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Abstract 
 

Urbanism, urban growth and its undesirable expansion as global phenomena, affect all 
countries throughout the world. In recent decades, the growth and extension of urban areas 
has come to be considered as a kind of issue or problem and Ahvaz appears to possess such 
problem. The aim of this study is practical and its methodology is descriptive-analytical. The 
present study seeks to investigate the physical development of Ahvaz Extension pattern of 
Ahvaz in the 2021 horizons. First the process of physical extension is investigated during the 
period from 1981-2017 (35 years) and 14 indicators has been extracted for the study of the 
appropriate extension of Ahvaz development in 2021 horizon. By using of FUZZY logic, these 
indicators have turned out to be standard and by the use of analytical-combinatory model of 
ANPDEMATEL for the optimized model, 3 levels have been determined for the extension of 
this city, which has been consequently extracted in the combination of OVERLAYFUZZY and 
0/9 GAMA in the GIS environment of output maps also using ENVI and arc GIS software. The 
results showed that at the level of predictive models of agricultural land with weights of 0.101 
and 0.118, the most important and important factor has been the physical development of the 
city of Ahvaz. Also, the output of physical expansion on the horizon of 1400 showed that the 
best location in the immediate area of the 8th district of the city and not being located on the 
site of agricultural land in this city. 
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 0011 تا 0631 زمانی بازه در اهواز شهرکالن   گسترش الگوی تحلیل و شناسایی

 
  9صفیه دامن باغ 3، مهدی علیزاده 1 امانپور  سعید
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     34/14/1911تاریخ پذیرش:            40/47/1911تاریخ دریافت: 
 

 

 چکیده   

 
کشورهای جهان را تحت تأثیر  یهای جهانی، همشهرنشینی، رشد شهری و گسترش نامطلوب آن به عنوان پدیده

-و کالن های اخیر در ایران رشد و گسترش شهرها به صورت نوعی معضل یا مسأله نمایان شده استدر دههقرار داده است. 

 یبازه در اهواز شهرکالن گسترش الگوی تحلیل و شهر اهواز نیز از این مسائل جدا نیست. هدف این پژوهش شناسایی

باشد و به تحلیلی می -توصیفی ماهیت و روشکاربردی و از نظر  ،هدف این پژوهش از لحاظ است. 1011 تا 1331 زمانی

روند ف ابتدا ااست. برای دستیابی اهد 1011 افق در شهر اهوازگسترش کالن دنبال بررسی روند گسترش فیزیکی و الگوی

 یشاخص برای بررسی گسترش بهینه 10( بررسی شد و سپس 1333تا  1331ساله ) 33ی گسترش فیزیکی در دوره

ها استاندارد این شاخص( FUZZY)استخراج شدند که با استفاده از منطق فازی  1011اهواز در افق  شهرکالنی توسعه

سه سطح برای گسترش این  ANPDEMATELشدند و در ادامه برای مدل بهینه با استفاده از مدل تحلیل ترکیبی 

های خروجی نیز با نقشه GISدر محیط  GAMA 3/1و  OVERLAYFUZZYشهر مشخص شده که در ترکیب با 

ی اراضی بینی کنندههای پیشاستخراج شد. نتایج نشان داد در سطح مدل Arc GISو  ENVIهای استفاده از نرم افزار

شهر ترین عامل تغییر یافته در روند گسترش فیزیکی کالناهمیت و مهم ترینبیش 10110و  10111های کشاورزی با وزن

ی بهترین مکان در محدودهمشخص شد که  1011در افق گسترش فیزیکی بندی اهواز بوده است. همچنین خروجی سطح

 باشد.های کشاورزی در این شهر میشهری و عدم قرارگیری بر سایت زمین 0ی بالفصل منطقه
 
 

 .اهواز گسترش، الگوی  هوشمند، رشد پراکنده، رشد فیزیکی، یتوسعهها: کلید واژه
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 مقدمه و بیان مسأله
 جمعیت افزایش چند هر است، ساخته مواجه متعددی مشکالت با را جهان کشورهای اکثر شهرها، سریع گسترش

 اثرات جوامع فرهنگی و طبیعی محیط بر آن نامعقول پراکندگی لیکن شود،می محسوب شهرها سریع گسترش اولیۀ علت

 (. 17311330گذارد )نیک پور و همکاران، می نامطلوبی

افزون بر  2123گردد تا سال بینی میکنند و پیشجهان در شهرها زندگی می در حال حاضر بیش از نیمی از جمعیت

ش سریع پراکندگی شهری در این در حالی است که افزای. (Kaya,2006:19)در شهرها زندگی کنند درصد جمعیت جهان 33

-زیرا این پراکندگی سریع اثرات زیان باری در محیط برجای می ؛بسیاری از کشورها تبدیل به یک نگرانی بزرگ شده است

 شهری نواحی ویژه به و شهری در نواحی جمعیت آتی رشد همه که رود می و انتظار (Jaeger et al,2010:397)گذارد

 خواه و جمعیت طبیعی رشد از خواه ناشی شهرها، جمعیتی روزافزون رشد به دهد. پاسخگویی رخ توسعه کشورهای درحال

 (.3111330است)حاتمی نژاد و همکاران،  ساخته گریزناپذیر را شهرها کالبدی مهاجرت، رشد براثر

 تبع به و قواره بی رشد پراکنده، با شهرها توسعه، حال در کشورهای اغلب در شهرنشینی رشد به رو روند به توجه با 

 (.211333)محمودزاده و همکاران، اند شده رو روبه خدمات نامتناسب توزیع با آن

ها است. در واقع گیرد، مکان توسعه آتی آنشهری قرار می یهترین مسائلی که در برابر توسعبنابراین یکی از مهم

فضاهای کالبدی شهر در جهات افقی و  های فیزیکی وکالبدی شهر، فرایندی پویا و مداوم است که طی آن محدوده یهتوسع

از سوی دیگر، رشد و گسترش کالبدی  (.Van Ackeret et al, 2016: 28) یابندعمودی از حیث کمی و کیفی افزایش می

طور مستقیم یا ها و ساختارهای شهر بهشهر فرآیندی است که علیرغم تأثیرپذیری از ساختارهای موجود، بر تمام نظام

چه این فرآیند جریان درستی را طی نکند، اثرات نامطلوب بسیاری بر گذارد. به همین دلیل چنانغیرمستقیم تأثیر می

های توان از وجود فقر و عدم تعادل، مشکالت اقتصادی و بیکاری، ناراحتیگذارد که میاجزای مختلف شهر بر جای می

نشینی و ایجاد محالت فقیرنشین شهرها، که نتیجه عمده آن حاشیه های وسیع بهعصبی و روانی ساکنان شهرها، مهاجرت

ریزی و بدون کنترل و بدون برنامه یههای شهری، رشد و توسعهای زیرساختاست، نام برد. همچنین باال رفتن هزینه

های ودگیهای شهری به چندین برابر، کمبود فضاهای عمومی و تفریحی، مشکالت زمین و مسکن و آلافزایش محدوده

کارهای مختلف محیطی مانند آلودگی هوا، خاک و آب و... از این دست مسایل است. در راستای حل این مشکالت راهزیست

 های مختلف در این زمینه عنوانپیشنهاد شده است. شاید همین اهمیت زیاد الگوی رشد شهر بود، که سبب شد که گزینه

 شهر"،"شهرشطرنجی"،"شهرخطی"،"شعاعی شهر"مانند شهری، گردند. مطرح کردن الگوهای مختلف توسعه

و بسیاری از الگوهای دیگر که در این زمینه عنوان شده، بیانگر تالش برای رفع مسائل و مشکالت  "شهر عمودی"،"متمرکز

 (. 0011333)مشکینی و همکاران، از طریق اصالح الگوی رشد شهری بوده است

 Rinne et) ندهست علت وجود موانع گوناگون با مقولۀ توسعۀ فیزیکی و کالبدی درگیرتر شهرها به در واقع امروزه بیش

al,2015:104) . های اخیر نیز در ایران رشد و گسترش شهرها به صورت نوعی معضل یا مسأله نمایان شده است و در دهه

-طبیعی اطراف شهرها و اتالف هزینههای اخیر، روندی را در پی گرفته است که به نابودی بخش عظیمی از منابع طی دهه

 (. 0311333)مشکینی و همکاران، های مورد نیاز منجر شده استهای بسیاری در راستای توسعه زیرساخت

در واقع در ایران ابتدا شهرها به علت رشد ارگانیک، از توسعۀ کالبدی آرامی برخوردار بودند، اما از زمانی که گسترش 

به بعد که جمعیت شهرها هم به  01خود گرفت و به ویژه در دورة شهرنشینی سریع، یعنی از دهۀ زا به شهرها ماهیتی برون

های روستاییان به شهر، با سرعت باالیی رشد کرد، رشد کالبد شهر و ساخت و علت رشد طبیعی باال و هم بر اثر مهاجرت

مین صورت گرفت، که این امر باعث نابسامانی بازار سازهای شهری نه بر مبنای نیاز، بلکه بر پایه بورس بازی و سوداگری ز
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زمین شهری و خصوصاً بالاستفاده ماندن بخش وسیعی از اراضی داخل محدوده شهر و عارضه منفی گسترش افقی یا 

-ی که این رشد بیئلترین مسا(. از جمله مهم11111333؛ لحمیان،211333پراکندگی شهری شده است)خاکپور و همکاران،

های اقتصادی و های تأسیساتی، آسیبکالبدی، ناهنجاری هایها، به وجود آورده است عبارتند از1 ناهنجاریرویه شهر

 (.22311333زاده آسمین،های زیست محیطی)ابراهیمآلودگی

پایدار شهری  یتوسعه هایی شهرها، یک ضرورت اساسی در برنامهبنابراین وجود مشکالت گسترده در راه توسعه 

 ریزی شهری با توجه به رشد جمعیت و کمبود امکانات زیربنایی، تعیین جهتاکه یکی از مشکالت عمده در برنامهاست. چر

 فیزیکی شهر برای پاسخگویی به نیازهای فعلی و پیش بینی برای آینده است)مشکینی و همکاران یهمناسب توسع

،0011333.) 

گسترش شهری در شهر اهواز نیز به تبع جریان سریع شهرنشینی  الگویشهر اهواز نیز از این مسائل جدا نیست. کالن

در ایران در چندین سال گذشته، تحت تأثیر روند شهرنشینی، گسترش جمعیت و افزایش مهاجرت، به سمت و سویی جدید 

شهر با خصوص در پیرامون  های خالی درون بافت شهر از الگوی گسترش متأثر از طرح جامع بهرفته و با توجه به زمین

های دیگر طرح جامع نتوانسته است الگویی ای که همانند بسیاری از شهر گونه های خاصی همراه بوده است به گیری جهت

مناسب برای گسترش این شهر ارائه دهد. تداوم این فرایند منجر به الگوی توسعه ناپیوسته و غیرمتمرکز شده و در نهایت 

ای که با رشد  گونه به(. 13 1333العابدین،اهواز موجب شده است )زین شهرنکالرا در  "پراکنده روی شهری"پدیده 

مراتب فراتر از ظرفیت و ساختار زیربنایی خود پذیرایی جمعیت بسیار زیادی شده است. نتایج این رشد،  افسارگسیخته و به

اغلب در بهترین و حاصلخیزترین  های کشاورزی کهاند از1 کاهش و از دست رفتن هزاران هکتار از زمین متعدد و عبارت

ونقل، وضع  ها و وسایل حملکفایت راه دوام، گسترش نواحی فقرزده، عدم های کماند، ساختن خانه شده نواحی این شهر واقع

آورد، اوضاع را انفجار آمیز  شماری را به وجود می آور، بیکاری و نبود امنیت که مشکالت اجتماعی وخیم و بیبهداشتی تأسف

چه گفته شد، گسترش فیزیکی و الگوی نامناسب ارتباط مناطق شهری  بر مبنای آنکند مهار آن را بسیار دشوار میو 

از  .رو شوند شهر اهواز با تهدید جدی روبه شود تا اراضی طبیعیهای رفت و برگشتی موجب می وار بـا تعامل صورت زنجیره به

سترش پراکنده منجر به پیامدهای متعددی شده است که بررسی این تبعات سوی دیگر در شهر اهواز با تغییرات شدید در گ

 آگاهی از روند تغییرات و میزان تغییرات میسر است.  یواسطه تنها به

هدف این پژوهش آنست تا ابتدا  رو این های مختلف شده است؛ از تغییرات فوق سبب بر هم خوردن تعادل بین کاربری

بپردازد و در ادامه نیز الگوی گسترش آن در افق  1333تا  1331شهر اهواز در دوره  ی کالنبررسی روند توسعه فیزیکبه 

 را پیش بینی نماید. بنابراین این پژوهش در پی پاسخگویی به دو سؤال است1 1011

 1011الگوی گسترش آن در افق  -2چگونه بوده است؟  1333تا 1331شهر اهواز در طی دوره روند توسعه کالن -1

 چگونه است؟

 

 مبانی نظری 
رشد و گسترش شهری فرآیندی پیچیده است که از طریق تعامالت فاکتورهای زیستی و فیزیکی و فاکتورهای انسانی 

های گوناگون رخ دهد، دهد. گسترش شهری می تواند در هر مکانی و با فرمهای گوناگون رخ میدر فضا و زمان، در مقیاس

تر داشته باشد. با توجه به اهمت نواحی ساخته شده موجود رخ دهد و یا تراکمی کمتر و یا بیش تواند با همان تراکم درمی

باشند، دیدگاه های مختلفی را مطرح ثر میؤاین موضوع، صاحبنظران در زمینه عوامل گوناگونی که بر گسترش شهر م

 ( آورده شده است.1ها در جدول)اند. برخی از این دیدگاهنموده
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 ته بندی عوامل موثر بر گسترش شهر بر اساس دیدگاه صاحبنظراندس 1جدول
 عوامل موثر در گسترش شهر محقق عوامل گسترش

های وجود شرایط محیطی مناسب نظیر شیب کافی زمین، وجود زمین ژان باستیه فیزیکی عوامل طبیعی و

مناسب  مناسب برای توسعه، شرایط آب و هوایی مناسب، نشستگاه
وجود میزان بیشتر زمین برای گسترش شهر، و  به آبشهر، دسترسی 

 .دهدافزایش می انگیزه گسترش شهر را

 را تفکیک زمین بر اساس قدرت اقتصادی جامعه می تواند گسترش شهر
 تسریع کند. زمین هایی که دارای اشکال نامنظم هستند، مشکل تر

 تفکیک شده و گسترش شهر را کند می کند.

 لینچ عوامل جمعیتی

 ریچاردسون

 بروکنر

 ها شده و شهر راافزایش جمعیت باعث نیاز به مسکن و دیگر کاربری

 گسترش می دهد.

 ژان باستیه عوامل اقتصادی
 الکساندر

 لینچ

 ریچاردسون

 بروکنر
 برتو

 و تراکم با افزایش قیمت زمین، میزان گسترش شهر کاهش یافته
هرچند  ساخت ماندند،ها غیرقابل یابد. زمین هایی که مدتافزایش می

بودن، زودتر  ها باال باشد، به دلیل ارزانهزینه تکنولوژی ساخت در آن
 آید.تحت پوشش شهری در می

 زمین هایی که مالکیت غیر منقول دارند، گسترش شهر را با مشکل

 .سازندمواجه می
تعیین  .یابدمی با کاهش میزان مالیات، تمایل به ساخت و ساز افزایش

توسعه  ها راش زمین، گونه ویژه از کاربریزلیات با توجه به ارمیزان ما
 می دهد.

ها و... های ساخت و ساز، شهردارینهادهای توسعه شهری نظیر شرکت
 گیری جهت گسترش شهری موثر هستند.در تصمیم

را  ها بوده و گسترش شهرهای عمده، جاذب دیگر فعالیتوجود فعالیت

 کشاند.به سمت خود می

نیازهای  وجود انواع مختلف گسترش شهری نشان دهنده انواع مختلف لینچ یالت انسانیتما

 .ساکنین است
در  هایی که پاسخگوی ترجیحات ساکنین باشد، شهر راسکونت در مکان

 دهد.آن سمت گسترش می

 نانز عوامل سیاسی
 انجل

 ها و میزان گسترشهای شهرسازی تعیین کننده مکان فعالیتطرح
 .باشدمیشهری 

 میزان سرمایه گذاری از سوی دولت در میزان گسترش شهری موثر
 است.

 ژان باستیه عوامل حمل و نقل

 الکساندر
 بروکنر

 های بیشتر به زمین باعث هدایت گسترش شهر به آنوجود دسترسی

 .شودسمت می
 و دسترسی مناسب به زمین به مرور زمان باعث افزایش قیمت زمین

 .شودشهر میکاش روند گسترش 
فراهم  افزایش مالکیت اتومبیل، امکان دسترسی به زمین های دورتر را

 ساخته و گسترش شهری را تشدید می کند.

 (Wang,2006:18)1 مأخذ

 

 گیرد1  رشد شهری بر اساس جهت و مسیر گسترش به دو صورت زیر انجام میهمچنین 
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 های رشد افقی شهر ( نظریه1

در واقع، رشد فضایی هر شهر به صورت گسترش افقی و رشد فیزیکی یا رشد . شهر های رشد عمودی( نظریه2

نماید. رشد فیزیکی به شکل  ای از دیگری ایجاد می باشد. هر کدام از این دو روش کالبد متفاوت و جداگانه عمودی می

ریزی جمعیت شهری و  گردد و رشد عمودی به صورت درون افزایش محدوده شهر یا به اصطالح گسترش افقی ظاهر می

آورند پیامدها و  شود. این الگوهای متفاوت به نسبت نوع گسترشی که در شهر به وجود می الگوی رشد فشرده نمایان می

 (.121 1307زاده، نتایج متفاوتی را نیز در پی دارند )راهنما و عباس

های انسان در برهه زمانی یی فعالیتالگوی رشد و توسعه کالبدی به عنوان الگوی فضاتوان گفت که بنابراین می

گردد که شود و به دو دسته اصلی گسترش افقی یا پراکندگی شهری و الگوی شهر فشرده تقسیم میخاصی تعریف می

 بررسی این الگو در راستای دستیابی به توسعه پایدار شهری ضروری خواهد بود. 

 

 شهری  1نظریه رشد پراکنده

ای در گفتمان شهری به طور جدی مطرح و تا مدت مدیدی به عنوان پدیده 1331 یرویی از دههالگوی پراکنده

ها و تولید بیش از رویه جادههای ارزان، ساخت بیشد، که به خاطر وفور زمینمختص شهرهای آمریکایی در نظر گرفته می

شده، که بیشتر شهرهای کشورهای توسعه  ای جهانی تبدیلاندازه ماشین در این کشور رخ داد. اما این امر امروزه به پدیده

  .(Hutchison,2010:766)یافته و درحال توسعه با آن روبرو هستند

-اصطالحی است که معموال به رشد افقی شهر، پراکندگی شهری و گستردگی شهری اطالق می در واقع رشد پراکنده

های مسکونی اشغال شده نیافته به وسیله سکونتگاهگردد و نوعی از رشد فیزیکی شهر است که در آن قطعات اراضی توسعه 

 یابد. و سطحی که شهر بر روی آن قرار گرفته است، شکل ناپیوسته می

های ریزی، بدون کنترل و ناهماهنگ با سایر قسمتهای این نوع رشد فیزیکی عبارتند از1 رشد بدون برنامهویژگی

های محیط خود نیز ها را در درون خود ایجاد کند. با کاربریکاربریشهر، که در عین حال نتوانسته ترکیب کاربردی از 

نتوانسته ارتباط برقرار کند. مظاهر آن نمایی از تراکم کم و به شکل نواری بوده و از رشد پراکنده، جهشی و منزوی برخوردار 

گوید1 ریف رشد پراکنده میدر تع 2111(. همچنین فرهنگ لغت آکسفود در سال 211330گله و همکاران،باشد)رستمیمی

. اگرچه اولین استفاده از اصالح رشد پراکنده در "های اطرافای پراکنده از شهر یا محیطی صنعتی به سمت حومهتوسعه"

انجام شد؛ با این همه سابقه رواج و تثبیت آن به عنوان شکلی از توسعه شهری به  3و کرنیک 2توسط باتنهیم 1333سال 

ها بود1 نخست گسترش گردد که مقارن با دو تغییر اساسی در شیوه زندگی آمریکاییبر می 1331و  1301سال های دهه 

  .(Hess,2001: 4)ها در آمریکا بود استفاده از خودروی شخصی و دوم توسعه سیستم بزرگراه

شاورزی که ها و اراضی کدر همین راستا طی فرایند حومه نشینی و دست اندازی و تخریب حجم زیادی از جنگل

اثرات زیانباری برای محیط زیست و ترافیک شهری ایجاد کرده بود مسئله رشد پراکنده و ضرورت کنترل آن مورد توجه 

قرار گرفت. ذکر این نکته ضروری است که اگرچه رشد پراکنده و کنترل نشده شهرها از دروان بعد از اختراع و گسترش 

  0ن از بعد از جنگ جهانی دوم و در جریان فرایند موسوم به خانه سازی انفجاریاتوموبیل به وجود آمده بود اما اثرات آ

 

                                                             
1 Sprawl 
2 Buttenheim 
3  Cornick 
4 . Booming Housing  
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های شهری از  زمین دهد که سرعت رشد و توسعهشدت بیشتری به خود گرفت. چنین فرم شهری در مناطقی رخ می

 رشد جمعیت آن منطقه باالتر است و همین امر علّت تراکم جمعیتی بسیار پایین است. 

 فقی شهر ده ویژگی دارد که عبارتند از1پراکنش ا

-0های جسته وگریخته و منفکگسترش-3های تجاری و مسکونی کم تراکم زیستگاه-2گسترش نامحدود بیرونی-1

عدم  -3تسلّط حمل و نقل بر وسایل نقلیه خصوصی شهری-3های کوچکخرد شدن قدرت کاربری زمین در میان محلّه

های عظیم مالی در میان هرج و مرج-0تجاری به صورت خطّی و طوالنی توسعه-7بر زمینریزی متمرکز یا نظارت برنامه

)موحد و  سازی کم درآمدگیری مالی برای خانهاتّکا بر فرایند حذف و پی-11های مختلف تفکیک انواع کاربری-3هامحله

 (. 3711333همکاران،

 

1نظریه شهر فشرده
 

شی به روند پراکنده رویی درکشورهای توسعه یافته است و هدف اصلی آن به لحاظ تاریخی، شهر فشرده، واکن   

های آتی است. این ایده به دنبال خلق شهرهایی با فشردگی و تراکم باال، اما به دور از ارتقای کیفیت زندگی نه با هزینه نسل

های موجود شهری سعه به گسترهدر این ایده، پایداری تنها از طریق هدایت تو .مشکالت موجود در شهر مدرنیستی است

-های باال در درون یا مجاورت هسته مرکزی شهر با ترکیبی از کاربریامکان دارد و اصل کلی حاکم بر آن، توسعه با تراکم

  .(Holdern & Norland,2005:2146)های کار و فعالیت استها و مکانهای مسکونی، فروشگاه

اجتماعی،  های متعددی که از ابعاد گوناگون لحاظفشرده به واسطه مزیتشهر فشرده معتقدند که شهر  حامیان

ایده شهر فشرده  .برخوردار است اقتصادی، زیست محیطی و سالمتی دارد، از پتانسیل باالیی برای ایجاد شهرهای پایدار

در جهت کاهش  به عنوان راهکاری 1373در سال  "ستیتوماس ال"و  "جورج دمتزیگ"برای اولین بار توسط توسط 

توسعه افقی شهرها و محافظت از فضاهای باز روستایی مطرح شد. این ایده معتقد به محدود کردن گسترش مراکز شهری به 

شهر فشرده . (Roo,2007: 5)منظور کاهش ترافیک، بهبود دسترسی ها  و نهایتا بهبود کلی کیفیت زندگی شهروندان است

تحقق  در راستایکنده شهر مطرح گردید. در ایاالت متحده ساخت شهرهای فشرده ای در مقابل رشد پرابه عنوان ایده

 (.Neuman ,2005: 5)مفهوم رشد هوشمند شهر گسترش یافته اند

انجامد و تر میتر وسرزندهتئوری شهر فشرده بر این باور است که متراکم سازی شهری به ایجاد نواحی شهری امن

شود. شهر فشرده باید فرم و ی محلی و نهایتاً بهبود تعامالت اجتماعی شهری میهاباعث حمایت از مشاغل وسرویس

مقیاسی مناسب برای پیاده روی، دوچرخه سواری و حمل و نقل عمومی داشته باشد تا بتواند به همراه تراکم و اختالط 

 کاربری ها به تشویق تعامالت اجتماعی و نهایتاً شکل پایدار شهر بینجامد. 

توان گفت که شهر فشرده با توجه به مزایایی چون کاهش گسترش فیزیکی شهرها، مصرف کمتر خالصه میبه طور 

های داخل محدوده و احیای مناطق درونی شهر، افزایش برابری های پیراشهری، استفاده کارآمدتر از زمینمنابع و زمین

اهش وابستگی به وسایل حمل و نقل شخصی، های شهری، کاجتماعی، مصرف کارآمدتر انرژی و کاهش صدور آالینده

ها، کمک به تقویت روابط ها و تسهیالت عمومی، تشویق کاربری ترکیبی زمین و تنوع فعالیتکاهش هزینه ایجاد زیرساخت

و تعامالت اجتماعی، بهبود احساس امنیت در فضاهای شهری، افزایش جذابیت و بهبود اقتصاد محلی، افزایش کارایی در 

                                                             
1 Compact city 
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تر، بهبود سالمت عمومی و کمک به کاهش جداسازی اجتماعی و نقل همگانی بهتر با کارایی بیشدمات شهری، حملارائه خ

پردازان بوده و به عنوان بهترین گزینه برای و حفظ تنوع و اختالط اجتماعی و فرهنگی مورد توجه متخصصان و نظریه

 (.3011333ت)حسینی،عملیاتی ساختن نظریه توسعه پایدار شهری پیشنهاد شده اس
 

 1ی رشد هوشمندنظریه
میالدی  در پاسخ  01و  71و در ادامه مباحث شهری که از دهه های  1331مفهوم رشد هوشمند اولین بار در دهه    

پراکنده  رشدهای فکری مخالف با به رغم این مسئله، سابقه جریانبه رشد پراکنده شهرها مطرح شده بود؛ شکل گرفت. 

به این دوران محدود نمی شود و از قرن نوزدهم همواره نوعی تمایل به بافت های درونی شهر و دوری از توسعه افقی  2شهر

 ریزی جدید برنامه رویکرد یک همانند هوشمند رشد جنبش متحده، ایاالت ، در1331یدهه اواخر شهرها وجود داشت. در

 در ریزی کالبدی برنامه ضمن رویکرد یافت. این عمومیت روزافزون تصور به آمریکا و کانادا کشورهای در و آمد وجود به

 (Grant, 2007:6).کندمی تأکید پیاده ونقل حمل و دسترسی متعدد هایگزینه مختلط، کاربری فشرده، فرم بر محلّی، سطح

 اشاره 0آمریکا ریزی برنامه انجمنو  3آمریکا زیست محیط حفاظت سازمان به توانمی هوشمند رشد اصلی مروجان جمله از

 می تعریف توسعه و مقرّرات ریزی، برنامه هایاز تجربه ترکیبی بر مشتمل را هوشمند رشد آمریکا ریزی برنامه انجمن .کرد

 استفاده باعث خیابان و پارکینگ استانداردهای در و اعتدال فضاها میان توسعه ساختمانی، متراکم شکل طریق از که کند

 در نتیجه، و زیست محیط از حفاظت زمین، بازیافت رویه، ی بی توسعه کاهش آنها اهداف از شود، می زمین از بهینه ی

  (.02؛1303، یزدی است )حدادان مطلوب همسایگی واحدهای ایجاد

رشد هوشمند به عنوان راهکار های جامع برای حل مشکل به وجود آمده در اثر رشد اسپرال گونه )پراکنش در واقع 

ارائه شده است. سیاست رشد هوشمند شهری پاسخی  برای مشکالت زیاد گسترش افقی بود. رشد هوشمند  افقی( شهر

موافق رشد آرام است نه عدم  رشد. این مفهوم اشاره می کند که رشد اجتناب ناپذیر است اما برنامه ریزی و برنامه ریزان 

رشد هوشمند به عنوان نقطه مقابل رشد   .(Yelin et al, 2005:302)تواند اثرات نامطلوب پراکنش افقی را کمتر کنند می

"پایدار"پراکنده شهری سعی دارد تا در ابعاد مختلف حیات شهری رویکردی 
را انتخاب کند و در فرایند توسعه شهری به  3

به عنوان راهکاری در جهت تحقق این اصول مورد تاکید  3شکل پایداری از شهر دست یابد. در این رویکرد، توسعه درونی

سیاست گذاران و برنامه ریزان شهری بوده که در چارچوب آن بافت های فرسوده شهری و اراضی بایر و ناکارآمد به عنوان 

 زمینه ها و فرصت های تحقق توسعه درونی شناخته می شوند.

 

 هم جایگاه رشد هوشمند و رشد پراکنده در مقایسه با

مجموع رشد هوشمند سعی کرده است تا در ابعاد مختلف حیات شهری رویکردی پایدار را پیش بگیرد و در مقام  در

های مختلف رشد هوشمند و پراکنده توان ویژگیمقایسه در نقطه مقابل رشد پراکنده شهر حرکت کند. برهمین اساس می

 ( باهم مقایسه کرد. 2شهری را مطابق جدول)

 

                                                             
1 .Smart growth 

2 .Sprawl growth 
3 Environmental Protection Agency(EPA) 
4 .American Planning Association (APA) 

5 .Sustainable 

6 .infill development 
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های رشد هوشمند و پراکنده شهریمقایسه ویژگی  3جدول   

)رشد هوشمند(  )رشد پراکنده( شاخص ها   

 تراکم باال ـ فعالیت های خوشه ای تراکم پایین ، فعالیت های پراکنده تراکم

 توسعه درونی اراضی براون فیلد توسعه پیرامونی شهری الگوی رشد

های از هم جدا شدهزمین های تک کاربری ، کاربری  کاربری اراضی  اختالط کاربری ها 

مقیاس بزرگ با بلوک های بزرگتر و راه های عریض تر،  مقیاس

توجه کمتر به جزئیات چرا که مردم غالبا  چشم اندازهای 
 دورتر را با اتومبیل تجربه می کنند 

مقیاس به شکل انسانی ، بلوکهای ساختمانی کوچک ، توجه 

بیشتر به جزئیات چراکه مردم چشم انداز های نزدیک را به 
 شکل پیاده تجربه می کنند 

به شکل منطقه ای ، تثبیت شده و بزرگ. نیازمند  خدمات عمومی

 دسترسی با اتومبیل هستند

 به شکل محلی ، توزیع شده ، کوچک

و نقل اتومبیل محور و الگوهای کاربری زمین نیز به حمل  حمل و نقل

شکل ضعیفی برای حمل و نقل پیاده و دوچرخه مناسب 
 هستند

حمل و نقل چند شکلی ) متنوع ( که در آن کاربری زمین 

حمل و نقل از حرکت پیاده ، دوچرخه و حمل و نقل 
 عمومی حمایت می کند

د زیادی از راه ها و شبکه راه های سلسله مراتبی با تعدا پیوستگی

گردشگاه های غیر متصل که در آن سفر بدون اتومبیل 

 مشکل است .

بزرگراه ها ، پیاده روها و مسیرهای به هم پیوسته امکان 

سفرهای مستقیم ) اجتناب از سفرهای غیر ضروری ( با 

 اتومبیل و یا روش های دیگر را فراهم می کند .

حداکثر رساندن سرعت و حجم حرکت خیابان ها برای به  طراحی خیابان

 وسایل نقلیه موتوری طراحی شده اند

خیابان ها برای هماهنگ کردن انواع مختلفی از فعالیت ها 

 طراحی شده اند ، ترافیک شکلی آرام دارد .

فرایند برنامه 

 ریزی

بدون برنامی ریزی و حداقل هماهنگی بین حوزه های 

امداران (قدرت ) تصمیم گیری ( و ذینفعان ) سه  

برنامه ریزی و هماهنگی بین حوزه های قدرت ) تصمیم 

 گیری (و ذینفعان ) سهامداران(

تاکید بر قلمرو خصوصی ) حیاط منزل ، مراکز خرید،  فضاهای عمومی

 جوامع بسته ،کلوپ های خصوصی (

تاکید بر نواحی عمومی ) خیابان ها ، مناطق عابر پیاده ، 

مومی (پارکهای عمومی ، تسهیالت ع  

 )Litman, 2005: 5(  1مأخذ 

 

 پیشینه پژوهش
فیزیکی شهرها مطالعات و تحقیقات زیادی صورت گرفته است. بر این اساس -در رابطه با پدیده گسترش کالبدی

 آید1تعدادی تحقیقات انجام شده در خارج و داخلی به شرح ذیل می

های رقومی )دیجیتال( ریزی شهری، محیطابزار پشتیبانی برنامهبه عنوان GIS ( با عنوان کردن1333) 2و دنشان 1باتی

ریزی واحدهای ( با طرح برنامه2112) 0و پدرسون 3دانند. کاسیگیری توسعۀ فیزیکی شهرها الزم میرا برای تصمیم

 اند.، نقش و کاربرد آن را در استراتژی توسعه فیزیکی شهر فیالدلفیا نشان دادهGIS همسایگی با استفاده از

و  "اثرات پراکندگی شهری و رفت و آمد1 مدل سازی برای ایتالیا "در پژوهشی با عنوان  (2111و همکاران ) 3تراویسی

با هدف تجزیه و تحلیل تجربی رابطه پیچیده بین پراکندگی شهری و رفت و آمد که درچند دهه قبل در ایتالیا نمایان شده 

                                                             
1 . Batty 
2 . Denshan 
3 .Casey 
4. Pederson 
5 .Travisi 
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گیرند که پراکندگی با سازی در این زمینه برای ایتالیا پرداخته و نتیجه می با استفاده از شاخص تأثیر تحرک، به مدل

 های سفر فشرده و اثرات زیست محیطی در ارتباط است.جنبش

بررسی روند گسترش و اثرات تغییر کاربری اراضی و گسترش بهینه "ای با عنوان ( در مقاله 2113مو و همکاران )

ترین تبعات تغییرات روند گسترش بهینه در شهرهای  ازدور مهم ز داده های سنجشبا استفاده ا "های شرقی چینشهر

شرقی چین پرداختند. نتایج کار تحقیقی آنان نشان داد که تغییرات کاربری اراضی نقش مهمی در تغییرات گسترش بهینه 

 این شهرها داشته است. 

هری بر ارتباطات زیست محیطی در منطقه کالن ( پژوهشی با عنوان اثرات پراکندگی ش2113و همکاران) 1دوپراس

باعث  2111تا  1301اند. نتایج آنها نشان داده است که تغییرات استفاده از زمین بخصوص از سال شهری مونترال انجام داده

 بروز تغییرات عمیق در خواص چشم اندازها گردیده است. 

گیرند که نتیجه می "ش پراکندگی مراکز شهری در غنا چال "( در پژوهش خود با عنوان 2117)3و نوسما 2براندفول

های اساسی باشد و در صورت عدم وجود خدمات و زیرساختهای مشخصه آن میپراکندگی شهری در مرکز غنا از ویژگی

 دهد.مانند آب و فاضالب رخ می

با استفاده از روش  "ازتحلیل الگوی گسترش کالبدی شهر اهو "(، در پژوهشی با عنوان1331گیوه چی و همکاران)

باشد و گیرند که شهر اهواز داری رشد و گسترش بد قواره شهری میتحلیلی با استفاده از آنتروپی شانون نتیجه می-توصیفی

عوامل محدود کننده طبیعی در بخش غربی شهر به عنوان مهم ترین عامل توسعه کالبدی این بخش شهر معرفی شده 

 است. 

اند. پرداختهAHP (، به مکانیابی جهات بهینۀ توسعۀ فیزیکی شهر رشت با استفاده از مدل1332حسینی و همکاران)

گزینی و ارایه و تعیین گردید. ها، نقشۀ نهایی جهات مناسب گسترش آتی شهر رشت بهینهدر نهایت پس از تلفیق نقشه

 وب آن جهت یابی کرده است.خروجی و برآیند مطالعات، بهترین اراضی را برای توسعۀ آتی شهر در محور جن

کالبدی شهر سقز با رویکرد فرم شهری پایدار -ای به تبیین الگوی گسترش فضایی( طی مقاله1333موحد و همکاران)

 پرداختند. با توجه به نتایج پژوهش، الگوی رشد فشرده به عنوان الگوی توسعه آتی شهر سقز پیشنهاد شده است. 

مقاله خود به تحلیل الگوی گسترش کالبدی و فضایی با استفاده از مدل هلدرن در ( طی 1333عزت پناه و خلیجی)

-درصد رشد در شهر گناباد بر اثر رشد بی 03ها و محاسبات مدل هلدرن، حدود شهر گناباد پرداختند. بر اساس نتایج آن

 است.  درصد مابقی توسعه شهر ناشی از رشد جمعیت شهر بوده 31قواره و اسپرال شهر و حدود 

(، طی پژوهشی به تحلیل فضایی الگوی رشد شهری)مطالعه موردی1شهرکالردشت( 1333فقیه عبدالهی و همکاران)

سال اخیر، رشد شهر در قالبی پراکنده بوده که با توجه به ارزش های محیطی  21اند. با توجه به نتایج تحقیق طی پرداخته

  هاست.رزششهر، ادامه این روند تهدیدی جدی در جهت این ا

شهری  هوشمند رشد رویکرد با آمل شهر کالبدی گسترش ای به بررسی الگوی( طی مقاله1330نیک پور و همکاران)

 این. دارند پیرامونی محالت نسبت به تریمطلوب شرایط شهر، مرکزی محالت دهدمی نشان هایافته اند. نتایجپرداخته

 وضعیت از ها و زیرساخت باز فضاهای اتصاالت، ها، کاربری ترکیب مانند هوشمند رشد اصلی های شاخص نظر از محالت

 برخوردارند.  تری مناسب

                                                             
1 . Dupras 
2 . Brandful 
3 . Nsomah 
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 الگوی بهینۀ ارائه و کرمانشاه شهر کالن فیزیکی توسعه روند ( در مقاله خود به  بررسی1330حاتمی نژاد و همکاران)

 به و متوسط" وضعیتی دارای آینده در کرمانشاه شهر فیزیکی که جهات توسعه  دهدمی نشان اند. نتایجرشد پرداخته جهات

  .است "مناسب نسبت

 چند تحلیل از استفاده با میان افزا توسعه هایظرفیت ( طی مقاله خود به سنجش1333محمودزاده و همکاران)

 (% 3/  33)  337/  03 اراضی ارومیه، هکتار 3/3312مجموع از که داد نشان اند. نتایجارومیه پرداخته شهر فازی در متغیره

/  33 ) هکتار 1000/  31 مناسب، اراضی از (%13/  71 ) هکتار 033/  33 مناسب، کامالً افزا میان توسعه برای اراضی از

 باشد می نامناسب کامال (% 21 هکتار) 1111/  13 و نامناسب (% 31/  20) هکتار 1721/  23 نامناسب، (تا حدودی% 23

 3301111 کرد، جلوگیری شهری پراکنده رشد از 1013 سال افق در توان افزا می میان توسعه اعمال اب که زمینی میزان و

 .گردید برآورد مربع متر

در اکثر مطالعاتی که تا کنون در زمینه نحوه گسترش شهرها صورت گرفته بیشتر به نحوه گسترش شهر توجه شده 

در این است که عالوه بر روند گسترش شهر در گذشته افق و چشم های دیگر است اما وجه تمایز این پژوهش با پژوهش

 انداز آینده توسعه شهر اهواز را نیز پیش بینی می نماید.

 

 روش پژوهش
شناسی توصیفی ـ تحلیلی مبتنی بر مطالعات ای ـ کاربردی و از لحاظ روشپژوهش حاظر به لحاظ هدف توسعه  

ها، ابتدا بامطالعه مبانی نظری و ادبیات تحقیق، اصول و  وتحلیل داده جهت تجزیههای میدانی است. ای و بررسیکتابخانه

شهر  روند گسترش کالن ها درتاثیر متفاوت هریک از معیارها و شاخص معیارهای مدنظر طراحی گردید، با توجه به ضریب و

شده است. سپس اصول و معیارهای مدنظر  برای تعیین مراتب وزنی استفاده ANP- DEMATILاهواز از روش ترکیبی 

پردازش  (ENVI)افزار سال  و با استفاده از نرم 3ای در طول  ، که با استفاده از تصاویر ماهوارهشودمی استخراج و شناسایی

 که باانتخاب شد  1011سال  انداز گسترش شهر تابررسی افق چشممعیار موردنظر برای  12شدند همچنین در ادامه 

ی بعد با های فواصل مکانی طراحی شد. در مرحلهنقشه Distanceاز مجموع ابزارهای  Euclidean Distanceاستفاده از  ابزار

 ARC GISافزار  موجود در نرمspatial Analyst Tools از مجموع ابزارهای  3/1ای مبا گا Fuzzy overlyاستفاده از ابزار 

به کدام سو و به چه میزان خواهد  1011تا مشخص گردد وضعیت گسترش شهر در سال  شدفواصل همپوشانی  هاینقشه

 بود.

 داده ها تجزیه و تحلیل 
  ENVIگام اول تحلیل و پایش تصاویر ماهواره ای شهر اهواز با استفاده از نرم افزار

( طبقات 1333و  1331، 1303، 1373، 1331ساله ) 33ای در بازه زمانی تصویر ماهواره 3در این بخش با استفاده از 

پوشش و کاربری اراضی برای شهر اهواز استخراج شد و با مقایسه تصاویر طبقه بندی شده، تغییرات اراضی در شهر اهواز 

 .(3)جدولمورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت
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 های مورداستفاده به همراه وضعیت پردازش مشخصات داده 9جدول

 تفکیک قدرت شمسی  تصویربرداری تاریخ سنجنده ماهواره

 30 * 30 1331دی   OLE 17 7 لندست

 30 * 30 1373 مرداد OLE 23 0 لندست

 30 * 30 1303 شهریور OLE 13 7 لندست

 30 * 30 1331 آذر OLE 10 7 لندست

 30 * 30 1333فروردین  OLE 2 0 لندست

 

 و معیار انحراف است. میانگین، (0جدول) شرح به مورداستفاده در محدوده مورد مطالعههای  داد آماری های ویژگی

های با توجه حجم زیاد در این بخش فقط ویژگی .است شده ارائه تصاویر بندی طبقه برای ها پیکسل ترینپایین و باالترین

خودداری شده است. در این بخش فقط اطالعات ها ارائه شده است و از سایر سال 1333در سال  7آماری تصویر لندست 

 ارائه شده است. 1333سال 
 

 در شهر اهواز 1918سال  0آمار استخراج شده از تصویر لندست   0جدول 

 انحراف معیار میانگین باالترین پایین ترین آماره

Band 1 37 131 0002030 700713 

Band 2 21 73 0300073 302213 

Band 3 23 111 3702310 301130 

Band 4 17 113 3102133 1100112 

Band 5 1 233 0103030 2003021 

Band 6 1 233 3000333 1301033 

 

از صفر  DNکه مربوط به محدوده آبی است حداقل میزان  1شود در باند  مشاهده می( 1در شکل)گونه که  همان   

بسیار فاصله گرفته است و این خود گویای این مسئله است که این تصویر نیازمند تصحیحات اتمسفری است. کمترین 

 و در محدوده باند سبز است. 2میزان انحراف معیار نیز در باند 
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 ساله 98دوره  تحلیل و پایش تصاویر ماهواره ای 1شکل

 

  ایگام دوم طبقه بندی تصاویر ماهواره
در اینجا هدف آن است که بین درجه روشنایی تصویر ماهواره ای و نوع کاربری زمین یک رابطه پیدا شود و سپس    

 تعریف زیر شرح به کالس 0شهر اهواز  ای ماهواره تصاویر بندی طبقه برای به هر پیکسل یک برچسب کاربری داده شود.

کالس پوشش گیاهی )شامل اراضی  -2شده )شامل کاربری مسکونی و غیر مسکونی (  کالس اراضی ساخته -1 :است شده

 با ابتدا تصاویر بندی طبقه جهت. کالس رودخانه -0بایر  کالس اراضی -3 منابع طبیعی و زراعی و فضاهای سبز شهری(

 که هایی باند بهینه، باندی ترکیب تعیین با شد. خابانت بهینه باندی ترکیب  ENVIدر نرم افزار I  فاکتور از استفاده

درنهایت بعد از تعریف نواحی تعلیمی  شود. می شناسایی دهند، می نشان طیفی تمایز بیشترین با را تصویر در موجود عوارض

ای استفاده شده است.   بندی تصاویر ماهواره برای طبقه بندی و انتخاب باندهای بهینه، از روش حداکثر احتمال برای طبقه

 ها خودداری شده است.ارائه و از سایر نقشه 1333بندی تصویر سال طبقه (2شکل)در 
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 1918ای سال طبقه بندی تصویر ماهواره : 3شکل

 

 (1964-1918گام سوم . بررسی تغییرات کاربری اراضی در شهر اهواز )دوره

.  درنهایت پرداخته شده استدر این بخش به بررسی میزان تغییرات کاربری اراضی شهر اهواز در هر مرحله زمانی   

های سطح شهر اهواز را به  کاربریساله است وضع موجود هر کدام از  33دوره انتخاب شده که دوره  3توان در طی می

 نمایش داد. (3شکل) همراه تغییرات آن به شرح
 

 
 )از چپ به راست(1918تا  1964های اراضی شهر اهواز طی سال میزان تغییرات کاربری: 9شکل

 

33.17 
37.07 

42.44 

49.27 

59.02 

2.44 1.95 1.46 0.98 0.98 

38.54 

31.22 18.54 
14.63 13.66 

25.85 
29.76 

37.56 35.12 

26.34 

 میزان تغییرات کاربری اراضی

 بایر پوشش گیاهی کارون ساخته شده
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 بندی شدهگام چهارم: سنجش صحت نتایج تصاویر طبقه

شود ضریب کاپا یکی از پارامترهای دقت است که از استفاده میبندی از ضریب کاپا برای بررسی صحت نتایج طبقه   

شود و دقت طبقه بندی را نسبت به یک طبقه بندی کامال تصادفی محاسبه می کند )فاطمی و  ماتریس خطا استخراج می

 این ضریب با استفاده از معادله زیر بدست می آید.(. Richard, 1995به نقل از  201، 1303باقری، 

 

                                                                                        (1)رابطه
       

           
          

          
         

 

   

 xiiتعداد ردیف های جدول خطا،  rتعداد کل پیکسل های واقعیت زمینی)پیکسل های نمونه تعلیمی(،  Nدر این معادله 

کل مشاهدات در  x+iو  iمشاهدات در ردیف  +xi)در روی قطر بزرگ(،  iو ستون  iتعداد مشاهدات مربوط به ردیف 

می باشد.ضریب کاپا عالوه بر عناصر قطری ماتریس خطا از عناصر غیر قطری نیز برای محاسبه دقت استفاده می  iستون 

 . (3)جدولگیردبین صفر تا یک قرار میکند. مقادیر این ضریب 

 

 نتایج دقت و صحت طبقه بندی تصاویر ماهواره ای :8جدول 
 ضریب کاپا صحت کلی تصویر طبقه بندی شده

1964 3002230 103032 

1978 3003700 103131 

1978 3303021 103323 

1914 3300112 103737 

1918 3303323 103011 

 

 1044گسترش شهر اهواز در افق گام ششم .ارائه الگوی 
ها و تشکیل بانک اطالعات مکانی برای سازی الیهپس از آماده 1011 افق در اهواز شهر گسترش الگوی ارائهجهت    

)ژئومورفولوژی، دسترسی و فاصله، دسته اصلی  0شاخص در  10سنجش و ارائه الگوی بهینه گسترش و توسعه شهر اهواز  

 .(3)جدولشناسایی و استخراج شد محیطی و زمین ساختی(هیدرولوژی، زیست

 

 های اطالعاتیفهرست الیه : 6جدول 

 کد هاشاخص هامعیار

 تحیلی

 شاخص هر اثر مکانیزم

 

 (Aژئومورفولوژی)

 اصلی هایشکستگی و گسل از باید بهینه توسعه مکان A1 اصلی گسل

  باشد داشته فاصله متر 0111 تا 1111 زمین

 فرعی هایشکستگی و گسل از باید بهینه توسعه مکان A2 فرعی گسل 

 باشد داشته فاصله متر 2311 تا 311 زمین

 3 تا حداکثر زمین شیب دارای باید بهینه توسعه مکان A3 شیب
 باشد درصد

 و سازی مرتبه بلند قانون در بهینه توسعه مکان B1 فرسوده بافت 
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 و دسترسی

 (Bفاصله)

 بافت روی بر ها بافت این مقاومت افزایش درصورت

 شود یابی مکان شهر در موجود فرسوده

 و 1 حداقل ارتباطی ایجاده شبکه به بهینه توسعه مکان B2 ای(ارتباطی)جاده شبکه

 باشد داشته فاصله کیلومتر 0 حداکثر

 اراضی از نقطه ترین نزدیک در بهینه توسعه مکان B3 شده ساخته اراضی از فاصله

 شهر بالفصل و شود یابی مکان شهر داخل شده ساخته

 باشد

 باید سطحی آب منابع از فاصله در بهینه توسعه مکان C1 رودخانه از فاصله (Cهیدرولوژی)

 باشد متر111 از بیشتر  حداقل

 0111 حداقل صنعتی مناطق از باید بهینه توسعه مکان D1 صنعتی (Dمحیطی) زیست

 باید داشته فاصله متر 1111 حداکثر و

 311 حداکثر و 2111 حداقل باید بهینه توسعه مکان D2 گورستان

 باشد داشته فاصله گورستان از متر

 هازمین در شرایطی هیچ تحت نباید بهینه توسعه مکان D3 کشاورزی

 شود یابی مکان کشاورزی

 از کیلومتر 2 حداقل و 0 حداقل باید بهینه توسعه مکان D4 زباله دفن

 باشد داشته فاصله زباله دفن های مکان

 کم و هموار های زمین در باید بهینه توسعه  مکان E1 زمین شکل (Eساختی) زمین

 شود یابی مکان ارتفاع

 رس  خاک جنس با زمین در باید بهینه توسعه مکان E2 خاک جنس

 باشد سیلیتی شنی از بعد مرحله در و سیلیتی

 یابیمکان بایر هایزمین روی بر باید بهینه توسعه مکان E3 اراضی کاربری

 شود

 

 Spatialاز مجموعه ابزار   Reclassifyو ابزار  Distanceها با استفاده از ابزار جهت بررسی شاخصدر این مرحله    

Analyst Tools و تعداد های موجود انجام گرفت و به علت کاهش حجم مقاله بندی مناسب بر اساس استاندارحریم و سطح

مدیریتی  –از مدل تحلیلی  1011 افق در اهواز شهر گسترش الگوی ارائهو برای ها خورداری از ارائه نقشهها زیاد نقشه

ANP-DEMATEL (7)جدولبهره گرفته شده است. 

 
 ماتریس تأثیرگذاری کلی : 7جدول

E3 E2 E1 D4 D3 D2 D1 C1 B3 B2 B1 A3 A2 A1  

4 1013 1022 1023 1013 1 1013 1010 102 1010 1022 1013 1017 1 A1 

4 1010 1010 1013 1011 1 1 1013 1010 1011 1010 1013 1 1 A2 

4 1 1011 1 1 1 1 1 1 1 1013 1 1 1 A3 

4 1013 1 1 1013 1 1 1011 1013 1 1 1 1 1 B1 

4 1010 1 1012 1013 1 1 1 1 1 1013 1 1 1 B2 

4 1013 1017 1017 1013 1 1010 1013 1 1013 102 1017 1017 1 B3 

4 1013 1013 1010 1 1 1 1 1012 1 1010 1011 1011 1 C1 

4 1 1 1 1 1 1 1 1 1011 1 1 1 1 D1 
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4 1012 1013 1010 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 D2 

4 1 1010 1013 1 1 1011 1010 1 1013 1012 1 1 1 D3 

4 1 1 1 1 1 1 1013 1013 1012 1013 1 1 1 D4 

4 1 1 1013 1013 1 1011 1013 1013 1 1 1 1 1 E1 

4 1 1010 1010 1010 1 1 1 1011 1017 1010 1 1 1 E2 

4 1013 102 1022 1013 1 1013 1010 102 1013 1021 1017 1010 1012 E3 

 

شود و می توان  محاسبه می Cو بردار  Rمحاسبه شده و به ترتیب بردار  Tها در ماتریس حاصل جمع سطرها و ستون   

 تأثیر و تأثیرگذاری برای دکارتی مختصات سیستم( 0در شکل) .(3و  0)جدولمیزان اثر گذاری و اثر پذیری را محاسبه کرد

 کلی نشان داده شده است.  هایشاخص پذیری

 

 مجموع تأثیرگذاری و تأثیرپذیری هر معیار :7جدول
E3 E2 E1 D4 D3 D2 D1 C1 B3 B2 B1 A3 A2 A1  

3110 1037 1073 1033 1073 1033 1011 1000 1037 1032 1003 1023 1022 2033 Ri 

4 1013 1002 1033 1010 1 1071 1021 102 102 1033 1070 103 1012 Cj 

3110 2013 2013 2013 1037 1033 1002 2013 2007 1072 2010 1037 1002 2023 R+C 

3110 1013- 1033- 1012- 1033- 1033 103- 1033- 1007 1033- 101- 1031- 1032 2011 R-C 

 

 ماتریس تأثیرگذاری گروهی کلی :1جدول 
E D C B A  

9111 2013 1030 2037 3030 Ri 

1116 0023 1032 0 1003 Cj 

0137 303 303 3037 3010 R+C 

1118 2021- 1030- 1032- 2012 R-C 
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 های کلیسیستم مختصات دکارتی برای تأثیرگذاری و تأثیر پذیری شاخص : 0شکل

 

های بهینه مدلی گسترش این شهر از ها مشخص شد از طرفی تعیین شاخصدر این مدل وزن و امتیاز وزنی شاخص

محیطی های کالن به ترتیب عوامل زیستها در رده شاخصاین یافته رود. بر اساسشمار میه ها اساسی این پژوهش بیافته

و  130/1، عوامل زمین ساختی با وزن 173/1،  هیدرولوژی با وزن  311/1، عوامل دسترسی و فاصله با وزن  323/1با وزن 

 .(3)شکلاختصاص دادند بیشترین تا کمترین اهمیت را در تعیین الگوی بهینه به خود 132/1عومل  ژئومولوفولوژی با وزن 

 

 
 نتایج سوپر ماتریس و نمودار ارزش وزنی زیر معیارها: 8شکل 

 

 

 

 

-2

-1

0

1

2

3

 تاثیر گذاری

 تاثیر پذیری

0.017 
0.031 

0.04 

0.079 

0.114 

0.108 

0.117 
0.047 

0.071 
0.118 

0.066 

0.1 

0.084 

0.008 

 گسل اصلی

 گسل فرعی 

 شیب

 بافت فرسوده

 شبکه ارتباطی

 اراضی ساخته شده 

 رودخانه

 صنعتی

 گورستان

 کشاورزی

 دفن زباله

 شکل زمین

 جنس خاک

 کاربری اراضی



 منطقه ای شهری و  مطالعات توسعه اپیدار
 
 

 
  1911، پاییز 1،شماره پیاپی 1شماره  ،1دوره           

08 

 

 (Fuzzy Overlay- Gama)ها با گام هفتم . همپوشانی الیه

هایی تولید شده که جهت گسترش بهینه نقشه Arc Gisدر ادامه بعد از اضافه کردن وزن فضایی حاصل به محیط    

ها به تولید نقشه نهایی و مدل بهینه اهمیت هر یک از این عوامل را مشخص و سپس با تلفیق آنشهر اهواز؛ درجه و 

 .(3)شکلپرداخته شده است 1011در افق گسترش فیزیکی شهر اهواز 

 

 
 1044در افق  مدل راهبردی گسترش شهر اهواز: 6شکل 

 نتیجه گیری و پیشنهادها
ای جهانی، همۀ کشورهای دنیا را تحت تاثیر قرار داده است. شدت شهرنشینی و رشد شهری به عنوان پدیده   

های مختلف در چند دهۀ اخیر به اوج خود رسیده است. اندرکنش  تاثیرات این پدیده در اهواز به عنوان یک کالنشهر با نقش

ر شهر اهواز بوده است؛ نیروها و عوامل محرک گوناگون درونی و بیرونی و تحوالت ناشی از آنها، موتور محرک شهرنشینی د

اما فرایند شهرنشینی و رشد شهری در شهر اهواز با توجه به شدت و ضعف عوامل محرک و تحوالت جامعه، در هر دورة 

های کالبدی  زمانی خود را در قالب الگوهای خاصی بازنمایی کرده است. شهر اهواز در طول حیات پرفراز و نشیب خود بافت

. با گذشت زمان کاربری اراضی شهر اهواز به واسطه وجود عوامل و نیروهای محرک دستخوش متنوعی به خود دیده است

ای اراضی کشاورزی را بشدت تحت تاثیر قرار داده است.  تغییرات زیادی شده است و گسترشی نامطلوب داشته است به گونه

در سطح اول1  برای تعیین  ارائه شد که1 در سه سطح 1011در افق نتایج حاصل از مدل بهینه گسترش فیزیکی شهر اهواز 

-موجود در نقشه مشاهده می 1نقطه بهینه شهر اهواز با به کارگیری و توجه به نقش شهر و همان طور که از منطقه شماره 

شهری که توجه به عدم قرار گیری سایت شهر بر روی  هشتکنیم محل مورد نظر یعنی شمال شهر اهواز در ادامه منطقه 

-ANPشده که تمام این نتایج در مدل راهبردی  های ساختهاورزی ، دسترسی بالفصل به شهر و محیطیزمین کش

DEMATEL در سطح دوم1 به کارگیری و توجه به نقش شهر و همان طور که از منطقه . بینی شده بود بدست آمدپیش

توجه به شیب مناسب، جنس خاک  کهو دو  کنیم حدفاصل بین منطقه سه، هفتموجود در نقشه مشاهده می 2شماره 

در سطح سوم1  برای تعیین نقطه  .محیطی گورستان برای این منطقه پیشنهاد شده استمقاوم، و دوری از مساله زیست
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کنیم، موجود در نقشه مشاهده می 3بهینه شهر اهواز با به کارگیری و توجه به نقش شهر و همان طور که از منطقه شماره 

های فرسوده نظیر؛ مالشیه، و کوی علوی در این نقطه از شهر و همچنین دوری از مراکز گسل و بافت توجه به قرارگیری

با توجه به نتایج به دست آمده از لرزه خیر در شهر اهواز برای این منطقه پیشنهاد شده توسط مدل در نظر گرفته شد. 

 گردد1پژوهش پیشنهادهای زیر ارائه می

 0و  7اسی از مسائل محیط زیستی برای گسترش در افق چشم انداز مورد نظر به ویژه در منطقه توجه به ابعاد آسیب شن -

 شهر اهواز

 های نظامی از داخل به حومه شهر به عنوان گامی در جهت بلند مرتبه سازیجابه جایی مکانی سایت کاربری -

 توسعه شهر اهوازهای آتی توجه ویژه به ساختار مدیریتی در تصمیم گیری برای برنامه  -

 های توسعه این شهرهای گسترش افقی در طرح و برنامهمکانیابی مجدد سایت -

 گردد. پیشنهاد می 0و 1درصد مساحت بافت شهر جهت توسعه راهبرد بلندمرتبه سازی در بافت فرسوده منطقه  03برای  -

 

 منابع و مأخذ
پارامترهای جغرافیایی در الگوهای توسعه فیزیکی شهرها موردشناسی؛ شهر ( تحلیلی بر نقش 1333ابراهیم زاده آسمین، حسین )

 .223-233، صص23، شمارة پیاپی  3ای، سال ریزی منطقهصوفیان، فصلنامه برنامه

 بهینه الگوی ارائه و کرمانشاه کالنشهر فیزیکی توسعه روند بررسی(. 1330. )ابراهیم0 فرهادی0 رامین0 قربانی0 حسین0 نژاد حاتمی

  .112-31صص(0 31)03 فضا جغرافیایی آمایش مجله. رشد جهات

( شهر فشرده و توسعه پایدار شهری سبزوار، نشریه تحقیقات کاربردی علوم جغرافیایی، سال هفدهم، 1333حسینی، سیدهادی)

 .33-113، صص03شماره 
مفهوم و نظریات مرتبط با گسترش فیزیکی شهرها  (، مروری بر1333خانی، سیما)خاکپور، براتعلی، مداحی، سیدمهدی، محمدزاده

 و نقش و اهمیت آن در توسعه پایدار شهری، سمپوزیوم معماری، شهرسازی و سرزمین پایدار، مشهد. 

( FCA) پیش بینی توسعه افقی شهرها با استفاده از اتوماتای سلولی فازی (،1330رستمی گله، فرهاد، شاد، روزبه، قائمی، مرجان)

(، )مطالعه موردی شهر مشهد(، همایش ملی عمران و معماری GISبه توسعه پایدار شهری در سیستم اطالعات جغرافیایی)جهت نیل 

 با رویکردی بر توسعه پایدار شهری.

-(، کاربرد مدل های کمی درتحلیل تحوالت توسعه کالبد شهری )نمونه موردی 1 شهر ساری(، نشریه برنامه1333لحمیان، رضا)

 .113-113، صص3، پیاپی 1کالبدی، سال دوم، شماره ریزی توسعه

 چند تحلیل از استفاده با افزا میان توسعه هایظرفیت سنجش(. 1333. )مهدی0 هریسچیان0 عذرا0 معصومی0 حسن0 محمودزاده

 .22-1صص(0 01)011 شهری ریزی برنامه و پژوهش پژوهشی - علمی فصلنامه(. ارومیه شهر1 موردی مطالعه)فازی متغیره

ریزی ( روندهای پرا کنده روی شهری و برنامه1333و امیررضا خاوریان گرمسیر) 2مشکینی، ابوالفضل، محمد موالئی قلیچی 

 .03-30تهران، فصلنامه معماری شهری پایدار، سال چهارم، شماره دوم، صص 2ی فضایی پایدار مطالعه موردی1 منطقه توسعه

کالبدی شهر سقز با رویکرد فرم -( تبیین الگوی گسترش فضایی1333حمدی، مظهر)موحد، علی، مصطفوی صاحب، سوران، ا
 .33-77ی پنجم، صصریزی شهری، سال دوم، شمارهشهری پایدار، فصلنامه مطالعات برنامه

 شمندهو رشد رویکرد با آمل شهر کالبدی گسترش الگوی(. 1330. )فاطمه0 نشلی تبار الهقلی0 مرتضی0 رضازاده0 عامر0 پور نیک

  .131-173 صص(310)03 فضا جغرافیایی آمایش مجله. شهری

(، مکان یابی جهات بهینه توسعه فیزیکی مشگین شهر با راهکار مقابله با 1333یزدانی، محمدحسن، سیدین، افشار، فرجی، عیسی)

 .73-33، صص31ی فضای جغرافیایی، سال هفدهم، شمارهبحران، فصلنامه
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