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مقدمه 
شهرها امروزه محل سکونت بیش از نیمی از جمعیت جهان هستند و انتظار میرود در  21سال آینده بیش از  3میلیارد
نفر به جمعیت مناطق شهری افزوده شود (زالی و همکاران 0232 ،به نقل از  .)Cohen, 2006: 63در این میان ،رشد
جمعیت سبب رشد و توسعة فیزیکی لجامگسیختة شهرها شده است .توسعة فیزیکی شهر را میتوان مفهومی فضایی به
معنای تغییرات در کاربری زمین و سطوح تراکم برای رفع نیازهای ساکنان شهر در زمینة مسکن ،حملونقل ،اوقات
فراغت ،تغذیه و ...تعریف کرد .تغییر کاربری اراضی شهری یکی از مهمترین فرایندهای تغییر کاربری زمین است که بر
پویایی سطح زمین و خدمات زیستمحیطی زمین و کیفیت محیط تأثیر میگذارد ( Grimm et al., 2008; Seto et al.,

 .)2012; Ahern, 2013; Wu, 2014این تغییرات نیز بر ظرفیت اکوسیستم بهمنظور ارائة خدمات مهم برای پشتیبانی
از رفاه بشر تأثیرگذار است (.)Li et al., 2018: 486
در کشورهای درحالتوسعه ،طی دهههای اخیر رشد جمعیت شهری و بهتبع آن رشد و توسعة شهرها ،روند سریعی
داشته است .در این میان ،توسعة کاربری اراضی شهری به پدیدهای مشکلساز در کشورهای درحالتوسعه انجامیده
( )Hosseinali et al., 2013: 105و تغییرات ناخوشایندی مانند تخریب و آلودگی زیستمحیطی ،کاهش تنوع زیستی و
حاشیهنشینی شهری را برای این کشورها بههمراه آورده است .همچنین گزارشهای اخیر نشان میدهد شهرنشینی سریع
که مشخصة کشورهای درحالتوسعه است و به بهرهبرداری نامناسب از منابعی مانند زمین و انرژی ( Millennium

 )Ecosystem Assessment, 2005; UNDESA/PD, 2012; Cobbinah et al., 2015و تولید انواع آلودگی منجر
شده است ( .)Cui et al., 2015; Yao et al., 2015توسعة شهری بدون مدیریت مناسب سبب گسترش نامطلوب
شهری خواهد شد که عالوهبر مسائل مربوط به مدیریت و منابع زیستمحیطی ،محیطزیست و منابع زمین را از بین
میبرد و سبب تنزل و تضعیف خدمات اکوسیستمی خواهد شد (Bathrellos et al., 2017; Papadopoulou-

 .)Vrynioti et al., 2013; Vaz And Nijkamp, 2015; Yang et al., 2013بدینترتیب پژوهشگران ،طراحان،
کارشناسان و تصمیمگیران در حوزة مدیریت محیطزیست و منابع طبیعی و همچنین برنامهریزی شهری بهمنظور تصمیم
گیری و ارائة طرحهای کاربردی برای آینده ،بیشازپیش به اطالعات دقیق دربارة تغییرات کاربری و رشد شهری نیاز
دارند (کاظم و همکاران)34 :0233 ،؛ بنابراین در دهههای گذشته ،توجه ویژهای به تغییرات کاربری زمین شده است؛ زیرا
اکوسیستم نواحی شهری ،بهشدت متأثر از فعالیتهای بشری است .همچنین زندگی نیمی از جمعیت جهان ،وابستگی
زیادی با فعالیتهای بشر در نواحی شهری دارد (.)Stow And Chen, 2002: 302
در این میان ،مدلهای فضایی ،ابزارهایی مفید برای درک فرایند توسعة شهری ،سیاستگذاری ،مدیریت و
برنامهریزی شهری و فراهمکنندة اطالعات برای ارزیابی تأثیرات شهری بر محیطزیست هستند (He et al., 2008: 79-

 )91و میتوانند دیدگاه مناسبی را در این مورد شکل دهند که چگونه شهرها تحت شرایط مختلف اجتماعی ،اقتصادی و
محیطی توسعه مییابند (زارعی و آلشیخ .)2 :0230 ،یکی از این مدلهای فضایی ،فرایند توسعة شهری است .مدلهای
تغییر کاربری اراضی و پوشش زمین که مدلهای توسعة شهری نیز از جملة آنهاست ،مدلهایی مفید برای آنالیز تغییرات
شهر ،پیشبینی آنها و درک پیامدهایشان است .با استفاده از این مدلها سیاستگذاران شهری میتوانند سناریوهای
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مختلف تغییرات کاربری اراضی و پوشش زمین را تجزیه و تحلیل و تأثیراتشان را ارزیابی کنند .مدل اسلوس 0یکی از این
مدلهاست که بهمنظور مدلسازی رشد شهری و پیشبینی تغییرات آتی آن استفاده میشود ( Dietzel and Clarke,

 .)2006: 78-101اولین تالش برای شبیهسازی و پیشبینی توسعة شهری در اوایل سال  0331از سوی وایت و انگلین
صورت گرفت (رفیعی و همکاران .)0211 ،مدل اسلوس در ایران برای مدلسازی توسعة شهری مشهد ،گرگان ،چالوس و
نوشهر استفاده شده است؛ برای نمونه سلمان ماهینی و غالمعلی فرد ( )3110مدل اسلوس را در مورد رشد شهری گرگان
و رفیعی ( )0214در مورد رشد شهری مشهد بهکار بردهاند (جعفرنژاد .)03-00 :0232 ،در سالیان اخیر نیز پژوهشهای
ارزشمندی در عرصههای داخلی و خارجی با این مدل انجام شده است که بیشتر آنها موفقبودن مدل اسلوس در
سنجش رشد شهری را تأیید کردهاند.
کالنشهر تبریز از جمله شهرهایی است که رشد و توسعة سریع آن طی دهههای اخیر ،سازمان فضایی و نظام
محلهبندی سنتی آن را درهم شکسته است؛ از اینرو شهری که تا چند دهه پیش در فضایی محدود ،ارگانیک و منسجم
شکل گرفته و با برج و بارو در فضای کالبدی سخت محصور بود ،امروزه گسترش زیادی یافته و با ساختاری متخلخل و
ناموزون مواجه شده است .چنین شکلی از توسعه ،الگویی از شهری بیمار است که انسجام کالبدی و فضایی خود را از
دست داده است (پورمحمدی و جام کسری)23 :0231 ،؛ از اینرو گام اساسی برای مدیریت و برنامهریزی توسعة شهری
و ارزیابی آثار تجمعی آن ،شبیهسازی توسعة فیزیکی این کالنشهر است؛ بنابراین پژوهش حاضر با هدف مدلسازی رشد
شهری کالنشهر تبریز و پیشبینی تغییرات آتی آن با استفاده از مدل اسلوس انجام شده و کاربرد مدل اسلوس برای
مدلسازی توسعة شهری کالنشهر تبریز را سنجیده است.

پیشینةپژوهش 
در سالهای اخیر پرداختن به رشد و توسعة فیزیکی شهر با استفاده از مدل اسلوس مباحث و مطالعاتی را به خود
اختصاص داده که در جدول  0به بخشی از آنها اشاره شده است.
شهایمرتبطباارزیابیتوسعةشهری 
جدول.8پژوه 
نویسندگان 

موضوعپژوهش 

جعفرنژاد و سلمانماهینی
()0233

بررسی مدلهای  Sleuthو  Sleuth-Gaدر
مدلسازی توسعه شهری

مصیبزاده و صدیقفر
()0232

بررسی و شبیهسازی رشد فیزیکی شهر با مدل
 Ca-Sleuthمورد مطالعه :شهر ارومیه

نییجةپژوهش 
در میان تمام مدل های ثبت شدده ،سدلولهدای خودکدار ( )CAبدا توجده بده
انعطاف پذیری ،سادگی در استفاده و ارتباط نزدیک با سنجشازدور و سیسدتم
اطالعات جغرافیایی مؤثرترین مدل برای توسعة شهری است .از میدان تمدام
این مدلها ،شاید مدل  Sleuthمناسب ترین آن هاست .اسدتفاده از الگدوریتم
ژنتیک برای کالیبرهکردن مدل Sleuthمدل  Sleuth-Gaرا بدهوجدود آورده
که صحت و سرعت اجرای مدل را بهبود بخشیده است.
شهر ارومیه در دهه های اخیر در جهات نامناسدب ،بددون توجده بده ظرفیدت
حوزه های پیرامون خود و بدون توجیه علمی گسترش یافته است .تمدام ایدن
عوامل سبب برهمخوردن تعادل و پایدداری در شدهر شدده اسدت .همچندین
مشخص شد بیشترین تأثیر در رشد فیزیکی شهر مربوط به ضریب گسدترش
است.
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ادامةجدول.8
نویسندگان 

موضوعپژوهش 

جانعلیپور عمران ()0239

مدلسازی توسعة شهری قائمشهر با استفاده از

رسولی و همکاران ()0239

Sleuth

تعیین ضرایب مؤثر بر رشد شهری در مدل Sleuth

برای شهرستانهای علیآباد ،رامیان و آزادشهر

کالرک ()3111

نقشهبرداری و مدلسازی تغییر کاربری اراضی:
کاربردی از مدل Sleuth

چاجوری و کالرک ()3102

دقت زمانی در پیشبینی رشد شهری :مطالعهای با
استفاده از مدل Sleuth

دوکاری و همکاران ()3104

 :Sleuthمدل رشد شهری برای رویکرد
سناریومحور

لئو و همکاران ()3100

دیدگاه جدید برای ترسیم مرز توسعة شهری
براساس مدل Sleuth-Invest

لی و همکاران ()3101

توسعة مدل  Sleuthبهمنظور افزایش کیفیت
زیستگاه برای شبیهسازی رشد شهری

ساکسنا و جات ()3101

سنجش ضریب رشد شهری ناهمگون با استفاده از
مدل Sleuth

داداشپور و همکاران
()3103

تجزیه و تحلیل الگوهای مکانی ،نیروهای محرکه و
پیشبینی سناریوهای رشد آینده جهت تقویت رشد
پایدار شهری :شواهدی از کالنشهر تبریز ،ایران

نییجةپژوهش 
بیشترین ضریب مؤثر در رشد شهر گرایش به جاده با مقدار عددی  91اسدت .تصداویر
بهدستآمده از خروجیهای مدل نشاندهندة رشد بیشتر شهر در اطراف بزرگدراههدا و
راه های اصلی است .همچنین بیشترین میزان و جهت توسعة شهر تدا سدال  3131در
مناطق غربی ،جنوبغربی ،شمالغربی و شمالشرقی شهرستان خواهد بود .بدا توجده
به کاربریهای موجود در منطقه ،اراضی کشاورزی از عمده کاربریهایی است کده در
طول این مدت به کاربری شهری تبدیل خواهند شد.
در طول دورة پیش بینی مساحت کداربری شدهر افدزایش یافتده اسدت .بدا توجده بده
کاربریهای منطقة مطالعاتی ،کاربری عمدة این اراضدی کده بده شدهر تبددیل شدده،
کشاورزی و جنگل است.
دو نسخه از مدل خارج از آزمایشهای اضافی مطلوب بهنظدر مدیرسدد :یکدی اینکده
امکان گذار (تحول) زمین را برای تغییر بهعندوان تدابعی از زمدان مدیدهدد و دیگدری
اینکه اجازه تغییر در مناطق شهری را میدهد.
نتایج نشان میدهد عالوهبر عملکرد مدل ،کاهش دقت نقشه های پیش بینیشدده بده
عواملی مانند پیشینة شهری ،اطمیناننیدافتن از دادههدای ورودی و دقدت نقشدههدای
مرجع بستگی دارد.
کاربران با استفاده از مدل  Sleuthکه مدلی «مبتنی بر سناریو» اسدت ،مدی توانندد بده
این موارد بپردازند :الف) تعریف میزان تغییر برونداد و مورد انتظدار بددون درنظرگدرفتن
روندهای گذشته ،ب) مشخصکردن سهم هریک از الگوهای رشد شدهری بدا توجده
به فرضیة سناریو و ج) برای ترکیبکردن یک عامدل فضدایی صدریح اضدافی مانندد
نقشة جذابیت .عالوهبراین طراحی خودکار  Sleuthبرای اجرای سناریوهای آیندده نگدر
از پیش صورت گرفته که بهکمک زیدردوره بدرای نشداندادن پویداییهدای مختلدف
فضایی تشکیل شده است.
به کمک این روش میتوان به حل ناهماهنگیهای فضدایی میدان توسدعة شدهری و
حفاظت از محیط زیست پرداخت و میان توسعة اقتصادی و حفاظدت از محدیطزیسدت
تعادل برقرار کرد.
براسداس یافتدههدای ایدن پدژوهش ،توسدعة  Ugm Sleuthابدزاری ارزشدمند بدرای
برنامهریزی ،مدیریت شهری و محیط زیستی پایدار در مناطق درحالتوسعه است.
به نظر میرسد این پژوهش در اندازه گیری حساسیت مدل بده پارامترهدای خودمحدور
و شناسایی اشکال مختلف شهری مانند خوشه ای ،پراکنده ،لبه ،جاده های متدأثر ،رشدد
فشرده و توسعة مرکز موفق بوده است.
نتایج نشان میدهد الگوی رشد لبه بر کل منطقه غالدب اسدت؛ درحدالیکده بده نظدر
میرسد الگوی رشد پراکنده در برخی مناطق فرعی بیشتر است ،در این روندد ،عوامدل
دسترسی به جاده ها ،شهرها و خدمات اصلی تأثیر مثبتی دارد؛ درحالیکده نزدیکدی بده
اراضدی صدنعتی بددا بیشدترین تددأثیر منفدی در الگوهدای رشددد  TMAهمدراه اسددت.
پیش بینی سناریوهای رشد آینده نشان میدهد بیشترین میزان رشد شدهری در سدال
 3129بهترتیب با رشد کنترلنشده ،رشدد تداریخی و رشدد برنامده ریدزیشدده همدراه
خواهد بود.

مبانینظریپژوهش 
نقشسیاس؛شهریدرتوسعةنواحیشهری 

سیاست شهری فعالیتی مفهومی و منظم از سوی یک مقام دولتی (برای مثال مؤسسات حکومتی اتحادیة اروپا) است که
با هدف توسعة شهرها انجام میشود و اهداف آن برگرفته از شناسایی مشکالت عمدة توسعة شهری و حاالت و
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کارکردهای آنها در زیستگاههای ملی و ساختار منطقهای است .این تعریف به معنای ماهیت متقابل و میانرشتهای
است؛ یعنی ساخت و اجرای سیاست شامل مشارکت مشترک و هماهنگ سیاستهای فرعی است .سیاستهای منطقهای
و برنامهریزی کاربری اراضی چارچوب اساسی و سرزمینی این هماهنگی را فراهم میکند .اصول سیاستهای شهری،
چارچوب سندی است که هدف آن هماهنگی رویکرد همة سطوح دولت در توسعة شهری برای پیشنهاد دستورالعملها و
فعالیتهایی است که منجر به توسعة پایدار شهری میشوند (.)MRD, 2010: 3
سیاستهای شهرنشینی را میتوان در سه بعد درنظر گرفت .نخست سیاستهای اقتصادی ملی است که آثاری ناخواسته
بر توسعة شهری یک کشور دارد .تعصبات ناخواستة فضایی سیاستهای اقتصاد ملی که به نفع برخی مراکز شهری است،
معموالً محصول سیاستهای تجاری است که از بخش تولید حمایت میکنند؛ برای مثال سیاستهای مربوط به تخصیص
اعتبار ،سرمایهگذاری عمومی و قیمتها ،اولویت را به اقتصادی میدهد که در چندین شهر و منطقه تمرکز دارد .شیوههای
مدیریت دولت مرکزی و تنظیم فعالیتهای اقتصادی آن نیازمند این است که مکان این فعالیتها در نزدیکی پایتخت باشد
که این مقوله کمکی به ایجاد حلقة شهری است .دوم سیاستهای منطقهای است که در سطح ملی فعالیت میکنند و هدف
آنها تخصیص عادالنه و کارآمد جمعیت و منابع در میان مناطق است .سیاستهای منطقهای میتوانند بهکمک
سرمایهگذاری بهتر و سیاستهای مدیریت برای حملونقل ،سیاستهای شهرکهای صنعتی و مهمتر از آن ،توسعة منظم
شبکههای اطالعرسانی سازمانیافته میان این شهرها و منطقة پایتخت ،مانند شبکههای بانکی ،انجمنهای صنعتی ،شبکهها
و ساختارهای بهتر اداری مراکز نویدبخش شهری ثانویه را تقویت کنند .بعد سوم شامل سیاستهایی برای مدیریت داخلی
شهرهاست .مدیریت داخلی مناسب شهرها در موفقیت سیاستهای فضایی ملی درمورد شهرهای بسیار بزرگ اهمیت دارد.
سیاستهای محدودکردن یا متوقفکردن رشد جمعیت نمیتواند جایگزین سیاستهایی باشد که مستقیم به رفع تراکم و
آلودگی و ارائة خدمات مناسب میپردازد .اگر سایر شهرها بهطور کارآمد و مؤثری مدیریت نشوند ،احتمال جذب صنایع و
مهاجران از بزرگترین مراکز شهری اندک خواهد بود (.)Renaud,1981: 65
سیاست شهری در کشورهای توسعهیافته و درحالتوسعه با توجه به تفاوت این کشورها در مسائل اجتماعی ،اقتصادی،
فرهنگی و سیاسی شهری بهصورت متفاوتی درنظر گرفته میشود .در کشورهای توسعهیافته که از توسعة هماهنگ و پویای
شهری بهرهمند هستند ،سیاست شهری در مسیر تقویت و ارتقای توسعة پایدار شهری مدنظر قرار میگیرد ،اما در کشورهای
درحالتوسعه که با ویژگی تمرکز جمعیت و رشد شهرهای بزرگ شناخته میشوند ،گسترش سریع شهر بزرگ یک مقوله
محسوب میَشود؛ زیرا بهنظر میرسد با مشکالت شهری ،نخست شهری و بیتعادلی و توسعهنیافتگی مرتبط باشد؛ از اینرو در
بسیاری از کشورهای درحالتوسعه ،بهویژه کشورهای آسیایی ،سیاستهای شهری برای کنترل رشد شهرهای بزرگ درنظر
گرفته شده است .با وجود این تمرکز جمعیت و رشد شهرهای بزرگ همچنان ادامه دارد ()WE1, 1994: 53؛ برای نمونه
سیاست شهری چین در راستای کنترل رشد شهرهای بزرگ در این کشور بهصورت سیاست شهری ملی تدوین شده است.
نیروهایی که شهرنشینی و سیاستهای شهری را در کشورهای درحالتوسعه شکل میدهند در سه مورد کلی خالصه میشوند.
اول ،موج شهرنشینی که از زمان جنگ جهانی اول کشورهای درحالتوسعه را فراگرفته و تا پایان قرن بیستم ادامه داشته است.
دوم ،تفاوتهای چشمگیر شهرنشینی معاصر در کشورهای درحالتوسعه و الگوهای تاریخی مشاهدهشده اقتصادهای پیشرفتة
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امروزی است .سوم ،مشکالت سیاسی که در کشورهای توسعهیافته مشاهده میشود که بهوضوح با مشکالت کشورهای
درحالتوسعه متفاوت است؛ از اینرو تجزیه و تحلیل ساده از روند گذشته در کشورهای توسعهیافته بهمنظور تدوین سیاستهای
شهری برای کشورهای درحالتوسعه ارزش محدودی دارد ( )Renaud, 1981: 60و باید با توجه به شرایط موجود در کشورهای
درحالتوسعه ،سیاستهای شهری متناسب با آنها تدوین شود تا کارایی الزم را داشته باشند .متأسفانه در کشور درحالتوسعة
ایران نیز -چه قبل از انقالب و چه بعد از انقالب -سیاستهای شهری رشد بیرویة شهرهای بزرگ را بیشازپیش تقویت کرده و
با ایجاد مشکالت محیطزیستی و اکولوژیکی فراوان ،فضاهای سبز زیادی را فدای توسعة شهری بیامان کرده است.
مدلاسلوس 

مدلهای مورد استفاده برای مدلسازی کاربری اراضی را میتوان به سه گروه کلی تقسیم کرد :مدلهای تجربی و آمار پایه
مانند مدلهای زنجیرة مارکوف ،مدلهای بر پایة رگرسیون ،شبکههای عصبی و ،...مدلهای دینامیکی مانند خودکارههای
سلولی و مدلهای عامل مبنا ( .)Guan et al., 2011: 3761-3772از این میان ،روش خودکارههای سلولی ،مدلهای عامل
مبنا و شبکههای عصبی بهدلیل توانایی در مدلسازی باالی تغییرات شهری بیشتر مدنظر قرار گرفته است ( Batty, 2007:

 .)624-627در دهة اخیر بهصورت گستردهای از مدل خودکارههای سلولی برای پیشبینی وقایع مکانی گوناگون مانند تغییرات
پوشش اراضی (زارعی و آلشیخ 0230 ،به نقل از  )Menard and Marceau, 2007: 253-265و توسعة شهری (زارعی و
آلشیخ 0230 ،به نقل از  )Almeida et al., 2002; Dietzel and Clarke, 2006: 78-101استفاده شده است .از
مزیتهای روش خودکارههای سلولی میتوان به قابلیت شبیهسازی بعد مکانی ،همسازی با سیستم اطالعات جغرافیایی و
دادههای دورسنجی ،دینامیک زمانی ،سادگی و قابلفهمبودن و قابلیت مدلسازی پدیدههای پیچیده اشاره کرد (کاظم و
همکاران .)34 :0233 ،مدل اسلوس یکی از این مدلهاست که بهمنظور مدلسازی رشد شهری و پیشبینی تغییرات آتی آن
کاربرد دارد .نام این مدل برگرفته از دادههایی است که بهصورت نقشه وارد آن میَشود و شامل نقشة کاربری شهری از چهار
دورة زمانی ،شبکة حملونقل جادهای از چهار دورة زمانی و نقشههای پستی و بلندی ،شیب و مناطق مستثنا از شهرسازی است
که هرکدام یک الیه است و مدل بر پایة آنها به مدلسازی و شبیهسازی روند توسعة فیزیکی شهر میپردازد ( Clarke et al.,

 .)2007: 413-427اسلوس محصول تکاملی پروژه  Gigalopolisاست که دو مدل رشد شهری و مدل پوشش اراضی
 0Deltatronرا شامل میَشود .در میان تمام مدلهای توسعة شهری براساس شبکة خودکار ،مدل اسلوس یکی از مناسبترین
مدلهاست ( .)Dietzel and Clarke, 2006: 78-101این مدل منبعی باز محسوب میشود که تحت یونیکس ،3لینوکس،2
سیگوین 3و شبیهساز یونیکس مبتنی بر ویندوز 9اجرا میشود ( )Clarke, 2008و برای اجرا به سیستمعامل مشابه یونیکس
(مانند لینوکس ،اوبونتو 4یا سیگوین) نیاز دارد ( .)Clarke, 2018: 524مدل اسلوس شامل دو بخش اجرایی کالیبراسیون و
پیشبینی است .فرایند رشد شهر نیز بهکمک ضرایب پراکندگی ،زایش ،مقاومت به شیب ،گسترش و جاذبة جاده و چهار قانون
)1. Deltatron Land Use/Land Cover Model (DLM
2. UNIX
3. Linux
4. Cygwin
5. Windows
6. Ubuntu
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رشد خودبهخود ،رشد انتشاری ،رشد ذاتی و رشد متأثر از جاده کنترل میشود .در مرحلة کالیبراسیون حد آستانة باال و پایین
ضرایب فاکتورهای تغییردهندة سیمای سرزمین شناسایی شده و رشد شهر در قالب چهار قانون ذکرشده برای مدل و متناسب با
منطقة مطالعاتی تعریف شده است .در این مرحله میتوان بهکمک مدل روند تغییرات را شبیهسازی کرد .مدل اسلوس در مرحلة
کالیبراسیون سنجههایی را تولید میکند که بهکمک آنها از صحت عملکرد مدل در فرایند شبیهسازی روند تغییرات اطمینان
حاصل میشود ( .)Silva and Clarke, 2002: 525–552پس از اطمینان از صحت نتایج تولیدی با استفاده از مدل میتوان
به پیشبینی سیمای آیندة سرزمین در قالب قوانین و ضرایب محاسبهشده طی مرحلة کالیبراسیون پرداخت .در ادامه ،ضرایب
کنترلکنندة رشد شهر و قوانین این رشد بیان شده است.
پنجگانه 
ضرایب 

 .0ضریب انتشار :تعداد دفعاتی که یک پیکسل بهصورت تصادفی بهعنوان پیکسل قابل شهرسازی در رشد خودکار
انتخاب خواهد شد کنترل میشود .ضریب انتشار شکل رشد متأثر از جاده را نیز تنظیم میکند.

 .3ضریب زایش :براساس این ضریب ،احتمال اینکه پیکسل شهرشده طی رشد خودکار ،مرکز جدید توسعه و
شهرسازی شود تعیین میَشود .در ضریب زایش ،شکل رشد متأثر از جاده نیز تأثیرپذیر خواهد شد.

 .2ضریب پخش :احتمال اینکه هر پیکسل که بهعنوان مراکز جدید انتشار مشخص شده پیکسل اضافی شهر در
همسایگی ایجاد کند ،مشخص میَشود.

 .3ضریب مقاومت به شیب :تأثیر یکسانی بر انواع رشد دارد .به این ترتیب که هر پیکسل که بهصورت تصادفی
بهمنظور تغییر کاربری مشخص شود ،بررسی شیب آن صورت میگیرد.

 .9ضریب گرایش به جاده :در این ضریب ،شکل رشد وابسته به جاده بهکمک کنترل حداکثر شعاع جستوجوی
اطراف پیکسل تصادفی انتخاب شده تأثیرپذیر خواهد بود (رفیعی.)0214 ،
یوانینرشد 

 .0رشد خودکار ( :)Spontaneous Growthاین شکل رشد ،شهرسازی و مناطقی انسانساخته را دربرمیگیرد که در
اراضی با شیب مناسب در مناطق دور از کانونهای شهری حاضر صورت میگیرد (شکل .)0

شک .8رشدخودکار 

 .3رشد انتشاری یا ریزنده (:)Diffusive Growthاین نوع رشد شهر زمانی رخ میدهد که شهرسازی جدید نزدیک
مراکز مسکونی حاضر با تغییر کاربری اراضی مناطق اطراف به کاربری مسکونی صورت بگیرد (شکل .)3

شک .6رشدانیشارییاریزنده 
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 .2رشد ذاتی (:)Organic Growthاین نوع رشد مربوط به رشد ذاتی شهرهاست که در داخل شهر و حاشیة آن رخ
میدهد .درنتیجه مناطقی که هنوز ساخته نشدهاند به کاربری مسکونی تغییر کاربری پیدا میکنند (شکل .)2

شک .3رشدذاتی 

 .3رشد متأثر از جاده ( :)Road Influenced Growthدر این نوع رشد ،تأثیر جادهها و شبکة حملونقل بر توسعة
شهر و ساختوسازهای جدید بررسی میشود (شکل  .)Silva and Clarke, 2002: 525-552( )3

شک .0رشدمیأثرازجاده 

روشها 

موادو
پژوهش حاضر توصیفی-تحلیلی و توسعهای-کاربردی است که اطالعات مورد نیاز بهکمک منابع کتابخانهای ،اسنادی،
الکترونیکی ،بررسیها و مشاهدات میدانی جمعآوری شده است .در ادامه دادهها با استفاده از دادههای سنجشازدور (تصاویر
ماهوارهای چندزمانة  Landsat, IKONOSبا سنجندههای  +ETM ،TMو  OLIمربوط به سالهای ،3111 ،0332
 )3104 ،3111جمعآوری شد (شکل  9و جدول  .)3متغیرهای کاربردی در این پژوهش شامل شیب ،سیستم حملونقل،
کاربری اراضی ،مستثنیات و سایهروشن است که با استفاده از تصاویر ماهوارة لندست بهدست آمده است .برایناساس پس از
استخراج تصاویر ماهوارهای برای سالهای مختلف از سایت سازمان زمینشناسی آمریکا ،این تصاویر برای بازسازی،
تصحیحهای هندسی و رادیومتریک به نرمافزار  ENVIمنتقل شدند .سپس با استفاده از ماژول  Compositeتصاویر کاذب
با باندهای مناسب از منطقة مورد مطالعه ایجاد شد .مراحل این پژوهش در شکل  4آمده است.

یهایمدلاسلوس 
شک .0ورود 
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جدول.6مشخصاتمداریوابعادتصاویر

سالتصاویردریافیی 
0332/0/03
3111/1/20
3111/3/3
3104/0/34

سنجنده 
TM
ETM+
ETM+
OLI

یدرتتفکیک 
 21متر
 21متر
 21متر
 21متر


شک .2مراح انجامپژوهش 

محدودةموردمطالعه 
کالنشهر تبریز ،بزرگترین شهر شمال غرب ایران و مرکز استان آذربایجان شرقی ،قطب بازرگانی ،صنعتی ،سیاسی و
کانون ارتباط شمال غرب ایران است .این شهر در  429کیلومتری غرب تهران 029 ،کیلومتری جنوب جلفا و  9کیلومتری
شمال غرب کوهستان سهند قرار دارد (ساسانپور .)212 :0212 ،شهر تبریز با وسعتی حدود  39194هکتار در  21درجه و 0
دقیقه تا  21درجه و  1دقیقه عرض شمالی و  34درجه و  9دقیقه تا  34درجه و  33دقیقه طول شرقی واقع شده است.
متوسط ارتفاع شهر حدود  0341متر از سطح دریاهای آزاد برآورد گردیده است (مهندسان مشاور نقش محیط.)0 :0230 ،
جمعیت کالنشهر تبریز براساس اطالعات سرشماری عمومی نفوس و مسکن  0239برابر  0002.122نفر بوده است .موقعیت
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026

جغرافیایی ،استقرار شهر در محل مقاطع درهها و شیبهای مالیم (پورمحمدی و خوبآیند )01 -29 :0211 ،بههمراه عوامل
اقتصادی و انسانی و بهویژه مرزهای سیاسی و فرهنگی ،راههای ارتباطی داخلی و راههای ترانزیتی تبریز به کشورهای
همجوار (آذربایجان ،ترکیه و عراق) سبب ایجاد موقعیتی ممتاز و راهبردی برای این شهر شده است (اصغری زمانی:0203 ،
 .)034تنوع خاکهای زراعی منطقه و استقرار دقیق تبریز در محل تالقی و تماس با خاکهای متنوع (رسوبی بافت ریز با
خاکهای قهوهای و لتیوسل) با تنوع محصوالتی که تولید میشود ،به تحکیم موقعیت جغرافیایی شهر میافزاید .عواملی
مانند وجود آب فراوان در جلگة تبریز بیشک در مکانیابی شهر تأثیر بسزایی داشته است (فرید( )00-41 :0230 ،شکل .)0

کالنشهرتبریزسال 6582
شک .7تصویرماهوارة Landsat TM8

افیهها 
بحثوی 
بررسیروندگسیرششهر 

نتایج نهایی پردازش تصاویر ماهوارهای باید بهصورت نقشههای طبقهبندیشده از پوشش زمین یا کاربری اراضی ارائه
شود .برای این منظور پس از طبقهبندی تصاویر ماهوارهای و با کنترل تصاویر کیفیت باال و آنالین Google Earth

بهدلیل برخورداری از قدرت تفکیک مکانی باال ( 0متر در محدودة طیف پانکروماتیک و  3متر در طیفهای دیگر) و
مشاهدات زمینی برای شناسایی دقیقتر منطقه ،الیههای طبقهبندیشده به فرمت وکتور تبدیل میَشوند تا در محیط
نرمافزار  Arcgisتجزیه و تحلیل شوند .نقشههای تولیدشده بهکمک تصاویر ماهوارهای نشان میدهد میانگین نرخ رشد
شهر تبریز از سال  0332تا  3104به میزان  39/43درصد بوده است .همچنین میانگین نرخ رشد در سالهای ،3111
 3111و  3104بهترتیب  9/4 ،03/43و  3/4بوده است .سهم مساحت شهری در ناحیة مورد نظر از  09.100هکتار در
سال  0332به  31.391هکتار در سال  3104رسیده است .همچنین مساحت زمینهای کشاورزی ،مراتع و باغها در دورة
مورد مطالعه از  20.132هکتار به  23.339هکتار و زمینهای بایر از  31.943هکتار به  39.123هکتار کاهش یافته است؛
بنابراین بیشترین تغییر در افزایش سهم کاربری شهری و روستایی بود که براساس آن بسیاری از مساحتهای زمینهای
کشاورزی و باغها به ناحیههای شهری و روستایی تبدیل شده است (جداول  2تا .)4

023
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تصاویرماهوارهایسال 6555

یهای
جدول.3درصدکاربر 

ردیف
0
3
2
3
9
4
0
1
3

تعداد
439
313
033
99
010
019
0
4
02

کاربری
مسکونی
کشاورزی
باغ
فضای سبز
بایر
جاده
آب
جنگل
مرتع

درصد
04/33
21/31
3/31
1/93
34/99
1/39
1/13
1/19
1/33

مساح؛
003430113/9
204311331/0
34103020/43
9413341/399
310233933/2
3334323/090
393103/0049
931133/103
3313949/34

تصاویرماهوارهایسال 8333

یهای
جدول.0درصدکاربر 
ردیف
0
3
2
3
9
4
0
1

تعداد
933
033
093
34
090
03
0
03

کاربری
مسکونی
کشاورزی
باغ
فضای سبز
بایر
جاده
جنگل
مرتع

درصد
03/23
21/33
3/30
1/92
31/13
1/10
1/11
1/32

مساح؛
091001130/2
204421012/1
90.231.034
9911190/401
900001131/0
3001123/013
30331/92323
3314233/1

تصاویرماهوارهایسال 6582

یهای
جدول.0درصدکاربر 
ردیف
0
3
2
3
9
4
0
1
3

تعداد
013
013
090
00
310
2
00
02
142

کاربری
مسکونی
کشاورزی
باغ
فضای سبز
بایر
آب
جنگل
مرتع
جاده

مساح؛
313913130/1
333419412/2
34149323/20
3031000/900
309102342/4
331012/2204
3332011/233
3311431/131
00091320/14

درصد
03/29
31/03
3/31
1/33
39/39
1/12
1/33
1/33
0/10

تصاویرماهوارهایسال6551

یهای
جدول.2درصدکاربر 

ردیف
0
3
2
3
9
4
0
1
3

کاربری
مسکونی
کشاورزی
باغ
فضای سبز
بایر
آب
جنگل
مرتع
جاده

تعداد
013
301
091
43
003
0
00
02
104

مساح؛
013319103/1
210232190/3
30930012/39
340091/409
313102933/4
394334/2213
3333931/039
3311431/131
01931041/03

درصد
00/31
33/24
3/99
1/32
34/13
1/13
1/31
1/33
0/10
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دادهها 
ایجادپایگاه 

مدل اسلوس حداقل به چهار دورة توسعة تاریخی شهر ،دو دورة الیة کاربری اراضی ،دو دورة شبکة جاده ،یک الیه شیب
توپوگرافی با درصد ،یک الیه با نواحی مستثناشده از شهرسازی و یک الیه سایهروشن تنها برای استفاده بهعنوان زمینه
نیاز دارد .الیههای توسعة شهری ،کاربری اراضی و شبکة جادهها با استفاده از تصاویر لندست سالهای 3104 -0332
تولید شدند .سیستم مختصات و سیستم بیضوی همة تصاویر  WGS84و  UTMزون  21است .الیة کاربری اراضی به
کالسهای کشاورزی ،باغها ،زمینهای بایر ،زمینهای شهری و روستایی ،دریاچه ،فضای سبز ،درختکاری و جنگلکاری
طبقهبندی شدند .سپس بهمنظور اینکه بتوان نیمرخ پویایی شهری را از سالهای  0332تا  3104بهکمک نقشههای
کاربری اراضی به تصویر کشید ،این نقشهها به الیههای دودویی شهری و غیرشهری تبدیل شدند .همچنین الیههای
شبکة جاده از تفسیر بصری تصاویر براساس دیجیتکردن تصاویر  IKONOSو  Landsatاستخراج شدند .الیههای
شیب درصد و سایهروشن با  DEMتهیهشده از منحنی میزانهای  01متری سازمان نقشهبرداری در محیط GIS

محاسبه شدند .از الیه سایهروشن بهعنوان تصویر زمینه برای تصاویر ورودی استفاده شد .سرانجام همة الیههای ورودی
به رسترهای با کیفیتهای  39 ،31و  21و سپس به تصاویر رقومی با فرمت  GIFکه مورد نیاز مدل است ،تبدیل شدند.
کالیبراسیون 

در این مطالعه از سال  0332تا  3104کالیبراسیون مدل اسلوس در سه فاز اجرا شده است :فاز تست ،فاز کالیبراسیون و
فاز پیشبینی.
فازتس؛ 

فاز تست مدل اسلوس بهطور موفق اجرا شد .در این فاز به این اشاره میشود که مدل برای فاز کالیبراسیون آماده است و
همة شرایط ابتدایی مطلوب را دارد.
فازکالیبراسیون 
مرحلة کالیبراسیون یکی از مهمترین مراحل شبیهسازی رشد و توسعة شهری در مدل اسلوس است ( Dietzel and

 .)Clarke, 2006: 78-101فرضیة اصلی مدل مورد نظر این است که تغییر یک ناحیه در گذشته ،در آینده نیز به همین
صورت ادامه داشته باشد؛ یعنی قاعدة تغییر در گذشته قاعدة تغییر در آینده نیز بهشمار میآید .یکی از ایدههای اصلی مدل
کالیبراسیون تغییرات توسعة شهر در گذشته است که میتواند یک پیشبینی معقول برای تغییر در آینده ایجاد کند
()Clarke et al., 1997: 247-261؛ بنابراین منظور از مرحلة کالیبراسیون تولید یا استنتاج برخی از ارزشها برای
ضرایب رشد است که میتواند بهشکلی مؤثر رشد شهری را در طول یک مدت معین شبیهسازی کند ( Silva and

 .)Clarke, 2002: 525-552فرایند کالیبراسیون برای دادههای تاریخی استفادهشده و چرخههای رشد را هنگامی که
چرخهای کامل برای یک سال کنترل به پایان رسید تولید میکند .برای کنترل داده های تاریخی و فضایی وارد شده به
مدل اسلوس ،یک تصویر شبیه سازی شده با روش مونت کارلو که به همراه آن ارزش هایی برای یازده شاخص آماری
تولید می شود ،ایجاد می شود .این جایی است که کاربر به دامنهای از ارزشها و تکرار مدل با ترکیب و جایگزینی پنج
پارامتر کنترل از سال آغازین تا سال پایانی اشاره میکند.
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ارزیابیکالیبراسیونمدلاسلوس

الگوریتمهای مختلفی برای ارزیابی کالیبراسیون مدل اسلوس وجود دارد که در این مطالعه از الگوریتم ارزیابی پارامتر
 Brute Forceاستفاده شد .کالیبراسیون در سه فاز درشت ،ریز و نهایی اجرا شده است .برای اجرای مراحل سهگانه
کالیبراسیون خودکار میتوان از نرمافزار سیگوین که یک شبیهساز یونیکس مبتنی بر ویندوز است ،استفاده کرد ( Salman

 Mahiny and Clarke, 2012: 933به نقل از .)http://www.cygwin.com
کالیبراسیوندرش؛(ضریبرشددرش؛) 

اولین فاز کالیبراسیون ،کالیبراسیون درشت نام دارد که با استفاده از اکستنشن  OSMو با معرفی همة ارزش ضرایب رشد،
صفر برای ارزش آغازین 39 ،برای میانی و  011برای ارزش پایانی اجرا شد .مرحلة درشت یا  Coarseکالیبراسیون با
استفاده از تصاویر و دادههای ورودی با تفکیکپذیری پایین  21× 21متر و با سطر و ستون  302 × 0309اجرا شد .برای
اجرای کالیبراسیون درشت حدود  1ساعت و  29دقیقه زمان صرف شد .ارزشهایی ضرایب رشد بهصورت کامل و با تعداد
تکرار مونتکارلو  9انتخاب شدند (جدول  0و .)1
جدول.7ضرایبانیخابشدهبرایفازدرش؛
Calibration_Diffusion_Start=1
Calibration_Diffusion_Step= 39
Calibration_Diffusion_Stop= 011
Calibration_Breed_Start= 1
Calibration_Breed_Step= 39
Calibration_Breed_Stop= 011
Calibration_Spread_Start= 1
Calibration_Spread_Step= 39
Calibration_Spread_Stop= 011
Calibration_Slope_Start= 1
Calibration_Slope_Step= 39
Calibration_Slope_Stop= 011
Calibration_Road_Start= 1
Calibration_Road_Step= 39
Calibration_Road_Stop= 011
Prediction_Diffusion_Best_Fit= 31
Prediction_Breed_Best_Fit= 31
Prediction_Spread_Best_Fit= 31
Prediction_Slope_Best_Fit= 31
Prediction_Road_Best_Fit= 31
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OSM

1/19999190
1/03230019
1/01404110
1/40323943
1/49039133
1/93312013
1/93433191
1/91031122
1/91300013
1/90333393
1/31113003
1/32443923
1/32443923

022

OSMضریباسینیاجشدهازفازدرش؛توسط.1جدول
Diff
Brd
Sprd
39
09
39

91
91
39
91
39
91
91
09
09
91
011
39

0
0
011
39
91
0
0
0
39
0
0
91

39
39
39
39
39
91
91
91
39
39
91
39

Slp

011
91
91
011
011
09
011
011
011
011
91
011
09

Road
011

0
09
0
09
91
91
09
0
91
39
09
0

 )کالیبراسیونریز(ضریبرشدریز

 ردیف2  ردیف از سطر و ستون بهدستآمدة91 OSM براساس متریکهای آماری محاسبهشده با استفاده از اکستنشن
 با تصاویر ورودی با افزایش0 اول آن برای مرحلة بعد انتخاب شدند و در این مرحله تعداد تکرار مونتکارلو به
 برای. در مقایسه با مرحلة درشت کالیبراسیون افزایش یافت0134 × 0921  متر و سطر و ستون39 × 39 تفکیکپذیری
.)01  و3  دقیقه زمان سپری شد (جدول93  ساعت و3 اجرای این مرحله از کالیبراسیون حدود
 انیخابشدهبرایفازریز

ضرایب.3جدول
CALIBRATION_DIFFUSION_START= 39
CALIBRATION_DIFFUSION_STEP= 9
CALIBRATION_DIFFUSION_STOP= 91
CALIBRATION_BREED_START= 1
CALIBRATION_BREED_STEP= 01
CALIBRATION_BREED_STOP= 09
CALIBRATION_SPREAD_START= 1
CALIBRATION_SPREAD_STEP= 9
CALIBRATION_SPREAD_STOP= 39
CALIBRATION_SLOPE_START= 91
CALIBRATION_SLOPE_STEP= 01
CALIBRATION_SLOPE_STOP= 011
CALIBRATION_ROAD_START= 09
CALIBRATION_ROAD_STEP= 9
CALIBRATION_ROAD_STOP= 011
PREDICTION_DIFFUSION_BEST_FIT= 31
PREDICTION_BREED_BEST_FIT= 31
PREDICTION_SPREAD_BEST_FIT= 31
PREDICTION_SLOPE_BEST_FIT= 31
PREDICTION_ROAD_BEST_FIT= 31
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 OSMبهکمک
 اسینیاجشدهازفازریز

ضریب.85جدول
OSM

1/11392000
1/10004334
1/101213
1/1431323
1/19203310
1/13921309
1/13134032
1/13339130
1/12399333
1/12043412
1/13011093
1/10931290
1/11293112

Diff
29
29
31
31
31
91
91
39
91
39
91
91
91

Brd
91
41
91
41
01
91
39
01
31
01
41
01
01

Sprd
39
39
39
39
39
39
39
39
39
39
39
39
39

Slp
01
11
11
31
31
11
91
011
91
31
31
31
011

Road
11
19
31
39
19
31
31
09
09
39
011
09
19

 )کالیبراسیوننهایی(ضریبرشدنهایی

 از روی فایل خروجیOSM  ضرایب رشد با استفاده از فایل ایجادشده بهکمک اکستنشن،برای مرحلة پایانی کالیبراسیون
 فاز نهایی کالیبراسیون روی تصاویر با تفکیکپذیری باالتر. کالیبراسیون انتخاب شدندFine ایجادشده در مرحلة ریز یا
 پس از مرحلة. در مقایسه با مرحلة قبلی اجرا شد3  و با تعداد مونتکارلو0243 × 0303  متر و سطر و ستون31× 31
01  ساعت و01  حدود، برای انجام مرحلة آخر کالیبراسیون. ارزشهای تصفیهشدة ضرایب رشد بهدست آمدند،نهایی
.)03  و00 دقیقه زمان صرف شد (جدول
 ضرایبانیخابشدهبرایفازنهایی.88جدول
CALIBRATION_DIFFUSION_START= 29
CALIBRATION_DIFFUSION_STEP= 0
CALIBRATION_DIFFUSION_STOP= 31
CALIBRATION_BREED_START= 91
CALIBRATION_BREED_STEP= 9
CALIBRATION_BREED_STOP= 41
CALIBRATION_SPREAD_START= 0
CALIBRATION_SPREAD_STEP= 9
CALIBRATION_SPREAD_STOP= 39
CALIBRATION_SLOPE_START= 41
CALIBRATION_SLOPE_STEP= 2
CALIBRATION_SLOPE_STOP= 01
CALIBRATION_ROAD_START= 11
CALIBRATION_ROAD_STEP= 9
CALIBRATION_ROAD_STOP= 31
PREDICTION_DIFFUSION_BEST_FIT= 31
PREDICTION_BREED_BEST_FIT= 31
PREDICTION_SPREAD_BEST_FIT= 31
PREDICTION_SLOPE_BEST_FIT= 31
PREDICTION_ROAD_BEST_FIT= 31
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اسینیاجشدهازفازنهاییبهکمک OSM

جدول.86ضریب
Road
11

31
13
31
13
11
13
11
14
14
31
11
11

Slp
41

41
03
03
41
04
01
03
41
03
03
03
03

Sprd
30

30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30

Brd
91

91
91
41
41
41
93
93
94
41
41
41
41

Diff
23

31
31
31
31
31
31
31
31
31
31
31
31

OSM

1/03339100
1/03930220
1/00093332
1/04233343
1/03004432
1/03433403
1/44933900
1/44120390
1/49103301
1/42100942
1/40304143
1/93142334
1/930932

ارزشهایضرایبکالیبراسیون 

میانگین

بعد از کالیبراسیون ،میانگینی از ارزشهای ضرایب بهوجود میآید که بهترین راهحل است و برای بهکاربردن یک پیشبینی و
اجرای مدل شبیهسازیشده از سال  3104تا  3131استفاده میشود .در شکل  ،1میانگین ارزشهای ضرایب سال پایانی
دادههای تاریخی ایجاد شده است .بهمنظور مشاهدة وضعیت پویایی ،رشد شهری پیشبینیشدهارزیابی میشود.

ارزشهایضرایب

شک .1میانگین

با توجه به شکل  1نمرة زیاد پارامتر ،مقاومت شیب برای رشد شهری را با احتمال باالی مقاومت به شهرسازی در
زمینهایی با شیب باال در پیرامون مراکز رشد شهری موجود منعکس میکند .همچنین امتیاز زیاد جاذبة شبکة جادهها به
تأثیرپذیری واضح و عمدة رشد شهری از خطوط جادهها در منطقه اشاره میکند .در جدول  ،0پنج ضریب وجود دارد که
تغییر رشد شهر را طی سه سال مقایسهای کنترل میکند .افزایش در ضریب مقاومت شیب و انتشار طی مدت
کالیبراسیون بیشترین تغییرات را داشتند .ضریب مقاومت شیب از  00تا  04بعد از خوداصالحی افزایش یافت و جاذبة جاده
از  13/43به  13/13کاهش یافت .افزایش در مقاومت شیب نشان میدهد ساختوسازهای کمتری در شیبها در مقایسه
با روال گذشته صورت گرفته است.
همچنین در جدول  0به ویژگیهای رشد شهری کالنشهر تبریز اشاره شده است .براساس ارزش کمتر ضریب زایش،

023
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رشد مراکز جدید گسترشیافته در مقایسه با دیگر مطالعات کمتر است .درحقیقت در طول  32سال گذشته مدیران شهری در
تبریز کمتر به گسترش مراکز شهری جدیدی در این شهر پرداختهاند .در مقایسه با دیگر مطالعات ،ضریب پخش یافتهشده
در این مطالعه بهنسبت کمتر است .رشد ارگانیک یا رشد از لبه یکی دیگر از انواع مهم رشد در این منطقه است .ضریب
شیب زیاد نشان میدهد توپوگرافی عاملی بسیار مهم در محدودکردن رشد شهری است .ضریب پخش پایین نیز نشان
میدهد منطقة تبریز شکلی بهنسبت فشرده از رشد با شهرسازی را که نزدیک مراکز شهری موجود و مراکز شهری جدید
اتفاق میافتد دارد .ضریب بیشتر جاذبه جاده نشان میدهد رشد شهری تأثیر زیادی از خطوط جادهها پذیرفته است.
جدول.83ضرایبتغییراترشد 

جاذبةجاده
13/43
13/39
13/13

مقاوم؛شیب
00/11
09/92
04/19

زایش
21/11
29/31
31/39

انیشار
24/3
24/3
20/91

پخش
39/90
39/90
34/12

سال
0332
3111
3104

شب ی ن ی 
پی 

مرحلة پیشبینی مدل اسلوس شامل اجرای مدل در دادههای ورودی با تفکیکپذیری باالتر با تنظیمکردن عدد
مونتکارلو مساوی  011یا باالتر و با تعریفکردن بهترین ضرایب رشد منتجشده از مرحلة نهایی کالیبراسیون است.
مرحلة پیشبینی ،فرایند تکمرحلهای برای هریک از سناریوهاست که تصاویر و فایلهای آماری برای پیشبینی رشد
شهری آینده را تولید میکند .در این مطالعه ،مدل اسلوس برای پیشبینی رشد شهری تا سال  3131طراحی شده است.
ایجادسناریو 

در این پژوهش ،براساس کالیبراسیون دادههای تاریخی و ضرایب رشد در مرحلة اجرای فاز کالیبراسیون ،رشد شهری
آینده تا سال  3131با طراحی سه سناریوی تاریخی یا رشد شهری بدون محدودیت و آزاد پیشبینی شد که بهکمک آن
شهر بدون هیچ محدودیتی به رشد خود ادامه میدهد .براساس روال و روند حاکم بر گذشته ،در سناریو فرض شد که رشد
و توسعه مانند گذشته ادامه مییابد و رشد شهری با شرایط جاری بدون هیچ تغییری شبیهسازی میشود .تنها عارضه در
الیة مستثنیات ،عوارض دریاچه و شیبهای باالی  31درصد جایی بود که توسعة شهری نه در گذشته و نه در آینده رخ
نمیدهد .سناریوی زیستمحیطی معتدل یا رشد شهری محافظت شده و با ایجاد الیة ممانعت و سناریوی زیستمحیطی
سختگیرانه مشابه سناریوی دوم و ایجاد شکل شهری فشرده بود .سناریوی تاریخی نشان میدهد که هیچ محدودیتی در
برابر رشد شهر وجود ندارد .ناحیة شهر توسعهای در حدود  09/9درصد از  3104تا  3131که به  2330هکتار میرسد ،پیدا
کرد .این سناریو باالترین توسعة شهری را که منجر به از بین رفتن بخش زیادی از منابع طبیعی مانند باغها و زمینهای
مرغوب شد ،نشان داد .دومین سناریو رشد مدیریتشده به رشد شهری که با استفاده از یک الیة مستثنیات شامل عوارض
پارکها ،فضای سبز ،جنگلها و باغهای مرغوب محدود شده بود ،مربوط بود و از فضاهای حساس طبیعی و زیبای
محیطی محافظت میکرد .الیة مستثنیات نیز بهعنوان الیة محافظت ویژه برای مکانهایی که نباید توسعة شهری اتفاق
بیفتد ،تعریف شد .سناریوی محافظت محیطی افزایش کمی در توسعه و رشد شهری در مقایسه با سناریوی اول داشته و

هایجغرافیایبرنامهریزیشهری،دورة،7شمارة،3پاییز8331


پژوهش


075

میزانی در حدود  0401هکتار از اراضی را که دستنخورده باقی میماند ،ایجاد کرده است .همچنین نهتنها میزان بسیار
زیادی از زمینهای مرغوب از شهریشدن محافظت شدند ،بلکه منجر به شهرسازی فشرده میشود که ارائة خدمات
شهری برای مدیران شهری را تسهیل میکند .به همین دلیل این سناریو باید از سناریوی اول قابل ترجیح باشد .در
سناریوی سوم به رشد شهر اجازه داده میشد مشابه سناریوی دوم با همان الیه مستثنیات ،اما با ضرایب انتشار و گسترش
کم  0و  31بهترتیب با پارامترهای پخش به توسعة خود ادامه دهد .انتشار کم به تشکیل یک شهر فشرده که شهر با
شهرسازی خود در نزدیک ناحیههای شهری موجود و هستههای شهری رشد میکند ،کمک میکند .سناریو سوم
مجموعهای بسیار قوی از سیاستهایی را بهوجود میآورد که رشد شهر را محدود کرده و از منابع طبیعی به نحو احسن
محافظت میکند (اشکال  3و .)01
نتایج پیشبینی رشد شهری آینده در هر سه سناریو ،نقشة احتمالی برای هر پیکسل است که در آینده به سکونتگاه
شهری تبدیل میشود .با فرض اینکه همان روال توسعة شهری که در گذشته حاکم بود در آینده نیز به قوت خود باقی
میماند ( .)Herold et al., 2003: 991-1001نقشههای پیشبینی احتمالی به نرمافزار  Arcgisانتقال داده شد تا
تکنیکهای تجزیه و تحلیل تصاویر استفاده شود .تصاویر با احتمال طبقهبندی شد و نتایج پیشبینی معلوم شد (شکل .)3

سالهای 6505-6582
شک .3نقشةاحیمالشهریپیکس هایسناریویاولتاسوموتوسعةشهری 
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محافظ؛شدهازشهرسازی 

شک .85نقشةمسیننیاتسناریویاولتاسوموالیههای

اعیبارسنجیمدلاسلوس
منظور از اعتبارسنجی آن است که یک مدل در زمینه کاربردی محدودهای از دقت رضایتبخش را داشته باشد ( Rykiel

 .)Jr, 1996: 229-244مدلهای شهری با مقایسة خروجی شبیهسازیشده با مشاهدات دنیای واقعی بهکمک روشهای
مقایسهای بصری ماتریسهای  Confusionو خطا اعتبارسنجی میَشوند .اعتبارسنجی مدل  CAیکی از چالشهای
پیشرو در کاربرد  CAاست .تاکنون بیشتر مدلهای  CAاز مقایسة بصری برای تأیید نتایج شبیهسازی استفاده کردهاند.
بررسی عملکرد خود مدل نیز بسیار بحثبرانگیز است؛ زیرا در سیستمهای خو سازمانده وضعیت خاصی وجود دارد.

مدلهای  CAباید بر پایة معقولیت این مدلها ارزیابی شود .اعتبارسنجی مدل در این پژوهش با استفاده از ماژول
 Validateدر نرمافزار  Idrisiانجام شده .نتایج مقایسة تصویر شبیهسازیشده و کاربری اراضی واقعی سال  3104در
اشکال  00و  03قابلمشاهده است .این ماژول روشی را که سازش یا توافق بین دو تصویر (نقشة مقایسه که تصویر
شبیهسازیشده بوده و مدل فراهم کرده و نقشة مرجع که تصویر واقعی زمین است) اندازهگیری میکند ،ارائه میدهد.
ماژول  Validateتحلیل آماری جامع را که همزمان به دو پرسش مهم جواب میدهد فراهم میکند .یکی اینکه چگونه



هایجغرافیایبرنامهریزیشهری،دورة،7شمارة،3پاییز8331


پژوهش


076

یک جفت از نقشهها در بخشهایی از کمیت سلولها در هر دسته با هم سازش دارند؟ و دیگر اینکه چگونه یک جفت از
نقشهها در بخشهایی از موقعیت سلولها در هر دسته با هم سازش دارند .روش  Validateاز شاخصهای مختلف
ضریب کاپا برای پاسخدهی به این پرسشها استفاده میکند .آمارها نشان میدهد چطور نقشة مقایسه با نقشة مرجع
سازش دارد .آنالیز سازش و غیرسازش را میان دو تصویر با استفاده از مؤلفههای زیر جدا میکند:
 سازش بهدلیل تغییر؛
 سازش بهدلیل کمیت؛
 سازش بهدلیل موقعیت در سطح طبقهبندی شده؛
 سازش بهدلیل موقعیت در سطح سلولی شبکه؛
 سازشنکردن بهدلیل موقعیت در سطح سلولی شبکه؛
 سازشنکردن بهدلیل موقعیت در سطح طبقهبندی شده؛
 سازشنکردن بهدلیل کمیت.
با توجه به شکلهای  00و  03نتیجه میگیریم ،دقت مدل اسلوس  30درصد است که این رقم برای شبیهسازی در
میان دیگر روشهای مرسوم شبیهسازی ،جزء بهترین نتایج قابلدستیابی است.

شک .88ضریبدی؛ماژول Validate

شک .86نمودارماژول Validate

مقایسةنیایجسناریوها 

ناحیة منابع کشاورزی و باغهای این منطقه حدود  3411هکتار و کامالً حاصلخیز است ،اما گسترش شهری در سناریوی اول
میزان بسیار زیادی از ناحیة کشاورزی و باغها را از بین خواهد برد؛ بنابراین نیاز فوری به محافظت از این زمینها و باغهای
مرغوب وجود دارد و اینکه باید گسترش شهری این نواحی متوقف شود ،اما در سناریوی دوم حدود  0401هکتار از زمینهای
مرغوب دستنخورده باقی میمانند؛ بنابراین این سناریو از سناریوی دوم برای توسعة شهری شهر تبریز ،قابلترجیح است.
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در سناریوی اول ،مدل پیشبینی میکند  210.322پیکسل یا  3000هکتار در ناحیة مورد مطالعه که برای
کاربریهای شهری محسوب نشده بود ،با احتمال  011-31درصد تا سال  3131به ناحیة شهری تبدیل خواهد شد که در
مقایسه با سناریوی دوم یعنی سناریوی زیستمحیطی معتدل  303.400پیکسل با همان احتمال و سناریوی
زیستمحیطی سخت  32.100پیکسل با همان احتمال تا سال  3131به شهر تبدیل خواهد شد .همچنین براساس جدول
 ،0در سناریوی  0پیشبینی کلی این است که شمارة عظیمی از پیکسلها احتمالی برای شهریشدن در آینده را دارند.
همچنین در مدل پیشبینی میَشود که در سناریوی اول  0942پیکسل معادل با  411هکتار با احتمال  91درصد به
کاربریهای شهری تبدیل خواهند شد که در مقایسه با سناریوی اول این میزان در سناریوی دوم  9014معادل با 902
هکتار و  9210پیکسل معادل با  300هکتار در سناریوی سوم است و این کاهش بهدلیل ایجاد الیة مستثنیات در
سناریوی دوم و سوم است .از دیگر مشخصات بارز جدولهای ذکرشده ،وجود  011.134پیکسل در سناریوی اول،
 123.140پیکسل در سناریوی دوم و  133.039پیکسل در سناریوی سوم است که با احتمال صفر تا  01درصد به
کاربریهای شهری تبدیل خواهند شد .احتمال بسیار ناچیزی است که در صورت ایجاد سناریوی دوم ،که مطلوبترین
سناریو برای گسترش شهری تبریز است 03.111 ،هکتار از زمین در محدودة مورد مطالعه در سال  3131باقی خواهد
ماند .بهعالوه برای هر سه سناریو مقدار عظیمی از زمینهای مسطح با شیبهای کم که برای بعضی از کاربریهای
شهری استفاده شده بود ،با احتمال بیشتر از  91درصد به شهر تبدیل خواهد شد .باید توجه داشت که بیشتر این تغییرات
در پیرامون مراکز شهری موجود با احتمال  31درصد یا بیشتر ،پیشبینی شده است.

شنهادها 

جهگیریوپی
نیی 
طی دهههای اخیر ،توسعة بیرویه شهرهای بزرگ سبب دستاندازی به زمینهای باارزش و حاصلخیز کشاورزی و
جنگلی شده و منابع ارزشمند محیطزیستی و اکولوژیکی زیادی را از بین برده است؛ بنابراین باید حدود و مرزهای توسعة
شهری بهصورت دقیق و علمی مشخص شود تا مدیران شهری بتوانند از توسعة بیرویه شهری جلوگیری کنند و هر چه
بیشتر به محافظت این منابع باارزش بپردازند؛ از اینرو هدف پژوهش پیشرو ،مدلسازی رشد شهری کالنشهر تبریز و
پیشبینی تغییرات آتی آن با استفاده از مدل اسلوس است .نتایج نشان میدهد رشد شهری در صورت ادامه و بدون
برنامهریزیشده تا سال  ،3131به میزان  09/9درصد اتفاق خواهد افتاد .این پژوهش نشاندهندة موفقیتآمیزبودن مدل
اسلوس برای کالیبرهکردن شهر تبریز با استفاده از روش  OSMبراساس دادههای تاریخی سالهای  3104-0332است.
ضرایب استنتاجشده از فرایند کالیبراسیون با ارزشهای ضرایب پژوهشهای دیگری که براساس مدل اسلوس انجام شده
بود ،قابلمقایسه است .رشد تاریخی نشان میدهد هیچ محدودیتی در برابر توسعة شهری وجود ندارد .ناحیة شهر حدود
 09/9درصد از سال  3104تا  3131رشد خواهد کرد؛ به عبارت دیگر 2330 ،هکتار به زمینهای شهری افزوده خواهد
شد .این سناریو بیشترین افزایش را در توسعة شهری نشان داد که منجر به از بین رفتن بخش عظیمی از منابع طبیعی
میشود .سناریوی زیستمحیطی معتدل کمترین افزایش را از سناریوی دوم دارد و منجر به محافظت  0090هکتار از
منابع طبیعی شده و نشاندهندة رشد ناحیة شهری در حدود  0/0درصد است .براساس پیشبینیهای این پژوهش ،تحت
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سناریوی زیستمحیطی سخت ،ناحیة شهری حدود صفر درصد رشد خواهد کرد .در این صورت نهتنها از منابع طبیعی
بیشتری در مقایسه با سناریوی دوم محافظت میشود ،بلکه به شهرسازی فشرده میانجامد که خدماترسانی را برای
مدیران شهری تسهیل میکند .براساس یافتهها ،سناریوی از سناریوهای اول و دوم برای توسعة شهری تبریز بسیار
مناسب و قابلترجیح است .ارزشهای ضرایب مناسب بهدستآمده برای هر شاخص از مدل ،مفیدبودن مدل اسلوس را
برای پیشبینی رشد شهری نشان میدهد و سه سناریو برای ارزیابی پیامدهای رشد شهری در آینده ،ایجاد شد .این
سناریوها راهبردهای مختلف رشد را برای برنامهریزان ارائه میکنند .رشد تاریخی یعنی سناریوی اول نشان میدهد هیچ
محدودیتی در برابر توسعة شهر وجود ندارد .شهر تبریز حدود  09/9درصد از سال  3104تا  3131توسعه یافته است .در
میان این سه سناریو ،سناریوی دوم بیشترین محافظت محیطی را برای شهر تبریز ایجاد میکند و افزایش نسبتاً کمی در
توسعة زمینهای شهری ،که مطلوبترین نتیجه برای توسعة شهری کالنشهر تبریز است ،دارد .درمجموع محاسبات و
بهرهگیری از عوامل مؤثر در توسعة شهری نشان میدهد روند رشد شهری تبریز ،بهدلیل اینکه بخش زیادی از زمینهای
باارزش مانند باغها و زمینهای مرغوب از بین رفتهاند ،نامناسب است .مدل اسلوس به بهترین نحو ویژگیهای رشد
شهری در کالنشهر تبریز را نشان میدهد که به نحو روشنی میتوان توسعة شهری در آینده را پیشبینی کرد؛ بنابراین
بهنظر میرسد مدل اسلوس از پتانسیل باالیی در مطالعات برنامهریزی شهری برخوردار است .بهکمک این مدل مدیران
شهری میتوانند متوجه پیشرفت عناصر مختلف شوند و برای توسعة نواحی مختلف محدودیت ایجاد کنند .همچنین
مشخص میَشود که باید چه عکسالعملهایی در ایجاد سناریوهای آینده داشته باشند .براساس نتایج ،استفاده از GIS

برای آمادهسازی دادههای ورودی ،کالیبراسیون مدل و ارزیابی تأثیرات رشد ضروری است .همچنین پیوند مناسبی میان
 GISو  CAدر کاربرد مدل اسلوس وجود دارد .این مدل بهعنوان ابزار پشتیبانی و کمکی به مدیران شهری برای دریافت
نتیجة اقدامات احتمالی کاربرد دارد .همسو با نتایج این پژوهش ،پژوهشهای دیگر هم به سنجش کاربرد مدل اسلوس
برای ارزیابی توسعة شهری پرداختهاند که نتایج آنها نیز مانند این پژوهش نشاندهندة مناسببودن مدل اسلوس برای
سنجش توسعة شهری دارد؛ برای نمونه ماهینی و جعفرنژاد ( )0233بیان کردهاند که در میان تمام مدلهای ثبتشده،
سلولهای خودکار ( )CAبا توجه به انعطافپذیری ،سادگی در استفاده و ارتباط نزدیک با سنجشازدور و سیستم
اطالعات جغرافیایی مؤثرترین مدل برای توسعة شهری است .از میان تمام مدلهای  ،CAاحتماالً مدل اسلوس
مناسبترین آنهاست .دوکاری و همکاران ( )3104اذعان کردهاند اسلوس بهطور خودکار برای اجرای سناریوهای
آیندهنگر از پیش تعریفشده که بهوسیلة زیردوره برای نشاندادن پویاییهای مختلف فضایی تشکیل شده ،طراحی شده
است .لئو و همکاران ( ،)3100لی و همکاران ( )3101و ساکسنا و جات ( )3101نیز موفقیتآمیزبودن سنجش ضریب رشد
شهری بهکمک مدل اسلوس را تأیید کردهاند .تفاوت این پژوهش با سایر پژوهشهای ،در استفاده از سناریونویسی
عملیاتی برای حفظ ذخایر اکولوژیک شهر در قالب مدلسازی پویاست .در پژوهش داداشپور و همکاران ( )3103شبیه
این موضوع را با عنوان تجزیه و تحلیل الگوهای مکانی ،نیروهای محرکه و پیشبینی سناریوهای رشد آینده برای تقویت
رشد پایدار شهری :شواهدی از کالنشهر تبریز بررسی شده و نشاندهندة شباهتها و تفاوتهایی است که شباهتهای
آن با پژوهش حاضر در این موارد است :در هر دو پژوهش از مدل  Sleuthبرای تحلیل الگوهای رشد شهری و پیشبینی
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رشد آیندة تبریز استفاده شده و با رویکرد سناریونگاری به ترسیم الگوهای رشد آتی کالنشهر تبریز پرداخته شده است و
هر دو پژوهش به این نتیجه رسیدهاند که ضریب جاذبة جاده بیشترین تأثیر را در رشد شهری تبریز دارد ،اما تفاوتهایی
نیز با هم دارند که این تفاوتها شامل موارد زیر است :سناریونویسی در پژوهش داداشپور و همکاران با استفاده از مدل
رگرسیون لجستیک ( )LRو ارزیابی چندمعیاره ( )MCEانجام شده است ،اما در پژوهش پیشرو براساس کالیبراسیون
دادههای تاریخی و ضرایب رشد انجام شده است .مدتزمان پیشبینی الگوهای رشد آتی کالنشهر تبریز در پژوهش
داداشپور و همکاران تا سال  3129است ،اما در پژوهش حاضر تا سال  3131انجام شده است .متغیرهای بررسیشده در
رشد شهری تبریز به غیر از دسترسی به جاده ،در هر دو پژوهش متفاوت است؛ بدینصورت که این متغیرها در پژوهش
داداشپور و همکاران شامل دسترسی به جادهها ،شهرها و خدمات اصلی و نزدیکی به کاربری صنعتی است ،اما در این
پژوهش شامل شیب ،سیستم حملونقل ،کاربری اراضی ،مستثنیات و سایهروشن است .همچنین نوع سناریوهای رشد آتی
کالنشهر تبریز در هر دو پژوهش متفاوت است؛ در پژوهش داداشپور و همکاران شامل سناریوهای رشد کنترلنشده،
رشد تاریخی و رشد برنامهریزیشده است ،اما در پژوهش پیشرو شامل سناریوهای تاریخی ،زیستمحیطی معتدل و
زیستمحیطی سخت است .در راستای نتایج بهدستآمده ،پیشنهادهای زیر ارائه میشود :
 با درپیشگرفتن سیاستهای مناسب از گسترش شهر به اراضی کشاورزی حاشیة شهر تبریز ،بهویژه اطراف
شهرستان اسکو و خسروشهر که مرغوبیت باالیی در سطح کشور دارند -بهطوریکه  31درصد از این اراضی
شامل اراضی درجة  0است -جلوگیری شود.

 سیاست طرحهای توسعة شهری مبتنی بر توسعة میانافزا و استفاده از اراضی داخل شهرها (بافتهای فرسوده،
اراضی بایر و )...در جهت حفظ کاربری کشاورزی ،باغها و فضای سبز باشد.
 کمربند سبز در اطراف شهر بهمنظور جلوگیری از گسترش شهرها و ورود به اراضی کشاورزی و باغها ایجاد شود.
 برنامهریزی و سیاستگذاری توسعة شهری براساس ایدة شهر فشرده باشد که یکی از راهبردها در کنترل گسترة
شهری و استفادة بهینه از فضاها و زیرساختهای شهری است.
 وضع قوانین و نظارت مستمر برای جلوگیری از تفکیک اراضی و کنترل مالکیت زمینهای پیرامون شهر؛
بهگونهای که همة ساختوسازها در قالب سیاستهای عمومی کشور و طرح راهبردی باشد.

 گرایش به توسعة عمودی بهجای توسعة افقی؛ زیرا توسعة عمودی شهر سبب استفادة بهینه از زمین و
سرمایههای طبیعی شهر میشود.

 بازنگری در ضوابط و مقررات منطقهبندی و تراکمهای پایین؛ بهگونهای که همة تراکمها بهصورت قانونی تا 39
درصد افزایش یابد .همچنین در طرحهای آمادهسازی جدید ،به هیچ نحو سیاستهای احداث خانههای ویالیی و
کمتراکم ،بهدلیل بهرهبرداری بهینه از زمین در دستور کار قرار نگیرد.
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