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 چكیده

تغییر کاربری اراضی فاکتور کلیدی پیشرفت بشری و توسعه محیط 

ن پژوهش برای ارزیابی تغییرات کاربری باشد. در ای فیزیکی می

 2005و  1368های  ای سال اراضی در تبریز، از تصاویر ماهواره

، از 1410سازی این تغییرات در سال  استفاده شده است و برای مدل

استفاده گردید.  LTMثر در توسعه شهر تبریز و از مدل ؤپارامترهای م

 اراضی شهری یراتشدت با تغی های گذشته به شهر تبریز در دهه

ای  دست آمده از بررسی تصاویر ماهواره مواجه بوده است که نتایج به

ها  نشانگر تغییرات فزاینده کاربری 1384و  1368های  برای سال

کشاورزی و فضاهای سبز به کاربری اراضی ساخته شده  مخصوصاً

ر باشد. با ادامه این روند، شهر تبریز با مسائل و مشکالت فراوان د می

سازی  که نتایج حاصل از مدل طوری هآینده مواجه خواهد شد. ب

در این پژوهش نشانگر این است  1410توسعه شهر تبریز برای سال 

بینی به اراضی  پیش از محدوده شهر در افق  درصد 90که بیش از 

درصد از محدوده شهر  10شده اختصاص خواهد یافت و تنها  ساخته

بینی توسعه در این  یابد. پیش می به کاربری فضای سبز اختصاص

درصد افزایش  143شده،  تحقیق نشانگر این است که اراضی ساخته

 11603خواهد یافت و اراضی کشاورزی و فضاهای سبز به ترتیب با  

 وساز اختصاص خواهد یافت. یافته و به ساخت  هکتار کاهش 1919و 

با مشکالت  تبریزهای آتی شهر  با ادامه این روند توسعه در دهه

 محیطی و اکولوژیکی مواجه خواهد شد. فزاینده زیست
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Abstract 

Land use change is a key factor in the human progress 

and environmental development. Therefore, we 

investigated the land- use changes in Tabriz using 

satellite images taken in 1989 and 2005. We then 

modeled how these changes would alter the land uses 

in 2031 using both effective parameters in the 

development of Tabriz and land transformation model 

(TLM), Over the past decades, Tabriz has sharply 

faced changes in the urban land use. The results 

obtained from satellite images for years 1989 

and 2005 represent increasing changes in land use, 

particularly agricultural land use and green spaces. 

With the continuance of this process, Tabriz will face 

a great many challenges. The results of this study for 

Tabriz development modeling in 2031 show that more 

than 90 percent of the city will be dedicated to the 

built areas and only 10 percent of the city will be 

assigned to green spaces. According to the results 

obtained, it is forecast that the built areas in Tabriz 

will increase to 143 percent and agricultural land as 

well as green spaces will decrease to 11603 and 1919 

hectare respectively in order to be allocated for 

construction. With the expansion of Tabriz in coming 

decades, it will be encountered with increasingly 

ecological and environmental problems. 
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 مقدمه

 طرح مسأله

 را در همهو گسترش و توسعه شهرها تمایل شدید به شهرنشینی 

در  .(,Pauleit et al., 2005: 295) هده کرد توان مشا جای دنیا می 

تراکم و  های کم گاه تنهای اخیر توسعه اسپرال با سکو سال

ایجاد مسائل توسعه شهری در طول کریدورهای ترابری سبب 

گردیده است که این فرایندها، الگوهای  و مشکالت فراوانی

 ثیر منفیأمحیطی ناکارآمد کرده و ت  اسکان را از لحاظ زیست

مونی یرا پ ت در حوزه  شته است ها گاهسکون  گذا

(Antrop, 2000: 260; Swenson and Franklin, 2000: 717.(.  با

رشد سریع نواحی شهری، فرایند شهرنشینی در آینده با 

تغییرات  یکی از این موارد، گردد. ی مواجه میا تغییرات فزاینده

همیشه با تغییرات چشمگیری  است که کاربری اراضی شهری

همچون تغییرات زیستی در جهان، فرایندهای فیزیکی و 

 باشد محیطی و اکولوژیکی می اقلیمی، مشکالت شدید زیست

(Latifovic et al., 2005: 32, Fisher et al., 2006: 53,) 

طور وسیع در نواحی  هبری و پوشش زمین، بتغییر کار

های شهری و  گاه تواند تغییرات در سکونت می مختلف،

عنوان یک شاخص مهم برای  هالگوهای پوشش گیاهی را ب

بال داشته و نقش دن  های الکولوژیکی شهری به محیط

 کند های انسانی بازی می گاه سکونت ارزیابی درمهمی 

(Mayunga  et al., 2007: 2345, Gallego, 2004: 3025), 

طور   ههای بشر است که ب برانگیز فعالیت  این تغییرات پیآمد بحث

ثیرات فراوانی در توسعه پراکنده در نواحی شهری داشته أت آشکار

 (,Brueckner 2000: 165; Glaeser and Kahn 2004: 45) است

بینی تغییرات در الگوهای کاربری  توانایی درک و پیش

گذران که نگران منابع  سیاستگیران و  تصمیمرای اراضی ب

حفاظت محیطی هستند،  نتایجعمومی، کیفیت زندگی و 

باشد. تغییرات در الگوهای  پذیر می ضرورتی اجتناب

گذارد.  ثیر میأکاربری زمین، بر انسان و سیستم طبیعی ت

اجتماعی  های پتانسیل بر زمین کاربری الگوهای تغییرات اثر

عمومی،  خدمات تهیه های هزینه افزایش شامل اقتصادی، و

باشد.  هدررفتن فضاهای باز و افزایش ازدحام و تراکم می

 شدن  قطعه  قطعهو اثرات اکولوژیکی شامل اتالف 

 باشد می هیدرولوژیکی  میتر دگرگونی  و   ها سکونتگاه

(Bell and Irwin, 2002: 220 ,) 

مهمی را سازی تغییرات کاربری زمین یک عنصر  شبیه

سازی و توسعه در  بسیاری در آماده ثیرأکند که ت فراهم می

ها در مقیاس  ها و استراتژی تر، ارزیابی برنامه سطح کوچک

های اخیر جهت  های بسیاری در سال مدل بزرگ دارد.

بررسی تغییرات کاربری اراضی مورد استفاده قرار گرفته 

های  ل( به تشریح بسیاری از مد2000است. بریاسولیز )

تغییرات کاربری اراضی شهری و سابقه نظری آنها 

( و وربورگ و 2003پرداخته است. وادل و آلفارسون )

( پیشنهادات و دستورالعمل مناسبی در 2004همکارانشان )

اند. دستورالعملی که  رائه کردهاها را  مورد این مدل

های رایج در تحلیل فرایند تغییرات کاربری  پیشرفت

های جدید  کند. شناسایی و کشف مدل یین میاراضی را تب

سازی تغییرات  های نظری آنها و کاربردشان در شبیه و پایه

( 2007کاربری در کتاب اخیر کومن و همکارانشان )

ها مداوم در  آوری و تبیین گردیده است. پیشرفت جمع

توسعه تکنولوژی محاسبات و کامپیوتر و همچنین 

به صورت تفصیلی،  به های جغرافیایی روزافزون داده

های  توسعه مدل منظور سازان در سرتاسر جهان به مدل

 کند. تغییرات کاربری اراضی کمک میسریع و بهتر جهت 

 

 اهداف تحقیق

های اخیر  توسعه پراکنده و گسترده شهر تبریز در دهه

تخریب هم ریختن نظم توسعه شهری و  موجبات به

تحقیق  اراضی پیرامونی شهر شده است. هدف این

بینی توسعه آتی شهر با روند توسعه گذشته برای  پیش

باشد تا روند توسعه آتی و میزان تغییرات  می 1410سال 

 در محدوده شهر تبریز را مشخص کند.
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 پیشینه تحقیق

عنوان اصغری زمانی در رساله دکتری خود تحت  ـ

 شهرهای کالبدی ـ فضایی گسترش بینی پیش و ارزیابی»

 مبحث به رویکردی با «زنجان شهر موردی نهنمو ایران،

 از استفاده با کالبدی ـفرایند گسترش فضایی  ،سازی مدل

 و گرافیکی ـ تحلیلی افزاری نرم های بسته از ای مجموعه

 CLUE_Sو  ARCGIS, IDRISI, SPSSقبیل از آماری

بینی کرده  گسترش فیزیکی شهر زنجان را ارزیابی و پیش

در  DPSIR از مدل تحلیل کیفی است. وی در این رابطه

بهره  CLUE_Sسازی در محیط  قالب سناریوی شبیه

نظر خود معیارهایی است. محقق در تعیین مدل مورد ردهب

پذیری، آنی و لحظه به لحظه  همچون پویایی و انعطاف

بودن و تعیین جزئیات فضایی تغییرات و تبدیالت کاربری 

به قابلیت باالی اراضی شهری را مدنظر داشته و با توجه 

توضیحی مدل رگرسیون لجستیک، توزیع کاربری اراضی 

 ,Asghari zamani) بینی و تبیین کرده است شهر را پیش

2007: 130,) 

(  MCEکرم با استفاده از رویکرد ارزیابی چندمعیاری ) ـ

در محیط سیستم اطالعات جغرافیایی به تحلیل تناسب 

غرب شیراز  الزمین برای توسعه کالبدی در محور شم

پردازد. این مقاله با استفاده از روش ترکیب خطی  می

دار و در محیط سیستم اطالعات جغرافیایی تناسب  وزن

غرب شهر  کالبدی در محور شمال ی زمین برای توسعه

شیراز برپایه پنج معیار شیب، جنس و قابلیت زمین، فاصله 

شه های اصلی ارزیابی شده و نق با شهر و فاصله با راه

است. برای  مذکور تهیه شده هتناسب زمین در محدود

شده از ی معیار قابل مقایسه و استانداردها ساخت نقشه

روش فازی استفاده شده است. پس از آنکه معیارهای 

های قابل مقایسه و استاندارد تبدیل  ارزیابی به مقیاس

یک از آنها در بایستی وزن و اهمیت نسبی هر شدند می

موردنظر را تعیین نموده که در این پژوهش  رابطه با هدف

( ساتی برای AHPمراتب تحلیلی ) از روش فرآیند سلسله

تعیین وزن نسبی هر معیار ویژه استفاده شده است. 

های کرم، سیستم اطالعات جغرافیایی به  براساس یافته

هایی که در زمینه گردآوری، ویرایش، تغییر و  دلیل قابلیت

ها و اطالعات مکانی و  ز دادهتحلیل حجم انبوهی ا

غیرمکانی دارد، ابزار بسیار مناسبی برای پشتیبانی در زمینه 

های فضایی است. کارکردهای  ریزی ها و برنامه تحلیل

بنیادین و پیشرفته این سیستم اجرای طیف وسیعی از 

های فضایی بر روی  عملیات آماری و ریاضی و الگوریتم

این عملیات تا اندازه زیادی . زدسا پذیر می ها را امکان داده

زیاد اطالعات،  حجم از ناشی های پیچیدگی و ها محدودیت

های ناشی از تنوع ماهیت معیارها را کاهش  ناهمخوانی

ها را نیز کاهش  زمان محاسبات و تحلیل داده و مدت

 دهد ضمن آنکه از دقت نسبتاً خوبی نیز برخوردارند می

(Karam, 2005:41,) 

 مدل»ای تحت عنوان  میراحمدی در مقالهرضازاده و 

 به« شهری رشد سازی شبیه در نوین روشی سلولی، اتوماسیون

 شهری رشد سازی شبیه در آن کاربرد این مدل و شناخت

 عناصر و اصول مقاله، نخست بخش در .اند پرداخته

 مدل کار چگونگی دوم بخش و در معرفی آن، دهنده تشکیل

شده  تشریح شهری رشد سازی شبیه در سلولی اتوماسیون

 و سلولی مدل اتوماسیون شناخت مقاله، هدف است.

 که بوده است شهری مطالعات در آن کارگیری به چگونگی

شهری  سلولی اتوماسیون مدل طراحی برای چهارچوبی نهایتاً

 (,Rezazade and Mirahmadi, 2009:48)نموده است ارائه

 سازی مدل ای تحت عنوان زارعی و آل شیخ در مقاله

توسعه شهری با استفاده از آتوماتای سلولی و الگوریتم 

کردند و به  سازی مدلژنتیکی توسعه شهر شیراز را 

ها پرداخته و  بررسی و تحلیل توانایی و کاربرد این مدل

دست آمده نشانگر این است که  با ترکیب این دو  نتایج به

مترها را ثیر هرکدام از پاراأبینی توسعه، ت مدل جهت پیش

توان بررسی و به پارامترهای اصلی در توسعه الویت  می

 (,Zarei and Alesheikh, 2012:12داد )

ییکالو هایلوم آریا در رساله کارشناسی ارشد خود با عنوان 

 تغییرات کاربری اراضی شهری سازی مدلارزیابی و 

)مطالعه موردی شهرهای ستوبال و سسیمبال پرتقال( به 

کالبدی شهرهای مذکور پرداخته  ـ ت فضاییبررسی تغییرا
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دست آمده از تصاویر موضوعی  ههای ب است. ابتدا نقشه

بندی  ترین همسایگی طبقه براساس الگوریتم نزدیک

دست آمده با استفاده از درجه  هبندی ب گردیدند. طبقه

( مورد Kappaپذیری جامع و مدل سنجش کاپا ) دقت

یی کاربری زمین هم از سنجش و ارزیابی قرار گرفت. پویا

بندی  لحاظ الگو و هم کمیت با استفاده از تکنیک طبقه

های  ( مطابق با ماتریسchange detectionچنج دتکشن )

بندی  ارزیابی شدند که شامل: نواحی طبقه منظر ـ فضایی

ها، شاخص  ها و کناره شده، تعداد قطعات، تراکم لبه

های مجاور، ترین واحد بزرگترین قطعات، فاصله نزدیک

باشد. توسعه  شده، می اریذاندازه میانگین نواحی بارگ

پراکنده شهری نیز با استفاده از رویکرد شانون انتروپی 

(Shannon Entropy برای توصیف میزان توسعه و )

دست  گیری گردید. نتایج به گسترش زمین شهری اندازه

داری در توسعه  آمده نشانگر تغییرات شگرف و معنی

و تغییرات  مطالعه زمانی دوره در توسعه الگوهای و شهری

بینی توسعه  باشد. برای پیش  کاربری زمین میر سریع د

شهری و تغییرات کاربری از مدل سلوالر آتوماتای 

دست آمده حاکی از آن  مارکوف استفاده گردید که نتایج به

است که اگر توسعه شهری به همین منوال ادامه پیدا کند 

های  زمین و جنگل عمدتاً که پیرامونی اراضی تخریب باعث

 (,Araya, 2009: 73شود ) کشاورزی هستند، می

 سازی مدلنانگی یو و دو کینگان در مقاله خود با عنوان  ـ

الگوهای رشد شهری با استفاده از رگرسیون لجستیک، 

اساس غییرات کاربری و پوشش زمین را بردگرگونی در ت

ثر در آن مورد بررسی قرار ؤم تعداد و نوع فعالیت انسانی

 GISداده است. محاسبه و برآورد متغییرها در محیط 

جهت کشف و  SPSSافزار  انجام گرفت و سپس از نرم

ارزیابی ارتباط بین رشد شهری و نیروها و فاکتورهای 

های  ثر و فعال در توسعه شهری استفاده گردید. نقشهؤم

ایی مدل مذکور دست آمده از مدل مذکور، نشانگر توان هب

بینی و تخمین رشد شهری در مقیاس استانی  در پیش

 (,Yu and Qingyun, 2011: 65باشد ) می

ای با عنوان  یان سانگ و گریت ژان ناپ در مقاله ـ

سنجش شکل شهری: آیا پرتلند در جنگ پراکنش شهری 

در دوم از سال هفتادم، به بحث در »برنده خواهد شد 

ااندیشیده شهری در حواشی منطقه زمینه رشد ناموزون و ن

اند. نکته برجسته در کار این  شهری پرتلند آمریکا پرداخته

گیری میزان  های کمّی درخصوص اندازه دو، ارائه روش

عبارت دیگر، محققین زیادی  هرشد پراکنش شهری است. ب

اند، لیکن، کمتر کسی  به موضوع حواشی شهری پرداخته

ار در این خصوص برآمده درصدد موشکافی و ارائه راهک

اند که بیشتر واحدهای  آنها در بررسی خود دریافتهاست. 

خانواری هستند که از  موجود در این مناطق واحدهای تک

اند. آنها در  به این سو، در این مناطق نضج گرفته 1960دهه 

 دوعنوان  هونقل ب شاخص تراکم و حمل دوبررسی خود از 

گیری و تکوین مناطق حاشیه  یند شکلآعامل اثرگذار در فر

 (,Yan and Gerrit-jan, 2005, 14) اند شهری، نام برده

 

 ها مواد و روش
 سازی توسعه شهری مدل

با نابودی مناطق کشاورزی و  رشد سریع شهرها معموالً

منفی طبیعی همراه است که باعث افزایش اثرات 

در سال  0 1ویتوسکگردد.  شهرنشینی بر محیط زیست می

مستند سه تغییر جهانی  »بیان داشته است که  1994

در اتمسفر،  اکسیدکربن دیغلظت  افزایشاز:  عبارتند

تغییر بیوشیمیایی در چرخه جهانی نیتروژن و تغییرات 

. فرایندهای مکانی «طور مداوم کاربری و پوشش اراضی به

محیطی و  یامدهای زیستو زمانی توسعه شهری و پ

ای به خاطر اثرات مستقیم و عمیق  اجتماعی چنین توسعه

عات جدی  نسان، شایسته مطال ر زندگی ا توسط ب

 باشد اران میذگ دانان و طراحان شهری و سیاست جغرافی

 های ریاضی کنار گذاشته میالدی مدل 1970در دهه 

های  ها گردیدند. مدل های کیفی جایگزین آن مدلشد و  

______________________________________ 
1. Vitousek 



 

 1393، پاییز و زمستان 01، پیاپی 2پنجم، شماره  سالشناسی شهری،  های بوم دو فصلنامه پژوهش 103

منظور بررسی توسعه  میالدی به 1980کیفی تا پایان دهه 

 (,Allen, 1997:124) شهرها مورد استفاده قرار گرفتند

( و GIS) توسعه و پیشرفت سیستم اطالعات جغرافیایی

آورن اطالعات فضایی  ( در فراهمRSنیز سنجش از دور )

ها در  کارگیری آن  و به 1990های دهه  مناسب، در سال

سازی  فضایی تغییرات کاربری اراضی، مدلسازی  مدل

تغییرات کاربری اراضی و توسعه شهری را تسهیل کرد 

(Takayama et al. 1997:79,) های مدل روش رو  این از  

 .سازی فضایی توسعه پیدا کرد

 

 1های عصبی مصنوعی پایه شبكه مدل بر
بر پایه  LTM سازی مدلبا توجه به اینکه بخش اصلی در 

گیرد به بررسی  عصبی مصنوعی صورت میهای  شبکه

های عصبی  زمینه شبکه پردازیم. پیش کلی از این مدل می

در اوایل قرن نوزدهم و اواخر قرن بیستم به کارهای 

شناسی  اساسی، در فیزیک، نروفیزیولوژی و روان

و هرمان  3، ایوان پاولوف2گردد که توسط ارنست ماخ برمی

 (,Menhaj, 2005: 53)صورت گرفت  4هلتز فون هلم

وارد مرحله جدیدی شد که در  1943های عصبی از  شبکه

نشان دادند که  6و والتر پیتز 5آن وارون مک کلوچ

توانند هر تابع حسابی و منطقی را  های عصبی می شبکه

 های ریاضی را توسعه دادند محاسبه کنند و جزئیات مدل

(McCulloch, 1943:127,) توان کار این افراد را می 

های عصبی در حوزه علمی دانست. در  نقطه شروع شبکه

اولین قانون آموزشی را برای  7میالدی هب 1949سال 

های عصبی مطرح کرد. وی به این نتیجه رسید که  شبکه

اگر دو نرون همزمان فعال باشند در آن صورت باید مقدار 

 (,Hebb, 1949: 146)اثر ارتباط بین آنها افزایش یابد 

های  های طالیی شبکه قرن بیستم، سال 60و  50های  دهه

______________________________________ 
1. Artificial Neural Networks 
2. Ernest mach 
3. Ivan povlov  
4. Herman Von Helmholts  
5. Mcculloch  Varren 
6. Pitts Walter 
7. Hebb 

 1962تا  1958های  باشد. در محدوده سال عصبی می

های عصبی، به نام پرسپترون را معرفی  شبکه 8روزن بالت

ها یک روش تکراری از  نمود. قانون آموزش این شبکه

تر از قانون هب  باشد که بسیار قوی اصالح وزن می

امروزه کاربردهای  (,Rosenblatt, 1959: 96باشد ) می

وجود آمده است و به  ههای عصبی ب بسیاری برای شبکه

طبع با توجه به نوع کاربرد ساختار و قوانین یادگیری در 

مهمترین طور خالصه  هتواند متفاوت باشد ب می  شبکه

بندی  صو.رت زیر تقسیم هتوان ب های عصبی را می شبکه

 نمود:

 (MLP) 9پرپسترون چندالیه. 1

 (SOM) 10شبکه خودسازمانده. 2

 LVQ 11بردار یادگیری تدریجی. 3

 12هاپفیلد. 4

 (TDNN)تاخیر زمانی. 5
13 

 (RBF) 14تابع شعاعی. 6

 

 15مدل تحول زمین
عصبی های  ( برپایه شبکهLTMمدل تحول زمین )

بینی  مصنوعی و سیستم اطالعات جغرافیایی برای پیش

  تغییرات کاربری زمین و برای مناطق وسیع توسعه

 LTMمدل  (,Pijanowski et al., 2000: 34است ) یافته

های اکولوژیکی به  تواند تغییرات کاربری را با مدل می

تغییرات  و ترابری سیستم و زیرزمینی های آب جریان مانند

 (,,Boutt et al., 2001: 28پوشش جنگلی پیوند دهد )

ریزی کاربری اراضی  همچنین این مدل قادر است برنامه

ای را با استفاده از اطالعات  و مدیریت منابع منطقه محلی

های تغییرات کاربری و محیط  موجود در مورد پتانسیل

______________________________________ 
8. Rozenblat 
9. Multilayer Perceptron (MLP)  
10. Self Organization Map (SOM) 
11. Learning Vector Quantization (LVQ) 
12. Hopfield 
13. Time Delay Neural Network (TDNN) 
14. Radial Basic Function (RBF) 
15. Land Transformation Model 
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و همکاران در  1براین پیجانوسکیکند.  سازی مدلزیست، 

 زمین تحول مدل به تشریح 2002و  2000های  سال

 مورد زمین تغییرات بینی پیش در را آن کاربرد و پرداختند

تحلیل قرار دادند و همچنین این مدل را  و یهتجز و بررسی

 فراوان کارایی و دادند قرار های دیگر مورد مقایسه با مدل

های عصبی مصنوعی و سیستم  کهباز ش که را مدل این

اطالعات جغرافیایی بهره جسته است را تشریح کردند. در 

این مقاالت توسعه شهری در یک منطقه وسیع و اثر آن 

ورد تجزیه تحلیل قرار گرفت تغییرات زمین م

(Pijanowski et al., 2000, 2002,) 
 

 LTMسازی  فرایند مدل
 ها سازی داده آماده .الف

ها بایستی شناخت علمی از  برای انتخاب عوامل و داده

برای نیاز  های اولیه مورد  نظر داشت. داده منطقه مورد

های مصوب شهری تبریز  ها و نقشه از سازمان سازی مدل

، Autodesk mapافزارهای  ذ و با استفاده از نرماخ

ArcGIS  وErdas های  ها و فرمت سازی و به نقشه آماده

های نهایی در این پژوهش  مورد نیاز تبدیل شدند که نقشه

 عبارتند از: LTMبرای ورود به مدل 

طیف ارتفاعی: نقشه طیف ارتفاعی با استفاده از تصاویر ـ 

 ای تهیه گردید. ماهواره

با استفاده  شیب جهت و شیب شیب: نقشه جهت و شیبـ 

 ای و نقشه توپوگرافی تهیه گردید. از تصاویر ماهواره

فاصله از مراکز آموزشی: ایجاد بافر فاصله از مراکز ـ 

 آموزشی موجود

های موجود در  فاصله از پارک: ایجاد بافر فاصله از پارکـ 

 شهر

 موجود از مراکز درمانیفاصله از مراکز درمانی: ایجاد بافر ـ 

افر فاصله از  شبکهـ  های دسترسی اصلی: ایجاد ب

 شهر اصلی در 2و درجه  1های درجه  شبکه

______________________________________ 
1. Bryan C. Pijanowski 

م جمعیت براساس سرشماری سال تراکم جمعیت: تراکـ 
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های فرادست: پیشنهاد توسعه  جهت پیشنهادی طرحـ 

 های مجموعه شهری، طرح ناحیه تبریز. شهری در طرح

یی توسعه شهری مدیرت شهری: نقشه جهات اجراـ 

 توسعه شهری براساس نظر و مصوبات مدیریت شهری

: با استفاده از تصاویر 1368کاربری اراضی سال ـ 

نقشه کاربری اراضی شهر تهیه  TMای لندست  ماهواره

 گردید.

: با استفاده از تصاویر 1384کاربری اراضی سال ـ 

 تهیه گردید.ای اسپات، نقشه کاربری اراضی  ماهواره

های توسعه شهری: این نقشه شامل  نقشه محدودیتـ 

مورد تحلیل و  سازی مدلهایی است که در جریان  ولسل

 گیرد. بینی قرار نمی پیش

 

 ایجاد شبكه .ب

افزاری تهیه  از بسته نرم  LTMدر مدل سازی مدلبرای 

( آمریکا با تغییراتی Purdueشده توسط دانشگاه پوردیو )

بینی شبکه توسط نگارنده  ادگیری، تست و پیشدر فرایند ی

 استفاده گردیده است.

های  داده فایل اجرایی جهت ایجاد شبکه با توجه به

 طریق و از گردید آماده  txt فرمتبه  موجود

command prompt  در ویندوز مراحل ایجاد شبکه

 گردد. انجام می

های عصبی مورد استفاده در این پژوهش شبکه  شبکه

باشد که دارای سه الیه  ( میMLPرون چندالیه )پرسپت

باشد. الیه  الیه ورودی، الیه مخفی و الیه خروجی می

ورودی و خروجی هرکدام یک الیه دارند ولی الیه مخفی 

ممکن است یک یا بیشتر از آن انتخاب گردد. در تغییر 

کنند و  وزیاد می های شبکه فقط الیه مخفی را کم الیه

 وزیاد کرد. اکثراً ودی و خروجی را کمتوان الیه ور نمی

گیرند ولی ممکن  ای در نظر می الیه الیه مخفی را نیز یک

ای بیش از یک الیه مخفی  است در بعضی موارد الیه
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جواب بهینه داشته باشد. در تحقیق حاضر نیز شبکه سه 

الیه )یک الیه ورودی، یک الیه مخفی و یک الیه 

از جمله پارامترهایی ت. خروجی( مورد استفاده قرار گرف

های  شود، نرون سازی شبکه تغییر داده می که برای بهینه

های  باشد. در این مورد نیز فقط نرون موجود در شبکه می

های  شود به این دلیل که نرون الیه مخفی تغییر داده می

ها  ورودی و خروجی شبکه با متغیرهای موجود در آن

 توان در آن تغییراتی را انجام داد کند، نمی همخوانی می

(Rahimi, 2013:112,) صورت  در این تحقیق شبکه به

 1نرون پنهان و  9نرون ورودی،  9صورت  هسه الیه ب

 نرون خروجی ایجاد گردید.
 

 الگوی یادگیری شبكه .ج

ها، الگوی یادگیری به فرمت  با توجه به تعداد و نوع داده

txt  و از طریقcommand prompt استفاده از بسته  و با

 گردد. ران می LTMافزار  نرم
 

 آموزش و تست شبكه .د

سری از  هدف از آموزش شبکه برقراری ارتباط بین یک

سری  دادن یک ها و کالس مربوط به آنها و یا ارتباط پترن

باشد. در  ها می شده آن گیری  از متغیرها با سیگنال اندازه

 Net ه و مقدارآموزش شبکه یک پترن وارد شبکه شد

شود، سپس این مقدار در تابع  برای هر نرون محاسبه می

شود.  انتقال نرون قرارگرفته و خروجی نرون محاسبه می

عنوان ورودی برای  خروجی هر نرون در هر الیه به

شود و  های بعدی محسوب می های موجود در الیه نرون

های پایین دست به همان  عملیات ذکرشده در نرون

گیرد. و در نهایت خروجی الیه آخر که  نجام میصورت ا

شود. حال این  باشد، محاسبه می خروجی شبکه می

1خروجی با مقدار مطلوب
گیری  که همان سیگنال اندازه 

باشد مقایسه شده و اختالف این دو به عنوان خطا  شده می

 های باالدست انتشار شود این مقدار خطا به الیه تلقی می

های  ها در الیه های نرون راساس آن وزنشود و ب داده می2

______________________________________ 
1. Target 
2. propagate  

گردد. عمل تصحیح تا اولین الیه  باالدست تصحیح می

یابد. به این الگوریتم، الگوریتم انتشار  مخفی ادامه می

تواند به دو  آموزش شبکه می گویند. 3معکوس خطا

انجام شود. در آموزش با  5و بدون ناظر 4صورت با ناظر

باشند  ها موجود می های پترن ناظر مقادیر مطلوب یا کالس

بندی را  اما در آموزش بدون ناظر شبکه باید خود کالس

ی بدون ناظر  ها جزء شبکه SOMانجام دهد. شبکه 

(، LVQیادگیری تدریجی بردار ) های باشد. اما شبکه می

MLP خیر زمانی أ، شبکه عصبی با ت(TDNN) وRBF  

رت با ناظر صو هها ب هایی هستند که آموزش آن جزء شبکه

 (,Rahimi, 2013:120) گیرد انجام می

استفاده شده  BPبرای آموزش شبکه از الگوریتم یادگیری 

 1986است که این الگوریتم توسط روملهارت در سال 

پایه و اساس توپولوژی بر BP. .توسعه و شهرت یافت

باشد،  ، که یک شبکه آموزش با معلم میMLPشبکه 

بر پایه الگوریتم  BPمبنای وجود آمده است. اصل و  هب

یک نوع از روش  BPباشد.  می (GD) 6شیب گرادیانت

دهد، که درصدد  نزول گرادیان را مورد استفاده قرار می

ضریب د. است، شیب خطا را به کمترین حد ممکن برسان

ی تواند در انتخاب نرخ یادگیری کمک شایان ، می7مومنتوم

مینه برای کردن زبکند. وظیفه شرط مومنتوم هموار

تواند یادگیری شبکه را از  باشد، که می تغییرات وزن می

کردن ثابت مومنتوم، به  نوسانات محافظت کند. اضافه

، برای رسیدن به سازگاری سریع، کمک BPالگوریتم 

صورت  کند، که شامل افزودن، خصیصه کاهنده به می

باشد. به هرحال، یکی از نیازها  خودکار برای الگوریتم می

ای تغییرات جزئی الگوریتم، افزودن شرط جدید است بر

 کند که متناسب با سازگاری روندهای قبلی عمل می

(Rahimi, 2013: 59,)  نقشه اولیه و در واقع نقشه

تا  1368تغییرات واقعی در مرحله آموزش برای مدت 

گردد. پس از یادگیری شبکه و تهیه نقشه  ایجاد می 1384

______________________________________ 
3. ErrorBack propagation (BP) 
4. Supervised 
5. unsupervised 
6. Gradient Decent   
7. Momentum  
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های تغییریافته،  ولتعداد سل واقعی تغییرات و محاسبه

های ورودی در مرحله قبل  تست شبکه با توجه به نقشه

 گیرد. مورد سنجش قررا می
 

 سازی تغییرات توسعه شبیه ه.

در این بخش با استفاده از الگوهای یادگیری و تست 

دست  گردد و نتایج به سازی می شبکه، توسعه شهری شبیه

به  Asciiل از فرمت آمده در این بخش برای ارزیابی مد

grid گردد. تبدیل می 
 

 بینی نقشه توسعه شهری پیش .و

کردن دوباره الگوی با فایل  بینی نیاز به ران برای پیش

ثر در توسعه شهری ؤهای موجود و م جدید با الیه

باشد. پس از ایجاد الگوی مجدد و محاسبه میزان  می

ایی جهت بینی آتی، فایل اجر تغییرات مورد نیاز برای پیش

روش در این پژوهش از  گردد. می اجرابینی   پیش

های  های جمعیتی و سرانه مورد نیاز براساس طرح تخمین

ای تبریز،  مصوب تبریز، همچون طرح جامع، طرح ناحیه

است و  طرح مجموعه شهری و طرح تفصیلی استفاده شده

توسعه و تحول  سازی مدلبینی و  ها، پیش براساس این داده

رپایه رویکرد توسعه گذشته شهری تعریف شهری ب

 گردیده است:

1                                              .i pP ×L
TCN=

c
 

نشانگر  TCN (Transformation Cell Number)که 

بینی )تعداد  میزان نیاز به زمین شهری در سال پیش

جمعیت در تعداد  Piهای جدید برای توسعه آینده(،  ولسل

های  سرانه مورد نیاز کاربری LPبینی،  سال افق پیش

 باشد. ل میلونمایانگر مساحت هر س Cشهری و 
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 های تحقیق یافته
های فضای سبز، اراضی  ، روند تغییرات کاربری1 جدول

دهد.  شده را نشان می کشاورزی و بایر و اراضی ساخته

ز در سال طور که مشخص است، کاربری فضای سب همان

هکتار داشته است که با  4541,46مساحتی معادل   1368

های اخیر به  ادامه روند رو به توسعه شهر تبریز در دهه

 20کاهش یافته است که نشانگر تغییر بیش از  4373,96

است. تغییر و  درصد این نوع کاربری در دوره مذکور بوده

یش از دگرگونی کاربری کشاورزی و بایر در دوره مشابه ب

شده شهری  است که به نواحی ساخته درصد بوده 24

های  است. با ادامه این روند توسعه در سال اختصاص یافته

آتی، شهر تبریز با مشکالت و مسائل گوناگونی مواجه 

بینی این روند توسعه، از  خواهد شد. برای بررسی و پیش

بینی تغییرات  عنوان مدل مناسب برای پیش هب LTMمدل 

ثر در توسعه ؤاست. ابتدا کلیه عوامل م ده گردیدهاستفا

تواند توسعه شهر را در  ملی که می شهری در گذشته و عوا

ه ب یر بگذارد،  ث أ ت ینده تحت    Shape fileصورت  آ

های ورودی مورد  سازی گردید و برای تبدیل به داده  آماده

سازی گردیدند و در نهایت  صورت رستری آماده هاستفاده، ب

برای ورود به شبکه عصبی جهت تست،   Asciiبه فرمت

 عصبی های شبکه در گردید. تبدیل بینی پیش و سازی شبیه

حد  از بیش آموزش از جلوگیری برای مصنوعی

(Overtraining که منجر به افزایش خطا و یادگیری )

گردد بایستی از معیارهای مختلفی  نامناسب الگوها می

گردد و بهترین سیکل جهت کنترل روند یادگیری استفاده 

یادگیری برای ارزیابی و مراحل دیگر شبکه انتخاب گردد. 

(، RMS) ریشه میانگین مربعاتبنابراین برای این منظور از 

 (Kappa( و ضریب کاپا )PCMدرصد متریک سازگاری )

 عنوان سیکل مناسب  هدور ب 10000استفاده گردید و سیکل 

 

 د.جهت شبکه مورد استفاده انتخاب گردی

بینی تغییرات برای توسعه آتی  جهت پیش LTMدر مدل 

در این پژوهش، ابتدا به فرایند یادگیری، تست و 

سازی تغییرات پرداخته شد و با کاهش میزان خطا در  شبیه

سال  26شبکه تغییرات کاربری اراضی شهر تبریز در طی 

بینی گردید. نتایج حاصل  ( پیش1410تا  1384آتی )از سال 

باشد  های آتی می توسعه روزافزون در دهه نشانگراز مدل 

تواند مسائل و مشکالت موجود را دوچندان کند.  که می

مشخص است، توسعه شهر در  1طور که در شکل  همان

بینی بر تمام محدوده موجود شهر سوق  سال افق پیش

 خواهد یافت و تغییرات فراوانی را به بار خواهد آورد.

 22924در این دوره به بیش از  دهمساحت اراضی ساخته ش

هکتار افزایش خواهد یافت که در مقایسه با سال مبنا 

هکتار داشته است، بیش  9401( که مساحتی حدود 1384)

بینی نشانگر  یابد. بررسی این پیش درصد افزایش می 143از 

درصد محدوده شهر به این نوع از  90آن است که بیش از 

درصد از  10کمتر از کاربری اختصاص یافته است و 

 2454محدوده به کاربری فضای سبز و مساحتی حدود 

ساله نه تنها  26واقع در این دوره  اختصاص یافته است. در

با افزایش جمعیت و توسعه شهر، میزان کاربری فضای سبز 

درصد از این  43افزایش نیافته است بلکه در روند توسعه، 

اختصاص خواهد  شده کاربری تخریب و به کاربری ساخته

یافت. همچنین نتایج نشانگر آن است که کلیه اراضی 

درصد از  45، بیش از 1384کشاورزی و بایر که در سال 

هزار هکتاری تبریز را به خود اختصاص داده  25محدوده 

بود، به کاربری ساخته شده تغییر خواهد یافت. بنابر نتایج 

عه اسپرال خود دست آمده با این روند، شهر تبریز به توس به

ادامه خواهد داد و اراضی موجود در محدوده شهری به 

 وساز شهری اختصاص خواهد داد. ساخت
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 شهر تبریز 1410و  1384، 1368های  تغییرات کاربری اراضی برای سال. 1جدول 
درصد 

تغییرات از 
 1384سال 
 1410تا 

میزان تغییرات از سال 
 1410تا  1384

 )هكتار(

ز درصد تغییرات ا
تا  1368سال 

1384 

مساحت در سال 
 )هكتار( 1410

مساحت درسال 
 )هكتار( 1384

مساحت 
 1368درسال 

 )هكتار(

 کاربری

اراضی ساخته  4541,46 9401,68 22924,88 107,02 13523,2 143,8
 شده

 فضای سبز 5475,65 4373,96 2454,41 20,12- 1919,55- 43,9-

اراضی  15362,18 11603,65 0 24,47- 11603,65- 100,0-
 کشاورزی و بایر

 جمع  25379,29 25379,29 25379,29 0  0 0

 

نما: راه

سال 8631 ا  عه ت س و ت

سال 4831 ا  سال 8631 ت عه از  س و ت

سال 0141 ا  سال 4831 ت عه از  س و ت

بز س ضاهای  اغات و ف ب

شهر محدوده 

± 0 4 82

تر لوم ی ک

 
 LTMبا استفاده از مدل  1410تغییرات کاربری اراضی در شهر تبریز برای سال . 1شكل 

 

 گیری نتیجهو بحث 
 

غرب ایران در  عنوان بزرگترین شهر در شمال هشهر تبریز ب

از ت فراوانی ناشی های گذشته با مسائل و مشکال  دهه

توسعه توسعه پراکنده مواجه بوده است و ادامه این 

سزایی بر کیفیت محیط شهری و  ثیر بهأتواند ت نامتناسب می

 سازی مدلزندگی ساکنان داشته باشد. نتایج حاصل از 

توسعه شهری در این پژوهش نشانگر این است که با ادامه 

ده شهر تبریز به های آتی، محدو روند توسعه گذشته در دهه

شده تبدیل خواهد شد.   مصنوع و ساخته عمدتاً محیطی

که تغییرات با شدت بیشتری اتفاق خواهد افتاد و  طوری هب

درصد محدوده موجود به کاربری ساخته شده  90بیش از 
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، 1410سازی توسعه تبریز برای  یابد. مدل اختصاص می

 1384ای ه شده بین سال نشانگر این است که اراضی ساخته

درصد افزایش خواهد یافت و  143بینی،  تا سال افق پیش

هکتار خواهد رسید. در مقابل  22924هکتار به  9401از 

تمامی اراضی کشاورزی و بایر موجود در محدوده شهر که 

شده  های ساخته باشد به کاربری در اولویت اول توسعه می

شهری تغییر خواهد یافت. همچنین فضاهای سبز شهری 

هکتار کاهش و با  2454درصد تغییر، به  43,9نیز با 

هکتاری در دورره مطالعاتی مواجه خواهد  1919تخریب 

بینی، با کمبودهای  شد. بنابراین شهر تبریز در افق پیش

گاه و فیلتر شهر  عنوان تنفس هشدید فضاهای سبز که ب

گردد، مواجه خواهد شد که این توسعه، عالوه  محسوب می

محیطی، تغییرات شدید اکولوژیکی  منابع زیستبر تخریب 

واقع نتایج مدل نشانگر توسعه  را نیز به بار خواهد آورد. در

باشد که  اسپرال و پراکنده شهری به پیرامون شهر می

اراضی  تخریب کاربری اراضی پیرامون که عمدتاً

باشد را به دنبال  کشاورزی، باغات و فضاهای سبز می

های  های شبکه که از قابلیت LTMخواهد داشت. مدل 

باشد،  مند می عصبی و سیستم اطالعات جغرافیایی بهره

توانایی یادگیری الگوهای توسعه شهری و در نتیجه 

بینی مناسب گسترش شهری را براساس پارامترهای  پیش

بینی این  ترتیب پیش باشد. بدین ثر توسعه برخوردار میؤم

وی شهری همچون تغییرات توسعه، مسائل و مشکالت فرار

کند که با ادامه این روند  تبریز را برای مدیران یادآوری می

گسترش فزاینده و پراکنده، شهر با کدام موانع و مشکالت 

ها و  ها و طرح ریزی مواجه خواهد شد. تا در توسعه، برنامه

 نحوه مدیریت شهر جهت توسعه آتی مدنظر قرار گیرد.
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