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  چكيده
با  .است ينسطح زمي مختلف ها ويژگي ييردهندهتغ بر كاربري اراضي و همچنين گذار تأثيرانساني مهم و  از عوامل يكي ينيشهرنش

تا روند تغييرات مناطق اين پژوهش سعي دارد ستعد، شد نواحي سكونتگاهي و افزايش ميزان تخريب اراضي مرتوجه به روند رو به 
، روند اين 2012تا  2000هاي و همچنين بر مبناي تغييرات صورت گرفته بين سال دهدمورد ارزيابي قرار را مسكوني در شهر سنقر 

در  يكاربري اراض هيندآ يطاز شرا يآگاه تحقيق حاضر يهدف اصل درواقع .كند بيني يشپ 2040و  2025هاي تغييرات براي سال
تصاوير،  پردازش يشپو  يا ماهوارهپس از تهيه تصاوير روش كار به اين صورت است كه  .روند موجود است يافتنصورت ادامه 

ميزان تغييرات كاربري اراضي آناليز  LCMتهيه و با استفاده از مدل  2012و  2000 يها سالكاربري اراضي محدوده مطالعاتي براي 
س بر اساس مدل زنجيره ماركوف ميزان پتانسيل تغيير هر كاربري به كاربري سكونتگاهي سنجيده شده است. پس از شده است. سپ

بيني سخت كاربري ، نقشه پيشموردنظرهاي توصيفي محاسبه پتانسيل انتقال هر كاربري به كاربري سكونتگاهي با استفاده از داده
 3/8است. نتايج حاصله بيانگر اين است كه نواحي سكونتگاهي محدوده مطالعاتي از تهيه شده  2040و  2025هاي اراضي براي سال

رسيده است كه اين مقدار بيانگر رشد قابل توجه نواحي سكونتگاهي  2012كيلومترمربع در سال  6/12به  2000كيلومترمربع در سال 
به  ترتيب به 2040و  2025 سالنواحي سكونتگاهي تا بيني بيانگر اين است كه ميزان گسترش پيشاز ين نتايج حاصل ندارد. همچ

  كيلومترمربع خواهد رسيد. 1/24و  2/18
  

 .LCM كاربري اراضي، تغييرات، سكونتگاه، سنقر، :هاي كليدي واژه

  
  مقدمه. 1
 يشغذا و افزا ينتأممنظور به يكاربري اراض ييراتتغ

انسان در  يراتتأث ينتراز مهم يكي يمناطق مسكون
اي مانند منطقه ييراتتغ ينو همچن يجهان زيست يطمح
كاربري  ييراتتغ درواقعاست. يدرولوژيكي ه يندهايفرآ
و  يوفيزيكيعوامل ب يو زمان يمكان كنش برهمبا  ياراض

شود (لوئو يم يفمختلف تعر هاي ياسمقدر  يانسان عوامل
 جنبه از امروزه تغييرات اراضي ).2010و همكاران، 

 و مورد است اهميت داراي جهان تيزيس محيط تغييرات

است (ماس و  گرفته قرار گيرانتصميم و دانشمندان توجه
تقاضاي  ميزان بر اراضي كاربري ). تغيير2014همكاران، 

مناطق  جنگلداري، كشاورزي، هايفعاليت جهت زمين
انداز و و تنوع چشم يمسكوني صنعتي، مناطق گردشگر

از ين ميان يكي در ا است. يرگذارتأث يعيطب مناطق
ترين تغييراتي كه بسيار مورد توجه قرار دارد، تغييرات  مهم

از  يكيعنوان  به ينيامروزه شهرنش مناطق شهري است.
(گاتمن و شده است  يلتبد ينسطح زم ييردهندهعوامل تغ

 در صد يتجمع يشافزا كه يطور ، به)2004همكاران، 
داده  ييررا تغ يناز سطح زم سوم يكسال گذشته حدود 

). مطالعات انجام شده بيانگر اين 2013 ،(يانگ و لياست 
 گسترش به توجه با ما كشور شهري ينواح است كه

 snegahban@shirazu.ac.ir                                                                                                                    :   بطنگارنده را*
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 به اندازيدست سبب خود برنامه و بدون نامحدود

(جواديان  اند شده آنها بردن بين از و هاي طبيعيمحيط
) و اين روند موجب حركت 1393كوتنايي و همكاران، 

و تغيير كاربري اراضي شده است (باتي،  پيرامون سمت به
). با توجه به موارد مذكور در تحقيق حاضر سعي 2005

شده است تا روند تغييرات مناطق مسكوني در شهر سنقر 
مورد ارزيابي قرار گيرد و همچنين بر مبناي تغييرات 

، روند اين 2012تا  2000هاي صورت گرفته بين سال
   شود. بيني يشپ 2040 و 2025 هايتغييرات براي سال

با توجه به اهميت تغييرات كاربري اراضي و شناخت اين 
تغييرات، تحقيقات مختلفي در سطح ايران و جهان صورت 

ها پرداخته از آن يا پارهگرفته است كه در ادامه به تشريح 
به آدموال و  توان يمشده است. از جمله تحقيقات خارجي 

 ر تحقيقي به شناساييد) اشاره كرد كه 2007همكاران (
 مسكوني، صنعتي و هاي ينزممؤثر بر توسعه  يها عامل

 در الگوس 2000تا  1984 يها سالتجاري بين 
 از روش رگرسيون لجستيك براي آنها. اند پرداخته

 يك تابع از متغير عنوان بهاحتمال توسعه شهري  يساز مدل
ني مستقل مكاني استفاده كردند. دسترسي، تأثير تعامل مكا

 عمده تغيير استفاده از زمين يها عاملمتغيرهاي سياسي،  و
 سازي مدل) از 2009. همچنين واكاليك و روجان (بودند

تغييرات منطقه اولوموك  يآشكارسازتغييرات زمين براي 
نشان داد كه  آنهادر جمهوري چك استفاده كردند. نتايج 

تبديل شده  برگ پهندرصد از جنگل مخلوط به جنگل  6
درصد افزايش در كاربري مناطق مسكوني رخ داده  5/3و 

 و زمين تغيير ساز مدل از) 2010است. خوي و ماراياما (
 در جنگل تغييرات يساز مدل براي عصبي مصنوعي شبكه

 يا ماهواره تصاوير ملي تام داو استفاده كردند. از پارك
ورودي  عنوان به 2007و  2000، 1993 يها سالبه  مربوط

 براي جنگل سطح تغييرات بيني پيش و رسازيآشكامدل 

 داد نشان هاآن نتايج جستند. بهره 2021 و 2014 هايسال

 10/15به  2007درصد در سال  03/18كه جنگل اوليه از 
كاهش يافته است و اين مقدار در  2010درصد در سال 

و  يائوم درصد كاهش خواهد يافت. 66/12به  2021سال 

در حوزه ي كاربري اراض سازييهشب )2011(همكاران 
با  يلومترمربعك 27300با مساحت  يزيهون تا يزآبخ

 يخي،روند تار اساسبر و  CLUE-s استفاده از مدل
 2020براي سال  يكيشهري و حفاظت اكولوژ يزير برنامه

براي  )2014(و همكاران  ييلگبر را انجام دادند.
و  VFHMيقي از مدل تلف ياراض كاربري سازي يهشب

CLUE-s از مدلكردنداستفاده  يناز چ يدر بخش . 
VFHM  براي  يتوجه به تقاضاي انواع كاربري اراضبا
 استفاده شد. سپس با استفاده از مدل يوهاسنار يطراح

CLUE-s صورت گرفته و كاربري  يمكان يصتخص
  .شد سازي يهشب يندهبراي آ ياراض

 به) 1389و همكاران ( يآباد نظامدر ايران نيز نعيمي 

ساحلي عسلويه  منطقهاراضي كاربري  تغييرات بررسي
تغييرات كاربري  تأثير تحتپرداختند و نتايج آن نشان داد 

تغيير  فرسايش و رسوب منطقه دچار هاراضي، چرخ
عزيزي قالتي و همكاران همچنين  .استشده  گيري چشم

منطقه كوهمره سرخي  اراضي كاربري ) تغييرات1393(
 در لجستيك رگرسيون روش از استفاده استان فارس را با

 منظور قرار دادند. براي اين موردمطالعهLCM  مدل

 در لندست تصاوير از استفاده با اراضي كاربري يها نقشه

 1391و  1379، 1366هاي سال به زماني مربوط دوره سه

تهيه شده است. با توجه به تغييرات صورت گرفته در اين 
بيني شده پيش 2030سال  ها، نقشه كاربري اراضيسال

 تغيير تريناست و نتيجه نهايي بيانگر اين است كه بيش

 آبي كشاورزي ناحيه در 1391 سال به نسبت كاربري

 مكاني تغييرات روند بيني) به پيش1393آرخ ( .است
پرداختند. در اين  LCM مدل از استفاده با اراضي كاربري

استفاده  1390و  1380، 1367هاي تحقيق از تصاوير سال
هاي  شده است. پس از تهيه نقشه كاربري ارضي سال

 عصبي هاي شبكه پايه بر و LCM مذكور با استفاده از مدل
تغييرات  بينيماركوف پيش زنجيره تحليل و مصنوعي

بيني بيانگر نتايج پيش .صورت گرفته است كاربري اراضي
 1400كاهش اراضي جنگلي و افزايش اراضي باير تا سال 

و  سازي مدل) به 1394باشد. محمدي و همكاران (يم
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بررسي تغييرات كاربري اراضي شهرستان راميان پرداختند. 
 2000هاي كاربري اراضي بين سالدر اين تحقيق تغييرات 

مشخص شده است و سپس الگوي تغييرات  2012تا 
براساس  2030 سال كاربري اراضي براي در راميان براي

با استفاده از  2012و  2000بري سال كار يهاي واقعنقشه
است.  شدهسازي  شبيه CLUE-s مدل يمكان يصتخص

كاربري  ييراتتغ ينترمهمنتايج تحقيق بيانگر اين است كه 
 هايينها و مراتع به زمجنگل يلتبد ياندر شهرستان رام

نگهبان و همكاران  بوده است. يكشاورزي و مسكون
با استفاده از  ياحلخط س ييراتتغ ) به ارزيابي1395(

عمان از چابهار  يايدر يمحدوده ساحل در سنجش از دور
اين  كننده بيانپرداختند. نتايج اين تحقيق  تا بندر تنگ

 ين تغييرات در محدوده شهر چابهار،بيشتراست كه 
ها و بنادري است كه در محدوده ساحلي كنارك و اسكله

گذار ديگر تأثيراين منطقه ايجاد شده است. عامل مهم و 
خط ساحلي اين منطقه حجم زياد  روي پسدر 

هاي اين محدوده گذاري در مصب رودخانه رسوب
باشد. عامل ديگر كه باعث باال آمدگي ساحل اين  مي

با توجه به موارد مذكور،  باشد.منطقه شده تكتونيك مي
 يندهآ يطاز شرا يآگاه تحقيق حاضر يهدف اصل

 روند موجود است افتنيدر صورت ادامه  يكاربري اراض
هاي  كاربري در سال يطاز شرا يشك آگاهكه بدون 

 كاربري و در صورت يريتدر مد يادينقش ز يندهآ
كاهش خسارات  منظور به ييراتتغ يروند كنون ييرامكان تغ
  خواهد داشت. ياحتمال

  
  ها. مواد و روش2
  . محدوده مورد مطالعه1- 2

انشاه قرار دارد و شهر سنقر در ضلع شمال شرقي استان كرم

  اين منطقه از شود. مركز شهرستان سنقر محسوب مي
  ، بر اساس تقسيماتي كه از شناسي زمينتقسيمات نظر 

-سوي آقانباتي صورت گرفته است، در زون سنندج
  هاي آن از آهك، سنگ بيشترسيرجان قرار دارد و 

 ).1383باشد (آقانباتي، شيل، كنگلومرا و مواد آبرفتي مي
  توان به نظر ژئومورفولوژي اين منطقه را مياز 

  افكنه، تپه ماهوار، واحدهاي كوهستان، مخروطه
  پادگانه آبرفتي و دشت تقسيم كرد كه بر اساس 

، شهر سنقر در واحد دشت و بخش كمي بندي تقسيماين 
نمايي  .گيرداز آن نيز در واحد پادگانه آبرفتي قرار مي

يك دشت وسيع است كه كلي حاكم بر منطقه نيز شامل 
هايي احاطه شده است. از نظر در اطراف توسط كوه

متري  1700تا  2600ارتفاعي، منطقه مطالعاتي بين ارتفاع 
ح دريا قرار گرفته است كه شهر سنقر در طبقه طاز س

 هرودخان متر قرار گرفته است. 1800تا  1700ارتفاعي 
-مي محسوب صلي اين شهرا هجاميشان به عنوان رودخان

اطراف  هايكه از غرب محدوده گذشته و از كوه شود
گيرد، در دشت چشمه ميسنقر و سراب سنقر چاي سر

دينور به رودخانه عالي سياه پيوسته و رودخانه دينور را 
اند و در بيستون به گاماسياب پيوسته و آورده وجود به

نيز،  هوايي و آباز نظر وضعيت دهند. سيمره تشكيل مي
ساله،  42رش ساليانه منطقه در يك دوره آماري متوسط با

 گراد سانتيدرجه  2/12متر و درجه حرارت نيز ميلي 434
ين مقدار متوسط دما مربوط به ماه تير بيشتربوده است و 

رسد. اقليم منطقه مي گراد سانتيدرجه  9/24باشد كه به مي
نيز در اقليم نماي آمبرژه در اقليم نماي سرد و خشك قرار 

نقشه  1در شكل  ).1393زاده و پناهي، گيرد. (حسينيم
موقعيت استان، شهرستان و محدوده مطالعاتي نشان داده 

  .شده است
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 .نقشه موقعيت منطقه موردمطالعه .1شكل

  

  .مشخصات تصاوير مورد استفاده .1جدول

  تاريخ  سنجنده  نوع ماهواره

  TM  28/06/2017  5لندست 

  ETM  22/06/2012+  7لندست 

  OLI 29/06/2000  8لندست 
  

  . روش پژوهش2- 2
ي ها سكونتگاههدف از تحقيق حاضر بررسي روند توسعه 

و  2012تا  2000هاي در طي سال موردمطالعهمحدوده 
كلي  صورت بهاست.  2025بيني اين روند تا سال  يشپ

روش كار به اين صورت است كه بر مبناي كاربري 
و  2012آن تا سال و روند تغيير  2000اراضي سال 

، ميزان گسترش نواحي مؤثرهمچنين ساير پارامترهاي 
بيني شده  يشپ 2040و  2025هاي سكونتگاهي تا سال

است. براي اين منظور اقداماتي صورت گرفته است كه در 
ي به تشريح اين مراحل پرداخته شده ا مرحله صورت بهزير 

  است:
  
  . تهيه تصاوير2-1- 2

هاي اي سالق ابتدا تصاوير ماهوارهبا توجه به هدف تحقي

منظور تهيه و  به تهيه شده است. 2017و  2012، 2000
مقايسه درست تصاوير و با توجه به شرايط ابرناكي، همه 
تصوير در ماه ژوئن و تا حد امكان در روزهاي نزديك 

مشخصات تصوير  1در جدول  هم انتخاب شده است. به
  نشان داده شده است.

  
  پردازش تصاوير يشپ. 2-2- 2

و تحليل  و  يهقبل از هرگونه تجزپس از تهيه تصاوير، 
ابتدا به تصحيح اتمسفري تصاوير با استفاده پردازش، 

نظر  ها از داده پرداخته شده است و سپس FLASHروش 
. ه استبررسي شد وجود خطاي هندسي و راديومتري

 ، با نمايش تك تك باندها وخطا عدماطمينان از  منظور به
رنگي مختلف بر روي صفحه نمايش  هاي يبترك همچنين

 يها مختلف اين تصاوير، داده يها قسمت نمايي بزرگ و با
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 مانند راديومتري خطاهاي ازلحاظدو زمان هر 

بررسي شد. براي بررسي وضعيت هندسي  شدگي راه راه
 هاي يهاز مناسب بودن هندسه تصاوير، ال تصاوير و اطمينان

استخراج و روي  موردمطالعهمنطقه ي ها برداري جاده
ي قرار داده شده است. پس از ا ماهوارهتصاوير 

پردازش تصاوير، نقشه كاربري اراضي منطقه  يشپ
كه تفكيك و  آنجا ازتهيه شده است.  موردمطالعه
 دهدميرنگ نتايج بهتري ارائه  به لحاظ ها يدهشناسايي پد

باندها با از اسكنرها در تك  هاي حاصلولي نمايش داده
است، تصوير رنگي كاذب  خاكستري هاياستفاده از گام

 4(قرمز) و  3(سبز)  2 تاريخ با استفاده از تركيب 2 هر
، خوي و ماراياما(مادون قرمز نزديك) توليد شده است (

ها در منطقه كاربريانواع  تجسم به تصاوير ). اين2010
  كنند. كمك مي

  
 و 2000هاي الستهيه نقشه كاربري اراضي. 2-3- 2

2012  
بندي از روش طبقهبراي تهيه نقشه كاربري اراضي، 

استفاده شد. اولين گام در انجام دادن يك  شده نظارت
شده تعريف مناطقي است كه به مثابه بندي نظارتطبقه
شوند مي استفاده كالس هر هاي تعليمي براينمونه

زي كالس كشاور 4هاي تعليمي در ). نمونه2006(استمن، 
آبي، كشاورزي ديم، مراتع و نواحي سكونتگاهي تعريف 

 كردن رقوميهاي تعليمي به شيوه سپس نمونه. اند شده
هاي با تعيين نمونه روي صفحه توليد و تفكيك شدند.

هاي تعليمي با استفاده از روش حداكثر احتمال، نقشه
 ،2000هاي كاربري اراضي محدوده موردمطالعه سال

  يه شده است.ته 2017و  2012
  
  LCMي تغييرات با استفاده از آشكارساز. 2-4- 2

تغييرات كاربري اراضي ابزاري براي آشكارسازي 
و مديريت  يزير ، برنامهزيست يطمحهاي  وتحليل يهتجز

صورت ابزار  بهتغييرات زمين  ساز ضروري است. مدل
دارد و  وجود EDRISI يافزار جانبي درون سامانه نرم

در  ARCGISافزار  افزونه براي نرم صورت همچنين به
ابزاري را در اختيار  ساز تغيير زمين، مدل دسترس است.

 و ارزيابي به توان يآن م كمك بهكه  دهد يقرار م

آن بر  تأثير و اراضي كاربري تغييرات تجربي يساز مدل
مراحل  ها و تنوع زيستي پرداخت.زيستگاه گونه

  شود: يممرحله انجام  4ي در ساز مدل
تغييرات: براي بررسي تغييرات بايد دو نقشه  يبررس .1
در تحقيق حاضر از  ؛ كهورودي وجود داشته باشد عنوان به

استفاده شده  2012و  2000ي ها سالنقشه كاربري اراضي 
ها است. در اين مرحله ميزان تغييرات هر كدام از كاربري

هاي مذكور مورد ارزيابي قرارگرفته شده در طي سال
  .است

ي پتانسيل انتقال: در اين مرحله بر اساس مدل ساز مدل .2
زنجيره ماركوف ميزان پتانسيل هر كاربري به كاربري 

كه هر پيكسل از ديگر سنجيده شده است. به اين معني 
ديگر چقدر  تصوير براي تغيير از يك كاربري به نوع

در  يدادهعمده رو ييراتتغ يقابليت دارد. سپس، بر مبنا
ي كه كاربر ييرزير مدل انتقال تغ 4وردمطالعه، منطقه م
از تبديل مراتع به نواحي سكونتگاهي، تبديل  اند عبارت

كشاورزي آبي به نواحي سكونتگاهي و تبديل كشاورزي 
ديم به نواحي سكونتگاهي به نواحي سكونتگاهي مشخص 

مذكور،  يهامدل ساخت هر يك از زير يبرا شده است.
با استفاده از  ختلف استفاده شد كهم يفيتوص يرهاياز متغ

 يهانقشهيد به تول يتشده و درنها يساز مدل MLPروش 
 كار بهپتانسيل انتقال انجاميده است. متغيرهاي توصيفي 

اند از: شيب، ارتفاع، فاصله از رفته در تحقيق حاضر عبارت
  باشد.جاده و فاصله از نواحي سكونتگاهي مي

اراضي: پس از محاسبه  بيني تغييرات كاربري يشپ .3
پتانسيل انتقال هر كاربري به كاربري سكونتگاهي با 

بيني ، نقشه پيشموردنظرهاي توصيفي استفاده از داده
تهيه  2040و  2025 هايسخت كاربري اراضي براي سال

  شده است.
صحت براي درك  برآوردبيني:  يشپصحت  يابيارز .4

براي  نتايجدست آمده و به كار بردن اين نتايج به
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  پارامترهاي  ترينگيري خيلي مهم هستند. معمول تصميم
و  )Overall accuracy( برآورد دقت شامل دقت كل

هستند (ليو و  )Kappa Coefficient( ضريب كاپا
   LCM). براي ارزيابي توان مدل 2004همكاران، 

  ، ابتدا 2025جهت توليد نقشه كاربري اراضي سال 
 2017بيني نقشه سال براي پيش 2012و  2000هاي از نقشه

 بيني،يشپ انجام اين يبراماه ژوئن استفاده شده است. 
  ي هاو ماتريس مساحت ييراتماتريس احتمال تغ

  تعريف  يهازير مدل يو بر مبنا يهته ييراتاحتمالي تغ
 ينقشه كاربر ييرات،احتمال انتقال تغ يهانقشه و شده

بيني پس نقشه پيش. سه استتهيه شد 2017 اراضي سال
  با نقشه واقعيت زميني مورد  LCMشده توسط مدل 

 كاپاي ضريب محاسبه بامقايسه قرارگرفته شده است. 

و  يتكم يضريب كاپا يت،موقع يكاپاضريب  استاندارد،
وضعيت  Missesو  Hits ،False Alarmي محاسبه خطا

هاي هر طبقه صحت براي موقعيت و كميت پيكسل
نشان  2ايج برآورد صحت نقشه در جدول آمد. نت دست به

هاي تهيه داده شده است كه بيانگر صحبت قابل قبول نقشه
  شده است.

  
  بحث و نتايج. 3
. وضعيت كاربري اراضي محدوده مطالعاتي در 1- 3

  2000سال 
  بيني ميزان تغييرات با توجه به اينكه براي پيش

  هاي هاي آتي، كاربري سالكاربري اراضي در سال

بيني بر مبناي همين پيش درواقعياز است و موردنبل ق
گيرد، در تحقيق حاضر با استفاده از ها صورت ميكاربري

محدوده  2012و  2000هاي اي سالتصاوير ماهواره
باشد مطالعاتي كه هر دو تصوير مربوط به ماه ژوئن مي

هاي مذكور تهيه شده نقشه كاربري اراضي براي سال
 2000قشه كاربري اراضي سال ن 2است. در شكل 

محدوده مطالعاتي نشان داده شده است كه مطابق نقشه 
كالس اراضي كشاورزي  4مذكور محدوده مطالعاتي در 

آبي، اراضي كشاورزي ديم، نواحي سكونتگاهي و مراتع 
هاي تقسيم شده است. الزم به ذكر است كه اراضي

و  توجه لقابديگري مانند باغات با توجه به نداشتن وسعت 
هاي كشاورزي در در اراضي قرار گرفتندليل  همچنين به

اند. همچنين طبقه طبقه اراضي كشاورزي قرار گرفته
مربوط به نواحي سكونتگاهي شامل مناطق مسكوني، 

باشد. نتايج سازها ميويسات، جاده و تمامي ساختتأس
نشان داده  3حاصل از محاسبه كاربري اراضي در جدول 

حدود  2000كه مطابق جدول مذكور در سال شده است 
كيلومترمربع از محدوده مطالعاتي را نواحي  3/8

يسات وابسته به آن در برگرفته است، تأسسكونتگاهي و 
و  7/29ترتيب  همچنين اراضي كشاورزي آبي و ديم به

شوند؛ اما كيلومترمربع از محدوده را شامل مي 9/21
دليل  ده مطالعات بهبيشترين ميزان كاربري اراضي محدو

ي اطراف محدوده ماهورها تپهوجود واحد كوهستان و 
 135حدود  2000شهري سنقر مراتع هستند كه در سال 

  كيلومترمربع وسعت داشته است.
  

  .هاي توليد شدهارزيابي صحت نقشه .2جدول

  2017نقشه سال   2012نقشه سال   2000نقشه سال   ارزيابي صحت

  درصد 93  صددر 94  درصد 95  صحت كلي

  درصد /.91  درصد /.92  درصد/. 94  ضريب كاپا
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  .2000نقشه كاربري اراضي محدوده مطالعاتي در سال  .2شكل

  

مطالعاتي در وضعيت كاربري اراضي محدوده . 2- 3
  2012سال 

  ، با استفاده 2000همانند نقشه كاربري اراضي سال 
  نقشه كاربري اراضي  2012اي سال تصاوير ماهواره

، 3و جدول  3اين سال نيز تهيه شده است. مطابق شكل 
  ساله شاهد  12نواحي سكونتگاهي در طي اين دوره 

  وسعت  كه يطور بهبوده است  گيري چشمرشد 
 3/8مربوطه از  يساتتأسنواحي سكونتگاهي و 

  كيلومترمربع در  6/12به  2000كيلومترمربع در سال 

   گسترش رسيده است كه بيشترين ميزان 2012سال 
  مناطق جنوبي محدوده  سمت بهنواحي سكونتگاهي 

  شهري سنقر بوده است. در مقابل افزايش 
 ها يكاربرنواحي سكونتگاهي شاهد كاهش وسعت ساير 

 7/29اراضي كشاورزي آبي و ديم از  كه يطور به يما بوده
 8/20و  4/27به  2000كيلومترمربع در سال  9/21و 

  رسيده است، همچنين  2012كيلومترمربع در سال 
كيلومترمربع كاهش  2/134به  1/135كاربري مراتع نيز از 

  يافته است.
  

  .2012و  2000هاي هاي اراضي محدوده مطالعاتي در سالمحاسبه مساحت و درصد مساحت كاربري .3جدول

  نوع كاربري
2000  2012  
  درصد  مساحت (كيلومترمربع)  درصد  مساحت (كيلومترمربع)

  5/6  6/12 3/4 3/8  يسكونتگاه
  1/14  4/27  2/15  7/29  كشاورزي آبي
  7/10  8/20  2/11  9/21  كشاورزي ديم

  8/68  2/134 2/69 1/135  مراتع
  



 1398 تابستان، 2، شماره 45فيزيك زمين و فضا، دوره                                                                 350

 

 
  .2012نقشه كاربري اراضي محدوده مطالعاتي در سال  .3شكل

 

  آناليز تغييرات. 3- 3
كاربري اراضي، اراضي  ييرپذيريتغبه روند  با توجه

 2012تا  2000هاي نيز در طي سالمحدوده مطالعاتي 
ميزان  4شاهد تغييرات زيادي بوده است كه در جدول 

تغييرات از هر كاربري به كاربري ديگر نشان داده شده 
است. مطابق جدول مذكور ميزان تغيير كاربري اراضي از 

 12كشاورزي آبي به كاربري سكونتگاهي در طي دوره 
اين مقدار براي  كيلومترمربع بوده است كه 9/1ساله 

كيلومترمربع بوده است، همچنين  6/0كشاورزي ديم 
كيلومترمربع از مراتع نيز به كاربري  8/1حدود 

اين  كننده يانبسكونتگاهي تبديل شده است. نتايج مذكور 
خصوص است اراضي كشاورزي آبي حاشيه شهر سنقر به

ين بيشترمناطق جنوبي و مراتع نزديك به محدوده شهري 

ها اند. در ميان تغييرات ساير كاربريتغيير را داشته ميزان
كيلومترمربع از مراتع به كشاورزي ديم  5/11نيز حدود 
كيلومترمربع از  3/12همچنين حدود  .اندتبديل شده

اراضي ديم نيز به مراتع تبديل شده است. الزم به ذكر 
است كه اراضي باير و بدون كشت در طبقه مراتع 

بندي كاربري اراضي بر اين اساس در كالسهاند قرارگرفته
باير بوده است  صورت بهكشاورزي ديمي كه در آن سال 
 7/4حدود همچنين  اند.در طبقه مراتع قرارگرفته شده

كيلومترمربع از اراضي كشاورزي آبي به مراتع يا اراضي 
كيلومترمربع از مراتع به كشاورزي آبي  1/5باير و حدود 

ميزان تغييرات هر كدام از  4شكل  تبديل شده است. در
تا  2000هاي در طي سالها به كاربري ديگر كاربري

  نشان داده شده است. 2012
  

  .در محدوده مطالعاتي 2012تا  2000هاي هاي به كاربري ديگر طي سالميزان تغييرات هركدام از كاربري .4جدول

  نوع كاربري  رديف
مساحت

  (كيلومترمربع)
  ينوع كاربر  رديف

 مساحت

  (كيلومترمربع)
  /.02  سكونتگاهي به كشاورزي آبي  7  /.6  به سكونتگاهي كشاورزي ديم  1
  1/5  مراتع به كشاورزي آبي  8  8/1  مراتع به سكونتگاهي  2
  /.4  كشاورزي ديم به كشاورزي آبي 9 9/1 كشاورزي آبي به سكونتگاهي 3
  /.09  تعسكونتگاهي به مرا 10 /.01 سكونتگاهي به كشاورزي ديم 4
  7/4  كشاورزي آبي به مراتع 11 5/11 مراتع به كشاورزي ديم 5
  3/12  كشاورزي ديم به مراتع 12 6/1 كشاورزي آبي به كشاورزي ديم 6
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  .در محدوده مطالعاتي 2012تا  2000هاي هاي به كاربري ديگر در طي سالاز كاربري هركدامنقشه تغييرات  .4شكل

  

  2040و  2025هاي براي سال بيني تغييراتپيش. 4-3
بيني ميزان گسترش نواحي هدف از تحقيق حاضر پيش

باشد، براي مي 2040و  2025هاي سكونتگاهي براي سال
 2012و  2000ي ها سالاي اين منظور از تصاوير ماهواره

در ماه ژوئن استفاده شده است. پس از تهيه تصاوير 
اراضي  تصاوير، كاربري پردازش يشپو  يا ماهواره

تهيه شده  2012و  2000هاي محدوده مطالعاتي براي سال
ميزان تغييرات  LCMاست. سپس با استفاده از مدل 

 كاربري اراضي و روند مكاني تغييرات آناليز شده است.
سپس بر اساس مدل زنجيره ماركوف ميزان پتانسيل تغيير 
هر كاربري به كاربري سكونتگاهي سنجيده شده است. به 

كه هر پيكسل از تصوير براي تغيير از يك عني اين م
 يديگر چقدر قابليت دارد. سپس، بر مبنا كاربري به نوع

زير مدل  3در منطقه موردمطالعه،  داده يروعمده  ييراتتغ
از تبديل مراتع به نواحي  اند عبارتي كه كاربر ييرانتقال تغ

سكونتگاهي، تبديل كشاورزي آبي به نواحي سكونتگاهي 
يل كشاورزي ديم به نواحي سكونتگاهي مشخص و تبد

پس از محاسبه پتانسيل انتقال هر كاربري به  شده است.

اند. هاي توصيفي تعيين شدهدادهكاربري سكونتگاهي 
توصيفي مطابق بر وضعيت ژئومورفولوژيكي و  يها داده

اند به اين صورت كه پارامترهاي انساني منطقه تهيه شده
، نزديك به جاده اصلي و تفاعار كم، شيب كممناطق 

نزديك به محدوده شهري پتانسيل بااليي جهت انتقال به 
هاي بر مبناي داده يتدرنهاكاربري سكونتگاهي دارند. 

بيني گسترش نواحي توصيفي و پتانسيل انتقال، نقشه پيش
تهيه شده است  2040و  2025هاي سكونتگاهي براي سال

حي سكونتگاهي در نوا مطابق نقشه مذكور، ).5(شكل 
كيلومترمربع  1/24به  2040و در سال  2/18به  2025سال 

شده بيانگر اين كه  بيني پيشبررسي نقشه  خواهد رسيد.
ي جهت بيشتربخش جنوبي محدوده شهري سنقر، پتانسيل 

اي نزديك، روند توسعه اراضي شهري دارد و در آينده
با  اين مناطق خواهد بود. در واقع سمت بهرشد شهري 

توجه به اينكه در توسعه نواحي شهري، نزديكي به راه 
ترين ارتباطي و محدوده شهري، شيب و ارتفاع كم از مهم

عوامل جذب جمعيت هستند، گسترش نواحي 
  اين عوامل خواهد بود. تأثير تحتسكونتگاهي 
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  .2040و  2025هاي بيني ميزان گسترش نواحي سكونتگاهي براي سالنقشه پيش .5شكل

  

  گيرينتيجه. 4
روند رو به رشد توسعه سكونتگاهي در مناطق مختلف 

 سمت به بيشترمتفاوت است و در محدوده شهري سنقر 
روي است. با مناطق جنوبي محدوده شهري در حال پيش

توجه به وضعيت ژئومورفولوژيكي محدوده مطالعاتي، 
است.  فتهردربر گاي از محدوده را مراتع بخش عمده

دارند در  يتوجه قابلشاورزي آبي نيز كه سهم اراضي ك
اند كه اين مناطق بيشتر حاشيه شهر سنقر واقع شده

ها دستخوش تغيير هستند. نتايج حاصل از ارزيابي نقشه
بيانگر اين است كه نواحي سكونتگاهي محدوده مطالعاتي 

كيلومترمربع در  6/12به  2000كيلومترمربع در سال  3/8از 
ه است كه اين مقدار بيانگر رشد قابل رسيد 2012سال 

توجه نواحي سكونتگاهي دارد. در اين ميان با افزايش 
نواحي سكونتگاهي كاربري اراضي كشاورزي آبي كه 

ين ميزان تغيير را بيشتربيشتر در حاشيه شهر سنقر قرار دارد 
كيلومترمربع از اين  9/1كه حدود طوريداشته است به

كور به كاربري سكونتگاهي هاي مذاراضي در طي سال
كيلومترمربع از مراتع  8/1اند، همچنين حدود تبديل شده

اما با توجه به ؛ اندنيز به كاربري سكونتگاهي تبديل شده
دورتر بودن اراضي كشاورزي ديم به محدوده شهري 

 6/0سنقر، ميزان تغيير اين اراضي به نواحي سكونتگاهي 
ه هدف اصلي تحقيق، بر با توجه ب كيلومترمربع بوده است.

هاي توصيفي مد نظر شامل فاصله از راه مبناي داده
ارتباطي، فاصله از محدوده شهري، ارتفاع و شيب ميزان 

 2040و  2025هاي گسترش نواحي سكونتگاهي براي سال
بيانگر اين  بيني يشپبيني شده است. نتايج حاصل از پيش

ر، ميزان روند رو به رشد حاض تداوماست كه در صورت 
 2/18به حدود  2025توسعه نواحي سكونتگاهي در سال 

به  2040كيلومترمربع خواهد رسيد كه اين رقم در سال 
كيلومترمربع خواهد رسيد كه با توجه به پتانسيل  1/24

ين ميزان بيشترباالي مناطق جنوبي محدوده شهري سنقر 
اين مناطق خواهد بود.  سمت بهتوسعه نواحي سكونتگاهي 

  افزون ايج حاصله بيانگر اين است كه رشد روزنت
نواحي سكونتگاهي شهر سنقر منجر به تخريب روزافزون 
  اراضي كشاورزي مرغوب و مراتع خواهد بود كه 

اين روند اراضي كشاورزي آبي حاشيه  تداومدر صورت 
ين مقدار خود خواهند كمتربه  2040شهر سنقر تا سال 

 شد.نيز تخريب خواهند از مراتع  يا عمدهرسيد و بخش 
بنابراين الزم است كه قبل از افزايش ميزان تخريب، 

مشخص شود تا  هانواحي متناسب براي توسعه سكونتگاه
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  دچار  كمتراراضي مستعد كشاورزي و مراتع 
. در بسياري از تحقيقات پيشين صورت تخريب شوند

هاي اراضي و گرفته در منطقه، توجه به تغييرات كاربري
ها تغييرات اراضي سكونتگاهي و روند توسعه آن خصوصاً

ناديده گرفته شده است، بنابراين آناليز تغييرات صورت 
هاي ريزيانجام برنامه منظور بهگرفته در تحقيق حاضر 

ساز باشد زيرا كه آگاهي از روند  تواند كار ميمختلف 
تواند نقش كليدي داشته تغييرات آتي در تصميمات مي

  باشد.
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Summary 
Considering the ever-increasing changes in land uses and the need for managers and experts to know how 
changes have taken place in policy and options for solving the existing problems. Detection of changes to 
determine the trend over time seems necessary. On the other hand, modeling future changes is important for 
understanding the quality of future changes. Therefore, the full recognition of land use, its past changes and 
the prediction of future changes plays an important role in the sustainable management of resources. 
Modeling land use processes is an important tool in optimizing land use and land use planning. One of the 
models used to predict landslide changes is the model of artificial neural networks and Markov chain analysis. 
The features of the artificial neural network include the ability to learn and generalize and process information 
in parallel.  
Considering the goal of urban development during the years 2000 to 2012, satellite imagery of the years 2000 
and 2012 in June has been used. After the preparation of satellite imagery and pre-processing of images, the 
landuse in the study area for the years 2000 and 2012 has been prepared. Then useing the LCM model landuse 
change patterns of changes were analyzed. Then, based on the Markov chain model, the potential for 
changing each use to residential use is measured. This means that each pixel was capable of showing change 
the image from one land use to another. Then, based on the major changes in the region in the survey, three 
sub-models of shifting change were identified as transforming pastures into habitat areas, converting 
agricultural production into settlements, and transforming dryland farming into settlements. After calculating 
the potential for the transfer of any land use to a settlement using descriptive data, a plan for predicting the 
use of land for 2025 and 2040 was then provided. 
Given that the purpose of the present study was to assess the development of residential areas, the extent of 
changes in these areas were assessed during the years 2000 to 2012. The results indicate that the residential 
areas increased from 8.3 square kilometers in 2000 to 12.6 square kilometers in 2012, according to the land 
use map, and mostly changes in the urban area of Songhor area have been made. The results of the assessment 
of changes indicate that the land use change from irrigated agricultural to residential use during the 12 year 
period was 1.9 km2, which for dryland agriculture it was 0.6 kilometers, Also 1.8 km2 of rangelands has 
become residential. The results of this study indicate that the irrigated agricultural lands of the city of Sangar, 
especially the southern regions and pastures near the urban area, have had most changes. Among the changes 
in other uses, about 11.5 km2 of the rangeland has been converted into rainfed farming, and about 12.3 km2 of 
land has also become rangelands and also, about 4.7 km2 of irrigated agricultural has become arable land or 
Bayer land and about 1.5 km2 of rangelands has become irrigated agricultural land. 
The growing population has led to an increase in the number of habitat areas and, as a result, agricultural 
lands and pastures have undergone changes. The growing trend of settlement development varies from region 
to region, and in the urban area of Songhor more are moving toward the southern regions of the urban area. 
Considering the geomorphologic status of the study area, a large part of the range is covered by rangelands. 
Irrigated agricultural lands which have a significant share, are located on the outskirts of the city of Songhor, 
which are undergoing further changes. According to the main objective of the research, based on descriptive 
data such as distance from communication, distance from urban boundaries, elevation and slope, the amount 
of development of residential areas for 2025 and 2040 is also projected. The results of the forecast indicate 
that in the case of the growing trend, the development of the settlements will reach about 18.2 km2 in 2025, 
and will reach 24.2 km2 in 2040, due to the high potential of the southern regions of the city of Songhor, the 
highest rate of development of settlements will be towards these areas. The results indicate that the increasing 
number of settlements in the city of Songhor will lead to the degradation of high-quality agricultural lands 
and pastures. If the trend is continued, the irrigated agricultural around of the city of Songhor will reach the 
lowest level by 2040. Also most of the pastures will also be degraded. Hence, it is necessary to identify areas 
suitable for the development of a settlement before increasing of rate the destruction occur, so that less prone 
areas for agriculture and pastures can be degraded. 
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