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مقدمه 
در حال حاضر  17/0درصد از جمعیت جهان در شهرها زندگی میکنند که پیشبینی میشود تا سال  1111میالدی ،این
مقدار به  00/2درصد برسد .گفتنی است جمعیت شهرهای جهان رشد سریعی داشته و از  270میلیون نفر در سال 2311
به  9میلیارد و  311میلیون نفر در سال  1127رسیده است .پیشبینی میشود تا سال  ،1111شهرنشینی همراه با رشد
جمعیت 1/1 ،میلیارد نفر به جمعیت شهرنشینهای جهان بیفزاید که این افزایش قریب به  31درصدی بیشتر در آسیا و
آفریقا خواهد بود (گزارش سازمان ملل .)1127 ،رشد شهرنشینی ایران در نیمقرن اخیر ،بهویژه از دهة  ،2911سرعت
زیادی گرفته است 92/7 .درصد از کل جمعیت ایران در سال  2991در شهرها زندگی میکردند که در سال  2911به 72
درصد ،در سال  2901به  17/9درصد و در حال حاضر به  21درصد رسیده (مرکز آمار ایران )2931 ،و میانگین رشد
جمعیت شهری کشور در طول این دوره بیش از چهار برابر میزان رشد جمعیت روستایی بوده است .توسعة کنترلنشدة
مناطق شهری ،به مسائل گستردة محیطی و اجتماعی میانجامد و به نگرانی اصلی برای طراحان و سیاستمداران شهری
در کشورهای توسعهیافته و درحالتوسعه منجر میشود (فرنکل و اشکنازی211 :1111 ،؛ بروچکنر.)201 :1111 ،
توسعة مهارنشده و بیرویة شهری ،موجب پراکندهشدن قطعات ساختهنشده بین قطعات ساختهشده (سولیوان و لوول،
 ،)201 :1110اسراف در استفاده از منابع طبیعی و زمین (استرام و کوهن ،)713 :1110 ،اتالف انرژی و آلودگی ناشی از
رفتوآمد زیاد اتومبیلها (بروچل و موخرجی )2190 :1119 ،تشدید جداییگزینی اجتماعی ،تخریب محیط زیست و
ازدسترفتن تنوع زیستی (آلبرتی )221 :1111 ،مصرف نابهجا و غیرعادالنة هزینههای توسعه و عمران در نواحی مختلف
میشود (ریچاردسون و بایی .)220 :1117 ،در این بین ،تبدیل زمینهای طبیعی به مناطق شهری تأثیرات شدیدی بر
اکوسیستم ،تنوع زیستی ،سیستمهای هیدرولوژیکی و آبوهوا دارد (چو و دیگران .)310 ،1112 ،از آنجا که گسترش
شهری روندی اجتنابناپذیر است ،تالشهای برنامهریزان شهری در راستای هدایت آن به نحوی است که منابع طبیعی و
نیازها و حقوق مردم حفظ شود (میالس .)111 ،2312 ،با توجه به تأثیر اساسی شکل شهر بر پایداری آن ،لزوم شناخت،
مطالعه و درک ابعاد مختلف آن و هدایتش در راستای توسعة پایدار ضروری است (ویلیام و بورتون)7 :1111 ،؛ بدین
ترتیب ،پژوهشگران ،طراحان و تصمیمگیران در حوزة مدیریت محیط زیست ،منابع طبیعی و برنامهریزی شهری بهمنظور
اتخاذ تصمیم و ارائة طرحهای کاربردی برای آینده ،بیشازپیش اطالعات دقیقی در رابطه با تغییرات کاربری و رشد
شهری دارند و درکی جامع از نیروهای مؤثر بر این تغییرات شهری ،برنامهریزی و کنترل زمین و تحوالت آن برای
تصمیمگیرهای صحیح در آینده ،بهمنظور طراحی کاربری زمین مورد نیاز است (خاکپور و دیگران.)1 :2910 ،
کمتر شهری در ایران وجود دارد که با مشکالت ناشی از توسعه و گسترش شهری مواجه نباشد .کالنشهر تبریز،
بزرگترین شهر شمال غرب ایران و پنجمین شهر پرجمعیت ایران ،نمونهای از این شهرهاست که رشد و توسعة سریع آن
طی دهههای اخیر ،سازمان فضایی و نظام محلهبندی سنتی آن را درهمشکسته و شهری که تا چند دهه پیش در فضایی
محدود ،ارگانیک و منسجم شکل گرفته بود و با برج و بارو در فضایی کالبدی سخت محصور بود ،امروزه گسترش زیادی
یافته و گرفتار ساختاری متخلل و ناموزون شده است .در این پژوهش تالش شده است با استفاده از تصاویر ماهوارة
لندست ،سنجندة  TM5و  OLIماهوارة لندست و قابلیتهای نرمافزارهای IDRISI 17.0و  ArcGIS 10.2تغییرات مناطق
رشد شهری تبریز در طول بیست سال ،از  2921تا  2931با جزئیات بیشتری برآورد ،و با استفاده از مدل ترکیبی مارکوف
و سلولهای خودکار ،چگونگی تغییرات مناطق شهری تا سال  2712پیشبینی و شبیهسازی شود.
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مبانینظری 
توسعة مناسب شهری زمانی محقق میشود که از سرزمین بهتناسب قابلیتهای آن استفاده شود ،برای این منظور الزم
است مهمترین عوامل دخیل در توسعة شهری تعیین ،و نواحی گسترش شهر با توجه به روند کنونی شبیهسازی شود.
پایش جهات توسعة شهری و پیشبینی آن اطالعات پایهای و مورد نیاز برای طراحی و برنامهریزی بلندمدت شهر است.
متأسفانه نقشهبرداری زمینی گران است و به زمان زیادی نیاز دارد ،البته بیشتر شهرهای درحالتوسعه این نقشههای
زمینی را در زمانهای مختلف ندارند؛ بدین منظور در بیشتر تحقیقات پایش رشد شهری از جیآیاس و فنّاوری
سنجشازدور استفاده میشود (سودهیرا و دیگران .)92 :1117 ،امروزه تصاویر ماهوارهای سنجشازدور بهدلیل مزایای
زیادی مانند هزینه و زمان بسیار کمتر ،تکرار تصویربرداری ،داشتن دید وسیع و قدرت تفکیک مکانی مناسب بهطور
گسترده در مباحث شهری استفاده میشود (دونی و دیگران .)09 :1119 ،گفتنی است سیستم اطالعات جغرافیایی یا

GIS

و سیستمهای مدیریت پایگاه داده با قابلیتهای نمایش ،ذخیرهسازی و آنالیز دادههای رقومی به پایش ،مدلسازی و
پیشبینی اسپرال و رشد پراکندة شهری کمک کردهاند (النگلی.)11 :1111 ،
مطالعات متعددی بهمنظور کمیکردن ،اندازهگیری الگوها و تجزیهوتحلیل روند رشد شهری انجام شده است .استفاده
از ماتریس انتقال (لی و یه2111 :2331 ،؛ سونار110 :2331 ،؛ مدحاوان و دیگران ،)232 :1112 ،متریکهای فضایی و
سرزمین (هرولد و دیگران ،)922 :1111 ،آمارهای فضایی (تورنس و دیگران ،)1 :1111 ،روش سلولهای خودکار (وایت
و دیگران )212 :2333 ،و روش آنتروپی (سون و دیگران :912 :1112 ،یه و خیرا )391 :1112 ،از جمله روشهای
متداول بررسی میزان تغییرات و رشد شهری بودهاند .مدل ترکیبی مارکوف با سلولهای خودکار ( )CA-Markovبا تعیین
احتمال تغییرات کاربری /پوشش سرزمین در فرایند زنجیرة مارکوف و شبیهسازی تغییرات مکانی آن از راه تعیین قوانین
محلی با استفاده از فیلتر مکانی سلولهای خودکار و نقشههای شایستگی کاربریها به مدلسازی دینامیک تغییرات
زمانی و مکانی کاربری /پوشش سرزمین میپردازد (خوشگفتار .)99 :2912 ،مدل

CA-Markov

تلفیقی از سلولهای

خودکار ،زنجیرة مارکوف و تخصیص چندمنظورة اراضی است که برای پیشبینی تغییرات آیندة پوشش و کاربری اراضی
بهکار میرود .در ابتدا با بهکارگیری مدل زنجیرة مارکوف ،احتمال تغییر طبقات نقشة کاربری به یکدیگر در قالب ماتریس
احتمال تغییر وضعیت کاربریها و بر مبنای تغییرات مساحتی بهوقوعپیوسته بین زمان  t0و  t1محاسبه میشود (سانگ و
دیگران .)371 :1122 ،گفتنی است خروجی مدل مارکوف (ماتریس تغییر وضعیت کاربریها) از نظر ماهیت ،غیرمکانی
است؛ یعنی در آن هیچ دانش و آگاهی از موقعیت جغرافیایی کاربریهای زمین وجود ندارد .برای پیشبینی موقعیت
مکانی کاربریها در زمان

t+1

فن سلولهای خودکار به همراه این مدل بهکار گرفته میشود .درحقیقت مدل

CA-

 Markovمؤلفههای مجاورت مکانی و دانش کاربر را به توزیع مکانی احتمال تبدیل کاربریها به مدل زنجیرة مارکوف
اضافه میکند .درادامه برخی مطالعاتی که محققان داخلی و خارجی بهمنظور پیشبینی تغییرات کاربری اراضی با استفاده
از مدل  CA-Markovانجام دادهاند ،بیان میشود.
هنریگز و دیگران نقشههای شهری را در سه زمان مختلف با استفاده از تصاویر فتوگرامتری هوایی و مدل
Markov

CA-

رشد شهری مناطق ساختهشده در لسآنجلس را با دقت کلی  23درصد شبیهسازی کردند (هنریگز و رمررو،

 .)371 :1110در مطالعة دیگری کاموسوکو و دیگران این نقشهها را با استفاده از مدل مزبور و دادههای ماهوارهای
لندست ،در چهار زمان مختلف مربوط به کاربریهای اراضی ایالت شرقی زیمباوه شبیهسازی کردند که دقت کلی برای
نقشههای سالهای  1111و  1111به ترتیب  03و  19درصد بهدست آمد (کاموسوکو و دیگران .)212 :1129 ،از مطالعات
خارجی دیگر نیز میتوان به بررسی تغییرات فضایی و شبیهسازی رشد روستاهای ایالت بیجانگ چین (سانگ و دیگران،
 ،)393 :1122رشد کریدور هکسی در چین با تصاویر ماهوارة لندست و پیشبینی تغییرات سال  1122با مدل

CA-
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( Markovیانگ و دیگران )312 :1117 ،اشاره کرد .خوشگفتار و طالعی ،بهمنظور شبیهسازی رشد شهری تهران در سال
 1111از این مدل به همراه تصاویر ماهوارة لندست در نرمافزار ادریسی استفاده کردند و توانستند رشد شهری تهران را با
 21درصد شبیهسازی کنند (خوشگفتار و طالعی .)23 :2913 ،ظاهری با تصاویر ماهوارة لندست به بررسی تغییرات شهر
تبریز (ظاهری ،)11 :2912 ،و علیمحمدی و دیگران با استفاده از مدل مارکوف و تصاویر لندست به مدلسازی تغییرات
شهر تهران پرداختند (علیمحمدی و دیگران.)221 :2913 ،


روشپژوهش 
در این پژوهش از ابزارهای موجود در نرمافزار  IDRISI SELVAو توابع  GISبرای شبیهسازی تغییرات کاربری اراضی و
رشد شهری تبریز استفاده شده که شامل  9مرحلة اصلی است (شکل .)2
 .2محاسبة ماتریس احتمال انتقال با استفاده از تحلیل زنجیرة مارکوف؛
 .1محاسبة نقشة شایستگی شهری با ارزیابی چندمعیاره و تحلیل سلسلهمراتبی AHP؛
 .9شبیهسازی رشد شهری با مجموعه دادههایی مانند نقشة مناطق شهری سال  2921بهعنوان نقشة پایه ،نقشة
شایستگی رشد شهری سال  2911و ماتریس احتمال انتقال  2911-2921که با عملگر مکانی

CA

با یکدیگر

تلفیق شدهاند.

شکل.1رونداجرایپژوهش 

در این پژوهش ،بهمنظور شناسایی و ایجاد نقشههای کاربری اراضی شهر تبریز ،تصاویر سنجندههای ماهوارة لندست در
سالهای  2911 ،2921و  2931از سایت زمینشناسی آمریکا ( )2 USGSگرفته شدند (جدول  .)2گفتنی است تصاویر بدون ابر
بوده است و در ماههای تیر و مرداد پوشش گیاهی منطقة مورد نظر به رشد حداکثری خود رسیده است .درادامه ،با استفاده از
1. United States Geological Survey
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نرمافزار  ،ENVIمحدودة شهر تبریز از تصاویر ماهوارهای مورد نظر جدا شد .از آنجا که تصاویر در سالهای متفاوتی دریافت
شده است ،به تصحیحات رادیومتریکی و هندسی نیاز دارد ،این تصحیحات با فن کاهش پیکسل تاریک از مقدار  ،DNو
تصحیحات هندسی نیز با روش تصویر به تصویر (جنسن و لوال )171 :2312 ،با مبنا قراردادن تصویر سال  2931سنجندة OLI

لندست برای تصاویر سالهای دیگر اعمال ،و در سیستم مختصات ( UTM (WGS-84ژئورفرنس شد.

ماهوارهای 

جدول.1مشخصاتتصاویردریافتی
ماهواره

سنجنده

روز/ماه 

سال 

تفکیکمکانی 

ردیف/گذر 

LANDSAT_5

TM

9/27

2921

91

201/97

LANDSAT_5

TM

1/10

2911

91

201/97

LANDSAT_8

OLI_TIRS

7/23

2931

91

201/97

درادامه ،با استفاده از طبقهبندی نظارتشده با نقاط تعلیمی و روش حداکثر احتمال (جنسن و لوال ،)172 :2312 ،نقشة
کاربریهای اراضی شهر تبریز برای سه کاربری عمدة مناطق شهری (کالس اول) ،اراضی کشاورزی به همراه باغها (کالس
دوم) و مناطق بایر (کالس سوم) ایجاد شد ،همچنین بهمنظور ایجاد نقشة شایستگی کاربری اراضی که درادامه توضیح داده
خواهد شد ،از نقشة  2:1111و  2:11111شهر تبریز سال  2931که از سازمان نقشهبرداری کشور گرفته شده بود استفاده شد.
گفتنی است قلمرو جغرافیایی پژوهش ،شهر تبریز یکی از شهرهای بزرگ ایران و مرکز استان آذربایجان شرقی است
که با داشتن  2میلیون و  737هزار و  331نفر ،بیش از  71درصد از جمعیت استان را دارد و پنجمین شهر پرجمعیت کشور
پس از تهران ،اصفهان ،مشهد و کرج ،و دویست و بیست و ششمین شهر پرجمعیت جهان محسوب میشود (مرکز آمار
ایران .)2931 ،تبریز بزرگترین شهر منطقة شمال غرب ایران و قطب اداری ،ارتباطی ،بازرگانی ،سیاسی ،صنعتی،
فرهنگی و نظامی این منطقه است که بزرگترین صنایع سنگین عمدة فعال در آن ،طیف گستردهای از صنعت سیمان،
نساجی ،ماشینسازی و پتروشیمی را شامل میشود (پورتال شهرداری تبریز .)2930 ،شهر تبریز در  70درجه و  22دقیقة
شرقی ،و  91درجه و  1دقیقة عرض شمالی از نصفالنهار گرینویچ واقع شده است و ارتفاع تقریبی آن از سطح دریا،
 2911متر است .شکل  1موقعیت این شهر را در منطقة شمال غرب ایران نمایش میدهد.

شکل.1موقعیتمکانیشهرتبریزبههمراهتصویرسنجندةOLIسال 1931
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تشریحمدلCA-Markov

«آندری آندریچ مارکوف »2روسی در سال  2312زنجیرة مارکوف را ارائه کرد که دنبالهای از فرایندهای تصادفی بود که
در آن نتیجة هر فرایند در هر زمان ،تنها به نتیجة فرایند در زمان مجاور آن بستگی دارد (نوریس و دیگران.)11 :2331 ،
گفتنی است هر زنجیرة مارکوف با تعدادی از وضعیتها و احتماالت تغییر بین وضعیتها مشخص میشود ،همچنین
مدلهای مبتنی بر آن اطالعات پیچیده را در قالب ماتریس تغییر وضعیت گردآوری میکند (ونگ)123 :1111 ،؛ از اینرو
با کمک این زنجیره میتوان سیستمهای بسیار پیچیده و مرکب را که فرایندهای زیربنای در آن شناسایی نمیشوند
مدلسازی کرد .خروجی روش زنجیرههای مارکوف به شکل ماتریس احتمالی تغییر و یک تصویر خروجی از ماتریس
احتمال تغییر برای سال افق است .در مطالعات تغییر کاربری اراضی ،با استفاده از این روش میتوان توزیع مساحتی
کاربری زمین در انتهای یک دوره زمانی را با استفاده از توزیع کاربری در ابتدای دوره و ماتریس تغییر وضعیت پیشبینی
کرد .ماتریس احتمال انتقال بهدستآمده از تحلیل زنجیرة مارکوف ،ماتریسی  m×mاست و مقدار زمینی را که در بازة
زمانی مورد نظر به یک کالس اختصاص یافته است تعیین میکند ،همچنین اعداد قطری در این ماتریس نسبت
سلولهایی را نشان میدهد که در طول زمان بدون تغییر میماند (نوریس و دیگران .)11 :2331 ،رابطة ذیل چگونگی
بهدست آوردن

را نشان میدهد:
r

n
Pij   p ik p kj

()2
در معادلة فوق،

k 1

احتمال رفتن از وضعیت  iبه وضعیت  jرا پس از  nگام نشان میدهد .معموالً

وضعیتهای یک سیستم با یک آرایش مربعی مرتب میکنند که نتیجة آن ماتریس مربع

را با توجه به

است که ماتریس تغییر

وضعیت زنجیرة مارکوف نامیده میشود:
()1

p0n 
p1n 
p nn 

p01
p11
p n1

 p00
p ij   p10
 p n0

روش سلولهای خودکار موسوم به 1 CAمکانیزمی پردازشی با فضای سلولی است که این سلولها ارتباطی متقابل
دارند و هریک از آنها دارای یک ارزش (وضعیت) هستند ،این وضعیتها در دورة زمانی بعدی ،با تأثیر از وضعیت
سلولهای همسایه و برخی قوانین ،ممکن است تغییر کند و با وضعیت جدیدی روبهرو شود .عناصر تشکیلدهنده

CA

عبارت است از :شبکة سلولی ،وضعیت سلولی ،همسایگی ،زمان و قوانین انتقال (ارسنجانی و دیگران.)121 :1119 ،
شایان ذکر است که قوانین انتقال موتور اصلی تغییرات در مدل  ،CAرفتار سلولها را طی فرایند تکامل در مراحل
زمانی مختلف ،مشخص و وضعیت آیندة سلول را تعیین میکند .این قوانین طرز عمل سیستم واقعی را منعکس ،و
سیستمها را به عناصر سادهای تجزیه میکند که پویایی سیستم در اثر همین عناصر است (سیراکولیس و دیگران:1111 ،
 .)121در این بین ،قوانین انتقال بهصورت یکنواخت و همزمان در سراسر سلولها اجرا میشود؛ برای مثال ،در

CA

شهری ،قوانین انتقال در رابطه با فرایند توسعة شهری تعریف ،و نقشههای شایستگی سرزمین با استفاده از فاکتورهای
تأثیرگذار و محدودیت مکانی رشد شهری (تناسب فیزیکی ،دسترسی به حملونقل و  )...بهمنظور تعریف قوانین انتقال
تولید میشوند .این نقشهها شایستگی تبدیل هر سلول تصویر را از یک کاربری به کاربریهای دیگر نشان میدهند.
مقادیر پیکسلهای نقشههای شایستگی بهصورت گسسته در دامنة صفر تا  111قرار دارد؛ عدد صفر بیانگر نداشتن
1. A. A. Markov
2. Cellular Automata
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شایستگی و عدد  111نشاندهندة حداکثر شایستگی برای تبدیل کاربری از یک طبقه به طبقات دیگر است .در این
مطالعه ،بهمنظور ایجاد نقشههای شایستگی ،از ارزیابی چندمعیاره استفاده ،و فاکتورهای محدودیت مکانی به همراه
فاکتورهای تأثیرگذار رشد شهری شناسایی شده است .محدودیتهای مکانی شامل مناطق ساختهشدة قبلی و منابع آبی
(حریم پنجاه متری) و فاکتورهای رشد شهری در سه معیار اصلی ،بیوفیزیکی (نقشة شیب ،فاصله از مناطق آبی) ،کاربری
زمین (فاصله از مناطق شهری ساختهشده) و اجتماعی و اقتصادی (فاصله از مراکز درمانی ،آموزشی ،تجاری ،جادههای
اصلی و پارکهای شهری) تقسیمبندی شده است .گفتنی است برای سایر کاربریها ،تنها فاکتور نوع کاربری سرزمین در
تهیة نقشههای شایستگی بهکار گرفته شده و اهمیت میان فاکتورها با اختصاص وزن نسبی به زوج فاکتورها از طریق
پروسة تحلیل سلسلهمراتبی  AHPکه ابزاری برای استخراج وزن است (ساعتی )01 ،2332 ،تعیین شده است .امتیازدهی
بین زوج فاکتورها را بیست نفر از کارشناسان برنامهریزی شهری صورت دادند که درنهایت ،تحلیل چندمعیاره با مشارکت
محدودیتها و فاکتورهای وزندهیشدة مذکور اجرا ،و نقشة شایستگی رشد شهری تولید شد (شکل  .)0همچنین
نقشههای شایستگی زمینهای بایر و مزارع کشاورزی تنها براساس محدودیتهای هر پوشش تهیه شد.


بحثویافتهها 
بهمنظور شبیهسازی و بررسی تغییرات رشد شهری ،تصاویر ماهوارهای سالهای  2911 ،2921و  2931شهر تبریز از
سایت زمینشناسی آمریکا دریافت ،و مناطق ساختهشدة شهری به روش طبقهبندی نظارتشده با نقاط تعلیمی و روش
حداکثر احتمال استخراج شد (شکلهای  7 ،9و .)2

نقشههایمناطقشهریتبریزسال 1911

شکل.9
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نقشههایمناطقشهریتبریزسال 1991

شکل.0

بهمنظور ارزیابی دقت نقشههای تولیدشده از تصاویر ماهوارهای ،از ماتریس خطا به همراه تصاویر گوگل ارث و
نقشههای  2:11111شهر تبریز ،که از سازمان نقشهبرداری کشور دریافت شده بود استفاده شد .میزان دقت کلی و کاپا
برای هریک از نقشههای ایجادشده در جدول  1نشان داده شده است .باید توجه داشت که دقت کمتر سالهای  2921و
 2911در مقایسه با سال  2931بهدلیل کیفیت کمتر سنجندههای  TMدر مقایسه با  OLIماهوارة لندست است.
یشده 
طبقهبند 
نقشههای 

جدول.1میزاندقتکلیوکاپای
سال 

کاپا 

دقتکلی 

2921

1/23

1/11

2911

1/23

1/11

2931

1/13

1/31

با توجه به مقایسة رشد جمعیت و مساحت مناطق ساختهشدة شهری در طول سالهای مورد نظر میتوان گفت
مساحت مناطق ساختهشدة شهری بهترتیب در سالهای  2921و  2911برابر  2131و  3109هکتار ،و جمعیت نیز
بهترتیب  2میلیون و  211هزار و  ،209و  2میلیون و  992هزار و  399نفر بوده است که مناطق شهری  12/11درصد و
جمعیت  21درصد رشد را نشان میدهد .درنتیجه ،رشد مناطق شهری  2/1برابر بیشتر از رشد جمعیت از سال  2921تا
 2911بوده است .درنهایت ،در سال  2931مساحت مناطق ساختهشده به  22هزار و  032هکتار ،و جمعیت به  2میلیون و
 127هزار و  211رسید .از سال  2911تا  2931نیز میزان رشد مناطق شهری و جمعیت به ترتیب  13/10و  29/2درصد
بوده است .نتایج این تحقیق نشان میدهد نسبت رشد مناطق ساختهشده در تبریز از نسبت رشد جمعیت آن پیشی گرفته
است .شکاف دو برابری بین رشد مناطق شهری و جمعیت در این دوره نیز نشان میدهد توسعة افقی بیشتر از فرم
عمودی اتفاق افتاده است .در طول این دوره مناطق متعدد صنعتی ،تجاری و مسکونی از جمله شهرک پرواز و اندیشه
توسعه پیدا کردند .اگرچه توسعة افقی تبریز در همة جهات صورت گرفته ،در راستای بزرگراه تهران به تبریز (ورودی
غربی) ،بزرگراه مراغه به تبریز (ورودی شرقی) و بزرگراه مرند به تبریز (ورودی شمالی) چشمگیرتر است.
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جدول.9میزانتغییراتمناطقشهریوجمعیت 
سال 

مناطق
شهری
(هکتار) 

2921

2131

تغییرمناطقشهری
درمقایسهباسال
قبل 

تغییرجمعیتدر
درصدتغییر
جمعیت(نفر) 
مقایسهباسالقبل 
مناطقشهری 

درصدتغییر
جمعیت 

2211209

2911

3109

2329

12/11

2992399

119221

21

2931

22032

1097

13/10

2127211

291202

29/2

بهمنظور بررسی میزان دقت مدل مارکوف با سلولهای خودکار سعی شد نقشة سال  2931با مدل شبیهسازی( ،شکل
 )1و با نقشة واقعی سال ( 2931شکل  )2که از تصاویر ماهوارهای ایجاد شده است مقایسه شود .برای نقشة شبیهسازی
شهری سال  ،2931سه مجموعه داده با عملگر مکانی  CAبا یکدیگر تلفیق شدهاند:
 .2نقشة مناطق شهری سال  2921بهعنوان نقشه پایه؛
 .1ماتریس احتمال انتقال 2911-2921؛
 .9نقشة شایستگی رشد شهری سال ( 2911شکل )0
در این بین ،ده بار تکرار برای مدل  CAدرنظر گرفته شد که در هر تکرار ،نقشة شایستگی در داخل فیلتر  1×1بار
دیگر وزندهی شد تا مکان مناطق شهری تعیین شود (پونتیوس و ماالنسون)101 :1111 ،؛ بدین ترتیب در پایان هر
تکرار ،نقشة شهری با همپوشانی تمامی نتایج بهدستآمده از مراحل قبلی تولید میشود .درنهایت ،نقشة شبیهسازیشدة
سال  2931با استفاده از دادههای مورد نظر بهدست آمد (شکل  .)1گفتنی است بهمنظور ایجاد نقشة شایستگی مناطق
رشد شهری از شش نقشة فاکتور شامل ،شیب ،فاصله از جادههای اصلی ،مراکز آموزشی ،درمانی و تجاری و مناطق
شهری ساختهشده استفاده شد (شکل  )1که با  GISو ترکیب خطی وزنی با یکدیگر همپوشانی شدند.

(شیب) 

جادههایاصلی) 
(فاصلهاز 

(فاصلهازمراکزآموزشی) 

(فاصلهازمراکزدرمانی) 

(فاصلةمناطقشهری) 

(فاصلهازمراکزتجاری) 

مدلسازیتوسعةشهریسال 1931
نقشههایفاکتورکاربردیدر 

شکل.0
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شکل.7نقشةشایستگیرشدشهریدرسال 1991

با توجه به ماتریس احتمال بهدستآمده در فاصلة زمانی ( 2911-2931جدول  )7میتوان گفت  1/30درصد از
مناطق شهری و  1/11از مناطق غیرشهری بدون تغییر باقی خواهند ماند که از این میان ،پایداری مناطق شهری بهنسبت
باالتر است .همچنین  1/21درصد از مناطق غیرشهری به مناطق شهری تبدیل شده است.

جدول.0ماتریساحتمالانتقالرشدشهری( )1931-1991

 1931
 1911

مناطقشهری 

مناطقغیرشهری 

مناطق شهری

1/30

1/17

مناطق غیرشهری

1/21

1/11

شکل.1نقشةواقعیتوسعةشهریتبریزدرسال 1931

شبیهسازیرشدشهریتبریزبااستفادهازمدل ...CA-Markov

111

بینیشدةتوسعةشهریتبریزدرسال 1931
یش 
شکل.9نقشةپ 

بهمنظور ارزیابی دقت و صحت نقشة پیشبینیشده با  ،CA-Markovاز عمل تلفیق 2در نرمافزار ادریسی استفاده شد
که میزان توافق بین دو تصویر طبقهبندیشده و پیشبینیشده مربوط به یک سال ،بهصورت جدولی و تصویری نشان
داده و شاخص کاپا و دقت کلی بین آنها محاسبه شده است .هرچه مقدار شاخص کاپا و دقت کلی به یک ،یا برحسب
درصد به صد نزدیکتر باشد ،نشاندهندة اعتبار زیاد مدل در شبیهسازی است (جنسن و لوال .)171 :2312 ،با توجه به
ماتریس خطا بین نقشة واقعی و پیشبینی سال  ،2931صحت کلی برای نقشة پیشبینیشده سال  2931برابر با
 1،/3299و شاخص کاپا نیز برابر با  1/1207بهدست آمد .همچنین در شکل  ،3مناطقی از شهر که بهدرستی یا بهاشتباه
پیشبینیشده بود مشاهده شد.

بینینشده،مناطققرمزنیز
یش 
شکل.3ارزیابیدقتمدل(CA-Markovمناطقسبزمناطقشهریاستکهدرمدلپ 
یشبینیشدهاست) .
بهاشتباهمناطقشهریپ 


در جدول  ،1نتایج مقایسه بین نقشة شبیهسازیشده با نقشة واقعی سال  2931برحسب هکتار نشان داده شده است.
با توجه به نتایج بهدستآمده ،کل مساحت مناطق شهری  22هزار و  032و مناطق غیرشهری  11هزار و  101هکتار بوده
1. Cross Tab
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است که در نقشة پیشبینیشده با مدل ،مساحت مناطق شهری  21هزار و  ،929و مناطق غیرشهری  23هزار و 991
هکتار بهدست آمده است .درنتیجه 020 ،هکتار از مناطق شهری با برآورد کمتر و همین مقدار نیز در مناطق غیرشهری
بیشتر برآورد شده است.
نقشة پیشبینی سال ( 2712شکل  )21با استفاده از ماتریس احتمال انتقال ایجادشده از تغییرات سالهای  2911و
 2931با فاصلة زمانی پانزده سال ،نقشة واقعی سال  2931با مدل  CA-Markovو نقشة شایستگی رشد شهری سال
 2931ایجاد شد.
بینیشدةسال 1931
یش 
جدول.0مقایسةتغییراتکاربریاراضیبههکتاردرنقشةواقعیوپ 
نقشةواقعی

بینیشده
یش 
نقشةپ 

مناطق شهری

 1931

22032

 1931

مناطق غیرشهری

23370

23991

21929

میزاناختالف(هکتار) 

درصدتغییرات 

+020

+1/12

-020

-9/11

بینیشدةتوسعةشهریتبریزدرسال 1051
یش 
شکل.15نقشةپ 


شکل.11مناطقرشدیافتةشهریدرمقایسهباسال(1931مناطقبارنگقرمز) 
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با توجه به شکل  22میتوان گفت رشد مناطق شهری در حاشیههای شهری ادامه خواهد یافت و تمام زمینهای
خالی در مراکز شهری و اطراف جادههای اصلی را در بر خواهد گرفت ،همچنین با توجه به ماتریس احتمال در فاصلة
زمانی ( 2712-2931جدول  )0میتوان گفت  1/37درصد از مناطق شهری و  1/11از مناطق غیرشهری بدون تغییر باقی
خواهند ماند که از این میان ،مناطق شهری پایداری باالتری دارند ،همچنین  1/21درصد از مناطق غیرشهری به مناطق
شهری تبدیل خواهند شد.
با توجه به جدول  2میتوان گفت رشد شهری تبریز در سال  2712نیز ادامه خواهد داشت و مناطق شهری از 22
هزار و  032به  27هزار و  031هکتار خواهد رسید که نشاندهندة رشد  11/11درصدی است ،همچنین مناطق
غیرشهری نیز از  23هزار و  370به  20هزار و  319هکتار کاهش یافته که با  21/12درصد کاهش مواجه بوده است.
جدول.7ماتریساحتمالانتقالرشدشهری( )1051-1931
 1051
 1931

مناطقشهری 

مناطقغیرشهری 

مناطق شهری

1/37

1/10

مناطق غیرشهری

1/21

1/11

بینیشدةسال 1051
یش 
جدول.1مقایسةتغییراتکاربریاراضیبههکتاردرنقشةواقعیوپ 
نقشةواقعی 1931

بینیشده 1501
یش 
نقشةپ 

میزاناختالف(هکتار) 

درصدتغییرات 



مناطق شهری

22032

27031

+1339

+11/11

مناطق غیرشهری

23370

20319

-1339

-21/12

نتیجهگیری 

حقیقت این است که باید فشار انسانی و ساختمانی در بخشهای مختلف شهر تا اندازهای برابر ،و اختالف زیادی نداشته
باشد .در غیر این صورت ،به توسعة افقی شهری منجر شده و خسارتهای زیادی را به ابعاد مختلف شهری در پی خواهد
داشت .در این مقاله سعی شد تا با استفاده از تصاویر ماهوارهای و قابلیتهای سیستم اطالعات جغرافیایی ،همچنین با
بهکارگیری مدل ترکیبی  ،CA-Markovتغییرات مناطق شهری و غیرشهری تبریز در طول سالهای  2921تا 2712
بررسی شود که در آن دقت و صحت استفاده از مدل مزبور در مطالعات رشد شهری با شاخص کاپا  1/11و دقت کلی
 1/32اثبات شد .نقشة پیشبینیشدة رشد شهری تبریز با استفاده از مدل  CA-Markovدر سال  2712نشان داد که در
پانزده سال آینده نیز این شهر به رشد شتابان خود ادامه خواهد داد ( 11/11درصد) ،البته رشد در همة جهات به یک اندازه
نیست و در راستای محورهای ارتباطی تهران -تبریز ،تبریز به مراغه و مرند بیشترین پراکندگی و رشد شهری اتفاق
میافتد .گفتنی است تغییرات بهوجودآمدة ناشی از توسعة شهرها بسیار زیانبار است ،درنتیجه به مدیران و سیاستگذاران
شهری تبریز پیشنهاد میشود نتایج تحقیق حاضر و سایر تحقیقات صورتگرفته را در برنامهریزیهای توسعهای شهری
درنظر بگیرند تا در آینده کمترین زیان و خسارت را از توسعة افقی این شهر شاهد باشند.

منابع 
 .2خاکپور ،براتعلی و عقیل امیری ،2913 ،شهرهای جدید ایران :اهدافاولیه ،واقعیت امروز ،دومین کنفرانس برنامهریزی و
مدیریت شهری ،مشهد ،دانشگاه فردوسی.
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