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چکيده
در طی سالهاي اخير روند افزايشی جمعيّت سبب توسعة نواحی سکونتگاهی شده استت .توستعة
نواحی سکونتگاهی نيز سبب تغيير نوع کاربري اراضی و چشمانداز حاکم بر مناطق شده استت .بتا
توجّه به اهمّيّت تغييرات کاربري اراضی و تأثير مستقيم آن بر زندگی انسان ،در پتووه
پاي

حاضتر بته

تغييرات کاربري اراضی و روند رشد اراضی مسکونی در محدودة شهري اردبيل پرداخته شتده

است .در نوشتار پي

رو به منظور بررسی تغييرات کاربري اراضتی از تصتاوير متاهوارهاي لندستت

استفاده شده است .پس از تهيّة تصاوير و انجام پي

پردازش هاي الزم ،با استتفاده از روش حتداکرر

احتمال ،نقشة کاربري اراضی محدودة مطالعاتی براي سالهتاي  2۱۱۱ ،911۱و  2۱9۱در چهتار کتس
اراضی مسکونی ،کشاورزي ،مراتع و پهنة آبی تهيّه شده است .نتايج حاصل از ارزيابیها بيتانرر ايت
است که در سالهاي  911۱تا  ،2۱9۱اراضی مسکونی از  2۲/۴به  ۱9/۴کيلومتر مربتع افتزاي
است و با افزاي

يافتته

اراضی مسکونی و زيرساختهاي انسانی ،کاربري کشتاورزي و مراتتع بتا کتاه

روبهرو شده است .ارزيابی تغييرات صورتگرفته در مورد اراضی مسکونی بيانرر اي است که بيشتتر
تغييرات صورتگرفته در حاشية شهر اردبيل بوده است .با توجّه به اينکه رودخانهها اغلب بتهمرابتة
جاذب جمعيّت محسوب میشوند ،در طی سالهاي اخير توسعة اراضی مسکونی بهستمت رودخانتة
باليخلوچاي و همچني نواحی شمالی حاشية شهري اردبيل بوده است.

واژگان کليدي :اردبيل ،کاربري اراضی.GIS ،RS ،

* .نویسندة مسئول83404181190 :

E-mail: Akbarian@ut.ac.ir
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مقدّمه
کاربری اراضی بهمعنی استفاده از امکانات طبیعی موجود برحسب نیازهای انسانی است .این اسنتفاده ممکن اسنت
منطبق بر استعداد اراضی و به شیوههای علمی یا بهروش سنّتی و احتماالً تخریب کنندة اراضی باشند .در عنی حنال
ممک است ساختارها و فرایندهای موجود در محیطزیست را تغییر دهد؛ بنهعبنارت دیگنر کناربری اراضنی بنه ننو
فعّالیّت انسان بر سطح زمی  ،مانند مناطق مسکونی ،تجاری ،صنعتی و غیره اطالق میشود (لو و ونن  .)088۲ ،4در
میان کاربریهای اراضی ،کاربری اراضی مسکونی در طی سالهای اخیر بسیار مورد توجّه قرار گرفتنه اسنت .توسنع
فیزیکی شهرها فرایندی پویا و مداوم است که طی آن محدودههای فیزیکی شنهر و فضناهای کالبندی آن در جهنات
عمودی و افقی از حیث کمّی و کیفی افزایش مییابند (قاسمی .)4908 ،رشد و توسع بیاندازة شهرها و تنراک هنای
خارج از اندازة آن ،ازجمله مشکالت و مسائل شنهرهای امنروز اسنت کنه ننابودی اراضنی کشناورزی و آسنیبهنای
زیستمحیطی از مه تری عوارض توسع فیزیکی توسع شتابان نواحی شهری هستند؛ از سوی دیگنر ،محنیطهنای
طبیعی جایگاه و محلّ استقرار پروژههای شهری است .اگرچه عناصر یا مؤلّفه های طبیعی در جهتیابی و معننیدادن
به محیط بسیار باارزش اند و کیفیّت سیمای محیط را باال میبرند ،لیک بررسیها نشان میدهنند کنه در شنهرهایی
که از توسع فیزیکی شتابان برخوردارند ،بسیاری از مظاهر و مناظر طبیعی از بی رفتنه اسنت (محمندزاده.)4901 ،
درواقع ،مه تری اثر افزایش جمعیّت و نواحی سکونتگاهی مربوط به تغیینرات چشن اننداز اسنت (هنان)0883 ،0؛
بنابرای توجّه به مسئل افزایش جمعیّت ،توسع سکونتگناههنا و تغیینرات کناربری اراضنی اهمّیّنت زینادی دارد .از
عوامل مه برای برنامهریزی و مدیریت شهری بهوینهه در راسنتای رسنیدن بنه توسنع پایندار در ننواحی شنهری و
استفادة بهینه از سرزمی  ،دردسترسبودن اطّالعات صحیح و بههنگام از وضعیّت کناربری و پوشنش اراضنی منناطق
شهری است (براتی قهفرخی و همکاران .)490۲ ،امروزه با استفاده از دادههای چندزمان سننجش ازدور بنا کن تنری
زمان و هزینه میتوان نسبت به استخراج کاربریهای اراضی اقدام کرد و سنس بنا مقایسن آن در دورههنای زمنانی
مختلف نسبت تغییرات را ارزیابی کرد .با توجّه به موارد یادشده در پهوهش حاضر با استفاده از تصاویر چندزماننه بنه
پایش تغییرات کاربری اراضی و روند رشد اراضی مسکونی در محدودة شهری اردبیل پرداخته شده است.
9
دربارة موضو مورد مطالعه پهوهشهای مختلفی صورت گرفته است که ازجمل آنهنا منیتنوان بنه کارلسنون
( )0888اشاره کرد که با استفاده از تصاویر ماهوارهای ،تغییرات کاربری اراضی در شمال شرق آمریکا را ارزیابی کنرده
است .جنرت و وو )0884( 1به ارزیابی روند گسترش نواحی مسکونی در آریزوننای آمریکنا از سنال  4340تنا 433۱
پرداختند .الورا ۱و همکاران ( )0884تغییرات کاربری اراضی و پیش بینی تغییرات آن در ایالنت ماساچوسنت آمریکنا
بررسی کردند .کایا و کوران )0881( 1به ارزیابی روند رشد نواحی سکونتگاهی در استانبول پرداختنهانند .آدمنوال ۲و
همکاران ( )088۲عوامل مؤثّر در توسع اراضی مسکونی و تجاری الگوس را مورد مطالعه قنرار دادنند .ابنراهی زاده و
رفیعی ( )4900به بررسی و تحلیل روند و الگوی گسترش کالبدی  -فضایی شهر مرودشنت و بهیننهگزیننی جهنات
گسترش آتی آن پرداختند .احدنهاد روشتی و همکاران ( )4938به ارزیابی و پنیشبیننی تغیینرات و پنراکنش افقنی
شهر تبریز با استفاده از تصاویر چندزمانه پرداختهاند .با توجّه به موارد یادشده ،هدف از پهوهش حاضنر ارزینابی رونند
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تغییرات کاربری اراضی محدودة شهری اردبیل در طی دورة زمانی بیست ساله و بررسی نقش عوامنل ژئومورفولنوژی
در ای تغییرات است.

معرّفی منطقة مورد بررسی
محدودة مطالعاتی ازنظر تقسیمات سیاسی در استان و شهرسنتان اردبینل واقنع شنده اسنت .این محندوده شنامل
محدودة شهری و حاشی شهری اردبیل است .محدودة مورد مطالعه ازنظنر ژئومورفولنوژی در واحند دشنت اسنتقرار
دارد و چش انداز عمدة منطقه را نواحی ک شیب دربر گرفته است .رودخان بالیخلوچای بنهمثابن رودخانن اصنلی در
ای محدوده محسوب میشود که با روند شمال شرق  -جنوب غرب از داخل محدودة شهری اردبیل عبنور منیکنند.
ای محدوده ازنظر اقلیمی نیز دارای تابستانهای معتندل و زمسنتانهنای سنرد اسنت .در شنکل  4نقشن موقعیّنت
محدودة مطالعاتی نشان داده شده است.

شکل  .9نقشة موقعيّت محدودة مورد مطالعه

مواد و روشها
دادههای پهوهش شامل الینههنای اطّالعناتی و تصناویر مناهوارهای اسنت .ابزارهنای پنهوهش نینز شنامل ننرمافنزار
 ENVI ،ARCGISو گوگننل ارث اسننت .هنندف از نوشننتار پننیش رو ارزیننابی روننند توسننع اراضننی مسننکونی و
زیرساختهای انسانی در محدودة مورد مطالعه است ،برای ای منظور از تصاویر ماهوارهای سنال هنای 0888 ،4338
و  0848استفاده شده است .در ای پهوهش ،پ از تهیّ تصاویر ،پیش از هرگونه تجزیهوتحلینل و پنردازش ،دادههنا
ازنظر وجود خطای هندسی و رادیومتری بررسی و سس پیش پردازش های الزم بر روی تصناویر انجنام شنده اسنت.
پ از انجام پیش پردازش های الزم ،به منظور تهیّ نقشههای کاربری اراضی ،نمونههای تعلیمی تعرینف شنده اسنت.
نمونههای تعلیمی در چهار کالس کشاورزی ،مسکونی ،مراتع و پهن آبی تعریف و سس نمونههای تعلیمی بنهشنیوة
رقومیکردن روی صفحه تولید و تفکیك شدهاند .با تعیی نمونههای تعلیمی بنا اسنتفاده از روش حنداکثر احتمنال،
نقشههای کاربری اراضی محدودة مورد مطالعه برای سالهای  0888 ،4338و  0848تهیّه شده است .پن از تهیّن
نقشههای کاربری اراضی برای صحّتسنجی طبقهبندی صورتگرفته ضریب کاپای نقشههنا بنرآورد شنده اسنت کنه
مقدار ای ضریب برای سال  4338بهمیزان  ،8/0۱برای سال  0888بهمینزان  8/00و بنرای سنال  0848بنهمینزان
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نتايج و بحث
 بررسی وضعيّت ژئومورفولوژي منطقه :توسع نواحی شهری به طور مستقی تحنت تنثثیر وضنعیّت ژئومورفولنوژیحاک بر منطقه قرار دارد .موقعیّت ژئومورفولوژی شهر اردبیل سبب شده است تا ازنظر توسع شنهری بنا مخناطرات
ک تری روبهرو باشد .درواقع قرارگیری شهر اردبیل در واحد دشت سبب شده است تا پتانسیل زینادی بنرای توسنع
نواحی سکونتگاهی داشته باشد .شهر اردبینل در ارتفنا  4188متنری از سنطح درینا قنرار دارد و مینزان اخنتالف
ارتفاعی آن در محدودة شهری بسیار ناچیزی است و همی عامل سبب شنده اسنت تنا ازنظنر دمنایی بنی منناطق
مختلف محدودة شهری اختالف کمی وجود داشته باشد .مه تری محدودیت ژئومورفولوژیکی شهر اردبیل ،رودخانن
بالیخلوچای است که با روند شمال شرق  -جنوب غرب از شهر اردبیل عبور میکند .ای رودخانه سنبب شنده اسنت
که توسع شهری بهسمت نواحی حاشیهای با محدودیت مواجه باشد .در شکل  0نقش وضعیّت ارتفاعی شهر اردبینل
نشان داده شده است.

شکل  .2نقشة وضعيّت ارتفاعی محدودة مورد مطالعهح

با توجّه به اختالف ارتفا کمی که در محدودة شهری اردبیل وجود دارد ،میزان شیب نیز در ای محندوده نناچیز
است و همی عامل سبب شده است تا توسع شهری اردبیل با محندودیت کمنی مواجنه باشند .در شنکل  9نقشن
وضعیّت شیب محدودة مورد مطالعه نشان داده شده است که براسناس شنکل یادشنده بخنش عمندهای از محندودة
مطالعاتی ،بهویهه محدودة شهری اردبیل در طبقات با شیب ک قرار دارند .درواقع ارزیابی طبقات شنیب بینانگر این
است که بیش از  %38محدوده ،دارای شیب ک تر از  %08است که از ای نظر ،برای توسع شهری ،شنرایط مناسنبی
را دارد.
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شکل  .3نقشة وضعيّت شيب محدودة مورد مطالعه

 بررسی وضعيّت کاربري اراضی محدودة مورد مطالعه در طی سالهاي  911۱تا  :2۱9۱به طنور معمنول در راسنتایروند افزایشی جمعیّت ،نواحی سکونتگاهی نیز افزایش یافته است .ای افزایش در نواحی مختلف متفاوت بوده اسنت
بهطوری که شهرهای بزرگ و ک مخاطره با روند توسع بیشتری مواجه بودهاند .در این پنهوهش بنهمنظنور بررسنی
روند توسع شهری اردبیل ،ابتدا نقش کاربری محدودة شهری اردبیل در سنال  4338تهیّنه شنده اسنت (شنکل .)1
نتایج ارزیابی کاربریها در جدول  4نشان داده است که براساس جندول یادشنده ،در سنال  4338اراضنی مسنکونی
(شامل نواحی سکونتگاهها و زیرساختها) با  01/1کیلومتر مربع حدود  %41/1از محدوده را دربنر گرفتنه اسنت .در
ای سال اراضی کشاورزی با  03/0و مراتع با  11کیلومتر مربع وسنعت بنهترتینب حندود  %13و  %91از محندوده را
دربر گرفتهاند؛ همچنی کاربری مربوط به پهنههای آبی شامل دریاچههای موجود در محندوده نینز بنا  8/3کیلنومتر
مربع وسعت حدود  %8/۱از محدوده را شامل میشود.

شکل  :۴نقشة کاربري اراضی محدودة شهري اردبيل در سال 911۱
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جدول  .9مساحت کاربريهاي اراضی محدودة مورد مطالعه در سال 911۱
کاربري

مراتع

کشاورزي

مسکونی

پهنة آبی

مساحت

11

03/0

01/1

8/3

درصد

91/4

13/4

41/1

8/۱

به منظور بررسی تغییرات کاربری اراضی محدودة مطالعناتی در طنول دورههنای زمنانی مختلنف ،نقشن کناربری
اراضی محدودة مورد مطالعه در سال  0888تهیّه شده است (شکل  )۱که مطنابق شنکل یادشنده اراضنی مسنکونی
دارای روند افزایشی بوده است .در جدول  0نتایج محاسب مساحت و درصد مساحت هرکدام از کناربریهنای اراضنی
در سال  0888نشان داده شده است .براساس جدول یادشده ،اراضی مسکونی در مقایسه با سنال  4338بنا افنزایش
مواجه شده است؛ به طوری که ای کاربری با رشندی حندود  4۱کیلنومتر مربنع ،از  01/1بنه  14/0کیلنومتر مربنع
افزایش داشته است؛ الزم به ذکر است که ای افزایش شامل تمامی زیرساختهای انسانی نیز میشنود .در این دوره
اراضی کشاورزی نیز با حدود  4کیلومتر مربع افزایش روبهرو شده است و همچنی ای افزایش در کاربری پهنن آب
نیز قابل مشاهده است؛ امّا در بی کاربریها ،کاربری مراتع در ای دوره با کاهش مواجه شده است.

شکل  .۱نقشة کاربري اراضی محدودة شهري اردبيل در سال 2۱۱۱
جدول  .2مساحت کاربريهاي اراضی محدودة مطالعاتی در سال 2۱۱۱
کاربري

مراتع

کشاورزي

مسکونی

پهنة آبی

مساحت

1۱/۲

38/1

14/0

4/۲

درصد

0۱

۱8/۱

09/1

8/3

درادام بررسی روند تغییرات کاربری اراضی ،نقش کاربری اراضی محدودة مطالعاتی برای سال  0848تهیّه شنده
است (شکل  )1که براساس نقش یادشده ،کاربری اراضی مسکونی هماننند دورة قبنل در این دوره نینز دارای رشند
چش گیری بوده است .رشد ای کاربری بهطور عمده در منناطق حاشنی رودخانن بالیخلوچنای و همچننی ننواحی
شمالی محدودة شهری اردبیل بوده است .نتایج ارزیابی تغییرات کاربریها در جندول  9نشنان داده شنده اسنت کنه
براساس نتایج بهدستآمده ،کاربری اراضی مسکونی با حدود  48کیلومتر مربع افزایش (از سال  0888تنا  )0848بنه

ارزيابی روند تغييرات کاربري اراضی با استفاده از دادههاي  RSو ( GISمطالعة موردي :محدودة شهري اردبيل)
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 ۱4/1کیلومتر مربع گسترش یافته است (شامل نواحی سکونتگاهی و زیرسناختهنا) .در این دوره کناربری مراتنع
همانند دورة قبل کاهش یافته است و همچنی اراضی کشاورزی نیز حدود  1کیلنومتر مربنع کناهش داشنته اسنت؛
همچنی کاربری پهن آبی نیز حدود  8/9کیلومتر مربع افزایش داشته است.

شکل  .۲نقشة کاربري اراضی محدودة شهري اردبيل در سال 2۱9۱
جدول  .3مساحت کاربريهاي اراضی محدودة مورد مطالعه در سال 2۱9۱
کاربري

مراتع

کشاورزي

مسکونی

پهنة آبی

مساحت

1۱/4

01/1

۱4/1

0

درصد

01/1

01/1

00/4

4/4

 ارزيابی تغييرات کاربري اراضی :بررسی کاربریهای اراضی در طی دورههای زمانی مورد مطالعه بیانگر این اسنتکه کاربری اراضی مسکونی نسبت به سایر کاربریها با روند افزایشی مواجه بوده اسنت .بنه طنور معمنول بنا افنزایش
وسعت یك نو کاربری ،از وسعت کاربریهای دیگر کاسته میشنود کنه در این راسنتا بنا توسنع کناربری اراضنی
مسکونی و زیرساختهای انسانی ،از کاربری اراضی کشاورزی و مراتنع کاسنته شنده اسنت .پنایش تغیینرات مکنانی
صورتگرفته در محدودة مورد مطالعه بیانگر ای است که بیشتر تغییرات صورتگرفته در حاشی شنهر اردبینل بنوده
است .درواقع تغییرات ناشی از توسع شهری در طی سالهای اخیر سبب تغیینرات زینادی در کناربریهنای اراضنی
محدودة مطالعاتی شده است .ارزیابی وضعیّت تغییرات کاربری اراضی و روند گسترش ننواحی سنکونتگناهی بینانگر
ای است که شهر اردبیل از جهات مختلف دارای توسعه بوده است ،درواقع با توجّه بنه اینکنه در مسنیر توسنع فنرم
محدودکننده وجود نداشته است ،توسع اراضی مسکونی بدون محدودیت صورت گرفته است.
نتيجهگيري
توسع نواحی سکونتگاهی تحت تثثیر عوامل مختلفی قرار دارد که مهن تنری این عوامنل ،عوامنل ژئومورفولنوژی
هستند .عوامل ژئومورفولوژی تعیی کننده جهات توسع نواحی سکونتگاهی هسنتند .در این پنهوهش بنه بررسنی
وضعیّت توسع اراضی مسکونی در محدودة شهری و حاشی شهری اردبیل پرداخته شده است .ارزیابیهنای اوّلیّنه از
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وضعیّت محدودة مورد مطالعه بیانگر ای است که شهر اردبیل به منظور توسع شهری با محدودیتهای کمی مواجنه
است و درواقع تنها محدودیت پیشروی و توسع شهری اردبیل ،رودخان بالیخلوچای است که با روند شنمال شنرق -
جنوب غرب از داخل شهر اردبیل عبور میکند .با توجّه به وضعیّت ژئومورفولوژیکی حاک بر محندودة مطالعناتی ،در
طی سالهای اخیر اراضی مسکونی و زیرساختهای انسانی رشد قابل توجّهی داشته است .در ای پهوهش بنهمنظنور
ارزیابی توسع اراضی مسکونی و همچنی تغییرات کاربری اراضی ،ابتدا نقش کاربری اراضی محدودة مطالعاتی بنرای
سالهای  0888 ،4338و  0848تهیّه شده است و سس به تجزیهوتحلیل و واکاوی آنها پرداخته شده است.
نتایج ارزیابیهای بیانگر ای است که اراضی مسکونی و انسان ساخت در طی سالهای منورد مطالعنه دارای رشند
چش گیری بوده است بهطوری که در سال  4338مجمو کلّ اراضی مسکونی و انسانساخت حندود  01/1کیلنومتر
مربع بوده است که ای میزان در سال  0888به  14/0کیلومتر مربنع رسنیده اسنت و درادامن این رونند ،در سنال
 0848به  ۱4/1کیلومتر مربع افزایش یافته است .افزایش و توسع کاربری اراضی مسکونی و زیرساختهنای انسنانی
با تغییر در سایر کاربریها همراه بوده است به طنوری کنه در طنی سنالهنای اخینر بنا افنزایش اراضنی مسنکونی و
زیرساختهای انسانی ،کاربری کشاورزی و مراتع با کاهش مواجه شده اسنت .درواقنع وسنعت کناربری کشناورزی و
مراتع در سال  4338بهترتیب  03/0و  11کیلومتر مربع بوده است که ای میزان در سال  0848بهترتینب بنه 01/1
و  1۱/4کیلومتر مربع کاهش یافته است .کاربری پهنههای آبی نیز همانند کاربری اراضی مسکونی با افنزایش مواجنه
بوده است .ارزیابی تغییرات صورتگرفته در مورد اراضی مسکونی بیانگر ای است که بیشتر تغیینرات صنورتگرفتنه
در حاشی شهر اردبیل بوده است .با توجّه به اینکه رودخانهها بیشتر بهمثاب جاذب جمعیّت محسنوب منیشنوند ،در
طی سالهای اخیر توسع اراضی مسکونی بهسمت رودخان بالیخلوچای و همچنی ننواحی شنمالی حاشنی شنهری
اردبیل بوده است .با توجّه به اینکه محدودة حاشی شهری اردبیل با محدودیتهای ژئومورفولوژی کمی مواجه اسنت
و توسعه بهسمت رودخانه میتواند خطرآفری باشد؛ بنابرای بهتنر اسنت مسنئوالن مربوطنه ،جهنات توسنع آینندة
شهری اردبیل را بهسمت مناطق ک خطرتر سوق دهند.
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