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 چکیده
 خود اولیه وسعت برابر چندین به کوتاهی مدت در شهری  هایمحدوده و نداهکرد رشد ایبرنامهبی شکلی به هاشهر اخیر هایدهه در    

 افقی پراکنش یا گسترش الگوی به معضل این ،است هبود گریخته و جسته ریزی، برنامه بدون مجزا، قطعاتی در آنها توسعه یا و هرسید

 شهر .اندشده مواجه کاربری یرتغی با پیرامون کشاورزی اراضی ،شهری گسترش الگوی این موازات به و گردیده معروف( Sprawl)شهری

-دهه طول در شهرها سایر مانند هم شده، واقع جلفا شهرستان مرکزی بخش در و شرقی آذربایجان استان های شهر از یکی که هادیشهر

 رفتن بین از مانند مخربی محیطی زیست آثار به منجر رشد این بطوریکه است، داشته پراکنده شکلی به و نامتوازن رشدی اخیر های

 در و بوده هادیشهر شهر فیزیکی گسترش و توسعه الگوی شناخت اول یوهله در پژوهش این از هدف .است شده مرغوب کشاورزی اراضی

 نرم در فضایی آمار هایروش از گیریبهره با منظور بدین. باشدمی شهر این فیزیکی گسترش محیطی زیست پیامدهای تبیین دوم یوهله

 زیست پیامدهای به بردنپی برای ادامه در و شده پرداخته هادیشهر شهر فیزیکی گسترش و توسعه الگوی تحلیل به Arc/ Gis  افزار

 ناشی شهری هایاستفاده سایر به سبز هایعرصه و زراعی اراضی کاربری تبدیل و تغییر میزان و نوع  همچنین و فیزیکی گسترش محیطی

 میالدی 2013 و( ش.ه 1377) میالدی 1998 هایسال طی 8 و 5 لندست ماهواره TM، OLI ندهسنج تصویر دو از شهر، فیزیکی توسعه از

 که دهدمی نشان پژوهش این از آمده بدست نتایج .است هشد گیریبهره هادیشهر شهر ایماهواره تصاویر پردازش از حاصل( ش.ه1392)

 با تغییرات بیشترین گسترش، الگوی این اثر در همچنین و است ودهب پراکنده بصورت سال 15 طی در هادیشهر شهر فیزیکی توسعه الگوی

 هایزمین به تبدیل آن درصد5/14 و شهری کاربری به تبدیل آن درصد48 احدود که بوده باغات و کشاورزی کاربری به مربوط درصد62

 رشد الگوی شهری، پایدار شکل و پایدار یسعهتو  به دستیابی راستای در و پراکنده رشد نامطلوب پیامدهای به توجه با. است شده بایر

 .شودمی پیشنهاد شهر آتی توسعه الگوی عنوان به فشرده

 

 . هادیشهر شهر، زیست محیط ،اراضی کاربری تغییر ،پراکنده گسترش  :ی کلیدیهاواژه

 

 

 

                                                           
 f.zadvali@yahoo.com، 91486784940: مسئول نویسنده -1
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 :لهأمس بیان

 واقع در. (Farokhi Sumeeh, 2011:3) یابندیم گسترش و گرفته شکل گوناگونی عوامل و نیروها تأثیر تحت همواره شهرها     

 .هستند تحوّل و تغییر حال در همواره انسانی، و طبیعی متعدد عوامل و علل از متأثر و نبوده ساکنی و ثابت هایپدیده شهرها

 شهری هحاشی نواحی دهد،می رخ شهری حاشیه فضاهای در که است زمین کاربری تغییرات به مربوط ،تغییرات این بیشترین

 قابل غیر امری ناحیه این در هاکاربری تنوع و است برخوردار ایدوگانه و متضاد ویژگی از روستا و شهر برخوردگاه عنوان به

 به شهری گستردگی و نشینی حومه سمت به گرایش شهرنشینی، گسترش با (Yazdani Charborj, 2013: 36).تاس اجتناب

-Garcia)است داشته شهری جریانات بر مستقیمی تأثیر شهری فضاهای در اراضی کاربری جدایی و فضایی پراکندگی علت

Palomares, 20110: 197). به مندعالقه پژوهان دانش دیرباز از که است موضوعی شهرها، رویه بی گسترش و ناموزون توسعه 

 یهتوسع الگوی گسترش یانگرب نیز جهان شهرهای یتوسعه تاریخی روند بررسی. است کشانده چالش به را شهری مسائل

 جهانی جنگ از پس شد، آغاز بیستم قرن ابتدای از که پدیده این. است جهان مختلف کشورهای در شهر ناموزون و پراکنده

 است شده آفرینمشکل و سازمسئله شهرها اغلب در اخیر هایدهه در و یافته تسریع جهان شهرهای از بسیاری در دوم

(Pourmohammadi and Jame Kasra, 2011: 21-31). ًشهر منابع، مصرف با که است طلب منابع فرایندی شهرنشینی اساسا-

 هایعرصه دیگر و هاجنگل باغات، مراتع، کشاورزی، هایزمین بلعیدن با هاشهر گسترش. اندازدمی کار به و ساخته را ها

  (Esmaeipour & Azizpour, 2009: 37).تاس همراه طبیعی

 بروز با .بود متعادل و هماهنگ افزایشی دارای پیش یدهه چند تا ایران شهرهای جمعیتی رشد و فیزیکی یتوسعه       

 و جمعیت سریع افزایش شکل به هادگرگونی این. پذیرفتند را هاییدگرگونی و تغییرات سرعت به شهرها جدید، تحوالت

 به(Mashhadizadeh Dehaghani, 2007: 418). استبوده ناهماهنگ و نامتعادل صورتی به شهرها آمیزشتاب فیزیکی گسترش

 تغییر مانند محیطی زیست نامطلوب هایپیامد و اقتصادی-اجتماعی هایآسیب شهر، پراکنده گسترش الگوی این رسدمی نظر

 .است آورده بار به ...و شهری سبز فضای در منفی تأثیرات خاك، آب، هوا، آلودگی جنگلی، اراضی کشاورزی، هایزمین کاربری

 با .است طبیعی محیط با آنها تقابل و تعارض حاصل و امروزی شهر مسائل تریناساسی از یکی محیطی زیست مشکالت

 متعدد مسائل با شهرها و گرفته قرار بیشتر نابودی معرض در طبیعی محیط هایارزش و مظاهر شهرها، گسترش

 است شده روبرو طبیعی فضاهای کاهش و منابع تخریب محیطی،زیست هایگیآلود انواع بروز نتیجه در و محیطیزیست

(Raibei Far et al, 2013: 105). اقتصاد به بیشتر وابستگی و نفت به ایران اقتصاد بیشتر اتکای و ارضی اصالحات از پس 

 پوشش و زمین کاربری سریع و وممدا تغییرات به که کرد تجربه را ایسابقه بی نشینیشهر ایران کشور ،1345 سال در جهانی

 مثل زمین طبیعی پوشش تغییر به توانمی ،یتغییرات چنین یمشخصه از. است شده منتج روستایی و شهری نواحی در زمین

 شاهد و داشته شتابانی فیزیکی رشد شهرها سایر تبع به نیز هادیشهر شهر. کرد شارها هاجنگل و مراتع کشاورزی، هایزمین

 هایبرنامه جمله از اجتماعی -اقتصادی هایبرنامه اجرای علت به و استبوده اخیر یهده دو در شدهساخته ایفضاه گسترش

 شهر تبدیل همچنین و توسعه هایمحرك عنوان به اسالمی آزاد دانشگاه استقرار ،(گردیان گلفرج، دشت)کشاورزی یتوسعه

 هب. است دیده خود به زیادی جمعیتی و کالبدی تحوالت هادیشهر، شهر به شهرستان مرکز انتقال و آزاد منطقه به جلفا مرزی

 مبنای بر هادیشهر شهر مساحت و رسیده 1390 سال در نفر 30575 به 1345 سال در نفر 8307 از آن جمعیت که طوری

 موجب عوامل این. استرسیده هکتار 872 به هکتار 251 از( 1384 -1367)سال 17 فاصله در مشاور مهندسین محاسبات

 کشاورزی هایزمین تبدیل شهر، سیمای نابسامانی پراکنده، شهری رشد شهری، بافت گسستگی مسکن، و زمین کمبود

 و طبیعی هایقابلیت و امکانات نابودی به منجر و شهری اندیشیدهنا سازهای و ساخت صنعتی، و مسکونی فضاهای به مطلوب

 پیامدهای و زمان طول در شهر فیزیکی توسعه الگوی دنبال به تحقیق ینا اساس این بر. است شده شهری زیستمحیط

 .شودمی مطرح زیر های پرسش شده مطرح موارد به توجه با بنابراین بوده، آن از ناشی محیطیزیست

 است؟ شده هدایت شهری گسترش الگوی کدام با مطابق هادیشهر شهر فیزیکی گسترش و توسعه -1

 است؟ داده نتیجه را محیطیزیست پیامدهای چه یشهرشهرهاد فیزیکی گسترش-2
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 :تحقیق نظری پیشینه

 هفته هر حاضرحال در و نموده یافتن تغییر به شروع شهرها و روستاها در هاانسان سکونت روند بیستم، قرن دهه اولین در     

 و جمعیت رشد به واکنش رد مخصوصا هاکشور همه .شودمی افزوده جهان شهری جمعیت به نفر میلیون یك حدود

 وضعیت آوردنبوجود حال در شهرها و بوده شهرنشینی آورحیرت یپدیده مستعد زیرساختی، و اقتصادی هایپیشرفت

 و توسعه مطلوب معیارهای و ها شاخص گذشته، در شهرها که این با واقع در و هستند جهان کشورهای همه در دهندههشدار

 و دارندبرمی گام مدنیت و توسعه برخالف جمعیت انفجاری افزایش با هامروز کردند،می بارور و ندهپرورا خود آغوش در را تمدن

 در آنها توسعه واقع در .(Masumi, 2011: 90)کنندمیعمل اکولوژیکی هایساختزیر ضرر به ناهنجار فضایی گسترش با

  (sprawl) افقی پراکنش یا گسترش الگوی به معضل این .استهبود گریخته و جسته و تنگ ریزی،برنامه بدون مجزا، قطعاتی

 ,Pourahmad etal) است شده یافته توسعه و توسعه حال در جهان شهرهای در مشکالت از بسیاری منشأ و گردیده معروف

 :شودمی اشاره هاآن از تعدادی به زیر در که پذیرفته صورت متعددی مطالعات مطالعه، وردم موضوع راستای در .(2011:1

 استفاده با: ایران شیراز، شهرستان در شهری رشد از دهه سه" عنوان تحت ایمقاله در ،(2011) همکاران و 1سروستانی ثابت -

 بین  در شیراز شهر از ایماهواره تصاویر و جمعیت سرشماری  مطالعه به "جغرافیایی اطالعات هایسیستم و دور از سنجش از

 استفاده نوع چهار ای،ماهواره تصاویر بندیطبقه روش از استفاده با تحقیق این در. استداختهپر ،2005 و 1976 های سال

 نقاط در زمین از استفاده انواع آن، از پس. بایر زمین و گیاهی پوشش سازها، و ساخت آب،: استشده استخراج زمین از اصلی

 توسعه دوره، این در که، دهدمی نشان نتایج. استشدهداده پوشش جمعیت اطالعات با همراه و گیریاندازه زمان در مختلف

 است بهتر بنابراین. استیافته کاهش زیادی حد تا گیاهی پوشش همچنین و گرفتهصورت پراکنده صورت به شیراز در شهری

 بازسازی ان،امک صورت در و موجود گیاهی پوشش از حفاظت به جدی توجه راستای در شیراز شهر برای آتی هایبرنامه که

 .باشد است، شده تخریب گذشته در که گیاهی پوشش

 زیست های دیدگاه: طبیعی بکرو زمین و باندونگ شهری پراکنده رشد " عنوان با ای مقاله در( 2014) همکاران و 2آردیویجایا -

 این در. دارد اشاره طبیعی بکرو های زمین با آن رابطه و شهری پراکنده فرم در آن ینتیجه و شهری جمعیت رشد به  "فضایی

 به باندونگ شهری توپوگرافی که آنجایی از. است شده انتخاب جاوا غرب در باندونگ شهری منطقه موردی، مطالعه مقاله،

 سیستم  از استفاده با پژوهش این. است کرده محدود را منطقه این شهری  فیزیکی رشد گرفته، شکل ،حوضه یك صورت

 پذیرقته انجام طبیعی و بکر زمین توزیع و شهری های زمین از استفاده الگوی آوردن دست به برای( GIS) جغرافیایی اطالعات

 بکرو های زمین اثرات بررسی به و شده استفاده 2012-1991 هایسال در زمین کاربری های داده از منظور این برای. است

 تحقیق نتایج. استشده پرداخته اجتماعی و محیطی زیست اقتصادی، های جنبه مقابل در شهری پراکندگی به توجه با طبیعی

 دهدکه،می ننشا هایافته. دارد وجود مطالعه مورد یمحدوده در پراکنده صورت به طبیعی بکرو زمین تعدادی که دهدمی نشان

 .استیافته بهبود بالقوه طور به طبیعی و بکر هایزمین و شهری توسعه مدیریت برای سیاست

 بررسی به "  5منطقه اراضی کاربری تغییر بر تهران شهر فیزیکی توسعه اثر"عنوان تحت ای مقاله در( 1390) بیگی واحدیان -

 حفظ در مهمی نقش که هاییکاربری تحلیل و شناخت هدف با 5 منطقه اراضی کاربری تغییر بر تهران شهر فیزیکی توسعه اثر

 و سبز های کاربری تغییر بر شهر توسعه عامل اثرگذاری دهندهنشان تحقیق یجنتا. است پرداخته ،دارند شهر و منطقه سالمت و

 محیطی زیست رویکرد"عنوان با ای مقاله در( 1392) همکاران و قربانی .است بوده منطقه در شهری هایکاربری به آنها تبدیل

 سلولهای و معیاری چند ارزیابی ای، ماهواره تصاویر از استفاده با تبریز کالنشهر محدوده اراضی کاربری تغییرات سازی مدل در

 تصاویر پردازش هایتکنیك و 7و 5 لندست چندزمانه ایماهواره تصاویر از استفاده با "(1417-1363) مارکوف زنجیره خودکار

 کالنشهر فضایی گسترش بر تأکید با 1390 تا 1363 زمانی مقطع در را تبریز شهر اراضی کاربری تغییرات شیگرا، ایماهواره

                                                           
1 -Sabet Sarvestani 
2 -Ardiwijaya 
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 کاربری هکتار 7220/34 حدود در 1363 سال در مطالعه مورد منطقه که است حاکی نتایج .استداده قرار ارزیابی مورد تبریز،

 .استیافته افزایش هکتار 22346/82 حدود به 1390 سال در مقدار این که داشته شدهساخته اراضی

 با "(گرگان شهر: موردی یمطالعه) شهر افقی گسترش محیطی زیست ارآث "عنوان با ایمقاله در( 1392) همکاران و حسام -

 گرگان افقی گسترش میزان هلدرن مدل و مختلف هایدوره در شهر ینقشه جمعیت، تراکم تحلیل روش سه از گیری بهره

 افقی گسترش ت،تحقیقا نتایج به توجه با. اندکردهبررسی زیست محیط بر شهر این افقی گسترش آثار سپس گیری،اندازه

 شهر یهتوسع روند ناپایداری کل در و...  و هوا آلودگی آب، منابع وجنگلی، کشاورزی هایزمین رفتن بین از به منجر گرگان

 گرگان آتی توسعه الگوی منزله به فشرده رشد الگوی نتایج، این به توجه با. اندپرداخته ها آن به پژوهش این در که استشده

 .تاسشده پیشنهاد

  :شهری روییپراکنده و پراکندگی مفهوم

 مختص ایپدیده عنوان به مدیدی هایمدت تا و مطرح جدی طور به شهری گفتمان در 1960 یدهه از پراکندگی الگوی     

 ازهاند از بیش تولید و هاجاده یرویهبی ساخت ارزان، هایزمین وفور خاطر به که شدمی گرفته نظر در آمریکایی شهرهای

 شهرهای بیشتر که شده، تبدیل جهانی ایپدیده به امروزه این اما (Meshkini, 2011: .118)داد رخ کشور این در ماشین

 نوعی« شهری روییپراکنده» پراکندگی (.Hutchison, 2010:766) هستند روبرو آن با توسعه درحال و یافتهتوسعه کشورهای

 آنکه با که است آن در موضوع این اهمیت. نمایدمی مواجه چالش با را فضایی گذاریسیاست گاه که است شهر افقی گسترش

 شهر، افقی رشد از گونهاین تبعات اما باشد،می آن هایقسمت دیگر از متفاوت شهر، از کنار و گوشه هر در روییپراکنده علل

 زمان طول افزایش شهر، هایحاشیه در هتوسع تمایل مانند هاییپدیده. شودمی پیرامونش منطقه و شهر کل گیرگریبان

 خاك دارای کشاورزی هایزمین کاهش نشینی،حاشیه رشد و اجتماعی گزینیجدایی به تمایل شهری،درون سفرهای

 که کاربریتك گاه و رهاشده هایزمین وجود ،(هوا و خاك آلودگی مانند) محیطیزیست هایآالینده انواع افزایش خیز،حاصل

 :Parsi, Farmihani Farahani, 2014)باشدمی روییپراکنده تبعات جمله از است، شهر هایبافت میان انسجام عدم موجب

 یواژه ذیل النگمن لغت فرهنگ. است انگلیسی زبان در Urban Sprawl عبارت یترجمه« روییپراکنده» اصطالح. (50

Sprawl، وسیع سطحی در هاساختمان غیرجذاب و فاصله با گسترش»: آورده چنین(»Longman, 2009 .)پراکنده  کیوس راجر 

( 1 را آن نیز  کوان رابرت و است نموده تعریف (Caves, 2005:426) «شهر یك در ها سکونتگاه مورد بی گسترش» را رویی

 ایتوسعه( 2 و شوندمی ایجاد شهری یمنطقه یك بیرونی یتوسعه عنوان به که مسکونی عمدتاً و تراکم کم وسازهایساخت

 کلی طور به .(Kwan, 2010: 631)است دانسته شود،می ایجاد رویپیاده برای پذیرامکان فاصله از دورتر ایفاصله در که

 اشتغال تراکم ،(سکونت محل تا هاکاربری فاصله)کاربری اختالط مسکونی، تراکم: باشدمی اصلی شاخص چهار دارای پراکندگی

 .(Ewing et al, 2002:79) هاخیابان بندیشبکه و محالت سطح در

 :شهری پراکنده توسعه محیطی زیست اثرات

 عامل در تعادل ایجاد برای متعدد های نقش زیرا شود، می محسوب شهری توسعه و حیات مهم ارکان از زیست محیط      

 بهره مورد آزاد بصورت آن رایب خاص مالکیت تعریف عدم و قوانین فقدان دلیل به علل این امّا. کند می بازی حیات های

 از است عبارت محیطی زیست اثرات لذا. باشدمی مختلف های وآلودگی زیست محیط تخریب آن حاصل که گرفته، قرار برداری

 سطح در. ( Hosseinpour et al, 2013:2)آیدمی پدید زیست محیط در انسانی مختلف هایفعالیت اثر در که مختلفی تغییرات

 شهری جمعیت افزایش شهری، هوای آلودگی زمین، تراکم و شهری ترافیك ای، گلخانه اثرات افزایش موضوعات جهانی، و ملی

 ,Maleki et al).است شده  اکوسیستم روابط خوردن هم به و طبیعت و انسان میان ناسازگاری و تعادل عدم  باعث غیره و

2014 & Firuzbakht, 2011) تناسب و کفایت عدم با رابطه در مسائل بروز و شهرنشینی درش و شهرها سطح افزایش واقع در 

 (Navabakhsh and saffi, 2009: 2).  است شده محیطی زیست هایبحران به منجر محیطی، توان با ریزان برنامه
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 :شهری پراکنش پیامدهای

 اولیه مراحل در ایران رهایشه اکثر .است طبیعی محیط و کشاورزی های زمین تخریب شهری پراکنش پیامدهای از یکی      

 به و اندیافته استقرار زراعی مرغوب اراضی میان در یا و کنار در زراعت برای مرغوب هایخاك از استفاده هدف با گیری،شکل

 شده مدفون شهرها پیکر زیر مرغوب اراضی شهرها، توسعه سپس و شهر به آنها تبدیل و روستاها گسترش با همراه زمان مرور

 در کشورهای در. (Vahediyan Beyg et al, 2012: 4)است نشسته عقب نامرغوب اراضی سمت به ناگزیر زراعی هاییتفعال و

 امّا گیرد،می قرار شهری تجهیزات و هاساختمان شهری، یتوسعه پوشش زیر کشاورزی هایزمین بهترین توسعه حال

 کشاورزی بخش به مادرشهری نواحی هایزمین ترینوسیع و بهترین شمالی امریکای و اروپا ییافتهتوسعه درکشورهای

 به. گیردمیقرار حفاظت مورد ملی هایزمین کاربری طرح عنوان با دولتی هایطرح در هازمین این بیشتر و یابدمیاختصاص

 گرفتن قرار پوشش زیر مثل گیرد،میصورت مستقیم طور به کشاورزی هایزمین با شهر برخورد موارد، تر بیش در کلی طور

 هایترمینال مسکونی، هایواحد انبارها، ها،جاده آب، کشی لوله نقل، و حمل برای روستایی کشاورزی هایزمین از بخشی

 طور به توسعهحال در هایدرکشور برخورد این نیز گاهی و جدید نیازهای شدن پیدا شهری، مختلف هایکاربری مسافربری،

 همچنین. (Jahanbin and zarei 2012:52) است جمله آن از زمین معامالت و زمین احتکار که شودمی انجام غیرمستقیم

 معنا و یابیجهت حس در طبیعی هایمولفه و عناصر اگرچه. است شهری هایپروژه استقرار محل و جایگاه طبیعی محیط

 از که هاییشهر در دهدمی نشان هاررسیب ولی برد،می باال را محیط سیمای کیفیت و است ارزش واجد بسیار محیط یافتن

 بهم زمینه، این در توجه قابل موارد از. است رفته بین از طبیعی مناظر و مظاهر از بسیاری برخوردارند شتابانی فیزیکی توسعه

 ،(هاشمهچ و هاآبشار ها،نهر ها،رودخانه ها،دریا آب شامل) هاآب آلودگی ،(شیب) آن ارتفاع و زمین طبیعی شکل خوردن

 . (Mahmoudzadeh, 2007: 105-106))باشدمی آن نظایر و وحش حیات تهدید گیاهی، پوشش نابودی یا تضعیف ها،آب آلودگی

 :تحقیق روش

 گردآوری شیوه و باشدمی تحلیلی – توصیفی ماهیت لحاظ به و کاربردی هدف لحاظ به پژوهش این در تحقیق روش      

 هانقشه ها،آمارنامه مختلف، منابع آوری جمع ای،کتابخانه روش در که گرفته صورت میدانی و اینهکتابخا روش دو به اطالعات

 انجام مختلف ادارات و هاسازمان و پژوهشی مراکز و هاکتابخانه از 1392 و 1388 و 1377 هایدوره برای ایماهواره تصاویر و

 زمین رفتن بین قبیل از شهری پراکنده گسترش محیطیزیست اثرات تحلیل و بررسی برای تحقیق این در. است گرفته

 از پرسشگری همچنین و شهر مشاهده و مطالعه مورد منطقه به مراجعه و میدانی روش از سبز، هایعرصه و کشاورزی

 . است شده استفاده کارشناسان

 و هاداده تحلیل برای استفاده مورد ابزار .است شده استفاده کیفی و کمی روشهای از اطالعات این تحلیل و تجزیه برای      

 برای و کمی تحلیل روش چارچوب در لذا. باشدمی( Envi) دور از سنجش و Arc/ gis افزارهای نرم تحقیق این در اطالعات

 شهنق تهیه هایابزار از ،1فضایی آمار مدلهای از تحقیق این در نظر مورد کالبدی هایشاخص فضایی تراکم میزان دادن نشان

 همبستگی خود ، 3الگوها تحلیل ابزار از همچنین و است شده استفاده( Hot Spot Analyisis) داغ هایلکه تحلیل ، 2هاخوشه

 سپس و است شده استفاده Arc/Gis افزار نرم در هادیشهر شهر فیزیکی توسعه الگوی دادن نشان برای(  موران آماره)4فضایی

 آن تبع به و شهری پراکنده گسترش محیطیزیست اثرات Envi افزار نرم از Cross –Tabulations  روش از استفاده با ادامه در

  شامل، تحقیق این در بررسی مورد های شاخص. است گرفتهقرار بررسی مورد هادیشهر شهر سطح در هاکاربری تغییر میزان

 گرفته تحقیق نظری مبانی از که است بایر  راضیا کاربری و شدهساخته اراضی باغات، و کشاورزی اراضی شهری، سبز فضای

 :است شده داده نشان تحقیق این مفهومی مدل زیر شکل. است شده

                                                           
1 Spatiol Statistics Tools 
2 Mapping Clusters 
3 Analyzing Pattern 
4 Spatial Autocorrelation 
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 مدل مفهومی تحقیق  -2شکل شماره

 :مطالعه مورد محدوده

 تا. است گرفته قرار ارس رود حلسا جنوب کیلومتری15 در که است آذربایجان منطقه جدید شهرهای از شهرهادی شهر      

 و شد می شناخته گرگر -علمدار نام با بود، شده تشکیل یکدیگر به قدیمی قصبه دو اتصال از شهرکه این اسالمی انقالب از قبل

 توسعه و شهرداری تأسیس آغاز که 1355 -1345 های سال بین. شد خوانده هادیشهر جدید نام با اسالمی انقالب از بعد

 افزوده آن ساکنان شمار بر درصد 07/6 سالیانه و بوده همراه فراوانی شتاب با جمعیت رشد است، مرکز این در هریش خدمات

 این جمعیت حجم 1390 سال سرشماری و است شده گزارش نفر 28555 هادیشهر جمعیت نیز 1385 سال در .است شده

 .است کرده گزارش نفر 30575 معادل را شهر

 
 شهرستان و استان ، کشور در هادیشهر رشه موقعیت -1 شکل

 :های تحقیقیافته

محاسبه گردید   Arc/Gisدر نرم افزار 1392-1377های کالبدی با استفاده از اطالعات آماری سال در این پژوهش شاخص   

. پذیرفتجداگانه انجام  های کالبدی به طورهای داغ را برای تك تك شاخصهای این نرم افزار تحلیل لکهو با استفاده از قابلیت

 Z کند. همچنین با توجه به امتیازها محاسبه میجی را برای کلیه عوارض موجود در داده -این تحلیل آماره گتیس ارد 

اند. همان طور که در روش ها با مقادیر زیاد یا کم خوشه بندی شدهتوان نشان داد که در کدام نواحی دادهمحاسبه شده می

-های داغ راتشکیل میبزرگتر باشد مقادیر باال به میزان زیادی خوشه بندی و لکه Zتحقیق نیز توضیح داده شد هرچه امتیاز 

 انتخاب موضوع و شناخت اهداف پژوهش

 مطالعه و جمع آوری داده ها

 شاخص های کالبدی

 کاربری شهری

 کاربری بایر

کاربری فضای سبز، باغات، 

 زمین های کشاورزی

 تجزیه و تحلیل داده ها

Hot Spot Analyisis 

Cross –Tabulations 

 نتیجه گیری
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کوچکتر باشد به معنی خوشه بندی شدیدتر مقادیر   Zز نظر آماری نیز باید گفت هرچه امتیازمنفی و معنادار ا Zدهد. در مورد 

همبستگی فضایی و نوع الگوی توسعه فیزیکی های سرد هستند و در ادامه جهت آگاهی از وجود خودپایین بوده و نشانگر لکه

شود. این ابزار دو نوع خروجی به صورت عددی میادههای کالبدی مورد نظر از آماره موران استفشهر هادیشهر براساس شاخص

ای در دهد که آیا عوارض به صورت تصادفی، پراکنده، و یا خوشهمیدهد. نتایج حاصل از این تحلیل نشانو گرافیکی نشان می

 Zه از امتیاز استاندارد کند و با استفارا محاسبه می (Moran)اند. این ابزار در حقیقت آماره و یا شاخص موران فضا توزیع شده

های کالبدی مورد مطالعه در این تحقیق شاخص پردازد.به ارزیابی و معنادار بودن شاخص محاسبه شده می P- Valueو 

تحلیل به ترتیب  5و  4، 3ل اشکا .عبارتند از: کاربری فضای سبز؛ کشاورزی و باغات، اراضی ساخته شده) شهری(، کاربری بایر

 دهد. نشان می 1392، 1377،1388بر روی کاربری فضای سبز و اراضی سبز و باغات در سال  های داغ را لکه

 
 1377 -1392سبز و باغات درطی سال تحلیل تغییرات لکه داغ برای کاربری فضای  -3شکل 

 
 1377 -1392کاربری شهری درطی سال تحلیل تغییرات لکه داغ برای  -4شکل 
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 1377 -1392اغ برای کاربری بایر درطی سال تحلیل تغییرات لکه د -5شکل 

های داغ را به وجود هستند که لکه Zنشانگر مقادیر بزرگتر  ،شودهای باال مشاهده می های قرمز رنگ که در نقشه لکه      

شویم دیکتر میهای سرد نز گیرد به طرف لکهمنفی و کوچکتر را به خود میZ شود و  کاسته می Zاند. هرمیزان که از مقدار آورده

، شهر  هادیشهر دارای دو 1377در سال  Hot – spotبندی است. با توجه به خوشهشده داده ها با رنگ آبی نشانکه در نقشه

های تراکمی شهر از نظر تراکم فضایی خوشه1392شود امّا در سال ( می4،7،8خوشه تراکمی در سه محله است که شامل محله)

یابد. به طوری که می توان گفت مساحت کاربری فضای ( کاهش می 7غات به یك خوشه در یك محله)محله کاربری فضای سبز و با

متر کاهش  2074به  1392متر بوده که در سال  122017، معادل1377گرفته در سال سبز و باغات که لکه داغ برای آن شکل

 .استهای شهری بوده ی کاربری فضای سبز به نفع سایر کاربریاست. این نشان از کاهش لکه داغ یا همان کاهش تراکم فضاییافته

همبستگی فضایی و نوع الگوی توسعه فیزیکی شهر هادیشهر براساس شاخص کاربری در مرحله بعدی جهت آگاهی از وجود خود

دهد که الگوی مینشان . این ابزار دو نوع خروجی به صورت عددی و گرافیکیشده استفضای سبز و باغات از آماره موران استفاده 

به طور کلی اگر  ای یا پراکنده برخوردار است.پراکنش این عوارض با در نظر گرفتن مقادیر خصیصه مورد مطالعه از الگوی خوشه

ای بوده و اگر ها دارای خود همبستگی فضایی و دارای الگوی خوشه+( باشد داده1)شاخص موران نزدیك به عدد مثبت یكمقدار 

به صفر  این شاخص باشند و اگرها از هم گسسته و پراکنده می( باشد، آنگاه داده -1)نزدیك به عدد منفی یكاخص موران مقدار ش

ها نوعی خوشه . به عبارتی دیگر اگر مقدار شاخص موران از صفر بزرگتر باشد، دادهدهدمیرا نشاننزدیکتر باشد الگوی تصادفی 

باشند. با توجه ر مقدار شاخص کمتر از صفر باشد عوارض مورد مطالعه ما دارای الگوی پراکنده میدهند و اگمیبندی فضایی را نشان

شود و در سال باشد که الگوی تصادفی محسوب میمی 0.015639برابر  1377به خروجی عددی، مقدار شاخص موران در سال 

و باال بودن مقدار  Zه پایین بودن امتیاز استاندارد رسد و همچنین با استناد بمی – 0.028322مقدار شاخص موران به 1392

valuel P- برای ها وجود ندارد و الگوی توزیع آنها تصادفی است. همبستگی فضایی بین دادهتوان به این مسئله پی برد که خودمی

خروجی 1ها و جدولریالگوی پراکنش کارب 6 کاربری شهری و کاربری بایر نیز مقدار شاخص موران محاسبه شده است که شکل

 دهد.های مورد بررسی نشان میعددی شاخص موران را برای کاربری
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 هادیشهر 1392و 1377در سالهایهمبستگی فضایی کاربری فضای سبز و باغات، شهری و بایر نمایش گرافیکی نتایج تحلیل خود - 6شکل 

 شهرهادیشهر 1377ی شهری در سال همبستگی فضایی با توجه به کاربرخروجی عددی تحلیل خود -1جدول 

Global Moran’s I summary 

  کاربری فضای سبز و باغات کاربری شهری کاربری بایر

  1377سال  1392سال  1377سال  1392سال  1377سال  1392سال 

003734/0- 0199152/0 000241/0 026187/0- 028322/0- 015639/0 Moran’s Index 

002488/0- 0.002762- 002488/0- 002762/0- 002488/0- 002762/0- Expected Index 

000909/0 166840/0 000017/0 079624/0 001754/0 193164/0 Variance 

041323/0- 053651/0 665327/0 0830013/0- 616777/0- 041869/0 z-score 

967038/0 957213/0 505841/0 933842/0 537382/0 966603/0 p-value 

 . 1395، تحقیق های افتهی: منبع

 :شده بندی طبقه تصاویر از استفاده با هاکاربری تغییرات ارزیابی

های مورد بررسی، برای پی بردن به تغییرات هریك از های حاصل از طبقه بندی تصاویر سالنقشه در این بخش از مقاله،      

 ترینکه عمومی Cross –Tabulationsاستفاده از روش ها در محدوده مورد مطالعه با ها نسبت به سایر کاربریکاربری

تغییرات کاربری  زیر ر مورد مقایسه قرار گرفتند. جدولبا همدیگ است، مستقل تصاویر مقایسه برای تغییرات آشکارسازی روش

 دهد.مین نشا 1377را نسبت به سال  1392ل و پوشش اراضی سا
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 (Cross –Tabulationsبه روش) 1377-1392به هم از سال ها نسبت  میزان تغییرکاربری  -2جدول 

 8و  5ای لندست وارههمنبع: استخراج از تصاویر ما

 
 8و  5ای لندست  مأخذ: استخراج از تصاویر ماهواره -1377-1392اضی شهر هادیشهر ازسال تغییرات کاربری ار -7شکل 

شهر استخراج  نقشه تغییرات کاربری اراضی شهر هادی 1392و 1377های بندی بر روی تصاویر سالهپس از اعمال طبق      

های مورد مطالعه، شاهد تغییرات  (، مشخص است که در طی سال2و جدول  7شکل ) شد. با توجه به تصاویر طبقه بندی شده

ها بیشترین  یم. در بین این کاربریاهبایر( بوداساسی در سه نوع کاربری اراضی)کشاورزی و باغات، ساخته شده شهری و 

درصد و کمترین تغییر  45.36درصد و کاربری بایر با  62 تغییرات به ترتیب مربوط به کاربری فضای سبز،کشاورزی و باغات با

ین است در این جدول عدد مربوط به اراضی کشاورزی، حاکی از ا شود.شده شهری دیده میدرصد در کاربری ساخته 34/1با 

است و با توجه به این  درصد آن دچار تغییر شده62 درصد از اراضی کشاورزی پایدار و بدون تغییر بوده و تقریبا39 که حدود

 1392درصد آن تبدیل به اراضی بایر در سال 5/14 درصد از اراضی کشاورزی تبدیل به کاربری ساخته شده و 48میزان تغییر، 

 است. شده

 5/1 درصد از اراضی ساخته شده پایدار بوده و تقریبا98.65ًحاکی از آن است که حدود  ،به اراضی ساخته شدهعدد مربوط       

 5/1 شده تبدیل به کاربری کشاورزی و تقریباً درصد از این اراضی ساخته 135/0که بطوری .است درصد آن دچار تغییر شده

درصد از اراضی پایدار 55دهد که تقریبا می عدد مربوط به اراضی بایر نشاناست. همچنین درصد آن تبدیل به کاربری بایر شده

درصد از اراضی بایر  45/41است و از این میزان تغییر، کاربری شهری درصد آن تغییر یافته46است و حدود و بدون تغییر بوده

اند. نتایج تغییرات کاربری اراضی نشان اص دادهبه خود اختص 1392درصد از اراضی بایر را درسال 4و کاربری کشاورزی تقریبا 

)شهری(  شدهآن است که در منطقه مورد مطالعه کاربری کشاورزی و باغات بیشترین تغییر را به کاربری ساخته یدهنده

 نوع کاربری

 

 اراضی بایر اراضی ساخته شده اراضی کشاورزی

 درصد مساحت درصد مساحت درصد مساحت

 3.903 810 135/0 144 38.032 10125 اراضی کشاورزی

 41.457 8604 98.659 105273 47.46 12636 اراضی ساخته شده

 اراضی بایر
 

3661 14.50 1287 1.206 11340 54.64 

 45.36 9414 1.34 1431 61.96 16497 درصد تغییرات
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به  های زمانی در شهر هادیشهر، شود که در تمام دورهکیلومتر مربع است. با بررسی مشاهده می 12636داشته که در حدود 

واقع  اند. درهای کشاورزی، باغات و فضای سبز و کاربری بایر دچار کاهش شدهکاربری های شهری افزوده شده و کاربری

است. علت اصلی این میزان تغییر کاربری و از دست  افزایش قابل توجه کاربری شهری منجر به کاهش کاربری کشاورزی شده

باشد. در نتیجه بر اثر رشد و گسترش پراکنده شهری شهر پراکنده شهری میها، گسترش  های کشاورزی و باغرفتن زمین

ساز رفته و اراضی خوب و حاصلخیز کشاورزی و باغی شهر تخریب و  و هادیشهر، اراضی کشاورزی این شهر به زیر ساخت

شده را نشان رشد اراضی ساخته میزان 8شماره  شکلاند. های شهری تبدیل شدهاند و به کاربریاراضی بایر تغییر کاربری داده

 است. دهد که منجر به کاهش اراضی کشاورزی و باغات شدهمی

 
 8و  5ای لندست  مأخذ: استخراج از تصاویر ماهواره -شدهاغات به نفع اراضی ساختهمیزان تغییر اراضی کشاورزی و ب -8شکل 

 و ارائه پیشنهادها: گیرینتیجه

اند، به طوری که شدههای ایران مانند بسیاری از شهرهای جهان سوم دچار تحوالت چشمگیری در دهه های اخیر شهر       

گسیخته و بی قواره شهرهای با نقش ملی و روند رشد شهرنشینی در پی تحوالت اقتصادی، اجتماعی، موجب رشد لجام

برنامگی در بهره برداری از و ساز و بی ای گردیده که در اغلب شهرهای کشور ناشی از فقدان سیاست های مناسب ساختناحیه

در اثر رشد فزاینده شهرها، گسترش فیزیکی شهر به مناطق پیرامون و همچنین افزایش تراکم و باشد. زمین شهری می

 بود و همگام با پیشروی خود اثرات و فشارهای متفاوتی را بر نواحی پیرامونی وناپذیر خواهدانباشتگی در درون شهرها اجتناب

ای شهرها از : فشارهای ناشی از گسترش فضایی در بافت اراضی باغی و کشاورزی حاشیهگذارد که عبارتندبستر طبیعی خود می

گردد. بنابراین، شناخت الگوی رشد فضایی شهرهای اصلی مناطق و کشورها برای تدوین رفتن آنها میکه باعث تخریب و از بین

دهد که در محدوده مورد نشان می استخراج شده نتایج پایدار امری اساسی است. یهسعهای مناسب و دستیابی به توسیاست

 و های کشاورزی، زمینی مختلفی از جمله کاهش فضاهای سبزمحیطزیستمنفی مطالعه بر اثر گسترش و رشد شهری اثرات 

های مختلف گیاهی و رفتن گونهوجب از بیناست که این امر مباغات و افزایش کاربری های صنعتی، مسکونی و تجاری رخ داده

 :گرددمشخص می رح شدهمط ه هایالی پروسه تحقیق و نهایتاً فرضیبا بررسی اجم است.حیوانی در این منطقه گردیده

که توزیع و تراکم  طوریه ها در مرکز و حاشیه شهر هادیشهر وجود دارد بتفاوت معناداری از نظر توزیع و تراکم کاربری -

توان گفت است. به طوری که میها بیشتر بودههای داخلی شهر  نسبت به سایر کاربریکاربری شهری در قسمتفضایی 

به  1392متر بوده که در سال  1694961معادل  1377گرفته در سال مساحت کاربری شهری که لکه داغ برای آن شکل
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داغ یا همان افزایش تراکم فضایی کاربری شهری نسبت به سایر های است. این نشان از افزایش لکهیافته متر افزایش 4014865

که توزیع و تراکم این کاربری در قسمت های حاشیه  دهدمینتایج برای کاربری فضای سبز نشان  . همچنیناستها بودهکاربری

 122017، معادل1377گرفته در سال است و مساحت کاربری فضای سبز و باغات که لکه داغ برای آن شکلشهر بیشتر بوده

است. این نشان از کاهش لکه داغ یا همان کاهش تراکم فضایی کاربری متر کاهش یافته 2074به  1392متر بوده که در سال 

 های شهری بوده است.فضای سبز به نفع سایر کاربری

-1392مورد بررسی) سال 15دهد که الگوی توسعه فیزیکی شهر هادیشهردر طی نتایج بر اساس مدل موران نشان می -

 مقادیر خصیصه مورد مطالعه از الگوی تصادفی برخوردار است. (، با در نظر گرفتن1377

درصد و 61.96که بیشترین تغییر به ترتیب مربوط به اراضی کشاورزی و باغات با  دهدمینتایج تغییرات کاربری اراضی نشان  -

 است.درصد بوده1.34کاربری شهری با مربوط به  کمترین تغییردرصد و45.36 اراضی بایر با

شده درصد از اراضی کشاورزی تبدیل به کاربری ساخته48درصد(،  62با توجه به این میزان تغییرکاربری فضای سبز و باغات) -

 است.شده 1392درصد آن تبدیل به اراضی بایر در سال 5/14و 

شده تبدیل به کاربری کشاورزی و د از این اراضی ساختهدرص135/0درصد میزان تغییر کاربری شهری ، 5/1وع ماز مج  -

 است.درصد آن تبدیل به کاربری بایر شده5/1تقریبا 

درصد از 4درصد از اراضی بایر و کاربری کشاورزی تقریبا 45/41درصد میزان تغییر کاربری بایر، کاربری شهری 46از مجموع   -

 اند.دادهبه خود اختصاص  1392اراضی بایر را درسال 

های شده و کاربری های شهری افزودههای زمانی در شهر هادیشهر، به کاربریبا بررسی مشاهده می شود که در تمام دوره 

اند. در واقع افزایش قابل توجه کاربری شهری منجر به کاهش کشاورزی، باغات و فضای سبز و کاربری بایر دچار کاهش شده

های کشاورزی و باغ ها، گسترش اصلی این میزان تغییر کاربری و از دست رفتن زمین است. علتکاربری کشاورزی شده

های کشاورزی، به منظورکاهش شهر هادیشهر و تأثیر آن بر زمین یهبا مشخص شدن نوع الگوی توسع باشد.پراکنده شهری می

 شود:رح میپراکنش افقی این شهر و در نتیجه کاهش مشکالت ناشی از آن، پیشنهادهای زیر ط

های مناسبی از نظر تولید محصوالت که دارای قابلیت شهرجهت جلوگیری از روند تخریب اراضی کشاورزی و باغات محدوده  -

زی و به سمت شرق و غرب شهر که اراضی کشاور هادی شهرهای توسعه شهری شود تا پروژهکشاورزی هستند پیشنهاد می

 . باغات کم می باشد، جریان داشته باشد

بیشتر از آنها به منظور به جریان انداختن زندگی و سکونت در  یههای بهسازی و نوسازی بافت قدیم و استفاداجرای طرح -

و رشد افقی و بی مورد شهر که مورد نظر زمین  نقاط به منظور کاهش تخریب اراضی کشاورزی و باغات شهری اطراف شهراین 

 .خواران می باشد

به عنوان راه حل اساسی برای حل مشکل مسکن  در نواحی مختلف شهر و توسعه عمودی شهرمسکونی های ایجاد مجتمع -

با هدف و رشد افقی و پراکنده شهری و محدود کردن گسترش فیزیکی شهر و جلوگیری از ساخت و ساز در اراضی کشاورزی 

 های با ارزش کشاورزی.  حفظ زمین

با پایبندی به در محدوده اراضی جنگلی و کشاورزی « ممنوعیت ساخت و ساز»نی ایجاد و اعمال مقررات سفت و سخت قانو -

 آن از طرف مدیران شهری، مانع تخریب این اراضی شوند و بر محدوده های شهری نظارت بیشتری داشته باشند.

و  ای آماده سازی زمینو اجرای طرح ه سازیهایی همچون انبوهکنترل بیشتر دولت بر نحوه توسعه فیزیکی با اعمال سیاست -

 ی تسهیالت و امکانات الزم برای سرمایه گذاران.حمایت دولت از این سیاست ها با ارائه
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