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Extended abstract 

Introduction 

The rapid increase of population has changed the spatial patterns of urban areas in a complex 

way and has led to the spread of rural and urban sprawl in the surrounding areas. In the 

meantime, knowing how this growth and physical development of cities is of great value, to be 

used in planning future or even intra-contextual expansion, Therefore, the purpose of this study 

is to evaluate the urban sprawl and land use changes of Tehran metropolitan areas in different 

periods and land use change relative to each other. The research method is descriptive and 

analytical and the data collection tool is documentary and library studies and referring to 

relevant organizations and research centers on the subject under study. 

 

Methodology 

The research method in this research is applied in terms of purpose. For analysis, Landsat 

satellite of Tehran metropolitan area was prepared for the period of 1352, 1364, 1379 and 1397. 

It should be noted that the prepared images are related to Landsat satellite (8.5.4) and TM and 

OLI / TIRS sensors, which are in the form of false color images related to the selected band 7, 4, 

2. Then, the status of the intended uses for doing the specific work, which includes four 

classified classes, which are: constructed lands, vegetation lands, barren lands and water areas. 

Then, to measure and evaluate the status of land uses and classify satellite images, the Fuzzy 

ARTMAP model, which is a supervised algorithm, was used. Then, through the Lcm model, the 

made changes between land uses are displayed, and in the final stage of the model. CA-Markov 

has been used to predict changes of the land uses of Tehran metropolis until 1410. 

 

Results and discussion 

The highest increase in land use is in built lands. These lands have increased from 3000 hectares 

(9% of the total area) to 17569 hectares in 1397 (53% of the total area) in 1353, and in other 

uses, vegetation lands, barren lands and water areas have the highest decrease, respectively. In 

the following, it has been pointed out that each change of land use has changed the use of 

vegetation lands, barren lands and irrigated areas in favor of lands built in 1397. It can also be 

said that the barren lands and water areas were reduced in 1353 and increased to vegetation 

lands, and the vegetation lands and water areas were reduced and turned into barren lands, and 
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the lands that were barren and vegetated. In favor of irrigated areas have changed land use. 

According to the analysis, it should be noted that the largest decrease in vegetation land from 64 

to 97 was 5300 hectares 

In the following, we can refer to the transfers between land uses, such as vegetation, barren and 

irrigated lands changes in favor of built lands, and some of the barren lands have been turned 

into vegetation lands, then from cover lands. Vegetation and irrigated areas have decreased and 

the area of barren lands has increased and finally barren lands have rarely changed their use to 

irrigated areas. As a result, it can be said that the urban sprawl expansion in the coming years 

has caused an imbalance in the lands of the region, which will have destructive effects. 

The results of land use prediction by using of Markov chains and automated cells show that the 

constructed lands will increase to about 63% of the total area. Also, barren lands will decrease 

to 13%, vegetation lands to 24% and finally, water areas to less than 0.1%. As a result, the trend 

of possible changes in vegetation lands on the horizon of 1410 has led to formal and informal 

construction in and around the city. 

  

Conclusion 

The results of data analysis indicate that the change of natural land-use to constructed land uses 

has a growing trend, so that these lands in 1353 increased from 9% to 54% in 1397 and 

according to the forecast in the year in 1410, built-up land accounted for 62% of the total area, 

which indicates the severity of the environmental crisis. Also, barren land use with 71% and 

vegetation with 28% had the largest decrease in land use and the highest percentage change in 

useful lands of Tehran (irrigated lands and vegetation lands), and other lands with slower 

negative growth than these two land uses are changing, which indicates the severity of future 

environmental crises. 
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 شهری اراضی کاربری تغییر در رویی پراکنده اثرات ارزیابی

 تهران شهرکالن: موردی مطالعه

 
 ایران تهران، اسالمی، ادآز دانشگاه تحقیقات، و علوم واحد شهری، ریزیبرنامه و جغرافیا دکتری دانشجوی - ستاری محمدحسین

 ایران تهران، اسالمی، آزاد دانشگاه تحقیقات، و علوم واحد شهری، ریزیبرنامه و جغرافیا استاد - 1 سرور رحیم

 ایران تهران، ،اسالمی آزاد دانشگاه تحقیقات، و علوم واحد شهری، ریزیبرنامه و جغرافیا استاد - مهدوی مسعود

 

06/11/1399: پذیرش تاریخ                                                11/07/1399: دریافت تاریخ  

 
 چکیده

 در گسـترش منجـر بـهو  داده رییتغ دهیچیپ ایشیوه به را یهرش ینواح یمکان یالگوها ت،یجمع شتابان شیافزا
شناخت  انیم نیا در، استاین مناطق شده  خصوصبهدر مناطق اطراف و  یشهر ییرو پراکنده و ییروستا ینواح

 هایگسـترش ریزیبرنامهت، تا در اس برخوردار یفراوان اریبس ارزش از شهرها یکالبد توسعه و رشد این یچگونگ
و تغییرات کاربری  پراکنده رویی یابیارز این پژوهش هدف نیبنابرا .ا حتی درون بافتی استفاده مطلوب شود،آتی ی
 نـوع از تحقیـق روش. باشـدمیو تغییر کاربری نسبت به همـدیگر مختلف  هایدورهدر  تهران شهرکالن اراضی
 هایسـازمان بـه مراجعـه و ایکتابخانـه ،یاسناد مطالعات قیطر از اطالعات یگردآور ابزار و یلیتحل و یفیتوص

 یاراضـ بیتخر زانیم نقشه آوردن به دست یبرا. باشدمی موردمطالعه موضوع رامونیپ یپژوهش مراکز و مربوطه
 Idrisi Selva ،ARC افزارهاینرم وب ونامت جدول ،Fuzzy Artmap،Lcm هایمدل از یاهگی پوشش

GIS 10.4  وGoogle Earth مـدل شـهر یآتـ گسـترش بینـیپیشسنجش  جهتو  شدهاستفاده CA- 

Markov بـه یعـیطب یکـاربر رییـتغ دهـدمی نشـان اطالعـات وتحلیلتجزیه از حاصل جینتا. است بکار رفته 
 درصد 54 به درصد 9 از 1353 سال در یاراض نیا کهطوریبه ،داشته یگسترش به رو روند شدهساخته هایکاربری

درصـد از کـل  62 بـه شـدهساخته یاراضـ ،1410 سـال در بینیپیش توجه با و است یافتهافزایش 1397 سال در
 پوشـش و درصـد 71 بـا ریبا یکاربر همچنین دهدمیرا  نشان محیطیزیست بحران دتش که ،رسدمی مساحت

 در را راتییـتغ درصـد ینشـتریبو  داشـتند شـدهساخته یکـاربر سـمت به را کاهش نیشتریب درصد 28 با یاهیگ
 یکنـدتر یمنفـ رشـد با گرید یاراض و ،باشدمی( یاهیگ پوشش یاراض و یآب یاراض) تهران شهر دیمف هایزمین
 .دارد ندهیآ در محیطیزیست هایبحران شدت از نشان که هستند رییتغ شاهد یکاربر دو نیا به نسبت

 

 .تهران شهرکالن اراضی، کاربری زمین، پوشش رویی، پراکنده کالبدی، گسترش واژگان کلیدی:
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 مقدمه
 ,Wu et alانـد )برگرفته در را نیزم سطح از %3 حدود تنها یشهر ینواح جهان، یشهر تیجمع شتابان شیافزا باوجود

 کـه ایشـیوه نیهمچن و شهرها در ساکن افراد نسبت در توسعهدرحال یکشورها و یافتهتوسعه جهان گرچه(. 2012:35

 در یصـنعت انقـالب از. اسـت یجهـان یروند یشهر تیجمع رشد اما ،باشندمی تفاوت یدارا ،دادهرخ هاآن در ینیشهرنش

 سـال در نفر اردیلیم کی از کهطوریبه افت،ی شیافزا انگیزیحیرت سرعت با یینما طوربه جهان تیجمع ،18 قرن اواخر

 تیـجمع از ترسـریع اریبسـ جهـان یشـهر تیجمع گر،ید طرف از. دیرس 2010 سال در نفر اردیلیم هفت حدود به 1830

 از شیب به 2030 سال تا شودمی بینیپیش و دیرس 2005 در درصد 47 به 1900 در درصد 14 از و افتی شیافزا ییروستا

 و یشـهر ینواح در تیجمع یآت رشد همه که رودمی انتظار و شدهمتوقف ییروستا تیجمع رشد اصل در. برسد درصد 60

 تیـجمع که زده نیتخم ملل سازمان (.Wu et al,2011:2دهد ) رخ هتوسعدرحال یکشورها یشهر ینواح خصوصبه

 کـهدرحالی د،یرسـ خواهـد 2030 سـال در اردیـلیم 3.991 به 2000 سال در اردیلیم 2.048 از توسعهدرحال جهان یشهر

 ,Wuسـد )بر نفـر اردیـلیم 1.01 بـه ونیـلیم 870 از یشـیافزا انـدك با یافتهتوسعه جهان یشهر تیجمع رودمی انتظار

 کمتـر یکشـورها یشـهر مراکـز در 2025 تـا 2000 هایسـال بینجهان تیجمع رشد شتریب ،دیگربیانبه. (2008:41

 نسـبت نیا تواننمی اما ،اندبرگرفته در را نیزم سطح از یکوچک نسبت یشهر ینواح اگرچه. داد خواهد یرو یافتهتوسعه

 ینـواح و تیـجمع یجهـان گسـترش خـاص طوربـه و یشهر رییتغ یهاندیفرا مداوم شیپو رایز گرفت؛ دهیناد را کوچک

 ,Kong et al) اسـت داده قـرار تـأثیر تحـت ییایـجغراف هـایمقیاس همه در را یانسان و یعیطب هایسیستم ،یشهر

 در موجـود یاقتصـاد و یطیمحسـتیز ،یاجتمـاع ،یکالبـد یهایینارسـا و معضالت از یریجلوگ منظوربه (.2012:82

 نیبد. ردیگ قرار یکاف و قیدق موردتوجه ستیبایم که است بااهمیتی موارد از ازحد،شیب یکالبد گسترش کنترل ا،شهره

 بـوده حـاکم آن ییفضـا گسترش یچگونگ بر مختلف یهادوره در که یلیدال و شهر توسعه ساختار و الگو یبررس بیترت

 تجارب از یریگبهره و ینابسامان شیافزا از یریجلوگ یبرا ن،یبنابرا ،دارد یاژهیو تیاهم آن، گسترش کنترل یبرا است،

 در امـر نیـا جینتـا و لیدال اگرچه. است یضرور مقوله نیا لیوتحلهیتجز و مطالعه نده،یآ یبرا یزیربرنامه و گذشتگان

 یکلـ یهادهیـا و اصـول از یبرخـ به توانیم موضوع نیا یبررس با اما است، متفاوت شانیهایژگیو به توجه با شهرها،

 ییروستا ینواح در خود گسترش به یشهر ینواح(. 90: 1390ه،یشادزاو و زبردست) افتیدست شهرها گرید به ریپذمیتعم

 مسـتمر طوربه ینواح نیا ،یشهر ینواح شکل و ساختار در مداوم راتییتغ به دلیل. دهندمی ادامه یشهر ییرو پراکنده و

 و نـدهایفرا کـه است نیا مطالعه نیا یاصل دهیا .(Seto & Fragkias,2005:872ند )دار قرار محققان توجه مرکز در

 ،یاجتمـاع یسـازوکارها و ساختارها ییفضا ییبازنما تهران، شهریکالن منطقه در یشهر رشد یزمان -ییفضا یالگوها

 بـر هـاآن تأثیرگـذاری نحـوه و هاسـازوکار و ساختارها نیا شناخت با نیبنابرا هستند، جامعه بر حاکم یاسیس و یاقتصاد

 شـهرکالن .یافتدسـت منطقـه یشهر رشد در یعلم مداخله و ریزیبرنامه به توانمی یشهر رشد یالگوها گیریشکل

 مواجـه مختلـف هایسـکونتگاه الحـاق گرید یسو از و هیرویب یهامهاجرت و تیجمع رشد به رو روند شیافزا با تهران

 لیـقب از یمشـکالت بـروز جـادیا نهیزم و شده یشهر یالگو و فرم رییتغ باع  خود نوبهبه یافق گسترش نیا شده است،

 از هـایکاربری گـرید نفع به را یطیمح-ستیز  یشرا و نموده فراهم را پوشش گیاهی و یکشاورز یاراض یکاربر رییتغ

 مطالـب به توجه با اساس نیا بر. ستا کرده مواجه مشکل با یرسانخدمات نهیدرزم را یتیریمد عواملکه  است برده نیب

 یزیربرنامـه بـدون و بدقواره رشد از یریجلوگ در مؤثر عوامل ییشناسا که کرد انیب توانیم موضوع، تیاهم و شدهارائه

 یبررسـ بـه کـه اسـت یضرور و دارد تیاهم ایجادشده یهاینابسامان نیا کنترل و بینیپیش و باشدمی شهر الزم یقبل

 یابیـارزهدف اصلی این پژوهش  .شود پرداخته افتاده، اتفاق پراکنده رویی دهیپد براثر که تهران شهرکالن اطراف ینواح

وضـعیت ژه پـژوهش یو سؤالبر این اساس  باشدمی تهران شهرکالن یشهر یاراض یکاربر رییتغ در ییرو پراکنده اثرات
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  .باشدمیبه چه صورت  1395تا  1353تهران از سال  شهرکالنتغییر کاربری اراضی شهری 

 سـتیز یمح و یمحلـ مردم شتیمع بر آن اثرات کاهش یبرا یزیربرنامه و نیزم رییتغ عمده محرك ییشناسا ن،یبنابرا

 لیـتحل و سـازیشبیه»در پژوهشی با عنـوان ( 2011) همکاران و ژانگ (.Dadi et al,2016: 12) است سودمند هاآن

 ینواح رامونیپ در یتجار و یمسکون هایزون یآت گسترشجه رسیدند که یاین نت به« یشانگها یشهر رشد یوهایسنار

( در پژوهشـی بـا 2011ان )همکـار و انیـگ .داد خواهد یرو یفعل ونقلحمل خطو  امتداد در ای یفعل یشهر شدهساخته

جه رسـیدند یبه این نت« یسلول یهانیماش و مارکوف مدل قیتلف از استفاده با یشهر یکاربر راتییتغ سازیمدل»عنوان 

 داریـپا توسـعه جامع ماتاقدا بدون روند نیا که صورت در دارند، قرار ینوساز بدون و ستایا حال در شهر درون یاراضکه 

 یهـایم. شـد خواهـد یشـهردرون یاراض از استفاده کاهش و حومه یها-نیزم از استفاده دیشد شیافزا سبب ابدی ادامه

جـه یبـه ایـن نت «یسـتیالیسوس پسـا یشـهر رشد راتییتغ لیوتحلهیتجز»پژوهشی با عنوان ( در 2015) مونی و ستورین

 لیاتومب مسئله و دنش یصنعت و است شده صنعت یقربان سرعتبه یکشاورز یاراضی رومان بخارست شهر دررسیدند که 

 آن اثـرات و شهر یاکندگپر»در پژوهشی با عنوان  (2016) همکاران و یدد. است دهیگرد شهر یافق رشد و توسعه سبب

 یهابح  کردن متمرکز و مصاحبه از آمدهدستبه یفیک یهاداده از حاصل جینتا «یمرکز یوپیات یاراض یکاربر رییتغ بر

. گرفـت قـرار مورداسـتفاده بود، یافتهاختصاص که کل اندازه از فراتر نیزم یزیربرنامه آغاز در که دهندیم نشان یگروه

 دور راه از سـنجش از استفاده با یشهر کینامید و داریپا رشد یبررس»( در پژوهشی با عنوان 2017) همکاران و مکالکن

ــ 1990 ســال از یزیربرنامه جهت ــ پــرت شــهر یالدیمــ 2015 یال ــعیک 320 از شیب  درصــد 45 حــدود در لومترمرب

 تانگونگ. باشندیم یهرش توسعه تیریمد و یزیربرنامه یبرا مناسب نهیگز ییفضا یهاداده ضمن در است افتهیشیافزا

جـه یبه ایـن نت «هند رمنپو امفال در نیزم رییتغ و شهر یکیزیف گسترش کینامید»( در پژوهشی با عنوان 2017) اناند و

 لومترمربـعیک 16/74 بـه 07/22 از یشـهر منطقـه 2015 یالـ 1970 سـال از که دهیگرد سبب تیجمع رشدرسیدند که 

. اسـت داشـته یپـ در را سـتیز یمح بیتخر که ابدی کاهش لومترمربعیک 26/14 به 18/54 از یاهیگ پوشش و شیافزا

 و یسـلول آالتنیماشـ امادغ توس  یشهر هایزمین توسعه سازیمدل»در پژوهشی با عنوان  (2018) همکاران و ملیر

 35/144 بـه 53/40 از 2016 یالـ 1998 سال از شده مطالعه یشهرها وسعتجه رسیدند که یبه این نت« مارکوف رهیزنج

 یفرهنگـ راثیم املش که یفرهنگ مناطق عالوه بر است داشته یاهیگ پوشش را راتییتغ نیشتریب و دهیرس لومترمربعیک

 «شـهرها گسترش ینیبشیپ و یابیارز» عنوان با یپژوهش در (1390همکاران ) و نژاداحد .دید خواهد بیآس است ونسکوی

 %34 حـدود در و افتـهیشیافزا برابـر مینـ و کیـ حـدود لیاردب شهر تیجمع سال 27 مدت در که دندیرس جهینت نیا به

 همکـاران و یرکشـهاسـت.  بـوده یکشـاورز یاراض یرو شهر گسترش به یانسان یهاتیفعال از یناش یکاربر راتییتغ

جـه یتیـن نابـه  «یکـاربر راتییـتغ شیپـا و مشهد شهر گسترش یمکان – یزمان لیتحل» عنوان با یپژوهش در 1393

 است داشته شهر یکاربر به ریبا یاراض جنوب و غرب جهت در و یکشاورز یاراض راتییتغ زانیم نیشتریبرسیدند که 

« یکـاربر راتییـتغ جادیا در رشت شهر یکیزیف گسترش نقش یبررس» عنوان با یپژوهش در 1394 همکاران و یاسوری

 بـه و افتـهی یکـاربر رییـتغ شـهر، هیحاشـ یاراضـ از کتـاره 3587 حدود ساله 20 یا دور یط جه رسیدند کهیبه این نت

 یکـیزیف توسـعه یقیتطب سهیمقا» عنوان با یپژوهش در 1395همکاران  و نژاد احد. است رفته یشهر وسازهایساختریز

 بـا یکشـاورز یکـاربر راتییـتغ نیشـتریب زابـل شهر در جه رسیدند کهیبه این نت «کشور غرب و شرق یمرز یشهرها

 درصد 88/67 یکشاورز یکاربر راتییتغ نیشتریب رانشهریپ در درصد، 42/0 با باغات در راتییتغ نیکمتر و ددرص 76/58

 سـنجش» عنـوان بـا یپژوهشـ در 1395همکـاران  و سـرور است. بوده درصد 16/2 با ریبا یاراض در راتییتغ نیکمتر و

 بـه زیـتبر شهر گسترش احتمالجه رسیدند که یین نتبه ا «یاراض یکاربر راتییتغ بر دیتأک با یشهر رشد بر مؤثر عوامل

 از شـتریب( آذرشـهر طرفبه) غرب جنوب و( بازرگان مرز و مرند طرفبه) غرب شمال و تهران جاده ای شرق جنوب سمت
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 شهر 13 منطقه ییفضا گسترش یالگو یبررس» عنوان با یپژوهش در (1393) یرحمان و سجادزاده. باشدیم گرید ینواح

 عارضـه بـه و منجـر کرده رشد پراکنده صورتبه ریاخ هایسال یط موردمطالعه منطقهجه رسیدند که یه این نتب« تهران

 -یکالبـد رشـد یالگـو لیـتحل یبررس» عنوان با یپژوهش در (1395) دستا و یریقد. است شده یشهر یپراکندگ یمنف

 یطـ تهـران شهرکالن ،55 تا 35 هایسال یط فشرده رشد رغمیعلجه رسیدند که یبه این نت« تهران شهرکالن ییفضا

( 1397همکـاران )موسـوی و  .است نموده تجربه درصد 75 زانیم به را یاپراکنده اریبس ییفضا رشد 65 تا 55 هایسال

بـه ایـن « مراغه شهر: یمورد مطالعه یاجتماع هیسرما بر یشهر ییرو پراکنده رشد اثرات لیتحل»عنوان پژوهشی با  در

 از ییفضـا یهـاداده تیـماه بـه توجه با ییایجغراف یوزن ونیرگرس با سهیمقا در رهیمتغ چند ونیرگرسدند که نتیجه رسی

 یکاربر راتییتغ ینیبشیپ و سازیمدل»عنوان در پژوهشی با  (1399همکاران )عبدالهی و  .است برخوردار یکمتر اعتبار

 و متناسب موردمطالعه محدوده در هامساحت رشدجه رسیدند که به ابن نتی «داریپا توسعه کردیرو با جانیاله شهر یاراض

 کـه دهـدمی نشـان سـوابق. اسـت دهیـگرد جـانیاله شـهر در یگستردگ دهیپد جادیا باع  مسئله نیا و نبوده؛ همسو

 ارافزنرم با یاراض یکاربر راتییتغ و یشهر گسترش نهیزم در شتریب و یجزئ یلیخ صورتبه یخارج و یداخل شمندانیاند

 گسـترده یلـیخ صـورتبه حاضـر پـژوهش امـا. اندپرداخته هلدرن مدل و شانون یآنتروپ مدل و ییایجغراف ازدورسنجش

 و رییـتغ و شـهر گسـترش رونـد مختلـف، هایمـدل و GIS از ییایجغراف دور سنجش افزارنرم بر عالوه است شدهانجام

 و کننـده محـدوده عوامـل و جهـات نیبهتـر ،یشـهر گسترش روند بر عالوه. است شدهاستفاده هاکاربری نیب تحوالت

 .باشدمی متفاوت شمندانیاند کار با لحا  نیا از که دهدمی نشان را یشهر گسترش محرك

 

 مبانی نظری
 باضـخامت یمسـکون تحوالت شامل است ممکن موضوع نیا. باشد داشته مختلف اشکال تواندمی یشهر یافق گسترش

 جهینت یشهر گسترش باشد( شهر هیحاش در یاقتصاد تیفعال و تیجمع هایخوشه) "لبه یشهرها" الحاصطبه ای یچگال

  یمحـ در یاساسـ تغییـرات بـه منجـر ینیشهرنشـ (.Chen et al,2016) باشدمی یشهر به غیرشهری یاراض لیتبد

 گسترش و تجمع ،ییوهواآب راتییتغ ،هابومزیست رفتن دست از آن جهینت که شودمی منجر شهر حدود از فراتر یکیزیف

 سـتمیاکوس سـاختار ییایپو و عملکرد بر گوناگون تأثیرات باع  نیهمچن و پدسفر و درسفریه ن،یزم اتمسفر در زائد مواد

 صـورت هـم کنـد ارائـه هاانسـان بـه یعـیطب طوربه تواندمی که یخدمات یرو یمهم تأثیرات کالن ینیشهرنش. شودمی

 جـهینت در که یآلودگ و مصرف در راتییتغ قیطر از غیرمستقیم صورتبه هم و یشهر مناطق سترشگ قیطر از میمستق

 یپراکنـدگ ینـوع ،درمجمـوع شـهر یافقـ رشـد .(Yang et al,2015) دارد ،گیردمی صورت شهرها به مردم مهاجرت

 و بـاز یفضـاها سـهم شیافـزا ت،یـجمع تـراکم کـاهش باع  که رودمی شمار به یشهر نیزم مفر  شیافزا و یشهر

 ،ییسـرا و ییتقـواشـود )می یکیاکولـوژ و ییفضـا ینـیگز ییجـدا و یشهر هایبخش یگسستگ جهیدرنت و بالاستفاده

 نیزمـ انـدبوده زادرون عوامـل ،یشـهر رشد کنند نییتع و کیارگان شهرها، رشد یالگو که یزمان تا ما کشور در(. 1383

 را شهر یفضا شهر، یتیامن و ،یاجتماع ،یاقتصاد  یشرا حسب و دادهمی را یشهر یسنت هایکاربری تیکفا زین یشهر

 و گرفـت خـود به زابرون یتیماه شهرها گسترش و توسعه یمبنا که یزمان از کنیل. است دادهمی سامان کیارگان طوربه

 در گذاریسرمایه گرفت، رقرا یجهان اقتصاد نظام در ما یشهرها و شد قیتزر یشهر اقتصاد در نفت از حاصل یدرآمدها

 یشـهرها از یاریبسـ توسـعه یالگـو ن،یزم برنامه بدون یخصوص بازار یاصل ضعفنقطه نیا و شد دیتشد یشهر نیزم

 اًمخصوصـ و یشـهر نیزمـ بـازار ینابسـامان باعـ  امـر نیـا(. 6:1391همکـاران،ی و ماجداست ) کرده کتهید را رانیا

 ،یاطهـار) اسـت شـده شـهرها یافقـ گسـترش یمنفـ عارضه و محدوده داخل یاراض از یعیوس بخش ماندن بالاستفاده

 تیوضـع بامطالعـه همـراه و یافتنـد گیرچشم توسعهی، طیمحستیز هاینظریه شهرها، رشد بااز طرف دیگر  (.36:1379
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 رفـع یرابـ بلندمـدت و مـدتکوتاه ریتـداب اتخـاذ ،هـاآن درون یاقتصـاد و یاجتماع یندهایفرآ لیوتحلهیتجز و شهرها

 قـرن مسـل  یشـهر رشد، درواقع (.zhang et al,2011) یابندمی رشد زین یآت مشکالت بروز از یریجلوگ و مشکالت

 کـه داشـت همـراه بـه را محیطیزیست ویژهبه و یاجتماع ،یاقتصاد نامطلوب یامدهایپ ی،افق گسترش شکل به ستم،یب

 یطـیمح-سـتیز یامدهایپ شناخت است یهیبد. دیگرد زیستی مح به توجه و داریپا توسعه هینظر شدنمطرح به منجر

 پراکنـده(. 35: 1395زاده، عبـاس) باشد مؤثر نده،یآ ریزیبرنامه و یشهر  یمح تیفیک بهبود در تواندمی توسعه از یناش

 یراضا طورمعمولبه یشهر رشد که است لیدل نیا به باشدمی منابع مشکالت و یطیمح عوامل تأثیر تحت یشهر رویی

 Yeh) دهـدمی شیافزا را یاراض منابع اتالف و داده رییتغ بلند هایساختمان یدارا هایبخش به را یجنگل و یکشاورز

et al,2001:740; Blaikie et al,2015:15). ریــغ یشـهر توســعه کـه نمودنــد انیـب تـرکلی دگاهیــد کیـ از 

 زراعـت، ،یجنگلـ یاراض ،دهدمی شیافزا را وهواآب یندگیآال روزاینا ،باشدمی یشتریب روهایپیاده ازمندین ،یافتهسازمان

 و سازدمی جدا هم از را هازیستگاه و برده نیب از را هااکوسیستم ،بردمی نیب از را باز هایمکان و ،یجنگل ممنوعه مناطق

 رشـد توسـ  ایجادشده یاراض یربرکا راتییتغ. دهدمی شیافزا را ایگلخانه یگازها انتشار و یلیفس هایسوخت مصرف

 بـه منـتج جتـاًینت و دهـد-یمـ شیافزا را غذا و آب مصرف ،بردمی نیب از را ییایمیوشیب یزندگ کلیس ایتااندازه یشهر

 توانـدمی یافتهغیر سازمان یشهر گسترش (.Xie et al,2005:1) گرددمی هافاضالب و یندگیآال به مربو  مشکالت

 ستمیاکوس بر که باشد،-یم یانسان سکونتگاه به یکشاورز یاراض لیتبد لیدل به که باشد اثرگذار یزکشاور دیتول یرو بر

 شهر مرکز دینامیک تیماه بر یریتأث یدارا ،دهدمی شیافزا هاونقلحمل از را انتشار سطح نکهیا لیدل به است تأثیرگذار

 ،گرددمی یاجتماع رفاه مشکالت موجب که ،باشدمی یشهر یهاسازه شتریب ادغام ای کیتفک لیدل به تأثیر نیا که است،

 هـایتالش اختصاص ،روازاین(. Adolphson,2010:552) باشدمی یمصرف یکاالها کمتر عرضه به مربو  آن لیدل

 یازهـاین کـهدرحالی ،یعـیطب  یمح حفظ یبرا ییروستا و یشهر مناطق نیب مناسب توازن در موردمطالعه مالحظهقابل

 تیـاهم حـائز ترطـوالنی یزمـان دوره کی یط در داریپا رشد به یابیدست منظوربه و کنند برآورده را موجود تیجمع هیولا

 .(Xie et al,2005:1) است

 

 روش پژوهش
 منطقـه لندسـت مـاهواره ،وتحلیلتجزیـه جهت که باشدمی یکاربرد نوع از هدف لحا  به پژوهش نیا در قیتحق روش

 ریتصـاو کـه اسـت رذکـ بـه الزم. دیـگرد هیـته 1397 و 1379 ،1364 ،1352 یزمـان بازه به مربو  انتهر شهریکالن

 کـاذب یرنگـ ریتصـو صـورتبه کـه است تی ام و اولی تیرز یهاسنجنده و( 8.5.4) لندست ماهواره به مربو  شدهتهیه

 کـالس 4 شامل که مشخص، رکا انجام یبرا مدنظر هایکاربری تیوضع سپس. باشدمی 2 ،4 ،7 یانتخاب باند به مربو 

 یراب ادامه در. یآب مناطق و ریبا یاراض ،یاهگی شپوش یاراض ،شدهساخته یاراض: از اندعبارت که باشدمی شدهبندیطبقه

 شـدهنظارت تمیالگـور کیـ که فازی ارتمپ مدل از ایماهواره ریتصاو بندیطبقه و هاکاربری تیوضع یابیارز و سنجش

 مرحلـه در و شـدهداده شینمـا هاکاربری نیب ایجادشده راتییتغ ال سی ام مدل از استفاده با سپس شدهاستفاده ،باشدیم

 .است شدهاستفاده ،1410 سال تا تهران شهرکالن هایکاربری راتییتغ بینیپیش جهت سی ای مارکوو مدل از یانیپا

 

 محدوده موردمطالعه
 جـز  به البرز و تهران هایاستان شامل منطقه نیا قلمرو. است تهران شهریکالن منطقه حاضر پژوهش یمکان محدوده

 کـه است تهران یعموم منطقه ای یشهر مجموعه بر منطبق کامالً تهران شهریکالن منطقه. است روزکوهیف شهرستان

 بـا ارتبـا  در تهـران شـهر تیریمـد یبـرا یچـارچوب ارائه ورمنظبه و وزیرانهیئت 1374 سال مصوبه در بار نیاول یبرا
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 حاضـر، مطالعـه در تهـران شـهریکالن منطقـه از روزکوهیف شهرستان حذف لیدل. رفت کار به رامون،یپ هایسکونتگاه

 در تیـجمع آرام اریبسـ رشـد و یتیجمع هایکانون تعداد کمبود تهران، شهر از روزکوهیف شهرستان مرکز نیب ادیز فاصله

 .است نبوده تهران شهرکالن تأثیر تحت چندان شهرستان نیا در یشهر رشد دهدمی نشان که است، شهر نیا

 

 
 موردمطالعهمحدوده  موقعیت .1شکل شماره 

 

 هابحث و یافته
 کـه هکتـار 3000 بربالغ یمساحت شدهساخته یاراض که دهدمی نشان 1353 سال یکاربر نقشه پژوهش از مرحله نیا در

 5/17 برابـر هکـ 5832 یاهگیـ پوشـش یاراض. است داده اختصاص خود به را منطقه کل مساحت از درصد 14/9 با برابر

 از 04/0 برابـر کـه رهکتـا 93/13 برابـر یآبـ یاراضـ ادامه در و درصد 36/73 برابر که هکتار 23971 ریبا یاراض درصد،

 یآبـ منـاطق و سـاحتم درصـد نیشـتریب ریبـا یاراض که کرد ذکر توانمی درنهایت است برگرفته در را منطقه مساحت

 و( 2شـکل ) نقشه به توجه با دوم، مرحله در .است داده اختصاص خود به سال از مرحله نیا در را مساحت درصد نیکمتر

 از درصـد 5/17 برابـر یاحتمسـ کـه هکتـار 5751 ،1364سـال  در شدهساخته یاراض که گفت توانمی مربوطه هایداده

 یاراض و است داشته وسعت شیافزا درصد 17 ،1353 سال به نسبت که است داده اختصاص خود به را نیزم کل ساحتم

 ،53 سـال با سهیامق در که نموده احاطه را نیزم سطح درصد 83/18 حدود که هکتار 6181 برابر یمساحت یاهگی پوشش

 کـه برگرفتـه در ار نیزمـ سـطح از درصـد 63 و هکتار 20874 برابر ریبا یاراض ادامه در و داشته سطح شیافزا درصد 1

 انیپا در و است داشته حسط کاهش درصد 03/0 حدود که هکتار 8/16 یآب یاراض و است داشته کاهش درصد 9 اندازهبه

 و مسـاحت درصـد نیشـتریب شدهساخته یاراض سپس یاهیگ پوشش و ریبا یاراض 1364 سال در که کرد عنوان توانمی

 بـه مجدداً میتوانمی قبل هایسال مانند سوم، دوره در. است داده اختصاص خود به را مساحت درصد نیکمتر یآب مناطق

 رونـد بـا دوره، سه یط در هک درصد 7/24 برابر هکتار 8115 شدهساخته یاراض کنیماشاره سطح یکاهش و یشیافزا روند

 برابـر سـال نیـا در یاهیـگ-پوشـش یاراض ،است نموده هاضاف خود سطح به درصد 7 و است بوده مواجه یشیافزا به رو

 پیـداکرده کـاهش هب درصد 6 مدت نیا یط در که است برگرفته در را نیزم سطح از درصد 6/12بر بالغ که هکتار 4145

 نیشتریب عنوانبه و درصد 6/62 معادل که بوده هکتار 20585 برابر ریبا یاراض که کرد اشاره توانمی زین ادامه در و است

 داشـته سـطح شکـاه درصـد 1 قبل،دوره  به نسبت است ذکر به الزم نیهمچن. است برگرفته در را منطقه کل از سطح

 خـود بـه را قـهمنط کـل مسـاحت از سطح نیکمتر که 50/0 معادل و هکتار 24/13 برابر یمساحت زین یآب مناطق. است

 وسـعت یکاهش به رو وندر با یآب مناطق ،موردنظر دوره رچها نیا یط در که گفت توانمی انیپا در است داده اختصاص

 درصد 43 که ریبا هایمینز از درصد 6/54 با شدهساخته یاراض بار نیاول یبرا 1397 سال در درنهایت. است بوده همراه

 قبـل دوره بـه سـبتن یادیز کاهش درصد 01/0 یآب یاراض و درصد 5/1 به یاهیگ پوشش و است شده شتریب باشندمی

 .اندداشته
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 1397و  1379، 1364، 1353 یزمانبازه تهران در  شهرکالننقشه کاربری  .2شماره  شکل

 

 مختلف به هکتار هایسالتهران در طی  شهرکالن هایکاربریمساحت  .1شماره جدول 

1397 1379 1364 1353  

 مساحت به هکتار درصد مساحت به هکتار درصد مساحت به هکتار درصد مساحت به هکتار درصد

87/42 03/14087 62/62 10/20565 6/63 86/20874  زمین بایر 13/23971 04/73 

47/53 88/17569 71/24 53/8115 52/17 78/5751  شدهساخته 96/2999 14/9 

66/3 1202 62/12 73/4145 83/18 15/6181  پوشش گیاهی 4/5832 77/17 

 آبی 93/13 04/0 82/16 05/0 24/13 04/0 03/2 01/0

 

 
  1365-1395 هایسالتهران در طی  شهرکالن هایکاربرینمودار تغییرات  .3شماره شکل 

 

 مختلف هایدورهدر  هاکاربریمیزان رشد . 2شماره  جدول

 میزان رشد
79-97 

 میزان رشد
64-79 

 میزان رشد
53-64 

 

01/36-  7/1-  15/1-  زمین بایر 

79/148  57/48  57/5  شدهساخته 

8/76-  83/36-  49/0  پوشش گیاهی 

07/89-  04/24-  58/1  آبی 
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 شـدهساختهمنفی بوده است و اراضی  هادورهبایر در همه  هایزمینکه  دهدمی( نشان 2رشد دوره مختلف )جدول شماره 

ره بعـدی رشـد ه و در دو دو( مثبت بود64-53اول )رشد مثبت داشته است ولی اراضی پوشش گیاهی و آبی فق  در دوره 

 زانیـم یابیارز و یسنج اراعتب بح  شود توجه آن به دیبا کار روش در که یمباحث از گرید یکی منفی بوده است. شدتبه

 از ادهاستف با گرفته، صورت بندیطبقه دقت یابیارز منظوربه کار نیا انجام یبرا. باشدمی شده دهیسنج هایکاربری دقت

( 1+  هـاکاربری کل تعداد) رمولف از یکاربر هر دقت یابیارز یبرا شد بردارینمونه وردنظرم هایکاربری از جی پی اس

 نتقالا یسیادر افزارنرم به جیانت دقت یابیارز جهت درنهایت. است شدهاستفاده باشدیم یکاربر هر یبرا نمونه 5 برابر که

 .است آمدهدستبه ریز شرح به هااربریک دقت زانیم 1397 سال یبرا شدهتهیه ریتصو با قیتطب از پس و
 

 1397کاربری اراضی در سال  بندیطبقهدقت . 3شماره  جدول

 نوع کاربری شدهساختهاراضی  پوشش گیاهی اراضی بایر مناطق آبی کل

 دقت ارزیابی %95 %93 %96 %89 %95

 

 دوره، چهـار نیـا نیبـ یمـانز بـازه در کـه دارد شـده مدنظر هایکاربری نیب مساحت شدن وزیادکم به اشاره (2) شکل
 و یاهیـگ پوشـش ر،یبـا نیزمـ: یعـیطب هایکاربری یعنی ،باشدمی شدهساخته یاراض به مربو  وسعت شیافزا نیشتریب

 بـه دهـدمی نشـان هـایکاربری شـدن وزیادکم ریتفس از حاصل جینتا دیگرعبارتیبه اندداشته کاهش یهمگ یآب یاراض
 نیا که است شده کاسته هاکاربری سایر مساحت از اندازه همان به گشته افزوده شدهساخته یاراض وسعت که اندازه همان
 شیافـزا لیـدل بـه گـرید یاضـار ریتسـخ کـه باشـدمی شدهساخته یاراض نفع به یکاربر نوع سه نیا رییتغ انگرینما امر

 نیبـ زا بـه منجر خود نوبهبه یامر نیچن ،اندداشتهن را شهر مرکز در تمرکز امکان که است افتاده اتفاق تیجمع روزافزون
 مشـکالت جـادیا باعـ  کـه شـده یکشـاورز ،یزارعـ یاراضـ ازجمله یاهگی پوشش باارزش هایزمین از یاریبس رفتن
. اسـت دهشـ خـاك بیـتخر و شیفرسـا هـوا، آلـودگی و البیسـ شـدن یجـار ن،یزم شدن گرم ازجمله محیطیزیست

 به یاهگی پوشش یاراض شتریب یشهر نطقهم نیا در که گفت توانمی شدهداده شینما هایدیاگرام به توجه با طورکلیبه
 از یکاربر رییتغ یبرا که هایبینیپیش ادامه در و دهدمی هشدار را یجد دیتهد خود نیا که است شدهتبدیل ریبا یاراض
 بدهد اختصاص خود به را ساحتم نیشتریب شدهساخته یاراض 1410 افق تا دهدمی نشان ،شدهانجام 1410 تا 1397 سال
 یاراضـ ،شدهساخته یاراض از دبع و است دهیرس 1410 سال در درصد 6/62 به 97 سال در درصد 63/54 از که ایگونهبه
 از شیبـ ریبـا یاراضـ از شـده کـم مساحت شدهداده نشان ریز نمودار در که ایگونهبه باشد داشته را سطح نیشتریب ریبا

 هـم یاهگیـ پوشـش یاراضـ و ودشـ کاسـته هکتـار 773 انـدازهبه آن سـطح از 1410 افق تا که باشدمی آن شدهاضافه
 شـدهختهسا یاراضـ نفـع به سطح نیشتریب کاهش با قبل ما هایسال نسبت به یول داشته سطح شیافزا که ترتیباینبه

 .باشدمی بحران تیریمد یبرا ریزیبرنامه شروع یعنی نیا و است بوده مواجه
 

 بینیپیشمختلف در مقایسه با سال  هایسالدر  به هکتار() یاراضمساحت  .4شمارهجدول 

 1410 ینیبپیشسال  97سال  53سال  

 12/20648 88/17569 3000 شدهساخته

 88/7773 03/14087 13/23971 بایر

 01/4460 1202 4/5832 ش گیاهیپوش

 7/1 03/2 93/13 بیآ

 

 متنـاوب جدول از مختلف هایدوره در یاراض یکاربر نیب ایجادشده راتییتغ به بردن یپ جهت پژوهش از قسمت نیا در
Cross Tab کـه دهنـدمی نشـان هـااربریک راتییـتغ یابیـارز جینتا تولیدشده هاینقشه به توجه با. است شدهاستفاده 

درصـد کـل  9) هکتـار 3000 از 1353 سال در یاراض نیا. باشدمی شدهساخته یاراض در یکاربر سطح شیافزا نیشتریب
 بیـترت بـه هـاکاربری هیـبق در و اسـت یافتـهشی( افزادرصد کل مساحت 53) 1397 سال در هکتار 17569 ( بهمساحت
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 تـکتک یبررسـ بـه ادامـه در. شـودمی مشاهده سطح کاهش نیشتریب یآب مناطق و ریبا یاراض ،یاهگی پوشش یاراض
 شـدهساخته یاراض نفع به 53 سال یآب مناطق و ریبا یاراض ،یاهگی پوشش یاراض که است شدهاشاره هاکاربری راتییتغ
 یاراضـ به و شده کم 53 الس در یآب مناطق و ریبا یاراض از گفت توانمی نیهمچن. اندداده یکاربر رییتغ 1397 سال در

 و اسـت شـدهتبدیل ریبـا یاراضـ بـه و شـده کاسته یآب مناطق و یاهگی پوشش یاراض از و گشته افزوده یاهگی پوشش
 هایوتحلیلتجزیـه بـه توجـه با اندداده یکاربر رییتغ یآب مناطق نفع به اندبوده یاهگی پوشش و ریبا صورتبه که یاراض
 بـوده هکتـار 5300 اندازهبه 97 سال تا 64 سال از یاهگی پوشش یاراض در کاهش نیشتریب است ذکر به الزم شدهانجام
 (.4 جدول) است

 

 1410 سال به نسبت 1395 سال یاراض پوشش و یاربرک راتییتغ سیماتر .5شماره  جدول

 مجموع اراضی آبی پوشش گیاهی بایر شدهساخته 

 به هکتار درصد به هکتار رصدد به هکتار درصد به هکتار درصد به هکتار درصد 

 1637651 08/45 1362 4/60 141424 35/25 152209 8/8 1342656 97/99 شدهساخته

 1497907 34/866 0 0 4192 75/0 1493715 34/866 0 0 بایر

 495571 64/13 10 44/0 411583 78/73 83631 83/4 347 03/0 پوشش گیاهی

 1991 05/0 883 16/39 676 12/0 432 34/866 0 0 اراضی آبی

 3633120 100 2255 100 557876 100 1729987 100 1343003 100 مجموع

 

 
 1355-1397 هایسال طی تهران شهرکالن کاربری تغییر. 4شماره  شکل

 

 
 1397-1410 هایسالتهران طی  شهرکالننقشه تغییر کاربری  .5شماره شکل
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 نشـان 1410 سـال تـا 1397 سال از تهران شهرکالن در یاهگی پوشش و هاکاربری راتییتغ سیماتر یبررس ،(5) نقشه
 امـر نیـا. باشـدمی تهـران شـهرکالن گسترش انگرینما که باشد شدهساخته یاراض در سطح رییتغ نیشتریب که دهندمی
 و یاهگیـ پوشـش یاراضـ بیـتخر باعـ  نیهمچنـ و آن وسـعت کـاهش و ریبـا یاراضـ در کامـل رییتغ باع  جتاًینت

 کـاهش نیشـتریب بـا یآب قمناط و یاهگی پوشش ر،یبا یاراض بیترت به هاکاربری هیبق در و باشد-یم شهر زیستمحی 
 و باشـدمی شـدهتهساخ یاراضـ نفـع به یآب و ریبا ،یاهگی پوشش یاراض شامل راتییتغ نیا ازجمله .میهست مواجه سطح
 و شـده کم یآب مناطق و یاهیگ-پوشش یاراض از سپس اندشدهتبدیل یاهگی پوشش یاراض به زین ریبا یاراض از یقسمت
 جـهینت رد. است داده یکاربر رییتغ یآب مناطق به نادر صورتبه ریبا یاراض درنهایت و گشته افزوده ریبا یاراض وسعت به
 خواهـد یجـا بـر یمخربـ آثـار که شده منطقه یاراض در تعادل عدم باع  یآت هایسال در یافق گسترش گفت توانمی

 صیتشـخ را یاراضـ یکاربر راتییتغ و یکیزیف گسترش یالگو توانمی آن وسیلهبه که گرید هایروش از یکی .گذاشت
 یبـرا گرفتـه ورتصـ راتییتغ صیتشخ یبرا مدل نیا از که باشدمی Lcm مدل از استفاده با راتییتغ آشکارسازی داد،

 کـاهش و شیافـزا بـه توانمی مدل نیا یاجرا با نیهمچن. است شدهاستفاده منطقه شناختیبوم یداریپا توسعه شناخت
 داریـپا یاراضـ مسـاحت سهیمقا و 1397 تا 1353 سال از منطقه در مدل نیا یاجرا از آمدهدستبه جینتا. برد یپ یاراض

 سـپس است بوده همراه یشتریب یداریناپا از ریبا یاراض که دیگرد حاصل اطالعات نیا هاکاربری کل مساحت با منطقه
 دوره چهـار یزمان زهبا یط در گرفته صورت راتییتغ مرحله نیا در است قرارگرفته یبعد تیاولو در یاهگی پوشش یاراض

 نشـان راتییـتغ یابیـارز. اسـت پرداختـه منطقه سطح در یاراض وسعت شیافزا و کاهش یبررس به که است شدهترسیم
 شـدهساخته یاراض وسعت از یکاهش گونههیچ و گشته اضافه ساخته یاراض وسعت به هکتار 14000 اندازهبه که دهندمی

 .است نگرفته صورت
 

 
 1353-1397 هایسالطی  تهران شهرکالننقشه اراضی پایدار  .6شماره  شکل 

 

 
 1365-1395 هایسالتهران طی  شهرکالن شدهساختهنقشه تغییرات . 7شماره شکل 
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 از کـه دهـدمی نشـان ،شـدهانجام شدهتهساخ یاراض به هاکاربری انتقال نیب 1410افق  یبرا که یهایبینیپیش ادامه در

 گـردد، لیتبـد شدهختهسا یاراض به هکتار 13580 اندازهبه وسعت نیشتریب عنوانبه ریبا یاراض ذکرشده یکاربر سه نیب

 (.6 جدول) رود و ساز زیرساخت به یآب مناطق آخر در و یاهگی پوشش یاراض سپس
 

 1410در افق  شدهساختهتغییر اراضی به اراضی  .6جدول شماره 

 تغییرات به درصد 1410 هکتارمساحت به  تغییر کاربری
 39/5386 شدهساختهبه  پوشش گیاهی

 
37/28  
 54/13582 شدهساختهبایر به  

 
55/71  
 14/12 شدهساختهآبی به  

 
06/0  

  

است کـه بـرای  شدهپرداخته 1410ق تغییرات منطقه برای اف ینیبشیپبه  گرفتهانجام یهایبررسدر پایان کار با توجه به 

، وریتم ژنتیک منطق فـازیی، الگشامل شبکه عصبی مصنوع هامدلاین  ازجملهمختلفی وجود دارد  یهاروش سازیمدل

 صـورتبهسـلولی  یهـاخودکارهکه در این پژوهش از زنجیره مـارکوف و  باشدیمرگرسیون لجستیک و زنجیره مارکوف 

خودکـار نشـان  یهاسـلولف و با اسـتفاده از زنجیـره مـارکو هاکاربریسطح  ینیبشیپاست. نتایج  شدهاستفادهترکیبی 

 بـه اراضـی بـایر افزایش سطح خواهند داشت. همچنین درصد از مساحت کل 63حدود به  شدهساختهکه اراضی  دهندیم

خواهند داشـت.  کاهش سطح درصد 1/0کمتر از  به و در پایان مناطق آبی درصد 24 به پوشش گیاهی، اراضی درصد 13

ررسـمی در حاشـیه و غی رسـمی و وسـازساختسبب  1410در افق  پوشش گیاهیدر نتیجه روند تغییرات احتمالی اراضی 

امطلوب خـود منجـر بـه آثـار نـ نوبـهبه هـابیتخراطراف شهر شده که این امر با تخریب سایر اراضی همراه بوده و این 

آتی خواهد  هایلسادر سطح شهر در طی  بدون برنامهشهری شده که همه این موارد به گسترش افقی و  یطیمحستیز

 هریشـپیرا هرهای بدون برنامه و خودجوش الحاق ش گسترشدر این قسمت، بررسی یکی از مباح  بسیار مهم  انجامید.

ار دوره صاویر ماهواره چهت. برای بررسی این فرآیند از باشدیمروستاهای اطراف  طرفبهفیزیکی شهر  گسترشو بالعکس 

و  آمـدهعملبه یهایبررساست. طی  شدهداده( نشان 8که در نقشه ) شدهاستفادهمختلف  یهاآزمونمتمادی همچنین از 

 شـهرکالنه ایـن بـاز مناطق اطـراف تهـران  یلیخ 1410ذکر کرد که در طی افق  توانیمصورت گرفته  یهاینیبشیپ

 .الحاق گردیده است

 

 1410در افق  تهران شهرکالن هایکاربریمساحت  .7شماره جدول

 کاربری اراضی مساحت به هکتار درصد مساحت
79/62  12/20648  شدهاراضی ساخته 
64/23 

 

88/7773  اراضی پوشش گیاهی 
56/13  01/4460  اراضی بایر 
005/0  7/1  اراضی آبی 
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 1410تهران در افق  شهرکالنکاربری اراضی  بینیپیشنقشه  .8شمارهشکل 

 

 گیرینتیجه
 رانیـا شـهر ترینپرجمعیـت نفـر 7797520 دحـدو تیـجمع با تهران شهر ،1385 سال مسکن و نفوس یسرشمار طبق

 یشـهرها گرید از یادیز رایبس تیجمع هرساله شهر، نیا بودن یصنعت و تختیپابه دلیل  که است یحال در نیا. باشدمی

 نیب رد تنها که است بوده ادیز ایاندازهبه تهران به هااستان گرید از مهاجرت نحوه نیا. کنندمی مهاجرت تهران به رانیا

 شهر رشد، حال در تیجمع نیا با. اندگزیده سکونت شهرکالن نیا در مهاجر میلیونیک از شیب 1385 -1375 هایسال

 و زانیـر برنامـه قیـدق ریزیبرنامـه ازمندین رهیغ و سبز یفضا مدرسه، جاده، ساخت لیقب از مختلف هایزمینه در تهران

 .بود خواهد ممکن هندیآ سال نیچند طول در شهر یحتمالا تیوضع دانستن با نیا و باشدمی گذارانسیاست

درصـد و  صـورتبهمختلف کـه  هایدورهکه در  هاکاربریتغییرات  ،اول :بررسی کرد توانمینتایج تحقیق را در سه بعد 

ره دو ا در ایـن چهـارروسـعت خـود  شـدهساختهنتایج در این مرحله نشان داد، اراضـی  مساحت به هکتار محاسبه گردید،

درصد هـم خواهـد  62ه ب 1410ه است و در افق گرفت به خود نسبت به سایر کاربری افزایش داده و رشد سریعی شدتبه

، نتـایج تحقیـق باشـدمیبه چه کـاربری  هایکاربریکه این تغییرات از چه  باشدمیاین مطلب  مسئلهرسید، در بعد دوم 

 شـدهساختهمت کاربری درصد بیشترین کاهش را به س 28گیاهی با درصد و پوشش  71که کاربری بایر با  دهدمیشان ن

شـهری نشـان  هـایکاربریات ، رشد تغییرباشدمی هاکاربریداشتند، بعد سوم بررسی در این تحقیق، بح  رشد تغییرات 

 باشـدمی هـایکاربر سـایراز  شدهتهساختغییرات کاربری همیشه به نفع  گرفتهانجام هایپژوهشمثل اکثر  اگرچه دهدمی

مفیـد شـهر تهـران  هـایزمینا در ر، ما بیشتر درصد تغییـرات باشدمیاخیر رو به رشد  هایسالدر  شدتبهولی رشد آن 

ا شاهد ردو کاربری  نسبت به این ندتریبا رشد منفی کدیگر )اراضی آبی و اراضی پوشش گیاهی( شاهد هستیم و اراضی 

 پـژوهش هاییافته باین مقوله در آینده دارد، نتایج تحقیق در ا محیطیزیست هایبحرانهستند، که نشان از شدت تغییر 

 همکـاران و ینـیهرائ شپـژوه ،ال تـی ام از اسـتفاده بـا 1410 سـال در زیتبر توسعه سازیمدل درباره ،(1393) یمیرح

 ،(2012) رانهمکـا و یو ال پـژوهش ،یکشـاورز یاراضـ یکـاربر راتییتغ بر آن اثرات و یشهر خزش درباره ،(1395)

 و نـاهیکوبب پـژوهش هستند، توسعهدرحال عاًیسر که یمناطق در یشهر یاندازهاچشم یالگوها و یپراکندگ یبررس درباره

 ،(2016) مکـارانه و یدد پـژوهش ،یشـهر اطـراف هایزمین دادن دست از و یشهر یپراکندگ درباره ،(2012) آموآکو

 .دارد زیادی مطابقت یمرکز یوپیات یاراض یکاربر رییتغ رب آن اثرات و شهر یپراکندگ ارهبدر

 زیر را داد شنهادهایپ توانمیبررسی در این تحقیق  گانهسهبا توجه به ابعاد 



 119                                                             ... شهری اراضی کاربری تغییر در رویی پراکنده اثرات ارزیابیو همکاران /  ستاری

 از ناشـی یهاچالش و ستیز یمح به پذیریآسیب کاهش جهت مسئوالن توس  شهری پراکنش صحیح مدیریت 

 ،پراکنده رویی شهری گسترش

 اغلب نطقه کهم جهت بدون و برنامه بدون رشد از جلوگیری با شهری هوشمند رشد سمت به شهر رشد دهیجهت 

 ،شودمیانجام  زمین بورس بازان و سوداگران توس 

 هاآن نوسازی و بهسازی ساماندهی، اتخاذ رویکردهای و شهری دارمسئله و فرسوده هایبافت به توجه، 

 و  یغیرقانون وسازهایساختجلوگیری از  منظوربهحریم شهر  اهیدارای پوشش گی مدیریت و کنترل قانونی اراضی

 ،تغییر کاربری اراضی شهر

 سازیبلندمرتبه و سازیانبوه هایسیاست از استفاده، 

 قطعات با سازیبلندمرتبه جهت در حرکت و قطعات بودن کوچک از یناش بافت یفشردگ از کاستن جهت در تالش 

 .بزرگ اسیمق و دانهدرشت

 

 تقدیر و تشکر
 .مسئول، این مقاله حامی مالی نداشته است نویسندهبنا به اظهار 

 

 منابع
 از اسـتفاده با شهرها یکیزیف گسترش ینیبشیپ و یابیارز( 1390) نیحس زج،ید شکرپور ؛یعل ،یزلف ؛محسن ،یروشت نژاداحد (1

 ،4 دوره ، یحم شیآما ،(1400-1363 لیاردب شهر یمورد مطالعه) ییایجغراف اطالعات ستمیس و زمانه چند ایماهواره ریتصاو
 .107-124 .صص ،15 شماره

 شرق یمرز یشهرها یکیزیف توسعه یقیتطب سهیمقا( 1395) دیسع ،ینجف ؛اشرف ،یرانیا زاده میعظ ؛محسن ،یروشت نژاداحد (2
 اطالعـات فصـلنامه ،(نشـهررایپ و زابـل یشـهرها: یمـورد مطالعه. )زمانه چند ایماهواره ریتصاو از استفاده با کشور غرب و

 .74-89 .صص ،98 شماره، 25 دوره ،سپهر ییایجغراف

-41 .، صـص20 شماره ،مسکن اقتصاد فصلنامه ،یشهر نیزم بازار در دولت دخالت یکارآمد سویبه( 1379) کمال ،یاطهار (3
34. 

، مجلـه ایطقهمنسعه تحلیل جایگاه و نقش شهر میانی همدان در تو (1387شیخی، حجت ) ؛حمیدرضاوارثی،  ؛تقوایی، مسعود (4
 .37-64 .ص، ص11، شماره 7، دوره یاهیناحجغرافیا و توسعه 

دوره ، شـهری شناسیبوم یهاپژوهشفصلنامه  ،LTMبا استفاده  1410توسعه تبریز در سال  سازیمدل( 1393رحیمی، اکبر ) (5
 .99-110 .ص، ص10، شماره 5

  آن با ساختار فضایی شهر شهری و ارتبا پراکنده روییشناسایی عوامل مؤثر بر  (1390) یهاداویه، اسفندیار و شادززبردست،  (6
 .89-112 .صص، 7شماره  ،2 دوره، شهرسازی و معماری نامه، : شهر ارومیه(موردمطالعه)نمونه 

 یکـاربر راتییـتغ رب دیتأک با یشهر رشد بر مؤثر عوامل سنجش (1395) یعل برج، چهار یعشق ؛رسول ،یزدانی ؛میرح سرور، (7
 ،11 سـال ،یانسـان هایسـکونتگاه یزیربرنامه مطالعات ،(زیتبر: یمورد مطالعه) کیلجست ونیرگرس مدل از استفاده با یاراض
 .35-54 .صص ،36 شماره

 شـهر یکالبـد گسـترش یمکـان -یزمـان لیتحل (1393) یهاشم روسیس ،یبادام دره ؛یعل ،زادهکاظم ؛زنگنه دیسع ،یهرکش (8
-483 .صـص ،4 مارهشـ ،2 دوره ،یشـهر یزیربرنامه ییایجغراف یهاپژوهش ،اطراف یاراض یکاربر راتییتغ شیپا و مشهد
499. 

 یزیرامهبرنلی جغرافیا و آن. دومین همایش م محیطیزیستگسترش کالبدی شهر مشهد و آثار  (1389عباس زاده، غالمرضا ) (9
 شهری؛ فضای جغرافیایی، رویکرد آمایشی و مدیریت محی .

 بـا جـانیاله شـهر یاراض یکاربر راتییتغ ینیبشیپ و سازیمدل(. 1398) زهرا ،یدران؛ یمصطف ،یخباز ؛اصغرعلی ،یعبداله (10
 .3-17.صص ،4شماره ، 2 دوره، داریپا شهر فصلنامه ،داریپا توسعه کردیرو
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ان ملکان با استفاده از تصاویر اراضی شهرست هایکاربریاستخراج  (1392ولیزاده، کامران ) ؛، حسینعزیزی ؛ه، بختیارزادفیضی (11
 .74-93 .ص، ص3شماره ، 1دوره ، ، مجله آمایش محی 7لندست  ایماهواره

 جـادیا در رشـت شـهر یکـیزیف گسـترش نقش یبررس( 1394) میمر ،یمحمد ؛مژگان کار،سبب ؛رضا ،یسیو ؛دیمج ،یاسوری (12
 .99-112.صص ،30 رهشما، 10دوره ، یانسان هایسکونتگاه یزیربرنامه مطالعات، شهر هیحاش یاراض یکاربر راتییتغ
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