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 چکیده 

هاای شهرسااا  دزوا ب باا اساا اد  از داد  تغییرات کااربری ارایایسازی در این مقاله به ارزیابی و شبیه

 خص صااًهای زیادی ای قبل از جنگ عراق با ایرا  پرداخاه شد  است. جنگ به همرا  خ د خرابیر ماه ا

ت سعه شاهری در جهات از باین  جنگ ت جه به رشد و های شهری در بر دارد. در دورا  پس ازدر محیط

 باا ربری ارایایتغییرات کاا سازیشبیه و سازیمدب یابد. امروز ای میهای وارد  اهمیت ویژ برد  آسیب

 ساختانسا  بین محیط ماقابل روابط تشریح برای م یدی بسیار ابزار ت اندمی ایماه ار  تصاویر از اسا اد 

این تحقیق مادب شابیه  در .باشد پیچید  شرایط در ریزا برنامه گیریتصمیم به کمک برای طبیعی و محیط

هاای ایان مادب از داد در کااربرد  شاد و  باه CA-Marcovبینی تغییرات کاربری ارایی سازی و پیش

( مربا   باه +Landsat ETMچندزماناه   دور از های سانششداد  از اسا اد  تاریخی به دست آمد  از

های کاربری و پ شش ارایی باا رو  طبقاه نراارت شاد  باا نقشه .اسا اد  شد 5111و  0181های ساب

 و کااربری هااینقشاه از اساا اد  با سپسهیه گردید. در طی دو ساب م رد نرر تالگ ریام حداکثر احاماب 

-پایش و سازیشبیه به مارک ف هایزنشیر  بینیپیش هایبا رو  آ  ترکیب و آمد  بدست ارایی پ شش

و  5108هاای سااب سازی درشد. ناایج شبیه پرداخاه 5101و 5108های در ساب ویزیکی آتی تغییرات بینی

هکااار و روناد  003و  77/001ارایی شهری شهر دزو ب به ترتیب برابر  نشا  از روند اوزایشی در 5101

ناایج تحقیق حاکی از کاارایی  هکاار دارد. 53/570و  55/051کاهشی در ارایی کشاورزی به ترتیب برابر 
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بینای های گذشاه و پیشدر پایش روند تغییرات کاربری ارایی در ساب CA-Marcovبالای مدب تل یقی 

 های گذشاه است.های آتی براساس الگ ی تغییرات در سابرشد شهری برای ساب خص صاً این تغییرات

 دزو ب ای،سازی، زنشیر  مارک ف، تصاویرماه ار کاربری ارایی، شبیهها: کلیدواژه

 مقدمه -7

 تشربای در هاای تئا ری واین وج د رو  با ؛سازی تغییرات کاربری ارایی شهری عمدتاً کار مشکلی استمدب

ند. تعاداد شا ها انشاا  مایاند که مطالعات مرب   به تغییرات کاربری سرزمین در این زمینهاین چارچ ب اوزیش یاواه

 ,Iacono et alاساا اد  کنناد  بینی تغییرات کاربری سرزمین بادقت زیااد ها برای پیشمدب ند تا ازکمی از محققا  قادر

پایه و اساس اهداف ما رد نرار  ،شکل یک تکه از سرزمین است. این تغییر تغییر کاربری سرزمین، تغییر عم ماً(. 2012

ایان تغییار ممکان اسات در شادت  .درعین حاب یروری نیست که وقط تغییر را در پ شش زمین داشاه باشیم .است

بار  ریتاث تغییرات کاربری و پ شش زمین با کاهش تن ع زیساای و  (.Verburg et al, 2000 تغییرات و مدیریت باشد 

 تنا ع و کااربرد گذشااه دهه دو ط ب (. درGeoghegan et al, 2001 ها به ط ر جدی نگرا  کنند  است زندگی انسا 

 هااداد  ایان (. ازRogan et al, 2002 ; Healey, 2005اناد  کارد  پیدا ت سعه ارزیابی در زمینه دور از سنشش هایداد 

 مانا عی هاای(. رو Seto et al, 2005گاردد  مای اسا اد  زمین پ شش تغییرات  کی ی و کمی هایگیریانداز  برای

 مادب سیساام، مدب ریایی، معادلات به مدب ت ا می که دارد وج د ارایی کاربری و پ شش تغییرات سازیمدب برای

 Cellular ماارک ف هاایمادب مادب سال لی شاامل. کارد اشاار  هیبریاد مادب مدب سال لی و تکاملی، مدب آماری،

Automatic   استParker et al, 2002زنشیار    و خ دکار هایسل ب تل یقی (. مدبCA-Markovمادب از ( ترکیبای 

-مای( پ یاا سازیشبیه هایمدب دساه خ دکار  از هایسل ب مدب و( تشربی های تخمینمدب دساه از  زنشیر  مارکف

 زنشیار  تصاادوی مادب (، باهSpatial contiguityمکاانی   مشااورت مشخصاه اوازود  باا مدب این حقیقتدر. باشد

 باه آساا  دسارسای دلیال باه اخیار، هاایسااب در .کندمی سازیشبیه آیند  هایساب برای را ارایی مارکف، کاربری

 بارای آ  بینایپایش و پ شش ارایای تغییرات سازیهای سیسام اطلاعات جغراویایی مدبقابلیت و ایتصاویر ماه ار 

و  Iacono (.0010، گااریزی و دیگارا  زارعاسات  شاد  انشاا  زمیناه ایان در یقات بسیاریتحق و شد  رایج آیند 

باه  0118 – 5111هاای مین س تای آمریکا باین سااب به بررسی تغییرات کاربری ارایی شهری شهر ، (5105دیگرا   

و  Islam .پرداخانادناد  هاای آیبینی آش اگی در دههبینی شرایط گذشاه و پیشدر پیش Markov Chainآزمایش مدب 

Ahmed  5100) باا اساا اد  از مادب  شهرداکاتا در بنگلااد  ت سعه شهری سازیشبیه و به ارزیابیCA- Markov  در

 شاهری در ارزیاابی رشاد عنا ا  باا پژوهشای (5111 و دیگارا   Xian .اندپرداخاه 5118تا  0110های واصله ساب

 در شاهری ارایای باه طبیعای اندازهایچشم تبدیل به دور با اشار  از سنشش هایداد  از اسا اد  با تمپا خلیج ح یه

 ایمااه ار  تصااویر از باا اساا اد  شاد  منطقه اشار  ارایی کاربری تغییرات هاینقشه تهیه به اقدا  رشد جمعیت، ا ر
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 اساا اد  از مادبو باا  کارد  بارآورد برابار ساه را مطالعاه ما رد دور  طای در شاهری رشد ارایی و نم د  لندست

SLEUTH  عنا ا  با پژوهشی ، در(0010  همکارا  و کامیاب. اندبینی نم د پیش 5151روند ت سعه شهری را تا ساب 

 گارو  ساه از گرگاا  شهری ت سعه سازیبمد برای لشسایک رگرسی   رو  کاربرد با مح ر اطلاعات رهیاوت اتخاذ

 مخالاف، ماغیار 01 باا و کارد  اساا اد  زماین کاربری و بی ویزیکی ی،اقاصاد اجاماعی، ماغیرهای شامل مساقل ماغیر

 ،5101 هاایبساا بارای مطالعه م رد منطقه شهری رشد الگ ی تحقیق، این در. کردند مشخص را گرگا  شهری رشد

 کامیااب و دیگارا ، نم دند  اسا اد  ROCرو   مدب از صحت ارزیابی مرحله در و اساخراج 5131 و 5101 ،5151

0010).Arsanjania   مادب و ماارکف زنشیار  رگرسی   لشسایک، تل یق عن ا  با پژوهشی در( 5105  همکارا و-

 تهارا  شاهرکلاا  ح ماه منطقاه گساار  تشزیه وتحلیال به شهری، ت سعه سازیبرای شبیه سل لی هایماشین های

 باا اقاصاادی اجامااعی و زیست محیطی، و ماغیرهای لشسایک رگرسی   از مدب عملکرد، بهب د منر ر به و پرداخاند

اسااخراج  را آتای ت سعه شد  سازیشبیه نقشه 5156 و 5106 ،5116های ساب برای شهر گسار  احاماب سطح ایشاد

 هاایآسایب باعث شهر، در اطراف جدید سازهایوساخت و اوقی گسار  یا شهر کندگیاپر که شکل جاآ  ازکردند. 

 اسات شاهر ممکان ت سعه با است، شد  هاآ  اطراف و شهرها در محیطیمنابع زیست تخریب و اقاصادی -اجاماعی

کشااورزا  هاایی، م قعیات چنین در. ش د اسا اد  سازیبرای ساخاما  شهرها مشاور کشت قابل هایزمین از بسیاری

 (. درك0070ئی، دهناد  شاک محصا ب علاقاه نشاا  نمای ت لید به ها،زمین قیمت شد  برابر چند ا ر بر شهر اطراف

تارین عنصار در زماین اصالی .اسات پایدار بسایار مهام شهری شکل به منر ر رسید  به شهری ورایند رشد مکانیسم

چنین محاسبه نیاز واقعی شهر باه زماین، باه ش د. از این رو کنارب نح   اسا اد  از آ  و همت سعه شهری محس ب می

دسات آماد  در حال مشاکل های باه، و تعمیم و تطبیق ارقا  و کمیتهای مخالف در زما  حابکاربری نیتثممنر ر 

 پ شاش تغییارات ساازی(. مادب0086، همکاارا ش د  خاکپ ر و واقع می مؤ رزمین و مسکن و رشد مناسب شهرها 

در  روناد اوزایشای 5101و 5108تا سااب  که رودمی انارار کن نی روند ادامه ص رت در دارد که آ  از حکایت ارایی

و  5/051هکاار و روند کاهشای در ارایای کشااورزی باه ترتیاب برابار  003و  8/001رایی شهری به ترتیب برابر ا

باا اساا اد  از  درشاهر مراهاه رشد شاهری سازیشبیه و هکاار داشاه باشیم. صدرم س ی و دیگرا ، به ارزیابی 5/570

 مسااحت هکاااری 0071 از اوازایش حکایات یجپرداخاند. ناا 0011تا  0068های در واصله ساب CA- Markovمدب 

-شابیه دارد. نایشاه گذشااه ساب 57 طی مزارع کاربری هکااری 373 تخریب و شهر اطراف شد  ساخاه شهر و مناطق

-مای شاهری در ارایای اوزایشی مداو  و روند کشاورزی در ارایی کاهشی مداو  از روند حاکی 0305تاساب  سازی

 هاایزنشیار  بینایپایش هایبا اسا اد  از رو ( 5100  همکارا  و Subedi. (0015، همکارا باشد  صدرم س ی و 

تغییرات ح یه آبخیاز در ول ریادا  بینیپیش و سازیشبیه به (Cellular Automata  سل لی ات ماسی   مدب و مارک ف

و در جناگ عاراق دزو ب از جمله شهرهای اساا  خ زساا  است که در ط ب هشت سااب دوااع مقادس  .اندپرداخاه
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در شارایط قبال از  کااربری ارایایعلیه ایرا  ماحمل خسارات بسیاری شد. هدف این تحقیق بررسی میزا  تغییارات 

 باشد.های آتی میبینی این تغییرات برای سابجنگ و بعد ازآ  و پیش

 مواد و روش -2

 مطالعه مورد منطقه -2-7

در و اسات  ا  دزوا بشهرساو سی امین شهر پرجمعیت کش ر و مرکز  ایرا و ب شهری است در جن ب هربی دز

شاهر در  .استواقع شد   N, 48.4236° E °32.3831در ط ب و عرض جغراویایی اا  خ زساا اس ایجلگههای بخش

و از شهرهای شمالی اساا  خ زساا  است. دزو ب به جهت عب ر رود دز از ایان شاهر  سطح دریااری از م 030 ارت اع

ب   ای با د  و زیساتدزو ب دارای زمساا  و پاییزی مدیاراناه .ای برخ ردار استا  از اهمیت ویژ و پیشینه تاریخی

 .(0010 سالنامه آماری خ زساا ،  های بهار بسیار دلپذیر استسرسبز آ  از پایا  زمساا  تا آهاز 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 م قعیت منطقه م رد مطالعه  -0شکل

 ورآیند پژوهش -5-5

 مارکف شیر زن مدب -0-5-5
 

 در دیگار حالات به حالت یک از ت اندمی که سیسامی است ،(مارک ف زنشیر  یا مارک ف ورایند  مارک ف سیسام

 احامااب باا باشاد داشااه قارار iویعیت  در سیسام مارک ف اگر. یابد اناقاب  ابت احامالات با مطابق بعد زمانی مرحله

 شار  حالات اناقااب دیااگرا  طریاق از ت اندمی این سیسام. گروت اهدخ  قرار jویعیت  در آیند  زما  در Pij ابت 

 ,Wu et alدهاد  مای نشاا  را اناقااب احامالاات و هاتمامی حالت که است دیاگرامی حالت، اناقاب دیاگرا . ش د داد 

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%D9%87%D8%B1%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86_%D8%AF%D8%B2%D9%81%D9%88%D9%84
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D9%84%DA%AF%D9%87
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86_%D8%AE%D9%88%D8%B2%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86_%D8%AE%D9%88%D8%B2%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%B1%D8%AA%D9%81%D8%A7%D8%B9_%D8%A7%D8%B2_%D8%B3%D8%B7%D8%AD_%D8%AF%D8%B1%DB%8C%D8%A7
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D8%B7%D8%AD_%D8%A2%D8%A8%E2%80%8C%D9%87%D8%A7%DB%8C_%D8%A2%D8%B2%D8%A7%D8%AF
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D8%B7%D8%AD_%D8%A2%D8%A8%E2%80%8C%D9%87%D8%A7%DB%8C_%D8%A2%D8%B2%D8%A7%D8%AF
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 انیزما و اسات ارایای پ شاش و کااربری تغییارات ساازیمدب جهت مناسب ابزاری مارک ف زنشیر  (. آنالیز2006

 مقاادیر از ساری یاک مارک ف زنشیر . نباشند ت صیف قابل راحای به اندازهاچشم در م ج د تغییرات که کاربرد دارد

 ,Fan et alاسات   وابسااه گذشااه زماا  در اعاداد مقدار به شد  داد  زمانی واصله در هاآ  احاماب که است تصادوی

2007.) 

 استفاده مورد هايداده-2-2

 58مرب   باه تااری   066 – 07به شمار  گذر وردیف  1ماه ار  لندست  TMاز تصاویر سنشند  در این پژوهش 

مربا    066 -08به شمار  گذر وردیف  7ماه ار  لندست  ETM+زما  قبل از جنگ، تص یر سنشند   0181می ساب 

 ه ات در GeoTIFFباه ورمات  یاماه ار  هایزما  بعد از جنگ اسا اد  گردید. داد  5111سپاامبر ساب  58به تاری  

 حرارتای هاایویژگی به عد  پرداخان و( مار 61  پایین مکانی ت کیک انداز  دلیل به 6 از باند که شدند تهیه طی ی باند

 از آماد  دساتباه پ شش ارایای و کاربری هاینقشه از اسا اد  با مطالعه در این .نشد تحقیق، اسا اد  این در هاپدید 

 Cellularات ماسای   سال لی   مادب و ماارک ف هاایزنشیار  بینیپیش هایرو  با آ  ترکیب و ایماه ار  تصاویر

Automataشد پرداخاه دزو ب شهر کاربری ارایی تغییرات بینیپیش و سازیشبیه ( به. 

 کاربري اراضی نقشه تهیه و تصاوير پردازش -2-9

 منطقاه، اطاراف در م ج د هایکاربری تعیین منر ر به ی،مطالعات محدود  مرز طبق ایماه ار  تصاویر بر  از پس

 مخالاف، هاایما ج طا ب طی ای انعکااس خص صایات بررسی و ارزیابی با الباه. شدند بندیطبقه نرر م رد تصاویر

 :ردیگیم ص رت زیر مراحل طی تصاویر بندیطبقه ورآیند. گرددمی میسر کاربری مخالف طبقات ت کیک امکا 

 زمین پ شش هایکلاس تعداد تعیین -

 .  گیریتصمیم ورآیند از اسا اد  با هاآ  خ اص اساس بر شد  بندی طبقه هایپیکسل گذاری برچسب -

 حاداکثر الگا ریامبندی نرارت شاد  و رو  طبقه از تصاویر بندیکلاسبرای  IDRISI 15اوزار با اسا اد  از نر 

-داد  ک واریاانس مااتریس و میانگین اسا اد  از با رو  . اینگردید در طی دو ساب م رد نرر تهیه شد اسا اد  احاماب

 دساتباه بهااری تحلیل تص یر هایداد  واصله از کمارین بندیمانند طبقه بندیطبقه دیگر هایرو  از آم زشی های

 ارایایصانعای،  تاسیساات و شهر شامل بندیطبقه چهارکلاسدر نهایت (. Richards and Xiuping, 2006دهد  می

و رو   IDRISI 15اوازار سپس باا اساا اد  از نار  .گردید مشخص تصاویر همه و مرتع برای کشاورزی، رودخانه

هاا باه یکادیگر دست آماد ، مااتریس احامااب اناقااب کااربریمارک ف با ت جه دو نقشه کاربری و پ شش ارایی به

هاا نشاا  تار و ساا  پ شش ارایی قادیمی/قاتها نشا  دهند  طب(. در ماتریس مذک ر ردیف3محاسبه شد  جدوب 

دهند  طبقات پ ششی جدیدتر هساند. برای مکاانی کارد  ایان تغییارات از رو  خ دکاار اساا اد  گردیاد و نقشاه 

 به دست آمد. 5101و  5108های برای ساب های ارایی به یکدیگراحاماب تبدیل هریک از کاربری
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 نتايج و بحث -9

 پ شاانیهام صحت مقدار که دهدمی نشا  خطا ماتریس کمک به تصاویر بندیطبقه سنشیصحت از حاصل ناایج

بارای هاردو  کاپاا یاریب مقادار و درصد 1/11و  6/11 ترتیب به 5111 و 0181 هایساب برای بندیطبقه از حاصل

 سااب در کاه داد ا نشا تصااویر بندیطبقه ناایج ب د که این میزا  صحت در سطح قابل قب ب قراردارد. 11/1 برابر ساب

 01111 حادود مسااحای هیرشهری ارایی پ شاند  و را مناطق شهری هکاار 7/0371 حدود منطقه سطح از کل 0181

هکااار و ارایای  1/5058 حادود منااطق شاهری در میلاادی، مسااحت 5111 سااب در. دهنادمای را تشکیل هکاار

هاای اربری و پ شش ارایی شهر دزو ب در سااب( مساحت ک0  ب د  است. جدوب شمار  هکاار 0/05111هیرشهری 

 دهد.م رد نرر بر حسب هکاار را نشا  می
 

 هکتار حسب بر موردنظر هايسال در اراضی شهر دزفول پوشش و کاربري مساحت -7 جدول
 )هکتار( 2001مساحت  )هکتار( 7391مساحت  طبقات کاربري

 0/5058 7/0371 شهر

 6/7103 6813 کشاورزی

 3/301 1/000 رودخانه

 5/3111 3/1607 مرتع

       

هکااار  55/670 دور  ایان طی در که داد نشا  نرر م رد دور  زمانی اناهای و ابادا به مرب   نقشه دو مقایسه ایجنا

باه ارایای کشااورزی اوازود  شاد  درصاد(  60/3هکاار  حدود  18/0131به مناطق شهری و  (درصد 87/0 حدود 

باشاد. های ت سعه شهری و کشاورزی در دورا  پاس از جناگ مایکه این امر مبین رشد گسار  منطقه در بخش است

هاای ما رد نرار برحساب هکااار را ( تغییرات کاربری وپ شش ارایی منطقه م رد مطالعه در سااب5جدوب شمار   

 .دهدیمنشا  
 

 هاي مورد نظردر سال تغییرات کاربري و پوشش اراضی منطقه مورد مطالعه  -2جدول 

 2001سال 

 رودخانه مرتع کشاورزي شهر کاربري طبقات 

 سال

7391 

 درصد هکتار درصد هکنار درصد هکتار درصد هکتار 

 5/00 1/706 1/3 7/03 3/0 0/558 0/60 1/0110 شهر

 5/51 1/0607 8/1 1/08 0/73 8/1135 0/55 0/066 کشاورزی

 8/1 0/371 0/70 7/500 0/0 1/83 6/5 1/35 رودخانه

 0/15 8/5107 6/03 7/37 6/01 1/0115 3/8 5/031 مرتع
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مااتریس احامااب  باا اساا اد  از 5101و 5108های ها به کاربری دیگر در سابنقشه احاماب تبدیل هریک از کابری

 (.01تا  0های های زیر نشا  داد  شد  است  شکلدر شکل اناقاب به رو  شبکه خ کار
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 تبديل به کاربري شهري در سالمال تاح -9کلش

2079 
 

 احتمال تبديل به کاربري کشاورزي در سال -4شکل

 2079 

 احتمال تبديل به کاربري مرتع درسال -1شکل 
 2090 

 

ل به کاربري رودخانه درسال احتمال تبدي -1شکل 

2090       
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مشااهد  در  تغییارات مبناای بار ف مارک زنشیر  آنالیز از با اسا اد  هاکاربری تبدیل احاماب ماتریس بعد مرحله در

 .  (1و  3جداوب   آمد بدست 5101و  5108های ساب
 

 2090و  2079سال دزفول براي  زمین کاربري و پوشش تبديل احتمال ماتريس -4جدول 

طبقات 

 کاربري

 مرتع رودخانه کشاورزي شهر

2079 2090 2079 2090 2079 2090 2079 2090 

 05/1 17/1 13/1 35/1 03/1 51/1 31/1 63/1 شهر

 05/1 57/1 10/1 10/1 17/1 66/1 17/1 10/1 کشاورزی

 51/1 51/1 18/1 53/1 01/1 56/1 53/1 5/1 رودخانه

 05/1 37/1 10/1 15/1 31/1 08/1 06/1 05/1 مرتع

 
برحساب هکااار و  5101و  5108 سااب در دزوا ب شاهرارایای  پ شش و مساحت کاربری (6و  1در جداوب  

 درصد نشا  داد  شد  است. 

 

 

 

 تبديل به کاربري شهري در سال احتمال -1شکل 
 2090 

 

 احتمال تبديل به کاربري کشاورزي در سال -9شکل 
2090  
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 )هکتار( دزفول شهراراضی  پوشش و کاربري مساحت -1جدول 
 2090سال  2079 سال  طبقات کاربري

 07/5331 75/5511 شهر

 03/7660 11/7611 یکشاورز

 03/156 58/138 رودخانه

 31/3310 10/3651 مرتع

 

 دزفول )درصد( شهرمساحت کاربري و پوشش اراضی   -1جدول 

 2090سال  2079سال  طبقات کاربري

 51/06 10/01 شهر

 11/11 13/11 کشاورزی

 1/0 63/0 رودخانه

 57/51 78/01 مرتع

 

باا مشاخص و تا ا  میو تخریب منابع را  میزا  رشد ارایی،شش کاربری احاماب تغییرات و پ  مشخص کرد با 

ویاعیت . ورایناد ماارک ف در نرر گروان این تغییرات، هرگ نه تغییرات احامالی را به ص رت اص لی مادیریت کارد

 ز باا. تغییرات پ شش و کاربری از یاک کندمیسازی به ص رت کلی براساس ویعیت ماقبل مدبآیند  یک سیسام را 

. در ایان اساتاحاماب تغییرات آیناد  سیساام  اسا اد  از آنالیز مارک ف مبنایی برای برآوردبا زمانی دیگر  باز زمانی به 

 ش د.ایشاد می +0tزما   تا tتغییرات کاربری ارایی از زما  ن ع تحلیل یک ماتریس از احاماب 

( و مادب 5111و   0181هاای ای  سابیر ماه ار های پ شش / کاربری زمین به دست آمد  از تصاوبراساس  نقشه

 مقالاه ایان درسازی شد. مارک ف، تغییرات پ شش / کاربری زمین و میزا  رشد شهری در شهر دزو ب با م وقیت شبیه

دور و آناالیز زنشیار   از سانشش هاایداد  از اساا اد  باا زماین کااربری تغییرات و شهری رشد بینیپیش و تحلیل به

 77/001ارایی شهری روندی اوزایشی به ترتیاب برابار  5101و  5108های درساب براین اساسداخاه شد. مارک ف پر

 گ ناههما هکاار رو به کاهش خ اهاد گذاشات. 570/ 53و  55/051هکاار و اریی کشاورزی به ترتیب برابر  003و 

هاای کااهش زماین سعه ارایی مسک نی وساله بیانگر ت  51پیداست، دردور  زمانی  تغییرات آشکارسازی ناایج از که

بیاانگر کااهش منااطق  5101و  5108های سازی تغییرات کاربری و پ شش ارایی برای سابباشد. شبیهکشاورزی می

باشد دزو ب همانند دیگر شهرهای اساا  خ زساا  درطا ب هشات سااب دوااع کشاورزی و اوزایش مناطق شهری می

د، اما پس از آ  روند رو به رشدی به خ د گروات و م جاب بهبا د ویاعیت مقدس خسارات بسیاری به آ  وارد ش

 از خاصای برهاه در انساا  هاایوعالیات ت سعه وضایی الگ ی عن ا  به شهر ی آ  شد. شکلشهری و اوزایش گسار 

شا د مای تقسایم تاراکم شاهری و شهری کندگی پرا اصلی الگ ی دو و به (Anderson, 1996 ش د می تعریف زما 



 شمار  بیست و شش                           اویا و مخاطرات محیطی                             جغر                                                              078

 

بینای نشاا  داد کاه منااطق شاهری از ناایج پایش (5100  همکارا و  Subedi . در مطالعات(0015 قربانی و دیگرا ، 

روند رو باه اوازایش  5101تا  5116های درصد در طی ساب 1به  7/0درصد و تاسیسات حمل ونقل از  3/31به  0/37

ساازی مادب ، باه(5100  همکاارا و   Dongjie.ددرصد رو به کاهش هسان 0/05به  3/03دارد و مناطق کشاورزی از 

 5116تاا  0176هاای در واصله سااب CA-Markovتغییرات کاربری ارایی شهری شهرساگا در ژاپن با اسا اد  از مدب 

های کشاورزی و نا احی نشا  دهند  روند رو به کاهش در زمین 5131و 5101های سازی تا سابپرداخاند. ناایج شبیه

ت اناد در بهبا د باشد. همچناین مشاخص شاد کاه ایان رو  مایرو به اوزایش در مناطق شهری می جنگلی و روند

کاه نااایج  ،های مدیریت کاربری ارایی در مباحث ت سعه شهری و اک لا ژیکی تا از  بهااری برقارار کناداساراتژی

هاای یاانگر کااهش در زماینب 5100و  5108هاای بینی با اسا اد  از مدب مارک ف در این تحقیق نیز بارای ساابپیش

 شاهری پایاداری عنا ا  باا پژوهشی ، در(5110  همکارا  و Barredo باشد.میکشاورزی و اوزایش در مناطق شهری 

 رشاد باه اشاار  لاگ س باا در شهری رشد بینی آیند پیش و سازیمدب ت سعه، به حاب در کش رهای شهرهایدر کلا 

-شابیه باه مرباع، کیلا مار 161 باه نزدیک شهری به ارایی نیاز و آتی بسا بیست در شهری و انباشت جمعیت سریع

روناد  5151 سااب تا و های خ دکارمارک فسل ب از رو  اسا اد  با و پرداخاه لاگ س شهر در ت سعه ویزیکی سازی

اطق شاهری تاا بینی نم دند، که ناایج بدست آمد  در این تحقیق نیز مبین اوزایش منت سعه ویزیکی را در این شهر پیش

 باشد.می 5101ساب 

 بندي جمع -4

تا ا  اذعاا  داشات کاه سازی تغییرات و پ شش ارایی در شاهر دزوا ب مایدست آمد  از مدببراساس ناایج به

و کااربری ارایای سااخاه شاد  با د  ها محامل های آتی کاهش آ های کشاورزی، مرتع و رودخانه طی سابکاربری

ایان تغییارات  ،بارداری از مناابعت جه به روند رو به رشد جمعیت انسانی و نیاز مبر  به بهر  بیشار رشد خ اهد کرد. با

برداری از منابع باه شای   اصا لی صا رت بگیارد و قابل تص ر است. لیکن این تغییرات باید مدنرر قرار بگیرد تا بهر 

روناد رو باه رشاد  ،های ت سعه پایداروین سیاستچه با تدچنا  درآیند  نه چندا  دور منشر به ناب دی منابع نش د. لذا

ها باه ارایای سااخاه مناطق شهری کنارب نش د، کاهش ارایی کشاورزی و دیگر ارایی محدود در آیند  و تبدیل آ 

هاای قب وعالیاتات انند به عن ا  سیسامی جهت هشدار ع سازی شد  میهای کاربری شبیهشد  رخ خ اهد داد. نقشه

-د. البااه ایان شابیهنهای دیگر نیز اساا اد  شا برای مکا ها در آیند  در یک منطقه، ا رات محامل آ ص رت گرواه و 

هاا باه سازی براساس ویع م ج د و ادامه روند تغییرات آیند  است که ممکن است یک سری تغییارات در سیاسات

 هاایداد  از اساا اد  گاذار باشاد.های دولت در مسکن مهر و دیگر م ارد، تا یرص رت مقطعی و خاص مانند سیاست

 کااربری و پ شاش ساازیو شابیه گذشااه در آ  چگا نگی و تغییرات شناسایی جهت دور از سنشش مکانی_زمانی

 ایت ساعه هاایسیاست و کاربرد ریزیبرنامه و مدیریت جهت طراحا  شهری و ریزا برنامه به ت اندمی آیند  در زمین
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 ریازیبرناماه و مادیریت از الزاماات آیناد  برای شهری رشد سازیمدب و سازیشبیه ت،حقیق در. رساند یاری پایدار،

 هاایریازیبرناماه بارای پایاه اطلاعاات عن ا ارایی به  کاربری هاینقشه که جاآ  از .گرددمی محس ب شهری آتی

 تغییارات باا کاه منطقاه آیناد  هایریزیبرنامه ت اند درمی تحقیق این ناایج است برخ ردار ایویژ  از اهمیت مخالف،

 .گیرد قرار ت جه م رد ،است مرتبط ارایی کاربری

 تشکر و قدردانی -1

صانعای خااتم الانبیاا  ص(  از جناب آقای دکار شهرا  ی س ی خانقا ، اساادیار گرو  مرتاع و آبخیازداری دانشاگا 

 دردانی را داریم.کماب تشکر و ق ،که در این زمینه مشاور  و راهنمایی کردند بهبها 

 کتابنامه

 -0065هاای . الگ ی تغییر کاربری ارایی شهر بابل طای سااب0086، قاسم؛ کیانژاد، سعدالله؛ ولایایخاکپ ر، براتعلی؛ 

 . 31-63، 1ای، شمار  . مشله جغراویا و ت سعه ناحیه0078

زماانی  -ساازی مکاانی. شبیه0010س ب؛ ، رماهینیلما ، امیر؛ سسعدالدین؛ بردی، عبدال احدشی گاریزی، آر ؛  زارع

 خ دکاار و زنشیار  هاایسال ب تل یقی با اسا اد  از مدب گلساا  اساا  چایچهل آبخیز در جنگل گسار  تغییرات

 .  581 -570 ،5 شمار  ایرا . صن بر و جنگل علمی پژوهشی تحقیقات مارک ف. وصلنامة

صدرم سا ی،  ری. چاا  تهارا . م سساه اناشاارات سامت.جغراویای شه در ن  هایدیدگا  .0070 حسین؛ شک ئی،

-CA مادب از اساا اد  باا انادا  میاناه شهری رشد سازییهشب و . ارزیابی0015، رس ب. چهاربرجیزدانیمیرساار؛ 

Markov  شهری، یزد. ت سعه و پایدار معماری ملی ، همایش(مراهه شهر :م ردی نم نه 

ساازی تغییارات محیطای در مادب. رویکارد زیسات0015، حسن. محم دزاد ، محمدریا؛ پ رمحمدی قربانی، رس ب؛

-ای، ارزیابی چند معیاری و سل بای چند زمانهاسا اد  از تصاویر ماه ار کاربری ارایی محدود  کلانشهر تبریز با 

 . 50 -01، 8های خ دکار مارک ف. وصلنامه علمی پژوهشی مطالعات شهری. شمار  

 اطلاعاات رهیاوات . اتخااذ0081د، مهادی؛ ورهلامعلی، سیدمحسن؛ حسینی، رس ب؛ ماهینیسلما کامیاب، حمیدریا؛ 

، 13 شناسی. شمار وصلنامه محیط گرگا ، شهری ت سعه سازیمدب برای رگرسی   لشسایک  رو کاربرد با مح ر

16-81. 
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