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 چکيده:

امر بر    ین. اباشدیم  یشهر  ریزانبرنامه  یمهم برا  یاربحث بس  یکشهر    یو افق  ی برنامهامروزه گسترش ب

با ارزش    یاراض  یبانسان از جمله تخر  ایتوسعه  هاییتو اطراف شهر و فعال  یهدر حاش  یتاثر رشد نامنظم جمع

 ین سپس ا  کندیم  ییرتغ  یزن  هرعوامل مذکور، وسعت ش  یت. به تبعی شودم   ایجاد  وساز  جهت ساخت  یاقتصاد

پژوهش بر   ین. ای گرددشهر م یاصول یرو گسترش غ یکالبد  یدر الگو  تغییر  باعث رفته نوع از گسترش رفته

شهر قروه انجام شده    ی درتوسعه کالبد  ییروپراکنده  یابیکه با هدف ارز  باشد یم  یاساس هدف، از نوع کاربرد 

و    یمطالعات اسناد  یقاطالعات از طر  یکه ابزار گردآور   باشدیم  یلیو تحل  یفیاست. روش پژوهش از نوع توص

  ی . ابتدا برا باشدیموضوع مورد مطالعه م  یرامونپ  یمربوطه و مراکز پژوهش  هایسازمان  و مراجعه به  ایکتابخانه

  و جدول متناوب   Fuzzy Artmap،Lcm    هایاز مدل  گیاهی  پوشش  یاراض  یبتخر  یزانبدست آوردن نقشه م

Cross Tab  افزار  در نرم  Idrisi Selva  ،Arc Gis 10.4  وGoogle Earth  از مدل    ینهمچنCA- Markov    جهت

 ییرتغ  دهدیت نشان ماطالعا  یلو تحل  یهحاصل از تجز  یجشهر استفاده شده است. نتا  یتوسعه آت  یش بینیپ

از اراض  5/1165،  1365  -1395  هایسال  یدر ط   گیاهی  پوشش  یاراض  یکاربر  به    گیاهی  پوشش  یهکتار 

فراهم کرده    یشاز پ  یشرا ب  یگسترش افق  زمینه  رفته¬روند رفته  ینکرده است. ا  یداپ  ییرساخته شده تغ  یاراض

  ی قلعه به شهر قروه از قسمت جنوب و گسترش روستا   یدر الحاق روستا   توان یرا م  یامر   ینرو چن  یناست. از ا

  یش است و طبق پ  یشترقسمت ب  یندر ا   یمرغوب کشاورز   یکه اراض  ییاطراف مشاهده کرد جا  یبه اراض  یوزندد

از اراض  27/126  دهدیم    نشان    1410افق    یبدست آمده برا   هایینیب  یبه اراض  یاهیپوشش گ  یهکتار 

و    یساختار کالبد ییرو تغ یعمده گسترش افق یلدهد. همه موارد گفته شده از دال یکاربر  ییرغساخته شده ت

 شهر است.   یندر ا  یست محیطیمشکالت ز

 شهر قروه.   ی،اراض  یکاربر   یانی،شهر م  ی،توسعه کالبد   ی،توسعه افق کليدی: کلمات 
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 . مقدمه 1

از د  سعی  که  مند،  و روش  یاست علم  یتیفعال  یشهرساز با استفاده  الگوها  ها¬یدگاهدارد    ی و 

توسعه شهرها فراهم    یو سامانده   یترا جهت هدا  یمناسب  یکاربرد  یهامختلف، چهارچوب   ینظر

شرا و  برا  یطکرده  وضعآن  یلن  یالزم  به سمت  به  یتها  و  ا  ینهمطلوب  سرید نما  یجادرا  رشد    یع. 

در   یکالن اقتصاد  یطاز شرا  یناناز روستاها به شهر و عدم اطم   یندهو مهاجرت فزا  هرنشینش  یتجمع

منطقه  ی مل  یاسمق همچن  یاو  از    ینو  منابع  برا  سویککمبود  تقاضا  ک  یو  سطح    یفی ارتقاء 

ضرورت   یگر،د  یروزمره و گذران اوقات فراغت از سو   یدر زندگ  یشترب  یاییو پو  یزندگ   یاستانداردها

ا  یعوس  یکالبد  عهتوس  یک پ   نمایدیم  یجادرا  و  متوجه شهر  آن  عمده  است    یرامونکه قسمت  آن 

  یی فضا        یزیربرنامه  ی اصل  یهااز چالش  یکی  ی،شهر  ی(. پراکندگ 23:  1381بابلی،  و طالب  ینی)بحر

با تراکم کم، پراکنده،    یاز توسعه شهر  یعنوان شکل خاصبه   یشهر  ی . پراکندگباشد یم  21در قرن  

 Hasse  دهدیقرار م  یررا تحت تأث  محیطی  یستو ز  یاجتماع   هاییژگیبه خودرو است که و  ستهواب

& Lathrop,2003:160ین زم  یکاربر  ییرمنجر به تغ  یشههم   یخزش شهر  یا   یگسترش افق  ین،( بنابرا  

گل  مراتع و جن  یا و   یردصورت پذ ی و باغ   یزراع   های یندر زم  ییرتغ  ین . حال ممکن است که ای شودم

که   یت هایی و فعال یتجمع یراز گیرد؛ بر  در را ها ¬تپه و  ها   کوه یب دارش یشکم و ب های و دامنه ها 

  ینبه زم  یازن  یراموناستقرار در پ   یبرا  ی شوند، منتقل م  یرامونخزش به پ   یند در فرآ  یاز شهر مرکز

با اندازه شهر   ستقیمشهر نسبت م  یراموندر پ   یاراض  یکاربر  ییرگفت که تغ  توانیرو م  یندارند. از ا

 یرامونیپ   یاراض  یکاربر  ییرآن در تغ  یرتأث  یق،دق  ریزی¬برنامه  فاقد  و  باشد   تردارد و هر چه شهر بزرگ

 ی اراض  یکاربر  ییراتتغ  یت،(. امروزه با توجه به رشد روز افزون جمع37:  1383یاست )قادرمرز  یشترب

  یکی  یاراض  یکاربر  ییراتتغ  یش و مدلسازیپا  یط زیست،آن بر مح  یرو تأث  یانسان  یازهاینسبت به ن

گردد.  یمحسوب م یدارو توسعه پا  یستز یطمح  یجهان ییراتپژوهش در حوزه تغ یاز موضوعات اصل

در حال توسعه خواهد بود،    یجهان در کشورها  یندهآ  یشهر  یترشد جمع  یشترینب  ینکهنظر به ا

  یو ب  یتصادف یوجود دارد. رشد شهر رکشو یندر ا یشهر یداربه توسعه پا یلن یبرا یشتریدغدغه ب

بخصوص در    یا دن  یاز کالن شهرها  یاریدر بس  ینو پوشش زم  یکاربر  ییرتغ  ی،برنامه مناطق شهر

  ی، و اشرف  یوسفی)  باشد ینم  یموضوع مستثن  یناز ا  یراندر حال توسعه را به دنبال دارد که ا  یکشورها

 ی آتش سوز  ویژه   به  یآتش سوز  یش افزایست محیطی  از لحاظ ز  یامدهاپ  ین(. از جمله  ا180:  1395

  افزایش ،(هااز آن یکشاورز یبردار)متوقف کردن بهرهی و قفل کردن اراض زمین مصرف ها، در جنگل

اکوس  یتکه تکه شدن و متالش ک  ها،یستمشدن  افزا  یهحاش  اندازهایچشم  یفیتکاهش    یششهر و 

و    سازی  آماده  های ینههز  یش: افزایاقتصاد  اظ. از لحهایرساختز  یو نگهدار  سازی  آماده   هایینههز

  یاتمال  یش و افزا  ینو احتکار زم  یکاربر  ییرتغ  یشو افزا  ینزم  یبها   یش افزا  ها،یرساختز  ینگهدار

شدن    یشهر  شی: افزای. از لحاظ اجتماع یشهر  رویی  پراکنده  هایعرصه     در مناطق واقع در    یاراض

درون  یاجتماع  یطشرا یفیتو کاهش ک ییفضا  زینیگ  ییجدا یشافزا  یی،جوامع روستا زدگی شهر یا
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نارسا  یریمنظور جلوگ(. به186:  1393و همکاران،  ینی)مشک  یشهر   ی، کالبد  هایییاز معضالت و 

از موارد با    ازحد،یشب یموجود در شهرها، کنترل گسترش کالبد  یو اقتصاد   محیطییستز  ی،اجتماع 

الگو و ساختار   یبررس  یبترت  ین. بدیردقرار گ  فیو کا  یقمورد توجه دق  بایستیاست که م  یتیاهم

 ی آن حاکم بوده است، برا  ییگسترش فضا  ی مختلف بر چگونگ  یهاکه در دوره  یلی توسعه شهر و دال

از    یریگو بهره  ینابسامان  یشاز افزا یریجلوگ  یبرا  ین،دارد بنابرا  اییژهو  یتکنترل گسترش آن، اهم

است. اگرچه    یمقوله ضرور  ینا  وتحلیلیهمطالعه و تجز  آینده،   یبرا  یزیرتجارب گذشتگان و برنامه

موضوع   ینا  ی متفاوت است، اما با بررس  هایشانیژگیامر در شهرها، با توجه به و  ینا  یج و نتا  یلدال

برخ  توانیم ا  یبه  و  اصول  د  پذیریمتعم  ی کل  هاییدهاز  دست    یگربه  و    یافتشهرها  )زبردست 

 یش با افزا یگرد یاز شهرها یاریبخش از پژوهش، شهر قروه همانند بس ین(. در ا90: 1390یه،شادزاو

مهاجرت   جمعیت  رشد  به  رو  روند شهر  رویهیب  یهاو  ـ  سو  یروستا  از  روستا  یگرد  یو    یالحاق 

 یشهر یفرم و الگو ییرخود باعث تغ ی نوبهبه  یگسترش افق ینکه ا باشد یقلعه مواجه م اشهرییرپ 

شهر را   یهو باغات در حاش  یکشاورز  یاراض  یکاربر  ییرتغ  یلاز قب  ی مشکالت  وزبر  یجادا  ینهشده و زم

برده است و الزم به ذکر است    یناز ب   هاییکاربر  یگررا به نفع د  محیطی  یستز  یطفراهم نموده و شرا

اساس با توجه به مطالب  ینبا مشکل مواجه کرده است. برا یرسانخدمات ینهرا درزم یریتیعوامل مد 

از رشد بدقواره   یریعوامل مؤثر در جلوگ  ییکرد که شناسا  یانب  توانیموضوع، م  یتارائه شده و اهم

بر    ید شده که مز  یجاد ا  هایینابسامان  ینل او کنتر  یش بینیشهرالزم و پ   یقبل  یزیرو بدون برنامه

  پدیدهاطراف شهر که براثر    یقسمت از نواح  ین ا  یاست که به بررس  یدارد و ضرور  یتعلت شده، اهم

 اتفاق افتاده، پرداخته شود. رویی  پراکنده

 که عبارتند از:  ی باشدم  یربه سؤاالت مطرح شده ز ییپژوهش درصدد پاسخگو ینا سپس

صورت گرفته و   یست محیطیز  یت هایشهر قروه بدون توجه به محدود  یگسترش شهرروند    یاآالف(

 است؟ یدهگرد گیاهی  مناسب پوشش یاراض یبباعث تخر

اطراف به شهر   یباعث الحاق روستاها  ی آت  یهادر سال   یخزش شهر   یدهچگونه روند گسترش پدب(

 شود؟یقروه م 

 

 . مبانی نظری و پيشينه تحقيق2

 رویی پراکنده - 1-2

ای است که با گسترش شهری خودرو محور و کم تراکم ظهور پراکندگی شهری مفهوم پیچیده

های منطقی، توسعه از توسعه شهر بیرون از محدوده  یابد. دامنه مباحث مربوط به پراکندگی شهریمی

محور  خودرو  و  پایین  تراکم  با  و    1شهری  تجاری  و  مسکونی  کاربری  بین  جدایی  تأثیر  آزمون  تا   ،

های مختلف شکل شهر که ممکن است وابستگی به خودرو را کاهش دهد، تغییر تحلیل مدلوتجزیه

 
1. Auto-oriented 



 1399 زمستان، پنجمی بيست و ، شمارههفتم مطالعات ساختار و کارکرد شهری، سال  ..............................10

 

شهری اصطالحی است که بطور ضمنی داللت بر وجود یک رابطه منفی با سالمتی،  کند. پراکندگیمی

واحدهای همسایگی پراکنده تمایل بیشتری به استفاده    مشکالت فرهنگی و محیطی دارد. ساکنین

تولید می بیشتری  آلودگی  نفر  هر  ازای  به  دارند،  رنج  خودرو  بیشتری  ترافیکی  از مشکالت  و  کنند 

رویی از نظر اندیشمندان (. در جدول زیر به تعاریف پراکنده63:  1392برند )اطمینانی و سلطانی،می

 دیگر اشاره شده است. 

 
 تعاریف دیگر از پراکنده رویی: 1جدول 

 تعریف  گان نویسند 

Sudhira and 
Ramachandra, 

2007:197 

-شود که به واسطه رشد برنامهپراکندگی شهری به رشد خارج از نواحی شهری اطالق می

ریزی نشده و کنترل نشده و ناهماهنگ به وجود آمده باشد. این رشد اضافی در امتداد  

 شود  اتصالی شهرها، دیده می  یها و در امتداد جاده هاراهامتداد بزرگپیرامون شهرها، در  

Rahman et al, 2008: 1 

ریزی شده به  برنامهمفهوم پیدایش پراکندگی مربوط به وضعیت توسعه غیرمجاز و غیر

سازهای مسکونی تصادفی و وطور طبیعی در نواحی حاشیه شهرها علی الخصوص ساخت

جزئی، نواحی تجاری، نواحی صنعتی و سایر کاربری اراضی ناهماهنگ به طور  پراکنده و 

کلی همراه با خطوط اصلی مواصالت و جاده های مجاور حریم شهرهای خاص، مشاهده  

 شود.  شهری شناخته می شده که اغلب به عنوان پراکندگی 

Ludlow, 2008:46 

  تحت  بزرگ،   شهری  نواحی  تراکم  کم  کالبدی  گسترش  الگوی  عنوان  به  را  پراکندگی

  آن،   بر  عالوه .  است  کرده   تعریف   اطراف،   کشاورزی  نواحی   درون   عمدتا    و   بازار،   شرایط

نیز   فاقد  و  گسترده   پراکنده،  تکه،   تکه  توسعه  را    افقی   گسترش   به  توان  می  پیوستگی 

 Schneider and نمود.   اطالق

Woodcock, 2008; 
Schwarz,2010 

جدا    مسکن  بصورت   جدید با تراکم پایین،   حومه   ایجاد  با   رشد   عنوان به    شهری،   پراکندگی

 است. شده تعریف تجاری بزرگ  هایباریکه ) نیمه مستقل( و جدا  نیمه یا  و ) مستقل(
Anas & Rhee, 2006; 

Brueckner & Helsley, 
2011 

ناپایدار زمین، های توسعه شهری از جمله : توسعه  شهری، بسیاری از چالش  پراکندگی

 آورد. زیست را به بار میآلودگی و تخریب محیط

EEA, 2016:78 

جمعیت گسترش  شهری،  مناطق  پراکندگی  به  شهری  مناطق  مراکز  از  انسانی  های 

مسکونی دور افتاده با تراکم جمعیتی پایین و فضاهای باز است و جایی است که  تنها  

اغلب ساکنان تمایل به استفاده از ماشین برای  روند و  خانه و اعضای خانواده کمی می

 سفر دارند.

Weilenmann et al., 

2017 

توان به این نتیجه رسید که پراکندگی یک روند رو به رشد نسبت دریک مفهوم کلی می

به حاشیه شهری که غیر قابل کنترل است. پراکندگی شهری اغلب به صورت یک مسئله  

دگی بطور عملی به عنوان تراکم پایین، استعمال جداگانه،  بی ثبات قابل توجه است. پراکن

 غیر متمرکز و یا رشد غیر مرتبط ضعیف تعریف می شود.

Ewing et al., 2018: 96 

پیشرفت   صورت  به  یا  غیرمتمرکز  انفرادی،  کم،  تراکم  از  عملیاتی  تعریف  پراکندگی 

مراکز   از  عملیاتی  تعریف  این  باشد.  می  ضعیف  شاخص ارتباطی  چهار  روی  گسترش 

فضایی روی توزیع جمعیت و عملکردهای شهری و روی جزئیات شکلی شبکه خیابان  

 گذارد.)ارتباطات( تأثیر می
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 شهرهای ميانی   - 2-2

تعریف مراکز سکونتگاهی میانی یا شهرهای متوسط در مقیاس جهانی پیچیده است و دلیل آن 

های شهرهای میانی،  هاست. اصوال  در تعیین اندازههای این شهرها در کشورتنوع موجود در ویژگی 

ترین »معیار اندازه نسبی ، معتقد است شایستهشود. راندینلی بیشتر به معیارهای جمعیتی تکیه می

(.  40:  1387)تقوایی و وارثی، آیدای به دست میهای مقایسهجمعیت است« که با تجزیه و تحلیل

متقابل بین فضایی روستایی و شهر تأکید دارد. راندینلی به عنوان یکی  نظریه راندینلی بر همبستگی  

ای از خدمات برای  اندیش، بر نقش توسعه شهرهای میانی در فراهم کردن دامنهنظران مثبتاز صاحب

  250تا  25(. سازمان ملل عدد جمعیتی 143: 1392)حصاری و همکاران، نواحی پیرامون تأکید دارد

هزار نفر و تبصره بودجه سال   250تا    25( عدد  1356رسمی ستیران در ایران )  هزار نفر و گزارش

هزار نفر را برای شهرهای میانه تعیین نموده اند. تعدادی از تحلیل گران بر    250تا    20رقم    1362

بایست عملکردهای »مرکزیت مکانی« را به عهده گیرند و به همین این باورند که شهرهای میانه می

ها خودشان باید زندگی مردم در مناطق روستایی و شهرهای کوچک را سرویس دهند. در  خاطر شهر

دانند.  هزار نفر می  250تا    50یک طبقه بندی جمعیتی، شهرهای میانه را شهرهای با جمعیت بین  

هزار نفر( و شهرهای میانه    100تا    50البته شهرهای میانه را در هر گروه شهرهای میانه کوچک اندام )

(. در آفریقای جنوبی یک  117:  1385کنند )شمس،هزار نفر( نیز تقسیم می  250تا    100رگ اندام )بز

-. در هند جمعیت(Wessels, 2012:2)  باشدمی  50000شهر کوچک ناحیه شهری با جمعیتی کمتر از  

 ,Kundu and Bhatia) شوندبندی مینفر به عنوان شهرهای بزرگ طبقه 100000ای شهری باالتر از  ه

، شهرهای متوسط یا میانی با جمعیت 19999تا    5000در غنا شهرهای کوچک با جمعیت    .( 2001:13

آیند. جمعیت نفر به حساب می  100000های بزرگ با جمعیت باالتر از  و شهر  20000تا    99999

های  شوند. در اقتصادهای پیشرفته نظیر استرالیا شهرکنفر به عنوان شهر تلقی می  250000بالغ بر  

از   تا    1000کوچک  اندازه متوسط در محدود  شهر  (.Collits, 2000:6) هستند  19999نفر  با  هایی 

می  200000تا    20000 کشور  آن  در  مربوطه  شهری  و سیستم  جمعیت  تراکم  به  بسته  باشد نفر 

(Kunzmann, 2009:29شهرهای متوسط توسط شهرهای ایالتی دولت .)های  های محلی به صورت شهر

سکونتگاه واقع   بین  ما  است  شده  شده  تعریف  پایتختی  عمده  نواحی  و  روستایی  کوچک  های 

(Roberts,2016:5از سیستم این شهرها بخشی  یا ملی هستند(.  در حالی که   های شهری محلی و 

-کنند. خدمات اجتماعی ضروری فرصتخدمات ضروری را برای جوامع شهری و روستای تضمین می

آورند، که انحصارا  محلی یا  ها و یا صنایع را فراهم میای نظیر دانشگاهژههای اقتصادی و خدمات وی

کوچکمنطقه متوسط  شهرهای  از  میانی  شهرهای  نیستند.  آنای  اکثر  هستند.  بازاری تر  مراکز  ها 

شوند. به احتمال قوی لحاظ کردن  ونقل محسوب میهای عمده حملای یا محل ارتباط سیستممنطقه

آوری خدمات تسهیالت و  میانی بواسطه وظایفشان سودمندتر خواهد بود که شامل فراهمشهرهای  

باشد. تمایز قابل توجهی  شان و برای نواحی اطرافشان میها برای جمعیت شهری در حومهزیرساخت
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اندازه، وظیفه شهرهای میانی و کوچک وجود دارد. وظایف این شهر های کوچک باید در  در شکل، 

 (. Tacoli,2004:3های شهری در نظر گرفته شوند )تری از سکونتگاهافیایی وسیعسیستم جغر

 

 زیسترشد شهری و تخریب محيط  - 3-2

کنند و گسترش پیوسته شهرها به عنوان کانون تجمع انسانی، همواره منابع بیشتری را طلب می 

ای، مردم را از مواهب ومه ای، مناطق برون حها از مراکز شهری به سمت حومه و مناطق برون حومهآن

، پیامدهای  سازند. رشد شهری مسلط قرن بیستم، به شکل گسترش افقیهای طبیعی دورتر میو عرصه

به ویژه زیست اجتماعی و  اقتصادی،  را به همراه داشت که منجر به مطرح شدن نامطلوب  محیطی 

پایدار و توجه به محیط محیطی  پیامدهای زیست  زیست گردید. بدیهی است شناختنظریه توسعه 

می توسعه  از  برنامه ناشی  و  شهری  محیط  کیفیت  بهبود  در  )عباس  تواند  باشد  موثر  آینده،  ریزی 

زیست شهری همراه بوده است. (. رشد جمعیت شهرها همواره با تغییراتی در کالبد و محیط1389زاده،

ایران سیاست رشد جمعیت در دورهدر  زیاد  های  در  ای خاص، جاذبة  دافعه  عوامل  و وجود  شهرها 

روستاها و به تبع آن، رشد مهاجرت از روستاها به شهرها، باعث تغییرات شگرفی در جمعیت شهرها  

سازهای شهری، به ویژه واحدهای مسکونی شده  وشده است. این افزایش جمعیت باعث افزایش ساخت

های اصلی  ردید. یکی از پیش شرطها به اراضی ساخته شده گو این عامل خود باعث تغییر کاربری

ها  برای استفاده بهینه از زمین، اطالع از الگوهای کاربری اراضی و آگاهی از تغییرات هر کدام از کاربری

رویی شهری تحت تأثیر عوامل محیطی  پراکنده  (.78:  1386در طول زمان است )فیضی زاده و همکاران،

ه رشد شهری به طور معمول اراضی کشاورزی و جنگلی  باشد به این دلیل است کو مشکالت منابع می

 Yeh et) دهدهای بلند تغییر داده و اتالف منابع اراضی را افزایش میهای دارای ساختمانرا به بخش

al. 2001; Blaikie et al.2015  (   تر بیان نمودند که  از یک دیدگاه کلی،  ( 2003و همکاران )  1ویلسون

از این رو آالیندگی آب و هوا    باشد،یافته، نیازمند پیاده روهای بیشتری میتوسعه شهری غیر سازمان

  برد، های باز را از بین می و مکان  زراعت، مناطق ممنوعه جنگلی،  اراضی جنگلی،دهد،  را افزایش می

انتشار های فسیلی و  سازد و مصرف سوختها را از هم جدا میها را از بین برده و زیستگاهاکوسیستم

دهد. تغییرات کاربری اراضی ایجاد شده توسط رشد شهری تا اندازه ای را افزایش میگازهای گلخانه

دهد و نتیجتا  منتج به مصرف آب و غذا را افزایش میبرد، ی سیکل زندگی بیوشیمیایی را از بین می ا

. گسترش شهری غیرسازمان  (Xie et al, 2005:1) گرددمی    ها  مشکالت مربوط به آالیندگی و فاضالب

تواند بر روی تولید کشاورزی اثر گذار باشد که به دلیل تبدیل اراضی کشاورزی به سکونتگاه  یافته می

نقل ها  وگذار است به دلیل اینکه سطح انتشار را از حملتأثیر    باشد، که بر اکوسیستم  انسانی می 

به دلیل تفکیک یا  کز شهر است، که این تأثیر  دارای تأثیری بر ماهیت دینامک مر  دهد،افزایش می

دلیل آن مربوط   گردد،موجب مشکالت رفاه اجتماعی می که باشد،می     های شهری  ادغام بیشتر سازه

 
1. Wilson  
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های  اختصاص تالش  از این رو،  .(Adolphson, 2010:552)باشد  ی کمتر کاالهای مصرفی میبه عرضه

ناسب بین مناطق شهری و روستایی برای حفظ محیط طبیعی،  قابل مالحظه درمورد مطالعه توازن م

( و به منظور دستیابی Xie et al, 2005:1) در حالی که نیازهای اولیه جمعیت موجود را برآورده کنند

 تر حائز اهمیت است. به رشد پایدار در طی یک دوره زمانی طوالنی

توانیم به مطالعات اندیشمندانی که در این موضوع تحقیق کرده  در ارتباط با پیشنیه پژوهش می

 اند اشاره کنیم که عبارتند از:  

  LTMبا استفاده از  1410سازی توسعه تبریز در سال  (، پژوهشی با عنوان »مدل1393رحیمی )

نشانگر    1384و    1368های  ای برای سالانجام داده است. نتایج بدست آمده از یررسی تصاویر ماهواره

باشد.  ها مخصوصا  کشاورزی و فضاهای سبز به کاربری اراضی ساخته شده میتغییرات فزاینده کاربری

همکاران با ادامه این روند، شهر تبریز با مسائل و مشکالت فراوان در آینده مواجه خواهد شد. هرائینی و  

اربری اراضی کشاورزی« انجام (، پژوهشی با عنوان »خزش شهری و اثرات آن بر تغییرات ک1395)

صورت توصیفی ـ تحلیلی بوده و از طریق مشاهدات میدانی و همچنین استفاده دادند. این پژوهش به

به تبیین نحوه میزان تغییر کاربری  1394تا  1364بین  هایسالدر طی  GISی هوایی و هاعکساز 

 بر اساس.  پردازدیمیرامون شهر خمین  اراضی کشاورزی و همچنین روند تغییر کاربری در روستاهای پ 

سال  هاافتهی از  تحقیق  به 1394تا    1364ی  کشاورزی  کاربری  تغییرات  و  شهری  خزش   ،

کاهش    رمجازیغ ی  وسازهاساخت پیرامون شهر خمین گردیده    12سبب  اراضی کشاورزی  درصدی 

 یدر مناطق یشهر یهااندازچشم یو الگوها یپراکندگ یبه »بررس(، 2012) و همکاران 1ویاست. ال 

سر نتا  عا یکه  پرداختند.  هستند«  توسعه  حال  شهر  جیدر  مناطق  که  داد  نشان  طور به  یمطالعات 

الگوها  افتهیگسترش   یر یچشمگ   ینوع از پراکندگ  3توسط  که    یو زمان   یی انداز فضاچشم  یاست و 

طور دوره مطالعه و به 5در   ،یمختلف پراکندگ ی. انواع الگوهاکنندیم رییوضوح تغشده، به یکربندیپ 

  دهد یدادند. پژوهش حاضر نشان م  رییتغ  مکانی  تیو موقع  تعدادابعاد خود را هم ازنظر    یتوجهقابل

 ی نیاز روند شهرنش   یانداز روشنچشم  تواندیالگوها م  لیوتحله یو تجز  یشهر  یپراکندگ  اتیکه خصوص 

طول   زمان  کیدر  فرا  ی طوالن  ی دوره  کند.را  آموآکو  2کوببیناه  هم  عنوان  2012)  3و  با  پژوهشی   ،)

  دهد می نشان  پژوهش   های اطراف شهری« انجام دادند. این»پراکندگی شهری و از دست دادن زمین

 ضعیف  وضعیت  این.  روستایی است  جوامع  حال استفاده حاشیه  در  سرعت  به  کالنشهر  در  پراکندگی  که

 شهری   زمین اطراف  تبدیل  و تراکم باال  قبیل  از  مشکالتی  دارای  کالنشهرمدیریتی، سبب می شود که 

  موقع  به  و  مؤثر  ریزیبرنامه  .اجتماعی شود  خدمات  و  فرعی  هایزیرساخت  بدون  مسکونی  استفاده  به

 ریزی برنامه طریق از فضایی  سازی یکپارچه  کلی طور و به اقتصادی توسعه همچنین و خدمات ارائه و

 
1. Lv 
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و همکاران    1ددی پراکندگی توصیه می شود.  دستیابی به  مدت برای  بلند  حل   راه  یک  عنوان  به  ایمنطقه

(، پژوهشی با عنوان »پراکندگی شهر و اثرات آن بر تغییر کاربری اراضی اتیوپی مرکزی« نتایج  2016)

دهند  های گروهی نشان میآمده از مصاحبه و متمرکز کردن بحث دستهای کیفی بهحاصل از داده

 ریزی زمین فراتر از اندازه کل که اختصاص یافته بود، مورد استفاده قرار گرفت.  ه در آغاز برنامهک

 

 . روش تحقيق3

 محدوده مورد مطالعه  - 3-1

کیلومتری   93قروه یکی از شهرهای استان کردستان و مرکز شهرستان قروه است. این شهر در  

های اخیر در امتداد  رشد و توسعه قروه در طول سالشرق سنندج و در دشت وسیعی قرار گرفته است.  

خیز و مستعد کشاورزی همدان انجام پذیرفته است. دشت قروه از مناطق حاصل  -های سنندججاده

اش را گرفته است های بی رویه از این شهر و روستاهای تابعبوده و همین وضعیت جلوی مهاجرت

 شهر   ساکنان  نیاز  مورد  فضای  تأمین  بر  مبنی  جامع   رحط  هدف  به  توجه  (.70:  1394)فنی و همکاران،  

 ایجاد   منظور  به  شهر  پهنه  در  هاآن   استقرار  ساماندهی  و  شهری  خدمات  و  مسکن  تسهیالت  زمینه  در

 دسترسی   و  فراغت  اوقات  گذران  فعالیت،  و  کار  سکونت،  جهت  مطلوب  و  مناسب  شهری  فضای

 عوامل  ترینمهم  از  که  آن  هایویژگی  و  جمعیت  شناخت  شود،می  مشخص  …  و  شهر  ساکن  شهروندان

  این  مطالعات  ایپایه  الزامات  از  است،  شهر  در  هاآن  استقرار  الگوی  و  تسهیالت  این  تقاضای  بر  مؤثر

 . است شهری توسعه هایطرح از دسته

 

 
 فضایی شهر قروه  -موقعيت جغرافيایی : نقشه2نگاره 

  بالغ   قروه   شهر  ساکن  جمعیت  تعداد  1395  سال   مسکن   و  نفوس  عمومی  سرشماری  نتایج   پایه  بر

 جمعیتی  کانون این جمعیت مسکن و  نفوس عمومی سرشماری نتایج پایه   بر. باشدمی  نفر 78276 بر

 
1. Dadi 
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  نفر،   37456  به  1365  سال  در  نفر،  11515  نیز1355  سال  نفر،  5256  بر  بالغ  1345  سال  در

  1390  سال   در  و  نفر  هزار  66390  نیز  1385  سال   ،61519  به  1375  سال  در  و  51170  به  1370سال

به این ترتیب روند »توسعه«   (.83- 84:  1391پارس،  نگار  بوم  مشاور  مهندسان)  است  بوده  71232  برابر

به عنوان یک امر ناگزیر و استحاله    أ های بیرونی هستند، عمومبرای مناطقی که در حوزه اثر محرک

های درونی مناطق پیرامونی  مق، غنا و انتظام این روند تابعی از ظرفیتشود که البته ع جبری مطرح می

جا که این »توسعه زنده« دارای توجیه های آگاهانه خواهد بود و از آنو ضریبی از کم و کیف حرکت

از مرکز به پیرامون صورت   بیرونی است گسیل سرمایه، تکنولوژی، نیروی کار متخصص و مدیریت 

سو شرایط عینی توسعه را هموار و از سوی دیگر به عنوان محرکی برای فعال شدن  گیرد که از یک  می

های متقابل بیرونی و درونی سهولت کند که نتیجه نهایی کنشها و امکانات بومی نیز عمل میسرمایه

بر موقعیت جغرافیایی    کیدأنسبی در طی کردن مسیر توسعه خواهد بود. غرض از ذکر این مقدمه ت

 ای و بازیافت اثرات این موقعیت بر توسعه آتی شهرستان است قروه در اسکلت توسعه منطقهشهرستان  

 (. 17)همان: 

 روش تحقيق   - 3-2

باشد که جهت تجزیه و تحلیل،  روش تحقیق در این پژوهش به لحاظ هدف از نوع کاربردی می 

تهیه گردید. الزم به    1395و    1379،  1365ماهواره لندست منطقه شهری قروه مربوط به بازه زمانی  

  OLI/TIRSو     TMهای  ( و سنجنده8.5.4ذکر است که تصاویر تهیه شده مربوط به ماهواره لندست )

-باشد. سپس وضعیت کاربریمی  2،  4،  7است که به صورت تصویر رنگی کاذب مربوط به باند انتخابی  

باشد که عبارتند از :  ده میبندی شکالس طبقه  4ای مد نظر برای انجام کار مشخص، که شامل  ه

گیاهی، اراضی بایر و مناطق آبی. در ادامه برای سنجش و ارزیابی  اراضی ساخته شده، اراضی پوشش

شده  که یک الگوریتم نظارتFuzzy Artmap ای از مدل  بندی تصاویر ماهوارهها و طبقهوضعیت کاربری

ها نمایش داده  یرات ایجاد شده بین کاربریتغی Lcm باشد، استفاده شده سپس با استفاده از مدلمی

های شهر قروه تا سال بینی تغییرات کاربریجهت پیش  CA-Markovمدل   شده و در مرحله پایانی از

 ، استفاده شده است.1410
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 : روند نمای پژوهش3نگاره 

 

 ها و بحث . یافته4

ماهواره  - 4-1 تصاویر  بندی  مدل  طبقه  از  استفاده  با  قروه  شهری  منطقه  در   Fuzzyای 

Artmap 
دهد که اراضی ساخته شده مساحتی نشان می  1365در این مرحله از پژوهش نقشه کاربری سال  

درصد از مساحت کل منطقه را به خود اختصاص داده است.   23/6هکتار که برابر با    15/426بالغ بر  

هکتار که برابر   81/3672درصد، اراضی بایر    06/39ابر  که بر  04/2669گیاهی  سپس اراضی پوشش

از مساحت منطقه را در بر گرفته   94/0هکتار که برابر    8064درصد و در ادامه اراضی آبی برابر    75/53

توان ذکر کرد که اراضی بایر بیشترین درصد مساحت و مناطق آبی کمترین درصد  است در نهایت می

 ل به خود اختصاص داده است. مساحت را در این مرحله از سا

 

 

 
 1395-1379-1365های : نقشه کاربری منطقه شهری قروه در طی سال4نگاره 

 

توان گفت: که اراضی ساخته شده  های مربوطه می( و داده4در مرحله دوم، با توجه به نقشه )نگاره  

سال برابر    930/600،  1379در  مساحتی  که  کل    79/8هکتار  مساحت  از  خود درصد  به  را  زمین 

سال   به  نسبت  که  است  داده  اراضی   56/2،  1365اختصاص  و  است  داشته  وسعت  افزایش  درصد 

درصد سطح زمین را احاطه نموده که    53/24هکتار که حدود    16/1676گیاهی مساحتی برابر  پوشش

هکتار   4518/ 09درصد کاهش سطح داشته و در ادامه اراضی بایر برابر    53/14،  65در مقایسه با سال  



 17......................................................اندام يانهم یشهرها یاراض یکاربر يير در تغ رویی  اثرات پراکنده یابیارز

 

 

 

درصد روند رو به افزایش داشته است    37/12درصد از سطح زمین را در برگرفته که به اندازه    12/66و  

توان عنوان  درصد کاهش سطح داشته است و در پایان می  39/0هکتار که حدود    62/37و اراضی آبی  

بیشترین درصد مساحت  1379کرد که در سال   اراضی ساخته شده  بایر و سپس  اراضی    اراضی  و 

 گیاهی و مناطق آبی کمترین درصد مساحت را به خود اختصاص داده است.  پوشش

 
 های مختلف به هکتارهای شهر قروه در طی سال: مساحت کاربری2جدول  

 درصد  1395 درصد  1379 درصد  1365 

 27/18 39/1248 79/8 93/600 23/6 15/426 اراضی ساخته شده 

 48/30 78/2082 53/24 16/1676 06/39 04/2669 گیاهی اراضی پوشش

 75/50 43/3467 12/66 09/4518 75/53 81/3672 اراضی بایر 

 50/0 2/34 55/0 62/37 94/0 8/64 ارضی آبی 

 100 8/6832 100 8/6832 100 8/6832 جمع 

 
 منبع: محاسبات تحقيق حاضر1365-1395های های شهر قروه در طی سال: نمودار تغييرات کاربری5نگاره 

 

 توانیم مجددا به روند افزایشی و کاهشی سطح اشاره کنیمهای قبل میدر دوره سوم، مانند سال

- 95های  درصد که در طی سه دوره )سال  27/18هکتار که برابر    39/1248که اراضی ساخته شده  

درصد به سطح خود اضافه نموده است و اراضی   48/9(، با روند رو به افزایشی مواجه بوده است که  65

درصد از سطح زمین را در بر    48/30هکتار که بالغ بر    78/2082گیاهی در این سال برابر  پوشش

درصد به سطح خود اضافه نموده است و در ادامه   95/5سال(،  16گرفته است که در طی این مدت )

درصد و به عنوان   74/50هکتار بوده که معادل    43/3467توان اشاره کرد که اراضی بایر برابر  نیز می

نسبت به سال   به ذکر است که  بر گرفته است. همچنین الزم  در  را  از کل منطقه  بیشترین سطح 

هکتار و معادل    2/34مناطق آبی نیز مساحتی برابر   درصد کاهش سطح داشته است.  37/15،  1379

توان می     اختصاص داده است در پایان  که کمترین سطح از مساحت کل منطقه را به خود  50/0

 گفت که در طی این سه دوره مورد نظر، مناطق آبی با روند رو به کاهشی وسعت همراه بوده است. 
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یکی دیگر از مباحثی که در پایان کار باید به آن توجه شود بحث اعتبار سنجی و ارزیابی میزان 

بندی صورت انجام این کار به منظور ارزیابی دقت طبقهباشد. برای  های سنجیده شده میدقت کاربری

که برای ارزیابی دقت هر کاربری    های مورد نظر نمونه برداری شداز کاربری  GPSگرفته، با استفاده از  

باشد استفاده شده است. در  نمونه برای هر کاربری می 5که برابر  (1ها + از فرمول )تعداد کل کاربری

انتقال و پس از تطبیق با تصویر تهیه شده برای    Idrisiدقت نتایج به نرم افزار نهایت جهت ارزیابی  

 ها به شرح زیر به دست آمده است.  میزان دقت کاربری 1395سال 

 
 1395: دقت طبقه بندی کاربری اراضی در سال 3جدول 

 نوع کاربری  اراضی ساخته شده  گیاهی پوشش اراضی بایر  مناطق آبی  کل

 دقت ارزیابی  %95 %93 %96 %89 %95

 منبع: محاسبات تحقيق حاضر 

 قروه  شهر کالبدی- فضایی   گسترش ميزان و اراضی کاربری تغيير فرایند آشکارسازی  -4-2

(، اشاره به کم و زیاد شدن مساحت بین  7و    6های نمایش داده شده در این قسمت نگاره )دیاگرام

زمانی بین این سه دوره، بیشترین افزایش وسعت مربوط به  های مد نظر شده دارد که در بازه  کاربری

باشد در مورد مناطق آبی نیز میگیاهی و اراضی ساخته شده میاراضی بایر پس از آن اراضی پوشش

وسعتی در مناطق     باشد ولی هیچ گونه افزایش وان گفت میزان کاهش کاربری نزدیک به صفر میت

نمی  عبارتآبی مشاهده  به  زیاد شدن کاربریگردد.  و  تفسیر کم  از  نتایج حاصل  نشان  ی دیگر  های 

گیاهی افزوده گشته به همان اندازه از مساحت دهد به همان اندازه که به وسعت اراضی بایر و پوششمی

باشد  آن کاسته شده است که این امر نمایانگر تغییر این سه نوع کاربری به نفع اراضی ساخته شده می

افراد روستا    که تسخیر اراضی افزایش روز افزون جمعیت و مهاجرت  شهری اتفاق    –دیگر به دلیل 

اند، چنین امری به نوبه خود منجر به از بین رفتن  افتاده است که امکان تمرکز در مرکز شهر را نداشته 

د گیاهی از جمله اراضی زارعی ، کشاورزی و .... شده که باعث ایجاهای باارزش پوششبسیاری از زمین

و تخریب  محیطی از جمله گرم شدن زمین، جاری شدن سیالب و آلوگی هوا، فرسایشمشکالت زیست

توان گفت که در این منطقه های نمایش داده شده میخاک شده است. به طور کلی با توجه به دیاگرام

شدار گیاهی به اراضی بایر تبدیل شده است که این خود تهدید جدی را هشهری بیشتر اراضی پوشش

 (. 6دهد )نگاره می
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 1365 -1395های ها در منطقه شهری قروه طی سال: نمودار افزایش و کاهش مساحت کاربری6نگاره 

 

-می       انجام شده، نشان  1410تا    1395های که برای تغییر کاربری از سال  بینیو در ادامه پیش

ای که از خود اختصاص بدهد به گونهاراضی ساخته شده بیشترین مساحت را به    1410هد تا افق  د

رسیده است و بعد از اراضی ساخته شده،   1410درصد در سال  74/23به   95درصد در سال  27/18

ای که در نمودار زیر نشان داده شده مساحت کم  سطح را داشته باشد به گونه  اراضی بایر بیشترین

  23/184از سطح آن به اندازه    1410افق    باشد که تا شده از اراضی بایر بیش از اضافه شده آن می

گیاهی هم به این ترتیب که افزایش سطح داشته ولی به نسبت هکتار کاسته شود و اراضی پوشش

های ما قبل با کاهش بیشترین سطح به نفع اراضی ساخته شده مواجه بوده است و این یعنی سال

 ریزی برای مدیریت بحران. شروع برنامه

 

 
    1395-1410های ها در منطقه شهری قروه طی سالیش و کاهش مساحت کاربری: افزا7نگاره 

 منبع: محاسبات تحقيق حاضر 

 

های  در این قسمت از پژوهش جهت پی بردن به تغییرات ایجاد شده بین کاربری اراضی در دوره 

شده نتایج ارزیابی  های تولید  با توجه به نقشهاستفاده شده است.    Cross Tabمختلف از جدول متناوب  

باشد.  دهند که بیشترین افزایش سطح کاربری در اراضی ساخته شده می ها نشان میتغییرات کاربری

ها  هکتار افزایش یافته است و در بقیه کاربری  39/1248هکتار به    15/426از    1365این اراضی در سال  

اراضی پوشش ترتیب  بیشترین  به  آبی  و مناطق  بایر  اراضی  سطح مشاهده            کاهش  گیاهی، 

به بررسی تک تک تغییرات کاربریمی ادامه  اراضی پوشششود. در  اشاره شده است که  گیاهی،  ها 
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اند.  تغییر کاربری داده  1395به نفع اراضی ساخته شده در سال    65اراضی بایر و مناطق آبی سال  

گیاهی  شده و به اراضی پوششکم    65توان گفت از اراضی بایر و مناطق آبی در سال  همچنین می

گیاهی و مناطق آبی کاسته شده و به اراضی بایر تبدیل شده است و  افزوده گشته و از اراضی پوشش

اند با توجه به اند به نفع مناطق آبی تغییر کاربری دادهگیاهی بودهاراضی که به صورت بایر و پوشش

  65گیاهی از سال  رین کاهش در اراضی پوششهای انجام شده الزم به ذکر است بیشتتجزیه و تحلیل

 (. 4هکتار بوده است )جدول  26/586به اندازه  95تا سال 

 
 

 : تغييرکاربری منطقه شهری قروه طی 8نگاره 

منبع: محاسبات تحقيق 1365 -1395های سال

 حاضر 

: نقشه تغيير کاربری منطقه شهری قروه  9نگاره 

 محاسبات منبع:  1395-1410طی سال های 

 

 به هکتار 1395سال  نسبت به 1365سال گياهی پوشش و  کاربری تغييرات : ماتریس4جدول 

 نام کاربری 
اراضی ساخته  

 شده 

اراضی  

 گیاهی پوشش
 اراضی بایر 

مناطق  

 آبی
 جمع کل 

 39/1248 17/19 48/483 59/319 15/426 اراضی ساخته شده 
 78/2082 97/2 83/893 98/1180 0 گیاهی اراضی پوشش
 43/3467 38/16 55/2285 5/1165 0 اراضی بایر 
 2/34 28/26 95/4 97/2 0 مناطق آبی 

 8/6832 8/64 81/3672 04/2669 15/426 1365جمع 

 

گیاهی در منطقه شهری قروه از سال  ها و پوشش(، بررسی ماتریس تغییرات کاربری9نقشه )نگاره  

باشد که نمایانگر  دهند که بیشترین تغییر سطح در اراضی ساخته شده  نشان می  1410تا سال    1395

باشد. این امر نتیجتا  باعث تغییر کامل در اراضی بایر و کاهش وسعت  گسترش فیزیکی شهر قروه می
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ها به باشد و در بقیه کاربریزیست شهر میگیاهی و محیطآن و همچنین باعث تخریب اراضی پوشش

 باشیم.  گیاهی و مناطق آبی با بیشترین کاهش سطح مواجه میپوشش ترتیب اراضی بایر،

 

 
 

 1410 سال  به نسبت 1395اراضی سال پوشش کاربری  و تغييرات ماتریس: 5 جدول  

 نام کاربری 
اراضی ساخته  

 شده 

-اراضی 

 گیاهی پوشش
 بایر  اراضی 

  هایپهنه

 آبی

جمع  

 1410کل

 34/1622 11/7 57/240 27/126 39/1248 اراضی ساخته شده 

 23/1903 0 45/45 78/1857 0 گیاهی پوشش اراضی 

 2/2113 15/3 32/3181 73/98 0 اراضی بایر 

 03/24 3940/2 9 0 0 های آبی پهنه

 8/6832 2/34 43/3467 78/2082 39/1248   1395جمع کل

 

شامل اراضی  این تغییرات جملهها اشاره کنیم از  توانیم به نقل و انتقاالت بین کاربریدر ادامه می

باشد و قسمتی از اراضی بایر نیز به اراضی  گیاهی، بایر و آبی به نفع اراضی ساخته شده میپوشش

گیاهی و مناطق آبی کم شده و به وسعت اراضی اند سپس از اراضی پوششگیاهی تبدیل شدهپوشش

مناطق آبی تغییر کاربری داده است. در  بایر افزوده گشته و در نهایت اراضی بایر به صورت نادر به  

های آتی باعث عدم تعادل در اراضی منطقه شده که آثار  توان گفت توسعه افقی در سالنتیجه می

   مخربی بر جای خواهد گذاشت.  

 LCMها با استفاده از مدل  ارزیابی تغييرات کاربری  - 4-3

ه فیزیکی و تغییرات کاربری اراضی توان الگوی توسع های دیگر که به وسیله آن مییکی از روش

باشد که از این مدل برای تشخیص می   Lcmرا تشخیص داد، آشکار سازی تغییرات با استفاده از مدل  

تغییرات صورت گرفته برای شناخت توسعه پایداری بوم شناختی منطقه استفاده شده است. همچنین 

برد. نتایج بدست آمده از اجرای این مدل  توان به افزایش و کاهش اراضی پی  با اجرای این مدل می

ها  و مقایسه مساحت اراضی پایدار منطقه با مساحت کل کاربری  1395تا    1365در منطقه از سال  

-این اطالعات حاصل گردید که اراضی بایر از ناپایداری بیشتری همراه بوده است سپس اراضی پوشش

له تغییرات صورت گرفته در طی بازه زمانی سه گیاهی در اولویت بعدی قرار گرفته است در این مرح

دوره ترسیم شده است که به بررسی کاهش و افزایش وسعت اراضی در سطح منطقه پرداخته است. 

هکتار به وسعت اراضی ساخته اضافه گشته و    24/822دهند که به اندازه  ارزیابی تغییرات نشان می

 نگرفته است .هیچ گونه کاهشی از وسعت اراضی ساخته شده صورت 
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: نقشه اراضی پایدار منطقه شهری قروه  10نگاره 

 1365-1395های طی سال

: نقشه تغييرات ساخته شده منطقه 11نگاره 

 1365-1395های شهری قروه طی سال

          

شده،  ها به اراضی ساخته شده انجام  بین انتقال کاربری  1410هایی که برای افقبینیدر ادامه پیش 

 57/240دهد که از بین سه کاربری ذکر شده اراضی بایر به عنوان بیشترین وسعت به اندازه  نشان می

گیاهی و در آخر مناطق آبی به زیر  هکتار به اراضی ساخته شده تبدیل گردد، سپس اراضی پوشش

 (. 6وساز رود )جدول  ساخت
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 دیگر نفع به هاکاربری تغيير نقشه: 12 نگاره

 1365-1395 هایسال طی هاکاربری

ها به نفع کاربری : نقشه کاهش کاربری13نگاره 

 1410ساخته شده در سال 

 
 1410ها به کاربری ساخته شده در سال : تغيير مساحت کاربری6جدول 

 1410مساحت به هکتار تغییر کاربری 
 27/126 گیاهی به ساخته شده پوشش

 57/240 بایر به ساخته شده 
 11/7 آبی به ساخته شده 

 منبع: محاسبات تحقيق حاضر 
   
  1410بينی تخریب اراضی زیست محيطی برای افقبررسی نقش خزش شهری و پيش  - 4-4

 1410بینی تغییرات منطقه برای افق  های انجام گرفته به پیش در پایان کار با توجه به بررسی

ها شامل شبکه  های مختلفی وجود دارد از جمله این مدل سازی روشپرداخته شده است که برای مدل

باشد که در  عصبی مصنوعی، الگوریتم ژنتیک منطق فازی، رگرسیون لجستیک و زنجیره مارکوف می 

از زنجیره مارکوف و خودکاره نتایج  این پژوهش  های سلولی به صورت ترکیبی استفاده شده است. 

دهند که اراضی های خودکار نشان میزنجیره مارکوف و سلولها با استفاده از  بینی سطح کاربریپیش

اندازه   به  افزایش سطح خواهند داشت. همچنین    1395هکتار نسبت به سال  95/373ساخته شده 

هکتار    17/10هکتار و در پایان مناطق آبی    55/179گیاهی  هکتار، اراضی پوشش  23/184اراضی بایر  

رون نتیجه  اراضی پوششکاهش سطح خواهند داشت. در  احتمالی  افق  د تغییرات  در   1410گیاهی 

وساز رسمی و غیررسمی در حاشیه و اطراف شهر شده که این امر با تخریب سایر اراضی سبب ساخت

محیطی شهری شده که همه این ها به نوبه خود منجر به آثار نامطلوب زیستهمراه بوده و این تخریب

بدون و  افقی  به گسترش  انجامید.در سطح شهر در طی سالبرنامه  موارد  آتی خواهد  از    های  یکی 
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روستاهای  الحاق  خودجوش  و  برنامه  بدون  گسترس  بررسی  قسمت،  این  در  مهم  بسیار  مباحث 

باشد. برای بررسی این فرآیند  پیراشهری و بالعکس توسعه فیزیکی شهر به طرف روستاهای اطراف می

های مختلف استفاده شده که در نقشه )نگاره  همچنین از آزموناز تصاویر ماهواره سه دوره متمادی  

( نشان داده شده است. روستای مد نظرما در این پژوهش شامل روستای قلعه که در قسمت جنوبی 4

های  باشد. طی بررسیمی     شهر و روستای دیوزند که در قسمت شمال شرقی شهر واقع شده است، 

روستای قلعه  1410توان ذکر کرد که در طی افق  رت گرفته میهای صوبینیعمل آمده و پیش  به

کامال  به سطح شهر قروه الحاق گردیده است و چنین امری به نوبه خود پیامدهای مثبت و منفی برای 

های مثبت شامل: دسترسی به خدمات شهری و  ساکنان روستا به همراه داشته باشد از جمله پیامد

ارتباطی، ایجاد اشتغال و درسی به راهفاصله کم روستا به شهر، دستر آمد در سطح شهر برای های 

گیاهی و تغییر کاربری به  های باارزش پوششهای منفی از بین رفتن زمینساکنان روستایی و پیامد

اند در نتیجه باعث گرانی زمین به  اراضی ساخته شده که در مسیر الحاق روستا به شهر قرار داشته

تغییر شغل مردمان روستا و عدم میل و رغبت به کار و تولید محصوالت کشاورزی   جویان ووسیله سود

شده است در نتیجه عدم مدیریت کافی بر این قسمت الحاقی از جانب شهرداری مشکالتی را به همراه 

نقل روزانه جهت رفت و برگشت، کاهش مشارکت مردمی  وداشته است، افزایش هزینه زندگی و حمل

باشند  مربوط به روستا و تمایل بیشتر به شهری شدن از جمله دیگر پیامدهای منفی میدر حل مسائل  

به  1410باشد که این روستا تا افق که می توان نام برد. روستای دیگر مورد بحث روستای دیوزند می

راد  دلیل ارزانی زمین و نزدیکی به شهر تحت تأثیر گسترش شهر قرار گرفته است در واقع بسیاری از اف

جو به دلیل ارزانی زمین در این روستا شروع به خرید و فروش و بساز و بفرش از اراضی این روستا  سود

اند. الزم به ذکر است این گسترش سطح، مربوط به گسترش خود روستا نیست بلکه مربوط به کرده

می فیزیکی شهر  زمینگسترش  مجمباشد که  است. در  برگرفته  در  را  روستا  اطراف  نتیجه های  وع 

گیریم روند گسترش شهری در الحاق روستا به شهر موثر بوده و باعث الحاق روستاهای اطراف به  می

 شهر قروه شده است.

 

 1410های منطقه شهری قروه در افق : مساحت کاربری7جدول 

درصد  

 مساحت  

 مساحت به هکتار 
 

درصد مساحت  

1395 

مساحت به هکتار  

1395 

 کاربری اراضی

اراضی ساخته   39/1248 27/18 34/1622 74/23

-اراضی پوشش 78/2082      48/30 23/1903 85/27 شده 

 اراضی بایر  43/3467 75/50 2/3283 06/48 گیاهی

 اراضی آبی  2/34 50/0 03/24 35/0

 جمع  8/6832 100 8/6832 100
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 1410افق : نقشه پيش بينی کاربری اراضی منطقه شهری قروه در 14نگاره 

 منبع: محاسبات تحقيق حاضر 

 

 . نتيجه گيری 5

شهر قروه با گذشت زمان با روند رو به رشد جمعیت و مساحت شهری مواجه شده است که این  

،  65روند بدون برنامه ریزی اصولی رخ داده است. به گونه ای که وسعت اراضی ساخته شده در سال  

های آتی  افزایش چشمگیری داشته اما این تغییرات در سال  1395در سال    39/1248به    15/426از  

ریزی یکپارچه در سیستم مدیریتی را با مشکل  تکه تکه شدن و ناپایداری شهر کمک کرده و برنامهبه  

اندازهای  چشم        مواجه ساخته است از جمله این تغییرات در تخریب اراضی پوشش گیاهی و سایر  

اهی در طی  گیپوشش       . نتایج حاصل از تجزیه و تحلیل تغییر کاربری اراضی  شودموجود دیده می

گیاهی به اراضی ساخته پوشش      هکتار از اراضی    5/1165دهد که  می نشان    1365  -1395های  سال

رفته زمینه گسترش افقی و عدم انسجام شهر را بیش از پیش  شده تغییر پیدا کرده این روند رفته

در اکثر جهات   های مدنظر با بیشترین روند گسترش شهریفراهم کرده است. شهر قروه در طی سال 

توان از جمله شمال غربی شهر مواجه بوده است. از این رو، چنین امری را بوسیله مدل مارکوف می

ها به شهر قروه مشاهده کرد از جمله این روستاها روستای درگسترش روستاهای اطراف و الحاق آن

که اراضی مرغوب   باشد جاییقلعه از قسمت جنوب و گسترش روستای دیوزند به اراضی اطراف می

شود. همه موارد گفته شده از دالیل عمده گسترش افقی و کشاورزی در این قسمت بیشتر دیده می

س و  تغییر  کالبدی  زیستاختار  میمشکالت  شهر  این  در  این  محیطی  نتایج  ادامه  در  سپس  باشد. 

یافته با  رحیمیپژوهش  پژوهش  مدل  ،(1393)  های   با   1410  الس  در  تبریز  توسعه  سازی   درباره 

 تغییرات   بر  آن  اثرات  و  شهری  درباره خزش  ، (1395)  همکاران  و   ، پژوهش هرائینی   LTMاز  استفاده



 1399 زمستان، پنجمی بيست و ، شمارههفتم مطالعات ساختار و کارکرد شهری، سال  ..............................26

 

ال  اراضی  کاربری پژوهش  بررسی  ، (2012)  همکاران  و   ویکشاورزی،    الگوهای   و   پراکندگی   درباره 

  ،(2012)  آموآکو  و   کوببیناههستند، پژوهش    توسعه  حال  در  سریعا   که  مناطقی  در  شهری  اندازهایچشم

  ، (2016) همکاران و  شهری، پژوهش ددی اطراف های زمین دادن دست از و شهری درباره پراکندگی 

مطابقت بیشتری دارد. در  مرکزی    اتیوپی  اراضی  کاربری  تغییر  بر  آن   اثرات  و   شهر  پراکندگی  درباره

که از میزان دقت عمل   پژوهش از لحاظ اینهای به کار برده شده در این توان بیان کرد مدل پایان می

کافی برخوردار بوده و توانسته به حل مسئله مورد نظر کمک و تغییر و تحوالت صورت گرفته را در 

 آیند.های خوبی به نظر میدهه های مورد نظر مشخص کنند، مدلطی 

 اند از:مینه عبارتبا توجه به نتایج ارائه شده راهکارها و پیشنهادات علمی و منطقی در این ز

  و  زیستمحیط  به  پذیری  آسیب  کاهش  جهت  مسئوالن  توسط  شهری  پراکنش  صحیح  مدیریت ✓

 پراکنده رویی شهری گسترش از ناشی  های چالش

مدیریت و کنترل قانونی اراضی کشاورزی حریم شهر به منظور جلوگیری از ساخت و سازهای   ✓

 غیر قانونی و تغییر کاربری اراضی شهر قروه.  
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