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مقدمه
با افزایش تعداد ساکنان در نواحی شهری ،اراضی ساختهشده در سراسر جهان رو به افزایش است (.)Liu et al., 2018
گسترش سریع و تحول فرمهای شهری در چند دهۀ اخیر ،به موضوعی مهم در برنامهریزی فضایی و مدیریت شهری
تبدیل شده است ( .)Schneider and Woodcock, 2008: 660سنجش و تحلیل فضایی-زمانی فرمهای شهری
میتواند مبنای مناسبی برای تصمیمگیری در مورد شهرها و مناطق با رشد فیزیکی سریع فراهم سازد.
فرم شهری بهعنوان ساختار فضایی عناصر ثابت در محدودۀ شهر تعریف شده است ( )Anderson et al., 1996که
روابط میان هستۀ مرکزی شهر و نواحی پیرامون را توصیف میکند ( .)Grimm et al., 2008: 572فرم شهری
پیامدهای زیادی در ارتقای پایداری زیستمحیطی دارد ()Anderson et al., 1996؛ درحالیکه فرم فیزیکی شهرها
ممکن است تغییرناپذیر و سفتوسخت باشد ،اما ویژگیهای آن بر پویایی و بازخوردهای اجتماعی ،اقتصادی و
زیستمحیطی شهری تأثیر میگذارد ( .)Sharifi & Yamagata, 2018فرم شهری اثرات معناداری بر فعالیت و سالمت
جسمانی ( ،)Frank & Engelke, 2001سالمت روانی ( ،)Miles, Coutts, & Mohamadi, 2012الگوهای
حملونقل ( ،)Dieleman & Wegener, 2004تعامالت اجتماعی ( ،)Dempsey et al., 2010, 22کیفیت
زیستمحیطی ( ،)Weng et al., 2007تغییر اقلیم ( )Yin et al., 2018و بهزیستی انسان ( Angel, 2012; Krüger

 )& Costa, 2019دارد.
با توجه به آثار زیاد زیستمحیطی ،شهرها نقش مهمی در توسعۀ پایدار دارند ( .)Alberti et al., 2019در دهههای
اخیر ،مطالعات بسیاری دربارۀ تأثیرات فرم شهری بر توسعۀ پایدار انجام شده است ( ;Anderson et al., 1996

 .)Jabareen, 2006فرم فشردۀ شهری بهعنوان فرصتی کلیدی برای دستیابی به کارایی پایدار شهری از طریق
محدودکردن دستاندازی به زمین های کشاورزی ،کاهش وابستگی به خودرو و استفاده از انرژی برای حملونقل ،مورد
توجه واقع شد ( .)Næss, 2014; Pili et al., 2017: 72مطالعات دیگر نشان داد توسعۀ فشرده در هستههای شهری
میتواند موجب تراکم شدید شبکۀ ترافیک و افزایش میزان قرارگرفتن در معرض سروصدا و آلودگی هوا شود ( Weber

 .) et al., 2014رشد پراکندۀ شهری از طریق تبدیل زمین و انتشار گازهای مضر سبب اثرات منفی بر اکوسیستم میشود
( .)Ferrara et al., 2016برای جلوگیری از رشد کنترلنشده با آثار منفی بر جامعه و محیطزیست ،برنامهریزی فضایی
برای توسعۀ شهری ضروری است (.)Ferrara et al., 2016
در فرایند شهرنشینی سریع ،همبستگی میان فرم شهری و آلودگی هوا همواره بررسی شده است ( Fan et al.,

 .)2018: 406فرم شهری ،تأثیرات معناداری بر میزان انتشار گاز دیاکسیدکربن ( )Creutzig et al., 2016: 96و
مصرف انرژی ( )Salat & Bourdic, 2012دارد .عالوهبراین ،تحرک شهری و میزان مصرف منابع در شهرها بهطور
چشمگیری وابسته به تصمیماتی است که ساختار فیزیکی شهرها را در فرایند برنامهریزی مشخص میکند؛ بنابراین
الگوهای نامطلوب فرم شهری آثار اجتماعی-اقتصادی و محیطی معناداری ایجاد میکند و شهرها را در شرایط نامطلوبی
قرار میدهد ( .)Sharifi, 2019: 172تحقیقات بسیاری نشان دادهاند توسعۀ فرم شهری پایدار برای شهرهای فشرده
میتواند به کاهش حملونقل شهری و کاهش انتشار گازهای ناشی از ترافیک منجر شود ( Yuan et al., 2017; She et
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 .)al., 2017; Lu & Liu, 2016; Sun & Zhao, 2018: 303فرم شهری عنصری اساسی برای درک نظامهای
شهری ،ترکیبی اجتماعی ،زیستمحیطی و فناوری است؛ زیرا بر تحرک ،تعامالت ،فرایندها و شبکههایی که افراد در آن
زندگی و کار میکنند ،تأثیر میگذارد ()Grimm et al., 2016؛ بنابراین فرمهای مطلوب شهری نقش مهمی در تقویت
اقتصاد شهرها و ارتقای سالمت و بهزیستی ساکنان آنها دارند؛
تجزیهوتحلیل خصوصیات فضایی-زمانی فرمهای شهری در کشورهای توسعهیافته و درحالتوسعه ،به درک بهتر
گسترش شهری منجر خواهد شد و این موضوع میتواند در پیشبرد سیاستهای برنامهریزی شهری آینده و توسعۀ پایدار
شهری مفید باشد ( .)Dong et al., 2019: 633جمعیت شهری ایران از حدود  6میلیون نفر در سال  0992به بیش از
 21میلیون نفر در سال  0912افزایش یافته است .بااینحال ،ویژگی اصلی شهرنشینی و رشد شهری در ایران معاصر،
تمرکز بخش عمدهای از جمعیت شهری ،در چند شهر اصلی کشور است؛ بهطوریکه در سال  0912حدود  95/0درصد
جمعیت شهری ایران در  2کالنشهر تهران ،مشهد ،اصفهان ،کرج ،شیراز ،تبریز ،قم و اهواز و حدود  66/6درصد جمعیت
شهری ایران در  0590شهر دیگر ساکن بودهاند؛ بنابراین میانگین جمعیت کالنشهرها در سال  0912حدود  5/0میلیون
نفر و میانگین جمعیت سایر شهرهای ایران حدود  90هزار نفر بوده است .رشد جمعیت کالنشهرها در ایران و گسترش
فیزیکی سریع آنها ،پیامدهای اجتماعی ،اقتصادی و زیستمحیطی گوناگونی بههمراه داشته است .بهمنظور دستیابی به
توسعۀ پایدار در کالنشهرهای ایران و کنترل پیامدهای ناشی از گسترش فیزیکی شهرها ،درک ویژگیها و تحوالت فرم
شهری ضروری است .بر این اساس ،هدف پژوهش حاضر ،تحلیل فضایی-زمانی فرم شهری در کالنشهرهای ایران
است.

مبﺎنینظﺮي
فرم شهری بهعنوان الگویی برای بازنمایی فضایی فعالیتهای انسانی که در طول زمان و در بستر مکان رخ میدهند،
تعریف شده است و میتواند در سه مقیاس فضایی متفاوت ،اما دارای ارتباط درونی شامل کالن ،میانی و خرد بررسی
شود .مقیاس کالن فرم شهری ،متمرکز بر ساختار کلی شهر و برخی عناصر و جنبههای عمده از قبیل اندازۀ شهر ،نوع
گسترش (فشرده ،پراکنده و غیره) ،الگوی توزیع جمعیت و فعالیتها ،درجۀ خوشهبندی و پیوستگی چشمانداز است.
مقیاس میانی مرتبط با ساختار و چیدمان محلهها ،بلوکها ،قطعات ،فضاهای باز و خیابانها است .درنهایت ،مقیاس خرد
عمدتاً با طراحی و ساختار دانهای ساختمانها و موقعیت آنها در ارتباط با ساختمانهای مجاور ،فضاهای باز و مسیرهای
عبور و مرور سروکار دارد (.)Sharifi and Yamagata, 2018
یکی از ابعاد مهم فرم شهری در مقیاس کالن ،اندازۀ شهر است که عمدتاً با استفاده از دو سنجۀ جمعیت و مساحت
تحلیل میشود .نتایج مطالعات قبلی نشان میدهد رابطهای خطی میان جمعیت و مساحت شهر وجود دارد ( & Louf

 .)Barthelemy, 2014: 55ترکیب دو سنجۀ جمعیت و مساحت ،شاخص تراکم را شکل میدهد .تراکم مهمترین
مشخصۀ فرم شهری است که بهعنوان شاخصی برای تحلیل پراکندهرویی /فشردگی شهری استفاده شده است ( Silva,

 .)Oliveira, & Leal, 2017: 346تراکم به شیوههای مختلفی محاسبه شده است؛ برای مثال ،نسبت جمعیت ،خانوارها،
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واحدهای مسکونی یا مجموع مساحت اراضی ساختهشده برای یک ناحیۀ مشخص را تراکم ناخالص تعریف کردهاند
( .)Dempsey et al., 2010: 23; Lehmann, 2016: 2; Salat, Vialan, & Nowacki, 2010: 510از سوی
دیگر ،اگر فقط مساحت اختصاصیافته به یک کالس خاص کاربری زمین (مانند مسکونی) بهعنوان نشانگر در محاسبات
استفاده شود ،برونداد آن تراکم خالص است ( .)Dempsey et al., 2010: 23دیگر سنجههای معمول برای تراکم
شامل نسبت مساحت زیربنا و نسبت پوشش هستند ( .)Dempsey et al., 2010: 24واضح است که در گسترش
پراکنده ،تراکم کمتر است .عالوهبراین ،پراکندهرویی با استفاده از شاخصهای دیگری از قبیل ارزشهای پایینتر برای
شاخص نسبت تغییر در جمعیت به تغییر در مقدار زمین شهری ( ،)Schneider & Woodcock, 2008, 666گسترش
لکهای ،بینظمی شکل پچهای شهری ،نبود اختالط کاربری زمین و ضعف پیوستگی خیابانها ( Fang et al., 2015:

 )520; Lee, 2016; Lee & Lee, 2014: 538اندازهگیری شده است .بیش از این ،درجۀ فشردگی یا پراکندگی
میتواند با استفاده از سنجههای مرکزیت از قبیل شیب تراکم جمعیت اندازهگیری شود که محدودۀ تمرکز جمعیت را در
مرکز تجاری شهر شناسایی میکند و نرخ تغییرات آن را با افزایش فاصله از مرکز تجاری شهر نشان میدهد ( Lee and

 .)Lee, 2014: 536تغییر از الگوی تکهستهای به الگوی چندهستهای نیز سنجهای برای پراکندهرویی شهری است
(.)Schneider & Woodcock, 2008: 660
اغلب شواهد نشان میدهد شهرهای نسبتاً فشردهای که کاربری زمین ترکیبی و خیابانها و فضاهای باز مناسب را
تدارک میبینند ،دسترسی کافی به حملونقل عمومی را آسان و شیوههای فعال جابهجایی نظیر پیادهروی و دوچرخهسواری
را تأیید میکنند و در مقابل حوادث مختلف مقاومتر هستند ( Harrison et al., 2014; Lehmann, 2016: 3; Sharifi,

 .)2019: 174بهعالوه ،شهرهای فشرده آثار منفی کمتری بر محیطزیست دارند ( .)Lehmann, 2016: 3الگوهای پراکندۀ
شهری به بهرهبرداری بیشازحد از اراضی و منابع ،دستاندازی به مناطق حساس مانند تاالبها ،ازبینبردن تنوع زیستی،
ایجاد اختالل در تکامل طبیعی اکوسیستمها و تجاوز از سطوح آستانه مربوط به تعادل طبیعی محیط منجر میشوند
( Adachi et al., 2014; Ajibade & McBean, 2014: 78; Duy et al., 2018: 200; Gobattoni et al., 2011:
& 290; Olazabal, Chelleri, & Sharifi, 2018: 197; Stone, Hess, & Frumkin, 2010: 1426; Wilson

 .)Chakraborty, 2013: 3303درحقیقت ،الگوهای پراکنده و بهرهبرداری بیشازحد از زمین ،در سقوط شهرهای باستانی
بینالنهرین ،آسیای جنوبی و جنوب شرقی تأثیرگذار بوده است ()Evans et al., 2013; Fletcher, 2011: 12596؛
بنابراین با افزایش جمعیت جهان ،کاهش سرعت گسترش فیزیکی شهر برای محافظت از خدمات اکوسیستم ضرروری است
که برای حفظ وجود بشر بسیار اهمیت دارد (.)Mortberg et al., 2017: 182
اهمیت فرم شهری برای دستیابی به اهداف تثبیت آبوهوا نیز بهطور فزایندهای بررسی شده است ( Creutzig et

 .)al., 2016: 96تثبیت آبوهوا به توانایی کاهش چشمگیر انتشار گاز دیاکسیدکربن به جو بستگی دارد .از این نظر،
اعتقاد بر این است که توسعۀ فشرده برای کاهش تقاضای انرژی در بخش مسکونی و حملونقل و انرژی موردنیاز ،در
زیرساختهای شهری مؤثر است .نتایج تحلیل شاخصهای مربوط به پیچیدگی و بینظمی شکل پچهای شهری برای
اندازهگیری میزان پراکندهرویی شهری نشان داد طی یک دورۀ بیستساله ،پراکندهرویی شهری در سی شهر مرکز
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استانهای چین ،به افزایش چشمگیری در انتشار گاز دیاکسیدکربن منجر شده است (.)Fang et al., 2015: 522
تراکم باالتر از طریق بهرهمندی از صرفههای ناشی از مقیاس ،بهرهوری کلی سیستم انرژی شهری را افزایش میدهد
( .)Hui, 2001: 628; Mörtberg et al., 2017: 340بر این اساس ،کاهش تقاضای انرژی و افزایش راندمان ،سبب
دستیابی به کاهش انتشار گاز دیاکسیدکربن میشود ( Baiocchi et al., 2015: 15; Chen, Matsuoka, & Liang,
2017: 935; Des Rosiers et al., 2017: 966; Holden & Norland, 2005: 2147; Lee & Lee, 2014:
;536; Lohrey & Creutzig, 2016: 97; Mortberg et al., 2017: 183; Newman & Kenworthy, 2000

)Silva et al., 2017: 347; Wilson & Chakraborty, 2013: 3305؛ برای مثال براساس نتایج مطالعۀ  052شهر
بزرگ ایاالت متحدۀ امریکا ،دوبرابرشدن تراکم شهری بهترتیب به کاهش  02درصدی و  92درصدی انتشار گازهای
گلخانهای بهوسیلۀ خانوارها در دو بخش مسکونی و حملونقل منجر شده است ( .)Lee and Lee, 2014باید توجه
داشت که برای بهحداکثررساندن مزایای کاهش تقاضای انرژی ،گسترش شهری با تراکم باال باید با کاربری مختلط،
مجاورت شغلی ،قابلیت پیادهروی و حملونقل عمومی کارآمد همراه باشد ( ;Des Rosiers et al., 2017: 967

.)Hachem, 2016; Lohrey & Creutzig, 2016: 97; Neuman, 2005
شواهد دوگانهای درمورد ارتباط فشردگی و اثر جزیرۀ حرارتی شهری گزارش شده است ( ;Adachi et al., 2014

 .)Long et al., 2016: 3; Schwarz & Manceur, 2015نکتۀ مهمی که باید به آن توجه شود این است که آثار
سناریوهای شهر فشرده یا پراکنده براساس موقعیت مکانی شهر ممکن است متفاوت باشد؛ برای مثال مطابق یک مطالعۀ
مدلسازی ،شهر پراکنده برای تعدیل متوسط شدت جزیرۀ حرارتی در پکن مؤثر است ،اما آثار گرمشدن منطقهای را
افزایش میدهد ( .)Long et al., 2016: 4بهطورکلی ،افزایش استفاده از سیستمهای تهویۀ مطبوع در نواحی فشرده به
خروج بیشازحد هوای گرم در محیط بیرون منجر میشود .عالوهبراین ،تراکم باال میتواند الگوهای تهویۀ طبیعی را
مختل کند و رطوبت را افزایش و سرمایش طبیعی حاصل از تبخیر و تعرق را کاهش دهد .درنتیجه گسترش شهری
فشرده که با اقدامات خنککنندۀ مناسب همراه نیست (تلفیق بهینۀ فضاهای سبز و باز) میتواند خرد اقلیم شهری را تغییر
و با تشدید اثر جزیرۀ حرارتی ،آسیبپذیری شهری را در برابر امواج گرما افزایش دهد ( ;Adachi et al., 2014
;Hubbart et al., 2014: 1772; Hui, 2001: 630; Lemonsu et al., 2015: 588; Lu & Stead, 2013: 202

.)Pearsall, 2017; Sadowy, 2016
شواهد بحثبرانگیزی را میتوان در رابطۀ بین نوع گسترش فیزیکی و تابآوری اجتماعی و اقتصادی یافت.
بااینحال ،اغلب شواهد دال بر آثار مثبت است .بهنظر میرسد فرم شهری فشرده سبب بهبود تنوع و تأمین نیازهای
مسکن طیف گستردهای از گروههای اقتصادی-اجتماعی میشود و از این طریق ،پتانسیل جداییگزینی و محرومیتهای
اجتماعی را کاهش میدهد ( .)Harrison et al., 2014; Larco, 2015; Sadowy, 2016درواقع توسعۀ فشرده موجب
تقویت سرمایۀ اجتماعی و بهبود سالمت روان میشود و با تقویت شبکههای اجتماعی و افزایش احتمال تعامل اجتماعی
به تابآوری اجتماعی کمک میکند ( .)Burton, 2000; Carpenter, 2015: 292عالوهبراین ،احتمال تصادف عابر
پیاده را کاهش میدهد و به ایجاد محیطی ایمنتر برای عابران پیاده کمک میکند ( & Pharr, Coughenhour,

 .)Bungum, 2013همچنین برخی مطالعات نشان دادهاند توسعۀ فشرده میتواند با کاهش ارزش زمین پرداختشده

 092

بﺮنﺎمهریزيشهﺮي،دورة،9شﻤﺎرة،2تﺎبستﺎن0011

ﻫﺶﻫﺎيﺟﻐﺮاﻓﯿﺎي
پژو 

بهوسیلۀ هر خانواده ،قابلیت دسترسیپذیری (قابلیت استطاعتپذیری) زمین را افزایش دهد ( .)Burton, 2000از طرف
دیگر ،این نگرانی وجود دارد که تقاضای بیشتر برای زمین ،کمبود زمین و هزینههای باالی بازسازی زمینهای آلودۀ
شهری ممکن است سبب کاهش مسکن قابلاستطاعت (مالک و اجاره) در نواحی فشرده شود ( ;Burton, 2000

)Lehmann, 2016: 4؛ درحالیکه توسعۀ فشرده میتواند با افزایش امکان کنترل اجتماعی ،احتمال وقوع جرم را کاهش
دهد ( )Sadowy, 2016که اثربخشی آن برای کاهش جرم در برخی زمینهها موردبحث است (.)Burton, 2000
استداللهای مختصری نیز درمورد چگونگی پیوند توسعۀ فشرده با تابآوری اقتصادی گزارش شده است .بدینترتیب این
اجماع قوی وجود دارد که توسعۀ فشرده با کاهش هزینههای تهیه و نگهداری از زیرساختهای شهری و خدمات عمومی
و همچنین با کاهش هزینههای حملونقل خانوار ،تابآوری اقتصادی را تقویت کند ( ;Ahmad & de Oliveira, 2016

.)Alawadi & Benkraouda, 2019; Larco, 2015; Lieske et al., 2012
شواهد موجود در شهرهای مختلفی از جمله مونترال ،شانگهای ،رم و پکن نشان میدهد افزایش تراکم فراتر از یک
آستانۀ خاص ممکن است مصرف انرژی سرانه را افزایش دهد و سبب بروز سایر عدم صرفهها شود ( & Holden

)Norland, 2005: 2148; Vega-Azamar, Glaus, Hausler, Oropeza-Garcia, & Romero-Lopez, 2013؛
بنابراین ،در مواردی که از تکنیکهای طراحی هوشمندانه و ابتکاری استفاده و به آستانههای مهم توجه میشود ،از نظر
بهزیستی ،بهداشت ،غنای گونهها و تنوع زیستی ،نشاط ،ازدحام ،زیستپذیری ،پتانسیل تولید انرژی تجدیدپذیر ،گردش
هوا ،سایۀ بیشازحد ،کاهش نور روز ،حریم خصوصی (اشرافیت) و تخلیۀ اضطراری ،تراکم شدید میتواند مشکلساز باشد
( Clark, 2013; Hachem, 2016; Hale et al., 2012; Ho et al., 2018; Hui, 2001: 630; Kim & Ryu,

)2015; Neuman, 2005; Pearsall, 2017; Silva, Oliveira, & Leal, 2017: 348؛ درحالیکه شناسایی
آستانههای بهینه برای تراکم مهم است ،باید اذعان داشت که چنین آستانههایی ممکن است از یک مکان به مکان دیگر
متفاوت و به فرضیات ارائهشده درمورد ورودیها و شرایط مدل وابسته باشد ( & Harrison et al., 2014; Lohrey

 .)Creutzig, 2016: 97بهطورکلی ،از آنجا که هم فشردگی و هم پراکندگی حومۀ شهرها مزایای خاص خود را دارند،
الزم است ترکیبی از بهترین کیفیت ها از هر دو نوع فرم شهری تهیه شود تا تأثیرات منفی را به حداقل برساند .درواقع
مفاهیمی مانند دهکدۀ شهری ،شهرسازی نوین ،توسعۀ مبتنی بر حملونقل و رشد هوشمند برای تسهیل چنین ترکیبی
پدید آمدهاند (.)Holden & Norland, 2005: 2150; Irajifar, Sipe, Alizadeh, & Haigh, 2016
درجۀ خاصی از پیوستگی بین یک شهر و چشمانداز اطراف آن برای محافظت از تنوع زیستی و حفظ جریان خدمات
اکوسیستم موردنیاز است .پیوستگی به معنای افزایش تنوع و افزونگی پیوندهایی است که مراکز اکوسیستم را درون و در بین
مقیاسها به هم متصل میکنند ( .)Zetterberg, Mortberg, & Balfors, 2010پیوستگی فیزیکی متناسب با محیط
اطراف ،مؤلفههای سیستم شهری را با ظرفیت جذب شوک و سازماندهی مجدد پس از اختالل تجهیز میکند
( .)Andersson, 2006پیوستگی چشمانداز میتواند با بهحداقلرساندن تغییر نامناسب مسیر طبیعی کریدورهای
زیستمحیطی (جویبارها و رودخانهها) و با ساختن یک سیستم متخلخل شهری از طریق ادغام شبکههای آبی و سبز مانند
رودخانهها ،دریاچهها و پارکها در اندازههای مختلف بهدست آید ( & Abdulkareem & Elkadi, 2018; Jayawardena
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 .)Van Roon, 2017دستیابی به چنین ادغامی میتواند یک کار پیچیده باشد .یک رویکرد مفید میتواند بهوجودآورندۀ
توالی سلسلهمراتبی از محیط به تبعیت از تئوری ترانسکت شهری باشد ( .)DPZ, 2018مطابق این تئوری ،شدت توسعه از
مرکز به پیرامون کاهش مییابد .اجزای مختلف محیط طبیعی و ساختهشده (زیرساختهای سبز و آبی) میتوانند در این
سیستم و در طول این شیب ایدئال توسعه تلفیق شوند ( .)DPZ, 2018طراحی و استفادۀ مناسب از سنجههای پیوستگی
چشمانداز موجب بهبود تابآوری با جلوگیری از تفرق چشمانداز و ارائۀ انواع مزایا مانند کنترل سیالب و مدیریت رواناب،
دسترسی بهتر به خدمات اکوسیستم ،حریمگذاری تأمین ظرفیت ،کاهش جزایر حرارتی ،بهبود کیفیت هوا ،خنککنندۀ
طبیعی ،تولید مواد غذایی شهری ،سرزندگی اقتصادی ،آموزش محیطزیستی ،کاهش استرس انسان ،بهبود زیباییشناختی،
تقویت ارزش دارایی و ایمنی شهری میشود ( Ahern, 2013; Jayawardena & Van Roon, 2017; Ling & Dale,

.)2011; Olazabal et al., 2018: 198; Schlee, Tamminga, & Tangari, 2012

روشپژوﻫﺶ
دادههای استفادهشده در پژوهش حاضر شامل نتایج سرشماری عمومی نفوس و مسکن سالهای  0962تا  0912و
تصاویر ماهوارهای لندست در سالهای  0961 ،0966و  0916است .نتایج سرشماریهای عمومی نفوس و مسکن برای
بررسی تحوالت جمعیتی در محدوده مطالعه و از تصاویر ماهوارهای لندست برای تولید نقشۀ اراضی شهری استفاده شد.
 50تصویر لندست  TMو  OLIبرای تولید نقشۀ اراضی شهری با استفاده از الگوریتم ،حداکثر مجاورت در نرمافزار Envi

بهره گرفته شد (جدول  .)0این تصاویر از وبسایت سازمان زمینشناسی ایاالت متحدۀ آمریکا دانلود شد و پس از انجام
تصحیحات رادیومتریک و اتمسفری استفاده شد .بهمنظور جلوگیری از اثر تغییرات فصلی ،سعی شد تصاویر مربوط به
ماههای  June ،Mayو  Julyبهمنظور تولید نقشۀ اراضی شهری استفاده شود .قدرت تفکیک مکانی تمام تصاویر
استفادهشده در باندهای مریی حدود  91مترمربع است .بهمنظور صحتسنجی نقشههای اراضی شهری در سال  0916از
گوگل ارث استفاده شد .نتایج نشان داد تمام نقشههای تولیدشده دقت باالتر از  29درصد دارند .از نرمافزار ArcGIS

برای تهیه و نمایش نقشۀ تغییرات اراضی شهری استفاده شد .سپس نقشههای طبقهبندیشده بهعنوان ورودی در نرمافزار
 Fragstatsبه کار گرفته شد تا ویژگیهای فرم شهری و تغییرات آن کمیسازی شود .سپس از تکنیک آماری تحلیل
مؤلفههای اصلی در نرمافزار  SPSSبرای کاهش ابعاد دادهها و شناسایی ابعاد فرم شهری استفاده شد .در پایان ،تحلیل
خوشهای در نرمافزار  SPSSبرای دستهبندی کالنشهرها براساس ویژگیهای فرم شهری به کار رفت.
مﺎﻫوارهايمورداستفﺎده

ﺟدول.0مشخصﺎ تصﺎویﺮ

مﺎﻫواره
لندست
لندست

سنجنده
TM
OLI

سﺎلتصویﺮبﺮداري
0966 ،0961
0916

یدر تفکﯿکمکﺎنی
 91* 91متر
 91* 91متر

بﺎندﻫﺎيمورداستفﺎده
0 ،5 ،9 ،0 ،2 ،6
0 ،5 ،9 ،0 ،2 ،6 ،6
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محدودةموردمطﺎلعه
کالنشهرهای تهران ،مشهد ،اصفهان ،شیراز ،تبریز ،کرج ،قم و اهواز محدودۀ مطالعهشده پژوهش حاضر را تشکیل میدهند.
براساس نتایج سرشماری عمومی نفوس و مسکن سال  ،0912شهرهای با جمعیت بیش از یک میلیون نفر در ایران شامل این
هشت شهر موردمطالعه هستند .موقعیت مکانی کالنشهرهای موردمطالعه در شکل  0نمایش داده شده است.

شکل.0محدودةموردمطﺎلعهپژوﻫﺶ

یﺎﻓتهﻫﺎيپژوﻫﺶ

کالنشهﺮﻫﺎيایﺮان
تﻐﯿﯿﺮا ﺟﻤعﯿتشهﺮيدر 

جمعیت شهری ایران در سال  0992حدود  6میلیون نفر و تعداد شهرها 011 ،شهر بوده است .جمعیت شهری ایران با نرخ
رشد ساالنۀ  9/12درصد ،به بیش از  21میلیون نفر در سال  0912افزایش یافته است .عالوهبراین ،تعداد شهرها نیز به
 0505رسیده است (سازمان آمار .)0911 ،بااینحال ،ویژگی اصلی شهرنشینی و رشد شهری در ایران معاصر ،تمرکز بخش
عمدهای از جمعیت شهری در چند شهر اصلی کشور است؛ بهطوریکه در سال  0912حدود  95/0درصد جمعیت شهری
ایران در هشت کالنشهر تهران ،مشهد ،اصفهان ،کرج ،شیراز ،تبریز ،قم و اهواز متمرکز و در مقابل حدود  66/6درصد
جمعیت شهری ایران در  0590شهر دیگر ساکن بودهاند .درحالیکه میانگین جمعیت کالنشهرها در سال  0912حدود
 5/0میلی ون نفر بوده است ،میانگین جمعیت سایر شهرهای ایران حدود  90هزار نفر است.
در فاصلۀ سالهای  0966تا  ،0961نرخ رشد ساالنۀ جمعیت در کالنشهرهای ایران ،حدود  0/22درصد بوده است.
در این بازۀ زمانی ،کالنشهر کرج با نرخ رشد ساالنۀ  6/52درصد باالترین نرخ رشد و کالنشهر تهران با نرخ رشد
ساالنۀ  0/0درصد پایینترین نرخ رشد جمعیت را داشته است .بین سالهای  0961تا  ،0916نرخ رشد ساالنۀ جمعیت
کالنشهرهای ایران با اندکی کاهش به  0/60درصد رسیده است .در این فاصلۀ زمانی ،باالترین نرخ رشد ساالنۀ جمعیت
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با  5/02درصد در کالنشهر مشهد و پایینترین نرخ رشد ساالنۀ جمعیت با  0/5درصد در کالنشهر تهران مشاهده
میشود؛ بنابراین ،در جمعبندی کلی میتوان گفت که در سه دهۀ اخیر ،نرخ رشد جمعیت کالنشهرهای ایران حدود
 0/69درصد بوده است .عالوهبراین ،باالترین نرخ رشد ساالنۀ جمعیت با ارزش  9/26درصد در کالنشهر کرج و
پایینترین نرخ رشد جمعیت با  0/06درصد در کالنشهر تهران رخ داده است (جدول .)5
سﺎلﻫﺎي0655تﺎ(0695ﻫزارنفﺮ)
کالنشهﺮﻫﺎيایﺮاندرﻓﺎصلۀ 
ﺟدول.2تﻐﯿﯿﺮا ﺟﻤعﯿتی 

سﺎل
0966
0961
0916
0961-0966
0916-0961
0916-0966

تهﺮان
6526/2
6091/2
2606/2
0/0
0/5
0/06

مشهد
0212/1
5116/2
9150/6
5/22
5/02
5/92

اصفهﺎن
0100/0100122
0919/0
0120/2
5/06
5/11
5/52

کﺮج
212/2
0002/1
0215/2
6/52
5/0
9/26

تبﺮیز
119/0
0566/5
0262/0
0/22
0/52
0/29

شﯿﺮاز
191/5
0006/2
0266/0
0/22
5/10
0/16

ی 
696/1
201/6
0509/1
5/15
5/05
5/00

اﻫواز
066/0
621/1
0015/0
5/60
0/26
5/5

کل
05010/2
02229/0
51219/6
0/22
0/60
0/69

منبی:مﺮکزآمﺎرایﺮانومحﺎسبﺎ نگﺎرنده

کالنشهﺮﻫﺎيایﺮان
تﻐﯿﯿﺮا ﻓضﺎیی-زمﺎنیرشدشهﺮيدر 
همگام با افزایش جمعیت شهری ،کالنشهرهای ایران در سه دهۀ اخیر گسترش فیزیکی شتابانی را تجربه کردهاند.
مساحت کل اراضی ساختهشده در کالنشهرهای ایران با نرخ رشد ساالنۀ  5/95درصد از  20،616هکتار در سال 0966
به بیش از  069،106هکتار در سال  0916رسیده است (شکل .)5
در فاصلۀ سالهای  0966تا  ،0961بیشترین نرخ رشد فیزیکی بهترتیب مربوط به کالنشهرهای تهران ،تبریز و
شیراز با نرخ رشد ساالنۀ حدود  0/01 ،0/52و  0/06درصد و کمترین نرخ رشد فیزیکی مربوط به کالنشهرهای اهواز و
کرج با نرخ رشد ساالنۀ  0/00و  0/20درصد است .بازۀ زمانی  0961تا  ،0926تغییرات چشمگیری را در رشد فیزیکی
کالنشهرهای ایران نشان میدهد .کالنشهرهای شیراز و کرج با نرخ رشد ساالنۀ  0/10و  9/65درصد دارای باالترین
نرخ رشد و کالنشهرهای تهران و اهواز با نرخ رشد  1/00و  1/12درصد پایینترین نرخ رشد فیزیکی را دارند؛ بنابراین،
میتوان گفت در سه دهۀ اخیر ،دو کالنشهر شیراز و تبریز دارای باالترین نرخ رشد و دو کالنشهر اهواز و تهران دارای
پایینترین نرخ رشد اراضی ساختهشده هستند (جدول .)9
کالنشهﺮﻫﺎيایﺮان(ﻫکتﺎر)
ﺟدول.6تﻐﯿﯿﺮا ﻓضﺎیی-زمﺎنیرشدشهﺮيدر 

سﺎل
0966
0961
0916
0961-0966
0926-0961
0926-0966

تهﺮان
51،102
01،021
29،960
0/52
1/00
5/15

منبی:محﺎسبﺎ نگﺎرنده

مشهد
2920
05،2002
06،120
9/92
0/66
5/91

اصفهﺎن
1502
09،125
02،691
9/50
0/65
5/96

کﺮج
0266
2212
01،651
0/20
9/65
5/22

شﯿﺮاز
2062
05،516
50،019
0/06
0/10
0/12

تبﺮیز
0060
6112
05،612
0/01
9/00
9/66

ی 
0660
6901
01،112
9/00
9/59
9/5

اﻫواز
05،601
00،500
06،605
0/00
1/12
0/10

کل
20،616
055،106
069،106
9/09
0/62
5/95
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کالنشهﺮﻫﺎيایﺮان(0655تﺎ)0695
شکل.2تﻐﯿﯿﺮا ﻓضﺎیی-زمﺎنیرشدشهﺮيدر 

کالنشهﺮﻫﺎيایﺮان
تﻐﯿﯿﺮا ﻫ زمﺎنﺟﻤعﯿتواراضیشهﺮيدر 
استفادۀ همزمان از دو شاخص نرخ رشد جمعیت و نرخ رشد اراضی شهری میتواند درک مناسبی از چگونگی رشد شهرها
ارائه دهد .نتایج تحلیل نشان میدهد در فاصلۀ سالهای  0966تا  ،0916باالترین نرخ رشد ساالنۀ جمعیت مربوط به
کالنشهرهای کرج و قم بوده است (شکل  .)9بااینحال ،براساس نرخ رشد ساالنۀ اراضی شهری ،کالنشهرهای شیراز و
تبریز باالترین نرخ رشد را به خود اختصاص دادهاند؛ بنابراین ،تناسب چندانی میان نرخ رشد ساالنۀ جمعیت و اراضی
ساختهشدۀ شهری در کالنشهرهای ایران مشاهده نمیشود .تحلیل نسبت میان نرخ رشد ساالنۀ جمعیت و اراضی
شهری بهعنوان شاخص پراکندهرویی نشان میدهد باالترین میزان پراکندهرویی مربوط به کالنشهرهای تبریز و شیراز و
پایینترین میزان پراکندهرویی مربوط به کالنشهرهای اهواز و کرج است.

کالنشهﺮﻫﺎيایﺮان()0655-0695
شکل.6تﻐﯿﯿﺮا ﻫ زمﺎنﺟﻤعﯿتواراضیشهﺮيدر 
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برای تحلیل بهتر ویژگیهای رشد شهری در کالنشهرهای ایران ،موقعیت شهرها براساس نرخ رشد جمعیت و نرخ
رشد اراضی شهری در دو دورۀ زمانی  0961-0966و  0916-0961در شکل  0نشان داده شده است .براساس نرخ رشد
جمعیت و اراضی شهری کالنشهرهای ایران در چهار گروه دستهبندی میشوند:
 .0کالنشهرهای با رشد جمعیتی پایین و رشد اراضی شهری پایین :در این گروه کالنشهر تهران ( ،)0916اصفهان
( ،)0916اهواز ( )0916و مشهد ( )0916قرار میگیرند.
 .5کالنشهرهای با رشد جمعیتی پایین و رشد اراضی شهری باال :کالنشهرهای تهران ( ،)0961شیراز ( 0961و
 ،)0916تبریز ( 0961و  ،)0916قم ( )0916و کرج ( )0916قرار گرفتهاند.
 .9کالنشهرهای با رشد جمعیتی باال و رشد اراضی شهری پایین :در این گروه ،کالنشهرهای کرج ( )0961و اهواز
( )0961قرار دارند.
 .0کالنشهرهای با رشد جمعیتی باال و رشد اراضی شهری باال :کالنشهرهای مشهد ( ،)0961اصفهان ( )0961و
قم ( )0961در این گروه قرار میگیرند.

کالنشهﺮﻫﺎيایﺮان
سﺎختهشدهدر 

شکل.0نﺮخرشدﺟﻤعﯿتواراضی
منبی:محﺎسبﺎ نگﺎرنده

تحلﯿلﻓضﺎییالگوﻫﺎيﻓﺮمشهﺮي
بهمنظور تحلیل فضایی الگوهای فرم شهری در کالنشهرهای ایران از متریکهای سیمای سرزمین شامل تراکم پچ،
شاخص بزرگترین پچ ،میانگین مساحت پچها ،شکل پچ ،متریک بعد فراکتال محیط-مساحت ،میانگین فاصله از
نزدیکترین پچ مجاور و غیره استفاده شد.
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متریک تراکم پچ ،تعداد پچهای یک کالس کاربری را در واحد سطح ( 011هکتار) نشان میدهد .باالترین میزان
تراکم پچهای شهری مربوط به کالنشهرهای کرج و تبریز است که بهطور میانگین حدود  01/1و  01/0پچ شهری در
هر  011هکتار را نشان میدهد .پایینترین میزان متریک تراکم پچ در کالنشهر قم با میانگین  0/2پچ شهری در هر
 011هکتار مشاهده میشود .روند تغییرات متریک تراکم پچ نشان میدهد کالنشهرهای شیراز و تبریز دارای روند
صعودی در متریک تراکم پچهای شهری و کالنشهرهای کرج ،قم و تهران دارای روند نزولی در متریک تراکم پچهای
شهری هستند (جدول .)0
شاخص بزرگترین پچ ،درصدی از مساحت یک کالس کاربری خاص را نشان میدهد که بهوسیلۀ بزرگترین پچ آن
کالس کاربری اشغال شده است .باالترین میزان در شاخص بزرگترین پچ بهترتیب مربوط به کالنهای قم و تهران
است که بهطور متوسط حدود  11/5و  16درصد از مساحت اراضی شهری در این کالنشهرها به بزرگترین پچ شهری
اختصاص یافته است .پایینترین میزان در این شاخص متعلق به کالنشهرهای شیراز و تبریز است که سهم بزرگترین
پچ از کل مساحت اراضی شهری بهترتیب حدود  65و  62درصد است .شاخص بزرگترین پچ در همۀ کالنشهرها
بهاستثنای دو کالنشهر شیراز و تبریز روندی صعودی داشته است.
تحلیل میانگین مساحت پچهای شهری نشان میدهد باالترین ارزش میانگین در کالنشهر قم با  62/9هکتار و
پایینترین ارزش میانگین در کالنشهرهای کرج و تبریز بهترتیب با  1/0و  1/6هکتار است .روند تغییرات میانگین
مساحت پچهای شهری در کالنشهرهای اهواز ،شیراز و تبریز نزولی و در سایر کالنشهرها بهخصوص در تهران ،کرج و
قم صعودی است.
متریک شکل پچ بیانگر میزان پیچیدگی شکل پچ است .بیشترین میزان پیچیدگی در شکل پچهای شهری ،با ارزش
میانگین  0/19مربوط به کالنشهر تبریز و کمترین میزان پیچیدگی با ارزش میانگین  0/90مربوط به کالنشهر تهران
است .در اغلب کالنشهرها نظیر اهواز ،اصفهان ،کرج ،مشهد و تبریز در فاصلۀ سالهای  0966تا  0916بر پیچیدگی
شکل پچهای شهری افزوده شده است .بااینحال ،در کالنشهر تهران از میزان پیچیدگی شکل پچهای شهری کاسته
شده است.
متریک بعد فراکتال محیط-مساحت مانند متریک شکل پچ ،میزان پیچیدگی شکل پچها را اندازهگیری میکند .اندازۀ
این متریک بین اعداد  0و  5تعریف شده است .عدد  0نشاندهندۀ شکلهای با محیط بسیار ساده از قبیل مربع و عدد 5
نشاندهندۀ شکلهای با محیط بسیار پیچیده است .درحالیکه میانگین ارزش متریک بعد فراکتال محیط-مساحت در
کالنشهرهای ایران حدود  0/00است ،باالترین مقدار این متریک مربوط به کالنشهر اصفهان با مقدار میانگین  0/20و
پایینترین مقدار مربوط به کالنشهر شیراز با میانگین  0/56است .تحلیل روند تغییرات متریک بعد فراکتال محیط-
مساحت در کالنشهرهای ایران نشان میدهد کالنشهرهای اهواز ،اصفهان ،کرج ،مشهد و تبریز روند صعودی و
کالنشهر تهران روندی نزولی دارند.
متریک فاصله از نزدیکترین پچ مجاور ،براساس فاصلۀ مستقیم و لبه به لبه ،فاصلۀ میان پچهای مجاور از یک
کالس کاربری خاص را برحسب متر اندازه می گیرد .نتایج تحلیل بیانگر آن است که بیشترین میانگین فاصله مربوط به
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کالنشهر شیراز با ارزش میانگین  066متر و کمترین فاصله مربوط به کالنشهر کرج با  52متر است .بااینحال ،روند
تغییرات این متریک نشان میدهد که کالنشهرهای اهواز ،قم ،مشهد ،شیراز و کرج دارای روندی صعودی و کالنشهر
تهران دارای روندی نزولی بوده است.
کالنشهﺮﻫﺎيکشوردرسﺎل0695
یکﻫﺎيسﯿﻤﺎيسﺮزمﯿنبﺮاي 
ﺟدول.0ارزشمتﺮ 

شهﺮ
اهواز
قم
اصفهان
کرج
مشهد
شیراز
تبریز
تهران

LPI PD
62/1 6/9
11/5 0/2
12/0 0/6
15/0 01/1
60/5 0/6
65/6 5/9
62/0 01/0
16/0 9/2

MPA

MSI

PAFD

MENND

09/6
62/9
50/0
1/0
50/2
09/5
1/6
56/0

0/62
0/00
0/26
0/22
0/61
0/02
0/19
0/92

0/92
0/99
0/20
0/20
0/91
0/56
0/29
0/92

61/5
26/2
02/6
52/2
65/6
066/2
61/6
95/5

MPAR MCI MFDI MRCC LSI
0992 1/650 0/050
1/612 61/2
5215 1/526 0/162
1/000 51/0
0051 1/625 0/090
1/609 09/0
0661 1/299 0/016
1/610 65/5
106
1/651 0/051
1/659 09/6
655
1/206 0/160
1/265 59/2
0156 1/616 0/091
1/601 29/9
5652 1/520 0/160
1/061
20

منبی:محﺎسبﺎ نگﺎرنده

متریک شکل چشمانداز ،مجموع طول لبۀ پچهای یک کالس کاربری خاص را در ارتباط با مساحت کل پچها را
تحلیل میکند .ارزش این متریک زمانی برابر  0است که کل چشمانداز شامل یک پچ مربع شکل از یک کالس کاربری
خاص باشد و افزایش مقدار این متریک نشاندهندۀ بینظمترشدن شکل پچها و افزایش طول لبهها در یک کالس
کاربری خاص خواهد بود .نتایج تحلیل نشان می دهد بیشترین مقدار برای این متریک مربوط به شهر تهران با ارزش 20
و کمترین مقدار مربوط به شهر شیراز با ارزش  59/2است .روند تغییرات این متریک نیز دال بر وجود روند افزایشی برای
شهرهای اهواز ،اصفهان ،مشهد ،شیراز ،تبریز و تهران و روند کاهشی برای شهرهای قم و کرج است.

شنﺎسﺎییابعﺎدﻓﺮمشهﺮي
بهمنظور شناسایی ابعاد فرم شهری در کالنشهرهای ایران ،از مدل تحلیلعاملی استفاده شد .ارزش  KMOبرابر 1/652
و سطح معناداری آزمون بارتلت برابر  1/11است که نشاندهندۀ مناسببودن دادهها برای تحلیلعاملی است .براساس
نتایج تحلیل میتوان  00متریک فضایی را در قالب سه مؤلفه خالصهسازی کرد .این سه مؤلفۀ مستخرج از تحلیل عاملی
حدود  26درصد واریانس موجود در دادهها را تبیین میکنند (جدول .)2
مؤلفۀ  :0این مؤلفه دارای همبستگی مثبت با متریکهای  9 MFDI ،5 MRCC ،0 MSIو  0 MCIو همبستگی
منفی با متریک  2 MPARاست .ارزش باالتر در این مؤلفه نشاندهندۀ شکل پیچیدهتر پچهای شهری و ارزش پایینتر
در این مؤلفه نشاندهندۀ شکل سادهتر پچهای شهری است .این مؤلفه بهعنوان مهمترین مؤلفه ،حدود  00/2درصد
واریانس موجود در دادهها را تبیین میکند .میتوان این مؤلفه را بهعنوان شکل پچهای شهری نامگذاری کرد.
1. Mean Shape Index
2. Mean Related Circumscribing Circle
3. Mean Fractal Dimension Index
4. Mean Contiguity Index
5. Mean Perimeter-Area Ratio
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مؤلفۀ دوم :این مؤلفه دارای همبستگی منفی با دو متریک  0 MENNDو  5 MPAو همبستگی مثبت با دو متریک
 9 LSIو  0 PAFDاست .ارزش باالتر در این مؤلفه نشاندهندۀ فاصلۀ کمتر میان پچهای شهری ،میانگین مساحت
پایینتر برای پچهای شهری و پیچیدگی چشمانداز شهری است .این مؤلفه بیش از  52/1درصد از واریانس دادهها را
شامل میشود و میتوان آن را چشمانداز شهری نامید.
کالنشهﺮﻫﺎيایﺮان
یکﻫﺎيشکلشهﺮدر 
ﺟدول.6تحلﯿلعﺎملیمتﺮ 
یکﻫﺎيسﯿﻤﺎيسﺮزمﯿن
متﺮ 
شاخص میانگین شکل پچها
میانگین دایرهوارگی پچها
شاخص میانگین بعد فراکتال پچها
میانگین نسبت محیط به مساحت پچها
شاخص میانگین پیوستگی پچها
میانگین فاصله اقلیدسی از نزدیکترین پچ مجاور
بعد فراکتال محیط به مساحت پچها
میانگین مساحت پچها
شاخص شکل سیمای سرزمین
تراکم پچها
شاخص بزرگترین پچ
واریانس تبیین شده (درصد)
کل واریانس تبیین شده (درصد)

مؤلفهﻫﺎ

0
1/196
1/191
1/155
-1/291
1/292

2

6

-1/201
1/205
-1/622
1/609
1/216
-1/691
02/026

52/166
00/220
26/111
Extraction Method: Principal Component Analysis
Rotation Method: Varimax with Kaiser Normalization

مؤلفۀ سوم :متریک  2 PDبا همبستگی مثبت و متریک  6 LPIبا همبستگی منفی در این مؤلفه قرار گرفتهاند .ارزش
باالتر در این مؤلفه نشاندهندۀ تراکم باالی پچهای شهری و سهم کمتر بزرگترین پچ شهری از کل محدودۀ شهری
است .این مؤلفه حدود  02/0درصد واریانس دادهها را تبیین میکند و میتوان آن تراکم پچهای شهری نامگذاری کرد.
بهمنظور دستهبندی کالنشهرها براساس ویژگیهای فرم شهری ،از تحلیل خوشهای استفاده شد .دادههای ورودی در
تحلیل خوشهای ،سه مؤلفۀ مستخرج از تحلیل عاملی هستند که ابعاد و ویژگیهای گوناگون فرم شهری را در
کالنشهرهای ایران نشان میدهند (جدول  .)6مطابق نتایج تحلیل خوشهای ،کالنشهرهای ایران برحسب ویژگیهای
فرم شهری در چهار خوشه دستهبندی میشوند:
خوشۀ اول شامل کالنشهرهایی است که ویژگی غالب آنها پیچیدگی نسبتاً پایین در شکل پچهای شهری،
پیچیدگی باال در چشمانداز شهری ،تعدد پچهای کوچک ،ارزش پایین متریک میانگین فاصلۀ میان پچهای مجاور ،تراکم
باالی پچهای شهری و سهم پایینتر بزرگترین پچ شهری از محدودۀ کالنشهر است .در این خوشه ،کالنشهر کرج
قرار میگیرد.
1. Mean Euclidean Nearest-Neighbour Distance
2. Mean Patch Area
3. Landscape Shape Index
4. Perimeter-Area Fractal Dimension
5. Patch Density
6. Largest Patch Index
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خوشۀ دوم شامل کالنشهرهایی با ویژگی پیچیدگی پایین در شکل پچهای شهری ،پیچیدگی نسبتاً باال در چشمانداز
شهری ،تراکم پایین پچهای شهری و سهم باالی بزرگترین پچ از مساحت کالنشهر است .در این خوشه،
کالنشهرهای تهران و قم جای میگیرند.
خوشۀ سوم شامل کالنشهرهایی با ویژگی پیچیدگی نسبتاً باال در شکل پچهای شهری ،پیچیدگی کم در چشمانداز
شهری ،تراکم نسبتاً باالی پچهای شهری و سهم پایین بزرگترین پچ از مساحت کالنشهر است .در این خوشه،
کالنشهر شیراز قرار گرفته است.
خوشۀ چهارم شامل کالنشهرهای با پیچیدگی باال در شکل پچهای شهری ،پیچیدگی چشمانداز نسبتاً پایین ،تراکم
نسبتاً پایین پچهای شهری و سهم نسبتاً باالی بزرگترین پچ شهری از مساحت کالنشهر است .در این خوشه،
کالنشهرهای اهواز ،اصفهان ،مشهد و تبریز قرار گرفتهاند.
لفهﻫﺎيمستخﺮجازتحلﯿلعﺎملی
خوشهﻫﺎينهﺎییبﺮاسﺎسمؤ 

ﺟدول.5مﺮاکز

مؤلفه
مؤلفۀ ( 0شکل پچهای شهری)
مؤلفۀ ( 5چشمانداز شهری)
مؤلفۀ ( 9تراکم پچهای شهری)

خوشه
0
-1/0222
1/2209
5/2206

2
-0/919
1/0002
-1/6519

6
1/1002
-0/2120
1/1669

0
1/6652
1/5062
-1/0061

منبی:محﺎسبﺎ نگﺎرنده

ﯿجهگﯿﺮي
بحثونت 
کالنشهرهای ایران در سه دهۀ اخیر رشد سریع جمعیتی را تجربه کردهاند .بااینحال ،نرخ رشد جمعیت در این
کالنشهرها متفاوت است؛ بهطوریکه در فاصلۀ سالهای  0966تا  0961باالترین نرخ رشد جمعیت در کالنشهر کرج و
در بازۀ زمانی  0961تا  0916باالترین نرخ رشد جمعیت در کالنشهر مشهد رخ داده است .مهمترین پیامد فضایی
افزایش سریع جمعیت در کالنشهرهای ایران ،گسترش فیزیکی شهر و ایجاد تغییرات اساسی در فرم شهری است؛
بهطوریکه مساحت اراضی شهری از  20/6هزار هکتار در سال  0966به بیش از  069/1هزار هکتار در سال 0916
افزایش یافته است .در بازۀ زمانی  0966تا  ،0961باالترین نرخ رشد اراضی شهری مربوط به کالنشهرهای تهران و
تبریز و بین سالهای  0961تا  0916باالترین نرخ رشد اراضی شهری متعلق به کالنشهرهای شیراز و کرج است؛
بنابراین بهطور واضح میتوان عدم تناسب میان نرخ رشد جمعیت و نرخ رشد اراضی ساختهشده را در کالنشهرهای ایران
تشخیص داد .کالنشهرهای تبریز و شیراز بیشترین عدمتناسب میان نرخ رشد جمعیت و نرخ رشد اراضی شهری را دارند؛
بهطوریکه ،نرخ رشد اراضی شهری حدود دو برابر نرخ رشد جمعیت در این دو کالنشهر است .عالوهبراین ،کالنشهر
تهران از شهری با ویژگی رشد شهری پراکنده در دهههای  0961و  0961به شهری با ویژگی رشد شهری فشرده در
دهههای  0921و  0911تغییر رویه داده است.
تحلیل فرم شهری با استفاده از متریکهای سیمای سرزمین در کالنشهرهای ایران نشان میدهد هرکدام از
کالنشهرها دارای ویژگیهای متفاوتی به لحاظ شکل ،مساحت ،تراکم و فاصله پچها هستند .بااینحال ،تحلیل
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ویژگیهای فرم شهری با استفاده از تحلیل مؤلفههای اصلی نشان میدهد میتوان ویژگیهای فرم شهری را با استفاده
از ابعاد سهگانّ شکل پچهای شهری ،چشمانداز شهری و تراکم پچهای شهری خالصهسازی کرد .مهمترین ویژگیهای
فرم شهری در کالنشهر کرج ،پیچیدگی نسبتاً پایین در شکل پچهای شهری ،پیچیدگی باال در چشمانداز شهری ،تعدد
پچهای کوچک ،ارزش پایین متریک میانگین فاصلۀ میان پچهای مجاور ،تراکم باالی پچهای شهری و سهم پایینتر
بزرگترین پچ شهری است؛ بنابراین ،کالنشهر کرج در سالهای اخیر به سمت فرم شهری پراکنده و بینظم حرکت
کرده است .کالنشهر شیراز نیز به لحاظ ویژگیهای فرم شهری ،بسیار نزدیک به کالنشهر کرج است .ویژگیهای
غالب در فرم شهری کالنشهرهای تهران و قم ،پیچیدگی پایین در شکل پچهای شهری ،پیچیدگی نسبتاً باال در
چشمانداز شهری ،تراکم پایین پچهای شهری و سهم باالی بزرگترین پچ از مساحت کالنشهر است؛ بنابراین،
کالنشهرهای تهران و قم دارای فرم شهری فشردهتر و منظمتر در مقایسه با سایر کالنشهرهای ایران هستند.
ویژگیهای اساسی فرم کالنشهرهای اهواز ،اصفهان ،مشهد و تبریز ،پیچیدگی باال در شکل پچهای شهری ،پیچیدگی
چشمانداز نسبتاً پایین ،تراکم نسبتاً پایین پچهای شهری و سهم نسبتاً باالی بزرگترین پچ شهری از مساحت کالنشهر
است؛ بنابراین ،کالنشهرهای اهواز ،اصفهان ،مشهد و تبریز به لحاظ فرم شهری حد واسط بین الگوی فشرده و منظم
کالنشهر تهران و الگوی فشرده و بینظم کالنشهر کرج قرار هستند.
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