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مدلسازی و پیشبینی تغییرات کاربری اراضی شهر الهیجان با رویکرد توسعه پایدار
علیاصغر عبدالهی -1استادیار جغرافیا و برنامهریزی شهری ،دانشگاه باهنر کرمان ،کرمان ،ایران
مصطفی خبازی  -استادیار جغرافیا و برنامهریزی شهری ،دانشگاه باهنر کرمان ،کرمان ،ایران
زهرا درانی  -دانشجوی کارشناسی ارشد جغرافیا و برنامهریزی شهری ،دانشگاه باهنر کرمان ،کرمان ،ایران
تاریخ دریافت1398/07/10 :

تاریخ پذیرش1398/11/15 :

چکیده
در سالهای اخیر ،اراضی از شهرهای ایران بهخصوص اراضی حاشیهای شهرها ،تحت تأثیر روند شهرنشینی و نیاز
شهروندان به مسکن ،تغییر کاربری داده و به اراضی ساختهشده تبدیل گردیده است .همچنین شهر الهیجـان نیـز
مانند بسیاری از شهرهای ایران به دلیل افزایش ساختوساز ،دچار تغییر و تحوالت قابلتوجهی در زمینه کـاربری
اراضی شده است .هدف پژوهش حاضر مدلسازی و پیشبینی تغییرات کاربری اراضـی بـا اسـتفاده از  LCMو
 CA MARKOVمیباشد ،روش پژوهش ،به لحاظ هدف از نوع کاربردی و به لحاظ ماهیت و روش از نـوع
تحقیقات توصیفی – تحلیلی میباشد .در این راستا از تصاویر مـاهوارهای لندسـت مربـوط بـه چهـار دوره زمـانی
 1389 ،1379 ،1368و  1397بهره گرفتهشده است .تصاویر چهار دوره پس از عملیات پیشپردازش با اسـتفاده از
روش حداکثر احتمال طبقهبندی گردیدند .سپس با استفاده از مدل  LCMو  CA MARKOVبه شناسـایی
و پیشبینی تغییرات کاربری اراضی شهر الهیجان پرداختهشده است .نتایج نشـان میدهـد کـه مسـاحت اراضـی
ساختهشده از سال  1368تا  1397نزدیک به  1250هکتار افزایشیافته و اراضی جنگل و باغـات در ایـن دوره بـا
کاهش حدوداً  2000هکتاری روبهرو بوده است .بنابراین با توجه به مقایسه طبقهبندیها و نتـایج حاصـل از مـدل
 LCMمشخص میگردد ،که بیشترین تغییرات در این دوره مربوط بـه جنگـل و باغـات میباشـد .در پایـان بـا
بهکارگیری مدل زنجیره مارکوف تغییرات کاربری اراضی را برای سال  1409را پیشبینیشـده اسـت .ازایـنرو بـا
توجه به نتایج حاصل از پیشبینی تغییرات احتمال میرود که در سال  1409میزان  760/5هکتار از اراضی جنگل
و باغات کاسته شده و  53/91هکتار به اراضی ساختهشده 693/09 ،هکتار به شالیزارها و  13/5هکتار نیز به پهنه
آبی افزوده خواهد شد .بنابراین بررسیها نشان میدهد رشد مساحتها در محدوده موردمطالعه متناسـب و همسـو
نبوده؛ و این مسئله باع ایجاد پدیده گستردگی در شهر الهیجان گردیده است.
واژگان کلیدی :تغییرات کاربری اراضی ،مدل  ،CA MARKOVتوسعه پایدار ،شهر الهیجان.

 . 1نویسنده مسئول

Email: Aliabdollahi1313@gmail.cim
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مقدمه
امروزه رشد روزافزون شهرها متأثر از جمعیت و مهاجرت ،منجر به ساختوسازهای بدون برنامـهریزی و تغییـرات زیـاد در
ساختار فضایی و گسترش شهرها شده (نظریان و همکاران ،)2 :1385،که این امر منجر به تغییر در پوشش سطح زمین و
تبدیل عوارض طبیعی مانند خاک و پوشش گیاهی به بافتهای شهری شده است (پورخباز و همکاران .)1 :1394،بنابراین
اولین پیامدی که با گسترش شهرها ظاهر میشود تغییر کـاربری اراضـی اسـت (نـورایی صـفت و همکـاران.)22 :1395،
کاربری اراضی شامل انواع بهرهبرداری از زمین به منظور رفـع نیازهـای گونـاگون انسـان اسـت .کـه بـااطالع از نسـبت
کاربریها در یک محی شهری و نحوه تغییرات آن درگذر زمان میتوان تحوالت آتی را پیشبینی نمـوده و برنامـهریزی
متناسب با آن انجام داد (داودی منظم .)1 :1393،تغییر کاربری زمین بهعنوان فرایندی مؤثر در فضـاهای شـهری مطـرح
میباشد .که این تغییر غالباً در اثر فعالیتهای انسانی روی میدهد اما به دلیل نبود برنامهای اصولی ،عدم توجه به توسعه
پایدار و محدودیتهای زیستمحیطی و نداشتن مدیریت پایدار به یکی از مهمترین معضـالت در فضـای نـوین شـهرها
تبدیلشده است (پوراحمد و همکاران .)132 :1390،ازآنجاکه این تغییرات برگشتناپذیر تلقی میشوند ،دسترسی به آمار و
اطالعات صحیح و بهروز و آگاهی از روند آنها از عوامل کلیدی در برنامهریزیها ،تصمیمگیریها و ابزارهای مدیریتی در
هر سازمانی میباشند (حقوقی فرد و همکاران .)656 :1393 ،بنابراین بهمنظور مـدیریت بهتـر اکوسیسـتمهای طبیعـی و
انسانساخت و برنامهریزی بلندمدت ،نیاز به مدلسازی تغییرات کاربری اراضی و پیشبینی این تغییـرات در آینـده اسـت
(فالحتکار و همکاران .)164 :1395،در این میان در دو دهه اخیر اسـتفاده از تکنولـوژی سـنجشازدور بـهعنوان بهتـرین
وسیله برای آشکارسازی و ارزیابی تغییرات شناختهشده ،میتوانند بهعنوان ابزاری مکمـل در تحلیلهـای توصـیفی نقـش
کارآمدی را در شناخت ،برنامهریزی و ارزیابی طرحهای کاربری زمین شهری ایفا کنـد (شـمس و کرمینـژاد.)46 :1393،
همچنین با توجه به کاربردهای فراوان سنجشازدور میتوان از آن در پیشبینی تغییرات آینده کاربری اراضی نیز بهره برد
( .) Lu et al,2004:2367امروزه تغییر کـاربری اراضـی و پوشـش زمـین بـه چـالش مهمـی در بسـیاری از کشـورها
تبدیلشده است .این تغییرات تأثیر مستقیمی بر اجزای محی زیست ازجملـه خـاک ،آب و اتمسـفر دارد .ازایـنرو بررسـی
تغییرات کاربری اراضی نقش اساسی در مطالعات زیستمحیطی جهان ایفـا میکنـد .از طرفـی مدلسـازی و شبیهسـازی
تغییرات کاربری اراضی نقش مهمی در مدیریت منابع داشته و مدیران را در برنامهریزی بهتر کاربری اراضی یاری میدهد
(محمدی و همکاران .)141 :1394،بنابراین ازآنجاییکه روند سریع این تغییرات باع تغییرات چشمگیری در کـره زمـین
شده و سطح کاربریها را متحول کرده و این توسعه منجر به از بین بردن محی زیست طبیعی شده است ،برنامـهریزان را
بر آن داشته تا بامطالعه بر روی اراضی ،علت این تغییرات را بررسی کنند و از نتایج بهدستآمده برای شناخت راهکارهای
مبارزه با این تغییرات مخرب بهره برند (سلمی و ابراهیمی .)72 :1397،تاکنون مطالعات و پژوهشهای بسیاری در زمینـه
شناخت تغییرات کاربری اراضی صورت پذیرفته است که میتوان در میان آنها به مواردی اشاره نمود؛ محمـد اسـماعیل
( )1389در مطالعه ای تغییرات کاربری اراضی شهر کرج و اطراف واقع در غرب شهر تهران موردبررسی قرارداد .سـپس بـا
استفاده از تصاویر ماهوارهای لندست سالهای  1366و  1381انواع کاربریهای منطقه بـه روش طبقهبنـدی نظارتشـده
استخراج کرد .سپس مشخص نمود که شهر کرج در طول  15سال گذشته تغییرات وسـیعی داشـته و بسـیاری از اراضـی
تولیدکننده محصوالت زراعی و باغی به واحدهای ساختهشده مسکونی ،صنعتی و غیره تبدیلشده که باع گسترش شهر
به سمت جنوب و غرب شده است .رجبزاده ( )1395در تحقیقی تغییرات کاربری اراضی جنوب غرب تهران با اسـتفاده از
تکنیک سنجشازدور و زنجیره مارکوف در طی دوره  38ساله در محی نرمافزار  ENVIموردبررسی قرارداد .نتایج نشـان
داد در طول  38سال گذشته این منطقه با کاهش  12درصدی باغات و افزایش  7و  5درصدی سطوح مناطق مسکونی و
اراضی کشاورزی روبهرو بوده است .همچنین پیشبینی تغییرات کاربری  11سال آتی نیز نشاندهنده کـاهش  2درصـدی
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باغات منطقه نسبت به وضعیت فعلی بوده ،درحالیکه سطح اراضی کشاورزی روند تقریباً ثابتی خواهـد داشـت و کـاربری
مسکونی با رشد  2درصدی همراه خواهد بود .زاین و همکاران ( )2005رشد شـهری در حـوزه خلـیج تمپـا بـا اسـتفاده از
دادههای سنجشازدور موردبررسی قراردادند .در این مطالعه با اشاره به تبدیل چشماندازهای طبیعی به اراضی ساختهشـده
شهری در اثر رشد جمعیت ،اقدام به تهیه نقشههای تغییـرات کـاربری اراضـی منطقـه اشارهشـده بـا اسـتفاده از تصـاویر
ماهواره ای لندست نموده و رشد اراضی شهری در طی دوره موردمطالعه را سه برابر برآورد کرده و درنهایت بـا اسـتفاده از
مدل  SLEUTHروند توسعه شهری را در سال  2025پیشبینی نمودهاند .گوان و همکـاران ( )2008تغییـرات کـاربری
سرزمین ناشی از رشد شهر  kitakyushuدر کشور ژاپن را با استفاده از فنون سنجشازدور ،سامانه اطالعات جغرافیـایی
و رهیافت اکولوژی سیمای سرزمین بررسی نمودند .بدین منظور با بهرهگیری از تعداد  4سری تصاویر ماهوارهای لندسـت
در سالهای  2000 ،1995 ،1990و  2005میالدی ،نقشههای رشـد شـهری تهیـه نمودنـد .سـپس بـا اسـتفاده از مـدل
سلولهای خودکار مارکوف میزان و شدت تغییرات را تا سال  2050میالدی محاسبه کردند .نتایج این تحقیـق مشـخص
کرد که رشد شهری شامل تغییر انواع مختلفی از طبقات کاربری سرزمین به کاربری سکونتگاهی است .اقبال و همکـاران
( )2016در مطالعه ای روند تغییرات کاربری اراضی در منطقه شـهری چیتاگونـگ بـنگالدش را طـی سـالهای  1989تـا
 2011با دادههای لندست  TMبررسی نمودند؛ پـس از پـردازش و تصـحیح تصـاویر و طبقهبنـدی آنهـا بـا اسـتفاده از
سنجشازدور و مقایسه نقشهها و پژوهشهای قدیمی در دسترس ،نتایج بهدستآمده نشـان داد کـه حـدود  27درصـد از
مساحت منطقه مدنظر دستخوش تغییر شده است درنهایت پژوهشـگران بهرهگیـری از فنـاوری  GISو سـنجشازدور را
برای برنامهریزی بهتر و مدیریت پایدارتر در بهرهمندی از مناطق شهری توصیه کردنـد .در ایـران از دهـه  ،40گسـترش
فیزیکی شهرها بدون هیچگونه نظارت و کنترلی از طرف سازمانهای دولتی صورت گرفته که باع عدم تعـادل و تـوازن
بین کاربری اراضی شهری شده و همواره قسمت زیادی از سطح زیرسـاختهای شـهری بـه سـاختمانهای مسـکونی و
شبکه معابر و غیره اختصاصیافته است (کیانی و رئیسی .)264 :1396،بنابراین تغییرات بدون برنامهریزی به مشکلی حـاد
تبدیلشده است که اکثر آنها بدون یک برنامهریزی مدون و با توجه اندک به اثرات زیستمحیطی صـورت میگیـرد .در
طی چهار دهه گذشته تغییرات کاربری اراضی ایران در سطوح وسیع و گسـترده و بـا سـرعت فزاینـده در برخـی جهـات
نامطلوب به وقوع پیوسته ،که این امر باع تشدید روند تخریب اراضـی شـده اسـت (مهـدوی و همکـاران.)189 :1393،
محدوده موردمطالعه در پژوهش حاضر ،شهر الهیجان میباشد ،این شهر در چند دهـه اخیـر رشـد شـتابان بیسـرمایه و
بیبرنامه را دنبال کرده ،زیرا تحوالت اقتصادی ،اجتماعی و تکنولوژیکی جامعه در چند دهه اخیـر و توسـعه شهرنشـینی و
به تبع آن گسترش فیزیکی شهرها ،تمرکز شدید جمعیت و فعالیت را در شهرهای بزرگ دامن زده که شهر الهیجان نیز از
این قاعده مستثنی نبوده است (سمیع زاده و نیاکانی .)5 :1394،شهر الهیجان نیز هماننـد سـایر شـهرهای ایـران ،رشـد
شتابان شهرنشینی را درنتیجه عواملی مانند مهاجرتهای شدید روستا به شهر تجربـه کـرده اسـت ،ایـن امـر علتـی بـر
گسترش افقی شتابان این شهر در دهههای اخیر می باشد .بنابراین در آینده با پیامدهای منفـی و نـامطلوبی ماننـد تغییـر
زمینهای کشاورزی به کاربری ساختهشده روبرو خواهیم شد .هـدف پـژوهش حاضـر مدلسـازی و پیشبینـی تغییـرات
کاربری اراضی با استفاده از تصاویر ماهوارهای لندست با استفاده مدل  LCMو  CA MARKOVمیباشـد .بـر ایـن
اساس گستردگی شهری در الهیجان توانسته منجر به تغییر کاربری زمین شـود ،حـال ممکـن اسـت کـه ایـن تغییـر در
زمینهای زراعی و باغات صورت پذیرد و یا مراتع ،جنگلها و دامنههای کموبیش شیبدار کوهها و تپـهها را در برگیـرد.
بنابراین با مشخص شدن نوع تغییرات کاربری و ارائه راهکارهایی برای جلوگیری از آن و گستردگی شهری در جهت نیاز
به زمین ،مشکالت حاصل از پراکندگی کاهشیافته و تغییرات ایجادشده کمتر موجب از بـین رفـتن اراضـی کشـاورزی و
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فضاهای سبز اطراف شهرها و مراتع و جنگلها شوند .در این راستا پژوهش حاضـر در صـدد پاسـخ دادن بـه سـؤال زیـر
میباشد:
 طی دوره  29ساله موردنظر تغییرات کاربری اراضی شهر الهیجان به چه صورت بوده است؟
مبانی نظری
کاربری اراضی به معنای استفاده از زمین در شرای حاضر میباشد و نقشه کاربریها پوشش فیزیکی سـطح زمـین را بـا
توجه به استفاده از آن نشان میدهد .بررسی کاربری اراضی به این معناست که تمام فعالیتهای موجود یا انـواع مختلـف
استفاده از زمین نظیر زمینهای زراعی ،باغها ،مناطق مسکونی ،جنگل و مرتع ،معادن و غیـره بـه تصـویر کشـیده شـود
(امامقلی .)2 :1393،کاربری اراضی از مهم ترین عواملی است که انسان از طریـق آن منـابع طبیعـی را تحـت تـأثیر قـرار
می دهد و ارزیابی روند تغییرات آن نیز فرایندی است که منجر به ایجاد درک صحیحی از نحـوه تعامـل انسـان و محـی
طبیعی می شود که این مسئله در مناطق حساس زیستی از اهمیت بیشـتری برخـوردار اسـت (سـنجری .)22 :1395،ایـن
تغییرات با فرایندهای طبیعی نظیر تغییر پوشش زمین و غیره در تعادل بوده امـا فراینـدهای اساسـی کـه نـوع ،میـزان و
مشخصات فضایی تغییرات کاربری را کنترل میکنند بهدرستی درک نشدهاند .ازاینرو فهم عوامل این تغییرات و تجربیات
مدیریتی زمین برای بسیاری از زمینههای تحقیقی ضروری به نظـر میرسـد (.)Bouma & Varallyay,1998:105
بنابراین ازآنجاییکه روند سریع این تغییرات وسیع باع تحوالت چشمگیری در کره زمـین ،سـطح کاربریهـا و از بـین
بردن محی زیست طبیعی شده ،برنامه ریزان را بر آن داشته تا بامطالعه بر روی اراضی ،علت این تغییرات را بررسی کنند و
از نتایج بهدستآمده برای شناخت راهکارهای مبارزه با آنها بهره برند (کیانی سلمی و ابراهیمـی .)72 :1397،امـروزه در
زمینه تغییرات پوشش زمین و کاربری اراضی ،مدلها نقش مهمی در کاوش توسعه آتی دارند .از قابلیتهـای تشـریحی و
پیشبینی آیندهای که مدلها دارا میباشند توانایی آنها بهعنوان ابزاری برای آگاهی افراد در تصـمیمگیریهای کـاربری
زمین است ،بهطوریکه از این قابلیت آنها میتوان بهعنوان سیستمهای هشداردهنده اولیه استفاده نمود و تصمیم گیران
را از نتایج توسعه آینده و مناطق دارای اولویت برای برنامهریزیها ،تحلیلها و سیاستهای میانجی آگـاه کـرد (ممبنـی و
عسگری .)36 :1397،ازاینجهت پیشبینی و مدلسازی تغییرات برای آگاهی از کمیت و کیفیت تغییـرات احتمـالی آینـده
اهمیت دارد؛ بنابراین آشکارسازی و پیشبینی آنها الزمه مراقبت از یک اکوسیستم بهویژه در مناطقی با تغییرات سریع و
اغلب بدون برنامهریزی در کشورهای درحالتوسعه است .بر این اسـاس روشهـای متنـوعی بـرای مدلسـازی تغییـرات
کاربری اراضی وجود دارد که نسبت تبدیل کاربری اراضی مختلف و امکان پیشبینی آنهـا را در آینـده فـراهم میآورنـد
(میرعلیزاده فرد و علیبخشی .)34 :1395،ازاینرو پیشبینی مکانی کاربری اراضی را میتوان بهوسیله مـدلهای تجربـی
بر اساس برونیابی الگوهای تغییری که درگذشته نزدیک مشاهدهشدهاند ،با ارائهای محدود از عوامل مؤثر بر این تغییرات
صورت داد (وفایی و همکاران .)324 :1391 ،ازجمله مدلهایی که با استفاده از آن میتوان تغییرات کاربری اراضی ،علـت
و پیامدهای آن را شناسایی کرد مدل  LCMمیباشد و یک مدل نرمافزاری اسـت کـه بـهمنظور شناسـایی و تشـخیص
مسئله تبدیل زمین و نیازهای تحلیلی حفـظ تنـوع زیسـتی طراحیشـده و بهصـورت یـک برنامـه عمـودی در نرمافـزار
 IDRISIقرارگرفته ،که با استفاده از این مدل میتوان تغییرات کاربری اراضی و تأثیرات آن بر زیستگاه گونـهها و تنـوع
زیستی را ارزیابی و پیشبینی کرد (فتحالهی رودباری و همکـاران .)55 :1397،از دیگـر روشهـایی کـه در مدلسـازی و
پیشبینی کاربری زمین مورداستفاده قرار میگیرد میتوان به مـدل زنجیـرهای مـارکوف اشـاره نمـود .فراینـد مـارکوف،
دستگاهی است که میتواند از یک حالت به حالت دیگر در مرحله زمانی بعد مطابق با احتماالت ثابت انتقال یابد و زمـانی
کاربرد دارد که تغییرات موجود در چشماندازها بهراحتی قابل توصیف نباشـند .همچنـین یـک سـری از مقـادیر تصـادفی
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میباشد که احتمال آنها در فاصله زمانی دادهشده به مقدار اعداد در زمان گذشته وابسته است .بنابراین زنجیره مـارکوف
میتواند با پیشبینی تغییرات کاربری اراضی میزان گسترش و تخریب منابع را مشخص و این تغییرات صـورت گرفتـه را
در مسیر مناسبی هدایت کند (میرعلیزاده فرد و علیبخشی .)34 :1395،توسعه پایدار در سه قلمروی محیطی -اقتصادی و
اجتماعی دارای مفاهیم عمیقی است .به همین جهت برنامـهریزی کـاربری اراضـی یکـی از مهمتـرین و تأثیرگـذارترین
محورهای توسعه پایدار میباشد زیرا با سه قلمروی محیطی -اقتصادی و اجتماعی توسـعه پایـدار ،ارتبـاط و تأثیرپـذیری
تنگاتنگی دارد .به همین دلیل همگام با تغییر در رویکردها و محورهای طرحهای توسعه ،کاربری زمین تغییرات محتوایی
زیادی میپذیرد .ازآنجاکه فناوریهای نوین ازجمله سنجشازدور و سیستم اطالعات جغرافیایی ،در برنامـهریزی کـاربری
اراضی شهری کاربرد وسیعی دارند .همچنین میتوان از این ابزارها در برنامهریزیهای کاربری اراضی بـا رویکـرد توسـعه
پایدار استفاده نمود (مرصوصی و پیروی.)4 :1387،
روش پژوهش
روش پژوهش ،به لحاظ هدف از نوع کاربردی و به لحاظ ماهیت و روش از نـوع تحقیقـات توصـیفی – تحلیلـی و روش
گردآوری دادهها در این تحقیق نیز بهصورت کتابخانهای میباشد .در این راستا از تصاویر ماهوارهای لندسـت مربـوط بـه
چهار دوره زمانی  1389 ،1379 ،1368و  1397بهره گرفتهشده است .تصاویر چهار دوره پس از عملیات پیشپـردازش بـا
استفاده از روش حداکثر احتمال طبقهبندی گردیدند .سپس با استفاده از مدل  LCMو  CA MARKOVبه شناسایی
و پیشبینی تغییرات کاربری اراضی شهر الهیجان پرداختهشده است.
محدوده موردمطالعه
شهر الهیجان در شرق استان گیالن ،در بخش مرکزی شهرستان الهیجان واقعشـده اسـت .بهصـورت یکشـکل غیـر
هندسی بین عرضهای جغرافیایی  37درجـه و  0.4دقیقـه و  50ثانیـه تـا  37درجـه و  23دقیقـه و  30ثانیـه شـمالی و
طولهای  49درجه و  45دقیقه تا  50درجه و  13دقیقه شرقی قرارگرفته است (محمدیجو و همکاران .)115 :1396،این
شهر از شمال به دریای خزر ،از شرق به لنگرود ،از جنوب به دیلمان ،از جنوب غربی بـه سـیاهکل و از غـرب بـه آسـتانه
اشرفیه محدود میشود (زیاری و همکاران .)60 :1396،همچنین شهر الهیجان در سرشماری نفـوس و مسـکن در سـال
 1395از  34/497خانوار و  101073جمعیت برخوردار بوده است که در این میان  50123آن را مردان و  50950نفر زنـان
تشکیل میدهند (مرکز آمار ایران .)1395،محدوده موردمطالعه حاضر در شکل ( )1مشخص گردیده است.

شکل شماره  .1موقعیت محدوده موردمطالعه
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بحث و یافتهها
بهمنظور دستیابی به تغییرات ر داده در محدوده موردمطالعه تصاویر مربـوط بـه  4دوره مـاهواره لندسـت سـنجنده TM

 1389 TM ،1379 ETM ،1368و  OLIسال  1397از وبسـایت سـازمان زمینشناسـی ایاالتمتحـده آمریکـا تهیـه
گردید .پیش از بهکارگیری دادههای ماهوارهای در تجزیهوتحلیل رقومی ،کیفیت آنها ازنظر وجود خطای اتمسفری ماننـد
وجود لکههای ابر و هم چنین ازنظر وجود خطای رادیو متریکی مانند اثرات پخش اتمسفری موردبررسـی و تصـحیح قـرار
گرفت .سپس با استفاده از نرمافزار  ENVIعملیات پیشپردازش برای اعمال تصحیحات اتمسفری و رادیـو متریکـی بـر
روی تصاویر صورت پذیرفت .شکل ( )2تصویر سال  1397قبل و بعد از عملیات پیشپردازش را نشان میدهد.

شکل شماره  .2تصحیحات اتمسفری و رادیو متریکی تصاویر ماهوارهای

تصاویر ماهوارهای چند زمانه استفادهشده در تحقیق پس از تصـحیحات اتمسـفری و رادیـو متریکـی ،بـرای تهیـه نقشـه
کاربری زمین مورداستفاده قرار گرفتند .بدین ترتیب ازآنجاییکه تفکیک و شناسایی پدیدهها به لحاظ رنگ نتـایج بهتـری
ارائه میدهد ،تصویر رنگی کاذب هر تاریخ با استفاده از ترکیب باندهای سبز ،قرمز و مادونقرمز تولید شد .سپس تصـاویر
برای تهیه این نقشه به چهار کالس تقسیم گردیدند که عبارت است از :اراضی ساختهشده ،جنگل و باغات ،شالیزار و پهنه
آبی ،در آخر از طبقهبندی نظارتشده و الگوریتم حداکثر احتمال برای طبقهبندی کالسهـای مـوردنظر اسـتفاده گردیـد.
شکل ( )3تصاویر طبقهبندی بین سالهای  1368تا  1397را نشان میدهد.
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شکل شماره  .3تصاویر طبقهبندیشده
جدول شماره  .1مساحت کاربریها (هکتار)

طبقات
جنگل و باغها
شالیزار
اراضی ساختهشده
پهنه آبی

1368

1379

1389

1397

3322/26

2227/05

1891/26

1415/34

154/35

595/08

863/73

809/46

655/38

1307/79

1373/76

1904/40

13/05

15/12

16/29

15/84

با توجه به جدول به ( )1میتوان بیان کرد که بین سالهای  1397-1368مساحت اراضی ساختهشده ،شالیزار و پهنه آبی
افزایش و مساحت جنگل و باغات کاهشیافته است .همچنین در میان کاربریهـای موردمطالعـه در کـل بـازه  29سـاله
بیشترین تغییر مربوط به کاربری جنگل و باغات با کاهش  1906/92هکتار و کمترین تغییر کاربری پهنه آبی بـا افـزایش
 2/79هکتار میباشد .در شکل ( )4نمودار تغییرات کاربری اراضی میزان افزایش و کاهش هر کـاربری را بـین سـالهای
 1368تا  1397را نشان میدهد.

شکل شماره  .4نمودار تغییرات کاربری اراضی

فصلنامه شهر پایدار ،دورۀ  ،2شمارۀ  ،4زمستان 1398

24

برای ارزیابی صحت تصاویر طبقهبندیشده از شاخص کاپا استفاده شد .ضریب کاپا ،صحت طبقهبندی را نسبت بـه یـک
طبقهبندی کامالً تصادفی (حالتی که یک تصویر کامالً بهصورت تصادفی طبقهبندیشده باشد) محاسبه میکند (کریمی و
همکاران .)715 :1395،میزان دقت کلی و ضریب کاپا در جدول ( )2مشخص گردیده است.
جدول شماره  .2پارامترهای ارزیابی صحت طبقهبندی
پارامترهای آماری
ضریب کاپا
دقت کلی

 1368تصویر TM
99/46
0/98

 1379تصویر ETM
99/49
0/99

 1389تصویر TM
99/91
0/99

 1397تصویر OLI
100
100

مدلساز تغییر سرزمین ()LCM
آشکارسازی تغییرات کاربری اراضی ابزاری ضروری برای تجزیهوتحلیلهای محی زیست ،برنامهریزی و مدیریت اسـت.
این مدل ابزاری را در اختیار قرار میدهد که به کمک آن میتوان به ارزیابی و مدلسازی تجربی تغییرات کاربری اراضی
و تأثیرات آن بر زیستگاه گونهها و تنوع زیستی پرداخت (غالمعلی فرد و همکاران .)112 :1391،در این پژوهش تغییـرات
کاربری اراضی بین سالهای  1397-1368با استفاده از مدلساز تغییر سرزمین در نرمافزار ادریسی انجامشده است .شکل
( )5بیانگر تغییرات کاربری بین سالهای  1379-1368میباشد .در این دوره بیشترین تغییرات مربوط به تبـدیل کـاربری
جنگل و باغات به اراضی ساختهشده با  662/94هکتار و همچنین کمترین تغییرات نیز مربوط به تبدیل اراضی شالیزار بـه
اراضی ساختهشده با  2/52هکتار میباشد .همچنین در جدول ( )3میزان مساحت تغییرات کاربری اراضـی بـین سـالهای
 1368تا  1379را نشان میدهد.

شکل شماره  .5تغییرات کاربریها بین سالهای  1379-1368بر اساس هکتار
جدول شماره  .3مساحت تغییرات کاربریها بین سالهای  1379-1368بر اساس هکتار
مساحت تغییرات (هکتار)
تغییرات
ردیف
72/81
شالیزار به جنگل و باغات
1
11/34
اراضی ساختهشده به جنگل و باغات
2
516/06
جنگل و باغات به شالیزار
3
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جنگل و باغات به اراضی ساختهشده
شالیزار به اراضی ساختهشده

4
5

25
662/94
2/52

در شکل ( )6تغییرات کاربری به وجود آمده بین سالهای  1389-1379نشان دادهشده است .در این دوره بیشترین
تغییرات مربوط به تبدیل کاربری جنگل و باغات به اراضی ساختهشده با  552/6هکتار و همچنین کمترین تغییرات نیز
مربوط به تبدیل اراضی شالیزار به اراضی ساختهشده با  2/43هکتار میباشد .همچنین در این دوره تبدیل اراضی
ساختهشده به جنگل و باغات نسبت به دوره قبل افزایشیافته است .همچنین در جدول ( )4میزان مساحت تغییرات
کاربری اراضی بین سالهای  1379تا  1389را نشان میدهد.

شکل شماره  .6تغییرات کاربریها بین سالهای  1389-1379بر اساس هکتار
جدول شماره  .4مساحت تغییرات کاربریها بین سالهای  1389-1379بر اساس هکتار
ردیف
1
2
3
4
5

تغییرات
شالیزار به جنگل و باغات
اراضی ساختهشده به جنگل و باغات
جنگل و باغات به شالیزار
جنگل و باغات به اراضی ساختهشده
شالیزار به اراضی ساختهشده

مساحت تغییرات (هکتار)
151/83
38/79
426/78
552/6
2/43

شکل ( )7بیانگر تغییرات کاربری بین سالهای  1397-1389میباشد .در این دوره بیشترین تغییرات مربـوط بـه تبـدیل
کاربری جنگل و باغات به اراضی ساختهشده با  491/4هکتار و همچنین کمترین تغییرات نیز مربـوط بـه تبـدیل اراضـی
ساختهشده به جنگل و باغات با  19/71هکتار میباشد .در ایـن دوره تبـدیل شـالیزار بـه اراضـی ساختهشـده نسـبت بـه
دورههای قبل از افزایش قابلتوجهی برخوردار است .همچنین در جدول ( )5میزان مساحت تغییرات کاربری اراضـی بـین
سالهای  1389تا  1397را نشان میدهد.
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شکل شماره  .7تغییرات کاربریها بین سالهای  1397-1389بر اساس هکتار
جدول شماره  .5مساحت تغییرات کاربریها بین سالهای  1397-1389بر اساس هکتار
ردیف
1
2
3
4
5

تغییرات
شالیزار به جنگل و باغات
اراضی ساختهشده به جنگل و باغات
جنگل و باغات به شالیزار
جنگل و باغات به اراضی ساختهشده
شالیزار به اراضی ساختهشده

مساحت تغییرات (هکتار)
206/01
19/71
210/24
491/4
58/95

پیشبینی روند تغییرات با استفاده از مدل زنجیره مارکوف

پس از بررسی نتایج حاصل از صحت مکانی مدلسازی تغییرات کاربری اراضی در سال  ،1397از مدل سلولهای خودکار
مارکوف با ضریب کاپای معادل  0/89درصد برای پیشبینی میزان تغییرات تا سال  1409استفاده شد .شکل ( )8و جدول
( )6به ترتیب نشاندهنده مساحت طبقات کاربری اراضی محدوده موردمطالعه در سال  1409است.

شکل شماره  .8پیشبینی تغییرات در سال 1409
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جدول شماره  .6مساحت کاربریها در سال 1409
ردیف
1
2
3
4

کاربریها
جنگل و باغات
شالیزار
اراضی ساختهشده
پهنه آبی

مساحت (هکتار)
654/84
1502/55
1958/31
29/34

نتایج حاصل از آشکارسازی تغییرات در سال  1409بهگونهای است که در صورت ادامه رونـد موجـود در محـدوده 760.5
هکتار از اراضی جنگل و باغات کاسته خواهد شد 693/09 ،هکتار به اراضی شالیزار 53/91 ،به اراضی ساختهشده و 13/5
هکتار نیز به پهنه آبی افزوده خواهد شد .بدین ترتیب میتوان گفت تنها اراضی جنگل و باغات روند کاهشـی داشـتهاند و
بقیه کاربریها با روندی افزایشی روبهرو خواهند شد.

قبل از تعیین روش آماری مناسب برای تحلیل ،فرضیه نرمال بودن مشاهدات بهصـورت اسـتنباطی بـا اسـتفاده از آمـاره
کلموگروف -اسمیرنف ،موردسنجش واقع میشود .درصورتیکه مشاهدات از توزیع نرمال پیروی نکننـد ،از روشهـای نـا
پارامتری بهمنظور تجزیهوتحلیل آماری استفاده میشود .برای تجزیهوتحلیل مشـاهدات و بررسـی تأییـد یـا رد فرضـیات
تحقیق از روشهای آماری همبستگی استفادهشده است .بنابراین با توجه به اینکه سطح معناداری مربوط به تمام متغیرها
کمتر از  0/05است ،فرضیه نرمال بودن مشاهدات (فـرض صـفر) رد شـده اسـت و مشـاهدات از توزیـع نرمـال پیـروی
نمیکنند.
نتیجهگیری
با افزایش سریع جمعیت شهرنشین ،تحوالت مربوط به کالبد و فضاهای شهری شتاب آلود میشود؛ و این تحوالت منجـر
به پیدایش گستردگی و تغییر کاربری و تخریب و انهدام فضـاهای سـبز و باغـات و اراضـی کشـاورزی در اطـراف شـهر
میگردد .درنتیجه باع برهم خوردن تعادل شهری و جلوگیری از رسیدن به توسعه پایدار میشـود .در مقایسـه تطبیقـی
میتوان اینگونه بیان کرد که نتایج پژوهش حاضر؛ با تحقیق بابائی اقـدم و همکـاران ( )1390بـا محوریـت مدلسـازی
الگوی کاربری اراضی شهری مشکینشهر مقایسه گردید ،در این تحقیق روش جمـعآوری کتابخانـهای و در تهیـه نقشـه
کاربری اراضی از اطالعات طرح جامع  1380و طرح تفضیلی  1382و از روش مدلسـازی  CLUE-Sجهـت پیشبینـی
الگوی آتی تغییرات کاربری اراضی در افق  1402استفاده گردیده است .لـذا در پـژوهش حاضـر جهـت تهیـه نقشـههای
کاربری اراضی از تصاویر لندست هر دوره جهـت طبقهبنـدی و از روش  CA-MARKOVبـرای پیشبینـی تغییـرات
کاربری اراضی برای افق  1409استفاده گردید .بنابراین به دلیل استفاده از تصاویر بهنگام لندست برای طبقهبندی و تهیه
نقشههای کاربری اراضی ،نقشه پیشبینی از دقت بیشتری نسبت به نقشههای تولیدی مدل  CLUE-Sبرخوردار خواهـد
بود .عالوه بر این استفاده از تصاویر ماهواره لندست در دورههای زمانی مختلف میتواند تغییرات بهخوبی نشان داده و بـا
توجه به تغییرات کاربریها در دورههای زمانی مختلف پیشبینی تغییرات کاربری اراضـی بـا زنجیـره مـارکوف بـا دقـت
باالتری انجام میپذیرد .حال بررسـیهای صـورت گرفتـه در شـهر الهیجـان حـاکی از آن اسـت کـه مسـاحت اراضـی
ساختهشده بین سالهای  1368-1397نزدیک به  1250هکتار افزایشیافته و اراضـی جنگـل و باغـات در ایـن دوره بـا
کاهش حدوداً  2000هکتاری روبهرو بوده است .ازاینرو به دلیل عدم برنامهریزی و سیاستهای نادرست مساحت اراضـی
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در سال  1368از  655.38هکتار به  1904.4هکتار در سال  1397رسیده است .با توجه به مقایسه طبقهبنـدیها و نتـایج
حاصل از مدل  LCMدر محدوده موردمطالعه بیشترین تغییرات در این دوره مربوط به اراضی جنگل و باغـات میباشـد.
جنگلها به کاربریهایی چون اراضی ساختهشده و شالیزار تبدیلشدهاند .کمترین میزان تغییر کاربری نیز در اراضی پهنـه
آبی صورت گرفته است .بهعالوه نتایج حاصل از پیشبینی تغییرات با استفاده از زنجیره مارکوف مشـخص نمـود .اراضـی
ساختهشده و شالیزارها در سال  1409افزایش خواهد یافت .بر این اساس مساحت اراضی ساختهشده به  1958/31هکتـار
و شالیزار به  1502/55هکتار خواهد رسید .در پی این میزان مساحت اراضـی جنگـل و باغـات بسـیار کاهشیافتـه و بـه
 654/84هکتار میرسد .بررسیها نشانگر آن است که رشد مساحتها در محدوده موردمطالعه متناسـب و همسـو نبـوده؛
این مسئله منجر به پیشی گرفتن رشد مساحت اراضی ساختهشده از سایر کاربریها شده است و این باع ایجـاد پدیـده
گستردگی در شهر الهیجان گردیده است .درنهایت راهکار زیر جهـت رسـیدن بـه توسـعه پایـدار شـهر الهیجـان ارائـه
میگردد:
 اراضی کشاورزی موجود در حاشیه شهر الهیجان از مرغوبیت باالیی در سطح کشـور برخوردارنـد ،بنـابراین بایـد از
گسترش شهر به سمت این اراضی حد امکان جلوگیری کرد.
 برنامهای جامع و اجرایی جهت حفظ اراضی جنگل و باغات تهیه شود.
 وضع قوانین مستمر جهت جلوگیری از تفکیک اراضی و کنترل مالکیت زمینهای پیرامون شهر بهگونهای که کلیـه
ساختوسازها در قالب سیاستهای عمومی کشور و طرح راهبردی باشد.
 کمربندی سبز در جهات شمال ،غرب و شمال غرب بهعنوان مانعی در جهت توسعه نامتوازن احداث گردد.
 گرایش به سمت توسعه عمودی بهجای توسعه افقی ،زیرا توسعه عمـودی شـهر باعـ اسـتفاده بهینـه از زمـین و
سرمایههای طبیعی شهر میگردد.
 درصورتیکه نیاز به گسترش شهر به سمت پیرامون باشد ،مدیریت شهری با هوشیاری و توجه زیاد این رونـد را در
جهت پایداری اکولوژیکی ،زیستمحیطی ،انسانی و غیره به سمت راضی مناسب جهت دهد.
منابع
 )1امامقلی ،معروف؛ صفری ،عطا؛ شاهدی ،کاکا؛ فرهودی ،محمدحسین؛ خسروی ،خه بـات ( )1393بررسـی تغییـرات کـاربری
اراضی با استفاده از تکنیکهای  GISو  RSو ارزیابی اقتصادی آن در مقایسه با تغییرات هدر رفت خاک (مطالعـه مـوردی:
حوزه آبخیز سد آزاد) ،نشریه اکوسیستمهای طبیعی ایران ،دوره  ،5شماره  ،3صص.15-27 .
 )2بابایی اقدم ،فریدون؛ عظیمی ،نورالدین؛ حسینی ،ایرج ( )1390مدلسازی الگوی کاربری اراضی شـهری بـا اسـتفاده از مـدل
( CLUE-Sمطالعه موردی :مشکینشهر) ،مجله چشمانداز جغرافیایی (مطالعات انسانی) ،سال  ،6شماره  ،14صص.1-18 .
 )3پوراحمد ،احمد؛ سیفالدینی ،فرانک؛ پرنون ،زیبا ( )1390مهـاجرت و تغییـر کـاربری اراضـی در شـهر اسالمشـهر ،فصـلنامه
مطالعات جغرافیایی مناطق خشک ،سال  ،2شماره  ،5صص.131-152 .
 )4پورخباز ،علیرضا ،احمدیزاده ،سید سعیدرضا؛ ناصری ،عاطفه؛ پرویان ،ناصر ( )1394بررسی و تحلیل گسترش شهر و تغییرات
کاربری اراضی در ایجاد جزایر حرارتی شهری (مطالعه موردی :شهر مشهد) ،اولین کنفـرانس سـاالنه پژوهشهـای معمـاری،
شهرسازی و مدیریت شهری ،صص.1-8 .
 )5حقوقیفرد ،احسـان؛ آرفتـه ،علیرضـا؛ عسـری مازمـانی ،احمـد؛ حسـینی ،مـریم ( )1393کـاربرد دادههـای سـنجشازدور در
آشکارسازی تغییرات کاربری اراضی شهری (مطالعه موردی :منطقه  6شهرداری شیراز) ،سومین کنفرانس سـاالنه بینالمللـی
عمران ،معماری ،شهرسازی ،صص.656-661 .
 )6داودیمنظم ،زهره؛ عباسنیا ،محسن؛ پورهاشمی ،سیما ( )1393پایش تغییرات کاربری اراضی کشاورزی شهرستان شهریار با
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استفاده از سنجشازدور طـی بـازه زمـانی  ،1366-88نخسـتین همـایش ملـی کـاربرد مـدلهای پیشـرفته تحلیـل فضـایی
(سنجشازدور و  )GISدر آمایش سرزمین ،صص.1-12 .
 )7رجبزاده ،فائزه ( )1395تغییرات کاربری اراضی جنوب غرب تهران با استفاده از تکنیـک سـنجشازدور و زنجیـره مـارکوف،
نشریه حفاظت منابع آبوخاک ،سال  ،6شماره  ،2صص.59-71 .
 )8زیاری ،کرامتاهلل؛ جمال ،کیوان؛ صادقی ،فرشید ( )1396ارائه الگوی توسعه پایدار گردشگری شهری (نمونـه مـوردی :شـهر
الهیجان) ،نشریه گردشگری شهری ،دوره  ،4شماره  ،4صص.55-71 .
 )9سمیع زاده ،فاطمه و نیاکانی ،مهرداد ( )1394تحلیل روند شهرنشینی در استان گیالن (مـوردی :الهیجـان) ،اولـین همـایش
بینالمللی و چهارمین همایش ملی گردشگری ،جغرافیا و محی زیست پایدار ،صص.1-12 .
 )10شمس ،مجید و کرمینژاد ،طیبه ( )1393ارزیابی روند تغییرات کاربری اراضی در توسعه فضایی شهر کرمانشاه بـا اسـتفاده از
 GISو ( RSمطالعه موردی :محله جعفرآباد کرمانشاه) ،نشریه مطالعات برنامهریزی سکونتگاههای انسانی ،سال  ،9شـماره
 ،28ص.45-57 .
 )11غالمعلیفرد ،مهدی؛ جورابیان شوشتری ،شریف؛ حسینی کهنوج ،سیدحمزه؛ میرزایـی ،محسـن ( )1391مدلسـازی تغییـرات
کاربری اراضی سواحل استان مازندران با استفاده از  LCMدر محی  ،GISمجله محی شناسی ،سال  ،38شماره  ،4صص.
.124-109
 )12فتحالهی روباری ،معصومه؛ خانمحمدی ،مهرداد؛ نصیراحمدی ،کامران ( )1397مدلسازی تغییرات کاربری اراضی با اسـتفاده
از مدلساز تغییر سرزمین ( )LCMمطالعه موردی شهرستان نکا ،مجلـه اکوسیسـتمهای طبیعـی ایـران ،دوره  ،9شـماره ،1
صص.53-69 .
 )13فالحتکار ،سامره؛ حسینی ،سید محسن؛ سلمان ماهینی ،عبدالرسول؛ ایوبی ،شـمساهلل ( )1395پیشبینـی تغییـرات کـاربری
اراضی با استفاده از مدل  ،LCMفصلنامه پژوهشهای محی زیست ،سال  ،7شماره  ،13صص.163-174 .
 )14کریمی ،کامران؛ زهتابیان ،غالمرضا؛ فرامرزی ،مرزبان؛ خسروی ،حسن ( )1391پایش تغییرات کاربری اراضـی بـا اسـتفاده از
زنجیره مارکوف بهمنظور پیشبینی آن (بررسی موردی :دشت عباس) ،مجله منابع طبیعی ایران ،دوره  ،69شـماره  ،3صـص.
.724-711
 )15کیانی سلمی ،الهام و ابراهیمی ،عطاهلل ( )1397ارزیابی تغییرات پوشش اراضی شهرکرد و پیشبینی آینده آن با بهرهگیـری از
دادههای دورسنجی و مدل  ،CA-MARKOVفصلنامه برنامهریزی فضایی (جغرافیا) ،سال  ،8شماره  ،1صص.71-88 .
 )16کیانی ،اکبر و رئیسی ،احمد ( )1396بررسی توسعه فیزیکی-کالبدی شهر فنوج بر اساس راهبرد رشد هوشمند ،نشریه علمی-
پژوهشی جغرافیا و برنامهریزی ،سال  ،21شماره  ،59صص.263-280 .
 )17محمد اسماعیل ،زهرا ( )1389پایش تغییرات کاربری اراضی کرج با اسـتفاده از تکنیـک سـنجشازدور ،مجلـه پژوهشهـای
خاک ،جلد  ،24شماره  ،1صص.81-88 .
 )18محمدیجو ،مینو؛ خانمحمدی ،مهرداد؛ هاشمی ،سید محمود ( )1396آشکارسـازی تغییـرات کـاربری اراضـی الهیجـان بـا
استفاده از تصاویر ماهوارهای و سنجشازدور ،سومین کنفرانس ساالنه بینالمللی عمران ،معماری و شهرسازی ،صص-118 .
.114
 )19مرصوصی ،نفسیه و پیروی ،علی ( )1387تحلیل کاربری اراضی شهری با رویکرد توسـعه پایـدار ،نشـریه انجمـن جغرافیـایی
ایران ،سال  ،6شماره  16و  ،17صص.1-10 .
 )20ممبنی ،مریم و عسگری ،حمیدرضا ( )1397پایش ،بررسی و پیشبینی روند تغییرات مکانی کاربری اراضی پوشش زمـین بـا
استفاده از مدل زنجیرهای مارکوف ،فصلنامه اطالعات جغرافیایی ،دوره  ،27شماره  ،105صص.35-47 .
 )21مهدوی ،علی؛ فتحیزاد ،حسن؛ شتایی جویباری ،شعبان ( )1393ارزیـابی و تحلیـل انـواع روشهـای آشکارسـازی تغییـرات
کاربری اراضی /پوشش گیاهی (مطالعه موردی :جنگلهای حفاظتشده مانشت استان ایـالم) ،نشـریه پژوهشهـای علـوم و
فناوری چوب و جنگل ،جلد  ،21شماره  ،4صص.187-210 .

فصلنامه شهر پایدار ،دورۀ  ،2شمارۀ  ،4زمستان 1398

30

 )22میرعلیزاده فرد ،سید رضا و علی بخشی ،سیده مریم ( )1395پایش و پیشبینی روند تغییرات کاربری اراضی با استفاده از مدل
زنجیره مارکوف و مدلساز تغییر کاربری اراضی (مطالعه موردی :دشت برتش دهلران ایالم) ،فصلنامه سنجشازدور و سـامانه
اطالعات جغرافیایی در منابع طبیعی ،سال  ،7شماره  ،2صص.33-45 .
 )23نظریان ،اصغر؛ توالئی ،سیمین؛ خسروی ،مریم ( )1385تعیین جهت توسعه فیزیکی شهر اندیمشـک بـا اسـتفاده از دادههـای
ماهوارهای ( )RSو سیستم اطالعات جغرافیایی ( ،)GISفصلنامه جغرافیایی سرزمین ،سال  ،3شماره  ،9صص.1-9 .
 )24نورائی صفت ،ایثار؛ نظری ،سجاد؛ کریمی ،سعید ( )1395بررسی روند تغییرات رشد و گسترش کالبدی شهر رشـت و ارزیـابی
تغییرات کاربری اراضی زمینهای اطراف آن با تصاویر ماهوارهای ،فصلنامه جغرافیا و مطالعات محیطی ،سـال  ،5شـماره ،17
صص.21-32 .
 )25وفایی ،ساسان؛ درویشصفت ،علیاصغر؛ پیرباوقار ،مهتاب ( )1392پایش و پیشبینی روند تغییرات مکانی کاربری اراضـی بـا
استفاده از مدل ( LCMمطالعه موردی :منطقه مریوان) ،مجله جنگل ایران ،سال  ،5شماره  ،3صص.323-336 .
26) Bouma, J. & Varallyay, G. & N.H, Batjes. (1998) Principal land use changes
anticipated in Europe, Agriculture, Ecosystems and Environment, Vol.67, No.2-3,
pp.103–119.
27) Guan, D. & GAO, W. & Watari, K. & Fukahori, H. (2008) Land use change of
Kitakyushu based on landscape ecology and Markov model, Journal of
Geographical Sciences, Vol.18, No.4, pp. 455-468.
28) Iqbal, S. & Billa, M. & Alak, p. (2016) Urban land use change analysis using RS
and GIS in Sulakbahar ward in Chittagong city, Bangladesh, Internatinal Jounal of
Geomatics and geosciences,Vol.7, No.1, pp.1-10.
29) Lu, D. & Mausel, P. & Brondi zio, E. & Maron, E. (2004) Change detection
techniques, International Journal of Remote Sensing, Vol.25, No.12, pp. 2365-2407.
30) Xian, G. & Crane, M. (2005) Assessments of urban growth in the Tampa Bay
watershed using remote sensing data, Journal of Remote Sensing of Environment,
Vol.97, No.2, pp. 203-215.

