GISجغرافيايي (

 1700تا  1600شهرستان در ترازهاي ارتفاعي بين . باشدها ميريزيبرنامه در موارد ترينمهم از يكي زمان گذر آن در تغييرات

درصد كاربري  2013و  2007هاي سالتا  1998از سال باشد.متر درحال توسعه است كه براي توسعه شهري مطلوب مي

با توجه به نتايج  شود.هكتار را شامل مي 2125,26بوده است كه شامل درصد  32,33 ، 2017در سال  ايش يافته وشهري افز

 تغييرات نسبت از اطالع با كالبدي قابل توجهي داشته است. -اي، شهر بناب گسترش فضاييحاصل از پردازش تصاوير ماهواره

  داد. انجام را اقدامات مقتضي و نمود پيش بيني را آتي تغييرات توانمي گذر زمان در هاكاربري

  

  )، شهرستان بناب.RSدور (اي، سنجشكاربري اراضي، تصاوير ماهوارهگان كليدي: واژه
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  مقدمه و بيان مسأله

-كاربري تبديل و شده اراضي از استفاده چگونگي در تعادلعدم ايجاد به منجر كه بوده چنان قبل هايدهه در شهريتوسعه    

 طبيعي هايرويشگاه تبديل عامل انسانيفعاليت از ناشي تغييرات. است داشته پي در را شهري هايكاربري به اوليه بكر هاي

 :Kelarestaghi A, Jeloudar, 2011( شودمي زيستگاه شدن تكهچند و تخريب و رفتن دست از ها،كاربري ديگر به

 در آن كالبدي فضاهاي و شهر فيزيكي هايمحدوده آن طي كه است مداوم و پويا فرآينديشهر  فيزيكي توسعه). 401-411

 براي اراضيكاربري بينيپيش هايمدل ).80: 1380يابند (قاسمي، مي افزايش كيفي و كمي حيث از و افقي عمودي جهات

، GISجغرافيايي  اطالعات سامانه از استفاده ). باMas, 2014: 1است ( ضروري نياز يك زمين از پايدار استفاده ريزيبرنامه

 Sietchiping etداد ( قرار ارزيابيمورد  را آنها توسعه و كشيد تصويربه را شهريهاي ديناميك زيادي تا حدود توانمي

al, 2004: 2.( از سنجش يهاداده از آمده دستبه زمانهچند زمين كاربري هاينقشه د:دارن بخش سه عموماً زمين كاربري 

 زمينكاربري تغييرات بينيپيش هاينقشه ايجاد و تغييرات هدهندنشان برآوردهاي از شده استخراج متغيرهچند تابع دور،

)Strahlers & Lambin, 1994( .توان نسبت هاي چندزمانه سنجش از دور با كمترين زمان و هزينه ميبا استفاده از داده

هاي زماني مختلف نسبت تغييرات را ارزيابي و ي اقدام نموده و سپس با مقايسه آنها در دورههاي اراضبه استخراج كاربري

چنين ). آشكارسازي تغييرات و هم1387زاده و همكاران، بيني نمود (فيضيسازي و پيششهر را شبيههاي آتي رشدبراي سال

طبيعي و حفاظت اراضي كشاورزي اطراف مناطق هتر منابعبيني تغييرات كاربري اراضي، در دادن ديد كلي براي مديريت بپيش

هاي ، نسبت تبديل كاربري1اي ماركوفهاي درازمدت موثر است. با استفاده از مدل زنجيرهشهري و اتخاذ تدابير سياست

وان ميزان تبيني تغييرات كاربري، مي) و با پيشMuller, 1994شود (بيني آنها در آينده فراهم ميمختلف و امكان پيش

). از اينرو از Hathout, 2002گسترش و تخريب منابع را مشخص و اين تغييرات را در مسيرهاي مناسب هدايت نمود (

ريزي گذاري، مديريت و برنامهشهري و ابزاري كمكي براي سياستهاي فضايي كه ابزارهايي مفيد براي درك فرآيند توسعهمدل

توان براي مدلسازي فرآيند توسعه زيست هستند، ميارزيابي تاثيرات شهري بر محيطكننده اطالعات براي شهري و فراهم

 ظهور اما، است؛ گرفته قرار مطالعهمورد زيادي سالهاي شهريزمين كاربري تغييرات ).He et al, 2008(شهري استفاده نمود 

است  كرده باز زمينكاربري پوشش تغييرات ارزيابي و بازبيني براي جديدي بعد مكاني،زمين هايو تكنيك ماهوارهاي تصاوير

)Tewolde and Cabral, 2011: 2149 .(دهد كه رشد جمعيت شهر كمتر از رشد و توسعه رشد پراكنده شهري نشان مي

هاي صورت گرفته در طور خالصه به پژوهشدر همين راستا به). Ghanghermeh et al, 2013: 5كالبدي شهر است (

  گردد: ج اشاره ميايران و خار

و  TMهاي سنجنده تصاوير از استفاده با را مريوان شهر پوشش اراضي و كاربري )، تغييرات1390همكاران ( و يوسفي    

ETM+ مربوط كه بيشترين تغييرات داد نشان تحقيق اين نمودند. نتايج بررسي 1384تا  1368سالهاي  بين لندست ماهواره 

چندزمانه  ياهماهوار ريبا استفاده از تصاو)، در پژوهشي 1392بوده است. قرباني و همكاران ( جنگلي و كشاورزياراضي به

                                           
1
.   CA-Markov 
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با  2011-1984 يزماندر مقطع ياراضيكاربر راتييتغ گرا،يش ياهماهوار ريپردازش تصاو يهاكيتكن وهفت و  پنجلندست 

از توسعه  يتوجهاند و نتايج حاكي از آن بود كه، مساحت قابل داده قرار يابيمورد ارز ز،يكالنشهر تبر ييفضا بر گسترش ديتأك

 .طلبديرا م محدودهي شهرها يتوسعه آت تيرياز زلزله صورت گرفته كه لزوم مد ريپذبيآس يهاو پهنه يالبيبر بستر س رياخ

عصبي ، شبكه)MLCتمال (اححداكثر روش سه با اراضيكاربري تغييرات پايش)، در پژوهشي به1393نژاد و همكاران (حاجي

)NNCپشتيبان ( ) و ماشين بردارSVMلندست در شهرستان  رقومي هايداده از استفاده با 1388تا  1366زماني بازة ) در طي

 كشاورزياراضي ولي افزايشي روندي ساله، 22دوره  طي منطقه شهريتوسعه كه داد نشان تحقيق شهريار پرداخته و نتايج

)، در پژوهشي به سنجش فضايي گستردگي شهري با تأكيد بر تغييرات 1393روستايي و همكاران ( .است هداشت كاهشي روندي

) 1390تا  1363ساله (بازه زماني  27اي چندزمانه در يك دوره كاربري اراضي شهر اروميه با استفاده از تصاوير ماهواره

1400شهري براي سال خودكار گستردگيهايماركوف و سلولهايپرداخته و  در نهايت با استفاده از روش تركيبي زنجيره

 نتايج كهطوري، پرداخته و بهLTM استفاده با1410 سال در تبريزتوسعه سازي)، به مدل1393بيني شده است. رحيمي (پيش

 محدوده از درصد 90 از بيش كه است اين نشانگر پژوهش اين در 1410 سال براي تبريز شهرتوسعه  سازيمدل از حاصل

 سبزفضاي كاربري به شهر محدوده از درصد 10 تنها و يافت خواهد اختصاص شدهساخته اراضي به بينيپيش افق در شهر

آتي زمين در راستاي توسعهبندي ژئومورفولوژيكي تناسب)، در پژوهشي به پهنه1394عابديني و همكاران ( .يابدمي اختصاص

پرداخته و نتايج حاكي از آن بود كه دو هسته در غرب و شرق شهرستان جهت  GISزي و فاشهر اراك با استفاده از منطق

 تغييرات كاربري اراضي جنوب غرب تهران)، در پژوهشي به بررسي 1395زاده (باشد. رجبآتي شهر اراك مناسب ميتوسعه

 +ETM سنجنده هفتماهواره لندست ، 1975ژوئن سال   MSS سنجنده دوبا استفاده از تصاوير مربوط به ماهواره لندست 

هاي كاربري اراضي و بررسي نسبت به تهيه نقشه 2013ژوئن سال  OLI سنجنده هشتو ماهواره لندست  2002سال 

تغييرات كاربري در و نتايج حاكي از آن بود كه پرداخته  ENVI  ساله در محيط نرم افزار 38تغييرات كاربري در طي دوره 

درصدي سطوح مناطق  پنجو  هفتهكتار) باغات منطقه و افزايش  9/7060درصدي ( 12اكي از كاهش ساله گذشته ح 38

   باشد.مسكوني و اراضي كشاورزي مي

 شرقيشهر نانژينگ در چين نقشه به تهيه اقدام TMلندست  هايهماهوار تصاوير از استفاده )، با2003و همكاران ( 2ژا    

ماالنسون و  براي جداسازي مناطق مسكوني معرفي شود. NDBIي شد تا شاخص جديدي به نام نمودند. در اين مطالعه سع

هاي سه زمان مختلف كه از معياره و به كار بردن دادهو ارزيابي چند CA-Markov)، با استفاده از مدل 2005همكاران (

مركزي بيني تغييرات در ماساچوستبه پيش اند،صورت رستري تبديل شدهدست آمده و بههاي كاربري زمين موجود بهنقشه

 استفاده با تمپا جيخل حوضه دري شهر رشد از يابيارز عنوان با يپژوهش در)، 2005( همكاران و 3نيزااست. آمريكا پرداخته

 يهانقشه هيته به اقدام ت،يجمعرشد اثر در يشهرياراض به يعيطب ياندازهاچشم ليتبد به اشاره با دور از سنجش يهاداده از

 دوره يط در يشهر ياراض رشد و نموده لندست يهاماهوار ريتصاو از استفاده با شده اشاره منطقه ياراض يكاربر راتييتغ

                                           
2   Zha 

3   Xian 
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اند. بيني نمودهپيش 2025 سال تا را يشهر توسعه روند SLEUTH مدل از استفاده با و كرده برآورد برابر سه را مطالعه مورد

، 1987هاي اي سالهاي اروپايي استانبول با استفاده از تصاوير ماهوارهبه پايش رشد شهر در قسمت )،2006كايا و همكاران (

 4پرداختند. تغييرات پوشش اراضي در طي اين دوره براي تعيين سرعت تغييرات استفاده گرديد. گوان 2001و  1997، 1992

 CAزنجيرهاي  مدل از استفاده با 2015-2024سالهاي  ايبر را ژاپن در ساگا اراضي كاربري )، تغييرات2011و همكاران (

 داد. موناليزا نشان را كشاورزي و طبيعي اراضي كاهش و شهري اراضي افزايش مطالعه، اين كردند. نتايج مدلسازي ماركوف

هاي سال ايماهواره با استفاده از تصاوير 6شهر بوبنسوار اراضي كاربري و تغييرات گستردگي )، به بررسي2012(5ميشرا 

به )، 2013و همكاران ( 7). واكود17: 1392و همكاران،  هادوياست (پرداخته RSو  GIS، و كاربرد 2005و  2000، 1997

  اند. اقدام كرده GISاي لندست و ماهواره تصاوير با استفاده هند شهري حيدرآباد گسترش ارزيابي

 1998ازه زماني بشهرستان بناب در توسعه  كاربري اراضيزيابي تغييرات شده، پژوهش حاضر به اربا توجه به مباحث ذكر    

 ست. لذا اطالع) انجام گرفته اRS) و سنجش از دور (GISجغرافيايي (هاي سيستم اطالعاتبا استفاده تلفيقي روش 2017تا 

. باشدها مييزيربرنامه در واردم ترينمهم از يكي زمان گذر آن در تغييرات نحوة و شهريمحيط يك در هاكاربري از نسبت

  داد. انجام را تضياقدامات مق و نمود پيش بيني را آتي تغييرات توانمي گذر زمان در هاكاربري تغييرات نسبت از اطالع با

  

  معرفي محدوده مورد مطالعه

 طول 46 ° 6 ' تا 45 ° 59 ' و شمالي عرض  ~37 2 3 ' تا 37 ° 18 ' در شرقي آذربايجان استان غربي جنوب در بناب    

 مالي،ش حدود در شير عجب و مراغه شهرستان و باشدمي دريا سطح از متر 1324 آن متوسط ارتفاع و گرفته قرار شرقي

 منتهي اروميه درياچه به نيز غرب سمت از .دارد قرار آن شرقي جنوب و جنوب حدود در ملكان شهرستان و غربي و شرقي

 آن شدن واقع .باشد داشته آن سريع پيشرفت و توسعه روند در مهمي نقش تواندمي شهر فياييجغرا خاص موقعيت .شودمي

 ترانزيتي ادهج)، تبريز _ تهران آهنهرا( زميني )،سهند فرودگاه(هوايي هايهرا مسير همچون مورفولوژيكي مناسب محل در

 استقرار و يزتبر شهر به رود زرينه آبرساني كانال و سراسري گاز انتقال خط عبور و) غربي آذربايجان و كردستان تبريز،(

. باشدمي رشه اين ويژه موقعيت بيانگر كالً پدولوژيكي تباين نوع و توليدي و فرهنگي تحقيقاتي، صنعتي، عظيم واحدهاي

 چلقايي، ،آخوندقشالق چپق، قره روستاهاي با بناب شهر شامل هكتار 28/8566مساحت  به ايهمحدود مطالعه مورد منطقه

  ).33: 1394روي، (محمودزاده و خوش باشدمي كوچك روشت و بزرگ روشت زاوشت،
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  هاي تحقيقيافته

  الگوي گسترش شهرستان بناب 

هاي شهري وارد اي است كه در نيم قرن اخير در قالب اسپرال در ادبيات پژوهشپراكنش و توسعه ناموزون شهري واژه    

اكثر سمينارهاي شهري است. در طول سالهاي اخير در شهرهاي ايران شاهد توسعه لجام  شده و امروزه موضوع محوري

گسيخته در بيشتر شهرها هستيم كه علت اينامر ناشي از فقدان برنامه ريزي صحيحي و اصولي در زمينه توسعه و گسترش 

هاي اخير رشد باشد. شهربناب نيز مانند بسياري از شهرهاي كشور از اين تحوالت مصون نمانده است كه در سالشهر مي

 64مربوط به رشد جمعيت بوده و  85تا  1355درصد از رشد فيزيكي شهر در فاصله سالهاي  36چشمگيري داشته است. 

فزايش سرانه ناخالص زمين ش تراكم ناخالص جمعيت و ابه كاه باشد كهمي 1385درصد مربوط به رشد افقي شهر در سال 

ديران شهري و نداشتن طرح و برنامه هاي مدون جهت گسترش نظارت و كنترل مشهري منجر گرديده است كه علت آن عدم 

شهرستان بناب در يك دشت صاف و هموار قرار گرفته است ). 1392شناس و همكاران، ت (وظيفهفيزيكي شهر بوده اس

هاي غربي سهند و قسمت باشد. قسمت شرقي اين شهرستان را كوهمتر از سطح دريا مي 1600متوسط در اين شهرستان  ارتفاع

متر در بخشي از شمالي اين  2250كند. كوههاي قزل داغي با ارتفاع غربي آن را سواحل پست درياچه اروميه محدود مي

متر درحال توسعه  1700تا  1600هرستان در ترازهاي ارتفاعي بين كنند. ششهرستان موانعي را براي توسعه شهر ايجاد مي

  باشد.است كه براي توسعه شهري مطلوب مي

گياهي متراكم كه درصد پوشش 27,95ستان بناب شامل؛، توزيع كاربري اراضي شهر1998طبق نتايج بدست آمده در سال     

هاي باير كه درصد شامل زمين 25,47هكتار،  1389,24معادل  درصد شامل اراضي زراعي كه 21,13هتكار ،  1837,08معادل 

درصد  12,43هكتار بوده و در نهايت  853,73گياهي معمولي كه معادل درصد اراضي پوشش 13,2هكتار ،  1674,54معادل 

با  2007هكتار است، اختصاص يافته است. اين وضعيت در سال  817,47از اراضي شهرستان به كاربري شهري كه معادل 

گياهي متراكم درصد از اراضي به پوشش 13,41كه طوريارائه شده است. به 2تغييراتي همراه بوده است كه در جدول شماره 

 17,82هكتار،  1568,34با مساحت درصد شامل اراضي زراعي  23,86هكتار اختصاص دارد. همينطور  881,55با مساحت 

هكتار تغيير  2017,89درصد كاربري شهري با مساحت  30,7ار  و  در نهايت هكت 1171,53درصد به اراضي باير با مساحت 

 1493,1درصد شامل پوشش گياهي متراكم به مساحت  22,71هم طبق نتايج بدست آمده  2013در سال پيدا كرده است. 

هكتار و در نهايت  1253,43درصد اراضي باير به مساحت  19,07هكتار ،  700,74درصد شامل اراضي زراعي  10,66هكتار ، 

درصد به اراضي  13، 2017در نهايت در سال  هكتار شامل كاربري شهري مي باشد. 2020,86درصد به مساحت  30,76

درصد به مساحت  13,41هكتار،  1405,08درصد به مساحت  21,38هكتار،  853,56پوشش گياهي متراكم به مساحت 

 32,33 ، 2017در سال  درصد كاربري شهري افزايش يافته و 2013و  2007هاي سالتا  1998از سال هكتار بوده و  881,46

  شود.هكتار را شامل مي 2125,26بوده است كه شامل درصد 
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  1998هاي شهرستان بناب در سال : مساحت كاربري1جدول 
    درصد    مساحت    كاربري

  27.95  1837/080000    گياهي متراكمپوشش

  21.13  1389/240000    اراضي زراعي

  25.47  1674/540000    هاي بايرمينز

  13.2  853/730000    گياهيپوشش

  12.43  817/470000    كاربري شهري

  

  
  1998: نقشه كاربري اراضي شهرستان بناب در سال 1شكل 

  

 2007هاي شهرستان بناب در سال : مساحت كاربري2جدول

    درصد    مساحت    كاربري

  13.41  881/550000    گياهي متراكمپوشش

  23.86  1568/340000    اعياراضي زر

  17.82  1171/530000    هاي بايرزمين

  14.19  932/760000    گياهيپوشش

  30.7  2017/890000    كاربري شهري
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  2007: نقشه كاربري اراضي شهرستان بناب در سال 2شكل 

 

  2013هاي شهرستان بناب در سال : مساحت كاربري3جدول 

    درصد    مساحت    كاربري

  22.71  1493/100000    گياهي متراكمپوشش

  10.66  700/740000    اراضي زراعي

  19.07  1253/430000    هاي بايرزمين

  16.8  1103/940000    گياهيپوشش

  30.76  2020/860000    كاربري شهري
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  2013: نقشه كاربري اراضي شهرستان بناب در سال 3شكل 

  

  2017هاي شهرستان بناب در سال : مساحت كاربري4جدول 

    درصد    احتمس    كاربري

  13  853/560000    گياهي متراكمپوشش

  21.38  1405/080000    اراضي زراعي

  13.41  881/460000    هاي بايرزمين

  19.88  1306/710000    گياهيپوشش

  32.33  2125/260000    كاربري شهري
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  2017: نقشه كاربري اراضي شهرستان بناب در سال 4شكل 

  

  نتيجه گيري

ها اند. اين مدلهايي كه توانايي مدلسازي تغييرات را داشته باشند، بوجود آمدهايي شهرها، مدلبا توجه به رشد جغرافي   

گيرندگان جامعه در ريزان و تصميمتوانند اطالعات به هنگام و دقيق در مورد كاربري اراضي شهري به طراحان و برنامهمي

محيطي داشته باشند. سازي پيامدهاي زيستمنابع طبيعي و حداقلي شهري پايدار و استفاده معقول از راستاي رسيدن به توسعه

گيرد، لذا فناوري سنجش از دور يك ابزار با توجه به آنكه تغييرات در كاربري اراضي در سطوح وسيع و گسترده صورت مي

هاي مربوط به كاربري هاي، منبع مهمي از دادباشد. اين فناوري به كمك تصاوير ماهوارهمهم در بررسي و پايش تغييرات مي

شهرستان اي موثر مورد استفاده قرار گيرد. تواند در نظارت بر تغييرات آنها به گونهكند كه ميو پوشش اراضي را فراهم مي

باشد. قسمت متر از سطح دريا مي 1600بناب در يك دشت صاف و هموار قرار گرفته است ارتفاع متوسط در اين شهرستان 

كند. كوههاي قزل هاي غربي سهند و قسمت غربي آن را سواحل پست درياچه اروميه محدود مين را كوهشرقي اين شهرستا

كنند. شهرستان در ترازهاي متر در بخشي از شمالي اين شهرستان موانعي را براي توسعه شهر ايجاد مي 2250داغي با ارتفاع 

 2007هاي سالتا  1998از سال  باشد.وسعه شهري مطلوب ميمتر درحال توسعه است كه براي ت 1700تا  1600ارتفاعي بين 

هكتار را شامل  2125,26بوده است كه شامل درصد  32,33 ، 2017در سال  درصد كاربري شهري افزايش يافته و 2013و 

  شود.مي
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