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Aims The city as a living and dynamic creature during its life, has undergone changes and transformations 
and gives its growth and development in different directions and dimensions. The aim of the present 
study was to investigate the spatial reflections of the dynamics of large cities in the process of transition 
to metropolitan areas.
Methodology The present descriptive-analytical research was conducted in 2019. The required 
information about the city of Rasht was collected using documentary methods and satellite images. Land 
use maps and land cover of Rasht city were created in four classes and the process of land use system 
changes was dealt with, and then the scattering of Rasht city was calculated by using spatial metrics in 
both class and landscape levels. FRAGSTATS 4.2 and ENVI 5 software were used.
Findings The present study showed that the spatial reflections of Rasht in the process of transition to 
the metropolitan area include changes in land use system and land cover (increasing urban land use 
levels over a period of 26 years (1993-2019) from 4915 hectares to 9960 hectares and in contrast to 
agricultural cover, rice fields, and areas Forest), urban dispersion and horizontal growth of the city 
(103% increase in urban areas and vulnerability and rupture of agricultural lands and paddy fields), 
imbalance in the spatial organization of the network and urban hierarchy, service, and expansion of the 
foundations of Rasht service economy.
Conclusion The city of Rasht has experienced several spatial reflections in the process of transition to a 
metropolis and has undergone fundamental changes in its spatial-physical boundaries and the instability 
of land cover resources and instability. Therefore, controlling changes and managing the physical growth 
of the city is very important to stabilize the growth of the city.
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 چکیده

 و تحول دستخوشخود،  حیات طی پویا و زنده موجودی همچون شهر اهداف:

 .دبخشیم ابعاد و شکل مختلف جهات در خود توسعه و رشد به و شده دگرگونی

 فرآیند در های بزرگشهر پویش فضاییهای بازتاب، بررسی حاضر هدف پژوهش

 شهری بود.کالن به گذار

انجام شد. اطالعات  ١٣٩٨حاضر در سال  یلیتحل-یفیپژوهش توصی: شناسروش

 یهاماهوار ریو تصاو یدر رابطه با شهر رشت با استفاده از روش اسناد ازیمورد ن

کالس  چهار دررشت،  شهر اراضی پوشش و کاربریهای نقشهشد.  یآور جمع

های کیترمبا کاربست پرداخته شد و سپس  کاربری نظام ایجاد و به روند تغییرات

از  شد. شهر رشت محاسبه ییروپراکنده ما،یدر دو سطح کالس و سیی فضا

 استفاده شد. ENVI 5و  FRAGSTATS 4.2 هایافزار نرم

 رشت در فرآیند گذار شهر های فضاییپژوهش حاضر نشان داد که بازتاب :هاافتهی

 سطوح افزایشتغییرات نظام کاربری و پوشش زمین (شهری شامل به کالن

 هکتار۹۹۶۰ بههکتار ۴۹۱۵ از) ۱۳۹۸-۱۳۷۲( هسال ۲۶ یدر بازه زمانشهری  کاربری

 ییروپراکنده )،جنگلی مناطق و کشاورزی، شالیزار کاهش پوشش مقابل در و

 و یر یپذبیآس مناطق شهری و درصدی۱۰۳ شیافزاشهری و رشد افقی شهر (

 بکهش فضایی سازمان در تعادل شالیزارها)، عدم و های کشاورزیزمین گسیختگی

هر خدماتی ش های اقتصادبنیاد گسترش وشدن شهری، خدماتی مراتب سلسله و

 رشت بود.

گذار به  ندیرا در فرآ یمتعدد ییفضا یهاشهر رشت بازتابی: ر یگجهینت

ود خ یکالبد-ییدر محدوده فضا یاساس راتییتجربه کرده و دچار تغ یشهر کالن

و  راتییشده است. لذا کنترل تغ نیزم یثباتیو ب یمنابع پوشش یدار یو ناپا

 .اردد تیاهم اریرشد شهر بس یدارساز یپا یشهر، برا یرشدکالبد تیریمد

 شهر، شهر رشتکالن های بزرگ،شهر پویش فضایی،های بازتاب :هاواژهکلید
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 مقدمه

 تفاقا جهان سراسر در سابقهبی سرعتی با شهرنشینی حاضر حال در

 ،هارساختیز توسعه نتیجه و [Huang et al., 2018]افتد می

 حال در. است جمعیت رشد و افزایش شدهساخته مناطق گسترش

 قمناط در روستایی مناطق جای به انسانی جمعیت بیشتر حاضر،

 جمعیت که افزایش شودیم ینیبشیپو  کنندیم زندگی شهری

 و تا میلیارد٨/٩به  ٢٠٥٠ نفر، تا میلیارد٦/٨به  ٢٠٣٠ سال شهری تا

 و رشد. [Wang et al., 2019]برسد  نفر میلیارد٢/١١به  ٢١٠٠ سال

 حال های درکشور همه در های بزرگشهر ناهمگون و شتابان توسعه

 اقتصادی رشد و جمعیت انفجاری رشد پیامد جهان، سراسر توسعه

 شیافزاخصوص به. [Sahana et al., 2018: 1558] است

 [Sha & Tian, 2010: 601] ستمیدر قرن ب یشهر  تیجمع

توسعه  یاز مراکز اصل یکیبه  یشهر موجب شده تا مناطق کالن

  .[Chen et al., 2016: 31] شود لیکشورها تبد
 طول رد شهر فضایی ساختار در تغییراتی نمایانگر شهری، پویایی

 در را شهرها در های کارفرآیند از یشمار یب تعداد که است زمان

 چرخه اثرات از پیوستهبهم اغلب اما مختلف زمانیهای اسیمق

 هک زمان و فضا در حرکت تا گرفته جمعیت و هاساختمان در زندگی

 ,Bhatta] ردیگیبرم در است، شده منعکس فضایی تعامالت در
 و مکانی تغییرات بیستم، قرن اخیر دهه چند طی .[110 :2010

 عاملی عنوانبه های انسانیتوسط فعالیت زمین زمانی استفاده

 شده است مطرح و ساختار منظر الگو، پویایی در تغییر برای جدی

[Kumar et al., 2018: 225]سریع . افزون بر آن، توسعه 

 وهای منطق رقابتشدن تربرجسته به اجتماعی منجر-اقتصادی

 فیتکی با زراعی اراضی به شهرها گسترشاراضی،  کاربریتعارضات 

 عیزرا اراضی تجاوز های روستایی،شهرک در ینظمیب گسترش باال،

 زا ناشی زیستی تنوع به آسیب محیطی و زیست داخل زمین به

 ادهاستف ،هایر یدرگ این حدودی و تا داشته دنبالبه را زمین کاربری

 ,.Zou et al]است  کرده تهدید را منطقه زمینی منابع از پایدار
های بزرگ، علت میزان گستردگی شهر. در واقع به[2019

که خود  شودیمناپایداری  ی شهری منجر به اقداماترویپراکندگ

 ,Du] کندیممشکالت اکولوژیکی، اجتماعی و محیطی را ایجاد 
د های در حال تغییر رش. بنابراین، شناسایی و تشخیص الگو[2016

 ازینشیپی برای پویایی و مسیر تحوالت آن، ز یربرنامهشهری و 

 Mohamadijoo et]حرکت به سوی توسعه پایدار شهری است 
al., 2018: 130]. 

است جدید که بر شبکه سکونتگاهی در های دیپدشدن شهریکالن

شهری، که های غیرکالنو عمومًا در شهر گذاردیممقیاس ملی تاثیر 

. این دافتیماتفاق  دارندیمشهر گام بر شدن به کالندر مسیر تبدیل

فرآیند، در واقع پاسخی است به تغییرات اقتصاد پساصنعتی که خود 

] Zebardast انجامدیمشهر شدن و تاثیرات بیشترکالنبه قطبی
]& Hajipour, 2010: 107 .شتابانی رشد جهان در شهرهاکالن 

 حوزه و منطقه در همه از بیشآنها  اثرات و داشت خواهند و داشته

 حال در .[Nazarian, 2005: 26]است  کنندهنییتع نفوذشان

یت تثب مرحله در ،افتهیتوسعههای کشور درشدن شهریکالن حاضر،

 و آسیا ویژهتوسعه به حال های درحالی که کشور در است. شده

ه . در ایران پدیدکنندیمرا تجربه های سابقیب جمعیت رشد آفریقا،

نزدیک به سه دهه در نظام فضایی کشور دارد؛ های نیشیپشهر، کالن

ی این پدیده جدید در ایران به اواخر دهه ر یگهای شکلنشانهاولین 

 :Hajipour, 2009]گردد یمو به شهر تهران بر  ۱۳۵۰و اویل  ۱۳۴۰
 ضاییف متقابل تاثیرات نیز و شهرهاکالن جمعیتی بنابراین، رشد .[4

 نواحی بر راهای عمد تغییرات و هایدگرگون هموارهآنها  و عملکردی

و مراکز  [Jalalian et al., 2016: 35]کرده  تحمیل خود پیرامونی

 دینمایم جادیا یشهر منطقه کالن یمرکز اصل رامونیرا در پ یدیجد



 ۳۶۵  (مطالعه شهر رشت) یشهر گذار به کالن ندیبزرگ در فرآ یهاشهر شیپو ییفضا یهابازتابــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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[Sutphin, 2013] .دیهای جدتوسعه در گونه نیا جهینت 

را  یشهر روابط و تعامل در مناطق کالن امنظ ،یسکونتگاه

 :Deng & Srinivasan, 2016] دهدیقرار م رییدستخوش تغ
104].  

زرگ های بمرتبط گوناگونی پیرامون پویش فضایی شهرهای پژوهش

 ,.Sharifi et al]و همکاران  شریفیانجام شده است؛ مطالعه 
 و گیاهی پوشش کاربری را در کاهش میزان بیشترین [2013

 مطرح هشدساخته اراضی کاربری را در تبدیل بیشترین و آبی سطوح

 Bihamta]و همکاران  طوسی همتایبی مطالعه .است کرده
Toosi et al., 2014] برابری دو از بیش افزایش به اصفهان شهر در 

 اورزیکش شدگی کالستکهتکه و تخریب شهری و به پدیده کالس

اران و همک کاویانی مطالعه نتایج. کرده است کاربری تاکید بدون و

[Kaviani et al., 2016] بیشترین که داد نشان تهران شهرکالن در 

و همکاران آکینتونده است.  داده رخ شده ساخته اراضی در افزایش

[Akintunde et al., 2016] رشد زمانی-فضایی الگوی مطالعه با 

 در شهر نشدهکنترل رشد)، نیجریه( جاوس متروپلیس در شهری

 تغییرات وسیع، مقیاس در شهر رشد اصلی عامل را جهات تمامی

 معرفی شهرکالن این در مسکونی کاربری توسعه و زمین کاربری

در یک  ] et al.,Buchori 2017[و همکاران  باکوری. اندکرده

 ندرسید نتیجه این اندونزی، به مادورا، و جاوه جزایر بررسی علمی در

های مناطق مسکونی به شکل قابل توجهی در مناطق حاشیه شهر که

 Abedini] خلیلی و عابدینیکند. مطالعه بزرگ جزیره جاوه رشد می
& Khalily, 2017] رد شهری ییروپراکنده افزایشی بیانگر روند 

 ,Belay & Mengistu] ستویمنگو  بالیارومیه است. مطالعه  شهر
 نشدهرلکنت زمینی پوشش در اتیوپی تایید نمود که تبدیل [2019

و  اوشیف .شودیم تحقیقاتی حوزه طبیعی منابع تخریب به منجر

 پینگتان چین عوامل در جزیره [Shifaw et al., 2020]همکاران 

 و اقتصادی سیاسی، عوامل را زمین پوشش تغییرات اثرگذار

  .کردند معرفی اجتماعی

 شهری رشد پویایی که دهدیم مرور تحقیقات پیشین نشان

 .است معاصر شهری مطالعات در تحلیل و تجزیه مهم موضوعات

جهان و ایران،  سراسر توسعه حال های درکشور های بزرگشهر

خود در گذر زمان  فضایی ساختار دگرگونی در و تحول دستخوش

 شهرها بروز پدیدهطوری که رشد و گسترش این اند؛ بهشده

 ن،یپوشش زم لیو تبد یکاربر  راتییتغیی شهری، روپراکنده

های شهری را در پی ساخت و افزایش کاربریانسان مناطق گسترش

در حاشیه جنوبی دریای خزر  شهری نقطه ترینرشت بزرگ دارد. شهر

بدی کال-فضایی پویش شدت دستخوشکه در چند دهه اخیر بهاست 

 در نفر ۱۰۹۴۹۱ از شهر این جمعیت است. شده نجمعیتی شتابا و

 است. کرده پیدا ، افزایش۱۳۹۵ سال نفر در ۶۷۹۹۹۵به  ۱۳۳۵ سال

هکتار ۱۰۲۴۰ به ۱۳۴۵ سال در هکتار۹۵۰ از شهر مساحت بر آن،عالوه

 ساله،۵۰ دوره یک طول در سانبدین و افزایش یافته ۱۳۹۵ سال در

های شهر، گسترش سطح کاربری قوارهیبو رشد  شده برابر ۱۱ تقریباً 

 حومه در موجود زیخهای حاصلزمین شهری در پیرامون و تخریب

. [Aliakbari et al., 2021: 116]را به همراه داشته است  شهر

 منابع به ناپذیریهای جبرانآسیب روند این ادامه صورت در

 خواهد پی در را های ناگواریشده و پیامد وارد منطقه یطیمحستیز

 است. کننده نگران بسیار داشت که

هرچند مطالعات زیادی پیرامون پایش تغییرات کاربری اراضی و 

یی شهری انجام گرفته، ولی در این پژوهش، تغییرات روپراکنده

های تکنیکیی شهر رشت با استفاده از روپراکندهکاربری اراضی و 

ها، نوآورانه مورد بررسی قرار گرفت؛ از جمله این تکنیک و جدید

 کردنکمی شهری و برای رشد درک در فضایی است کههای کیمتر

 برای مهمهای تکنیک از است و یکی مفید یی کامالً روپراکنده

 ست.ا شهری پراکندگی و شهری رشد مکانی الگوی تحلیل و سنجش

در  رشت پویش شهر فضاییهای بازتاب با هدف بررسی پژوهش این

 شهر انجام شد. کالن به گذار فرآیند
 

 یشناسروش

اطالعات  .انجام شد ١٣٩٨حاضر در سال  تحلیلی-توصیفی پژوهش

اویر تصمورد نیاز در رابطه با شهر رشت با استفاده از روش اسنادی و 

  .شد آوریجمعهای ماهوار

بازتاب های فضایی (عدم تعادل های مربوط به برای گردآوری داده

در سازمان فضایی شبکه و سلسله مراتب شهری و همچنین خدماتی 

های شدن و گسترش بنیادهای اقتصاد خدماتی شهر رشت) از داده

مرکز آمار ایران، نتایج تفصیلی سرشماری عمومی نفوس و مسکن 

که اطالعات  ) استفاده شد١٣٨٥-١٣٣٥و آمارنامه شهر رشت (

های . همچنین، برای گردآوری دادهحضوری دریافت شد صورتبه

مربوط به بازتاب های فضایی (تغییرات نظام کاربری و پوشش 

ای رویی شهری و رشد افقی شهر) از تصاویر ماهوارهزمین، پراکنده

ماهواره لندست  OLIو  MSS ،TM5سنجنده  ریاستفاده شد. تصاو

و  ١٣٩٠، ١٣٨٢، ١٣٧٢های سالدر متر ٣٠و  ٦٠ کیبا قدرت تفک

 تیاز ساناکی) بدون ابر د مرداتیر و  خرداد،های ماه( ١٣٩٨

دریافت شد  ]usgs.gov, 2018[ (USGS) کایآمر یشناسنیزم

 ). ١(جدول 

و  یهای هندسخطا ،هاپردازش ال دردقت بادستیابی به  یابر 

 وشربا  یکیومتریرادبر طرف شد، تصحیح  ریتصاو یکیومتریراد

 حیتصحو  (DN) عددی هر پیکسلاز مقدار  کیتار کسلیکاهش پ

افزار در نرم [Jensen, 2013] ریبه تصو ریروش تصونیز با  یهندس

ENVI 5  همچنین، شد. انجام  ۱۳۹۸و مرجع قراردادن تصویر سال

های روشکه از حداکثر احتمال  یبندطبقهبا استفاده از روش 

 یکاربر های های نقشهماهوار تصاویر از استفاده ، بااستشده نظارت

 و جنگل، آبی شده، ساخته و شهری کالس (مناطق چهار در اراضی

 هرش ییروپراکنده باغات) ایجاد شد و و های کشاورزیزمین شالیزار،

سنجش های شاخصیی یا فضاهای کیمتربا کاربست رشت 

 ، تعداد(PD) تراکم لکه ،(CA)ی (مساحت کاربر  یی شهریروپراکنده

، میانگین شکل (ED)، تراکم لبه (TE)کل لبه  جه، سن(NP) لکه

 نیانگیم زانی، م(AWMSI)میانگین وزنی شکل لکه  ،(MSI)لکه 
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 نیانگیشاخص م ،(AI) شاخص تجمع ،(ENN) هیهمسا یدوسیاقل

با استفاده از  ما،یدر دو سطح کالس و س )(PROX-MN)مجاورت 

  شد. محاسبه FRAGSTATS 4.2افزار نرم
  

 ]usgs.gov, 2018[های ماهوارمشخصات تصاویر ) ١جدول 
 سنجنده تاریخ تفکیک مکانی (متر)  ردیف/گذر

۰۳۴/۱۶۶ ۶۰ ۲۲/۴/۱۳۷۲ Landsat MSS 

۰۳۴/۱۶۶ ۳۰ ۲۹/۴/۱۳۸۲ Landsat TM 

۰۳۴/۱۶۶ ۳۰ ۱۲/۵/۱۳۹۰ Landsat TM 

۰۳۴/۱۶۶ ۲۰ ۱۳/۵/۱۳۹۸ Landsat OLI 
 

 هایافته

-٩٨های در دوره سالنتایج تغییرات وسعت کاربری و پوشش زمین 

، %۱۰۳ی با آهنگ رشد شهر نشان داد که به وسعت مناطق  ١٣٧٢

). در مقابل، از وسعت ۱نمودار  و ۲افزوده شد (جدول  هکتار۵۰۴۵

شد ر آهنگ ترتیب با بهآبی و شالیزار، جنگلی، کشاورزی های کالس

روند زمانی  ).۲کاسته شد (جدول  %-۳/۴و  -۴۱، -۲/۴۹ ی،منف

مختلف کاربری و پوشش زمین در های کالستغییرات مساحت 

 نشان داده شد.  ١در نمودار  ١٣٩٨تا  ١٣٧٢شهر رشت از سال 

 تا ۱۳۷۲ سال از فضایی در سطح کالسهای سنجهمقادیر شاخص 

 و (CA) کل مساحتهای سنجه نشان داده شد. ۳در جدول  ۱۳۹۸

بیانگر میزان موجودی هر لکه از  (PLA)سیمای سرزمین  درصد

شان ن. بررسی سنجه کل مساحت، بودسیمای سرزمین در شهر رشت 

 بههکتار ۴۹۱۵ از شهری مناطق ۱۳۷۲-۹۸های داد که طی سال

مناطق  در مقابل، افزایش یافت. %۱۰۳ حدود رسید وهکتار ۹۹۶۰

 رسید. هکتار۲۸۲۳۳به  ۲۹۵۰۴از کاهش  %۴کشاورزی و باغات با 

 (NP)این کاهش مساحت اگر چه اندک بود، اما افزایش تعداد لکه 

و گسیختگی اراضی کشاورزی است تکه تکهزمین کشاورزی بیانگر 

 هالکه) رسید. افزایش تعداد کل رشد %۴۱لکه ( ۱۲۳لکه به  ۸۷که از 

) نشان دهنده رشد %۱۳۱لکه ( ۵۹۲لکه به  ۲۵۶در مناطق شهری از 

 صددر  سنجهجدید شهری و صنعتی است. با توجه به های لکهاد ایج

به  %۵۵/۱۱حدود  ازشهری شده ساختهسیمای سرزمین، مناطق 

 %۴/۶۶به  %۴/۶۹ از کشاورزی و باغات زمینسطح  .رسید ۴۲/۲۳%

به ) وسعت منطقه %۸۹/۱۲هکتار (۵۴۸۰ ازمناطق آبی و شالیزار و 

تراکم لبه مناطق سته شد. کا) وسعت منطقه %۵۴/۶هکتار (۲۷۸۲

که گویای رشد پراکنده شهری در  رسید ۶۳/۲۸به  ۶۸/۱۱شهری از 

از  هاهلکبررسی میزان پیچیدگی و تغییرپذیری  برای بود.این دوره 

مناطق شهری بیشترین  .استفاده شد AWMSIو  MSIدو شاخص 

در مناطق  AWMSIمقادیر سنجه  داشت.ضریب تغییرپذیری را 

 لبه، کل گفت که افزایش توانیم .رسید ۸۳/۷به  ۷۷/۳شهری از 

های کشاورزی، وجود در زمین CAو کاهش  AWMSIافزایش 

که نتیجه عواملی نظیر  دادگسیختگی را در این طبقه نشان ازهم

مناطق شهری به سمت سایر طبقات و ساخت ویال و توسعه 

 .بودغات های کشاورزی و باصنعتی و مسکونی در زمینهای شهرک

لکه در هر  ٦/٠شده حدود تراکم لکه در مناطق شهری و ساخته

دو  بیش از ولکه رسید  ٣٩/١حدود  بههکتار بوده که این مقدار صد

لکه به حدود  ٢/٠. زمین کشاورزی نیز از دادبرابر افزایش را نشان 

لکه افزایش یافت. با توجه به کاهش مساحت و افزایش تعداد  ٨/٠

زمین کشاورزی به قطعات گفت  توانیمکشاورزی،  نزمیهای لکه

باید توجه  تر تقسیم شد.کوچکهای مساحتزیادی با های لکهو 

 دهندهنشان تواندیمدر صورتی  هالکهداشت که کاهش تعداد 

ل نیز از حد قاب هالکهوضعیت پایداری آن کاربری باشد که مساحت 

ی های بعددر سال هالکهاد تعد که یصورتدر  ؛قبولی بیشتر باشد

کاهش یابد، آن کاربری  هالکهافزایش یابد و مساحت همان نوع 

گسیختگی خواهد شد. این روند برای زمین کشاورزی دچار ازهم

کشاورزی از سال  اراضیطوری که مساحت به بود؛مشهود  کامالً 

زمین کشاورزی نیز های لکهکاهش یافته و تعداد  ۱۳۹۸تا  ۱۳۷۲

ترین هر دوره افزایش یافت. همچنین با توجه به شاخص بزرگدر 

با روند کاهشی از یک لکه بزرگ از زمین کشاورزی و باغات، ، لکه

 نیز ترین لکه مناطق شهریبزرگو  %۷/۴۱به حدود  %۹۶/۶۷حدود 

  .دهدیمفزاینده را نشان رشد شهری  کهرسید  %۶۸/۱۵به  %۳۸/۶از 

سنجه میانگین فاصله اقلیدوسی  وجه به، با ت۱۳۷۲-۹۸های طی سال

ا بیک لکه شهری تا لکه دیگر  فاصلهمیانگین  ،همسایه نیترکینزد

دن شنزدیک بیانگررسید که متر ۱۸۰به متر ۲۵۱حدود روند کاهشی از 

. در زمین کشاورزی، میانگین بود شهری و پراکنشمیانگین فاصله 

که علت رسید متر ۳/۱۴۷ متر به۸۳/۱۳۷از با روند افزایشی  فاصله

و  انسانیهای یطلبافزایش توسعه  و بزرگ لکهشدن تکهآن تکه

تهاجم کاربری شهری به سمت کاربری کشاورزی بود. در شاخص 

PROX-MN  ده در یک محدو هالکهمیانگین فاصله یک لکه با سایر

شده از متری محاسبه شد. مقدار آن در مناطق شهری و ساخته۱۰۰۰

درصدی) افزایش یافت. زمین ۳۳۴(شیب زیاد  ۶۱/۵۲۷ به ۵/۱۲۱

با  ۷۵۹۰به  ۱۶۱۵۳کشاورزی و باغات برخالف مناطق شهری، از 

، روندی کاهشی را نشان داد که علت اصلی آن کاهش مساحت ۵۳%

 هاهای لکهلبهکه پیوستگی و اشتراک  AIکشاورزی بود. مقدار  نیزم

 %۷۸/۹۲با اندکی کاهش از ، در مناطق شهری کندیمگیری را اندازه

شالیزار و کشاورزی نیز با روند  نیزمرسید. همچنین در  %۹۱به 

کاسته و دچار گسیختگی شدند  هالکهکاهشی از پیوستگی میان 

 ).۳(جدول 

فضایی در سطح سیما های سنجهمقادیر شاخص ( ۲مطابق نمودار 

 ،PD ،NP ،TE، ED ،MSI) در شهر رشت ۱۳۹۸تا  ۱۳۷۲از سال 

AWMSI  زانیمروندی افزایشی و ENN، AI و PROX-MN روند ،

 بود.  هالکهپراکندگی  دهندهنشانکاهشی داشتند که 
 

 هایکاربری و پوشش زمین در سالهای کالستغییرات وسعت (هکتار) ) ٢جدول 

١٣٧٢-٩٨  

 درصد رشد  اختالف وسعت  ۱۳۹۸ ۱۳۹۰ ۱۳۸۲ ۱۳۷۲ مناطق

 ۱۰۳ ۵۰۴۵ ۹۹۶۰ ۹۲۶۱ ۶۷۴۴ ۴۹۱۵ شهری و روستایی

 -۲/۴۹ -۲۶۹۸ ۲۷۸۲ ۳۲۳۷ ۵۳۴۰ ۵۴۸۰ آبی و شالیزار

 -۴۱ -۱۰۷۱ ۱۵۴۵ ۲۳۲۹ ۲۲۵۰ ۲۶۱۶ جنگلی

 -۳/۴ -۱۲۷۱ ۲۸۲۳۳ ۲۷۶۲۴ ۲۸۱۸۲ ۲۹۵۰۴ کشاورزی و باغات
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  ١٣٩٨تا  ١٣٧٢ها و پوشش زمین از سال نتایج تغییرات کاربری) ١نمودار 

 

 
  ۱۳۹۸تا  ۱۳۷۲فضایی در سطح کالس شهر رشت از سال های سنجهمقادیر ) ۳جدول 
 CA PLAND NP PD LPI TE ED MSI AWMSI ENN AI PROX-MN کاربری

 ۱۳۷۲سال 

 ۵/۱۲۱ ۷۸/۹۲ ۹۹/۲۵۰ ۷۷/۳ ۳۹/۱ ۶۸/۱۱ ۴۹۷۵۲۰ ۳۸/۶ ۶/۰ ۲۵۶  ۵۵/۱۱ ۴۹۱۵ شهری و روستایی

 ۶۹/۴۱ ۲۲/۸۶ ۴۲/۱۶۴ ۵۴/۲ ۵۴/۱ ۱۶/۲۴ ۱۰۲۸۷۶۰ ۸۶/۰ ۳۴/۱ ۵۷۱ ۸۹/۱۲ ۵۴۸۰ مناطق آبی و شالیزار

 ۶۷/۶۶ ۷۸/۹۲ ۲۱/۳۶۱ ۰۶/۳ ۴۷/۱ ۰۴/۶ ۲۵۷۰۷۰ ۶۷/۲ ۳۷/۰ ۱۵۶ ۱۷/۶ ۲۶۱۶ جنگل

 ۷۱/۱۶۱۵۳ ۷/۹۶ ۸۳/۱۳۷ ۹۵/۱۷ ۵۸/۱ ۶/۳۰ ۱۳۰۲۹۹۰ ۹۶/۶۷ ۲/۰ ۸۷ ۴/۶۹  ۲۹۵۰۴ باغاتکشاورزی و 

 ۱۳۸۲سال 

 ۵۵/۸۳۸ ۸۴/۹۱ ۸۵/۲۷۱ ۷۹/۸ ۷۲/۱ ۸۷/۱۷ ۷۶۰۰۲۰ ۰۱/۱۱ ۵۸/۰ ۲۴۸ ۸۶/۱۵ ۶۷۴۴ شهری و روستایی

 ۵۲/۴۶ ۶۶/۸۴ ۵۸/۱۸۵ ۵۳/۳ ۶۵/۱ ۱۵/۲۶ ۱۱۱۱۸۰۰ ۰۲/۲ ۴۷/۱ ۶۲۳ ۵۶/۱۲  ۵۳۴۰ مناطق آبی و شالیزار

 ۵۶/۱۰۷ ۶۴/۹۰ ۴۷/۳۸۲ ۴۵/۴ ۵۷/۱ ۷۱/۶ ۲۸۵۴۸۰ ۸۴/۲ ۳۶/۰ ۱۵۵ ۳/۵  ۲۲۲۵۰ جنگل

 ۲۵/۱۹۲۶۸ ۲۳/۹۵ ۲۷/۱۱۷ ۸۹/۲۲ ۸۳/۱ ۱۲/۴۲ ۱۷۹۱۱۸۰ ۷۴/۶۳ ۴۵/۰ ۱۹۰ ۲۹/۶۶ ۲۸۱۸۲ کشاورزی و باغات

 ۱۳۹۰سال 

 ۱۵۲۴ ۴/۹۲ ۶۱/۲۳۸ ۳۹/۱۰ ۶۲/۱ ۷۹/۲۲ ۹۶۹۱۲۰ ۲۸/۱۳ ۶۸/۰ ۲۹۱ ۷۸/۲۱ ۹۲۶۱ شهری و روستایی

 ۴۴/۳۴ ۶۸/۸۳ ۰۱/۲۰۹ ۵۶/۲ ۵۹/۱ ۹۵/۱۶ ۷۲۰۶۹۰ ۷۵/۰ ۱۳/۱ ۴۸۲ ۶۱/۷  ۳۲۳۷ مناطق آبی و شالیزار

 ۹۳/۱۹۳ ۵/۹۰ ۳۵/۳۱۴ ۲۱/۵ ۷۳/۱ ۲/۷ ۳۰۶۱۵۰ ۴۲/۳ ۳/۰ ۱۲۸ ۶۳/۵  ۲۳۲۹ جنگل

 ۶۲/۹۹۳۳ ۳/۹۵ ۲۶/۱۱۸ ۵۶/۱۵ ۷۵/۱ ۷۳/۴۰ ۱۷۳۲۰۲۰ ۶۱/۳۸ ۳۷/۰ ۱۵۹ ۹۷/۶۴  ۲۷۶۲۴ کشاورزی و باغات

 ۱۳۹۸سال 

 ۶۱/۵۲۷ ۰۶/۹۱ ۷۲/۱۷۹ ۸۳/۷ ۵۱/۱ ۶۳/۲۸ ۱۲۱۷۵۸۰ ۶۸/۱۵ ۳۹/۱ ۵۹۲ ۴۲/۲۳  ۹۹۶۰ شهری و روستایی

 ۱۲/۱۵ ۷۹/۸۰ ۶۵/۲۰۷ ۹۸/۱ ۵۱/۱ ۰۹/۱۷ ۷۲۶۶۹۰ ۴۸/۰ ۴۷/۱ ۶۲۷ ۵۴/۶ ۲۷۸۲ مناطق آبی و شالیزار

 ۳۷/۲۵۶ ۸۳/۹۲ ۶۲/۱۸۹ ۲۹/۳ ۸/۱ ۵۶/۳ ۱۵۱۴۱۰ ۸۸/۱ ۱۳/۰ ۵۴ ۶۳/۳ ۱۵۴۵ جنگل

 ۳۸/۷۵۹۰ ۰۷/۹۵ ۳/۱۴۷ ۰۴/۱۸ ۷/۱ ۶۲/۴۳ ۱۸۵۴۹۰۰ ۷۵/۴۱ ۸/۰ ۱۲۳ ۴/۶۶ ۲۸۲۳۳ کشاورزی و باغات

CA :؛ مساحت لکهPLAND :؛ نیسرزم یمایدرصد پوشش سNP :؛ تعداد لکهPD :؛ تراکم لکهLPI :؛ اندازه لکه نیبزرگترTE :؛ کل لبهED :؛ تراکم لبهMSI :؛ شکل لکه نیانگیمAWMSI :شاخص 

 شاخص مجاورت: PROX-MN؛ شاخص تجمع: AI؛ هیهمسا نیترکینزد یسیدیفاصله اقل نیانگیم: ENN؛ دارشده شکل لکهوزن
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شهر  ۶و  %۹۰بیش از  رشت شهر ،۱۳۹۵ سال طبق نتایج سرشماری

 را رشت شهرستان شهرنشین از جمعیت %۱۰کمتر از  این شهرستان

 ). نتایج نشان داد که افزایش۴ه بود (جدول داد اختصاص خود به

شهری رشت،  نظام و شبکه شهر رشت، در اندازه و جمعیت تعداد

 افزایش گسیختگی و عدم تعادل ایجاد کرده و روز به روز باعث

شهرهای استان گیالن و شهرستان  ساير رشت و بین شهر فاصله

 اهشو ک شهر رشت رشد بالطبع جریانی چنین رشت شده که بازتاب

 یشهر  است. شبکه آن اطراف در کوچک شهرهاي جمعیتی سهم

 و یفضای توزیع و نداشت مراتبی سلسله این شهرستان، عملکرد

 کرد.ن تبعیت مراتبی سلسله ینظام کارکرد از آنها جمعیتی حجم
 

 ۱۳۹۵تا  ۱۳۵۵مقایسه جمعیت شهرهای شهرستان رشت از سال  )۴جدول 

 سال شهر

 ۱۳۵۵  ۱۳۶۵  ۱۳۷۵ ۱۳۸۵ ۱۳۹۰ ۱۳۹۵ 

 ۲۰۸۹۷ ۱۷۱۰۶ ۱۲۹۰۱ ۸۵۸۵ ۷۸۱۴ - خمام

 ۱۲۵۸۳ ۱۰۱۵۴ ۶۳۸۸ ۶۹۴۳ ۵۳۰۹ - سنگر

 ۱۰۰۲۶ ۹۴۵۰ ۸۳۵۱ ۸۵۱۵ ۶۷۲۴ - کوچصفهان

 ۷۴۲۶ ۳۵۵۸ - - - - لولمان

 ۱۰۵۳۹ ۱۰۶۶۲ ۱۰۸۷۱ ۱۰۸۷۶ ۹۷۵۱ ۶۳۳۱ نشا لشت

 ۶۷۹۹۹۵ ۶۳۹٬۹۵۱ ۵۵۷۳۳۶ ۴۱۷۷۴۸ ۲۹۰۸۹۷ ۱۸۸۹۵۷ رشت

 ۷۲۴۵ ۷۱۳۳ ۷۴۷۸ ۶۷۵۰ ۶۳۲۸ - خشکبیجار
 

ی خدمات نقش رشت، بر اهمیت شهر سیاسی و جغرافیایی مرکزیت

 ن درآ کالبدی-فضایی اداری شهر افزوده و باعث گسترش-سیاسی و

 رههای منتشآمار استنتاج مبنای بر هاافتهزمانی شد. یهای دوره طی

در  %۵۴/۲به  ۱۳۳۵در سال  %۹/۵نشان داد که سهم کشاورزی از 

، کاهش یافت. در بخش صنعت، سهم این بخش با مقدار ۱۳۸۵سال 

افزایش داشت. اما در بخش خدمات،  %۳۷/۳۱به  %۶/۳۰ناچیزی از 

در  %۰۵/۶۵به  ۱۳۳۵در سال  %۳/۵۷روند رو به رشدی داشت و از 

 و های خدماتیکارکرد تمرکز با شهر رسید. بنابراین، این ۱۳۸۵سال 

 محسوب شد ایران شمال شهر مادر نیتریقو عنوانبه سیاسی-اداری

 ). ۵(جدول 
 

 اقتصادی عمده هایبخش شاغالن (برحسب درصد) نسبی سهم بررسی) ۵جدول 

 )۱۳۸۵-۱۳۳۵( رشت شهر

 سال اقتصادی هایبخش

۱۳۳۵ ۱۳۴۵ ۱۳۵۵ ۱۳۶۵ ۱۳۷۵ ۱۳۸۵ 

 ۵۴/۲ ۱۱/۲ ۹۵/۱ ۹۳/۱ ۹۶/۱ ۹/۵ كشاورزی

 ۳۷/۳۱ ۱۵/۳۴ ۸۶/۲۹ ۰۸/۳۵ ۰۱/۳۴ ۶/۳۰ صنایع

 ۰۵/۶۵ ۱۱/۶۲ ۳۳/۶۴ ۵/۶۲ ۰۶/۶۲ ۳/۵۷ خدمات

 ۰۴/۱ ۶/۱ ۸۵/۳ ۴۷/۰ ۹۶/۱ ۲/۶ نشدهتوضیح و نامشخص
 

  بحث

 هایپویش شهر فضاییهای بازتاب بررسی پژوهش حاضر با هدف

اصل حهای افتهشهری انجام پذیرفت. یکالن به گذار در فرآیند بزرگ

تغییرات نظام کاربری و پوشش زمین (افزایش از پژوهش نشان داد، 

یی شهری و رشد روپراکنده و کاهش، جابجایی و تغییر و تبدیل)،

 مراتب سلسله و شبکه فضایی سازمان در تعادل افقی شهر، عدم

 های اقتصادبنیاد گسترش وشدن شهری و همچنین خدماتی

در  رشت شهر فضایی-کالبدی های گسترششهر، از بازتاب خدماتی

 شترتیب در افزایبه هابازتابکه نتایج این  استشهر گذار به کالن

 (از ۱۳۹۸-۱۳۷۲هسال ۲۶ یدر بازه زمانشهری  کاربری سطوح

کشاورزی،  کاهش پوشش مقابل در ) وهکتار۹۹۶۰ بههکتار ۴۹۱۵

 شیافزاشهری ( مناطق فزاینده جنگلی، رشد مناطق و شالیزار

 شالیزارها، شکاف و های کشاورزیزمین یر یپذبیآس ) ودرصدی۱۰۳

های رشهعدم توسعه  شهر رشت و شهرستان (توسعه شهری در شبکه

 و سیاسی خدماتی،های نقش یافتن همچنین اهمیت کوچک) و

 عنوانبه شهر طوری که ایناداری شهر رشت نمایان شده است؛ به

 .شودمی محسوب ايران شمال در قوی شهری مادر

 Sharifi]و همکاران  شریفیپژوهش  نتایج نتایج پژوهش حاضر با
et al., 2013] و همکاران  طوسی یهمتایب در تبریز، مطالعه

[Bihamta Toosi et al., 2014] و  کاویانی مطالعه، اصفهان در

 خلیلی و عابدینیتهران،  در [Kaviani et al., 2016]همکاران 

[Abedini & Khalily, 2017] های افتهارومیه و همچنین با ی در

 در [Akintunde et al., 2016]و همکاران  آکینتوندهپژوهشی 

در اندونزی  [Buchori et al., 2017]و همکاران  باکوری، نیجریه

در  [Belay & Mengistu, 2019]و همکاران  بالیمطالعه و 

 یاسنادهای پژوهش یبرخ جیبر آن، نتاعالوه دارد. اتیوپی همخوانی

های ی و تحوالت ساختار فضایی شهرنظام شهر  شیدر مورد پو

گذار  بر یمبتن یشیهای بزرگ را پوشهر یتیجمع راتییکشور، تغ

 .[Aliakbari, 2017] داندیم عیسر

انجام شده پیرامون پویش فضایی های پژوهشدر مجموع همه 

 های بزرگشهرکه  است نکته این کننده هم و مویدشهرها تایید

های بزرگ جهان و همچنین شهر سراسر توسعه حال های درکشور

 ن،یزم پوشش لیو تبد یکاربر  راتییتغ ت،یجمع یثباتیببا ایران، 

 ییروپراکندهو  یادغام و الحاق، گسترش محدوده کالبدهای دهیپد

و  های بزرگشهر . در کل رشد سریع و شتایانهمراه است یشهر 

دنبال دارد. بنابراین را بههای منطقشهرها، ناپایداری شهری و کالن

 شهری رشد ایدارسازیپ و جهت دستیابی به اهداف توسعه پایدار

 :شودیمهای ذیل پیشنهاد راهکار

 ترشگس تثبیت شود و از و پیرامون کنترل و بیرون در شهر رشد -۱

 به توسل شود. همچنین با کاسته اراضی تخریب و شهر افقی

 توسعه و مجدد توسعه یعنی درون، از توسعه های سیاستراهبرد

 شود.  تامین و شناسایی رشد منابع جدید،

 به شهری، توجه شبکه در شکاف تعادل و عدم برای کاهش -٢

 خدمات و متوسط در اولویت قرار بگیرد و امکانات و های کوچکشهر

 مهیا شود.  شهرها الزم برای این
 

 یر یگجهینت

 تغییرات همواره شهرها،های بزرگ و کالنرشد سریع و چشمگیر شهر

تحمیل کرده و  خود پیرامونی نواحی بر راهای های عمدیدگرگونو 

 ، گسترشتغییرات نظام کاربریی از جمله شمار یهای ببازتاب

ال دنببه شهری را و در کل ناپایداری ییروپراکندهی، محدوده کالبد



 ۳۷۱  (مطالعه شهر رشت) یشهر گذار به کالن ندیبزرگ در فرآ یهاشهر شیپو ییفضا یهابازتابــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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فضایی متعددی را در فرآیند گذار به های بازتابشهر رشت نیز دارد. 

-یفضایمحدوده اساسی در  راتییتغشهری تجربه کرده و دچار کالن

ده است. شزمین  ثباتیپوششی و بی منابع و ناپایداری ی خودکالبد

 زیپایدارسا لذا کنترل تغییرات و مدیریت رشدکالبدی شهر، برای

 .دارد اهمیت بسیار رشد شهر
 

 .است نشده گزارش نویسندگان سوی از موردی :قدردانی و تشکر

 .است نشده گزارش نویسندگان سوی از موردیتاییدیه اخالقی: 

اول به  سندهینو یمقاله مستخرج از رساله دکتر  نیا: منافع تعارض

  سوم است. سندهیدوم و مشاوره نو سندهینو ییراهنما

)؛ %۳۴( تحلیلگر آماری(نویسنده اول)، رقیه حیدری نویسندگان:  سهم

)؛ %۳۳( (نویسنده دوم)، نگارنده مقدمه/نگارنده بحثاکبری علی اسماعیل

 ).%۳۳( (نویسنده سوم)، نگارنده مقدمه پوراحمد احمد

توسط دانشجو پرداخت شده و هیچ سازمانی  هانهیهزتمامی  :مالی منابع

 عنوان حامی مالی مطرح نیست.به
 

  منابع
-Abedini A, Khalily A (2017). Measurement of urban 
sprawl using spatial-temporal data (case study: City of 
Urmia). MOTALEATE SHAHRI. 7(25):63-76. [Persian]  
-Akintunde JA, Adzandeh EA, Fabiyi OO (2016). Spatio-
temporal pattern of urban growth in Jos Metropolis, 
Nigeria. Remote Sensing Applications: Society and 
Environment. 4:44-54. 
-Aliakbari E (2017). The Analysis of urban system 
developments and the dynamics of the country's 
urbanization in the post-revolutionary period. Research 
project report, Vice Chancellor for Research, Payame 
Noor University. [Persian] 
-Aliakbari E, Pourahmad A, Heydari R (2021). Monitoring 
and predicting land use and land cover changes in large 
cities; application of ca-markov model in Rasht, Iran. 
Physical Sacial Planning. 8(1):111-133. [Persian] 
-Belay T, Mengistu DA (2019). Land use and land cover 
dynamics and drivers in the Muga watershed. Upper Blue 
Nile basin, Ethiopia. Remote Sensing Applications: Society 
and Environment. 15:100249. 
-Bhatta B (2010). Analysis of urban growth and sprawl 
from remote sensing data. Berlin: Springer Science & 
Business Media. 
-Bihamta Toosi N, Safianian A, Fakheran S (2014). 
Analysis of land cover changes in the central part of 
Isfahan (Iran) using landscape metrics. Iranian Journal of 
Applied Ecology. 2(6):77-88. [Persian] 
-Buchori I, Sugiri A, Maryono M, Pramitasari A, 
Pamungkas ITD (2017). Theorizing spatial dynamics of 
metropolitan regions: A preliminary study in Java and 
Madura Islands, Indonesia. Sustainable Cities and Society. 
35:468-482.  
-Chen Y, Chen Z, Xu G, Tian Z (2016). Built-up land 
efficiency in urban China: Insights from the general land 
use plan (2006e2020). Habitat International. 51:31-38.  
-Deng Y, Srinivasan S (2016). Urban land use change and 
regional access: A case study in Beijing, China. Habitat 
International. 51:103-113.  
-Du R (2016). Urban growth: Changes, management, and 
problems in large cities of southeast China. Frontiers of 
Architectural Research. 5(3):290-300.  
-Jalalian H, Pashazade A, Namdari F (2016). Affecting 
demographic factors and physical changes in settlements 

around metropolises and related consequences, case 
study: Gharachak city. Journal of Urban Ecology 
Researches. 7(13):33-50. [Persian] 
-Jensen JR (2013). Remote sensing of the environment: An 
earth resource perspective 2/e. London: Pearson 
Education.  
-Hajipour K (2009). Explanation of formation and spatial 
evolution of Tehran metropolitan region [dissertation]. 
Tehran: University of Tehran. [Persian]  
-Huang W, Huang Y, Lin S, Chen Z, Gao B, Cui S (2018). 
Changing urban cement metabolism under rapid 
urbanization–A flow and stock perspective. Journal of 
Cleaner Production. 173:197-206.  
-Kaviani A, Farhudi R, Rajabi A (2016). Analysis of growth 
pattern in tehran with landscape ecology approach. 
Geographical Urban Planning Research. 3(4):407-429. 
[Persian] 
-Kumar M, Denis DM, Singh SK, Szabo S, Suryavanshi S 
(2018). Landscape metrics for assessment of land cover 
change and fragmentation of a heterogeneous watershed. 
Remote Sensing Applications: Society and Environment. 
10:224-233.  
-Mohamadijoo M, Khanmohamadi M, Hashemi SM (2018). 
Changes in Urban Spatial Structure in Lahijan, Iran, Using 
Landscape Ecological Concepts and Metrics. Geographical 
Urban Planning Research. 6(1):129-148. [Persian] 
-Nazarian A (2005). Metropolitan region and its spatial 
organization: Case study, Tehran. Territory. 2(3):30-47. 
[Persian] 
-Sahana M, Hong H, Sajjad H (2018). Analyzing urban 
spatial patterns and trend of urban growth using urban 
sprawl matrix: A study on Kolkata urban agglomeration, 
India. Science of the Total Environment. 628-629:1557-
1566.  
-Sha M, Tian G (2010). An analysis of spatiotemporal 
changes of urban landscape pattern in phoenix 
metropolitan region. Procedia Environmental Sciences. 
2:600-604.  
-Sharifi L, Rasuli AA, Hejazi MA, Rostamzade H (2013). 
Land cover/ use changes detection by object-oriented 
processing satellite image dates (case study: Tabriz 
county). Journal of Geography and Planning. 17(44):203-
214. [Persian] 
-Shifaw E, Sha J, Li X (2020). Detection of spatiotemporal 
dynamics of land cover and its drivers using remote 
sensing and landscape metrics (Pingtan island, China). 
Environment, Development and Sustainability. 22:1269-
1298.  
-Sutphin WT (2013). Creating sustainable urban land use 
patterns: A comparison of portland, oregon and St. Louis, 
Missouri [dissertation]. Carbondale: Southern Illinois 
University.  
-usgs.gov [Internet] (2018). Newyourk: USGS; [Unknown 
Cited]. Available from: https://www.usgs.gov/. 
-Wang C, Li Y, Myint SW, Zhao Q, Wentz EA (2019). 
Impacts of spatial clustering of urban land cover on land 
surface temperature across Koppen climate zones in the 
contiguous United States. Landscape and Urban Planning. 
192:103668.  
-Zebardast E, Hajipour K (2010). Explanation of 
formation, evolution and transformation process of 
metropolitan regions. Human Geography Research 
Quarterly. 42(69):105-121. [Persian] 
-Zou L, Liu Y, Wang J, Yang Y, Wang Y (2019). Land use 
conflict identification and sustainable development 
scenario simulation on China's southeast coast. Journal of 
Cleaner Production. 238:117899.  

https://www.usgs.gov/

	1901-GEO-Or-Heydari (1127)-IND
	1901-GEO-Or-Heydari (1127)-TXT

