هجلِ کاربزد عیغتن اطالػات جغزافیایی ٍعٌجؼ اس دٍردر بزًاهِ ریشی،دٍرُ  ،10ؽوارُ ،1بْار98

تغییرات کاربری فضاهای سبس شهر کرمان،با استفاده از سری زمانی تصاویر لندست
()8111 – 8102
4

حویذ علطاًیًضاد ،1عزٍػ خلیلی ،*2سّزا ؽاّی ٍ 3هحوذتقی رضَیاى

تاریخ پذیزػ1398/03/15:

تاریخ دریافت1398/02/31:
صفحات72-84 :
چکیذُ

اًفجار جوؼیت ٍ تَعؼِ ؽْزّا در قزى اخیز باػث ایجاد هؾکالت فزاٍاًی اس جولِ ًابَدی اراضی کؾاٍرسی ٍ فضای عبش کِ هَضَع هَرد بحث
ها در پضٍّؼ حاضز هیباؽذ ،گزدیذُ اعت .ؽْز کزهاى در عالّای اخیز رؽذی ؽتاباى را در ػزصِ تَعؼِ فیشیکی ؽْز بِ خَد دیذُ اعتت
کِ باستاب هغتقین آى اس هیاى رفتي فضاّای عبش داخل ٍ پیزاهَى ؽْز هیباؽذ .با کوکتصاٍیز لٌذعت ٍ هقایغِ ًقؾِّتای کتاربزی اراضتی
هؾخص هیگزدد کِ ایي رًٍذ در فاصلِ سهاًی عالّای  2000تا 2018هیالدی بِ عزػت در حال افشایؼ بَدُ اعت .در ایتي تحقیتگ گتزدآٍری
اطالػات اس طزیگ هؾاّذات هیذاًی ٍ اعتفادُ اس تصاٍیز هاَّارُای لٌذعت بَدُ اعت .جْت اًجام تحلیلّای آهاری ٍ بصزی اس ًزمافشارّتای
 Google EarthٍArcGIS ،ENVIبْزُ گزفتِ ؽذُ اعت .بز رٍی تصاٍیز هاَّارُای در ًزمافشار  ،ENVIبا اعتتفادُ اس دعتتَر Radiometric

 Calibrationتصحیح رادیَهتزیک ٍ عپظ بَعیلِ دعتَر FLAASH Atmospheric Correctionبِ هٌظَر بِ حذاقل رعاًذى خطا ،تصتحیح
اتوغفزی اًجام ؽذُ اعتً .تایج بِ دعت آهذُ ًؾاى هیدّذ کِ طی عالّای هذکَرً ،شدیک بِ  11درصذ ،اس عْن اراضتی کؾتاٍرسی ٍ بتایز
کاعتِ ؽذُ اعت ٍ در هقابل عْن اراضی عاختِ ؽذُ بِ ّویي هقذار افشایؼ داؽتِ اعت .لذا هیتتَاى پیؾتٌْاداتی را اس جولتِ اعتتفادُ اس
تَعؼِ هیاى افشا بزای حفظت اس اراضی کؾاٍرسی ،تکویل کوزبٌذ عبش ؽْز کزهاى تَعط ؽْزداری ،عاخت ٍ عاس در اراضتی بتایز هَجتَد در
هٌطقِ  2ؽْزی کزهاى ،جلَگیزی اس عَداگزی سهیي ٍ رػایت کاهل ضَابط طزحّای جاهغ ٍ تفصیلی بِ ٍیضُ در هَرد فضتاّای عتبش ؽتْزی
هطزح کزد.

ٍاصگاى کلیذی:تغییز کاربزی اراضی،کزهاى ،ENVI،هاَّارُ لٌدعت ،عیغتن اطالعت جغزافیایی ).(GIS
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تغییزات کاربزی فضاّای عبش ؽْز کزهاى،با اعتفادُ اس عزی سهاًی تقاٍیز لٌدعت …

هقذهِ
رؽد ٍ تَععِ ّوِ جاًبهِ ٍ فزاگیهز ،فزآیٌهدی در ها
تکَیي ٍ گزیشًاپذیز اعت ٍ در بیؾتز کؾهَرّای جْهاى
جزیاى دارد (.)Potter & Lloyd-Evans, 1998در ها
اضهز بهیؼ اس ًیوهی اس جوعیهت جْهاى،ؽْزی اعهت
ٍ با تَجهِ بههِ گههشارػ عههاسهاى ؽههْزّای جْهاًی،
فعالیتّای اقتقادی ؽهْزی 55 ،درفهد تَلیهدًاخالـ
هلهی در کؾهَرّای کوتهز تَعهعِ یافتهِ73 ،درفهد در
کؾَرّایی کههِ اس لـههات تَعههعِ یههافتگی درجایگهاُ
هتَعهطی ّغهتٌد ٍ  85درفههد در کؾههَرّایشیؾزفتِ
را تؾکیل هیدٌّد(بهزاری ٍ ّوکهاراى.)1397 ،اس هْهن-
تزیي ٍیضگی عقز ها ؽْزًؾیي ؽدى جوعیهت ٍ در پهی
آى تَععِی ؽْزّای بشرگ ٍ کَچک اعهت .طهی دٍرُ
 1990تا  2030بیؼ اس  3هیلیارد ًفز بِ جوعیت ًَا ی
ؽْزی اضافِ هیؽًَد کِ اس ایهي هیهشاى 90 ،درفهد در
ًقها ؽهْزی کؾههَرّای رٍ بهِ پیؾههزفت خَاّهد بههَد.
افشایؼ جوعیت ؽْزًؾیي در کؾَرّا هغهالل هتتلفهی
را داهي گیز ؽْزّا کزد کِ اس جولِ آى هیتَاى بِ عهدم
تعاد فضاییًَ ،عاى ؽدید در قیوهت سههیي ٍ هغهکي،
خشػ ؽهْزی ،آلهَدگیّهای سیغهت هـیطهی ،هقهز
بیؾتز اًزصی ،تَععِ بدٍى بزًاهِریشی ،افهشایؼ ّشیٌهِ-
ّای سیزعاختّا ،بِ سیهز عهاخت ٍ عهاس رفهتي اراضهی
هزغههَک کؾههاٍرسی ،اؽههارُ کههزد(رٌّوهها ٍ عبههاطسادُ،
 .)1387ؽْزًؾیٌی ًقؼ اعاعی در خط هؾهی تَعهعِ
جغزافیایی جوعیهت ٍ رؽهد ؽهْزی دارد .اس ایهي رٍ در
دِّّای اخیز در ایزاى رؽد ٍ گغتزػ ؽْزّا بِ فَرت
ًَعی هعضل درآهدُ ٍ لشٍم تَجِ بِ هغایل ؽهْزی (بهِ
ٍیضُ هغهایل کالبهدی آى) در قالهه چْهارچَبی علوهی،
اّویت ٍ ضزٍرت یافتِ یافتِ اعت(ربهاًی .)1381 ،اکثهز
ؽْزّای ایهزاى در هز لهِ اٍ ؽهکلگیهزی ،بها ّهد
اعتفادُ اس خاکّای هزغَک بزای سراعت ٍ کؾاٍرسی در
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کٌار ٍ یها در هیهاى اراضهی هزغهَک کؾهاٍرسی اعهتقزار
یافتِاًد اها با رؽد ٍ گغتزػ ؽهْزّا ،هؾهکالتی چهَى
تتزیه ٍ تغییز اراضی پیزاههَى ؽهْز بهِ کهاربزیّهای
ؽْزی ،هغالل سیغت هـیطی ،اًَاع آلهَدگیّها ،ادغهام
رٍعتاّای پیزاههَى ؽهْزی بهِ هـهالت ؽهْزی ٍ ...بهِ
ٍجَد آهدُ اعت .بِ طَر کلی یکی اس پهیؼ ؽهز ّهای
اعاعی بزای اعتفادُ بْتز اس سههیي ،اعهتتزاا اطالعهات
هزبَ بِ الگَّای کاربزی اراضهی ٍ آگهاّی اس تغییهزات
آىّا در طهَ سههاى اعهت .آگهاّی اس ًغهبت ٍ تَسیه
ًَا ی کؾاٍرسی ،هغکًَی ،اراضی ؽهْزی ٍ بهِ ههَاسات
آى تغییزات آًْا در طَ سهاى ،ؽٌاعایی ًَا ی ٍ ًقها
تـت فؾار هـیطی ٍ ارسیابی تَعهعِ ًا یهِای اّویهت
بغیار دارد ٍ داًغتي درفد ّز کدام اس ًَا ی کؾاٍرسی،
هغکًَی ٍ سهیيّای ؽْزی ٍ بِ عالٍُ اطهالع اس ًغهبت
تغییزات آًْا در طهَ سههاى ،بهزای اّهدا ههدیزیتی ٍ
بزًاهههِریههشی اس ضههزٍریات اعههت (فیضههیسادُ ٍ ههاجی
هیزر یوی.)1387 ،
اًتتاک رٍػ ٍ الگَریتن بزای باسیابی ٍ کؾه تغییهزات
بِ دلیهل تهؤریز در ًتی هِ آؽکارعهاسی ،اقهداهی هْهن ٍ
اعاعی اعت ( یدریاى ٍ ّوکاراى .)1392 ،با تَجهِ بهِ
هطاله گفتِ ؽدُ بزای ل کزدى هعضل تَععِ ؽهْزّا
ٍ تغییز کاربزی سهیي در عا ّای اخیهز تَجهِ بیؾهتز
هـققاى ٍ پضٍّؾگزاى بِ تقهاٍیز ههاَّارُای ٍ عیغهتن
اطالعات جغزافیایی هعطَ ؽهدُ اعهت .اس جولهِ ایهي
هطالعات ،هیتَاى بِ هَارد سیز اؽارُ کزدٍ:ا دیاىبیکهی
ٍ ّوکاراى ( ،)1390بِ بزرعهی ارهزات تَعهعِ فیشیکهی
ؽْز تْزاى پزداختِاًد کِ ًؾاى هیدّد باغّای هٌطقهِ
 5تْزاى در یک دٍرُ  36عالِ اس  32/5درفد بِ 14/29
درفد کاّؼ پیدا کهزدُ اعهت ٍ عهاختٍعهاس اس 7/24
درفد بِ  77/18درفهد افهشایؼ یافتهِ اعهت .عهٌگَاًَ
ّوکاراى ( ،)2014با اعتفادُ اس تقاٍیز هاَّارُای ًؾهاى
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دادًد کِ ؽْز عهاًیشات در یهک دٍرُ  20عهالِ اراضهی
عاختِ ؽدُ ؽْزی ار  20/47درفهد بهِ  35/62درفهد
افشایؼ یافتهِ ٍ اراضهی کؾهاٍرسی اس  66/08درفهد بهِ
 32/55درفهههد کهههاّؼ یافتهههِ اعهههت .کارلغهههَى ٍ
آرتَر( ،)2000تـقیقهی در ؽهوا ؽهزم آهزیکها اً هام
دادًد ٍ تغییزات کاربزی اراضی را در ارز تَعهعِ ؽهْزی
بزرعی ًوَدًد ٍ اس طبقهِبٌهدی ًاهارت ؽهدُ اعهتفادُ
کزدًد کِ ًتایج تـقیق ًؾاى داد کهِ اراضهی کؾهاٍرسی
بِ سیز عاختٍعهاس ؽهْزی رفتهِاًهد.رفیعی ٍ ّوکهاراى
( ،)1391در پضٍّؾی با عٌَاى تْیِ ًقؾهِّهای پَؽهؼ
اراضی بِ کوک عٌ ؼ اس دٍربا اعهتفادُ اس خَارسهیهک
درخت تقوینگیزی ،دادُّای عٌ ؼ اس دٍر را یکهی اس
هْوتزیي ٍ بْتزیي هٌاب در تَلید ٍ بِرٍسرعاًی ًقؾهِ-
ّای کاربزی ٍ پَؽؼ اراضی بِ ؽهوار آٍردًهد .در ایهي
تـقیق بِ هٌاهَر بهِرٍسرعهاًی ٍ تْیهِ ًقؾهِ کهاربزی
اراضی جدید پارک هلی ٍ پٌاّگاُ یات ٍ ؼ بتتگهاى
اس تقاٍیز هاَّارُ لٌدعت اعتفادُ ؽد.با تَجِ بِ پیؾیٌِ
تـقیق ،عاهلی کِ تـقیق اضز را هتوهایش اس تـقیقهات
پیؾیي هیکٌداً ام دادى ایي پهضٍّؼ در ؽهْز کزههاى
اعت؛ طبیعتاً ایي پضٍّؼ هیتَاًد سهیٌِعهاس پهضٍّؼ-
ّای آیٌدُ در بـث تَععِ ؽْزی در ؽْز کزهاى باؽد.
هباًی ًظزی
کاربزی اراضی ؽْزی

کاربزی اراضی ّوَارُ یکی اس هْنتزیي عَاهلی بَدُ کهِ
اًغاى اس طزیق آى هـیطسیغت خَد را تـت تؤریز قهزار
دادُ اعت (فالـی ٍ ّوکاراىً .)1398 ،ـَُ اعهتفادُ اس
سهیيّای ؽْزی با تَجِ بِ ًیاسّهای ؽهْزًٍداى ّوهاى
ؽْز با در ًاز گزفتي ؽهاخـّهای عهالهت ،آعهایؼ،
سیبایی ،عهاسگاری ٍ غیهزُ ّوهاى بزًاههِریهشی کهاربزی
اراضههی ؽههْزی اعههت(رضههَیاى .)1381 ،بزًاهههِریههشی

کاربزی اراضی ؽْزی ه وَعِای اس فعالیتّای ّدفوٌد
اعت کِ هـیط هقٌَع را عهاهاى ههیبتؾهد ٍ در هد
هقدٍر خَاعتِّا ٍ ًیاسّای جاهعِ ؽْزی را در اعهتفادُ
اس اراضی را فزاّن هیآٍرد(پَرهـودی.)1386 ،
تَعؼِ فیشیکی ؽْز

رؽد ٍ تَععِ پزاکٌدُ ؽْز سهاًی در خَر تَجِ هیؽهَد
کِ ؽْز با عزعت سیادی در ا گغتزػ باؽهد .اٍلهیي
هَا تَععِ فضایی هٌطقهِ پیزاههًَی ؽهْز ا توها ً بهِ
فَرت تکِ تکِ اعت کِ عکهظالعولهی در بزابهز بزخهی
تفاٍتّا هثل ؽزایط اهٌیتییها اهکاًهات سیزبٌهایی اعهت.
تَععِ فضایی پزاکٌدُ در هزا ل اٍلیِ بِ فَرت هتٌاٍک
ٍ ًاپیَعهههتِ ٍ در اهتهههداد هـَرّهههای دارای هههداقل
هقاٍهت -جادُّای ؽعاعی افهلی ،رٍعهتاّای اطهزا ٍ
غیزُ -در خارا اس هـدٍدُ ؽْز اتفهام ههیافتهد(سًگٌهِ
ؽْزکی.)1386 ،
گغتزػ فیشیکی ؽْزّا ٍ ًابَدی اراضی کؾاٍرسی

اهزٍسُ تغییزات بهدٍى بزًاههِ کهاربزی اراضهی -پَؽهؼ
گیاّی بِ یک هؾکل اد تبدیل گزدیهدُ اعهت ٍ اکثهز
تغییزات کاربزی اراضی -پَؽؼ گیاّی بدٍى یک بزًاهِ
ریشی هدٍى ٍ با تَجِ اًدک بِ ارهزات سیغهت هـیطهی
آىّا فَرت هیگیزد (آرخی ٍ ًیهاسیً .)1393 ،یهاس بهِ
تَلید هَاد غذایی ،اٍلیي افل هزبَ بِ بقا اعهت .افهل
هذکَر ایي فزك پایِ را در بزًاهِریهشی کهاربزی اراضهی
ؽکل هیدّد کِ ّز جا کهِ هوکهي باؽهد بایهد اراضهی
درجِ یک کؾاٍرسی را بِ عٌَاى یکهی اس هٌهاب طبیعهی
کههِ در بلٌههد هههدت بهها تزیي ارسػ را دارا اعههت ،فه
ؽَد(هـودسادُّ .)1386 ،شاراى عا طَ هیکؾهد تها
یک هتز هزکه خاک هزغَک تَلید ؽَد .در هز لهِ اٍ
ب هِ ٍجههَد آهههدى ؽههْز ،آى را در ًشدیکههی سه هیيّههای
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کؾاٍرسی اًتتاک هیکزدًد تا بِ را تهی اس ایهي سههیي-
ّای هزغَک بزای تاهیي هایـتاا عاکٌیي اعتفادُ ؽهَد
ٍ با افشایؼ جوعیت ٍ عاختٍعاس ،سههیيّهای هٌاعهه
کؾاٍرسی بِ سیز عاختَعهاسّای ؽهْزیزفتِاًهد ٍ عهبه
کاّؼ هغا ت ایي اراضی ًیش گزدیدُ اعت.
رٍػ تحقیگ
هز لِ اٍ تْیِ ًقؾِ لٌدعت اس عایت USGSعا ّهای
 2018 ٍ 2000اعهت .عکهظّههای ههاَّارُای در ًههزم-
افههشارENVIفزاخههَاًی ؽههدُ ٍ بهها اعههتفادُ اس دعههتَر
 Radiometric Calibrationتقـیح رادیَهتزیک اً هام
ؽدُ اعت .در هز لِ بعد بِ ٍعهیلِ دعهتَر FLAASH
Atmospheric Correctionبزای بِ داقل رعاًدى خطا
تقـیح اتوغفزی اً ام ؽدُ اعت ٍ اگز خطهایی ٍجهَد
داؽتِ باؽد آى را بهِ هداقل رعهاًدین .در ایهي رابطهِ
طبقِبٌدی در عِ کالط کِ ؽاهل اراضی بهایز ،عهاختِ
ؽدُ ٍ فضای عبش هَجَد (جدٍ ؽهوارُ  )1ههیباؽهٌد
اً ام ؽدُ اعت .بزای ًوًَِگیهزی دعهتَر Region of
 Interestرا اجزا کزدُاین ٍ بزایْهز کهاربزی ً 50وًَهِ را
اًتتاک ًوَدین .در هز لِ آخز تقَیزی کِ هزا ل قبهل
بز رٍی آى اً ام ؽدُ را اًتتهاک ٍ اس رٍػ طبقهِبٌهدی
ؽهبکِ عقهبی ( ،)Neural Net Classificationطبقهِ-
بٌدی ًوًَِّای گزفتِ ؽدُ ،اً هام ؽهدُ اعهت .عکهظ
ًْایی در ًزمافشار ArcGISفزاخَاًی ؽدُ ٍ هغا تّای
آىّا غاک گزدیدُ اعت ٍ ّوچٌیي تغییزات کاربزیّا
را ًؾاى دادُاین.
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هیباؽد .ؽْزعهتاى کزههاى بها ٍعهعت هدٍد 45401
کیلَهتزهزب هعاد  39/24درفد اس هغها ت اعهتاى را
بِ خَد اختقاؿ دادُ اعت ٍ اس ایي یهث رتبهِ اٍ را
در هیاى ؽْزعتاىّای اعتاى کزهاى دارد .ؽْز کزههاى،
هزکش اعتاى ٍ ؽْزعهتاى کزههاى بهیي  56درجهِ ٍ 58
دقیقِ ٍ طهَ ؽهزقی ٍ  30درجهِ ٍ  14دقیقهِ تها 30
درجِ ٍ  19دقیقِ عزك ؽوالی ،در ارتفاع  1775هتزی
اس عطح دریا ٍاق ؽدُ اعت .ایي ؽْز در فافهلِ 1060
کیلَهتزی جٌَک ؽهزم ؽهْز تْهزاى در یهک هَقعیهت
پایکَّی قزار دارد(عاسهاى جغزافیهایی ًیزٍّهای هغهلح،
.)1396
جذٍل  :1طبقِبٌذی کالطّای گًَاگَى اراضی در پضٍّؼ

دعتِبٌذی اراضی
اراضی بایز
فضای عبش
اراضی عاختِ ؽدُ

تَضیحات
اراضی کِ ّیچ فعالیت عوزاًی یا کؾاٍرسی
در آى دیدُ ًویؽَد.
ؽاهل پارکّا ،فضای عبش ،درختاى ٍ
اراضی سیز کؾت در هـدٍدُ ؽْز.
اراضی کِ بِ سیز عاخت ٍ عاس ؽْزی رفتِ
اعت هثل عاختواىّا ،راُّا ٍ ....

هحذٍدُ هَرد هطالؼِ
اعتاى کزهاى در جٌَک ؽزقی فالت هزکشی ایهزاى قهزار
دارد ٍ با در بز گزفتي بیؼ اس  11درفد اس ٍععت ایهزاى
بشرگتزیي اعتاى کؾَر اعت ٍ هزکش آى کالًؾْز کزههاى

ؽکل  :1هَقؼیت عیاعی هٌطقِ هَرد هطالؼِ
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تجشیِ ٍ تحلیل دادُّا
اراضی کؾاٍرسی در هؼزض خطز

با تَجِ بِ ؽکل ؽوارُ  3عهعی ؽهدُ اعهت بهِ کوهک
هطالعههات هیههداًی ٍ ّوچٌههیي تقههاٍیز هههاَّارُای بههِ
ؽٌاخت اراضی کؾاٍرسی داخل هـدٍدُ ؽْز ٍ اطهزا
آى بشزداسین.

ؽکل :2تقغین هٌاطگ چْارگاًِ ؽْز کزهاى(ٍا د  GISؽْزداری
کزهاى)1394 ،

ّواًطَر کِ در ًقؾِ اراضی کؾاٍرسی در هعهزك خطهز
دیدُ هیؽَد ،بیؾتز سهیيّای کؾاٍرسی داخل هـدٍدُ
ؽههْز در عههوت جٌههَک ؽههْز (بلههَار باقههدرت ٍ هیههداى
رعالت) اعت کِ در ا تغییز کاربزی ّغتٌد.

ؽکل ً :3قؾِ اراضی کؾاٍرسی در هؼزض عاخت ٍ عاس در ؽْز کزهاى

اًَاع کاربزیّا در هحذٍدُ هَرد هطالؼِ

در ایي پضٍّؼ کاربزیّا بهِ عهِ کهالط اراضهی بهایز،

اراضی عاختِ ؽدُ ٍ فضهای عهبش کهِ بهزای عها ّهای
 2018 ٍ 2000تزعین ؽدُ اعت (اؽکا )5 ٍ 4طبقهِ-
بٌدی ؽدُاًد .ایي ًقؾهِّها بعهد اس عولیهاتی کهِ کهز

تغییرات کاربری فضاهای سبس شهر کرمان،با استفاده از سری زمانی تصاویر لندست

گزدیههد ٍ اً ههام بزداؽههتّههای هیههداًی در ًههزمافههشار
ENVIتزعین ٍ آهار هَجَد در  ArcGISغاک گزدیهدُ

اعت.

ؽکل ً:4قؾِ کاربزی اراضی ؽْز کزهاى در عال 2000

ؽکل ً:5قؾِ کاربزی اراضی ؽْز کزهاى در عال 2018
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ارسیابی پٌِْبٌدی کاربزی اراضی ؽْز کزهاى ًؾاى هی-
دّههد در عهها  2000اراضههی عههاختِ ؽههدُ 5273/19
ّکتار یا بِ عبارتی دٍد  40درفد اس هغها ت ؽهْز را
بِ خهَد اختقهاؿ دادُ کهِ ایهي رقهن در عها ،2018
ّ 6689/25کتار یعٌی بیؼ اس ًیوی اس هغا ت ؽهْز را
در بز گزفتِ اعت .رًٍد تغییزات بیي عا ّای هَرد ًاز
ًؾاى هیدّد اراضی عهاختِ ؽهدُ ؽهْزی رؽهدی 11

درفدی را ت زبِ کهزدُاًهد .فضایغهبش ؽهْزی در عها
ّ 2150/01 ،2000کتار ( هدٍد  16درفهد) اس فضهای
ؽْزی را اؽغا کزدُ کهِ در عها  2018بهِ هغها ت
ّ 1290/15کتار ( دٍد  9درفهد) کهاّؼ پیهدا کهزدُ
اعتّ .وچٌیي ایي تـقیق عالٍُ بز کاّؼ کاربزیّهای
فضای عبش ؽْزیً ،ؾاى دٌّدُ کهاّؼ اراضهی بهایز در
بههیي عهها ّههای هههذکَر اعههت (جههدٍ ؽههوارُ .)2

جذٍل  :2هغاحت کاربزیّای گًَاگَى در عزی سهاًی  2000تا 2018

2018
کاربزی

درصذ

2000
عْن
(ّکتار)

درصذ

عْن
(ّکتار)

فضای عبش

9/91

1290/15

16/51

91313

اراضی عاختِ
ؽدُ

51/38

6689/25

40/51

5273/19

اراضی بایز

38/69

1145827

42/97

1348963

ه وَع

100

13016/7

100

13016/7

کؾف تغییزات

بعد اس اًتقا بِ هـیط  ،ArcGISتغییزات کهاربزیّها را
ًؾاى دادُاین .بها هقایغهِ دٍ ًقؾهِ عها ّهای ٍ 2000
 ،2018عشظ ًقؾِ تغییزات را تزعین کزدُاین کِ ًؾاى
هیدّد کدام هٌاطق ؽْز بدٍى تغییز ٍ کدام هٌاطق در
عا  2018دارای تغییز هیباؽٌد.
ّوههاًطَر کههِ اس ؽههکل ؽههوارُ  6پیههدا اعههت بیؾههتزیي
تغییزات در عوت غزک ٍ ؽوا ؽزم ٍجَد دارد ٍ ایي

هٌاطق دارای تغییز با رًگ آبی ًؾاى دادُ ؽدُ اعت کِ
بیؾتز اراضی کؾاٍرسی ٍ فضای عبش را ؽاهل هیگهزدد.
با بزرعی ایي هٌاطقً ،ؾاى دادُ ؽدُ اعت کِ گغتزػ
ؽْز در جْتّهای گًَهاگَى جغزافیهایی اً هام گزفتهِ
اعت .عوت ؽزم ؽْز بِ دلیل ٍجَد کَُ ،کوتهز ههَرد
ّ َم عاختٍعاس ؽْزی بَدُ اعت .هٌاطقی کِ با رًگ
قزهش ًؾاى دادُ ؽدُاًد ّیچ تغییهزی در آىّها فهَرت
ًگزفتِ اعت کِ ایي هٌاطق بیؾتز در هزکهش ؽهْز ٍاقه
ّغتٌد (ؽکل ؽوارُ .)7

تغییرات کاربری فضاهای سبس شهر کرمان،با استفاده از سری زمانی تصاویر لندست

ؽکل ً :6قؾِ تغییزات کاربزیّای هابیي عالّای  2000تا 2018

ؽکل ً :7قؾِ تغییزات کلی (ّوِ کاربزیّا) هابیي عالّای  2000تا 2018

37

78

ه لِ کاربزد عیغتن اطالعات جغزافیایی ٍعٌ ؼ اس دٍردر بزًاهِ ریشی،دٍرُ  ،10ؽوارُ ،1بْار98

بحث ٍ ًتیجِگیزی
ّواىگًَِ کِ هطزح گزدید ،اهزٍسُ فضای عبش ؽْزی بِ
عٌَاى یک عٌقز هْن ٍ یاتی در بزًاهِریشی ؽهْزی اس
اّویت ٍیضُای بزخَردار اعتّ .وشهاى با رؽهد ؽهْزّا،
فضای عبش هَجَد در آىّا بِ ًفه اراضهی هغهکًَی در
ا کاّؼ اعت .ارسیابی ًغبت تغییزات فضای عبش در
طی دٍرُّای سهاًی هتفهاٍت ،هیهشاى ٍ پزاکٌهدگی ایهي
تغییههزات را آؽههکار هههیعههاسد (فیضههیسادُ ٍ ّوکههاراى،
 .)1387هیتَاى ادعا کزد کِ فضهاّای عهبش ؽهْزی ،اس
هْوتزیي فضهاّای عوهَهی -خهدهاتی ؽهْز ّغهتٌد ٍ
ًقههؼ سیههادی در ارتقههای ؽههزایط اجتوههاعی ،فزٌّگههی،
اقتقههادی ٍ هـههیطسیغههتی ؽههْزی دارًههد .بهها افههشایؼ
جوعیههت ؽههْزی ،افههشایؼ عههاخت ٍ عههاس ٍ هغههکي،
تغییزات کاربزی بِ قدری عزی اعت کِ بزًاههِریهشاى ٍ
هقاهات ؽْزی ،اس تَأم عاختي فزآیٌهد بزًاههِریهشی در
ایي هٌاطق با تَععِ دیٌاهیک پیچیدُ آى عاجش هیهاًٌد
ٍ در ًتی ِ هؾکالت فزاٍاًی ّوشهاى با گغتزػ ،در ایي
هٌطقِ بِ ٍجَد هیآید (جَسی ٍ علیشهَر اقهدم.)1395 ،
ًتایج پضٍّؼ اضهز ًیهش بهِ ایهي هغهألِ تؤکیهد دارد؛
بٌابزایي

پزداسػ تقاٍیز هاَّارُایدر عا ّای گًَاگَى ههیتَاًهد
هعز خَبی بزای ًوایؼ تغییزات کهاربزیّهای فضهای
عهبش ٍ کؾههاٍرسی باؽهد.بهها تَجهِ بههِ ت شیهِ ٍ تـلیههل
اً اهؾدُ ٍ ًتایج بِ دعتآهدُ اس بزرعیّای عهٌ ؼ اس
دٍر بهِ کوکتقهاٍیز ههاَّارُ لٌدعهت در ؽهْز کزههاى،
آؽکار هیؽَد کِ ایي رٍػ بزای هـدٍدُ هٍَرد هطالعِ
هٌاعه بَدُ ٍ اسکارایی با یی بزخهَردار اعهت .در ایهي
پضٍّؼ ابتدا ًقؾِ اراضی کؾاٍرسی کِ در هعزك خطهز
عاخت ٍ عاس ّغتٌد تزعین گزدید ،عشظ کاربزیّا بهِ

عِ کالط اراضی بایز ،اراضی عاختِ ؽدُ ٍ فضای عهبش
دعتِبٌدی ؽدًد کِ در یک باسُ سهاًی دُ عالِ بهز رٍی
دٍ ًقؾِ بِ ًوایؼ درآهدًهد .در اداههِ ًقؾهِ تغییهزات
کاربزیّای هذکَر در فافلِ دُ عا تزعهین ؽهد .ایهي
تغییههزات اغلههه بههز رٍی کههاربزیّههای فضههای عههبش ٍ
کؾههاٍرسی ؽههْز کزهههاى ر دادُ اعههت کههِ هقههدام
گغتزػ افقی ٍ افشایؼ عاخت ٍ عاسّها در ؽهْز ههی-
باؽد .ایي هغالل باعث آرار هـیطسیغتی هتزبهی هاًٌهد
آلَدگیّای َّا ،آک ،فَت ٍ  ٍ ...در کل ًاپایداری رًٍد
تَععِ ؽْز ؽدُاًد.
در طَ سهاى ،الگَّهای پَؽههؼ سههیي ٍ بهِ تبه آى
کاربزی اراضی دچار تغییز ٍ دگزگًَی اعاعهی هیؽهًَد
ٍ عاهل اًغاًی هیتَاًدبیؾهتزیي ًقؼ را در ایي فزآیٌهد
ایفا ًواید .تـقیقات هتعددی ًؾاى دادُ اعت کِ بْهزُ-
بزداریّای بیرٍیهِ اًغهاى اس هـهیط طبیعهی در اکثهز
هٌاطق کؾَر باعث تغییزات سیادی در کاربزی ٍ پَؽهؼ
اراضی گزدیدُ کِ بیؾتز ایي تغییزات هتزک ٍ سیهاىبهار
بَدُ اعت .بٌابزایي ،هَضَع بزرعهی کهاربزی اراضهی بهِ
طَر گغتزدُای ّوَارُ تَعهط علهَم هتتله بها ّهد
آهایؼ عزسهیي ٍ یا جٌبِّهای هـیطهی ههَرد بزرعهی
قزار گزفتِ اعت(رعهَلی ٍ ّوکهاراى.)1388 ،گغهتزػ
فضایی ؽْزّا ٍ اراضی پیزاهًَی آىّا ،یکی اس پیاهدّای
هْن ؽْزًؾیٌی ؽتاباى اعت .سیاری ٍ ّوکاراى (سیهاری
ٍ ّوکاراى )1391 ،بِ دلیل رؽد ؽْزًؾهیٌی ٍ افهشایؼ
جوعیت ؽْزی طی عا ّای هتتل ٍ ٍجَد آلهَدگی-
ّای هـیطسیغتیً ،یاس بِ فضای عبش ٍ گغهتزػ آى را
بههِ عٌههَاى یکههی اس هْوتههزیي عَاهههل ه ه رز در کههاّؼ
آ یٌدُّا هطزح ههیکٌٌهد .در تـقیقهات هؾهابِ اً هام
ؽدُ ،سیاىبارتزیي تغییزات ،هزبهَ بهِ ا هدان هٌهاطق
هغکًَی جدید ،گغتزػ هٌاطق فهٌعتی ٍ ًیهش ا هدان
اتَباىّا هیباؽد کِ باعث اس بیي رفتي اراضی کؾاٍرسی

تغییرات کاربری فضاهای سبس شهر کرمان،با استفاده از سری زمانی تصاویر لندست

ٍ باغات ؽدُ اعت.
در ایي پضٍّؼ تغییزات کاربزی اراضی ؽهْز کزههاى در
دٍرُ سهههاًی" 2000تهها  "2018بهها اعههتفادُ اس تقههاٍیز
هاَّارُ لٌدعت در هـیط ًزمافشارENVIبزرعی گزدید ٍ
ًتایج افل در ًزمافشار ArcGISتـلیل ٍ بِ ؽکل ًقؾِ
درآهدُ اعت .در طَ  18عا هَرد هطالعًِ ،ؾاى دادُ
ؽدُ اعت کِ اس درفد اراضی بایز ٍ فضای عبش بهِ ًفه
اراضهی عهاختِ ؽههدُ کاعهتِ ؽههدُ اعهت .اس هْوتههزیي
هعضالت ایي دٍرُ سهاًی کاّؼ پیدا کزدى عْن فضهای
عبش ٍ اراضهی کؾهاٍرسی اعهت .ؽهْز کزههاى در چْهار
جْت افلی رؽد داؽتِ اعت اها ّواًطَر کهِ اس ًقؾهِ-
ّای تَلید ؽدُ پیداعت ،بیؾتزیي رؽد در جْت غزبهی
ؽْز بَدُ اعت .بیؾتزیي کاّؼ را فضای عبش بهِ خهَد
اختقاؿ دادُ اعت کِ اس  16/51درفد در عها 2000
بِ  9/91درفد در عا  2018رعیدُ اعتً .کتِ دیگهز
ایٌکِ اراضی بایز تٌْا  4درفد کاّؼ پیدا کزدُاًد .ایهي
آهار ًؾاى دٌّدُ ایي هطله اعت کِ عهاختٍعهاسّای
ؽْزی بیؾتز در اراضی کؾاٍرسی ٍ فضای عهبش هَجهَد
اً ام گزفتِاًد.در اًتْا تعدادی پیؾٌْاد بِ هٌاَر بْبَد
ٍضعیت کًٌَی کاربزی فضهاّای عهبش در ؽهْز کزههاى
ارالِ هیگزدد:
 )1تَععِ هیاى افشا در ؽْز کزهاى فَرت ًگزفتِ اعهت
ٍ بیؾتز عاختواىّا ٍیالیی ٍ یک طبقِاًهد .اعهتفادُ اس
تَععِ هیاى افشا ههیتَاًهد بهِ فه اراضهی کؾهاٍرسی
هٌ ز ؽَد.
 )2تکویل کوزبٌهد عهبش در ؽهْز کزههاى تَعهط ًْهاد
ؽْزداری.
 )3عههاختٍعههاس در اراضههی بههایز هَجههَد در هٌطقههِ 2
ؽْزی کزهاى.
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 )4جلَگیزی اس عَداگزی سههیي ٍ کَتهاُ کهزدى دعهت
عَداگزاى.
 )5وایت اس کؾاٍرساى بِ فَرتی کِ عَداگزاى ًتَاًٌهد
بِ طو عَد بیؾتز اراضی کؾهاٍرسی را تغییهز کهاربزی
دٌّد.
 )6رعایت کاهل ضَابط طزحّهای جهاه ٍ تفقهیلی بهِ
ٍیضُ در هَرد فضاّای عبش ؽْزی.
 )7جلَگیزی اس فدٍر پزٍاًِّای عاختواًی ،در فهَرت
عدم تَجِ بِ ضَابط طزح تفقیلی کزهاى.
 )8اجزای ضَابط ٍ هقزرات ف

زین ؽْزّا.
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Abstract
The explosion of the population and the development of cities in the last century have caused many problems,
including the destruction of agricultural lands and green spaces, which is the subject of our discussion in this study.
The city of Kermanhas seen rapid growth in recent years in the city's physical development, with its direct reflection
of the loss of green spaces in and around the city. With the help of Landsat images and comparison of land use maps,
it is clear that this trend has been rising rapidly between 2000 and 2018. In this research, data gathering was done
through field observations and use of Landsat satellite imagery. ENVI, ArcGIS and Google Earth softwares have
been used for statistical and visual analyzes. On satellite images in the ENVI software, radiometric correction was
performed using Radiometric Calibration, and then by FLAASH Atmospheric Correction, an atmospheric correction
was performed to minimize the error. The results show that over the years, almost 11% have been reduced from the
share of agricultural lands and wastelands and by contrast, the share of land that has been built has increased the
same amount. Therefore, it is possible to make suggestions including the use of infill development for the
conservation of agricultural lands, the completion of the green belt of Kerman city by the municipality, construction
on the arid lands in the 2nd district of Kerman, preventing land speculation, and fully comply with the rules of
comprehensive and detailed plans, especially on urban green spaces.
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