
  
  
  
  
   
 

  
  
  
  

 سبز فضاهاي و باغات از آمایشی حفاظت نقش راهبردهاي
   جهت رسیدن به الگوي توسعه پایدار شهري

  دره اسکو: مطالعه موردي
  

 *محمودزادهحسن 
  6/11/1394: تاریخ پذیرش    18/3/1394: تاریخ دریافت

  
  چکیده

 همچون مسائلی موجب اخیر دهه چند در منطقه اسکو فضایی کالبدي رشد
محیطی شده   زیستمخاطرات و شهر نامتناسب زمین، گسترش کاربري تغییر
فشارهاي سنگین سریع شهرنشینی بر سرزمین و منابع اطراف موجب  .است

ش پوشش گیاهی، کاهش فضاهاي باز و مشکالت جدي اجتماعی و کاه
هدف از این مطالعه، درك عوامل مؤثر در روند . محیطی شده است زیست

توسعه فیزیکی منطقه دره اسکو با عنایت به مقوله توسعه فضایی پایدار 
آتی ي ها محیطی آن در دهه عد اکولوژیکی و حفظ شرایط زیستشهري از ب

 و 5اي چند زمانه لندست  ن منظور با استفاده از تصاویر ماهوارهبدی. باشد یم
 تغییرات کاربري اراضی ،ءگرا یش اي   پردازش تصاویر ماهوارههاي یکتکن 8

                                                
  hassan.mahmoudzadeh@gmail.com   .تبریز دانشگاه ریزي برنامه و جغرافیا گروه استادیار *
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 با تأکید بر گسترش پراکنده منطقه شهري اسکو 1363-1395در مقطع زمانی 
شده،   محیطی اسکو واقع و خسروشهر و روستاهاي پیرامونی که در دره زیست

بر اساس نتایج حاصله مقدار مساحت منطقه  .مورد ارزیابی قرار گرفته است
 هکتار در سال 88/290شهري اسکو، خسروشهر و شش روستاي پیرامونی از 

 هکتار از 62/514.  رسیده است1395 هکتار در سال 55/1088 به 1363
توسعه ذکر شده بر روي اراضی باغی و زراعی صورت گرفته که لزوم 

بدین منظور . طلبد یدیریت توسعه آتی مبتنی بر اصول توسعه پایدار را مم
عوامل مؤثر بر توسعه فیزیکی منطقه شهري دره اسکو بر اساس پیشینه تحقیق 

به  -  شاخص شناسایی و با استفاده از روش رگرسیون لجستیک15در قالب 
 شهري تهیه نقشه احتمال توسعه - دلیل توانایی آن در تعیین اهمیت متغیرها

 که استفاده همزمان از متغیرهایی انسانی و طبیعی به همراه اعمال گردید
 از ،تعیین جهت توسعه به منظورمتغیرهاي مثل نقشه بافت توسعه شهري 

بینی الگوي آتی توسعه  پس از پیش. رود یم این تحقیق به شمار هاي مزیت
غات و فضاهاي سبز در شهري در دره اسکو با استفاده از راهبرد حفاظت از با

بندي نقشه احتمال توسعه شهري، دادن فضاي   با بلوك،فرایند توسعه شهري
 سبز يها کمانالزم براي توسعه، استخراج کمربند سبز طبیعی شرقی غربی و 

اعمال ممنوعیت توسعه در اطراف کمربند سبز پیشنهادي، حفظ ذخایر و 
ی و کنترل رشد پراکنده و اکولوژیک دره اسکو با کاهش تخریب اراضی باغ

 .انفصال شهرها و روستاها عملیاتی شده است

، تغییرات آمایش سرزمین، رشد پراکنده، دره اسکو : کلیديهاي واژه
 شهري پایدار توسعهکاربري اراضی، 

  مقدمه
 تغییرات به منجر، دیگر سوي از منابع محدودیت و سو یک از جمعیت رشد امروزه

 مانند مقیاسی بزرگ عوامل از عمده طور به اراضی کاربري تتغییرا. است  شدهکاربري
 و جمعیتی تغییرات مانند مسائلی. پذیرد ی تأثیر ماقلیم و جهانی اقتصاد مباحث
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 Geist and (دندار کننده تعیین نقش  شدهیاد عوامل کنار در محلی هاي یاستس

Lambin,2002:144.(  
هاي غیر کشاورزي یا  تفاده از زمین که نرخ اسافتد ی زمانی اتفاق مرشد پراکنده

گرایش به کاهش ). Bhatta, 2010: 30(غیرطبیعی از نرخ رشد جمعیت تجاوز کند 
از آثار ). Bogart, 2009: 42(اي از گسترده شدن شهري است  تراکم شهري نشانه

سوي مرزهاي اداري  گسترش در حاشیه شهر یا منطقه دهشهرها و آن، کالبديه توسع
سوي مناطق بیرونی پیش رفته و موجب تغییراتی در  شهري بهه  این توسع.شهرها است

تر باشد از  هرچه شهر بزرگ). 65:1377، شیعه(شود  یکاربري اراضی پیرامونی آن م
زیست   و بدین ترتیب خطر تخریب محیطکند یاطراف خود اراضی بیشتري طلب م

 پایداري ه  دربار21اتی قرن یکی از موضوعات حی). 76:1368، بحرینی (یابد یافزایش م
ه عنوان الگوي توسع شکل شهر به. شهر در فضا استه چگونگی رشد و توسع، شهر

 و )Anderson, 1996: 8 (شود یخاصی از زمان تعریف مه  انسان در برههاي یتفضایی فعال
کاتی ویلیامز و (شود  یبه دو الگوي اصلی پراکندگی شهري و تراکم شهري تقسیم م

 و  که شکل پراکندگی شهر یا گسترش افقی و ساخت آنجا از ).1: 1383 ،همکاران
اقتصادي و تخریب منابع  - اجتماعی هاي یبباعث آس، سازهاي جدید در اطراف شهر

شهر ممکن است ه با توسع، ها گردیده است محیطی در شهرها و اطراف آن زیست
در . سازي استفاده شود کشت مجاور شهرها براي ساختمان هاي قابل بسیاري از زمین

به ، ها کشاورزان اطراف شهر بر اثر چند برابر شدن قیمت زمین، هایی یتچنین موقع
  .)303-304: 1373، شکوئی(دهند  یتولید محصول عالقه نشان نم

 شهري شناسایی هاي یطپنج نوع از مطالعات اکولوژیکی را در مح) 2008(نانسی 
واع مختلف کاربري اراضی در داخل تنظیمات  مقایسه ان-1: اند از نمود که عبارت

به این ،  شهر محیطی است ناهمگن در فضا کهدنکن ی میید این مطالعات تأ- شهري
   - باشد یاي از مناطق داراي خواص مختلف فیزیکی م معنی که یک محیط شهري آمیزه

  مقایسه، این مطالعات-  مقایسه یک محدوده شهري با یک محدوده مجاور طبیعی-2
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وتحلیل   تجزیه-3 -باشد ینیافته خارج از شهر م بین مناطق شهري با مناطق توسعه
اثرات اکولوژیکی شهرنشینی در طول یک شیب  که در این تجزیه و تحلیل، گرایان

 مطالعات دینامیک توسعه شهري با مانیتورینگ یک -4. گیرد یمورد بررسی قرار م
لعات به بررسی تغییر الگوها و فرایندهاي تعدادي از مطا -منطقه مجزا در طول زمان 

 طبیعی و هاي یستماکولوژیکی در طول زمان و سنجش میزان تغییرات آن در اکوس
 تحلیل اقتصادي اکولوژیکی براي -  مطالعه ردپاي اکولوژیکی-5. پردازند یطبیعی م نیمه

با ، زیست محیطعنوان بخشی از  دیدن اثرات سیستم اجتماعی و اقتصادي شهرها به
 آن هاي یتتأکید بر ظرفیت حمل و مقیاس در ارتباط با رشد جمعیت بشر و فعال

 که این شود یبندي مشخص م با نگاهی به این طبقه). Nancy etal, 2008: 5(باشد  یم
  .گیرد ی در دسته چهارم جاي م،بندي مطالعات اکولوژیکی مقاله در طبقه

  
  پیشینه تحقیق

اي در بررسی گسترش شهرها بسیار مورد   تصاویر ماهوارههاي اخیر استفاده از در سال
  :شود یها اشاره م که به تعدادي از آن، توجه بوده است

محیطی   عنوان پیامدهاي زیستبااي  در مقاله) 1385( قربانی و صدر موسوي -
سی و تحلیل اثر رشد ربه بر، دره اسکو چاي: مطالعه موردي، ها گسترش سکونتگاه

بر تخریب اراضی کشاورزي و ،  دره اسکويها  سکونتگاهجمعیت و گسترش
در این پژوهش ابتدا راهبردهاي حفاظت از باغات و . ندا زیست آن پرداخته محیط

شهري مورد  صورت فراشهري و درون به، فضاهاي سبز در فرایند گسترش شهري
، در مرحله بعد.  مختلف حفاظت تشریح گردیده استيها بررسی قرار گرفته و روش

 13دوره زمانی  (1381 و 1368هاي   سالETM و TMاي  با استفاده از تصاویر ماهواره
ها و تغییرات کاربري زمین در محدوده  به تحلیل گسترش فضایی سکونتگاه) سال

، آمده نشانگر آن است که در دوره مطالعاتی دست نتایج به.  است شده مطالعاتی پرداخته
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 ، شده هفتادوهفت درصد بر مساحت اراضی ساختهحدود دوازده درصد بر جمعیت و 
طور   بسیار سریع بوده و به شده هاي ساخته افزایش در وسعت زمین.  است شدهافزوده

همچنین رشد .  است شدهچشمگیري از مساحت باغات و اراضی کشاورزي کاسته
عالوه بر تخریب مستقیم اراضی کشاورزي و ، ها جمعیت و گسترش کالبدي سکونتگاه

ویژه در مراکز شهري  به، ها روند بایر شدن اراضی کشاورزي پیرامون سکونتگاه، اغاتب
هاي دیگر تشدید نموده است  را در امتداد محورهاي ارتباطی جهت تبدیل به کاربري

  ).153: 1385، قربانی و صدر موسوي(
بینی گسترش   عنوان ارزیابی و پیشبادر رساله دکتري خود ) 1386(اصغري زمانی 

 يها  از مدلیکی ، ازمطالعه موردي شهر زنجان،  کالبدي شهرهاي ایران-فضایی
 آن در ییسازي فرایندهاي تغییر و تبدیل کاربري اراضی باهدف آزمون کارا شبیه

نتایج .  استفاده کرده استCLUE_Sساختارهاي شهرنشینی شهر ایرانی با عنوان مدل 
شرط وجود پایگاه اطالعاتی جامع  بهکه  دهد یآمده از فرایند کار نامبرده نشان م دست به

 از توان یم،  آماري و تصویرييها  زمانی مختلف در حوزهيها و مناسب براي دوره
که ممکن است ، بینی رویدادهاي احتمالی برآورد و پیش، سازي  نو در شبیههاي يفناور

بر . کرد استفاده ،ها با آن روبرو شوند ریزي آن در ادوار آتی شهرها و مدیریت و برنامه
سازي روندهاي   براي زنجان شبیه شده این اساس در این پژوهش از سه سناریوي آماده

ساله  عنوان نرخ رشد مساحت کالبدي دوره پنجاه  به8/4گسترش آتی شهر با نرخ رشد 
 که سامانه دهد یحاصل کار نشان م. سازي اعمال گردید  در سامانه شبیه85-1335

ها و ارائه سناریوهاي مختلف از  زي سطح تغییرات فیزیکی کاربريسا مذکور در مدل
نیل به این اهداف در پژوهش حاضر ابتدا براي . قبولی برخوردار است قابلیت قابل

گرافیکی و - آمارييها اي از فرایند گسترش تاریخی شهر زنجان در قالب داده پیشینه
 دو مدل ،کالبدي شهر-ترش فضایی و آنگاه براي ارزیابی گس شده منابع تاریخی ارائه

نتایج . اند  شده هاي مکمل به کار بسته عنوان روش رگرسیون خطی و مدل کراس تب به
وسعت و مکانیزم تبدیل و تغییر کاربري اراضی ، شدت، همبستگی، تحقیق حاضر
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کالبدي آن نشان -عنوان برآیند و تجسم گسترش فضایی شهري شهر زنجان را به
  )1:1386، زمانیاصغري . (دهد می

 عنوان اتخاذ رهیافت اطالعات محور با بادر پژوهشی ) 1389(کامیاب و همکاران 
شهري گرگان از سه گروه ه سازي توسع کاربرد روش رگرسیون لجستیک براي مدل

بیوفیزیکی و کاربري زمین استفاده ، اقتصادي -متغیر مستقل شامل متغیرهاي اجتماعی 
 در این تحقیق .رشد شهري گرگان را مشخص کردند،  متغیر مختلف10کرده و با 

 2040 و 2030، 2020، 2010هاي   براي سالمورد مطالعهالگوي رشد شهري منطقه 
نتایج این .  استفاده نمودندROCاستخراج و در مرحله ارزیابی صحت مدل از روش 

ویژه   بهمتغیر کاربري فعلی منطقه و، از میان متغیرهاي مؤثرکه  دهد یتحقیق نشان م
، کامیاب (ندا هاي زراعی و مرتعی نقش مهمی در رشد شهر گرگان داشته تبدیل زمین

1389 :89.(  
محیطی  بینی کلی ردپاي زیست  عنوان پیشبادر پژوهشی ) 2015(لی و همکاران 

از ، شهر ووهان چین:  مطالعه موردي،شهري با استفاده از تابع پایه شعاعی شبکه عصبی
 تا 2006محیطی از سال  بینی اثرات زیست ابع پایه شعاعی براي پیشمدل شبکه عصبی ت

در این مطالعه سرانه رد پاي اکولوژیک و ظرفیت بیولوژیکی از .  استفاده کردند2020
 محاسبه شد و با بررسی تأثیر انسان در روند توسعه شهري با 2005 تا 1988سال 

عنوان ورودي و ردپاي کلی   به عوامل اجتماعی و اقتصادي را،اهداف توسعه پایدار
عنوان خروجی قرار داده و با ساخت مدل تابع شعاعی بر اساس  بهرا اکولوژیکی 

 :Li et al., 2015( سال آتی پرداختند 15بینی روند توسعه در   عصبی به پیشيها شبکه

241.(  
 ياه اي و داده  با استفاده از تصاویر ماهواره2007مارتینوزي و همکارانش در سال 

سرشماري آماري به تحلیل میزان توسعه شهري و تخریب اراضی کشاورزي و فضاهاي 
اي در  نتایج ایشان نشانگر کارآیی تصاویر ماهواره.  پرداختندیکوسبز شهر پورتور

توسعه ، بر اساس نتایج.  شهري بوده استیسنجش میزان تغییرات در کاربري اراض
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بدون توجه به مالحظات ، اراضی مستعد شهري بر روي یختهگس  و لجامبرنامه یب
 Martinuzzi( است  شدههاي زراعی در اطراف شهر محیطی باعث تخریب زمین زیست

et al., 2007: 293.(  
: اوگاندا،  رشد شهري کامپاالبا عنواندر پژوهشی ) 2015(کارولین و همکاران 

شهر که باعث این  در 6/5% تحلیل الگو و توسعه سناریو با توجه به نرخ رشد ساالنه 
با  شده، اي براي ساکنان شهر محیطی عمده اقتصادي و زیست، مشکالت اجتماعی

 نقشه توسعه 2010 و 2003، 1995، 1989هاي  استفاده از تصاویر لندست طی سال
 را استخراج نمودند و با استفاده از مدل رگرسیون لجستیک و مورد مطالعهشهري منطقه 
 با ، شده دسترسی به مرکز شهر و فاصله از مناطق ساخته، ها اده جهاي یهتأثیر باالتر ال

بینی الگوهاي رشد  ایجاد سناریوهاي آینده توسعه شهري در قالب سه سناریو به پیش
  ).Karolien et al., 2015:199( پرداختند 2030شهري تا سال 

ر بیشت که شود ی مشخص م1 و جدول شماره  شده  اشارهيها با نگاهی به مدل
ها   خودکار با ترکیبی از سایر مدليها  سلوليها محققان در تحقیقات خود از روش

  .اند سازي پویایی شهري استفاده نموده براي شبیه
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  )Bhatta, 2010:116 (سازي رشد شهري منبع  شبیهيها  مدل-1جدول 
 عملکرد  مدل  ردیف

1 CUF (California 
Urban Futures(  

 ار براي تغییر کاربري اراضی خودکيها مدل مبتنی بر سلول

2 
What If?  

منظور بررسی سناریوي تغییرات شهري،   بهGISیک مدل مرتبط با 
 ویژه در شهرهاي با تجربه رشد سریع به

3 

QUEST  

وسیله انستیتوي توسعه پایدار در  یک مدل مبتنی بر قاعده که به
  بهQUEST. یافته جهت کشف آینده پایدار ونکوور کانادا توسعه

 را براي سناریوي آینده یک ?what ifکاربران اجازه توسعه مدل 
گذاران براي کشف  هدفش کمک به کاربران و سیاست. دهد یناحیه م

 مدل مقدار زیادي از اطالعات در ینا. گزینه براي آینده پایدار است
مورد منطقه را گرفته و از طریق فرمول قطعی بر اساس بهترین دانش 

ها آینده  محیطی آن ونقل و اثرات زیست و حملاز کاربري زمین 
 کند یمحیطی منطقه را مشخص م زیست

4 

UrbanSim  

ونقل و  یک مدل مبتنی بر قاعده استفاده از کاربري زمین و حمل
 Waddell and Evans (یگرها بر همد محیطی آن اثرات زیست

 در حال حاضر وارد پلتفرمی UrbanSim کالس يها مدل) 2002
شده است که در سایت ) OPUS(سازي شهري  ي شبیهباز برا

http:..www.urbansim.org2003.. ( شده است  قرار داده (
 به نوث و UrbanSimبراي یک بحث مفصل در مورد مدل 

 همکاران رجوع شود

5 DUEM (Dynamic 
Urban 

Evolutionary 
Model(  

 رشد  خودکار که در لندن و میشیگان براييها مدل مبتنی بر سلول
 .یافته سلولی توسعه

6 SLEUTH (Slope, 
Land-use, 

Exclusion, Urban 
extent, 

Transportation and 
Hillshade(  

وسیله کیت کالرك در   خودکار که بهيها مدل مبتنی بر سلول
متحده   ایاالتشناسی ینآمریکاي شمالی تحت نظارت سازمان زم

  .توسعه یافت
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7 
CAST (City 

Analysis 
Simulation Tool(  

 خودکار با ابزار يها مدل دیگري بر اساس پیچیدگی و سلول
اي، که طیف وسیعی از سناریوهاي آینده را با توجه به امکانات  گزاره

 مختلف توسعه شهري و هاي ینه سال آتی بررسی و گز15 یا 10در 
  .دهد یتغییرات ممکن را در اختیار کاربر قرار م

8 

SIMLUCIA 

.  براي برآورد مساحت کاربري اراضی انتقالیCAمدلی بر اساس 
 مختلف هاي یاس طبیعی و انسانی در مقهاي یستممدلی یکپارچه از س

فضایی و باهدف فراهم آوردن ابزاري براي کشف پیامدهاي 
محیطی، اجتماعی و اقتصادي در اثر تغییرات آب و هوایی در  زیست

 جزیره کارائیب سانتا لوسیا

9 

DINAMICA 

سازي که توسط مرکز سنجش از راه   براي شبیهCAبر اساس مدلی 
 با تواند یاین مدل م. یافته دور دانشگاه فدرال میناس گریاس توسعه
سازي  هاي شهري را شبیه استفاده از سنجش از دور تغییرات زمین

  .نماید می
10 UES (Urban 

Expansion 
Scenario( 

 سنجش از دور ياه  که با استفاده از دادهCAمدلی بر اساس 
 سازي نماید هاي شهري را شبیه تغییرات زمین

11 FCAUGM (Fuzzy 
Cellular Automata 

Urban Growth 
Model( 

 سنجش از دور، يها  که با استفاده از دادهCAمدلی بر اساس 
هاي   فازي تغییرات زمینيها  خودکار، تئوري مجموعهيها سلول

  .نماید یسازي م شهري را شبیه
12 

LUCAS 

مدل براي ارزیابی اثرات توسعه شهري در اطراف مناطق طبیعی با 
 توان یطورکلی، این رویکرد را م به. انداز استفاده از معیارهاي چشم

در انواع تحقیقات مربوط به پویایی شهري و ساختارهاي فضایی 
  .استفاده کرد

13  
Logistic 

Regression 

 واحد دوگانه یرتعدد و متغمدلی بر پایه ارتباط متغیرهاي مستقل م
بینی توسعه   پیشيها تغییرات شهري که اساس تابع انتقال مدل

  .شود یشهري محسوب م
14  

LTM (Land 
Transform Model( 

 یشگاهمدل تغییر زمین بر پایه شبکه عصبی مصنوعی که توسط آزما
)HEMA (شده است و در دو مرحله آموزش و  دانشگاه پردو ارائه 

  .پردازد یبینی تغییرات شهري م تست به پیش
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وجه تمایز این مقاله استفاده تلفیقی از الگوي توسعه احتماالتی در قالب 
 .باشد ی حفاظت از باغات و فضاهاي سبز در فرایند توسعه شهري م آمایشیراهبردهاي

  
  شناخت منطقه

آهن  راه که از محل عبور باشد ی منطبق بر دره سرسبز اسکوچاي ممورد مطالعهمحدوده 
 مراغه در غرب خسروشهر شروع و تا روستاي اسفنجان در شرق اسکو در -تبریز

 که از ذخایر اکولوژیک مجموعه شهري تبریز یابد یامتداد رودخانه اسکو چاي ادامه م
  .شود یمحسوب م

  
 )نگارنده: منبع( موقعیت جغرافیایی دره اسکو -1شکل 
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کتار شامل دو شهر اسکو با  ه5/4385اي به مساحت  این منطقه محدوده
کلجاه و شهر خسروشهر با روستاهاي ، باویل علیا، باویل سفلی،  اسفنجانيروستاها

 ).1شکل (باشد  یبایرام و دیزج امیر مدار م

  
  ها مواد و روش

و  TMسنجنده و اي  اي چند زمانه تصاویر ماهواره، براي رسیدن به اهداف اصلی مطالعه
OLI 168-34 از فریم 3 و شکل شماره 2 در جدول شماره ه شد ذکرهاي یخدر تار 

، Envi ،Idrisiافزارهاي  انتخاب و به همراه پارامترهاي مؤثر در توسعه شهري و نرم
eCognition و ArcGIS 3 و 2 و شکل 2جدول ( به کار گرفته شدند.(  
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  ون لجستیک بر اساس مدل رگرسی1410بینی توسعه فیزیکی تا افق   مدل مفهومی پیش-2شکل 
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  )نگارنده: منبع(اي   منابع اطالعات موجود از انواع تصاویر ماهواره-2جدول 
سال تصاویر 

   شدهاخذ
قدرت   سنجنده

 تفکیک

10/07/1984  TM 30متر  

05/07/2016  OLI  30متر  

  
 توپوگرافی يها زمین مرجع کردن تصاویر و تصحیحات ارتفاعی با استفاده از نقشه

 يها با استفاده از نقشه) در حد کمتر از نیم پیکسل(یکسل  پRMS 42/0با خطاي 
 و تصحیحات اتمسفري بر پایه روش کاهش ارزش عددي 25000/1توپوگرافی 

  . آبی صورت گرفتيها  تیره با در نظر گرفتن تأثیر محدودههاي یکسلپ
  

  
  1363-1395هاي   تغییرات بصري دره اسکو در سال-3شکل 

  
بندي تصاویر از   در روند طبقهها يفکیک مطلوب کاربربا توجه به توانمندي ت

 تصاویر استفاده شد که عالوه بر اطالعات طیفی به اطالعات یءگرايروش تحلیل ش
واحدهاي اساسی پردازش در . گردد یشکل و محتوا نیز استناد م، مربوط به بافت

بندي  قهطب. ها یکسلهستند نه پ) سگمنت ها( تصویري یءهايش،  شیءگراهاي یلتحل
 دهد یهاي پوشش اراضی را به اشیاء تصویري پیوند م شیءگرا فرآیندي است که کالس
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  هاي در نظر گرفته  تصویري با درجه عضویت معین به کالسیءهايو هر یک از ش
: افزارهاي بسیار تخصصی نظیر بندي در محیط نرم فرایند طبقه. یابند ی اختصاص مشده

eCognition و Definiens Professional Earth صورت یک فرایند   به7 نسخه
 تصویري یءهايتکرارپذیر انجام گرفت تا باالترین درجه عضویت براي هرکدام از ش

  )50:1389، رسولی و محمود زاده. (حاصل آید
 تصویري از شی یک) hcolor(همگنی طیفی ، FNEAدر روش سگمنت سازي 

ضرب ) wk(که در وزن باندها ) k (یر باند تصوkمجموع انحراف معیار براي هر 
  .شود ی محاسبه مشود یم

  :1فرمول 

  
) Benz and Etal, 2004:239.(  

با توجه ، GPS تعلیمی با يها در مطالعه حاضر با بررسی میدانی و برداشت نمونه
 پوشش و کاربري اراضی در محدوده دره اسکو پنج از لحاظها  به پراکنش کاربري

اراضی  شده،  اراضی ساخته، اراضی بایر: انتخاب شدکالس کاربري به این شرح 
  ).3 و جدول 4شکل  (یاراضی مرتع، اراضی باغی، زراعی
  

  بندي  تنظیم تصویر قبل از اجراي طبقه-3جدول 
  TM 1984,TM2016 تنظیمات

  2-3-4  ترکیب باندي مناسب
  1-3-1  وزن باندها

  10  پارامتر مقیاس
  ، 2/0شکل  یارمع  معیار همگنی شکل و فشردگی

  5/0 یمعیار فشردگ
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با همپوشانی نقاط تعلیمی و ایجاد تصاویر کاذب رنگی مختلف سعی گردید در 
 آموزشی پراکندگی مناطق برداشت نمونه در تمام تصویر رعایت شود يها انتخاب نمونه

 يها  نقشه1395 و 1363بندي تصاویر سال  بعد از طبقه. ها نرمال باشد تا توزیع نمونه
براي تولید نقشه نهایی تغییرات برداري شدند، شده  استخراجيسترر .  

  

  
  1395 تا 1363هاي   شده در سال  کاربري زمین استخراج-4شکل 

  
 در شکل 1395 تا 1363هاي   در طی سال شده توزیع فضایی تغییرات حادث

 الیه )Union 6 (یوندها با استفاده از تابع پ در این نقشه.  است شده  نمایش داده5شماره 
 بر روي همدیگر 1363-1395هاي   سالهاي ي مربوط به کاربر شده بندي اطالعاتی طبقه

  ).5شکل (اند   شدههمپوشانی
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   1395 تا 1363هاي   بین سالدره اسکوتغییرات کاربري اراضی  -5شکل 

  اي بر اساس پردازش تصاویر ماهواره) نگارنده: منبع(
  

،  GIS تغییرات کاربري در يها  بر روي نقشه شده ام انجهاي یلها و تحل با بررسی
  شده بندي جداول مقایسه تغییرات کاربري و پوشش اراضی بر اساس تصاویر طبقه
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 گونه ینا   در اراضی منطقهداده يتغییرات رو. هاي متوالی منطقه به دست آمد سال
 هکتار 77/1174 کالس اراضی بایر با مساحت 1363 - 1395 که در طی دوره باشد یم

  اراضی ساخته.  کاهش پیداکرده است1395 هکتار در سال 64/1088 به 1363در سال 
 55/1088 هکتار بوده است در پایان دوره به 79/290 حدود 1363 که در سال شده

 هکتار در سال 99/504اراضی کشاورزي با مساحت ، هکتار افزایش پیداکرده است
اراضی باغی با مساحت . کرده است  کاهش پیدا1395 هکتار در سال 19/314 به 1363

.  کاهش پیداکرده است1395 هکتار در سال66/1590 به 1363 هکتار در سال 41/2029
 هکتار در سال 48/303 به 1363 هکتار در سال 47/385اراضی مرتعی با مساحت 

  ).4جدول ( کاهش پیداکرده است 1395
  

 شده  بندي راضی بر اساس تصاویر طبقه مقایسه تغییرات کاربري و پوشش ا-4جدول 
   1395 و 1363

 هکتار            1395-1363

  اراضی  
   بایر

  اراضی
   شده  ساخته

  اراضی
   کشاورزي

  اراضی
   باغی

  اراضی
   مرتعی

مجموع 
 ها کالس

  64/1088  74/7  97/146  28/116  0  65/817  اراضی بایر
  اراضی ساخته

  شده
22/239  79/290  67/131  95/382  39/4  55/1088  

  19/314  0  46/26  15/246  0  58/41اراضی کشاورزي
  66/1590  89/46  45/1458  89/10  0  34/74  اراضی باغی
  48/303  92/286  58/14  0  0  98/1  اراضی مرتعی
  0  47/385  41/2029  99/504  79/290  77/1174  ها مجموع کالس

  0  55/98  96/570  84/258  0  12/357  تغییرات کالس
  0-27/21%-99/81-62/21%  -75/438-78/37%-23/27480/190%67/797  -33/7%-13/86  تفریق تصاویر
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 بر روي مدل 1363-1395هاي   شده طی سال با همپوشانی کالس اراضی ساخته
رقومی ارتفاع به همراه نمودار راداري درصد تغییرات جمعیت و مساحت در شکل شماره 

  .صورت بصري استخراج گردید ه اسکو به روند گسترش مناطق شهري و روستایی در6
  

  
 شده و نمودار راداري مقایسه تغییرات   تغییرات سطح کاربري اراضی ساخته-6شکل 

  درصد مساحت نسبت به درصد تغییرات جمعیت جهت نمایش شدت پراکنش شهري
  

نمودار راداري مقایسه تغییرات درصد مساحت نسبت به درصد تغییرات جمعیت 
تغییرات مساحت مناطق که  دهد ی نشان م1395 تا 1363هاي  بین سال دره اسکودر 

این مسئله . باشد ی از تغییرات جمعیت متر یع خیلی سرمورد مطالعه منطقه  شده ساخته
که طی   درحالی شدهمحیطی اسکو باعث چند برابر شدن مساحت شهرهاي دره زیست

رخوردار نبوده و مسئله این دوره آماري جمعیت شهرهاي مجموعه از چنان رشدي ب
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 در رشد نامنظم روستاهاي مجموعه در بستر اراضی توان یشدت پراکنش شهري را م
خصوص در روستاهاي میانی منطقه  این مسئله به. باغی اطراف شهرها مشاهده نمود

باویل سفلی و علیا باعث رشد گسسته و خیزش ، کلجاه، دیزج مدار،  بایراممورد مطالعه
 و به قابلیت اکولوژیکی و اجتماعی  شدهت پیوستگی با بافت شهرهاروستاها در جه

  ). 6شکل (ها آسیب شدیدي وارد کرده است  آن
استفاده از ،  اساسی براي مشخص کردن رشد اسپرال شهرييها یکی از روش
 مشخص ساخت که چه مقدار از توان یروش م ین با استفاده از ا. روش هلدرن است

 جمعیت  و چه مقدار ناشی از رشد اسپرال شهري بوده است رشد شهري ناشی از رشد
  )128: 1392، حکمت نیا و موسوي( 

  :2فرمول 
      

  

 
  محیطی اسکو  محاسبه شاخص هلدرن براي تعیین میزان رشد پراکنده در دره زیست-5جدول 

  )المیزان رشد اسپر(شاخص هلدرن
  )2016(1395  )1984(1363  سال

مساحتجمعیتمساحتجمعیت شهر
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8405/0+1595/0=1  8405/0  80/2992543/03405/15948/11595/0 21902 84/60 13169 اسکو
7412/0+2588/0=1  7412/0  98/4152973/08514/01487/12588/0 89/13116756 9246 خسروشهر

8011/0+1989/0=1  8011/0  32/3712646/00660/13306/11989/0 17697 14/98 10424مناطق روستایی

  
 سرانه Pcgf،  جمعیت آغاز دورهPs،  جمعیت پایان دورهPf ، در جدول فوق
،  وسعت شهر در پایان دورهUaf ، خالص آغاز دوره سرانه ناPcgs، ناخالص پایان دوره

Uasوسعت شهر در آغاز دوره  ،Pi نسبت لگاریتم طبیعی جمعیت پایان و آغاز دوره به 
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  نسبت لگاریتم طبیعی سرانه Gpci، لگاریتم طبیعی وسعت شهر در پایان و آغاز دوره
و پایان دوره ناخالص آغاز و پایان دوره به لگاریتم طبیعی وسعت شهر در آغاز 

 . باشد یم

 که رشد اسپرال شهري در منطقه شود ی مشخص م5با نگاهی به محاسبات جدول 
 که در طول زمان باعث تخریب اراضی باغی باشد ی درصد م70 باالي مورد مطالعه

ها نشان  مجموع درصد تغییرات کاربري.  است شدهمحیطی دره اسکو منطقه زیست
طور نسبی از کاهش اراضی   بیشترین سهم به، شده ته که در رشد اراضی ساخدهد یم

  ). 7شکل (  است شدهاراضی کشاورزي و ارضی مرتعی ناشی، باغی
 

  
 تا 1363هاي   بین سالدره اسکوشهر   تغییرات درصد سطوح کاربري اراضی کالن-7شکل 

1395  
  

  در منطقه شهري اسکو و خسروشهر) LR(توسعه مدل رگرسیون لجستیک 
پتانسیل ، زدایی عنوان یک مدل تجربی در تحلیل جنگل جستیک بهرگرسیون ل

کشی احتمال  نقشه، خدمات اکولوژیک جنگلداري شهري، کشاورزي،  زیرزمینیيها آب
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 Zhiyong Hu and( است  شده سازي توسعه شهري به کار گرفته لغزش و مدل زمین

C.P. Lo 2007:3.(  
 قرار 1 تا 0در داخل محدوده احتمال وقوع یک پدیده ، در رگرسیون لجستیک

تحلیل رگرسیون . بین الزم نیست فرض نرمال بودن متغیرهاي پیش دارد و رعایت پیش
 که متغیر وابسته در سطح گیرد یلجستیک اسمی دو وجهی زمانی مورداستفاده قرار م

اي از  اسمی دو وجهی است و بنا داریم وجود یا عدم یک صفت را بر اساس مجموعه
بینی  در رگرسیون دوگانه خطی از متغیري براي پیش. بینی کنیم مستقل پیشمتغیرهاي 

که در رگرسیون  درحالی، )بینی دما از ارتفاع مثل پیش(شود  یمتغیر دیگر استفاده م
. شود یچندگانه و لجستیک ارتباط بین چند متغیر مستقل با یک متغیر وابسته سنجیده م

،  چندگانه است که در آن متغیر وابستههاي یونرگرسیون لجستیک نوع خاصی از رگرس
وجه تمایز مدل لجستیکی رگرسیون با مدل خطی ). مثل کاربري شهري(گسسته است 

اگر متغیر . رگرسیون در این است که متغیر وابسته در رگرسیون لجستیک دوگانه است
 که ارزش یک گیرد یم،  فقط ارزش صفر یا یکYوابسته داراي ارزش دوتایی باشد 

، بنابراین. عدم وقوع رویداد استه وقوع رویداد و ارزش صفر نشان دهنده نشان دهند
  :صورت زیر است حاصل از رگرسیون لجستیک بهه معادل

  :3فرمول 
Logit (p) = ln (p. (1-p)) = a + {b1×X1} + {b2×X2} +{b3×X3} + …{bn×Xn{ 

 x،  متغیر وابستهY؛ Yن احتمال یک شده  کنندیان بیر متغیر وابسته متغP، در اینجا

1 ،x2 ،xn ... x3متغیرهاي مستقل  ،a ضریب معادله رگرسیون و b1 ،b2 ،bn ... b3 
، در این نوع تحقیق) 90: 1389، کامیاب. (ضرایب هر یک از متغیرهاي مستقل است

صورت یک متغیر اسمی  عنوان متغیر وابسته به  به1395 تا 1363تغییرات شهري از سال 
و عوامل مؤثر در تغییرات توسعه شهري متغیرهاي ) 0غیرشهري ، 1شهري  (یدو وجه

چندین آماره مهم در خروجی و ارزیابی مدل رگرسیون . شوند یمستقل محسوب م
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ها  دانستن ماهیت و کارکرد آن، ها لجستیک وجود دارند که براي تفسیر نتایج آن
  .ضروري است

ال تغییر کاربري را با توجه به متغیر این نقشه میزان احتم: بینی احتمال پیشه نقش
در این تصویر هر سلول داراي یک ارزش است که میزان . کند یوابسته در آینده بیان م

  ).91: 1389، کامیاب(آن مبین احتمال تغییر کاربري آن سلول در آینده است 
د دانستن ماهیت و کارکر، ها چندین آماره مهم وجود دارند که براي تفسیر نتایج آن

  :ها ضروري است آن
)ExpB :(از نسبت باشد یعبارت م، ها معروف است این آماره که به نسبت بخت 

  .احتمال عدم وقوع آن احتمال وقوع یک پدیده به
)S.E :( این آماره کهStandard Errorباشد ی یا خطاي استاندارد م.  
)Wald :(ر متغیر داري حضور ه  آماره براي آزمون معنیینتر مهم، آماره والد

 این امر پی هب) sig(داري آن   از طریق سطح معنیتوانیم ی که مباشد یمستقل در مدل م
  .ببریم

 با نماد ییاز آزمون نسبت درست نما، همچنین براي ارزیابی میزان برازش کل مدل
-2 Log likelihoodکه آماره آن شود ی استفاده م X2آماره ، در اینجا، بنابراین. باشد ی م

X2دل آماره  معاF 161: 1386، یمؤمن( در تحلیل رگرسیون خطی است.(  
صورت عددي   که بهROCمعیار ، در تحلیل رگرسیون لجستیک): ROC( آماره 

 ROC براي میزان 1ارزش . آید ی به دست مROC از منحنی شود ی بیان م1 تا 0بین 
میزان واقعی رشد  و  شده بینی یشرشد شهري په دهنده توافق کامل مکانی بین نقش نشان

 و هاست یتتصادفی بودن موقعه  براي این معیار بیان کنند5/0ارزش . شهري است
 تصادفی هاي یتصورت موقع بینی به ها در نقشه احتمال پیش  ارزش سلولدهد ینشان م

  .ایجاد گشته است
 در رگرسیون لجستیک با موارد مشابه متفاوت R2مفهوم ): Pseudo-R2(آماره 

 R2کنندگی  میزان ضریب تعیین،  غیرلجستیکیهاي یونل عادي در رگرسدر شک. است
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که در رگرسیون لجستیک به  درحالی، دهد یتغییرپذیري کلی متغیرها در مدل را نشان م
نمونه ه  که ماهیتاً داراي همبستگی مکانی هستند انداز ییها دلیل سروکار داشتن با داده

 ,Lo & Hu (شود ی استفاده مRه شبه براي بنابراین از واژ، قبول مشخص نیست قابل

2007:669(.  
  

  متغیر وابسته تغییرات شهري
 و 1363 کاربري اراضی سال يها براي به دست آوردن متغیر وابسته ابتدا از نقشه

 استخراج و با استفاده از تفریق يتر  با فرمت رس شده  کالس اراضی ساخته1395
 1 و 0 سال با دو لژاند 32داده طی  غییرات رويالذکر از همدیگر نقشه ت  فوقيها نقشه

  ).8شکل (عنوان متغیر وابسته براي اجراي رگرسیون لجستیک وارد مدل شد  تهیه و به

  
  1395 تا 1363 متغیر وابسته تغییرات شهري از سال -8شکل 
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   متغیرهاي مستقل
ي بر  اکولوژیکی مؤثر در توسعه شهرهاي یهبراي استخراج متغیرهاي مستقل ال

 یاساس ادبیات تحقیق از منابع مختلف تهیه و در دودسته متغیرهاي طبیعی و انسان
  ).6جدول (وارد مدل شد ) اجتماعی و اقتصادي، کالبدي(

   متغیرهاي مورداستفاده در مدل رگرسیون لجستیک-6جدول 
 منبع  ماهیت متغیر  نام متغیر  متغیر

  وابسته
  الیه

 رشد -1(بولی   تغییرات شهري
 عدم - 0ي شهر

  )رشد شهري

تابع تفریق، تصاویر 
 اي ماهواره

، نقشه Reclassتابع   پیوسته شناسی زمین
 شناسی زمین

، Distanceتابع  پیوسته فاصله از گسل
 شناسی نقشه زمین

، نقشه Slopeتابع  پیوسته درصد شیب
 توپوگرافی

  
  

  طبیعی

، Distanceتابع   پیوسته  فاصله از رودخانه
 نقشه توپوگرافی

 5(کاربري اراضی 
  )متغیر

 - 0نقشه (بولی 
  ها کالس) 1

بندي،  تابع باز طبقه
 اي تصاویر ماهواره

فاصله از مراکز 
  شهري

، Distanceتابع   پیوسته
 نقشه کاربري اراضی

فاصله از مناطق 
 تجاري

، Distanceتابع  پیوسته
  کاربري اراضینقشه

  
  
  
  
  

  مستقل

  
  
 یانسان

کالبدي، (
اجتماعی، 

  )اقتصادي
هاي  فاصله از راه
  اصلی

، Distanceتابع  پیوسته
 نقشه کاربري اراضی
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فاصله از خطوط 
  انتقال نیرو

، Distanceتابع  پیوسته
 نقشه توپوگرافی

 يها تعداد سلول
شهري در پنجره 

3×3  

، نقشه CVNتابع   پیوسته
 کاربري اراضی

  
ل نامتعامد به متغیرهایی گفته  متغیرهاي مستق،در تحلیل رگرسیون لجستیک

در این تحقیق براي بررسی همبستگی .  که بایستی از روند تحلیل حذف شودشود یم
کوواریانس دو . کوواریانس بین متغیرها استفاده شده بین متغیرهاي مستقل از محاسب

غیر  مت1-0کوواریانس بین ه محدود. کند یها را نسبت به هم بیان م میزان تغییر آن، متغیر
 باشد همبستگی بین متغیرها بیشتر خواهد تر یکاست که هر چه این میزان به یک نزد

یانس باشند متغیرهاي همبسته معرفی ارزوج متغیرهایی که داراي ارزش باالي کوو. بود
ها و محاسبه  پس از استخراج نقشه. شود یها از مدل حذف م  و یکی از آنشوند یم

 يها  در نقشه9/0 داراي ضریب همبستگی باالي هاي یهال، کوواریانس متغیرهاي مستقل
و باز ) مراکز آموزشی، آثار فرهنگی، مراکز تفریحی رفاهی، مراکز اداري(فاصله 

، دما،  خاكییروانگرا، زهکشی خاك، عمق خاك، بافت خاك (یابیبندي و درون طبقه
نده مدل  باقیماهاي یهاز روند تحلیل حذف و بین ال) جهت شیب، ارتفاع، بارش

  ).9اشکال . (رگرسیون لجستیک اجرا شد
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  تغیر شیب متغیر فاصله از مراکز تجاري متغیر فاصله از مراکز شهريم

  
  ها متغیر فاصله از خطوط انتقال نیرو متغیر فاصله از خط گسل متغیر فاصله از راه
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   متغیر درجه تراکم جمعیت متغیر فاصله از رودخانه3×3 شهري در پنجره يها متغیر تعداد سلول

  

  
  شناسی متغیر بولین اراضی مرتعی متغیر بولین اراضی باغی متغیر زمین
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   شده  متغیر اراضی ساختهاعیرز متغیر بولین اراضی بایرمتغیر بولین اراضی 

  
  1395 تا 1363متغیرهاي مستقل تحقیق مؤثر در روند تغییرات از سال : 9شکل 

  
  لجستیک و تهیه نقشه احتمال شهرنشینیمدل رگرسیون  اجراي

در این مرحله متغیرهاي مستقل غیرهمبسته به همراه متغیر وابسته رشد شهري 
الگوي .  در مدل رگرسیون لجستیک مورداستفاده قرار گرفتند1395 تا 1363هاي  سال

 که دهد ی نشان مRoc 89/0 با میزانشهرنشینی توسعه شهري در نقشه احتمال 
شکل (اند   شده خوبی انتخاب  براي تبیین شهرنشینی به شده ستقل انتخابمتغیرهاي م

الگوي گذشته و آتی شهرنشینی را در ، 11 به شماره  شده نقشه استخراج). 10شماره 
 يها  با احتمال باالي شهرنشینی عمدتاً در کنار جادهيها هسته. دهد یدره اسکو نشان م

 غیر متصل دور از شهرها يها هسته. دنباش ی شهري قبلی ميها اصلی و متصل به هسته
 که با کم شدن به هسته اصلی شهرها دهد یاحتمال توسعه مناطق روستایی را نشان م
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بینی مناطق  براي پیش، از فایل تصویري احتمال شهرنشینی. رود یمیزان احتمال باال م
  .شود یده م با بیشترین احتمال استفايها رشد شهري در آینده با استفاده از سلول

 به دلیل 89/0 و 79/0آمده به ترتیب با رقم  دست  بهROC و Pseudo R2میزان 
سازي صورت گرفته   مدلییدکننده تأ4/0موردقبول یعنی باالي ه قرار داشتن در محدود

  ).11 و شکل 7جدول . (باشد یم
  :صورت زیر است رگرسیونی حاصل از اجراي مدل بهه  معادل

logit(1363-1395) = -1.5669 + 0.8726× cvnurban - 0.0245×slope - 0.1525× 
popdensity - 4.721E-04× disriver + 3.189E-04×disfault - 6.000E-05× disroad 
+ 4.165E-04× dispowerline - 6.227E-04× discommercial - 0.0015× 
disurbancen + 0.0837× geology + 2.0614× pastureland + 1.0668× 
gardenland + 1.7059× farmland + 2.2636× barrenland - 7.0007×urban 

  

  
  89/0 = ی منحنیر با شرکت تمام متغیرها سطح ز منحنی -10شکل 

  14 ضرایب دقت مدل رگرسیون لجستیک در گام -7جدول 
Step 
14 

-2 Log likelihood Cox & Snell R1  Nagelkerke R1  Pseudo R2  

 79/26391  39/0  61/0 79/0  
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ر اساس مدل رگرسیون بینی رشد منطقه شهري اسکو و خسروشهر ب  تصاویر پیش-11شکل 

  لجستیک

  
  حساسیت سنجی مدل رگرسیونی با حذف متغیرهاي مستقل

ه سازي با مجموع  مدل پس از اجراي مدلROCمیزان ، براي حساسیت سنجی
اجرا درآمد با این تفاوت که ه با تعداد متغیرهاي مستقل دوباره به مرحل،  کامليها داده

 متغیرهاي مستقل حذف و مدل با باقیمانده یکی از، این بار در هر مرحله اجراي مدل
مزیت این کار در حساسیت سنجی متغیرها و کشف میزان . متغیرهاي مستقل اجرا شد

حاضر پس از هر بار اجراي رگرسیون ه در مطالع. اثر متغیرها در مدل نهایی است
ر اثر متغی،  مدل استخراج و بر اساس میزان تفاوت با مدل کاملROCمیزان ، لجستیک

متغیرهاي فاصله از  شده،  طور که در نمودار زیر مشخص همان. مستقل محاسبه شد
فاصله از   وشیب، 3×3 شهري در پنجره يها تعداد سلول، تراکم جمعیت، مراکز شهري

 )12شکل . (جاده داراي بیشترین تأثیر در روند شهرنشینی دره اسکو هستند
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   متغیرهاي مستقل حساسیت سنجی مدل رگرسیونی با حذف-12شکل 

 
روش دوم براي تبیین میزان تأثیر متغیرهاي مستقل در استخراج نقشه احتمال 
شهرنشینی استفاده از ضرایب استاندارد متغیرهاي مستقل در تحلیل رگرسیون لجستیک 

ها در واحد و  که ضرایب غیراستاندارد رگرسیونی به دلیل تفاوت آن ییاز آنجا. باشد یم
 امکان مقایسه بین متغیرها را فراهم کند براي این منظور از تواند یي نمگیر سطوح اندازه

جاي مقادیر  استفاده شد که به) Zمقادیر استاندارد یا  ( شدهمتغیرهاي مستقل استاندارد
 Bبنابراین متغیرهاي مستقل داراي . متغیر مستقل از مقادیر استاندارد استفاده شد

عنوان متغیرهاي مؤثر در تحلیل مشخص  ا منفی بهنظر از عالمت مثبت ی تر صرف بزرگ
، فاصله از مراکز شهري قبلی شده،   مشخص7طور که در جدول شماره  همان. شوند یم

با داشتن شیب و فاصله از جاده ، 3×3 شهري در پنجره يها تعداد سلول، تراکم جمعیت
 شهرنشینی بیشترین نقش را در روند Wald و Bبیشترین میزان معناداري در ضریب 

 1410براي استخراج مناطق توسعه شهري در افق . اند  بازي کرده1395-1363هاي  سال
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 از نقشه ،8 در جدول شماره  شده بندي میزان توسعه مشخص با استفاده از تابع رتبه
 ترسیم شد 13و در شکل شماره   نقشه احتمال جدا،بندي با طبقهشهرنشینی احتمال 

  ).13 و شکل 8جدول (

  
  1410در افق  منطقه زیستی دره اسکو وضعیت توسعه آتی -13کل ش

  
   ضرایب تبیین مدل رگرسیون لجستیک با متغیرهاي مستقل-8جدول 

95 %C.I.for 

)EXP(B B S.E. Wald df Sig.  )Exp(B 

Lower Upper 

 

 شده  ساخته اراضی 994/0 954/0 974/0 013/0 1 178/6 011/0 -26/0

 کشاورزي اراضی 945/0 902/0 924/0 000/0 1 186/45 012/0 -080/0

 اراضی بایر 893/0 822/0 856/0 000/0 1 915/53 021/0 -155/0

 اراضی مرتعی 890/0 855/0 872/0 000/0 1 715/183 010/0 -137/0

 اراضی باغی 894/0 861/0 877/0 000/0 1 805/180 010/0 -131/0
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 ها ادهجاز فاصله 416/1 362/1 389/1 000/0 1 199/1067 010/0 328/0

519/1- 050/0 745/922 1 000/0 219/0 199/0 242/0 
ازمناطق  فاصله
  شده ساخته

206/0- 017/0 599/147 1 000/0 814/0 788/0 842/0 
ازمناطق  فاصله
 تجاري

39/0- 012/0 334/10 1 000/0 962/0 940/0 985/0 
ازخطوط  فاصله

 انتقال نیرو

 شناسی  ساختارزمین 951/0 913/0 932/0 000/0 1 219/45 011/0 -071/0

 از گسله فاصله 077/1 031/1 054/1 000/0 1 772/21 011/0 053/0

407/0 013/0 951/1028 1 000/0 665/0 649/0 682/0 
 يها سلول تعداد
 3×3درپنجره  شهري

 ازرودخانه فاصله 970/0 919/0 944/0 000/0 1 289/17 014/0 -057/0

 شیب به درصد 724/0 646/0 684/0 000/0 1 274/171 029/0 -380/0

 تراکم جمعیت 076/3 964/2 019/3 000/0 1 603/13548 009/0 105/1

 ضریب ثابت   057/0 000/0 1 936/8861 30/0 -867/2

  
 شده و جمعیت منطقه شهري اسکو و   تغییرات سطح کاربري اراضی ساخته-9جدول 

 و سرشماري مرکز 1363-1395هاي  اي سال س پردازش تصاویر ماهوارهخسروشهر بر اسا
  1410آمار ایران و برآورد توسعه تا افق 

  1363-1395  1395  1363 سال

 شهر
مساحت 

)m2( 
 جمعیت

مساحت 
)m2( 

 جمعیت
تغییر 

 )m2(مساحت

تغییر 
  پیکسل

تغییر 
 جمعیت

 3814 12/2655 52/2389607 16983 68/2998023 13196 16/608416 اسکو

 3201 60/3156 47/2840944 12447 81/4159853 9246 34/1318909 خسروشهر

مناطق 

 روستایی
48/981474 10242 49/3713222 13582 49/3702798 22/4114 3158 
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  9ادامه جدول  
  1395-1410 سال

 شهر
مساحت 

)m2( 

بینی  پیش
 جمعیت

بینی  پیش
 جمعیت تغییر

بینی  پیش
 )m2(مساحت 

بینی  پیش
 پیکسل

 3044 73/2739841 4373 21356 16/608416 اسکو

 3975 24/35775584 4031 16478 34/1318909 خسروشهر

مناطق 
 روستایی

48/981474 16917 3335 43/3910333 4345 

  
 بر روي اراضی  شده  با همپوشانی مناطق ساخته1410در اثر توسعه آتی تا افق 

.  مشخص شد10عی و باغی در جدول شماره زراعی و باغی میزان تخریب اراضی زرا
بررسی راهبردهاي هشتگانه حفاظت از باغات و فضاهاي سبز در فرایند توسعه شهري 

 یتتقو، ونقل مبنا در منطقه شهري توسعه حمل،  سبزيها کمان، کمربندهاي سبز(
بندي  انتقال روش حوزه حقوق توسعه قابل، برداري اقتصادي از اراضی کشاورزي بهره

با )  مالیاتی و استفاده از تراکم ویژه باغاتهاي یتمنافع اکولوژیکی و حما، اي وشهخ
ضلعی نقشه احتمال توسعه شهري با دادن فضاي الزم براي توسعه و  بندي شش شبکه

 سبز طبیعی به دلیل ماهیت غیر يها  کمربند و کمان،استخراج الگوي موفق اقتصادي
 ،طرح جامع آتی این شهرهاو ن در طرح توسعه اي آن ازنظر احداث و تملک آ هزینه

 و 11جدول . ( به کاربستتوان یاین ذخیره اکولوژیک م دورنماي موفقی براي توسعه
  .)14شکل 

 با همپوشانی مناطق 1410 میزان تخریب اراضی زراعی و باغی در افق -10جدول 
  1395 هاي يوساز بر روي کاربر ساخت

  روستاییمناطق  خسروشهر  اسکو  شهر/کاربري

  83/165  03/124  36/77  اراضی باغی
  63/52  19/107  -  اراضی زراعی
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 احتمال توسعه شهري براي استخراج کمربندهاي hexagoneبندي   بلوك-14شکل 

  1410حفاظتی دره اسکو در افق 
  

   سبز در الگوي توسعه اکولوژیک آتی دره اسکويها  سیاست کمربندها و کمان-11جدول 

کمربند سبز 
  طبیعی

  4  جنوبی
جلوگیري از پیوستن 

روستاهاي بایرام و دیزج مدار 
 و ادغام در شهر سرد رود

  
  خسرو
  شهر
  
  

کمان سبز 
  طبیعی

 حفظ اراضی باغی داخل شهر  3/7  شمال غربی

کمربند سبز 
  طبیعی

شرقی غربی 
  جنوبی

4/13  
گیري از پیوستن جلو

 و باویل یاروستاهاي باویل عل
 سفلی و ادغام در شهر اسکو

  
سیاست 

ندها و کمرب
 سبز يها کمان

در الگوي 
توسعه 

  اکولوژیک

  
  اسکو
کمان سبز   

  طبیعی
 حفظ اراضی باغی داخل شهر  4/6  شرقی غربی
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  گیري نتیجه
 در طی OLI و TMاي لندست سنجنده  در این مقاله ابتدا با استفاده از تصاویر ماهواره

 سکو تغییرات کاربري اراضی با روش در دره ا1395 تا 1363 ساله از سال 32دوره 
مورد نتایج حاکی از آن است که منطقه .  ارزیابی شدCrossTabگرا و ماتریس ء یش

 داشته است  شده  هکتار کاربري اراضی ساخته88/290 در حدود 1363 در سال مطالعه
با توجه به . یافته است  هکتار افزایش55/1088 به حدود 1395که این مقدار در سال 

 1363در سال ) خسروشهر و روستاهاي اقماري، اسکو(که دره اکولوژیک اسکو  ینا
تراکم در منطقه ،  نفر رسیده است43012 به 1395 نفر بوده و در سال 32839نزدیک به 

کاهش تراکم . یافته است  کاهش40 نفر در هکتار به 112 طی همین سال از مورد مطالعه
 ها تبع آن تغییرات کاربري ده گستردگی شهري و بهیکی از عواملی است که منجر به پدی

 هکتار در 5/629 است که این مسئله در کاهش اراضی باغی و کشاورزي به میزان شده
گیري   شکلیهدر مراحل اول، ر شهرهاي ایرانبیشت. نتیجه گسترش افقی بوده است

ی استقرار در میان اراضی زراع، منظور زراعت هاي مرغوب به باهدف استفاده از خاك
ها به شهر و سپس توسعه  مرور زمان همراه با گسترش روستاها و تبدیل آن  و بهاند یافته

 و بالطبع بخش وسیعی از بهترین و  شده اراضی مرغوب زیر پیکر شهرها مدفون، شهرها
براي جلوگیري از . وساز رفته است ترین اراضی بالفصل شهرها به زیر ساخت ارزش با

 نقشه ،ستفاده از تکنیک تجربی رگرسیون لجستیک با متغیرهاي مؤثراین مسئله با ا
بندي نقشه مذکور با استخراج  احتمال توسعه شهري استخراج شد و پس از شبکه

 پیشنهاد حفاظت از این ، با دادن فضاي الزم براي توسعه،هاي سبز ناکم کمربند و
ین تحقیق در روند توسعه در صورت استفاده از نتایج ا. ذخیره اکولوژیک استخراج شد

.  آتی خواهد بوديها ها متوجه کاربري باغات و کشاورزي در دهه آتی کمترین آسیب
هم از نوع طبیعی با افزایش فشردگی کالبدي   سبز آنيها بنابراین راهکار کمربند و کمان

شهري در دره اسکو به ه منظور هدایت توسع  مربوط به آن بههاي یوهو استفاده از ش
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. باید در دستور کار برنامه ریزان و متولیان امور شهري قرار گیرد،  پایداري بیشترسمت
هاي   فضایی شهر در سال- به ضوابط و مقررات گسترش کالبدي توجهی یدرواقع ب

ها  آنه نابودي اراضی کشاورزي یا تبدیل عامدانه مای،  سال گذشته30خصوص  به، اخیر
با مشخص . گردیده است شده،   ساختههاي يربربه کاربري بایر شهري و سپس به کا

صورت خطی و تأثیر آن بر  محیطی اسکو به دره زیسته شدن نوع الگوي توسع
منظور کاهش پراکنش افقی شهرهاي  بهکه  شود یپیشنهاد م، هاي باغی اطراف زمین

اسکو و عطش ادغام روستاهاي پیرامونی و در نتیجه کاهش مشکالت ناشی ، خسروشهر
استفاده از ،  شهري اطراف کمربند سبز پیشنهادييها  نظارت بیشتر بر محدوده،از آن

استفاده از اراضی کم بازده   و)شهر فشرده(سازي  سازي و بلندمرتبه  انبوههاي یوهش
شهري در جهاتی غیر از ه هدایت سمت توسع، )توسعه میان افزا(موجود در داخل شهر 

  .محیطی اسکو باشد  دره زیستیریتاران مداندرک  در اولویت دست،هاي باغی زمین
  
 منابع
   کالبـدي  -بینـی گـسترش فـضایی    ارزیـابی و پـیش  ، )1386 (.اکبـر ،  اصغري زمـانی 

ریزي   ساله دکتري جغرافیا و برنامه    ر،  مطالعه موردي شهر زنجان   ،  شهرهاي ایران 
  .دانشکده علوم انسانی و اجتماعی دانشگاه تبریز، شهري

 مجله ، »تهران چگونه شهري است و چه باید باشد؟«، )1368 (.ینحس، بحرینی
  .نامه تهران ویژه: 15 شماره ،شناسی محیط

 رفیعیان : ترجمه،الگوهاي تحلیلی تغییر کاربري زمین؛ )1389 (.بریاسولیس هلن 
  . انتشارات آذرخش:، تهرانمحمودي مهران، مجتبی

 فیا با تأکید کاربرد مدل در جغرا، )1392 (. نجفریحسن؛ موسوي م، حکمت نیا
 . چاپ سوم،مایانتشارات آزادپ، اي ریزي شهري و ناحیه بر برنامه
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 یهپا مبانی سنجش از دور دانش ،)1389 (.حسن، ؛ محمود زادهاکبر یعل، رسولی ،
  .انتشارات علمیران

 انتشارات سمت،  نو در جغرافیاي شهريهاي یدگاهد ،)1373 (.حسین، شکوئی.  
 انتشارات دانشگاه ، ریزي شهري اي بر مبانی برنامه همقدم ،)1377 (.اسماعیل، شیعه

  .علم و صنعت
 محیطی گسترش   زیستپیامدهاي ،)1385 (. صدر موسوي میر ستار؛رسول، قربانی

 .8 شماره اي  و توسعه ناحیهجغرافیا، ها مطالعه موردي دره اسکوچاي سکونتگاه

 حمیدرضا؛ ماهینی عبدالرسول سلمان؛ حسینی سید محسن؛ مهدي ، کامیاب
اتخاذ رهیافت اطالعات محور با کاربرد روش رگرسیون ، )1389 (.غالمعلی فرد

شماره ، شناسی فصلنامه محیط، شهري گرگانه سازي توسع لجستیک براي مدل
54.  

 آماري با استفاده از ياه لیتحل ،)1386 (.منصور، یمؤمن SPSS ، انتشارات کتاب
 . چاپ اول،نو

 يدستیابی به شکل پایدار شهر ،)1383 (.ویلیامز کاتی؛ برتون الزابت؛ جنکنز مایک 
 شرکت پردازش و ، واراز مرادي مسیحی: ترجمه،)ونقل شکل پایداري و حمل(

 . تهران،ریزي شهري برنامه
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