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چکیده

فرآيند توسعه شهرها در حال حاضر به دليل افزايش جمعيت مناطق شهري يکي از مهمترين موضوعات پيش روي پژوهشگران

یباشد .روش
یباشد .با اهمیت موضوع ،هدف از این پژوهش ارزیابی و تحلیل تغییرات رشد فیزیکی شهر یزد م 
مسائل شهري م 
تحقیق پژوهش حاضر توصیفی -تحلیلی و جهت بررسي رشد و توسعه فيزيکي منطقه مورد مطالعه در دوره آماري بين سالهای
یدهد که محدوده شهر يزد از سال 1998
 1973تا  2016از تصاوير ماهوارهای لندست استفاده گرديده است .نتايج پژوهش نشان م 
با رشد  63درصدي نسبت به دهه قبل شروع به گسترش نموده است .اين دوره همزمان با افزايش جمعيت شهري و گسترش خدمات
و صنايع در منطقه شهري بوده است ،به نحوي که باعث جذب مهاجر از ساير نقاط به سمت شهر يزد گرديده است .از اين دوره
رشد شهري با يک روند مشخص تحت تأثير افزايش جمعيت شهري و ورود مهاجران به شهر يزد ادامه يافته است .در ابتدا جهت
گسترش شهر يزد به سمت غرب و جنوب غرب و سپس در امتداد مسير ارتباطي به سمت جنوب شرقي و نهايت ًاًا جنوب بوده است.
مهمترين عوامل محدود کننده رشد شهر يزد در سمت شمال وجود تپههای ماسهای ،در سمت غرب و جنوب غرب وجود برخي
یهای خاص مانند مراکز صنعتي و کارگاهي و فرودگاه ،در سمت جنوب وجود کوه و مراکز دانشگاهي و در سمت جنوب
کاربر 
نهای زراعي بودهاند .در حال حاضر به دليل عوامل محدود کننده گسترش شهر يزد در تمامي جهات ،رشد
شرق و شرق وجود زمی 
یباشد.
عمودي شهر بهترين گزينه م 
کلمات کليدي :رشد فيزيکي ،سیستم اطالعات جغرافیایی ،توسعه شهر ،یزد

( -1نویسنده مسئول)
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مقدمه
توسازهای بدون برنامهریزی و تغ يي رات زياد
رشد روزافزون شهرها متأثر از رشد جمعيت و مهاجرت ،منجر به ساخ 
در ساختار فضا يي

به ويژه توسعه فيزيکي شهر در مکانهای نامساعد گشته است .به عبارتی دیگر رشد

نهای کشاورزی اطراف شهرها و تغییر آنان به کارکردهای
یهای کمی شهرها ،سبب بلعیدن و نابودی زمی 
ناهنجار 
شهری ،تخریب چشماندازهای بکر طبیعی ،پراکندگی کالبدی ،ایجاد محالت حاشیهای و نیم ساخته ،تشکیل
تدهی و بار مالی مضاعف و شعاع
تهای مسئلهدار با چاشنی معضالت اجتماعی ،فرهنگی ،امنیتی به همراه خدما 
باف 
گسترده و بدون پشتوانه مالی و درآمدی مدیریت شهرداریها م 
یگردد ( )Yu et al, 2011: 600و در کل ضمن
نرو هم اکنون
یسازد ( .)Nagendra, 2006: 97از ای 
تخریب فضاهای پیرامون ،شهر را از شکل متقارن خود خارج م 
یکی از مشکالت عمده در برنامهریزی شهری ،تعیین جهت مناسب و نحوه گسترش فیزیکی شهر برای جوابگویی به
نیازهای فعلی و پیشبینی نیازهای آینده ( )Kalantari, 2007: 116و مدیریت شهری ناگزیر به توسعه فضایی
تهای عمومی نسل کنونی و آینده ساکن در شهرها و پیرامون آنها را فراهم
اندیشیده شهرها است تا منافع و مصلح 
نرو همچنان که جمعیت شهرها افزایش پیدا
کند (میرکتولی و همکاران 34 :19 13 ،؛ کالنتری .) 116 : 1385 ،از ای 
یشود .این شرایط وقتی بدون کنترلهای
یکند ،لزوم کنترل توسعه فیزیکی آنها در بعد افقی و عمودی مطرح م 
م
دقیق فنی و مهندسی همراه گردد ،فاجعههای انسانی بزرگی را زمینهسازی خواهند کرد .این شرایط به خصوص در
کشورهای جهان سوم که توجه به هزینههای ساختوساز اهمیت بیشتری از قوانین و ضوابط شهرسازی دارد،
یدهد .به همین دلیل است که معموًالًال میزان خسارت و تلفات
جایگاه و اهمیت باالتری را به خود اختصاص م 
یباشد (صابری فر .) 94 :29 13 ،در این راستا
حوادث شهری در این گونه کشورها بیشتر از کشورهای توسعهیافته م 
توسعه فيز يكي و رشد جمعيتي شهرهاي ايران تا چند دهه پيش داراي افزايش هماهنگ و متعادل بود .با بروز
یها به شكل افزايش سريع
یهایی را پذيرفتند .اين دگرگون 
تحوالت جديد ،شهرها به سرعت تغ يي رات و دگرگون 
جمعيت و گسترش فيز يكي شتاب آميز شهرها به صورت نامتعادل و ناهماهنگ بوده است (حسین زاده دلیر و
هوشیار .)3 21 : 1385 ،اگر چه شهرها داراي گسترش فيز يكي وسيعي بودهاند ،اما در قالب اين گسترش فيز يكي
سريع نيز تعادل برقرار نبوده و سطح زیرساختهای شهري و اختصاص زمين در پیرامونهای شهري مناسب به هر
كي  ،تناسب معقول و منطقي برقرار نبوده است (حسام و همکاران .) 92 :29 13 ،در این راستا شهر يزد به عنوان مورد
شهای جديد مصرف زمين ،در سايه نبود طرح
مطالعه پژوهش حاضر در كمتر از نيم قرن اخير با رواج الگوها و رو 
و مديريت كارآمد زمين ،به رشد غيرقابل تصوري دست يافته و گونههای متفاوتي از نظامهای كالبدي را شكل داده
است .تداوم اين وضعيت ،نه تنها انسجام و كي پارچگي كالبدي شهر را گسسته ،بلكه معضالت اقتصادي ،اجتماعي و
شها و الگوهاي جديد كالبدي
حقوقي را دامن زده است .برخالف الگوي سنتي توسعه كالبدي ،پيدايش و رواج رو 
در شهر يزد كه توأم با فرآيند غيراصولي عرضه زمين بوده ،خصلت جديدي به سازمان كالبدي -فضا يي اين شهر
بخشيده است ،الگوهاي جديد در تقابل كامل با تيپولوژي سنتي بوده و باعث بروز مشكالت مضاعفي در ادبيات
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تهای روستا يي حاشیهای را به درون مرزهاي شهري كشانده و الگوي توسعه
شهرسازي شده است .از طرفي ،باف 
تهای تاريخي ناپيوسته را دامن زده است و از طرف ديگر باغات و اراضي كشاورزي همپيوند با اين
فيز يكي باف 
تهای روستا يي را به صورت اراضي باير كنوني به شهر ضميمه نموده و الگوي توسعه متخلخل را ارائه داده است
باف 
(سرا يي  .) 75 : 1386 ،با توجه به رشد فيزيکي گسترده شهر يزد در سالهای اخير و بروز مسائل و مشکالت متعدد
در اين زمينه ،در اين پژوهش ضمن بررسي و ارزيابي روند تغ يي رات توسعه فيزيکي شهر يزد طي چند دهه اخير ،با
استفاده از سنجش از دور و سامانه اطالعات جغرافيا يي به بررسي تغ يي رات آتي گسترش شهر يزد خواهيم پرداخت.
یباشد .مهمترين دادههای مورد استفاده در اين
پژوهش حاضر از نظر نوع کاربردی و روش آن توصیفی -تحلیلی م 
یباشد .به دليل پوشش
پژوهش تصاوير ماهوارهای شهر يزد و نقشههای کاربري اراضي مسکن و شهرسازي م 
تاريخي ،قدرت تفکيک مناسب و سهولت دسترسي از تصاوير ماهواره لندست براي سالهای  1973تا  6102استفاده
یدهد .در اين پژوهش کليه مراحل مربوط به
گرديد .جدول شماره ( )1مشخصات تصاوير مورد استفاده را نشان م 
پیشپردازش تصوير (انجام کليه تصحيحات الزم) در محيط نرمافزار  ERDAS IMAGINEصورت گرفت و با
نهای باير ،مناطق مسکوني و پوشش گياهي
استفاده از روش طبقهبندی نظارت شده نقشه کاربري با سه طبقه زمی 
مشخص شد .نمونههای تعليمي به گونهای انتخاب گرديدند که کمترين همپوشانی و خطا را داشته باشند .در نهايت
تصاوير پس از طبقهبندی به نرمافزار  ARC GISمنتقل و ساير اقدامات مورد نياز از جمله تع يي ن محدوده شهري،
یها و ايجاد خروجي در اين نرمافزار انجام شد.
محاسبه مساحت کاربر 
جدول ( :)1مشخصات تصاوير ماهوارهای مورد استفاده
نام تصوير
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منبع :یافته های پژوهش.69 13 ،

رویکرد نظری
یشود ،امروزه به كي ی از بحث
یرویه شهر كه از آن به پراكنده رويی شهری ياد م 
اصطالح پراكنش يا گسترش افقی ب 
برانگيزترين مباحث شهری جهان تبديل شده است .با توجه به اينكه اكثر شهرهای ايران در چند دهه اخير اين پديده
نامطلوب شهری را تجربه کردهاند ،تحقيقات زيادی در زمينه اين موضوع انجام شده است .اين اصطالح به معانی
یرویه و غيره ترجمه شده است
مختلفی از جمله گسترش افقی شهر ،پراكندگی شهری ،پراكنش شهری ،رشد ب 
(زنگنه و همکاران .) 174 :19 13 ،بسياری از مردم گستردگی شهری را به عنوان توسعه آشفته و نامرتب حومههای
یدانند (مشکینی و تیموری )9 37 :59 13 ،و در این ارتباط فرهنگ وبستر گستردگی شهری را به عنوان
شهری م 
گسترش و توسعه نامنظم تعريف م 
یکند ( .)Szuster et al, 2011: 5کاربرد این اصطالح به اواسط قرن بیستم بر
یگردد ،زمانی که در اثر استفاده بیش از حد از اتومبیل شخصی و توسعه بزرگراهها ،بسط فضاهای شهری در
م

 262فصلنامه علمی – پژوهشی جغرافیا (برنامهریزی منطقهای) ،سال یازدهم ،شماره اول ،زمستان 993

آمریکا رونق گرفت ( .)Hess, 2001: 4به بیان کلی این اصطالح به معنای رشد سریع و پراکنده نواحی کالنشهرها و
حتی شهرهای کوچک که در برخی موارد تا نواحی روستایی کشیده شده است (عباس زاده )91 :1 383 ،و همچنین
یبرنامه و
به گسترش شهر در اطراف و حاشیه شهرها و به سمت روستاها ،یا در طول بزرگراهها و یا گسترش ب 
کنترل نشده در سطح شهر گفته میشود (.)Hadly, 2000: 25
یكی از مهمترين داليل رشد سريع شهرهای نامنظم ،تمركز خدمات ،صنايع و تسهیالت در آنها بوده که منجر به
مهاجرپذیری شديد گرديده ،افزايش جمعيت نیز به نوبه خود باعث توسعه فیزیکی و کالبدی بدون برنامه و شتابزده،
نهای
کها در پیرامون کالنشهرها و شهرهای بزرگ میشود .تخریب باغات و زمی 
افزایش حاشیهنشینی و ایجاد شهر 
زراعی به نفع ساختوسازها ،تجاوز به حریم رودخانهها و ارزشهای زیستمحیطی ،توسعه در شیبهای تند،
یها و غیره از جمله تبعات این نوع توسعههای فیزیکی هستند (کرم و محمدی 1388 ،به
همجواری نامناسب کاربر 
نقل از تیموری و همکاران 18 :29 13 ،؛ سرور862 : 1387 ،؛ کیویساری.) 41 : 1383 ،
با توجه به اهمیت موضوع در زمينه مطالعه توسعه فيزيکي شهر مطالعات گستردهای صورت گرفته است .برای نمونه

اصباح ) 007 2(1تغ يي رات کاربري زمين را در توسعه سريع شهرنشيني در شهر آيدين ترکيه با استفاده از تصاوير

ماهوارهای لندست و اسپات مطالعه کرد و به اين نتيجه رسيد که نواحي شهري به ضرر اراضي کشاورزي در حال

رشد هستند .ليو و همکاران )1102( 2تأثيرات تغ يي ر کاربري زمين را در ناحيه شهري چانگشا چين بررسي کردند.
آنان از دو سري اطالعات لندست  TMدر سالهای  1986و  2000و اطالعات کاربري زمين در پنج ناحيه شهري از

 1995تا  2005براي ارزيابي تغ يي رات پنج رده کاربري زمين استفاده کردند .بترالس و همکاران )1102( 3با استفاده از

 GISو مدل  AHPنواحي مساعد براي رشد شهري در سه شهر يونان را با توجه به مخاطرات طبيعي مطالعه کردند و
به اين نتيجه رسيدند که بين سمت رشد شهرهاي مورد مطالعه و نواحي مساعد تع يي ن شده ،هماهنگي وجد ندارد.
آنها علت را عوامل اقتصادي و اجتماعي معرفي نمودند که تا کنون تع يي ن کننده سمت رشد شهرها بوده است.
4

واکود و همکاران ( )3102به ارزيابي گسترش شهري حيدرآباد هند با استفاده از تصاوير ماهوارهای لندست و GIS

اقدام کردند.
مجرد و حسيني فرد ( )0931در پژوهشي با عنوان «مکانیابی نواحي مساعد براي توسعه فيزيکي کالنشهر تهران بر
مبناي عناصر اقليمي و عوامل جغرافيا يي » بر مبناي عناصر اقليمي و جغرافيا يي به مکانیابی بهينه نواحي مناسب براي
توسعه فيزيکي شهر تهران پرداختند .آنها با استفاده از نرمافزار  ARC GISو با دو روش تحليل مکاني و تجزيه و
تحليل سلسله مراتبي مکاني و همچنين تصاوير ماهوارهای ،نقشههای تناسب توسعه فيزيکي منطقه را ترسيم نمودند.
حسين زاده و همکاران (  )19 13در پژوهشي با عنوان «بررسي محدودیتهای ژئومورفولوژيک براي توسعه فيزيکي
شهر کرمانشاه» بر اساس مدل فازي در محيط نرمافزار  ARC GISاقدام به پهنهبندی زمين براي توسعه فيزيکي شهر
1 Esbah
2 Liu et al.
3 Bathrellos et al.
4 Wakode
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کرمانشاه بر پايه عوامل طبيعي و انساني کردند .ملکي و عزيزي (  )39 13در مقالهای با عنوان «تنگناهاي طبيعي توسعه
فيزيکي شهر پاوه با تأکيد بر عوارض ژئومورفولوژي» با استفاده از دادههای سنجش از دوري و سيستم اطالعات
جغرافياي و نيز مدل  AHPتوسعه فيزيکي شهر پاوه را در دورهای  50ساله و در ارتباط با عوارض ژئومورفولوژي و
توپوگرافي بررسي نمودند .پوراحمد و همکاران در پژوهشی با عنوان «ارزیابی توسعه فیزیکی شهر ارومیه به منظور
حفظ پوشش گیاهی و اراضی کشاورزی» با استفاده از مدل تحلیل سلسله مراتبی تغییرات کاربری اراضی شهر ارومیه
را بین سالهای  1365تا  19 13مورد بررسی قرار داده و دریافتهاند که از مساحت  92 612هکتاری منطقه مورد
مطالعه  5.08درصد دارای شرایط مطلوب برای حفظ پوشش گیاهی و اراضی کشاورزی بوده است .مشکینی و
تیموری (  )59 13در پژوهشی با عنوان «سنجش گستردگی شهری و تأثیر آن بر تغییرات کاربری اراضی» با استفاده از
 RSو  GISگستردگی فضایی کالنشهر کرج را مورد ارزیابی و تحلیل قرار دادهاند .نتایج این پژوهش نشان از رشد
یقواره کالنشهر کرج و عامل جمعیت بیشترین تأثیر را بر این عامل داشته است.
ب
محدوده مطالعاتی
شهر یزد در مشرق اصفهان و جنوب کویر لوت ،با طول جغرافیایی  54درجه و  24دقیقه ،و عرض جغرافیایی 31
درجه و  25دقیقه در مرکز ایران قرار گرفته است .وسعت این شهر  87کیلومتر مربع و ارتفاع آن از سطح دریا 0321
یباشد .شهر یزد در سرشماری  0931دارای سه منطقه 9 ،ناحیه و  45محله شهری و جمعیتی بالغ بر 59 2 447
متر م 
بوده است.

شکل  :1موقعیت محدوده مطالعاتی
منبع :یافته های پژوهش9931 ،

یافتههای تحقیق
در ادامه به بررسی تغییرات کاربری اراضی شهر یزد بین سالهای مورد مطالعه پرداخته میشود:
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 1-5بررسي تغ يي رات کاربري ارضي شهر يزد بين سالهای  73 91تا 61 20
جهت بررسي روند تغ يي رات رشد و توسعه فيزيکي شهر يزد ،از تصاوير ماهوارهای مربوط به سالهای ، 1986 ، 1973
 2008 ، 1998و  6102استفاده گرديد .با توجه به محدوديت دسترسي به اين تصاوير و کيفيت نامناسب برخي از اين
تصاوير ،براي هر دهه مناسبترین تصوير موجود انتخاب و مورد تحليل قرار گرفت .با توجه به اينکه تصاوير
مربوط به سنجنده هاي متفاوت بودند ،ابتدا از نظر سيستم مختصات به سيستم  UTMدر زون  93شمالي تبديل
گرديدند.
تترین ترکيب باندي با توجه به کيفيت باندهاي تصاوير انتخاب و
پس از انجام تصحيحات هندسي تصاوير ،مناسب 
نهايت ًاًا پس از ترکيب باندها ،بارزسازي روي تصاوير انجام شد .بعد از انجام مراحل پیشپردازش ،هر يک از اين
تصاوير در محيط نرمافزار  ERDAS IMAGINE 2014طبقهبندی شدند .در اين پژوهش با توجه به اينکه هدف
یهای خاص همچون مناطق مسکوني ،زمینهای باير و پوشش گياهي
یباشد ،تنها کاربر 
بررسي رشد فيزيکي شهر م 
به صورت نظارت شده طبقهبندی گرديدند.
وضعيت کاربري ارضي شهر يزد در سال 73 91
یدهد .با توجه به اين نقشه ،محدوده
شکل ( )1نقشه حاصل از طبقهبندی تصوير سال  1973شهر يزد را نشان م 
یباشد و عالوه بر آن به صورت پراکنده در جهات مختلف
مسکوني شهر يزد محدود به بافت قديم فعلي شهر يزد م 
یشود .مساحت کلي محدوده شهري در اين سال  23/ 88کيلومتر مربع محاسبه شده است.
نواحي مسکوني مشاهده م 
یدهد .با توجه به اين
جدول ( )2ماتريس خطاي طبقهبندی تصوير سنجنده  MSSمربوط به اين سال را نشان م 
یباشد .اين امر به دليل نوع مصالح ساختماني
نهای باير م 
جدول حداکثر خطا مربوط به دو کاربري مسکوني و زمی 
نهای باير دارد .در نتيجه بيشترين خطا و
یباشد که از نظر بازتاب طيفي ،رفتار مشابهي با زمی 
مناطق مسکوني م 
همپوشاني در اين دو طبقه مشاهده گرديد.
جدول ( :)2ماتريس خطاهاي تصوير  MSSسال 73 91
طبقه

پوشش گياهي

پوشش گياهي

001

زمين
باير
0

مسکوني
0

زمين باير

0

67 . 88

08 . 14

مسکوني

0

33 . 11

92 . 85

منبع :یافتههای پژوهش.69 13 ،

با توجه به شکل ( )2که عالوه بر نمایش محدوده شهر یزد در سال  ، 1973نسبت هر يک از کاربریهای طبقهبندی
یباشد که به صورت پراکنده در سطح
نهای باير م 
یدهد ،کمترين ميزان با  7درصد مربوط به زمی 
شده را نشان م 
یباشد
محدوده شهري پراکنده شده است .بيشترين درصد محاسبه شده نيز مربوط به نواحي مسکوني با  47درصد م 
نهای کشاورزي و باغات نيز در نقشه محاسبه شده
یباشد .ميزان زمی 
که منطبق بر بافت قديم حال حاضر شهر يزد م 
یکند و  46درصد از محدوده مشخص شده را شامل میشود .اين کاربري
تقريب ًاًا با مساحت نواحي مسکوني برابري م 
در اطراف نواحي مسکوني و در جهات شمال غربي ،غربي و جنوب شرقي منطقه مسکوني شهر يزد بیشترین تراکم
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یباشند.
را دارا م 

یهای سه گانه شهر يزد در سال  73 91منبع :یافتههای پژوهش69 13 ،
شکل ( :)2محدوده و نسبت کاربر 

وضعيت کاربري ارضي شهر يزد در سال 1986
یباشد .همانند تصوير سال 1973
تصوير سال  1986نيز مانند سال  1973مربوط به سنجنده  MSSماهواره لندست م 
دفعات متعددي تصوير طبقهبندی گرديد تا ميزان خطاي طبقهبندی کاهش يابد .جدول ( )3ماتريس خطاي طبقهبندی
یباشد .بيشترين
یدهد .ميزان خطا در اين ماتريس تا حدودي مشابه با تصوير سال  1973م 
هر کالس را نمايش م 
یباشد که نشان دهنده همپوشاني اين دو کالس در برخي
خطاها مربوط به دو کالس زمين باير و مناطق مسکوني م 
سها ،تصوير اين سال در  3کالس طبقهبندی گرديد که خروجي آن در شکل ()3
یباشد .پس از تأ يي د کال 
نقاط م 
نشان داده شده است .در مقايسه با دوره پيشين مساحت محدوده شهري از  23/ 88به  35 /5کيلومتر مربع افزايش
يافته است .در اين دوره تنها جهت گسترش محدوده شهري به سمت غرب بوده و مرز محدوده شهري در ساير
جهات تغ يي ر محسوسي نداشته است .در جهات غربي و شمال غربي از مساحت پوشش گياهي به نفع مناطق
مسکوني کم شده است .با توجه به شکل ( )3که عالوه بر محدوده نسبت هر يک از کاربریها را براي سال 1986
نهای باير با  8درصد کمترين نسبت را
یدهد ،تغ يي ر چنداني در مقايسه با دوره پيش ديده نمیشود .ميزان زمی 
نشان م 
دارا میباشد که در مقايسه با دوره پيش  1درصد افزايش يافته است .بيشترين نسبت نيز مربوط به نواحي مسکوني
است که  47درصد محدوده مشخص شده را در بر ميگيرد .نواحي با پوشش گياهي نيز  45درصد محدوده را
یدهند
پوشش م 
جدول ( :)3ماتريس خطاهاي تصوير  MSSسال 1986
طبقه

پوشش گياهي

پوشش گياهي

001

زمين باير
0.68

مسکوني
0

زمين باير

0

48 .28

12.2

مسکوني

0

84 . 16

87.8

منبع :یافتههای پژوهش69 13 ،
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یهای سه گانه شهر يزد در سال 1986
شکل ( :)3محدوده و نسبت کاربر 
منبع :یافتههای پژوهش69 13 ،

وضعيت کاربري ارضي شهر يزد در سال 1998
یباشد .اين سنجنده در مقايسه با
تصوير استفاده شده براي سال  1998مربوط به سنجنده  TMماهواره لندست م 
یباشد .همانند دو تصوير پيشين ،پس از ترسيم
سنجنده  MSSبه لحاظ تفکيک مکاني و باندي داراي دقت باالتري م 
محدوده شهري از روي اين تصوير ،محدوده مذکور در سه کالس پوشش گياهي ،زمين باير و مسکوني به صورت
نظارت شده طبقهبندی گرديد .جدول ( )4ماتريس خطاي طبقهبندی اين تصوير را نشان میدهد .همانطور که نتايج
یدهد ،نسبت خطاها در مقايسه با دو تصوير پيشين کاهش يافته است .در اين تصوير نيز بيشترين
اين جدول نشان م 
یشود.
نهای باير ديده م 
سهاي مناطق مسکوني و زمی 
همپوشانی بين کال 
جدول ( :)4ماتريس خطاهاي تصوير  TMسال 1998
طبقه

پوشش گياهي

زمين
باير

مسکوني

پوشش گياهي

001

0.06

0.13

زمين باير

0

97 . 95

5. 0

مسکوني

0

3.96

37 .99

منبع :یافتههای پژوهش69 13 ،

یدهد .با توجه به اين شکل ،محدوده شهري در اين دوره شروع
شکل ( )4نقشه حاصل از اين طبقهبندی را نشان م 
تهای شمال غربي تا جنوب شرقي محدوده شهري
به گسترش نموده است به لحاظ گسترش ،بيشترين رشد در جه 
یشود .عالوه بر اين در سمت جنوب شرقي نيز مرزهاي محدوده شهري رشد نموده است .همچنين
مشاهده م 
یشود .به لحاظ وسعت ،محدوده شهري در اين دوره
تغ يي رات اندکي نيز در سمت شرقي محدوده شهري مالحظه م 
نهای
از  35 /5کيلومتر مربع در دوره قبل به  58کيلومتر مربع افزايش يافته است .عالوه بر این در این سال نسبت زمی 
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یباشد ،تغ يي ر محسوسي نسبت به دوره پيشين داشته است .در اين دوره بيشترين نسبت
باير که کمترين کاربري م 
یباشد که حدود  60درصد از مساحت محدوده شهري را به خود اختصاص داده است.
مربوط به مناطق مسکوني م 
در مقايسه با دوره پيشين نسبت اين کاربري از  47درصد به  60درصد افزايش يافته است .پس از مناطق مسکوني
نسبت پوشش گياهي با  34درصد قرار دارد .نسبت اين کاربري در اين دوره از  45درصد در دوره قبل به  34درصد
یشود اما به دليل
کاهش يافته است .الزم به ذکر است به لحاظ وسعت تغ يي ر چنداني در ميزان اين کاربري ديده نم 
نهای باير ،از نسبت کاربري
افزايش گستره محدوده شهري و به همان نسبت افزايش مساحت مناطق مسکوني و زمی 
پوشش گياهي در مقايسه با دو کالس مذکور کاسته شده است.

یهای سه گانه شهر يزد در سال 1998
شکل ( :)4محدوده و نسبت کاربر 
منبع :یافتههای پژوهش69 13 ،

وضعيت کاربري ارضي شهر يزد در سال 2008
یباشد .پس از انجام تصحيحات الزم،
تصوير استفاده شده براي سال  2008مربوط به سنجنده  TMماهواره لندست م 
اين تصوير نيز در سه کالس پوشش گياهي ،زمين باير و مسکوني طبقهبندی شد .جدول ( )5ماتريس خطاي تصوير
یدهد .بر اساس اين جدول ميزان خطاي طبقهبندی بسيار پا يي ن و همپوشانی بسيار کمي بين
سال  2008را نشان م 
یشود .پس از تأ يي د صحت طبقهبندی ،نقشه کاربریهای سه گانه تهيه گرديد .شکل ( )5نتايج اين
طبقات ديده م 
یدهد .در مقايسه با دوره قبل محدوده شهري بيشترين گسترش را به ترتيب در جهات جنوب
طبقهبندی را نشان م 
شرقي ،جنوبي و جنوب غربي داشته است .در جهت شرق نيز مرزهاي محدوده شهري رشد کمي داشته است .در
نهای پوشيده از گياه در مقايسه
یباشد .در اين دوره مساحت زمی 
ساير جهات گسترش محدوده شهري بسيار ناچيز م 
با دوره قبل در نیمه مرکزي کاهش قابل توجهي داشته است .مساحت کلي محدوده شهري از  58کيلومتر مربع به
یدهد نسبت زمینهای
یهای نشان م 
 84 /3کيلومتر مربع رسيده است .عال ربراک زا کي ره تحاسم تبسن ،نیا رب هو ی 
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باير اندکي کاسته شده و در اين دوره به  5درصد رسيده است .نسبت مساحت مناطق مسکوني به شدت در مقايسه با
دوره قبل افزايش يافته و از  60درصد به  69درصد رشد داشته است .نسبت پوشش گياهي در اين دوره همانند دوره
پيشين کاهش داشته و از  34درصد به  26درصد کاهش يافته است .در اين دوره بيشترين کاهش زمینهای با پوشش
نهای مسکوني
یباشد که زمی 
گياهي مربوط به مناطق مرکزي ،جنوبي ،جنوب غربي و شمال غربي محدوده م 
یباشد که در مقايسه
نهای باير نيز مربوط به نیمه غربي محدوده شهري م 
جايگزين آن شده است .کاهش نسبت زمی 
با دوره قبل به مسکوني تغ يي ر کاربري داده است.
جدول ( :)5ماتريس خطاهاي تصوير  TMسال 2008
پوشش گياهي

طبقه
پوشش گياهي
زمين باير

97 . 99
0
0.03

مسکوني

زمين
باير

مسکوني

0.09

0.79

54 . 99

0.24

0.36

96 . 98

منبع :یافتههای پژوهش69 13 ،

یهای سه گانه شهر يزد در سال 2008
شکل ( :)5محدوده و نسبت کاربر 
منبع :یافتههای پژوهش69 13 ،

وضعيت کاربري ارضي شهر يزد در سال 61 20
یباشد .براي اين سال از نسل جديد سنجنده
آخرين تصوير مورد بررسي در اين پژوهش مربوط به سال  6102م 
 OLIلندست استفاده گرديد .پس از انجام عمليات پیشپردازش بر روي تصوير ،محدوده فعلي شهر يزد مشخص
شد .سه کالس پوشش گياهي ،زمين باير و مسکوني به عنوان نمونه انتخاب و عمليات طبقهبندی بر روي تصوير
یدهد .نتايج اين جدول همانند
صورت گرفت .جدول ( )6نتايج حاصل از ماتريس خطاي اين طبقهبندی را نشان م 
یباشد .در اين
یباشد و داراي کمترين همپوشانی و خطا بين طبقات م 
تصوير سال  2008از دقت باال يي برخوردار م 
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یباشد.
تصوير نيز بيشترين خطا ناشي از تداخل کالسهاي مسکوني و زمين باير م 
جدول ( :)6ماتريس خطاهاي تصوير  OLIسال 61 20
طبقه

پوشش گياهي

زمين
باير

پوشش گياهي

001

زمين باير

0

52 . 98

0

مسکوني

0

1.48

مسکوني
0
0.33
67 . 99

منبع :یافتههای پژوهش69 13 ،

یدهد .مقايسه اين
یهای مشخص شده را در محدوده شهر يزد نشان م 
شکل ( )6نقشه حاصل از طبقهبندی کاربر 
یدهد که محدوده شهري بيشترين گسترش را به ترتيب در سمت جنوب شرق ،شرق و
تصوير با سال  2008نشان م 
جنوب غرب داشته است .همانند ساير سالها مرزهاي شمالي تقريب ًاًا بدون تغ يي ر باقي مانده است .وسعت محدوده
سهاي
شهري در اين سال از  84 /3به  108 /2کيلومتر مربع رسيده است .عالوه بر این نسبت مساحت هر يک از کال 
یدهد در مقايسه با سال  2008ميزان مناطق مسکوني از 69
پوشش گياهي ،زمين باير و مناطق مسکوني نشان م 
نهای باير بيش از  2برابر افزايش يافته و از  5درصد
درصد مساحت کل به  82درصد افزايش يافته است .نسبت زمی 
نها مربوط به نیمه جنوب شرقي و در اطراف
در سال  2008به  14درصد در اين سال رسيده است .عمده اين زمی 
یباشد .ميزان پوشش گياهي در اين دوره شديد ًاًا تنزل يافته و درصد اين کاربري از
کهاي جديد ايجاد شده م 
شهر 
 26درصد در سال  2008به  4درصد در اين دوره کاهش يافته است .در اين سال تودههای پوشش گياهي در نيمه
شمال غربي ،مرکزي و جنوب غربي به شدت کاهش و با کاربري مسکوني جايگزين گرديده است.

یهای سه گانه شهر يزد در سال 61 20
شکل ( :)6محدوده و نسبت کاربر 
منبع :یافتههای پژوهش69 13 ،

شبینی جهت رشد و گسترش شهر يزد
پی 
در طول دوره مطالعاتي ،محدوده شهري ابتدا به سمت غرب و سپس در امتداد مسير ارتباطي به سمت جنوب شرق
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تهای طبيعي و اجتماعي در نيمه شمالي شهر يزد،
و نهايت ًاًا به سمت جنوب گسترش داشته است .با توجه به محدودی 
رشد شهر در اين سمت بسيار ناچيز بوده و در آينده نيز رشد چنداني در اين جهت نخواهد داشت .گسترش شهر در
جهت شمال غربي نيز تقريب ًاًا از سال  1998به بعد در اين سمت به علت وجود محدوده کارگاهي و صنعتي و نيز
زمینهای کشاورزي محدود شده است .در نتيجه در آينده نيز رشد چنداني نخواهد داشت .در سمت غرب ،گسترش
مرزهاي شهري رشد چشمگیری از سال  1973داشته است .در اين سمت تا جنوب غرب حداکثر رشد تا اطراف
یباشد که به دليل وجود مراکز کارگاهي و پايانه بار رشد مرزهاي شهري در اين ناحيه متوقف
جاده کمربندي م 
گرديده است .اما به سمت غرب تا اطراف فرودگاه و ترمينال يزد همچنان توانا يي گسترش را دارد .در جهت جنوب،
یباشد .در سمت غرب اين مسير عوامل
وجود مسير ارتباطي يزد-تفت عامل مثبتي براي رشد محدوده شهري م 
یباشد.
نهای کشاورزي و عوامل اجتماعي مهمترين موانع گسترش م 
محدود کننده متعددي مانند مراکز دولتي ،زمی 
یشود .حداکثر فضاي در دسترس در اين قسمت از
اما در سمت شرق اين مسير عامل محدود کنندهای ديده نم 
سمت جنوب به جاده کمربندي و ارتفاعات جنوب يزد و از شرق به سمت دانشگاه يزد محدود میشود .در نتيجه
یباشد .در سمت جنوب شرق همچنان
در ناحيه جنوبي نيز دانشگاه و توپوگرافي مهمترين موانع محدود کننده م 
فضاهاي خالي جهت گسترش شهر وجود دارد اما وجود پست اصلي برق و زمینهای کشاورزي در امتداد مسير
نهای کشاورزي و گلخانههای
ارتباطي مهمترين عوامل بازدارنده رشد شهر خواهد بود .در نيمه شرقي نيز وجود زمی 
یباشند .در نتيجه رشد چنداني در اين سمت نيز نخواهيم
متعدد و همچنين عوامل اجتماعي عامل محدود کننده م 
داشت.
نتیجهگیری و دستاورد علمی پژوهشی
کهای مرغوب به منظور زراعت ،در ميان
اكثر شهرهاي ايران ،در مراحل اولیه شکلگیری ،با هدف استفاده از خا 
اراضي مرغوب زراعي استقرار یافتهاند و بـه مرور زمان همراه با گسترش روستاها و تبديل آنها بـه شهر و سپس
تهای زراعي ناگزير به سمت اراضي نامرغوب
توسعه شهرها ،اراضي مرغوب زير پ كي ـر شهرها مدفون شده و فعالی 
عقب نشسته است .تغ يي رات كاربري اراضي در حاشیه شهرها به قدري سريع است كه برنامـه ريزان و مقامات شهري
یمانند؛ این امر نه تنها
از توأم سـاختن فرآينـد برنامهریزی در اين مناطق با توسعه ديناميـك و پیچیده آن عاجز م 
یگردد ،بلکه به تبع گسترش بدون
موجب ایجاد مشكالت فراواني همزمان با گسترش مادرشهر در اين مناطق م 
برنامه موجب ایجاد مشکالت عدیدهای همچون حاشیهنشینی ،عدم تعادل در سطح مناطق شهری ،مشکالت
یگردد .لذا مطالعه در زمینه تغییرات فیزیکی شهرها به منظور برنامه مند
خدماترسانی و غیره در سطح شهر نیز م 
کردن رشد فیزیکی شهرها و جلوگیری از تخریب اراضی مرغوب حاشیه شهرها از اهمیت و جایگاه ویژهای
برخوردار است .در این راستا در این پژوهش با استفاده از تصاوير ماهوارهای توسعه مرزهاي شهري و نيز
کاربریهای ارضي در محدوده شهر يزد به عنوان یکی از شهرهای که با رشد نامتوازن همراه بوده است ،مورد
بررسي قرار گرفت .نتايج نشان داد که در ابتداي دوره مورد بررسي يعني سال  1973مناطق مسکوني شهر يزد محدود
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به بافت قديم شهر( بافت قديم کنوني) میشد .در اين زمان در حدود نيمي از محدوده شهري را زمینهای با پوشش
یدادند .در دوره بعد يعني سال  1986محدوده شهري حدود  8درصد افزايش پيدا کرد .بيشترين
گياهي تشکيل م 
گسترش شهر يزد در اين زمان در جهت غرب مشاهده شد .در سال  1998رشد سريع شهر يزد آغاز گرديد .مرزهاي
محدوده شهري در اين زمان بيشترين گسترش را در جهت غرب و جنوب غربي داشتند .در نيمه جنوب شرقي نيز تا
حدودي شهر گسترش يافت .اين دوره همزمان با ورود مهاجران به منطقه شهري يزد بوده است .نرخ رشد جمعيت
در مناطق روستا يي به شدت کاهش و به  -3/9رسيده در حالي که رشد جمعيت در شهر يزد  4/1بوده است .در سال
 2008رشد محدوده شهري ادامه يافته و در مقايسه با سال  1998وسعت محدوده شهري  45درصد افزايش يافته
است .در اين مدت مرزهاي غربي و جنوب غربي به حداکثر رشد خود رسيدند .بيشترين ميزان گسترش شهر در
جهت جنوب شرق و در امتداد مسير ارتباطي و پس از آن به سمت جنوب مشاهده شد .در آخرين سال دوره يعني
سال  6102مساحت محدوده شهري به  108کيلومتر مربع افزايش يافته است .در اين سال گسترش مرزهاي شهري
نهای کشاورزي
در جهات مختلف به حداکثر رشد خود رسيده است .همين امر باعث شده است بخش اعظم زمی 
نهای زراعي و باغات به شدت کاهش يافته و به  4درصد
تغ يي ر کاربري داده و به زير ساخت و ساز برود .ميزان زمی 
از کل محدوده شهري رسيده است .با توجه به اهمیت این موضوع و شدت کاهش زمینهای مرغوب زراعی و
یگردد:
یرویه مرزهای شهری شهر یزد پیشنهادات زیر ارائه م 
گسترش ب 
 استفاده از شیوههای انبوهسازی و بلندمرتبهسازی :يكي از بهترين روشهای محدود كردن گسترش افقي شهر،
جسازی (شهر فشـرده) است .البته اين شـيوه بـا توجـه بـه عوامـل اجتمـاعي ،اقتصادي ،محيطي
توسعه عمودي و بر 
و فرهنگي هـر منطقـه از شـهر بايـد اجرا شود .همچنين استفاده از اين روش بايد به همـراه كاهش زيربنا و قطعات
تف يكيك باشد.
یتوان از
 سازماندهی بافت فرسوده موجود در شهر یزد :با توجه به گستردگی بافت فرسوده موجود در شهر یزد م 
تها از رشد شتابان افقی شهر یزد کاست.
طریق ساماندهی و ایجاد زیرساخ 
نها ،بايد به
نهای بـاير و خـالي موجـود در داخل شهر :با توجه به مزاياي اسـتفاده از ايـن زمی 
 استفاده از زمی 
نها در توسعههای آینده شـهر اولويت داده شود.
استفاده از اين زمی 
نهای كشاورزي :از آنجا كه توسعه فيز كي ـي شـهر یزد با
 هدايت سمت توسعه شـهر در جهـاتي غيـر از زمی 
توجه به مهاجرپذیر بودن و همچنین رشد طبیعی جمعیت امري اجتناب ناپذير است و با ورود جمعيت به شهرها،
نهای مرغوب
ییابد ،بايد سـعي شود توسعه شهر به سمتي هدايت گردد كه زمی 
گسترش فيز يكي شهر نيز ضرورت م 
كشاورزي و باغات در اين فرآيند نابود نشود.
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