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  چکیده
ناپذیر ، امري اجتنابایران توسعه درحال اراضی و روستاهاي اطراف در شهرهاياندازي به گسترش تدریجی کالبد شهر و دست

ناپذیري را تحمیـل نمایـد. در ایـن     هاي کالبدي، اقتصادي، اجتماعی جبران تواند زیانخودي و بدون برنامه میخودبه است. توسعه
شناسایی روستاهایی  ،بینی گسترش آتی شهر و در پی آن بررسی روند تغییرات و پیش منظور بهیابی به یک مدل بهینه راستا دست

هـاي خودکـار   سـلول ریزان باشـد.   کمک به برنامه برايتواند ابزار بسیار مفیدي  که در معرض انحالل در بافت شهري قرار دارند می
 ،تواند بر اساس تحلیل این نتـایج ست. عالوه بر این، این رهیافت میشهري و تغییرات آن اهاي رشد فرآیندابزاري مفید در تشریح 

اطـراف شـهرهاي    ی کـه در دیگـر روسـتاهای   مانند بهبینی نماید. روستاهاي اطراف ارومیه نیز روند رشد و توسعه آتی شهر را پیش
 انـد. پیرامـون شـهري در امـان نمانـده     سـترش فیزیکـی  گ براثـر تبـدیل بـه بافـت شـهري      واقع هستند، از مهاجرت و بزرگ ایران

تحلیلـی و اکتشـافی قـرار     –روش و ماهیـت آن در رده تحقیقـات تجربـی    ازلحـاظ و  اسـت شناسی این پژوهش از نوع کمی  روش
، 2030 تـا  1989هاي کاربري موجود در طی فاصله زمـانی  اي و مطالعه نقشهش ابتدا با بررسی تصاویر ماهوارهگیرد. این پژوه می

بینی  به پیشهاي خودکار سلولسازي آورده و با استفاده از مدل دست بهروند توسعه شهر ارومیه و ادغام روستاهاي پیرامونی آن را 
از  مـوردنظر  هـاي  دادهتهیـه   ،شود: مرحله اولست.  این روش در سه مرحله انجام میهاي آتی اقدام نموده اتوسعه شهري در سال

سنجی این مـدل نشـان داد کـه    بینی است. اعتبارپیش ،آخر  ؛  مرحلهگام دوم، کالیبره کردن ؛ها آن بندي طبقهو  اي ماهوارهتصاویر 
 درصد با واقعیت تطابق دارد. 84 شده بینی پیشنقشه 

  
 خودکار هاي سلول، سازي شبیه، نشینی حاشیهتوسعه شهري، : کلیدي هايواژه

  
  1مقدمه

اي از تغییـر  پیچیـده  فرآیندشهرنشینی  : طرح مسأله
 ,Champion( به شـهري اسـت  شیوه زندگی روستایی 

1982; Bryant et al., 2000; Antrop et al., 2001; 
Pacione, 2001; 1392 زمـانی و همکـاران،   اصـغري  ؛ :

 در انسانی هاي گاه سکونت جمعیتی تحوالت ). روند35

 بـه  روسـتا  جمعیت نسبت کاهش بر گواه اخیر قرن نیم

 و ). سطح119: 1388است (ضیا توانا و قادرمزي،  شهر
 اغلب در  ،جا همه نگوییم اگر شهري رویه بی رشد دامنه

 شهروندان و بین کارشناسان در را هایی نگرانی دل موارد

                                                             
 ali2513aa@gmail.com  نویسنده مسئول:*

است (سـعیدي و حسـینی حاصـل،     ساخته مطرح آگاه
 فرآینـد یکی از خصـایص برجسـته و مهـم    ). 8: 1386

شهرنشینی در ایران، گسترش سـریع فیزیکـی شـهرها    
پراکنـده   صـورت  به توأمآن  طی چند دهه اخیر ویژه به

اتالف منابع طبیعـی   ازجملهباشد، که با آثار متعدد  می
ــوأمو ارضــی شــهرها  ــا،  اســت ت ). 73: 1390(پورنجم

در برابر تغییرات  پذیر آسیبشکننده و  اي منطقهروستا 
و با توجه به محدودیت زمین و  استمحیطی و انسانی 

گیـري از  بهرهتی آن در نواحی روستایی، با ارزش معیش
 وسـازهاي  سـاخت هاي موجـود و اسـتفاده آن در   زمین

هـاي   گـاه ، بـراي احـداث سـکونت   رویـه  بیو  غیراصولی
نیــا و افشــار عمرانــی،  (فاضــل شــهري مواجــه هســتند
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). نرخ سریع توسعه شهري موجب تغییـرات  27: 1392
کاربري اراضی پیرامون شـهرها شـده    الگوي دروسیعی 

محمــدي و ؛ Hall and Pfeiffer, 2000: 12(  اســت
 در هـا  نگرانیو  ها بحث).  امروزه 281: 1392 همکاران،

و تغییرات کاربري زمـین   محیطی زیستتغییرات  مورد
اســت. در چنــین  قرارگرفتــه موردتوجــه طورجــدي بــه

 -وضعیتی کـاربري پایـدار زمـین بـه موضـوع تحلیلـی      
 يا نمونهاست. کاربري زمین  شده تبدیلسیاسی مهمی 

 Longley and( انسان بر محـیط اسـت   تأثیرگذارياز 

Mesev, 2000:473 ــاران،  ؛ ــی لنگــرودي و همک مطیع
بررسی رونـد تغییـرات کـاربري     که آنجا از ).1: 1391

ــار  ــه ک ــهري در تصــمیماراضــی ب ــريبري ش ــا و گی ه
ــه ــزي برنام ــاي ری ــدته ــی  بلندم ــی اساس  ، دارد نقش

در سـازي آن  رونـد گسـترش شـهر و مـدل     بینـی  پیش
هـاي دقیـق جهـت مـدیریت و کنتـرل      آینده بـا روش 

. در ایـن  یابد میضرورت  پیش از  بیشگسترش شهري 
سازي گسـترش و توسـعه   هاي مدلمیان یکی از روش

دلیـل   کـه بـه   باشـد  میخودکار  هاي سلولشهري مدل 
 اي گسـترده  طـور  بـه ماهیت پویا و پایین بـه بـاالي آن   

 (محمـدي و همکـاران،   اسـت   قرارگرفتـه  مورداستفاده
ــراي  ). دل176: 1392 ــن مــدل ب یــل فراگیــر شــدن ای
پـذیري و  سازي رشـد شـهري، سـادگی، انعطـاف     شبیه

ــفافیت و     ــهودي و ش ــت درك ش ــورداري از قابلی برخ
بـا ابعـاد    شـدن  مواجـه برخورداري از توانـایی   مخصوصاً

توسعه شـهري اسـت. همچنـین     فرآیندمکانی و زمانی 
ــد مــیخودکــار  هــاي ســلولمــدل  ــا  راحتــی بــه توان ب

ــتم ــاي سیس ــایی  ه ــات جغرافی ــردد   1اطالع ــق گ   تلفی
)Ines, 2010:109 .(ــدل ــهري،   در م ــد ش ــازي رش س

متغیرهایی که در سطح کالن اجتماعی اقتصادي وجود 
ــد   ــد همانن ــابرابريدارن ــاي ن ــطح   ه ــادي در س اقتص

ــه ــین   منطق ــت و همچن ــاجرت جمعی ــأثیراتاي، مه  ت
. در عـوض،  شـود  مـی نادیـده گرفتـه    ها گذاري سیاست

 یـابی  بـرون سلول خودکار، فقط به  هاي مدلبسیاري از 
ــهري    ــد ش ــاریخی رش ــد ت ــیرون ــد م  ,Han( پردازن

سـلول خودکـار،    هـاي  مدلدر دهه اخیر  ).2009:135
سـازي وقـایع مکـانی    بـراي شـبیه   ايگسترده صورت به

                                                             
1. Geographic Information System (GIS) 

 گوناگون نظیر تغییرات پوشش زمین و کاربري اراضـی 
)Menard, 2007() ،Wu, 2002) ،(Almeida, 2003 ،(

)، Almeida, 2008) ،(Batty, 1999توســعه شــهري (
)Dietzel, 2006) ،(white, 2000 ــش ــارات آت )، انتش
)Berjak, 2002) ،(Favier, 2004) ،(Yasemi, 2008 ،(

) مـورد  Sun, 2007) ،(Whale, 2001جریان ترافیـک ( 
 بـه افـزایش   . حجـم زیـاد و رو  انـد  گرفتـه  قراراستفاده 

خودکار یک ابزار  هاي سلولکه  دهد میتحقیقات نشان 
 ,Battyدینامیک مکانی است ( سازي مدلمناسب براي 

دلیــل طبیعـت مکــانی ایـن مــدل، بســیار    ) و بـه 1994
برنامه ریزان شهري بوده است. بـا توجـه بـه     موردتوجه

آن بـر   تـأثیرات ري و بررسی روند تغییرات شـه  که این
هري یکــی از روســتایی اطــراف شــ هــاي گــاه ســکونت

هاي اخیـر   ریزان شهري در دهههاي اصلی برنامه چالش
ارزیـابی رونـد رشـد     درصـدد پژوهش حاضـر   ،باشدمی

رشـد شـهري و ادغـام     قاعـده قبلی شهر ارومیه (که از 
نبوده است) و بررسـی   مستثناروستاها در بافت شهري 

 استفاده از یک مدل منطبـق  هاي رشد شهري و تئوري
قـرار   تحلیـل  و  تجزیهرا مورد  با رشد شهري، نتایج آن

 سـؤاالت پاسخگویی بـه   درصدد دهد که از این رهگذر
  :باشد میزیر 

آیا روند فعلی توسعه فیزیکی شـهر ارومیـه مطلـوب     .1
شهر  اطرافاست یا باعث به خطر افتادن روستاهاي 

  شود؟ می
در جهـت منفـی    همـواره شهر  ها در آیا ادغام روستا .2

و  جـا  بـه بوده است و یا در برخی مـوارد ایـن ادغـام    
  الزامی است؟

توانـد در   ییرات گذشته شـهر مـی  آیا بررسی روند تغ .3
 بینی گسترش آتی شهر ارومیه مؤثر باشد؟پیش
 

  پیشینه تحقیق
هـاي خودکـار    اسـتفاده از سـلول   تاریخ طورکلی به

کـه   گـردد  برمـی مـیالدي   80شهري بـه  اواخـر دهـه    
تحقیقات متنوعی نیز در این زمینـه بـه ثبـت رسـیده     

بـراي   شـده  طراحـی  هـاي سـلول خودکـار   مـدل است. 
تغییرات کاربري اراضی و گسـترش اراضـی    سازي شبیه

شهري از تنوع زیـادي در جهـان برخـوردار اسـت و در     
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است کـه از آن جملـه    شده  استفادهتحقیقات متعددي 
  :دموارد زیر اشاره نمو  به توان می

 فرآیند) توسعه شهرها را به دو Wu, 2000: 73( وو
ي اســت مســتقل از مــدل فرآینــدکــه  خــوديهخودبــ
 طـور  بـه کـه   - گـر  خودسـامان و  - خودکار هاي سلول

خودکـار کنتـرل    هـاي  سـلول دل مـ  وسـیله  بهمستقیم 
تقسیم کرد و براي آزمون نظریات خـود مـدل    .شود می

خودکـار را در فضـاي مجـازي اجـرا نمـود.       هاي سلول
 هـاي  سلول) مدلAlmeida, 2003:1المیدا و همکاران (

تغییرات  سازي شبیهدینامیکا براي  بانامخودکار خود را 
مختلــف در شــهر بــااورا در ایالــت ســائو  هــاي کــاربري
برزیل بر اساس مـدل وایتـز اف اویـدنس ارائـه      پائوالي
نامـه   )، در پایـان Marroudi, 2007مـاورودي (  کردنـد. 

رشـد   سـازي  شـبیه «ارشـد خـود بـا عنـوان      کارشناسی
بـه  » خودکـار  هـاي  سلولشهري با استفاده از الگوریتم 

رشــد  فرآینــد سـازي  شــبیهطراحـی الگــوریتمی بـراي   
این پـژوهش بـه دنبـال    . ماورودي در پردازد میشهري 

هـاي  پراکنـدگی کـاربري   سازي شبیهی جهت مدل ارائه
کاربري تجاري و مسـکونی اسـت و بـراي    شهري مانند 

یابی به این امر به تعریف قوانین انتقال متعـددي  دست
  .پردازد میخودکار  هاي سلولدر مدل 

 در پایـــان نامـــه )Lahti, 2008جـــان الهتـــی (
سـازي رشـد   مـدل «کارشناسی ارشـد خـود بـا عنـوان     

خودکار؛ نمونه مـوردي:   هاي سلولشهري با استفاده از 
هـاي  هاي پدیده، با اشاره به پیچیدگی»لیااسترا سیدنی

رویکـردي   عنـوان  بههاي خودکار شهري، از مدل سلول
هـاي شـهري   به باال و موفق در تبدیل پیچیدگیپایین 

. الهتـی عـواملی   کنـد  مـی یاد  فهم قابلبه قوانین ساده 
 ز فعالیت نـواحی و فاصـله از شـبکه   نظیر فاصله از مرک
سـازي خـود را بـر    و مـدل  گیـرد  میارتباطی را در نظر 

ــه ــازد.   ي پای ــتوارمی س ــل اس ــن عوام ــت ای و  ون والی
اي بـا  ) در مقالـه Van Vliet et al., 2009همکـاران ( 

 هاي سلولرشد شهري با استفاده از  سازي مدل«عنوان 
رشـد   سـازي  مـدل  منظـور  بـه » اي شبکه تغییرخودکار 

اسـتفاده   اي شـبکه  متغیـر کار خود هاي سلولشهري از 
امکـان   ،کـه ایـن روش   کننـد  مـی بیـان   ها آناند. کرده

، روشـنی  بـه را  تـر  بـیش اطالعـات فضـایی    کارگیري به

. دهـد  مـی ساز قـرار  کارآمدتر در اختیار مدل اي گونه به
مفهـومی   ایـده بـا توجـه بـه     اي شـبکه رویکـرد متغیـر   

ساختار سلسله مراتبی فضا، امکان در نظر گرفتن تأثیر 
کند و قابلیت را فراهم می تر بزرگدر فواصل  ها کاربري

و محلی را  اي منطقهها در مقیاس بررسی تأثیر کاربري
) بــه ارزیــابی 60: 1385( قرخلــو و حبیبــی دارا اســت.

و  ساختارشـکنی هـاي توسـعه شـهري بـر      اثرات طـرح 
. در ایـن  انـد  پرداختـه ارتقاي کیفی فضاي کهن ایرانـی  

تقلید از  گیري شکلها و عوامل  تحقیق به بررسی ریشه
ــی و پیامــد حاصــل از آن، در نظــام   اندیشــه هــاي غرب

هاي توسعه شـهري در ایـران اقـدام     و طرح ریزي برنامه
: 1389( شده است. محمدي سراب عبـاس و همکـاران  

گسترش اراضی مسکونی در حومـه جنـوب غـرب    ) 81
خودکـار بـراي    هـاي  سـلول با استفاده از مدل را  تهران
 نمودنـد.  سـازي  شبیه 1400و  1381 ،1375 هاي سال

هاي سلولهاي مدل نتایج حاصل از این تحقیق قابلیت
سازي تغییرات کـاربري  بینی و مدلبراي پیش خودکار

و ارزیـابی و   دهـد  میدر شرایط منطقه مطالعه را نشان 
ایـن مـدل در    سـازي  بهینـه تر بـراي  بیشـ  هـاي  بررسی

) 2: 1391( کریمـی  .شـود  مـی شرایط مختلف توصـیه  
و  1388 و 1367 هـاي  سـال رشد شهر سـیرجان بـین   

ــین ــور  1388و  1378 همچنـ ــایگی مـ ــا همسـ  را بـ
نتایج نشان داد که کاهش بازه زمـانی   نمود. بینی پیش

. عسـگریان و  شـود  مـی سـازي  باعث افزایش دقت مدل
بینـی رشـد مکـانی و     پـیش   بـه ) 13: 1392( همکاران

ــا  ــازي ب ــده شهرس ــعه پراکن ــه توس ــارگیري ب ــدل  ک م
کوف و شاخص آنتروپـی شـانون   مارخودکار  هاي سلول

 هـاي  سالو همچنین  1371،1381،1389هاي در سال
ــایج حاصــل از  براســاسپرداختنــد.  1410و  1400 نت

سازي تغییرات شهر ساري، وسـعت   آشکارسازي و شبیه
همسو با رشد  1371کاربري مسکونی این شهر از سال 

 1410به گسترش خود تا سال  و یافته افزایشجمعیت 
چنـین  مهکتار ادامه خواهد داد. ه 2800ز و عبور از مر

نتایج حاصل از مقادیر نسبی شاخص آنتروپـی شـانون   
  .نشان از افزایش میزان پراکندگی شهر ساري دارد
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  مفاهیم نظري پژوهش
هاي خودکـار از زمـانی کـه توسـط اوالم در      سلول

در سـال  توسـط فـون نئومـان     ازآن بعدو  1940سال 
، 2011(آبغـانی و همکـاران،   به کار گرفته شـد   1950

ساختار سـاده  « عنوان باکتاب وولفارم   انتشارو تا  )42
 هـاي مختلـف    را از رشته ، محققان»1اتوماسیون سلولی

 .)Ganguly et al., 2003:1( به خود جذب کرده اسـت 
هـاي خودکـار را    رویکرد سـلول  )Tobler, 1979( توبلر
هاي جغرافیایی اسـتفاده کـرد و    پدیده سازي مدلبراي 
و در را بـه جغرافیـا معرفـی نمـود     هاي خودکـار  سلول
ــال ــر از  س ــاي اخی ــاگونی از  ه ــوعات گون آن در موض
هاي شـهري ماننـد ترافیـک، تغییـرات کـاربري       پدیده

 انـد  کـرده زمین، تغییرات پوشـش زمـین و... اسـتفاده    
عه در ایـن  تجربه و توس قرن نیم). 48: 1388(رضازاده، 

ها و تغییرات زیادي در تئوري زمینه به همراه پیشرفت
وتري منجر بـه  کامپی هاي اوريفنو متدولوژي و تکامل 

ــت ــایی موفقی ــده  ه ــدل    ش ــک م ــاد ی ــراي ایج ــا ب ام
 صـورت  بـه ل و معتبر هنـوز برخـی مسـائ    اطمینان قابل
 یـک  هـاي خودکـار  اسـت. سـلول   مانـده  باقی نشده حل

را فضاي سلولی است که در آن هر سلول حالـت خـود   
یه مطابق هاي همسابر اساس حالت قبلی خود و سلول

قـوانین انتقـال    واقـع  دردهد. با قوانین خاص تغییر می
ـ  ه ب تنها نه حالـت  روي ه روي حالت قبلی سلول بلکـه ب

 ,Eastman( شـود  مـی نیـز اعمـال   ن همسا هاي سلول

دینـامیکی   هـاي  سیسـتم  خودکـار  هـاي  سلول ).2001
بر اساس رفتار  کامالً ها آنهستند که رفتار  اي گسسته

: فضـاي  باشـد  مـی عناصر  5محلی استوار است و شامل 
  سلولی، حاالت، همسایگی، زمان و قوانین انتقال.

یــک یــا  اي شــبکه، فضــاي ســلولی: فضــاي ســلولی
 هـاي خودکـار  سلول. در باشد می ها سلولعدي از بچند

اشکال منظم، اغلب  صورت بهها سلول ،اولیه (کالسیک)
و  ضـلعی  شـش به شکل مربع یا دیگر اشکال مـنظم (از  

اسـت) تعریـف    شـده  اسـتفاده مثلت نیز برخـی مـوارد   
شهري معموالً به علت طبیعت  سازي مدل. در شوند می

، نویســی برنامــهولت محاســبه و ســه ،ورودي هــاي داده
؛ امـا  گیرنـد  مـی هاي همگن مورد اسـتفاده قـرار   سلول

                                                             
1. A New Kind of Science 

غیر همگـن   هاي سلولتحت شرایطی خاص استفاده از 
(ماننـد قطعـات    هـا  آنتـر بـودن شـکل    به علت واقعی

 ,O’Sullivan( تـر باشـد  زمین) ممکن اسـت مناسـب  

2001.(  
سلول، حالتی است که هر سلول حالت : حالت سلولی

توانـد داشـته   مـی خودکار  هاي سلولتکامل  فرآینددر 
اغلـب  خودکـار   هـاي  سـلول باشد. سلول در مدل اولیه 
ــولین (  ــعیت ب ــت) 0و  1داراي وض ــدل  اس ــد م ، (مانن

هاي بیشتري نیـز  وضعیت توان میماشین تورینگ) اما 
 هاي سلولدر رابطه با نوع نیاز تعریف کرد. براي دو دل 

مختلف، با عناصر یکسان، هرچه تعداد وضعیت  خودکار
تـر  راي سلول کمتر باشد، آن مـدل سـاده  ب شده تعریف

هـاي شـهري بـا توجـه بـه هـدف       خواهد بود. در مدل
 هـاي  بنـدي  طبقهمعموالً  هاسازي و وضعیت سلول مدل

کاربري زمین، ارزش زمین، پوشش زمین و غیره مـورد  
. در برخـی مـوارد نیـز وضـعیت     گیرند میاستفاده قرار 

یـا   یافتـه  توسـعه دودویی (بـاینري)،   صورت به ها سلول
 شـوند  مـی ) تعریـف  غیرشـهري (شهري یا  نیافته توسعه

)White, 2000(  
ها است کـه موقعیـت    اي از سلول مجموعه: همسایگی

 دهنـد  هاي زیر نظر خود را تحت تأثیر قـرار مـی   سلول
)NortePinto, 2007:307 .(  ــوري ــاس تئـ ــر اسـ بـ

 رفتار کالن سیستم خود سـازمانده  ، خودکار هاي سلول
ــال  ــوانین انتق ــ  توســط ق ــه در ســطح خُ ــف ک رد تعری

 هـاي  سـلول شـود. ایـن عملکـرد     کنترل می -شوند می
هاي شهري با تعریف همسایگی نشـان   در مدل خودکار

خــود ســلول و  دربردارنــدهشــود. همســایگی  داده مــی
تعدادي سلول دیگر در شـعاع خاصـی از سـلول مـورد     

 براثـر   .)11 :1391(زارعـی و آل شـیخ،    آزمایش است
روابط متقابل بین سلول مورد آزمایش و همسـایه آن و  

هـاي   تحت تـأثیر قـوانین انتقـال، سـلول بـه وضـعیت      
و همکــاران،  رضــازادهکنــد ( مختلــف تغییــر پیــدا مــی

1388 :49.(  
موتـور اصـلی    عنـوان  بـه قوانین انتقال : قوانین انتقال

هـا را  رفتار سـلول  هاي خودکارسلولتغییرات در مدل 
تکامل، در مراحل زمانی مختلف، مشـخص   ندفرآیطی 

. ایـن قـوانین،   کند میوضعیت آینده سلول را تعریف و 
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. همچنـین  کند میطرز عمل سیستم واقعی را منعکس 
کـه   کننـد  مـی تجزیـه   اي سـاده را به عناصر  ها دستگاه

 ,Batty( پویایی سیسـتم در اثـر همـین عناصـر اسـت     

مختلفـی در تعیـین قـوانین انتقـال      هاي شیوه. )1999
شـهري وجـود دارد کـه     هـاي خودکـار  سلولهاي مدل

شـهري  هاي خودکـار  سلولهاي باعث تمایز انواع مدل
  .)White, 2000(شده است 

منظـور از  : خودکـار  هاي سلولکالیبراسیون مدل 
هـاي خودکـار ایـن     سلول سازي مدلکالیبره کردن در 

است که ترکیب بهتـرین مقـدار بـراي قـوانین انتقـال      
و  شـده  سـازي  شبیههاي شهر  تطبیق با پدیده منظور به

شـهري   خودکـار  هاي سلولمدل واقعی را کشف نماید. 
به قوانین انتقال و مقدار پارامترهـا حسـاس اسـت و از    
این حیث است که کالیبراسیون یک مرحله حیـاتی در  

 هـاي  مـدل در  .باشد می شده طراحیمدل  سازي برمعت
جبـري،   هـاي  روشبـا   شـده  تلفیـق  خودکار هاي سلول

پیکربندي پارامترهاي مورد استفاده در قـوانین انتقـال   
الزم و ضروري بوده که تعیین مقادیر صحیح و کالیبره 

 د پذیرفت. بنابراینهصورت نخوا سادگی بهشده همواره 
شـبکه عصـبی    نظیـر  جبـري  غیر هاي روشاستفاده از 
تولیـد و کـالیبره نمـودن مقـادیر      منظـور  بـه مصنوعی 
 ,Li( آید می، مناسب به نظر خودکار صورت بهپارامترها 

2002.(  
  

  ها روشمواد و 
ایـن پـژوهش بـر اسـاس     : محدوده و قلمرو پژوهش

اهداف خود روند توسعه شهرستان ارومیه را طی فاصله 
بررسـی خواهـد     2030تا   1989هاي  بین سالزمانی 

نمود. جامعـه آمـاري ایـن تحقیـق شهرسـتان ارومیـه       
مختصات جغرافیایی  ازلحاظ ومیهشهرستان ارباشد.  می
درجه و  37دقیقه طول جغرافیایی و  5درجه و  45در 
. کـه در ارتفـاع   دقیقه عرض جغرافیـایی قـرار دارد   32
). 1است (شـکل   شده واقعمتري از سطح دریا  9/1315

  914512بـا   1389این شـهر طبـق سرشـماري سـال     
هزار نفر جمعیت، دهمـین شـهر پرجمعیـت ایـران بـه      

  آید. شمار می 
  

  
  موردمطالعهمنطقه  :1 شکل
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  روش تحقیق
 از و باشد میاز نوع کمی  این پژوهش شناسی روش

 -روش و ماهیــت آن در رده تحقیقــات تجربــی لحــاظ
گیرد. در این پژوهش ابتـدا   تحلیلی و اکتشافی قرار می

هاي کاربري  اي و مطالعه نقشه با بررسی تصاویر ماهواره
 مـیالدي  2030تـا   1989موجود در طی فاصله زمانی 

 شمسی) روند توسـعه شـهر ارومیـه و    1410تا  1368(
آورده، سـپس   دست بهادغام روستاهاي پیرامونی آن را 

با توجه بـه معضـالت توسـعه شـهري بـدون برنامـه و       
بینی توسعه  پیش بههاي نامناسب توسعه شهري  جهت

ســـال آینـــده شـــهر پرداختـــه و  20شـــهري طـــی 
ریـزي فیزیکـی شـهر و    برنامـه  زمینـه  درپیشنهادهایی 

 بـا  حاضـر  تحقیـق  شـود. در  می ارائهروستاهاي اطراف 

 تحقیق و هاي روش و اهداف نظري، مبانی درنظرگرفتن
از نـوع مطالعـات کـاربردي     تحقیـق  کـه  این با توجه به

اســنادي و هــاي مختلـف   در مطالعــات از شـیوه اسـت،  
اسنادي از کتـب  که در شیوه  شده گرفتهپیمایشی بهره 
بر خارجی و داخلی اسـتفاده و در شـیوه   و مقاالت معت

مصـاحبه و   از مشاهدات مسـتقیم،  ؛پیمایشی (میدانی)
 از ضـمناً  ..اسـت  شـده  گرفتـه  کـار بررسی میـدانی بـه   

و   TMاي تصـاویر مـاهواره  و   GISهـاي  داده ،اطالعـات 
ETM+       موجود شهر ارومیـه نیـز بـراي تهیـه نقشـه و

  .)2(شکل  است شده استفادههاي فضایی مکانی  داده

  

  
  از منطقه  Landsatماهواره  ETMاي سنجنده  تصویر ماهواره :2شکل 

  است. اخذشده 2006که در سال  مطالعه مورد
  

  پژوهش هاي یافته
 افزارهـاي  نـرم داده بـا اسـتفاده از    تحلیـل  و  تجزیه

  ARCGIS, ENVI, IDRISIتحلیلـی مختلفـی نظیـر   
 آمـده  دست بهاي خام  ابتدا تصاویر ماهواره انجام گرفت.

هـاي   و سپس در باند شده استخراج Landsatاز ماهواره 

و تصـویر   شـده  ترکیـب   Envi افـزار  نرممختلف توسط 
هـاي متفـاوت در    رنگی کاذب جهت تشخیص کـاربري 

و  2000، 1989هـاي زمـانی    اي، در دوره سطح منطقه
  ).  3 تولید گردید (شکل 2006
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  شهر ارومیه  محدوده +TM , ETM هاي ماهوارهترکیب باندهاي بهینه تصاویر  :3 شکل

  
و به کمـک   GISهاي ورودي در محیط  سپس الیه

) DEM( و مدل رقـومی ارتفـاع   ازدور سنجشهاي  داده
ــد.  ــه ش ــاییتهی ــه ازآنج ــیط  ک ــاي  داده GISدر مح ه

گیـرد   قرار می تحلیل و  تجزیهگوناگونی از منطقه مورد 
 بـاهم هندسـی   نظر ازهاي مورد استفاده باید  تمام داده

همخوانی و مطابقت داشته باشد و همچنین از سـامانه  
مختصات و پروژکسیون واحدي تبعیت کنـد. بنـابراین   

د اسـتفاده بـه کمـک    هاي مور در این تحقیق تمام داده

 عنـوان  بـه توپـوگرافی   25000/1نقاط کنترل و نقشـه  
ــا  ــا ب ــل RMSمبن ــول قاب ــورد تطــابق RMS<1( قب ) م
هاي مورد اسـتفاده   . از طرفی دادهاند قرارگرفتههندسی 

باید اندازه سلول یکسانی داشته باشند. بنـابراین کلیـه   
مجـدد شـد.    گیـري  نمونهسلول یکسان  اندازه بهها  الیه
هاي مورد استفاده در تحقیق حاضـر در   خصات دادهمش

  است. شده  ارائه) 1 جدول(

  
  هاي مکانی مورد استفاده در پژوهش مشخصات جغرافیایی داده :1جدول 

511275 Min X 
563715 Max X 
3827645 Min Y 
3870365 Max Y 

UTM_38N پروژکسیون 
WGS1984 مبنا 

 اندازه تفکیک متر 30

  
و نیـز محاسـبه    سـازي  مـدل  منظور بهدر این مدل 

الیـه منـاطق    8بـه حـداقل    مـؤثر هـاي   ضرایب فاکتور
هاي کنترل)،  شهري مربوط به چهار سال مختلف (سال

مربوط به دو سال مختلف و  ونقل حملاز شبکه  دوالیه
ــک ــه ی ــیب،  الی ــتثنا  ش ــوارد اس ــه  م ــین الی و همچن

نمـایش خروجـی    منظور به ها وبلندي پستی روشن سایه
هـاي ورودي مـدل، فرمـت و     ، داده2نیاز دارد. جـدول  

  دهد. ها را نشان می تعداد آن
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  خودکار هاي سلولهاي ورودي مدل  الیه :2جدول 
  فرمت  تعداد  الیه

 GIF  1  شیب   
  GIF  1  مستثنیات 

  GIF  3  کاربري اراضی 
  GIF  2  ونقل  شبکه حمل

  GIF  1 ها  وبلندي روشن پستی سایه
  GIF  1  هاي اصلی و فرعی فاصله از راه

  GIF  1  فاصله از نقاط روستایی
  GIF  1  جاذبه جمعیتی از نقاط سکونتگاهی

  
CA تنهـا   هـا  وبلنـدي  پسـتی از سایه و روشـن   نیز

کند. بـراي تهیـه    ها استفاده می زمینه خروجی منظور به
درجـه و آزیمـوت    45زاویه ارتفـاعی   روشن سایهنقشه 

درجــه در نظــر گرفتــه شــد. مطــابق ایــن نقشــه  225
ا از تـوان دریافـت کـه بیشـترین ارتفـاع ر      مـی  وضوح به

  .)4(شکل سمت جنوب و جنوب غربی داریم 
  

  
  

  مدل رقومی ارتفاع منطقه و طبقات شیب منطقه :4شکل 
  

 سنجشهاي  براي کسب الیه کاربري اراضی از داده
ماهواره لندسـت مربـوط بـه سـال      TMسنجده  دور از 

این ماهواره مربوط بـه سـال    ETM+و سنجنده  1989
، استفاده شد. در ایـن پـژوهش از روش   2006و  2000

اي  تصــاویر مــاهواره بنــدي طبقــهبــراي  شــده  نظــارت

 شـد  گرفتـه  انجـام  Envi 4 افـزار  نرماستفاده شد که در 
  .)5(شکل 

الیه فاصله از نقـاط روسـتایی و جاذبـه جمعیتـی؛     
ل بیشترین جذب جمعیـت از سـمت شـما     دهنده نشان

  .)6باشد (شکل  شهرستان ارومیه می
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  .2006 – 2000-1989هاي  هاي کاربري اراضی طی سال نقشه کالس :5 شکل

    
 ب: جاذبه جمعیتی روستاهاي اطراف شهرستان ارومیه شدت فاصله از نقاط روستایی الف:

  نقشه فاصله ازنقاط و جاذبه جمعیتی روستاهاي اطراف شهرستان ارومیه :6شکل 
  

اهایی کـه در حـال   هاي طرح جامع روست بررسی نقشه
اسـت   قرارگرفتهطرح جامع شهري  حاضر در محدوده 

  .)7(شکل  باشد مطابق نقشه زیر می
سازي نتایج زیـر کـه    نهایت با انجام فرآیند مدل در

شـده اسـت    صورت جدول، نمودار و نقشه نشـان داده  به
هـاي سـناریوهاي    عنوان نتیجه نهایی مدل در تحلیل به

و  3پیش رو مورد اسـتفاده قرارگرفتـه اسـت (جـدول     
  .)8شکل 
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  .در طرح جامع کنونی قرارگرفته) روستاهاي 10- 4( شماره  :7شکل 

  
  .شده بینی پیشهاي کنترل و  در سال موردمطالعهمساحت سطح مناطق شهري منطقه  :3دول ج

 2030 2020 2010 2006 2000 1989 سال
Ha( 93/1612( مساحت  56/3761  42/5223 12/5943  78/7944 65/10243 

  

  
  .2030نمودار تغییرات مساحت شهر ارومیه تا سال  :8شکل 

  
مناطق شـهري، شـهر    دهنده نشان )9نقشه (شکل 
باشد. در ایـن شـکل منـاطق     می 2030ارومیه در سال 

بـنفش   بارنـگ زرد و گسـترش شـهري    بارنـگ شهري 
  .اند شده  دادهنمایش 
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  . 2030رشد شهري ارومیه براي سال  شده بینی پیشروند  :9شکل 

  

  
  .ارومیه 2030در رشد شهري در سال  شده ادغامروستاهاي : 10شکل 

  
روسـتا و   66دهـد کـه حـدود     این نقشه نشان مـی 

جانویسلو در سـمت جنـوب غربـی انهـر      ازجملهآبادي 
سفلی، انهر علیا، بادکی، ناصر آباد، علی آباد گنج آبـاد.  
ــاد و     ــان آب ــی، ریح ــمال غرب ــمال و ش ــمت ش ... از س

جارچیلو از سـمت غـرب بـه محـدوده شـهري اضـافه       
شده از سمت  شود. بیشترین تعداد روستاهاي ادغام می

  شمال و سپس از سمت شرق است.
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بـا اسـتفاده از    سـازي  شـبیه در این پژوهش دقـت  
ــق    ــازي و از طری ــاي ف ــریب کاپ ــرمض ــزار ن  Map اف

Comparison Kit 3 است. ضـریب کاپـاي    شده ارزیابی
کـه در آن   ازي یک ضریب کاپاي تعدیل شـده اسـت  ف

فازي سازي هم در مکان و هم قیاس آن در همسایگی 
ضریب کاپاي  .)Heng, 2003(شود  لول انجام مییک س

 رابطـه زیـر نشـان داد:    صـورت  بهتوان  فازي شده را می
퐾                               1معادله  =  

مشـابه   شـده  مشاهدهمیزان درصد  P که طوري به
مشـابهت مـورد    P(میانگین مشابهت) بین دو نقشـه،  

هاي معین. ضـریب کاپـاي    انتظار بر اساس هیستوگرام
نزولـی   نمایی تابعفازي شده از طریق شعاع ده سلول و 

کـه  است.  شده محاسبهکردن فاصله دو سلول  دونیمبا 
تصـویر   درصـد  84نتایج این آزمـون حـاکی از تطـابق    

و  11(شـکل  باشـد   با تصویر واقعی می شده سازي شبیه
  .)12شکل 

  

  
  اعتبار سنجی مدل با روش کاپاي فازي :11شکل 

  

  
  2006با نقشه واقعی در سال  شده بینی پیشمقایسه بین نقشه  :12شکل 

  
  اثرات منفی

  اتالف و تخریب اراضی مرغوب کشاورزي و باغات و
 .رفتن یکپارچگی اراضی حاشیهاز میان 

   کاهش نیروي انسانی شاغل در بخش کشـاورزي و
  .یررسمیغگرایش به اشتغال در مشاغل کاذب و 

   تغییــرات کــاربري اراضــی کشــاورزي و گســترش
ن .. گـرایش مهـاجرا  زمین ارزان و . و وسازها ساخت

 دهد.  روستایی را به حاشیه شهرها افزایش می
 ن دور شدن ساکنا ستقیم گستردگی شهر،حاصل م

از محل کار، مسکن و خدمات دیگر است کـه ایـن   
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ترافیـک و   ازحـد  شیبـ عد فاصـله باعـث افـزایش    ب
  .محورهاي ارتباطی شده است

    ــی ــرایط فرهنگ ــین ش ــر    -ب ــاکم ب ــاعی ح اجتم
 -اي از فرهنـگ روسـتایی   کـه آمیـزه   ییهـا  شهرك
ترین انعکاس کالبدي مدنیت اي است با مهم عشیره

و  یجوشـ  هم ندرت بهیعنی زیستن در ارتفاع بسیار 
در  ها آنهاي  بنابراین اکثر خانه ؛انطباق وجود دارد

هـایی  مقیـاس  اي و در ارتفـاع پـایین و یـک طبقـه    
هاي تفکیکـی و اسـتاندارد شـهر     از زمین تر کوچک

هستند و ایـن خـود دلیلـی بـر شـلوغی و در هـم       
  حالت گشته است.تنیدگی این م

  اثرات مثبت
 ی به حاشیه شهر ارومیـه  هاي روستای رشد مهاجرت

در بافت شـهري بـراي    جیتدر بهن مناطق و ادغام ای
را  ییهـا  تیمزو ساکنین حاشیه شهري  روستائیان

از منظر و منافع محـدود شـهر    تر عامکه  بردارددر 
  .است

     در خـدمات  برخی از روسـتاییان شهرنشـین شـده
چنین سکونت در بافـت  و هم اند شده جذبصنعتی 

شهري انگیزه ادامه تحصیل و کسـب مـدارج عـالی    
 ایجاد کرده است. ها آنعلمی را در 

  ادغام روستاها در بافت شهري و باقی ماندن برخی
باغــات تــوت در بافــت شــهري  ازجملــه ،از باغــات

هـاي   و تفریحگاه انداز چشمموجبات به وجود آمدن 
 آورده است. فراهمرا  طبیعی در داخل شهر

  دادن امتیازهـــاي  بـــاوجوددر برخـــی از منـــاطق
ــ ــاکنا ینیشهرنش ــه س ــا آنن ب ــه  ه ــتاییان ب ، روس
هاي کشاورزي و باغداري خـود هـم چنـان     فعالیت

 دهند. ادامه می
 بافـت شـهري    غام برخی از منـاطق روسـتایی در  اد

در  تنهـا  نـه ها  صورت گرفته که این محله يا گونه به
بلکه گویی از دیربـاز جـزء منـاطق     حاشیه نیستند

 نیتـر  گـران ها جـزء   هاي آن و زمین اند بودهشهري 
زمـان انـدك    باگذشـت هاي شـهري اسـت و    زمین

که ممکن است با بافت اصـلی شـهر    ايناهماهنگی
هـاي   زمـین  ازجملـه داشته باشند نیز از میان برود. 

   .روستاي خطایلو شده ادغام

  گیري نتیجه
 دهد که گستردگی نخستین در ها نشان می بررسی

شهر ارومیه محدود بوده و مسـاحت کـل اراضـی بـایر     
در ارتبـاط بـا    ؛چندان نیست وساز ساختداراي قابلیت 

هاي قدیمی در شهر اشـاره   دومین ساخت باید به بافت
داشــت. فرســودگی کالبــد، ارتباطــات مخــدوش و     

هـاي سـواره    با پیرامون، محدودیت شـبکه  نشده تعریف
 گیـري  شکلهاي گذشته و عدم  درونی، فروپاشی هویت

ــاري   ــی ناهنج ــد و برخ ــت جدی ــی  هوی ــاي فرهنگ  -ه
 گونــه ایــنهــا بــراي  ویژگــی تــرین شــاخص ،اجتمــاعی

مرکز شهر ارومیه و  مورداشاره. خصوصیات هاست بافت
هاي هضم نشده توسط شهر، شـهر را از   برخی از آبادي

  اختار و عملکرد شهري دور ساخته استس
نامناسـب   فضایی-کالبدي توسعه از جلوگیري براي

 و پـذیر  آسـیب  هـاي روسـتایی   پهنـه  سـمت  بـه  شهري
یــا  هـا  شـهرداري اکولوژیـک، نظـارت دقیقـی از سـوي     

هـایی کـه از جانـب اسـتانداري یـا شــهرداري      سـازمان 
بازتاب سومین  .باشد میالزم و ضروري  مشخص گردند

اي هسـتند   هاي حاشـیه  ساخت در شهر ارومیه شهرك
باشـند. محـالت    که عموماً در شمال شهر پراکنـده مـی  

ایـن سـاخت     زمرهو... در  آباد اسالم، جهود لر، آباد کاظم
 برسـاخت اجتماعی ناظر -باشند که شرایط اقتصادي می

ها امکان رعایت مالحظـات کالبـدي    و ساز و تصرف آن
ــداد ــت    را ن ــدم رعای ــایی و ع ــاش فض ــت و اغتش ه اس

ــطح    ــاختمانی، س ــراکم س ــک، ت ــتانداردها در تفکی اس
ــاي   ــات و مشــکالت ترافیکــی و کمبوده اشــغال، طبق

امیـده اســت. ایــن  خـدماتی بــه آشـفتگی کالبــدي انج  
تــرین تــرین و گســترده هــا در زمــره  مهــم   بافــت

ــی   محــدودیت ــه م ــهر ارومی ــدي ش ــاي کالب ــند.  ه باش
هــایی را در ر ارومیــه بافــتچهــارمین ســاخت در شــه

که حسب عمـر و تحـوالت اقتصـاد فضـا در      گیرد برمی
آستانه تجدید فضا و یا در حال گـذار بـه ایـن آسـتانه     

اي  هاي ناسـازگار ذخیـره   که بافت گونه همانهستند و 
تراکمـی   -کـارکردي  -ها و نیازهاي سـاختاري  ضرورت

یـک ظرفیـت    مثابـه  بـه  ،شهر را منعکس خواهند کـرد 
وه توسعه شهري قابل تأکید هستند. ایـن قلمروهـا   بالق

تـا اوایـل دهـه     30دهه  وسازهاي ساختشامل بقایاي 
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باشند که غالبـاً طیـف پیرامـونی مرکـز      میشمسی  50
 دردهنـد. سـاخت پـنجم (باغـات)      شهر را تشکیل مـی 

بـاغ شـهر از آن یـاد     عنـوان  بـه ارومیه که زمـانی   شهر
و عمدتاً شامل باغـات   محدودشدهشد اکنون بسیار  می

 شـهر شهرداري و جنوب رودخانه  1پراکنده در منطقه 
بـه   هـا  آناست که باید ضـمن حراسـت کامـل از     چاي

  ادغام و پیوندشان با فضاهاي شهري تأکید کرد. 
  

  هاپیشنهاد
 از جلـوگیري  بـراي  ،شده مطرح مباحث به توجه با

 سـمت  بـه  نامناسـب شـهري   فضـایی -کالبـدي  توسعه

 ذکـر  اکولوژیـک  و پـذیر  آسـیب  روسـتایی هـاي   پهنـه 

 نماید: می الزم شهري بهبود توسعه جهت پیشنهادهایی
 آن وسازهاي ساخت و شهر رویه بی رشد به توجه با 

 بـا  سـوي شـهرداري   از دقیقی نظارت تا است الزم

 اعمـال  است، موجود که مقرراتی و قوانین به توجه

 نظـر  خـاص زیـر   واحـدي  یـا  سـازمان  یـا  شـود 

 .دهد انجام را کار ها این شهرداري ها یا استانداري
 سمت به شهر گسترش و توسعه ،که این به توجه با 

 و گسـترش  حفـظ  پس باشد، می کشاورزي اراضی

 و الزم هستند شهر توسعه معرض در که فضاها این
 باشد. می ضروري

  گستردگی و موقعیت و  ازنظرارزیابی باغات موجود
هـا از   تعیین اسـتراتژي بـراي چگـونگی تبـدیل آن    

هاي عملکـردي از   اجزایی منفرد و مهجور به عرصه
، تبـدیل بـه   سـازي  بلندمرتبـه ها با  طریق پیوند آن

فضاهاي سبز عمومی، ادغام در فضـاهاي شـهري و   
فضاهاي سبز خصوصی  عنوان بهها  یا استفاده از آن

 .يشهر کالنکارکردهاي 
  قلمرویی که در زمان تهیه طرح تفصیلی عملکردي

مسکن داشته و منـازل مسـکونی و باغـات دو     -باغ
ـ  ،اند بودهعنصر هم پیوند در ساختار کالبدي آن  ه ب

دلیل سازمان فضایی ویژه و ساختار متمایز شـهري  
معموالً باید موضوع کار یک طـرح موضـعی خـاص    

 هـا  آنادغام قرار گیرند تا با حفظ باغات و از طریق 
در فضـــاي شـــهري و بـــا توجـــه بـــه موقعیـــت 

، اراضی بایر و باغـات بـه   شده انجام وسازهاي ساخت

همگن تقسیم و بـراي هـر محـدوده     هایی محدوده
 ضوابط متناسب تدوین و پیشنهاد گردد.

 از ممانعـت  جهـت  در امکانـات  تمـام  دارد ضرورت 

 بنابراین اولویـت  رود، کار به شهر رویه بی گسترش

 شـهر  داخـل  اراضـی  در سـاز  و برسـاخت  توسـعه 
هـاي   سـمت پهنـه   به برنامه بی توسعه از تا باشد می

 .شود جلوگیري پذیر آسیب
  بـه  توجـه  بـا  شـهر ارومیـه   توسـعه  کنـونی  الگـوي 

عـدم   و تـاریخی  مختلـف  ادوار در شهر گیري شکل
 شـهري  سـازهاي  و برساخت کامل و صحیح نظارت
در گسـترش بـه    شـهر  ایـن  اثرپذیري تشدید باعث

و منـاطق   خطرپـذیر هـاي   جهات نامناسب و پهنـه 
 تـا  است الزم بر همین اساس روستایی شده است. 

 قرارها  این پهنه در شهر پذیرآسیب و حساس مراکز
 .نگیرد

 سـمت   به شهر گسترش و توسعه ،که این به توجه با
 باشد، می کشاورزي اراضی و باغات اراضی روستایی،

 معـرض  در کـه  فضـاها  ایـن  گسترش و پس حفظ

 .باشد می ضروري و الزم هستند شهر توسعه
  ــاورزي ــهکش ــوان ب ــواحی   عن ــب در ن ــت غال فعالی

قدرت تأمین اشـتغال و درآمـد    تنهایی بهروستایی، 
بنـابراین   افی بـراي جمعیـت روسـتایی را نـدارد؛    ک

ي اقتصـادي درآمـدزا در   هـا  توجه به دیگر فعالیـت 
 ریــزي برنامـه تــرین اهـداف  محـیط روسـتا از مهـم   

تـا بـا ایـن     دمنطقه در این مقطع زمانی بایـد باشـ  
اقدام از تمایـل روسـتاییان بـه مهـاجرت بـه شـهر       

 کاسته شود.
 عالوه بـر ایجـاد اشـتغال و     صنعتی سازي روستاها

ابزار رشـد   عنوان بهافزایش درآمد براي روستاییان، 
سریع اقتصـادي در منطقـه و توسـعه اجتمـاعی و     

توانـد گـامی در جهـت     این مهم می ؛ی استفرهنگ
 توسعه روستایی نیز تلقی شود.

       ضرورت اسـتفاده از تفکـر آمـایش و تلفیـق آن بـا
جدیـد شهرسـازي در جهـت توسـعه      هـاي  فنّاوري

  .پایدار شهري
  برنامه باو  شده اندیشه پیش  ازضرورت شهرسازي 

  .سازي رشد شهريبا کمک ابزارهاي مدل
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 دور، شهرها را مقابـل   چندان نه اي درگذشته اگرچه
دانـیم   امروزه مـی  ند،دانست و نه در کنار طبیعت می

شــهرهاي پایــدار هماهنــگ و بــا حضــور طبیعــت  
یابند. پس در رابطه با شـهر ارومیـه نیـز     توسعه می

اگر منطبق با منطق اکولوژي این منطقه گسـترش  
انجام شـود تمـایز بـین شـهر و طبیعـت کمرنـگ       

هاي فرآینـد حفـظ   ل بـر اسـاس  خواهد بود. استدال
یابی به برخی از اهداف خاص، دست جاي بهطبیعی 

 ریـزي  برنامهشاید بتواند ویژگی کاربرد اکولوژي در 
 توسعه پایدار شهري باشد.

 ها را در حد توان محیط زیست و متناسـب   کاربري
ـ   ه وجـود آمـدن شـهري    با آن انتخاب کنیم تـا از ب

 به عمل آید.نی خسته جلوگیري ناسالم با ساکنا
 ساله شهر 20 انداز چشم طرح تهیه براي تالش.  
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