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 10/01/0931: تاریخ دریافت

 01/19/0931تاریخ پذیرش: 

 

 9311الی  9331زمانی  ارزیابی و تحلیل گسترش افقی کلانشهر اهواز در بازه

 

 9بهمن بهادری

 

 چکیده
 تغییرات آشکارسازی در GIS و دور از سنجش افزارهاینرم توانمندی از استفاده پی در حاضر تحقیق

 ناسیشبوم وضعیت و اهواز شهر قلمرو دینامیک رشد تغییرات همچنین و اراضی کاربری و اراضی پوشش

 کاربردی تحقیقات نوع از حاضر پژوهش. باشدمی ایماهواره هایداده از حاصله اطلاعات مبنای بر آن

 دور از سنجش و هوایی هایعکس و میدانی ای،کتابخانه مطالعات شامل اطلاعات گردآوری روش. است

 عمومی سرشماری نتایج زمین، سازیآماده شهری، تفصیلی و جامع هایطرح از نظر مورد هایداده. باشدمی

 به که دور از سنجش هایداده. است شده تهیه معتبر منابع سایر و آماری هایسالنامه مسکن، و نفوس

 های،افزارنرم از. است شده تهیه دور از سنجش مرکز طریق از باشدمی نیاز مورد رقومی صورت

Geomatica P.C.I, Arc GIS, Arc view, Auto cad, Excell پس  پژوهش این در .است شده استفاده

داد که  نتایج بررسی نشان. است شده تفسیر و شناسایی ها،پدیده و هالندفرم ژئومورفولوژی، نقشه تهیه از

های درصد تغییر داشته است. از سال01کیلومترمربع و  01/091با مساحتی برابر با0931در سال شهر اهواز 

، شهر اهواز به 0911تا  0913های رسیده است و از سال 9/011نیز مساحت شهر اهواز به  0913تا  0931

ها به خود اختصاص داده است. در ت به دیگر سالکیلومترمربع بیشترین تغییر را نسب 09/111مقدار 

توان گفت رشد شهر رشد شهر اهواز تغییر زیادی نداشته است. بصورت کلی می 0931تا  0911های سال

رشد چندین برابری داشته است. زاد و ولد و مهاجرت شهرها و روستاهای  0931تا  0919های اهواز از سال

های همجوار به کلانشهر اهواز ویای کار از سایر شهرهای استان و استانزده و خیل مهاجرین جمناطق جنگ

 .از جمله عواملی هستند که بر گسترش شهر اهواز تأثیرگذار بودند

 دور، سیستم اطلاعات جغرافیایی، گسترش افقی شهر، کلانشهر اهواز. از سنجشواژگان کلیدی: 
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 مقدمه

و محدودیت منابع طبیعی، چنان مشکلاتی را برای انسان به وجود آورده امروزه افزایش سریع جمعیت و توسعه شهرها 

شود. تخلیه روستاها، گسترش شهرها و گرایش به ریزی به عنوان یک ضرورت برای همه کشورها تلقی میکه امر برنامه

ر است برخوردا هاییویژه در کشورهای جهان سوم از چنان پیچیدگیزندگی شهرنشینی با توجه به مسائل خاص خود به

توجهی به آن بر مشکلات اقتصادی، اجتماعی آنان خواهد افزود. از این جهت برای دستیابی به یک روند توسعه که بی

که تکنیکی نیرومند  0سیستم اطلاعات جغرافیایی گشا باشد.تواند راههای جغرافیایی هم میمتعادل، مطالعات و پژوهش

باشد، اما فاقد اطلاعات مکانی به صورت کافی و ایستا های مکانی به اطلاعات مفید میبرای تبدیل حجم زیادی از داده

های چند زمانی است. (. در مقابل سنجش از دور، تکنیکی نیرومند برای گردآوری مجموعه داده1: 0910کن، است )کوه

نظران عقیده دارند که دسترسی به پتانسیل ها و استفاده از آنها وقفه وجود دارد. بسیاری از صاحبآوری دادهاما بین جمع

ند اپذیر نخواهد شد؛ مگر آنکه، این دو با هم جمع گردند و حتی بعضی از این هم فراتر رفتهکامل این دو تکنیک امکان

ینند. بدهی به سیستم اطلاعات جغرافیایی میطور کلی در گرو توانایی آن در خدماتو موفقیت سنجش از دور را به

ان شهری ریزای و سیستم اطلاعات جغرافیایی از جمله ابزارهای قدرتمندی هستند که جغرافیدانان و برنامهیر ماهواهتصاو

ای در شناسایی وضع موجود مناطق جغرافیایی و دهند و کاربرد تصاویر ماهواهشان یاری میرا در انجام تحقیقات

ای هبه همان اندازه که نقشهنات لازم بر کسی پوشیده نیست. گیری از امکااندازهای ساخته دست انسان و بهرهچشم

ی های اراضها از اهمیت خاصی برخوردارند، آگاهی از تغییر و تحولات کاربریریزیکاربری و پوشش اراضی، در برنامه

 ه کمکدر طول یک دوره زمانی خاص نیز اهمیت دارد. سنجش از دور کاربردهایی در آشکارسازی و بازیابی تغییر ب

ای های تصاویر ماهوارههایی در بررسی تغییرات کاربری اراضی و غیره داشته است. استفاده از دادهها و نیز کاربردداده

ها و گرفتن اطلاعات لازم از آنها توسط های پدیدهها و منابع زمین و ثبت ویژگیبه دلیل داشتن اشراف کلی بر پدیده

افزارها وتحلیل توسط نرمها و در نهایت تجزیهها توسط سنجندهطیسی و یا انعکاس پدیدههای الکترومغناها و یا طیفموج

 افزارهای کامپیوتری، در سراسر کشورهای جهان با استقبال زیادی روبرو گردیده است.و سخت

نفر  111هزار و  313شهر اهواز  0913باشد. براساس نتایج سرشماری شهر اهواز یکی از کلان شهرهای کشور می

 101هزار و  313به  0913نفر و سرانجام در سال  311هزار و  111به  0913جمعیت داشته است. این جمعیت در سال 

، 0931(. لازم به ذکر است که طبق آخرین برآورد در سال 0913نفر رسیده است )سرشماری عمومی نفوس و مسکن، 

(. 0931ریزی و توسعه شهرداری اهواز، باشد )معاونت برنامههزار نفر می 001میلیون و  0جمعیت شهر اهواز بیش از 

ساله بین ایران  1تحمیلی  بوده است و علت آن هم جنگ 0913تا  0933های در واقع بیشترین رشد این شهر بین سال

های زده و مهاجرین جویای کار سایر شهرهای استان و استانو عراق و مهاجرت وسیع شهرها و روستاهای مناطق جنگ

یکی ها بیشترین تغییرات فیزتوان گفت که شهر اهواز در خلال این سالهمجوار بوده است. حال بر طبق این فرضیه می

ها به کاربری مسکونی های کشاورزی و تبدیل این زمینرا در سطح شهر داشته و باعث اشغال و جایگزین شدن زمین

با  0931تا  0991های ن است که تغییرات بوجود آمده بین سالو صنعتی و غیره شده است. در این تحقیق سعی بر ای

آگاهی از انواع پوشش  مورد ارزیابی قرار گیرد. GISافزارهای سنجش از دور و های هوایی و نرماستفاده از تصاویر عکس

عات عنوان اطلاهای مختلف آن و به بیان دیگر نحوه استفاده از زمین، بههای انسانی در قسمتسطحی زمین و فعالیت

ر سطوح هایی دهایی که نمایشگر چنین فعالیتای برخوردار است. نقشههای مختلف از اهمیت ویژهریزیپایه برای برنامه
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شود. نقشه کاربری و پوشش اراضی که در آن نوع و الگوی مکانی مختلف زمین باشد، نقشه کاربری اراضی نامیده می

ن مشکل تریهای فعلی و آتی اراضی شهری بسیار مهم است. مهمریزیبرای برنامهاستفاده از سرزمین مشخص شده است 

اربری های سنتی برای بررسی کدر این زمینه فقدان نقشه به روز و دقیق مورد نیاز برای برنامه توسعه شهری است. روش

رسنجی های دواستفاده از فناوری گیر و پرهزینه هستند. درحالی کهبرداری زمین عموماً وقتو پوشش اراضی مانند نقشه

گردد. جویی در وقت، افزایش دقت و سرعت میها، صرفهای اغلب موجب کاهش هزینههای ماهوارهکارگیری دادهو به

ف های کاربری اراضی را در سطوح مختلتوان نقشهای با قدرت تفکیک مکانی متفاوت میبا استفاده از تصاویر ماهواره

توان با های اطلاعاتی دقیق و مطمئن را مییت موجود کاربری اراضی را مورد مطالعه قرار داد. لایهتهیه نموده و وضع

های لایه ای با استفاده ازهای سنجش از دور تهیه نمود و سیستم اطلاعات جغرافیایی به عنوان یک تکنیک رایانهتکنیک

یگر را برای نیل به اهداف مذکور و توسعه و احیای منابع ها با یکدها و تلفیق آناطلاعاتی موجود، مدیریت این لایه

 (.101: 0931طبیعی به عهده دارند )لطیفی و همکاران به نقل از حسینی توکل و همکاران، 

ای زیست و فضها و اهمیت حفظ و نگهداری محیطشهرمحیطی در دنیای امروز به ویژه در کلانبه دلیل مشکلات زیست

شود و همچنین ارتباط انسان، محیط و جانداران این پژوهش با رویکردی شهرها از آن نام برده می سبز که به عنوان ریه

 ینامیکد رشد باشد، انجام شد. لذا در این تحقیق به بررسیمتفاوت که همانا تأکید و توجه بر بحث اکولوژیست می

 0931 تا 0931 هایسال بین ایماهواره صاویرت از حاصله اطلاعات بر مبنای آن شناسیبوم وضعیت و اهواز شهر قلمرو

 پرداخته شده است.

 

 نظری و پیشینه پژوهشمبانی

 ابعاد در یادیز یمنف یامدهایپ و آثار است شده مشاهده جهان یکشورها اکثر در که شهر یافق پراکنش دهیپد

 سه هر در تگف توانیم که دهیپد نیا جینتا نیترمهم از یکی. است داشته دنبال به یطیمحستیز و یاجتماع ،یاقتصاد

 یهایرکارب به یکشاورز یکاربر لیتبد ای یکشاورز یهانیزم یکاربر رییتغ. رودیم شمار به نامطلوب یامدیپ بعد

 یاراض یربرکا رییتغ. باشدیم رهیغ و یصنعت یکاربر ،یخدمات یکاربر ،یتجار یکاربر ،یمسکون یکاربر مانند یشهر

 گسترش(. 031: 0913 ،یمحمدیومیق) باشدیم یکشاورز بخش در هادهیپد نیترمخرب از یکی ،یکشاورز مستعد

 ورتص باغی و زراعی هایزمین در تغییر این که است ممکن حال. شودمی زمین کاربری تغییر به منجر همیشه یشهر

 که یهایفعالیت و جمعیت زیرا دربرگیرد؛ را هاتپه و کوها دارشیب بیش و کم هایدامنه و هاجنگل و مرتع یا و پذیرد

 توانمی رونای از. دارند زمین به نیاز پیرامون در استقرار برای شوند،می منتقل پیرامون به خزش فرآیند در مرکزی شهر از

 ریزیبرنامه اقدف و بزرگتر شهر چه هر و دارد مستقیم نسبت شهر اندازه با شهر پیرامون در اراضی کاربری تغییر که گفت

 تغییرات نوع شدن مشخص با(. 91: 0919 قادرمرزی،) است بیشتر پیرامونی اراضی کاربری تغییر در آن تأثیر باشد، دقیق

 اصلح مشکلات زمین، به نیاز جهت در شهر گستردگی و کاربری تغییر از جلوگیری برای راهکارهایی ارائه و کاربری

 فضاهای و کشاورزی اراضی رفتن بین از موجب کمتر شده ایجاد تغییرات و یافته کاهش تواندمی شهری گستردگی از

 از نآ پیرامونی اراضی کاربری تغییر و شهری خزش مهم تبعات از یکی. شوند هاجنگل و مراتع و شهرها اطراف سبز

 ایجاد سبب که باشدمی صنعتی و تجاری مسکونی، هایمکان به شدن تبدیل و کشاورزی و سبز اراضی رفتن بین

 اکستریخ منطقه به سرسبز حومه و بتنی هایسازه به را خود جای سبز اراضی که جایی تا شده محیطیزیست مشکلات

 مینز پوشش و کاربری الگوی تغییر با شهری گسترش کلی، صورتبه(. 1: 0939 برنجکار، و مهدوی) شودمی تبدیل
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-سامانه ند،کمی یکنواخت و ساده را هاگونهاین ترکیب شود،می هااکوسیستم تخریب و جاافتادگی شدن، تکهتکه موجب

 یامدهایپ فرآیند، این بنابراین،. دهدمی تغییر را غذایی مواد چرخه و انرژی جریان و نمایدمی آشفته را هیدرولوژیک های

 جهت اصلی هایشرط پیش از یکی رو،این از(. Zhang et al, 2004) داشت خواهد همراه به را ناپذیریجبران و پیچیده

 است زمان طول در هاکاربری از کدام هر تغییرات از آگاهی و کاربری الگوهای از اطلاع سرزمین، از بهینه استفاده

 ماربری تغییرات بینیپیش و گذشته تغییرات آشکارسازی رهیافت از منظور،بدین(. 031: 0931 همکاران، و دژکامصادق)

 مکانی، هایمحدودیت تأثیر تحت کاربری تغییرات آشکارسازی. است شده فراوانی استفاده آینده، در زمین پوشش و

 رو،این از. دارد وجود کار این اجرای برای مختلفی هایروش و است استفاده مورد ایماهواره هایداده طیفی و زمانی

 است. مشکل و اهمیت با بسیار ایمرحله تغییرات آشکارسازی مناسب روش انتخاب

 

 پیشینه پژوهش

 شاخص اساس بر اقلیم از متأثر معماری و حرارتی آسایش بررسی عنوان با پژوهش در (0931) شاهدی و نجفی -

 شدن اقعو دلیل به چادگان شهر: اندیافته دست زیر نتایج به تحلیلی – توصیفی پژوهش روش با چادگان شهر ماهانی

. دباشمی دارا را خاصی شرایط شهرستان این در رودزاینده رودخانه وجود و اصفهان استان غربی منطقه سرد، اقلیم در

و  گرم سال از ماه 1 روزهای و سرد سال از ماه 1 روزهای که گردید مشخص شهر این بیوکلیمایی رابط بررسی از پس

 در فقط و دارد وجود سرما سال از ماه 3 هایدر شب. دارد وجود حرارتی مناسب شرایط با روزهایی سال از ماه 1در 

 .دارد وجود حرارتی مناسب شرایط با هاییشب سال از ماه 9

 شاخص براساس اقلیم از متأثر معماری و دمایی آسایش بررسی عنوان با پژوهش در (0933) طالبی و عالیانی -

 مطالعه ورددستا: اندیافته دست زیر نتایج به تحلیلی – توصیفی پژوهش روش با تهران( موردی مطالعه)اوانز  و ماهانی

 این هب باشدمی ذیل شرح به ماهانی شاخص به توجه با تهران استان در آسایش وضعیت یافتن جهت گرفته صورت

اردیبهشت  و فروردین، مهر هایماه ،(گرم) شهریور و مرداد، تیر، خرداد هایماه در روز در آسایش وضعیت که صورت

 ،(گرم) مرداد و تیر، خرداد هایماه در شب آسایش یمنطقه و( سرد)اسفند  و بهمن، دی، آذر، آبان هایماه و( معتدل)

 .باشدمی (سرد) فروردین و اسفند، بهمن، دی، آذر، آبان هایماه و( معتدل) اردیبهشت و مهر، شهریور هایماه

با روش  0931های آسایش حرارتی در طراحی مسکن پایدار در سال کامیابی در تحقیقی با عنوان کاربرد شاخص -

تی های مختلف از منظر شاخص آسایش حراربندی ماهتحلیلی به نتایج زیر دست یافته است: پهنه –پژوهش توصیفی 

 شهر انجامهای سمنان، شاهرود، دامغان، گرمسار و مهدیمنظور طراحی اقلیمی معماری در استان سمنان برای شهرستانبه

گرفته که با توجه به نتایج بدست آمده از تیپ اقلیمی استان سمنان از دو روش متفاوت تجربی و کمی سه طبقه اقلیمی 

 برای استان سمنان بدست آمده است.

های ( در پژوهشی با عنوان ارزیابی آسایش حرارتی اقلیمی بر اساس شاخص0931کلیائی و همکاران در سال ) -

ایانه و در گراوانز و زیست اقلیمی جهت دستیابی به معماری پایدار در یک پژوهش کابردی با رویکردی اثباتماهانی و 

ای هساز با اقلیم همدان را که نیاز به هزینهاند: راهکارهای طراحی ساختمان همیک روش تطبیقی به نتایج زیر دست یافته

ه رعایت نکاتی همچون توجه به محل و نحوه استقرار ساختمان، فرم مازاد بر هزینه اصلی ساخت ندارد و فقط نیازمند ب

باز و مصالح ساختمانی مناسب در زمان های بسته و بازشوها، فرم و ابعاد فضاهای باز و نیمساختمان، فرم و ابعاد جداره

 طراحی و ساخت بنا است.
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 آسایش تأمین جهت در طراحی هکارهایرا بر ( در پژوهشی با عنوان مروری0931ثریائی و همکاران در سال ) -

خزری در روشی توصیفی به نتایج زیر دست یافتند:  مرطوب و معتدل اقلیم در گردشگری مجموعه تفریحی در حرارتی

رویکردهای طراحی که در اقلیم معتدل و مرطوب خزری باید مورد توجه قرار بگیرد شامل: شبکه ارتباطی و فرم حجمی 

ن هوای مناسب در حوزه، پرهیز از ورود بادهای مزاحم، دسترسی مناسب فضاهای حوزه به تابش در راستای ایجاد جریا

 خورشید، استفاده از پوشش گیاهی جهت اسجاد خرد اقلیم، استفاده از مصالح با ظرفیت حرارتی بالا.

 رسیدن راه و ساختمان طراحی در اقلیمی عوامل تأثیر عنوان با پژوهشی در (0931) سال در همکاران و پیرمحمدی -

 یرگذارتأث اقلیمی عوامل بررسی و ایران و جهان در موجود هایاقلیم مطالعه از پس توصیفی، روش با پایدار طراحی به

 اهداف بردپیش جهت به است شده سعی ایران سنتی معماری در مختلف هایاقلیم در بناها کالبدی و فیزیکی بر ساختار

 انبی با همراه زیستی پایدار فضاهای طراحی در اساسی نکاتی ذکر به مناطق این معاصر معماری در پایدار معماری

 .اندپرداخته پایدار به رسیدن برای نوین راهکارهایی

ساز با اقلیم شهرستان ( در پژوهشی با عنوان آسایش حرارتی و معماری هم0939نژاد در سال )سعیدی و طولابی -

بیشتر  آباد در طیاند: آسایش حرارتی در خرمتحلیلی به نتایج زیر دست یافته –آباد با روش پژوهش توصیفی خرم

ا، ههای سال آسایش حرارتی در روز مناسب بوده است. با توجه به تحلیل شاخصها مناسب نبوده، ولی در بیشتر ماهشب

ز محدوده آسایش بوده و سرما حاکم است و استفاده از وسایل های فروردین، دی، بهمن، اسفند و آذر خارج ادر کل ماه

اشند بهای اردیبهشت، آبان و مهر دارای شرایط آسایش و راحتی میزا الزامی است. ماهگرمایی و سیستم مکانیکی حرارت

ننده کهای تهویهیستمهای خرداد، تیر، مرداد و شهریور نیز گرم بوده و در روز شرایط آسایش وجود ندارد و باید از سو ماه

 کننده استفاده نمود.و سیستم مکانیکی خنک

ساز با اقلیم خرمشهر به ( با پژوهشی به عنوان طراحی مجموعه مسکونی هم0931افشاری و تقوایی در سال ) -

ده خنک ماند: به طور کلی در شهر خرمشهر با ویژگی تابستان شدیداً گرم و نیمه مرطوب، مشکل عنتایج زیر دست یافته

کردن فضاهای داخلی ساختمان و جلوگیری از نفوذ رطوبت به این فضاها در فصل گرم بالاخص خرداد تا شهریور و 

توان این فضاها را با باشد. در زمستان با آب و هوای معتدل میهای فروردین، اردیبهشت و مهر میگاهًا روزهای ماه

های آذر تا بهمن( وسایل ل خورشیدی( و گاه )در برخی از روزهای ماههای غیرفعااستفاده از انرژی خورشیدی )سیستم

حرارتی ساده در حد آسایش انسان گرم نگه داشت. همچنین، محافظت فضاهای خارجی و داخلی ساختمان در برابر 

که رسد. چنین نتایجی زمانی حاصل خواهند شد نظر میبادهای گرم و غبارآلود منطقه، در تمام فصول ضروری به

 ریزی شده باشد.ساختمان با توجه به اهداف ذیل به ترتیب اولویت طرح

 جلوگیری از تأثیر هوای گرم در فضاهای داخلی ساختمان -

 محافظت ساختمان در برابر تابش آفتاب در مواقع گرم -

 جلوگیری از افزایش رطوبت هوا در مواقع گرم -

 داخلی و خارجی ساختمان جلوگیری از تأثیر بادهای غبارآلود در فضاهای -

 هدایت تابش آفتاب به فضاهای داخلی در زمستان -

-شکل در میاقلی عناصر که اثراتی و اقلیمی هایویژگی به توجه که شودمی مشخص گرفته صورت بنابر تحقیقات

 و ایشآس کیفی سطح بردن بالا ،ساختمان مفید عمر افزایش نظر از گذارندمی مسکونی هایمحیط و ساختمان گیری
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 ینا محیطی شرایط کنترل جهت موردنیاز انرژی مصرف در جوییصرفه نظر از همچنین و داخلی فضاهای در بهداشت

 .است برخوردار بسیاری اهمیت از ،فضاها

( و تجزیه و تحلیل 0931-0911ساله ) 10های دوره های اخیر، پژوهشی در شهر اهواز  با استفاده از دادهطی سال

 افزار اکسل صورت نگرفته است.شاخص ماهانی و با استفاده از نرمبراساس 

 

 مواد و روش پژوهش

ای، میدانی و پژوهش حاضر از نوع تحقیقات کاربردی است. روش گردآوری اطلاعات شامل مطالعات کتابخانه

سازی یلی شهری، آمادههای جامع و تفصهای موردنظر از طرحباشد. دادههای هوایی و سنجش از دور میهای عکسداده

های سنجش از دور های آماری و غیره تهیه شده است. دادهزمین، نتایج سرشماری عمومی نفوس و مسکن، سالنامه

باشد از طریق مرکز سنجش از دور تهیه شده است. از آنجایی که تکنیک موردنیاز که به صورت رقومی موردنیاز می

کند و از آنجایی که در تر ضعیف عمل میهای کوچکرد دارد و در پروژهسنجش از دور در مناطق وسیع شهری کارب

نیز به  کند وتر عمل میباشد به صورت ناقصبافت مرکزی شهرها که دارای تراکم زیاد ساختمان و بلندی ساختمان می

 اگزیر از انجام مطالعاتهای دنیای واقعی مورد مقایسه قرار گیرد، لذا نکه خروجی این تکنیک باید با پدیدهدلیل این

ای را با وارههای ماهباشیم. در این تحقیق بیشتر بر روی مشاهده میدانی کار شده است تا اینکه نتایج دادهمیدانی نیز می

 باشد، لذا باید بههای رقومی میصورت دادههای به دست آمده بهواقعیات زمینی مقایسه شود. با توجه به اینکه داده

 ,Geomatica P.C.Iافزارهای،طور کلی از نرموتحلیل قرار گیرد. بهمورد تجزیه GISافزارهای سنجش از دور و وسیله نرم

Arc GIS, Arc view, Auto cad, Excell  و غیره استفاده شده است. جامعه آماری این تحقیق کل شهر اهواز تا محدوده

ها باشد. ابزار گردآوری دادهمی 0931تا  0931ییرات باشد و مدت زمان بررسی این تغمی 0931رسمی آن در سال 

لی عنوان پایه مطالعات و ساختار کهای توپوگرافی بهشناسی بود. از این نقشههای زمینهای توپوگرافی و نقشهنقشه

قشه ع نشود. در این تحقیق از دو نوهای اسکن شده استفاده میای و سایر نقشهجهت زمین مرجع کردن تصاویر ماهواره

های مربوط به شناسی جهت تحلیلهای زمیناستفاده شده است. نقشه0:13111های رقومیو نقشه 0:31111توپوگرافی 

های کوچک و متوسط شناسی در مقیاسهای زمینشناسی محدوده مورد مطالعه از نقشهساختی و زمینهای زمینویژگی

وزارت نفت استفاده شده  0:01111و  0:13111ربردی مانند و در مقیاس بزرگ و کا 0:011111و  0:131111مانند 

باشند. جهت بررسی محدوده رودخانه و اسپات میIRSاست. تصاویر مورد استفاده در این بررسی از ماهواره لندست، 

ا هشود. این عکساستفاده می 0991های هوایی سال کارون از ابتدای شهر اهواز تا انتهای محدوده شهری آن از عکس

اسکن شده و سپس زمین مرجع شده و در نهایت جهت تغییرات کاربری اراضی محدوده شهر اهواز مورد استفاده قرار 

منظور بررسی روند تغییرات شهر اهواز استفاده شده است. ای بهدر مطالعه صورت گرفته از تصاویر ماهواره گرفته است.

سال  MSSباشد که از این ماهواره، تصاویر سنجنده ماهواره لندست می ای مورد استفاده در این بررسی ازتصاویر ماهواره

مورد استفاده قرار گرفت.  0931و  0911، 0913های سال ETMو همچنین سنجنده  0913سال  TMو سنجنده  0931

ی اند. نکتهفتهزمین مرجع شده و مورد استفاده قرا گر 0913ای سال تمامی تصاویر مورد استفاده بر مبنای تصویر ماهواره

خص و های مشمهمی که در تهیه تصاویر صورت گرفت آن بود که تصاویر تهیه شده مربوط به فصل تابستان و ماه

ای افزارهباشد. نرمهای انتخاب شده میباشد و این امر به دلیل مشابه بودن شرایط محیطی دورهیکسانی از سال می
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تصحیحات جهت  Geomatica 0/3،های زمینیبرداشتجهت  Google Earth املمورداستفاده در طی مراحل انجام مطالعه ش

 بود. تفاسیر آماریجهت  Excel 2007و هاترسیم لایهجهت  Arc GIS 10.1 هندسی،

 

 محدوده مورد مطالعه

شته و ای داگسیختههای اخیر رشد شتابان و لجامترین شهر استان خوزستان در سالعنوان پرجمعیتشهر اهواز به 

پذیری، گسترش خدمات، عنوان مرکز استان، تغییرات اجتماعی، اقتصادی به علت داشتن رشد طبیعی جمعیت، مهاجرت

به  0993نفر در سال  011113که جمعیت آن از طوریو ... تحولات جمعیتی و کالبدی زیادی به خود دیده است. به

برابر شده است و جمعیت آن  1رسیده است. یعنی افزایش جمعیت شهر اهواز بیش از  0931نفر در سال  0111011

(. جهت گسترش افقی این شهر، 0933و  0931نفر رسیده است )مرکز آمار ایران،  0111100به  0933مطابق آمار سال 

دهند و یک سند علمی در کارهای های یک منطقه را بصورت فضایی نمایش میومورفولوژی تحلیل لندفرمهای ژئ نقشه

 خیام،) دهندهای زمین را در اختیار مهندسین قرار میاشکال مختلف ناهمواری فوری، کامل و مستقیم از اجرائی و دید

های مقیاس، بصورت داده مورفوژنیک یک منطقه باتوجه بههای هها نتیجه تحقیقاتی است که از پدیداین نقشه(. 13: 0913

ها . تفسیر این نقشه(11: 0911 رجایی،) دشوهای هوایی ترسیم میزمینه توپوگرافی و با استفاده از عکس گویایی در

پس از تهیه نقشه  پژوهشاین  در (.31: 0911اسدی، ) کرده است پذیر شناسی را امکان یابی و مطالعات رسوبمکان

رسی مورد بر پژوهششهر اهواز و حومه آن که در این . شده است ها، شناسایی و تفسیرها و پدیدهژئومورفولوژی، لندفرم

اهواز بر سطح رسوبات جوان ترشیاری  باشد.مرکز استان خوزستان می ای واقع شده وای جلگهقرار گرفت، در منطقه

 همین ارتفاع کم، باعث جریان ملایم رودخانه کارون به سمت جنوب ریا ارتفاع دارد ومتر از سطح د01 گسترش یافته و

 (.0)شکل  استشده  جنوب غرب و

 

 
  توپوگرافی اهواز و موقعیت آن در استان و کشور(: 9) شکل

 منبع: نگارنده.

 

 هاتجزیه و تحلیل داده
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 9311تا  9331گیری و گسترش فیزیکی شهر در فاصله زمانی روند شکل

های بعدی آن به سمت غرب هسته اولیه شهر اهواز در ابتدا در شرق رودخانه کارون شکل گرفته است و توسعه

شود، تمرکز ( استنباط می1)شکل  0931گونه که از نقشه برگرفته از عکس هوایی سال رودخانه ادامه یافته است. همان

اند. لذا رشد یز به سمت شمال شرقی و جنوب غربی رشد کردههایی مجزا نبافت شهری در مرکز آغاز شده اما محدوده

کونت های جدید ستدریج فاصله گرفتن گسترهشود. بههای شهری به دلیل خم رودخانه در هر دو سوی آن دیده میبافت

رده کو فعالیت در اطراف هسته مرکزی شهر و به دور از رودخانه بستری را برای گسترش شهر به صورت متمرکز فراهم 

است. به همین دلیل است که اهواز به صورت خطی در امتداد رودخانه رشد نکرده است بلکه شبکه معابر آن در بسیاری 

اند. پیدایش شهر در ابتدا تحت تأثیر شرایط اقلیمی و محیطی بوده است و های شهر از رودخانه فاصله گرفتهاز قسمت

 منظم نیز به اطرافهای شطرنجی و نیمههای بعدی رشد شهر، بافتهبه صورت ارگانیک شکل گرفته است. اما در دور

های تجاری در محدوده بافت قدیم شرق رودخانه و تراکم بالا و آن اضافه شده است. در حال حاضر تمرکز فعالیت

تدا عه شهر از ابای اگرچه فعال اما نابسامان را شکل داده است، اما در غرب رودخانه به واسطه آنکه توسفشردگی آن پهنه

تا  0931 هایبر اساس طرحی از پیش تعیین شده بود، نظم بیشتری را در بافت شهری شاهد هستیم. در حد فاصل سال

رفته است. در این دوره کارخانجات و صنایع در تعیین  ( گسترش شهر در اطراف محورهای شهری پیش9)شکل  0913

شهری در امتداد مسیرهای اصلی شهری جهات توسعه شهر را از اطراف  اند. رشدجهت رشد شهری تأثیر بسزایی داشته

 های شهریها و کانونهایی که حد فاصل بافترودخانه دور کرده و به اطراف گسترانده است. در این دوره گسستگی

وره در د های مختلف شهر پیوستگی و اتصال برقرار شده است. در اینکم از بین رفته و بین محدودهوجود داشت کم

های نامطلوب نیز مانند کنار جهات و چگونگی توسعه مطلوب شهر نظیر محدوده طراحی شده کیانپارس، توسعه

اهای های جنوبی خود به روستهای حصیرآباد، و اتصال تدریجی آنها به شهر را شاهد هستیم. شهر از بخشنشینیحاشیه

( نیز 1)شکل  0911تا  0913های داشته است. در فاصله سال نشینی رشدی فزایندهاطراف پیوند خورده است و زاغه

های شکل گرفته جهت یافته است و پس از سال رشد شهری بیشتر در جهت پر شدن فضاهای خالی حد فاصل بافت

نیز دوباره شهر به سمت اطراف و حاشیه در حال رشد است و در اطراف محدوده قانونی تغییراتی در حال وقوع  0911

 است.

 

 
 9331(: روند توسعه شهر تا پیش از سال 1شکل )

 های پژوهشمنبع: یافته
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 9331تا  9331(: روند توسعه شهر حد فاصل 3شکل )

 های پژوهشمنبع: یافته

 

 
 9384تا  9331(: روند توسعه شهر حد فاصل 4شکل )

 های پژوهشمنبع: یافته

 

 9311تا  9331های تغییرات محدوده شهر اهواز در بین سال

متر و برای کاربری  31 با قدرت تفکیک مکانی MSSاز تصاویر ماهواره لندست سنجنده  0931 برای کاربری سال

 هایمتراستفاده شده است و برای سال 91با قدرت تفکیک مکانی TMاز تصاویر ماهواره لندست سنجنده  0913سال 

های نقشه. متراستفاده شده است 91 با قدرت تفکیک مکانی ETMاز تصاویر ماهواره لندست سنجنده  0931 و 0911

 دهد.را نمایش می 0931تا  0931های تغییرات محدوده شهر اهواز بین سال (1و  1، 1، 3های استخراج شده در )شکل
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 9331 (: تغییرات محدوده شهر اهواز سال3شکل )

 های پژوهشمنبع: یافته

 

 
 9331 اهواز سال(: تغییرات محدوده شهر 3شکل )

 های پژوهشمنبع: یافته
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 9384(: تغییرات محدوده شهر اهواز سال7شکل )

 های پژوهشمنبع: یافته

 

 
 9311(: تغییرات محدوده شهر اهواز سال8شکل )

 های پژوهشمنبع: یافته

 

با توجه به جدول  .نشان داده شده است( 0) در جدول 0931تا  0931های وسعت محدوده شهر اهواز در بین سال

نزدیک به دو  0931تا  0931های توان نتیجه گرفت که با توجه به ازدیاد جمعیت، رشد شهرنشینی در بین سالمی 3
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ن زده، مهاجریبرابر افزایش داشته است که علل و عوامل مختلفی مانند زاد و ولد و شهرنشین شدن روستاییان جنگ

 .های همجوار به کلانشهر اهواز داردکار از سایر شهرهای استان و استانشهرهای جنگ زده و خیل مهاجرین جویای 

 
 9311تا  9331 های(: وسعت محدوده شهر اهواز در بین سال9جدول )

 مساحت )کیلومتر مربع( سال

9331 01/091 

9331 9/011 

9384 09/111 

9311 09/111 

 پژوهش هاییافته: منبع

 

 اراضی شهر اهوازبینی تغییرات کاربری پیش

اتفاق افتاده است. همانطور  انتظامی و صنایع سنگین – بیشترین تغییرات کاربری اراضی در اراضی مسکونی، نظامی

 11/901که کاربری اراضی مسکونی از طوریهتغییرات در این سه بخش اتفاق افتاده است ب شود بیشترینکه ملاحظه می

مساحت افزایش هکتار  13/9110رسیده است. در واقع  0931ر مساحت در سال هکتا 10/9330به  0911هکتار در سال 

هکتار مساحت بوده  01/110نظامی و انتظامی افزایشی معادل  در کاربری اراضی مسکونی رخ داده است. در کاربری

این افزایش  رسیده است. 0931هکتار در سال  1301 حدود به 0911هکتار در سال  1193 حدود است. کاربری نظامی از

احداث و  شدن شهر اهواز وباشد. با توجه به صنعتیهای ارتش و سپاه در شهر اهواز میبیشتر بخاطر وجود پادگان

 بلک ، ناحیه صنعتی کارون، کربنسازی، سپنتاتوسعه صنایع سنگین از جمله فولاد خوزستان، مجموعه کارخانجات لوله

هکتار مساحت در سال  31/031که از طوریهقابل توجهی داشته است ب تغییرات کاربری این بخش افزایش و غیره،

های هکتار مساحت به زمین 0011رسیده است. در واقع بیش از  0931هکتار مساحت در سال  11/0039به  0911

 .آورده شده است 0931کاربری اراضی شهر اهواز در سال  ،3شکل  اضافه شده است. در کاربری اراضی صنایع سنگین
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 9311کاربری اراضی شهر اهواز در سال  (:1) شکل

 های پژوهشمنبع: یافته

 

 گیرینتیجه

های بشری در این مراکز انسانی امروزه شهرها در مرکز تحولات انسانی قرار دارند و اختراعات، ابداعات و پیشرفت

ریزان و شهرسازان و دیگر کارشناسان برنامهباشد. لذا قرار دارد، این مراکز تمدن بشری دائم در حال تغییر و تحول می

ورت صریزی متناسب با این تغییرات دارند. کشف تغییرات ممکن است بهریزی شهری نیاز مبرمی به امر برنامهامر برنامه

ی یزرریزی نیاز به کمیت و کیفیت این تغییرات داریم تا متناسب با آن برنامهکلی فهمیده شود اما جهت انجام برنامه

محاسبه و مورد بررسی  GISافزار ایی و نرمکنیم. در این پژوهش میزان این تغییرات با استفاده از تصاویر هوایی و ماهواره

مورد بررسی قرار 0931-0931تغییرات کاربری اراضی شهر اهواز در طیف تحقیق همچنین در این  قرار گرفته است.

بندی مجدد، استفاده از تابع تغییرات عضویت فازی و غیره ای و طبقهماهوارههای بندی داده. برای این کار از طبقهرفتگ

ق ها، تصاویر و نمودارها در تحقیبرای کشف تغییرات استفاده شده است و نتایج و آمارهای آن به صورت جداول، نقشه

، 9/011به مقدار  0913سال  ، در01/091مساحت شهر اهواز به مقدار  0931نتایج نشان داد که در سال  آورده شده است.

 هایصورت کلی از سالکیلومتر مربع تغییر داشته است. به 09/111به مقدار  0931و در سال  09/111به مقدار  0911

مساحت شهر اهواز چندبرابر افزایش یافته است. مهاجرت، زالد و ولد، مرکزیت استان، صنعتی بودن و..  0931تا  0931

 رش افقی شهر اهواز داشته اند. بیشترین نقش را در گست

در نهایت اینکه با توجه به روند رو به افزایش جمعیت و گسترش بسیار زیاد وتغییرات فیزیکی شهر اهواز بایستی  

  .کارهایی اتخاذ گردد تا از پیشرفت یک جانبه و نابهنجار و بدون مطالعه و طرح و برنامه مناطق شهری جلوگیری شودراه

 

 پیشنهادها

 شود:توجه به نتایج پژوهش پیشنهادهایی به شرح ذیل ارائه می با
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 استفاده از اراضی بایر و خالی داخل شهر جهت مصارف شهری -

های های بایر و رهاه شده و جلوگیری از ساخت و ساز در زمینهدایت جهت گسترش شهری به سمت زمین -

 کشاورزی اطراف شهری

 شهری فشردهسازی و استفاده از الگوی بلندمرتبه -

 رویه محدوده شهرجلوگیری از افزایش بی -

 به کارگیری رشد هوشمند شهری در زمینه مدیریت گسترش شهر. -
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