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چکـیده
شهر تبریز از موقعیت جغرافیایی بسیار مناسبی به جهت قرارگیری بر سر راه ارتباطی ایران اروپا برخوردار است ،این شهر با
رشد چشمگیر جمعیت طی چند دهه اخیر روبهرو بوده و این رشد جمعیت همواره نیازمند تأمین مسکن بوده است .توسعه
شهرها همواره نیاز به برنامه منظمی برای جلوگیری از آسیب به محیطزیست و دستیابی به توسعهی پایدار دارند .در این
پژوهش با استفاده از دادههای ماهوارههای لندست  3و  8وضعیت رشد ساختمانهای شهر تبریز طی سالهای  1991الی
 2121موردبررسی قرارگرفته است ،بدین منظور ابتدا دادههای ماهواره لندست در نرمافزار  ENVI 5.3تصحیح و پایش
شده و با استفاده از شاخص  NDBIرشد و پیشرفت بافت مسکونی در شهر تبریز مورد بررسی قرارگرفته است ،در ادامه با
استفاده از نرمافزار  ARCGIS 10.8خروجی بهصورت نقشه تهیه گردیده است .نتایج این پژوهش نشان میدهد در سال
 1991تمرکز ساختمانهای شهر در مرکز شهر قرارگرفته بوده ،در ادامه در سال  2111افزایش ساختمانها در مرکز شهر و
همچنین پیشرفت ساختمانها بافاصله از مرکز شهر مشخص گردیده است ،همچنین در سالهای  2111و  2121رشد
چشمگیر ساختمانها در تمام جهات بهخصوص از غرب و شرق (مسیرهای ورودی و خروجی شهر) صورت گرفته است.
الزم به ذکر است که در این پژوهش فضای بیشتری نسبت به شهر موردبررسی قرارگرفته و تغییرات مناطق همجوار این
شهر نیز در تصاویر مشخص گردیده است.
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 -1مقدمه

سال پنجم ،شماره ( 4پیاپی ،)11 :زمستان 1411

یکی از موضوعهای مهم در توسعهی پایدار که طی سالهای اخیر ،جایگاه ویژهای به خود اختصاص داده ،توسعهی پایدار
شهری است که در برخی آن را الگوی نوین و مسلط در برنامهریزی شهری معاصر میدانند (رازدشت و همکاران ،)1391،اهمیت و
جایگاه شهرها در توسعهی پایدار به حدی است برخی از صاحبنظران توسعهی پایدار شهری را شاهکلید پایداری جهانی میدانند
(حسینی .)1389 ،توسعهی فیزیکی شهرها فرایند پیچید ای است که بامطالعه روابط متقابل میان عوامل بیوفیزیکی و انسان شناخته
میشود ( .)He et al, 2006مطالعات نشان میدهد که روند شهر توسعه اجتماعی – اقتصادی شهرها ،پس از انقالب صنعتی ،در
سراسر جهان سرعت یافت ( .)Park et al, 2011از دیرباز تاکنون تمرکزگرایی و تراکم جمعیت در شهرهای بزرگ و همچنین در
مناطق خاصی از این شهرها صورت گرفته و همواره مشکالتی را پدید آورده است ،یکی از بارزترین این مشکالت ،تمرکزگرایی
شدید در یک یا چند شهر و گسیختگی نظام سلسلهمراتب شهری در اکثر کشورها هست ( .)Amy and mark,2005کاهش
کیفیت و آسایش مردم جامعه از دیگر مشکالت آن هست.
قابلیت زندگی شهری را میتوان بهعنوان استاندارد سالمت ،راحتی و شادی که توسط فرد یا گروه تجربه میشود تعریف کرد
(چیزهایی که برای کیفیت زندگی نیاز داریم) ( ،)Aluri, 2007بسیاری از شهرها از طریق ساختوساز کنترل نشده و بدون
برنامهریزی کافی توسعهیافته و درنتیجه گسترش سریع خود قابلیت سکونت آنها تضعیف میشود (.)Onnom et al. 2018
همچنین گسترش فیزیکی روزافزون و بدون برنامهریزی شهرها ،رشد بیرویه جمعیت ،توسعه اقتصادی و نیز مهاجرت روستاییان به
شهرها ،باعث پیدایش و تداوم مخاطرات عظیم زیستمحیطی و اجتماعی و کاهش کیفیت زندگی جوامع شهری و غیرشهری شده
است ( .)Shafizadeh-Moghaddam et al. 2017تخریب خاک ،آب ،جنگل ،آلودگی هوا و انتشار گازهای گلخانهای
اصلیترین هزینههای محیطی فعالیتهای اقتصادی شهروندان است ( .)Todaro et al, 2006بر اساس گزارش سازمان ملل
متحد در سال  30 ،2110درصد از جمعیت شهرنشین شدهاند .این عدد در سال  1931حدود  31درصد بوده است .پیشبینی میشود
در سال  ،2131به  66درصد برسد که درنتیجه کنترل جمعیت و مساحت شهرها تبدیل به چالش بزرگی خواهد شد ( World
 .)Urbanization Prospects, 2014شتاب شهرنشینی منجر به تغییر در سیستم اقلیمی و گسترش گازهای گلخانه میشود
( ،)El-Hattab et al. 2018از بین رفتن ذخیره کربن بر بهرهوری اکوسیستم تأثیر میگذارد ( ،)Wang et al. 2021مطالعات
نشان میدهند که حجم فعلی دیاکسید کربن موجود در هوا سپهر  PPmw363است و احتماالً تا پایان قرن بیستم به
 PPmw011خواهد رسید ،اگر این روند ادامه یابد حدود سالهای  2101غلظت دیاکسید کربن دو برابر گردیده و درنتیجه حرارت
کره زمین بهطور متوسط  2درجه سانتیگراد گرمتر خواهد شد ( .)Soltanieh and Ahmadi, 2004با استناد به آمار سازمان
بهداشت جهانی در حدود یکچهارم ( 20درصد) از کل مرگومیر بزرگساالن به دلیل آلودگی هوا رخ میدهد (.)WHO, 2018
بر اساس سرشماری مرکز آمار ایران در سال  50 ،1393درصد جامعه شهرنشین میباشند ،این در حالی است که رشد مذکور در
سال  1391برابر  51/0درصد بوده است و جمعیت شهرنشینی در سال  1393نسبت به سال  1391رشد  2/6درصدی داشته است
(.)Iran Statistics Center,2016
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با توجه به نتایج سرشماری نفوس و مسکن در سالهای  1383الی  1393شهر تبریز همواره نرخ رشد جمعیت مثبتی داشته
است .اینگونه رشد شهرنشینی با مشکالت اقتصادی ،اجتماعی و زیستمحیطی را پدید میآورد و همچنین مشکالتی دیگر
همچون انواع آلودگیها ،ترافیک ،مسائل و مشکالت روانی کیفیت زندگی و بهتبع آن زیست پذیری در کالنشهرها را بهشدت
کاهش میدهد (بندرآباد .)1391 ،توسعه شهرها ازلحاظ فیزیکی نیازمند برنامهریزی دقیقی به جهت تأمین شرایط مطلوب زندگی
برای شهروندان است ،در این پژوهش صرفاً توسعه فیزیکی شهر تبریز طی سالهای  1351الی  1011بهوسیله سنجشازدور
موردبررسی قرار میگیرد زیرا یکی از منابع اطالعات مفید در شناسایی این تغییرات ،دادههای سنجشازدور است (نیازی و همکاران،
 )1389بهطوریکه استفاده از فناوری ،امکان بررسی و اندازهگیریهای الزم را بر روی منابع بیوفیزیکی زمین در مقیاس مکانی و
زمانی فراهم میآورد (زبردست و همکاران ).1389 ،روشهای سنجش از راه دور ( )RSیک روش مناسب برای دستیابی مستقیم
به دادههای تجربی و وسیلهای مؤثر برای بهبود زیستمحیطی ،مدیریت و نظارت بر پویایی شهرنشینی است سیستم اطالعاتی
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جغرافیای ( )GISروشی را برای تجزیهوتحلیل فضایی ،مدلسازی و نقشهبرداری است .بسیاری از محققان  RSو  GISرا باهم
ترکیب کردهاند (.)Liu et al. 2021
با توجه به اهمیت توسعه شهرها پژوهشهای متعددی انجام گفته است ،نورالدین عظیمی ( )1381که در مقالهای با عنوان
(تغییرات ساختار شهری در تبریز) به بررسی تغییرات ساختار شهری تبرید طی دوره  1303الی  1351پرداخته و بیان کرده بیشتر
این تغییرات را مواردی از قبلی به زیرساخت و ساز رفتن گسترده باغات و زمینهای کشاورزی اطراف شهر و گسترش شهر
بخصوص ایجاد مناطق مسکونی جدیداالحداث در مناطق خطرناک ازلحاظ سوانح طبیعی احتمالی و  ...عنوان کرد .همچنین در
پژوهشی صدر موسوی و رحیمی ( )1391تحت عنوان (تحلیلی بر توسعهی کالبدی تبریز و تخریب اراضی کشاورزی و فضاهای
سبز شهری) نتیجه گرفتهاند که گسترش نافرجام ساختوسازها در شهر تبریز باعث تخریب فضاهای سبز و زمینهای زراعی در
دهههای اخیر شده بهطوریکه  21درصد از سطح فضای سبز و  20در صد از سطح زمینهای زراعی تخریبشده است
پژوهشهای ذکرشده تا فاصلهی زمانی  1351و دیگری تا فاصلهی  1391را موردبررسی قرار داده است که در هر دو پژوهش
نتیجه گرفتهاند که فضای سبز شهر تبریز کاهش پیداکرده و سازههای شهری جایگزین آنها شده است .این پژوهش بازه زمانی از
سال  1991میالدی شروع و آخرین داده دریافتی مربوط به سال  2121میالدی و  1011شمسی است ،در این پژوهش از
سنجشازدور و نرمافزارهای  ENVI5.3جهت اصالحات الزم و  ARCGIS10.8برای گرفتن خروجی استفادهشده است و
تغییرات در این بازه زمانی  31ساله مشخص گردیده ،با توجه به اینکه در این پژوهش از طبقهبندی مناطق استفادهشده است،
میتوان دریافت این تغییرات نسبت به هر منطقه چقدر افزایش پیداکرده .با توجه به اینکه وسعت بیشتر از شهر در این پژوهش
مشخص گردیده امکان مشاهده تغییرات در مناطق همجوار این شهر نیز امکانپذیر است.

 -1-2منطقه موردمطالعه
تبریز در غرب استان آذربایجان شرقی و در منتهیالیه مشرق و جنوب شرق جلگه تبریز قرارگرفته است .این شهر از سمت
شمال به کوههای یکهچین و عون بن علی ،از سمت شمال شرق به کوههای گوزنی و بابا باغی ،از سمت شرق به گردنهی پایان و
از سمت جنوب به دامنههای رشتهکوه سهند محدودشده است (سازمان جغرافیایی نیروهای مسلح .)1381 ،تبریز از سمت شمال،
جنوب و شرق به کوهستان و از سمت غرب به زمینهای هموار دشت تبریز و شورهزارهای تلخهرود (آجی چای) محدودشده و به
شکل یک چاله نسبتاً بزرگ یا یک جلگه بین کوهی درآمده است .ارتفاع این شهر از سطح دریا از  1308متر در سهراهی مرند تا
 1361متر در محله زعفرانیه متغیر بوده و شیب عمومی زمینهای تبریز به سمت مرکز شهر و سپس به سمت مغرب است
(دانشنامه جهان اسالم .)1381 ،درواقع ازآنجاکه تبریز در مسیر ارتباطی جاده ابریشم قرار داشته از دیرباز یکی از مهمترین مراکز
تجاری در ایران و جهان بوده است ( .)Ahour,2011داشتن ارتباط تجاری با چین و اروپا باعث شده بود این شهر فرهنگ شرق و
غرب را مبادله نموده و بنابراین نقشی محوری در تاریخ اقتصاد و جنبشهای اجتماعی و فرهنگی در ایران داشته باشد ( Hanachi
.)& Yadollahi, 2011
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 -2مواد و روشها

شکل  -1موقعیت منطقه موردمطالعه (مأخذ :نگارندگان)1011 ،

3

این پژوهش از نوع توصیفی  -تحلیلی و ازلحاظ هدف کاربردی است .هدف این پژوهش بررسی و تحلیل وضعیت رشد شهر
تبریز ازلحاظ سازههای شهری است .در این پژوهش بهمنظور تجزیهوتحلیل تغییرات شهرنشینی شهر تبریز از تصاویر ماهوارهای
لندست از سایت سازمان زمینشناسی آمریکا و USGS1با فرمت GeoTIFF2تهیهشده است .این دادهها متعلق به سالهای
 1991،2111،2111،2121است .در این مطالعه از نرمافزار  ARC Gis 10,8برای تهیه خروجی و از نرمافزار  Envi5.3بهمنظور
انجام پردازش ،تجزیهوتحلیل تصاویر لندست و نهایتاً تعیین کاربریها طبقهبندی استفاده شد.
در این پژوهش کاربری اراضی به ویژگیهای اجزا و عوارض همگن و تکرارشوندهای از سطح زمین اشاره دارد که با مرزی
مشخص از سایر عوارض قابلتفکیک میباشند .اطالعات نقشهای پوشش سرزمین ،پایه و اساس مطالعه زمین است که میبایست
قبل از ورود به سامانه اطالعات جغرافیایی طی مراحلی از دادههای خام سنجشازدور استخراجشده و طبقهبندی شوند .طبقهبندی
تصاویر ماهوارهای را میتوان بهعنوان مهمترین بخش تفسیر اطالعات ماهوارهای به شمار آورد .بدین منظور در این پژوهش
بهمنظور بررسی تغییرات کاربری شهر تبریز تصاویر تهیهشده از سال  1991الی  2121تجزیه تحلیل و طبقهبندی میشوند.
درنهایت دادههای خام سنجشازدور که بهوسیله سنجندههای مختلف از سطح زمین برداشت میشوند ،ممکن است دارای کمبودها
و خطاهایی باشند؛ بنابراین برای استفاده از تصاویر ماهوارهای الزم است تا کمبودها ،جبران و خطاها حذف شوند.
شاخص  NDBIشاخص نرمال شده ساختمان یکی از گستردهترین شاخصهای مورداستفاده جهت بررسی شرایط ساختمانی و
استخراج مناطق مسکونی از مناطق غیرمسکونی است .شاخص مذکور از رابطه زیر به دست میآید ( Zha, 2003; Weng
.),2004
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()1

)NDBI = (MIR – R) / (MIR + R

()2

)NDVI = (MIR-RED) / (NIR + RED

در اینجا  Rانعکاس باند قرمز و  MIRانعکاس باند مادونقرمز میانی است .در رابطه  RED 2باند قرمز NIR ،باند
مادونقرمز نزدیک است .در این پژوهش با استفاده از شاخص  NDBIمناطق مسکونی و غیرمسکونی مشخص گردیده و یکروند
 31ساله برای تغییرات مناطق مسکونی مشخص گردیده است .همچنین شاخص  NDVIیکی از پرکاربردترین شاخصهای گیاهی
است ( .)Jiang, et al. 2006; Leeuwen, et al. 2006تجیه و تحلیل سریهای زمانی  ،NDVIبرای نظارت دقیق و
درازمدت تغییرات پوشش گیاهی مناسب است (.)Martinez and Gilabert, 2009
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 -3نتایج یا یافتهها
در این پژوهش بعد نرمالسازی و اصالح نقشهها با استفاده از نرمافزار  ENVIخروجیهایی با استفاده از نرمافزار
 ARCGIS10.8گرفتهشده است:
شکل  2مربوط به سال  1991میالدی است که با توجه به شکل تمرکز ساختمانها در مرکز شهر قرارگرفته است ،در این
تصویر قسمتهای سفیدرنگ داخل منطقه بندی شهر تبریز با توجه به اصالحات نشاندهنده ساختمانها است.

1 United States Geological Survey
2 Geo Tagged Image File Format
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شکل  -2نقشه اصالحشده سال (1331مأخذ :نگارندگان)1011 ،
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شکل  3مربوط به سال  2111میالدی است که با توجه به شکل و افزایش رنگ سفید ،تمرکز ساختمانها در مرکز شهر
افزایش پیداکرده و افزایش ساختوساز در خارج از منطقه مرکزی نشان دادهشده است.

شکل  -8نقشه اصالحشده سال (2111مأخذ :نگارندگان)1011 ،

شکل شماره  0مربوط به سال  2111میالدی است که با توجه به شکل و رنگ سفید که نشاندهنده ساختمانهای شهر تبریز
است در قسمت مرکزی افزایش و از سمت غرب و شرق کشیده شده است ،در این تصویر مسیرهای ورودی و خروجی شاهد
افزایش میزان ساختوساز بوده است.
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شکل  -0نقشه اصالحشده سال (2111مأخذ :نگارندگان)1011 ،

سال پنجم ،شماره ( 4پیاپی ،)11 :زمستان 1411

شکل شماره  3مربوط به سال  2121میالدی است که با توجه به شکل و رنگ سفید که نشاندهنده ساختمانهای شهر تبریز
است ،منطقه بندیها بهوضوح سفیدرنگ شده و افزایش چشمگیر ساختمان در مسیرهای ورودی و خروجی شهر تبریز مشخص
گردیده است .در این تصویر شاهد رشد چشمگیر ساختمانها از تمامی جهات هستیم و بهنوعی فشار اولیه به مرکز به قسمتهای
حومهی آن وارد میشود.

شکل  -1نقشه اصالحشده سال (2121مأخذ :نگارندگان)1011 ،

شکل  6نشاندهنده تغییرات ساختمانها از سال  1991الی  2121است ،در این شکل در قسمتهای سفیدرنگ ساختمانهایی
است که از سال  1991وجود داشته و هرچه به رنگ قرمز کشیده میشود این ساختمانها جدیدتر و نزدیکتر به سال  2121است،
قسمتهای زردرنگ و فیمابین رنگ قرمز و سفید نشاندهنده ساخت ساختمانها از بعد از سال  1991تا  2121است .در این
تصویر صحت توضیحات شکلهای  2و  3و  0و  3با توجه به ترکیب رنگی مشخص گردیده است.
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شکل  -6نقشه تغییرات ساختمانها طی سالهای  1331الی (2121مأخذ :نگارندگان)1011 ،

سال پنجم ،شماره ( 4پیاپی ،)11 :زمستان 1411

در شکل شماره ( )5با توجه به شاخص  NDVIپوشش گیاهی انبوه شهر تبریز با توجه به دادههای سال  2121بارنگ سبز
مشخص گردیده است ،پژوهشگران زیای بر اساس روش سنجشازدور و با تأکید بر شاخص درجه سر سبزی  NDVIمطالعات
خود را بر روی تغییرات پوشش گیاهی در مناطق شهری انجام دادهاند و به نتایج مطلوبی نیز رسیدهاند ( .)Satoshi,1997نتایج
نشان میدهد  111123درصد از کل اراضی به پوشش گیاهی انبوه اختصاص پیداکرده است .پوشش گیاهی در مناطق شهری
ازاینجهت حائز اهمیت است که میتواند شرایط محیطی و تبادالت انرژی را بهوسیله انعکاس انتخابی و جذب تشعشعات
خورشیدی کنترل نماید ( )Goward, et al, 1985و بهعنوان عواملی مؤثر در کنترل آلودگی هوا و تأثیرگذار بر سالمت انسانها
معرفی شود)(Wagrowski and Hites 1997

شکل  -7پوشش گیاهی انبوه (مأخذ :نگارندگان)1011 ،

 -0نتیجهگیری
هدف از این پژوهش بررسی وضعیت ساختمانهای ساختهشده طی سالهای  1991الی  2121در شهر تبریز است ،در این
پژوهش از نرمافزار  ENVI5.3جهت اصالح و پایش و از نرمافزار  ARC GIS 10.8برای تهیه خروجی استفاده شد .با توجه به
پژوهشهای پیشین ساختوساز تا سال  1351و  1391باعث آسیب به بافت سبز منطقه وارد کرده و پوشش گیاهی و خاک منطقه
از این رشد مناطق مسکونی آسیبدیدهاند ،در این پژوهش ابتدا وضعیت مناطق مسکونی سال  1991مشخص گردیده است که در
7

آن با توجه به رنگ سفید که نشاندهنده مناطق مسکونی است و مشخص میکند فشار مناطق مسکونی در مرکز شهر وجود دارد،
در ادامه سال  2111فشار مناطق مسکونی همچنان بر قسمت مرکزی و همچنین ساختوسازهایی بافاصله از مرکز مشخص
گردیده ،در سال  2111و  2121مرکز شهر کامالً به رنگ سفید (مناطق مسکونی) و حجم چشمگیری از ساختمان در قسمتهای
دیگر شهر مشخصشده است ،نکته قابلتوجه میزان رشد چشمگیر ساختمانها در قسمتهای ورودی و خروجی شهر است.
با توجه به رویهم گزاری تصاویر سالهای  1991الی  2121قسمتهای سفیدرنگ نشاندهنده وجود مناطق مسکونی در
سال  1991است ،اما قسمتهای زرد و سبز و قرمز نشاندهنده جدیدتر و بهروز بودن مناطق مسکونی است و هر چه به رنگ قرمز
نزدیکتر شوند جدیدتر نسبت به سال  2121هستند ،در این تصاویر تراکم باال در مرکز مشخصشده است و رشد چشمگیری در
کنار مسیرهای ورودی و خروجی شهر همچون تبریز-مرند و تبریز -زنجان که بارنگ قرمز مشخص گردیده صورت گرفته است.
در این پژوهش مناطق همجوار شهر تبریز نیز مشخص گردیده که در قسمتهای خارج از منطقه بندی شهر مشخصشده و
نتایج نشان میدهد عمومیت رنگ زرد و نارنجی و قرمز را به خود اختصاص دادهاند.
با توجه به نتایج این پژوهش با توجه به میزان رشد مناطق مسکونی طی  31سال که ازلحاظ زمانی پژوهشهای پیشین را در
برمیگیرد تصدیق میکند و پیشنهاد میشود با توجه به مشخص شدن میزان چشمگیر رشد مناطق مسکونی در حومه شهر تبریز در
این پژوهش و نبود هدف جهت بررسی دقیق آنها در این پژوهش ،در تحقیق بعدی این مناطق موردبررسی دقیق قرار گیرند.
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