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  چكيده
ي خورنـدگشود، موجب  ناميده مي "خزش شهري"شتابان شهرها و رشد فيزيكي ناموزون آنها، كه اصطالحاً  گسترش

در  زيست گرديده است. اين وضعيتو تخريب منابع محيطرويه اراضي كشاورزي  تبديل بي ،روسـتاها و اراضـي پيراموني آنها
 اي و با محيطشهر منطقهعنوان دو كالن. دو شهر اروميه و اصفهان بهاستداشته ترينمود گسترده يامنطقه شهرهاي كالن

اند.  اي همراه بوده هاي اخير با گسترش شتابزده از شهرهاي پراهميتي هستند كه در سالطبيعي و ساختار اقتصادي متفاوت، 
شهر و تاثير آن بر اراضي پيرامون آنها پرداخته است.  اين مقاله با نگرش توصيفي ـ تحليلي به گسترش كالبدي اين دو كالن

اي هاي دوركاوي و تصاوير ماهواره ن با استفاده از دادهاي ـ اسنادي و همچنيهاي تحقيق با استفاده از مطالعه كتابخانه داده
اي و همچنين اطالعات برگرفته از  مقايسه تصاوير ماهواره، استخراج گرديد. 2013 سال 8و لندست  2001 سال 7لندست 

اربري اراضيِ اي با افزايش جمعيت و تغيير ك دهد كه شهرهاي اروميه و اصفهان به صورت گسترده مركز آمار ايران نشان مي
نتايج حاصل از روش هلدرن و بررسي رشد بدقواره شهري در اين دو شهر  دهند. شده در حريم، به خزش خود ادامه مي واقع

دهد كه گسترش فيزيكي اين شهرها، به ويژه در اروميه، بيش از نياز واقعي جمعيت  نشان مي 1335ـ1390هايدر طي سال
آنها به ويژه در اروميه با شدت ادامه يافته است. هاي كشاورزي و روستايي پيرامون  زمينآن بوده و در نتيجه، روند تبديل 

و با شروع جنگ  1350ها تقريباً از الگوي ثابتي پيروي كرده ولي اروميه در پايان دهه  رشد جمعيت اصفهان در تمام دوره
توان به  اراضي كشاورزي پيرامون شهر اروميه مي رو شده است. در تغيير كاربريايران و عراق، با شتاب رشد جمعيت روبه

هاي تفضيلي شهر و تفاوت ارزش اراضي شهري با اراضي كشاورزي و همچنين سود پايين كشاورزي و ناكارامدي طرح
هاي مسكوني و مراكز اداري و دانشگاهي در شدن شهر اصفهان و ايجاد شهرك پذيري باغداري اشاره نمود. صنعتيآسيب 

هاي همجوار به اين كالنشهر شده است و به از روستاها، شهرها و استان شهر اصفهان منجر به افزايش مهاجرتپيرامون 
دنبال آن جمعيت و نياز به اراضي شهري، تغيير كاربري اراضي زراعي و آيش اطراف شهر و نهايتاً شكنندگي و ناپايداري 

  منابع محيط زيست صورت گرفته است.
  شهرها، مدل هلدرن، طرح تفصيلي شهر، رشد شهر، اروميه، اصفهان. رويي شهري، كالن كندهپراواژگان كليدي: 
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  مقدمه
بررسي تحوالت جهاني در عصر حاضر، حاكي از اين 
است كه شهر و شهرنشيني با تغييرات كمي و كيفي زيادي 

    رو بوده و با سرعت به جلو در حال حركت است. روبه
مسايل و مشكالت آن در ابعاد  گونه پيچيده شدناين

است (كياني، مدهاي منفي را نيز در پي داشتهامختلف پي
). گسترش شهر، در مراحل آغازين از ساخت اوليه 1: 1386

كند؛ اما در مراحل بعدي، يا تحت كنترل نظم  آن تبعيت مي
گيرد و يا مانند اغلب شهرهاي  ريزي قرار مي ناشي از برنامه

رويه و ناموزون  ال توسعه، با رشد بيبزرگ كشورهاي در ح
خود قلمروهاي كشاورزي و روستايي پيرامون را در خود 

مين و گسترش خدمات أهاي سنگيني براي ت بلعيده و هزينه
خزش «كند.  سيسات زيربنايي شهر تحميل ميأو ت

هم نام  »رويي شهري پراكنده«كه از آن به  »1شهري
ن اخير در قالب واژه برند، اصطالحي است كه در نيم قر مي

»sprawl « در » گستردگي ناموزون شهر«و به معني عام
متون پژوهشي آمده است. منشاء اين واژه را بايد در 

ها رويه از خودروهاي شخصي و توسعه بزرگراه استفاده بي
در شهرهاي آمريكا دانست كه اين امكان را براي شهروندان 

 دليلارج شوند و بهفراهم آورد تا از فضاهاي دروني شهر خ
ها و نواحي مساعد و  وساز در حاشيه محدودنبودن ساخت

هواي اطراف شهر، در آنها سكني گزينند  و خوش آب
)Ewing et al, 2002 بنا به گزارش آژانس محيط .(

زيست اروپا، گستردگي شهري تهديدي جدي براي 
  ). Foran, 2009:12است (طبيعتهاي روستايي و  محيط

ا، توسعه فيزيكي ناموزون شهرها، يكي از در زمان م
مسايل مهم در كاربري زمين است. اين توسعه در واقع 
ادامه گسترش شهر در اطراف آن است؛ زيرا در اطراف 
شهرهاي بزرگ، مناطقي وجود دارد كه همواره دوره انتقال 

گذرانند  هاي روستايي به شهري را مي برداري بهره
سازي  هاي واگذاري و آماده ). سياست213: 1382(شكويي،

زمين نيز مزيد بر جريان گسترش كالبدي شهرها گرديده 
شهرها به  ). در اين ميان كالن13-14: 1382است (عزيزي،

جهت برخورداري از تزايد جمعيت و كاركردهاي فراوان، 
هاي اقتصادي ـ اجتماعي و تغييرات  همواره دگرگوني

اي و  س منطقهمحيطي در مقيا كالبدي ـ فضايي و زيست
 دنبال دارند و اين موضوعي است كهخصوص محلي به به

                                                            
١. Urban Scrip 

كشورهاي پيشرفته و در حال توسعه، از جمله ايران، آن را 
  ).120: 1387كنند (ظاهري، تجربه مي

پذيرش عمومي آن است كه شهرها به هر طريقي بر 
كنند. پس بهتر آن است  فضاي پيرامون خود پيشروي مي

اراده و تدابير خاصي صورت گيرد. كه اين پيشروي تحت 
قوانين مفصلي   امروزه، در غالب ممالك جهان، مجموعه

براي حفاظت از محيط زيست وجود دارد كه گرچه در اغلب 
كم از اعتباري نسبي  موارد چندان موثر نيستند ولي دست

اي از اين تدابير قانوني جنبه عمومي دارند  برخوردارند. پاره
قانوني در رابطه با رعايت حريم  مثل لزوم كسب مجوز

). با توجه به مسايل و 178: 1387ها (افراخته،  برداري بهره
رشد شهرهاي بزرگ ايجاد شده بود،  در اثر مشكالتي كه

لزوم تدوين و اعمال مقررات و ضوابط نظارت، كنترل و 
هدايت رشد شهري در تمام دنيا احساس شد. جنبش 

توان  لستان برپا شد، ميدر انگ 1898شهر را كه از  باغ
هاي طبيعي  ريزي فضايي با تاكيد بر عرصه ساز برنامه زمينه

شمار آورد. در آن زمان، رشد نامتناسب و روستايي به
اقتصادي شهرهاي بزرگ كانون اصلي انتقاد بود و اين 

ريزي براي هدايت رشد و گسترش  جنبش خواستار برنامه
ها گرديد  مون آنهاي روستايي پيرا شهرها و حفظ عرصه

 از شهرها از در برخي الگو اين ).164: 1388(سعيدي، 

 شهرهاي از برخي و آمستردام و توكيو، پاريس، مسكو جمله

 در حاكم قوانين و با شرايط انطباقن ضم آمريكاي صنعت

  است. درآمدها اجره ب مربوطي كشورها
ايران نيز همچون ساير كشورهاي در حال توسعه شاهد  

وندي بوده است. تحوالت نظام اجتماعي اقتصادي و چنين ر
به بعد و گسترش  1340خصوص از دهه سياسي ايران به

شتابان شهرنشيني و به تَبع آن افزايش جمعيت شهرها در 
ترين عامل و  اثر روندهاي مهاجرتي از روستا به شهر مهم

منشا تغييرات كاربري اراضي در بسياري از شهرها و 
). اين روند، 85-84: 1385است (نظريان،  روستاهاي كشور

  كم به دو صورت اثرگذار بوده است: دست
) گسترش و توسعه فضايي شهرهاي موجود در اثر 1

ورود مهاجران، كه در اغلب موارد موجب تغيير كاربري 
ها به كاربري شهري،  اراضي كشاورزي پيرامون آن

راضي نشين و فاقد نظام كاربري ا گيري مناطق حاشيه شكل
گيري نظام كاربري  و نظارت بر آن در مقياس كالن، شكل

اراضي ناسازگار و نامناسب با مشكالت و مسايل بسيار زياد 
است؛شده
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) تورم جمعيتي نقاط روستايي پيرامون شهرهاي 2
ها به نقاط  هاي گسترده و تبديل آن بزرگ در اثر مهاجرت

شهري و دگرگوني در نظام كاربري زمين خاص و ويژه 
نواحي روستايي به يك نظام كاربري اراضي شهري بدون 

شده و غيراستاندارد (پوراحمد انديشيدهبرنامه و طرحِ ازپيش
 ).132: 1390و همكاران،

ترتيب، درايران نيز مسئله تصرف فضاي پيرامون  بدين
هاي اطراف اهميت  زمين شهرها و گسترش شهر به سوي

ها  بااليي داشته است. قانون حفظ اراضي زارعي و باغ
) ناظر بر 1/8/1385و اصالحيه آن در  31/3/1374(مصوب 

حفاظت از اراضي كشاورزي (زراعي و باغ) و جلوگيري از 
تغيير كاربري آنها در خارج از محدوده شهرها، اعم از حريم 

ن و حفاظت از اراضي و خارج از حريم است. قانون تعيي
) و همچنين قانون جلوگيري از 1386حريم شهرها (مصوب

مجمع تشخيص  1385خردشدن اراضي كشاورزي (مصوب 
مصلحت نظام) نيز مجموعه قوانين حاكم هستند. با اين 

بودن آنها براي حفاظت از حال، رعايت اين قوانين و اثربخش
رويه  رشد بيمنابع توليد كشاورزي پيرامون شهرها و كنترل 

شهر با شك و شبهه جدي همراه است. اين وضعيت در 
حالي است كه كمتر شهري از شهرهاي كشورمان را 

توان سراغ گرفت كه با مسائل و مشكالت ناشي از  مي
گريبان نباشند. در اين بهتوسعه و گسترش فضايي دست

شهرهايي از جمله اروميه و اصفهان با  ميان كالن
ت كشاورزي و صنعتي از شهرهاي كاركردهاي متفاو

هاي اخير با گسترش  پراهميتي هستند كه در سال
اند. با گسترش كالبدي اين شهرها  اي همراه بوده شتابزده

ساز  و هاي اطراف به زير ساخت سطح بسيار زيادي از زمين
هاي اطراف در خطر نابودي و  ها و باغرفته است و زمين
  اند.  تخريب قرار گرفته

ن راستا، در نوشتار حاضر، گسترش كالبدي دو در همي
شهر اروميه و اصفهان و تأثير آن بر اراضي پيرامون شهرها 

منظور، با استفاده از مورد بررسي قرار گرفته است. بدين 
    مطالعه كتابخانه و مقايسه آمار اين دو شهر در طي 

هاي  هاي مختلف و همچنين با استفاده از دادهسال
اي، به بررسي و مقايسه تطبيقي تصاوير ماهوارهدوركاوي و 

تا  2001هاي گسترش فيزيكي اين دو شهر در طي سال
هايي كه در اين پژوهش است. هدفاقدام شده 2013

  اند از: است عبارتمدنظر قرار گرفته

الف) بررسي رشد و گسترش فيزيكي دو شهر اروميه و 
 هاي اخير؛ اصفهان طي دهه

جمعيت شهري و رشد فيزيكي  تبيين رابطه رشد  ) ب
 اين دو شهر؛

مقايسه روند رشد فيزيكي و نحوه عملكرد فضايي   ) ج
آن در دو شهر اروميه و اصفهان با توجه به شرايط متفاوت 

هوا، وضعيت معيشت  و اين دو شهر (موقعيت جغرافيايي، آب
 و غيره).

خصوص پديده گسترش شهري و تغيير كاربري در
تحقيقات زيادي صورت گرفته اراضي واقع در حريم شهر 

دهد تحت شرايط معين،  است كه عمده مطالعات نشان مي
تبديل اراضي كشاورزي مرغوب به كاربري شهري اثرات 

  زيادي به همراه خواهد داشت منفي
)Bruyn & Opschoor, 1994( Vescovi et al, 2002) .(  

) به تأثير اقتصادي، اجتماعي و 2008( 1ووجونجي
تغيير كاربري اراضي در اثر گسترش شهرها محيطي  زيست

پرداخته و نتيجه عمده پديده گسترش شهري را در نابودي 
گسترده منابع طبيعي از جمله منابع آب و خاك و زندگي 
حيواني و گياهي حومه شهرها دانسته است. به اعتقاد وي، 
گسترش شهرها خصوصاً در مناطق ساحلي، منجر به 

وري و  دنبال آن سالمتي، بهره كشاورزي فشرده شده و به
  شود.  تنوع زيستي در سراسر جهان تهديد مي

)، اثرات تغيير كاربري اراضي 2007( 2پنساك و شرستا
در معيشت روستاييان را در حوزه آبخيز فاتالونگ در جنوب 

  تايلند مطالعه كردند. 
)، تالش كردند تا تغيير 2013( 3مياپان و همكاران
سازي  زي را در مقياس جهاني مدلكاربري اراضي كشاور

  كنند. 
شهري را در تعدادي  گسترش و خزش)، 2000زهانگ (
  بررسي نمود.  چين از شهرهاي

شهرها، مطالعه  در ايران نيز در پي رشد و گسترش كالن
چگونگي فرايند رشد و اثرات آن بر فضاي پيرامون نيز مورد 

  توجه قرار گرفت. 
نقش گسترش كالبدي  )، در اين زمينه،1387ظاهري (

شهر تبريز در ايجاد تغييرات كاربري اراضي حومه شهر و 
گيري از روستاهاي حوزه نفوذش را بررسي كرده و با بهره

                                                            
١. Junjie Wu 
٢. Pensuk and Shrestha 
٣. Meiyappan et al 
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شهر تبريز  گيرد كه توسعه كالن اي نتيجه مي تصاوير ماهواره
هاي اقتصادي از بخش كشاورزي به صنعت و و تغيير ديدگاه

تصادي و اجتماعي منبعث از خدمات و به عبارتي تحوالت اق
اي مرتبط  تغيير مناسبات شهر و روستا به صورت مجموعه

  است.گيري اين تغييرات مؤثر بوده با يكديگر در شكل
)، توسعه كالبدي تبريز را 1391( صدرموسوي و رحيمي

نتيجه تخريب اراضي كشاورزي و فضاهاي سبز شهري 
هاي  ميندرصد از سطح ز24دانسته است كه در نتيجه آن 

هاي زراعي، مهاجرت  اند. با تخريب زمين زراعي تخريب شده
هاي كشاورزي امري بديهي  روستاييان و كاهش فعاليت

  است.
)، الگوي توسعه 1390كسري ( پورمحمدي و جام

ناموزون تبريز را مورد توجه و تحليل قرار دادند. همچنين، 
)، گسترش فضايي ـ كالبدي 1387پورمحمدي و همكاران (

شهر زنجان را با تأكيد بر تغيير كاربري اراضي طي دوره 
ارزيابي كردند. پورشيخيان و نظريان  1355ـ1384

شهري رشت و بازتاب فضايي  )، پيدايش منطقه كالن1389(
  اند. آن را بررسي كرده

)، ادغام كالنشهري 1386حاصل ( سعيدي و حسيني
عه شهر تهران مطال هاي روستايي را در كالنسكونتگاه

) الحاق 1393اند. همچنين، سعيدي و همكاران ( كرده
هاي روستايي سايان و گاوازنگ را در شهري سكونتگاه

  پيرامون شهر زنجان مورد بررسي قرار دادند. 
)، مهاجرت و تغيير كاربري 1390پوراحمد و همكاران (

  اراضي را در شهر اسالمشهر مطالعه كردند.
يقي در مورد خزش )، تحق1392پور (افراخته و حجي

شهري بيرجند و تأثير آن بر توسعه پايدار روستايي انجام 
اي مربوط به تغيير  اند و پس از مقايسه تصاوير ماهواره داده

كاربري روستاهاي واقع در حومه شهر بيرجند، نتيجه 
، خزش شهري 1389و  1380گرفتند كه در مقطع زماني 

موده و اراضي فضاي روستاهاي پيراموني را در خود حل ن
اند. بدين  روستايي نيز به كاربري مسكوني تبديل شده

ترتيب، رشد فيزيكي شهري، منجر به تحول ساختار 
اقتصادي، اجتماعي، فرهنگي، مديريتي و خدماتي 

است كه با توسعه پايدار روستايي روستاهاي پيراموني شده
  است.هماهنگ نبوده

ش جمعيتي )، رشد و گستر1394جالليان و همكاران (
و فيزيكي شهر قرچك در جنوب شرقي تهران را مورد 

هاي گسترده به اين شهر را كه  مطالعه قرار دادند و مهاجرت

شهري  زايي منطقه كالن هاي اشتغال عمدتاً تحت تاثير جاذبه
  اند. تهران است، علت اصلي رشد قرچك دانسته

)، طي تحقيقي برآورد 1388ماليري (شمس و حجي
 70سال گذشته حدود  30استان اصفهان، طيكردند در 

هزار هكتار از اراضي زراعي نابود و از چرخه توليد كشاورزي 
خارج شده است كه بخش عمده آن مربوط به اراضي 

  پيرامون شهرها بوده است.
)، رشد شتابزده شهر اصفهان بعد از سال 1364هدايت (

ه كند. تحقيق وي بيانگر اين است ك را مطالعه مي 1340
هاي كشاورزي و  ضابطه، ضمن تخريب زمين رشد بي

هاي مشجر اطراف شهر به تدريج مشكالت  خيز و باغ حاصل
  اي را به شهر اصفهان تحميل كرده است. عديده

)، با استفاده از تصاوير 1393روستايي و همكاران (
اي به سنجش فضايي گستردگي شهري اروميه با  ماهواره

اراضي پرداختند و نتيجه گرفتند تأكيد بر تغييرات كاربري 
، نزديك به 1390تا  1363كه مساحت شهر اروميه از سال 

گرفته برابر شده است، در حالي كه با تحليل صورت 5
ساز  و هكتار از مساحت اشغال شده براي ساخت 5496

ريزي و  شهري نياز نبوده است و دليل آن عدم برنامه
ن وضعيتي، هاي نادرست شهري است و در چني سياست

هاي شهري در بلندمدت براي افق  احتمال افزايش ويژگي
و پيوستن مناطق پيرامون منطقه مورد مطالعه به  1400
  بيني است.  هاي شهري قابل پيش زمين

توان اذعان نمود كه در  با مرور مطالعات گذشته مي
هاي مختلف تغيير  گرفته، جنبهاغلب مطالعات صورت
خزش شهري مورد واكاوي قرار  كاربري اراضي در نتيجه

سمت اراضي گرفته و بيانگر آن است كه خزش شهري به
پيرامون، نتايجي از جمله ادغام روستاهاي پيرامون در 
فضاي كالبدي شهر، تغييرات وسيع كاربري اراضي پيراموني 

. بيشتر هاي شهري را در پي دارد از كشاورزي به كاربري
تي ناشي از مهاجرت به گرفته، عامل جمعيتحقيقات صورت

شهرها و ادغام روستاهاي واقع در حريم شهر را عاملي بر 
اند. در تحقيق حاضر،  رويه شهرها عنوان كرده گسترش بي

صورت تطبيقي در دو تالش شده پديده خزش شهري به
 ـ ان ـ با كاركردهاي فضايي متفاوتشهر اروميه و اصفه

  مورد مطالعه قرار گيرد. 
يات و مباني نظري مربوط، در سطح در خصوص ادب
گيري فضاهاي  شهرها و شكل رشد كالن جهاني اين نحوه

جديد ـ كه اغلب هر دو جنبه شهري و روستايي را دارند ـ 
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با اصطالحات و مفاهيم متعددي مورد بررسي و پژوهش 
نشيني، شهرهاي  گيرد از جمله مفاهيمي نظير حومه قرار مي
هاي  رويي شهري، سكونتگاه ده، خزش شهري، پراكن1اقماري

و احياناً اصطالحات  4ها ، اگزوپليس3ها ، شهرلبه2فراشهري
ديگر. در مقياس كالن نيز اصطالحات و مفاهيم متعددي 

شهرهاي اوليه  هاي فضايي رشد و گسترش كالن براي بازتاب
پيوستن شهرهاي همجوار و يا در تعامل كاركردي هم و يا به
 شود كار گرفته ميروستايي پيرامون بهرها با نواحي ش كالن

يندهايي تقريباً مشابه اداشتن فركه همگي بيانگر عموميت
شهري است. مفاهيمي  در ساختار و كاركرد مناطق كالن

، منطقه 6شهري ، ناحيه كالن5شهر همچون كالن
، 10، منظومه شهري9، ابرشهر منطقه8، اَبرشهر7شهري كالن

، منطقه 13تجمع شهري، 12، زنجيره شهري11شهر ـ منطقه
و غيره  15اي ، منطقه شهري چندهسته14شهري عملكردي

  ). 18: 1389(اسدي و زبردست، 
نكته قابل توجه و البته مورد نظر در اين زمينه، رشد 
شهرها و تغيير ساختار و كاركرد فضاي پيراموني از جمله 
تغيير كاربري اراضي است. تغييرات كاربري اراضي فرايند 

ست كه شامل تغيير شكل و پوشش زمين به اي ا پيچيده
شود (المبين و همكاران، يك فرايند قابل تغيير ديگر مي

). تغييرات كاربري حاصل كنش متقابل در فضا و 2006
زمان در ابعاد انساني و زيستي ـ فيزيكي است. بنابراين، 

گذارد  آثاري در زمينه طبيعي و اجتماعي نيز بر جاي مي
). تغييرات كاربري 1-3: 2004، (ول كمپ و همكاران

رويه شهرهاست و  اراضي حاشيه شهرها نتيجه گسترش بي
يكي از پيامدهاي گسترش شتابان مادرشهرها به ويژه طي 

قرن اخير خزش شهري است كه به معني گسترش  نيم
شهرها در نواحي پيراموني است كه اغلب بار منفي به همراه 

دن مراكز جمعيتي ). متراكم شAudrey,1985:454دارد (

                                                            
١. Satellite City 
٢. Exurbia  
٣. Edge City 
٤. Exopolis  
٥. Metropolis  
٦. Metropolitan Area  
٧. Metropolitan Region 
٨. Mega City  
٩ . Mega City-Reg 
١٠. Conurbation  
١١. City- Region  
١٢. Megalopolis 
١٣. Urban Agglomeration  
١٤. Functional Urban Region  
١٥. Polycentric Urban Region  

انداز  اندازهاي طبيعي به چشم در شهرها و تبديل چشم
هاي  ترين روند تغييرات كاربري اراضي سال شهري، عمده

رود  است و انتظار مياخير در كشورهاي در حال توسعه بوده
  هاي آينده شتاب بيشتري نيز بگيرد.  اين روند در سال

درآمد،  خزش شهري را نتيجه طبيعي افزايش 16اوينگ
تغييرات فناوري، هزينه پايين و سرعت باالي سفرهاي 

بازي زمين توسط نيروهاي بازار، اعطاي  شهري، بورس
هاي مختلف مردم و  هاي حمايتي از گروه ها و طرح يارانه

داند (مشگيني و  ها مي كننده نهايتاً ترجيحات مصرف
) 2007( 17). لئونتيدو و كوچ157 -158: 1393همكاران،
گيري پديده خزش  ه عوامل و نيروهاي موثر در شكلمجموع

شهري را در سه سطح كالن، ميانه و خرد مورد تجزيه و 
ترين روندها و  دهند. در سطح كالن، كلي تحليل قرار مي

داري،  الگوهاي اقتصادي ـ سياسي مانند نظام سرمايه
هاي سياسي و غيره قرار  شدن اقتصاد و ايدئولوژي جهاني

ح مياني، عوامل جمعيتي، تحوالت و تحركات دارند؛ در سط
هاي  جمعيتي، ساختارهاي سياسي و مديريت محلي، ويژگي

جغرافيايي، اقتصادي و اجتماعي محلي مطرح هستند و در 
گيران فردي نظام شهري  سطح خرد، بازيگران و تصميم

ها و غيره قرار دارند (مشگيني و  مانند خانوارها، بنگاه
به نقل از ليونتيدو و  155: 1393همكاران، 

، عوامل اثرگذار بر پديده 1). در شكل2،242:2007كوچ
خزش شهري در سه سطح كالن، مياني و خرد و همچنين 

  بازتاب فضايي آن نشان داده شده است.
فرايندهاي اقتصادي و اجتماعي مانند مهاجرت، خزش 
شهري، كشاورزي و مانند اينها اغلب به رشد و توسعه 

؛ و پورتنوف 2009اند (تايا و موراياما  ك كردهشهرنشيني كم
). واقعيت اين است كه رشد شهري حتي 2007و همكاران، 

در شكل خزش آن، هم پيامدهاي مثبت به همراه دارد و 
هم پيامدهاي منفي. با اين حال، معموالً اثرات منفي اين 

ويژه  شود. به پديده مورد توجه قرار گرفته و برجسته مي
كشورهاي در حال توسعه اغلب، پيامدهاي منفي و اينكه در 

 محيطي كالن  معضالت اجتماعي، اقتصادي و زيست
گيري مراكز شهري  كند. با شكل شهرگرايي خودنمايي مي 

هاي توليدي  يابد، فعاليت بزرگ، كاربري اراضي تغيير مي
رود، هاي خدماتي از بين مي روستايي به نفع فعاليت

                                                            
١٦. Ewing 

١٧. Leontidou and Couch 
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كننده تبديل  جمعيت مصرفجمعيت توليدكننده به 
شود و توقع مصرفي مردم باال رفته و باالخره به افزايش  مي

گردد.  هزينه زندگي و نابرابري بيشتر شهر و روستا منجر مي
رسد گسترش مراكز شهري نقش منفي  از اين رو، به نظر مي

شود تا  كند زيرا سبب مي اي ايفا مي در توسعه ناحيه
هاي  وردهاصوالت كشاورزي و فرروستاييان توليدكننده مح

كنندگان شهري تبديل شده و به جاي  دامي به مصرف
اشتغال در امر توليد، مجبور به انجام كارهاي كاذبي در 
شهرها گردند و بدين ترتيب نه تنها توليدي نخواهندداشت 

 104: 1383بلكه سربار جامعه نيز خواهند بود (افراخته، 
). اما اثرات منفي 87-115: 1376زاده،  نقل از ابراهيم

اي، تنها پيامد و بازتاب فضايي شهرها بر فضاي ناحيه كالن
هاي مثبت  توانند بازتاب شهرها مي آنها نيست چرا كه كالن

اي براي ناحيه خود داشته باشند؛ رشد بازار  و اثرات سازنده
تواند بخشي  ها مي كار، توسعه خدمات و گسترش زيرساخت

هاي  خزش شهري از ويژگي د.اشاز اثرات مثبت ب
شده بيشتر شهرهاي كشورهاي در حال توسعه است  شناخته

اندازي از فقر، اسكان  كه از نظر اجتماعي و اقتصادي چشم
غيررسمي، كاربري غيرقانوني اراضي در حاشيه شهرها، 
فقدان يا كمبود شديد امكانات زيرساختي و خدمات عمومي 

). پديده خزش شهري 337:2001دهد (النگو، را نشان مي
هاي شهري به اراضي كشاورزي و  اندازي كانون با دست

روستايي پيراموني در پيوندي تنگاتنگ قرار دارند و از 
توان به موارد زير  پيامدهاي خورندگي و خزش شهري مي

  ).9: 1386حاصل، اشاره كرد (سعيدي و حسيني
الف) تزلزل بنيادهاي فعاليت و اقتصاد روستاهاي 

 مون شهرها و محدوديت توليد زراعي؛پيرا

 رويه و نامتعادل شهرها؛ رشد بي  ) ب

اي و به  هاي غيرتوليدي، حاشيه گسترش فعاليت  ) ج
 اصطالح غيررسمي؛

   هاي  گزيني فضايي در درون عرصه جدايي  ) د
 شهري؛ كالن

  نشيني. هـ) بروز پديده رو به رشد حاشيه
توان يكي از پيامدهاي عمده خزش  در مجموع مي

را تغيير كاربري اراضي پيراشهري كه غالباً متعلق به شهري 
فضاهاي روستايي است برشمرد. در واقع خزش شهري 

شود، حال ممكن  هميشه منجر به تغيير كاربري اراضي مي
هاي زراعي و باغي صورت پذيرد و  است اين تغيير در زمين

ها  ها و تپه دار كوه بيش شيب و هاي كم ها و دامنه يا جنگل
  ). بر مبناي رهيافت توسعه پايدار 37: 1383رمزي، (قاد
عنوان رويكرد غالب و نگرش غالب در پويش ساختاري ـ به

كاركردي فضا در هزاره سوم كه بر  اساس استفاده پايدار از 
منابع محيطي به شرط رعايت حقوق آيندگان تاكيد دارد 

)(Yamaguchi,2009: 9,Dryzek,1997: 126 با ،
هاي  تسخير بسترهاي فضايي سكونتگاهخزش شهرها و 

روستايي پيراموني، مسائل شهري در تمامي ابعاد اقتصادي، 
اجتماعي، فرهنگي و فضايي ـ كالبدي با ساختارهاي 

اي آن دگرش  گردد كه نمود عرصه روستايي ممزوج مي
هاي عرفي مناطق روستايي است (افراخته و  كاربري زمين

  )164: 1392پور،حجي
هاي اساسي و مهمي همچون  مؤلفه خزش شهري 

عنوان يكي از پايداري منابع طبيعي (نظير خاك به
هاي توليدي فضا) و روند رو به رشد  ترين سرمايه اصلي

دهد.  توليد مولد را در نواحي روستايي تحت تأثير قرار مي
ويژه توان گفت بازتاب اكولوژيكي شهرها و به همچنين، مي

ه رشد جمعيت آنها در درجه اول شهرهاي بزرگ و روند رو ب
اندازي به  گسترش فضايي يا كالبدي شهرها و دست

هاي كشاورزي و منابع طبيعي پيرامون است  زمين
  ).367: 1381(نظريان،

شهري اروميه و  براي اين تحقيق، دو محدوده كالن
هاي محيط طبيعي و  اند. تفاوتهاصفهان در نظر گرفت

حيه، دليل انتخاب آنها جهت ساختارهاي اقتصادي اين دو نا
  است. مقايسه بوده

شهر اروميه مركز استان آذربايجان غربي در  كالن
است. اي به همين نام گسترده شده اي در كنار درياچه جلگه
شدن آن  وهواي مساعد و واقع هاي بارور اروميه با آب زمين

النهرين از  صغير و بين در معبر قفقاز، ارمنستان، آسياي
و قرارگرفتن آن در كنار درياچه اروميه از سوي سو  يك

ديگر، سبب شده بود تا اين شهر مورد توجه ملل پيش از 
هاي متعدد باستاني در داخل و تاريخ قرار گيرد كه تپه

  پيرامون شهر گوياي اين مسئله است.
 منطقه در اصفهان) استان اصفهان (مركز شهر كالن

 شهرهاي از يكي و شده واقع رودزاينده حاشيه ايجلگه
 جمعيتي نظر از ايران بزرگ شهر سومين و تاريخي و بزرگ

اقتصادي،  مهم مراكز از و است) مشهد و تهران از پس(
  .شودمي محسوب كشور فرهنگي و گردشگري
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  )1393ان ()، به نقل از مشگيني و همكار2007با اقتباس از لئونتيدو و كوچ (، . مدل مفهومي تحقيق1شكل

  
 كشور صنعتي بزرگ واحدهاي داشتن با اصفهان ناحيه 

 مباركه، فوالد عظيم مجتمع آهن،ذوب كارخانه قبيل از
     برق، توليد عظيم هاينيروگاه پتروشيمي، صنايع پااليشگاه،
 هايكارخانه اكريل،پلي بزرگ كارخانه سيمان، هايكارخانه
 از يكي عددمت صنعتي هاي شهرك و مناطق و نساجي
 به توجه با است. اصفهان كشور صنعتي بزرگ هايقطب

 دارد، ايران شهرهاي كالن ساير ميان در كه اي ويژه جايگاه
 تجربه شهرنشيني در را ايسابقه بي رشد اخير هايدر دهه
 متعدد صنعتي و توليدي مراكز وجود دليلبه و نموده

  .استچشمگيري يافته افزايش آن جمعيت
  
  كار ها و روشداده

پژوهش حاضر، از لحاظ هدف، كاربردي است و با نگرش 
توصيفي ـ تحليلي به موضوع خزش شهري و تغيير كاربري 

صورت تطبيقي اراضي در حريم دو شهر اروميه و اصفهان به
اي و اسنادي، ساير  است. به جز اطالعات كتابخانهپرداخته

 7اي لندست  هاي مورد نياز از طريق تصاوير ماهواره داده
 8و لندست  2001مربوط به سال  +ETMسنجنده 
استخراج گرديده  2013مربوط به سال  OLLسنجنده 

 GIS10افزار  هاي بدست آمده از طريق نرم است. نتايج داده

Arc  وExcel2007  مورد بررسي و تجزيه و تحليل قرار
گرفته است تا تغييرات كاربري اراضي در شهرهاي اروميه و 

  ن رصد شود.اصفها
 اي، از  كردن تصاوير ماهوارهمرجع پس از زمين  

ترين تركيب رنگي براي نمايش استفاده شد. با توجه مناسب
پژوهش تغييرات اراضي كشاورزي و  اين كه در اين به

پوشش گياهي از اهداف اصلي پژوهش است، در سال 
، تركيب رنگي وجود داردباند  7تصوير در ، كه 2001

)R=4،G=3 ،B=2 ترين تركيب رنگي عنوان مناسب) به
كه مربوط  ،4 براي نمايش انتخاب شد. در اين صورت باند

دادن پوشش گياهي  مادون قرمز است و براي نشانبه 
 همينهشود. بمناسب است، به رنگ قرمز نشان داده مي

، از دارد باند 11، كه داراي 2013ترتيب در مورد تصوير 
. در ادامه، با استفاده گرديد ) R=5،G=4 ،B=3( تركيب

ها و هاي هوايي، تفسير بصري اين عكس استفاده از عكس
   آوري اي، اقدام به انتخاب و جمعتصويرهاي ماهواره

با توزيع و پراكندگي مناسب شد، كه در  1هاي آموزشينمونه
هاي منطقه براي شهر اروميه، در نهايت با توجه به پوشش

صورت مجزا شابه براي دو تصوير بهكالس آموزشي مپنج 

                                                            
١. Signatures 

سياسي) -سطح كالن (الگوهاي اقتصادي  
هاي سياسي شدن اقتصاد و ايدئولوژي داري، جهانينظام سرمايه  

 هاي محلي و مكاني) سطح مياني (زمينه
نترلي، تحوالت و تحركات جمعيتي، ساختارهاي سياسي و مديريت محلي، قوانين و مقررات نظارتي و ك

 هاي جغرافيايي، اقتصادي و اجتماعي محليويژگي

 هاي فردي)ها و كنشگيري سطح خرد (تصميم
سرمايه گزيني مسكن خانوار، مكانگذاري افراد در بخش مسكن، مكان هاي گزيني بنگاه

غيرهخدماتي و   

 آمدهاي مثبتپي
(تامين مسكن، رونق بازار مسكن، 
ايجاد اشتغال، گسترش خدمات 

هري و ...)ش  

 آمدهاي منفيپي
ابعاد اقتصادي: افزايش هزينه -الف ها و خدمات، بورسهاي تامين و نگهداري زيرساخت بازي اراضي 

غيرهكشاورزي، كاهش توليد كشاورزي،   
اجتماعي: اتالف وقت، كاهش حسن تعلق مكاني، درهم -ب ريختگي فضاهاي شهري و روستايي، 

غيرهو فرهنگي، كاهش كيفيت زندگي،  هاي اجتماعيافزايش ناهنجاري  
هاي زيستمحيطي: افزايش مصرف انرژي، آلودگيزيست -ج محيطي،  تخريب و تبديل 

ها، كاهش كيفيت چشماكوسيستم ...غيرهاندازها،   

خزش شھری
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شامل كوه، پوشش سبز (اراضي كشاورزي و فضاي سبز 
شهري)، شهر (مناطق مسكوني و صنعتي)، سطوح آب و 
اراضي كشاورزي بدون پوشش (آيش) انتخاب شد و براي 
شهر اصفهان در شش كالس آموزشي شامل كوه، پوشش 

نتخاب سبز، شهر، سطوح آب، اراضي آيش و اراضي باير ا
بندي  شده طبقه گرديد. سپس تصاوير از طريق روش نظارت

شدند و با استفاده از الگوريتم بيشترين مشابهت يا حداكثر 
احتمال مقايسه شدند و در نهايت، با محاسبه مساحت 

 12هاي مذكور در دو شهر اروميه و اصفهان در طي  كاربري
ن دو سال، به مقايسه تطبيقي تغيير كاربري اراضي در اي

مشخص شدن رشد  منظور بههمچنين، شد.  شهر اقدام
) در اروميه و اصفهان از مدل sprawlبدقواره شهري (

هاي  يكي از روش 1روش هلدرن هلدرن استفاده شده است.
قواره شهري است. با  ساختن رشد بي اساسي براي مشخص

توان مشخص كرد كه چه مقدار از  ش ميرواستفاده از اين 
اشي از رشد جمعيت و چه مقدار ناشي از رشد رشد شهر ن

  است.بدقواره شهري بوده
  

  تفسير نتايج شرح و
منظور شرح و تفسير نتايج از طريق مطالعات تطبيقي به

  گيرد.ابتدا مباحث بنيادي مورد توجه قرار مي
  

  تغييرات كالبدي 
  الف) اروميه

ترين نقشه شهر اروميه كه در دست است،  قديمي
است. اين تهيه شده 1312ت كه در خرداد اي اس نقشه

نقشه، وسعت شهر و بافت متراكم و تاريخي آن را در 
   ).2دهد (شكل هاي پاياني دوره قاجاريه نشان مي سال

  

  
  1312. محدوده شهر اروميه در سال 2شكل

  1392منبع: همپانژاد و يزداني، 
  

هكتار  300، برابر با 1330مساحت شهر اروميه در سال 
هكتار در سال  385درصدي به  06/5ده كه با رشد بو

ادامه يافت  1390رسيده است. اين روند رشد تا سال  1335
علت هكتار رسيد. به 9320تا جايي كه مساحت اين شهر به 

شدن شهر در ناحيه كشاورزي، با افزايش مساحت،  واقع

مقداري از باغات و اراضي كشاورزي تغيير كاربري داده يا با 
كاربري قبلي اما كوچك و قطعه قطعه و در نهايت  همان

كه قطعات كوچك و طورياست، بهوارد محدوده شهر شده
توان مشاهده كرد  ها را در مناطق جديد شهر مي بزرگ باغ

  ).3(شكل
  

  
  1)هاي سيب هاي انگور، سمت چپ باغ . پيشروي شهر اروميه در اراضي باغي اطراف (جاده بند: سمت راست باغ3شكل

                                                            
١. Holdern 



81)    1392ره چهارم، پاييز اريزي كالبدي ـ فضايي (سال دوم، شمبرنامه  


 

عنوان يكي از قوانين نخستين طرح جامع شهر اروميه به
، تصويب شد كه خود 1349تعيين كاربري اراضي در سال 

به افزايش مساحت و گسترش محدوده شهر انجاميد. توسعه 
ويژه شمال، شهر اروميه در اين دوره همه نقاط شهر به

جنوب و جنوب غربي را در برگرفت. وسعت شهر در اين 
هزار نفر  170حدود هكتار و جمعيت آن به1400 دوره به

). دومين طرح جامع 96: 1390رسيد (زبردست و شاد زاويه،
، به تصويب رسيد كه طبق آن حدود 1369شهري در سال 

هكتار به محدوده قانوني شهر افزوده شد. بدين  1249
هكتار رسيد  4914هكتار به  3665ترتيب، مساحت شهر از 

سوم مساحت شهر در سال پايه، به يك (به عبارتي بيش از
شد). در اين طرح، گسترش شهر به جهات غرب و آن افزوده

شمال و شمال شرقي، و همچنين توسعه منفصل و ناپيوسته 
  شهر،  قسمت شرقي  در  خانه  شهر در اراضي واقع در گلمان

  پيشنهاد شده بود.
هكتار رسيد كه  5212، به 1375مساحت شهر در سال 

سال، وسعتي حدود چهار برابري را نشان 20صله در فا
دهد. تهيه طرح تفصيلي شهر و تصويب آن در سال  مي

هكتار زمين به داخل 1200، موجب افزودن حدود 1373
    دنبال آن بهشد.  1369وده شهري طرح جامع محد
اي از مهاجرين روستايي و  هاي بانفوذ شهر و حتي عدهگروه

ي اين اراضي اقدام به نشينان، در فراسو حاشيه
وسازهاي شهري غيرمجاز كردند، به طوري كه در  ساخت
هكتار رسيد و در حال  8570، مساحت شهر به 1385سال 

، 1373حاضر به علت نبودن طرح تفصيلي بعد از سال 
هكتار در  10548مساحت شهر با روندي رو به گسترش به 

طقه ، رسيده و از نظر مديريت شهري به چهار من93سال 
  ).4است (شكلشهري تقسيم شده

  

  
  1389. محدوده شهر اروميه در سال 4شكل

  منبع: شهرداري اروميه
  

  
  . نقشه توسعه شهر اصفهان در دوره صفويه5شكل

  1387منبع: خدابخشي، 
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  ب) اصفهان
محيطي، شهر  توانمندي وجود و تاريخي اهميت دليلبه

و  حمالت مغول زمان استثناي تاريخ (به طول در اصفهان
    است داده ادامه خود توسعة و رشد روند به ها)افغان
  ). 5(شكل

هاي نقشه و هوايي هاي عكس مبناي بر ، كه6شكل
در  را اصفهان شهر فيزيكي است، توسعةتهيه گرديده شهري
پهلوي (سال  دورة اوايل در دهد.مي نشان گذشته دهة هشت

ه، داشت وسعت هكتار 1515تنها  شهر ش.)، اين1302
به  1375سال  در آن مساحت ساخته شده كهدرحالي
سال،  73هكتار رسيده است؛ يعني در فاصله  17318
  است. برابر گرديده 5/11تقريباً 

، بيانگر اين واقعيت است كه توسعه شهر 6مطالعه شكل
، از رشد شتاباني برخوردار 1375تا  1350هايبين سال
برابر شده  8/2در اين مدت طوري كه وسعت شهر بوده، به

  است.
  

  
  هاي مختلف. توسعه فيزيكي شهر اصفهان طي دوره6شكل
  20: 1388نژاد، برگرفته از قائدرحمتي و حيدري 375: 1381منبع: شفقي، 

  

اولين طرح توسعه شهر اصفهان در دوره جديد در سال 
دفتر و زير نظر توسط مشاور آلماني بنام كوكس  ،1337

نام طرح كوكس معروف هبكه  ت كشور تهيه گرديدفني وزار
 ،1350دومين طرح، طرح جامع شهر بود كه در سال  .است

تهيه شد و به دنبال آن، طرح  توسط مشاور ارگانيك
، به تصويب 1352تفصيلي شهر براساس طرح جامع در سال 

رسيد. سومين طرح جامع و تفصيلي دوم به ترتيب در 
ط شوراي عالي شهرسازي و توس 1371و  1367هاي  سال

طرح توسعه شهري  معماري به تصويب رسيد. چهارمين
اصفهان، طرح بازنگري طرح تفصيلي شهر است كه 

عهده شهرداري اصفهان هبراي اولين بار ب مسئوليت تهيه آن
و توسط  1381تهيه اين طرح در ابتداي سال  1.قرار گرفت

در سال و نهايتاً شد شش مهندس مشاور ذيصالح، آغاز 
 .به تصويب شوراي اسالمي شهر اصفهان رسيد ،1385

                                                            
شهرداري ، وزارت مسكن و شهرسازي) 15/9/1379( توافقنامه براساس. 1

 .اصفهان و شوراي اسالمي شهر اصفهان

طرح بازنگري طرح تفصيلي شهر اصفهان در همچنين، 
به تصويب شوراي عالي شهرسازي و معماري ، 1390سال

  .ابالغ شدرسيد و ايران 
به تصويب  ،1387در سال نيز  اصفهان 2طرح حريم شهر

ضمن  حريم شهر اصفهانطرح، استانداري رسيد. بر اين 
در سمت جنوب افزايش يافت و حريم شهرهاي اصالح، 
مساحت مصوب  بدين ترتيب،. گرديداصالح نيز همجوار 

هكتار شد. پيگيري و  هزار47بيش از اصفهان حريم شهر 
 و 6، 5هاي نظامي در مناطق  هماهنگي براي خروج پادگان

غرب  هاي ، تهيه طرح ساماندهي و حفاظت از باغ13
هاي شهر، تهيه طرح كاربري و  دهي ورودياصفهان، سامان

نحوه استفاده از اراضي كالن واقع در حريم شهر، ايجاد 
، اصفهان با حريم شهرهاي مجاور پيوستگي بين حريم شهر

ايجاد كمربند سبز به منظور جلوگيري از گسترش حريم و 

                                                            
حريم شهر بخشي از اراضي پيرامون محدوده شهر است كه كنترل و نظارت . 2

 .استآن بر عهده مديريت شهري 
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 مرزهاي مشترك حريم اصفهان و شناسايي اراضي واقع در
ه راهكار مناسب براي اجراي ئارا، حريم شهرهاي مجاور

هاي خدماتي و عمراني مشترك و تهيه بانك اطالعاتي  طرح
هايي است كه توسط  امالك و اراضي حريم شهر از برنامه

  شود.  اداره هماهنگي و نظارت بر حريم شهر اجرا مي
هاي جامع و  مساحت محدوده شهر اصفهان در طرح

هاي  د و محدودهتفصيلي قبلي شامل محدوده متصل شهر بو
هاي منفصل شهر  محدوده گرفت. منفصل شهر را دربرنمي

هاي مسكوني موجود طرح مصوب  ها و مجتمع شامل شهرك

در پيرامون شهر از قبيل سپاهان شهر، شهرك شهيد  دارند
كشوري، شهرك بختياردشت، شهرك ولي عصر، شهرك 

روستاي الحاقي شامل 13 واند واقع شدهشهيد منتظري 
شهر در  دشت و روشن اران، زوان، پينارت، روشنكلمخو
، 6 ، روستاهاي دنارت، ردان و فيزدان در منطقه4 منطقه

آباد، حصه و جلوان در مناطق  روستاهاي محمودآباد، امين
هاي شرق بزرگراه شهيد آقابابايي  و سكونتگاه 14 ،12 ،10

 قرار دارند به محدوده شهر اصفهان ، در 10 در منطقه
   .)7(شكل 

  

  
  1387. نقشه طرح تفضيلي شهر اصفهان سال 7شكل

  منبع: شهرداري اصفهان
شهر  فيزيكي گسترش وضعيت از بندي جمع يك در

روستايي  نقاط شهر، فيزيكي توسعة با گفت توانمي اصفهان،
محسوب  اصفهان شهر جزء عمالً پيراموني بسياري و

بافت  ،دوام كم مصالح مساكن، دليل فرسودگيشوند و به مي
اصلي   داليل از يكي نقاط، اين و غيره، ادغام روستايي

است،  اصفهان شهر در نشيني هاي حاشيههسته گيريشكل
شهر و پيرامون آن  پذيري زيادي بر آسيب تأثير قطعاً كه

  داشت. خواهد

شدن اراضي علت واقعگسترش حريم شهر اصفهان، به
ر حاشيه هاي ميوه در حريم شهر و د غكشاورزي و با
ها  رود موجب شده است كه بخشي از اين باغرودخانه زاينده

ربري قبلي و اراضي زراعي تغيير كاربري داده يا با همان كا
كه اراضي باغي را در طوريبهوارد محدوده شهر شوند، 

    توان مشاهده كرد و  هاي مختلفي از شهر مي گوشه
ر حاشيه اين وسازهاي غيرمجاز د هاي زيادي از ساختنمونه

  ).8وفور نمايان است (شكلشهر به
  

  
  وسازها در حاشيه شهر اصفهان (راست) و تغيير كاربري اراضي كشاورزي (چپ) . افزايش ساخت8شكل
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  تغييرات جمعيتي 
  الف) اروميه

بررسي تطبيقي تغييرات جمعيتي و محدوده شهر 
)، حكايت از 1، (جدول1390تا  1335اروميه از سال 

يش شديد ناهمسان جمعيت و مساحت شهر، به ويژه از افزا
تا به امروز دارد. بررسي پيشنهادهاي طرح جامع  1360دهه 

شده در بيني اروميه نشان از تحقق جمعيت پيش 1369
هكتاري 4914كه مساحت محدوده شهر دارد؛ درحالي

 1380هكتار در سال 7800پيشنهادي طرح جامع شهر به 
 ، شهرهاي اخير دهد طي سالشان ميرسيده و همين امر ن

است (مهندسين مشاور اي داشتهبرنامه رويه و بي گسترش بي
  ). 1388طرح و آمايش،

بدين ترتيب، متوسط سرانه فضاي شهري نيز افزايش 
به حدود  1335مترمربع در سال 57يافته و از حدود 

برابر 5/2رسيده است؛ يعني  1390مترمربع در سال 140
  شده است.

  
  1390تا  1335. تغييرات جمعيت و مساحت شهر اروميه از سال 1جدول

مساحت   جمعيت  سال
  (هكتار)

رشد ساالنه 
  جمعيت

رشد ساالنه 
  مساحت

  ناخالصسرانه 
  (مترمربع)

1335  67605  385   -   -  94/56  

1345  110749  747  06/5  5/5  45/67  

1355  164419  1400  03/4  6  15/85  

1365  300746  3665  22/6  10  8/121  

1375  435200  5212  76/3  6/3  76/119  

1385  604000  8570  3/3  1/5  89/141  

1390  667499  9320  01/2  69/1  63/139  

  )1393منبع: محاسبات اين پژوهش (
  

براي يافتن تأثير عامل جمعيتي بر روند گسترش شهر و 
  استفاده شد. شهر از فرمول هلدرن تغييركاربري اراضي حومه

   فرمول هلدرن): 1رابطه

    
	جمعيت	پايان	دوره

	جمعيت	در	شروع	دوره
1دوره سرانه	ناخالص	پايان	

سرانه	ناخالص	در	شروع	دوره
وسعت	شهر	در	پايان	دوره
وسعت	در	شروع	دوره

 

                                                            
.1 A=Pa دشو كل زميني كه توسط يك ناحيه شهري اشغال ميA  ) (مساحت زمين) بستگي بهa) سرانه ناخالص و (p تعداد جمعيت آن ناحيه شهري (

  دارد.
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  شود. شرح زير جايگذاري ميمتغيرهاي مورد نظر به
  

667499	
67605	

139.63
56.94

9320
385	  

Ln (٩٫٨٧) +ln (٢٫٤٥) =ln (٢٤٫٢١) 

2,289 + 0,896 = 3,186 

هاي مربوط به درصد رشد جمعيت و درصد رشد  سهم
سرانه ناخالص زمين شهري با تقسيم هر طرف معادله به 

  آيد: دست ميبه 186/3
  

2.289	
3.186	

0.896
3.186

3.186
3.186	 

١ = ٠٫٢٨ + ٠٫٧٢  

 72ابراين، در شهر اروميه بر اساس فرمول هلدرن بن
مربوط  1335 -1390درصد از توسعه شهر در فاصله زماني 

درصد از رشد شهر، به گسترش افقي 28به رشد جمعيتي و 
و ناموزون (اسپراول) شهر مربوط است كه نتيجه آن كاهش 
تراكم ناخالص جمعيت و افزايش سرانه ناخالص زمين 

پراكنش فضايي شهر بوده است. افزايش  شهري در راستاي
هاي  جمعيت و نياز به فضاي مسكوني، سبب شده زمين

كشاورزي روستايي پيرامون به كاربري مسكوني تغيير 
كاربري داده شوند و بدين ترتيب توسعه نامتوازن شهر اتفاق 

  بيفتد.
  

  ب) اصفهان
بررسي تطبيقي تغييرات جمعيتي و محدوده شهر 

نيز نشان از افزايش شديد 1390تا1335اصفهان از سال
، دارد 1360ويژه بعد از دهه جمعيت و مساحت شهر، به

  ). 2(جدول
متوسط فضاي شهري در اختيار شهروندان از حدود 

مترمربع در 104به حدود  1335سال  مترمربع در93
رسيده است و بدين ترتيب افزايش چشمگيري را 1390سال

شهر اروميه كه افزايشي دهد (بر عكسِ وضعيت  نشان نمي
  است). برابر داشته 5/2

  

. بررسي تغييرات جمعيت و مساحت شهر اصفهان از سال 2جدول
  1390تا  1335

  جمعيت  سال
مساحت 
  (هكتار)

رشد 
ساالنه 
  جمعيت

رشد 
  ساالنه

  ساحت 

سرانه 
  ناخالص

  (مترمربع)

1335  254708  2363  -  -  77/92  

1345  424045  3636  23/5  41/4  74/85  

1355  661510  7428  55/4  65/10  288/112  

1365  986753  10055  08/4  07/3  90/101  

1375  1266072  17318  52/2  64/8  78/136  

1385  1602110  17790  38/2  27/0  041/111  

1390  1756126  18228  85/1  49/0  79/103  

  )1393منبع: محاسبات اين پژوهش (
  

براساس  رمتغيرهاي مورد نظ نيز در مورد شهر اصفهان
  شود: گذاري مي به شرح زير جاي فرمول هلدرن

  
١٧٥٦١٢٦	
٢٥٤٧٠٨	

١٠٣.٧٩
٩٢.٧٧

١٨٢٢٨

٢٣٦٣	
 

  

Ln (٦٫٨٩٤) +ln (١٫١١٨) =ln (٧٫٧١)  

 

٢٫٠٤٣ = (٠٫١١٣) + (١٫٩٣٠(  

  

هاي مربوط به درصد رشد جمعيت و درصد رشد  سهم
ر طرف معادله به سرانه ناخالص زمين شهري با تقسيم ه

  آيد: به دست مي 043/2
  

1.930	
2.043	

0.113
2.043

2.043
2.043	 

  

0,945 + 0,055 =1  
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در محدوده اصفهان، بر اساس فرمول هلدرن بيش از 
، 1335ـ 1390درصد از توسعه شهر در فاصله زماني94

درصد از رشد شهر، به  5/5مربوط به رشد جمعيتي و 
فقي و ناموزون (اسپراول) شهر مربوط است. در گسترش ا

اينجا نيز افزايش جمعيت و نياز به فضاي مسكوني سبب 
هاي كشاورزي روستايي به كاربري   تغيير كاربري زمين

است،  اما  در  مقايسه  با  مورد اروميه، اين مسكوني  شده
  روند بسيار كُند بوده است.

  ج) مقايسه اروميه و اصفهان

مودار رشد جمعيت در اروميه و اصفهان نشان مقايسه ن
ها تقريباً از  دهد كه رشد جمعيت اصفهان در تمام دوره مي

و  1350الگوي ثابتي پيروي كرده ولي اروميه در پايان دهه 
شدن در منطقه  علت واقعبا شروع جنگ ايران و عراق، به

مرزي و داشتن موقعيت مناسب نسبت به ساير شهرهاي 
باره با رشد جمعيت روبرو شده است و اين استان به يك
ها را به علت قيمت پايين  وارد به اروميه، حومه جمعيت تازه

نسبت به داخل شهر براي سكونت انتخاب كردند و مناطق 
اي شهر اروميه در اين دوره گسترش زيادي يافتند  حاشيه
  ).9(شكل

  

  
  1390تا  1335. تغييرات جمعيت اصفهان و اروميه در دوره زماني 9شكل

  هاي آماري مركز آمار ايران دادهمنبع: 
  

  اي  هاي حاصل از تصاوير ماهواره يافته
 روابط و فهم براي تغييرات، موقع به و دقيق آشكارسازي

 ارتقاي و بهبود براي طبيعي هاي پديده و كنش انسان برهم

 آنها كه در مواردي دارد. در بسيار اهميت گيري، تصميم

 قبيل از نتيجه فرايندهايي در زمان طول رد انداز چشم

و غيره تغييرات  شهري مناطق زدايي، رشدفرسايش، جنگل
 مكاني، الگوهاي تنوع همچنين دريافتن و سريعي دارد

 آثار ناشي بيني پيش و ارزيابي تغييرات، علت تحليل و تجزيه

 سنجش از حاصل هاي داده ها آن مدلسازي و تغييرات اين از

تواند مي جغرافيايي اطالعات هاي سيستم از ستفادها و دور از

ابزار مناسبي براي تحليل روندهاي تغيير و تحول فضا باشد  
در اين تحقيق، بررسي و تحليل فضايي  ).1381(نشاط، 

اي  ها از تصاوير ماهواره رشد فيزيكي شهر و تغيير كاربري
استفاده شد.  2013و  2001هاي  لندست مربوط به سال

ده از شده با استفا بندي نظارت منظور، روش طبقهبدين 
  كار گرفته شده است.الگوريتم حداكثر احتمال ب

  الف) اروميه
اي شهر اروميه و پيرامون آن را ، تصاوير ماهواره10شكل

و  2001هزار هكتار در دو سال  27اي بالغ بر  در محدوده
  دهد.نشان مي 2013
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  شهر اروميه و پيرامون آن 2013و  2001ل اي دو سا. تصاوير ماهواره10شكل

  http://earthexplorer.usgs.gov: سايت منبع
  

تصوير اوليه حاصل از تركيب باندها نشان از گسترش 
سمت جنوب غرب و شمال دارد. بعد شهر اروميه خصوصاً به

ها (كوه،  در قالب كاربرينمونه آموزشي  5از تركيب باندها 

پوشش، محدوده شهر، آب و اراضي باير) انتخاب شد. براي 
هاي مورد نظر  ها در سال محاسبه دقيق مساحت كاربري

  ).11تصاوير اوليه را تبديل به رستر كرديم (شكل
  

  
  2013و  2001. نقشه پوشش اراضي منطقه اروميه در سال 11شكل

  هاي پژوهش  منبع: يافته
           

دهد كه شهر اروميه گسترش  مقايسه تصاوير نشان مي
زيادي داشته و اين گسترش با تبديل اراضي زراعي و باغي و 

است. ادغام روستاهاي حريم در محدوده شهر همراه بوده
اولين روستايي كه در محدوده شهر قرار گرفت روستاي 

ري تدريج روستاهاي ديگبه)، بعد از آن 12طرزلو بود (شكل
در محدوده شهري ادغام شدند از جمله روستاهاي ديگاله 

لو)، سپس  لو (خيابان عرش (خيابان گلستان)، روستاي عرش
آّباد به شهر  ّباد و حسينآآباد، علياي اسالم مناطق حاشيه

هاي اخير روستاهايي چون الواج،  الحاق شدند. در سال
ه هنوز در آباد (محله رافا)، حاجي پيرلو و بزوه اگرچ ريحان

آيند ولي در حال  حساب ميتقسيمات كشوري روستا به
  الحاق در محدوده شهري اروميه هستند.
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  1375(راست) و جذب آن در گستره شهري اروميه در تصوير هوايي سال  1335لو در سال  . روستاي طرز12شكل

  1392منبع: نظريان و همپانژاد: 
  

و محاسبه  پس از تهيه نقشه كاربري و پوشش اراضي
مساحت آنها، نقشه نوع تغييرات تهيه شد. بدين منظور 

 2013با نقشه رستري  2001نقشه رستري مربوط به سال 
اي به دست آمد كه ميزان  با هم تلفيق شد و نقشه تازه

  ).12دهد (شكل تغيير هر كالس يا كاربري را نشان مي

هاي بدون  دادن تغييرات، قسمت در ادامه، براي نشان
ير و با همان كالس يا كاربري قبلي بدون رنگ نمايش تغي

دهنده تغييرات ايجادشده  داده شده است و نقاط رنگي نشان
آمده بعد از اين دستسال است. تصوير نهايي به 12در طي 

  است.شدهآورده 13مراحل در شكل
  

  
  2013تا  2001. نقشه نوع تغييرات كاربري اراضي منطقه اروميه از سال 13شكل

  هاي پژوهش منبع: يافته
  

دهنده اين است كه در طي  نشان 33، عدد 13در شكل 
(شهر) تغييري صورت نگرفته،  3سال در كاربري شماره12

دهنده اين است كه كاربري  نشان 32كه عدد  درحالي
(شهري) تغيير  3(پوشش سبز) به كاربري شماره 2شماره

ق عدد اول است، به همين صورت در جدول فوكاربري يافته

دهنده كاربري  دهنده كاربري جديد و عدد دوم نشان نشان
هايي  دادن تغييرات، قسمت قبلي است. در ادامه براي نشان

سال تغيير كاربري نداده بدون رنگ نمايش 12را كه در طي 
دهنده تغييرات ايجاد شده در  داده شده و نقاط رنگي نشان

  ). 14سال است (شكل  12طي 
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  2013تا  2001از سال  اراضي پيرامون شهر اروميه پوشش و كاربري تغييرات نهايي شهنق. 14شكل

  هاي پژوهش منبع: يافته
  

).3مساحت تغييرات صورت گرفته محاسبه شد (جدول  در نهايت، براي مقايسه ميزان تغييرات كاربري اراضي، 
  

  در شهر اروميه  2013و  2001هاي آنها در سال تغييرات و هاكاربري . مساحت3جدول

نوع كاربري و 
  پوشش

  ميزان تغييرات  2013مساحت در سال   2001مساحت در سال 

  درصد  هكتار  درصد  هكتار  درصد  هكتار

  - 4/4 -7/25 32/1210  1/30 7007/4  72/8217  كوه

  - 4/5 - 6/36 2/1447  0/42 82/9998  84/11445  پوشش سبز

  +1/19 +9/34 91/5192  8/15 15/9507  24/4314  شهر

  - 8/6 -4/0 54/1854  2/7 29/97  83/1951  آب

  - 5/2  9/4 82/647 4/2 03/681  85/1328  آيش

  2/38  10386  0/100  49/27258  0/100  49/27258  جمع

  )1393منبع: محاسبات اين پژوهش (
  

دهنده كاهش كاربري و  ، جهت منفي نشان4در جدول
ه طوركهماندهنده افزايش كاربري است.  جهت مثبت نشان

  ها  دهد جهت تغييرات كليه كاربري اين جدول نشان مي
دهد در  جز شهر، منفي است. مقايسه اين آمار نشان ميبه

كاربري مسكوني شامل  2013تا  2001فاصله زماني 
گسترش شهر بيشترين تغييرات را آن هم در جهت مثبت 

را تغيير ها  است. شهر با گسترش خود، ساير كاربريداشته
  است.كاستهز مساحت آنها داده و ا

 ب) اصفهان

اي محدوده مورد بررسي شهر ، تصاوير ماهواره15 شكل
هزار  105اي بالغ بر  اصفهان و پيرامون آن را در محدوده

  دهد.مينشان  2013و  2001كتار در دو سال ه
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  شهر اصفهان و پيرامون آن 2013و  2001اي دو سال . تصاوير ماهواره15شكل 

  http://earthexplorer.usgs.gov: سايت مĤخذ
  

شده از طريق  بندي و مقايسه، تصاوير طبقه16شكل
دهد. در اين تصاوير، كوه به حداكثر شباهت را نشان مي

گياهي به رنگ سبز، شهر به رنگ قرمز، رنگ بنفش، پوشش
به رنگ زرد و اراضي باير به آب به رنگ آبي، اراضي آيش 

  اند. رنگ صورتي مشخص شده

ها و پوشش اراضي و ، مساحت كاربري5همچنين جدول
، نشان 2013و 2001هاي زمانيتغييرات آنها را در دوره

  دهد. مي
دهنده كاهش و مقادير مثبت بيانگر مقادير منفي نشان

  افزايش سطح پوشش است.
  

  
  2013و   2001شهر اصفهان و پيرامون آن در سال  ن. نقشه پوشش اراضي كال16شكل

  هاي پژوهش منبع: يافته
  

 به توجه با كه دهدمي نشان سادگيبه آمار اين مقايسه
  2013 تا 2001 هايسال زماني فاصله در درصد سطح

ميالدي، كاربري (كالس) شهر شامل مناطق مسكوني و 
بت را و آن هم در جهت مث تغييرات بيشترين صنعتي،

 رفتن دست از قيمت به مناطق اين شدناضافه اند.داشته

فاصله از مساحت  اين در كهطوريبه است،بوده ساير اراضي
درصد و روند 17است. شكل ساير اراضي كاسته شده 

  دهد.هاي منطقه را نشان ميتغييرات سطح كالس

٢٠٠١٢٠١٣ 
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  در ناحيه اصفهان 2013و  2001هاي آنها در سال تغييرات و هاكاربري . مساحت4جدول

نوع كاربري و 
  پوشش

  ميزان تغييرات  2013مساحت در سال   2001مساحت در سال 

  درصد  هكتار  درصد  هكتار  درصد  هكتار

  - 6/1 -5185/1919  0/9  02/9457  5/10  5385/11376  كوه

  - 6/3 -35/3392  3/22  27/23337  9/25  620361/26729  پوشش سبز

  +3/23 +188/24551  8/48  77/50980  5/25  528392/26429  شهر

  - 0/6 - 6242/6780  3/0  37/404  3/6  994183/7184  آب

  - 5/6 - 009/6659  0/6  82/6335  5/12  891617/12994  آيش

  - 6/5 - 609/5864  7/13  65/14389  3/19  259242/20254  باير

  6/46  2987/49167  0/100  84/104969  0/100  84/104969  جمع

  )1393منبع: محاسبات اين پژوهش (
  

دهـد مـساحت نشان مـي 4جدول يهاكه دادهچنان
هكتـار  18228برابـر بـا   1390شـهر اصـفهان در سـال 

است.  شدهبرابر  7 تقريباً ،1335كه در مقايسه با سال  است
جز كاربري مسكوني جهت منفي دارند و ها به تغيير كاربري

تغيير ها را به سود خود  شهر با گسترش خود ساير كاربري
  است. داده

مقايسه  از حاصل نتايج دهندهن، نشا18و  17هاي  شكل
 تصاوير، نوع تغييرات اين در است. بنديطبقه از پس

تغيير  تصاوير اين در بارز تغييرات جمله از اند. مشخص شده
است.  به شهر پوشش سبز، اراضي آيش و اراضي باير كاربري

تغيير  جهت ان واصفه شهر منطقه وسعت افزايش همچنين،
هاي رنگ به ترتيبگياهي، آيش و باير به منطقه تغيير و آن

مشاهده  قابل خوبيبه شهر در حاشيه ايآبي، بنفش و قهوه
غيير اراضي آيش به اراضي زير كشت است. همچنين، ت
صورتي در حاشيه شمال شرقي شهر  كشاورزي به رنگ
  كامالً مشهود است.

  

  
  2013تا  2001از سال  منطقه اصفهان پوشش و كاربري اتتغيير نوع . نقشه17شكل

  هاي پژوهش منبع: يافته
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  2013تا  2001از سال  منطقه اصفهان پوشش و كاربري تغييرات نهايي . نقشه18شكل

  هاي پژوهش منبع: يافته
  

  ج) مقايسه تطبيقي اروميه و اصفهان
دهد  مقايسه نمودار تغييرات كاربري دو شهر نشان مي

ها را  ساله ساير كاربري12كاربري مسكوني در يك دوره كه 
به سود خود تغيير داده و با افزايش خود به كاهش ساير 

است. در اصفهان اين تغيير حدود ها منجر شده كاربري
است. ولي ميزان درصد بوده +5/19+درصد و در اروميه 5/25

و در -4/5تغيير اراضي كشاورزي در اروميه به ميزان 

هاي  است و بيانگر اين است كه كاهش زمين  -6/3هان اصف 
) 19است (شكل كشاورزي در اروميه بيشتر از اصفهان بوده

له مالكيت زمين باشد كه مالكان ئدليل مستواند به و اين مي
بزرگ در اطراف محدوده شهر خصوصاً در قسمت شمال 
غرب و جنوب با توجه به افزايش قيمت زمين مسكوني 

هاي خود را تفكيك كرده  وليدات كشاورزي، زميننسبت به ت
  اند. و به متقاضيان فروخته

  

  
  ساله 12. مقايسه تغييرات كاربري (%) در اروميه و اصفهان در دوره 19شكل

  منبع: محاسبات اين پژوهش
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،      4غييرات شهر اروميه و جدول بررسي نقشه ت
دود سال از كل مساحت ح 12دهنده آن است كه طي نشان

هزار هكتاري شهر اروميه و اراضي حاشيه آن، حدود 27
درصد كل اراضي محدوده شهر 2/38با هكتار برابر 10386

اند. بيشترين مقدار تغيير پوشش اروميه تغيير پوشش داشته
اراضي مربوط به اراضي پوشش سبز است كه در طي اين 

درصد كل 2/7هكتار از اين اراضي (66/1950سال،  12
تخريب  اند.ه اراضي شهري تغيير كاربري يافتهاراضي) ب

اراضي پوشش سبز و تبديل آن به شهر در حاشيه شهر 
) 32اروميه به خصوص قسمت غربي تصوير بارنگ آبي (كد

  شود.به وفور ديده مي
گسترش فيزيكي شهر بر روي اراضي حاشيه كوه از 
ديگر تغييرات بارز اين دوره است كه با رنگ آبي تيره در 

شود. بدين ترتيب  مت غربي و جنوب غربي ديده ميقس
درصد كل 6درصد از اراضي حاشيه كوه (برابر با 20حدود 

). كم 31اند (كد اراضي) به كاربري شهري اختصاص يافته
ساله 12شدن مقدار آب اين منطقه در اين دوره 

درصد كاهش مساحت در سال 95چشمگيراست و بيش از 
هكتار سطح آب در سال 83/1951داشته است و از  2013
رسيده است و  2013هكتار در سال 29/97، به 2001

درصد) به شهر تبديل شده است (كد  5,2درصد (برابر با 73
). طي اين بازه زماني سرعت رشد شهر اروميه بيشتر از 34

برابر 2/2شهر اصفهان بوده و مساحت اراضي شهري تقريبا 
به  2001سال هكتار در 24/4314شده و از مساحت حدود 

رسيده است  2013هكتار در سال 15/9507مساحتي حدود 
درصد از اين افزايش مساحت مربوط به تغيير 20كه بيش از 

كاربري اراضي پوشش سبز حاشيه شهر اروميه به كاربري 
  شهري است. 

در افزايش مساحت مناطق شهري، عالوه بر تغيير 
راضي درصد از تبديل ا2/17كاربري اراضي پوشش سبز، 

درصد از تبديل پوشش آب به اراضي 9/14حاشيه كوه و 
سال، كاهش 12شهري حاصل شده است. در طي اين 

مساحت پوشش سبز شهر اروميه بيش از اصفهان بوه است و 
  ).20در شكل 23درصد بوده است (كد4/5برابر با 

 
  

  
  دحسب هكتار و درصه بر . مساحت تغيير كاربري و پوشش اراضي ارومي20شكل

  )1393هاي پژوهش (منبع: يافته
  

همچنين، بررسي نقشه تغييرات شهر اصفهان و جدول 
، از كل 2013تا سال  2001دهد كه از سال ، نشان مي5

هزار هكتاري شهر اصفهان و اراضي  105مساحت حدود 
اند هكتار تغيير پوشش داشته29/49167پيرامون آن، حدود 

اصفهان را شامل  درصد كل اراضي محدوده شهر6/46كه 
شود. همانند مورد اروميه، بيشترين مقدار تغيير پوشش مي

اراضي مربوط به اراضي پوشش سبز بوده است كه در طي 
درصد) به 02/8هكتار از اين اراضي (23/8428سال، 12اين 

تخريب اراضي پوشش سبز كاربري شهري تغيير يافته است. 
به خصوص  و تبديل آن به شهر در همه قسمتهاي تصوير

   ) ديده 32قسمت جنوب غربي تصوير با رنگ آبي (كد
   ).18شود (شكلمي
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توان به تبديل از ديگر تغييرات مهم در اين دوره مي
    اراضي آيش و اراضي باير به كاربري شهري اشاره كرد 

درصد از اراضي آيش (برابر با 46، بيش از كه طوريبه
اند كه تغيير يافتهدرصد كل اراضي) به كاربري شهر 76/5

اين تغيير كاربري در اراضي شمالي و شمال شرق منطقه 
مورد مطالعه چشمگير است و به رنگ بنفش نمايش داده 

درصد از اراضي 6/29). همچنين ميزان 35شده است (كد
درصد كل اراضي) به شهر تبديل شده 71/5باير (برابر با 

 رنگ  است كه اين تغييرات بيشتر در حاشيه شهر و به
دهنده ) كه نشان36شود (كدديده مي 18اي در تصوير قهوه

ويژه در قسمتهاي شمال، شمال غربي توسعه فيزيكي شهر به
و جنوب شرقي اين شهر است. خشك شدن رودخانه 

 12رود و كم شدن مقدار آب اين منطقه در اين دوره  زاينده
 94همانند مورد اروميه ـ چشمگيراست و بيش از  ـساله 

داشته است. به بيان  2013درصد كاهش مساحت در سال 
، به 2001هكتار سطح آب در سال 99/7184ديگر از 

درصد آن  19رسيده است و  2013هكتار در سال 37/404
درصد (برابر 7/71درصدكل) به پوشش سبز و 3/1(برابر با 

درصد) به شهر تبديل شده است. طي اين بازه زماني 9/4با 
هكتار در سال 52/26429ساحتي حدود مناطق شهري با م

به مساحتي  2013برابر شده و در سال  9/1، تقريبا 2001
هكتار رسيده است. از كل افزايش در 77/50980حدود 

درصد آن از تبديل پوشش سبز، 5/16مناطق شهري، 
درصد از تبديل 8/11درصد از تبديل اراضي آيش و 9/11

 12ر طي اين اراضي باير به اين طبقه است. همچنين د
درصد كل اراضي 6/3سال، مساحت پوشش سبز به اندازه 

كاهش يافته است. گسترش فضاي سبز درون شهري 
 سال و ايجاد فضاي سبز در كنار 12اصفهان در طي 

ها از داليل كاهش كمتر تغيير كاربري ها و بزرگراهخيابان
  اراضي پوشش سبز اصفهان در مقايسه با اروميه است 

اينكه بسياري از باغات و اراضي كشاورزي حاشيه رغم علي
  شهر به كاربري شهري تبديل شده است.

  

  
  . مساحت تغيير كاربري و پوشش اراضي اصفهان بر حسب هكتار و درصد21شكل

  )1393هاي پژوهش (منبع: يافته
  

  گيري نتيجه
رويه اراضي  تخريب بي و شهرفيزيكي  امروزه گسترش

ويژه در بهي بشر تمدن مشكالت و لمسائ از يكي كشاورزي
اگرچه توسعه  .رودمي شماربهكشورهاي در حال توسعه 

فيزيكي شهرها به جهت ماهيت، فرايندي پويا و گريزناپذير 
هاي فيزيكي شهر در جهات  است كه طي آن محدوده

مختلف گسترش يافته و اثرات مثبت و منفي را در پي دارد. 
ناهمگون فيزيك شهر كه  ضابطه و شتابان، بي اما رشد

شود،  رويي (اسپراول) ناميده مي اصطالحاً خزش يا پراكنده
با ارزش زمين  منابع حفظ براي صحيح ريزيبرنامه ضرورت

 رشد و گسترش. سازد مي آشكار را و اقتصاد مولد جامعه
ان ـ به ويژه اروميه ـ نمونه اصفه هاي اروميه وشهر كالن
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و تخريب منابع پايدار زي اراضي كشاور كاملي از تبديل
  دهد. محيط زيست را ارائه مي

شهرهاي مهم ايران هستند كه   اروميه و اصفهان از كالن
هاي  با كاركردهاي متفاوت كشاورزي و صنعتي در سال

اخير با گسترش بيش از اندازه شهري و تبديل اراضي 
اند. مقايسه تصاوير  رو بودهكشاورزي به شهري روبه

همچنين اطالعات برگرفته از شهرداري اروميه  اي و ماهواره
دهد كه شهر اروميه به صورت و مركز آمار ايران نشان مي

اي با تغيير كاربري اراضيِ واقع در حريم خود به  گسترده
دهد و اين تغيير  كاربري مسكوني به خزش خود ادامه مي

كاربري، در اغلب موارد، نه تنها غيرقانوني نبوده بلكه به 
هاي  هاي مختلف از جمله مالكان خصوصي و تعاوني صورت

هاي مخابرات،  هاي جهاد، زمين مسكن ادارات (زمين
فرهنگيان، مسكن مهر و غيره) با اهداف تامين مسكن 
محرومان شكل قانوني به خود گرفته است. براي تغيير 

هاي نقديِ تعيين شده   كاربري خارج از محدوده شهر جريمه
هايي كه دارد عمالً كارايي قانون  تبصرههم كارساز نيست و 

منع تغيير كاربري اراضي كشاورزي را محدود كرده است. 
هاي تفصيلي نيز به جاي گسترش عمودي شهر به  طرح

گسترش افقي شهر كمك كرده و هر سال شاهد گسترش 
شهر و كاهش اراضي كشاورزي هستيم. البته در اين ميان 

راضي كشاورزي با تغيير بايد به عامل باال رفتن ارزش ا
كاربري به صورت مسكوني و همچنين سود پايين كشاورزي 

هاي اروميه (زردآلو، گردو و آلبالو)  پذيري باالي باغ و آسيب
وهوايي اشاره كرد كه تمايل و ترغيب  در برابر تغييرات آب

  زند.  كشاورزان را براي فروش اراضي و تغيير شغل دامن مي
طي سه  شهر مسكوني محدوده شهر اصفهان، در كالن

اين رشد  نتايج از .است داشته چشمگيري دهه اخير رشد
 بافت دروني اندازچشم در بارز توان به تغييرات مي سريع،
به شكل افزايش تراكم ساختماني و كاهش فضاهاي  شهر

 تبديل و پيرامون باير اراضي رويهبي سبز طبيعي، تخريب
 و مسكوني منطقه به رشه اطراف زراعي اراضي و هاباغ

توسعه  اصلي يكي از عوامل كرد. اشاره صنعتي نواحي
 كه دراست  آن جمعيت افزايش سريع اصفهان شهر فيزيكي

در ده است. شبرابر  9/6 دهه گذشته جمعيت اين شهر 5
اين موارد  به توان مي آن سريع جمعيت افزايش داليل بيان
 - جمعيت شهر؛ ب طبيعي رشد -نمود: الف اشاره

از روستاها و  جمعيت مهاجرت -؛ جشدن منطقه صنعتي
هاي همجوار به شهر استان اصفهان و استان شهرهاي

روستايي و  سكونتگاههاي از زيادي تعداد ادغام -اصفهان؛ د
  اصفهان. هاي پيرامون در شهر شهرك

هاي هوايي و  هاي حاصل از عكس با مقايسه نقشه
دريافت از بين اراضي توان  اي موجود، مي تصاوير ماهواره

اصفهان، اراضي واقع در حاشيه جنوبي پيرامون زراعي 
بيشترين تغييرات  يرود و شـمال بافـت شـهر زاينده

 ، همه2001كه در سال  طوري هب .كاربري را داشته اسـت
ها زير كشت محصول بوده و كاربري باغ و يا  اين زمين

شهري را اصلي بافت  ءو امروزه جـز است كشاورزي داشته
ي دستاوردها به توجه با و ارتباط در اين. دهد مي تشكيل

ي از اراض هكتار 3392حدود  سال 12 مدت درق تحقي اين
 رطو به است. تخريب شده اصفهان شهر اطرافي كشاورز

ت اس شده تخريب اراضي اين از هكتار 283سال متوسط هر 
 رشز داليل گستا توجه است. قابل پايدار توسعهر نظ از كه

 ها، تاسـيستوان به توسعه شبكه راهمناطق مي شهر در اين
 د صنعتي، ايجاد مراكز علمي مانندمتعد هاي هكارخان

 مختلف، ادارات متعدد، احداث ها و مدارس دانشگاه
  اشاره نمود.  مواردي از اين قبيل هـاي مسكوني و شهرك

 عنوانامروزه بهشهر اصفهان  رشد شتابان كالن وضعيت
 اجتماعي بهـ  محيطي و اقتصادي ضل بزرگ زيستيك مع

 اي توانـد منجـر بـه مشكالت عديده كه مـي آيد حساب مي
 خ بيكاري و جـرائم، تخريـب محـيطاز جمله افزايش نر

 خدماتي وزيـست، مـشكالت بهداشـتي و كمبـود امكانات 
 زيكي انجـام شـده در ايـن شهر باتوسعه في. رفاهي گردد

 ريزي شهري و توسعه پايدار سرزمين، برنامهاصول آمايش 
 رسد اين روند در آينـده در تضاد است و به نظر مي

 كه بر اساس اصولدرحالي. همچنان ادامه داشته باشد
يند اكشاورزي در فر 2و  1آمايش سرزمين، اراضـي درجـه 

س اسا بر. توسعه نبايد به كاربري ديگري اختصاص يابند
ي چارچوب در بايد شهري زمين كاربري ريزي،برنامهد فراين
ن نامناسب زمي استفاده از آن پايه بر كه گرددم فراه

، اقتصادي اهداف حال عين در و آيد عمله ب جلوگيري
 زيستي هاسياست و فيزيكي هايمحدوديت ،اجتماعي

 گردد.ت رعاي اراضي از حفاظت اصل همچنينو  محيطي 

 و ارتباطي رقرارزمين، ب تخريب از جلوگيرير ب اصل اين
و  پايدار منابع حفظ طبيعت، و شهرن ميا پيوند

ظ فرهنگي، حف و تاريخي ميراثظ حف ناپذير، تجديد
دارد  تاكيد هاكاربري بهينهي ياب مكان و سبز فضاهاي
  . )1381(زياري،
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هاي خارج از  باغ و زارعي اراضي براي حفظ ،در كشور ما
ني تصوب شده و محدوده شهرها، تاكنون سه مجموعه قانو

 : قانون حفظ، اين قوانين عبارتند ازگيرد مورد عمل قرار مي
 اصالحيه آن در و 31/3/1374 ها (مصوب باغ و زارعي اراضي

)، قانون تعيين و حفاظت از حريم شهرها 1/8/1385
) و قانون جلوگيري از خردشدن اراضي 1386(مصوب 

 اگرچه ماده يك قانون حفظ ).1385كشاورزي (مصوب 
ها، هرگونه تبديل و تغيير كاربري اراضي  اراضي زراعي و باغ

كشاورزي (اعم از باغ يا زراعت) را بسيار محدود و مشروط 
اين قانون نيز عوارض قابل توجهي  بيستنموده است و ماده 

عنوان بهاي خدمات تبديل يا (تغيير) كاربري اراضي واقع به
ال، اين قانون نيز حدر حريم شهر در نظر گرفته است، بااين

در كنار ساير قوانين تاكنون نتوانسته براي حفاظت از منابع 
رويه  توليد كشاورزي پيرامون شهرها و كنترل رشد بي

رسد كوشش در جهت حفظ  نظر ميشهرها اثربخش باشد. به
هاي روستايي در برابر تهاجم  خصوصاً زمينمكاربري اراضي 

ه كوشش در و گسترش مرزهاي شهري تا حدودي شبي
جهت حفظ ساحل شني در مقابل امواج سرسخت اقيانوس 

  است. 
تدوين قوانين حفظ كاربري محيط طبيعي با تمام بندها 

هايش گاه در برابر فساد حاكم بر روابط اداري و  و تبصره

دهد و با توسل  قدرت سودجويان نقش خود را از دست مي
  .شود يبه شگردها و ترفندهاي مختلف ناديده انگاشته م

اصفهان و  هايگسترش شهربا توجه به اين كه  بنابراين،
بيشتر بـر همين ترتيب، اغلب شهرهاي كشور ما اروميه و به
گيرد  هاي پيرامون صورت مي هاي كشاورزي و باغ روي زمين

 ءجز ها با توجه به اينكه اراضي كشاورزي و باغو همچنين، 
بايد در ، ندرو كشور بـه شمار ميو توليدي سرمايه ملي 

هـاي  آنها به زمينغيرضروري حفظ آنها كوشيد و از تبديل 
جلوگيري كرد و ممكن تا حدمسكوني و صنعتي 

وسازها و تمركز جمعيت را حتي االمكان در  ساخت
و رشد و توسعه عمودي  دادسوق هاي غير كـشاورزي  زمين

  . را نيز در پيش گرفت
ـزرگ، ايجاد مديريت واحد شـهري در شـهرهاي ب

سـازي محـيط زيـست، دستيابي به تعادل فضايي و  سـالم
مهار و كنترل رشد جمعيتي و كالبدي شهر، حفظ، احيا و 

آوري به  رويبرداري مناسـب از منابع پايه و طبيعي،  بهره
از جمله اهداف بلندمدت تلقي  گسترش عمودي شهر،

 گردد كه دستيابي به اين اهداف فقط با داشتن ديدي از مي
بيني روند رشد آينده شهر  گذشته تا بـه حال و پيش

  .شود پذير مي امكان
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