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 چكيده

هاي اخير در رقر مراغه بايث تغيير پورش/ كاربري زمين در اطراف راقر   ررد جمعيت و گسترش رقري در دهه

رسايده اسات.    1390هكتار در سال  1799به حدود  1353هكتار در سال  350طوري كه مساحت رقر از  رده، به

ريزي راقري ضاروري اسات.     ير آنقا در مديريت و برنامهسازيِ تأث رناخت يوامل مؤثر در گسترش رقري و مدل

اقتصاادي تقسايم كارد. باا توجاه باه        -توان به دو دستة متغيرهاي بياوفيزيكي و اجتماايي   يوامل تأثيرگذار را مي

اقتصادي و بيوفيزيكي تأثيرگذار در ررد راقر، از   -هاي مدل رگرسيون لجستيک در رناخت يوامل اجتمايي قابليت

سال آينده  22بيني روند گسترش رقر طي  سال اخير و پيش 22يوامل ررد رقر مراغه طي  ي تحليلاين مدل برا

دسات   باه  8537/0و  2764/0ترتيب  براي اين مدل نيز به ROCو  Pseudo R-squareاستفاده رده است. ميزان 

سنجي مادل باراي راناخت     تاند. حساسي سازي آمد كه به دليل قرار دارتن در محدودة مورد قبول، تأييدكنندة مدل

ميزان تأثير متغيرها با استفاده از روش حذف هر كدام از متغيرهاي مستقل در هر بار اجراي مادل، حااكي از تاأثير    

هااي صانعتي، فاصاله از اراضاي      بيشتر فاصله از اراضي رقري و در مرحلة بعد متغيرهاي ارتفاع، فاصله از كاربري

 سال اخير است. 22رسي در ررد رقر طي هاي دست كشاورزي و فاصله از جاده
 

 رقر مراغه، يوامل توسعة رقري، گسترش رقري، مدل رگرسيون لجستيک. ها: كليدواژه
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 مقدمه

رو هستند كه به مراتب فراتر از ظرفيت و ساختار زيربنايي  هاي روب توسعه، شهرها با رشد افسارگسيخته در كشورهاي درحال

هاست. نتايج اين رشد، متعدد و عبارتند از: كاه  و از دسرت رفرتن هرزاران هكترار از      يتآنها براي پذيرايي و قبول جمع

و  سسرت هراي   سراختن خانره   ،اند كشورها واقع شدهاين هاي كشاورزي كه اغلب در بهترين و حاصلخيزترين نواحي  زمين

امنيرت.  نبرود  بيكاري و  ،آور تأسف وضع بهداشتي ،نقل و ها و وسايل حمل عدم كفايت راه نواحي فقرزده،گسترش  ،دوام كم

آورد، اوضراع   وجود مي شماري را به افزايد، مشكالت اجتماعي وخيم و بي شهري در اين كشورها بر فقر فقيرترها مي ةپديد

واقع به عنوان تغييررات كالبردي و    (. رشد شهري در89-90: 1375د )بونفو، كن را انفجارآميز و مهار آن را بسيار دشوار مي

دهد كه توزيع جمعيت  ي رخ ميهنگامشود و  اندازهاي روستايي به اشكال شهري شناخته مي علت گذار چشمه ردي بكارك

نرد. بسرياري از نرواحي    ا يابد. اكنون بي  از نيمي از جمعيت دنيا در نواحي شرهري سراكن   از روستايي به شهري تغيير مي

هاي فعاليت  . كاركرد مديريت رشد شهري هم از لحاظ حوضهكنند توسعه رشد سريع شهري را تجربه مي حال كشورهاي در

 Thapaرود ) ويكم بره شرمار مري    هاي قرن بيست ترين چال  و هم از لحاظ پيچيدگي افزاي  يافته است و يكي از مهم

and Murayama, 2010:70.) 

آورد. اين نوع توسعه  ود ميوج ناموزون شهرها، يكي از مسائل مهم را در كاربري زمين به گسترش كالبديدر زمان ما 

انتقرال   ةدور پيوسرته گسترش شهر در اطراف آن است؛ زيرا در اطراف شهرها همواره مناطقي وجود دارد كه  ةدر واقع ادام

(. گسترش شهرها و رشد جمعيت باع  تغييرات 213 :1385گذراند )شكوئي،  هاي روستايي به شهري را مي برداري از بهره

هرا يكري از ابزارهراي مرورد      ياهي و كاربري زمين در مناطق شهري و كشاورزي شده است. مردل غيراصولي در پوش  گ

هرا ابرزاري برراي شناسرايي تغييررات       ند. مردل شو محسوب ميان در جهت كنترل روند تغييرات كاربري ريز مهبرنا ةاستفاد

سره   هاي كاربري زمين عموماً آمدند. مدلند و در كشف ارتباط كاربري زمين و عوامل مؤثر بر آن بسيار كارا كاربري زمين

شرده از   اسرتخراج  ةهاي سنج  از دور، تابع چنردمتغير  آمده از داده دست به ةهاي كاربري زمين چندزمان بخ  دارند: نقشه

 (.89: 1389 بيني تغييرات كاربري زمين )كامياب و ديگران، هاي پي  تغييرات و ايجاد نقشه ةدهند برآوردهاي نشان

انرد، زمرين    رشد شهري بروده  ةكنند زا و محلي تعيين تا زماني كه الگوي رشد شهرها ارگانيك و عوامل درون نايرادر 

هاي سنتي شهري را داشته و حسب شراي  اقتصادي، اجتماعي و امنيتي شهر، فضراي شرهر را    شهري نيز كفايت كاربري

زا به خود گرفت، برا   سعه و گسترش شهرها ماهيتي برونداده است. ليكن از زماني كه مبناي تو طور ارگانيك سامان مي به

شدن شهرها، درآمدهاي حاصل از نفت در اقتصاد شهري تزريق شد و شهرهاي ما در نظام اقتصاد جهراني   ماشيني ةپديد

 ةگذاري در زمين شهري تشديد شد و اين ضعف اصلي برازار خصوصري بردون برنامر     آن قرار گرفت، سرمايه تأثيرو تحت 

بسياري از شهرهاي ايران را ديكته كرده اسرت. ايرن امرر باعر  نابسراماني برازار زمرين شرهري و          ةالگوي توسع زمين،

 ةمنفي گسترش افقي شهرها شده است. تهير  ةبالاستفاده ماندن بخ  وسيعي از اراضي داخل محدوده و عارض مخصوصاً

بر الگوي شهر ماشيني و اصول و مباني حاكم برر   تاًگردد، عمد برمي 1950 ةهاي جامع شهري در ايران نيز كه به ده طرح

ها متكي است؛ لذا به نوعي به گسترش افقي شرهرها كمرك كررده     آن يعني جدايي محل كار و زندگي و تفكيك كاربري

شهر بره سروي    ةنشد كنترل ة(. اصطالح گسترش افقي اغلب براي تشريح توسع41-42: 1387زاده،  است )رهنما و عباس
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 :Cannavo, 2007) محور و بردون مركرز اسرت    تراكم، اتومبيل كم ةشود و يك رويكرد توسع ايي اطالق مينواحي روست

اند و پيرامون  ها واقع شده يابد كه بدانيم اكثر شهرهاي ايران در كنار رودخانه گسترش افقي شهرها زماني اهميت مي(. 93

از اين امر مستثنا نبوده و اطراف آن را اراضي حاصلخيز براغي  . شهر مراغه نيز فرا گرفته استهاي كشاورزي  آنها را زمين

هاي اخير باع  از بين رفتن اراضي باغي اطراف شهر گشته است. بنابراين، رشرد و   شهر طي دهه ة. ولي توسعگرفته است

زان محيطي بسياري خواهد بود و براي شرناخت مير   ل زيستئگسترش شهر در نواحي حاصلخيز كشاورزي باع  بروز مسا

. سرنج  از  يماستفاده از فناوري سنج  از دور نيازمند ، بهمحيطي در اثر رشد شهري ل زيستئها و مسا تغييرات كاربري

اي شده است كه هرم از نظرر هزينره كارآمدنرد و هرم       هاي چندطيفي و چندزمانه اي موجب فراهم آمدن داده دور ماهواره

اي از  دهنرد و مجموعره   دسرت مري   زمين به ةهاي توسع لگوها و پروسهاطالعات ارزشمندي را براي درت و فهم و پاي  ا

توانند برراي تعيرين نروع، مقردار و محرل تغييرر        ها مي اين داده آورند. وجود مي هاي پوششي و كاربري زمين را نيز به داده

فراينردهاي پويرا و    (. فهم الگوهراي شرهري  17-19 :1389گفتار و طالعي،  )خوش. كاربري زمين مورد استفاده قرار گيرند

شهري  ةان است. چون توسعريز مهتحقيقات شهري با اجماع نظر بين دانشمندان، مديران و برنا ةهايشان هدف عمد ارتباط

ال اصلي كه بايرد مطررح   ؤرو است. س فرايندها و الگوهاي پي  بارةو مديريت نواحي شهري نيازمند اطالعات تفصيلي در

دهرد، چررا و چگونره     يابند، كجا و چه زماني توسرعه رخ مري   ز لحاظ فضايي سازمان مياست كه شهرها چگونه ا شود اين

توانرد داشرته    شود و در نهايت اين الگو يا فرايند چه پيامدهايي مي فرايندهاي شهري در الگوي فضايي خاص منعكس مي

زمرين،    پوش  زمين/  كاربري ها، الگوهاي مورفولوژي شهري، زيرساخت بابباشد. اطالعات تفصيلي فضايي و زماني در 

سنج  از دور شهري در  و ضروري است ذكرشدههاي  هاي شهري براي پاسخ به پرس  توزيع جمعيت و محرت پويايي

( نيرز بره عنروان    GIS) (. سيستم اطالعات جغرافياييBhatta, 2010: 49) دن اين اطالعات استآورتالش براي فراهم 

 ةاكتساب، مديريت و تحليرل و ارائر   ةكه وظيف استهاي كامپيوتري مطرح  از برنامه اي جامع، پيچيده و يكپارچه ةمجموع

هرا يرا    داده سرازي  مردل تحليل و  ةتواند وظيف نيز مي GIS(. بنابراين Pitzl, 2004: 86) عهده دارد هاي فضايي را بر داده

 سنج  از دور را فراهم آورد. ةوسيل به آمده دست بهاطالعات 

رشد شهري با استفاده از رگرسيون لجستيك تشرريح شرده اسرت. مردل رگرسريون       سازي مدليكرد در اين مقاله، رو

بره كشرف    سرازي  مدلكار گرفته شده است.  هرشد شهري شهر مراغه در استان آذربايجان شرقي ب ةلجستيك براي مطالع

 كند. ي آتي شهري كمك ميبيني الگو محيطي و پي  ارتباط بين رشد شهري با متغيرهاي اجتماعي، اقتصادي و زيست

 

 پژوهشروش 

اي از  هراي سرنج  از دور مراهواره    در اين تحقيق، ابتدا برا اسرتفاده از داده  كاربردي است.  -اين تحقيق از نوع پژوهشي

سراله گرديرده اسرت. تصراوير      22 ة( اقدام به سنج  تغييرات كاربري زمين در يرك دور 1368-1390هاي زماني ) دوره

 Landsatبا توجه به اينكه تصاوير مورد استفاده از نوع  .شدندپردازش  ENVI4.7 افزار پردازش تصوير ماي در نر ماهواره

TM  و +ETM مرجع نداشتند و از لحاظ   مرجع شده بودند، نيازي به زمين شناسي آمريكا زمين بوده و توس  سازمان زمين

راديومتريك نداشتند. براي انتخاب نواحي مورد نظر تصاوير  راديومتريك نيز سالم بودند و نيازي به اصالحات ژئومتريك و

 بريده شدند. ENVIافزار  نرم در ROIبا استفاده از عملگر 
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گسسرته از نروع برولين يرا دوگانره و چنردين متغيرر مسرتقل يرا           ةدر رگرسيون لجستيك، نياز به يك متغيرر وابسرت  

بره آن  . اسرت  1390ترا   1368 ةنواحي رشد شهري طي دو دور پيوسته است. متغير وابسته در اين تحقيق ةكنند بيني پي 

بره آن   مناطق شرهري بودنرد يرا    وجز 1390ولي در سال  ،مناطق غيرشهري بودند وجز 1368نواحي كه در سال دسته از 

رشرد  در آنها نواحي كه طي دو دوره به و  1 عدد ،رشد شهري صورت گرفته است ه در آنهانواحي كه طي دو دور دسته از

عوامل مرؤثر برر رشرد و گسرترش      ةالي ةدوم، اقدام به تهي ةيابد. در مرحل عدد صفر اختصاص مي ،هري صورت نگرفتهش

رقرومي   ةخطروط ارتبراطي، الير    ةاي، نقشر  كاربري زمين حاصل از تصاوير ماهواره ةشهر با استفاده از منابع مختلف )نقش

فاكتورهرا و عوامرل    ةبعد، الي ةگرديد. در مرحل ARC/GISفزار ا كاربري زمين شهر مراغه( در محي  نرم ةارتفاعي و نقش

آخر، هم متغيرر   ةبه روش فازي استانداردسازي شدند. در مرحل IDRISI Taigaافزار  مؤثر بر رشد و گسترش شهر در نرم

. شردند  IDRISIافرزار   شهر وارد مدل رگرسيون لجستيك در نرم ةوابسته و هم متغيرهاي مستقل يا عوامل مؤثر بر توسع

احتماالتي رشد شهري است كه ميزان احتمرال تبرديل بره شرهر شردن هرر نقطره را         ةهاي مدل شامل يك نقش خروجي

اسرت كره آن    ايرن  ةدهند نشان ،تر باشد نزديك 1دهد. هر چقدر ارزش سلول به  نشان مي 1صورت عددي بين صفر تا  به

شرهري آن كمترر اسرت.     ةقابليرت توسرع   ،تر باشرد  فر نزديكنقطه قابليت بيشتري براي شهر شدن دارد و هر چقدر به ص

شرود كره از منحنري     بيان مري  1-0صورت عددي بين  به ROC. »است Pseudo-R2و  ROCهاي ديگر شامل  خروجي

ROC براي ميزان  1آيد. ارزش  دست مي بهROC شده و  بيني رشد شهري پي  ةتوافق كامل مكاني بين نقش ةدهند نشان

ميرزان قابرل قبرول     و هاست تصادفي بودن موقعيت ةكنند براي اين معيار بيان 5/0د شهري است. ارزش ميزان واقعي رش

در صرورتي كره در    ،رود كرار مري   هدر رگرسيون لجستيك براي آزمون رضامندي مدل بر  Pseudo-R2. است 1-8/0بين 

دهرد. ميرزان    ا در مدل را نشان مري تغييرپذيري كلي متغيره R2كنندگي  هاي غيرلجستيك، ميزان ضريب تعيين رگرسيون

 (.1389 :91)كامياب و ديگران، « است. 4/0-2/0 ةد رضامندي مدل در محدودييبراي تأ Pseudo-R2قابل قبول 

هاي مختلرف اسرتفاده    در شهر مراغه از داده 1390تا 1368هاي  رشد شهري بين سال سازي مدلدر اين مطالعه براي 

 شده است كه عبارتند از:

مربوط بره   +ETMتصوير لندست ،پوش /كاربري زمين شهر مراغه و اراضي پيراموني شهر ةشد  بندي طبقه ةنقش. 1

 ؛1390سال 

 ؛رقومي ارتفاعي در سطح شهرستان ةنقش. 2

 ؛كاربري زمين شهر ةنقش. 3

 .هاي ارتباطي هاي اطالعاتي مربوط به شبكه اليه ةنقش .4

 1390سرال   +ETMمترر و   30سلول  ةبا انداز 1368سال  TMقيق لندست ه در اين تحكاررفت به اي  تصاوير ماهواره

بنردي نظرارت    به روش طبقره  ENVI4.7افزار  . تصاوير در نرماست متر 30 متر و بقية باندها 15با اندازة سلول  Panند با

تي و سرطوح  شده، اراضي براير، كشراورزي، صرنع    )سطوح ساخته كالس پوش /كاربري زمين 5شده حداكثر احتمال و در 

بعرد از فراينرد    رنگ طبيعي اسرتفاده گرديرده اسرت.    123بندي تصاوير از تركيب باندهاي  در طبقهبندي شدند.  آبي( طبقه

اسرتفاده گرديرد. بره منظرور اطمينران از صرحت        3*3هاي منفررد از روش فيلترر كرردن     براي حذف پيكسلبندي،  طبقه
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روش ماتريس خطا انجام گرفت. اين روش داراي دو با استفاده از  ارزيابي شود. اين مي بندي ارزيابي بندي دقت طبقه طبقه

بنردي   اي بايد دقت طبقه آمده از تصاوير ماهواره دست هاي كاربري اراضي به . در نقشهاستدقت كلي و ضريب كاپا گزينة 

تر باشرد،   در به يك نزديكبندي دقت كلي خيلي زياد است. ضريب كاپا نيز هر چق درصد باشد كه در اين طبقه 85حداقل 

هاي تعليمي مورد استفاده  بندي كامالً صحيح است. نقشة مرجع مورد استفاده نيز نواحي انتخابي يا نمونه دهندة طبقه نشان

 بندي تصاوير است. در طبقه

 بندي ارزيابي صحت طبقه .1جدول 

 ضريب كاپا دقت كلي )درصد( اي تصاوير ماهواره

 98/0 07/99 1368سال  TMلندست 
 96/0 61/97 1390سال ETM لندست

 

 معرفي محدودة مورد مطالعه

 اين شهرجنوبي كوه سهند قرار گرفته است.  ةر دامنداروميه و  ةچاي و در مشرق درياچ صوفي ةشهر مراغه در كنار رودخان

در ميرانگين ارتفراع    و عررض شرمالي   ةدقيقر  24تا  21درجه و  37طول شرقي و  ةدقيق 16تا  12درجه و  46در موقعيت 

(. 1385سردسيري تا سردسيري قرار دارد )مهندسين مشاور نقر  محري ،    بندي نيمه قرار دارد. اقليم شهر در طبقه 1485

نفرر رسريد. سيسرتم     162275به جمعين آن  1390در سال  وداشت  149929جمعيتي در حدود  1385اين شهر در سال 

هراي متعردد و    دره وهرا اسرت    هرا و ميانراب   چاي و تعردادي از يرال   صوفي ةانوسيع رودخ ةتوپوگرافي شهر متشكل از در

 (.38-39 :1392)صمدي،  ندا چاي روان صوفي ةصورت موازي و قرينه به سمت رودخان اي به هاي آبراهه شبكه

 

 . نقشة موقعيت رقر مراغه1ركل



 328 1393 پاييز، 3، رمارة 2ريزي رقري، دورة  هاي جغرافياي برنامه پژوهش 

 ي پژوهش و تجزيه و تحليلها يافته

 تجزيه و تحليل تغييرات

استفاده گرديده است. جدول  crosstabاز جداول متقاطع يا  ،صورت گرفته سال گذشته 22طي  ي كهتغييراتبراي تحليل 

سرال اخيرر صرورت     22طري   را كه . جدول زير تغييرات كاربري زمينشدايجاد  IDRISIافزار  در نرم Crosstab ةو نقش

 دهد. گرفته نشان مي

 سال اخير 22تغييرات كاربري زمين طي  Crosstab .2جدول 

 سطوح 
 شده ساخته

 آبي سطوح صنعتي كشاورزي باير اراضي
 مجموع 

 (1390)سال 

 10/1799 74/2 08/0 62/371 58/801 08/623 شده سطوح ساخته

 03/2348 90/0 0 10/67 93/2279 10/0 اراضي باير

 72/1976 24/7 05/0 55/1618 30/350 58/0 كشاورزي

 39/49 0 79/15 87/16 49/16 24/0 صنعتي

 72/94 45/53 0 71/18 07/0 71/0 سطوح آبي

 18/6246 33/64 92/15 85/2092 37/3448 71/624 (1368)سال مجموع 

  88/10 13/0 30/474 44/1168 63/1 تغييرات

 

 سال اخير 22طي  تغييرات كاربري زمين .3جدول 

 سال
مساحت و درصد 

ها در سال  كاربري
1368 

مساحت و درصد 
در سال ها  كاربري

1379 

مساحت و 
ها در  درصدكاربري
 1390سال 

تغييرات 
ها  كاربري

طي دورة 
1379-
1368 

تغييرات 
ها  كاربري

طي دورة 
1390-
1379 

تغييرات 
ها  كاربري

طي دورة    
1390-1368 

كاربري 
 زمين

 هكتار هكتار هكتار درصد هكتار درصد هكتار درصد هكتار

سطوح 
 شهري

71/624 10 06/1049 17 10/1799 29 35/424 04/750 39/1174 

اراضي 
 باير

37/3448 55 38/2823 45 03/2348 37 34/625- 35/475- 34/1100- 

 -13/116 -4/304 27/188 32 72/1976 37 12/2281 34 85/2092 كشاورزي
 47/33 86/22 61/10 1 39/49 0 53/26 0 92/15 صنعتي
سطوح 
 آبي

33/64 1 09/66 1 72/94 1 76/1 63/28 39/30 
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ميرزان مسراحت    دهنردة  ( و سرطرها نشران  1368اول ) ةهرا در دور  ها بيانگر ميزان مساحت كاربري ستون 3در جدول 

 ة)دور به سرطر  اول( ة، اعداد داخل جدول بيانگر تغيير از ستون )دورها . در اين جدولاست( 1390دوم ) ةها در دور كاربري

هايي است كره طري دو دوره بردون تغييرر براقي مانرده بودنرد.         احت كاربري. قطر جدول نيز نشانگر ميزان مساستدوم( 

هكترار، بيشرترين ميرزان     1168كاربري اراضري براير برا     ، از لحاظ تغييرات كاربري دهد نشان مي 2جدول طور كه  همان

ار صورت پذيرفتره  هكت 801شده با  . بيشتر اين تغييرات به كاربري سطوح ساختهاست سال اخير داشته 22تغييرات را طي 

. دومين كاربري برا بيشرترين تغييررات،    استهكتار  350است. دومين كاربري با تغيير از اراضي باير كاربري كشاورزي با 

هكتار  371شده با  . بيشترين تغييرات از كشاورزي به كاربري سطوح ساختهاستهكتار مساحت  474كاربري كشاورزي با 

سرال   22نيز طري   ها كاربري ة. بقياند هاي كشاورزي به اراضي باير تغيير يافته كاربريهكتار از  67و حدود  استمساحت 

 .اند داشتهتغييرات كمتري اخير 

و  1379، 1368هراي   صورت كلري( را در سرال   ها و تغييرات )افزاي  يا كاه  به نيز ميزان مساحت كاربري 3جدول 

بيشرترين ميرزان    1368-1390افرزاي  مسراحت طري دورة     هكتار 1179هاي شهري با  دهد. كاربري نماي  مي 1390

انرد. در مقابرل    هكترار افرزاي  مسراحت داشرته     30و  33ترتيب  افزاي  را دارا بودند. كاربري صنعتي و سطوح آبي نيز به

 اند و كاربري كشاورزي نيز برا وجرود   داشته 1368-1390هكتار، بيشترين ميزان كاه  را طي دورة  1100اراضي باير با 

ساله،  22اند و در مجموع دورة  رو بوده هكتار كاه  روبه 304با  1379-1390، طي دورة 1368-1379افزاي  طي دورة 

نشان  1390و  1379، 1368هاي  هاي زمين شهر مراغه را در سال كاربري 2 اند. شكل هكتار كاه  مساحت داشته 116

 دهد. مي

 

 

 1390و  1379، 1368هاي  هاي زمين در سال . نقشة كاربري2ركل 
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 گسترش كالبدي رقر مراغه

رسيده است. يعنري در طرول    1385نفر در سال  149929نفر بوده به  36551كه حدود  1335جمعيت شهر مراغه از سال 

ايرن   و شرطرنجي اسرت   شهر به لحاظ ساختاري تقريبراً اين (. 80: 1390برابر شده است )رهنمايي و ديگران،  4سال  50

 ةاوليره شرهر در شررق رودخانر     ةارگانيك است. هست شود. بافت قديم تقريباً هاي اخير مشاهده مي توسعه در شكل عمدتاً

در داخل حصار و قلعه رشد كررده   1320گيري تا سال  چاي شكل گرفته و گسترش يافته است. شهر از زمان شكل صوفي

اي در  گونره توسرعه   اند. در اين دوره هيچ ي واقع شدههاي قبل در داخل حصار تاريخ جا مانده از دوره آثار تاريخي به همةو 

مانع فيزيكي از گسترش شهر به سمت غررب جلروگيري كررد. از     سمت غرب رودخانه انجام نگرفت و رودخانه به عنوان

شهر رشد خود را در تمام جهات در داخل كمربندي شهر ادامه  1357به بعد حصار شهر برچيده شده و تا سال  1340سال 

وقوع انقالب و افزاي  مهاجرت جمعيت روستايي به شهر و رشد جمعيرت شرهر مراغره     1365تا سال  1357از سال  داد.

 ةغرب رودخانر  و شرقي  هاي شمال ويژه بخ  به ،هاي خارج كمربندي تقاضا براي مسكن را افزاي  داد و شهر به قسمت

. از صرورت گرفرت  وسراز   غربي شهر نيز ساخت وبشرقي و جن  روستاهاي واقع در جنوب درچاي گسترش يافت و  صوفي

به سمت شرق متمايل شرد و شرهرت وليعصرر، سرهند و اطرراف       گيري رشد شهر عمدتاً جهت 1375تا سال  1365سال 

 خيابان اميركبير در اين دوره شكل گرفتند.

 

 

 1390و  1379، 1368هاي  گسترش كالبدي رقر مراغه طي دوره .3ركل 
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وسراز در اراضري براير و     تداوم روند افزاي  تقاضاي مسكن موجب گرديرد سراخت   1375-1385هاي  سال ةدر فاصل

مين نياز مسركن  أت برايهاي دولتي به تملك درآمد و  توس  سازمان گونه اراضي عموماً كشاورزي و باغات ادامه يابد. اين

 (.50-51 :1392صمدي، )و  (1385وساز رفت )نق  محي ،  كاركنان دولتي به زير ساخت

هكتار  350در حدود  1353تا سال  MSSاي لندست  مساحت بافت شهري اين شهر بر اساس پردازش تصوير ماهواره

، 1368، 1364هراي   . مسراحت شرهر در سرال   يافرت هكتار افزاي   430به  1358بوده است. اين ميزان مساحت در سال 

گسترش كالبدي شرهر را طري    5 ة. نقشيافتي  هكتار افزا 1799و 1049، 624، 600ترتيب به حدود  به 1390و  1379

 دهد. نشان مي 1390و  1379، 1368 ةسه دور

 

 نواحي داراي ررد رقري

ند تا اثرشان بر متغير وابسته شناخته شود و متغيرر وابسرته در   شو در رگرسيون لجستيك، متغيرهاي مستقل دستكاري مي

قيق، متغير نواحي داراي رشد شهري به عنوان متغير وابسرته  . در اين تحاستبولين )دوگانه(  ةرگرسيون لجستيك، گسست

و نواحي كه رشد شهري در آنها صورت نگرفتره ارزش صرفر    1 كه نواحي داراي رشد شهري ارزش طوري هب است؛مطرح 

تغييررات سرطوح شرهري برين      ةنقشر  1390و  1379، 1368هراي   هاي كاربري زمين سرال  گيرند. با استفاده از نقشه مي

( ايجاد گرديد و وارد مدل شد. در اين 1 و 0) بولين ةصورت نقش به 1368-1390و  1379-1390، 1368-1379اي ه دوره

و متغيرر وابسرته    اسرت هاي غيرشهري بره كراربري شرهري     تغيير از كاربري ةدهند نشان 1 هاي با ارزش ها پيكسل نقشه

 دهد. را نشان مي الگوي هر كدام از اين متغيرهاي وابسته 4 ةشود. نقش شناخته مي

 

 نواحي داراي ررد رقري ةنقش .4 ركل
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 يوامل تأثيرگذار رقري

كننرده در نظرر گرفتره     بينري  ند به عنوان متغير مستقل يا پري  ا در اين تحقيق، عواملي كه در رشد و گسترش شهر دخيل

صله از اراضري كشراورزي، فاصرله از    شهري، فا ةشد ها، فاصله از سطوح ساخته شوند. متغيرها عبارتند از: فاصله از جاده مي

برولين   ةهرا، نقشر   رقومي ارتفاعي، شريب، جهرت دامنره    ةكاربري صنعتي، فاصله از اراضي باير، فاصله از سطوح آبي، نقش

بولين اراضي باير، در انتخاب متغيرهراي مسرتقل از مطالعرات پيشرين در ايرن زمينره و دانر          ةاراضي كشاورزي و نقش

 يحرال ، در دارنرد زمين و فاصله(   مختلف )ارتفاع، كاربري انواعهاي متغيرهاي مستقل  ه است. نقشهكارشناسان استفاده شد

هاي متغيرهاي مستقل با استفاده از عملگرهاي فرازي   نقشه ،يم. بنابرايننياز دار  هاي يكسان نقشهبه  سازي مدلكه براي 

 4 ةنقشر  بنردي مجردد شردند.    طبقره  0-255 فرمت بينشهري و در  ةبسته به نق  متغير در توسع IDRISIافزار  در نرم

 دهد. شهري مراغه را نشان مي ةگذار در توسعتأثيرمتغيرهاي مستقل 

هرا و   هرا و دشرت   يابند. غالب شهرها و روستاها در جلگه روستاها و شهرها در نقاط مرتفع توسعه نمي معموالً ارتفاع:

امكان برروز سريالب   در آنها ند ضمن آنكه ا ارتفاع اند. نقاطي كه پست و كم وجود آمده اند به نقاطي كه ارتفاع زيادي نداشته

د. نقر   نشو هاي سطحي با مشكل مواجه مي آوري و دفع آب فاضالب و جمع و  آب ةشبك ةاز لحاظ توسع ،شود بيشتر مي

قابرل توجره اسرت )شريعه،      ها و باالخره ديد و منظر شهري بسيار ها، سيماي شهرها، ارتفاع ساختمان ارتفاع در احداث راه

 ةسيستم توپروگرافي شرهر متشركل از در   متر از سطح دريا قرار دارد و  1485(. شهر مراغه در ميانگين ارتفاع 200 :1386

صورت مروازي و   اي به هاي آبراهه هاي متعدد و شبكه دره وها است  ها و مياناب چاي و تعدادي از يال صوفي ةوسيع رودخان

تررين ترا    مترر برين پسرت    300ند. توپوگرافي مزبور اختالف ارتفاع نسبي حدود ا چاي روان نه صوفيقرينه به سمت رودخا

در بردو   و متر از سطح دريرا  1400شهر در ارتفاع  ةترين نقط كه پايين طوري هب ؛وجود آورده است هبلندترين نقاط شهر را ب

شررقي آن در   شرمال  ةمترر در گوشر   1700فراعي  شرهر در ترراز ارت   ةورود به شهر از سمت بناب است و بلنردترين نقطر  

مترر كره    1500الري   1400در اين متغير بره نقراط برين     (.38-39 :1392هاي در حال احداث قرار دارد )صمدي،  شهرت

متر كمتررين امتيراز داده شرده     1650نواحي باالي  به بيشترين امتياز داده شده است و ،بوده است آنهاي قبلي در  توسعه

 است.

شركل   ،پايردار  ةدر رويكررد توسرع   هيابي و توسرع  گونه مكان اكولوژيكي در هر -كي از ضواب  مهم محيطييريب: 

درصرد برراي    25 )و 15گونه كه شريب براالي    (. همان771 :1387)سعيدي و همكاران،  استها و شيب زمين  ناهمواري

ضعيف مناسب نيست. مناسب بودن يك درصد نيز به علت زهكشي  1شيب كمتر از  ،سازها( مناسب نيست و برخي ساخت

هاي موجود در مكان است. برراي   اي تابعي از شيب ها، تا اندازه ها و ديگر سازه روها، ساختمان سازي، پياده مكان براي جاده

هاي تند اتفاق افتاده است. ولي  اغلب در شيب هتوسع ،گرم وهواي نسبتاً دليل آب فرانسيسكو، به كنگ و سان مثال در هنگ

روي پرهيرز   هايي به دليل سهولت حركت وسايل نقليه و پيراده  وساز در چنين شيب بندان از ساخت ر نواحي سردسير و يخد

تررين ترا بلنردترين     متر بين پست 300رود اختالف ارتفاع نسبي  (. انتظار ميJames and Lagro, 2001: 107) شود مي

هراي شرهر در    قسمت ةاست كه عمد اين ةدهند شيب شهر نشان ةنقطه باع  ايجاد يك شيب تند در شهر شود، ولي نقش

قررار  درجره   17-9درجه قرار دارد و تنها نقاطي در شرق، شمال و غرب شرهر در ارتفراع برين     2-9يك شيب ماليم بين 
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ز داده درجه كمتررين امتيرا   15و باالي  0-3درجه بيشترين امتياز و به نواحي بين  3-9ند. در اين متغير به نواحي بين دار

 شده است.

شود و به هشت قسمت  شرق( مشخص مي نما )براي مثال شمال و شمال قطب ةوسيل هب معموالًجهت  جقت ريب:

د. در ننك ميخورشيد دريافت  ةاشع ي ازمتفاوت مقدار، هاي متفاوت د. جهات و شيبگرد بندي مي جهات اصلي و فرعي طبقه

جهات جنوبي انرژي بيشرتري دريافرت    ،عكس كمتري برخوردارند و بر يشمالي، جهات شمالي از انرژي خورشيد ةكر نيم

چاي از ميان  صوفي ة(. با توجه به عبور رودخانIbid, 108شوند ) اتي در ميكروكليماي شهر ميتأثيردارند و باع  ايجاد  مي

برا توجره بره     ااسرت؛ امر  غربري   -ساختار شهر از آن، جهات اصلي شرهر شررقي   تأثيرجنوبي آن و  -شهر و جهت شمالي

. در ايرن متغيرر بره جهرات غربري و جنروبي       استغربي  تاًاصلي شهر در شرق رودخانه، جهت شهر عمد ةقرارگيري هست

 بيشترين امتياز و به جهات شمالي كمترين امتياز داده شده است.

خوب باع  دارد. شراي  محيطي  مهسالمتي جامعه در همه حال اهميت حياتي براي ه فاصله از كاربري صنعتي:

و بره عنروان    شود ميصنعتي ممكن است باع  بروز مخاطرات بهداشت محيطي  ةگردد. توسع ارتقاي بهداشت و رفاه مي

برراي ممانعرت از خطررات     ،(. بنرابراين McArthur, 2002: 16بار محيطي عمل كند ) يك نيروي محركه در تغيير زيان

مسراحت   1368يابي گردند. در سال  دور از نواحي صنعتي مكانهاي غيرمضر  محيطي صنايع مزاحم ضرورت دارد كاربري

هكتار بود كه در قسمت جنوبي شهر واقع شده بودنرد. ايرن    16هاي صنعتي كه در شهر و اطراف آن وجود داشت  كاربري

ده هاي جنوبي تعدادي نيز در شمال شهر ايجراد شر   هكتار افزاي  يافت، كه عالوه بر قسمت 26به  1379ميزان در سال 

هكتار رسيد كه از لحاظ موقعيت در كنار واحدهاي قبلي قرار  50هاي صنعتي به  نيز مساحت كاربري 1390بودند. در سال 

بيشترين امتيراز   قرار داشتند، متري كاربري صنعتي 1500-2500 ةدر فاصل كه نواحيآن دسته از داشتند. در اين متغير به 

  امتياز داده شده است.نواحي نزديك كاربري صنعتي كمترين به و 

تخريب اراضري قابرل كشرت     ةشناسان ترين داليل انسان شهرنشيني يكي از متداول فاصله از كاربري كشاورزي:

 ةهاي كشاورزي عالوه برر توليرد غرذا و مرواد اولير      (. زمينDewan and Yamaguchi, 2009: 390) شود محسوب مي

حيوانات، افزاي  سرطح نفوذپرذيري در نرواحي شرهري، تسرهيالت       بوم صنعتي، داراي مزاياي جانبي ديگري مثل زيست

هراي   ( تبديل اراضري كشراورزي بره كراربري    Burchell et al, 2005: 40-41) ندا تفريحي، كيفيت محيطي و سبزينگي

ان شرهري اسرت.   ريرز  مره هراي برنا  ل و دشواريئمحيطي آن، يكي از مسا صنعتي و پيامدهاي اقتصادي و زيست -شهري

هرا برراي    در حالي كه اين نسربت  ؛درصد است 36درصد و اراضي كشاورزي  31اراضي جنگلي كشورهاي جهان  ميانگين

درصد مساحت كشور را  2/4ميليون هكتار يا  9/6و از كل اراضي كشاورزي تنها  استدرصد  11و  5/7ترتيب  كشور ما به

(. پيرامون شهر مراغه اراضي باغي گسترده و 138 :1385)صدرموسوي و قرباني،  دهند تشكيل مي ها هاي آبي و باغ زمين

هكترار افرزاي     2281بره   1379اين ميزان تا سرال   بود.هكتار  2093حدود  1368اين اراضي در سال  .انبوهي قرار دارد

اراضي  مساحت سال اخير 22چند طي  د. هريهكتار رس 1978اين ميزان با كاه  محسوسي به  1390، ولي تا سال يافت

 371دهد كه حدود  نشان مي 1368-1390هاي  بين سال crosstabجدول  ة، ولي مشاهداست كاه  اندكي داشتهباغي 

انرد. در   هكتار به اراضي باير تبديل شرده  67شهري و  ةهكتار از اراضي باغي در اثر گسترش شهري به سطوح ساخته شد
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انرد. در ايرن متغيرر برا      به اراضي باغي تبديل شده ،نديستهكتار از اراضي بايري كه در نواحي بالفصل شهر ن 350 ،مقابل

 شود. شهري بيشتر مي ةفاصله گرفتن از نواحي كشاورزي امتياز نواحي نيز براي توسع

ترين نروع   با توجه به ارزش و سودمندي كاربري كشاورزي، اراضي باير اطراف شهر مناسب فاصله از اراضي باير:

هرا   شرهر جرزو اولويرت    ةگذاري براي توسع گيري و سياست در تصميم بنابراين ؛دنشو محسوب ميشهر  ةزمين براي توسع

هكتار رسيد و در  2823به  1379هكتار بود كه در سال  3448، حدود 1368. اراضي باير اطراف شهر مراغه در سال است

اند. حدود  ر كاربري يافتههكتار از اراضي باير تغيي 1100سال اخير  22هكتار كاه  يافت. يعني طي  2348به  1390سال 

هكتار به كاربري صنعتي تبرديل   16هكتار به اراضي باغي و  350شهري،  ةشد هكتار از اراضي باير به اراضي ساخته 801

اسرت كره    اند. دليل اصلي كاه  اراضي باير ايرن  هكتار از اراضي باغي به اراضي باير تبديل شده 68 ،در مقابل و اند شده

شوند. در اين متغير بررعكس   شهري تبديل مي ةشد ورزي ابتدا به اراضي باير و سپس به اراضي ساختهاراضي باغي و كشا

 يابد. شهري كاه  مي ةكاربري كشاورزي، با فاصله گرفتن از اراضي باير، امتياز نواحي نيز براي توسع

هراي خراص زمراني و     گري گزيني شهرهاي ايران بره تبعيرت از ويژ   پيداي ، توسعه و مكان فاصله از سطوح آبي:

شهرهاي ايران نيز با همين امرر ترسريم گرديرده     ةو نقش بوده استآب به هاي دور تا امروز در وابستگي  مكاني از گذشته

چاي بيشترين امتياز و نرواحي   صوفي ةمتري رودخان 100-2000(. در اين متغير به نواحي بين 123 :1379)نظريان،  است

 متري كمترين امتياز داده شده است. 2000شتر از متري و نواحي بي 0-100بين 

 ةشرهري تغييرر مكران حاشري     ةترين ويژگي كالبدي نرواحي حاشري   شك اصلي بي رده: فاصله از سطوح ساخته

گونره كره    همران  دهنرد،  مري شهري را تشكيل  ة. با گسترش شهر، نواحي روستايي متأثر از آن بخشي از ناحياستشهري 

(. بنرابراين نرواحي پيرامروني و بالفصرل     115 :1386گردند )لينچ،  شهري مي ةخشي از ناحيشهري سابق ب ةنواحي حاشي

 624حردود   1368گيرند. مسراحت شرهر مراغره در سرال      شده در معرض توسعه و گسترش شهري قرار مي سطوح ساخته

هراي   يعنري طري سرال    ؛دكرر هكتار افرزاي  پيردا    1799و  1049ترتيب به  به 1390و  1379هاي  هكتار بود كه در سال

 ةدرصد بر مساحت قبلي شهر افزوده شد. مشراهد  71حدود  1379-1390هاي  درصد و طي سال 68حدود  1379-1368

. در اين متغيرر برا اسرتفاده از    استهاي بالفصل شهر  دهد كه رشد شهري در محدوده مي نيز نشان crosstabهاي  نقشه

شرهري   ةشهري، امتيراز نرواحي نيرز برراي توسرع      ةشد ز نواحي ساختهبندي كاه  خطي به موازات فاصله گرفتن ا طبقه

 يابد. كاه  مي

زيرا مي تواند موجب كاه  مسافت  ،ونقل پايدار حياتي است مناسب براي تحقق حمل دسترسي ها: فاصله از جاده

ونقرل از   راي حمرل تقاضا بر  (.242 :1383 د )ويليامز و همكاران،گردباع  كاه  انرژي مصرفي  در نتيجهو  ودسفرها ش

دهد. در  هاي گوناگون، جدايي فضايي را كاه  مي ونقل از راه اصالح توان ارتباط بين فعاليت شود كه حمل آنجا ناشي مي

صورت يكري از نيرومنردترين    ونقلي را به ونقل، كنترل تسهيالت حمل نزديك بين كاربري زمين و حمل ارتباطواقع همين 

 ةكار گيرند. رابط هشهري ب ةدهد، تا بتوانند آن را براي هدايت توسع ان قرار ميريز مهاختيار برنا جغرافيايي در ةابزارهاي ويژ

ونقرل باعر  تغييراتري در كراربري زمرين و       از يك طرف ايجاد زيربناهاي حمل ؛ونقل و كاربري زمين دوسويه است حمل

جمعيرت و پرراكن  جمعيرت مسركوني يرا تغييرر        ةتغييرات مهم در كراربري زمرين، انرداز    شود و متقابالً ارزش زمين مي
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تطبيرق رشرد    (.25 :1386دهد )پورمحمردي،   ونقل را تغيير مي الگوي تقاضاي حمل را به دنبال دارد و هاي صنعتي مكان

شهري در كنار خطوط مواصالتي بين شهري يا نقاط روستايي بوده است. در ايرن   ةدهد كه توسع ها نشان مي شهر با جاده

شهري، امتياز نرواحي نيرز برراي     ةشد بندي كاه  خطي به موازات فاصله گرفتن از نواحي ساخته استفاده از طبقهمتغير با 

 يابد. شهري كاه  مي ةتوسع

 

 رقري ةتوسع يوامل تأثيرگذار ةنقش .5ركل
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 رقري ررد سازي مدل

شرهر برراي    ةتوسرع  سرازي  مدلد. ها در مدل رگرسيون لجستيك وارد شدن پس از استانداردسازي متغيرهاي مستقل، داده

انجرام گرفتره    1390 ة سرال هاي پاير  با استفاده از نقشه 1412 ةو دور 1368سال  ةهاي پاي با استفاده از نقشه 1390 ةدور

 است.

احتماالتي براي افرق   ة، نقش1368هاي سال  ابتدا با استفاده از دادهسازي رشد شهري در آينده  براي اعتبارسنجي مدل

 ةدهنرد  نشران  1390سرال   كراربري زمرين   واقعري  ةبا نقش 1390احتماالتي سال  ةنقش ةستخراج شد. مقايسا 1390سال 

در  1390طور كه نقشة نواحي مناسب رشد شرهري سرال    همان .است سازي مدلمطابقت زياد بين اين دو نقشه و صحت 

شدن را دارند و همين نرواحي در نقشرة    دهد، نواحي با رنگ قرمز و زرد بيشترين احتمال تبديل به شهر نشان مي 6شكل 

 22رشد آتي شهر براي  سازي مدلبنابراين  اند. به كاربري شهري تبديل شده 2در شكل  1390واقعي كاربري زمين سال 

 سال آينده انجام گرفت.

 

 1412و  1390احتماالتي تغيير كاربري زمين براي سال  ةنقش .6 ركل

 

 1390سال  سازي ررد رقري مدل

و متغير وابسته )نواحي داراي رشرد شرهري طري     1368متغيرهاي مستقل سال  1390رشد شهري سال  سازي مدل براي

مستقل  متغير 2پيوسته بودند و  ةمتغير مستقل مورد استفاد 9شوند.  ( وارد مدل رگرسيون لجستيك مي1368-1390ة دور

داراي ماهيت برولين   1368-1390هاي  هري طي دورهنواحي داراي رشد ش ةاراضي كشاورزي و اراضي باير و متغير وابست
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دست آمد كه به دليل قرار  هب 8537/0و  2764/0ترتيب  براي اين مدل نيز به ROCو  Pseudo R-squareبودند. ميزان 

رگرسريوني حاصرل از ايرن مردل نيرز       ةند. معادلر شرو  سازي محسوب مري  مدل ةييدكنندأت ،مورد قبول ةداشتن در محدود

 است.ر صورت زي به

Logit (URBAN CHANGE 1989-2011) = -7.1659 – (0.000477*aspect1989) – 

(0.018904*elevation1989) – (0.008394*farm1989) + (0.009470*industry1989) + 

(0.003537*road1989) + (0.000655slope1989) + (0.028174*urban1989) – 

(0.001949*water1989) + (0.013836*barren1989) – (22.3076271989) 

بصرري   ةدست آمد. مقايس نيز به 1390بيني رشد شهري براي سال  احتماالتي پي  ةبه همراه نتايج آماري مدل، نقش

مسرتخرج از تصراوير    1390واقعري كراربري زمرين سرال      ةبرا نقشر   1390شده براي سرال   بيني پي  ةپوشاني نقش و هم

 دهد. را نشان مي سازي مدلي بين دو نقشه وجود دارد و صحت زياددهد كه تطابق  اي نيز نشان مي ماهواره

 

 1412سال  سازي ررد رقري مدل

 9. شرد  سرازي  مدلاقدام به  1390هاي سال  با استفاده از داده 1390نيز مانند روش سال  1412شهري سال  ةبراي توسع

زي و اراضي باير و متغيرر وابسرته نرواحي داراي    مستقل اراضي كشاور متغير 2پيوسته بودند و  ةمتغير مستقل مورد استفاد

دليل عدم تغيير متغيرهاي ارتفاع، شيب، جهت و فاصله  ند. بهداشتماهيت بولين  1368-1390هاي  رشد شهري طي دوره

متغيرهراي فاصرله از سرطوح    برراي  شرود، ولري    استفاده مري  1368سال گذشته از متغيرهاي سال  22از سطوح آبي طي 

ي، فاصله از كاربري صنعتي، فاصله از اراضي باير، فاصله از اراضي كشاورزي، فاصله از جاده و متغيرهاي شهر ةشد ساخته

هراي احتمراالتي رشرد     شود. خروجري مردل نقشره    استفاده مي 1390بولين اراضي باير و اراضي كشاورزي مربوط به سال 

 ترا  1390) سرال آينرده   22شهري طري   ةتوسع ها( براي تناسب نقاط )پيكسل ةدهند است كه نشان 0-1شهري در طيف 

ند و نرواحي نزديرك بره عردد     ا شهري ةتر بودند داراي قابليت بيشتري براي توسع نزديك 1كه به  اي . نواحياست (1412

صرورت برولين    شهري بره  ةشهري دارند. بنابراين نواحي داراي قابليت بيشتر براي توسع ةي براي توسعكمترقابليت  ،صفر

 د.گردي هجداگانه براي سهولت ارائ ةو در يك نقش شداستخراج  1412و  1390 ةدور براي هر دو

 

 سنجي مدل حساسيت

سنجي مدل شده است.  به منظور شناخت عواملي كه بيشترين تأثير را در رشد و گسترش شهري دارند، اقدام به حساسيت

 اجرا ةمتغيرهاي مستقل دوباره به مرحل تعداده مجموعه متغيرهاي مستقل، مدل ب همةبا  سازي مدلپس از در اين روش، 

بار در هر مرحله اجراي مدل، يكي از متغيرهاي مستقل حذف و مدل با متغيرهاي مسرتقل   با اين تفاوت كه اين ،آيد در مي

هرر كردام از متغيرهراي مسرتقل در رشرد شرهري سرنجيده         تأثيردر اين روش ميزان بدينوسيله، شود.  مانده اجرا مي باقي

با حذف يك متغير مستقل استخراج گرديرده   سازي رگرسيون لجستيك مدلبار  در هر ROCكه ميزان  طوري هشود، ب يم

 ROCبه عبارت ديگر، با توجه به تفاوت ميزان شود.  و بر اساس ميزان تفاوت با مدل كامل، اثر متغير مستقل محاسبه مي

سازي رگرسيون لجستيك حذف شرده اسرت معرين     تقل كه در مدلسازي، ميزان تأثير آن متغير مس در هر بار اجراي مدل
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سرازي رگرسريون لجسرتيك     ( مربوط به مدل8041/0) ROCميزان شود،  مشاهده مي 1شود. چنانچه در نمودار شكل  مي

هاي ديگر دارد كه تأثيرگذاري بيشرتر متغيرر    سازي مدل ROCميزان بدون متغير فاصله از شهر تفاوت بيشتري نسبت به 

دهد، متغير  نشان مي 1 نمودارطور كه  همانبنابراين، دهد.  له از شهر را در رشد شهر نسبت به ديگر متغيرها نشان ميفاص

اسرت. سرپس متغيرهراي    داشرته  سال گذشته  22شهري طي  ةرا در توسع تأثيرمستقل فاصله از سطوح شهري بيشترين 

در  يزيراد  ترأثير هراي دسترسري    اي كشاورزي و فاصله از جراده ه هاي صنعتي، فاصله از كاربري ارتفاع، فاصله از كاربري

 ند.دارشهري  ةتوسع

 
 سنجي مدل با استفاده از حذف متغيرهاي مستقل حساسيت .1نمودار 

 گيري نتيجه

رگرسيون لجستيك براي تعيين و بهبود شناخت ما از نيروهاي اجتماعي، اقتصادي و بيوفيزيكي كره برر رشرد     سازي مدل

است. مدل رگرسريون لجسرتيك داراي    شده گرفته كار بهشهري مراغه  ةد و تعيين نواحي مناسب توسعگذار مي تأثيرشهر 

 تواناييما  به كه استصورت كمي  هايي مثل كشف رابطه بين تغيير كاربري زمين و رشد شهري با عوامل سببي به مزيت

هرا، مثرل    چنرد از برخري محردوديت    د. هرده م ميك تأثيرشهري با متغيرهاي داراي  ةدر توسع مؤثرتشخيص متغيرهاي 

 برد. تعيين زمان تغيير كاربري زمين و مقدار تغيير رنج مي

فررا  هاي اخير رشد و گسترش زيادي داشته است و پيرامون اين شهر را اراضري مرغروب براغي     شهر مراغه طي دهه

ترتيرب   به 1390و  1379، 1368، 1364اي ه هكتار بوده كه در سال 350حدود  1353. مساحت شهر در سال گرفته است

برابر رشد داشته است. هر  1/5سال گذشته بي  از  37. يعني طي رسيده استهكتار  1799و  1049، 624، 600به حدود 

هراي   ولري كراربري   ،هاي كشاورزي به شرهري و صرنعتي انردت بروده اسرت      صورت مستقيم ميزان تغيير كاربري چند به

انرد. در رشرد و    هاي شهري و صنعتي تغييرر يافتره   تقيم ابتدا به اراضي باير و سپس به كاربريصورت غيرمس كشاورزي به

اقتصادي و بيوفيزيكي بسياري دخيل است و درت و شناخت رفتار اين عوامرل و   -گسترش شهر عوامل مختلف اجتماعي

هراي مردل    ، برا توجره بره قابليرت    بيني وضعيت آتي شهر ضروري است. بنابراين متغيرها براي مديريت بهتر شهر و پي 

اقتصادي و بيوفيزيكي در رشرد شرهر، از ايرن مردل      -عوامل اجتماعي تأثيرو ميزان  تأثيررگرسيون لجستيك در شناخت 
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سال آينده استفاده گرديده  22بيني روند گسترش شهر طي  سال اخير و پي  22براي تحليل عوامل رشد شهر مراغه طي 

كاربري زمين  ةبا نقش سازي مدل ةنتيج زيادمطابقت  ةدهند نشان 1390رش شهر براي سال رشد و گست سازي مدلاست. 

گرذاري  تأثيرگسترش شهر براي آينده اقدام گرديد. براي شناخت ميرزان   سازي مدلدارد، بنابراين براي  1390واقعي سال 

اسرتفاده   سرازي  مدلبار  قل در هراي متغيرهاي مست عوامل رشد شهري يا همان متغيرهاي مستقل، از روش حذف مرحله

آن در رشرد شرهري    تأثيرتا  كرديمرگرسيون لجستيك يكي از متغيرهاي مستقل را حذف  سازي مدلشد. يعني در هر بار 

بيشتر نزديكي به اراضي شهري و سپس متغيرهاي ارتفراع، فاصرله از    تأثير ةدهند سنجيده شود. نتايج اين مرحله نيز نشان

ترين نواحي  . بنابراين مناسباستها در رشد شهري  هاي كشاورزي و فاصله از جاده ، فاصله از كاربريهاي صنعتي كاربري

بعرد نرواحي غيرشرهري     ةغرب شهرت وليعصرر و در مرحلر   اول اراضي واقع در شمال ةشهر در درج ةبراي گسترش آيند

 بالفصل شهرند.
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