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 چکیده 

ایي هسئلِ هسیزیت رضس ضهْزّب را ثهِ    .ثسیبر ثبال زر حبل تَسؼِ ٍ گستزش هی ثبضٌس اهزٍسُ ضْزّب ثب ًزخ رضس
یکی اس هْوتزیي هَضَػبت هَرز ثحث هسیزاى ضْزی تجسیل کززُ است. رضس ضْز اراک ثؼس اس اًقالة ثهِ زییهل   

پززاذتهِ  صٌؼتی ثَزى ایي ضْز ثسیبر چطوگیز ثَزُ است. پژٍّص حبضز ثِ ثزرسی رًٍهس گسهتزش ضهْز اراک    

گسهتزش ضهْزی ههَرز     1394تهب   1369است. ثسیي هٌظَر ثب استفبزُ اس تصبٍیز یٌسست زر ثبسُ سههبًی سهبل   
ثزرسی قزار گزفت. ثب استفبزُ اس طجقِ ثٌسی تصبٍیز ٍ تلفیق آى ثب هسل سلَل ّبی ذَزکبر هبرکَف رضس ضهْزی  

زرصسی هسبحت طجقِ ثٌسی ضهسُ ایهي    5جْت ارسیبثی تؼییي گززیس. ثب تَجِ ثِ ذطبی ًسجی  1394زر سبل 

هَرز اسهتفبزُ قهزار گزفت.رضهس ضهْزی ّوسهَ ثهب افهشایص         1414هسل جْت پیص ثیٌی رضس ضْزی زر سبل 
 سیل آى ثِ کالًطْز رٍ ثِ افشایص هی ثبضس.ججوؼیت ٍ صٌؼتی ضسى ضْز اراک ٍ ت

 

 ستزش ضْزی، ضْز اراکسٌجص اس زٍر، سًجیزُ هبرکَف، سلَل ّبی ذَزکبر هبرکَف، گ :های کلیدی واژه

 

 

 مقدمه -1
افشایص سزیغ رضس ضْزی ثبػث تغییز کبرثزی سهیي هی ضَز ثِ طَری کِ زر کطَرّبی زر حبل تَسهؼِ  

رضس ضْزی هَجت تغییزات سهیي یب تجسیل سهیي ّبی کطبٍرسی ٍ هزاتغ ثِ سهیي ّبی هسکًَی ٍ ضْزی هی 

ثِ ّویي زییل ًظبرت ثز رضس ضْزّب ٍ چگًَگی رضس ضْزی زر زِّ ّبی اذیز اّویت فزاٍاًی پیهسا   .[6]ضَز

 کززُ است. 

استفبزُ اس رٍش ّبی سٌجص اس زٍر جْت ثزرسی ٍ ًظبرت هکبًی سهبًی رضس ضْزی ثسهیبر کهبر آههس ٍ    

سرت تفکیک سهبًی ٍ هکهبًی  هقزٍى ثِ صزفِ هی ثبضس. هبَّارُ ّبی سٌجص اس زٍر ثب استفبزُ اس زازُ ّبی ثب ق

. تصهبٍیز  [3]ثبال پتبًسیل ثبالتزی ثزای ًظبرت ثز رضس ضهْزی را زر هقبثهل رٍش ّهبی سهٌتی زارا ههی ثبضهس      

سٌجص اس زٍر ثِ زییل اذذ تصبٍیز اجوبیی اس هٌطقِ، تصبٍیز تکزاری اس یک هٌطقِ ٍ اذذ تصهبٍیز ثهِ صهَرت    

Real time  [5,4]ی زر ًطبرت ٍ پبیص رضس ضْزی ثبضسهیتَاًٌس پبسد گَی ًیبس هسیزاى ضْز. 

 0991پیطزفت ّبی اذیز زر ػلَم کبهپیَتز ٍ کبرثزز آى زر ثزًبهِ ریشی ضْزی ثِ ذصَظ اس اٍاذز زِّ 

اس آى سهبى تب کٌَى هسل ّهبی   [1]تغییزات هکبًی را ثِ ّوزاُ زاضت هیالزی رٍیکزز جسیسی زر هسل سبسی 

زیٌبهیکی ٍ آهبری ثسیبری ثزای ضجیِ سبسی رضس ضْزی اثساع ضهسُ اسهت. زر ایهي ثهیي ههسل سهلَل ّهبی        

ذَزکبر هبرکَف ٍ ًیش ضجیِ سبسی تغییزات هکبًی آى اس راُ تؼییي قَاًیي هحلی ثهب اسهتفبزُ اس فیلتهز هکهبًی     
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ثِ هسل سبسی زیٌبهیک تغییزات سهبًی ٍ هکبًی کهبرثزی   سلَل ّبی ذَزکبر ٍ ًقطِ ّبی ضبیسگی کبرثزی ّب

 سهیي هی پززاسز.

زر ایي پژٍّص سؼی ثز آى ضسُ تب ثب استفبزُ اس تصبٍیز هبَّارُ ای یٌسست ٍ استفبزُ اس اًْب ثهزای طجقهِ   

 را پیص ثیٌی ًوبیین. 0101ثٌسی ٍ استفبزُ اس هسل سلَل ّبی ذَزکبر هبرکَف رضس ضْزی اراک زر سبل 

 

 مواد و روش ها -2

 منطقه مورد مطالعه -1-2

 41زرجهِ ضهزقی ٍ ػهزغ جغزافیهبیی     19ضْز اراک ثِ ػٌَاى هزکش استبى هزکشی زر طَل جغزافیهبیی  

ایي ضْز ثِ زییل زارا ثَزى صهٌبیغ ههبزر ههَرز تَجهِ هْهبجزاى قهزار        .(0)ضکل زرجِ ضوبیی ٍاقغ ضسُ است

 گزفتِ ٍ زر چٌس سبل اذیز ثِ کالًطْز تجسیل ضسُ است.

 
 هٌطقِ هَرز هطبیؼِ 0491.تصَیز یٌسست سبل 0ضکل 

 

 داده های مورد استفاده  -2-2

کهِ اس   0491ٍ  0479، 0439زر سِ ثبسُ سهبًی سبل ّبی  8ٍ  7، 9استفبزُ اس تصبٍیز هبَّارُ یٌسست        

 (0. )جسٍل زاًلَز ضسُ اًس USGSسبیت  
 تصبٍیز اذذ ضسُ. هطرصبت 1جسٍل 

 سبل اذذ تصَیز)ضوسی( هبَّارُ

 0439 9یٌسست 

 0479 7یٌسست 

 0491 8یٌسست 

 

 روش کار -3-2

زر اٍییي گبم ثِ پززاسش تصبٍیز هبَّارُ ای اذذ ضسُ پززاذتهِ ضهس. ثهسیي هٌظهَر تصهبٍیز ههبَّارُ ای              

 تصبٍیز سههیي  کِ ذَز سهیي هزجغ هی ثبضس سهیي هزجغ ضسًس. 8ثب استفبزُ اس تصَیز یٌسست  7ٍ  9یٌسست 
قهِ ثٌهسی تصهبٍیز ثهِ     . طج(2ثِ چْبر کالس هرتلف طجقِ ثٌسی ضسُ اًس.)جهسٍل  ENVI  هزجغ زر ًزم افشار 

 صَرت ًظبرت ضسُ ٍ ثب استفبزُ اس اثشار حس اکثز احتوبل صَرت گزفت.
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 طجقِ ثٌسی تصبٍیز. هطرصبت 2جسٍل 

 تَصیف ًبم کالس

 کطبٍرسی، ثبغبت، پبرک ّب پَضص گیبّی

 هٌبطق هسکًَی ٍ سبذت ٍ سبس ّبی اًسبًی ضْزی

 کَُ ، تپِ ٍ هزاتغ کَُ

 تبالةرٍذبًِ ّب ٍ  هٌبثغ اة

 

 مدل سازی رشد شهری -4-2

ههبتزی  احتوهبل اًتقهبل      idrisiجْت پیص ثیٌی رضس ضْزی ثب استفبزُ اس ههسل ههبرکَف زر ًهزم افهشار          

ٍ ثب استفبزُ اس ایي هبتزی  رٍش سلَل ّهبی ذَزکهبر    [2]هی ثبضس تَییس گززیس M*Mسزسهیي کِ هبتزی  

 0491جْت پیص ثیٌی رضس ضْزی صَرت گزفت. جْت ارسیبثی پیص ثیٌی آیٌسُ تصَیز طجقِ ثٌهسی سهبل   

ههَرز ثزرسهی قهزار     0491تَسط سلَل ّبی ذَزکبر تَییس ضس ٍ ثب طجقِ ثٌسی ٍاقؼی تصهَیز یٌسسهت سهبل    

ٍ ّوجستگی هٌبسجی ثیي تصَیز تَییس ضسُ زر ًزم افهشار ازریسهی    گزفت ًتبیج ثسست آهسُ ًطبى هی زّس کِ

 اطویٌبى حبصل ًوَز. 0101تصَیز ٍاقؼی ٍجَز زارز کِ هی تَاى ثِ تصَیز تَییس ضسُ ثزای سبل 

 

 نتایج و پیشنهادات -3
زرصهس ٍ   99طجقِ ثٌسی تصبٍیز سِ زٍرُ سهبًی زر ًزم افشار اًجبم گزفت کِ زارای صهحت کلهی ثهبالی    

 ( 3زرصس هی ثبضس.)جسٍل  85ضزیت کبپبی ثبالی 

 
 صحت کلی ٍ ضزیت کبپب طجقِ ثٌسی .3جسٍل 

زرصس صحت طجقِ  ضزیت کبپب سبل اذذ تصَیز  

  ثٌسی
9631  98.1   %10899    
9691  98.0   %11899  
9611  989.    %11896  

 

( ٍ سهبل  3)ضهکل  1379(، سهبل  2)ضکل 1369زر سبل  ENVIتصبٍیز طجقِ ثٌسی ضسُ زر ًزم افشار        

ثب اسهتفبزُ اس تصهبٍیز طجقهِ     ( هَرز استفبزُ قزا گزفت ٍ هسبحت کالس ّب اًساسُ گیزی ضس.4)ضکل  1394

( ٍ ثب استفبزُ اس آى ٍ 4ٍ5ثٌسی ضسُ زر ًزم افشار ازریسی هبتزی  احتوبل اًتقبل کالس ّب تَییس ضسُ)جسٍل 

 1414( ٍ سهبل  5)ضهکل   1394ذَزکبر هبرکَف تصبٍیز طجقِ ثٌسی ضهسُ سهبل   ثِ کبر گیزی سلَل ّبی 

 ( ایجبز گززیس.6)ضکل 
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  0439یٌسست سبل  طجقِ ثٌسی ضسُ .تصَیز2ضکل 

 

 
  0479یٌسست سبل  طجقِ ثٌسی ضسُ .تصَیز4ضکل 

 

 
  0491یٌسست سبل  طجقِ ثٌسی ضسُ .تصَیز1ضکل 
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 1394هبتزی  اًتقبل کالس ّب  .4جسٍل 

  ضْزی   پَضص گیبّی   کَُ  هٌبثغ اة 

 ضْزی   947399 949962 949992 941646

 پَضص گیبّی   949545 944951 949999 944594

 کَُ  942617 941995 946981 949298

 هٌبثغ اة  949748 941871 949993 947379

 

 1414هبتزی  اًتقبل کالس ّب  .5جسٍل

  ضْزی   پَضص گیبّی   کَُ  هٌبثغ اة 

 ضْزی   946728 941591 941462 949219

 پَضص گیبّی   941616 944869 943422 949993

 کَُ  941915 942429 946533 949932

 هٌبثغ اة  942984 944513 949895 942598

 

 

 
  0491سبل  زر ًزم افشار ازریسی طجقِ ثٌسی ضسُ .تصَیز9ضکل 
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  0101سبل  طجقِ ثٌسی ضسُ زر ًزم افشار ازریسی .تصَیز9ضکل 

 

 
هسبحت کالس ّب زر ًزم افشار ارک جی ای اس اًساسُ گیزی ضسُ ٍ ًزخ رضس هٌبطق هرتلف زر ثبسُ ّبی 

 (6)جسٍل .سهبًی هرتلف اًساسُ گیزی ضسُ است

 
 هسبحت کالس ّب ثِ هتز هزثغ .6جسٍل 

  
1369 1379 

1394 1414 

 46817199 21773799  ضْزی
76276899 112931199 

 153351999 159665499  گیبّی پَضص
141996799 133119599 

 359355699 374424399  کَُ
344954699 291343999 

 9283599 12943899  هٌبثغ اة
6479199 5897799 

  

 62، 1394تهب   1379زرصهس ٍ ثهزای سهبل     115حهسٍز   1379تهب   1369ًزخ رضس ضْزی اس سبل 

زرصس هی ثبضس کِ ًطبى زٌّهسُ افهشایص رضهس ضهْزی ٍ کهبّص       46، 1414تب  1394ثزای سبل زرصس ٍ 

 هٌبطق کطبٍرسی ٍ پَضص ّبی گیبّْی ٍ ّوچٌیي کَُ ٍ هٌبثغ اثی هی ثبضس.

 

 

 

 گیری نتیجه -4
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پززاذتِ ضس کِ ًتبیج  1414تب  1369زر ایي هطبیؼِ ثِ پیص ثیٌی رضس ضْز اراک زر ثبسُ سهبًی سبل 

سُ ًطبى هی زّس کِ رضس ضْز اراک ثب ًزخ قبثل تَجِ ای زر ذبل افشایص هی ثبضس کِ ایي افهشایص  ثسست آه

ًطبى هی زّس کِ هسیزاى ضْزی ثبیس زر صسز اًجبم یک ثزًبهِ جبهغ جْت تَسؼِ پبیسار ضْز ٍ تؼییي هکهبى  

  ٍ پَضهص ّهبی    ّبی هٌبست جْت رضس افقی ضْز ثزآیٌس ثِ طَری کِ کوتزیي آسیت ثِ هٌهبطق کطهبٍرسی 

 گیبّی ٍ هحیط سیست ثزسس.

استفبزُ اس رٍش ّبی سٌجص اس زٍر ٍ تلفیق اى ثب سیستن ّبی اطالػبت هکبًی هی تَاًس کبرایی سیهبزی  

 را زر ّسایت زرست ضْز ٍ تَسؼِ پبیسار آى زاضتِ ثبضس. 
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