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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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چکیده
افزایش شتابان جمعیت ،الگوهای مکانی نواحی شهری را به شیوهای پیچیده تغییر داده و منجـر بـه گسـترش در
نواحی روستایی و پراکنده رویی شهری در مناطق اطراف و بهخصوص این مناطق شده است ،در این میان شناخت
چگونگی این رشد و توسعه کالبدی شهرها از ارزش بسیار فراوانی برخوردار است ،تا در برنامهریزی گسـترشهای
آتی یا حتی درون بافتی استفاده مطلوب شود .،بنابراین هدف این پژوهش ارزیابی پراکنده رویی و تغییرات کاربری
اراضی کالنشهر تهران در دورههای مختلف و تغییر کاربری نسبت به همـدیگر میباشـد .روش تحقیـق از نـوع
توصیفی و تحلیلی و ابزار گردآوری اطالعات از طریق مطالعات اسنادی ،کتابخانـهای و مراجعـه بـه سـازمانهای
مربوطه و مراکز پژوهشی پیرامون موضوع موردمطالعه میباشد .برای به دست آوردن نقشه میزان تخریب اراضـی
پوشش گیاهی از مدلهای  ،Lcm،Fuzzy Artmapجدول متناوب و نرمافزارهای ARC ،Idrisi Selva
 GIS 10.4و  Google Earthاستفادهشده و جهت سنجش پیشبینـی گسـترش آتـی شـهر مـدل CA-
 Markovبکار رفته است .نتایج حاصل از تجزیهوتحلیل اطالعـات نشـان میدهـد تغییـر کـاربری طبیعـی بـه
کاربریهای ساختهشده روند رو به گسترشی داشته ،بهطوریکه این اراضی در سال  1353از  9درصد به  54درصد
در سال  1397افزایشیافته است و با توجه پیشبینی در سـال  ،1410اراضـی ساختهشـده بـه  62درصـد از کـل
مساحت میرسد ،که شدت بحران زیستمحیطی نشان را میدهد همچنین کاربری بایر بـا  71درصـد و پوشـش
گیاهی با  28درصد بیشترین کاهش را به سـمت کـاربری ساختهشـده داشـتند و بیشـترین درصـد تغییـرات را در
زمینهای مفید شهر تهران (اراضی آبی و اراضی پوشش گیاهی) میباشد ،و اراضی دیگر با رشـد منفـی کنـدتری
نسبت به این دو کاربری شاهد تغییر هستند که نشان از شدت بحرانهای زیستمحیطی در آینده دارد.
واژگان کلیدی :گسترش کالبدی ،پراکنده رویی ،پوشش زمین ،کاربری اراضی ،کالنشهر تهران.
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مقدمه
باوجود افزایش شتابان جمعیت شهری جهان ،نواحی شهری تنها حدود  %3از سطح زمین را در برگرفتهانـد ( Wu et al,
 .)2012:35گرچه جهان توسعهیافته و کشورهای درحالتوسعه در نسبت افراد ساکن در شهرها و همچنین شـیوهای کـه
شهرنشینی در آنها رخداده ،دارای تفاوت میباشند ،اما رشد جمعیت شهری روندی جهـانی اسـت .از انقـالب صـنعتی در
اواخر قرن  ،18جمعیت جهان بهطور نمایی با سرعت حیرتانگیزی افزایش یافت ،بهطوریکه از یک میلیارد نفر در سـال
 1830به حدود هفت میلیارد نفر در سال  2010رسید .از طرف دیگر ،جمعیت شـهری جهـان بسـیار سـریعتر از جمعیـت
روستایی افزایش یافت و از  14درصد در  1900به  47درصد در  2005رسید و پیشبینی میشود تا سال  2030به بیش از
 60درصد برسد .در اصل رشد جمعیت روستایی متوقفشده و انتظار میرود که همه رشد آتی جمعیت در نواحی شـهری و
بهخصوص نواحی شهری کشورهای درحالتوسعه رخ دهد ( .)Wu et al,2011:2سازمان ملل تخمین زده که جمعیـت
شهری جهان درحالتوسعه از  2.048میلیارد در سال  2000به  3.991میلیـارد در سـال  2030خواهـد رسـید ،درحالیکـه
انتظار میرود جمعیت شهری جهان توسعهیافته با انـدك افزایشـی از  870میلیـون بـه  1.01میلیـارد نفـر برسـد ( Wu,

 .)2008:41بهبیاندیگر ،بیشتر رشد جمعیت جهانبین سـالهای  2000تـا  2025در مراکـز شـهری کشـورهای کمتـر
توسعهیافته روی خواهد داد .اگرچه نواحی شهری نسبت کوچکی از سطح زمین را در برگرفتهاند ،اما نمیتوان این نسـبت
کوچک را نادیده گرفت؛ زیرا پویش مداوم فرایندهای تغییر شهری و بـهطور خـاص گسـترش جهـانی جمعیـت و نـواحی
شهری ،سیستمهای طبیعی و انسانی را در همه مقیاسهـای جغرافیـایی تحـت تـأثیر قـرار داده اسـت ( Kong et al,

 .)2012:82بهمنظور جلوگیری از معضالت و نارسـاییهای کالبـدی ،اجتمـاعی ،زیسـتمحیطی و اقتصـادی موجـود در
شهرها ،کنترل گسترش کالبدی بیشازحد ،از موارد بااهمیتی است که میبایست موردتوجه دقیق و کافی قرار گیرد .بدین
ترتیب بررسی الگو و ساختار توسعه شهر و دالیلی که در دورههای مختلف بر چگونگی گسترش فضـایی آن حـاکم بـوده
است ،برای کنترل گسترش آن ،اهمیت ویژهای دارد ،بنابراین ،برای جلوگیری از افزایش نابسامانی و بهرهگیری از تجارب
گذشتگان و برنامهریزی برای آینده ،مطالعه و تجزیهوتحلیل این مقوله ضروری است .اگرچه دالیل و نتـایج ایـن امـر در
شهرها ،با توجه به ویژگیهایشان متفاوت است ،اما با بررسی این موضوع میتوان به برخـی از اصـول و ایـدههای کلـی
تعمیمپذیر به دیگر شهرها دستیافت (زبردست و شادزاویه .)90 :1390،نواحی شهری به گسترش خود در نواحی روستایی
و پراکنده رویی شهری ادامه میدهند .به دلیل تغییرات مداوم در ساختار و شکل نواحی شهری ،این نواحی بهطور مسـتمر
در مرکز توجه محققان قرار دارند ( .)Seto & Fragkias,2005:872ایده اصلی این مطالعه این است کـه فراینـدها و
الگوهای فضایی -زمانی رشد شهری در منطقه کالنشهری تهران ،بازنمایی فضایی ساختارها و سـازوکارهای اجتمـاعی،
اقتصادی و سیاسی حاکم بر جامعه هستند ،بنابراین با شناخت این ساختارها و سـازوکارها و نحـوه تأثیرگـذاری آنهـا بـر
شکلگیری الگوهای رشد شهری میتوان به برنامهریزی و مداخله علمی در رشد شهری منطقـه دسـتیافت .کالنشـهر
تهران با افزایش روند رو به رشد جمعیت و مهاجرتهای بیرویه و از سوی دیگر الحـاق سـکونتگاههای مختلـف مواجـه
شده است ،این گسترش افقی بهنوبه خود باع تغییر فرم و الگوی شهری شده و زمینه ایجـاد بـروز مشـکالتی از قبیـل
تغییر کاربری اراضی کشاورزی و پوشش گیاهی را فراهم نموده و شرای زیست-محیطی را به نفع دیگـر کاربریهـای از
بین برده است که عوامل مدیریتی را درزمینه خدماترسانی با مشکل مواجه کرده است .بر این اساس با توجه به مطالـب
ارائهشده و اهمیت موضوع ،میتوان بیان کرد که شناسایی عوامل مؤثر در جلوگیری از رشد بدقواره و بـدون برنامـهریزی
قبلی شهر الزم میباشد و پیشبینی و کنترل این نابسامانیهای ایجادشده اهمیت دارد و ضروری اسـت کـه بـه بررسـی
نواحی اطراف کالنشهر تهران که براثر پدیده پراکنده رویی اتفاق افتاده ،پرداخته شود .هدف اصلی این پژوهش ارزیـابی
اثرات پراکنده رویی در تغییر کاربری اراضی شهری کالنشهر تهران میباشد بر این اساس سؤال ویژه پـژوهش وضـعیت
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تغییر کاربری اراضی شهری کالنشهر تهران از سال  1353تا  1395به چه صورت میباشد.
بنابراین ،شناسایی محرك عمده تغییر زمین و برنامهریزی برای کاهش اثرات آن بر معیشت مردم محلـی و محی زیسـت
آنها سودمند است ( .)Dadi et al,2016: 12ژانگ و همکاران ( )2011در پژوهشی با عنـوان «شبیهسـازی و تحلیـل
سناریوهای رشد شهری شانگهای» به این نتیجه رسیدند که گسترش آتی زونهای مسکونی و تجاری در پیرامون نواحی
ساختهشده شهری فعلی یا در امتداد خطو حملونقل فعلی روی خواهد داد .گیـان و همکـاران ( )2011در پژوهشـی بـا
عنوان «مدلسازی تغییرات کاربری شهری با استفاده از تلفیق مدل مارکوف و ماشینهای سلولی» به این نتیجه رسـیدند
که اراضی درون شهر در حال ایستا و بدون نوسازی قرار دارند ،در صورت که این روند بدون اقدامات جامع توسـعه پایـدار
ادامه یابد سبب افزایش شدید استفاده از زمین-های حومه و کاهش استفاده از اراضی درونشـهری خواهـد شـد .میهـای
نیستور و یمون ( )2015در پژوهشی با عنوان «تجزیهوتحلیل تغییرات رشد شـهری پسـا سوسیالیسـتی» بـه ایـن نتیجـه
رسیدند که در شهر بخارست رومانی اراضی کشاورزی بهسرعت قربانی صنعت شده است و صنعتی شدن و مسئله اتومبیل
سبب توسعه و رشد افقی شهر گردیده است .ددی و همکاران ( )2016در پژوهشی با عنوان «پراکندگی شهر و اثـرات آن
بر تغییر کاربری اراضی اتیوپی مرکزی» نتایج حاصل از دادههای کیفی بهدستآمده از مصاحبه و متمرکز کردن بح های
گروهی نشان میدهند که در آغاز برنامهریزی زمین فراتر از اندازه کل که اختصاصیافته بود ،مورداسـتفاده قـرار گرفـت.
مکالکن و همکاران ( )2017در پژوهشی با عنوان «بررسی رشد پایدار و دینامیک شهری با استفاده از سـنجش از راه دور
جهت برنامهریزی از ســال  1990ال ـی  2015م ـیالدی شــهر پــرت ب ـیش از  320کیلومترمربــع در حــدود  45درصــد
افزایشیافته است در ضمن دادههای فضایی گزینه مناسب برای برنامهریزی و مدیریت توسعه شهری میباشند .تانگونگ
و اناند ( )2017در پژوهشی با عنوان «دینامیک گسترش فیزیکی شهر و تغییر زمین در امفال منپور هند» به ایـن نتیجـه
رسیدند که رشد جمعیت سبب گردیده که از سـال  1970الـی  2015منطقـه شـهری از  22/07بـه  74/16کیلومترمربـع
افزایش و پوشش گیاهی از  54/18به  14/26کیلومترمربع کاهش یابد که تخریب محی زیسـت را در پـی داشـته اسـت.
ریمل و همکاران ( )2018در پژوهشی با عنوان «مدلسازی توسعه زمینهای شهری توس ادغام ماشـینآالت سـلولی و
زنجیره مارکوف» به این نتیجه رسیدند که وسعت شهرهای مطالعه شده از سال  1998الـی  2016از  40/53بـه 144/35
کیلومترمربع رسیده و بیشترین تغییرات را پوشش گیاهی داشته است بر عالوه مناطق فرهنگی که شامل میراث فرهنگـی
یونسکو است آسیب خواهد دید .احدنژاد و همکاران ( )1390در پژوهشی با عنوان «ارزیابی و پیشبینی گسترش شـهرها»
به این نتیجه رسیدند که در مدت  27سال جمعیت شهر اردبیل حـدود یـک و نـیم برابـر افزایشیافتـه و در حـدود %34
تغییرات کاربری ناشی از فعالیتهای انسانی به گسترش شهر روی اراضی کشـاورزی بـوده اسـت .شـهرکی و همکـاران
 1393در پژوهشی با عنوان «تحلیل زمانی – مکانی گسترش شهر مشهد و پـایش تغییـرات کـاربری» بـه ایـن نتیجـه
رسیدند که بیشترین میزان تغییرات اراضی کشاورزی و در جهت غرب و جنوب اراضی بایر به کاربری شهر داشته است
یاسوری و همکاران  1394در پژوهشی با عنوان «بررسی نقش گسترش فیزیکی شهر رشت در ایجاد تغییـرات کـاربری»
به این نتیجه رسیدند که طی دور ای  20ساله حدود  3587هکتـار از اراضـی حاشـیه شـهر ،تغییـر کـاربری یافتـه و بـه
زیرساختوسازهای شهری رفته است .احد نژاد و همکاران  1395در پژوهشی با عنوان «مقایسه تطبیقی توسـعه فیزیکـی
شهرهای مرزی شرق و غرب کشور» به این نتیجه رسیدند که در شهر زابـل بیشـترین تغییـرات کـاربری کشـاورزی بـا
 58/76درصد و کمترین تغییرات در باغات با  0/42درصد ،در پیرانشهر بیشترین تغییرات کاربری کشاورزی  67/88درصد
و کمترین تغییرات در اراضی بایر با  2/16درصد بوده است .سـرور و همکـاران  1395در پژوهشـی بـا عنـوان «سـنجش
عوامل مؤثر بر رشد شهری با تأکید بر تغییرات کاربری اراضی» به این نتیجه رسیدند که احتمال گسترش شهر تبریـز بـه
سمت جنوب شرق یا جاده تهران و شمال غرب (بهطرف مرند و مرز بازرگان) و جنوب غرب (بهطرف آذرشـهر) بیشـتر از
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نواحی دیگر میباشد .سجادزاده و رحمانی ( )1393در پژوهشی با عنوان «بررسی الگوی گسترش فضایی منطقه  13شهر
تهران» به این نتیجه رسیدند که منطقه موردمطالعه طی سالهای اخیر بهصورت پراکنده رشد کرده و منجـر بـه عارضـه
منفی پراکندگی شهری شده است .قدیری و دستا ( )1395در پژوهشی با عنوان «بررسی تحلیـل الگـوی رشـد کالبـدی-
فضایی کالنشهر تهران» به این نتیجه رسیدند که علیرغم رشد فشرده طی سالهای  35تا  ،55کالنشهر تهـران طـی
سالهای  55تا  65رشد فضایی بسیار پراکندهای را به میزان  75درصد تجربه نموده است .موسـوی و همکـاران ()1397
در پژوهشی با عنوان «تحلیل اثرات رشد پراکنده رویی شهری بر سرمایه اجتماعی مطالعه موردی :شهر مراغه» بـه ایـن
نتیجه رسیدند که رگرسیون چند متغیره در مقایسه با رگرسیون وزنی جغرافیایی با توجه بـه ماهیـت دادههـای فضـایی از
اعتبار کمتری برخوردار است .عبدالهی و همکاران ( )1399در پژوهشی با عنوان «مدلسازی و پیشبینی تغییرات کاربری
اراضی شهر الهیجان با رویکرد توسعه پایدار» به ابن نتیجه رسیدند که رشد مساحتها در محدوده موردمطالعه متناسب و
همسو نبوده؛ و این مسئله باع ایجاد پدیده گستردگی در شـهر الهیجـان گردیـده اسـت .سـوابق نشـان میدهـد کـه
اندیشمندان داخلی و خارجی بهصورت خیلی جزئی و بیشتر در زمینه گسترش شهری و تغییرات کاربری اراضی با نرمافزار
سنجشازدور جغرافیایی و مدل آنتروپی شانون و مدل هلدرن پرداختهاند .امـا پـژوهش حاضـر بهصـورت خیلـی گسـترده
انجامشده است عالوه بر نرمافزار سنجش دور جغرافیایی از  GISو مـدلهای مختلـف ،رونـد گسـترش شـهر و تغییـر و
تحوالت بین کاربریها استفادهشده است .عالوه بر روند گسترش شـهری ،بهتـرین جهـات و عوامـل محـدوده کننـده و
محرك گسترش شهری را نشان میدهد که از این لحا با کار اندیشمندان متفاوت میباشد.
مبانی نظری
گسترش افقی شهری میتواند اشکال مختلف داشته باشد .این موضوع ممکن است شامل تحوالت مسـکونی باضـخامت
چگالی یا بهاصطالح "شهرهای لبه" (خوشههای جمعیت و فعالیت اقتصادی در حاشیه شهر) باشد گسترش شهری نتیجه
تبدیل اراضی غیرشهری به شهری میباشد ( .)Chen et al,2016شهرنشـینی منجـر بـه تغییـرات اساسـی در محـی
فیزیکی فراتر از حدود شهر منجر میشود که نتیجه آن از دست رفتن زیستبومها ،تغییرات آبوهوایی ،تجمع و گسترش
مواد زائد در اتمسفر زمین ،هیدرسفر و پدسفر و همچنین باع تأثیرات گوناگون بر عملکرد و پویایی سـاختار اکوسیسـتم
میشود .شهرنشینی کالن تأثیرات مهمی روی خدماتی که میتواند بهطور طبیعـی بـه انسـانها ارائـه کنـد هـم صـورت
مستقیم از طریق گسترش مناطق شهری و هم بهصورت غیرمستقیم از طریق تغییرات در مصرف و آلودگی که در نتیجـه
مهاجرت مردم به شهرها صورت میگیرد ،دارد ( .)Yang et al,2015رشـد افقـی شـهر درمجمـوع ،نـوعی پراکنـدگی
شهری و افزایش مفر زمین شهری به شمار میرود که باع کـاهش تـراکم جمعیـت ،افـزایش سـهم فضـاهای بـاز و
بالاستفاده و درنتیجه گسستگی بخشهای شهری و جـدایی گزینـی فضـایی و اکولـوژیکی میشـود (تقـوایی و سـرایی،
 .)1383در کشور ما تا زمانی که الگوی رشد شهرها ،ارگانیک و تعیین کنند رشد شـهری ،عوامـل درونزا بودهانـد زمـین
شهری نیز کفایت کاربریهای سنتی شهری را میداده و حسب شرای اقتصادی ،اجتماعی ،و امنیتی شهر ،فضای شهر را
بهطور ارگانیک سامان میداده است .لیکن از زمانی که مبنای توسعه و گسترش شهرها ماهیتی برونزا به خـود گرفـت و
درآمدهای حاصل از نفت در اقتصاد شهری تزریق شد و شهرهای ما در نظام اقتصاد جهانی قرار گرفت ،سرمایهگذاری در
زمین شهری تشدید شد و این نقطهضعف اصلی بازار خصوصی بدون برنامه زمین ،الگـوی توسـعه بسـیاری از شـهرهای
ایران را دیکته کرده است (ماجدی و همکـاران .)6:1391،ایـن امـر باعـ نابسـامانی بـازار زمـین شـهری و مخصوصـاً
بالاستفاده ماندن بخش وسیعی از اراضی داخل محدوده و عارضه منفـی گسـترش افقـی شـهرها شـده اسـت (اطهـاری،
 .)36:1379از طرف دیگر با رشد شهرها ،نظریههای زیستمحیطی ،توسعه چشمگیر یافتنـد و همـراه بامطالعـه وضـعیت
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شهرها و تجزیهوتحلیل فرآیندهای اجتماعی و اقتصـادی درون آنهـا ،اتخـاذ تـدابیر کوتاهمـدت و بلندمـدت بـرای رفـع
مشکالت و جلوگیری از بروز مشکالت آتی نیز رشد مییابند ( .)zhang et al,2011درواقع ،رشد شـهری مسـل قـرن
بیستم ،به شکل گسترش افقی ،پیامدهای نامطلوب اقتصادی ،اجتماعی و بهویژه زیستمحیطی را بـه همـراه داشـت کـه
منجر به مطرحشدن نظریه توسعه پایدار و توجه به محی زیست گردید .بدیهی است شناخت پیامدهای زیسـت-محیطـی
ناشی از توسعه میتواند در بهبود کیفیت محی شهری و برنامهریزی آینده ،مؤثر باشد (عبـاس زاده .)35 :1395،پراکنـده
رویی شهری تحت تأثیر عوامل محیطی و مشکالت منابع میباشد به این دلیل است که رشد شهری بهطورمعمول اراضی
کشاورزی و جنگلی را به بخشهای دارای ساختمانهای بلند تغییر داده و اتالف منابع اراضی را افزایش میدهـد ( Yeh

 .)et al,2001:740; Blaikie et al,2015:15از یـک دیـدگاه کلیتـر بیـان نمودنــد کـه توســعه شـهری غیـر
سازمانیافته ،نیازمند پیادهروهای بیشتری میباشد ،ازاینرو آالیندگی آبوهوا را افزایش میدهد ،اراضی جنگلـی ،زراعـت،
مناطق ممنوعه جنگلی ،و مکانهای باز را از بین میبرد ،اکوسیستمها را از بین برده و زیستگاهها را از هم جدا میسازد و
مصرف سوختهای فسیلی و انتشار گازهای گلخانهای را افزایش میدهد .تغییرات کاربری اراضی ایجادشده توسـ رشـد
شهری تااندازهای سیکل زندگی بیوشیمیایی را از بین میبرد ،مصرف آب و غذا را افزایش مـی-دهـد و نتیجتـاً منـتج بـه
مشکالت مربو به آالیندگی و فاضالبها میگردد ( .)Xie et al,2005:1گسترش شهری غیر سازمانیافته میتوانـد
بر روی تولید کشاورزی اثرگذار باشد که به دلیل تبدیل اراضی کشاورزی به سکونتگاه انسانی می-باشد ،که بر اکوسیستم
تأثیرگذار است به دلیل اینکه سطح انتشار را از حملونقلها افزایش میدهد ،دارای تأثیری بر ماهیت دینامیک مرکز شهر
است ،که این تأثیر به دلیل تفکیک یا ادغام بیشتر سازههای شهری میباشد ،که موجب مشکالت رفاه اجتماعی میگردد،
دلیل آن مربو به عرضه کمتر کاالهای مصرفی میباشد ( .)Adolphson,2010:552ازاینرو ،اختصاص تالشهـای
قابلمالحظه در موردمطالعه توازن مناسب بین مناطق شهری و روستایی برای حفظ محی طبیعـی ،درحالیکـه نیازهـای
اولیه جمعیت موجود را برآورده کنند و بهمنظور دستیابی به رشد پایدار در طی یک دوره زمـانی طـوالنیتر حـائز اهمیـت
است (.)Xie et al,2005:1
روش پژوهش
روش تحقیق در این پژوهش به لحا هدف از نوع کاربردی میباشد که جهت تجزیـهوتحلیل ،مـاهواره لندسـت منطقـه
کالنشهری تهران مربو به بازه زمـانی  1379 ،1364 ،1352و  1397تهیـه گردیـد .الزم بـه ذکـر اسـت کـه تصـاویر
تهیهشده مربو به ماهواره لندست ( )8.5.4و سنجندههای تی ام و اولی تیرز است کـه بهصـورت تصـویر رنگـی کـاذب
مربو به باند انتخابی  2 ،4 ،7میباشد .سپس وضعیت کاربریهای مدنظر برای انجام کار مشخص ،که شامل  4کـالس
طبقهبندیشده میباشد که عبارتاند از :اراضی ساختهشده ،اراضی پوشش گیاهی ،اراضی بایر و مناطق آبی .در ادامه برای
سنجش و ارزیابی وضعیت کاربریها و طبقهبندی تصاویر ماهوارهای از مدل فازی ارتمپ که یـک الگـوریتم نظارتشـده
میباشد ،استفادهشده سپس با استفاده از مدل ال سی ام تغییرات ایجادشده بین کاربریها نمـایش دادهشـده و در مرحلـه
پایانی از مدل سی ای مارکوو جهت پیشبینی تغییرات کاربریهای کالنشهر تهران تا سال  ،1410استفادهشده است.
محدوده موردمطالعه
محدوده مکانی پژوهش حاضر منطقه کالنشهری تهران است .قلمرو این منطقه شامل استانهای تهران و البرز به جـز
شهرستان فیروزکوه است .منطقه کالنشهری تهران کامالً منطبق بر مجموعه شهری یا منطقه عمومی تهران است کـه
برای اولین بار در مصوبه سال  1374هیئتوزیران و بهمنظور ارائه چـارچوبی بـرای مـدیریت شـهر تهـران در ارتبـا بـا
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سکونتگاههای پیرامون ،به کار رفت .دلیل حذف شهرستان فیروزکوه از منطقـه کالنشـهری تهـران در مطالعـه حاضـر،
فاصله زیاد بین مرکز شهرستان فیروزکوه از شهر تهران ،کمبود تعداد کانونهای جمعیتی و رشـد بسـیار آرام جمعیـت در
این شهر است ،که نشان میدهد رشد شهری در این شهرستان چندان تحت تأثیر کالنشهر تهران نبوده است.

شکل شماره  .1موقعیت محدوده موردمطالعه

بحث و یافتهها
در این مرحله از پژوهش نقشه کاربری سال  1353نشان میدهد که اراضی ساختهشده مساحتی بالغبر  3000هکتـار کـه
برابر با  9/14درصد از مساحت کل منطقه را به خود اختصاص داده است .اراضی پوشـش گیـاهی  5832کـه برابـر 17/5
درصد ،اراضی بایر  23971هکتار که برابر  73/36درصد و در ادامه اراضـی آبـی برابـر  13/93هکتـار کـه برابـر  0/04از
مساحت منطقه را در برگرفته است درنهایت میتوان ذکر کرد که اراضی بـایر بیشـترین درصـد مسـاحت و منـاطق آبـی
کمترین درصد مساحت را در این مرحله از سال به خود اختصاص داده است .در مرحله دوم ،با توجه به نقشه (شـکل  )2و
دادههای مربوطه میتوان گفت که اراضی ساختهشده در سـال  5751 ،1364هکتـار کـه مسـاحتی برابـر  17/5درصـد از
مساحت کل زمین را به خود اختصاص داده است که نسبت به سال  17 ،1353درصد افزایش وسعت داشته است و اراضی
پوشش گیاهی مساحتی برابر  6181هکتار که حدود  18/83درصد سطح زمین را احاطه نموده که در مقایسه با سـال ،53
 1درصد افزایش سطح داشته و در ادامه اراضی بایر برابر  20874هکتار و  63درصـد از سـطح زمـین را در برگرفتـه کـه
بهاندازه  9درصد کاهش داشته است و اراضی آبی  16/8هکتار که حدود  0/03درصد کاهش سطح داشته است و در پایان
میتوان عنوان کرد که در سال  1364اراضی بایر و پوشش گیاهی سپس اراضی ساختهشده بیشـترین درصـد مسـاحت و
مناطق آبی کمترین درصد مساحت را به خود اختصاص داده است .در دوره سوم ،مانند سالهای قبل میتوانیم مجدداً بـه
روند افزایشی و کاهشی سطح اشارهکنیم اراضی ساختهشده  8115هکتار برابر  24/7درصد که در طی سه دوره ،بـا رونـد
رو به افزایشی مواجه بوده است و  7درصد به سطح خود اضافه نموده است ،اراضی پوشـش-گیـاهی در ایـن سـال برابـر
 4145هکتار که بالغبر  12/6درصد از سطح زمین را در برگرفته است که در طی این مدت  6درصد به کـاهش پیـداکرده
است و در ادامه نیز میتوان اشاره کرد که اراضی بایر برابر  20585هکتار بوده که معادل  62/6درصد و بهعنوان بیشترین
سطح از کل منطقه را در برگرفته است .همچنین الزم به ذکر است نسبت به دوره قبل 1 ،درصـد کـاهش سـطح داشـته
است .مناطق آبی نیز مساحتی برابر  13/24هکتار و معادل  0/50که کمترین سطح از مسـاحت کـل منطقـه را بـه خـود
اختصاص داده است در پایان میتوان گفت که در طی این چهار دوره موردنظر ،مناطق آبی با روند رو به کاهشی وسـعت
همراه بوده است .درنهایت در سال  1397برای اولین بار اراضی ساختهشده با  54/6درصد از زمینهای بایر که  43درصد
میباشند بیشتر شده است و پوشش گیاهی به  1/5درصد و اراضی آبی  0/01درصد کاهش زیادی نسـبت بـه دوره قبـل
داشتهاند.
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شکل شماره  .2نقشه کاربری کالنشهر تهران در بازه زمانی  1379 ،1364 ،1353و 1397

زمین بایر
ساختهشده
پوشش گیاهی
آبی

جدول شماره  .1مساحت کاربریهای کالنشهر تهران در طی سالهای مختلف به هکتار
1397
1379
1364
1353
مساحت به هکتار
درصد
مساحت به هکتار
درصد
درصد مساحت به هکتار
مساحت به هکتار
14087/03
62/62
20565/10
63/6
20874/86
73/04
23971/13
17569/88
24/71
8115/53
17/52
5751/78
9/14
2999/96
1202
12/62
4145/73
18/83
6181/15
17/77
5832/4
2/03
0/04
13/24
0/05
16/82
0/04
13/93

شکل شماره  .3نمودار تغییرات کاربریهای کالنشهر تهران در طی سالهای 1365-1395
جدول شماره  .2میزان رشد کاربریها در دورههای مختلف
میزان رشد میزان رشد میزان رشد
79-97
64-79
53-64
-36/01
-1/7
-1/15
زمین بایر
148/79
48/57
5/57
ساختهشده
-76/8
-36/83
0/49
پوشش گیاهی
-89/07
-24/04
1/58
آبی

درصد
42/87
53/47
3/66
0/01
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رشد دوره مختلف (جدول شماره  )2نشان میدهد که زمینهای بایر در همه دورهها منفی بوده است و اراضی ساختهشـده
رشد مثبت داشته است ولی اراضی پوشش گیاهی و آبی فق در دوره اول ( )64-53مثبت بوده و در دو دوره بعـدی رشـد
بهشدت منفی بوده است .یکی دیگر از مباحثی که در روش کار باید به آن توجه شود بح اعتبار سنجی و ارزیابی میـزان
دقت کاربریهای سنجیده شده میباشد .برای انجام این کار بهمنظور ارزیابی دقت طبقهبندی صورت گرفته ،با استفاده از
جی پی اس از کاربریهای موردنظر نمونهبرداری شد برای ارزیابی دقت هر کاربری از فرمول (تعداد کل کاربریهـا )1 +
که برابر  5نمونه برای هر کاربری میباشد استفادهشده است .درنهایت جهت ارزیابی دقت نتایج به نرمافزار ادریسی انتقال
و پس از تطبیق با تصویر تهیهشده برای سال  1397میزان دقت کاربریها به شرح زیر بهدستآمده است.
جدول شماره  .3دقت طبقهبندی کاربری اراضی در سال 1397
نوع کاربری
دقت ارزیابی

اراضی ساختهشده

پوشش گیاهی

اراضی بایر

مناطق آبی

کل

95%

93%

96%

89%

95%

شکل ( )2اشاره به کموزیاد شدن مساحت بین کاربریهای مدنظر شـده دارد کـه در بـازه زمـانی بـین ایـن چهـار دوره،
بیشترین افزایش وسعت مربو به اراضی ساختهشده میباشد ،یعنی کاربریهای طبیعـی :زمـین بـایر ،پوشـش گیـاهی و
اراضی آبی همگی کاهش داشتهاند بهعبارتیدیگر نتایج حاصل از تفسیر کموزیاد شـدن کاربریهـای نشـان میدهـد بـه
همان اندازه که وسعت اراضی ساختهشده افزوده گشته به همان اندازه از مساحت سایر کاربریها کاسته شده است که این
امر نمایانگر تغییر این سه نوع کاربری به نفع اراضی ساختهشده میباشـد کـه تسـخیر اراضـی دیگـر بـه دلیـل افـزایش
روزافزون جمعیت اتفاق افتاده است که امکان تمرکز در مرکز شهر را نداشتهاند ،چنین امری بهنوبه خود منجر بـه از بـین
رفتن بسیاری از زمینهای باارزش پوشش گیاهی ازجمله اراضـی زارعـی ،کشـاورزی شـده کـه باعـ ایجـاد مشـکالت
زیستمحیطی ازجمله گرم شدن زمین ،جـاری شـدن سـیالب و آلـودگی هـوا ،فرسـایش و تخریـب خـاك شـده اسـت.
بهطورکلی با توجه به دیاگرامهای نمایش دادهشده میتوان گفت که در این منطقه شهری بیشتر اراضی پوشش گیاهی به
اراضی بایر تبدیلشده است که این خود تهدید جدی را هشدار میدهد و در ادامه پیشبینیهای که برای تغییر کاربری از
سال  1397تا  1410انجامشده ،نشان میدهد تا افق  1410اراضی ساختهشده بیشترین مساحت را به خود اختصاص بدهد
بهگونهای که از  54/63درصد در سال  97به  62/6درصد در سال  1410رسیده است و بعد از اراضی ساختهشده ،اراضـی
بایر بیشترین سطح را داشته باشد بهگونهای که در نمودار زیر نشان دادهشده مساحت کـم شـده از اراضـی بـایر بـیش از
اضافهشده آن میباشد که تا افق  1410از سـطح آن بهانـدازه  773هکتـار کاسـته شـود و اراضـی پوشـش گیـاهی هـم
بهاینترتیب که افزایش سطح داشته ولی به نسبت سالهای ما قبل با کاهش بیشترین سطح به نفـع اراضـی ساختهشـده
مواجه بوده است و این یعنی شروع برنامهریزی برای مدیریت بحران میباشد.
جدول شماره .4مساحت اراضی (به هکتار) در سالهای مختلف در مقایسه با سال پیشبینی
ساختهشده
بایر
پوشش گیاهی
آبی

سال 53
3000
23971/13
5832/4
13/93

سال 97
17569/88
14087/03
1202
2/03

سال پیشبینی 1410
20648/12
7773/88
4460/01
1/7

در این قسمت از پژوهش جهت پی بردن به تغییرات ایجادشده بین کاربری اراضی در دورههای مختلف از جدول متنـاوب
 Cross Tabاستفادهشده است .با توجه به نقشههای تولیدشده نتایج ارزیـابی تغییـرات کاربریهـا نشـان میدهنـد کـه
بیشترین افزایش سطح کاربری در اراضی ساختهشده میباشد .این اراضی در سال  1353از  3000هکتـار ( 9درصـد کـل
مساحت) به  17569هکتار در سال  53( 1397درصد کل مساحت) افزایشیافتـه اسـت و در بقیـه کاربریهـا بـه ترتیـب
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اراضی پوشش گیاهی ،اراضی بایر و مناطق آبی بیشترین کاهش سطح مشاهده میشـود .در ادامـه بـه بررسـی تکتـک
تغییرات کاربریها اشارهشده است که اراضی پوشش گیاهی ،اراضی بایر و مناطق آبی سال  53به نفع اراضی ساختهشـده
در سال  1397تغییر کاربری دادهاند .همچنین میتوان گفت از اراضی بایر و مناطق آبی در سال  53کم شده و به اراضـی
پوشش گیاهی افزوده گشته و از اراضی پوشش گیاهی و مناطق آبی کاسته شـده و بـه اراضـی بـایر تبدیلشـده اسـت و
اراضی که بهصورت بایر و پوشش گیاهی بودهاند به نفع مناطق آبی تغییر کاربری دادهاند با توجـه بـه تجزیـهوتحلیلهای
انجامشده الزم به ذکر است بیشترین کاهش در اراضی پوشش گیاهی از سال  64تا سال  97بهاندازه  5300هکتـار بـوده
است (جدول .)4
جدول شماره  .5ماتریس تغییرات کاربری و پوشش اراضی سال  1395نسبت به سال 1410

ساختهشده
بایر
پوشش گیاهی
اراضی آبی
مجموع

ساختهشده
به هکتار
درصد
1342656 99/97
0
0
347
0/03
0
0
1343003
100

بایر
درصد
8/8
866/34
4/83
866/34
100

به هکتار
152209
1493715
83631
432
1729987

پوشش گیاهی
به هکتار
درصد
141424 25/35
4192
0/75
411583 73/78
676
0/12
557876
100

اراضی آبی
به هکتار
درصد
1362
60/4
0
0
10
0/44
883
39/16
2255
100

مجموع
به هکتار
درصد
1637651
45/08
1497907
866/34
495571
13/64
1991
0/05
3633120
100

شکل شماره  .4تغییر کاربری کالنشهر تهران طی سالهای 1355-1397

شکل شماره .5نقشه تغییر کاربری کالنشهر تهران طی سالهای 1397-1410
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نقشه ( ،)5بررسی ماتریس تغییرات کاربریها و پوشش گیاهی در کالنشهر تهران از سال  1397تـا سـال  1410نشـان
میدهند که بیشترین تغییر سطح در اراضی ساختهشده باشد که نمایانگر گسترش کالنشـهر تهـران میباشـد .ایـن امـر
نتیجتاً باع تغییر کامـل در اراضـی بـایر و کـاهش وسـعت آن و همچنـین باعـ تخریـب اراضـی پوشـش گیـاهی و
محی زیست شهر می-باشد و در بقیه کاربریها به ترتیب اراضی بایر ،پوشش گیاهی و مناطق آبی بـا بیشـترین کـاهش
سطح مواجه هستیم .ازجمله این تغییرات شامل اراضی پوشش گیاهی ،بایر و آبی به نفـع اراضـی ساختهشـده میباشـد و
قسمتی از اراضی بایر نیز به اراضی پوشش گیاهی تبدیلشدهاند سپس از اراضی پوشش-گیاهی و مناطق آبی کم شـده و
به وسعت اراضی بایر افزوده گشته و درنهایت اراضی بایر بهصورت نادر به مناطق آبی تغییر کاربری داده است .در نتیجـه
میتوان گفت گسترش افقی در سالهای آتی باع عدم تعادل در اراضی منطقه شده که آثـار مخربـی بـر جـای خواهـد
گذاشت .یکی از روشهای دیگر که بهوسیله آن میتوان الگوی گسترش فیزیکی و تغییرات کاربری اراضـی را تشـخیص
داد ،آشکارسازی تغییرات با استفاده از مدل  Lcmمیباشد که از این مدل برای تشخیص تغییرات صـورت گرفتـه بـرای
شناخت توسعه پایداری بومشناختی منطقه استفادهشده است .همچنین با اجرای این مدل میتوان بـه افـزایش و کـاهش
اراضی پی برد .نتایج بهدستآمده از اجرای این مدل در منطقه از سال  1353تا  1397و مقایسه مسـاحت اراضـی پایـدار
منطقه با مساحت کل کاربریها این اطالعات حاصل گردید که اراضی بایر از ناپایداری بیشتری همراه بوده است سـپس
اراضی پوشش گیاهی در اولویت بعدی قرارگرفته است در این مرحله تغییرات صورت گرفته در طی بازه زمانی چهـار دوره
ترسیمشده است که به بررسی کاهش و افزایش وسعت اراضی در سطح منطقه پرداختـه اسـت .ارزیـابی تغییـرات نشـان
میدهند که بهاندازه  14000هکتار به وسعت اراضی ساخته اضافه گشته و هیچگونه کاهشی از وسعت اراضی ساختهشـده
صورت نگرفته است.

شکل شماره  .6نقشه اراضی پایدار کالنشهر تهران طی سالهای 1353-1397

شکل شماره  .7نقشه تغییرات ساختهشده کالنشهر تهران طی سالهای 1365-1395
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در ادامه پیشبینیهایی که برای افق  1410بین انتقال کاربریها به اراضی ساختهشده انجامشـده ،نشـان میدهـد کـه از
بین سه کاربری ذکرشده اراضی بایر بهعنوان بیشترین وسعت بهاندازه  13580هکتار به اراضی ساختهشده تبـدیل گـردد،
سپس اراضی پوشش گیاهی و در آخر مناطق آبی به زیرساخت و ساز رود (جدول .)6
جدول شماره  .6تغییر اراضی به اراضی ساختهشده در افق 1410
تغییر کاربری
پوشش گیاهی به ساختهشده
بایر به ساختهشده
آبی به ساختهشده

مساحت به هکتار 1410
5386/39
13582/54
12/14

تغییرات به درصد
28/37
71/55
0/06

در پایان کار با توجه به بررسیهای انجامگرفته به پیشبینی تغییرات منطقه برای افق  1410پرداختهشده است کـه بـرای
مدلسازی روشهای مختلفی وجود دارد ازجمله این مدلها شامل شبکه عصبی مصنوعی ،الگوریتم ژنتیک منطق فـازی،
رگرسیون لجستیک و زنجیره مارکوف میباشد که در این پژوهش از زنجیره مـارکوف و خودکارههـای سـلولی بهصـورت
ترکیبی استفادهشده است .نتایج پیشبینی سطح کاربریها با اسـتفاده از زنجیـره مـارکوف و سـلولهای خودکـار نشـان
میدهند که اراضی ساختهشده به حدود  63درصد از مساحت کل افزایش سطح خواهند داشت .همچنین اراضـی بـایر بـه
 13درصد ،اراضی پوشش گیاهی به  24درصد و در پایان مناطق آبی به کمتر از  0/1درصد کاهش سطح خواهند داشـت.
در نتیجه روند تغییرات احتمالی اراضی پوشش گیاهی در افق  1410سبب ساختوسـاز رسـمی و غیررسـمی در حاشـیه و
اطراف شهر شده که این امر با تخریب سایر اراضی همراه بوده و این تخریبهـا بهنوبـه خـود منجـر بـه آثـار نـامطلوب
زیستمحیطی شهری شده که همه این موارد به گسترش افقی و بدون برنامه در سطح شهر در طی سالهای آتی خواهد
انجامید .یکی از مباح بسیار مهم در این قسمت ،بررسی گسترش بدون برنامه و خودجوش الحاق شهرهای پیرا شـهری
و بالعکس گسترش فیزیکی شهر بهطرف روستاهای اطراف میباشد .برای بررسی این فرآیند از تصاویر ماهواره چهار دوره
متمادی همچنین از آزمونهای مختلف استفادهشده که در نقشه ( )8نشان دادهشده است .طی بررسیهای بهعملآمـده و
پیشبینیهای صورت گرفته میتوان ذکر کرد که در طی افق  1410خیلی از مناطق اطـراف تهـران بـه ایـن کالنشـهر
الحاق گردیده است.
جدول شماره .7مساحت کاربریهای کالنشهر تهران در افق 1410
کاربری اراضی
اراضی ساختهشده
اراضی پوشش گیاهی
اراضی بایر
اراضی آبی

مساحت به هکتار
20648/12
7773/88
4460/01
1/7

درصد مساحت
62/79
23/64
13/56
0/005
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شکل شماره .8نقشه پیشبینی کاربری اراضی کالنشهر تهران در افق 1410

نتیجهگیری
طبق سرشماری نفوس و مسکن سال  ،1385شهر تهران با جمعیـت حـدود  7797520نفـر پرجمعیـتترین شـهر ایـران
میباشد .این در حالی است که به دلیل پایتخت و صنعتی بودن این شهر ،هرساله جمعیت بسیار زیادی از دیگر شـهرهای
ایران به تهران مهاجرت میکنند .این نحوه مهاجرت از دیگر استانها به تهران بهاندازهای زیاد بوده است که تنها در بین
سالهای  1385 -1375بیش از یکمیلیون مهاجر در این کالنشهر سکونت گزیدهاند .با این جمعیت در حال رشد ،شهر
تهران در زمینههای مختلف از قبیل ساخت جاده ،مدرسه ،فضای سبز و غیره نیازمند برنامـهریزی دقیـق برنامـه ریـزان و
سیاستگذاران میباشد و این با دانستن وضعیت احتمالی شهر در طول چندین سال آینده ممکن خواهد بود.
نتایج تحقیق را در سه بعد میتوان بررسی کرد :اول ،تغییرات کاربریها که در دورههای مختلف کـه بهصـورت درصـد و
مساحت به هکتار محاسبه گردید ،نتایج در این مرحله نشان داد ،اراضـی ساختهشـده وسـعت خـود را در ایـن چهـار دوره
بهشدت نسبت به سایر کاربری افزایش داده و رشد سریعی به خود گرفته است و در افق  1410به  62درصد هـم خواهـد
رسید ،در بعد دوم مسئله این مطلب میباشد که این تغییرات از چه کاربریهای به چه کـاربری میباشـد ،نتـایج تحقیـق
نشان میدهد که کاربری بایر با  71درصد و پوشش گیاهی با  28درصد بیشترین کاهش را به سمت کاربری ساختهشـده
داشتند ،بعد سوم بررسی در این تحقیق ،بح رشد تغییرات کاربریها میباشد ،رشد تغییرات کاربریهـای شـهری نشـان
میدهد اگرچه مثل اکثر پژوهشهای انجامگرفته تغییرات کاربری همیشه به نفع ساختهشده از سـایر کاربریهـا میباشـد
ولی رشد آن بهشدت در سالهای اخیر رو به رشد میباشد ،ما بیشتر درصد تغییـرات را در زمینهـای مفیـد شـهر تهـران
(اراضی آبی و اراضی پوشش گیاهی) شاهد هستیم و اراضی دیگر با رشد منفی کندتری نسبت به این دو کاربری را شاهد
تغییر هستند ،که نشان از شدت بحرانهای زیستمحیطی در آینده دارد ،نتایج تحقیق در این مقوله با یافتههای پـژوهش
رحیمی ( ،)1393درباره مدلسازی توسعه تبریز در سـال  1410بـا اسـتفاده از ال تـی ام ،پـژوهش هرائینـی و همکـاران
( ،)1395درباره خزش شهری و اثرات آن بر تغییرات کـاربری اراضـی کشـاورزی ،پـژوهش ال وی و همکـاران (،)2012
درباره بررسی پراکندگی و الگوهای چشماندازهای شهری در مناطقی که سریعاً درحالتوسعه هستند ،پـژوهش کوببینـاه و
آموآکو ( ،)2012درباره پراکندگی شهری و از دست دادن زمینهای اطـراف شـهری ،پـژوهش ددی و همکـاران (،)2016
درباره پراکندگی شهر و اثرات آن بر تغییر کاربری اراضی اتیوپی مرکزی مطابقت زیادی دارد.
با توجه به ابعاد سهگانه بررسی در این تحقیق میتوان پیشنهادها زیر را داد
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 مدیریت صحیح پراکنش شهری توس مسئوالن جهت کاهش آسیبپذیری به محی زیست و چالشهای ناشـی از
گسترش پراکنده رویی شهری،
 جهتدهی رشد شهر به سمت رشد هوشمند شهری با جلوگیری از رشد بدون برنامه و بدون جهت منطقه که اغلب
توس سوداگران و بورس بازان زمین انجام میشود،
 توجه به بافتهای فرسوده و مسئلهدار شهری و اتخاذ رویکردهای ساماندهی ،بهسازی و نوسازی آنها،
 مدیریت و کنترل قانونی اراضی دارای پوشش گیاهی حریم شهر بهمنظور جلوگیری از ساختوسازهای غیرقانونی و
تغییر کاربری اراضی شهر،
 استفاده از سیاستهای انبوهسازی و بلندمرتبهسازی،
 تالش در جهت کاستن از فشردگی بافت ناشی از کوچک بودن قطعات و حرکت در جهت بلندمرتبهسازی با قطعات
درشتدانه و مقیاس بزرگ.
تقدیر و تشکر
بنا به اظهار نویسنده مسئول ،این مقاله حامی مالی نداشته است.
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