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 چکیده

در این پژوهش . زمانی در برنامه ریزي شهري هستند - هاي فضایی الگوهایی براي شناسایی و سنجش رشد فضاییمتریک
ها با فاصله لکهآنها، مجاورت و نزدیکی ، ها یا قطعاتمحیط لکهي شهري، هاوسعت لکهمعیارهاي سنجش الگوي فضایی شامل 

. بررسی شده استازه قطعه اصلی شهر اند  وها فضاهاي خالی موجود در داخل لکه، هاتعداد لکهشهري،  بزرگترین لکه یا لکه اصلی
و  ENVI ،ArcGISحاصل شده و از  نرم افزارهاي  ايتصاویر ماهوارهداده و اطالعات از. استتحلیلی  –روش پژوهشاکتشافی

ها و نتایج پژوهش نشان دادند که شاخص پیچیدگی یافته. براي تجزیه و تحلیل استفاده شده است Patch Analystافزونه 
از  AWMPFDو شاخص  84. 1به  56. 1از  AMWSهاي قبل روند افزایشی دارد، بطوري که شاخص قطعات نسبت به دوره

کاهش  12. 1به  1395بوده و در سال  14. 2به دست آمده عدد  1365شاخص مرکزیت نیز در سال . رسیده است 35. 1یه  25. 1
از نظر شاخص فشردگی هم میزان . یافته است و با به وجود آمدن قطعات جدید در اطراف شهر موجب کاهش مرکزیت شده است

میزان تراکم در از نظر تراکم شهري هم . آن کاهش یافته و تعداد قطعات ساخته شده شهري افزایش و پیچیدگی افزایش یافته است
بنابر این می توان نتیجه گرفت که الگوي رشد . کاهش یافته است 8. 55نفر در هکتار بوده که در دوره آخر به  9. 333، 1365سال 

هاي خیز کشاورزي و منابع طبیعی و جایگزین شدن آنها با بافت محلههاي حاصلشهري بصورت افقی ناموزون با تخریب زمین
 . پراکنده و نا منسجم شهري بوده است
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  مقدمه
هر فرم شهري به عنوان الگويي از توسعه فضايي شهر در . است شهر موثر در پايداريهاي شاخص از يكي شهر شكل

واند بر تمي چگونگي رشد شهري و گسترش افقي يا عمودي شهر (پراكنده يا فشرده). دوره خاصي از تاريخ شهر است
رشد شهر از نوع پراكنده رويي منجر به پيدايش ساخت و سازهاي بدون برنامه و . ساختار و كاركرد شهر موثر باشد

 هايتخريب زمين ،اقتصادي و محيط زيستي از جمله –و مصرف منابع و موجب مسائل اجتماعي ها افزايش هزينه
، فرهنگي ،حيات مدني تبلور شهر شكل. )193، 1389، طفي و همكارانشود (لمي كشاورزي و منابع طبيعي در شهرها

و  ذهنيت از تركيبي در كه، بوده فضا و زمان در جوامع شهريهاي تكنولوژيكي و مديريتي شهر و فعاليت، اقتصادي
، پايدار توسعهمفهوم  براي تحقق. )44: 1395، تعامل آنها است (مشكيني و همكاران حاصل تركيبي عينيت با ماهيتي

مختلفي هاي براين اساس در چند دهه اخير مدل. دارنداي تازه نگاه شهر مانند شكل جديدي موضوعات به پژوهشگران
، شانون آنتروپي، جيني، موران، گريهاي توان به مدلمي كه، براي سنجش و ارزيابي شكل فضايي شهرها ارائه شده است

اي هتراكم ساختماني و اخيرا متريك، مختلفهاي تراكم جمعيتي شهر در دوره، تراكممانند شيب هاي هلدرن و روش
مورد توجه قرار گيرد اين است كه در دو يا ها و مدلها كه بايد در مورد استفاده از اين روشاي نكته. فضايي اشاره كرد

زماني تشخيص داد كه فرم كالبدي شهر به  –ي را باهم مقايسه كرد تا به صورت فضايها چند دوره زماني نتايج مدل
به  كميهاي روش. سمت الگوي پراكنده و پراكنش افقي شهر در حال حركت به سمت الگوي فشرده و متراكم است

، ه شهركيزماني شهري ضروري است (زنگن –عنوان روشي براي طبقه بندي سيستماتيك و تحليل مباحث توسعه فضايي 
هاي متريك. متريك فضايي استهاي روش، براي سنجش رشد و گسترش شهريها ين روشاز موثرتر. )2: 1394

كاركرد و پويش سيماي سرزمين هستند و نقش محوري در ، براي درك ساختارها فضايي يكي از كارآمدترين روش
  . )Jelinicki & Jianguo,1996,203دارند ( يپايداربه سمت و هدايت آينده شهر ها يافتن راه حل

. دهه اخير مورد بررسي قرار داده است 3زماني شهر مراغه را بر اساس متريك فضايي طي  –اين پژوهش توسعه فضايي 
اهم فر براي برنامه ريزي هاي آيندهتا از اين گذر امكان هدايت و توسعه متعادل و متوازن شكل شهر در جهات مناسب 

 يتغيير رشد شهر نوسانحاكي از ، مراغه مقاطع سرشماري موجود علي رغم اينكه تحوالت جمعيت شهر. گرددمي 
 )1395، برابر شده است (مركز آمار ايران 7/1) 1395-1365(اخير  سال 30طي به طوري كه جمعيت شهر مراغه، بوده

برابر  5/5در مقابل مساحت اين شهر رشد سريعتري از جمعيت آن داشته به طوري كه مساحت آن در همين دوره 
هاي سنجش رشد و گسترش شهر با استفاده از الگوي متريك با هدف اين پژوهش. )1385، يده است (مركز آمار ايرانگرد

اين پژوهش  .مختلف براي دستيابي به الگوي متعادل و متوازن شهر مراغه انجام گرفته استهاي فضايي و نتايج شاخص
ماني شهر مراغه ز -كند: با توجه به معيارهاي متريك فضايي الگوي شكل توسعه فضايي مي در پاسخ به اين سوال تالش

  سال اخير چگونه بوده است؟  30طي 

 مباني نظري پژوهش

هري براي ش برنامه ريزان ،سياستمداران ،هستند كه مديران اي اطالعات پايه، پايش جهات توسعه شهري و پيش بيني آن
متاسفانه نقشه برداري زميني گران بوده و نياز به زمان زيادي دارند و . مدت به آن نياز دارند برنامه ريزي بلند، طراحي

و  GISپايش رشد شهري از ، ها بدين منظور در بيشتر پژوهش. هستندها بيشتر شهرهاي در حال توسعه فاقد اين نقشه
ايي سنجش از دور به علت مزاياي تصاوير ماهوارهامروزه . )Sudhira et al, 2004 , 33شود (مي سنحش از دور استفاده

به طور  قدرت تفكيك مكاني مناسب، داشتن ديد وسيع، تكرار تصويربرداري، و زمان بسيار كمتربيل هزينه زيادي از ق
مديريت پايگاه داده با هاي سيستمو  Donnay et al, 2003 , 211( .GISشوند (مي گسترده در مباحث شهري استفاده

اند مدل سازي و پيش بيني اسپرال شهري كمك كرده، رقومي به پايشهاي ذخيره سازي و آناليز داده، نمايشهاي قابليت
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)Longley & Batty, 2000( .ازه گيري الگوها و تجزيه و تحليل روند رشد اند، مطالعات متعددي به منظور كمي كردن
 Li & Yeh, 2004; Sunar: 1510, 1998; Madhavan et al, 2001تقال (استفاده از ماتريس ان. اندشهري انجام شده

) و روش آنتروپي White et al, 1999خودكار (هاي روش سلول، )Torrens et al, 2000آمارهاي فضايي (، )802 ,
)Sun et al, 2007 , 231; Yeh & Xia, 2001, 88فضايي و سرزمين (هاي ) و متريكHerold et al, 2005, 375 (

هندسي  ،فضايي خصوصيت شكليهاي متريك. اندمتداول بررسي ميزان تغييرات و رشد شهري بودههاي از جمله روش
 يا قطعات) را در بستر سيماي سرزمين قابل تعريف و مقايسه كميها و ماهيت پراكنش و توزيع اجزاي ساختاري (لكه

هاي كمي هستند كه ويژگيهاي نمايه، فضايي بكار برده شده در اينجامعيارهاي . )Li, D. H. , 2001,525كند (مي
، پيچيدگي، مركزت، فشردگي، يعني، پنج بعد شكل شهر، هفت معيار فضايي. دهندمي از را نمايشانديك چشمئفيزيكي موزا

 طعات يك شهر يا يك مجموعهو قها بايد لكه، فضاييهاي در حقيقت در روش متريك. دهندمي تخلخل و تراكم را نشان
 ،جدا كرده و به توجه به نوع متريك و معيارهاي در نظر گرفتهها جدا از ساير كاربرياي شهري از روي تصاوير ماهواره

دست آمده استنباط نمود كه در  را براي سالهاي مختلف محاسبه كرد و بر اساس اعداد بهها ازه كمي و عددي متريكاند
  . (Huang Jingnan , 2007,4) داشته استفضايي شهر مورد نظر چه تغييراتي هاي متريك هر كدام از

  فضايي عبارتند از : هاي ترين معيارها براي بررسي انواع مختلف متريكمهم
 ها وسعت يا مساحت لكه

 يا قطعات ها محيط لكه
 مجاورت و نزديكي تمام قطعات با يكديگر 

 با بزرگترين لكه يا لكه اصلي ها فاصله لكه
 و قطعات ها تعداد لكه

 ها فضاهاي خالي موجود در داخل لكه
 اندازه لكه يا قطعه اصلي شهر 

  
  )1390، ماخذ: (زنگنه شهركي، شماتيك معيارهاي فضايي :1شكل  

  معيارهاي فضايي
گيري ميزان پراكنش و گسترش فضايي شهر مراغه ازهاندمهمترين معيارهاي فضايي كه در اين پژوهش براي بررسي و

 مورد مطالعه قرار گرفته است عبارتند از: 

 پيچيدگي

دو معيار پيچيدگي بكار برده شده عبارتند از : تشخيص . كندمي ازه گيريانداين شاخص بي نظمي شكل قطعات را
 بي نظمي شكل قطعات را نمايش، معيارها ه اينك 2و بعد ميانگين مساحت وزن قطعه، 1ميانگين مساحت وزن داده شده

                                                            
1- AWMSI:Area weighted mean shape index. 
2- AWMPFD : area weighted mean patch fractal simension. 
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معيارهاي بعدي به طور عمده نا . )1يعني اشكال نامنظم تر هستند (رابطه ، زماني كه مقدار آن زياد باشد. دهندمي
  . )Huang Jingnan , 2007: 196دهند (مي دندانه داربودن ) محدوده شهر را توضيح(همواري

  :)1(رابطه 



n

i

i

n

ii

s

S

N

sP
*1

  
  ه در آنك

is  
  .باشدمي تعداد كل مناطق Nو  Iمحيط منطقه  I ،piحت منطقه مسا

است    1شهري شاخص بعد فراكتال ميانگين مساحت وزن قطعههاي روش دوم براي محاسبه پيچيدگي قطعات و لكه
  . )2(رابطه 

  :)2(رابطه 



N

n

ii

si

si

N

sp

1

*
ln/25.0ln2

  
  مركزيت

) CBD(كه توسعه شهر نزديك به بخش تجاري مركزي استاي مركزيت درجه، )2001در مطالعه گالستر و ديگران (
كه  ،جدا افتاده را از بخش مركزي شهرهاي به طور مشابه شاخص مركزيت در اين پژوهش ميانگين فاصله بخش. است

انگين فاصله مي، براي كمينه ساختن تورش مقياس شهر. گيردمي ازهاند، به عنوان مركزبزرگترين قطعه تعريف شده است
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و  siبه وسعت قطعه اي شعاع دايره Rتعداد قطعات  N، تا مركز بزرگترين قطعه  iفاصله مركز قطعه  Diدر اين فرمول 

s اصله و فدر حقيقت در اين فرمول قصد دارد ميانگين فاصله قطعات با همديگر . باشدمي مجموع مساحت كل قطعات
  . )Huang Jingnan , 2007, 192انها با قطعه اصلي را بسنجد (

  )MPSازه لكه (اندميانگين

از تعداد  تابعيها ازه لكهاندمتريك ميانگين. كندمي خاص را محاسبه كاربرييك هاي ميانگين مساحت لكه، اين متريك
هاي ارزش. تواند در طول زمان افزايش يا كاهش يابدمي د وباشمي ازه هر لكهانديك كالس كاربري خاص وهاي لكه

تري در موجود با سرعت بيشهاي جديد در مقايسه با لكههاي ازه لكه بيانگير اين است كه لكهاندنزولي متريك ميانگين
 . آمده است 4فرمول مربوط به اين محاسبه در رابطه . حال رشد هستند
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  . است iكالس كاربري هاي برابر تعداد لكه niو  jدذر كالس كاربري  iمساحت لكه  aijدر اين رابطه 

  )PD(ها تراكم لكه

واحد  .تقسيم بر مساحت كل سيماي سرزمين است، يك كالس كاربري خاصهاي اين متريك برابر مجموع تعداد لكه
  . آمده است 5فرمول كربوط به اين محاسبه در رابطه . تهكتار اس 100سنجش اين متريك تعدا به ازاي 

                                                            
1 - AWMPFD 
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هري شهاي متريك تراكم لبه براي لكه، به عبارت ساده تر. شودمي تقسيم 10000كه نهايتا براي تبديل به هكتار بر عدد 

فرمول مربوط به محاسبه اين متريك در . برابر طول مرزهاي شهري تقسيم بر كل مساحت محدوده مورد مطالعه است
  . آمده است 6 رابطه
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رديد همانطور كه بيان گ. مقدار شاخص فشردگي بيشتر است، هر چه شكل قطعه منظم تر و تعداد قطعات كمتر باشد

 ،آيد به ويژه براي شهرهاي كشورهاي در حال توسعهمي بزرگترين قطعه اغلب به جاي كل محدوده شهر به حساب
  . دهد محاسبه شده استمي كه عمدتاً شكل كلي يك شهر را نشان 1قطعه همچنين شاخص فشردگي بزرگترين

  مختلف آن دو فرمول ارائه شده است:هاي براي محاسبه ميزان فشردگي يك شهر و لكه
  . )7) است به صورت ذيل است  (رابطه CI(فرمول اول كه معروف به شاخص فشردگي

  :)7(رابطه 
22

//2/

N

pS

N

PP iiiiii 




  
باشد مي Iمساحت قطعه  siيا قطعات ها تعداد لكه Nو  siبه وسعت اي محيط دايره Piو  Iمحيط لكه  Pi، در اين فرمول

)Huang Jingnan , 2007, 192( .  
 روش شاخص فشردگي بزرگترين قطعه:

، وشباشد كه در اين رمي روش شاخص فشردگي بزرگترين قطعه، ازه گيري ميزان فشردگي يك شهراندروش دوم براي
  . )8رابطه گردد  (مي باشد بر اساس فرمول ذيل محاسبهمي تنها ميزان فشردگي بزرگترين لكه كه همان لكه اصلي شهر

  :)8(رابطه 
P

s  /2
 

 . باشدمي مساحت بزرگترين لكه شهر sمحيط بزرگترين لكه شهر مورد نظر و  P، در اين فرمول

   

                                                            
1 - CLIP 
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  پيشينه پژوهش 

 تحقيق مروري بر ادبيات: 1جدول 

  نتيجه تحقيق   سال انتشار  نويسنده  عنوان
A global comparative 
analysis of urban form: applying 
spatial metrics and remote 
sensing 

Huang, J. , 
Lu, X. X. , 

and Sellers, J. 
M .  

2007  
هاي هاي متريكدر اين مقاله با  استفاده از روش

ضايي به نحوه رشد شهري در شهرهاي و نقش ف
   .آن در كيفيت زندگي شهروندان پرداخته است

Metrics landscape of urban land 
use patterns  

Aqvilra 2011 

هاي دهد بكارگيري متريكنتايج مطالعه نشان مي
فضايي براي كمي سازي و تفسير خصوصيات و 

نطقه ر متعيين الگوي بهينه فضايي رشد شهري د
 . كالن شهري گرانادا بسيار كارامد بوده است

Multiscale analysis of landscape 
heterogeneity: scale variance and 
pattern  metrics . 

Wu,J. 
Jeliniski,E,J  2011  

 –مفاله حاضر به كمي سازي الگوهاي فضايي 
زماني شهرنشيني در دو منطقه كالنشهري فونيكس 

ان نتايج نش. ر آمريكا پرداخته استو الس وگاس د
از و منظر شهري به طور قابل انددهد كه چشممي

د زماني رش -توجهي تحت تاثير الگوي فضايي 
  . شهر است

 افقي پراكنش و تغييرات بيني پيش و ارزيابي
 چند ماهوارهاي از تصاوير استفاده با شهرها
 زمانه

  
 محسن

  احدنژادروشتي
1389  

ا استفاده از روش ماركوف و در اين مقاله ب
هاي خودكار به روند رشد شهر تبريز پرداخته سلول
 كه ساخت مشخص، اين پژوهش نتايج. است

 تغيير مقياسي و ابعاد در چه تبريز شهر گسترش

 ر خود پيرامون، آبي، مرتعي، كشاورزي كاربريهاي
  . ا تخريب كرده است

مدلسازي پويش كاربري اراضي با استفاده 
  وش عامل گراازر

  1391  جوكار ارسنجاني

نتايج اين پژوهش نشان دهنده تغيير شتابان شكل  
هاي شبيه سازي عامل شهر در تهران بوده و روش

گرا براي  مدلسازي رشد مناسب شهر ضروري 
  . است

تبيين الگوهاي رشد شهري در منطقه كالنشهر 
  تهران

  1393  حسين منصوريان

هاي دهد كه متريكنتايج اين پژوهش نشان مي
زماني رشد شهري در منطقه كالنشهري  –فضايي 

تهران شامل دو مرحله اصلي پخشايش و همگرايي 
رشد شهري در منطقه با شكل گيري . است
هاي رشد شروع شده و به مرور با رشد اين هسته

هاي جديدي شكل در پيرامون هسته، هسته ها
  . گرفته است

  روش پژوهش

و اطالعات مورد نياز براي انجام تحقيق از طريق ها داده. است توصيفي -تحليلي پژوهش حاضر روش تحقيق در 
اي در اين پژوهش ابتدا با استفاده از تصاوير ماهواره. و پردازش شده است جمع آوري، اي و ميدانيمطالعات كتابخانه

 رستريهاي سپس با تبديل نقشه. اقدام شدها آننسبت به پردازش  ENVIمتوالي از طريق نرم افزار هاي لندست دوره
افزار  نرم از، هامتريك استخراج منظور به. استخراج گرديدها پردازش شده به حالت برداري اطالعات مورد نياز از نقشه

Patch Analyst ار افز م نر در كه است اطالعات جغرافيايي سيستم ابزار نوعي افزار نرم اين. است شده استفاده
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ArcGIS10. 3 سيماي سرزمين (مانند هاي متريك محاسبه افزارهاي نرم ساير به نسبت يت آن مز و شودمي افزوده
Fragstatsبه ثانيا به طور مستقيم و داشته باالتري دقت، برداريهاي فايل از امكان استفاده علت به ) اين است كه اوال 

 واسطه افزار به نرم و نياز ساخت مرتبط نظر مورد نقشه به را شده مي استخراجكهاي شاخص توانمي و دارد ارتباط نقشه

داد(زبردست  انجام موثرتري نحو به را سرزمين سيماي فضايي ساختار تحليل توانمي افزار نرم اين از استفاده با. ندارد اي
 . )5: 1390، و همكاران 

  پژوهشهاي داده

 ماهواره لندستهاي تصاوير سنجنده، كاربري اراضي شهر مراغههاي و ايجاد نقشهبه منظور شناسايي ، در اين پژوهش
گفتني . )2) اخذ شدند (جدولUSGSاز سايت زمين شناسي آمريكا ( 1394و  1385، 1378، 1370، 1365هاي در سال

در . رسدمي حداكثري خود هاي تير و مرداد پوشش گياهي منظقه مورد نظر به رشداست تصاوير بدون ابر بوده و در ماه
از آنجائيكه . از تصاوير ماهواره ايي مورد نظر جدا گرديد مراغهمحدوده ي شهر ، ENVIافزار  ادامه با استفاده از نرم

 .در نتيجه تصحيحات راديومتريكي و هندسي مورد نياز استاند متفاوتي اخذ شدههاي تصاوير اخذ شده در سال
و تصحيحات هندسي نيز توسط روش تصوير  DNتكنيك كاهش پيكسل تاريك از مقدار  تصحيحات راديومتريكي با

هاي براي تصاوير سال OLIسنجنده  1394) با مبنا قرار دادن تصوير  سال Jensen & Lulla, 1987, 115به تصوير (
  . ژئورفرنس شدند UTM (WGS-84ديگر اعمال گرديد و در سيستم مختصات (

  ير ماهواره ايي :مشخصات تصاو2جدول 
  رديف / گذر  تفكيك مكاني  روز / ماه سنحنده ماهواره  سال

1365  LANDSAT_5 TM 14/3  30  34/168 

1370  LANDSAT_5 TM 26/2  30  34/168 

1385  LANDSAT_5 TM 05/4  30  34/168 

1394  LANDSAT_8 OLI_TIRS 19/4  30  34/168 

  معرفي محدوده مورد مطالعه

هالكو خان مراغه را به عنوان ، هااين شهر در زمان استيالي مغول. ترين شهرهاي ايران استميشهر مراغه يكي از قدي
. است اغهشهرستان مر		و مركز اداري استان آذربايجان شرقي		دومين شهر بزرگ اين شهر. پايتخت كشور ايران انتخاب كرد

ارتفاع و در استان  غربيكيلومتري جنوب  135و در  ندسه		كوه جنوبيدر دامنه  چايصوفي		اين شهر در كنار رودخانه
مراغه كه به باغ شهر ايران و پايتخت نجوم ايران شهرت دارد جزو ده شهر . استواقع شدهمتر از سطح دريا   1390

ي اباغه مراغه با فضاي سبز و. كنندساالنه گردشگران خارجي و ايراني زيادي از مراغه ديدن مي. استتاريخي ايران 
گذرد يكي از مهمترين مراكز توريستي و متعدد در داخل شهر همچنين رودخانه زيباي صوفي چاي كه از مركز شهر مي

ه درختان سر به فلك كشيده زيبايي خاصي ب هاي مشجر وخيابان، آيدگردشگري در استان آذربايجان شرقي بحساب مي
. استاغه همچنين دومين كهن شهر آذربايجان بعد از اروميه مر. )136، 1372، (مرواريداستخيابانهاي مراغه بخشيده

ميالدي دوران رشد و شكوفايي آن است؛ زماني كه  14تا  12هاي است اما قرنآباد بودهاين شهر از دوران قبل از اسالم
لخاني كومت ايو در نهايت مركز ح. استهاي متعدد محلي از جمله احمديليان و اتابكان آذربايجان بودهپايتخت سلسله
شهر برتر كشور  10جزء ، اثر ثبت شده ملي 300با بيش از ، مراغه به لحاظ بافت غني تاريخي و فرهنگي. قرار داده شد
رصد خانه مراغه كه در دوران خواجه نصير بنا شده از جمله آثار تاريخي برجسته مراغه و ايران است . شودمحسوب مي
است و بزرگترين دانشمندان اسالمي سراسر جهان اسالم در آن گرد  موجود بودهجلد كتاب در آن  400000كه بيش از 
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هزار 162275معادل  ، 1390جمعيت شهر طبق سرشماري سال . )14، 1385، (مهندسين مشاور نقش محيطهم آمده بودند
هم . )www. amar. org. ir(. شودمي باشد و بعد از تبريز دومين شهر برزگ استان آذربايجان شرقي محسوبمي نفر

  . )2و 3(شكل. )30:  1385، مهندسين مشاور نقش محيط(.باشدمي ناحيه 7محله و  26اكنون شهرمراغه داراي 
ال از زمان شكل گيري تا س. در شرق رودخانه صوفي چاي شكل گرفته و گسترش يافته است، هسته اوليه شهر مراغه

تقريبا . كهندز و بازار و باغات داخل حصار بودند، حدهاي مسكونيشهر در داخل قلعه و حصار رشد كرده و وا 1320
مال  ،قم پايين، ريحان، محالت قاضي. اندتمام آثار تاريخي به جا مانده از دوران قبلي در داخل حصار تاريخي واقع شده

ل آيند كه در داخمي رهفت دربند و ميرحميد از محالت قديمي شهر به شما، امين الشرع، شجاع لدوله، شيخ تاج، محمود
با افزايش مهاجرت جمعيت روستايي به شهر و رشد جمعيت شهر  1365تا  1357از سال . اندحصار تاريخي واقع شده

شمال شرقي (شهرك هاي خارج كمربندي به ويژه بخشهاي تقاضا براي مسكن را افزايش داد و شهر به قسمت، مراغه
 . ) 232-191: 1392، سترش يافت (لطفي و همكارانغرب رودخانه صوفي چاي گ، وليعصر)
شهرك سهند و ، جهت گيري رشد شهر عمدتا به سمت شرق متمايل شد و شهرك وليعصر 1395تا  1365از سال 

توسعه شهري عمدتا در شرق و شمالشرق شامل اراضي واقع بين . اطراف خيابان اميركبير در اين دوره شكل گرفتند
و تعاوني هايي همچنين شهرك ها همچنين در شرق شهرك وليعصر به صورت كوي، دانشگاه شهرك وليعصر و خيابان

در دهه اخير به دليل فرسوده بودن بافت مركزي شهر . فرهنگيان و كوي شهريار انجام گرفت، نيروي انتظامي، امام حسين
خالي از سكنه زيادي در هاي نهايجاد شده مهاجرت كردند و خاهاي شهروندان زيادي از مركز شهر به سمت شهرك

  . بافت مركزي وجود دارد

  
 موقعيت سياسي شهر مراغه: 3شكلمراحل رشد فيزيكي شهر مراغه: :2شكل

 پژوهش هاي يافته

 فضاييهاي نتايج متريك

  شاخص پيچيدگي

بر اين اساس براي هر . تبه دست آمده اس Patch Analiystنتايج شاخص پيچيدگي نوع اول با استفاده از تحليل گر 
  . مشخص گرديده كه در نهايت ميزان كل شاخص نيز به دست آمده است AWMSميزان شاخص ها يك از لكه

ارزش متريك در پايين ترين  65دهد كه در سال مي نتايج حاصل از تحليل اين متريك در محدوده مورد مطالعه نشان
ارزش ، به موازات رشد شتابان و پراكنده شهري 80و  70عني سال بعدي يهاي سپس در دوره. استحد خود بوده 

هاي شهري منفرد و شكل گرفتن لكههاي با به هم پيوستن لكه 1394و  1385متريك افزايش يافته و نهايتا در دوره 
در ها و ميزان پيچيدگي لكه 4مختلف در شكل هاي در دوره AWMSميزان . بزرگتر ارزش متريك كاهش يافته است

 . نشان داده شده است 5مختلف در شكل هاي دوره
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  1394، ماخذ: نگارندگان )AWMS: نمودار نتايج به دست آمده از شاخص پيچيدگي (4شكل 

   

  
  1394، ماخذ: نگارندگان. )AWMSنتايج به دست آمده از شاخص پيچيدگي ( :5شكل 

شهري شاخص بعد فراكتال ميانگين مساحت وزن هاي روش دوم براي محاسبه پيچيدگي قطعات و لكه
 .نتايج به دست آمده از محاسبه اين شاخص كه در جدول و نمودار زير نشان داده شده است. ) استAWMPFD(قطعه

مشابه شاخص قبلي به دست آمده اي كند و تقريبا نتيجهمي را تائيد AWMSمحاسبات به دست آمده نتايج شاخص  
 6مختلف در شكل هاي در دورهها و ميزان پيچيدگي لكه 6مختلف در نمودار هاي در دوره AWMPFDميزان . است

  . نشان داده شده است
قطعات شهري در ابتدا منظم تر بوده و با گذشت زمان و بر هاي در تحليل نتايج اين شاخص مشخص شد كه شكل لبه

هرآباد پ، عشرت آباد، شهر و ايجاد محالتي مانند ميكائيل آباداي حاشيههاي اساس توسعه شهري بدون برنامه در بخش
موجب افزايش بي نظمي قطعات ، كه به صورت رشد بدون برنامه و اغلب از روستاهاي اطراف به مراغه مهاجرت كردند

رنامه در با توجه به يكپارچه شدن قطعات و كاهش ساخت و ساز بدون ب 1395توان گفت در سال مي البته. اندشده
قطعات  هايمحالت اسكان غيررسمي ميزان شاخص پيچيدگي كاهش يافته و اين مسئله نشان دهنده نظم نسبي در لبه

  . باشدمي توسعه شهري

 
  )AWMPFDنمودار نتايج به دست آمده از شاخص پيچيدگي ( :6شكل 
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  1394، : نگارندگانماخذ. )AWMPFD: نتايج به دست آمده از شاخص پيچيدگي (7شكل 

  شاخص مركزيت

بابد و به مي كاهشبه صورت تدريجي  1394تا  1365دهد كه شاخص مركزيت از سال محاسبات انجام يافته نشان مي
ان نشاي تصاوير ماهواره. شودمي و گسترش حومه شهري در مراغه شكل شهر كشيده ترها دليل به وجود آمدن شهرك

شهر مراغه به دليل وجود باغات و موانع . طرف گسترش يافته استباشند كه به مرور زمان شهر از هر مي دهنده اين امر
مر در جهات مختلف توسعه پيدا كرده است كه اين ااي طبيعي به صورت متمركز گسترش نيافته است و به صورت لكه

  . خود باعث كشيده تر شدن شهر شده است

  
  1394، ماخذ: نگارندگان. ده از شاخص مركزيت: نمودار نتايج به دست آم8شكل 

  

  
 هاي تصويري شاخص مركزيت: ويژگي9شكل 
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  )EDشهري (هاي شاخص تراكم لبه لكه

زماني كه رشد . شهري در محدوده مورد مطالعه استهاي شاخص تراكم لبه شاخصي براي منظم و يا نامنظم بودن لكه
. باشدمي باالها تراكم لبه، جديدي شكل بگيرندهاي زماني كه لكهپايين بوده و ها تراكم لبه، شهر در چند لكه متمركز باشد

ش در مرحله شتابان رشد شهري تراكم لبه افزاي، رود در دوران اوليه رشد شهري تراكم لبه پايين بودهمي بنابراين انتظار
هاي هشهري در درورهاي تراكم لبه دهد كهمي شهري در مراغه نشانهاي تراكم لبه كنتايج به دست آمده براي متري. يابد

روند كاهشي  1385دوباره در دوره . با اختالف چشمگيري افزايش يابد 1378باشد و در دوره مي پايين 1370و  1365
 در ارتباط با رشد فيزيكي شهر مراغه در، توانمي در تحليل اين مساله. كندمي روند افزايشي پيدا 1394و سپس در سال 

كه چند شهرك مسكوني در دست احداث بودند و محالت اسكان غيررسمي نيز به بيشترين حد توسعه خود  70دهه 
فضايي بودند باعث  –جديدالحداث كه بصورت برنامه ريزي شده و داراي طرح كالبدي هاي احداث شهرك. رسيدند

هاجرين روستاهاي اطراف نيز اكثرا در گرديد گروهي از ساكنان بافت قديم شهر را به به خود جذب نمايد و همچنين م
تراكم لبه  اين مساله ميزان افزايش شاخص. اسكان يافتند و بخشي از آنها نيز در بافت قديم اسكان يافتنداي بافت حاشيه

دهد كه دوره آخر نيز بعد از كاهش يافتن مقدار آن در مي نتايج اين شاخص نشان. كندمي را توجيه 80تا  70در دهه 
با توجه به افزايش فرهنگ آپارتمان نشيني و فعاليت پيمانكاران . مجددا افزايش يافته است 1395در سال ، 1385وره د

جديد و سياست مسكن مهر كه در چند نقطه از شهر هاي چندطبقه در شهركهاي ساختماني براي احداث ساختمان
  . به بعد افزايش يابد 85در دوره باعث شد كه دوباره ميزان شاخص تراكم لبه ، احداث گرديد

  
 1394، ماخذ: نگارندگان. نمودار نتايج به دست آمده از شاخص تراكم لبه :10شكل 

  
  1394، ماخذ: نگارندگان. ه: نتايج به دست آمده از شاخص تراكم لب11شكل 

  شاخص فشردگي

. دكنمي ازه گيريانداز شهري رااندكل چشم ) نه تنها شكل قطعات مجزا بلكه حتي چند پارچگيCi(شاخص فشردگي
  . مقدار شاخص فشردگي بيشتر است، هر چه شكل قطعه منظم تر و تعداد قطعات كمتر باشد
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حاكي از آن است كه ميزان ، آن طور كه از نتايج محاسبات شاخص فشردگي برمي آيد و در نمودار نشان داده شده است
ها رف حومهتواند گرايش توسعه شهر به طمي دليل اين امر. ه تدريج كاهش يافته استفشردگي در گذشته بيشتر بوده و ب

 مردم شهر بعدها تمايل بيشتري به سكونت در اطراف، باشدمي از آنجائيكه بافت اصلي شهر داراي شكل ارگانيك. باشد
با توجه به نتايج نمودار بيشترين مقدار فشردگي در . شود شهر از حالت فشردگي در بيايدمي شهر دارند و اين باعث

 05. 3 به عدد، 1395به طوري كه در سال ، باشد كه اين رقم در هر دوره كاهش يافتهمي 14. 1به ميزان  1365سال 
  .رسيده است

  
  1394، ماخذ: نگارندگان. )CL: نمودار نتايج به دست آمده از شاخص فشردگي (12شكل 

نتايج . باشدمي )CLIP(روش شاخص فشردگي بزرگترين قطعه، ازه گيري ميزان فشردگي يك شهراندروش دوم براي
زرگترين ميزان شاخص فشردگي ب. كندمي به دست آمده از محاسبات به طور كلي نتايج شاخص فشردگي قبلي را تائيد

توان به نتيجه رسيد كه هم ميزان مي. است در دوره آخر رسيده 407. 0در دوره اول به ميزان  731. 0از ، )CLIP(قطعه
مورد بررسي روند كاهشي هاي دگي قطعه اصلي شهر در دورهرفشردگي كل شهر و تمام قطعات شهري و هم ميزان فش

ليل واضح تغيير الگو داده است كه اين خود د، به عبارتي شكل شهر از حالت فشردگي باال به فشردگي پايين، داشته است
با توجه به اينكه حدود  در تحليل اين موضوع. باشدمي ر وجود پديده پراكنش افقي يا اسپرال در شهر مراغهو روشني ب

توسعه شهري به خصوص در طرح هاي يك سوم از بافت شهر مراغه بصورت بافت قديمي و ارگانيك است و در طرح
ه شداي جديد الحداث توجه ويژههاي شهركجامع و تفصيلي شهر مراغه نسبت به گسترش محدوده شهري و ايجاد 

ديده نشده است و همچنين اقدام خاصي نيز صورت ها بود و برنامه خاصي براي ساماندهي بافت قديم در اين برنامه
خليل  ،سهند، جديداالحداث مانند وليعصرهاي اين امر باعث گرديد عالقه شهروندان به سكونت در شهرك. نگرفته است

هاي با توجه به اين موارد و شكل گيري محالت اسكان غيررسمي باعث كاهش فشردگي در دوره. ايش يابدآباد افز
  . متمادي گرديده است

  
  1394، ماخذ: نگارندگان. )CLIP: نمودار نتايج به دست آمده از شاخص فشردگي (13شكل 
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  شاخص تراكم جمعيت

نفر در هكتار بوده است اما   9. 333نسبت آن  1365دهد كه در سال مي بررسي ميزان تراكم جمعيت شهر مراغه نشان
بعد هاي روند تراكم اين شهر حالت نزولي بوده و به  تدريج در دهه، با به رشد شديد مساحت  عليرغم افزايش جمعيت

 توانمي ص تراكمدر تحليل شاخ. نفر در هكتار رسيده است 8. 55 ميزان به 1394كاهش يافته است به طوري كه در سال 
وستا رهاي مهاجرت. متمادي رابطه مستقيم با رشد كالبدي شهر داشته استهاي كاهش تراكم شهر مراغه در دوره، گفت

وجود باغات در داخل شهر و قرار نگرفتن آنها در محدوده طرح توسعه ، اطرافهاي سكونت در شهرك، شهري –
  .شهر باعث شده شهر رشد افقي داشته باشد و كاهش تراكم را باعث شود عدم ساماندهي و بهسازي بافت قديم، شهري

  
  1394، ماخذ: نگارندگان. : نمودار نتايج به دست آمده از شاخص تراكم14شكل 

  بحث و نتيجه گيري

ت به در اين مقاله نسب. باشدمي مورد استفاده حاكي از رشد پراكنده شهر مراغههاي نتايج به دست آمده از نتايج متريك
دوره  5به دست آمده در طي هاي تصاوير ماهواره و نقشههاي زماني شهر مراغه بر اساس داده –بررسي رشد فضايي 

شهر بوده است هاي نتايج متريك. صورت گرفت شان دهنده رشد افقي  شهر مراغه در فضايي ن به طوري كه جمعيت 
در مقابل مساحت اين شهر رشد سريعتري از  )1390، است (مركز آمار ايرانبرابر شده  77/2) 1345-1385( سال 40

ساحت آن در همين دوره  شته به طوري كه م ست ( 5/16جمعيت آن دا شاور نقش محيطبرابر گرديده ا سين م ، مهند
 شاخص. اندرسمي دهد پراكنده رويي شهري در مراغه را به اثباتمي متريك فضايي نشانهاي آنطور كه روش. )1391

ــبت به دوره ــاخص هاي پيچيدگي نس ــت بطوريكه ش ــتر بوده اس و  84. 1به  56. 1از  AMWSقبلي تا حدودي بيش
 14. 2عدد به دست آمده  1365شاخص مركزيت نيز در سال . رسيده است 35. 1يه  25. 1از  AWMPFDشاخص 

ــال  ــت و با به وجود آمدن  12. 1به  1395بوده و در س ــده كاهش يافته اس ــهر موجب ش قطعات جديد در اطراف ش
از نظر شــاخص فشــردگي هم ميزان آن كاهش يافته اســت بدين معني كه عالوه بر تعداد افزايش . مركزيت كمتر شــود

از  .ساخته شده شهري و پيچيدگي بيشتر مرزهاي شهري فاصله قطعات از همديگر بيشتر شده استهاي قطعات و لكه
ــالنظر تراكم شــهري هم ميزان ت كاهش يافته  8. 55نفر در هكتار بوده كه در دوره آخر به  9. 333، 1365  راكم در س

ست صورت افقي و در بعضي مواقع بدون برنامه بوده كه باعث از بين رفتن . ا شهري ب نتايج گوياي آن است كه رشد 
  .  حاصلخيز كشاورزي و جايگزين كردن آنها با محله مسكوني بوده استهاي زمين

  و راهكارهاپيشنهادها 

است.  نبودهدقيق و شفاف و همه جانبه هاي ايران اتفاق افتاده است اغلب به صورت برنامه ريزي آنچه كه در رشد شهر
توان داليل رشد افقي شهر مراغه را مي. در ايران است نامتعادل شهريو نا موزون رشد  نمونه هاي  يكي ازشهر مراغه 

ناموزون د رش، حركات جمعيتي مركز پيرامون، باغات شهر تخريب، حاشيه نشيني، ه نشينيدر كليدواژه هايي مانند حوم
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شهريدر  يجمعيت شهريناقص هاي طرح، زمين سوداگري، نامناسب  الگوي مسكن، محالت   ناديده بويژه و توسعه 
شهري گرفتن طرح سعه  سيلدر مورد هاي تو ستفاده از پتان شد ا شهر به منظور ر شهري هاي درون  متعادل و متوازن 
ستجو كرد شكيل .ج سوده ت شهر مراغه را بافت فر سوم بافت  صورتمي با توجه به اينكه يك   دهد و اين بافت در 

شهري تاكنون به  سعه  شت و در الگوهاي تو شهر از درون خواهد دا شد  سيل زيادي براي ر ساماندهي پتان سازي و  به
شد از در ساماندهي آن با الگوي ر سازي و  ستبه شده ا سعه ميان افزا پرداخته ن هاي در حاليكه اغلب طرح. ون يا تو

شهري براي جبران كمبود فضاي رشد زمين شهر پيشنهاد دادههاي توسعه  شهر را براي رشد   كه اين امر دراند اطراف 
ر مراغه بيشتر به شهشود در الگوي رشد مي بنابرين پيشنهاد. شكل گيري محالت حاشيه نشين شهر بي تاثير نبوده است

سيل شهر توجه ويژههاي پتان شهر اي درون  سوده فعلي  سرزندگي بافت ناكارآمد و فر گردد و با اين راهبرد موجبات 
  .  تواند در نحوه رشد شهر مراغه موثر باشدمي عالوه بر اين پيشنهادات زير هم. مراغه فراهم خواهد شد

 هكتار زمين استفاده  333دهد نزديك به  مي د در داخل شهر:  مطالعات نشانباير و خالي موجوهاي استفاده از زمين
ه بايد به استفاد، در شهر مراغه وجود داشته كه با توجه به مزاياي استفاده از اين زمينها1395نشده يا باير در سال 

 . هاي آينده شهر اولويت داده شوداز اين زمينها جهت توسعه
 ويه ربراي جلوگيري از پراكنش افقي بي هاي مطلوبتفكيكي: اين سياست يكي از سياستازه قطعات اندكاهش

ه ب، شودمي مراغه به كار گرفته تواند همچنانكه در بعضي از محالت جديداين سياست مي. باشدمي يك شهر
ي كافي براي سكونت توان فضامي باشد كه با كاهش اين مقدارمي متر 162طوريكه سطح زير بناي مسكوني بيش از

  . بوجود آورد
 توسعه  ،سازي و بلند مرتبه سازي: يكي از بهترين روشهاي كنترل گسترش افقي شهر متوازنهاي استفاده از سياست

اقتصادي و  فرهنگي هر ناحيه ، اجتماعي، اين سياست بايد متناسب با ساختار محيطي. است متعادل و متوازن
 . شهري صورت گيرد

  ريزي براي چگونگي شهري: يكي از علل اصلي پراكنده رويي عدم برنامههاي نظارت بر محدودهكنترل و
. توسعه فضايي شهر توسط سازمانهاي و نهادها و عدم توجه به حرايم شهري و اجراي طرحهاي مربوطه است

ط سوداگران و هاي مديريت شهري مانند شهرداري بايد از رشد ناموزون شهر كه اغلب توسبنابراين سازمان
 .گيرد جلوگيري نمايندمي بورس بازان زمين انجام
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