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 1/7/1400پذیرش نهایی:       13/5/1400تاریخ دریافت: 

 چکیده

است. در کنار سطح در عصر توسعه شهری  زانیر برنامه یروشیموضوعات پ نیتر شهرنشینی یکی از مهمرشد روند تحلیل 

است.  ای برخورداراز اهمیت ویژهشهری  یها یاربرباالی نرخ رشد، تغییرات در استفاده از زمین و تبدیل زمین به ک

 کاربردی و سال اخیر است. این پژوهش 35در  آباد فضایی شهر خرم یها ییپژوهش حاضر تالشی در جهت تبیین الگو

از  1365، 1375، 1385، 1395، 1339های تصاویر سال ازدور است. سنجش یها و مبتنی بر دادهبوده تحلیلی  - یتوصیف

و روش  NVEIافزار ه از نرمبدست آمده و سپس با استفاد OLIو  TM ،ETMهای در سنجنده 8و  7، 5ه لندست ماهوار

این نقشه های کاربری اراضی در چهار کالس شهری، کشاورزی، کوه و آب تبدیل شدند. بندی نظارت شده به نقشهطبقه

گردیدند و در مرحله بعدی برای  یساز آماده FRAGASTATSافزار  برای ورود به نرم ARCGISافزار با استفاده از نرم

 فضایی یها کیها با استفاده از متر شدند. در مرحله بعدی این نقشه یافزار فراخوان تحلیل سیمای سرزمین به این نرم

(PALAN-PD-NP-LSI-LPI-PD-AWMFD) در مدل  ها کیقرار گرفتند. در مرحله آخر با فراخوانی این متر یبررس مورد

سال اخیر حاصل گردید. نتایج نشان داد شهر  35در  آباد خرمتروپی شانون شمای کلی از الگوی رشد فضایی شهر آن

 :کرد یبند دوره دسته 4در  توان یم که آنها راسال اخیر الگوهای رشد متفاوتی را طی کرده است  35آباد در  خرم

از  یا شهری، شهر دوره یزیر الگوهای برنامه تیکفا عدم ( به دلیل رشد شتابان شهرنشینی و1375-1365دوره اول )سال 

ها و  ( شهر به دلیل کاهش مهاجرت1385)سالدر دوره دوم . کند یشهری مجزا سپری م یها رشد پراکنده را در لکه

( شهر 1395) سالاما مجدداً در  کند یاز الگوی فشرده را سپری م یا موجود دوره یها توسعه شهر در محدوده لکه

سیمای سرزمین تمایل به  یها کیکه در تمامی متر یا گونه از الگوی پراکندگی گام نهاده است به یا آباد به دوره خرم

ی فضایی بیانگر الگوی رشد فشرده و ها کیمتر 1399در سال  مجدداً سپس .شود یالگوی فضایی شهر پراکنده مشاهده م

 .دان بودهرا گویا  آباد خرمتمایل به توسعه درونی شهر 

 آباد.خرم، شناسی سیمای سرزمینبوم، رشد فضایی شهر واژگان کلیدی:
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(نژاد و همکارانحاتمی).... شناسیآباد با رویکرد بومتحلیل الگوهای رشد فضایی شهر خرم  

 

 . مقدمه1

اخیر، شهرنشینی شدیدترین تغییرات را در  یها در دهه

پوشش زمین داشته است و موجب گردیده که بخش عظیمی 

ساخت و مصنوع )شهر(  از پوشش زمین به فضاهای انسان

توجه جمعیت شهری  تبدیل شود. رشد شهری با افزایش قابل

در  که یطور به (.21: 2002، 1)وو و دیوید رو به جریان است

درصد از جمعیت جهان را در خود 3شهرها تنها  1800دهه 

 30به حدود  1950بودند، اما این میزان در سال  داده یجا

درصد افزایش پیدا کرد و امروزه بیش از نیمی از جمعیت 

 شود یم ینیب شیو پ ندک یجهان در مناطق شهری زندگی م

 میلیارد 25/6درصد ) 1/67به حدود  2050این رقم در سال 

گرچه  (.2018، 2)برنامه توسعه سازمان ملل متحد ( برسدنفر

و کیفیت  شود یشهرنشینی موجب پیشرفت اقتصادی م

 نیرومندتری، اما این عامل یکی از نبخشد یزندگی را بهبود م

انی است که باعث تغییر در عوامل انس نیتر مشاهده و قابل

پوشش طبیعی زمین و تبدیل آن به محیط مصنوع و شهر 

به همان اندازه  (.154: 1997و همکاران،  3)کالرک شود یم

به  کنند یو شهرها رشد پیدا م ابدی یکه شهرنشینی افزایش م

ها و  ها، تاالب همان اندازه نیز از اراضی کشاورزی، جنگل

تغییرات ( 235: 2004و همکاران،  4)جانتز شود یکم م غیره

بعد انسانی تغییر  یها مؤلفه نیتر پوشش زمین یکی از مهم

به رشد   توجه با (.54: 1990و همکاران،  5)ترنر جهانی است

آن، نظارت و  مدت یسریع شهری و اهمیت تأثیر طوالن

 یها روند رشد شهری و همچنین اتخاذ برنامه لیوتحل هیتجز

پیدا  یا ندهیدار از اراضی اهمیت فزامناسب استفاده پای

. اطالعات مستمر، تاریخی و دقیق در مورد تغییر کند یم

تحلیل بیشتر و توسعه پایدار  ازین شیپ یشهر نیپوشش زم

                                                           
1
 Wu & David 

2
 UNDP 

3
 Clarke 

4
 Jantz 

5
 Terner 

است که بسیار مورد تأکید قرارگرفته است. استفاده از 

سیستم اطالعات  یساز ازدور و مدل سنجش یها داده

ر روند رشد شهری و موضوعات برای درک بهت  6جغرافیایی

اخیر رشد شهری توجه روزافزونی را به خود جلب کرده 

 رانیگ میزیرا به تصم (.98: 2009، 7)دانگ و همکاران است

را  یتر عیبرای مدیریت محیط شهری دید وس دهند یاجازه م

آن داشته باشند  یها نسبت به سیستم شهری و مؤلفه

  (.3: 2015، )منصوریان و همکاران

فر در ن 380829آباد با جمعیت  شهر خرم در این میان

 و مرکز این استان، لرستانشهر استان  نیتر بزرگ 1395سال 

ی قومی که در ها مهاجرتنیز در جریان  آباد خرمشهر  است.

هایی که خواستگاه قومی به بعد در استان 1365ی ها سال

ر جمعیت مهاج (166: 1390)نظریان،داشتند، اتفاق افتاد 

زیادی را از اقوام مختلف استان لرستان به خود جذب کرد 

 5/5نرخ رشد جمعیتی معادل  ها سالی که در این ا گونه به

تمرکز  (1375)مرکز آمار ایران، درصدی را داشته است 

اداری، سیاسی، خدماتی، درمانی، رفاهی، آموزشی، فرهنگی 

ر و آباد از دالیل مهاجرت به این شه در شهر خرم غیرهو 

 و )شمس باشد یتبع آن، افزایش طبیعی رشد جمعیت م به

رشد روزافزون  ، با توجه بهرو نیا از (.1389ی، نیملک حس

آباد و گسترش فیزیکی  جمعیت و شهرنشینی در شهر خرم

اخیر این پژوهش بر آن است تا  یها کنترل نشده آن در دهه

 یها صدور و ارزیابی شاخ از  سنجش یها با استفاده از داده

رشد فضایی شهر خرم آباد در فضایی و کالبدی مرتبط با 

 سی و پنج سال اخیر بپردازد.

عنوان تغییر در منطقه  به توان یروند رشد شهری را م

 یها یبه کاربر یشهر ریشهری یا سرعت تبدیل زمین غ

ادبیات  .(74: 2005، 8استو و فراگیاس) شهری توصیف کرد

                                                           
6
 GIS 

7
 Deng et al 

8 Seto & Fragkias 
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بسیار گسترده است، ازجمله مربوط به الگوهای رشد شهری 

 یها از مطالعات در بسیاری از رشته یا طیف گسترده

 ستیز طیشهری تا مح یزیر مختلف، از جغرافیا و برنامه

. افرادی مانند ردیگ یم شهری را در بر یساز منظر یا مدل

مند به مطالعه ساختار  های شهری نیز عالقهمورفولوژیست

 ،1)کراپ اند بودهول زمان فضایی شهرها و تغییرات آن در ط

قطع مطالعات مربوط به ساختار فضایی  طور اما به (.2: 2009

الگوهای فضایی آن در طول زمان  لیتحل و  هیشهرها و تجز

، 2)هاس و الدورپ شهری است دانان یدر حیطه جغراف

مطالعات پژوهشگران فوق (.2004و جانتز و همکاران، 2003

از گسترش و رشد  یا دهیدبیانگر پ 1950در اواخر دهه 

عنوان رشد  آمریکا بود که از آن به متحده االتیشهری در ا

 (2002) 4یونیک و همکاران .کنند ییاد م 3پراکنده شهری

رشد پراکنده شهری را نوعی از رشد شهری تعریف کرد که 

دارای تراکم مسکونی بسیار پایین است در این نوع رشد 

و مناطق  اند شده کیتفک شهری از هم یها یشهری، کاربر

تجاری، صنعتی و مسکونی از یکدیگر کامالً جدا هستند 

معتقد بودند که رشد  (2005) 5بروچل و همکارانهمچنین 

پراکنده شهری یک الگوی فضایی خاص است که در آن 

گسترش نامحدود بیرونی و جهشی، تراکم کم با جدایی 

ه هرچند باید گفت ک باره نیمدنظر است درا ها یکاربر

توافق کلی در مورد رشد پراکنده شهری نیست اما اعتقاد 

کلی به الگوی فضایی پراکنده، تراکم کم و اثرات منفی 

 6آگولیرا) و اجتماعی در بین افراد وجود دارد یطیمح ستیز

و  7: یوآن2003؛ هاس و الدورپ، 11: 2011و همکاران، 

ی رشد باید گفت اثرات منف یطورکل به .(2005همکاران، 

                                                           
1 Kropf 
2 Hasse & Lathrop 
3
 Urban sprawl 

4
 Unique et al 

5
 Brucel et al 

6 Aguilera et al 
7 Yuan 

پراکنده شهری بر کسی پوشیده نیست و این موضوع باعث 

اخیر مشکالت رشد سریع شهری به  یها گردید که در سال

گراناهان و مک) چالشی برای توسعه پایدار معرفی گردد

این وضعیت باعث گردید فرم پایدار  .(2003، 8ساترویت

ها قرار  شهری به موضوعی تبدیل شود که در مرکز توجه

اند  بیان کرده (1996) 9جنکس و همکاران باره  نیا در گیرد

وجود  یدار یکه بین فرم شهری و توسعه پایدار رابطه معن

نیست.  یا دارد هرچند که اثبات این رابطه کار ساده

: 2010 ،10)باهاتا پراکندگی شهرها موجب ناکارآمدی انرژی

 خدمات عمومی یها نهیو هز ها رساختیافزایش ز(، 25

و  13؛ ژانگ2005و همکاران،  12؛ تان1990، 11)نلسن

 یها نیو از بین رفتن زم ها یتفکیک کاربر (2007همکاران، 

 . شود یکشاورزی م

عنوان یکی از  بنابراین گسترش فضایی شهر به

فضایی در  یزیر توسعه پایدار و برنامه یها چالش نیتر یاصل

می شهر پایدار باید دارای فر رو نیازا شود ینظر گرفته م

ونقل  و حمل یسوار ، دوچرخهیرو ادهیمتناسب با مقیاس پ

در شهری با فرم  ها یژگیعمومی کارآمد باشد و همه این و

بنابراین  (13: 2005، 14آربوری) فشرده گرد هم آمده است

پاسخی به حرکت رو به رشد  تواند یایده شهر فشرده م

 (85: 2000، 15بور و میلردی) شهرها به نام پراکندگی باشد

، یشهر نیعنوان یک الگوی کاربری زم رشد شهری هم به

در لحظه زمانی  یشهر یعنی آرایش فضایی یک ناحیه کالن

تغییر در ساختار فضایی شهرها در  ندیعنوان یک فرا و هم به

عنوان  طول زمان در مرکز توجه است. اگر رشد شهری به

ایستا است و اگر  یا دهییک الگو در نظر گرفته شود، پد
                                                           

8 McGranahan & Satterthwaite 
9 Jenks et al 
10 Bhatta 
11 Nelson 
12 Tan 
13 Zhang 
14 Arbury 
15 De Roo & Miller 
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(نژاد و همکارانحاتمی).... شناسیآباد با رویکرد بومتحلیل الگوهای رشد فضایی شهر خرم  

 

پویا تلقی  یا دهیدر نظر گرفته شود پد ندیعنوان یک فرا به

 یا دهیعنوان پد برخی از محققان رشد شهری را به شود یم

عنوان  برخی دیگر آن را به که یایستا مدنظر دارند، درحال

  .اند پویا تلقی تحلیل کرده یا دهیپد

 
2005، هرولد و همکاران منبع:، چارچوب رشد فیزیکی شهرها. 1شکل  

با استفاده از  (2005مکارانش )و ه 1ولدهر

رشد  ندیمفهومی و کلی شمایی فرضی از فرا یرسازیتصو

( بر مبنای این چارچوب 1اند شکل ) شهری ارائه کرده

، شود یگسترش شهری از یک هسته یا مرکز قدیمی آغاز م

و به سمت مراکز توسعه منفرد جدید پخش  کند یرشد م

ط سیر رشد پخش در امتداد خ ندی. این فراگردد یم

ازآن،  . پسابدی یارگانیک و توسعه از بیرون استمرار م

 یوستگیپ هم تغییرات فضایی تکاملی و پیوسته به سمت به

. این مرحله انتقالی در کند یمنفرد شهری حرکت م یها لکه

بین هسته مرکزی شهر و  ،اصل شامل توسعه فضاهای باز

 ابدی یامه ممراکز پیرامونی است. این الگوی مفهومی رشد اد

و سیستم به سمت وضعیت اشباع و متراکم شدن پیشروی 

عنوان یک  به تواند ی( این انباشت نهایی م1در شکل ) کند یم

با وسعت بیشتر و با  یا هسته شهری مجدد در محدوده

جزئیات کمتر در نظر گرفته شود در اغلب مطالعات سنتی 

گستره فضایی شهری، این افزایش اندازه مقیاس با تغییر دادن 

 شیمتحدالمرکز پیرامون هسته مرکزی شهر نما ریدوا

  (.48: 1394، )کاویانی و همکارانشده است  داده

                                                           
1 Herold 

 یها اخیر به سبب دسترسی به داده یها در سال

 -ها برای تحلیل فضایی و قابلیت بسیار مناسب آن یا ماهواره

زمانی رشد شهری مطالعات زیادی در داخل و خارج از 

زمانی رشد شهرها  -رفتار فضایی لیوتحل هیی تجزکشور برا

 ( آمده است.1) ها در جدول صورت گرفت که برخی از آن

 . روش تحقیق2

نظر روش  پژوهش حاضر ازنظر هدف کاربردی و از

ازدور است.  سنجش یها تحلیلی و مبتنی بر داده - یتوصیف

برای دستیابی به اهداف پژوهش ابتدا تصاویر  که یطور به

این تصاویر با استفاده از  اخذ گردیده سپس یا ارهماهو

خروجی  مورد پردازش قرار گرفتند. NVEIافزار  نرم

اند که  کاربری اراضی بوده یها پردازش صورت گرفته نقشه

اند. در  ساله نشان داده 35آباد را در یک دوره  رشد شهر خرم

افزار  با استفاده از نرم شده دیتول یها مرحله بعدی نقشه

ArcGIS تا در مرحله نهایی با استفاده  گردیدند یساز آماده

 قرار بگیرند لیتحل و  هیمورد تجز Fragastasافزار  از نرم

 .(2)شکل 

، 1986 یها سال برایLandsat  یا تصاویر ماهواره

شناسی ایاالت از سازمان زمین 2020، 2016، 2006، 1996

ه قرار گرفته متحده تهیه شده و در این مقاله مورد استفاد
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برای  TMو سنجنده  5این تصاویر از ماهواره لندست است. 

سنجنده  7لندست  و 1996و سال 1986 یها تصاویر سال

TM  سنجنده  8لندست  و  2006برای سالOLI  برای سال

شده است. اطالعات دقیق در مورد   استفاده 2020و  2016

 .(2جدول ) دور در لیست شده است از  تصاویر سنجش

 
 1400نگارندگان،  :منبع، پژوهشانجام  ندیفرا .2شکل 

 مطالعات انجام شده در زمینه موضوع مورد بحثبرخی از  . 1جدول 

 گیرینتیجه عنوان پژوهش محقق و سال

 1ویو سان و همکاران

(2020) 

فضایی توسعه شهری با استفاده از  لیوتحل هیتجز

ازدور: مطالعه موردی  سنجش یها ها و داده روش

 نه یانگ تسه، چیندلتا رودخا

شده افزایش  که فضاهای ساخته 2017تا  2000از سال نتایج نشان داد که 

رودخانه  یشمالی و جنوبی دلتا یها در منطقه داشته است و قسمت یتوجه قابل

 اند یانگ تسه رشد شهری مختلفی را تجربه کرده

 (2019) 2پین و ژنیان
پویایی  مطالعه توسعه شهری با استفاده از تغییرات

 نفوذ در نانجینگ رقابلیفضایی و زمانی در سطح غ

طور  دهه گذشته به 3شهر نانجینگ در های این تحقیق نشان داد که یافته

رسیده  لومترمربعیک 1780به  لومترمربعیک 36/427چشمگیری رشد کرده و از 

وساز در این شهر به سمت جنوب است و تغییرات آن  است مرکز ثقل ساخت

 عوامل توپوگرافی و اقتصادی است ریتحت تأث

                                                           
1 Wei Sun 
2 Yanping, Zhen 
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(نژاد و همکارانحاتمی).... شناسیآباد با رویکرد بومتحلیل الگوهای رشد فضایی شهر خرم  

 
 گیرینتیجه عنوان پژوهش محقق و سال

و  1مصمممحمدیان 

 (2016همکاران )

پایش تغییر کاربری اراضی و سنجش پراکندگی بر 

 اساس فرم فضایی در شهر قم

شده در شهر قم منجر به کاهش  نشان داد که رشد چشمگیر مناطق ساخته جینتا

تروپی طور کلی طبق مدل آن کشاورزی شده است و به یها نیاز زم یتوجه قابل

 دهه افزایش پراکندگی را تجربه کرده است. 3شهر قم در طی 

دادرس و همکاران 

(2014) 

ازدور و  شش دهه رشد شهری با استفاده از سنجش

GIS در شهر بندرعباس، ایران 

 4959هکتار به  403از  2012تا  1956شهر بندرعباس از سال نتایج نشان داد که 

 شده بوده است. برابر رشد جمعیت مشاهده 5قریباً هکتار رسیده  این میزان ت

 (2013) 2نور
پراکندگی  یریگ تعیین عوامل مکانی در اندازه

 GISازدور و  شهری در کوآتان با استفاده از سنجش

فشردگی است و  یها نتایج پژوهش نشان داد که شهر کواتان منطبق با شاخص

 .باشد ینم یا شهر پراکنده

ران مهیمی و همکامهیم

(1398) 

کالبدی در تبیین  - یفضای یها ارزیابی شاخص

 یها الگوی پراکنده رویی شهری با استفاده از داده

 ازدور )شهرکرمان( سنجش

و کمترین  1363نتایج نشان داد که بیشترین پراکنده رویی شهر کرمان در سال 

 داده است رخ 1397میزان آن در سال 

 (1395منصوریان )
لگوهای پوشش زمین در منطقه پویش جمعیتی و ا

 تهران یشهر کالن

زمانی جمعیت شهری و تغییرات  - ینتایج نشان داد که متناسب با پویش فضای

، یا هسته پوشش زمین، الگوهای فضایی متفاوت شامل الگوی متمرکز و تک

الگوهای رشد شهری ناشی از  نیتر ، مهمیا و الگوی منظومه متمرکز مهیالگوی ن

 تهران هستند. یشهر تی در منطقه کالنتحوالت جمعی

کاویانی و همکاران 

(1394) 

 یشناس تحلیل الگوی رشد شهر تهران با رویکرد بوم

 سیمای سرزمین

مرحله اصلی تشکیل هسته اولیه  3فضایی و زمانی رشد شهر تهران در  ندیفرا

 و همگرایی است. شیرشد شهری، بخشا

 1400ان، منبع: نگارندگ

 شده تصاویر اخذلیست  .2جدول 

 ردیف ماهواره سنجنده سال اخذ تصویر دقت مکانی باند سیستم تصویر

WGS84 UTM Zone 38 N  1986 متر 30 7-4-1باند TM  5لندست 
1 

WGS84 UTM Zone 38 N  1996 متر 30 7-4-1باند TM  5لندست 
2 

WGS84 UTM Zone 38 N  2006 متر 30 7-4-1باند TM  7لندست 
3 

WGS84 UTM Zone 38 N  2016 متر 30 7-5-3باند OLI  4 8لندست 

WGS84 UTM Zone 38 N  2020 متر 30 7-5-3باند OLI  5 8لندست 

 1400نگارندگان، :منبع

  

 1400نگارندگان، :منبع . شاخص کاپا،4شکل 
 ، ی در گوگل ارثبند طبقهفرآیند صحت سنجی  .5 شکل

 1400نگارندگان، :منبع

                                                           
1 Mosammam 
2 Norzailawati Mohd Noor 
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ضروری  یها تصحیح رادیو متریک و اتمسفریک گام

 دقیق اطالعات کمی از لندست استبرای استخراج 

 3؛ سوزتر2008، 2؛ ماتور و فودی2008، 1)دیکسون و کنداد

از دانلود اولین مرحله بعد  ،رو نیا از (.2011و همکاران، 

و انجام  NVEIافزار  ها به نرمتصاویر، اضافه کردن آن

تصحیحات رادیومتریک و اتمسفریک بوده است. در این 

شده با الگوریتم بیشینه احتمال در  ارتبندی نظ تحقیق از طبقه

ــن روش کــه از یاستفاده گردید. در ا NVEIافزار  نرم

تر اسـت،  بندی رایج طبقه یهای موجــود بــرا ر روشیســا

 یفیهای ط ارزش یـانس و همبـستگیوار یـزان کمـیم

شود و از  مناطق نمونـه محاسـبه می یمختلف برا یباندها

بندی نشده به  کسل طبقهیک پیارتباط  یت براین خاصیهم

 شود. ز استفاده میین یفیهای ط ا نمونهیها  از گروه یکی

های  ـع ارزشینحـوه توز یبررسـ یبرا گرید انیب به

از  یکیکسل با یک پیارتباط  یو احتمال آمار یفـیط

ن کـه یـانگیـانس و بـردار میس واریهای نمونـه از مـاتر گروه

ف یرا تعر یفیهای ط ارزش یمبستگـانس و هیخـود وار

با استفاده از عامل شدت احتمال،  شود. کنند، استفاده می می

و  یر پس از آزمون آماریهای تصو ک از پیکسلیهر 

نمونه، به گروه  یفیهای ط ها به گروه محاسبه احتمال تعلق آن

 (.21: 2012و همکاران،  4)سیرواستاوا گیرد مربوطه تعلق می

گرفته با استفاده از  انجام یبند فت که طبقههمچنین باید گ

قرارگرفته است  سنجیصحتمورد  GoogleEarthافزار  نرم

 Confusion Matirx Using Truth Roiر از ابزا باره  نیا در

شده   نیز کمک گرفته NVEI افزار در نرمو شاخص کاپا 

، 87/90 شاخص کاپا به ترتیب  و مقدار( 4) شکلاست 

 2013، 2020 یها برای سال 52/90 ،89/89 ،62/90، 74/90

این مقدار  (.4بوده است شکل ) 1986و 1998و  2003و 
                                                           

1 Dixon & Candade 
2 Mathur & Foody 
3 Szuster 
4 Srivastava 

تصاویر و واقعیت  یبند بیانگر تطابق و دقت باال در کالس

کالس شهری،  4اراضی در  یبند است. در این پژوهش طبقه

 گرفته است. کشاورزی، کوه و آب انجام

در  1980سیمای سرزمین از دهه  یها کیمتر

انداز برای تعیین کمیت شکل و الگوی  چشم ستیز طیمح

 یها کیاستفاده قرارگرفته است. متر پوشش گیاهی مورد

هستند که الگوهای کاربری  ییها سیمای سرزمین شاخص

ها  . آنکنند یاراضی را در یک منطقه شهری توصیف م

پوشش  یها یژگیعنوان عبارات ریاضی قادرند که و به

انداز را مورد  و چشم دورهایها، کر قالب پچمناطق را در 

؛ هرولد 2005)آگولیرا و همکاران،  قرار دهند لیوتحل هیتجز

شوارتز و ؛ 2007، 5، هانگ و همکاران2005و همکاران، 

 (.2011و همکاران،  7؛ وو2010، 6نینا

سال گذشته برای توصیف شکل شهری از  15در 

شده است. روند   سیار استفادهسیمای سرزمین ب یها کیمتر

معمول در این بررسی ارزیابی تغییرات کاربری اراضی در 

در این که  (41: 2004، 8کوهن) استمختلف  یها دوره

ساله  35پژوهش شکل کاربری شهری در یک دوره 

. شود یقرارگرفته و تغییرات آن آشکار م یموردبررس

ش اراضی مستخرج از پوش یها باید گفت که نقشه باره نیدرا

طور واضح  زمانی به یها یازدور در سر سنجش یها داده

. اما برخی الگوها و دهند یپویش رشد شهری را نمایش م

 یها کی. مترشود یوضوح دیده نم خصوصیات مستتر به

 یندهایالگوهای فرا یاعتماد طور قابل سیمای سرزمین، به

وصیف و ت ی می کنند وکم زمانی رشد شهری را – یفضای

نواحی شهری ناهمگن را  یشناس ختیدرک ساختار و ر

پیوند بین ساختار، الگو، همچنین  باعث  می بخشدبهبود 

 شودمیشهری  یشناخت و کارکردها در مطالعات بوم ندهایفرا
                                                           

5 Huang 
6 Schneider 
7 Wu 
8 Cohen 
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(نژاد و همکارانحاتمی).... شناسیآباد با رویکرد بومتحلیل الگوهای رشد فضایی شهر خرم  

 

 افزار در نرم نیتر شناخته(. 40: 2002)هرولد و همکاران، 

 افزار سرزمین نرم مطالعه الگوهای سیمای نهیزم

FRAGSTATS و  هیاین برنامه در حقیقت یک برنامه تجز 

سازی ساختار سیمای الگوی مکانی برای کمی لیتحل

  افزار استفاده سرزمین است. در این پژوهش نیز از این نرم

 شده است.

 . محدوده مورد مطالعه1. 2

ترین  به لحاظ موقعیت جغرافیایی در جنوبی آباد خرمشهر 

عرض شمالی و  UTM 3701113نقطه در مختصات 

ترین نقطه در مختصات  طول شرقی و در شمالی 250044

 طول شرقی قرار 250945عرض شمالی و در  3716268

متر  1171گرفته است و میانگین ارتفاعی آن از سطح دریا 

عنوان مرکز استان لرستان در درون  باشد. این شهر به می

 -الیآباد با جهت شم ای پا گرفته است و رود خرم دره

گذرد. قسمت شمال شهر  جنوبی از خط القعر آن می

ی ا جلگهای تقریباً  ای کوهستانی و جنوب آن منظره منظره

 1395دارد. جمعیت این شهر مطابق آمار سرشماری سال 

ی اخیر ها سالبوده است. این شهر در  نفر 380829برابر 

 بوده غیرهی تابعه و ها شهرستانمقصد بسیاری از مهاجران از 

 نظر ازاست. و به فراخور این افزایش جمعیت شهر نیز 

ی ها قسمتفیزیکی رشد کرده است و محالت و مناطقی در 

 .شمالی و جنوبی شهر به وجود آمده است

 
 1400منبع: نگارندگان، ، منطقه مورد مطالعه  ییایجغراف تیموقع. 6شکل 

  های تحقیق. یافته3

 آبادشهر خرم تغییرات فضایی ـ زمانی

زمانی شهر  –برای بررسی وضعیت کلی رشد فضایی 

عمومی نفوس و مسکن  یها یسرشمار یها آباد از داده خرم

شده است و با  استفاده 1395و  1385، 1375،1365 یها سال

آمده میزان تراکم جمعیت  دست به یها تقسیم آن بر مساحت

ست. آمده ا دست مذکور به یها آباد در دوره شهر خرم

در  شود ی( مشاهده م2طور که در جدول ) همان باره نیدرا

نفر بوده است  208212آباد  جمعیت شهر خرم 1365سال 

است و باعث  افتهی هکتار گسترش 1853که در مساحتی برابر 

نفر در هکتار شده است.  112آمدن تراکم جمعیتی  وجود  به

جمعیت شهر  1375ساله بعدی یعنی سال  10در دوره 

نفر رسیده است  272815نفر به  64603آباد با افزایش  رمخ

شده است  نفر به جمعیت این شهر اضافه 6460یعنی ساالنه 

 2089هکتار افزایش به 236حدود مساحت شهری نیز با 

هکتار  6/23رسیده است یعنی ساالنه  1375هکتار در سال 
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در این دوره شده است.   بر محدوده فیزیکی شهر اضافه

نفر در  130شهری روند افزایشی داشته است وبه  تراکم

جمعیت  1385. در دوره بعدی یعنی سال هکتار رسیده است

نفر  333945جمعیت به  افزایش نفر 61130آباد با  شهر خرم

آباد  رسیده است در این دوره رشد ساالنه جمعیت شهر خرم

 1237نفر بوده است در این دوره مساحت شهر نیز با  6113

طور  هکتار رسیده است یعنی به 3326افزایش به  هکتار

که  شده است هکتار بر محدوده شهر اضافه 6/123ساالنه 

در این دوره شهر شاهد رشد فیزیکی رشد نسبتاً سریعی است 

تراکم جمعیتی با کاهش  که یطور بوده است به یا پراکنده

نفر در هکتار رسیده است و این وضعیت  100درصد به  30

در دوره  آباد بوده است. پراکنده رویی شهر خرمبیانگر 

آباد با افزایش  جمعیت شهر خرم 1395بعدی یعنی سال 

نفر رسیده است و رشد  373416نفر جمعیت به  39471

ی پیشین با روند آرام تری همراه ها دههجمعیت نسبت به 

با روند  آباد خرمبوده است در این دوره رشد فیزیکی شهر 

 3400هکتار به  3326کرده است و از ی رشد تر آهسته

 آباد خرمرسیده است در این دوره شهر  1395هکتار در سال 

آرامی را هم در افزایش جمعیت و هم در توسعه  نسبتاًروند 

که در جدول  طور همانفیزیکی پشت سر گذاشته است. و 

به  آباد خرممساحت شهر  1399در سال  شود یم( مشاهده 3)

آباد  رشد فیزیکی خرم است. افتهی شیافزاهکتار  4153حدود 

 یتیو تراکم جمع (7) شکلزمانی مذکور در  یها در دوره

 .( آمده است8)شکل در نمودار 

 آباد اطالعات جمعیتی و فضایی شهر خرم. 3جدول 

 تراکم شهری رشد شهری مساحت شهری )هکتار( رشد جمعیتی جمعیت سال ردیف

1 1365 208212 - 1853 - 112 

2 1375 272815 5/5 2089 42/2 130 

3 1385 333945 1/4 3326 7/9 100 

5 1395 373416 2/2 3400 44/0 109 

6 1399 - - 4153 08/4 - 

 1400: نگارندگان، منبعو  1375،1385،1395سال  یها یسازمان آمار ایران، سرشمارمنبع: 

     
1365 1375 1385 1395 1399 

 1400، منبع: نگارندگان، 1399تا   1365ی ها سال فاصل حددر  آباد خرمهر . مراحل رشد ش7شکل 

متریک درصد اراضی شهری از کل منظر 

(PLAND) 

در این پژوهش متریک درصد  یاولین متریک موردبررس

اراضی شهری از کل سیمای سرزمین است. این متریک از 

یک کالس کاربری خاص بر های لکهتقسیم مجموع 

 یطورکل . بهدیآ ییمای سرزمین به دست ممساحت کل س

که با روند زمان و گسترش شهرنشینی درصد  رود یانتظار م

رابطه اراضی شهری افزایش پیدا کند. فرمول این متریک در 

 آمده است: (1) شماره

1 (2) رابطه شماره  
(100)

n

j

aij

PLAND
A
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(نژاد و همکارانحاتمی).... شناسیآباد با رویکرد بومتحلیل الگوهای رشد فضایی شهر خرم  
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 1400: نگارندگان، منبع، دآبا یت شهر خرممساحت و جمع . 8شکل 

  Aبه مترمربع و  ijمساحت پچ  aij (1) رابطه  نیا که در

و همکاران،  ا)اسدی مجموع سیمای سرزمین به مترمربع است

آمده برای درصد  دست ( بیانگر اطالعات به4جدول )(. 2019

طور که  آباد است و همان سیمای سرزمین در شهر خرم

میزان درصد کالس کاربری  1365در سال  شود یمشاهده م

درصد از کل سیمای سرزمین بوده است و  12/3شهری برابر 

در  50/4این میزان به  ینیباگذشت زمان و افزایش شهرنش

به تغییرات سایر   توجه رسیده است با 1375سال 

عمده، افزایش کالس  ریمشخص است که تأث یها یکاربر

 که یطور هشهری بر روی کاربری کشاورزی بوده است ب

درصد در سال  49/46درصد به  83/47میزان این کاربری از 

ها تغییر چشمگیری به  رسیده است و در سایر کالس 1375

گفت رشد فیزیکی شهر  توان یوجود نیامده است بنابراین م

آباد در این دوره عمدتاً در اراضی کشاورزی اطراف  خرم

س میزان کال 1385شهر صورت گرفته است. در سال 

درصد رسیده است و کاربری  60/5کاربری شهری به 

درصد افزایش همراه بوده است در این دوره  10/1شهری با 

آباد بر اراضی کشاورزی بوده  نیز اثر عمده رشد شهر خرم

درصدی  1هشاین کاربری بازهم با کا که یطور است به

نسبت به دوره گذشته خود همراه بوده است و در سایر 

 غییرات چندان محسوس نبوده است. ت ها یکاربر

 آباد ( در شهر خرمPALNDآمده از متریک ) دست اطالعات به .4جدول 

تغییرات اول و 

آخر دوره

درصد اراضی 

1399

درصد اراضی 

1395 

درصد اراضی 

1385 

درصد اراضی 

1375 

درصد اراضی 

1365
نوع اراضی ردیف

75/3 85/6 10/6 60/5 50/4 12/3 شهری 1

12/3- 71/44 02/45 56/45 49/46 83/47 کشاورزی 2

37/0- 12/47 30/47 34/47 41/47 49/47 کوه 3

24/0- 32/1 40/1 5/1 60/1 56/1 آب 4

-  5 جمع 100 100 100 100 100

 1400: نگارندگان، منبع

شهر  PALNDشده از متریک  اطالعات حاصل یطورکل به

اد بوده است آب آباد بیانگر رشد فیزیکی سریع خرم خرم

درصد سیمای  12/3ساله از  35در یک دوره  که یطور به

 75/3درصد رسیده است و رشدی معادل  85/6سرزمین به 
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شهر در سمت شمال به  که ییدرصد را داشته است و ازآنجا

 دهد یو اجازه رشد شهری را نم شود یارتفاعات منتهی م

ی بنابراین رشد شهر عمدتاً در سایر جهات و در اراض

در آغاز دوره  که یطور کشاورزی صورت گرفته است به

درصد سیمای سرزمین را  83/47کالس کاربری کشاورزی 

و  رساختیاست و در پایان دوره به دلیل ز شده یشامل م

درصد 12/3 دساز شهری رفتن بخش اعظمی از آن به با حدو

درصد کل سیمای سرزمین تقلیل یافته  71/44کاهش به 

( نمایانگر تغییرات فیزیکی رشد 9) کلشاست. همچنین 

 آباد است. فیزیکی شهر خرم

 
  1400: نگارندگان، منبع، 1399 -1365آباد  ی اراضی شهر خرمی کاربرها نقشه .9 شکل

NPشهری ) یها متریک تعداد پچ
1) 

مهم در سیمای سرزمین متریک تعداد  یها کیاز دیگر متر

الس کاربری هر ک یها پچ است. این متریک تعداد پچ

. این متریک به کند یدر سیمای سرزمین محاسبه م خاص را

شده باشد  که اگر شهری با تراکم باال ساخته دیگو یما م

کمتری است و اگر شهری دارای تراکم  NPدارای مقدار 

. این کند یآن افزایش پیدا م NPکمتری باشد مقدار 

  نیا که در ؛گردد ی( محاسبه م2متریک بر اساس فرمول )

یک کالس کاربری خاص  یها مجموع تعداد پچ N رابطه

 در سیمای سرزمین است

                                                           
1
 number of patches 

1

0 / 25
m

k

eik

LSI
A


(2) رابطه شماره 

یک کالس  یها مجموع تعداد پچ N رابطه  نیا که در

و همکاران،  2ا)اسدی کاربری خاص در سیمای سرزمین است

در شهری  یها اطالعات مربوط به متریک تعداد پچ(. 2019

طور  همان باره نی( آمده است. درا5آباد در جدول ) شهر خرم

شهری در  یها تعداد پچ 1365در سال  شود یکه مشاهده م

میزان خود  نیتر نییپچ در پا2986آباد با تعداد  شهر خرم

در پچ های کمتری  آباد خرمدر این دوره شهر  بوده است

. در سال فشرده را داشته است تقریباًو شکلی  افتهی توسعه

با افزایش جمعیت شهری تعداد پچ های شهری نیز  1375

                                                           
2 Asadia 
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(نژاد و همکارانحاتمی).... شناسیآباد با رویکرد بومتحلیل الگوهای رشد فضایی شهر خرم  

 

پچ رسیده است و این روند در  3126و به  افتهی شیافزا

نیز ادامه داشته است و شهر با توجه  1395و  1385ی ها سال

است و تعداد  افتهی گسترشگذشت زمان و افزایش جمعیت 

عنی سال پچ های آن بیشتر شده است تا اینکه در دوره آخر ی

 آباد خرمشاهد یک دوره رشد فیزیکی فشرده در شهر  1399

پچ  3052هستیم در این سال تعداد پچ های شهری به 

تصال است و این وضعیت بیانگر همگرایی و ا افتهی کاهش

 .باشد یم تر بزرگهای شهری پچ های پراکنده با تشکیل پچ

 آباد خرمدر شهر  NPآمده از متریک  دست اطالعات به .5جدول 

 1399 1395 1385 1375 1365 نوع متریک ردیف

 3052 3498 3334 3126 2986 شهری یها تعداد پچ 1
  1400: نگارندگان، منبع

2800

3000

3200

3400

3600

1360 1370 1380 1390 1400 1410

NP

NP

 
1400: نگارندگان، منبع، NPمتریک  .10شکل 

 PD شهری یها متریک تراکم پچ

 مورد یها کیشهری یکی از متر یها متریک تراکم پچ

وهش است. این متریک برای رشد پیوسته استفاده در این پژ

. این متریک ردیگ یو یا پراکنده شهری مورداستفاده قرار م

یک کالس کاربری خاص،  یها برابر مجموع تعداد پچ

مساحت سیمای سرزمین است. واحد سنجش این  بر میتقس

هکتار است. فرمول مربوط به  100 یمتریک تعداد به ازا

 رابطه  نیا در ؛( آمده است3) محاسبه این متریک در رابطه

ni  کالس کاربری  یها تعداد پچi و A مجموع مساحت

: 2019)اسدی و همکاران،  سیمای سرزمین به مترمربع است

32).  

(10000)(100)
ni

PD
A

(3) رابطه شماره 

آباد در  آمده در شهر خرم دست اطالعات به باره  نیا در

در  شود یه مشاهده مطور ک ( آمده است و همان6جدول )

بوده  9/100این متریک در شهر خر آباد برابر  1365 سال

ی مجزا بوده ها لکهدر  آباد خرماست که بیانگر رشد شهر 

نیز این میزان با افزایش  1375است در دوره بعدی یعنی سال 

که بیشترین میزان  رسد یم 80/109همراه است و به مقدار 

ی رشد ها دورهیکی از  توان یمرا  1375خود است سال 

 ندیبعدی فرا یها اما در سالدانست  آباد خرمپراکنده شهر 

در  که یطور شده به شهری شروع یها و ادغام پچ ییگرا هم

که  رسد یم 26/60یعنی ده سال بعد با مقدار  1385سال 

نمایانگر فشرده شدن شهر در این دوره است. اما در دوره 

با اندکی افزایش شهری  یاه مجدداً تراکم پچ 1399بعدی 

در سال  مجدداًکه رسیده است  04/61و به مقدار  همراه بوده

میزان خود  نیتر نییپاتراکم پچ های شهری به  1399

بر  آباد خرمکه بافت گفت توسعه شهر  رسد یم 82/42یعنی

 محور شهر فشرده بوده است.

1پچ ) نیتر متریک بزرگ
LPI) 

                                                           
1
 Largest Patch index 
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پژوهش متریک  مهم در این یها کیاز دیگر متر

. این متریک از حاصل تقسیم باشد یپچ م نیتر بزرگ

شهری به  یها پچ شهری بر مساحت همه پچ نیتر بزرگ

 100 ی. واحد سنجش این متریک تعداد به ازادیآ یدست م

هکتار است. فرمول مربوط به محاسبه این متریک در رابطه 

ترمربع به م ijمساحت پچ   aij رابطه  نیا در؛ آمده است (4)

یک کاربری خاص به مترمربع  یها مجموع مساحت پچ A و

 (.2019و همکاران،  ا)اسدی است

max( )
(100)

aij
LPI

A
(4) رابطه شماره 

 آباد در شهر خرم PDآمده از متریک  دست اطالعات به .6جدول 

  1400: نگارندگان، منبع

0

20

40

60

80

100

120

1360 1370 1380 1390 1400 1410

PD

PD

 
1400: نگارندگان، منبع، PDمتریک  .11شکل 

پچ  نیتر اطالعات مربوط به متریک بزرگ باره  نیا در

طور که  ( آمده است. همان7آباد در جدول ) در شهر خرم

 80/40این متریک با مقدار  1365در سال  شود یمشاهده م

میزان خود بوده است این وضعیت بیانگر  نیتر نییدر پا

شهری در این دوره بوده است. اما  یها کوچک بودن پچ

باگذشت زمان و افزایش شهرنشینی این متریک در شهر 

 یها در سال که یطور آباد با افزایش همراه بوده است به خرم

 04/52 ترتیب به  مقدار این متریک به 1385و  1375

این وضعیت بیانگر آن است که پچ سیده است ر 07/53و

و افزایش  مرورزمان به آباد خرمهای موجود شهری در 

 1395تا  اینکه در سال  اند داکردهیپجمعیت گسترش 

پچ َشهری با کاهش همراه بوده است  نیتر بزرگشاخص 

ی رشد در پچ های سو بهاین وضعیت گویای گرایش شهر 

گرایش شهر به رشد  1399در سال  مجدداًجدید است اما 

شاخص  تر کوچکپچ های  بااتصالو  شود یمفشرده بیشتر 

به باالترین میزان خود  96/59پچ با مقدار  نیتر بزرگ

 .رسد یم

 LSIشاخص شکل منظر 

 یها شاخص شکل سیمای سرزمین از دیگر شاخص

در این پژوهش است. این شاخص از تقسیم  یموردبررس

به همان مجموع طول لبه کاربری شهری بر حداقل طول ل

. ارزش دیآ یحالت ممکن به دست م نیتر کالس در فشرده

است. شاخص  1تر و مساوی  شاخص شکل منظر بزرگ

است که سیمای سرزمین شامل  1شکل منظر زمانی برابر 

یک پچ منفرد مربع از یک کالس کاربری خاص با حداکثر 

که  ابدی یفشردگی باشد. ارزش این شاخص زمانی افزایش م

ها در  تر شود یا اینکه طول لبه شکل سیمای سرزمین ناهمگن

یک کالس کاربری خاص افزایش یابد. نحوه محاسبه این 

 ردیف نوع متریک 1365 1375سال 1385سال  1395سال  1399سال 

 1 شهری یها تراکم پچ 95/100 109/80 26/60 04/61 82/42
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(نژاد و همکارانحاتمی).... شناسیآباد با رویکرد بومتحلیل الگوهای رشد فضایی شهر خرم  

 

 eik رابطه  نیا در :باشد یمتریک بر اساس فرمول زیر م

کالس  یها ها در سیمای سرزمین بین پچ مجموع طول لبه

 مساحت کل سیمای سرزمین است Aو  k و iکاربری 

 (.2019و همکاران،  ا)اسدی

 آباد در شهر خرم LPIآمده از متریک  دست اطالعات به. 7جدول 

  1400: نگارندگان، منبع

0

20

40

60

80

1360 1365 1370 1375 1380 1385 1390 1395 1400 1405

LPI

LPI

 
 1400: نگارندگان، منبع، LPI . متریک12شکل 

1

0 / 25
m

k

eik

LSI
A


(5رابطه شماره) 

 آمده برای متریک دست ( حاوی اطالعات به8جدول )

LSI شود یطور که مشاهده م آباد است. همان در شهر خرم 

در  074/61با میزان  1365میزان این متریک در سال 

 طولباالترین میزان خود بوده است. این وضعیت بیانگر 

آباد بوده  شهری در محدوده شهر خرم یها پچ لبه یباال

شاهد  1385و  1375است. اما با گذر به دوره بعدی و سال 

که  یا گونه آباد هستیم به در شهر خرم LSIکاهش متریک 

است این  افتهی کاهش 1385در سال  55 /04مقدار آن به 

و کاهش طول لبه  شهری یها پچ ییگرا وضعیت بیانگر هم

آباد در این  و فشرده شدن شکل شهر خرم هریپچ های ش

با  LSIدوره هستیم. اما در دوره بعدی باز میزان متریک 

در این  رسد یم 99/58و مقدار آن به افزایش همراه است 

دوره افزایش طول لبه پچ های شهری مشهود است تا اینکه 

میزان خود  نیتر نییپااین شاخص به  1399در سال  مجدداً

در این دوره شاهد  کند یمکاهش پیدا  06/51ه و ب رسد یم

اتصال و همگرایی پچ های شهری و تشکیل پچ های بزرگ 

 هستیم. آباد خرمدر شهر 

 (ED) تراکم لبهمتریک 

تراکم لبه معادل طول پچ های یک کالس کاربری متریک 

 مترمربعمساحت سیمای سرزمین به  بر کلخاص تقسیم 

تقسیم  10000هکتار بر عدد  برای تبدیل به تاًینهااست که 

، متریک تراکم لبه برای پچ های تر ساده. به عبارت شود یم

کل مساحت  بر میتقسشهری برابر طول مرزهای شهری 

فرمول مربوط به محاسبه این  است. مطالعه موردمحدوده 

 E رابطه  نیا که در ؛( آمده است6متریک در رابطه )

یک کالس کاربری خاص در سیمای  یها مجموع تعداد پچ

  است مطالعه موردمساحت کل محدوده  Aبه متر و سرزمین 

(10000)
E

ED
A

(6) رابطه شماره 

. 

 ردیف نوع متریک 1365سال  1375سال  1385سال  1395سال  1399سال 

 1 پچ نیتر شاخص بزرگ 80/40 04/52 07/53 23/51 96/59
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 آباد در شهر خرم LSIآمده از متریک  دست اطالعات به .8 جدول

  1400: نگارندگان، منبع

50

52

54

56

58

60

62

1360 1370 1380 1390 1400 1410

LSI

LSI

 
 1400: نگارندگان، منبع LSIمتریک  .13شکل 

 (ED) تراکم لبهمتریک 

تراکم لبه معادل طول پچ های یک کالس کاربری متریک 

 مترمربعمساحت سیمای سرزمین به  بر کلخاص تقسیم 

یم تقس 10000برای تبدیل به هکتار بر عدد  تاًینهااست که 

، متریک تراکم لبه برای پچ های تر ساده. به عبارت شود یم

کل مساحت  بر میتقسشهری برابر طول مرزهای شهری 

فرمول مربوط به محاسبه این  است. موردمطالعهمحدوده 

 E رابطه  نیا که در ( آمده است:6متریک در رابطه )

یک کالس کاربری خاص در سیمای  یها مجموع تعداد پچ

 است موردمطالعهمساحت کل محدوده  Aمتر و به سرزمین 

(10000)
E

ED
A

(6رابطه شماره) 

آمده برای متریک  دست ( حاوی اطالعات به8جدول )

ED طور که مشاهده  همان باره نیآباد است. درا در شهر خرم

 بوده است449برابر  1365میزان این متریک در سال  شود یم

ی بوده موردبررسی ها دورهدر بین و در باالترین میزان خود 

در پچ  آباد خرماست این وضعیت بیانگر پراکنش افقی شهر 

ی بعدی و با مرور زمان ها دورهکه در  های مجزا بوده است

اتصال و همگرایی بین پچ های شهری به وجود آمده و سال 

رسیده که بیانگر فشرده  296مقدار این متریک به  1385

مقدار این  1395در سال  مجدداًت اما اس آباد خرمشدن شهر 

این دوره حاکی  رسد یم 311متریک با افزایش همراه و به 

است تا اینکه  آباد خرماز یک دوره پراکنده رویی در شهر 

و همگرایی پچ های  بااتصال مجدداً 1399در سال  مجدداً

 .رسد یممیزان  نیتر نییپاشهری میزان این متریک به 

 آباد در شهر خرم EDآمده از متریک  دست ت بهاطالعا .9جدول 

  1400: نگارندگان، منبع

 ردیف نوع متریک 1365سال  1375سال  1385سال  1395سال  1399سال 

 1 شاخص شکل منظر 074/61 58/79 04/55 99/58 06/51

 ردیف نوع متریک 1365سال 1375سال  1385سال  1395سال 1399سال 

 1 تراکم لبه کیمتر 449 441 296 311 241
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 EDمتریک  .14شکل 

 (AWMPFDمتریک میانگین وزنی بعد فراکتال )

یک  یدگیچیمیزان نامنظم بودن یا پ AWMPFDمتریک 

کالس کاربری خاص را در سیمای سرزمین توصیف 

شهری  یها که پچ کند ی. درواقع این متریک بیان مکند یم

صورت نامنظم و  و یا به کنند یاند رشد م به روش نظام

. ارزش باالی این متریک نمایانگر کنند یرشد م یراصولیغ

الس کاربری موردنظر است. نامنظمی بیشتر در شکل ک

نزدیک به  یها است که ارزش 2و  1ارزش این متریک بین 

نمایانگر نواحی با شکل ساده از قبیل مربع و یا دایره است  1

نامنظم و  یها دهنده شکل نشان 2نزدیک به  یها و ارزش

( آمده 8پیچیده است. فرمول محاسبه این متریک در رابطه )

تعداد  nکاربری  یها عداد کالست  mرابطه  نیا در است:

از  ij محیط پچ   pijیک کالس کاربری خاص،  یها پچ

یک کالس کاربری خاص  aijیک کالس کاربری خاص 

و  ا)اسدی برابر مساحت کل سیمای سرزمین است  a و 

 (.2019همکاران، 

 (8رابطه شماره )

1 1

2ln(0 / 25 )

ln

m n

i j

pij aij
AWMPFD

aij A 

   
    

   


 

ریک میانگین وزنی اطالعات مربوط به مت باره  نیا در

طور که در  آباد آمده است و همان بعد فراکتال در شهر خرم

این  1375و  1365 یها در سال شود ی( مشاهده م10جدول )

ها  آباد در این دوره بوده است و شکل شهر خرم 50/1مقدار 

 یها حالت خود بوده است و با ورود به سال نیتر در نامنظم

آباد  دن شکل شهر خرمتمایل به منظم ش 1395و  1385

میزان این   ها سالدر این که  یا گونه وجود داشته است به

مقدار  1399در سال  تاًینهاو رسیده است.  43/1شاخص به 

میزان خود است  نیتر نییپاکه  رسد یم 38/1این متریک به 

 مرور  به آباد خرماین وضعیت بیانگر آن است که شکل شهر 

به سمت شکلی ساده حرکت  و شده خارجاز پیچیدگی  زمان

 کرده است.

 آباددر شهر خرم AWMPFD. اطالعات بدست آمده از متریک 10جدول 

 نوع متریک 1365سال 1375سال  1385سال 1395سال 1399سال  ردیف

 50/1 50/1 43/1 43/1 38/1 میانگین وزنی بعد فراکتال 1

  1400: نگارندگان، منبع
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 AWMPFDمتریک  .15شکل 

 25آباد در  بررسی میزان پراکنده رویی شهر خرم

 سال اخیر

آباد در  برای بررسی میزان کلی پراکنده رویی در شهر خرم

شده است.  سال اخیر از مدل آنتروپی شانون استفاده 35طی 

آمده به یک  دست ابتدا مقادیر هر متریک به باره نیدرا

برای  ها کیاست تا مقایسه متر هشد لیماتریس بی مقیاس تبد

شود. سپس اوزان هر متریک محاسبه گردید و  ریپذ ما امکان

ضرب گردید و نتایج حاصله را برای هر مقطع  ها کیدر متر

طور که  همان باره نیزمانی با یکدیگر جمع شده است. درا

 فاصل حددر  شود ینیز مشاهده م( 16شکل )در نمودار 

دارای رشد سریع و  آباد خرمشهر  1375تا  1365ی ها سال

بوده است در این زمان جمعیت شهر به دلیل  یا ختهیافسارگس

خصوص درون  روستا شهری، و شهری و به یها مهاجرت

 یا گونه به کرد یافزایش پیدا م یا صورت مهار نشده به یاستان

 1365سرشماری عمومی نفوس و مسکن  2که در حدفاصل 

را داشته  5/5باد رشدی معادل آ جمعیت شهر خرم 1375تا 

است و آثار این افزایش ناگهانی جمعیت به شکل توسعه 

افسارگسیخته شهر در این دوره جلوه کرده است. اما با گذر 

ها و رسیدن جمعیت  و کاهش مهاجرت 1385 یها به سال

تبع آن رشد فیزیکی  شهری به یک نقطه تقریباً آرامش به

در این دوره  کند یطی م از آرامش را یا شهر نیز دوره

حرکت کرده  افزار انیعمدتاً رشد شهر به سمت توسعه م

است و شهر کمتر به اطراف پراکنش داشته است و در دوره 

 یها به بعد میزان شاخص 1395 یها یعنی سال بعد

طور که در  پراکندگی با افزایش همراه بوده است و همان

 ییو به سرباالمشاهده است مسیر نمودار ر ( قابل17) شکل

است بنابراین این وضعیت حاکی از یک دوره پراکندگی 

تا اینکه  آباد است. اگرچه با مقیاسی کمتر در شهر خرم

گرایش به فشردگی در توسعه شهری  1399در سال  مجدداً

و شاخص پراکندگی روند کاهشی داشته  شود یممشاهده 

 .است

 هابرای هر یک از شاخص آباد با استفاده از آنتروپی شانون رویی شهر خرمشده برای پراکنده  محاسبه یها وزن .11جدول 

 وزن کلی PALAND LIP LSI ED AWMPFD NP PD سال ردیف

1 1365 39/3 13/30 057/0 16/6 000369/0 51/2 79/24 66.63 

2 1375 90/3 43/38 055/0 059/6 000369/0 63/2 97/26 15/74 

3 1385 48/4 97/36 052/0 06/4 000352/0 80/2 80/14 71/58 

4 1395 59/5 83/37 055/0 243/4 000352/0 94/2 99/14 106/60 

5 1399 16/6 28/44 048/0 311/3 00034/0 56/2 51/10 70/58 

 1400: نگارندگان، منبع 
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  1400: نگارندگان، منبع، مختلف یها آباد در دوره الگوی فضایی رشد شهر خرم .16شکل 

 
  1400: نگارندگان، منبع، مختلف یها آباد در دوره فضایی شهر خرم نقشه رشد .17شکل 

 گیری . بحث و نتیجه4

زمان با  هم مرکز استان لرستان عنوان  به آباد شهر خرم

اخیر پذیرای مهاجران  یها شهرها در دهه یریپذ تیجمع

ه نقاط شهرها و روستاهای اطراف خود بود یزیادی از اقص

را پشت سر  یتوجه است و رشد جمعیتی و فیزیکی قابل

گذاشته است این موضوع باعث گردید تا در این پژوهش 

سیمای  یها کیازدور و متر سنجش یها با استفاده از داده

آمده  نتایج بدست .گیرد قرار لیتحل و  هیسرزمین مورد تجز

ر آباد د نشان داد که مساحت شهر خرم یا از تصاویر ماهواره

 حدودهکتار  1853( از 1399-1365سال ) 35یک دوره 

هکتار  64/67بنابراین ساالنه رقمی معادل  .هکتار برسد 4153

 شده است.   بر وسعت این شهر افزوده

سیمای سرزمین به دست  یها کیکه از متر یها لیتحل

آباد در اراضی  آمد نشان داد که عمده رشد فضایی شهر خرم

متریک  که یطور بوده است به کشاورزی پیرامون شهر

(PALNDنشان داد که درصد لکه ) شهری در سال  یها

 شد یدرصد از سیمای سرزمین را شامل م 12/3حدود  1365

درصد سیمای سرزمین  85/6به  1399و این رقم در سال 

کشاورزی  یها رسیده است این افزایش با کاهش درصد لکه

همراه بوده  1399در سال  71/44به  1365سال  83/47از 
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شهری نیز نشان  یها است در مرتبه بعدی متریک تعداد لکه

 به دلیل رشد افسارگسیخته شهر و 1365سال  ازداده که 

تعداد پچ های شهری رو  آباد خرمبه شهر  ها مهاجرتافزایش 

 95و  75،85ی ها سالو این افزایش در  رسد یمبه افزایش 

رش بیرونی شهر گست1399ادامه دارد تا اینکه در سال 

فشرده و توسعه درونی  صورت بهو شهر  شده متوقف آباد خرم

آمده برای متریک تراکم  دست محاسبات به .کند یمرشد 

ی ها سال ( نیز نشان داد که در حدفاصلPDشهری ) یها لکه

اند  شهری دارای تراکم باالیی بوده یها لکه 1375تا 1365

 یها آباد در لکه ماین وضعیت بیانگر رشد پراکنده شهر خر

 یها تراکم لکه 1385جدا از هم بوده است اما با گذر به سال 

منظم تر شده و شهر  کند یشدت کاهش پیدا م شهری به

و  کند یدر این دوره هم میزان رشد شهری فروکش م است

شهری به سمت شهر فشرده پیش رفته است  یزیر هم برنامه

تمایل به افزایش  مجدداً 1399اما در دوره بعد یعنی سال 

 1399تا اینکه در سال  .شود یشهری دیده م یها تراکم پچ

سال  35حالت خود در طول  نیتر فشردهبه  آباد خرمشهر 

  .رسد یم

( نشان LPIپچ ) نیتر محاسبات برای متریک بزرگ

کوچک و  یها آباد در پچ شهر خرم 1365سال داد که در 

بر  1385و  1375ی ها گرفته است اما در سال مجزا شکل

در  مجدداًاما  شود یمپچ افزوده  نیتر بزرگمقدار شاخص 

شاخص با کاهش همراه است تا اینکه در  نیا 1395سال 

 رسد یمبه باالترین میزان خود  96/95با مقدار  1399سال 

این دوره حاوی یک مرحله از رشد شهری فشرده در شهر 

داد که در  ( نیز نشانLSIمتریک شکل منظر ) آباد است خرم

دوره اول شهر در باالترین میزان خود بوده و یک الگوی 

فرما بوده است اما در دوره بعدی و  شهری ناهمگن حکم

مجزا الگوی فضایی  یها با همگرایی پچ 1385گذر به سال 

تا اینکه  رود یآباد به سمت یک شهر فشرده پیش م شهر خرم

شهری مجزا  یها به دلیل افزایش پچ 1395مجدداً در سال 

در  مجدداًاما  شود یمتریک شکل منظر نیز با افزایش همراه م

ی به خود گرفته و تر منظمشکل  آباد خرمشهر  1399سال 

محاسبات . رسد یممیزان خود  نیتر نییپابه LSI  مقدار

نیز نشان داد که در سال   EDمربوط به شاخص تراکم لبه 

یزان خود بوده در باالترین م449 با مقداراین شاخص  1365

 است این وضعیت بیانگر وجود پچ های شهری مجزا در شهر

و  75ی ها دورهدر این دوره بوده است اما با گذر به  آباد خرم

است و این وضعیت بیانگر  افتهی کاهششاخص تراکم لبه  85

در سال  مجدداًاست. اما  ها آنها و کاهش تعداد اتصال پچ

ی ا دورهو شهر  گذارد یمفزایش به ا رو لبهمیزان تراکم  1395

 1399در سال  مجدداًتا اینکه  کند یماز رشد پراکنده را طی 

وضعیت بیانگر  نیا گذارد یمبه کاهش  رو لبهشاخص تراکم 

تر شهر و توسعه منظم 99های مجزا در سال اتصال پچ

در این پژوهش  یبررس آخرین متریک مورداست.  آباد خرم

اطالعات  .د فراکتال بوده استمتریک میانگین وزنی بع

آباد در  آمده برای این متریک نشان داد که شهر خرم دست به

حالت خود بوده است اما  نیتر در نامنظم 1375و  1365سال 

تمایل به  1399و  1395 ،1385در دوره بعدی یعنی سال 

 . شود یمدیده آباد  منظم شدن شکل شهر خرم

 توان یروپی شانون مبر اساس نتایج مدل آنت یطورکل به

سال اخیر  35آباد را در مدت  الگوی رشد فضایی شهر خرم

ی ها سال حدفاصل. این شهر در دوره مجزا تقسیم نمود 4به 

ی را داشته است ا ختهیافسارگسفضایی رشد  1375تا  1365

به سمت مراکز   مهاجرتاین دهه برابر است با افزایش 

درصدی را  5/5رشد  آباد خرماستانی که در این دهه شهر 

داشته است و اثرات این رشد جمعیت بر توسعه فیزیکی 

بود. در دوره  مشاهده  قابلافسارگسیخته شهر در این پژوهش 

از  ها مهاجرتبا کمتر شدن شدت  1385بعدی یعنی سال 

شدت پراکنده رویی شهر کاسته شده است و این دوره 
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(نژاد و همکارانحاتمی).... شناسیآباد با رویکرد بومتحلیل الگوهای رشد فضایی شهر خرم  

 

 مجدداًاما  ( شهر رشد فیزیکی کمتری را داشته است.1385)

 کند یمی از رشد پراکنده را سپری ا دورهشهر  1395در سال 

ی با افزایش پراکندگی ها شاخصدر این دوره  که یطور به

ی ها شاخص 1399در سال  تینها درو ؛ همراه هستند

و شهر رشد فیزیکی کمتری  داکردهیپی کاهش پراکندگ

  داشته است.

به طور کلی باید گفت توسعه فیزیکی و برنامه ریزی 

در شهر خرم آباد به دلیل وجود محدودیت های فیزیکی با 

مشکالتی همراه بوده است وجود ارتفاعات غرب و شرق 

شهر خرم آباد موجب گردیده که تنها جهات برای توسعه 

این شهر بخش شمالی و جنوبی این باشد. از این رو در 

ترش فیزیکی شهر به سمت شمال و جنوب مراحل گس

روستاهای زیادی همچون دره گرم علیا، دره گرم سفلی، 

اسبستان، پشته سپهوندی، پشته حسن آباد ، ماسور و تلوری 

سفلی به محدوده شهر ادغام شده اند که نه تنها مشکالت 

زیاد کالبدی و زیرساختی را به شهر وارد کرده اند موجب 

به صورت ناخواسته شده اند و در گسترش فیزیکی شهر 

طرح های جامع و تفصیلی بعدی هر کدام از این روستاها به 

 اند.عنوان محالتی از شهر خرم آباد تبدیل شده

 پین و ژنیج این پژوهش با نتایج پژوهش یاننتا 

( از نظر تبعیت رشد فیزیکی شهر از عوامل 2019)

 داشته است توپوگرافی و شرایط فیزیولوژیکی زمین مطابقت

 مصمم و همکارانهمچنین با نتایج پژوهش محمدیان

( از نظر کاهش اراضی کشاورزی به دلیل توسعه 2016)

به طور کلی با نتایج  شهری همخوانی داشته است و

(، مهیم 1394) (، کاویانی و همکاران1395) منصوریان

( در مورد الگوهای رشد مختلف 1398) مهیمی و همکاران

همچون الگوهای متمرکز و تک  لفدر دوره های مخت

ای، رشد پراکنده و پخشایش شهری و همگرایی شهری هسته

 مطابقت داشته است.
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Abstract 

Cities are growing and developing rapidly, and analyzing the urbanization trend is one of the most 

important issues for urban planners. In addition to the high level of growth rate, changes in land use 

and conversion of land to urban uses are also important issues. The present study is an attempt to 

explain the spatial patterns of Khorramabad in the last 35 years. This research is applied in terms of 

purpose and in terms of descriptive-analytical method and is based on remote sensing data. First, the 

images of 1365, 1375, 1385, 1395, and 1399 were taken from Landsat 5, 7 and 8 satellites in TM, 

ETM and OLI sensors, then using NVEI software and supervised classification method to land use 

maps in four classes: urban, agricultural, mountain and water. Became. Then, this map was prepared 

using ARCGIS software to enter the FRAGASTATS software and in the next step, they were called to 

this software to analyze the landscape. In the next step, these maps were examined using spatial 

metrics (PALAN-PD-NP-LSI-LPI-PD-AWMFD). In the last stage, by calling these metrics in 

Shannon entropy model, an overview of the spatial growth pattern of Khorramabad city in the last 35 

years was obtained. The results of this study showed that the city of Khorramabad in the last 35 years 

has gone through different growth patterns. These patterns can be classified into 4 periods. It spends 

scattered in separate urban spots. In the second period (2006), due to the reduction of migrations and 

the development of the city within the existing spots, the city goes through a period of intensive 

pattern, but again in the third period (2016), Khorramabad city has entered a period of dispersion 

pattern as in all metrics Tendency to spatial pattern of the city is scattered. But again in the last period 

of 1399, space metrics have shown a pattern of intensive growth and the tendency to internal 

development of Khorramabad city. 

Keywords: City spatial growth, Landscape ecology, Khorramabad. 

 

                                                           
*

1 Corresponding Author: email: ahmadhatami@ut.ac.ir 
 

To cite this article: 

Hataminejad, H., Hatami, A., and Moradi, A., (2021), Analysis of spatial growth patterns of Khorramabad city 

with the ecological approach of the landscape, Journal of Geographical Studies of Mountainous Areas, 2(3), 39-

62. Doi:10.52547/gsma.2.3.39 
 

 

https://www.usb.ac.ir/en/Colleges-Faculties/Faculties/Faculty-of-Geography-and-Environmental-Planning
https://www.usb.ac.ir/en/Colleges-Faculties/Faculties/Faculty-of-Geography-and-Environmental-Planning
mailto:ahmadhatami@ut.ac.ir

