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چکيده
امروزه گسترش افقی بیرويه شهرها يكی از معضالت كشور ماست كه در اثر اهميت فزاينده شهرها و تمركز جمعيت
در آنها به وجود آمده است .مشكالت شهرهای كشور ما ،در هم تنيدگی كالبدی ،اقتصادی ،اجتماعی و زيستمحيطی ناشی
از گسترش افقی بیبرنامه میباشد .با وجود تمامی مشكالت ،اين واقعيت را نيز بايد قبول كرد كه رشد و گسترش افقی
شهرها امری اجتنابناپذير است .اين تحقيق ،از نوع توصيفی -تحليلی میباشد و گسترش كالبدی -فضايی شهر قزوين و
تغييرات كاربری اراضی آن را مورد تجزيه و تحليل قرار داده است .ارزيابی روند گسترش فيزيكی شهر و آگاهی از الگوهای
تغييرات كاربری اراضی و بهكارگيری نتايج آن ،در برنامهريزیهای آينده شهر ضروری میباشد .با توجه به اينكه در حال
حاضر ،تكنيک سنجش از دور ،بهترين وسيله برای پايش تغييرات محيطی و استخراج كاربریهای اراضی میباشد كه
بيشترين سرعت و دقت را دارد ،در پژوهش حاضر از تصاوير ماهوارهای لندست سالهای  2992و  3122منطقه مورد
مطالعه ،استفاده شده و با استفاده از تكنيکهای پردازش تصاوير ماهوارهای و سيستم اطالعات جغرافيايی ،مورد ارزيابی و
تحليل قرار گرفتهاند .نتايج حاصل از بررسی تصاوير ماهوارهای ،حاكی از آن است كه مساحت ساخته شده شهر قزوين از
 2261/39هكتار در سال  2992به  2639/22هكتار در سال  3122رسيده كه بر اساس مدل هلدرن ،نقش عامل جمعيت
 19/22درصد و رشد نامتوازن شهری  62/26درصد بوده است كه از عوامل مهم تغييرات كاربری اراضی در منطقه مورد
مطالعه میباشند.
واژههاي كليدي :گسترش افقی ،كاربری اراضی ،تصاوير ماهوارهای ،شهر قزوين ،مدل هلدرن
طبقهبندي .N95, R11, R14, R15 :JEL
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شهرهای جهان ،يكيی پيا از ديگيری رشيد پييدا

قزوين نيز همانند سياير شيهرهای اييران ،رشيد شيتابان

می كنند اما هنوز به بسياری از مسائلی كه بيرای توسيعه

شهرنشينی را در نتيجه مهاجرتهيای شيديد روسيتا بيه

شهرها ضروری است ،توجه نمیشيود .پييشبينيی شيده

شهر تجربه كرده است؛ اين امر علتی بير گسيترش افقيی

است طی  31سال آينده ،يک ميلييارد نفير بيه سياكنان

شتابان اين شهر در دهههای اخير میباشيد .بنيابراين در

شهری كشورهای جهان سوم اضافه خواهد شيد و تعيداد

آينييده بييا پيامييدهای منفييی و نييامطلوبی ماننييد تغيييير

شهرهای بزرگ در كشيورهای در حيال توسيعه ،افيزايش

زمينهای كشاورزی به كاربری ساختهشده و از بين رفتن

خواهند يافت و بيشيتر نيواحی ،نيرا بيا ی مهياجرت از

اراضی كشاورزی مرغوب اين منطقه ،روبرو خواهيم شيد.

روستا به نواحی شهری را تجربه خواهنيد كيرد .ايين امير

از اين رو ،مطالعه و ارزيابی روند گسترش فيزيكی شيهر و

نياز به راه حلی برای پاسيخ بيه رشيد شيهری و ميديريت

آگاهی از الگوهای تغييرات كاربری اراضی و بيهكيارگيری

هوشمند سكونتگاههای شهری دارد (هادوی.)2299 ،

نتييايج آن ،در برنامييهريييزیهييای آينييده شييهر ،ضييروری

زمين ،اصلی ترين عنصر در توسعه شهری محسوب

میباشد .در سال هيای اخيير ،روشهيای مختلفيی بيرای

میشود؛ از اين رو تنظيم و كنترل نحيوه اسيتفاده از آن و

ارزيابی گسترش افقی شهرها و تغييرات كياربری اراضيی،

همچنين محاسبه نياز واقعی شهر بيه زميين ،بيه منظيور

به كار گرفته شده است كه بيهروزتيرين آنهيا اسيتفاده از

تأمين كياربریهيای مختلي در زميان حيال و تعمييم و

سنجش از دور و سيستم اطالعات جغرافييايی ميیباشيد.

تطبيق ارقام و كميتهای به دسيت آميده بيه آينيده ،در

در حال حاضر تكنيک سينجش از دور ،بهتيرين وسييله

حل مشكل زمين و مسكن و رشد مناسب شيهرها ،ميرثر

برای پايش تغييرات محيطيی و اسيتخراج كياربریهيای

واقع می شود .تحو ت اجتماعی جوامع انسانی عصير ميا،

اراضيی بيوده كيه بيشيترين سيرعت و دقيت را دارد .بيا

موجب تغيير نقش و كاركرد سيستم شهری میشود كيه

استفاده از دادههای نندزمانه سنجش از دور ،با كمترين

بازتاب فضايی آن در شهرها نمايان تر اسيت (صياد زاده،

زمان و هزينه میتوان نسبت به استخراج كاربری اراضی

 .)2299توجه به توسعه فيزيكی شهری پايدار ،به عنيوان

اقدام نموده و سپا با مقايسيه آن در دورههيای زميانی

يک ضرورت اساسی در برنامه های توسعه شهری ،حياكی

مختل  ،نسبت تغييرات را ارزيابی كرد و تغييرات آتيی را

از اهميت اين موضيوع در تقوييت جبهيههيای فرهنگيی،

پيييشبينييی نمييود و اقييدامات مقتضييی را انجييام داد

اجتماعی و كالبدی شهر اسيت .در حيال حاضير ،يكيی از

(فيضیزاده و حاجی ميررحيمی.)2292 ،

مسييائل تمييام شييهرها ،رشييد شهرنشييينی و بييه تبييع آن
گسترش شاخک های خزنده شهری بر اراضی پيراشيهری

 -2پيشينه تحقيق

میباشد كيه پياميدهايی نيون :حاشييهنشيينی ،نيابودی

تحقيقات متعددی در زمينه ارزيابی گسترش افقی

اراضی كشاورزی ،افزايش جمعييت شيهرها ،عيدم امكيان

شهرها و تغييرات كاربری اراضيی ،انجيام شيده اسيت .بيا

پاسييخگويی برخييی از خييدمات و كيياربریهييا در شييهر،

توجه به روش تحقيق حاضر كه استفاده از تكنييکهيای

گسستگی بافت های فيزيكی ،مشيكالت زيسيتمحيطيی،

سنجش از دور و سيستم اطالعات جغرافيايی میباشد بيه

خصوص ياآ آلييودگی و نابسييامانی شييهری را داشييته اسييت

مواردی در اين زمينه اشاره میشود كه در جيدول  2بيه

(حسينزاده دلير و هوشيار .)2291 ،بيا وجيود آگياهی از

اختصار بيان شده است.

اثرات نيامطلوب ناشيی از گسيترش شيهری بير محيي
طبيعی ،اين واقعيت را نيز بايد قبول كرد كه رشد افقيی
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 -1مقدمه

شهری ،امری اجتنابناپذير است (هادوی .)2299 ،شيهر

ارزيابی و پيشبينی گسترش افقی شهر قزوين  /...اصغر تيموری ،ولیاهلل ربيعیفر ،فرامرز هادوی ،محمدرضا هادوی ييييييييييييييي 11
جدول  -1نمونهاي از تحقيقات خارجی و داخلی انجام شده در رابطه با ارزیابی گسترش افقی شهرها و تغييرات كاربري
اراضی
نويسنده

عنوان

(نويسندگان)

هدف

مواد و روشها

ارزيابی گسترش شهری با
همكاران

لندست

اراضی شهری

()3122

و ( GISمطالعه موردی:

در نتيجه گسترش شهر

 2999 -3111 -3111و GIS

حيدرآباد هند)

تحقيقات خارجی

ننگ سون 3و

كمّیسازی ميزان رشد و

برآورد ميزان كمّی رشد شهری

همكاران

پويايی شهر درشهرگوانژو 2با

و كمک به برنامهريزان در

()3122

استفاده از RS

استفاده از زمينهای شهری

بررسی گستردگی شهری و

ارزيابی پراكنش شهر ،نظارت

تغييرات كاربری اراضی با

بر استفاده از زمين شهری،

تصاوير ماهوارهای سالهای

استفاده از  RSو GIS

ارزيابی تغييرات كاربری

2992 -3111 -3111

(نمونه موردی :شهر

اراضی ،پيشبينی گسترش

و GIS

بوبنسوار)1

شهر در آينده

موناليزا ميشرا

6

()3123

تصاوير ماهوارهای و
تكنيکهای  RSو GIS

ارزيابی و پيشبينی تغييرات
و پراكنش افقی شهرها با

استخراج ميزان تغييرات

احدنژاد روشتی

استفاده از تصاوير ماهوارهای

كاربری اراضی در نتيجه

تصاوير ماهوارهای لندست سالهای

و همكاران

نندزمانه و سيستم اطالعات

گسترش افقی شهر و

2996 -3121

()2291

جغرافيايی (نمونه موردی:

پيشبينی تغييرات تا سال

و GIS

شهر تبريز در مقطع زمانی

2611

تحقيقات داخلی

)2222-2299
واحديان بيكی

اثر توسعه فيزيكی شهر

شناخت و تحليل كاربریهايی

و همكاران

تهران بر تغيير كاربری

كه نقش مهمی در حفظ و

()2291

اراضی منطقه 1

سالمت منطقه و شهر دارند

تصاوير ماهوارهای لندست سالهای
-2229 -2229 -2219 -2213
2299
و GIS

كش و بازيابی تغييرات
ربيعی و

كاربری و پوشش اراضی

ارزيابی تغييرات كاربری و

تصاوير ماهوارهای لندست سالهای

همكاران

شهر اصفهان به كمک

پوشش اراضی با تأكيد بر

2991-2999

()2296

سنجش از دور و سيستم

گسترش افقی شهر اصفهان

و GIS

اطالعات جغرافيايی

منبع( :مطالعات نگارندگان)

1- Wakode
2- Cheng Sun
3- Gwangju
4- Monalisha Mishra
5- Bhubaneswar
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اصطالح پراكنش يا گسترش افقی بیرويه شيهر كيه

 .)2292برنامه رييزی اشيتباه بيه وييژه در زمينيه توسيعه

از آن به اسپرال 2شهری ياد ميیشيود ،اميروزه بيه يكيی از

شهری به دليل دارا بيودن شيدت و گسيتردگی زميانی و

بحثبرانگيزترين مباحث شهری جهان تبديل شيده اسيت.

مكييانی زييياد مييیتوانييد بيير كيياهش كيفيييت يييا تخريييب

با توجه به اينكه اكثر شهرهای اييران در ننيد دهيه اخيير

ساختارهای اكولوژيک طبيعی (مانند رودخانهها ،تا بها،

اين پديده نامطلوب شهری را تجربيه كيردهانيد ،تحقيقيات

جنگلها و مراتيع) و شيبه طبيعيی (اراضيی كشياورزی و

زييادی در زمينييه اييين موضييوع انجيام شييده اسييت و اييين

باغ ها) در درون و مجياورت شيهرها و در نتيجيه كياهش

اصطالح به معانی مختلفی از جمله گسيترش افقيی شيهر،

تنوع زيسيتی و پاييداری فراينيدهای اكولوژييک منطقيه،

پراكندگی شهری ،پراكنش شهری ،رشد بيیروييه و غييره،

تأثيرات منفی داشيته باشيد؛ از ايين رو توجيه بيه اصيول

ترجمه شده اسيت (زنگنيه شيهركی و همكياران.)2292 ،

اكولوژی و محي زيست ،در فرايند برنامه ريزی ايين نيوع

يكی از مهمترين د يل رشد سريع اينگونه شهرها ،تمركز

توسييعه ،امييری ضييروری اسييت (جعفييری و حبيييبپييور،

خدمات ،صنايع و تسيهيالت در آنهيا بيوده كيه منجير بيه

 .)2292رشييد روزافييزون جمعيييت و گسييترش شييهرها،

مهاجرپذيری شديد گرديده ،افزايش جمعيت نييز بيه نوبيه

محي زندگی را بيش از پيش دنار بحران نموده كيه در

خ يود باعييث توسييعه فيزيكييی و كالبييدی بييدون برنامييه و

نتيجه ،اثرات زيانباری را برای انسان و محي زيست او به

شيتابزده ،افييزايش حاشيييهنشييينی و ايجيياد شييهر هييا در

همراه داشته است .شهرسازی اميروز ،مبتنيی بير توسيعه

پيرامون كالنشهرها و شهرهای بيزرگ ميیشيود .تخرييب

پايدار است؛ يعنی هيچ اقدامی نباييد تعيادل محيطيی را

باغات و زمينهای زراعی به نفع ساختوسيازها ،تجياوز بيه

دگرگون كند و ذخياير آن را بيه خطير انيدازد ،بلكيه بيه

حريم رودخانهها و ارزشهای زيسيتمحيطيی ،توسيعه در

موازات توسعه و افزايش بهرهوری از محي بايد در جهت

شيبهای تند ،همجواریهای نامناسب در كياربریهيا و ...

حفظ منابع برای نسل های آينده كوشيد .يكی از مواردی

از جمله تبعات اين نوع توسعههای فيزيكی هستند (كرم و

كه در نند دهه اخير منجر به از بين رفتن منابع حيياتی

محمدی .)2299 ،يكی از مهمترين پياميدهای گسيتردگی

و پايدار شيهرها شيده ،رشيد و گسيترش افقيی بيیروييه

شهری ،از بين رفتن زمينهای كشياورزی مرغيوب اطيراف

شهرها در پهنه محي طبيعيی اطيراف آنهيا بيوده اسيت

شهر میباشد؛ به عبارتی ،تبديل اراضی طبيعی بيه اراضيی

(حسينی .)2292 ،شهرها به عنوان كانون تجمع انسيانی،

ساخته شده ،اثرات قابلتوجهی بر روی اكوسيستم دارد؛ از

هميواره منييابع بيشييتری را طلييب مييیكننييد و گسييترش

جملييه بييه هييم خييوردن سيسييتم هيييدروليكی ،اثييرات

پيوسته آنها از مراكز شهری بيه سيمت حوميه و منياطق

زيستمحيطی و آب و هوايی به ويژه ايجاد جزيره گرميايی

برونحومه ای ،مردم را از مواهيب و عرصيههيای طبيعيی

بر فراز شهرها .شهرنشينی ،فرايندی اجتنيابناپيذير اسيت؛

دورتر می سازند .رشد شهری مسل قرن بيستم ،به شكل

بنييابراين تييالشهييا بايييد در زمينييه برنامييهريييزی بييرای

گسترش افقی ،پيامدهای نامطلوب اقتصادی ،اجتمياعی و

مناسبترين راه استفاده از زمينهای شهری تمركز يابد تيا

بهويژه زيستمحيطی را به هميراه داشيت كيه منجير بيه

هم نيازها و حقو مردم برآورده شود و هم منيابع طبيعيی

مطرح شدن نظريه توسعه پايدار و توجه به محي زيسيت

حفظ گردد ) .(Soffianian, 2010اگرنه ممكين اسيت

گرديد .بديهی است شناخت پياميدهای زيسيت محيطيی

گستردگی ،كل توليد كشاورزی ملی را تهديد نكنيد وليی

ناشی از توسعه شهر میتوانيد در بهبيود كيفييت محيي

منجر به تغيير و كاهش فعاليتهای داخليی كشياورزی و

شييهری و برنامييهريييزی آينييده ،مييرثر باشييد (عبيياسزاده،
.)2299

1- Sprawl
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 -3مبانی نظري

فقيدان زميينهيای كشيت اولييه ميیشيود (شيييركاليی،

ارزيابی و پيشبينی گسترش افقی شهر قزوين  /...اصغر تيموری ،ولیاهلل ربيعیفر ،فرامرز هادوی ،محمدرضا هادوی ييييييييييييييي 11

نقشه برداری دقيق از اراضيی شيهری و نظيارت بير

كراس تب ،3ميزان تغييرات انواع كياربریهيا بيه كياربری

رشد شهری ،به يک موضوع مهم در سطح جهان تبيديل

اراضی ساختهشده ،مورد بررسی و تحليل قرار گرفته و بيا

شده است .در حال حاضر روشها و تكنيکهيای مرسيوم

استفاده از ميدل هليدرن ،2گسيترش افقيی شيهر قيزوين

نقشهبرداری ،يا بسيار زمانبر هسيتند ييا هزينيه فراوانيی

تحليل شده اسيت و بيرای پييشبينيی رونيد تغيييرات و

دارنييد؛ از اييينرو اسييتفاده از دادههييای سيينجش از دور و

بررسی تغييرات احتمالی كاربری اراضی برای افق زميانی

سيسييتم اطالعييات جغرافيييايی در مطالعييات گسييتردگی

سال  ،3132از روش زنجيرههای ماركوف 6استفاده شيده

شهری میتواند به عنوان جايگزين ايين روشهيا بيه كيار

است .تصاوير ماهوارهای لندست منطقه ميورد مطالعيه در

رود ) .(Sudhira, 2004در پييژوهش حاضيير ،از تصيياوير

شكل  2و مراحل انجام تحقييق ،در شيكل  3ارائيه شيده

ماهوارهای لندست 2منطقه مورد مطالعه اسيتفاده شيده و

است.

با استفاده از روش طبقهبندی نظارت شده ،به طبقهبندی

شکل  -1تصاویر ماهوارهاي لندست منطقه مورد مطالعه

منبع)http://glovis.usgs.gov( :

1- Landsat

2- Cross Tab
3- Holder Model
4- Markov Chain

Downloaded from iueam.ir at 15:10 +0330 on Friday January 22nd 2021

 -4روش تحقيق

كاربری اراضی ،پرداخته شده و سپا با استفاده از ميدل

 22ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ فصلنامه اقتصاد و مديريت شهري /شماره پنجم ،زمستان 2931
اخذ دادههاي ماهوارهاي لندست سالهاي 1111-2211
ساخت تصاویر رنگی كاذب از تركيب باندهاي 1,4,1
ژئورفرنس 1و تصحيح هندسی تصاویر ماهوارهاي

تجزیه و تحليل تغييرات حادث شده در كاربري اراضی با استفاده از مدل
كراس تب
تحليل تئوریك گسترش افقی شهر قزوین با استفاده از مدل هلدرن
پيشبينی گسترش افقی شهر و تغييرات كاربري اراضی با استفاده از مدل
زنجيرههاي ماركوف

شکل  -2مراحل اصلی تحقيق
منبع( :مطالعات نگارندگان)

 -5یافتههاي تحقيق

 22ثانيه طول شرقی و  22درجه و  26دقيقه و  31ثانيه

شناخت منطقه مورد مطالعه

تييا  22درجيه و  31دقيقييه و  2ثانيييه عييرا شييمالی در

منطقه مورد مطالعه شامل شهر قزوين و حوميه آن

استان قزوين و شهرستان قزوين واقع شده است .موقعيت

با مساحت  21626هكتيار در مختصيات جغرافييايی 69

جغرافيايی منطقه مورد مطالعيه در نقشيه  2ارائيه شيده

درجه و  12دقيقه و  16ثانيه تا  11درجيه و  2دقيقيه و

است.

نقشه  -1موقعيت جغرافيایی منطقه مورد مطالعه
منبع( :ترسيم نگارندگان بر اساس سيستم مختصات جهانی)
1- Georefrence
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طبقهبندي نظارت شده تصاویر ماهوارهاي و تهيه نقشه كاربري اراضی

ارزيابی و پيشبينی گسترش افقی شهر قزوين  /...اصغر تيموری ،ولیاهلل ربيعیفر ،فرامرز هادوی ،محمدرضا هادوی ييييييييييييييي 21
طبقهبندي نظارت شده تصاویر ماهواره اي و تهيه
نقشه كاربري اراضی

صورت گرفته بر اساس طبقه بندی تصاوير مياهواره ای در
مقطع زمانی مورد مطالعه ،مسياحت سياخته شيده شيهر

تقسيمبندی طبقاتی آنها كه دارای رفتار طيفيی يكسيانی

هكتار در سال  3122رسيده است كه افزايشی دو برابری

باشند ،طبقهبندی اطالعات ماهوارهای گفته میشيود .بيه

داشته است .گسترش شتابان ايين شيهر طيی  31سيال،

عبارت ديگر ،طبقيهبنيدی پيكسيلهيای تشيكيلدهنيده

سبب از بين رفتن زمين های مرغوب كشاورزی پيراميون

دادن ييا معرفيی كيردن هير ييک از

شهر شده است و اين مسأله توجه جدی مسئو ن شهری

را طبقيهبنيدی

شهر قزوين را میطلبد كه برنامهريزیهای زم را جهيت

اطالعات ماهوارهای میگويند .در عمل طبقيهبنيدی ،هير

جلوگيری از اين امر انجيام دهنيد .در نقشيههيای  3و 2

كدام از درجه روشنايیها به كالس های پوشيش اراضيی،

كاربری اراضی منطقه مورد مطالعه در سالهيای  2992و

زمين شناسی ،كاربری اراضی و ديگر عوارا سطح زميين

 3122ارائه شده است و در جدول  3مساحت هر ييک از

منتصب می شود (علویپناه .)2293 ،طبيق بررسيیهيای

كاربریها بيان شده است.

تصاوير و اختصيا

پيكسل هيا بيه كيالس ييا پدييده خيا

نقشه  -2نقشه كاربري اراضی منطقه مورد مطالعه در سال 1111
منبع( :یافتههاي نگارندگان)

نقشه  -3نقشه كاربري اراضی منطقه مورد مطالعه در سال 2211
منبع( :یافتههاي نگارندگان)
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بييه جداسييازی مجموعييههييای طيفييی مشييابه و

قزوين از  2261/39هكتار در سيال  2992بيه 2639/22

 22ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ فصلنامه اقتصاد و مديريت شهري /شماره پنجم ،زمستان 2931
جدول  -2مساحت كاربريها در منطقه مورد مطالعه (هکتار)
2

كد كاربری

كاربری اراضی

2

اراضی ساخته شده

3

2

3

باغات

2

كشاورزی آبی

6

كشاورزی ديم

1

سال 2992

اراضی باير

2261/39
3211/21

سال 3122
2639/22
2232/39

6

2933/22

1

3699/96

2121/92

3312/22

2623/29

2

3391/92

منبع( :محاسبات نگارندگان)

جهت پی بردن به تغييرات حادث شده در مقطع

كالس ،طی مقطع زمانی مورد مطالعه نه مقدار تغييرات

زمانی مورد مطالعه ،تصاوير طبقهبندی شده ،مورد مقايسه

داشته است .نتيجه بررسی ميزان تغييرات كاربری اراضی

قرار گرفتند .برای بررسی و تحليل دقيق تغييرات روی

به صورت يک جدول ماتريسی میباشد كه ستونهای آن

داده در منطقه مورد مطالعه ،از مدل كراس تب استفاده

نشيياندهنييده تصييوير طبقييهبنييدی شييده سييال  2992و

شده است .در اين مدل ،هم شناسايی پيكسلهايی كه در

ردي های آن نشان دهنده تصوير طبقه بندی شيده سيال

بين دو تاريخ تصويربرداری ،تغييريافتهاند امكانپذير شده

 3122است كه در جدول  2بيان شده و نقشيه تغيييرات

و هم میتوان ماهيت تغييرات كاربری اراضی را مشخص

كاربری اراضی در نقشه  6ارائه شده است.

كرد .طبق جدول ماتريسی میتوان گفت كه منطقه مورد
جدول  -3تغييرات كاربري اراضی در منطقه مورد مطالعه از سال ( 1111-2211هکتار) بر اساس مدل كراس تب
كاربری اراضی
كد كاربری
ساخته شده
2
باغستان
3
كشاورزی آبی
2
كشاورزی ديم
6
اراضی باير
1
مجموع 3122

ساخته شده
2261/39
229/92
316/22
292/62
299/6
2639/22

باغات
1
2162/3
222/11
23/63
2/23
2232/39

كشاورزی آبی
1
169/92
2291/12
211/91
229/11
3391/92

كشاورزی ديم
1
16/22
262/12
2361/93
239/22
2121/92

باير
1
21/21
21/13
299/29
2292/22
2623/29

مجموع 2992
2261/39
3211/21
2933/22
3699/96
3312/22
21626/69

منبع( :محاسبات نگارندگان)

نقشه  -4نقشه تغييرات كاربري اراضی در منطقه مورد مطالعه از سال  1111 -2211بر اساس مدل كراس تب
منبع( :یافتههاي نگارندگان)
1- Land Use
2- Built-up area
3- Orchards
4- Irrigated Agriculture Land
5- Dry Farming
6- Waste Land
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تحليل تغييرات حادث شده در كاربري اراضی

مطالعه از لحيا تغييير و دگرگيونی كياربریهيا در پينج

ارزيابی و پيشبينی گسترش افقی شهر قزوين  /...اصغر تيموری ،ولیاهلل ربيعیفر ،فرامرز هادوی ،محمدرضا هادوی ييييييييييييييي 23
تحليل تئوریك گسترش افقی شهر قزوین

توسعه فيزيكيی شيهرها بير عهيده دارد (خليليی عراقيی،

توسعه شهر در ارتبيا تنگاتنيگ بيا مييزان رشيد

.)2222

جمعيت شهری ،ميزان مهاجرت خالص به شيهر ،انتقيال

رابطه با عامل جمعيت ،مورد بررسيی قيرار ميیگييرد .در

ساخت جمعيتی جواميع غيرشيهری بيه شيهر و سياخت

جدول  6جمعيت و مساحت اراضيی سياخته شيده شيهر

جمعيييت شييهر ،از عوامييل اساسييی بييه شييمار مييیرونييد.

قييزوين در مقطييع زمييانی مييورد مطالعييه ،بيييان شييده و

مهاجرت نييز بيه عنيوان يكيی از معليولهيای سياسيی،

نقشههای  1و  2اراضی ساخته شده در سالهای  2992و

اقتصادی و اجتماعی كه خود در ايجاد ساختارهای جديد

 3122را نشان میدهند.

اقتصادی -اجتماعی تأثيرگيذار اسيت ،نقيش بسيزايی در

جدول  -4جمعيت و مساحت شهر قزوین در مقطع زمانی مورد مطالعه
سال

جمعيت شهر

مساحت اراضی ساخته شده (متر مربع)

2992

 369192نفر

22613911

3122

 292199نفر

26392211

منبع( :مركز آمار ایران و محاسبات نگارندگان)

نقشه  -5نقشه اراضی ساخته شده در سال 1111
منبع( :یافتههاي نگارندگان)
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جمعيت شهری میباشد و در اين ارتبا  ،افزايش طبيعی

در اين قسمت از تحقيق ،گسيترش افقيی شيهر در

 24ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ فصلنامه اقتصاد و مديريت شهري /شماره پنجم ،زمستان 2931

منبع( :یافتههاي نگارندگان)

مدل های مختلفی برای ارزيابی تئورييک گسيترش

برای تعيين نسبت رشد افقی شهر و رشد جمعيت بهكيار

افقی شهرها بهكار گرفته میشوند كه در ايين تحقييق از

برد .با استفاده از اين روش میتوان مشيخص نميود نيه

مدل هلدرن استفاده شده است .يكی از روشهای اساسی

مقدار از رشد شهر ناشی از رشد جمعيت و نه مقدار ناشی

برای مشخص نميودن رشيد نيامتوازن شيهر ،اسيتفاده از

از رشد نامتوازن شيهر بيوده اسيت ).(Camarota, 2003

روش هلدرن است .جان هلدرن 2در سال  2992روشی را

ساختار كلی مدل به اين شرح میباشد:

A
P
در اين رابطه a :سرانه ناخالص برابر است با حاصل تقسيم مساحت زمين ( )Aبه مقدار جمعيت ()P

a

وسعت شهر در پايان دوره

( وسعت شهر در آغاز دوره )) = Ln

سرانه ناخالص پايان دوره
سرانه ناخالص آغاز دوره

جمعيت دوره پايان

( ( + Ln
جمعيت دوره آغاز

( Ln

 381598
 89/85 
 34287300
Ln
  Ln
  Ln

 248591
 66/18 
 16452900
Ln  Ln1/535  Ln1/3576  Ln2/0839
1/63912+)1/211229(=1/226362

 0/42853   0/305718  0/734241




 0/734241  0/734241  0/734241
1/1922+1/6226=2
19/22+62/26=211
1- John Holdern
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نقشه  -1نقشه اراضی ساخته شده در سال 2211
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با توجه به نتيايج حاصيل از ميدل هليدرن19/22 ،

بعد پرداخت .زنجيرههای ماركوف ،كاربردهای گستردهای

درصد از رشيد فيزيكيی شيهر قيزوين مربيو بيه عاميل

در مدل كردن تغييرات كياربری و پوشيش اراضيی بيرای

جمعيت و  62/26درصد مربو به رشيد نيامتوازن شيهر

مناطق شهری و غيرشهری داشتهاند .در اين مدل همواره

میباشد.

از دو نقشه رستری 2استفاده میشود كه ورودیهای مدل
ناميده می شود .عالوه بر اين دو نقشه ،فاصله زميانی بيين

پيش بينی روند گسترش شهر و تغييرات كااربري
اراضی

گرفته میشود .خروجی مدل نيز شامل احتما ت تبيديل

روشهای مختلفی برای پيشبينی تغييرات كاربری

وضعيت ،ماتريا مساحت های تبديل شده هير كيالس و

و پوشش اراضی وجود دارد كيه در تحقييق حاضير بيرای

در نهايييت تصيياوير احتمييالی شييرطی بييرای تبييديل

پيشبينی تغييرات احتميالی كياربری اراضيی بيرای افيق

كاربریهيای مختلي اسيت (عليیمحميدی و همكياران،

زمانی سال  3132از روش زنجيرههای مياركوف اسيتفاده

 .)2299جزئيات تغيييرات احتميالی كياربری اراضيی بير

شده است .با توجه به اين كه روش زنجيرههای مياركوف،

اساس مدل زنجيرههای ماركوف ،در جدول  1بيان شيده

يييک روش رياضييی و احتمييا تی مييیباشييد مييیتييوان بييا

است و نقشه  2احتمال تغيير كاربریها به اراضی ساخته

استفاده از آن به پيش بينی تغييرات برای مقياطع زميانی

شده را تا سال  3132نشان میدهد.

جدول  -5احتمال تغيير كاربري اراضی تا سال  2221بر اساس مدل زنجيرههاي ماركوف (درصد)
كاربری اراضی

ساخته شده

باغات

كشاورزی آبی

كشاورزی ديم

اراضی باير

ساخته شده

211

1

1

1

1

باغات

2/12

93/12

21/22

1/11

1

كشاورزی آبی

1/22

1/92

91/22

1/22

3/62

كشاورزی ديم

22/92

1

21/62

29/29

2/13

باير

22/32

1

1/6

6/12

22/92

منبع( :محاسبات نگارندگان)

نقشه  -1احتمال تغيير كاربريها به اراضی ساخته شده تا سال  2221بر اساس مدل زنجيرههاي ماركوف
منبع( :یافتههاي نگارندگان)
1- Raster
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دو تصوير و فاصله زمانی پيشبينی نيز در ميدل در نظير

 21ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ فصلنامه اقتصاد و مديريت شهري /شماره پنجم ،زمستان 2931

اكثر شهرهای ايران ،در مراحل اوليه شكلگيری ،با

ياریرسان برنامهريزان شهری شهر قزوين در رابطه با

هدف استفاده از خا های مرغوب به منظور زراعت ،در

موضوع رشد شهری قزوين باشد میتوان به موارد زير اشاره

ميان اراضی مرغوب زراعی ،استقرار يافتهاند و به مرور زمان

كرد:

همراه با گسترش روستاها و تبديل آنها به شهر و سپا

 -استفاده از اراضی باير و خالی داخل شهر جهت مصيارف

توسعه شهرها ،اراضی مرغوب ،زير پيكر شهرها مدفون شده

شهری

و فعاليتهای زراعی ناگزير به سمت اراضی نامرغوب كشيده

 -هدايت جهت گسترش شهر به سمت زميينهيای بياير و

شدهاند .تغييرات كاربری اراضی در حاشيه شهرها به قدری

رهييا شييده و جلييوگيری از سيياختوسيياز در زمييينهييای

سريع است كه برنامهريزان و مديران شهری از توأم ساختن

كشاورزی اطراف شهر

فرايند برنامهريزی در اين مناطق با توسعه ديناميک 2و

 -بلندمرتبهسازی و استفاده از الگوی شهر فشرده

پيچيده آن ،با دشواریهای بسياری روبرو هستند .شهر

 -جلوگيری از افزايش بیرويه محدوده شهر

قزوين مانند شهرهای بزرگ و ميانهاندام كشور ،گسترش

 -توجه به رويكرد رشد درونيزای شيهری بيه جيای ايجياد

كالبدی شتابانی را طی دهههای اخير تجربه كرده است كه

شهر های اقماری

همين امر ضرورت ارزيابی اصولی اين گسترش را نمايان

 -بهكارگيری رشيد هوشيمند شيهری در زمينيه ميديريت

میسازد .با توجه به كارايی منحصر به فرد تكنيکهای

گسترش شهر.

سنجش از دور و سيستم اطالعات جغرافيايی در زمينه

 -1منابع

ارزيابی گسترش افقی شهر و اثرات آن ،در اين تحقيق نيز از

احدنژاد روشتی ،محسن؛ حسينی ،احميد .)2291( ،ارزييابی و

اين تكنيکها استفاده شده است .از بررسی جداول و

پيشبينی تغييرات و پراكنش افقی شهرها بيا اسيتفاده از

نقشهها ننين نتيجهگيری میشود كه مساحت شهر قزوين

تصييياوير مييياهوارهای نندزمانيييه و سيسيييتم اطالعيييات

طی  31سال از  2261/39به  2639/22هكتار رسيده است

جغرافيايی (نمونه موردی :شيهر تبرييز در مقطيع زميانی

و در مقابل ،اراضی باغی ،كشاورزی و باير ،با توجه به جدول 3

 .)2222-2299فصلنامه پژوهش و برنامه رييزی شيهری،

كاهش قابل توجهی را داشتهاند .در اين ميان آنچه مهم
مینمايد تغيير اراضی باغی و كشاورزی به اراضی ساخته
شده میباشد و عوامل پيدا و پنهان بسياری در اين امر
دخيل بودهاند كه مهمترين آنها عامل رشد جمعيت و رشد

.31-2 ،)6(3
جعفری ،علی؛ حبيبپور ،علی اصيغر .)2292( ،ارزييابی اثيرات
توسعه شهرهای جديد بر محي زيست (مطالعيه ميوردی:

شهر جديد پرديا تهيران) .فصيلنامه ميديريت شيهری،
.19-61 ،)32(2

نامتوازن شهر بوده است .طبق نتايج حاصل از مدل هلدرن،

حسينزاده دلير ،كريم؛ هوشيار ،حسن .)2291( ،ديدگاهها،

به عامل جمعيت و

عوامل و عناصر مرثر در توسعه فيزيكی شهرهای ايران.

 19/22درصد از رشد شهر مربو
 62/26درصد مربو

به رشد نامتوازن شهر قزوين بوده

مجله جغرافيا و توسعه ناحيهای.332-322 ،)2(2 ،

است .با توجه به پيشبينی صورت گرفته برای سال 3132

حسينی ،علی .)2292( ،گسترش افقی شهر مشهد و تيأثير آن

احتمال تغيير كاربری اراضی به شهر ،قابل توجه است كه در

بيير منييابع آب و خييا  ،پاييياننامييه كارشناسييی ارشييد

اين ميان اراضی كشاورزی و باغی در مجموع  31درصد

برنامهريزی شهری ،دانشگاه تهران.

احتمال تبديل به شهر را دارند كه اقدامات زم در اين
زمينه را میطلبد تا از گسترش بیرويه شهر به اين اراضی
 -2نگرشی جديد بر توسعه و گسترش شهرها میباشد.

خليلی عراقی ،منصور .)2222( ،شناخت عوامل مرثر در گسترش
بیرويه شهر تهران .تهران :انتشارات دانشگاه تهران.
ربيعييی ،حميدرضييا؛ ضيييائيان ،پرويييز و علييیمحمييدی ،عبيياس،
( .)2296كش و بازيابی تغييرات كاربری و پوشيش اراضيی
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 -1نتيجهگيري و پيشنهاد

جلوگيری شود .از جمله پيشنهادهای اصولی كه میتوانند

ارزيابی و پيشبينی گسترش افقی شهر قزوين  /...اصغر تيموری ،ولیاهلل ربيعیفر ،فرامرز هادوی ،محمدرضا هادوی ييييييييييييييي 21
شهر اصفهان به كميک سينجش از دور و سيسيتم اطالعيات

واحديان بيكی ،ليال؛ پوراحمد ،احمد و سي الدينی ،فرانک،

جغرافيايی .فصلنامه مدرس علوم انسانی.23-29 ،)6(9 ،

( .)2291اثر توسعه فيزيكی شهر تهران بر تغيير كاربری

زنگنه شهركی ،سعيد؛ مجيدی هروی ،آنيتا و كاويانی ،آزاده،

اراضی منطقه  .1فصلنامه نگرشهای نو در جغرافيای

( .)2292تبيينی جامع بر علل و عوامل مرثر بر پراكنش

افقی شهرها (مطالعه موردی :شهر يزد) .نشريه تحقيقات
كاربردی علوم جغرافيايی.292-222 ،)31(23 ،

 .GISپاياننامه كارشناسی ارشد جغرافيا و برنامهريزی
شهری ،دانشگاه پيام نور ساری.

شيركاليی ،ايوب .)2292( ،سنجش گستردگی شهری و تيأثير
آن بيير تغيييير كيياربری اراضييی سييواحل جنييوبی دريييای
مازندران با استفاده از ( GISمورد مطالعه :محور نيالوس
نور ،سالهای  .)2222-2291پايان نامه كارشناسی ارشيد
روستايی ،دانشگاه زنجان دانشكده علوم انسانی.

صاد زاده ،محميد .)2299( ،سياماندهی فضيايی -كالبيدی شيهر
ماكو با تأكيد بر كاربری اراضی شهری .پايانناميه كارشناسيی
ارشد جغرافيا و برنامهريزی شهری ،دانشگاه اصفهان.
عباس زاده ،غالمرضا .)2299( ،گسترش كالبدی شهر مشهد و
آثار زيستمحيطی آن .دوميين هميايش مليی جغرافييا و
برنامه ريزی شهری؛ فضای جغرافيايی ،رويكرد آمايشيی و
مديريت محي .

علویپناه ،سيدكاظم ،)2293( ،كاربرد سنجش از دور در علوم
زمين (علوم خا ) .تهران :انتشارات دانشگاه تهران.
علیمحمدی ،عباس؛ موسيوند ،علیجعفر و شيايان ،سيياوش،
( .)2299پيشبينی تغيييرات كياربری اراضيی و پوشيش
زمين با استفاده از تصاوير مياهوارهای و ميدل زنجييرهای

ماركوف .مدرس علوم انسانی -برنامهريزی و آمايش فضيا،
.221-222 ،)2(26
فيضیزاده ،بختيار؛ حاجیميررحيمی ،سيد محميود.)2292( ،
آشكارسازی تغييرات كاربری اراضيی بيا اسيتفاده از روش
انديشيه).

همايش ژئوماتيک ،تهران  -سازمان نقشهبرداری كشور.
كرم ،امير؛ محميدی ،اعظيم .)2299( ،ارزييابی و پهنيهبنيدی
تناسب زمين برای توسعه فيزيكيی شيهر كيرج و اراضيی
پيرامونی بر پايه فاكتورهای طبيعی و روش فرايند تحليل
سلسلهمراتبی ) .(AHPفصلنامه جغرافيای طبيعی،)6(2 ،
.26-19
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