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چکيده

تاریخ دریافت1399/9/18 :
تاریخ پذیرش1399/11/28 :

رشد سریع تمایالت شهرنشینی ،افزایش جمعیت و مهاجرت به توسعه فیزیکی
شهرها منجر شده است .هدف پژوهش حاضر ،بررسی تغییرات توسعه شهری
شهرستان اردبیل ،می باشد .در این پژوهش توسعه شهری طی  30سال اخیر (در
 7بازه زمانی) ،با استفاده از تصاویر ماهواره ای و نرم افزار  ENVIمورد بررسی و
ارزیابی قرار گرفت .نتایج طبقه بندی تصاویر ماهواره ای لندست  7سنجنده
 ETMمنطقه به روش نظارت شده با الگوریتم بیشترین شباهت در نرم افزار
 ENVIنشان داد که مساحت منطقه شهری در طول  30سال اخیر  3291هکتار
افزایش داشته است .هم چنین نتایج بررسی نشان داد که در سال های آتی
شهرستان اردبیل توسعه شدیدی به ویژه در مناطق شمال غربی و جنوب شرقی
خواهد داشت که در صورت عدم توجه باعث حاشیه نشینی خواهد شد .که از دالیل
توسعه در این مناطق وجود دریاچه شورابیل ،دانشگاه محقق اردبیلی ،مسکن مهر،
و رودخانه بالخلوچای می تواند باشد

واژگان کليدی :توسعه شهرنشینی ،تصاویر ماهواره ای ،نرم افزار .ENVI

 1دانشگاه آزاد اسالمی قم.
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ارزیابی توسعه کاربری شهری با استفاده از تصاویر ماهواره ای
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مقدمه
گست رش مناطق شهری مهم ترین نوع تغییر کاربری اراضی یا پوشش سطح زمین است که در آن پوشش های مصنوعی
و نفوذناپذیر ساختمانی ،مانند پشت بام ها ،خیابان ها ،پیاده روها ،جاده ها ،جایگزین پوشش های طبیعی و نفوذپذیر مرتعی،
جنگلی ،زراعی و بایر می شوند .در سال  1900تنها 13در صد جمعیت جهان در شهرها زندگی می کردند ،اما امروزه با توجه
به رشد فزاینده شهرنشینی بیش از نیمی از جمعیت جهان در شهرها زندگی می کنند .گرچه مناطق شهری  4درصد از سطح
خشکی ها تشکیل می دهند ،ولی توسعه نامنظم شهری می تواند سبب تغییرات گسترده ای در شرایط محیطی زمین گردد.
در حالی که ماهواره های سنجش از دور ،طیف وسیعی از داده های مکانی و زمانی را با هزینه بسیار کم در اختیار کاربران قرار
می دهند ،و ابزاری پرکاربرد در شناسایی و بررسی تغییرات زمانی – مکانی عوارض سطح زمین است .بیش ترین میزان رشد
جمعیت در آینده در کشورهای در حال توسعه ،به ویژه کشورهای کم تر توسعه یافته اتفاق خواهد افتاد .این فشار افزایش
جمعیت منجر به رشد غیرقابل کنترل ،پراکندگی ،گسترش افقی مناطق شهری ،تغییر سریع در کاربری زمین و افزایش تخریب
زیست محیطی می شود .این در حالی است که رشد فضای شهری در حال افزایش ،سریع تر از جمعیت آن است و به نظر می
رسد که بین سال های  2000تا  2030جمعیت شهری جهان تا  72درصد افزایش پیدا کند .این دگرگونی ضمن تغییر سیمای
شهرها ،زمینه تغییرات در محتوا و ساختارهای اجتماعی – اقتصادی شهر را نیز فراهم می آورد .به منظور کاهش اثرات توسعه
شهری بر محیط زیست و حفظ عملکرد بهینه اکوسیستم ،الگوی های زمانی – مکانی تغییرات کاربری اراضی ،در توسعه
سیاست های اقتصادی ،اجتماعی و زیست محیطی مهم هستند .مناطق شهری با دو ویژگی بسیار مهم تمرکز باالی جمعیت و
افزایش سطوح غیر قابل نفوذ شناخته می شوند .در حال حاضر مهم ترین ابزار برای شناسایی این تغییرات و پایش آن ها جهت
کنترل ،سنجش از دور است .سنجش از دور فن تهیه اطالعات در مورد یک پدیده است ،که از راه تحلیل داده هایی به دست
می آید که در تماس مستقیم با آن پدیده نیستند .داده های سنجش از دور چند طیفی منبع اطالعات مهمی برای تشخیص
تغییرات سطحی می باشند و قادربه ارائه جدیدترین اطالعات در جهت مطالعه توسعه شهری می باشند و آگاهی از تغییرات
پوشش سطح زمین به عنوان داده های پایه برنامه ریزی دارای اهمیت است.

مواد و روش ها
شهر اردبیل در بخش مرکزی استان اردبیل و شمال غرب ایران واقع شده است .این شهر از نظر توپوگرافی بین دامنه
شرقی کوه سبالن و حاشیه غربی دریای خزر و از نظر موقعیت جغرافیایی بین  38 12تا  38 17عرض شمالی و  48 14تا 20
 48طول شرقی واقع شده است ( شکل  .) 1میانگین بارندگی ساالنه منطقه  290میلی متر است .بخش اعظم بارش ها از اواخر
پاییز تا اواخر بهار بوده و عمدتا به شکل برف نازل می شود.
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شکل  :1موقعيت منطقه مورد مطالعه در ایران و استان اردبيل

با توجه به کارایی و کاربرد گسترده تکنیک های سنجش از دور در بررسی عوارض مختلف سطح زمین ،در این تحقیق
نیز تعیین روند و میزان گسترش و توسعه شهری اردبیل در طول یک دوره  30ساله (  1365تا  ) 1395مورد ارزیابی قرار
گرفت .طبقه بندی تصاویر ماهواره ای به روش الگوریتم بیشترین شباهت در نرم افزار  ENVIبمنظور تعیین منطقه شهری
اردبیل در سال های مختلف استفاده شد .در این راستا 7 ،مقطع زمانی از سال  1985تا  2015میالدی با فواصل  5سال انتخاب
و تصویر لندست  7با سنجنده  TMگرفته شده ،در ژوئن  1985میالدی برای سال آبی  1365بررسی شد ،و هم چنین تصاویر
لندست  7سنجنده  ETMگرفته شده ،در می  ،1990می  ،1995ژوئن  ،2000ژوئن  ،2005جوالی  2010و می  2015از
سایت  USGSاخذ شدند .تصاویر مورد استفاده ،تصحیح شده و ژئورفرنس شده بوده ،و نیازی به تصحیح نداشتند .اما تصاویر
مربوط به سنجنده  ETMبه دلیل بروز مشکلی در سنجنده  2003به بعد دارای شکاف در حاشیه راست و چپ بودند .جهت
برطرف کردن این شکاف ها از ابزار  Landsat Gap fillاستفاده شد .سپس تصاویر آماده شده متناسب با محدوده شهری
برش داده شدند ،و طبقه بندی شدند .در هر تصویر اثرات طیفی از کالس های کاربری موجود ( شهری ،زراعی و مرتعی ) تهیه
شد ،و بر اساس بیش ترین شباهت بین محدوده طیفی تصویر طبقه بندی شد .محدوده شهرستان اردبیل در سال های مختلف
به طور دقیق در نرم افزار  Arc Map 10.3مورد ارزیابی و بررسی قرار گرفت .در نهایت با تطابق تصاویر طبقه بندی شده در
نرم افزار  Arc Map 10.3و تصاویر ماهواره ای در نرم افزار  Google Earthمورد بازبینی و ارزیابی قرار گرفت.

یافته های تحقيق
یافته های مربوط به توسعه شهری طبق روش های گفته شده به صورت مطالب زیر شد .نتایج مربوط به طبقه بندی
تصاویر ماهواره ای شهرستان اردبیل در دو دوره مورد مطالعه به تربیت مطابق  2و  3است.
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شکل  :2تصویر ماهواره ای شهرستان اردبيل سال  ( 1985الف ) و محدوده شهری تعيين شده ( ب )

شکل  :3تصویر ماهواره ای شهرستان اردبيل سال  ( 2015الف ) و محدوده شهری تعيين شده ( ب )

بحث و نتيجه گيری
نتایج نشان داد که مساحت شهرستان اردبیل در مدت زمان 30ساله از  1365تا  1395از  1726هکتار به  5017هکتار
رسیده است ،که با افزایش سطوح نفوذناپذیر مانند پشت بام ها ،خیابان ها و مناطق آسفالتی همراه بود .بررسی تصاویر ماهواره
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ای نشان داد که میزان توسعه در مناطق جن وب غربی شهرستان اردبیل بیش تر است که می توان به وجود دریاچه شورابیل
اشاره نمود که باعث تمرکز ساخت و سازها طی  30سال در این منطقه شده است .وجود سایت های اصلی دانشگاه های استان
و نیز ساخت و سازهای مسکن مهر طی دهه های اخیر و نیز رودخانه بالخلوچای از دالیل توسعه در این نقطه از شهر می باشد.
در این راستا استفاده از بافت های فرسوده و نوسازی آن ها و زمین های داخل شهر از موارد قابل توجه است .هم چنین توسعه
شهر بسوی زمین های دیم و غیر قابل کشت و ایجاد زیر ساخت های الزم در این مناطق ضروری است .ایجاد قوانین منع
ساخت و ساز در زمینه های مرغوب کشاوزری و نیز مستقل کردن روستاها و جلوگیری از پیوستن روستاها نیز می تواند در
جلوگیری از توسعه بی رویه مناطق شهری موثر باشد.
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