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چکیده
اهداف  :هدف از این پژوهش  ،بررسی بهینهسازی گسترش شههر همهدان در جههت
حفظ محیط زیست است  .بنابراین برنامه ریزی برای بهترین مکهان هها جههت توسهعة
فیزیکی گسترش شهر که کمترین آسیب ها را به کهاربری ههای کاهاورزی و محهیط-
زیست ایجاد کند  ،در زمرة اهداف این تحقیق است.
روش  :نوع تحقیق کاربردی و روش مورداستفاده توصیفی هه تحلیلهی اسهت .بهرای
بررسی بهینه سازی گسترش اندازه گیری های فضایی شهر از تکنیک های نوین سنجش
از دور استفاده شده و تغییرات کاربری اراضی شهر بین سهال هها ی  4391تها ، 0244
درنظر گرفته شد ه است.
یافتهها  /نتایج  :بررسی ها ناهان دهنهد ة کهاهش شهدید اراضهی کاهاورزی و با هات
درنتیجة تبدیل آنها به اراضی ساختهشده است  .بنابراین با اسهتفاده از مهدل ، AHP
ما خّ صات اراضی براساس نیازهای توسعة شهری به پنج طبقه  ،از کام الً مناسهب تها
کام الً نامناسب تقسیم شدند تا گست رش آتی شهر ،تنها در اراضی بایر و فاقد پوشش
گیاهی که دارای شرایط مناسب جهت توسعة فیزیکی شهر هسهتند  ،صهورت گرفتهه
است.
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نتیجهگیری :نتایج حاصل از ارزیابی تصاویر ماهواره ای ناان داد که بیاترین افزایش
سطوح کاربری در منطق ة شهری همدان طی سال های مذکور ،صورت گرفتهه اسهت.
بنابراین زمین های کااورزی به همراه با ات منطقه بیاترین کاهش ها را ناان داداند.
حال اگر این روند گسترش کالبدی شهر ادامه پیدا کند تا سال  ، 0201مساحتی معادل
 202 /19هکتار زمین کااورزی و پوشش گیاهی تخریب خواهد شد .بنابراین بهترین
مکان برای گسترش آتی شهر همدا ن بیاتر در مناطق شمال ربی و شرق شهر واقه
شده اند.
کلیدواژه ها  :بهینهسازی گسترش شهری ،شهر همدان ،سیستم ا طّالعات جغرافیهایی ،
سنجش از دور
 .5مقدّمه

شهرها بعد از انقهال

صهنعتی بها رشهدی شهتابان در حهال گسهترش و توسهعه هسهتند،

بهطوریکه در حال حاضر فراینهد توسهعة شههرها یکهی از مههمتهرین موضهوعات پهیشروی
پژوهاگران مسائل شهری است .افزون بر میزان رشد شهرها ،چگونگی تغییرات کاربریهها در
سطح کالن ،موجب بروز ماکالتی ،ازجمله :تراکم ترافیهک ،آلهودگی محهیطزیسهت ،کهاهش
فضای باز و برنامهریزینادة توسعة زمین شده است (سویونگ ،0244 ،4صص491 .هه .)414
صا در کاورهای درحالتوسهعه و توسهعهنیافتهه ،سهبب در
این روند طی دهههای اخیر ،خصو ً
حاشیه قرارگرفتن روستاها ،افزایش نرخ رشد جمعیت و مههاجرت بخهش زیهادی از جمعیهت
روستایی بهسمت مراکز شهری شده و مسائل بسیاری بر دوش این دسهته از کاهورها گذاشهته
است(شیعه ،4922 ،ص .)11 .این امر عالوه بر تغییهر در الگهوههای کهاربری اراضهی ،اثهرات
محلی و محیط زیست گذاشهته اسهت(جواهری،0221 ،0
وسیعی روی جامعه ،اقتصاد ناحیهایّ ،
صص422 .ه .)492از سوی دیگر با توجه به رشد جمعیت و گسترش شهرها در جهان ،انتظهار
میرود که حدود  12درصد از جمعیت جهان تا سال 0292در مناطق شهری زنهدگی کننهد کهه
 32درصد آن در کاورهای درحالتوسعه است(کای ،چونفنگ ،جیانهگ ،الیگهین ،و چانهگ،9
 ،0240ص .)4 .بنههابراین رشههد شهههرها در چنههد سههال آتههی نیههز گریزناپههذیر اسههت .یکههی از
1. Soyoung
2. Javaheri
3. Kai,Chunfang, Jing, Ligin & Chonget
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راهکارهایی که میتوان از ماکالت ذکرشده بکاهد و نقش مؤّثری در رشد و توسهعة شههری
کاورهای توسعهیافته بهدنبال داشته باشد ،بهکارگیری تجزیهوتحلیل فراینهد توسهعة شههری و
استفاده از استراتژیهای مدیریت مناسب با سازگاری محیطزیست شهری اسهت(فنگ ،جهر،،
جرتنرا ،سان ،و آندرسون ،0221 ،4ص .)031 .به عبارت دیگر ،یکی از ایهن راهحهلهها بهرای
حفظ محیطزیست ،مکانیابی بهینة توسهعة شههری اسهت(ئئو ،0242،0ص .)011.نظهارت بهر
تغییههرات شهههری مسههتلز درنظرگههرفتن دو نقطههة کلیههدی -4 :تغییههرات براسههاس شههرح و
تجزیهوتحلیل توزی فضایی و ویژگیهای ساختاری استفاده از زمین شهری 0ه مهدلسهازی و
پیشبینی تغییر فضا ،زمان و تبدیل آن به مسائل مهم است(دنگ ،ونهد ،هنهگ ،و کیهو،0223 ،9
ص .)493 .پیاههرفتهههای اخیههر درزمین هة سههنجش از دور ،GIS ،تکنیههکهههای فضههازمینی و
پیارفت در رشتههایی مانند چامانداز اکولوئی در کمیت ،نظارت ،مهدلسهازی و پهیشبینهی
توسعة شهری ،تأثیر شگرفی در مدیریت گسهترش فیزیکهی شههر از یهکسهو و حفهظ منهاب
زیسههتمحیطههی از سههوی دیگههر ایجههاد کههرده اسههت(فا  ،یامههاچی ،و بههوآی ،0244 ،1صهص.
009ه .)092بهطوریکه با استفاده از دادههای سنجش از راه دور میتوان بهه در نحهوة تغییهر
الگوهای شهری ،مدلسازی توسعه و تغییرات فراینهدهای شههری و تهیهة نقاههههای توسهعة
کالبدی شهر پرداخت و نقاة پوشش ارضی را در ارتباط با آن تحلیل کرد(پنگ ،ونگ ،زانهگ،
وو ،لی ،و یولی ،0242،1ص .)002.توسعة فیزیکی و رشد شهرهای ایران تها چنهد دههه پهیش،
هماهنگ و متناسب با نیازهای جامعة شهری و مناب محیطی بوده است ،امها شههرها (بههویهژه
شهرهای بزرگ) با بروز تحوالت جدید ،بهسرعت تغییرات و دگرگونیههایی را پهذیرا شهدند.
این دگرگونیها به شکل رشد سری جمعیت و گسهترش فیزیکهی شهتا آمیهز شههرها و نیهز
بهصورت نامتعادل و ناهماهنگ با محیطزیست درآمده است.
 .2پیشینۀ تحقیق

اگرچه درزمینة اسهتفاده از تصهاویر مهاهوارهای در تهیهة نقاهة تغییهرات کهاربری اراضهی
مطالعات نسبتاً زیادی صورت گرفته است ،اما تلفیق این روند با مکهانگزینهی بهینهة گسهترش
1. Fang , Georg, Gertnera, Sun, & Andersonc
2. Zhao
3. Deng ,Vand, Hong & Qi
4. Pham, Yamaguchi & Bui
5. Peng, Wang, Zhang, Wu, Li & You Li
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آتی با درنظرداشتن مالحظات زیستمحیطی ،کار نوینی است که در این تحقیق ارائه میگهردد.
ازجمله پژوهشهای انجا شده میتوان به موارد زیر اشاره کرد:
اطالعات جغرافیایی و سنجش از دور ،به
یوسف 4و پارادهان ( )0244با بهکارگیری سیستم ّ
ارزیابی تناسب توسعة شهری و رتبهبندی منطقه براساس شرایط زیستمحیطی ،زمینشناسی و
ئئوتکتونیک در سواحل مصر پرداختند .پار  0،جانهب ،کهیم و چویها ( )0244در مقالههای بهه
پیشبینی و مقایسة رشد شهری با استفاده از سیسهتم اطّالعهات جغرافیهایی و سهنجش از دور
پرداختند .آنها به این منظور از رگرسیون لجستیک ،شهبکة عصهبی مصهنوعی و فراینهد تحلیهل
سلسلهمراتبی استفاده کردند .ابراهیمزاده و رفیعی( )4999در مقالهای با عنوان «مکانیابی بهینهة
جهههات گسههترش شهههری بها بهههرهگیههری از سیسههتم اطّالعههات جغرافیههایی» بهها درنظرگههرفتن
شاخصهای طبیعی و انسانی ،ازقبیل جهت شیب ،قابلیت اراضی ،اراضی سیال خیهز ،گسهل،
صنای و نیز با به کارگیری تواب سیستم اطّالعات جغرافیایی جههات مناسهب گسهترش بهرای
شهر مرودشت را ماهخّص کردنهد .احهدنژاد ،زلفهی ،و شهکریپهور دیهز )4932( ،گسهترش
فیزیکی شهر اردبیل را با استفاده از تصاویر چندزمانه و سیستم اطّالعهات جغرافیهایی ارزیهابی
کردند .آنها همچنین با استفاده از مدل  CA-MARCOVبه پیشبینی ایهن تغییهرات تها سهال
 4122پرداختند.
 .3روششناسی پژوهش
 .5 .3روش تحقیق

هدف اصلی از این مطالعه ،ارزیابی گسترش شهر همدان در طی سالههای  4391تها 0244
و پیشبینی چگونگی گسترش آن تا سال  0201بهمنظور ارائة الگویی مناسب برای مکهانیهابی
بهترین جهات گسترش شهر است .برای دستیابی به ایهن مههم ،از دادهههای سهنجش از دور،9
سیستم اطّالعات جغرافیایی و مدل سلسلهمراتبی 1استفاده شهده اسهت .منبه اصهلی دادهههای
سنجش از دور ،تصاویر ماهوارة لندست در سال  4391و  0244بوده است کهه پها از اعمهال
تصحیحات رادیومتری و هندسی مورداستفاده قرار گرفت .با توجه به اهداف این تحقیق ،ابتهدا
1. Youssef & Pradhan
2. Park, Jeonb, Kimc & Choia
)3. Remote Sensing )RS
4. Analytical Hierarchy process
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نقاة کاربری زمین در دورة زمانی موردمطالعهه ،بها اسهتفاده از مهدل FUZZY ARTMAP

تهیه شد که برای ارزیابی دقّت این طبقهبندی ،از تصهاویر گوگهل ارس 4کهه دارای کیفیتهی در
حد نیممتر است ،استفاده گردید .سپا تغییرات کاربریها در طی مدت موردمطالعه با اسهتفاده
از مدل  0 LCMمحاسبه شد و براساس تغییرات کاربریها در این بازه ،روند این تغییهرات تها
ماهخص گردیهد .در گها بعهدی بههمنظهور
ّ
سال  0201با استفاده از مدل CA-MARCOV
مکانگزینی بهینة روند گسترش شهر ،شاخصهای مناسب انتخا

شدند و هریهک از آنهها بها

توجه به هدف موردنظر و با عنایت به نظر کارشناسان در مدل تحلیل سلسله مراتبی ارزیهابی و
ارزشگذاری شدند .درنهایت هرکدا از الیهها با درنظرداشتن وزن نسبی آنها بهه کمهک تهاب
 Weighted Overlayبا هم ترکیب شده و نقاة نهایی حاصل گردید.

شکل 5ـ مدل مفهومی تحقیق
مأخذ :نگارندگان4939 ،
1. Google earth
2. Land Change Modeler
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 .2 .3تکنیکهای تحقیق
 .5 .2 .3شاخص NDVI

اطالعات خاصی را استخرا ،کرد.
در این روش با انجا عملیات جبری بین باندها میتوان ّ
یکی از مهمترین عملیاتی که به این روش انجا میشود ،استفاده از اندیاهای مختلف جههت
استخرا ،پوششهای گیاهی از تصویر است .یکی از معروفترین ایهن شهاخصهها ،شهاخص
تفاضلی نرمالشدة پوشش گیاهی 4است که با انجا عملیهاتی مطهابق ذیهل مهیتهوان عهوار
پوشش گیاهی را نسبت به دیگر عوار

ماخص کرد(نوروزی اقد  ،بهبهانی ،رحیمی خو ،

و عقیقی ،4992 ،ص.)402 .
=NDVI

تصاویر مورداستفاده برای تهیة شاخص تفاضلی نرمالشدة پوشش گیاهی مربهوط بهه داده-
های سنجندة  TMاست که در این مورد ،از دادههای مربوط به باندهای مادون قرمز و قرمز که
با قدرت تفکیک مکانی  92متر بوده ،استفاده شده است .تاریخ تصاویر مربوط بهه سهال 4932
است .در تصاویر  TMباند  NIRیا مادون قرمز نزدیک ،مربوط بهه بانهد چههار ایهن سهنجنده
است و باند  Rمربوط به باند قرمز بوده که در سنجندة  TMباند دو میباشد .با علم به اینکهه
دامنة اعداد حاصل از شاخص موردنظر بین  -4تا  +4است ،در این مورد بعد از تهیة شهاخص
با طبقهبندی مجدد تصویر پوشش گیاهی از یر پوشش گیاهی تفکیهک شهده و بهدینترتیهب
نقاة نهایی پوشش گیاهی برای منطقة موردنظر ایجاد گردید .با توجه به اینکه تصاویر سنجندة
 TMدر مقایسه با تصاویر دیگر سنجندههای ماهوارة لندست ،از تفکیک مکانی و طیفی خوبی
برخوردار است ،بنابراین نتایج بهدستآمده بهخهوبی در تاهخیص پوشهش گیهاهی مهیتوانهد
مورداستفاده قرار بگیرد و حتّی فضاها و مناطقی که حداقل  322متر مرب وسعت داشته باشند،
میتوانند در این نوع تصاویر بهدقّت شناسایی شوند.
 .2 .2 .3مدل AHP

فرایند تحلیل سلسلهمراتبی 0یکی از کارآمدترین تکنیک های تصمیمگیری چندمنظوره است
و برای وضعیتهای پیچیده کهه سهنجهههای چندگانهه و متضهاد دارنهد ،ابهزار تصهمیمگیهری
)1. Normalized Difference Vegetation Index(NDVI
2. Analytical Hierarchy process
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نرمشپذیر و درعینحال قوی بهشمار میرود .این مدل اولین بار توسط تومهاس السهاعتی در
 4392مطرح شد(قدسیپور ،4994،ص .)49 .ساختار مدل  AHPبراساس مقایسهههای زوجهی
بنا نهاده شده و امکان بررسی سناریوهای مختلف را به مهدیران مهیدههد(تیموری ،روسهتایی،
طورکلی این روش شامل سه گا اسهت کهه بهه شهرح
ّ
زمانی ،و احدنژاد ،4993 ،ص .)410 .به
زیر بیان میشوند:
مرحلة اول :شامل آمادهسازی دادهها و تاهکیل مهاتریا دوتهایی اسهت کهه ایهن کهار بها
درنظرگرفتن مقیاس  3کمیتی توماس الساعتی 4ه که براساس اهمیهت معیارهها از  4تها  3وزن
میگیرند ه انجا میشود .مرحلة دو  :محاسبة وزن نهایی معیارهها اسهت کهه بهرای ایهن کهار،
اعداد هرکدا از ستونها و ردیفها در هم ضر

میشوند و سپا حاصلضر

وزنها را بهه

توان  N 4ا رسانده و درنهایت برای محاسبة وزن نهایی معیارهها ،وزنههای نرمهالناهدة ههر
ردیف به مجموع کلّ وزنهای نرمالناده تقسیم میشود که مجموع کلّ وزنهای نههایی بایهد
برابر با  4باشد (زبردست ،4992،ص .)91 .مرحلة سو  :بهدستآوردن نسبت توافق کهه خهود
دارای چهار مرحله است:
محاسبة  :AWبرای تعیین مقدار بردار باید هرکدا از وزنها به مقهدار وزن معیهار ضهر
شوند.
=L

محاسبة بردار توافق

=Ci

محاسبة شاخص سازگاری

=CR

محاسبة ضریب سازگاری

همچنین در این تکنیک مقدار ضریب سازگاری باید کمتر از  2/4باشد .در یر اینصهورت
نااندهندة عد دقّت و عد کارشناسی صحیح در دادن وزن معیارها است.
 .3 .2 .3تحلیل مؤلّفههای اصلی

تحلیل مؤّلفههای اصلی یا تبدیل  PCAازجمله فرایندهای بازسازی اّطالعات است که طی
آن همبستگی موجود بین باندهای مختلهف حهذف و مجموعههههای جدیهدی از مؤّلفههههای
تصویری تولید میشود (بوبین ،4331 ،0صص42 .ه .)01مهم تهرین فوایهد مؤّلفههههای اصهلی،
1. Thomas L. Saaty
2. Beaubien
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اطالعات پدیدههای موجود در باندهای مختلف در تعداد بانهد یها
جم آوری و متراکم ساختن ّ
مؤّلفههای کمتر است(علویپناه ،4990 ،ص.)91 .
 .4یافتههای تحقیق

بیاتر شهرهای ایران در مراحل اولیة شکلگیری ،با هدف اسهتفاده از خها ههای مر هو
بهمنظور زراعت ،در میان اراضی زراعی استقرار یافتهاند و بههمهرور زمهان همهراه بها گسهترش
روستاها و تبدیل آنها به شهر و سپا توسعة شهرها ،اراضی مر و
شده و فعالیتهای زراعی ناگزیر بهسهمت اراضهی نهامر و

زیر پیکر شههرها مهدفون

عقهب ناسهته اسهت .درنتیجهه

ماکالت فراوانی همزمان با گسترش مادرشهر در این مناطق بهوجود مهیآید(سهلطانی،4924 ،
ص .)43 .شهر همدان نیز از این امر مستثنی نبوده است .بهنحویکه براساس شهواهد موجهود،
این شهر در چند سال اخیر شاهد مهاجرت بسیاری از روستاییان بوده است که این امر موجب
پراکندگی هرچه بیاتر شهر در اراضی بالفاصل شده اسهت .بنهابراین بهرای محاسهبة میهزان و
چگونگی گسترش شهر همدان ،تصاویر سنجندة  TMمهاهوارة لندسهت 4در دو مقطه زمهانی
 4391و  0244انتخا

و تجزیهوتحلیل شدند.

شکل 2ـ کاربری اراضی منطقۀ شهری همدان در طی سالهای 5896ـ2155
مأخذ :نگارندگان4939 ،
1. Landsat
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جدول5ـ میزان تغییرات کاربریهای شهر همدان طی سالهای 5896ـ2155
مأخذ :نگارندگان4939 ،
ساختهشده

باغ و کشاورزی

زمین بایر

مجموع()5896

ساختهشده

0192/9

2

2

0192/9

باغ و کااورزی

4009/11

9999/41

4222/19

1902/02

زمین بایر

4199/3

4402/21

1913/1

3419/11

مجموع()0244

1199/91

1119/0

9443/39

49244/10

براساس نتایج بهدستآمده از جدول ( )4بیاترین افزایش سطوح کاربری در منطقة شههری
همدان طی سالهای مذکور ،مربوط به کاربری ساختهشده ،با رشدی  0322/11هکتهار معهادل
 441/99درصدی است .درواق شهر همدان مانند بیاتر شهرهای ایران طهی سهه دههة گذشهته
رشد فیزیکی خیرهکنندهای داشته است .اما آنچه بحرانزا بههنظهر مهیرسهد ،کهاهش 4921/22
هکتاری زمین های کااورزی به همراه با ات منطقه است که در این روند بیاهترین کهاهش را
ناان میدهند .بنابراین میتوان بیان داشت که در جریان توسعة فیزیکهی شههر همهدان در 01
سال اخیر ،هرگز مالحظات زیستمحیطی مد نظر نبوده است و رشهد فیزیکهی شههر همهواره
موجب تخریب آن شده است .این درحالی است که شهر همدان با داشهتن زمهینههای بسهیار
مر و

یکی از قطبهای کااورزی کاور محسو

میشود .بنهابراین اگهر ایهن رونهد ادامهه

داشته باشد ،میتوان انتظار داشت که در سالهای آتی شهر همدان با ماکالتی جدی درزمینهة
کمبود زمین مر و  ،تخریب مرات و کاهش پوشش گیاهی مواجهه خواههد شهد .بهرای در
بهتر مطلب با استفاده از مدل آماری مارکوف 4ابتدا احتمال تغییر کاربریها محاسبه و سپا بهه
کمک تاب سی.ای مارکوف 0در نر افزار ادریسهی ،رونهد تغییهرات تها سهال  0201پهیشبینهی
گردید(شکل .)9

1. MARCOV
2. CA-MARCOV
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شکل3ـ پیشبینی تغییرات کاربری اراضی تا سال 2121
مأخذ :نگارندگان4939 ،
جدول2ـ میزان تغییرات کاربری اراضی تا سال 2121
مأخذ :نگارندگان4939 ،
ساختهشده

باغ و کشاورزی

زمین بایر

مجموع()2155

ساختهشده

1199/91

2

2

1199/91

باغ و کااورزی

199/12

9209/14

014/20

1119/0

زمین بایر

909/02

9/31

2092/21

9443/39

مجموع()0201

1212/49

9290/12

2109/22

49244/10

نتایج بهدستآمده از پیشبینی تغییرات تا سال ( 0201جدول  )0ناان داد که با حفظ تمها
شرایط ،کاربری ساختهشده با رشدی  01درصدی ،مساحتی برابهر بها  1212/49هکتهاری پیهدا
خواهد کرد .همچنین با ات و زمینهای کااورزی با کاهای  41درصدی در سال  ،0201تنها
مساحتی معادل  9290/12هکتار خواهند داشت که چیزی شبیه به یک فاجعة شهری اسهت .بها
در

این واقعیت که ایران دارای جمعیتی جوان است و با توجهه بهه سیاسهتههای جمعیتهی

سال چهاردهم
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حاکم ،انتظار توقّف رشد شهرها محال بهنظر میرسد .پها نهاگزیر بهتهرین راهکهار ،انتخها
مکانهای بهینه جهت گسترش آتی شهر است ،تا ضمن حفظ مناب زیستمحیطی و زمینهای
کااورزی ،شهر فضایی را برای توسعه داشته باشد .ازاینرو از مدل تحلیل سلسهلهمراتبهی کهه
طبق مطالعات پیاین (وحیدنیا ،4آل شیخ ،و علهیمحمهدی ،0223 ،ص9219 .؛ لیهائو 0و کهوآ،
 ،0242ص )124 .مدلی مناسب برای مکانیابیههای چنهدمعیاره محسهو
گردید .اولین گا در مکانیابی ،انتخا

مهیشهود ،اسهتفاده

معیارهای مناسب است .معیارهای مکانیابی گسهترش

شهر در مناب مختلف متفاوت ذکر شدهاند .بنابراین با انجا مطالعات الز و نیز با درنظرداشتن
شرایط محیطی منطقة موردمطالعه ،شاخصهای مناسب انتخا

گردید و وزن نسبی هریهک از

آنها با توجه به نظر کارشناسان و تجربیات مؤّلفان در این زمینه ماخّص شد.
جدول3ـ معیارها و استانداردهای مورداستفاده برای مکانیابی اراضی ساختهشده
مآخذ :یوسف و پارادهان ،0244 ،ص119 .؛ نگارندگان4939 ،
شاخص NDVI

5
2/9-2/2

3
2/0-2/9

1
2/4-2/0

7
2/21-2/4

8
-4-2/21

شیب به درصد

 2-0و بیش از 41

40-41

9-40

1-9

0-1

فاصله از گسل

2-4222

4222-0222

0222-1222

1222-2222

بیش

فاصله از رودخانه

 2-422و بیش از

1222-9222

0222-9222

4222-0222

2222
از
422
-4222

فاصله از جاده

1222از 9222
 2-12و بیش

0222-9222

4222-0222

122-4222

12-122

بیش از 122

922-122

022-922

422-022

2-422

ارتفاع

بیش از 0122

0022-0122

0222-0022

4322-0222

-4322

فرسایش

خیلی شدید

شدید

نسبتا کم
ً

کم

4222م
خیلی ک

فاصله از اراضی
ساخته شده

اطالعاتی ،شامل الیة کاربری اراضی شهری ،تصهویر
مجموع شاخصهای باال از چهار منب ّ
 TMتابستان  ،0244الیهة  DEMمهاهوارة اسهتر و نقاهة توپهوگرافی و زمهینشناسهی اسهتان
استخرا ،شدند .سپا هریک از الیهههای مهوردنظر ،بعهد از استانداردسهازی و GIS Ready

کردن به کمک تاب های موجهود در اکستناهن  Spatial Analaystدر نهر افهزار  ArcGISو
1. Vahidnia, Alesheikh & Alimohammadi
2. Liao& Kao
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براساس تواب تعریفشده در جدول ( )9تجزیههوتحلیهل شهدند و منهاطق مطلهو

ماهخص
ّ

گردید(شکل .)1

شکل4ـ کاربریهای مورداستفاده برای مکانیابی اراضی ساختهشده
مأخذ :نگارندگان4939 ،

سپا با استفاده از مدل  ،AHPمقایسهای بین معیارها در رابطه با هدف موردنظر انجا شد
تا اهمیت هر شاخص در مکانیابی ماخّص گردد که با توجه به هدف ایهن تحقیهق ،شهاخص
پوشش گیاهی با وزن  2/01بیاترین اهمیت را به خود اختصاص داده است(جدول .)1
جدول4ـ ضریب تأثیر سناریوهای موردمطالعه با استفاده از مدل AHP
مأخذ :نگارندگان4939 ،
نوع شاخص
ضریب تأثیر
ضریب سازگاری

شاخص
NDVI
2/01

شیب

ساختهشده

جاده
ّ

فرسایش

ارتفاع

رودخانه

گسل

2/00

2/41

2/40

2/23

2/22

2/21

2/21

2/21
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سپا الیههای موجود با درنظرداشتن وزن نسبی با ههم ترکیهب شهدند و منهاطق مناسهب
ماخص گردید(شکل .)1
ّ

شکل 1ـ مناطق اولویتدار برای گسترش اراضی ساختهشده در محدودۀ شهری همدان
مأخذ :نگارندگان4939 ،
جدول1ـ مساحت مناطق اولویتدار برای گسترش اراضی ساختهشده
مأخذ :نگارندگان4939 ،
وزن نسبی
4
9
1
2
3
ساختهشده
مجموع

مساحت به هکتار
421/03
9012/2
0199/13
9992/1
0112
1199/91
49244/10

درصد
2/39
49/41
41/92
04/11
41/22
92/43
511

با توجه به جدول ( )1میتوان دید که از مسهاحت  49244/10هکتهاری منطقهه9239/91 ،
کامال مناسب جهت گسترش
ً
کل مساحت منطقه دارای وضعیتی
هکتار معادل  41/22درصد از ّ
کهامال ناسهازگار اسهت.
ً
فیزیکی شهر و  421/03هکتهار معهادل  2/31درصهد دارای وضهعیتی

مجلّة جغرافیا و توسعة ناحیهای

11

شمارة بیستوهفتم

عموما در فاصلة نزدیکهی از شههر و در اراضهی
ً
همچنین میتوان دید که اراضی کامالً مناسب،
بایر قرار گرفتهاند تا ضمن حفظ محیطزیست شهری ،بهعنوان مهمترین هدف پژوهش حاضر،
صرفة اقتصادی نیز رعایت شود.
 .1نتیجهگیری

زمین اصلیترین عنصر در توسهعة شههری اسهت .ازایهنرو کنتهرل نحهوة اسهتفاده از آن و
همچنین محاسبة نیاز واقعی شهر به زمین ،بهمنظور تأمین کاریریهای مختلف در زمان حهال و
تعمیم و تطبیق ارقا و کمیتهای بهدستآمده به آینده در حلّ ماکل زمین و مسهکن و رشهد
مناسب شهرها ،مؤّثر واق میشود (خاکپور ،والیتی ،و کیهانژاد ،4991 ،ص .)12 .بنهابراین ایهن
پژوهش بهمنظور ارزیابی و مکانیابی بهینة گسترش فیزیکی شهر همهدان بها تأکیهد بهر حفهظ
محیطزیست انجا گرفته است .برای این منظور ابتدا تصاویر ماهوارهای در سالههای  4391و
 0244بررسی شد .سپا با توجه به روند کنونی رشد شهر ،جهت پهیشبینهی گسهترش آن تها
سال  0201از مدل  CA-MARKOVاستفاده شهد .درنهایهت ،بههمنظهور بهینههسهازی جههات
گسترش شهر ،معیارهای الز انتخا

ماخص شد.
ّ
و به کمک مدل  AHPبهترین مناطق

نتایج حاصل از ارزیابی تصاویر ماهوارهای ناان داد که بیاترین افزایش سطوح کاربری در
منطقة شهری همدان طی سالهای مذکور ،مربوط به کاربری ساختهشهده اسهت .در ایهن میهان
زمینهای کااورزی به همراه با ات منطقه بیاترین کاهش را ناان میدهنهد .حهال اگهر ایهن
روند گسترش کالبدی شهر ادامه پیدا کند ،تا سال  0201مساحتی معادل  202/19هکتهار زمهین
کااورزی و پوشش گیاهی تخریب خواهد شد .بنابراین مکانیابی جهت بهینه بهرای گسهترش
شهر ،امری ضروری و حیاتی بهنظر میرسد .بدینمنظهور شهاخصههای مهؤّثر در مکهانیهابی
گسترش شهر ،انتخا

و اهمیت نسبی هریک از آنها ماخّص گردید .سپا با تلفیق نقاهههها

بهترین مکان ماخّص شد؛ بهطوریکه از مساحت  49244/10هکتاری منطقهه 41/22 ،درصهد
دارای شرایط کامالً مناسب برای هدف موردنظر تاهخیص داده شهد .بها توجهه بهه شهکل()1
بهترین مکان برای گسترش آتی شهر همدان ،بیاتر در مناطق شمال ربی و شرق شههر واقه
شدهاند .همچنین قسمتهای جنوبی بهدلیل پوشش متراکم ،مر و بودن زمینهای کااورزی،
محدودیت ارتفاع و شیب ،فاقد ارزش مناسب جهت توسعة شههر اسهت .بها توجهه بهه نتهایج
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بهدستآمده از تحقیق ،بهتر است این گسترش در مکانهای کهامالً مناسهب صهورت گیهرد تها
کمترین آسیب را به محیط برساند.
کتابنامه
 .4ابراهیمزاده ،ع.؛ رفیعی ،ق .)4999( .مکانیابی بهینة جهات گسترش شهری با بهرهگیهری از سیسهتم
اطّالعات جغرافیایی(مطالعة موردی :مرودشت) .جغرافیا و توسعه11 ،)41(2 ،ه.22
 .0احدنژاد روشتی. ،؛ زلفی ،ع.؛ و شکریپور دیز ،،ح .)4932( .ارزیابی گسترش فیزیکی شههرها بها
استفاده از تصاویر ماهوارهای چندزمانه و سیستم اطّالعات جغرافیایی(مطالعة موردی :شههر اردبیهل
4919ه .)4122فصلنامة آمایش محیط422 ،41 ،ه.401
 .9تیموری ،ر.؛ روستایی ،ش.؛ زمهانی ،ا.؛ و احهدنژاد .)4993( . ،ارزیهابی تناسهب فضهایی ه مکهانی

پار های شهری با استفاده از ( GISمطالعة موردی :پار ههای محلّههای منطقهة  0تبریهز) .مجلّهة
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