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توسعه فیزیکی شهر شیراز و تاثیر آن در روند تغییرات پوشش گیاهی با 

 استفاده از اتوماتای سلولی و روش فازی و تصاویر ماهواره ای

 2، غالمرضا فالحی1مهران قبادیان نژاد

 الرستانواحد  -آزاد اسالمي دانشگاه  - هاي اطالعات مکانياز دور و سیستمسنجشجوي کارشناسي ارشد دانش 7
mehranghobadian@yahoo.com 

 برداري کشورسازمان نقشه - بردارياستاديار آموزشکده نقشه  2
fallahi-gh@gmail.com 

 (7339 دي، تاريخ تصويب 7339 خرداد)تاريخ دريافت 

 چکیده

 زان تغییرات پوشش اراضي است. اطالع از انواع تغییرات پوشش سطح زمین ویوسعت و م سنجش از دور فناوري کلیدي براي ارزيابي 

. بر اين فعالیتهاي انساني در قسمت هاي مختلف، به عنوان اطالعات پايه براي برنامه ريزيهاي مختلف، از اهمیت ويژهاي برخوردار است

و  7011و سپس پیش بیني آن تا سال  7331تا  7311هاي سال اساس تحقیق حاضر با هدف، ارزيابي رشد فیزيکي شهر شیراز در طي

ي صورت گرفته است. براي ماهواره ا ريبا استفاده از تصاوهمچنین محاسبه میزان و شدت تخريب پوشش گیاهي در محدوده مورد مطالعه 

، يکيزیرشد ف راتییمحاسبه روند تغ ست.يابي به اين مهم، از داده هاي سنجش از دور و سیستم اطالعات جغرافیايي استفاده شده ادست

 دهیرس 7331 سالهکتار در  23/71311ساله به  1دوره  کي يهکتار ط 11/73791از  7311است که مساحت شهر در سال  نياز ا يحاک

.  ارزيابي هکتار خواهد شد 11/21913درصدي برابر با  27/73با رشدي  7011. چنانچه اين شرايط باقي بماند مساحت شهر در سال است

که مجموع پوشش  يبه نحو است. يمحسوس يروند کاهش کي يدارا شیرازدر شهر  ياهیتراکم پوشش گنمايان کرد که  NDVIشاخص 

 نيکه ا يهکتار بوده است، در حال 31/9721برابر با  7311در سال  NDVIحاصله از شاخص  خوب يلیخ ياهیخوب و پوشش گ ياهیگ

 يدوره م نيدر ا ياهیپوشش گ يدرصد 71/03کاهش  يبه معنا نيکرده است که ا دایهکتار کاهش پ 01/0212به  7331مقدار در سال 

ساخته شده  يها نیو باغات به زم ياهیهکتار پوشش گ 7137بالغ بر  7331تا  7311 يسالها نیب نتايج پژوهش نشان داد که باشد.

 .شده است ليتبد

  فازي بندي، آشکارسازي تغییرات، سنجش از دور، از طبقه نقشه پوشش اراضي، مقايسه پس واژگان کلیدی:

                                                           
  نويسنده رابط 
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 مقدمه -1

 حال در شتابان با رشدي صنعتي انقالب از بعد شهرها

 حال حاضر در که طوري به هستند، توسعه و گسترش

 پیش   موضوعات ينترمهم از يکي شهرهاتوسعه  فرايند

 رشد میزان بر افزون. است شهري مسائل پژوهشگران روي

کالن، موجب  سطح در هايکاربر تغییرات ، چگونگيشهرها

 محیطي آلودگي ترافیک، تراکم جمله: بروز مشکالتي از

 زمین توسعه نشده ريزي و برنامه باز فضاي کاهش زيست،

 طي روند اين (.Soyoung,2011: 135-151) شده است

حال توسعه و  در کشورهاي در صاخصو اخیر، هايدهه

روستاها،  گرفتن قرار حاشیه در نیافته، سببتوسعه 

از  زيادي بخش مهاجرت جمعیت، رشد نرخ افزايش

شهري و تخريب فضاي  مراکز سمت به روستايي جمعیت

از  دسته اين دوش بر بسیاري مسائل و شده سبز شهري

سوي  (. از91: 7311است)شیعه،  ساخته متحملکشورها 

شهرها در جهان، ديگر با توجه به رشد جمعیت و گسترش 

تا  جهان جمعیت از درصد 91 حدود که رودمي انتظار

 درصد 31کنند که  زندگي شهري مناطق در 2131سال

 ,Kong et alمي باشد) توسعه حال در کشورهاي در آن

(. بنابراين رشد شهرها در چند سال آتي نیز گريز 1 :2012

بنا به گزارش آژانس محیط زيست اروپا، ناپذير است.  

ستردگي شهري تهديدي جدي براي محیط هاي گ

کمربند سبز و  يسبز درون شهر يروستايي بالفاصل، فضا

 (.Foran, 2009: 12است ) حاشیه شهرها

 مرور تحقیقات گذشته -2

با توجه به اهمیت موضوع، مطالعاتي زيادي در اين 

 7خصوص صورت گرفته است؛ لین اسکوگ و استینس

بررسي نقش تمرکز گرايي، رشد ( در مقاله اي به 2179)

جمعیت و پراکندگي ناموزون شهري در تغییر کاربري زمین 

هاي کشاورزي در نروژ پرداختند. آنها دريافتند که بیشتر 

زمینهاي کشاورزي در چند سال اخیر تبديل به مناطق 

( نقش 2179و همکاران) 2ساختماني شده اند. اوينگ

يي طبقاتي در اياالت پراکندگي ناموزون شهري را در جابجا

دارند که بر بررسي قرار دادند. ايشان بیان ميمتحده مورد 

                                                           
1 Lien Skoga and Steinnes 

2 Ewinga    

خالف تصورات عمومي نظام طبقاتي در شهرهاي اياالت 

تر متحده نسبت به ساير کشورهاي ثروتمند اروپايي قوي

باشد. همچنین پراکندگي ناموزون شهري به هر دلیلي مي

مثبتي چه به صورت تواند تاثیر که بوجود آمده باشد مي

مستقیم و چه به صورت غیر مستقیم در شکل گیري و 

 3پايداري نظام طبقاتي داشته باشد. يوسف و پارادهان

یري سیستم اطالعات جغرافیايي و کارگبه( با 2177)

سنجش از دور به ارزيابي تناسب توسعه شهري و رتبه بندي 

منطقه بر اساس شرايط زيست محیطي،زمین شناسي، و 

و  0ئوتکتونیک در سواحل مصر پرداختند. پارکژ

ي رشد اي به پیش بیني و مقايسه( در مقاله2177همکاران)

یايي و سنجش جغرافشهري با استفاده از سیستم اطالعات 

ها به اين منظور از رگرسیون لجستیک، از دور پرداختند. آن

شبکه عصبي مصنوعي و فرايند تحلیل سلسله مراتبي 

اي با ( در مقاله7311ند. ابراهیم زاده و رفیعي)استفاده نمود

-ي جهات گسترش شهري با بهرهینهبهيابي مکان" عنوان

با در نظر گرفتن  "گیري از سیستم اطالعات جغرافیايي

هاي طبیعي و انساني از قبیل جهت شیب، قابلیت شاخص

ي سیالب خیز، گسل، صنايع و ... و با به اراضي، اراض

یستم اطالعات جغرافیايي جهات مناسب کارگیري توابع س

 فیس گسترش براي شهر مرودشت را مشخص نمودند.

 پراکنش و نیی، به تب 7331و همکاران در سال  ينيالد

 داريپا يفرم شهر کرديدر آمل با رو يفرم شهر يفشردگ

 نياند که شهر آمل با ا دهیرس جهینت نياند و به ا پرداخته

برخوردار  يسال گذشته از فرم پراکنده ا 01 طول که در

پراکنش آن کاسته شد  زانیاز م ریدر دهه اخ اما بوده است.

. احد نژاد و گرفته است شیرا در پ يا انهيتمرکزگرا و روند

(  گسترش فیزيکي شهر اردبیل را با 7331همکاران)

استفاده از تصاوير چند زمانه و سیستم اطالعات جغرافیايي 

ها همچنین با استفاده از مدل زيابي قرار دادند. آنمورد ار

CA-MARCOV  به پیش بیني اين تغییرات تا سال

پرداختند. پور احمد و همکاران در مقاله اي توسعه 7011

و  ياهیحفظ پوشش گ را در جهت هیشهر اروم يکيزیف

منظور،  نيبدي مورد ارزيابي قرار دادند. کشاورز ياراض

تا   7391 يهاسال نیب هیشهر اروم ياراض يکاربر راتییتغ

 . ديمحاسبه گردبا استفاده از تصاوير ماهواره اي ، 7337

                                                           
3 Youssef and Pradhan 

4 Park 
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مشکالتي که در اثر رشد شهرهاي بزرگ ايجاد شده 

 ترلبود، لزوم تدوين و اعمال مقررات و ضوابط نظارت، کن

و هدايت رشد شهري در تمام دنیا احساس شد. جنبش 

در انگلستان برپا شد، مي توان  7131باغ شهر را که از 

زمینه ساز برنامه ريزي فضايي با تاکید بر عرصه هاي 

شمار  بهبا تاکید بر حفظ فضاي سبز طبیعي و روستايي 

توان يکي از راهکارهاي که مي(. 7311:790آورد)سعیدي، 

است نقش موثري  توانستهبکاهد، و  الذکرفوقاز مشکالت 

در رشد و توسعه شهري کشورهاي توسعه يافته به دنبال 

گیري تجزيه و تحلیل فرايند توسعه داشته باشد، بکار

هاي مديريت مناسب با شهري و استفاده از استراتژي

 :Fang et al., 2005)سازگاري محیط زيست شهري است

294–306,) . 

همچون ساير کشورهاي در حال توسعه ايران نیز 

چنین روندي بوده است. تحوالت نظام اجتماعي  شاهد

به بعد  7301خصوص از دهه  سیاسي ايران به اقتصادي و

آن افزايش  عشتابان شهرنشیني و به تَب و گسترش

روندهاي مهاجرتي از روستا به شهر  اثر جمعیت شهرها در

و تخريب اراضي  تغییرات کاربري منشا مهمترين عامل و

در بسیاري از شهرها و روستاهاي کشور پوشش گیاهي 

کم به دو  دست(. اين روند 11: 7311است )نظريان، 

( گسترش و توسعه فضايي شهرهاي 7صورت اثرگذار بوده. 

( تورم جمعیتي نقاط 2ورود مهاجران،  موجود در اثر

بزرگ در اثر مهاجرت هاي  روستايي پیرامون شهرهاي

شهري و دگرگوني در  و تبديل آن ها به نقاطگسترده 

نواحي روستايي به يک  نظام کاربري زمین خاص و ويژه

 برنامه و طرح  ازپیش نظام کاربري اراضي شهري بدون

، همکارانو  شده و غیراستاندارد )پوراحمد انديشیده

ترتیب، درايران نیز مسئله تصرف  بدين(. 732: 7331

ش شهر به سوي زمین هاي شهرها و گستر فضاي پیرامون

بااليي داشته است. قانون حفظ اراضي  اطراف اهمیت

( ناظر بر حفاظت از 37/3/7310) مصوب زارعي و باغ ها

اراضي کشاورزي و فضاي سبز شهري و جلوگیري از تغییر 

کاربري آنها در خارج از محدوده شهرها اعم از حريم و 

 خارج از حريم است. 

 مديريت ،الذکرفوقه به مشکالت مبنا، و با توج اين بر

 شهرهاست يانديشیده ييفضا يتوسعه به ناگزير شهري

 يآينده و کنوني نسل عمومي هايمصلحت و منافع تا

کند)میرکتولي و  فراهم راها آن پیرامون و شهرها در ساکن

 کنترل براي الزم ابزار راستا، اين در. (30: 7337همکاران،

 از استفاده. گرفت اختیار در بايد را شهرها فضايي

 بر زمان علّت به زمیني، بردارينقشه و سنتي يهاروش

و  ابزار یريکارگبه و نبوده مناسب زياد يهزينه و بودن

-دارد ضرورت مورد اين در مؤثّر و جديد يهاروش

(Pengjun & et al, 2010: 36& Kai Xu et al, 2011 ) .

، GIS دور، از ي سنجشهاي اخیر در زمینهیشرفتپ

 مانند هاييرشته در پیشرفت فضا زمیني و هايتکنیک

 پیش و سازي مدل نظارت، کمیت، در اکولوژي انداز چشم

توسعه شهري، تاثیر شگرفي در مديريت گسترش  بیني

شهر از يک سو و حفظ منابع زيست محیطي از   فیزيکي

(. به Pham et al., 2011) سوي ديگر ايجاد کرده است

-هاي سنجش از راه دور ميکه با استفاده از داده طوري

ي شهري، مدل سازي الگوهاتوان به درک نحوه تغییر 

توسعه و تغییرات فرايندهاي شهري و تهیه نقشه هاي 

توسعه کالبدي شهر پرداخت و نقشه پوشش ارضي را در 

 و (.Peng et al., 2010: 220) کرد ارتباط با آن تحلیل

 ييهاروش و جغرافیايي طالعاتا سیستم با آن ترکیب

 بر نظارت براي مناسبي ابزار فازي، هايهمچون مجموعه

 ضمن تا آوردمي فراهم خردمندانه فضايي يتوسعه

 را شهر گسترش مسیر بتوان توسعه، کنوني روند شناخت

 کرد انديشه را الزم تدابیر آن يبرا و زد تخمین آينده در

(El-Kawy & et al,2011:483; Szuster & et al, 2011, 

525; Bhatta & et al, 2010;96; Gandaseca & et al, 

2009: 167; Ayala-Silva &  et al, 2009:565;).  
در همین راستا در نوشتار حاضر گسترش کالبدي شهر 

شیراز و تاثیر آن بر پوشش گیاهي پیرامون شهر با استفاده 

مورد بررسي قرار میگیرد تا با از تصاوير ماهواره اي 

شناخت نسبت و شدت تغییرات کاربري اراضي گامي مهم 

در زمینه مديريت بهینه ي شهر برداشته شود. هدف هايي 

 که در اين پژوهش مدنظر قرار گرفته است عبارتند از:

 الف( بررسي گسترش فیزيکي شهر شیراز

ب( ارزيابي تغییر شاخص پوشش گیاهي در محدوده 

 مطالعه مورد

ج( تاثیر رشد فیزيکي در حاشیه شهر و نقش آن در 

 تخريب پوشش گیاهي

 تحقیق روش -3

هدف اصلي از اين مطالعه، ارزيابي رشد فیزيکي شهر 

، پیش بیني آن  7331تا  7311هاي شیراز در طي سال
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و همچنین محاسبه میزان و شدت تخريب  7011تا سال 

مي باشد. براي پوشش گیاهي در محدوده مورد مطالعه 

(، RS7يابي به اين مهم، از داده هاي سنجش از دور)دست

استفاده شده است. منبع  2سیستم اطالعات جغرافیايي

ي لندست ي سنجش از دور، تصاوير ماهوارههااصلي داده

( بوده که پس از اعمال 7331و  7333، 7311)در سال 

 .گرفتتصحیحات راديومتري و هندسي مورد استفاده قرار 

ي کاربري زمین ابتدا نقشه با توجه به اهداف اين تحقیق،

  ي زماني مورد مطالعه، با استفاده از مدلدر دوره

FUZZY ARTMAP که براي ارزيابي دقت اين  تهیه شد

که داراي کیفیتي در  3بندي از تصاوير گوگل ارسطبقه

ها استفاده گرديد. سپس تغییرات کاربري حد نیم متر است

 LCM0طي مدت مورد مطالعه با استفاده از مدل در 

ها در اين بازه، محاسبه شد و بر اساس تغییرات کاربري

-CAبا استفاده از مدل  7011روند اين تغییرات تا سال 

MARCOV  .تراکم پوشش  يدر گام بعدمشخص گرديد

نرمال شده پوشش  يبا محاسبه شاخص تفاضل ياهیگ

 .ديگرد نیی( تعNDVI) ياهیگ

مطابق شکل که ساختار مدل پیشنهادي را نشان 

تا سال  7311میدهد رشد فیزيکي شهر شیراز را از سال 

و همینطور میزان رشد و تخريب پوشش گیاهي در  7011

 منطقه مورد مطالعه را مورد بررسي قرار داديم. 

 
 مدل مفهومي تحقیق -7شکل 

                                                           
1 Remote Sensing 

2 Geographic Information System 
3 Google earth 

4 Land Change Modeler 

 قیتحق یتئور -3-1

 FUZZY ARTMAP  روش -3-1-1

و معماري مرتبط با  Fuzzy ARTMAPشبکه عصبي 

آن توسط آرپنتر و گراسبرگ ارائه گرديد. اين مدل میتواند 

در دو فاز مجزا اجرا گردد: فاز آموزشي و فاز عملکردي. در 

 ;I1))فاز آموزشي مجموعه اي از ورودي ها و خروجي ها )

label(I1)); : : : ; (Ir; label(Ir)); : : : ; (IPT ; label(IPT 

( براي ارائه نقشه نهايي مرتبًا تکرار میشوند. نزديک ترين ((

 يافتن رده اي که بیشینه تابع را با Irرده به الگوي ورودي 

 دارد تعیین میگردد:

Tj(Ir, wj, α) =
|IrΛwj|

α + |wj|
 

اگر تابع، نسبت احتیاط نامیده شود، به صورت زير 

 تعیین مي گردد:

ρ(Ir, wj) =
|IrΛwj|

|Ir|
 

 مي يابد: که به صورت زير تغییر

ρ(Ir, wj) ≥ ρ 

همچون برچسب  Irاگر برچسب الگوي ورودي 

به  wjبرچسب رده تشديد شده باشد، بنابراين قالب رده 

 صورت زير ارائه میگردد:

wj = wj Λ Ir 

به عنوان شدت و فاتح انتخاب شود، اما  jاگر رده 

باشد،  Irمتفاوت از برچسب الگوي ورودي  wjبرچسب رده 

به سطح  ρبنابراين اين رده بازيابي شده و پارامتر احتیاط 

 باالتر منتقل میگردد:

|Ir Λ wj|

|Ir|
+  ϵ 

پارامترهاي شبکه  ϵو  ρ و αدر فرمول باال مقادير 

معموالً کمیت هاي مثبت پائین میگیرد،  αفازي هستند، 

ρ   را انتخاب میکند،  1و  7کمیت هاي بینϵ  پارامتر

 مثبت بسیار پائیني است.

نقاط  ازدورسنجشمرسوم در  شدهنظارتبندي در رده

بندي برمبناي روش، پیکسلي از يک تعلیمي و نتايج رده

نقاط تعلیمي  عنوانبهتواند نمي مخلوطرده هستند و رده 

ها يا يک طبقه فرض شود و میزان عضويت در پیکسل
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بندي، کالسیک ردههاي در روش درواقعمشخص نیست. 

کند و يممرزهاي مناطق آموزشي به شکلي ناگهاني تغییر 

هاي آشکار، موجب کاهش تدريجي نیست. اين محدوديت

شود ضعیف مي اطالعاتبندي سطوح و استخراج ارزش رده

ي را از بین ببرد. نظريه باارزشو ممکن اطالعات 

به  هاهداددر  ابهام بردني فازي که براي از بین هامجموعه

رود و مفهوم جديدي است که بر اساس آن، يمکار 

هاي یتموقعدهد که اطالعات در يمعضويت جزئي اجازه 

، وسطي مخلوط يا شرايط حد هاپوششتر مثل یچیدهپ

و به کار روند. اگرچه تحلیل تصاوير  شدهدادهبهتر نمايش 

ي فازي دشوار است هامجموعهبا استفاده از  ازدورسنجش

اغلب تعیین  ازدورسنجشي هادادهبا توجه به اينکه در اما 

توان از نظريه یست مينمرز بین دو رده مختلف آسان 

ي استفاده کرد. خوببهکیفي  صورتبهي فازي هامجموعه

 7تا  1تواند مقداري بین در اين نظريه رتبه عضويت مي

که به شکل معمول در عضويت نظريه يدرحالباشد. 

يا صفر در نظر گرفته  7ي عضويت فقط رتبهها مجموعه

بندي که هرکدام از شود. برخالف روش معمول ردهمي

مناطق آموزشي، حاوي موادي هستند که در نوع خود 

ها وجود گونه تغییرات تدريجي در آنیچهخالص است و 

 طوربهندارد، در اين روش لزومي ندارد که نقاط تعلیمي 

(. Yuan, 2005, Foody, 2000کامل يکنواخت باشند )

هاي يبندطبقهيکي از انواع  FUZZY ARTMAPروش 

وتحلیل شبکه يهتجزاست که بر اساس  ازدورسنجش

عصبي با استفاده از تئوري تشديد تطبیقي استوار است 

 (.7337)زائري امیراني و سفیانیان، 

 LCMروش  -3-1-2

LCM  ياLand Change Modeler ساز تغییرمدل 

و  IDRISIافزار دسترس در نرمقابل)کاربري اراضي 

 براي ارزيابي و ابزاري ArcGIS)صورت اکستنشن در به

 و کاربري اراضي کنديطراحي تغییر پوشش زمین فراهم م

 ,Václavík & Roganکند )ييا پوشش زمین را آنالیز م

2009; Gontier et al. 2009; Eastman et al. 2012 .) اين

 سناريوهاي تغییر اراضي با ادغاممدل قادر به ايجاد 

 اقتصادي است که -زيستي، فیزيکي و اجتماعي  يهاعامل

 ,McConnel et al) در تغییر کاربري اراضي تأثیرگذارند

ها و طبق متغیرهاي مدل بعد از انتخاب زير(. 2004

پتانسیل تبديل هر کاربري  يسازشده، مدلانتخاب مستقل

. به اين مفهوم شوديم مرگرسیون لجستیک انجا با روش

پیکسل از تصوير براي تغییر از يک کاربري به نوع  که هر

)عزيزي قالتي و همکاران، چقدر پتانسیل دارد ديگر

7333.) 

 مارکوف مدل -3-1-3

 است تصادفي متغیرهاي از اي دنباله ،1مارکوف زنجیره

 اي فضاي نمونه داراي تصادفي متغیرهاي اين همگي که

 متفاوت تواند مي آنها احتماالت توزيع اما هستند، يکسان

 مارکوف يک زنجیره در تصادفي متغیر هر ضمن در و باشد

 ي زنجیره معادله .است وابسته خود از قبل متغیر به تنها

 از استفاده با زماني گسسته، دوره يک درطول مارکوف

 و بوده t+1Mو در انتها  tMابتدا  در که کاربري توزيع

 در که LCMتغییر کاربري  انتقال ماتريس يک همچنین

 اين با .شود مي تشکیل داده، رخ زماني دوره اين طول

 تغییرات اين بوده، منطقه نماينده عنوان به نمونه که فرض

 منطقه کل در کاربري تغییر احتمال عنوان به متناسب

 مي ايجاد را انتقال و ماتريس شده گرفته نظر در نمونه

 زنجیره يک تشکیل شده، ايجاد ماتريس سه اين .کنند

 .(Muller,1994)دهند رابطه زير مي اساس بر را مارکوف

𝑀𝐿𝐶 ∗ M𝑡 = 𝑀𝑡+1 

 NDVIشاخص  -3-1-4

ين روش با انجام عملیات جبري بین باندها ادر 

اطالعات خاصي را استخراج نمود. يکي از مهم توانيم

 ، استفاده ازشوديترين عملیاتي که به اين روش انجام م

هاي گیاهي از هاي مختلف جهت استخراج پوششانديس

ها، ترين اين شاخصباشد. يکي از معروفتصوير مي

( است NDVIاضلي نرمال شده پوشش گیاهي )فشاخص ت

توان عوارض پوشش که با انجام عملیاتي مطابق ذيل مي

)نوروزي گیاهي را نسبت به ديگر عوارض مشخص نمود

 (.7311اقدم و همکاران، 

NDVI= 
NIR−R

NIR+R
 

نرمال  يتصاوير مورد استفاده براي تهیه شاخص تفاضل

مربوط به داده هاي سنجنده  (NDVI)شده پوشش گیاهي 

TM باشد. که در اين مورد از داده هاي مربوط به باندهاي مي

                                                           
1 Markov  
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متر بوده  31مادون قرمز و قرمز که با قدرت تفکیک مکاني 

 7331 به سالمربوط استفاده شده است. تاريخ تصاوير 

 ،يا مادون قرمز نزديکNIR باند  TM. در تصاوير باشديم

مربوط به  Rباشد و باند اين سنجنده مي چهارمربوط به باند 

. و با علم باشديباند دوم م TMباند قرمز بوده که در سنجنده 

تا  -7به اينکه دامنه اعداد حاصله از شاخص مورد نظر بین 

بندي مجدد ز تهیه شاخص با طبقهاست در اين مورد بعد ا +7

تصوير پوشش گیاهي از غیر پوشش گیاهي تفکیک شده و 

بدين ترتیب نقشه نهايي پوشش گیاهي براي منطقه مورد 

در  TMسنجنده نظر ايجاد گرديد. با توجه به اينکه تصاوير 

لندست از  هاي ماهوارهديگر سنجنده مقايسه با تصاوير

خوردار است لذا نتايج حاصله تفکیک مکاني و طیفي خوبي بر

تواند مورد استفاده به خوبي در تشخیص پوشش گیاهي مي

متر  311قرار بگیرد و حتي براي فضاها و مناطقي که حداقل 

توان در اين نوع تصاوير به مربع وسعت داشته باشند مي

 .ها پرداختشناسايي دقیق آن

 پیاده سازی تحقیق  -4

 داده  یو آماده ساز یمعرف -4-1

 ماهواره ريسنجش از دور، تصاو هاي داده يمنبع اصل

( بوده که پس 7331و  7333، 7311لندست )در سال  ي

مورد استفاده  يو هندس يومتريراد حاتیاز اعمال تصح

براي وضوح بصري و تهیه تصوير رنگي کاذب،  قرار گرفت

و براي  1-0-7از ترکیب باندي  +ETMو  TMدر تصاوير 

استفاده  1-1-2از ترکیب  OLIسنجنده  1تصاوير لندست

 (.2شد )شکل شماره 

 
 هاي مورد مطالعهتصوير رنگي کاذب شهر شیراز در سال -2شکل

 مشخصات تصاوير ماهواره اي مورد استفاده -7جدول

 سنجنده ماهواره
اندازه 

 پیکسل

تعداد 

 باند
 تاريخ

LANDSAT 4-5 TM 31 1 7313 

LANDSAT 7 +ETM 31 1 7333 

LANDSAT 8 OLI / TIRS 31 77 7331 

قبل از طبقه بندي تصاوير، به منظور آشکارسازي و 
-بارزسازي داده ها در باندهاي مورد مطالعه، تحلیل مولفه

مورد  IDRISI( در نرم افزار PCA)شاخص  هاي اصلي
 PCA تبديل يا اصلي هايمولفه استفاده قرار گرفت. تحلیل

 آن طي که است اطالعات بارزسازي فرايندهاي جمله از
-مجموعه و حذف مختلف باندهاي بین موجود همبستگي

شود مي تولید تصويري هايمولفه از جديدي هاي
(Beaubien, 1994: 17-26)و آوريجمع . اين تحلیل با 

 باندهاي در موجود هايپديده اطالعات ساختن متراکم
نقش بارزي در  کمتر يهامولفه يا باند تعداد در مختلف

 هاي بعدي خواهد داشت. افزايش دقت و سهولت کار در گام

  جینتا یو اعتبارسنج یابیارز -4-2

اکثر شهرهاي ايران، در مراحل اولیۀ شکل گیري، با هدف 
زراعت، در میان اراضي  هاي مرغوب به منظوراستفاده از خاک

اند و به مرور زمان همراه با گسترش زراعي استقرار يافته
ها به شهر و سپس توسعۀ شهرها، اراضي روستاها و تبديل آن

هاي زراعي مرغوب زير پیکر شهرها مدفون شده و فعالیت
 نتیجه، ناگزير به سمت اراضي نامرغوب عقب نشسته است؛ در

 مناطق اين در مادرشهر گسترش با هم زمان فراواني مشکالت

(. شهر شیراز نیز از اين 73: 7317آيد)سلطاني، وجود مي به
امر مستثني نبوده است. بنابراين رشد فیزيکي شهر شیراز در 

در تصاوير ماهوارهاي  7331تا  7311ساله از  1يک بازه 
 مورد تحلیل قرار گرفت.

 
 7331تا  7311 هاي سال نیب ياراض راتییروند تغ -3شکل
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)به هکتار( از سال  رازیشهر ش ياراض يدر کاربر راتییتغ -2جدول

 7331تا  7311

 سال
مساحت 

 ساخته شده

میزان رشد 

 به هکتار

میزان رشد 

 به درصد

طول 

 دوره

7311 11/73791 - - - 

7333 99/71191 13/2911 133/73 1 

7331 23/71311 93/7110 11/71 2 

محاسبه روند تغییرات رشد فیزيکي که به روش 

FUZZY ARTMAP  صورت گرفت، حاکي از اين است که

هکتار طي يک  11/73791از  7311مساحت شهر در سال 

هکتار افزايش پیدا کرده است.  99/71191ساله به  1دوره 

است. در دوره دوم )بین  % 1/73اين افزايش چیزي معادل 

(رشد فیزيکي شهر همچنان ادامه 7331تا  7333هاي سال

 23/71311داشته است به طوري که مساحت شهر شیراز به 

رسیده است. به اين ترتیب در طي دوره  7331هکتار در سال 

درصد رشد فیزيکي را شاهد هستیم. حال  11/71دو ساله 

ها در گذشته را اساس محاسبه قرار اگر روند تغییر کاربري

ض ثابت بودن اين روند به رشد فیزيکي دهیم، مي توانیم با فر

شهر را پیش بیني بنمايیم. براين اساس با استفاده از مدل 

 7011ها تا سال ابتدا احتمال تغییر کاربري 7آماري مارکوف

در  2سپس به کمک تابع سي.اي مارکوف -محاسبه گرديد

 (. 3بیني شد)شکل شماره افزار ادريسي روند تغییرات پیشنرم

 
 7011تا سال  رازیشهر ش يکيزیتوسعه ف ينیب شیپ -0لشک

 7011بیني تغییرات تا سال نتايج حاصل از پیش -3جدول

 سال
مساحت ساخته 

 شده

میزان رشد به 

 هکتار

میزان 

رشد به 

 درصد

طول 

 دوره

7011 11/21913 23/3333 27/73 1 

                                                           
1 Marcov                                        

2 CA-Marcov  

 7011بیني تغییرات تا سال نتايج حاصل از پیش

( نشان داد که با حفظ تمام شرايط، 3)جدول شمارۀ 

درصدي مساحتي  27/73کاربري ساخته شده با رشدي 

 هکتاري پیدا خواهد کرد.  11/21913برابر با 

روند تغییرات رشد فیزيکي نشان از نگاهي ديگر نقشه 

جنوب شرق  -دهد که شهر شیراز در جهت شمال غربمي

در سمت جاده هاي اصلي شهر رشد پیدا گرده است که يعني 

جهت با مرغوب ترين اراضي کشاورزي و زمین هايي با اين هم

بیشترين تراکم پوشش هاي گیاهي است. در واقع يافته هاي 

ناشي از تحلیل تصاوير به خوبي روشن مي نمايد که خزش 

شهري در اين منطقه اثري محسوس در روند تغییرات پوشش 

ي داشته است . بنابراين بايد انتظار داشت که شهر شیراز گیاه

اي نچندان دور با مشکالت شديد زيست محیطي و در آينده

 زانیدرک م يبرارو خواهد شد. لذا منابع کشاورزي روبه

پوشش گیاهي و ارتباط آن با اراضي ساخته شده،  راتییتغ

پوشش  اخصمنطقه محاسبه شد. ش يبرا NDVIشاخص 

يکي از کاربردي ترين شاخص هاي پوشش  NDVIگیاهي 

گیاهي است که کارايي مفید آن در بسیاري از مطالعات 

توسط محققان مختلف گزارش شده است. ارزش عددي اين 

در نوسان است و ثابت شده که  -7+ و 7شاخص بین اعداد 

+ نزديک شود بر میزان پوشش گیاهي افزوده 7هر چه به عدد 

 ياهیشده پوشش گ يطبقه بند يقشه هان 0. نگاره گرددمي 

در  NDVIدهد. با بررسي میزان عددي شاخص  يرا نشان م

قسمت هاي قرمز رنگ داراي  0نرم افزار و با توجه به نگاره

مقادير مثبت بزرگتري نسبت به ساير قسمت ها مي باشد که 

نشان دهنده پوشش گیاهي انبوه تري است. سپس درصد 

هر کالس براي هر سال محاسبه و مساحت اختصاص يافته به 

 اعداد حاصله با هم مقايسه شد.

 
 7331تا  7311 هاي سال نیب NDVIشاخص  -1شکل
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 7331تا 7311 هاي سال نیب NDVIشاخص  رییروند تغ -3جدول

 سال

فاقد 

پوشش 

 گیاهي

پوشش 

بسیار 

 ضعیف

پوشش 

 ضعیف

پوشش 

 خوب

پوشش 

خیلي 

 خوب
7311 25329.87 32787.9 13060.98 3345.03 2783.34 

7333 16060.68 44853.57 11971.08 3020.94 1756.71 

7331 20034.81 44551.35 8082.63 2665.08 1617.39 

 1 طي در گیاهي پوشش کیفي تغییرات بررسي جهت

 پنج به NDVI خروجي ساله مورد مطالعه، نقشه هاي

ضعیف  متوسط، ، خوب )خیلي خوب، گیاهي کالس پوشش

و فاقد پوشش( طبقه بندي شدند. پنج طبقه بر اساس 

میانگین و انحراف معیار تقسیم بندي شد. طبقه اول: 

مناطق فاقد پوشش گیاهي، طبقه دوم: مقادير کوچکتر از 

میانگین منهاي انحراف معیار، طبقه سوم: میانگین منهاي 

ین تا میانگین انحراف معیار تا میانگین، طبقه چهارم: میانگ

افزون بر انحراف معیار، طبقه پنجم: مقادير بزرگتر از 

 میانگین افزون بر انحراف معیار.

تراکم پوشش گیاهي در شهر شیراز داراي يک روند 

کاهشي محسوسي مي باشد به نحوي که مجموع پوشش 

گیاهي خوب و پوشش گیاهي خیلي خوب ) طبقه يک و 

برابر با  7311ر سال د NDVIطبقه دو( حاصله از شاخص 

هکتار بوده است، در حالي که اين مقدار در  31/9721

هکتار کاهش پیدا کرده است که  01/0212به  7331سال 

درصدي پوشش گیاهي در  71/03اين به معناي کاهش 

در  LCMاين دوره مي باشد. در نهايت با استفاده از مدل 

وده و تمام مناطقي که پوشش گیاهي ب IDRISIنرم افزار 

طول دوره مورد مطالعه تبديل به منطقه شهري و اراضي 

 (. 0مسکوني شده است محاسبه شد )شکل

 
به مناطق ساخته شده از سال  ياهیاز پوشش گ يکاربر رییتغ -7شکل

 7331تا  7311

به مناطق ساخته شده از  ياهیاز پوشش گ يکاربر رییتغ -0جدول

 7331تا  7311سال 

 دوره

مجموع 

پوشش خوب 

و عالي در 

 ابتداي دوره

میزان 

تخريب به 

هکتار در 

 پايان دوره

میزان 

تخريب به 

درصد در 

 پايان دوره

7333-7311 31/9721 29/7911 21 % 

7331-7333 91/0111 02/207 1 % 

ارزيابي تغییر کاربري پوشش گیاهي به مناطق ساخته 

 7311نشان داد که بین سالهاي  LCMشده توسط مدل 

هکتار پوشش گیاهي و باغات به  7137بالغ بر  7331تا 

 زمین هاي ساخته شده تبديل شده است. 

 ارزیابی دقت -4-2-1

يکي از مسائل شايسته توجه پس از پردازش در زمینه 

ري اراضي از روي تصاوير ماهواره اي، طبقه بندي کارب

با  که بدين منظور ابتداارزيابي دقت طبقه بندي است. 

 Google earthاستفاده از داده هاي با قدرت تفکیک باالي 

به پهنه بندي منطقه مورد مطالعه پرداخته شده است. در 

 IDRISIنهايت جهت ارزيابي دقت، نتايج به نرم افزار 

آمده براي ان دقت کاربريها به بدست انتقال يافته و میز

 .بوده است 3.79%تحلیلهاي انجام شده برابر با 

 نتیجه گیری -5

پوشش اراضي و تغییرات آن، متغیرهاي مهمي هستند 

فرآيندهاي آن  که اثرات قابل توجه اي بر محیط زيست و

افزايش جمعیت و توسعه فعالیتهاي انساني در . مي گذارند

به طور قابل توجهي تحت  زمین را چند دهه اخیر، سطح

تأثیر قرار داده است. امروزه با توجه به روند رو به رشد 

شهري، بیشترين تغیییرات  جمعیت و تمايل به زندگي

. به پوشش اراضي در نواحي شهري به وقوع مي پیوندد

کارگیري فناوري و تکنولوژي هاي نوين سنجش از دور با 

باال و تولید تصاوير طیفي و توجه به برخورداري از مزاياي 

زماني، به عنوان ابزاري کارامد براي ثبت و آشکار سازي 

تغییرات شناخته شده است. توسعه کالبدي نامنظم، رشد 

پراکنده شهري به همراه تغییرات پوشش گیاهي و 

جايگزيني آن با محیط مصنوع و انسان ساخت از جمله 

 11اي دهه مسايلي هستند که شهر شیراز بعد از سال ه

شمسي با آن مواجه بوده است. بر اين اساس روند رشد 
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فیزيکي شهر شیراز با استفاده از تصاوير ماهواره اي و در 

مورد بررسي قرار  7331تا  7333، 7311بازه زماني 

گرفت. محاسبه روند تغییرات رشد فیزيکي که به روش 

FUZZY ARTMAP  صورت گرفت، حاکي از اين است که

هکتار طي  11/73791از  7311ر در سال مساحت شه

هکتار افزايش پیدا کرده  99/71191ساله به  1يک دوره 

است. در دوره  % 1/73است. اين افزايش چیزي معادل 

(رشد فیزيکي شهر 7331تا  7333هاي دوم )بین سال

همچنان ادامه داشته است به طوري که مساحت شهر 

رسیده است.  7331هکتار در سال  23/71311شیراز به 

بر اين اساس با فرض ثابت بودن روند گذشته، کاربري 

درصدي مساحتي برابر با  27/73ساخته شده با رشدي 

 گريدهکتاري پیدا خواهد کرد. از سويي  11/21913

نشان داد که تراکم منطقه  يبرا NDVIشاخص  بررسي

پوشش گیاهي در شهر شیراز نیز داراي يک روند کاهشي 

تراکم پوشش گیاهي در شهر شیراز داراي محسوسي است. 

يک روند کاهشي محسوسي مي باشد به نحوي که مجموع 

پوشش گیاهي خوب و پوشش گیاهي خیلي خوب حاصله 

هکتار  31/9721برابر با  7311در سال  NDVIاز شاخص 

به  7331بوده است، در حالي که اين مقدار در سال 

ين به معناي هکتار کاهش پیدا کرده است که ا 01/0212

درصدي پوشش گیاهي در اين دوره مي  71/03کاهش 

آنچه در اين روند چشم گیر بود نقش بارز رشد  .باشد

فیزيکي شهر در تخريب فضاي سبز منطقه است به نحوي 

که ارزيابي تغییر کاربري پوشش گیاهي به مناطق ساخته 

 7311نشان داد که بین سالهاي  LCMشده توسط مدل 

هکتار پوشش گیاهي و باغات به  7137غ بر بال 7331تا 

 .زمین هاي ساخته شده تبديل شده است

  مراجع

 ييایجغراف اطالعات ستمیس از يرگیبهره با يشهر گسترش جهات ينهیبه يابیمکان ،(7311)قاسم ،يعیرف ،يسیع زاده،میابراه [7]
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 .111 -139 ص ،0 شماره ايران، صنوبر و جنگل

59



 

ي
اه
گی
ش 

وش
ت پ

یرا
غی
د ت
رون
در 

ن 
ر آ
اثی
و ت
از 
یر
 ش
هر
 ش
ي
يک
یز
ه ف
سع
تو

 ...
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