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   يفناور با استفاده از يمناطق شهره ي رويب و توسعهگسترش  يطيمحست يز يهاامدي پيبررس

  )بوكان شهرستان :ي مطالعه مورد( دور سنجش از

  6 راديار كاظميهوش، 5آزاد محمدپور، 4هيديرضا حممحمد، 3يمن شهابيه، 2يعمت قاجرن، 1*ايم پور كوچك علي كريعل

  

  

  :دهيچك

ي  از جمله آلودگيطي محيامدهاي پ بلند مدت در مورد رشد شهرها باعثيزي و عدم برنامه ررشد ناموزون شهرها

 يش تفاوتهاير افزاي آنها نظي و اقتصادين اثرات اجتماعي، همچني كشاورزيب جنگلها و اراضيآب، تخرهوا و 

ن ي چني منفيامد هايپ .تحت الشعاع قرار گرفته است ،يرساختي زينه هاي و هزي اجتماعيني گزييجداي، اقتصاد

  مواجه است،ي و انسانيعي طبيستمهاي اكوسيت باالي و حساسيميد اقليت شدي در كشور ما با محدوديده ايپد

 و ي بررسيبرا .ف توام باشدي ضعيزيا با برنامه ري يزيژه آنكه روند مذكور بدون برنامه ريار باال است بويبس

رات ييق حاضر  تغي، در تحقي كشاورزيناطق در شهر در عرصه ها و كم تراكم مي آثار گسترش انفجاريابيارز

 مورد 2002 يال1991 ي سالهاي در ط+ETM و TM ير ماهواره اي با استفاده از تصاوبوكانن شهرستان ي زميكاربر

انگر ي مذكور بي سالهاي در طير ماهواره اي حاصل از تصاويسه داده هايمقا. ل قرار گرفته استي و تحليبررس

در شهرستان  يعي طبياراض ي و سطوح ساخته شده و گسترش آنها بر روي شهرير مساحت اراضيش چشمگياافز

 و محو شدن يطيست محي زيك موجب بروز بحرانهاينده نزدي آي در سالهاين روندي تداوم چن. باشدي مبوكان

  . شدد ن شهرستان خواهي در ايعي طبيباي زيچشم اندازها 

  

  بوكان، يطيست محي زي، بحرانهايعيمنابع طب، ي اراضيرات كاربريي تغ،يوزون شهرنامگسترش : يديكلمات كل

  

  

  

                                                
   واحد مهابادي دانشگاه آزاد اسالمسازه عمرانرشته مهندسي  ارشد يكارشناسدانشجوي  -1

  زيدانشگاه تبر ي شهريزيا و برنامه ريجغرافرشته  ارشد يكارشناسدانشجوي  -2

  مهابادواحد دانشگاه آزاد اسالمي  عضو باشگاه پژوهشگران جوان  ونشگاه تبريزدا يعي طبيايجغرافرشته  ارشد يكارشناسدانشجوي  -3

  قات يتحقو واحد علوم اسالمي  دانشگاه آزاد ي شهريزيا و برنامه ريجغرافرشته  ارشد يكارشناسدانشجوي  -4

  قات ي تحق وواحد علوماسالمي  دانشگاه آزاد ي شهريزيا و برنامه ريجغرافرشته  ارشد يكارشناسدانشجوي  -5

  يد بهشتي دانشگاه شهي شهريزيا و برنامه ريجغرافرشه  ارشد يكارشناسدانشجوي  -6
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 : مقدمه

 از ييالگو يري شكل گ باعث مختلفيط استقرار انسانها در مكانهايل شراي و تسهيكيتحوالت تكنولوژ

ار نا كارآمد ي بسيطينظر محشده است كه از  منجر ي ارتباطيدورهايكر و در امتداد نيي با تراكم پايسكونتگاهها

ش ي و افزايد فاصله طبقاتي، تشدي كشاورزين رفتن باغات و اراضياز ب ت هوا، آب،يفيه و موجب كاهش كبود

 ي الگوها. (e.g. Antrop,2000; Swenson & Franklin,2000; Pauleit,2005)شوندي مير ساختي زينه هايهز

ت يري شود از نظر مركز مطالعات مدي نام برده مي شهريراكندگخته شهر كه از آن به عنون پيگسترش لجام گس

ف ي ضعيزيبرنامه ربا ا ي نشده يزير برنامه رييغ ت-1:ر بر خوردار است ي زيهايژگي از و،دايالت فلوري ايمنطقه ا

ر عملكرد با  كه از نظيها در نواحير كاربريسابا ا ي ي شهريهاي استقرار كاربر-2ها  ير كاربري به سايي روستاياضرا

الت ي از تسهي كه حد اكثر بهره برداريير استفادههايا  ساي ي از توسعه شهريجاد نواحي ا-3آنها متفاوت اند  

 و يرونيگسترش ب عالوه بر موارد فوق ؛تراكم كم، . )279همان ، ص (  سازدي را با شكست مواجه ميعموم

 ي پراكنش شهريهايژگي از ويل بر حمل و نقل عموميتقدم اتومب ها،ي كاربرييجدا د،ي جدينامحدود توسعه ها

 ي منفيامدهاي تواند پي ميده در مناطق شهرين پديبروز و گسترش ا .(Richardson ,1997, 38) شوديمحسوب م

ن و كاهش يكنواخت و متحد الشكل، توسعه گسسته، استفاده ناكارآمد از زميتوسعه  ن،يصانه از زمير استفاده حرينظ

ل ي و تحليي شناساي اگر به درستيا دهين پديچن .(Peiser,2001, 279)ست را بدنبال داشته باشديزط يت محيفيك

 ،ن راستايدر ا . به بار آورديطيست محي و زي، اجتماعياقتصاد از نظر يريواند خسارت جبران ناپذت ينشود م

 و يرات كاربريي تغيريندازه گق اي از طريشهر يگسترشهاند و ريابي ارزي برايعيبطور وس يا ر ماهوارهيتصاو

ن يچن (U.S.Geological Survey,1999)ردي گي مورد استفاده قرار مين در شهرها و مناطق شهريپوشش زم

رد ي گيرا دربر مرات يين و نحوه تغي زمي كاربرييايع جغرافيالعات در رابطه با توز از اطيمي، حجم عظيريتصاو

(Elvidge et al.,2004) .2005-1991 ي دوره زماني در طبوكانن در شهرستان ي زميرات كاربرييبه تغن مقاله يدر ا 

ل قرار گرفته و ي و تحليمورد بررس) ي آمارينقشه ها و داده ها (يني زميو داده ها يا ر ماهوارهيبا استفاده از تصاو

ب ين روند تخرشدكند ن شهرستان و ي ايي و روستاي شهري مقابله با گسترش پراكنده سكونتگاههاي براييراهكارها

  .است ارائه شده ستيط زيمح

 
  :منطقه مورد مطالعه يعرفم

 يقه عرض شمالي دق32 درجه و 36 و يقه طول شرقي دق13 درجه و 46شهرستان بوكان با واقع شدن در مختصات 

 يايطح در ارتفاع آن از س.لومتر مربع را در برگرفته استي ك306/2541 برابر ي وسعتيمات كشورين تقسيطبق آخر

 ينهاي به زمي، شهرستان بوكان از سمت شمال و شمال غربيعيت طبي به لحاظ موقع. باشدي متر م1340آزاد 

از سمت جنوب به .  باشدي آباد مي و دشت حاجياندوآب غربي شود كه در واقع ادامه دشت مي مي منتهيهموار

 دهد يل مين دژ را تشكين شهرستان با شاهي انه رود، كه مرزي سبز و از سمت شرق به بسته رودخانه زريكوه ها

ن تعداد يكه از ا است نفر 204308 برابر 1385 يبوكان بر اساس سرشمارستان ت شهريكل جمع . شوديمحدود م

 دهستان 7 ي دارا.شهرستان بوده اند) ٪26 (يي نفر در نقاط روستا52619و ) ٪74( نفر ساكن در شهر بوكان 151689

، يزيت و برنامه ريري؛ سازمان مد1385ران، يمركز آمار ا( مسنه استي و سي بخش مركزيو دو بخش به نامها

  . دهديران و استان و شهرستان نشان ميت شهر بوكان را در اي موقع1 شكل. )1386
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 رر بوكان در شهرستان، استان و كشو شهييايت جغرافيموقع: 1شكل 

  

نفر و 6411شهرستان   يين نقطه روستايبزرگتر. باشديدرصد م 2/60 در شهرستان ينيب نسبت شهر نشين ترتيبد

كه يبوده در حال درصد 24/1 سال گذشته معادل 20ت شهرستان در يرشد جمع. ت داردي نفر جمع34ن آن يكوچكتر

ن ي درصد بوده است بد43/0 ييت روستاي و نرخ رشد جمع2/2 برابر يت شهري دوره مذكور نرخ رشد جمعيدر ط

 صورت گرفته بوكانت شهر يع جمعيرشد سراثر ت شهرستان عمدتا بر يش جمعيافزا دو دهه گذشته يب در طيترت

ت نموده و به ي تبع P=1487x -2E +06 يمعادله خط ي و بر مبناي خطيمذكور از روندت شهر يجمعكه رشد است 

  .  )1نمودار  ( به رشد خود ادامه خواهد دادي آتيدرسالهااد با روند مذكور ياحتمال ز

  

y = 1487x - 2E+06
R2 = 0.9907
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  بوكانت شهر يش جمعي روند افزا:1نمودار 

  

، مساحت شهرستان% 23 با دشتدر محدوده )  روستا18 وبوكانشهر ( تي درصد جمع90ت استقرار ياز نظر موقع

ه ي حاشي و آبرفتيجلگه ا ي در اراضتيمعج درصد 6/6و  مساحت %34  بايه كوهستانيت درناحي درصد جمع4/3

   ).2نمودار  (افته اندي يسكنشهرستان مساحت % 43 با ي كشاورزينقاط همجوار با اراض و نه روديرودخانه زر
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ت در آنهاي و پراكنش جمعبوكان شهرستان يياي جغرافي عرصه ها:2نمودار    

  

انگر ي ببوكان درصد مساحت شهرستان 25 مرتبط با آن در كمتر از يت هايت و فعالي درصد جمع90ش از ياستقرار ب

 يتامل و تعمق باشد، نكته قابل ي ميط عادي شهرستان مذكور در شراي كشاورزيت بر اراضيد رشد جمعيشار شدف

ن يحال اگر چن. )1371، ييراهنما (انه اندام با آن مواجه اندي مي كشور خاصه در شهرهاي از شهرستانهاياريكه بس

 در منطقه بدنبال يطيست محي چه تنش ز كهقابل تصور است ،دي نمايهمراه يشهر با مقوله پراكنش يده ايپد

   ؟داشته باشد

  

  :مواد و روشها

 سنجده  و1991سال  TMر ماهواه لندست، سنجده ي از تصاوي اراضياربررات كيي تغي بررسيق براين تحقيدر ا

ETM+  طي مختلف در محي هاي استفاده شده است و سپس مساحت كاربر2002 سالArc/GIS برآورد و محاسبه  

 باال بردن دقت در هر ي استفاده شده است و برازدي سوپر واي طبقه بند از روشي كاربري طبقه بنديبرا. استشده 

 حاصله ي طبقه بنديي هواي و عكس هايني زمي با استفاده از داده هاكارر طبقه انتخاب و بعد از اتمام ي ز5-1طبقه 

 ي ارض-1  :م شده استي تقسري به شرح زيربر نوع كا4ن اساس محدوده شهرستان به يبرا. است شدهح يصحت

   ي كوهستانيمراتع و نواح-4 ي كشاورزياراض-3 باغات -2ساخته شده 

  

  :جيبحث و نتا

 15 ي در طن است كهي از اي حاك1 در شهرستان بوكان با استفاده از جدول ي اراضيرات كاربرييل تغي و تحليبررس

جاد شده است كه از عمده ي  شهرستان بوكان اي اراضين و كاربريزم در پوشش يرات گسترده اييسال گذشته تغ

  شدهگسيخته سطوح ساخته نه رود و توسعه لجام ي رودخانه زريباي زي توان به حذف چشم اندازهاين آنها ميتر
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  1991-2002 ي سالهايط بوكان در شهرستان ياراض يربرارات كييتغ :1جدول 

 81مساحت در 70مساحت در يكاربر فيرد
مقدار 

 راتييتغ
 راتييدرصد تغ

53/1132 ساخته شده 1  81/2431  28/1299  63/92  

23/3276 باغات 2  12/2876  11/400-  43/4-  

3 

 ياراض

45/14812 يكشاورز  21/12343  24/2469-  17/2-  

21/36738 مراتع 4  11/34765  1/1973-  28/3-  

  

 يهر چند بر اساس داده ها .ميل آنان پرداخته اي به تحلري زكه دراشاره كرد  و باغات ي كشاورزيب اراضيو تخر

 1300ب به يقراما  )2شكل (   كاسته شده استي كشاورزيهكتار از اراض2470 فقط ير ماهواره ايمستخرج از تصاو

 .افزوده شده است افته اند،ي گسترش ي كشاورزي ساخته شده كه عمدتا در محدوده اراضيهكتار بر وسعت اراض

 كم ي مرتعيل اراضيتبد و يه مراكز سكونتيدر حاش يكشاورزپربازده  ياراضع يب وسيانگر تخري بين آمار بخوبيا

 ي اراضيبر رو يصنعت– يشهر ي از گسترش هايبخش عمده ا گر،يبعبارت د . باشديممذكور  ياراضبازده به 

  .) 3شكل  (ند و باغات حادث شده ايكشاورز

  

 
  TM 1991 مستخرج از تصاوير ماهواره اي سنجنده 1368كاربري اراضي شهرستان بوكان در سال : 2شكل 

  

 و گسترش مناطق بوكانز ي جلگه حاصلخيت است بهم خوردن چشم انداز كشاورزياهم ن راستا، حائزيآنچه در ا 

    از .  آن صدمه زده استيكيط اكولوژي است كه بشدت بر شراي كشاورزيان باغات و اراضيساخته شده در م

كه  . باشندي مي ارتباطيها و راه هايدامدار كارخانجات، ،ي ساخته شده مشتمل بر مناطق مسكونياراضگر يدطرف 

. ار بر ووسعت آنها افزوده شده است هكت1300ب ي بوده و قربرخوردارمطالعه در دوره مورد % 90 ياز رشد باال

  . رخ داده استي ارتباطيجاده هاامتداد و در  بوكانرامون شهر يدر پ ساخته شده يگسترش اراضن يشتريب
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  2002 سال +ETM مستخرج از تصاوير ماهواره اي سنجنده 1384كاربري اراضي شهرستان بوكان در سال : 3شكل 

 

   ي كشاورزي اراضي و نابودي شهري نامناسب گسترش فضاهايالگو

 توسـعه كـم تـراكم،      ،ي پـراكنش شـهر    ي اصـل  يژگـ ي چهـار و   ،نبوكا در شهرستان    ي گسترش شهر  يالگون  ييتب يبرا

ا يـ طـرح   بدون ي و گسترشهايراموني پير مرتبط با نواحي غي، توسعه هاي ارتباط ي در امتداد راهها   ي نوار يگسترشها

.(Peiser, 2001) گرفته است قرار ي بررسمورد  

 ي توسعه كالبديكم شهر است، بررس گسترش كم تراي بارز پراكنش شهريهايژگي از ويكي :توسعه كم تراكم  –

 سال 20هكتار در / نفر64هكتار به / نفر128 كاهش تراكم شهر از يايت آن گويش جمعي در رابطه با افزابوكانشهر 

ت شهر از تراكم آن كاسته شده و بر سرعت گسترش اش افزوده شده يش جمعيبا افزاگر، يعبارت ده ب .گذشته است

 يب همبستگي با ضرy = 0/027x -897 ي شهر از معادله خطيكيزيروند گسترش فعه  دوره مورد مطاليدر ط. است

  .)3نمودار  (وده استمنت ي تبع(R2=0/99) درصد99

  

y = 0.027x - 897
R2 = 0.9924
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 بوكانت و مساحت در شهر ي روند رشد جمعي همبستگ:3نمودار 
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ن در مركز موجبات گسترش  و استقرار آبوكان شهر يارتباطت يموقع :ي ارتباطي در امتداد راههاي نواريگسترشها-

 يي اجراي و فقدان برنامه هاي قانونياب نظارت هاين امر در غيشهر را در جهات مختلف فراهم نموده است، و ا

  . شده استي كشاورزي و در دل اراضي ارتباطي در امتداد جاده هاي خدمات-ي تجاريتهايسبب گسترش فعال

 به ساختار ي و عدم وجود نگرش راهبرديه اي طرح توسعه ناح فقدان:في ضعيا با طراحي بدون طرح يگسترشها-

 را ي كشاورزي سكونتگاهها در محدوده باغات و اراضينه گسترش بدون برنامه و خودروي شهرستان زمييفضا

ار حاد يبس گسسته توسعه ن وييتراكم پا  بعلت وسعت مساكن،يي روستايت در نواحين وضعيفراهم ساخته و ا

سطوح  رشداز نسبت  است كه عبارت است استفاده شده از شاخص پراكنش  ابعاد پراكنش،ي كميبايارز يبرا. است

  .(Yuan&Others,2005,P326)مطالعه مورد دوره در تيجمع رشد به شده ساخته
  Sprawl Index (SI) = (Increase in built- up area (%)/Growth in population (%))                     

 بعبارت . باشدي سطوح مذكور مي درصد92ش يانگر افزاي ب1370-81 ين سالهاي سطوح ساخته شده در بسهيمقا

ن مدت، يكه در همي درصد بوده است در حال9/3 دوره مورد مطالعه ين رشد سطوح ساخته شده در طينگايگر ميد

ت يمراكز سكونت و فعال يكه نشانه گسترش انفجار  باشدي درصد م5/1ت شهرستان معادل ين رشد جمعيانگيم

ر يدر تصاو يير بنايزسات ي تاسي هاميحر  مناطق محصور و ييهرچند به علت عدم امكان شناسا ، باشدي ميانسان

ر ي غيهاي به كاربري كشاورزي از اراضيعيبوده و بخش وسار فراتر يترش سطوح مذكور بس، دامنه گسيماهواره ا

   . هستندير كاربرييا  در انتظار تغيل شده و ي تبديكشاورز

  

  : يريجه گينت

 يياي جغرافي كه فضا هستندياديار زيبس ي فشارهاتحتما  يطيست محيو ز يعي طبيراث هاي و مي كشاورزياراض

ار آنها ينه شهر در اختي توسعه و گسترش كم هزي را براي مناسبي كالبد-يي فضايمناطق مختلف كشور راهبردها

ب و خاك مناسب ي با شير كشاورزي غياراض ،ي سكونتياكثر شهرها و نواح ندك ازچرا كه با فاصله ا  دهد،يقرار م

ت مورد ي سكونت و فعاليجاد مكانهاي اي شده برايزي توانند بصورت برنامه ري وجود دارند كه ميسات شهريتاس

 به يانسانات ي حيست در كشور و اتكاي و قابل زيد عرصه كشاورزيت شديكسو محدودياز . رندياستفاده قرار گ

 در يكنش فعال جوامع انسانعلت  مذكور به ير نواحيب پذيط حساس و آسيشرا گر،ي دين عرصه ها و از سويا

 يرا به ضرورت ي و مليمنطقه ا ،ين در سطوح مختلف محلي استفاده از زمياستهاي در نگرشها و سيآنها، بازنگر

كه بعد از يبطور .دي نمايد ميدار در كشور را تهديات پاي حتدوامآن ل كرده است كه ادامه غفلت از ير تبديانكار ناپذ

و  مورد استفاده يمساحت كل محدوده ها% 11 ي و نابودي صنعت– ي كشور به استفاده شهري آبياراض% 3ل يتبد

نه ي است كه هزيسنگالخ  و،يابانيب ،يري كوي كشور حاكم خواهد شد اراضيياي جغرافي، آنچه بر فضايكشاورز

 در يعيطب يهاراثيم ت، حفاظت ازيدر نها. ش باال خواهد برديش از پي ساخته شده را هم بيمحدوده هاسكونت در 

 يستمهايحفظ و نگه داشت اكوس ن،ينه از زمياستفاده مناسب و به ،ييت غذاي با اهداف حفظ امنيستيبا ن ما،يسرزم

ت با استفاده يدر نها. استر يو اجتناب ناپذ ي ضرروريدار وهمه جانبه كشور امريتوسعه پا د،يبا و در معرض تهديز

ن اساس ي برد و بر اي و بلند مدت پرات صورت گرفته در كوتاه مدتييش تغي توان به پاي مير ماهواره اياز تصاو

  ).1388 و همكاران، يشهاب(ن پارامترها پرداخت يشتري بر اساس بي اصوليزيك برنامه ريبه 
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Bioenvironmental circumstances Evaluation of extension and irregular development 
urban regions by using Remote sensing technique (Case study: County of Boukan) 

 
 

Abstract: 
The urban irregulars growth and Nought long period planning in about of urban development cause 
environmental circumstances  including degradation of air and water quality loss of farm land and 
forests, and socioeconomic effects of economic disparities, social fragmentation and infrastructure 
costs. The negative effects of Urban sprawl development in my country are very high because of 
climatic restricted and vulnerable ecosystems, especially this trend has attendant with lack or poor 
planning. In this paper, we used Multi temporal Land sat Thematic Maper (TM) and ETM+ data for 
analyzing urban sprawl development and land use changes in Boukan County for 1991 and 2002. The 
compared of images showed that between 1991 and 2002 the urban land and build areas increased and 
very low density development. So, if this process is continue to future years; we will faced with an 
environmental crisis in this area and will be destroyed its beautiful natural landscape.  
Keywords: Urban Sprawl, Land Use Changes, Natural resources, Bioenvironmental disasters, Boukan  
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