کاربرد دادههاي سنجش از دور
در آشکارسازي تغييرات کاربري اراضي شهري
مطالعه موردي :شهرکرد

محسن شاطریان

سید حجت موسوی

1

زهرا مومن بیک
تاریخ دریافت مقاله96/07/02 :

2

3

تاریخ پذیرش مقاله97/06/18 :

*********

چكیده

داشتن آمار و اطالعات به هنگام از كاربريهاي موجود ،الزمه مدیریت صحیح عرصههاي طبیعي و شهري است .با توجه به

تغییرات گسترده كاربري اراضي و ضرورت آگاهي مدیران و برنامهریزان از چگونگي تحوالت حادثشده براي سیاستگذاري

و چارهاندیشي جهت رفع معضالت موجود ،آشكارسازي تغییرات براي مشخص كردن روند زماني آنها ضروري به نظر
ميرسد .بنابراین نقشه كاربري اراضي یكي از الزامات هرگونه برنامهریزي توسعه ملي و منطقهاي است كه مدیران ،برنامهریزان
و كارشناسان را قادر ميسازد با شناسایي وضع موجود و مقایسه قابلیتها و پتانسیلها ،در زمینه حل معضالت و رفع نیازهاي

حال و آینده اقدامات الزم را طراحي و اجرا نمایند .لذا هدف از این پژوهش تهیه نقشههاي كاربري اراضي شهرستان شهركرد
و همچنین پایش تغییرات كاربري اراضي این منطقه در بازه زماني  1985تا  2017با استفاده از تصاویر ماهوارهاي لندست

ميباشد .در این راستا تصاویر سنجندههاي  ETM+ ،TMو  OLIماهواره لندست در سالهاي  2015 ،2000 ،1985و 2017
بهعنوان پایگاه داده مورد بهرهگیري قرار گرفت و جهت آنالیز دادهها از نرم افزارهاي دورسنجي و سیستم اطالعات جغرافیائي
 ENVI 4.7و  ArcGIS 10.4استفاده گردید .نتایج نشان داد كه در این دوره  32ساله ،مساحت كاربريهاي شهري ،كشاورزي

و صنعتي هر كدام بهترتیب  190/3 ،26/2و  15/6كیلومتر مربع افزایش یافتهاست ،درحاليكه كاربري مرغزار و سایر كاربريها

بهترتیب  4/9و  230/6كیلومتر مربع كاهش وسعت داشتهاند .این موضوع حاكي از تخریب سرزمین ،به دلیل احداث فرودگاه
و همچنین از بین رفتن مراتع به موجب افزایش اراضي شهري و كشاورزي ميباشد.

واژههاي كلیدي :كاربري اراضي ،ماهواره لندست ،شهركرد ،سنجش از دور ،پایش تغییرات

*********

 -1دانشیار گروه جغرافیا و برنامه ریزی شهری،دانشگاه کاشان ،کاشان ،ایران(نویسنده مسئول)
 -2استادیار گروه جغرافیا و برنامه ریزی شهری،دانشگاه کاشان ،کاشان ،ایران
 -3دانشجوی کارشناسی ارشد رشته جغرافیا و برنامه ریزی شهری ،دانشگاه کاشان ،کاشان ،ایران

Shaterian@kashanu.ac.ir

فصلنامه علمی  -پژوهشي اطالعات جغرافیایي (

) دوره ،28شماره  ،111پاییز 98

Scientific - Research Quarterly of Geographical Data (SEPEHR) Vo.28,No.111, Autumn 2019 / 236

 -1مقدمه

آگاهي از نوع و درصد کاربري اراضي و پوششهاي
مختلف ،نیازي بنیادي جهت شناخت و مدیریت یك منطقه
است (اسلمي و همكاران .)3 :1393 ،با توجه به تغییرات روزافزون
کاربري اراضي و ضرورت آگاهي مدیران و کارشناسان از
چگونگي تغییر و تحوالت رخ داده براي سیاستگذاري و
چارهاندیشي براي رفع مشكل موجود ،آشكارسازي تغییرات
براي مشخص کردن روند تغییرات در طول زمان ضروري
به نظر ميرسد (بیكر111 :1989 ،1؛ پاركر 2و همكاران.)314 :2005 ،
از سوي دیگر ،پیشبیني و مدلسازي تغییرات نیز براي
آگاهي از کمیّت و کیفیت تغییرات احتمالي آتي اهمیت دارد.
بنابراین آشكارسازي و پیشبیني تغییرات ،الزمه مراقبت از
یك اکوسیستم به ویژه در مناطقي با تغییرات سریع و اغلب
بدون برنامهریزي در کشورهاي در حال توسعه است (لمبین،3
375 :1997؛ استفان.)145 :2001 ،4
تشخیص بهموقع و دقیق تغییرات عوارض سطح زمین،
پایه و اساسي براي درک بهتر روابط و تعامالت بین پدیدههاي
انساني و طبیعي به منظور مدیریت بهتر و استفاده بهینه از
منابع را فراهم ميآورد (قرائتي جهرمي و همكاران.)129 :1393 ،
پایش تغییرات جهت ارزیابي اثرات ناشي از فعالیتهاي
انساني از قبیل جنگلزدایي ،کشاورزي و شهرسازي مورد
استفاده قرار ميگیرد (آرخي و همكاران .)81 :1390 ،بنابراین با
پایش تغییرات کاربري اراضي در دورههاي زماني متعدد
ميتوان به روند مسائل زیست محیطي نظیر تخریب اراضي،
کاهش توان اکولوژیك و بیولوژیك و کاهش زیست توده
اکوسیستم پي برد (قرائتي جهرمي و همكاران.)129 :1393 ،
دادههاي ماهوارهاي یكي از سریعترین و کمهزینهترین
روشهاي تهیه نقشه کاربري است که در اختیار محققان
قرار دارد (پال و مادر .)1007 :2005 ،5در این میان تصاویر
1-. Baker
2 -Parker
3- Lambin
4- Stephenne
5- Pal & Mather

دورهاي ماهواره لندست یكي از مهمترین منابع دادهاي براي
مطالعه انواع مختلف تغییر کاربري و پوشش اراضي از قبیل
جنگلزدایي ،افزایش و گسترش کشاورزي و رشد شهري
است (وربرگ 6و همكاران .)309 :2004 ،استخراج اطالعات از
تصاویر ماهوارهاي بهوسیله طبقهبندي ،از پرکاربردترین
روشهاي موجود است (میرزایيزاده و همكاران.)32 :1394 ،
یكي از مهمترین موارد کاربرد دادههاي سنجش از دور
استفاده از آن براي بررسي و کشف تغییرات به وجود آمده
در پدیدههایي است که داراي ماهیت زماني -مكاني بوده
و یا به عبارتي موقعیت و وضعیت آنها در طول زمان دچار
تغییر ميشود .در واقع کشف تغییرات 7به فرایند شناسایي و
تعیین نوع و وسعت پوشش یا کاربري زمین در یك دوره
زماني با استفاده از تصاویر سنجش از دور گفته ميشود
(سینگ .)993 :1989 ،8روشهاي علمی پایش تغییرات شامل
دورسنجي و تحلیلهاي مكاني و مدلسازي ،همراه با
مجموعه بین رشتهاي از روشهاي علمي طبیعي و اجتماعي
مورد نیاز براي بررسي علل و پیامدهاي تغییرات پوشش
زمین/کاربري اراضي در طیف وسیعي از مقیاسهاي زماني
و مكاني ميشود (رابرت پنتیوس2013 ،9؛ یوما ماهیسواري 10و
همكاران2867 :2015 ،؛ راماموهانا رائو.)5465 :2015 ،11
تكنیكهاي زیادي براي کشف تغییرات پوشش زمـین و
کاربري اراضي توسط افراد مختلف توسعه داده شده است .برخي
از این تكنیكها عبارتند از :مقایسه پس از طبقهبندي تصاویر،12
روش تفاضل تصاویر ،13آنالیز مؤلفههاي اصلي ،14روش اختالف
شاخص گیاهي 15و روش آنالیزبرداري( 16لو 17و همكاران.)2366 :2004 ،
6- Verburg
7- Change detection
8- Singh
9- Robert Pontius
10- Uma Maheswari
11- Ramamohana Rao
)12- Post-classification comparison (PCC
13- Image differencing
14- Principle components analysis
15- Vegetation index differencing
16- Spectral change vector analysis
17-. Lu
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رید و لیو )1998( 1ازطریق دادههاي تصاویر سنجنده
 TMماهواره لندست ،به مقایسه روشهاي تفاضل تصویر،
رگرسیون ،تبدیالت کاث توماس ،تسلدکپ و کا اسكوئر
براي بررسي پایش تغییرات کاربري اراضي شهري پرداختند
و دریافتند که روش تفاضل باند  TM 3بهترین روش است.
شي 2و همكاران ( )2002با استفاده از تصاویر چندزمانـي
لندست تغییرات خط ساحلي شهر شانگ یو در چین را
بررسي کردند و نتیجه گرفتند که استفاده از این تصاویر
براي پایش تغییـرات سریع کاربريهاي ساحلي کارآمد و
مناسب است .ریچارد )2003( 3تغییرات کاربري اراضي را
در ایالت مونتاناي آمریكا طي سالهاي  1860تا  2000به
صورت خطي مدلسازي کرد.
پایگاه داده ایجاد شده براي مدلسازي شامل پارامترهاي
زیستمحیطي ،اقتصادي -اجتماعي و اطالعات تغییرات
مكاني بود که تلفیق این مجموعه عظیم دادهها تغییرات
پیوسته اراضي کشاورزي و جنگلي به کاربريهاي شهري
و یا سایر انواع کاربري هاي کشاورزي را بیان نمود .لي 4و
همكاران ( )2004با استفاده از تصاویر  ،TMتغییر کاربري
اراضي شمال غربي چین را طي سالهاي  1996و 2000
مطالعه نمودند و نشان دادند که کاهش معنيداري در سطح
اراضي بایر به علت تبدیل شدن به علفزار رخ داده است و
با تبدیل علفزار و اراضي بایر به کاربري کشاورزي ،اراضي
زراعي  3/39درصد افزایش داشته است .واکیل 5و همكاران
( )2005به کمك تصاویر لندست طي دوره 1967 - 1997
به بررسي تغییرات کاربري اراضي در منطقه هیمالیاي هند
پرداختند و بیان داشتند که پوشش جنگلي با افزایش فشار
جمعیت ،فعالیتهاي کشاورزي و همچنین استخراج مواد
خام تغییر کرده است .گائو 6و همكاران ( )2006تغییرات
کاربري اراضي را با استفاده از تصاویر ماهوارهاي  TMو
1- Ridd & Liu
2- Shi
3- Richard
4- Li
5- Wakeel
6-. Gao

 ETM+در بازههاي  1990 ،1995و  2000در شمال شرقي
چین پایش نمودند و نتیجه گرفتند که مساحت اراضي
کشاورزي و علفزار کاهش یافته و در مقابل وسعت مناطق
شهري ،نواحي آبي و جنگلي افزایش داشتهاست .گوان 7و
همكاران ( )2011سلول اتوماتا و زنجیره مارکوف را جهت
مدلسازي تغییرات کاربري اراضي با هدف بررسي توازن
رشد شهري و حفاظت از محیطزیست تا سال  2049بكار
بردند که از نتایج آن افزایش اراضي شهري و کاهش اراضي
8
کشاورزي و پوشش جنگلي بود .کولیوس و استیلیون
( )2013از تصاویر لندست براي شناسایي تغییرات پوشش
زمین و کاربري اراضي منطقه پروزا در پنینسوال یونان
استفاده کردند .آنها براي طبقهبندي تصاویر از روشهاي
شبكه عصبي مصنوعي و سیستمهاي پشتیبان بردار بهره
گرفتند و توانستند تغییرات اراضي شهري ،جنگلي ،ساحلي
9
و کشاورزي را شناسایي کنند .آرولباالجي و گروگنانام
( )2014در یك بازه زماني  16ساله ازطریق دادههاي
دورسنجي به پایش تغییرات کاربري اراضي محدوده
سالم در جنوب هند پرداختند و نتیجه گرفتند که توسعه
اجتماعي -اقتصادي این منطقه به عنوان مؤلفه تأثیرگذار بر
منابع آب و منابع معدني ،عامل اصلي این تغییرات است.
ابطحي و پاکپرور ( )1381براي بررسي روند تغییرات
کاربري اراضي منطقه کاشان از تصاویر ماهوارهاي لندست
( ،)1355 – 1377ترکیب باندهاي  5 ،4 ،3و روش حداقل
فاصله استفاده نمودند و نتیجه گرفتند که این تصاویر جهت
پایش تغییرات کاربري اراضي این منطقه مناسب است.
ربیعي و همكاران ( )1384تحوالت پوشش اراضي منطقه
اصفهان را ازطریق تصاویر  1990( TMتا  )1998و الگوریتم
حداکثر احتمال و روش مقایسه پس از طبقهبندي بررسي
نمودند و نتیجه گرفتند که تغییرات از نوع تغییر کاربري
کشاورزي به مسكوني بوده است .فیضيزاده و همكاران
( )1387تغییرات کاربري فضاي سبز شهر تبریز را با استفاده
7- Guan
8-. Stavros & Chrysostomos
9- Arulbalaji & Gurugnanam
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از دادههاي  TMو  SPOTبررسي کردند .آنها در این مطالعه
از روش طبقهبندي شيءگرا استفاده کردند و توانستند میزان
کاهش فضاي سبز این شهر را به دست آورند .جعفري و
همكاران ( )1390به منظور آشكارسازي تغییرات پوشش
اراضي در بخش مرکزي شهرستان بویراحمد (یاسوج) ،با
استفاده از تصاویر سنجنده TMمدلي مبتني بر الگوریتم
درخت تصمیم توسعه دادند که با این روش توانستند
تغییرات پوشش و کاربري اراضي را شناسایي کنند .روستا
و همكاران ( )1391با استفاده از داده هاي سنجنده ETM+
 1900 TM ،2000و  2009 IRSبه تهیه نقشه کاربري در
پنج کالس براي شهر شیراز پرداختند که سطحي حدود
 790هكتار از اراضي کشاورزي و سطحي معادل با 670
هكتار از اراضي باغ به اراضي شهري تغییر کاربري دادهاند.
قرائتي جهرمي و همكاران ( )1393ازطریق تصاویر لندست
و تكنیكهاي دورسنجي به بررسي تغییرات کاربري اراضي
حوضه کاشان در بازه  36ساله ( )1975-2010پرداختند و
نتیجه گرفتند که اراضي شهري ،به صورت کام ً
ال خطي در
کل بازه حدود  9برابر افزایش یافته ،و همچنین اراضي مرتعي

نگاره  :1موقعیت جغرافیایي منطقه
مورد مطالعه

در 16سال اول 24درصد افزایش و از آن پس تا سال 2010
نسبت ًا ثابت باقي مانده است .اراضي کشاورزي و باغات نیز
در  16سال اول  21درصد کاهش و پس از آن تا سال 2010
حدود  57درصد افزایش را نشان ميدهد .زنگنه شهرکي
و همكاران ( )1393به پایش تغییرات کاربري اراضي و
گسترش کالبدي شهر مشهد پرداختند و با استفاده از تصاویر
ماهوارهاي لندست ( 1379 ،1366و  )1392طبقات پوشش
و کاربري زمین براي شهر مشهد و اطراف آن استخراج شد
و ازطریق تكنیك کشف تغییرات به روش مقایسه پس از
طبقهبندي تصاویر ،تغییرات اراضي کشاورزي و اراضي بایر
به کاربري شهري شناسایي گردید .بر اساس نتایج 3343/67
هكتار از اراضي کشاورزي و 6964/11هكتار از اراضي بایر
به کاربري شهري تبدیل شده و جهات اصلي گسترش شهر
بهترتیب جهات شمال غرب ،غرب و شرق بوده است.
هدف از این پژوهش پایش تغییرات کاربري اراضي
شهري شهرکرد در بازه زماني سالهاي  1985تا  2017و
همچنین تهیه نقشههاي کاربري اراضي این منطقه با استفاده
از تصاویر ماهوارهاي لندست ميباشد.
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جدول  :1مشخصات توان تفكیک مكاني و رادیومتریک سنجندههاي  TM ، ETM+و ( OLIمنبع)www.usgs.gov :
تفكیک رادیومتریک

تفكیک مكاني باندهاي
حرارتي

تفكیک مكاني باندهاي مرئي و مادون
قرمز نزدیک و میاني

تفكیک باند پان
كروماتیک

TM /5

 8بیت

 120 × 120متر

 30 × 30متر

ندارد

+ETM /7

 8بیت

 60 × 60متر

 30 × 30متر

 15 × 15متر

 16بیت

 100 × 100متر

 30 × 30متر

 15 × 15متر

ماهواره /سنجنده
لندست
لندست

لندستOLI/TIRS /8

گردید (جدول  .)1ابزار مورد استفاده براي آنالیز دادهها
 -2مواد و روشها
نیز نرمافزارهاي دورسنجي و سیستم اطالعات جغرافیائي
 -1-2منطقه مورد مطالعه
شهرستان شهرکرد با مرکزیت شهر شهرکرد در قسمت  ENVI 4.7و  ArcGIS 10.4است.
شمال شرقي استان چهارمحال و بختیاري قرار گرفته است.
از لحاظ موقعیت نسبي از سمت شمال ،شرق و جنوب شرقي  -3-2روش تحقیق
اطالعات ماهوارهاي در ابتدا داراي خطاهاي ژئومتري و
به اصفهان ،از طرف غرب به شهرستان کوهرنگ و از طرف
جنوب و جنوب شرقي به فارسان و اردل منتهي ميشود .این رادیومتریك هستند که این خطاها متأثر از وضعیت ماهواره،
شهرستان در طول شرقي  49درجه و  22دقیقه تا  50درجه و سنجنده ،شرایط جوي و خطاهاي هنگام ثبت ،انتقال اطالعات
 49دقیقه است و از نظر عرض جغرافیایي در عرض شمالي و دیگر موارد ناشي از آن ميباشد.
بنابراین الزم است مراحل پیش پردازش بهویژه رفع
 32درجه و  20دقیقه تا  33درجه و  31دقیقه قرار گرفته است.
به لحاظ وضعیت توپوگرافي این شهرستان در بخش خطا روي آنها صورت گیرد تا قابل استفاده براي مرحله
شمالي رشته کوههاي بختیاري از سلسله جبال زاگرس و در پردازش شوند (فرجالهي و همكاران .)9 :1394 ،به همین منظور
حاشیه گسل زاگرس قرار دارد .از ارتفاعات آن ميتوان به پس از تهیه دادههاي ماهوارهاي به منظور آمادهسازي دادهها
کوه جهان بین و کوه شیراز اشاره کرد که با ارتفاع بیش از براي پردازش و استخراج اطالعات مفید ،عملیات تصحیح
خطاهاي رادیومتري تصاویر ،چینش باندهاي تصاویر و
 3000متر آن را پوشانیده است.
فواصل بین رشتهکوهها را دشتهاي وسیعي فرا گرفته در نهایت برش تصاویر براساس منطقه مورد مطالعه ،براي
است که از عمدهترین دشتهاي منطقه ميتوان به دشت سالهاي  2015 ،2000 ،1985و  2017در نرمافزار ENVI
شهرکرد ،دشت بن ،دشت هفشجان اشاره نمود .این  4.7انجام شد.
شهرستان داراي سه بخش مرکزي ،فرخشهر و الران ميباشد
که منطقه مورد مطالعه دو بخش مرکزي و فرخشهر را در  -1-3-2طبقهبندي تصاویر
به منظور تهیه نقشه تغییرات کاربري اراضي پس از
بر ميگیرد (معاونت برنامهریزي و پژوهش شهرداري شهركرد.)1391 ،
رفع خطاها ،با استفاده از روش طبقهبندي نظارت شده 1و
 -2-2دادههاي مورد استفاده
الگوریتم حداکثر احتمال 2که بنابر نتایج تحقیقات پیشین از
پایگاه داده پژوهش حاضر شامل تصاویر سنجندههاي صحت و دقت باالتري نسبت به سایر الگوریتمها برخوردار
 +TM، ETM+و  OLIماهواره لندست بهترتیب مربوط به است ،تصاویر پردازش شدند.
سالهاي  2015 ، 2000 ،1985و  2017ميباشد که از
1- Supervised classification
پایگاه سازمان زمینشناسي آمریكا ) (www.usgs.govاستخراج
2- Maximum likelihood
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ماهیت طبقهبندي حداکثر احتمال اختصاص یك پیكسل
به طبقهاي است که احتمال طبقهبندي بر اساس اطالعات
موجود از دادههاي آموزشي در آن حداکثر میزان خود باشد.
در این روش ابتدا میزان احتمال هر پیكسل به هر کالس از
قبل تعریف شده و محاسبه مـيشود و کالسي کـه بیشترین
میزان احتمال را داشته باشد ،پیكسل تست را به خود
اختصاص ميدهد.
فرض روش حـداکثر احتمال ایـن اسـت کـه آمارهاي
دادههاي آموزشي براي هر کالس و در هر باند به صورت
نرمال توزیع شدهاند (جنسن .)2005 ،1به منظور تهیه نقشه
کاربري اراضي منطقه ،براساس بررسيهاي میداني،
نقشههاي توپوگرافي  1:25000سازمان نقشه برداري کشور،
تصاویر حاصل از گوگل ارث و نیز مطالعه بصري تصاویر،
به منظور جداسازي طبقات کاربري/پوشش سرزمین به تهیه
نمونههاي تعلیمي 2براي هر کاربري پرداخته شد .با توجه
به اینكه نمونههاي تعلیمي به عنوان نسبتي از کل تصویر،
نمایانگر یك تا پنج درصد پیكسلها هستند (ریچاردز و ژیا،3
 ،)43 :1999در مجموع  5تا  10درصد از کل پیكسلهاي
تصویر به عنوان نمونههاي تعلیمي انتخاب شدند .سپس با
استفاده از دادههاي کمكي ،تفسیر بصري و دانش تجربي،
نتایج طبقهبندي ازطریق تكنیكهاي سیستم اطالعات
جغرافیایي اصالح گردید .وجود آشنایي اولیه با منطقه،
مطالعه بصري تصویر ،تجربه قبلي و نیز انجام عملیات
صحرایي مشخص کرد که کاربريهاي زیر در منطقه وجود
داشته و بر روي تصویر نیز بصورت بصري قابل جدا
شدن هستند .این کاربريها عبارتند از :الف) شهري ،ب)
کشاورزي ،پ) صنعتي ،ت) مرغزار ،ث) فرودگاه و ج)
سایرکاربريها (که شامل کاربري مرتع ،صخرهها و اراضي
بدون پوشش ميباشد) .نتایج حاصل از این طبقهبندي براي
شش کالس مورد نظر در هر چهار دوره در نگارههای ()2
تا ( )5نمایش داده شده است.
1-. Jensen
2- Training samples
3- Richards & Jia

نگاره  :2نقشه كاربري اراضي سال  1985شهركرد

نگاره  :3نقشه كاربري اراضي سال  2000شهركرد

نگاره  :4نقشه كاربري اراضي سال  2015شهركرد
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نگاره  :5نقشه كاربري اراضي سال  2017شهركرد

 -2-3-2ارزیابي صحت طبقهبندي

براي بیان و ارزیابي صحت طبقهبندي از ماتریس خطا
استفاده شد .ماتریس خطا روابط میان دادههاي یك منبع
مشخص با نتایج مربوط به طبقهبندي خودکار را بهصورت
طبقه به طبقه مقایسه ميکند .این ماتریس مربعي شكل
بوده و تعداد سطر و ستون آن با تعداد طبقاتي که صحت
طبقهبندي آنها ارزیابي ميشود ،برابر است (لیلسند و همكاران،
 .)682 :1387در این ماتریس میزان صحت طبقهبندي
پیكسلهایي که به عنوان نمونه آموزشي تعریف شدهاند،
تعیین ميشود .خواننده با مشاهده ماتریس خطا ميتواند از
انواع خطاهاي حذف و اضافه آگاه شود .تفسیر این ماتریس
بدین شرح است :پیكسلهاي نمونه آموزشي که بهصورت
صحیح و مطابق با پوشش زمین طبقهبندي شدهاند ،در امتداد
قطـر بزرگ ماتریس خطا قرار دارند .همه عناصر غیرقطري
ماتریس ،نشاندهنده خطاهاي حذف و اضافه هستند .خطاي
حـذف بـه عناصري که در ستون عمودي غیر از قطر بزرگ
قرار دادند ،مربوط ميشود و خطاي اضافه نیز به وسیله
عناصـري کـه در سطر افقي غیر از قطر بزرگ واقع شدهاند،
نشان داده ميشوند (لیلسند و همكاران .)683 :1387 ،با استفاده
از اطالعات این ماتریس ميتوان پارامترهاي زیر را براي
طبقهبندي بهدست آورد:
1

1- Error Matrix

صحت كلي :2با تقسیم تعداد کل پیكسلهاي درست
طبقهبندي شده بر تعداد کل پیكسلهاي تحت طبقهبندي،
صحت کلي به دست ميآید.
صحت تولیدكننده :3از تقسیم تعداد پیكسلهایي که در
هر طبقه بهدرستي طبقهبندي شدهاند بر تعداد پیكسلهاي
واقعیت زمیني (نمونه آموزشي) مورد استفاده آن طبقه
(جمع ستون) ،دقت تولیدکننده بدست ميآید .این معیار
بیانکننده این است که واقعیت زمیني (پیكسلهاي نمونه
آموزشي) به چه نسبتي ،درست طبقهبندي شدهاند.
صحت كاربر :4از تقسیم تعداد پیكسلهاي درست طبقهبندي
شده بر تعداد کل پیكسلهایي که در یك طبقه جاي گرفتهاند
(جمع ردیف) حاصل ميشود (لیلسند و همكاران.)684 :1387 ،
ضریب کاپا 5یكي دیگر از پارامترهاي دقت است که
از ماتریس خطا استخراج ميشود و دقت طبقهبندي را
نسـبت بـه یك طبقهبندي کام ً
ال تصادفي محاسبه ميکند
(فاطمي و رضایي 240 :1389 ،به نقل از ریچارد .)1995 ،6نتایج
حاصل از ارزیابي دقت تصاویر طبقهبنديشده بهصورت
جدول ( )2ميباشد که در آن مقدار دقت کل و ضریب کاپا
گزارش شده است .مقادیر باالي ضرایب مذکور نشان از
دقت قابلقبول جهت تعیین کاربري با استفاده از دادههاي
دورسنجي تصاویر لندست ميباشد .در این میان ،باالترین
مقادیر ضریب کاپا  0/95و دقت کل  97/4مربوط به تصاویر
سال  2015و کمترین مقادیر ضریب کاپا  0/70و دقت
کل 80/8به تصاویر سال  1985اختصاص دارد.
جدول  :2ارزیابي دقت نقشه هاي كاربري اراضي تهیه شده
سال

1985

2000

2015

2017

دقت كل

80/8

88/1

97/4

96

ضريب كاپا

0/70

0/80

0/95

0/92

2-. Overall accuracy
3- Product accuracy
4-. User accuracy
5- Kappa Coefficient
6- Richard
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 -3-3-2تفاضل تصاویر

هدف از تفریق دو تصویر قابل انطباق از یك ناحیه که
مربوط به دو زمان متفاوت هستند ،ارزیابي درجه تغییرهاي
حادثشده در فاصله زماني دو نوبت تصویربرداري است
(رسولي .)163 :1387 ،در این پژوهش نیز از آنجایي که دادههاي
چند زمانه سنجندههاي لندست براي استخراج نوع کاربري/
پوشش زمین به کار گرفته شدند ،از طریق توابع تفاضل
تصاویر مبادرت به پایش تغییرات کاربري شهري گردید.
پس از ایجاد نقشههاي تكمیل شده سالهاي ،2000 ،1985
 2015و  ،2017به مقایسه و پایش تغییرات بین کاربريهاي
موجود در این نقشه پرداخته شد که نتایج حاصل از آن در
نگارههای ( )6تا ( )13به تصویر کشیده شده است.

نگاره  :8نقشه تبدیل كاربريها از سال  2000تا 2015

نگاره  :9نقشه نوع تغییرات كاربري از سال  2000تا 2015
نگاره  :6نقشه تبدیل كاربريها از سال  1985تا 2000

نگاره :7نقشه نوع تغییرات كاربري از سال  1985تا 2000

نگاره  :10نقشه تبدیل كاربريها از سال  2015تا 2017
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 -3بحث

نگاره  :11نقشه نوع تغییرات كاربري از سال  2015تا 2017

نگاره  :12نقشه تبدیل كاربريها از سال  1985تا 2017

نگاره  :13نقشه نوع تغییرات كاربري از سال  1985تا 2017

پس از تهیة نقشه کاربري اراضي سالهاي ،1985
 2015 ،2000و  ،2017مساحت شش کالس پوشش اراضي
به دست آمد .نتایج تغییرات رخ داده در این چهار دوره
نشان ميدهد که طي بازه زماني  1985تا  2000وسعت
کاربريهاي شهري ،کشاورزي ،صنعتي و فرودگاه بهترتیب
بهمیزان  5/2 ،111/7 ،13و  3/4کیلومترمربع (،10/16 ،1/26
 0/51و  0/4درصد) ،افزایش یافته است .درحالي که مرغزار
و سایرکاربريها با روند کاهشي بهترتیب برابر با  4/6و
 128/7کیلومترمربع (  0/4و  10/1درصد) روبرو هستند .به
بیان دیگر ميتوان گفت که در این دوره  15ساله بیشترین
تغییرات مربوط به کاربري مرغزار و سایرکاربريها است،
بویژه کاربري مرغزار که با اضافه شدن فرودگاه و تخریب
بخش زیادي از آن بیشترین تغییرات را نشان ميدهد.
نتایج حاصل از تغییرات بین دوره زماني  2000تا 2015
نشان ميدهد که روند تغییرات همانند دوره اول (-2000
 )1985است .به این صورت که وسعت کاربريهاي شهري،
کشاورزي ،صنعتي به میزان  43/8 ،12/3و  10/1کیلومترمربع
افزایش یافته است ،درحالیكه مرغزار و سایرکاربريها با
روند کاهشي به ترتیب برابر با  0/3و  65/9کیلومترمربع
روبرو است .به بیان دیگر ميتوان گفت که در این دوره
 15ساله نیز بیشترین تغییرات مربوط به کاربري مرغزار
و سایرکاربريها ميباشد .همچنین کاربريهاي شهري،
کشاورزي و صنعتي این دوره نیز همانند دورة زماني اول
( )1985-2000با همان روند اما با شدت کمتر (به جز
کاربري صنعتي) در حال افزایش است .بررسي تغییرات بین
دوره زماني  2015تا  2017نشان ميدهد که روند تغییرات
همانند دورههاي پیشین است .به این صورت که وسعت
کاربريهاي شهري ،کشاورزي ،صنعتي به میزان 34/8 ،0/9
و  0/3کیلومترمربع افزایش یافته و کاربري مرغزار و فرودگاه
طي این دوره نیز بدون تغییراست .درحاليکه سایرکاربريها
همانند دوره قبل کاهشي به میزان  36کیلومترمربع داشتهاند
(جدول  3و نگاره .)14
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جدول :3مساحت طبقههاي مختلف كاربري و مقدار تغییرات آنها در سالهاي  2015 ،2000 ،1985و 2017
نوع كاربري

مساحت 2000

مساحت 1985

تفاضل
()1985-2000

مساحت 2015

تفاضل
()2000-2015

مساحت 2017

تفاضل
()2015-2017

Km2

درصد

Km

درصد

درصد

Km

Km

درصد

درصد

Km

Km

درصد

درصد

Km

شهري

21/3

1/94

34/3

3/2

1/26

13

46/6

4/3

1/1

12/3

47/5

4/4

0/1

0/9

کشاورزي

169/9

15/44

281/6

25/6

10/16

111/7

325/4

29/6

4

43/8

360/2

32/8

3/2

34/8

صنعتي

0/9

0/09

6/1

0/6

0/51

5/2

16/2

1/5

0/9

10/1

16/5

1/5

0

0/3

مرغزار

11/1

1

6/5

0/6

-0/4

-4/6

6/2

0/6

0

-0/3

6/2

0/6

0

0

فرودگاه

-

-

3/4

0/4

0/4

3/4

3/4

0/4

0

0

3/4

0/4

0

0

سایرکاربريها

897/4

81/6

768/7

71/5

-10/1

-128/7

702/8

63/9

-7/6

-65/9

666/8

60/6

-3/3

-36

مجموع

1100/6

100

1100/6

100

1100/6

100

1100/6

100

2

2

---

2

2

---

جدول :4نوع تغییرات كاربري اراضي از سال  1985تا 2000

2

2

---

كاربري سال 1985

كاربري سال 2000

نوع تغییرات

مساحت ()Km2

شهري

شهري

بدون تغییر

19/741504

شهري  -شهري

کشاورزي/فضاي سبز

شهري

افزایشي شهري

5/513551

کشاورزي/فضاي سبز -شهري

کشاورزي/فضاي سبز

کشاورزي/فضاي سبز

بدون تغییر

145/241277

کشاورزي/فضاي سبز -کشاورزي/فضاي سبز

کشاورزي/فضاي سبز

سایر کاربري ها

کاهشي کشاورزي

17/422495

کشاورزي/فضاي سبز -سایر کاربري ها

کشاورزي/فضاي سبز

فرودگاه

کاهشي کشاورزي

1/084356

کشاورزي/فضاي سبز -فرودگاه

کشاورزي/فضاي سبز

صنعتي/معدني

افزایشي صنعتي

0/606265

کشاورزي/فضاي سبز -صنعتي/معدني

سایر کاربري ها

شهري

افزایشي شهري

10/5547

سایر کاربري ها ي شهري

سایر کاربري ها

کشاورزي/فضاي سبز

افزایشي کشاورزي

132/218091

سایر کاربري ها  -کشاورزي/فضاي سبز

سایر کاربري ها

سایر کاربري ها

بدون تغییر

749/999241

سایر کاربري ها  -سایر کاربري ها

سایر کاربري ها

فرودگاه

افزایشي فرودگاه

0/17052

سایر کاربري ها  -فرودگاه

سایر کاربري ها

صنعتي/معدني

افزایشي صنعتي

5/093492

سایر کاربري ها  -صنعتي/معدني

مرغزار

کشاورزي/فضاي سبز

افزایشي کشاورزي

2/848114

مرغزار  -کشاورزي/فضاي سبز

مرغزار

سایر کاربري ها

کاهشي مرغزار

0/312496

مرغزار  -سایر کاربري ها

مرغزار

فرودگاه

کاهشي مرغزار

2/045539

مرغزار  -فرودگاه

مرغزار

مرغزار

بدون تغییر

5/824987

مرغزار  -مرغزار

صنعتي/معدني

صنعتي/معدني

بدون تغییر

0/855499

صنعتي/معدني -صنعتي/معدني

روند تغییرات کاربريها بیانگر روند کلي تخریب در
منطقه از طریق جایگزین شدن مرغزار و سایرکاربريها
(شامل انواع مراتع ،صخرهها و اراضي بدون پوشش)
توسط فرودگاه ،اراضي کشاورزي ،اراضي شهري و صنعتي
ميباشد.
کاهش وسعت مرغزار و سایرکاربريها بیانگر تخریب

كاربري تغییر یافته

کلي در منطقه و جایگزیني کاربريهاي ضعیفتر در منطقه
است .از طرف دیگر اینكه ،طي این دوره زماني میزان
اراضي کشاورزي ،شهري و صنعتي روند صعودي داشته
و نشاندهنده افزایش فشار انساني در عرصه مورد مطالعه
است .همچنین براي هر دوره نقشههاي حاصل از تفریق
تصاویر و بیان اختالفات با دوره قبل به دست آمد که نتایج
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حاصل از مساحت سنجي آن در جدولهاي ( )4تا ()7
گزارش شده است.

نگاره  :14مساحت كالسهاي پوشش اراضي طي سالهاي
 2015، 2000 ،1985و 2017

نتایج تغییرات کاربريهاي دوره  1985تا  2000نشان
ميدهد که از زمینهاي کشاورزي وسعت  5/5کیلومترمربع
به کاربري شهري 0/6 ،کیلومترمربع به کاربري صنعتي،
 1/08کیلومترمربع به کاربري فرودگاه و  17/42کیلومترمربع

به سایرکاربريها تبدیل شده و درواقع از بین رفته است.
همچنین  10/5کیلومترمربع از سایرکاربريها به کاربري
شهري 132/2 ،کیلومترمربع به کاربري کشاورزي 0/17 ،به
کاربري فرودگاه و  5/09کیلومترمربع به کاربري صنعتي
تبدیل شده است 2/8 .کیلومترمربع از مرغزار به کاربري
کشاورزي 0/3 ،کیلومترمربع به سایرکاربريها و 2/04
کیلومترمربع به واسطه تغییر کاربري به فرودگاه تخریب
شده است (جدول .)4
نتایج تغییرات کاربريهاي دوره  2000تا  2015نشان
ميدهد که از زمینهاي کشاورزي وسعت  5/2کیلومترمربع
به کاربري شهري 2/1 ،کیلومترمربع به کاربري صنعتي،
 0/8کیلومترمربع به کاربري مرغزارخشك شده و 30/1
کیلومترمربع به سایرکاربريها تغییر یافته است .همچنین
 10/2کیلومترمربع از سایرکاربريها به کاربري شهري78/1 ،
کیلومترمربع به کاربري کشاورزي و  9/06کیلومترمربع به
کاربري صنعتي تبدیل شده است 1/3 .کیلومترمربع از
مرغزار نیز به کاربري کشاورزي تبدیل شده و کاربريهاي
شهري و صنعتي نیز بدون تغییر ماندهاند (جدول .)5

جدول  :5نوع تغییرات كاربري اراضي از سال  2000تا 2015
كاربري سال 2000

كاربري سال 2015

نوع تغییرات

شهري
کشاورزي/فضاي سبز
کشاورزي/فضاي سبز
کشاورزي/فضاي سبز
کشاورزي/فضاي سبز
کشاورزي/فضاي سبز
سایر کاربري ها
سایر کاربري ها
سایر کاربري ها
سایر کاربري ها
فرودگاه
مرغزار
مرغزار
صنعتي/معدني

شهري
شهري
کشاورزي/فضاي سبز
سایر کاربري ها
مرغزار خشك شده
صنعتي/معدني
شهري
کشاورزي/فضاي سبز
سایر کاربري ها
صنعتي/معدني
فرودگاه
کشاورزي/فضاي سبز
مرغزار خشك شده
صنعتي/معدني

بدون تغییر
افزایشي شهري
بدون تغییر
کاهش کشاورزي
کاهش کشاورزي
افزایشي صنعتي
افزایشي شهري
افزایشي کشاورزي
بدون تغییر
افزایشي صنعتي
بدون تغییر
افزایشي کشاورزي
بدون تغییر
بدون تغییر

مساحت

كاربري تغییر یافته

33/561975
5/207402
243/104359
30/102969
0/892364
2/169949
10/218954
78/123811
672/425931
9/061411
3/300415
1/316819
5/242212
5/236092

شهري  -شهري
کشاورزي/فضاي سبز -شهري
کشاورزي/فضاي سبز -کشاورزي/فضاي سبز
کشاورزي/فضاي سبز -سایر کاربري ها
کشاورزي/فضاي سبز -مرغزار خشك شده
کشاورزي/فضاي سبز -صنعتي/معدنی
سایر کاربري ها  -شهري
سایر کاربري ها  -کشاورزي/فضاي سبز
سایر کاربري ها  -سایر کاربري
سایر کاربري ها  -صنعتي/معدني
فرودگاه  -فرودگاه
مرغزار  -کشاورزي/فضاي سبز
مرغزار  -مرغزار خشك شده
صنعتي/معدني -صنعتي/معدني

)(Km2
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جدول :6نوع تغییرات كاربري اراضي از سال  2015تا 2017
كاربري سال 2015

كاربري سال 2017

مساحت)(Km2

نوع تغییرات

كاربري تغییر یافته

شهري

شهري

46/557108

بدون تغییر

شهري-شهري

کشاورزي/فضاي سبز

شهري

2/388218

کاهشي کشاورزي

کشاورزي/فضاي سبز-شهري

کشاورزي/فضاي سبز

کشاورزي/فضاي سبز

309/250745

بدون تغییر

کشاورزي/فضاي سبز-کشاورزي/فضاي سبز

کشاورزي/فضاي سبز

سایرکاربري ها

12/482488

کاهشي کشاورزي

کشاورزي/فضاي سبز-سایرکاربري ها

کشاورزي/فضاي سبز

صنعتي/معدني

1/225593

افزایشي صنعتي

کشاورزي/فضاي سبز-صنعتي/معدن

سایر کاربري ها

شهري

2/326401

افزایشي شهري

سایر کاربري ها-شهري

سایر کاربري ها

کشاورزي/فضاي سبز

46/298836

افزایشي کشاورزي

سایر کاربري ها-کشاورزي/فضاي سبز

سایر کاربري ها

سایرکاربري ها

651/679973

بدون تغییر

سایر کاربري ها-سایرکاربري ها

سایر کاربري ها

صنعتي/معدني

2/065654

افزایشي صنعتي

سایر کاربري ها-صنعتي/معدني

فرودگاه

فرودگاه

3/301504

بدون تغییر

فرودگاه-فرودگاه

مرغزار خشك شده

مرغزار خشك شده

6/109671

بدون تغییر

مرغزار خشك شده-مرغزار خشك شده

صنعتي/معدني

صنعتي/معدني

16/112618

بدون تغییر

صنعتي/معدني-صنعتي/معدني

نتایج تغییرات کاربريهاي دوره  2015تا  2017نشان صنعتي و  2/04کیلومترمربع به فرودگاه تبدیل شده است.
ميدهد که وسعت  2/3کیلومترمربع از زمینهاي کشاورزي کاربريهاي شهري و صنعتي نیز در این دوره بدون تغییر
به کاربري شهري 1/2 ،کیلومترمربع به کاربري صنعتي و بودهاند (جدول .)7
 12/48کیلومترمربع به سایرکاربريها تبدیل تغییر کرده
است .همچنین  2/3کیلومترمربع از سایرکاربريها به  -4جمعبندي و نتیجهگیري
نقشههاي کاربري اراضي یكي از الزامات هرگونه
کاربري شهري 46/29 ،کیلومترمربع به کاربري کشاورزي
و  2/06کیلومترمربع به کاربري صنعتي تبدیل شده است .برنامهریزي توسعه ملي و منطقهاي است که مدیران و
کاربريهاي شهري ،صنعتي ،فرودگاه ،مرغزار خشك شده و برنامهریزان را قادر ميسازد با شناسایي وضع موجود و
مقایسه قابلیتها و پتانسیلها ،در زمینه رفع نیازهاي حال و
صنعتي معدني نیز بدون تغییر بودهاند (جدول .)6
نتایج تغییرات کاربريهاي دوره  1985تا  2017نشان آینده اقدامات الزم را طراحي و اجرا نمایند .درواقع نتایج
ميدهد که وسعت  7/8کیلومترمربع از زمینهاي کشاورزي چنین مطالعاتي بیانگر نوع مدیریت اعمال شده در منطقه و
به کاربري شهري 1/4 ،کیلومترمربع به کاربري صنعتي ،همچنین نشاندهنده نقاط ضعف و قوت آن در طول دوره
 1/08کیلومترمربع به کاربري فرودگاه و  7/4کیلومترمربع به مطالعاتي ميباشد که ميتواند بعنوان یك ابزار مدیریتي
سایرکاربريها تبدیل شده است .همچنین  20/5کیلومترمربع قدرتمند براي مدیریت بهینه اراضي در جهت نیل به توسعه
از سایرکاربريها به کاربري شهري 203/1 ،کیلومترمربع به پایدار و درخور در اختیار مدیران و مسؤوالن محلي قرار
کاربري کشاورزي 0/03 ،کیلومترمربع به مرغزار خشك گیرد .در پژوهش حاضر ،تغییرات کاربري اراضي در بخش
شده 0/17 ،به کاربري فرودگاه و  14/5کیلومترمربع به مرکزي شهرستان شهرکرد از استان چهارمحال و بختیاري به
کاربري صنعتي تغییر کرده و  2/8کیلومترمربع از مرغزار وسعت  1100/6کیلومترمربع در چهار مقطع زماني ،1985
نیز به کاربري کشاورزي 0/05 ،کیلومترمربع به کاربري  2015 ، 2000و  2017با استفاده از تصاویر ماهواره لندست
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مورد بررسي قرار گرفت.
نتایج مقایسه نقشههاي کاربري اراضي در دورههاي
مطالعاتي نشاندهنده تغییر سطح همه کاربريها است .به
این صورت که در دوره  1985تا  ،2000درصد وسعت
مرغزار از  1درصد در سال  1985به  0/6در سال 2000
رسیده است .از طرف دیگر مساحت سایرکاربريها از 81/6
درصد در سال  1985به  71/5درصد در سال  2000تغییر
یافته است ،به عبارتي نزدیك به  10/1درصد کاهش وسعت
داشته است .از جمله دالیل اصلي این تغییرات ميتوان به
ایجاد فرودگاه شهرکرد در محدوده مرغزار و از بین بردن
زمینهاي وسیع آن به دلیل بهرهبرداري بیش از حد از
آبهاي سطحي مرغزار در این منطقه اشاره کرد .همچنین با
افزایش جمعیت و نیاز به تأمین غذا ،شاهد افزایش چشمگیر
وسعت زمینهاي شهري ،صنعتي و کشاورزي همراه با
کاهش سایر کاربريها هستیم .از طرفي تغییرات بین دوره

زماني  2000تا  2015نشان ميدهد که روند تغییرات همانند
دوره  1985-2000بوده است .به اینصورت که وسعت
مرغزار  0/3کیلومترمربع در سال  2015کاهش داشته و سایر
کاربريها نیز  65/9کیلومترمربع کاهش یافتهاند .درحالي
که کاربري شهري با  ،12/3کاربري کشاورزي با  43/8و
کاربري صنعتي با  10/1کیلومترمربع افزایش روبرو بودهاند.
روند تغییرات بین دوره زماني  2015تا  2017نشاندهنده
تغییرات مشابه دورههاي پیشین ( 1985-2000و -2015
 ،)2000ولي با شدت کمتر(به دلیل کوتاهتر بودن زمان بازه)
است .به اینصورت که وسعت مرغزار و فرودگاه تغییري
ندارد ،اما همچنان سایر کاربريها به میزان  36کیلومترمربع
کاهش ،و کاربري شهري با  ،0/9کاربري کشاورزي با
 34/8و کاربري صنعتي با  0/3کیلومترمربع افزایش روبرو
بودهاند .این وضعیت همچنان نشان از رشد زیاد جمعیت
و افزایش فشار انساني بر زمین را دارد .بر اساس نتایج،

جدول :7نوع تغییرات كاربري اراضي از سال  1985تا 2017
مساحت

نوع تغییرات

كاربري تغییر یافته

كاربري سال 1985

كاربري سال 2017

)(Km2

شهري-شهري

شهري

شهري

21/45129

بدون تغییر

کشاورزي/فضاي سبز

شهري

7/855933

افزایشي شهري

کشاورزي/فضاي سبز-شهري

کشاورزي/فضاي سبز

کشاورزي/فضاي سبز

152/055356

بدون تغییر

کشاورزي/فضاي سبز-کشاورزي/فضاي سبز

کشاورزي/فضاي سبز

سایرکاربري ها

7/427035

کاهشي کشاورزي

کشاورزي/فضاي سبز-سایرکاربري ها

کشاورزي/فضاي سبز

فرودگاه

1/085406

کاهشي کشاورزي

کشاورزي/فضاي سبز-فرودگاه

کشاورزي/فضاي سبز

صنعتي/معدني

1/444896

کاهشي کشاورزي

کشاورزي/فضاي سبز-صنعتي/معدن

سایر کاربريها

شهري

20/526342

افزایشي شهري

سایر کاربري ها-شهري

سایر کاربريها

کشاورزي/فضاي سبز

203/14649

افزایشي کشاورزي

سایر کاربريها-کشاورزي/فضاي سبز

سایر کاربريها

سایرکاربري ها

657/64992

بدون تغییر

سایر کاربريها-سایرکاربري ها

سایر کاربريها

فرودگاه

0/170545

افزایشي فرودگاه

سایر کاربريها-فرودگاه

سایر کاربريها

مرغزار خشك شده

0/03524

کاهشي مرغزار

سایر کاربريها-مرغزار خشك شده

سایر کاربريها

صنعتي/معدني

14/569956

افزایشي صنعتي

سایر کاربريها-صنعتي/معدني

مرغزار

کشاورزي/فضاي سبز

2/871086

کاهشي مرغزار

مرغزار-کشاورزي/فضاي سبز

مرغزار

فرودگاه

2/04589

کاهشي مرغزار

مرغزار-فرودگاه

مرغزار

مرغزار خشك شده

6/110509

بدون تغییر

مرغزار-مرغزار خشك شده

مرغزار

صنعتي/معدني

0/058463

افزایشي صنعتي

مرغزار-صنعتي/معدني

صنعتي/معدني

صنعتي/معدني

0/787347

بدون تغییر

صنعتي/معدني-صنعتي/معدني
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میزان تخریب مرغزار در طي دورههاي اول ()1985-2000
و دوم ( )2000-2015بهترتیب  4/6و  0/3کیلومترمربع بوده
و همچنین سایرکاربريها در طي سه دوره ،1985-2000
 2000-2015و  2015-2017بهترتیب  65/9 ،128/7و 36
کیلومترمربع کاهش داشتهاند.
در مجموع نتایج بیانکننده این موضوع است که سطح
اراضي شهري ،صنعتي و کشاورزي با گذشت زمان تغییرات
افزایشي داشته و این اراضي همواره داراي رشد مثبت
بودهاند .درحالیكه اراضي مرغزار و سایرکاربريها داراي
تغییرات کاهشي و رشد منفي هستند .کاهش میزان وسعت
مرغزار به دلیل احداث فرودگاه شهرکرد در محدوده آن،
بهره برداريهاي بي رویه ،حفر چاههاي آبي و پدیده
خشكسالي بوده است که منجر به کاهش سطح سفرههاي
آب زیرزمیني و از بین رفتن اکوسیستم طبیعي این اراضي
شده و باعث گردیده تا مرغزار به منشاء تولید گرد و غبار
شدید در مجاور شهرکرد تبدیل شود که خود از نشانههاي
بروز تخریب سرزمین و نابودي اکوسیستم است .در
سالهاي اخیر متأسفانه به دلیل خشكسالي و کمبود آب،
باوجود شرایط بحراني این مرغزار ،همچنان حفر چاههاي
عمیق جدید در آن به منظور تأمین آب ادامه دارد که با
اعتراض کشاورزان و دامداران هم مواجه بوده است .با
وجود اینكه در سال  1392اخباري مبني بر اجراي طرح
احیاي این مرغزار منتشر شد اما با توجه به شواهد موجود
اقدام مؤثري صورت نگرفته است .همچنین کاهش وسیع
سایر کاربريها که شامل از بین رفتن مراتع نیز ميشود را
ميتوان به خشكساليهاي اخیر در کشور ایران و وجود
گردوغبارهاي فراوان مرتبط دانست .همچنین عامل دیگر
را نیز ميتوان به افزایش جمعیت و افزایش فشار انسان بر
روي منابع طبیعي و توسعه اراضي کشاورزي دانست.
باتوجه به نقشههاي موجود و تصاویر ماهوارهاي منطقه،
شهرکرد به سمت شمال و شمال غربي روندي رو به رشد
دارد که در بعضي قسمتها در اراضي مرتعي گسترش
یافته است .بنابراین با توجه به تراکم جمعیت بسیار باال در

این منطقه و افزایش آن و همچنین تداوم جریان مهاجرت
روستاییان به شهرکرد ،به منظور اسكان و نیز اشتغال این
جمعیت از طریق مكانیابي مناطق جدید جهت توسعه
شهري و صنعتي باید روند توسعه شهر با مدیریت صحیح و
اهداف توسعه پایدار صورت گیرد.

 -5پیشنهادات

با تغییرات شدید کاربري که در طول مدت سالهای
 1985تا  2017در محدوده شهرکرد مشاهده ميشود در
ابتدا پیشنهاد به مدیریت و مطالعه با برنامه جهت بررسي
نوع و روند تغییرات ،قبل از انجام هرگونه پروژههاي
عمراني ،صنعتي و زیرساختي جدید ميشود تا دوباره
شاهد تبعات ناگوار حاصل از ایجاد بيبرنامه آنها نباشیم.
همچنین در مورد پیشنهادات کاربردي ميتوان به جلوگیري
از تخریب بیشتر مراتع ،مرغزار و زمینهاي کشاورزي با
رعایت اصول توسعه پایدار و الزامات مدیریتي سازگار با
اکوسیستم منطقه و لحاظ ظرفیت تحمل آن اشاره کرد .با
توجه به گسترش شهر به سمت شمال و غرب منطقه که
انطباق مكاني با ارتفاعات و زمینهاي بایر دارد ،ميبایست
مطالعات و برنامهریزيهاي کاربردي جهت اسكان و اشتغال
جمعیت روبه رشد محدوده شهرکرد و در عین حال توسعه
زیرساختهاي منطقه رویكرد توسعه پایدار با اولویت حفظ
محیط زیست و انتقال آن به نسل آتي داشته باشد.
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