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چكيده
زمينه و هدف :اگر توسعه پايدارشهري را کارآمدي اقتصادي ،عدالت اجتماعي و حفظ محيطزيست بدانيم يکي از پيششرطهاي مهم
تحقق آن ،بهينهسازي انواع بهرهگيري از زمين شهري است که در غير اين صورت شهرها دچار پديده گسترش افقي و يا گسترش بيرويه
ميشوند .تاکنون مدلهاي مختلفي براي شناخت شکل شهر و سنجش ميزان پراکنش آن ارايه شده است.
روش بررسی :اين تحقيق سعي بر آن دارد تا از طريق مدلهاي مختلف مانند تحليل زماني تراکم شهري ،روش توزيع چارکي ،درجه
توزيع متعادل ،درجه تجمع و مدل هلدرن ،ميزان گسترش افقي شهر تهران را در دهههاي مختلف مورد محاسبه و تاثير آن را بر زمين-
هاي کشاورزي اطراف مورد بررسي قرار دهد.
يافته ها :نتايج حاصل از اين نوع تحقيق نشان ميدهد که شکل کالنشهر تهران از فشردگي و رشد آرام به سمت گسترش افقي بيرويه و
ر شد سريع و بي برنامه تغيير پيدا کرده است .در ادامه با استفاده از تصاوير ماهوارهاي سالهاي  7531و  7533ه.ش که از سازمان فضايي
ايران گرفته شدهاند جهت بررسي ميزان تغيير کاربريها و به ويژه کم و کيف تغيير کاربري کشاورزي به کاربريهاي شهري از نرم افزار
 ArcGISاستفاده شده است .اين تصاوير با استفاده ار روش پردازش بصري يا تفسير چشمي به نقشههايي تبديل شدهاند که در پايان با
استفاده از روش تلفيقي و روي هم گذاري دو نقشه به دست آمده و محاسبات انجام شده ،چگونگي تغييرات کاربريها در طي اين دو دوره
( 83ساله ) بررسي شده است.
بحث و نتيجه گيری :نتايج تتحقيقات در اين بخش حاکي از اين مساله است که از کل زمينهاي کشاورزي موجود در محدود مورد
مطالعه در سال 7531حدود 53938هکتار مي باشد که نيمي از آن در دوره  83ساله  19-31از بين رفته و به طور مستقيم يا غير
مستقيم در اثر توسعهشهري کاهش يافته اند و به  79/4هزار هکتار در سال  7533رسيده است .چنانچه رشد و توسعه شهر به صورت
پراکنش افقي بيرويه ادامه پيدا کند همين مقدار زمين در توسعه آتي شهر از بين خواهد رفت.
واژههای کليدی :شکل شهر ،گسترش افقي شهر ،زمينهاي کشاورزي ،کالنشهر تهران.
 -7عضو هياتعلمي دانشگاه لرستان (مسوول مکاتبات)
 -8دکتري جغرافيا و برنامهريزي شهري دانشگاه محقق اردبيلي
 -5فارغ التحصيل جغرافيا و برنامهريزي شهري دانشگاه تهران
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Abstract
Background and purpose: If sustainable urban development is considered as economic efficiency,
social equality and environment protection, one major perquisite for its realization is optimization of
urban land uses; otherwise the cities would suffer from sprawl or uncontrolled expansion. Various
models have been proposed for understanding the city shape and its scattering measurement.
Material and Methods: This work aims at calculating Tehran urban sprawl in various decades using
different models including temporal analysis of urban density, quartile distribution, degree-balanced
distribution, degree of aggregation and Holdern model, and its impact examines on nearby farms.
Results: Findings of this work show that Tehran is shifting from concentration and gradual growth to
excessive urban sprawl and rapid and uncontrolled growth. In The following, using satellite images of
the years 1357 and 1385 we examines the rate of change of land use especially the quality and
quantity of changes of farmland to urban uses with using ArcGIS software. The image has converted
to maps through visual processing or visual interpretation. At the end with map have obtained with
using compilation and synthesis method that can show to how land use changes during the period (28
years).
Discussion and Conclusions: The results of research in this section indicate that the total agricultural
land in study area in 1979 was about 38952 hectares that Half of which have been eliminated in the
course of 28 years 1996- 2006 and have decreased directly or indirectly through urban development
and reached 19.4 thousand hectares in 2006. If the growth and development of the city continues as
sprawl distribution. The same amount of land will be destroyed in the future development.
Keywords: City shape, urban sprawl, Farmland, Tehran metropolis
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مقدمه
تحقق بهره گيري بهينه از زمينهاي شهري يکي از شاخصهاي

خدمات و تاسيسات در بافتهاي موجود شهري ،توسعه

الزم توسعه پايدار شهري است که درغير اينصورت شهرها دچار

پيراشهري را توصيه کند .چنين شکلي از رشد شهر ،الگويي از

پديده گسترش افقي و يا گسترش بيرويه ميشوند .از طرفي با

يک شهر بيمار خواهد بود که انسجام فضايي خود را از دست

پذيرش فزاينده مفهوم توسعه پايدار بهعنوان مفهوم راهنما،

داده و بافت متخلخل و تنکي را بر زمينهاي اطراف از جمله

محققان بر روي موضوعات جديدي مانند شکل يا فرم شهر که

زمينهاي کشاورزي ايجاد مي نمايد ( .)71ويلمن و وگنر

به شروع برنامهريزي مدرن بر ميگردد ،متمرکز شده اند(،8 ،7

معتقدند که علل گسترش افقي شهر ميتواند به دو گروه اصلي

 .)3 ،4 ،5شکل شهر که همان الگوي توزيع فضايي فعاليتهاي

تقسيم بندي شود :تمايل عمومي به تغيير اقتصادي -اجتماعي

انسان در برهه خاصي از زمان تعريف شده به دو نوع اصلي ،شهر

در جوامع توسعهيافته و سياست برنامهريزي فضايي دولت؛ و

فشرده و شهر گسترده يا پراکنش افقي شهر و انواع اشکال

نتيجها ي که در غياب مداخالت برنامه ريزي قوي در سطوح

فرعي تقسيم ميگردد .از آنجاکه بين شکل يک شهر و پايداري

محلي و منطقه اي به وجود آمد باعث شد که تمرکز زدايي

آن رابطه تنگاتنگي وجود دارد ،متوليان و مسووالن و برنامه-

شهري اتفاق بيفتد( .)77اين عامل به همراه رشد و گسترش

ريزان شهري بايستي از شکل و الگوي توسعه شهرها آگاهي

سريع شهري با ماهيت برونزا بهخصوص از دهه  7541باعث

کامل داشته باشد تا بتوانند آن را در جهت پايداري شهر سوق

نابساماني بازار زمين شهري و مخصوصا بالاستفاده ماندن بخش

دهند .همانطور که مشخص است پايداري تنها از طريق هدايت

وسيعي از اراضي داخل محدوده شهر و عارضه منفي گسترش

توسعه به گسترههاي موجود شهري امکان دارد و نه گسترش

افقي شهرهاي ايران از جمله شهر تهران شده است .بنابراين

شهر به سوي پيرامون و زمينهاي زراعي و تنها از طريق

اين مقاله سعي دارد که ابتدا از طريق مدلهاي مختلفي هم-

افزايش تراکم قابل دسترسي است .اين بهمعناي تشويق فرايند

چون تحليل زماني تراکم شهري ،توزيع چارکي ،درجه توزيع

شدت استفاده از زمين براي مقاصد گوناگون است .در اين

متعادل ،درجه تجمع و مدل هلدرن در طي سالهاي مختلف

راستاگسترش افقي شهر عمدتا برضد پايداري شهري و بهصورت

ميزان گسترش افقي شهر تهران را اثبات وسپس بتواند تاثير

اتفاقي و بدون برنامهريزي ايجاد شده است .تحقيقات زيادي در

آن را بر زمينهاي کشاورزي اطراف مورد بررسي قرار دهد تا

خصوص گسترش افقي شهر صورت گرفته است و هر يک از

بدين طريق بتواندگامي هرچند کوچک در راستاي هدايت به

محققان گسترش افقي را از ديدگاهي خاص موردتوجه قرار داده

سمت گسترش شهر در جهات غير اززمين کشاورزي وکنترل

اند .بعضي از آنها گسترش افقي را خطري براي محيطزيست

افقي شهروتوجه به پتانسيل هاي موجود زمين در داخل بردارد.

و برخي ديگر به جنبههاي اجتماعي گسترش افقي توجه کرده-

ادبيات تحقيق

اند ( ) 6ولي با اين حال پيسر بر اين باور است که گسترش افقي

شکل شهر به عنوان الگوي فضايي فعاليت ها ( )78و نحوه

جز واقعيتهاي عصر حاضر ( )1و به واسطه ترجيحات مصرف-

توسعه فضايي چه در کشورهاي توسعهيافته و چه در کشورهاي

کنندگان روندي اجتناب ناپذير است .گوردون و ريچاردسون

در حال توسعه در  31سال اخير بيشتر مورد توجه قرار گرفته

بيان ميکند که گسترش افقي ارتقادهنده کيفيت زندگي و رفاه

است .در حال حاضر مباحث در مورد شکل شهر در تضاد بين

اجتماعي است ( )3و بر طبق نظر اوينگ زماني ميتوان از

گسترش افقي و شکل شهري فشرده متمرکز شده است که هر

گسترش افقي انتقاد کرد که تاثيرات منفي آن اندازه گيري شده

کدام از اين دو شکل ميتواند کالبد متفاوت و جداگانهاي از

باشد ( .)9ولي با اينحال کمتر نظريه پردازي وجود دارد که با

ديگري ايجاد نمايد.

وجود اراضي بدون استفاده و با قابليت دسترسي مناسب به
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احمدی فرد و همكاران

پديده گسترش افقي شهر ،يک الگوي شهري و شهرنشيني

شهري ،روش توزيع چارکي ،درجه توزيع متعادل و درجه تجمع

نيست بلکه يک فاز و مرحلهاي از روند رشد و گسترش شهري

و مدل هلدرن ميزان گسترش افقي شهر تهران را در سالهاي

(شهرنشيني ،ضد شهري شدن و شهرنشيني مجدد) است.

مختلف اثبات مي نماييم .سپس تاثيرات گسترش افقي شهر

گسترش افقي در فاز دوم يعني فاز ضد شهري شدن با تمايل

تهران را با استفاده از دادهها ،اطالعات مربوطه ،تصاوير ماهواره-

بيشتر به سکونت در بخشهاي حاشيهاي و پيراموني شهري مي

اي و سيستم اطالعات جغرافيايي بر زمينهاي کشاورزي مورد

باشد .در اين صورت گسترش افقي اراضي مرغوب کشاورزي را

بررسي قرار ميدهيم.

ميبلعد و از بين مي برد .يعني به مرور زمان با گسترش شهرها،
اراضي مرغوب زير پيکر شهرها مدفون شده و فعاليتهاي زراعي
ناگزير به سمت اراضي نامطلوب عقب نشسته است .بنابراين

يافتههای تحقيق
-1تحليل زمانی تراکم شهری

اهميت مشکالت اين نوع گسترش بر ابعاد مختلف زندگي

تغييرات زماني تراکم در يک شهر ميتواند به سه صورت ثابت،

شهري باعث شد که در سالهاي اخير روش ها و مدلهاي

نزولي و صعودي باشد .چنانچه روند تراکم يک شهر با شدت

مختلفي براي سنجش شکل شهر به کار گرفته شود .بهطوري

زياد و بهصورت نزولي باشد اين شهر با پراکندگي شهري مواجه

که گالستر و همکارانش از ابعاد هشت گانه شکل شهر ياد
کرده اند و با ارايه مدل هايي براي هر يک از اين ابعاد هشتگانه

شده است .تراکم جمعيت شهر تهران در سال 73758 ،7553
نفر در هکتار بوده که تا سال  ،7543اين مقدار تقريبا ثابت

تراکم ،پيوستگي ،تمرکز ،خوشه بندي ،مرکزيت ،هسته اي

مانده و در اين سال به  731نفر در هکتار ميرسد .اما از اين

بودن ،ترکيب کاربريها و مجاورت ،معتقدند هر چه اين ابعاد در

سال به بعد روند نزولي شديد تراکم آغاز ميگردد ،چنانکه در

شهري پايينتر باشند ،گسترش و پراکنش آن بيشتر از

سال  ،7533به  ،788در سال  7563به 91و در سال  7513به

فشردگي است ( .)75در يک بررسي مقايسهاي شکل شهر در

پائينترين ميزان خود يعني  33/9نفر در هکتار کاهش مي يابد.

سطح جهان از شاخصهاي متريک فضايي مانند فشردگي،

البته شايان ذکر است که از سال  7513به بعد ،ميزان تراکم

تمرکز ،پيچيدگي و تخلخل و تراکم و مدلهاي کمي براي

شهر در حال افزايش بوده چنانکه در سال  ،7533تقريبا 711

محاسبه هر يک از شاخصها استفاده شده است ( ،)74اما در

نفر در هکتار ميگردد .به طور کلي تحوالت زماني تراکم شهر از

اين تحقيق براي تبيين ميزان گسترش افقي شهر تهران در

سال  7553به بعد به استثناي دهه  33-13روند نزولي داشته و

طي دهههاي مختلف ،چندين مدل مورد استفاده قرار گرفته

تراکم شهر در حال کاهش بوده است.

است .در ادامه تحقيق عالوه بر ارايه مدلهاي کمي در زمينه

-2روش توزيع چارکی :در اين روش با استفاده از آمارهاي

شناخت شهر تهران در تبيين علل بهوجود آورنده الگوي

موجود در دو دوره اصلي مورد بررسي(7513و  )7533تراکم ها

گسترش افقي شهر ،عواملي تاثيرگذار را موردتوجه قرار خواهيم

به چهار دسته تقسيم گرديده اند:

داد.

 -7تراکم خيلي کم 7 :تا  31نفر در هکتار
 -8تراکم کم 37 :تا  711نفر در هکتار

روش تحقيق

 -5تراکم متوسط 717 :تا  811نفر در هکتار

نوع تحقيق توسعهاي و روش بررسي آن توصيفي -تحليلي مي-

 -4تراکم زياد +817 :نفر در هکتار.

باشد .محدوده مکاني تحقيق کالنشهر تهران است .ابزارگردآوي

در سال  ،7513شهر تهران داراي  88منطقه شهرداري بوده

اطالعات از طريق آمارهاي رسمي مرکز آمار ايران و مطالعات

است که توزيع تراکم در اين سال نيز بسيار نا متعادل بوده است

کتابخانهاي و استفاده از طرحهاي جامع شهر تهران ميباشد .در

و از  9/9نفر در هکتار در منطقه  88تا  561نفر در هکتار در

اين تحقيق با استفاده از مدلهايي همچون تحليل زماني تراکم

منطقه  3در نوسان بوده است.
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جدول  -1نوع تراکم و ميزان آن در مناطق  22گانه تهران در سال 1311و 1381
Table 1. Type of density and its amount in 22 areas of Tehran in 1996 and 2006

نوع تراکم

7533

7513
مناطق

مساحت

درصد

شماره مناطق

مساحت

درصد

تراکم خيلي کم

71،87،88

8139158

57/3

87،88

7593351

87

تراکم کم

7،5،4،9،75،7
3

8516151

53/8

7،5،4،9،73

7931559

89/9

تراکم متوسط

8،1،77،78،73
76،79،81،

76614

83/5

8،3،6،77،78،75،73،76،79،
81

8579858

54/3

تراکم زياد

3،6،3،71،74

333151

3/4

1،3،71،74،71

75793

79/3

چنانکه آمار و ارقام نشان ميدهد اوال توزيع تراکمها در مناطق

ميدهد .مقدار ضريب جيني براي سال  ،)1/84(7533نشانگر

شهر در هر دوره بسيار نامتعادل بوده است ،بدينصورت که

حرکت جمعيت به سوي پخش عادالنهتر و همسانتر ميباشد

بعضي از مناطق داراي تراکم کمتر از  71نفر در هکتار و در

که در اين مورد ضريب آنتروپي نيز آن را تاييد مينمايد.

عين حال مناطقي با تراکم بيشتر از  411نفر در هکتار در شهر

-4درجه تجمع :براي اندازه گيري اين بعد از دو ضريب موران

مشاهده ميگردد ،ثانيا بيشترين مقدار مساحت شهر در سال-

( )Moranو گري ( )Gearyاستفاده است.

هاي موردمطالعه در طبقه تراکم خيلي کم و کم قرار گرفتهاند،

-ضريب گری :اعداد بدست آمده براي آن ،چنانکه در جدول

به نحوي که  61و  31درصد از وسعت شهري بهترتيب در سال-

 5مشاهده مي شود در سالهاي  7513و  7533به ترتيب

هاي 7513و  7533در طبقات تراکم خيلي کم و کم قرار

 1/34و  1/17مي باشد که در سال  7513تقريبا به الگوي

گرفتهاند.

پراکنش افقي نزديکتر بوده و در سالهاي بعد ميزان پراکنش

-3درجه توزيع متعادل :براي شناخت کميت دو بعد ديگر

شهر کمتر شده و بر درجه تجمع آن افزوده شده است.

شکل شهر تهران يعني درجه توزيع متعادل که با دو ضريب

-ضريب موران :محاسبه ضريب مذکور در شهر تهران طي

جيني و آنتروپي و درجه تجمع با ضرايب موران و گري نشان

سالهاي مورد بررسي به شرح زير مي باشد:

داده ميشود .در اين دو مدل دادههاي آماري جمعيت ،وسعت و

عدد بدست آمده براي سال  )1/118(7513بيانگر اين مساله

تراکم هر يک از مناطق شهر تهران درسال هاي موردمطالعه

است که الگوي رشد فيزيکي آن پراکنش زيادي دارد و در اين

(7513و  )7533مورد بررسي و ضرايب اشاره شده به شرح زير

سال نيز به به علت نزديک بودن به  1الگوي تصادفي در شهر

محاسبه گرديد:

وجود داشته است .در سال  7533با توجه به مقدار ضريب

-ضريب آنتروپی :با توجه به نتايج مدل آنتروپي محاسبه شده

موران در اين سال( ،)1/16مشاهده ميشود که پراکنش شهر

در شهر تهران در دو سال مختلف و با توجه به ضرايب بدست

نسبت به هر دوره سال قبل بيشتر گرديده و به عبارت ديگر

آمده از آن جمعيت در شهر تهران به سمت توزيع متعادلتر و

ميزان فشردگي شهر افزايش يافته است .عليرغم اين موضوع

کاهش پراکنش در حرکت مي باشد.

هنوز هم پراکنش افقي زيادي در اين سال در شهر تهران ديده

 -ضريب جينی :ضريب به دست آمده براي سالهاي  7513و

ميشود.

 7533به ترتيب برابر1/83 ،و 1/84ميباشد که نشان از نابرابري
در توزيع در دوره ها وجود دارد .البته مقدار اين ضريب ،مقدار
نابرابري در پراکنش جمعيت را بيشتر از ضريب آنتروپي نشان
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جدول -2ضرايب محاسبه شده برای جمعيت شهر تهران در سالهای مختلف
Table 2. Calculated coefficients for the population of Tehran in different years

ضرايب

جينی

موران

آنتروپی

گری

سال
7513

1/18337

1/975

1/118

1/34

7533

1/84

1/979

1/16

1/17

مدل هلدرن :جهت استفاده از معادله هلدرن ،با در نظر گرفتن

 7513و  7533بهعنوان سالهاي پايان دوره اعداد به دست

سال  7553بهعنوان سال پايه يا آغاز دوره و سالهاي ،7563

آمده در جدول ذيل آمدهاند:

جدول -3ميزان رشد مساحت شهر بر اثر گسترش افقی شهر
Table 3. The growth rate of the city due to urban sprawl distribution

درصد رشد فيزيكی شهر

درصد رشد فيزيكی

بر اثر رشد جمعيت شهر

شهر بر اثر پراکنش افقی شهر

7553-7563

13

83

7553-7513

15

81

7553-7533

13

87

دوره

چنانچه سال 7553را آغاز دوره و سال  7563را پايان دوره در

پراکنش افقي سريعي داشته است ،زمينهاي کشاورزي و باغ-

نظر بگيريم از کل رشد فيزيکي و کالبدي يا افزايش وسعت شهر

هاي زيادي در هر دوره از رشد شهر از بين رفتهاند و به زير

در اين دوره 13 ،درصد آن مربوط به رشد جمعيت شهر بوده و

ساخت و سازهاي شهري رفتهاند .بدين منظور براي پي بردن

 83درصد بقيه مربوط به گسترش يا پراکنش افقي ميباشد .در

به اين مساله که پراکنش افقي شهر تهران چه تاثيري بر زمين-

فاصله سالهاي  15 ،7553-7513درصد رشد فيزيکي بر اثر

ه اي کشاورزي داشته است و يا به چه ميزان زمين کشاورزي و

رشد جمعيت و  81درصد در نتيجه پراکنش افقي شهر بوده

در چه دوره اي و در کدام جهات از بين رفته است ،سعي شده

همچنين در فاصله سالهاي  7553-7533نيز  13درصد رشد

است که در اين بخش با انتخاب دو مقطع زماني  7531و

شهر مربوط به رشد جمعيت و بقيه مربوط به پراکنش افقي

 7533و تهيه تصاوير ماهواره اي از محدوده موردمطالعه ،ميزان

شهر مي باشد که نتيجه آن کاهش تراکم ناخالص جمعيت و

تغيير کاربري زمينهاي کشاورزي را در دوره  83ساله به شرح

افزايش سرانه ناخالص زمين شهري و در نتيجه گسترش افقي

زير مورد بررسي قرار دهد:

بيرويه شهر بوده است .بنابراين با توجه به معادله هلدرن بهطور

در مرحله اول با انتخاب مقاطع زماني ابتدا با توجه به دو

ميانگين يک چهارم( )%83رشد کالبدي شهر نه بر اثر رشد و

پارامتر هدف تحقيق و موجود بودن دادهها يا اطالعات مربوط

افزايش جمعيت بلکه بر اثر عواملي غير از رشد جمعيت که

به محدوده موردمطالعه دو مقطع زماني  7531و  7533انتخاب

هلدرن آن را پراکنش افقي مي نامد ،صورت گرفته است.

گرديدهاند.

گسترش افقی شهر تهران و زمينهای کشاورزی پيرامون

در مرحله دوم که مربوط به تفکيک کاربريها مي باشد با توجه

گسترش افقي شهرها را که شکل ناپايدار شهري معرفي مي-

به اقتضاي تحقيق که سعي در تشخيص ميزان تغيير کاربري

کنند داراي اثراث زيانبار زيست محيطي متفاوتي است .در اين

کشاورزي در اثر توسعه شهري است ،کاربريها به سه دسته

قسمت سعي شده که به بررسي گسترش افقي محدوده مورد-

تفکيک شده اند:

مطالعه بر زمينهاي کشاورزي پيرامون آن پرداخته شود .شواهد
حاکي از آن است که در شهر موردمطالعه(تهران) نيز که رشد و

تاثير پراکنش افقی شهر تهران....
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کاربريهاي شهري :شامل تمام محدودههاي

جنوب و غرب شهر و باغها در سمت شمالي شهر وجود داشته

زيرساخت و انواع کاربريهاي مسکوني ،تجاري،

اند .اما چنانکه در نقشه دوم(نقشه  )8مشاهده ميگردد ،در اين

صنعتي و غيره؛

دوره شهر در همه جهات گسترش يافته است .با گسترش شهر

کاربري هاي کشاورزي :که منظور از آن زمينهاي

به سمت شمال تقريبا باغهاي اين قسمت بهطور کامل به زير

زير کشت انواع محصوالت کشاورزي و باغات مي-

ساخت و ساز شهري رفته است و با با به بنبست رسيدن شهر

باشد .کاربري فضاي سبز داخل شهر جز اين کاربري

در جهت شمال ،شمال شرق و شرق و برخورد با موانع طبيعي

محسوب نمي گردد؛

رشد شهر دراين قسمتها محدود گرديده است و توسعه شهر

کاربريهاي باير :منظور از کاربري باير کليه زمينها

به سمت جنوب و غرب (به سمت کرج) که داراي زمينهاي

به استثناي دو کاربري پيشين (کاربري شهري و

زياد حاصلخيز کشاورزي است ،هدايت گرديده است .همچنين

کشاورزي) ميباشد .که شامل زمينهاي خالي و

با استفاده از رويهمگذاري اليهها ،نقشه ديگري بدست آمده که

کشت نشده ،تپهها  ،تپه ماهورها و کوهستان ها مي-

اين نقشه تلفيقي به خوبي موقعيت و ميزان تغييرات در

باشد.

کاربريها به ويژه تغييرات کاربري کشاورزي را نشان ميدهد

حال با استفاده از تصوير ماهوارهاي سال هاي مورد مطالعه ،و

که چگونه به زير پوشش کاربريهاي شهري رفته است(نقشه

استفاده از نرم افزار ArcGISنقشه هاي مربوطه ترسيم

.)5

گرديدهاند .چنانکه در دو نقشه زير ميتوان سه کاربري مورد-
مطالعه را به تفکيک مشاهده نمود .در نقشه اول(نقشه )7زمين-
هاي کشاورزي زيادي در همه جهات شهر به ويژه در جهت

نقشه  -1محدوده کاربری های مختلف در محدوده در سال

نقشه  -2محدوده کاربری های مختلف در محدوده در سال

1311

1381

Map 1. The range of different uses in the area in 1979

Map 2. The range of different users in the area in
2006
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نقشه  -3نقشه تلفيقی و موقعيت زمين های کشاورزی تغيير کاربری يافته در طی سالهای 81-11
Map 3. Compilation map and Agricultural land position That It's land use is changed in during the years 19962006

جدول  -4محاسبات بدست آمده از تصاوير ماهواره ای و تغيير کاربریها
Table 4. Calculations are obtained from satellite imagery and land use change

سال

 IDکاربری

نام کاربری

مساحت

درصد

ميزان تغييرات(متر مربع)

درصد تغييرات

(مترمربع)
7531

7533

7

شهري

891734387

75/39

_

_

8

کشاورزي

539381978

73/84

_

_

5

باير

7434959537

63/7

_

_

7

شهري

187973434

55/38

+457161655

+81/85

8

کشاورزي

793383133

9/76

-795998331

-9/13

5

باير

7876384715

31

-853773813

-77/7

بعد از نشان دادن چگونگي تغيير کاربريها در محدوده مورد-

است .بهعبارت ديگر کاربري شهري 457161655مترمربع يا

مطالعه با استفاده از نقشه ،ميزان تغييرات مورد محاسبه قرار

 45716هکتار افزايش پيدا کرده است .افزايش قابلتوجه اين

گرفته است که در جدول ( )4نشان داده شده است.

کاربري باعث کاهش دو کاربري ديگر نيز گرديده است .چنان-

مالحظه جدول فوق نشان ميدهد که کل مساحت محدوده

که ميزان کاربري کشاورزي در سال  7533برابر با

مورد مطالعه 8754673774 ،متر مربع يا  875467هکتار

 793383133مترمربع بوده و اين کاربري به 795998331

بوده که در دوره اول موردبررسي يعني سال  7531از کل اين

متر مربع يا  79599هکتار کاهش يافته است .همچنين کاربري

مقدار 891734387 ،متر مربع يا 89173هکتار تحت کاربري-

باير نيز در اين دوره کاهش يافته و به 7876384715متر مربع

هاي شهري بوده و 539381978متر مربع يا  53938هکتار به

نزول پيدا کرده است .بهعبارت ديگر اين کاربري نيز

کاربريکشاورزياختصاصداشتهاست .همچنين 7434959537

 853773813مترمربع تغيير منفي کاربري داشته است .از کل

متر مربع يا  74349هکتار نيز به کاربريهاي باير مانند زمين-

ميزان مساحت افزوده شده به شهر  44/9درصد آن سهم

هاي کشت نشده ،کوههاي موجود در محدوده موردمطالعه ،تپه

کاربري کشاورزي بوده يا به عبارتي  44/9درصد از مساحت

ها و تپه ماهورها اختصاص داشته است  .بررسي ميزان هر يک

افزوده شده به شهر کاربريهاي کشاورزي بودهاند و 33/7

از کاربريها در دوره بعدي در موردمطالعه يعني در سال

درصد آن نيز سهم کاربري باير ميباشد.

 7533نيز نشان ميدهد که محدوده زير ساخت و سازهـاي

بنابراين با توجه به هدف تحقيق که شناخت ميزان تغييرات

شهري افزايش قابل مالحظهاي پيدا کرده است و

کاربريها به ويژه کاربري کشاورزي مي باشد ميتوان نتيجه

به 187973434متر مربع يا  18797هکتار در اين سال رسيده

گرفت که موردمطالعه در حدود  794ميليون متر مربع يا

تاثير پراکنش افقی شهر تهران....
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 79411هکتار زمين کشاورزي نابود شده است که علت اصلي

موجود در محدود مورد مطالعه در سال 7531که حدود53938

اين ميزان تغيير کاربري و از دست رفتن زمينهاي کشاورزي و

هکتار مي باشد ،نيمي از آن در دوره  83ساله  19-31از بين

باغها ،پراکنش افقي شهر تهران و رشد و توسعه فيزيکي شديد

رفته و بهطور مستقيم يا غيرمستقيم در اثر توسعه شهري

در اين شهر ميباشد .به ديگر سخن زمينهاي کشاورزي از بين

کاهش يافته و به  79/4هزار هکتار در سال  7533رسيده است.

رفته در اثر تاثير مستقيم توسعه شهري (يعني به زير ساخت و

اين زمينها از نوع زمينهاي درجه يک کشاورزي و باغات در

ساز رفتن زمينهاي کشاورزي در اثر توسعه کالبدي شهر) يا

همه جهات شهر مي باشد و چنانچه رشد و توسعه شهر به

تاثير غيرمستقيم توسعه شهري (عدم استفاده از زمينهاي

صورت پراکنش افقي بيرويه ادامه پيدا کند همين مقدار زمين

کشاورزي به علت سوداگري زمين و افزايش قيمت و اضافه

باقي مانده نيز در توسعه آتي شهر از بين خواهد رفت و به زير

کردن آنها به محدوده شهر) ميباشد .همچنين درصد تغييرات

ساخت و سازهاي شهري در خواهد آمد.

کاربريها که در نمودار ذيل نشان داده شده است مبين اين
مطلب است که کاربري شهري در دوره اول 75/39 ،درصد از
محدوده موردمطالعه را در بر ميگرفته است که با افزايش شديد
مساحت شهر در دورههاي بعد به  55/3درصد در سال 3319
افزايش يافته است .همچنين کاربري کشاورزي که در سال
 73/8 ،7531درصد بوده در دوره بعد به نصف کاهش يافته و به
 9/7درصد رسيده است .درصد تغييرات کاربري باير نيز کاهش
 77/7درصدي مي باشد که از  63/7درصد در سال  31به 31
درصد در سال  33کاهش يافته است.

نتيجه گيری
محققين از آن جهت گسترش افقي شهر را شکل ناپايدار شهري
معرفي مي کنند که به اثرات نامطلوب آن پي بردهاند .افزايش
هزينه زيرساخت ،تاسيسات و تجهيزات شهري ،افزايش مصرف
بنزين ،آلودگي هوا ،حاشيه نشيني ،از بين رفتن اراضي
کشاورزي و بهطور کلي اثرات زيانبار زيست محيطي و اقتصادي
و اجتماعي از جمله آثار نامطلوب اين نوع از گسترش شهري
مي باشد .بدين منظور براي تحليل گسترش افقي و بکار گيري
سياست هاي الزم براي رويارويي با آن بايد ابتدا با استفاده از
مدلها و روشهايي ،ميزان و روند گسترش افقي نمونه
مطالعاتي را در دوره هاي متفاوت بدست آورد تا بدين صورت
ميزان تاثيرات زيانبار آن در شرايط زيستمحيطي همچون در
زمينهاي کشاورزي اطراف بدست آيد .نتايج تتحقيقات در اين
بخش حاکي از اين مسئله است که از کل زمينهاي کشاورزي
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