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تجزیهو تحلیل پیکربندی فضایی و پویایی رشد شهری از موضوعات مهم در مطالعات شهری معاصر است .بر این اساس،

در پژوهش حاضر به تحلیل فرآیند گسترش و الگویابی فضا در محورهای برونشهری کالنشهر تهران به ایونکی پرداخته

شد .بدین منظور ،ابتدا با استفاده از تصاویر سری زمانی ماهواره لندست ،نقشههای کاربری اراضی برای سالهای ،1364

 1390 ،1379و  1399با استفاده از مدل نظارتشده  FUZZY ARTMAPاستخراج گردید و سپس با بهرهگیری از

LCM

تغییرات مربوط به کاربریها  -کم زیادشدن مساحت کاربری اراضی  -و همچنین با استفاده از توابع ریاضی  7جملهای الگوی

تغییر سایر کاربریها به نفع کاربری ساختهشده استخراج شد و درنهایت با استفاده از مدل سلولهای خودکار و زنجیرههای

مارکوف بهپیشبینی گسترش شهری در این منطقه برای سال  1410پرداخته شد .نتايج حاصل نشان داد كه در دوره 35ساله
حدود  30495هکتار به وسعت اراضی ساختهشده افزودهشده است که الگوی گسترش شهری در این منطقه کام ً
ال بر الگوی

شبکههای ارتباطی موجود منطبق و جهتی شمال غربی به جنوبشرقی دارد .همچنین نتايج طبقهبندی تصاویر ماهوارهای و
پيشبيني پوشش اراضي نيز نشان داد که در محور شهری تهران  -ایوانکی با توجه به روند رشد شهری منطقه در سال 1410

مساحت ارضی ساختهشده به بیش از  50هزار هکتار خواهد رسید .مطابق با نتایج ،اقدامات مناسب برای کنترل تغییرات کاربری
زمین بهویژه رشد شهر بهمنظور حفظ محیطزیست و تعادل اکولوژیکی منطقه نیاز است.
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مقدمه

هزاره سوم میالدی را عصر شهرنشینی نامیدهاند
و صابری ،)56 :1389 ،زیرا جمعیت شهری جهان در سال
 1970به میزان  1/4میلیارد نفر و در سال  2000به میزان
 2/9میلیارد نفر بوده و پیشبینی میشود در سال 2025
به  5/1میلیارد نفر برسد .این افزایش جمعیت شهری در
جهان سوم بارزتر و با روندی تندتر در مقایسه با ممالک
توسعهیافته بوده است .بهنحویکه ،جمعیت شهری جهان
سوم از  285میلیون نفر ( %16کل جمعیت جهان سوم) در
سال  1950بهیکباره و در روندی شتابان به  1/2میلیارد نفر
( 30درصد کل جمعیت جهان سوم) در سال  1985رسیده
است ).(Kasarda & Crenshaw,1991
این روند با سیری صعودی تاکنون ادامه داشته است،
بهنحوی که جمعیت شهری جهان از  0/57میلیارد (29/4
درصد از جمعیت جهان) در سال  1950به  3/63میلیارد
( 52/1درصد) در سال  2011افزایشیافته و انتظار میرود
به حدود  6/25میلیارد ( 67/2درصد) در سال  2050برسد.
همچنین سازمان ملل تخمین زده که جمعیت شهری مناطق
درحالتوسعه ساالنه بهطور متوسط حدودا ً  2/02درصد
افزایش یابد و از  2/67میلیارد در سال  2011به 3/92
میلیارد در سال  2030خواهد رسید (همان منبع) ،درحالیکه
انتظار میرود جمعیت شهری جهان در مناطق توسعهیافته
با اندک افزایشی از  0/96میلیارد به  1/06میلیارد نفر برسد
) .(Yikang, 2013: 1روند شتابان افزایش جمعیت در حالت
کلی کشورهای درحالتوسعه را با مشکالت عدیدهای
مواجه کرده است و این مشکالت با رشد شتابان جمعیت
شهری بیشتر شده است (بنی فاطمه و عبدی .)2 :1392 ،درواقع،
فرآیند شهرنشینی پدیدهای است که در دهههای اخیر بهطور
فزایندهای در کشورهای درحالتوسعه متمرکزشده است.
اگرچه آهنگ تغییر بهطور قابلتوجهی میان کشورها و مناطق،
متفاوت بوده ،اما درواقع همۀ کشورهای درحالتوسعه
بهشدت در حال شهری شدن میباشند ).(Pacione, 2011: 4
توجه به این امر که کشورهای توسعهیافته دارای درجه یا
(تقوایی

سطح باالتر شهرنشینی میباشند ،درحالیکه نرخ شهرنشینی
در کشورهای درحالتوسعه باالتر است و حدود  5برابر
بیشتر از کشورهای توسعهیافته میباشد ،امری قابلتأمل
است .گرچه شهرنشینی شتابان در کشورهای توسعهیافته
و درحالتوسعه امری متداول است ،اما این نرخ بهویژه
در چند دهه اخیر در کشورهای درحالتوسعه بسیار باالتر
میباشد ).(Ndabula et al.,2014: 131
با وقوع انقالب صنعتی ،تولید انبوه و متمرکز از یکسو
و گسترش شیوههای ارتباطی شهر با هالههای پیرامونی
خود ،بهتدریج سازمان و ساختار نوینی شکل گرفت که
آشکارترین و برجستهترین وجه آن به لحاظ کمی ،گسترش
فضایی شهر و ظهور شهرهای بزرگ و کالنشهرها بود
) .(Pacione, 2005: 605این امر به فعلوانفعاالت پیچیده نهادی،
فناورانه ،جمعیتی و عوامل زیستمحیطی منجر شده است
و مناطق شهری را به یکی از مهمترین سیستمهای دینامیکی
تبدیل نموده و پیونددهنده مشکالت زیستمحیطی ،جمعیتی
و اقتصادی-اجتماعی است .(Masek et al., 2000.Ndabula et
) al,2014این امر در طول چند دهه گذشته ،عواقب منفی
رشد پراکنده از لحاظ استفاده از زمین ،حملونقل ،مسکن،
محیطزیست و جنبههای اجتماعی اقتصادی را دربر داشته
است؛ بنابراین تحقیقات بسیاری در این زمینه انجامگرفته
است :مصرف زمین ،حملونقل (مسافرت طوالنی با
خودرو) ،ترافیک و ازدحام ،مصرف بنزین و آلودگی هوا
کمبود مسکن مقرونبهصرفه ،هزینه خدمات عمومی،
کمبود آب ،مشکالت در روابط اجتماعی محله ،نارسایی در
بهداشت عمومی و مسائل عدالت اجتماعی (Bullard, Johnson,
and Torres 1999; American Farmland Trust, 1997; Kahn 2000; Speir

) and Stephenson 2002که بیشتر این مطالعات به تجزیهوتحلیل
تأثیر گسترش پراکنده شهر بر کیفیت زندگی پرداختهاند و
در مطالعات خود به تأثیرات منفی رشد پراکنده در بیشتر
مناطق شهری که تحت این نوع رشد قرار دارند رسیدهاند.
این نوع گسترش به سبب اثرات منفی بر محیط ،منابع
طبیعی ،سالمت انسان و مسائل اجتماعی و اقتصادی همواره
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مورد نکوهش قرارگرفته است؛ بنابراین بسیار واضح است
که رشد شهرها عامل مؤثر در بسیاری از چالشهایی است
که ما در تعامالت خود با محیط با آنها مواجه هستیم (Seto
) .and Fragkias, 2005: 872مدلسازی فرآیندهای فضایی ابزار
قدرتمندی برای درک نیروهای پیشران پویایی مناظر شهری
و ارزیابی تأثیرات زیستمحیطی و اکولوژیکی سیستمهای
پویای شهری میباشند ) .(Valbuena et al., 2010این مدلها یک
نیاز بسیار جدی هستند که میتوانند بهطور مؤثر پویایی
مناظر شهری را در مناطق ابر شهری شبیهسازی کنند و از
برنامهریزی شهری منطقهای و توسعه پایدار در این مناطق
حمایت کنند ) (Wu, 2004که سهم قابلتوجهی در این زمینه به
لطف پیشرفت سیستم اطالعات جغرافیایی و سنجشازدور
شناختهشده است ) (Bhatta et al., 2010و هر دو آنها در زمینه
کاربری زمین و تغییر پوشش و برای مدلسازی گسترش
شهری ) )Jokar Arsanjani et al., 2013مورد استفاده قرارگرفتهاند.
دادههای سنجشازدور که به مشاهده زمین پرداختهاند به
این دلیل که به نظارت بلندمدت گسترش کالنشهرها
پرداختهاند بسیار با ارزش هستند.
بهخصوص اطالعات حاصل از تصاویر با رزولوشن
متوسط که منطقه گستردهای از منطقه مورد مطالعه را ،مورد
بررسی قرار میدهد ) .(Patino & Duque, 2013مطالعات متعددی
در تجزیه و تحلیل فرآیندهای رشد شهری صورت گرفته
که بیشتر آنها به مطالعات گذشتهنگر بر پایه نقشهبرداری
سنتی محدود شده است ).)Bhatta, 2009; Pathan et al, 1993
بنابراین دادههای سنجشازدور بهطور خاص در نواحی با
تغییرات کاربری اراضی سریع ،که بهروز کردن اطالعات
با رویکردهای نقشهبرداری سنتی مشکل و وقتگیر است،
بسیار مهم هستند.
مطالعات زیادی در مورد استفاده از سنجشازدور برای
پایش تغییرات کاربری اراضی و توسعه شهری وجود دارد
).(Howarth, 1986; Fung & LeDrew, 1987; Martin, 1989; Li & Yeh, 1998
بهطور خاص ،دادههای چند زمانه تغییر کاربری یا پوشش
اراضی سنجشازدور مبنا ،اطالعاتی را فراهم میآورند که

میتوانند برای ارزیابی تغییرات ساختاری الگوهای کاربری
یا پوشش اراضی استفاده شوند ) .(Weng et al. 2007عالوه بر
این ،دادههای کاربری یا پوشش اراضی بهدستآمده از
دادههای سنجشازدور برای هدایت رشد شهری پایدار و
استراتژیهای برنامهریزی محیطی مفید هستند (Jensen et
) .al., 2007افزایش سطح شهرنشینی موجب بروز مشکالت
زیادی در مناطق شهری شده است .این امر باعث شده که
امروزه مدیریت کاربری اراضی زیرساختهای شهری به
چالش اصلی بسیاری از برنامه ریزان و مدیران شهری تبدیل
شود). (Lotfi, 2009
بر این اساس ،پژوهش حاضر فرآیند گسترش و
الگویابی فضا در محور ارتباطی تهران-ایوانکی است که
شهرهای پاکدشت با حدود  210هزار نفر ،شریفآباد با
حدود  12هزار نفر و ایوانکی با حدود  12هزار نفر قرار
دارد و جزء پرترافیکترین محورها در منطقه کالنشهری
تهران است .این پدیده از دهه  1360دارای نرخ رشد حدودا ً
 10درصدی است .الگوی گسترش این منطقه دارای تراکم
پایین و گسترده با مرکز است .از آنجا که رشد و توسعه
مناطق شهری در کالنشهر تهران از همان ابتدا بدون برنامه
و طرح مشخصی صورت گرفته ،باعث شده این شهر با
بسیاری از مسائل و مشکالت مواجه شود و حجم زیادی
از سرمایههای کشور صرف رفع نابسامانیها و مشکالت
آن شود .مهمترین این مشکالت ناموزونی کیفی و کمی
اجزای تشکیلدهنده ساختار فیزیکی بهعنوان ویژگی دیگر
روند کالنشهر شدن تهران ،ضعف و کندی شدید توسعه
روابط درون حوزه کالنشهری در ابعاد مختلف اقتصادی،
یـفضائی با شهر
یـنهادی و باالخره کالبد 
اجتماعی ،سیاس 
اصلی است .مشکالت مذکور باعث ظهور و یا تشدید
عوارضی همچون قطبیشدن و افتراق طبقات اجتماعی
شده است .بنابراين حل مسائل و مشكالت و نابسامانيهاي
کریدور جنوب شرقی منطقه کالنشهری تهران و همچنین
جلوگیری از تشدید آنها و ایجاد محیطی قابل زندگی در
آینده ،مستلزم راهبردهاي كالننگر است تا برنامهريزيهاي
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راهبردی شهري بتواند سياست توسعه شهري را در دستيابي
به توسعه پایدار در قالب سياستهاي استراتژيك به مرحله
اجرا درآورد .ازآنجاییکه امروزه بررسي روند تغييرات
كاربري اراضي به كاربري شهري و شناسايي پارامترهايي
كه در اين تغييرات مؤثر میباشند ،نقش اساسي را در
تصمیمگیریها و برنامهریزیهای بلندمدت بازي میکنند،
در اين صورت كشف روابط مؤثر در تغيير ساير کاربریها
به کاربریهاي شهري و همچنین پیشبینی روند توسعه
شهرها در آينده با روشهای دقيق و کارآمد بیشازپیش
ضرورت دارد .ازآنجایی که در منابع علمي داخلي از
مدلهای پويا در مسائل شهري-بهخصوص گسترش
شهرها -کمتر استفادهشده است ،بنابراين ارزيابي قابليت
استفاده اين مدلها در مناطق مختلف میتواند گام مهمي
در این زمینه باشد.
پیشینه پژوهش حاضر به شرح ذیل است:
اسکوک و همکاران در سال  2017در پژوهشی به
بررسی نقش تمرکزگرایی ،رشد جمعیت و پراکندهرویی
شهری در تغییر کاربری زمینهای کشاورزی در نروژ
پرداختند .آنها در آن پژوهش دریافتند که بیشتر زمینهای
کشاورزی در چند سال اخیر به مناطق ساختمانی تبدیل
شدهاند .آنها بیان میدارند که هرچقدر رشد جمعیت و
تمرکزگرایی تسهیالت شهری در منطقهای بیشتر باشد به
همان نسبت نیز پراکندهرویی شهری و تبدیل زمینهای
کشاورزی به مناطق ساختهشده نیز بیشتر میباشد .عالوه
براین ،زمینهای کشاورزی موجود نیز زیر فشار بسیار
باالیی برای تغییر کاربری قرارگرفتهاند که با ادامه این روند
پراکندهرویی شهری با یک چالش بزرگ در حفاظت از
زمینهای کشاورزی برخورد خواهد داشت.
الحادری و همکاران ( )2015در پژوهشی با عنوان
«ادغام سیستم اطالعات جغرافیایی و تجزیهوتحلیل گسسته
در مدلسازی گسترش فضایی شهر در منطقه برای ایالت
پمانگ مالزی» اینگونه بیان میکنند که رشد سریع
شهرنشینی باعث بهوجود آمدن تأثیرات منفی شده و این

عامل باعث ایجاد چالشهای عمدهای برای برنامهریزان
و سیاستگذاران شهری در کشورهای درحالتوسعه شده
است .برای مثال ،جمعیت شهری در مالزی به  72درصد
رسیده و انتظار میرود تا سال  2020به  75درصد برسد.
هدف آن پژوهش ،ایجاد ارتباط بین شکاف علمی در این
زمینه بهوسیله توصیف و توسعه مدلهای فضایی رشد
فضایی شهر بوده است .در مقاله فوق ،هشت معیار فضایی
برای ارزیابی و توسعه آن مدلها استفاده شده است .با توجه
به نتایج بهدستآمده در پژوهش ،این مدلها بهطور بالقوه
میتوانند در بررسی مناطق شهری مورد استفاده قرار گیرند.
چانگ ( )2013در پژوهشی با عنوان «درک الگوهای
فضایی زمانی توسعه شهری در غرب چین در عصر پسا
اصالحات» به موضوع گسترش شهرهای چین از نظر اندازه،
جمعیت و تأثیر بر سایر بخشها در طی سه دهه بعد از
اصالحات اقتصادی اواخر  1930پرداخت ه است .وی در
پژوهش خود ،بر روی چهار منطقه کالنشهری چنگو ،شیان،
گونمینگ و ارومجی تمرکز کرده و با استفاده از تصاویر
سری زمانی ماهوارهای با رزولوشن باال به تجزیهوتحلیل
اطالعات اجتماعی و اقتصادی و نقشههای شهری برای هر
شهر و طراحی معیارهای جغرافیایی ،برنامهریزی شهری و
علوم محیطی بهمنظور برآورد الگوهای شهری با توجه به
تغییرات در زمان و فضا پرداخته است .نتایج پژوهش نشان
میدهد که نرخ متوسط تغییرات بسیار باال بوده و تمام این
چهار شهر با نرخ ساالنه حدود  2درصد برای اولین دوره
( )1988-2000و به حدود  5تا  7درصد برای سالهای بعد
از  2006مواجه شده و هر شهر در طی این دوره افزایش
اندازهای دو برابری را تجربه نموده است .عالوهبر این،
موقعیت زمینهای شهری جدید در درجه اول در خارج
از هسته اولیه و بههم پیوسته شهر قرار دارد .این یافتهها
نشاندهنده ظهور یک فرم شهری چندهستهای میباشد.
الگوی کاربری زمین در درون این شهرها با برنامهریزی
صنعتی ،مناطق تکنولوژیک و مناطق مسکونی متفاوت
است .نتایج این پژوهش نشان میدهد که توسعه شهری
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در غرب چین از مدلهای سنتی پیروی میکند و متناسب با
الگوهای رشد متناسب با ایاالتمتحده نیست.
دهیل ( )2014در پژوهشی در دانشگاه ایالتی تگزاس به
شبیهسازی رشد شهری از طریق الگوریتم  1 AIIAبا هدف
ساخت یک مدل برای شبیهسازی رشد شهری و تولید
سناریوهای مختلف برای آینده پرداخت .مدل پیشنهادی
پژوهش ،ترکیبی از سلولهای اتومات و مدلهای عملمبنا
بوده است .آن مدل بهمنظور اعتباربخشی به دادههای تجربی
در سن مارکوس تگزاس اجرا شد و نتایج نشان داد که این
مدل سناریوهای دقیقی را برای گسترش آینده تولید میکند.
پژوهش فوق ،با مدلسازی نو در زمینه گسترش شهری به
پیشرفت مدلسازی رشد شهری کمک نموده است.
یکانگ روی ( )2013نیز در پژوهشی با «عنوان
مدلسازی رشد شهری بر پایه تغییرات کاربری و گسترش
جادهها» ،به مدلسازی رشد شهری با تمرکز بر شبیهسازی
کاربری اراضی و مدلسازی شبکه جادهها و تجزیه تحلیل
بین تغییرات کاربری اراضی و شبکه جادهها پرداخته است.
کمانرودی و همکاران ( )1399در پژوهشی به بررسی
روند پراکندهرویی و تغییرات فضایی شهر بابل با استفاده از
دادههای آماری و مدل هلدرن پرداختهاند .بر اساس نتایج
این پژوهش ،مساحت شهر بابل از سال  1335تا 1395
بهصورت مستمر افزایشیافته است .براساس نتایج مدل
هلدرن 75 ،درصد افزایش وسعت این شهر در این دوره
از رشد جمعیت و  26درصد آن از پراكندهرویی ناشی شده
است .این روند موجب كاهش تراكم ناخالص ،جمعیت و
افزایش سرانه ناخالص زمین شهری و درنتیجه گسترش
افقی و بیرویه این شهر شده است .پراكندهرویی این شهر
موجب شکلگیری شهرکهای مسکونی ،سکونتگاههای
غیر رسمی ،و ادغام روستاهای پیرامون در آن شده است.
کمانرودی و همکاران ( )1395در مقالهای با عنوان
فرآیند گسترش فضایی سکونتگاههای پیرامون کالنشهر
تهران (مورد مطالعه :محدوده شهری اسالمشهر-رباطکریم)
1- Agent-Integrated Irregular Automata

به بررسی تمرکزگرایی و فقدان رویکرد کارآمد آمایشی در
ایران از دهه  1330ه.ش به بعد که موجب قطبش فضایی
توسعه در این پهن ه سرزمینی شده ،پرداختهاند .شهر تهران
در این فرآیند به دلیل جایگاه پایتختی و تنوع و تراکم
کارکردی از قطبش بیشتری برخوردار شده است .این
روند فاصل ه روزافزون توسعه مرکز-پیرامون و مهاجرت از
پیرامون به مراکز بهویژه منطقه و شهر تهران را درپی داشته
است و اغلب بهواسطه حومه و حاشیهنشینی فقر ،موجب
پراکندهرویی فضایی و شکلگیری سکونتگاههای غیررسمی
در این منطقه و این شهر شده است .این روند بهگونهای
به وقوع پیوست که از سازماندهی مدیریت و برنامهریزی
ملی ،منطقهای و محلی پیشی گرفت و بر آن استیال یافت.
یکی از محدودههای مکانی شکلگیری این نوع سکونتگاهها
در منطق ه تهران ،محدوده شهری اسالمشهر-رباط کریم در
حاشیه جنوبغربی شهر تهران میباشد .طبق یافتههای
این تحقیق ،بیشترین و کمترین میزان توسعه فیزیکی این
کانونها در طول این دوره ،بهترتیب در اسالمشهر ،گلستان،
نسیم شهر ،رباطکریم ،صالحیهونصیرشهر به وقوع پیوسته
ن کانونها در این دوره،
است .توسعه فیزیکی شتابان ای 
اراضی کشاورزی را بهشدت بلعیده و به شهرها الحاق و
ادغام نموده است.
منصوریان ( )1395در پژوهشی با عنوان «پویش جمعیتی
و الگوهای پوشش زمین در منطقه کالنشهری تهران» به
بررسی پویش جمعیتی و الگوهای پوشش زمین در منطقه
کالنشهری تهران پرداخت و الگوی متمرکز و تکهستهای
و نیمهمتمرکز و منظومهای را مهمترین الگوی رشد شهری
ناشی از تحوالت جمعیتی در منطقه کالنشهری تهران
معرفی کرد.
احدنژاد و حسینی ( )1390در پژوهشی با عنوان
«ارزیابی تغییرات کالبدی توسعه شهری با استفاده از تصاویر
ماهوارهای ،مطالعه موردی :شهر تبریز» ،به تحلیل گسترش
این شهر با بهکارگیری اندازهگیریهای فضایی تغییرات
کاربری اراضی در محیطهای شهری و ساختار پوشش
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اراضی شهری در سطح منطقها 
ی با استفاده از ابزارها و اراضی کشاورزی که موجب آسیبپذیری چرخۀ حیات،
تکنیکهای نوین و تغییرات کاربری اراضی تا سال  1399با ارگانیسم گیاهی و جانوری و نیز چشماندازهای طبیعی
استفاده از مدل زنجیرههای مارکوف پرداخته است.
میشوند را در منطقه کالنشهری تهران به تصویر میکشند.
علینژاد طیبی ( )1389در پژوهشی با عنوان «بررسی
روند توسعه کالبدی-فیزیکی شهر فیروزآباد» با استفاده روش تحقیق
هدف اصلی این مطالعه ،تحلیل فرآیند گسترش و
از مدل  AHPو در محیط نرمافزار  ArcGISو با بررسی
الیههای مختلفی مثل کاربری زمین ،شیب ،جهت شیب ،الگویابی فضا در محور تهران ایوانکی بین سالهای 1364
توپوگرافی ،رودخانه ،آثار باستانی ،جاده ،گسل و فاصله تا  1399با استفاده از دادههای سنجشازدور و سیستم
روستاهای اطراف با شهر ،پیشبینی کرد که گسترش شهر اطالعات جغرافیایی است .از اینرو ،مطالعه فرآیند گسترش
در آینده بهصورت خطی و در امتداد ارتفاعات نزدیک شهر و الگویابی فضا ،در محورهای برونشهری تهران ایوانکی
انجام شده است .روش تحقیق توصیفی تحلیلی با ماهيت
و بهطرف شرق و شمال شرقی صورت میپذیرد.
عباسزاده ( )1384نیز با مقايسه درجه پراکنش یا کاربردی می باشد .محدوده مکانی این پژوهش محور
فشردگي شهر مشهد با شهر سيدني استراليا در پژوهشی با برون شهری تهران ایوانکی با مساحت حدود 223250
عنوان «الگوسازی رشد کالبدي بافتهای شهري در راستاي هکتار است .جامعه آماری این پژوهش کانونهای شهری
توسعه پايدار-مطالعه موردي شهر مشهد» نتيجه میگیرد که موجود در محور شهری تهران تا ایوانکی و محدوده زمانی
فرم امروزي شهر مشهد بهصورت پراکنش افقي میباشد .مورد بررسی از سال  1364تا سال  1399است .شالوده این
بنابراین در این مطالعه ،به منظور تحلیل فرآیند گسترش و مطالعه مبتنی بر بهرهگیری از دادهها و تصاویر ماهوارهای
الگویابی فضا در محورهای برونشهری کالنشهر تهران در (تصاویر چندزمانه سنجنده لندست) مربوط به سالهای
محور تهران-ایوانکی از تصاویر ماهوارهای با دوره زمانی مختلف میباشد که با استفاده از نرمافزارهای ،IDRISI
بیش از  4دهه برای درک و شناخت این تغییرات پرداخته  GISو  GOOGL EARTHو مدلهای ،LCM، Fuzzy artmap
 MARKOVو  CAانجام شده استFUZZY ARTMAP .
شده است.
نتایج حاصل از این مطالعه ،اطالعات بسیار ارزشمندی یک شبکه عصبی برای استخراج نظارتشده کاربریها
در مورد فرآیند گسترش و الگویابی فضا در محورهای است که در سال  1991توسط کارپنتر و همکاران معرفی
برونشهری مناطق کالنشهری فراهم میسازد .این شد ).(Carpenter et al., 1391; Carpenter et al., 1392
زنجیره مارکوف :مدل زنجیرههای مارکوف معموالً برای
اطالعات ،تغییرات پوشش اراضی را در منطقه در طول بیش
از چهار دهه گذشته آشکار میسازد .این در حالی است شبیهسازی و مدلسازی تغییرات در ابعاد و روند پوشش
که در مطالعات قبلی بیشتر از دادههای آماری بهره برده کاربری اراضی استفاده میشود ) .(Weng2002فرآيند تصادفي
شده است .سایر مطالعات که از تصاویر ماهوارهای بهره ]   = [  ,  ∈ يک زنجيره مارکوف ناميده ميشود،
بردهاند ،از لحاظ محدوده زمانی محدودههای زمانی کمتری اگر براي هر   ∈ و   ∈ شرط زير صادق باشدE ،
ل شمارش است .این عبارت بيانگر
را بررسی نمودهاند .اطالعاتی که نه تنها میتوانند بهعنوان در آن يک مجموعه قاب 
اطالعات پایه برای مطالعات شهری ،منطقهای و محیطی احتمال وجود سيستم در زمان  t+1در حالت  jاست ،بهشرط
توسط برنامهریزان ،سیاستمداران ،دانشمندان و جامعه مورد اينکه در زمان  tحالت سيستم مشخص و حالتهاي رخداده
استفاده قرار گیرند ،بلکه میزان از دست رفتن حاصلخیزترین قبلي نيز مشخص باشد .درواقع P ،احتمال شرطي است و
و

و

و
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بيان ميکند که نتيجه هر فرآيند در زمان  t+1تنها به شرايط یک سلول اتفاق افتد ،پس چیز دیگری ،در دوره زمانی بعد،
در زمان  tبستگي دارد .فرآيندهايي که چنين خاصيتي دارند در سلول اتفاق خواهد افتاد.
“IF something happens in the neighborhood of a cell,
يک زنجيره مارکوف مرتبه اول ناميده ميشوند.
[P[Xt+1=j |X0,X1,…Xt]=P[Xt+1=j |Xt

مدل  :CAدر میان مدلهای مختلف شبیهسازی شهری،
سلولهای خودکار ( )CAیکی از پراستفادهترین مدلها
است (Batty & Xie, 1994; Clarke & Gaydos, 1998; Herold et al.,
) .2003; Li & Yeh, 2004این مدل اولین بار در دهه  1940و
 1950توسط دو ریاضیدان به نام اوالم و نیومن بهمنظور
شبیهسازی سیستمهای پیچیده در فیزیک و زیستشناسی
بهکار گرفته شد .در  1970با ارائه مدل معروف «بازی
زندگی» توسط جان هارتون ،استفاده از مدل  CAدر سایر
حوزههای مطالعاتی نیز متداول شد.
مدلسازی شهری در فضای سلولی ،ابتدا توسط تابلر،
با تعریفی از جغرافیای سلولی وارد مطالعات شهری شد
(رضازاده و میراحمدی .)48 :1388 ،بهطورکلی ،هدف این مدل
برای شبیهسازی ماهیت واقعی قوانین طبیعی است .بر این
اساس ،مدلسازی تغییرات کاربری اراضی با استفاده از
روش  CAبهدلیل نتایج صریح و روشن بر اساس تعاریف
قانون انتقال ترجیح داده میشود (White & Engelen 2000; Yuan
).2009

ساختار اصلی این مدل اینگونه بیان میشود؛ اگر  
وضعیت سلول  در موقعیت  iو  ،jدر زمان  tباشد  ،
متعلق به تعداد محدودی از وضعیتهای ممکن سلول در

فضای سلولی است و اگر   وضعیت سلول در زمان t+1
باشد ،بنابراین:
   +1 =    ,  Ωکه در این رابطه
 Ω نشاندهنده مجموعه سلولها در همسایگی سلول 
است و   Ωمجموعه وضعیتهای ممکن  Ω در زمان t
و  fتابعی است که نشاندهنده قوانین انتقال است .ازآنجاکه
خود سلول نیز عضوی از همسایگیاش است ،معادله باال
را میتوان به این صورت نوشت   +1 =   Ω  :این

معادله میتواند بهصورت جملهای به این شرح باشد که
اصل عمومی  CAرا نشان میدهد :اگر چیزی در همسایگی




)







(









) (

THEN something else will happen to the cell at the
”following time step.

ترکیبزنجیرهمارکوفوسلولهایخودکا ر(:)CA-Markov
با ترکیب دو یا چند روش از روشهای مدلسازی تغییرات
کاربری اراضی و بهرهگیری از مزایای کاربرد هر کدام از این
روشها میتوان قابلیت اطمینان به این روشها را بهبود داد
).(Liu et al., 2007; Yang et al., 2012
مدل  CA–Markovبهتازگی در شبیهسازی پدیدههای
پویای فضایی و پیشبینی تغییرات کاربری زمین مورد
استفاده قرارگرفته است ) .(Hosseini et al., 2014در تحلیل
مارکوف هیچ بحثی از موقعیتهای جغرافیایی مناطق
وجود ندارد .احتماالت انتقال ممکن است که برای هر
یک از کاربریها بهدستآمده باشد ،اما هیچ اطالعاتی از
توزیع مکانی تغییرات مربوط به هرکدام از طبقات کاربری
در آن وجود ندارد .بهعبارت دیگر ،عنصر مکانی در این
مدلسازی وجود ندارد .برای اضافه کردن عنصر مکانی به
مدل از سلولهای خودکار استفاده خواهد شد .بهعبارت
دیگر ،در فرآیند مدلسازی  ،CA–Markovتغییرات زمانی
در کالسهای کاربری اراضی مستقیم ًا از قوانین زنجیرههای
مارکوف بر اساس ماتریس قوانین انتقال تولید هدایت
میشوند .درحالیکه تغییرات فضایی بهوسیله نقشههای
بالقوه انتقال ،پیکربندیهای همسایگی و قوانین انتقال محلی
در فرآیند  CAقرار میگیرند (White and Engelen, 1993; Wu,
) 2002; Guan et al., 2011در اصل ،با ترکیب زنجیره مارکوف
و سلولهای خودکار میتوان  CAرا با فرآیندهای پیشبینی
پوشش زمین از طریق زنجیره مارکوف ترکیب کرد .با
استفاده از خروجیهای تحلیل زنجیره مارکوف (مساحت
انتقالیافته یا ( CA–Markov ،)Transition Areaاز یک فیلتر
مجاورت برای استخراج کاربری زمین از زمان  2به دورههای
زمانی بعد استفاده خواهد کرد .در حقیقت ،فیلتر  CAیک
فاکتور وزندهی مکانی را توسعه میدهد که برای هرکدام از
و
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مطلوبیتها بهکار گرفته خواهد شد .وزن بیشتر به مناطقی مبانی نظری
که نزدیک به کاربری زمین کنونی هستند ،داده میشود .این
کار موجب میشود که تغییرات کاربری زمین در نزدیکی
کالسهای کاربری مشابه کنونی ایجاد شود و کام ً
ال بهطور
تصادفی نباشد.

منطقه مورد مطالعه

قلمرو مکانی این تحقیق مربوط به مناطق شهری
محور تهران-ایوانکی است که شهرهای پاکدشت با حدود
 210هزار نفر جمعیت ،شریفآباد با حدود  12هزار نفر
جمعیت و ایوانکی با حدود  12هزار نفر جمعیت در آن
واقع شدهاند و از پرترافیکترین محورهای برونشهری در
منطقه کالنشهری تهران میباشد (نگاره .)1قلمرو زمانی
این پژوهش ،سالهای  1365تا  1398است.

توسعه فيزيكي شهرها يك فرآيند پوياست كه با ايجاد
تغييراتي در آن در يك امتداد عمودی و افقی انجام میشود.
اگر اين فرآيند بهصورت بدون برنامهریزی انجام شود
تعادل فيزيكي شهر و محیطزیست تغییر كرده و بهزودی
سيستم شهری برای انجام صحيح وظايف ناتوان خواهد شد
(وليخاني .)2 :1390 ،شهرنشینشدن جمعیت ،افزایش جمعیت
شهرها و بهتبع آن توسع ه شهرهای کوچک و بزرگ ،ویژگی
عصر حاضر است و توسع ه پایدار این شهرها در گرو داشتن
برنامهریزی و مدیریت شهری کارآمد آن میباشد (رضویان،
 .)102:1387گسترش افقی شهر عامل تغییر در محیط فیزیکی
و در شکل و ساختار فضایی شهرها است .در همه جوامع
جهان ،گسترش افقی شهری عوارض جدی به دنبال داشته
است .پیامدهای گسترش افقی ،خوب یا بد ،براساس اثرات

نگاره :1موقعیت فضایی محدوده مورد مطالعه
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ی شده است .باوجود
اجتماعی-اقتصادی و محیطی ارزیاب 
این ،پیامدهای اصلی گسترش بیرویه شهری میتواند به
ن موارد خالصه شود :باال رفتن هزینه زیرساختها و
ای 
خدمات عمومی ) ،(Barnes et al., 2001اتالف منابع انرژی
) ،(Newman & Kenworthy, 1988نابرابری در توزیع ثروت (Wilson
) ،et al., 2003تأثیر بر حیاتوحش و اکوسیستم & (Hedblom
) ،Soderstrom, 2008اتالف زمینهای کشاورزی (Zhang et al.,
) ،2007افزایش دما ) ،(Wang, et al. 2001پایین آمدن کیفیت هوا
) ،(Stone, 2008تأثیر بر کیفیت و میزان آب ) (Jacquin et al., 2008و
تأثیر بر سالمت عمومی و اجتماعی ) .(Frumkin, 2002علیرغم
اینکه یافتههای علمی اثبات کردهاند که این الگو برای
توسعه شهری مناسب نیست ،اما همچنان الگوی غالب در
اینخصوص است ).(Batisane & Yarnal, 2008: 5
یکی از مهمترین مباحث شهر و شهرنشینی در ایران،
بررسی و تحلیل رشد و توسعه کالبدی-فضایی شهر و
شهرنشینی است (شماعی .)19 :1382 ،در این ارتباط ،هدف
کلی برنامهریزی شهری تأمین رفاه مردم از طریق ایجاد
محیطی بهتر ،سالمتر ،آسانتر ،مؤثرتر و دلپذیرتر است
(علینژاد طیبی .)2 :1389 ،افزایش سریع پراکندگی شهری در
گ تبدیل شده
بسیاری از کشورهای دنیا به یک نگرانی بزر 
است .زیرا این پراکندگی سریع ،اثرات زیانباری بر روی
محیط میگذارد ) .(Jaeger et al., 2010: 397بنابراین ،مهمترین
مسئلهای که در برابر توسع ه شهری قرار میگیرد ،مکان
استقرار شهرها است ) .(Merlin, 2000: 235مکان استقرار یا
زمين يک موضوع مشترک و منبعي محدود به شمار ميرود
(آكا الگان .)5 :1378 ،باوجود اينکه زمين پديدهاي مطلق و
ثابت است ،تحتتأثير عوامل گوناگوني چون توسعه و
گسترش شهرها قرار ميگيرد که از مقايسه رشد جمعيت
شهري با فضاي اشغالي آن معلوم ميشود .همچنين،
بهموازات رشد جمعيت ،فضاهاي اطراف شهرها نيز اشغال
میشود و در برخي موارد مانند بانکوک ،سائوپولو و تهران
ميزان رشد زمين از رشد جمعيت بهشدت پيشي میگیرد
و ضمن نابودي حاصلخيزترين اراضي کشاورزي ،موجب

آسیبپذیری چرخۀ حيات ،ارگانيسم گياهي و جانوري و
نيز چشماندازهای طبيعي میشود (محمدزاده .)93 :1386 :با
توسعۀ شهر ممکن است بسياري از زمينهاي قابلکشت
مجاور شهرها براي ساختمانسازي استفاده شود .در چنين
موقعیتهایی ،کشاورزان اطراف شهر براثر چند برابر شدن
قيمت زمینها ،به توليد محصول عالقه نشان نميدهند،
درنتیجه توليد محصول نيز کاهش مییابد (شکوئي303- :1385 ،
 .)304برخي محققين آن را عبارت از توسعه کم تراکم توسعه
ناپيوسته و گسترش بهطرف عرصههای خارج از محدوده و
نواحي کم تراکم حومه شهري همراه با تسلط اتومبیلهای
شخصي در حم 
ل و نقل دانستهاند ) .(Wassmer, 2002: 9مسئله
پراکنش افقي منحصر به جهان توسعهیافته نيست .در جهان
درحال توسعه نيز اين مشکل وجود دارد.(Menon, 2004: 1) .
در نیمقرن اخير ،توسعه سرمایهداری در چارچوب اقتصاد
متکي به نفت ،سبب رکود بخش کشاورزي و رشد سريع
شهرها در ایران شد .اين رشد سريع شهرنشيني بهصورت
متعادل صورت نگرفت ،بلکه رشد شهرهاي بزرگ مانع رشد
شهرهاي کوچک و روستاها شدند .نتيجه اين فرآيند به عدم
تعادل در توزيع فضايي و سلسلهمراتب ناحیهای منجر شد
(نظريان .)151 :1374 ،درواقع ،رشد و توسعه بیتناسب شهرها
و تراکمهای خارجاز اندازه آنها ازجمله مشکالت و مسائل
شهرهاي امروز است (شيعه.)24: 1381 ،


تحلیل یافتهها

تولید نقشههای پوششی و کاربری اراضی در سالهای
مختلف با استفاده از تصاویر ماهوارهای امکان ک ّمیسازی
و ارزیابی و تحلیل تغییرات در مناطق شهری را فراهم
میسازد ،بر این اساس ،در مطالعه حاضر بهمنظور ارزیابی
الگوی گسترش مناطق ساختهشده در کریدور تهران به
ایوانکی از تصاویر  TMو  ETM+ماهواره لندست مربوط
به سال  1390 ،1379 ،1364و  1399استفاده شده است.
بهمنظور تهیه نقشه کاربری اراضی این کالنشهر از مدل
 FUZZY ARTMAPاستفادهشده است ،که از تصاویر چهار
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دوره مذکور با هدف بررسی گسترش و نحوه الگویابی
اراضی ساخته شده در محور تهران-ایوانکی و همچنین
بررسی وضعیت توزیع کاربری اراضی استفاده شده است.
در اینباره ،ابتدا بهمنظور استخراج کاربریهای مورد نظر از
الگوریتم  FUZZYARTMAPاستفاده شد که در این مرحله
کاربری شهری ( شامل تمام محدودههای زیرساخت و انواع
کاربریهای مسکونی ،تجاری ،صنعتی و غیره) ،کاربری
کشاورزی (شامل زمینهای زیر کشت انواع محصوالت
کشاورزی و باغات) ،کاربری آبی (شامل کلیه زمینهای
پوشیده از آب) و کاربری بایر ( شامل زمینهای خالی و
کشت نشده) از تصاویر مد نظر استخراج گردید .بهمنظور
استخراج اطالعات از دادههای سنجشازدور ،مراحلی به
شرح ذیل طی شده است .پس از انجام این مراحل ،تصاویر
چهار دوره کاربری اراضی منطقه مورد مطالعه استخراج شد
(نگارههای 2تا .)5

 -1تولید تصویر  RBGاز سالهای مورد نظر؛
 -2انتخاب کاربریهای مورد نظر برای استخراج از روی
تصویر؛
 -3نمونهبرداری از کاربریها (الف :استخراج بصری،
ب :استخراج اتوماتیک بر مبنای نمونهبرداری)؛
 -4انتخاب نوع طبقهبندی؛
 -5تهیۀ تصویر طبقهبندی از کاربریها؛
 -6ارزیابی دقت طبقهبندی.
یکی از مسائل شایستۀ توجه پس از پردازش در زمینۀ
طبقهبندی کاربری اراضی از روی تصاویر ماهوارهای،
ارزیابی دقت طبقهبندی است .این کار با استفاده از یکی از
روشهای جمعآوری دادهها ،بدون اینکه توجهی به نتایج
طبقهبندی شود ،صورت میگیرد .برای این منظور با استفاده
از دادههای باقدرت تفکیک باالی GOOGLE EARTH
به پهنهبندی منطقۀ مورد نظر پرداخته شده است .برای

نگاره :2کاربری اراضی محور تهران-ایوانکی1364 ،

نگاره :3کاربری اراضی محور تهران-ایوانکی1365 ،

نگاره :4کاربری اراضی محور تهران-ایوانکی1390 ،

نگاره :5کاربری اراضی محور تهران-ایوانکی1399 ،
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جدول :1ارزیابی دقت کاربری اراضی استخراجشده

نوع کاربری

اراضی ساختهشده

اراضی کشاورزی

اراضی بایر

اراضی آبی

کل

دقت ارزیابی

%93

%95

%93

%96

%94

جدول :2تغییرات کاربری اراضی در محور تهران ایوانکی

مساحت
1364

سال
ساختهشده
بایر

فضای سبز
آب

جمع (هکتار)

6960/33

درصد
1364
3/12

مساحت
1379

10812/96

4/84

180522/3

80/86

194248/2

87/01

156699/2

35666/37

15/98

18185/13

8/15

48714/75

21/82

101/43

0/045

4/14

641/16

0/29

ارزیابی دقت هر کاربری  6نمونه آموزشی برداشت شد
و با نمونههای استخراجشده از تصاویر ماهوارهای مقایسه
گردید که به این منظور نتایج به نرمافزار  IDRISIانتقالیافته
ت آمده است (جدول.)1
و میزان دقت کاربریها بهدس 
براساس این ،میزان تغییرات کاربری اراضی در چهار دوره
ق بدین شرح است :بیشترین افزایش سطوح کاربری در
فو 
محور تهران به ایوانکی به مساحت 223250هکتار ،مربوط
به کاربریهای ساختهشده با  30495هکتار افزایش در
طی  35سال اخیر میباشد .این افزایش با توجه به جدول
ِ
ترتیب میزان افزایش ،مربوط به کاهش اراضی
شمارۀ  2به
کشاورزی به میزان حدود  5288هکتار و سپس اراضی آبی
با حدود  474هکتار است و در اراضی بایر شاهد کاهش
مساحت این اراضی حدود  36257هکتار میباشیم .با توجه
به آنچه بیان شد میتوان گفت در این کریدور ما شاهد
رشد و گسترش فضایی-کالبدی قابل توجهی بودهایم .با

درصد
1379

مساحت
1390

17195/31

7/7

70/19

144264/69
40954/32

18/34

576

0/26

0/0018
223250/4

درصد
1399

درصد
1390

مساحت
1399

37455/39

16/78
64/62

توجه به محدودیتهای زیستمحیطی در صورت تداوم
این گسترش ،احتمال دارد كه افزايش فضاهاي ساختهشده
آثار زیستمحیطی زيادي از قبيل افزايش انواع آلودگیها،
كاهش سطوح فضاي سبز و باز شهري ،افزايش توليد زباله
و افزايش ميزان مصرف منابع طبيعي و انرژي و مانند آن را
به این منطقه تحميل کند.

نگاره  :6تغییر کاربری اراضی از سال  1364تا 1399

جدول  :3میزان تغییرات بین کاربریهای در کریدور تهران ایوانکی طی سالهای 1399-1364
ساختهشده
بایر

فضای سبز
آب

جمع هکتار

ساختهشده

بایر

فضای سبز

آب

جمع هکتار

6832/08

21067/29

9542/61

13/41

37455/39

83/34

136309/1

7840/62

31/59

144264/7

40/86

22671/99

18199/98

41/49

40954/32

4/05

473/85

83/16

14/94

576

6960/33

180522/3

35666/37

101/43

223250/4
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بر این اساس ،در بخش حاضر بهمنظور درک بهتر روند
الگویابی و کم زیادشدن مساحت کاربریها در محدوده مورد
مطالعه از مدل  LCMبهره برده شد .در اینخصوص ،ابتدا به
بررسی افزایش و کاهش مساحت کالسهای کاربری شامل
اراضی ساختهشده ،اراضی بایر ،پوشش گیاهی و مناطق آبی
پرداخته شد؛ که با توجه به نگاره 7بیشترین میزان افزایش در
طی این دوره  35ساله مربوط به اراضی ساختهشده است،
با این تفسیر که در اراضی ساختهشده میزان کاهش نزدیک
به صفر میباشد ،ولی در اراضی بایر تقریب ًا به همان میزان
که به این اراضی اضافهشده طی این دوره  35ساله از آن
کاسته شده است .درنهایت ،با توجه به نتایج حاصل از توابع
هفتجملهای برای سالهای  1364تا  1399که در نگاره8
نشان دادهشده است ،روند تغییر سایر اراضی به نفع اراضی
ساختهشده در این دوره کام ً
ال با الگوی گسترش شهری
منطبق میباشد که عالوهبر هسته کالنشهری تهران در مرتبه
بعد از شمال غرب بهطرف جنوبشرق میباشد در محدوده
شهرهای قرچک ،ورامین ،پاکدشت و شریفآباد و سپس

در قسمت جنوبشرقی در محدوده شهرهای ایوانکی دیده
میشود.پس از شناسایی الگوی گسترش شهری کریدور
تهران-ایوانکی در مرحله بعد بهمنظور شبیهسازی نحوه
تغییرات کاربری اراضی در این محور از روش سلولهای
خودکار و زنجیره مارکوف که مدلی مناسب برای ارزیابی
گسترش شهری میباشد ،استفاده شده است .تعیین اعتبار
و ارزیابی خروجی این مدل ،بسیار مهم است و تفسیر آن
میتواند نتایج گمراهکننده را بههمراه داشته باشد .دو روش
براي ارزیابی مدلسازی وجود دارد :یک روش چشمی
و دو روش آماري .در روش چشمی یک ارزیابی سریع
از مدلسازی فراهم میشود .این روش سلیقهای است و
نتایج گمراهکنندهای را نشان میدهد .براي بهدست آوردن
اطالعات دقیق نتایج ،مدلسازی آنالیز آماري مورد نیاز
است .تعداد نامحدودي روش براي مقایسه آماري نقشهها
موجود است؛ اما چالش اساسی یافتن روشی است که:
 .1تفسیر آن آسان باشد؛  .2اطالعاتی ارائه دهد که به بهبود
مدل کمک کند و  .3به سؤال اساسی در مورد اینکه چه

نگاره :7افزایش و کاهشمساحت
کاربریها در کالنشهر تهران طی
سالهای ( 1399-1364هکتار)

نگاره :8تغییر سایر اراضی به نفع اراضی ساختهشده
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نگاره :9ارزیابی دقت پیشبینی

میزان شباهت بین نقشهها وجود دارد ،پاسخ دهد .روش
 Validateاز جمله این روشهاست و توافق و عدم توافق
بین دو نقشه را بررسی میکند .در این روش ،یک آنالیز
مقایسهای آماري براي پاسخ به دو سؤال عمده زیر صورت
میگیرد و نتیجه آن محاسبه شاخصهای کاپاي گوناگون از
توافق و ارتباط آماري بین دو تصویر است (Pontius, 2000:
) .1012برای انجام این کار ،ابتدا رشد شهری در سال 1399
با استفاده از نقشههای مربوط به سالهای  1364و 1390
شبیهسازی شد .سپس نتایج حاصل با نقشه واقعی سال
 1399مقایسه شد تا میزان صحت کار مورد ارزیابی قرار
گیرد .مقایسه نقشههای واقعی و شبیهسازیشده میزان دقت
کلی پیشبینی انجامشده برای سال  1394براساس ارزش
کاپا برابر  0/889میباشد که نتایج تفصیلی مربوط به روش
 Validateدر نگاره 9نشان دادهشده است .این میزان دقت،
اطمینان الزم را در مورد بهکارگیری روش ترکیبی سلولهای
سال

جدول :4پیشبینی تغییرات کاربریها تا سال  1410با استفاده از مدل زنجیرههای مارکوف

ساختهشده
بایر

فضای سبز
آب

خودکار-زنجیره مارکوف بهمنظور شبیهسازی رشد شهری
در اختیار ما قرار میدهد .بنابراین پس از ارزیابی نتایج
شبیهسازی تغییرات کاربری اراضی در سال  1399و اثبات
کارایی باالی مدل سلولهای خودکار و زنجیره مارکوف
در مدلسازی تغییرات کاربري اراضی ،نقشه شبیهسازیشده
در کریدور تهران-ایوانکی برای سال  1410تهیه شد .به
این منظور برای شبیهسازی تغییرات کاربری در محور
تهران-ایوانکی در سال  1410از نقشههای کاربری اراضی
در سالهای  1364و  1399استفاده شد .نتایج بهدستآمده
نشان میدهد که با توجه به روند رشد شهری منطقه در سال
 1410مساحت ارضی ساختهشده به بیش از  50هزار هکتار
خواهد رسید؛ که براساس جدول  ،4مقدار زیادی از افزایش
مناطق ساختهشده براثر از بین رفتن پوشش گیاهی شامل
اراضی کشاورزي و باغها حاصلشده است .نتایج حاصله
بهتفصیل در جدول  4ارائه شده است.

جمع هکتار

مساحت 1399

درصد 1399

مساحت 1410

درصد 1410

37455/39

16/7773

50139/9

22/45904

144264/69

64/62013

135389

60/64445

40954/32

18/34457

37196/55

16/66136

576

0/258006

524/97

0/235149

223250/4
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نگاره :10پیشبینی تغييرات کاربری اراضی با توجه به مدل
زنجیرههای مارکوف تا سال 1410

نتیجهگیری

مدلسازی تغییرات کاربری زمین راهی مؤثر برای کسب
اطالعات در مورد نحوه تغییرات کاربری اراضی در طی
زمان و همچنین عوامل مؤثر بر آن است .بر این اساس
بهمنظور تحلیل فرآیند گسترش و الگویابی فضا در محور
تهران-ایوانکی در بازة زمانی  35ساله مدلسازی انجام شد.
نتایج حاصل از این مدل مشخص نمود که بیشترین تغییرات
کاربری اراضی در طی این دوره به اراضی ساختهشده
مربوط میباشد که با توجه به قرارگیری مناطق ساختهشده
در طول شریانهای اصلی ،دارای یک الگوی شمالغربی
جنوبشرقی میباشد که متأثر از رشد شهری در کالنشهر
تهران و در نتیجه اسکان در این مناطق میباشد که یا
در صنایع شهری این مناطق اشتغال دارند یا از شهرهای
اقماری موجود در این کریدور بهعنوان شهرهای خوابگاهی
استفاده میکنند .جالب آنکه هر چه از مرکز اصلی یعنی
کالنشهر تهران دور شویم میزان گسترش اراضی شهری
کم میشود که این عامل نشان میدهد با توجه به هزینه کم
اسکان در شهرهای اقماری این محدوده بهعنوان شهرهای
خوابگاهی برای کالنشهر تهران میباشند .از طرف دیگر
با توجه به اینکه اکثر شهرهای ایران در مراحل اولیه
شکلگیری با هدف استفاده از خاکهای مرغوب بهمنظور

زراعت ،در میان اراضی زراعی استقراریافتهاند و بهمرور
زمان همراه با گسترش روستاها و تبدیل آنها به شهر و
سپس توسعه شهرها ،اراضی مرغوب زیر پیکر شهرها
مدفون شدهاند.که در نتیجه گسترش مناطق شهری بخش
وسیعی از بهترین و باارزشترین اراضی بالفصل شهرها به
زیرساخت و ساز رفتهاند .در محور شهری تهران ایوانکی
نیز روند گرایشهای فضایی در توسعۀ اراضی ساختهشده و
تغییرات کاربری اراضی منجر به تخریب اراضی کشاورزی
حاشیه شهری شده است .زیرا با توجه بهقرارگیری اراضی
ساختهشده در کنار مرغوبترین اراضی کشاورزی تنها طی
سال  1390تا  1399حدود  8هزار هکتار از این اراضی تغییر
کاربری داده شده که بیشتر آن مربوط به تغییر به نفع اراضی
ساختهشده میباشد .نتایج برآمده از منطقۀ شهری حاکی از
سازگاری نتایج آن با یافتههای منصوری ( ،)1395شنانی و
زارعی ( ،)1395محمود زاده و خوشروی ( )1394و کرم و
همکاران ( )1389است .همچنین با توجه بهسرعت رشد
مناطق شهری در این منطقه میتوان مشاهده نمود که در
طی دورههای مختلف ما شاهد یکگونه رشد تصاعدی در
منطقه مورد مطالعه میباشیم ،بهطوریکه برای دوره  1364تا
 1379به ازای هر سال حدود  240هکتار اراضی ساختهشده
گسترش پیدا کرده و در دوره بعد یعنی  1379تا  1390این
عدد به حدود  580هکتار رسیده است و درنهایت در دوره
آخر یعنی  1390تا  1399حدود  2251هکتار در هرسال
گسترش را در اراضی ساختهشده شاهد بودهایم که بر این
اساس ،میتوان نشانههای شهرنشینی شتابان را در این مناطق
مشاهده نمود .بنابراین راهکار افزایش فشردگی کالبدی و
استفاده از شیوههای مربوط به آن بهمنظور هدایت توسعۀ
شهر به سمت پایداری بیشتر ،باید در دستور کار برنامه
ریزان و متولیان امور شهری قرار گیرد .درواقع بیتوجهی
به ضوابط و مقررات گسترش کالبدی-فضایی شهر در
سالهای اخير ،بهخصوص  35سال گذشته ،موجب نابودی
اراضی کشاورزی يا تبديل عامدانه آنها به کاربری باير
شهری و سپس به کاربریهای ساختهشده ،منجر شده است.
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