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چکیده
در دهه های اخیر شهرها به صورتی بی برنامه رشد کرده و محدوده های شهری در مدت کوتاهی به چندین برابر وسعت اولیه خود رسیده اند ،توسعه
آنها در قطعاتی مجزا ،بدون برنامهریزی ،تنگ و جسته و گریخته بوده است که الگوی گسترش ی ا پراکنش افقی شهری از ویژگیهای اصلی آنها شده
است و موضوعی قابل توجه در می ان برنامهریزان و سی استگذاران در سراسر جهان گشته است .شناخت الگوی توسعه کالبدی شهر به منظور هدایت
آن در راستای توسعه پایدار شهری امری اساسی است .در این تحقیق سعی شده است تا نحوه رشد و توسعه شهر تبریز از سال  1351تا  1392با
ا ستفاده از تصاویر ماهوارهای به همراه آنتروپی شانون و متریکهای فضایی مورد بررسی قرار گیرد .در این مدت مناطق شهری در سال  1351از
 3046به  11697هکتار در سال  1392افزایش داشته است که  284درصد رشد را نشان می دهد ،همچنین میزان آنتروپی شانون در همهی دوره
ها افزایش داشته که در سال  1392به باالترین حد ممکن  4/01رسیده است .نتایج متریکهای فضایی نیز رشد پراکنده شهری تبریز را اثبات
می کنند .در نتیجه شهر تبریز نی از به توجه ویژه و برنامهریزی مناسب به منظور کاهش آسیبهای ناشی از رشد پراکنده شهری دارد.
کلیدواژه :گسترش افقی شهر  ،سنجش از دور  ،آنتروپی شانون ،متریکهای فضایی  ،شهر تبریز

 -1مقدمه
پارادایم توسعه پایدار مبحثی بسیار جدی و مورد توجه اندیشمندان
برنامه ریزی به ویژه برنامه ریزی شهری است و به دنبال افزایش سطح
کیفی محیط زندگی شهری و شهروندان میباشد .در واقع نتیجه
برنامه ریزی شهری ایجاد یک توسعه پایدار مبتنی بر چهار محور توسعه
کالبدی ،اجتم اعی ،اقتصادی و زیست محیطی است همان امری که از
آن به عنوان کیفیت زندگی شهری یاد می شود .در این بین شکل یا
فرم شهر از موضوعات مهم مرتبط با پایداری شهری است که
پژوهشگران نگاهی تازه به آن دارند موضوعی که با پذیرش روزافزون
مفهوم توسعه پایدار جایگاه ویژهای را در برنامه ریزی نوین به خود
اختصاص داد .الگوی رشد و توسعه کالبدی یا شکل شهر به عنوان
الگوی فضایی فعالیت های انسان در برهه خاصی از زمان تعریف میشود
و به دو دسته اصلی گسترش افقی یا پراکندگی شهری و الگوی شهر
فشرده تقسیم می گردد .در دهههای اخیر شهرها به صورتی بی برنامه
رشد کردند و محدوده های شهری در مدت کوتاهی به چندین برابر
وسعت اولیه خود رسیده-اند ،توسعه آنها در قطعاتی مجزا ،بدون
برنامه ریزی ،تنگ و جسته و گریخته بوده است که الگوی گسترش یا

پراکنش افقی شهری از ویژگی های اصلی آنها شده است و موضوعی
قابل توجه در میان برنامه ریزان و سیاست گذاران در سراسر جهان گشته
است (رهنما و عباسزاده .)1387 ،گسترش سریع شهرها ،اکثر
کشورهای جهان را با مشکالت متعددی مواجه ساخته است به طوری
که نه تنها سی استهای شهرسازی بلکه مسایل اقتصادی و اجتماعی و
زیست محیطی بسی اری از مناطق شهری تحت تاثیر این پدیده
گرفتهاند .هرچند افزایش جمعیت علت اولیه گسترش سریع شهرها
محسوب میشود لیکن پراکندگی نامعقول آن اثرات نامطلوبی بر محیط
طبیعی و فرهنگی جوامع میگذارد .مسئله حائز اهمیت و به خصوص
در کشورهای جهان سوم ،رشد کالبدی و الگوی توسعه فیزیکی شهرها
است که در اکثر مواقع با تراکم پایین و به صورت پراکنده اتفاق افتاده
است و به مشخصه ظاهری بسی اری از شهرها در جهان در حال توسعه
تبدیل شده است .رشد شهرنشینی ایران در نی م قرن اخیر بویژه از دهه
 ،1355سرعت زی ادی گرفته است 31/4 .درصد از کل جمعیت ایران
در سال  1335در شهرها زندگی میکردند که در سال  1355به 47
درصد ،در سال  1365به  54/3درصد و در حال حاضر به  72درصد
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رسیده است (مرکز آمار ایران .)1390 ،می انگین رشد جمعیت شهری
کشور در طول این دوره بیش از چهار برابر میزان رشد جمعیت
روستایی بوده است .توسعه فضایی ـ کالبدی شت ابان و ناموزون شهرهای
ایران در چند دهه اخیر آثار و پی امدهای نامطلوب اجتماعی ،اقتصادی
و کالبدی را به دنبال آورده است .هزینه های گزاف حمل و نقل و
خدمات رسانی شهری ،اتالف انرژی ،هدر دادن سرمایه-های مادی و
اجتماعی در شهر ،تشدید جدایی گزینی اجتماعی ،تخریب محیط
زیست ،عدم زیبایی و انسجام محیط شهر ،بی هویتی اجتماعی و
ناپایداری از مهمترین مشکالت شهرها در بحث توسعه نامطلوب فضایی
ـ کالبدی و کم تراکم شهرها به حساب میآیند (حیدری .)1391 ،در
کشور ما از زمانی که مبنای توسعه و گسترش شهرها ماهیتی برونزا به
خود گرفت و درآمدهای حاصل از نفت در اقتصاد شهری تزریق شد و
شهرهای ما در نظام اقتصاد جهانی جای گرفتند سرمایهگذاری در زمین
شهری تشدید گردید و این نقطه ضعف اصلی بازار خصوصی بدون
برنامه ی زمین ،الگوی توسعه بسی اری از شهرهای ایران را دیکته کرده
است .این امر باعث نابسامانی بازار زمین شهری به ویژه بال استفاده
ماندن بخش وسیعی از اراضی داخل محدوده و عارضه منفی گسترش
افقی شهرها شده است (قربانی و سلیمان زاده .)1389 ،به طوری که
امروزه کمتر شهری از شهرهای کشورمان را می توان سراغ گرفت که
با مسائل و مشکالت ناشی از توسعه و گسترش فضایی دست به گریبان
نباشند .کالنشهر تبریز نمونه ای از این شهرها است که رشد و توسعه
سریع و پرشتاب آن طی دهه های اخیر سازمان فضایی و نظام محله
بندی سنتی آن را در هم شکسته و شهری که تا چند دهه پیش در
فضایی محدود ،ارگانیک و منسجم شکل گرفته بود و با برج و بارو در
فضایی کالبدی سخت محصور بود ،امروزه گسترش زی ادی ی افته و
گرفتار ساختاری متخلخل و ناموزون است (پورمحمدی و جام کسری،
 .)1382بررسی ها نشان میدهد که در نتیجه ی این رشد ،اراضی
زراعی مستعد ،باغات و همین طور حدود ده روستا در داخل بافت
فیزیکی شهر قرار گرفته و در نهایت ب ا توسعه ی فیزیکی شهر در آن
ادغام گردیده است .با توجه به تأثیر اساسی شکل شهر بر پایداری آن
لزوم شناخت ،مطالعه و درک ابعاد مختلف آن و هدایت آن در راستای
توسعه پایدار ضروری است (لطفی و همکاران .)1392 ،با توجه به رشد
سریع شهرنشینی شهرداریها و سازمانها کمتر به این امور توجه
نمودند و نتوانستند الگوی رشد و توسعه شهر را به صورت مناسب به
پیش ببرند .پایش جهات توسعه شهری ،اطالعات پایهایی هستند که از
مدیران و برنامهریزان شهری از آنها برای طراحی ،برنامهریزی بلند مدت
به آن نی از دارند .متاسفانه نقشهبرداری زمینی گران بوده و نی از به زمان
زی ادی دارند و بیشتر شهرهای در حال توسعه فاقد این نقشه ها هستند.
بدین منظور در بیشتر تحقیقات پایش رشد شهری از جی آی اس و

تکنولوژی سنحش از دور استفاده می شود .امروزه تصاویر ماهوارهایی
سنجش از دور به علت مزای ای زی ادی از قبیل هزینه و زمان بسیار
کمتر ،تکرار تصوی ربرداری ،داشتن دید وسیع ،قدرت تفکیک مکانی
مناسب به طور گسترده در مباحث شهری استفاده می شوند .سیستم
اطالعات جغرافیایی و سیستم های مدیریت پایگاه داده با قابلیت های
نمایش ،ذخیره سازی و آنالیز دادههای رقومی به پایش ،مدلسازی و
پیشبی نی توسعه پراکنده شهری کمک کردهاند ( Longley & Batty,
 .)2000مطالعات متعددی به منظور کمی کردن ،اندازهگیری الگوها و
تجزیه و تحلیل روند رشد شهری انجام شدهاند .استفاده از ماتریس
انتقال ( ،)Li & Yeh, 1998متریکهای فضایی و سرزمین ( Herold
 ،)et al, 2005آمارهای فضایی ( ،)Torrens et al, 2000روش
سلولهای خودکار ( )White et al, 1999و روش آنتروپی ( Sun et
 )al, 2007; Yeh & Xia, 2001از جمله روش های متداول بررسی
میزان تغییرات و رشد شهری بودهاند .آنتروپی شانون از شاخصهایی
است که توزیع نا متعادل جمعیت یا اشتغال در واحدهای فضایی بکار
میرود .در روش آنتروپی شانون ،مساحت مناطق ساخته شدهی شهری
شامل مناطق مسکونی ،تجاری  ،صنعتی و  ...یک پارامتر کلیدی برای
کمی کردن توسعه پراکنده شهری است که بوسیله نقشهبرداری زمینی
و داده های سنجش از دوری میتوانند شناسایی شوند .محققانی از
جمله ،سینگ 1و همکاران ( )2014سعی کردند تا روند توسعه سریع
شهر روحتاک 2در هند را در  38سال با آنتروپی شانون و تصاویر ماهواره
لندست و  IRSبررسی کنند .آنها نتیجه گرفتند در دوره ی – 2005
 ،2002مناطق شهری با  24/14درصد و رشد جمعیت  14/47درصد
بوده و رشد مناطق شهری حدود دو برابر بیشتر از رشد جمعتی رخ
داده است که این نتایج با نتایج آنتروپی شانون نیز مطابقت داشتند.
پور احمد و همکاران ،با استفاده از مدلهای آنتروپی شانون و هلدرن و
درجه تجمع (موران و گری) به بررسی الگوی گسترش کالبدی –
فضایی شهر گرگان پرداختند .نتایج نشان داد که رشد پراکنده شهری
از سال  1365شروع شده و در سال  1385به حداکثر پراکندگی با
استفاده از مدلهای مورد نظر رسیده است .قربانی و ولی بیگی ،در
مقالهای به تحلیل گسترش افقی شهر تبریز و ظرفیتهای درون بافتی
اراضی پرداختند که بخش زیادی از گسترش افقی به سبب عدم
استفاده صحیح از اراضی موجود اتفاق افتاده است و با برنامه ریزی
صحیح شهر تبریز تا  21سال آینده نیازی به گسترش افقی پیدا نخواهد
کرد .حسین زاده دلیر و همکاران ،از مدل آنتروپی شانون جهت تحلیل
الگوی توسعه پراکنده کالن شهر تبریز و از مدل قطاعی  -جغرافیایی
جهت تعیین مسیر رشد افقی استفاده کردند .نتایج نشان داد که
بیشترین پراکندهرویی تبریز در سال  1375بوده است و جهت گسترش
افقی با موقعیت کریدورهای اصلی ورودی منطقه شهری تبریز بیشترین
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انطباق را دارند .پریور و همکاران ،برای شناسایی عناصر تشکیل دهنده
سیمای سرزمین شهر تهران از نقشه پوشش اراضی حاصل از تصویر
ماهواره ای لندست  2002و نقشه کاربری اراضی با مقیاس 1:2000
استفاده کردند و به کمک متریک های سیمای فضایی ،وضعیت ترکیب
و توزیع فضایی عناصر فضا و سیمای سرزمین را در شهر تهران در دو
مقیاس کالن و خرد به صورت کمی ارزیابی و مورد پهنه بندی قرار
دادند .نتایج حاصل از بررسی متریک های فضایی در سطح شهر تهران
نشان داده است که عناصر ساختاری اکولوژیکی در این شهر ،از بین
رفته اند ،و یا در حال نابودی هستند .در این تحقیق تالش شده است
که با استفاده از تصاویر سنجده  TM5و  OLIماهواره لندست و
قابلیتهای  GISنحوه ی توسعه شهری تبریز از سال  1351تا  1392با
استفاده از مدلهای آنتروپی شانون و معیارهای فضایی مورد بررسی
قرار گیرد.

رادی ومتریکی و هندسی مورد نی از است .تصحیحات رادی ومتریکی با
تکنیک کاهش پیکسل تاریک از مقدار  DNو تصحیحات هندسی نیز
توسط روش تصویر به تصویر  (Jensen, 1987).با مبنا قرار دادن تصویر
سال  1392سنجنده  OLIبرای تصاویر سالهای دیگر اعمال گردید و
در سیستم مختصات ) UTM (WGS-84ژئورفرنس شدند .با استفاده
از طبقه بندی نظارت شده با نقاط تعلیمی و روش حداکثر احتمال
)(Jensen, 1987نقشه کاربریهای اراضی شهر تبریز ایجاد شد .نقشه
طبقه بندی شده در هر سال ،بار دیگر به دو کالس مناطق ساخته شده
و مناطق ساخته نشدهی شهری طبقه بندی مجدد گردیدند .در ادامه
نقشههای تولید شده به حالت برداری تبدیل شده و با استفاده از
ابزارهای تقاطع و فیش نت به  100سلول هم اندازه تقسی مبندی
شدند تا تراکم مناطق ساخته شدهی شهری در هر سلول و مقدار
آنتروپی شانون برای کل شهر در هر سال محاسبه شوند.

 -2روش تحقیق

- 3-2متریک های فضایی

 -1-2قلمرو جغرافیایی پژوهش

متریکهای فضایی خصوصیت شکلی  ،هندسی و ماهیت پراکنش و
توزیع اجزای ساختاری ( لکه ها یا قطعات ) را در بستر سیمای سرزمین
قابل تعریف و مقایسه کمی با عدد و رقم می کند (زنگنه
شهرکی .)1390،در حقیقت در روش متریکهای فضایی  ،باید لکهها
و قطعات یک شهر یا یک مجموعه شهری از روی تصاویر ماهوارهای
جدا از سایر کاربری ها جدا کرده و به توجه به نوع متریک و معیارهای
در نظر گرفته  ،اندازه کمی و عددی متریک ها را برای سالهای مختلف
محاسبه کرد و بر اساس اعداد به دست آمده استنباط نمود که در هر
کدام از متریکهای فضایی شهر مورد نظر چه تغییراتی به خود دیده
است (شکل  .)2مهمترین معی ارهای فضایی که در این پژوهش برای
بررسی و اندازهگیری میزان پراکنش و گسترش فضایی شهر تبریز مورد
مطالعه قرار گرفته است عبارتند از :
تراکم عمومیترین شاخص مورد استفاده پراکندگی است .بدیهی است
که تراکم پایین در یک شهر می تواند بی انگر پراکنش افقی شهری باشد
(حکمت نی ا  .)1385 ،میزان تراکم را طبق رابطه ( )1بدین صورت
محاسبه می کنند:
𝑇
()1
𝑆
که در آن T ،نشان دهنده ی جمعیت شهر و  sمساحت شهر میباشد.
معیار پیچیدگی به عنوان میانگین مساحت وزن داده شده 3بینظمی
شکل قطعات می باشد .زمانی که مقدار آن زیاد باشد  ،یعنی اشکال
نامنظم تر هستند .معیارهای دیگر پیچیدگی به طور عمده ناهمواری
(دندانه داربودن) محدوده شهر را توضیح میدهند (.)Huang, 2007
رابطه ( ،) 2محاسبه معیار پیچیدگی می باشد که در آن 𝑠 مساحت
منطقه 𝑖 𝑝𝑖 ،محیط منطقه 𝑖 و 𝑁 تعداد کل مناطق میباشد.

تبریز یکی از شهرهای بزرگ ایران و مرکز استان آذربایجان شرقی است
 .این شهر ،سومین شهر بزرگ کشور پس از تهران و مشهد ،بزرگترین
شهر منطقهی شمالغرب ایران و قطب اداری ،ارتباطی ،بازرگانی،
سی اسی ،صنعتی ،فرهنگی و نظامی این منطقه شناخته میشود و
بزرگترین صنایع سنگین عمده فعال در این شهر ،طیف گستردهای از
صنعت سیمان ٬نساجی ،ماشین سازی و پتروشیمی را شامل میشود.
شهر تبریز در  46تا  25طول شرقی و  38تا  2عرض شمالی از
نصفالنهار گرینویچ واقع شدهاست و ارتفاع تقریبی آن از سطح دریا،
 1350متر میباشد .جمعیت تبریز در سال  1390خورشیدی بالغ بر
 1494998نفر بودهاست که پنجمین شهر پرجمعیت ایران و دویست
و بیست و ششمین شهر پرجمعیت جهان محسوب میشود (مرکز آمار
ایران .)1390 ،شکل ( )1موقعیت شهر تبریز را در منطقه شمالغرب
ایران نمایش میدهد.
- 2-2دادههای مورد استفاده

در این تحقیق ،به منظور شناسایی مناطق ساخته شدهی شهری از
تصاویر سنجندههای ماهواره لندست در سالهای ،1363 ،1351
 1382 ،1372و  1392از سایت زمین شناسی آمریکا ) (USGSاخذ
گردید (جدول .)1گفتنی است تصاویر بدون ابر بوده و در ماههای تیر
و مرداد پوشش گی اهی منظقه مورد نظر به رشد حداکثری خود
میرسد .در ادامه با استفاده از نرم افزار ، ENVIمحدودهی شهر تبریز
از تصاویر ماهواره ایی مورد نظر جدا گردید .از آنجائیکه تصاویر اخذ
شده در سالهای متفاوتی اخذ شدهاند در نتیجه تصحیحات
AWMSI:Area weighted mean shape index
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()2

𝑖𝑠
𝑖𝑠 ∑𝑛1

×

𝑖𝑠√ 𝑖𝑝 ∑𝑛1
𝑁

مرکزیت درجهای است که توسعه شهر نزدیک به بخش تجاری مرکزی
(  )CBDاست  .به طور مشابه شاخص مرکزیت در این تحقیق میانگین
فاصله بخش های جدا افتاده را از بخش مرکزی شهر ،که به عنوان مرکز
بزرگترین قطعه تعریف شده است  ،اندازه میگیرد .برای کمینه ساختن
تورش مقیاس شهر ،میانگین فاصله به شعاع یک دایره با مساحت کل
شهر تقسیم شده است .بنابراین مرکزیت در این تحقیق شکل کلی شهر
را اندازه گیری می کند که آیا کشیده است یا دایرهای .زمانی که شاخص
مرکزیت باال باشد بدین معنی است که شکل شهر کشیده است و بر
عکس .مرکزیت را می توان با استفاده از رابطه ( )3محاسبه کرد که 𝐷
فاصله مرکز قطعه 𝑖 تا مرکز بزرگترین قطعه  𝑁 ،تعداد قطعات 𝑅 شعاع
دایرهای به وسعت قطعه 𝑖 و 𝑆 مجموع مساحت کل قطعات میباشد.
در حقیقت در این فرمول قصد دارد میانگین فاصله قطعات با همدیگر
و فاصله انها با قطعه اصلی را بسنجد.

()3

𝑅
−1
𝑁∑
𝑖 =1 𝐷𝑖 /𝑁 − 1
𝑁√𝑆/

=

شاخص فشردگی (  )Ciنه تنها شکل قطعات مجزا بلکه حتی چند
پارچگی کل چشم انداز شهری را اندازه گیری می کند .هر چه شکل
قطعه منظمتر و تعداد قطعات کمتر باشد  ،مقدار شاخص فشردگی
بیشتر است .شاخص فشردگی توسط رابطه ( )4محاسبه می گردد که
𝑃 محیط لکه 𝑖 و 𝑖𝑃 محیط دایرهای به وسعت 𝑖𝑆 و 𝑁 تعداد لکهها یا
قطعات 𝑖𝑆 مساحت قطعه 𝑖 میباشد.
()4

𝑖𝑃∑ 2𝜋 √𝑆𝑖 /𝜋/
𝑁2

=

𝑖𝑃∑ 𝑃𝑖 /
𝑁2

چهارمین متریک فضایی مورد بررسی برای شناخت الگوی رشد فضایی
شهر شاخص تخلخل میباشد .شاخص تخلخل ،نرخ فضای باز را در
مقایسه با کل وسعت شهر مورد محاسبه قرار می دهد .فضای باز هم
برای مطلوبیت سکنه شهر ،هم برای پایداری شهرها اساسی است .اما
مقدار آن نباید از میزان خاصی بیشتر شود .مناطق پوشش گیاهی و
لکههای آبی  ،زمین های کشاورزی ،زمین های بایر ،فضاهای خ الی و
بدون استفاده در محیط شهر ،همانند حفره های خالی در داخل مناطق
شهری میباشند که در تصاویر ماهوارهای طبقهبندی شده پدیدار شده
و به خوبی قابل تشخیص میباشند  .شاخص تخلخل کل این فضاهای
ROS:Ratio of open space

خالی را در رابطه با کل منطقه شهری مورد محاسبه قرار میدهد.
شاخص تخلخل همچنین به عنوان « نرخ فضای باز ( )ROS4تعریف
شده است که فرمول آن به صورت زیر است (رابطه  .)5در این فرمول
 𝑆 ´ ،مساحت زمینهای داخل شهر و 𝑆 کل مساحت و وسعت شهر
میباشد.
´𝑆
× 100%
𝑆

()5

 -2-4آنتروپی شانون
پس از ایجاد نقشههای رشد شهری در دورههای مختلف ،به منظور
بررسی رشد افقی و میزان توسعه پراکنده شهر تبریز از آنتروپی شانون
استفاده شد .آنتروپی شانون برای اندازه گیری تمرکز فضایی یا
پراکندگی متغیرهای جغرافیایی (مناطق ساخته شده شهری) در میان
 nواحد فضایی (نواحی شهری) و تخمین توسعه پراکنده شهری
استفاده می شود .میزان انتروپی شانون با استفاده از رابطه ( )1محاسبه
می گردد:
𝑛
رابطه ( )6
) 𝑝( 𝑛𝑙 × 𝑝 ∑ 𝐻 = −
𝑖

−1
𝑁∑
𝑖=1 𝐷𝑖 /𝑁 − 1

4
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𝑖

𝑖=1

که در آن 𝐻 ،مقدار آنتروپی شانون 𝑝𝑖 ،نسبت مساحت ساخته شده (
تراکم کلی مسکونی ) منطقه 𝑖 به کل مساحت ساخته شده و 𝑛 مجموع
مناطق است .ارزش مقدار آنتروپی شانون از صفر تا )𝑛(𝑛𝑙 است که
در آ ن مقدار صفر بیانگر توسعه فیزیکی خیلی متراکم ( فشرده ) شهر
است و مقدار )𝑛( 𝑛𝑙 بی انگر حد باالی مقدار آنتروپی شانون و بیشترین
مقدار توسعه پراکنده شهری است (𝑛 برابر با تعداد سلول ها) ( Yeh,
 .)2001اگرچه از آنتروپی برای اندازه گیری نحوه ی توزیع مناطق
ساخته شده ی شهری استفاده می شود ،تفاوت آنتروپی بین دو دوره
مختلف نیز میتواند برای شناسایی تغییر در درجه پراکندگی مناطق
شهری بکار رود رابطه (:)2
)∆𝐸𝑛 = 𝐸𝑛 (𝑡 + 1
رابطه ()7
(
)
𝑡 𝑛𝐸 −
که 𝑛𝐸∆ اختالف مقادیر آنتروپی شانون بین دو دوره زمانی  𝑡 + 1و 𝑡
است.
 -3یافته های تحقیق
 -1-3ایجاد نقشه های رشد شهری با تصاویر ماهواره ای

هدف این مقاله شناسایی و تحلیل توسعه پراکنده شهری تبریز
میباشد ،بدین منظور تصاویر ماهوارهایی سالهای ،1363 ،1351
 1382 ،1372و  1392شهر تبریز از سایت زمین شناسی آمریکا
( )USGS5دریافت گردید و مناطق ساخته شده ی شهری استخراج
گردید (شکل  .)2بمنظور ارزیابی دقت نقشههای تولید شده از تصاویر
United States Geological Survey
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ماهواره ایی ،از ماتریس خطا به همراه تصاویر گوگل ارث و نقشه های
 1:20000شهر تبریز که از سازمان نقشهبردای کشور اخذ شده بود،
استفاده گردید .میزان دقت کلی و کاپا برای هریک از نقشه در جدول
( ) 2نشان داده شده است .گفتنی است دقت نسبتا کم نقشه های ایجاد
شده سالهای  1351و  1363به دلیل کیفیت کم تصاویر ماهوارهایی
است.
 -2-3بررسی تغییرات رشد شهری و جمعیت 1351 - 1392

با توجه به مقایسه رشد جمعیت و مساحت مناطق ساخته شده شهری
در طول سال های مورد نظر می توان گفت که مساحت مناطق ساخته
شده ی شهری در سال  3046 ،1351هکتار و جمعیت بطور تقریبی
 510هزار نفر بوده است که در سال  1363مناطق شهری حدود 49/1
درصد و جمعیت  72/6درصد رشد پیدا کردند .هرجند در این دوره
رشد جمعیت ،حدود  23درصد بیشتر از مناطق ساخته شده است اما
می توان گفت که میزان گسترش شهری با رشد جمعیت متناسب است.
از سال  1363تا  ،1372میزان رشد مناطق ساخته شده و جمعیت به
ترتیب  56 /1و  28/1درصد بوده است که برعکس دوره ی  1351تا
 ،1363رشد مناطق شهری حدود  2برابر بیشتر از رشد جمعیت است.
شکاف دو برابری بین رشد مناطق شهری و جمعیت نشان میدهد که
در این دوره ،توسعه افقی بیشتر از فرم عمودی اتفاق افتاده است .اگرچه
شهر در همه ی جهات توسعه پیدا کرده است اما در راستای بزگراه
تهران به تبریز (ورودی غربی) و بزرگراه تبریز به تبریز (ورودی شرقی)
این میزان قابل توجه است .در طی  1372 – 1382نسبت رشد مناطق
ساخته شهری 27/8 ،و رشد جمعیت به  18درصد رسید که ادامه روند
توسعه افقی شهر اشاره دارد .از سال  1382تا  ،1392میزان رشد
مناطق شهری و جمعیت به ترتیب  29/1و  13/7درصد بوده و مساحت
به  11697هکتار و جمعیت به  1514700رسید است.
 -3-3نتایج متریکهای فضایی

بررسی میزان تراکم جمعیت شهر تبریز نش ان می دهد که در سال
 1351نسبت آن  167/67نفر در هکتار بوده است .در سال  1363از
آنجائی که رشد مناطق شهری  49درصد و رشد جمعیت  72درصد
بوده است در نتیجه میزان تراکم نیز افزایش یافته و به  197نفر در
هکتار رسید اما در هماطور که در بخش های قبلی نیز بیان گردید ،در
سال های  1382 ،1372و  1392میزان رشد مناطق شهری از جمعیت
بیشتر بوده است و در نتیجه میزان تراکم جمعیت نیز حالت نزولی
داشته و در سال  1392به  129/49نفر در هکتار رسیده است .با توجه
به اینکه مساحت مناطق شهری تبریز با تصاویر ماهواره ایی بدست
آمده است ،در نتیجه مقدار تراکم جمعیت بدست آمده با آمارهای
رسمی متفاوت میباشد (شکل  -3الف) .بر اساس نتایج به دست آمده
last space

6

از شاخص پیچیدگی یا میانگین مساحت وزن داده شده (،)AWMS

میزان این شاخص در اولین دوره  1/6بوده است که در سالهای بعد
میزان پیچیدگی به تدریج افزایش یافته و در د وره آخر میزان آن به
 2/3رسیده است که نشان دهنده افزایش بینظمی شکل قطعات شهر
تبریز در دوره های بعدی شده است ،این بی نظمی به خصوص در دوره
آخر ملموس تر است (شکل  -4ب) .محاسبات انجام یافته نشان میدهد
که شاخص مرکزیت از سال  1351تا  1392به صورت تدریجی افزایش
میبابد و به دلیل به وجود آمدن شهرکها و گسترش حومه شهری در
تبریز شکل شهر کشیدهتر می شود .تصاویر ماهوارهای نشان دهنده این
امر میباشند که به مرور زمان شهر از هر طرف گسترش یافته است.
شهر تبریز به دلیل وجود کارخانه های مهم در اطراف شهر و موانع
طبیعی به صورت متمرکز گسترش نیافته است و به صورت لکهای در
جهات مختلف و در اطراف راههای اصلی توسعه پیدا کرده است که این
امر خود باعث کشیده تر شدن شهر شده است .نمودار زیر نتایج شاخص
مرکزیت را در دوره های مختلف نشان میدهد (شکل  -5ج) .نتایج
محاسبات شاخص فشردگی حاکی از آن است که میزان فشردگی در
گذشته بیشتر بوده و به تدریج کاهش یافته است .دلیل این امر میتواند
گرایش توسعه شهر به طرف حومهها باشد .از آنجائیکه بافت اصلی شهر
دارای شکل ارگانیک می باشد ،مردم شهر بعدها تمایل بیشتری به
سکونت در اطراف شهر دارند و این باعث می شود شه ر از ح الت
فشردگی در بیاید .با توجه به نتایج نمودار بیشترین مقدار فشردگی در
سال  1351به میزان  0/73می باشد که این رقم در هر دوره کاهش
یافته ،به طوری که در سال  ،1392به عدد  4/05رسیده است .به
عبارتی شکل شهر از حالت فشردگی باال به فشردگی پایین ،تغییر الگو
دا ده است که این خود دلیل واضح و روشنی بر وجود پدیده پراکنش
افقی یا اسپرال در شهر تبریز می باشد (شکل  -6د) .آن چه از نتایج
شاخص تخلخل بر می آید ،حاکی از این است که در هر دوره میزان
قابل توجهی زمین های خالی و رها شده وجود دارد .با بررسی نقشهها
می توان دریافت که در هر دوره علی رغم وجود داشتن فضاهای خالی
برای توسعه شهر ،به دالیل مختلفی مثل افزایش میزان محدوده ق انونی
شهر در طرح های توسعه شهری و همچنین تخریب باغات به خصوص
در محدوده حاشیه شهر به منظور ساخت وساز غیر قانونی ،بر محدوده
شهر افزوده شده است .افزایش محدود ه شهر باعث شده است که در هر
دوره فضاهای خالی زیادی وجود داشته باشد .به طور کلی تقریبا در
تمام دورهها ،نرخ فضای باز  25الی  40درصد وسعت شهر را شامل
می شود .نکته قابل توجهی که می توان اشاره کرد این است که فضاهای
گمشده 6زیادی در محدوده شهری وجود دارد که در صورت برنامه
ریزی مناسب میتوان بهره برداری های زیادی از این نوع فضاها انجام
داد (شکل  -7م).
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 -4-3نتایج آنترو پی شانون

همان طور که بیان شد ،برای اندازه گیری توسعه پراکنده شهری در
تبریز از شاخص آنتروپی شانون استفاده گردید که مقدار آن برای
هریک از  58سلول که محدوده ی شهر را می پوشاند بدست آمد.
مقدار )𝑛( 𝑛𝑙 بیانگر حد باالی مقدار آنتروپی شانون و بیشترین مقدار
توسعه پراکنده شهری است که در این مطالعه برابر با 4 𝑙𝑛 (𝑛) =/06
میباشد (𝑛 برابر با تعداد سلول ها) .مقادیر نزدیک به این حد از آنتروپی
نشان دهنده ی رشد شهری با توزیع پراکنده زیاد میباشد .در طول این
دوره ،کمترین مقدار آنتروپی شانون 2/868 ،در سال  1351و بیشترین
مقدار آن 3/961 ،در سال  1392بوده است که نشان میدهد در سال
 ، 1351مناطق ساخته شده شهری به حالت فشرده توزیع شدهاند و به
نوعی همگن میباشند .بیشترین میزان اختالف آنتروپی ،بین سال های

 1351-1363دیده می شود و نشان می دهد که در این دوره شهر تبریز
نسبت به دوره قبل پراکندگی بیشتری را تجربه کرده است .از سال
 1351تا  ، 1392مقدار آنتروپی بطور پیوسته افزایش داشته است که
این افزایش بجز در سال های  1351 – 1363تقریبا یکنواخت بوده
است .این مقدار در سال های  1382 ،1372 ،1363 ،1351و 1392
به ترتیب برابر با  3/785 ،3/565 ،3/222 ،2/868و  3/961بودهاند .با
توجه به نزدیکی مقدار آنتروپی در سال  1392به باالترین حد آنتروپی
(  )4/06میتوان گفت که شهر تبریز در این سال دارای توزیع پراکنده
باال میباشند .نتایج آنتروپی شانون برای دوره های نامبرده در جدول
( )3و شکل ( )4نشان داده شده است.

شکل -1موقعیت شهرستان تبریز در ایران و استان آذربایجان شرقی

جدول  :1مشخصات تصاویر ماهواره ای اخذ شده در سالهای مختلف
ردیف  /گذر

تفکیک مکانی

سال

روز  /ماه

سنحنده

ماهواره

181 /34

60

1351

7 /23

MSS

LANDSAT _1

168 /34
168 /34

30
30

1363
1372

4 /19
2 /26

TM

LANDSAT _5

TM

LANDSAT _5

168 /34

30

1382

2 /14

ET M

LANDSAT _7

168 /34

30

1392

4 /19

OLI_T IRS

LANDSAT _8

جدول  :2میزان دقت کلی و کاپا نقشه های طبقهبندی شده در سالهای مختلف
کاپا

دقت کلی

سال

کاپا

دقت کلی

سال

0 /83

0 /88

1382

0 /74

0 /77

1351

0 /89

0 /92

1392

0 /76

0 /79

1363

0 /79

0 /82

1372
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شکل  :2نقشه رشد شهری تبریز در از سال  1351تا 1392

جدول  -3میزان تغییرات مناطق شهری و جمعیت در سالهای مورد نظر
درصد تغییر

تغییر جمعیت نسبت

جمعیت

درصد تغییر

تغییر مناطق شهری

مناطق شهری

جمعیت

به سال قبل

(نفر)

مناطق شهری

نسبت به سال قبل

(هکتار)

100

3046

1351

72 /6

370724

881465

49 /1

1497

4543

1363

28 /1

247298

1128763

56/1

2556

7090

1372

18

203170

1331933

27 /82

1973

9063

1382

13 /7

132767

1514700

29 /06

2634

11697

1392

510741

سال
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(الف)

(ب)

(ج)

(د)

(م)

شکل  -3نتایج متریک های فضایی ،الف :تراکم ،ب :پیچیدگی ،ج :مرکزیت ،د :فشردگی ،م :تخلخل

جدول  :3میزان آنتروپی شهر تبریز ()1392-1351
𝒏𝑬∆
0 /22

آنتروپی شانون
3 /785

سال
1382

𝒏𝑬∆

آنتروپی شانون
2 /868

سال
1351

0 /176

3 /961

1392

0 /354
0 /343

3 /222
3 /565

1363
1372

۴.۵۰
۳.۷۸

۳.۵۰

۳.۵۶
۳.۲۲

۳.۰۰
۲.۸۶

مقدار آنتروپی

۳.۹۶

۴.۰۰

۲.۵۰
۲.۰۰

۱۳۵۱ ۱۳۶۳ ۱۳۷۲ ۱۳۸۲ ۱۳۹۲

شکل  -4میزان آنتروپی شهر تبریز از  1351تا 1392
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 -5نتیجه گیری و پیشنهادها
توسعه پراکنده ی شهری ،مسائل زیادی را از جنبههای اقتصادی،
اجتماعی ،زیست محیطی به شهرهای با رشد زیاد تحمیل میکند.
استفاده از سیستم اطالعات جغرافیایی و فناوری سنجش از دور به
همراه مدلهای آنتروپی شانون و معیارهای فضایی ابزار بسیار مفید و
کاربردی به منظور کمی سازی الگوهای رشد شهری و بررسی توسعه
پراکنده شهری است .با پردازش های الزم بر روی تصاویر سنجش از
دوری میتوان نقشه های کاربری اراضی و محدودههای رشد شهری را
مشخص کرد ،همچنین قابلیتهای توابع موجود در سیستم اطالعات
جغرافیایی امکان ایجاد پایگاه داده و محاسبات مربوط به مناطق ساخته
شده ی شهری را ممکن کرده است .در این مقاله سعی شد تا با استفاده
از تصاویر ماهوارهایی و قابلیتهای سیستم اطالعات جغرافی ایی،
تغییرات مناطق شهری و غیر شهری تبریز در طول سال های 1351
تا  1392مورد بررسی قرار گیرد .نتایج این تحقیق نشان داد که نسبت
رشد مناطق ساخته شده در شهر تبریز از نسبت رشد جمعیت آن پیشی
گرفته است .در طول این دوره ،مناطق متعدد صنعتی ،تجاری و
مسکونی توسعه پیدا کردند ،از جمله شهرک نصر ،یاغچیان ،رشدیه،
مرزداران .رشد غربی به شرقی شهر در راستای بزرگراه های اصلی شهر
تبریز که در دوره  1351تا  1363شروع شده بود در طول دروره های
بعد بعنوان یک عامل جذاب توسعه مناطق شهری بوده است .البته رشد
در همه جهات به یک اندازه نبوده و در راستای محورهای ارتباطی
تهران  -تبریز ،تبریز به تبریز و مرند بیشترین پراکندگی و رشد شهری
اتفاق افتاده است .همچنین با استفاده مدل آنتروپی شانون می توان
گفت توزیع مناطق ساخته شده ی شهری در تبریز از سال  1351تا
 1392به سمت پراکندگی حرکت کرده و در سال  1392به حداکثر
رشد و پراکندگی خواهد رسید .نتیجه به د ست آمده از شاخصهای
متریک فضایی نیز نشان داد که گسترش افقی شهر تبریز در هر دوره
نسبت به دوره های قبلی بیشتر شده و پراکنش افقی شهر افزایش و
تمرکز یا فشردگی شهر کاهش یافته است .حقیقت این است که باید
فشار انسانی و ساختمانی در بخشهای مختلف شهر تا اندازهایی برابر
باشد و اختالف زیادی نداشته باشند اما چنانچه بعضی از مناطق شهری
دارای تراکم باال و برخی دیگر تراکم بسیار پایین را تجربه میکنند که
نشان از عدم توزیع متعادل جمعیت و ساخت و سازها در شهرها دارد.
تغییرات بوجود آمده ناشی از توسعه شهرها می تواند بسی ار زی انبار
باشد ،در نتیجه به مدیران و سی استگذاران شهری تبریز پیشنهاد
می شود تا نتایج تحقیق حاضر و سایر تحقیقات صورت گرفته را در
برنامهریزی های توسعهای شهری را لحاظ کنند تا در آینده کمترین
زی ان و خسارت را از توسعه افقی شهر تبریز شاهد باشیم.
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Analysis of spatial growth of Tabriz with quantitative models and satellite
imagery
Abstract
In recent decades, cities have grown without a plan and Urban areas in a short time several times its original
size have been. Development of discrete components, unplanned, sporadic tight are pattern or distribution of
the urban landscape is a significant issue among policy makers around the world has become. Understanding
the physical development of the city in order to lead in sustainable urban development is essential In this study,
we tried to exami growth and development in Tabriz from 1972 to 2013 using satellite images with Shannon
entropy and spatial metrics. In years 1972, 2003 and 2013 the overall accuracy of maps to cover the land use
were 82%, 85% and 90%, respectively. the distribution of urban areas built of Tabriz tended to be more violated
from 1972 to 2013 so that the maximum growth was experienced in 2013. During this period, the lowest and
highest values of the Shannon entropy were 2.868 and 3.961 in 1972 and 2013 respectively. It shows that in
1972, urban areas built was distributed in a compact and homogeneous manner while it is seen a violated
distribution in 2013. the city is needed to be managed under a comprehensive urban management design.
Keywords : urban sprawl, remote sensing, Shannon entropy, spatial metrics, Tabriz

