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چکیده
در دهه های اخیر و بعد از انقالب اسالمی همزمان با دگراندیشی و بازاندیشی در فضای شهری ،نوع رشاد شاهری
تحت تأثیر جریانات فکری و تصمیمسازی ،زمینة شکلگیری توسعة شهری متفاوت با آنچاه قبال از انقاالب باوده
است را به وجود آورده است .در این زمینه ،حسب رشاد و توساعة شاهری ،نیااز باه زماین شاهری ،راه را بارای
تصمیمگیری و تصمیمگذاری در نوع بهرهمندی از اراری با استفاده از قوانین و مقاررات بااز کارده اسات .در ایان
راستا ،نقشههای پوشش اراری حاصل از تصاویر ماهوارهای نقش سازندهای در تحلیل و ارزیاابی فضاای کالبادی
شهرها بر عهده دارند و راه آیندهنگری را در افق برنامهها تضمین میکنند .تلفیق ساامانههاای اطالعاات مکاانی و
سنجش از دور ،ابزار مؤثری را برای گردآوری و تحلیل اطالعات مکانی -زمانی مهیا میکند .در این پاژوهش بارای
تولید نقشههای کاربری -پوشش اراری از تصاویر ماهوارهای لندست استفاده شده است .از آنجا که تصااویر خاام
سنجش از دور دارای خطایی در هندسه و مقادیر ثبتشده برای پیکسلاند ،برای آمادهساازی و پایشپاردازش از
تصحیحات رادیومتریک استفاده شد .در ادامه ،برای استخراج اطالعات از روش طبقهبندی نظاارتشاده اساتفاده
شد .در مطالعة پیش رو ،برای ارزیابی دقت نقشههای پوشش اراری بهدستآمده 290 ،نقطه بهصورت تصادفی باا
انجام عملیات صحرایی جم آوری شده است و پس از آن ،با هدف مد سازی تغییرات پوشش ساطح زماین در دو
کالس اراری ساختهشده و ساخته نشده و قرارگیری اراری سازمان ملی زمین و مسکن روی آن در شاهر مهابااد،
تغییرات در افق سا  1400با استفاده از مد  CA- Markovشبیهسازی شد .نتایج این مطالعاه ،افازایش ساطح
استفاده از اراری سازمان ملی زمین و مسکن را در افق سا  1400به مساحت  397/15هکتاار نشاان مایدهاد.
بنابراین ،ایجاد نقشههای تولیدشده ،مسیر باروری بازتفکرپروری را در رابطه با آیندۀ شهر و چگاونگی اساتفاده از
اراری یاری میکند.

کلیدواژهها :پوشش اراری ،رشد شهری ،مد مارکوف ،مهاباد.
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** اين مقاله از رسالة دكتري با عنوان ديدگاه حاكم بر قوانین و سیاستهاي مالکیت اراضی شهري و چالشهاي ساختاري اجراي آن ،مورد مهاباد (از انقالب
اسالمی تا  )1392گرفته شده كه در دانشگاه آزاد اسالمی ،واحد علوم و تحقیقات تهران در حال بررسی است.
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مقدمه
در عصر حاضر ،فرایندهای شهرنشینی فراگیر شدهاند ،به این ترتیب که بیش از نیمی از جمعیت جهان در شهرها زنـدگی
می کنند .این نسبت در سال  2050به بیش از  ٪72افزایش خواهد یافت و این رشد شهری ،بیشـتر در کشـورهای کمتـر
توسعهیافته رخ خواهد داد ( .) Shafizade.M.H & Helbich.M, 2013: 140اگرچه شهرنشینی پدیدهای جهانی است،
این پدیده بهطور چشمگیری در ایران پویاست ،بهطوری که رشد شهری بیسابقهای در پنج دهۀ اخیر در ایـران روی داده
است .طی  55سال گذشته ،نسبت شهرنشینی در ایران از  31درصد در سال  ،1335به بیش از  71درصد در سـال 1390
افزایش یافته است (کاویانی و دیگران .)409 :1394 ،زمین بزر ترین سرمایۀ شهر ،بسـتر و محـور توسـعۀ شـهر اسـت.
نحوۀ تملک ،استفاده و عمران زمین شهری در شهرها و کشورهای گوناگون جهـان متفـاوت اسـت و متناسـب بـا نظـام
مدیریت توسعۀ شهری نها است (سرایی .)44 :1388 ،موضـوع حفـ  ،تقسـیم و سـامان دهـی اراضـی شـهری ،از غـاز
شهرسازی جدید غرب در قرن نوزدهم ،به یکی از اهداف و محورهای مهم قانون گذاری و برنامه ریزی شهری ،همچنـین
به یکی از عرصه های مبارزه و رقابت نیروها و گروههای اجتماعی بدل شد .در پی این تحوالت و منازعات ،تعیین مقدار و
نسبت کاربریها و نیز استانداردهای استفاده از زمین و مانند اینها به تدریج تکامل پیـدا کـرد (سـادات شـجاعی:1388 ،
 .)87روند رشد جمعیت جهان و افزونی نیازها در بخشهای مختلف ،نیاز به زمین را بهصورت یک معضل جهـانی مطـرح
کرد .دولتها در نظامهای مختلف سرمایهداری ،کمونیستی ،سوسیالیستی و ...بر رفع این مشکل از طریق سیاستگـذاری،
برنامهریزی و با بهرهگیری از نظریات و مدلهای صاحبنظران علوم اجتماعی ،شهری ،جغرافیایی و ...تأکید کردند (پیلـه
ور و دیگران .)142 :1390 ،کنترل دولتی بر زمین شهری ،جنبههای استفاده از زمین ،منطقـهبنـدی ،مقـررات سـاختمان،
مالیات ،قلمرو وسیع ،امور مالی ،حفاظت و غیره را پوشش میدهد .با این حال ،کنترل و سیاستهـای متمرکـز دولتـی در
بیشتر کشورهای کمترتوسعهیافته همواره باعث بیاثر بودن سیستم تحویل زمین و اختالل در رفتـار طبیعـی بـازار زمـین
شده است ) .(Morsi.E.A,M, 2003: 430سیاست زمین رفتاری سیاسی کالن و هدایتگر است که بهصـورت نگـرش،
هنجارها و دستورالعملهای سازندگان رفتار ،نمود پیدا میکند ( .)Han.J & Zhang.Y,2014: 64فقـدان سیاسـتهـای
مدون زمین شهری در ایران ،منجر به ناهنجاری های اقتصادی و فرهنگی بسیاری به خصـوص در زنـدگی شـهری شـده
است .نابسامانی بازارهای زمین شهری ایران ،مشکالت و نواقصی در بازارهای سرمایه و کار شهری نیز ایجاد کرده است.
ورود تقاضای سرمایهای صرف به زمین (سوداگری زمین) ،حکمفرما بودن سوداگری ،زمینخـواری ،افـزایش هزینـههـای
خدمات شهری ،عدم توجیه اقتصادی سرمایه گذاری مولد در تولید ،بروز تـورم پلکـانی در اقتصـاد شـهری ،وجـود نـواحی
فرسودۀ درون شهری و حاشیه ای و سکونتگاه های غیررسمی ،ایجاد بافت های ناهمگون شهری و ...همگـی از مشـکالتی
هستند که ریشه در نبود سیاستگذاری صحیح زمین شهری دارند .بهطور کلی ،میتوان دالیل و اهداف دولتها از دخالت
در سیاست های زمین شهری را در مسـائلی همچـون افـزایش کـارایی و بهـره وری ،تخصـیص بهینـۀ منـابع زمـین بـه
کاربری های مختلف ،تأمین نیازمندی های عمومی به زمین ،تنظیم و کنترل بـازار زمـین ،تـأمین زمـین مسـکونی بـرای
گروه های کم در مد و افراد سیب پذیر جامعه ،تنظیم و تضمین رشد و توسعۀ تی شهرها ،حفاظت از منافع عامۀ مردم و در
نهایت تالش برای تحقق عدالت اجتماعی در جامعۀ شهری و هدایت توسعۀ شهری و کاهش پیامـدهای منفـی ناشـی از
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رشد و گسترش سریع و ناموزون خالصه کرد .شیوه های دخالت دولت ها در تعیین سیاستهای زمین و بـازار ن متفـاوت
است .این سیاست ها بیشتر از طریق تصویب مقررات مربوط به کاربری اراضی شهری ،مالیـات بنـدی و دخالـت مسـتقیم
اعمال میشود .بررسی سیاستها و قوانین زمین شهری نشان میدهد که نقش این سیاستها و قوانین در چگونگی رشد
و گسترش شهرها بسیار مهم و حائز اهمیت بوده است چنانکه شفتگی و توسعۀ غیراصولی شهرهای ایـران را مـی تـوان
نتیجۀ اینگونه سیاستها قلمداد کرد .در واقع میتوان ادعا کرد که سیاستها و برنامههای تدوینشده در رابطه با سیاست
زمین در ایران نتوانسته است به اهداف و رمان های مدنظر در این زمینه دست پیدا کند چرا که بررسی رونـد طـرح هـا و
سیاستهای تدوینشده در ایران نشان میدهد که اغلب این سیاستها بهصورت زمون و خطا تدوین شده و تنهـا بعـد از
ظهور نتایج جبراننشدنی و بحرانی نسبت به تغییر سیاستهای قبلی اقـدام شـده اسـت .بنـابراین شـرط ضـروری بـرای
برنامهریزی استفادۀ بهتر از زمین ،اطالعات موجود الگوهای استفاده از زمین و تغییرات در طول زمـان اسـت .مـدلهـای
پیشبینی و پوشش اراضی برای به جریان انداختن روش نگرش منطقـی و برنامـهریـزیشـده بـرای اسـتفادۀ خالقانـه و
باوراندیشانه از اراضی شهری با مالکیت دولتی (سـازما ن ملـی زمـین مسـکن) یکـی از نیازهـای اساسـی بـرای هـدایت
خردمندانۀ فضا در کالبد شهرها است .توسعۀ روزافزون نواحی شهری ،اطالعات بیشتری را برای مساحی ،ذخیـره کـردن،
تجزیه و تحلیل و برنامهریزی از منابع مختلف مطالبه میکند .اجرای قدرتمند برای برنامهریزی شهری ،دادههای سنجش
از دورند که به تکنیک اساسی جمع وری دادهها کمک میکنند ،تا الگو و تصویر یک مدل شهری شکل بگیـرد و تصـویر
واقعبینانهای از دنیای واقعی ارائه شود ( .)Kityuttachai.K et al., 2013: 1481مدلهای شبیهسازی برای شکارسازی
سیستمهای پیچیده مناسباند که بیان نها از طریق فرمول ریاضـی دشـوار اسـت (.)Jiang.P & Liu. X, 2016: 646
مدلسازی رایانهای ،بهخاطر سیستم پشتیبانی تصمیمگیری فضایی ،ارزیابی روند رشـد شـهری ،همچنـین بـر ورد تغییـر
کاربری زمین و نواحی محلی اطراف نها از برنامهریـز حمایـت مـیکنـد ( .)Kityuttachai.K et al., 2013: 1481بـر
اساس تحلیلی از مسیر تغییرات در استفادۀ منطقهای از اراضی و مدلسـازیهـای دینامیـک الگوهـای اسـتفاده از زمـین،
میتوان بهرهبرداری از زمین در گذشته را بازسازی و کاربری زمین در ینده را پیشبینی کرد ( Gong.W et al., 2015:

 .)207در سالهای اخیر« ،گروه تغییر کاربری اراضی» ( )lUCCمجموعۀ بزرگی از مدلهای عملیاتی را وضع کـرده کـه
در پیشبینی یا شناسایی امکان مسیرهای تغییر کاربری اراضی استفاده میشود .این مدلها نهتنهـا مـیتواننـد شناسـایی
تغییرات یندۀ کاربری اراضی را تحت شرایط سناریوهای متفاوت حمایت کنند ،بلکه همچنین میتوانند از تحلیل سناریو با
مدلهای کاربری زمین ،سیاست و برنامهریزی کاربری زمین حمایت کنند .تا به حال ،همۀ ایـن مـدلهـا بـه سـه دسـته
تقسیم شدهاند :مدلهای تجربی و ماری ،مانند زنجیرۀ مارکوف و مدل رگرسیون و غیره مدلهای دینامیک ،مانند مـدل
سلول خودکار ،مدل تحلیل عاملی ،مدل دینامیـک سیسـتمی و مـدل یکپارچـه ( .)Guan.D et al., 2011: 3761مـدل
مارکوف در تغییر کاربری زمین برای شبیه سـازی فضـایی کـاربری زمـین و پوشـش زمـین از طریـق تصـاویر اخذشـدۀ
ماهوارهای کاربرد دارد ( .)Wanga. S. Q. et al., 2012: 1239همچنین با شبیهسازی مدل مارکوف مـیتـوان تناسـب
تغییر کاربری زمین ،اثر طبیعی ،فاکتورهای اقتصادی و اجتماعی را دربارۀ تغییر کاربری در نظر گرفت ( Sang. L. et al.,

 )2011: 939و در ارزیابی اثرات توسعه ،تهیۀ طرحهای استفاده از زمین و جستوجو برای الگوهـای مطلـوب اسـتفاده از
زمین از ن کمک گرفت ( .)Yang. X. et al., 2014: 1همچنین ،مدل مارکوف میتواند سود حاصل از سـری زمـانی و
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پیشبینی فضایی را از طریق تئوری مارکوف و  ،CAبرای تحریک الگوی مکانی  -زمانی ایجاد کند ( Sang. L. et al.,

 .)2011: 939مدل مارکوف برای تغییر کاربری پوشش زمین در شهرنشینی و جابهجایی تغییرات کاربری اراضی شـهری
کاربرد دارد ( .)Zhou.D. et al., 2012: 261در بسیاری از مطالعات ،از نالیز مارکوف بـرای پـیشبینـی و شـبیهسـازی
تغییرات کاربری زمین در انواع متفاوت چشماندازها استفاده شده است برای مثال ،مولر و میـدلتون در سـال  1994بـرای
پیشبینی دینامیک تغییرات کاربری زمین در نیاگارای کانادا در فاصلۀ زمانی  1935تا  1981از این مـدل اسـتفاده کردنـد
( .)Halmy. M.W.A et al., 2015: 102در سال  2013ارسنجانی و دیگران با استفاده از مـدل هیبریـدی متشـکل از
رگرسیون لجستیک ،رنجیرۀ مارکوف و سلولهای خودکار ،عملکردهای رضایتبخشی از پیشبینی استفاده از زمین بـرای
توسعۀ حومهای تهران  2026دریافت کردند ( .)Arsanjani.J.J. et al., 2013: 273در منطقۀ ساحلی تیانجین چـین ،در
سال  ،2012ما ،ژانگ ،ژانگ ،ژائو و لی از زنجیرۀ مارکوف به مثابۀ یک مدل تصادفی در ارزیابی پویـایی تغییـر تـاالب در
فاصلۀ زمانی  2020تا  2050استفاده کردند ( .)Espada.J.R et al., 2014: 285امامعلی عاشری در مقالهای بـا عنـوان
بررسی پیامدهای تغییر کاربری اراضی پیرامون شهری بر سـکونتگاه هـای روسـتایی ،بـا اسـتفاده از راهبـرد مـدل سـازی
سلول های خودکار در شهرستان ارومیه ،روند توسعۀ شهر ارومیه و ادغام روستاهای پیرامونی ن را بهدست وردهانـد و بـا
استفاده از مدلسازی سلولهای خودکار ،پیشبینی توسعۀ شهری در سالهای تی را بررسی کـردهانـد (عاشـری:1394 ،
 .)151همچنین ناصح عبدی در رسالۀ دکتری خود با عنوان ارزیابی و پیشبینی مسیر بهینۀ گسترش شـهری سـنندج بـا
استفاده از سلولهای خودکار مارکوف ،به این نتیجه رسیده است که در شبیهسازی رشد کنونی شهر سنندج تا سال 2014
اراضی بایر و کوهستانی ،بیشترین مقدار ( 655هکتار) تبدیل به کاربری شـهری را داشـتهانـد (عبـدی و دیگـران:1394 ،
 .)431ترکیب مدل  CA - Markovبا سیستم اطالعات جغرافیایی ) (GISبه ارائۀ رویکردی مناسب بـرای مـدل کـردن
تغییر زمانی و مکانی استفاده از زمـین مینجامـد ( .)Guan. D. et al., 2011: 3762مـدل اتوماتیـک سـلولی مـارکوف
رویکردی قوی در مدلسازی دینامیک فضایی و زمانی با استفاده از تغییرات پوشش زمین است چرا که میتواند سیسـتم
اطالعات جغرافیایی و سنجش از دور را بهصورت تأثیرگذار به کار گیرد ( .)Kamusoko.C. et al., 2009: 438بـر ایـن
اساس ،مطالعۀ رشد شهری یندۀ شهر مهاباد برای نظاممندی در برنامهریزی ،ضروری و دارای اهمیت است .با توجـه بـه
جایگاه شهر مهاباد در نشستگاه جغرافیایی ،هدف اصلی این تحقیق ،بررسی تغییرات فضایی  -زمانی اراضی سـاختهشـده
در شهر مهاباد در فاصلۀ زمانی سال های  1364تا  ،1394پیش بینی رشد شهری در افق سال  1400و بررسی اثرات رشـد
شهری بر اراضی سازمان ملی زمین و مسکن است.

مبانی نظری
زمین
زمین ،بزر ترین سرمایۀ شهر ،بستر و محور توسعۀ شهر است .نحوۀ تملک ،استفاده و عمران زمین شهری در شـهرها و
کشورهای گوناگون متفاوت است و متناسب با نظام مدیریت توسعۀ شهری نها است .برای مثـال ،در برخـی از کشـورها
مانند انگلستان ،زمین ملک عمومی تلقی میشود ،ولی نحوۀ استفاده از ن در اختیار شهروندان قرار میگیرد .بهـرهگیـری
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بهینه از زمین به گونهای که تضمینکنندۀ کارایی اقتصادی ،عدالت اجتماعی و حف محیط زیسـت باشـد ،شـرط توسـعۀ
پایدار جامعه است (سرایی .)43 :1388 ،فعالیت انسان بر جایی جـز زمـین نمـیتوانـد انجـام گیـرد .بـه عبـارتی ،نگـرش
عملکردی که لوکوربوزیه از نها تحت عنوان «سکونت ،فراغـت ،کـار و ارتباطـات» یـاد مـیکنـد و در پـارادایم جدیـدتر
برنامهریزی کاربری اراضی ،یعنی برنامهریزی راهبردی که بر مبنای توسعۀ پایدار ،رفاه اجتمـاعی و غیـره اسـت ،همگـی
توجهشان به کارکرد زمین است (پورمحمدی و تقیپور.)66 :1391 ،

زمین شهری
اراضی شهری ،زمینهاییاند که در محدودۀ قانونی شهرها و شهرکها قرار گرفتـه باشـند{مادۀ  2قـانون زمـین شـهری
مصوب  .}1366لیکن در مقیاس شهری ،به جای اینکه زمین از نظر توان تولیدی خاک و یـا معـادن زیرزمینـی ارزیـابی
شود ،تأکید بیشتر بر توان استفاده از روی زمین ،برای استقرار فعالیتهای گوناگون است (دیوساالر و دیگران.)3 :1390 ،

سیاست زمین شهری
سیاست زمین یک سری از استانداردها و راهنمایی ها بـرای منـافع اقتصـادی و اجتمـاعی خـاص در اسـتفاده از زمـین و
مدیریت در یک دورۀ تاریخی خاص است«.سیاست زمین مجموعه ای از اهداف و قوانین است که از سوی بخش عمومی
به مرحلۀ اجرا در می ید» و هدف ن دسترسی به اهداف زیر است :ایجاد سازگاری و تعامل مثبت بین تمـایالت مختلـف
برای استفاده از زمین ،1تضمین اطمینان از فراهم مدن کالبد زیستی مناسب ،کسـب اطمینـان از دسترسـی همـۀ اقشـار
جامعه به بازار زمین ،کاهش اختالالت اقتصادی ،ثار نامطلوب بازار زمین بر تخصیص منـابع در سـطح اقتصـاد کـالن و
بهرهوری مناسب اقتصادی از زمین .با عنایت به تعاریف ارائهشده ،میتوان گفت که سیاست زمـین شـهری نیـز یکـی از
عرصههای سیاستگذاری عمومی است که هر یک از دولتهای دنیا با اهداف مختلف و با توجه به نگرش نظام حـاکم و
شرایط سیاسی ،اجتماعی  -اقتصادی و جغرافیایی خود در ایـن زمینـه ،سیاسـتی خـاص را اتخـاذ مـیکننـد (مشـکینی و
نورمحمدی.)22 :1392 ،

مد مارکوف
مدل مارکوف ،نگرشی بر اساس فرایند شکلگیری سیستمهای تصادفی برای پـیشبینـی و کنتـرل بهینـۀ روش تئـوری
است .مدل مارکوف نهتنها توضیحدهندۀ کمیت حالتهای تبدیل بین انواع کاربری زمـین اسـت ،بلکـه مـیتوانـد میـزان
تفاوت انواع کاربری را نیز بیان کند .بهطور عمده ،در پیشبینی مشخصات جغرافیایی ،بدون اثر واقعـه اسـتفاده مـیشـود.
تجزیه و تحلیل سناریوی پویایی شهر از مدلهای فضایی کاربری اراضی ،به برنامهریزی و سیاست شهر کمک مـیکنـد.
توانایی مارکوف برای شبیه سازی رشد فضایی شهر است .فرض متکی بر ن ،این اسـت کـه توسـعۀ شـهری گذشـته ،از
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .1بر اين مبنا ،میتوان ايجاد تبعیت و سازگاري بین نحوۀ استفاده از زمین براي كاهش آثار نشستی منفی و در نتیجه ،كاهش هزينههاي اجتماعی استتفاده از
زمین را به عنوان يکی از اهداف سیاست زمین برشمرد.
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طریق اثر متقابل محلی کاربریهای اراضی بر الگوهای ینده اثرگذار است ( .)Puertas.O.L. et al., 2014: 415مـدل
مارکوف ،در شبیهسازی مشخصات فضایی از سیستمهای پیچیده ،توانایی قوی دارد و برای شبیهسازی شرایط غیرمنتظره
در سیستمهای پیچیده که نمیتواند معادالت خاص را نشان دهد ،کاربرد دارد (.)Yang. X. et al., 2014: 2

مد سلو خودکار

1

برای اولین بار ،اصطالح خودکار ( )Automataرا ریاضیدان انگلیسی ،لن تورینگ در دهۀ  1930ارائه کرد .روگـر وایـت
در سال  1997از این مدل استفاده و بیان کرد که مدل سلولهای خودکار ،نمایشـی از پویـایی فضـایی شـهری را نشـان
میدهد که در نتیجۀ ن پیشبینی واقعگرایانهای دربارۀ دگرگونی ساختارهای شهری بیان مـیشـود (عبـدی و دیگـران،
 .)433 :1394مدل  )Cellular Automata( CAبرخاسته از تقابل و تعامل بین عناصر ،ساختارهای مدل و کیفیت منبـع
دادهها بهمثابۀ برونداد مدلی است و عمدتاً بر تعامل سلولها با ویژگیهای موقتاً متمایز و توانایی محاسبات فضایی تأکید
دارد که این بهطور خاص برای پویایی و نمایش ویژگیهای سیستم خودسازماندهی مناسب است .اسـتفاده از مـدل CA

برای شبیهسازی تغییر کاربری زمین ،نهتنها در بررسی کلی شرایط خاک ،شرایط ب و هوایی و دیگر فاکتورهای طبیعـی
کاربرد دارد ،بلکه همچنین سیاستی جامع ،اقتصادی ،تکنولوژی و دیگر فاکتورهای انسانی را بررسی و جریانـات تـاریخی
کاربری اراضی را با کاربردی قوی مالحظـه مـیکنـد ( .)Sang. L. et al., 2011: 940سـلول خودکـار ( )CAسیسـتم
دینامیک گسسته است که در ن فضا به سلول های مکانی منظم یا نامنظمی تقسیم شده اند و زمان در نهـا بـهصـورت
گامهای گسسته طی میشود .هر سلول در این سیستم یکی از حالتهای متناهی را به خود میگیرد .وضعیت هـر سـلول
بر پایۀ قوانین محلی ،بهصورت همزمان بههنگام میشود .یعنی وضعیت هر سلولی در هر زمان وابسته بـه وضـعیت خـود
سلول و وضعیت های همسایگانش در زمان پیشین است .عناصر مدل  CAبه شرح زیـر اسـت :شـبکۀ سـلولی ،وضـعیت
سلول ،همسایگی ،زمان ،قوانین انتقال (کاظم و دیگران.)51 :1394 ،

مد سلو خودکار -مارکوف

2

مدل  CA-Markovکه نظریۀ  Markovو  CAرا در هم می میزد ،دربارۀ سریهای زمان و مکـان بـرای پیشـگویی در
شبیهسازی بهکار میرود .مدل  CA-Markovیک مفهوم فضایی قوی است که قابلیت ارزیابی پویایی مکان  -زمـان بـا
سیستم فضایی پیچیده را دارد ( .)Sang. L. et al., 2011: 940مدل مـارکوف تلفیقـی از سـلولهـای خودکـار زنجیـرۀ
مارکف و تخصیص چندمنظورۀ اراضی است که برای پیشبینی تغییرات یندۀ پوشش و کاربری اراضی به کار مـیرود .در
ابتدا ،با بهکارگیری مدل زنجیرۀ مارکف ،احتمال تغییر طبقات نقشۀ کاربری به یکدیگر در قالـب مـاتریس احتمـال تغییـر
وضعیت کاربریها و بر مبنای تغییرات مساحتی بهوقوعپیوسته بـین زمـان  t 0و  t1محاسـبه مـیشـود .خروجـی مـدل
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1. CA model
2. CA-Markov model
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مارکوف (ماتریس تغییر وضعیت کاربریها) به لحاظ ماهیت ،غیرمکانی است .یعنی در ن ،هیچ دانش و گاهی از موقعیت
جغرافیایی کاربریهای زمین وجود ندارد .برای پیشبینی موقعیت مکانی کاربریها (نقشۀ پوشـش و کـاربری اراضـی) در
زمان  ،t+1تکنیک سلولهای خودکار به همراه این مدل بهکار میرود .به این صورت که نقشۀ یندۀ کـاربری اراضـی بـا
استفاده از نقشههای شایستگی تبدیل ( )Transition suitability mapsپوشش و کـاربری بـا اعمـال فیلتـر مجـاورت
( )filter Contiguityو طی فراینـد تخصـیص چنـدمنظوره اراضـی تهیـه مـیشـود .در حقیقـت مـدل ،CA-Markov
مؤلفه های مجاورت مکانی و دانش کاربر ،نسبت مارکوف به توزیع مکانی احتمال تبدیل کاربری هـا را بـه مـدل زنجیـرۀ
مارکوف اضافه میکند (زارع گاریزی و دیگران.)278 :1391 ،

روش پژوهش
در این پژوهش نوع تحقیق کاربردی  -توسعهای و روش انجام ن توصیفی – تحلیلی است .در این تحقیق با بهرهگیری
از تصاویر ماهوارهای (چندزمانۀ سنجندۀ  Land sat TM, ETM+مربوط به سالهای  2003 ،1993 ،1985و Land sat

 ،)2015 OLI8تغییرات اراضی در دو کالس ساختهشده و ساختهنشـدۀ ( )built-up no built-upناحیـۀ شـهری مهابـاد
تعیین و ارزیابی شده است .مشخصات تصاویر ماهوارهای بهکارگرفتهشده در جدول  1مده است .برای تولیـد نقشـههـا از
نرمافزارهـای 4.8 Envi ،IDRISI Selva ،Autocad2015و  ArcGIS 10.2.2اسـتفاده شـده اسـت .مراحـل تولیـد
نقشههای پوشش اراضی ،بـا اسـتفاده از روش بیشـترین احتمـال ( )Maximum probabilityکـه یکـی از روشهـای
طبقهبندی نظارتشده است ،انجام گرفت که از دید بسیاری از محققان یکی از دقیقترین روشهای طبقـهبنـدی سـلول
پایه بهشمار می ید .در نهایت ،نقشههای پوشش اراضی در محیط  GISاز فرمت رستر به وکتور تبدیل و پوشـش اراضـی
در دو کالس ساختهشده و ساختهنشده تهیه شد.
جدو  .1فهرست تصاویر سنجش از دور بهکاررفته در پژوهش

قدرت تفکیکی

ماهواره و سنجنده

تاریخ عکسبرداری

پس و راو

L8OLI/ TIRS
LANDSAT

17-AUG-2015

Path: 168
Row: 35

30

L7 ETM + SLC ON:
LANDSAT

04-MAY- 2003

Path: 168
Row: 34

30

Surface Reflectance –L
4-5 TM
LANDSAT

19-JUL- 1993

Path: 168
Row: 35

30

L4-5 TM: LANDSAT

29-JUL- 1985

Path: 168
Row: 35

30

زمینی (متر)

Reference: http://earthexplorer.usgs.gov
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بر این اساس ،ابتدا با استفاده از نقشۀ پوشش اراضی شهری در سالهـای  1371و  1381کـه از تصـاویر مـاهوارهای
منتج شدهاند ،نقشۀ پوشش اراضی در دو کالس ساختهشده و ساختهنشده برای سال  1394شبیهسـازی شـد و نتیجـه بـا
نقشههای اراضی واقعی سال  1394مقایسه شد .به عبارتی ،مرحلۀ اعتبارسنجی برای مدل  CA-Markovدر حد مقبـول
انجام گرفت .سپس با استفاده از نقشۀ پوشش اراضی  1381و  1394روند گسترش شهری برای سـال  1400پـیشبینـی
شد .پس از اینکه نتیجۀ شبیه سازی با استفاده از ضریب کاپای فازی به قابلیت اطمینان کـافی رسـید ،سـناریوهای رشـد
شهری ینده شبیهسازی شد .در نهایت ،تصویر خروجی پیشبینی میکند که در  6سال ینده در ناحیۀ تحت مطالعـه چـه
میزان رشد شهری خواهیم داشت و چه مساحتی از اراضی دولتی (سازمان ملی زمین و مسکن) در کالس توسعۀ سـاختی
شهر قرار خواهد گرفت.

آمادهسازی و پیشپردازش دادهها
با توجه به جدول  1مشخص میشود که تصاویر دانلودشده ،از لحاظ هندسی ،دادههایی پردازششده بـودهانـد و بنـابراین
نیازی به تصحیح هندسی ندارند ،اما برای انجام بقیۀ مراحل پژوهش ،بایستی تصحیحات رادیومتریـک روی نهـا انجـام
گیرد .تصحیحات رادیومتریک شامل ن دسته از تصحیحات میشوند که فقط روی درجات خاکستری اعمـال شـده و بـا
تغییر مقادیر بهصورت مجزا (بهصورت پیکسل به پیکسل) ،سعی در جبران بعضی خطاهای موجود دارنـد .از عمـده مـوارد
خطاهای رادیومتریک ،می توان به خطوط جاافتاده ،خطای نواری شدن ،خطای اتمسفری ،خطاهـای دسـتگاهی و نویزهـا
اشاره کرد .بنابراین ،از نجا که تصاویر ،مربوط به زمانهای مختلف و دارای زاویـۀ ارتفـاعی مختلـفانـد ،نیـاز اسـت کـه
تصحیحات رادیومتریک و جوی روی تصاویر صورت گیرد .بر این اساس ،باید ارزش رقـومی (DN) 1ثبـتشـده از یـک
پیکسل معین که در سالهای مختلف ،تحت تأثیر زاویۀ دید ،موقعیت و زاویه خورشید و شرایط اتمسفری قرار گرفته است،
رفع خطا شود.

برای انجام تصحیح رادیومتری در اولین گام ،ارزشهای رقومی به تابش طیفی تبدیل میشود که این عمل با استفاده
از ضرایب کالیبراسیون سنجنده و با استفاده از رابطۀ زیر صورت میگیرد:
L= Gain × DN + Offset

که در ن  Lتابش طیفی  DNمقدار رقومی پیکسل ( 0تا  Gain )255و  Offsetضرایب هر باند در مرحلۀ کالیبراسیون
سنجنده است .سپس مطابق با رابطۀ زیر ،مقدار تابش طیفی به بازتاب طیفی (انعکاس) تبدیل میشود:
π. L λ . d 2
ESUN λ . cosθs

ρλ 

که در این معادله  ρ λبازتاب طیفی بین صفر تا یک (بدون واحد) ( 3/14 ، πبدون واحد)  L λتابش طیفـی در دریچـۀ
سنجنده [(
خورشید [(

m2sr μm
m2 μm

 d 2 ]) Wمجذور فاصلۀ زمین و خورشید بر اساس واحـدهای سـتارهشناسـی

 ESUNλارتفـاع

 ]) Wو  θ sزاویۀ زنیت خورشید هنگام تابش در زمان ضبط تصویر ماهوارهای است.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1. Digital Number
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طبقهبندی نظارتشده
این روش طبقهبندی بر پایۀ معرفی دقیق طبقات و پدیدههای مدنظر ،در سامانۀ تجزیه و تحلیـل اسـتوار اسـت .بـه ایـن
مفهوم که مجموعههای کوچکی از پیکسلها بهمثابۀ نمونههایی از طبقات مدنظر روی تصویر تعیـین مـیشـوند .در ایـن
مطالعه ،با توجه به نتایج اعمال طبقهبندی نظارتنشده ،بازدید میدانی و جمع وری نمونههای تعلیمی با استفاده از سیستم
موقعیتیاب جهانی ،طبقهبندی نظارتشده به روش «حداکثر احتمـال» اجـرا شـد .در ایـن روش کـه دقیـقتـرین روش
طبقهبندی تصاویر است ،میزان کمی واریانس و همبستگی ارزش هـای طیفـی بانـدهای مختلـف ،بـرای منـاطق نمونـه
محاسبه میشود و از همین خاصیت برای ارتباط هر پیکسل به یکی از گروهها یا نمونههای تعلیمی تعیـینشـده اسـتفاده
میشود .به بیان دیگر ،برای بررسی نحوۀ توزیع ارزشهای طیفی و احتمال ماری ارتباط یک پیکسل با یکی از گروههای
نمونه ،از ماتریس واریانس و بردار میانگین که خود ،واریانس و همبستگی ارزشهای طیفی را تعریف مـیکننـد ،اسـتفاده
میشود.

دقت طبقهبندی تصاویر
دقت طبقه بندی بیانگر سطح اعتماد به نقشۀ استخراج شده است .معمـولتـرین عوامـل دقـت شـامل دقـت کلـی ،دقـت
تولیدکننده ،دقت کاربر و ضریب کاپا است .از نظر تئوری احتماالت ،دقت کلی معیار خوبی برای ارزیابی نتیجۀ طبقه بندی
نیست چرا که در این شاخص به نقش شانس باید توجه کرد .دقت کلی از جمع عناصر اصلی خطا تقسیم بـر تعـداد کـل
پیکسلها و طبق رابطۀ زیر بهدست می ید (اصالح و دیگران)6 :1393 ،
ij

p

1
N

OA 

 : OAدقت کلی
 :  pijجمع عناصر قطر اصلی ماتریس خطا
به دلیل ایرادات وارده بر دقت کلی ،اغلب در کارهای اجرایی که مقایسۀ دقت طبقه بنـدی مـدنظر اسـت ،از شـاخص
کاپا استفاده میشود .چون شاخص کاپا ،به پیکسلهای نادرست طبقهبندیشده توجه میکنـد ( Faramarzi.M. et al.,

.)2013: 87
شاخص کاپا از رابطۀ زیر بهدست می ید:
PO  Pc
*100
1  Pc

kappa 

 : POدرستی مشاهدهشده
 : Pcتوافق مورد انتظار
در مطالعۀ پیش رو ،برای ارزیابی دقت تصویر  290 ،2015نقطه طبق عکس  1بهصورت تصادفی از طریـق عملیـات
صحرایی ( )GPSجمع وری و نتایج ارزیابی دقت نقشۀ پوشش اراضی سال  2015بررسی شد .به دلیل تغییر کاربریهـا و
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نبود اطالعات از سالهای  ،1985برای ارزیابی دقت ،برداشت از تصاویر ماهوارهای بهصورت بصری انجام گرفـت .بـرای
سالهای  1993و  2003با مراجعه به نقشههای اتوکد که مهندسان مشاور تهیه کـردهانـد ،طـرح جـامع مهابـاد نقشـۀ 1
(مصوب  )1390با عنوان روند توسعۀ شهر مهاباد از  1354تا  1386با مقیاس  ،1:15000دقت طبقهبندی تصاویر ارزیـابی
شد.

نقشة  .1روند توسعة شهر مهاباد

اعتبارسنجی مد خروجی از

عکس  .1برداشت نقاط با GPS

CA-Markov

هدف اعتبار خروجی ( )Validateمدل این است که بر چگونگی دادههای واقعی سازگار با خروجی مدل نظارت کند .ایـن
اعتبارسنجی یک تحلیل ماری جامع را پیشنهاد میدهد که بهطور همزمان به دو سؤال مهم پاسخ میدهد.
 .1چگونه این نقشهها بهلحاظ تعداد سلولها در هر طبقه تطابق دارد؟
 .2چگونه مجموع دادههای نقشهها بهلحاظ مکانی سلول در هر طبقه تطابق دارد؟
این مدل بهلحاظ استفادۀ تاریخی و ارجاع مجموع دادههای استفادهشده از زمین ،اعتبارسنجی و متابعت شـد .جریـان
اعتبارسنجی در دو مرحله عملی میشود .نخست :دینامیک کلی ،خصیصۀ وسعت سیستم و الگوی اسـتفاده از زمـین کـه
تأیید شده است .دوم ،اعمال تغییرات جزئی برای دستیابی به دادههای زیاد فضایی و الگوی شبیهسازی تا حـد ممکـن در
سطح سلولی انجام گرفته است .اعتبارسـنجی خروجـی ،عناصـری از سـازگاری یـا عـدم سـازگاری بـر اسـاس تصـاویر
انطباقداده شده بین تصویر کاربری اراضی واقعی در تصویر طبقهبندیشده و تصویر اراضی شبیهسـازیشـدۀ مـدل CA-
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 Markovاست .درستی این مدل میانگین ارزشی است از توافق یا توافـق نداشـتن نتـایج اعتبارسـنجیشـده بـر اسـاس
درصدی از نتایج درست و شاخص کاپا که ناسازگاری کمیت با ناسازگاری موقعیت را ادغام کرده است.

محدودۀ تحت مطالعه
شهر مهاباد مرکز شهرستان مهاباد ،در جنوب استان ذربایجان غربی و در شمالغربی ایران واقع است .ایـن شـهر در 45
درجه و  43دقیقه و  3ثانیۀ شرقی نصفالنهار گرینویچ و  36درجـه و  46دقیقـه و  3ثانیـۀ عـرض شـمالی واقـع شـده و
مهمترین مرکز جمعیتی ،اداری  -سیاسی و خدماتی شهرستان است که بر ساحل رودخانۀ مهابـاد در جلگـهای کوچـک و
کمعرض استقرار یافته است .در ایـن پـژوهش 781 ،هکتـار از شـهر بـا وسـعت پوششـی  24کیلومترمربـع در محـدودۀ
تعریفشدۀ طرح تفصیلی و اراضی سازمان ملی زمین و مسکن به نمایندگی راه و شهرسازی مهاباد بررسی شد .در شـکل
 1موقعیت منطقه نشان داده شده است.

شکل  .1نقشة معرفی مهاباد
ترسیم :نگارندگان

یافتههای پژوهش
یکی از روشهای رقومی پرکاربرد در استخراج اطالعات از تصاویر ماهوارهای ،روش طبقهبندی است .طبقهبنـدی فراینـد
تصمیمگیری است که در ن دادههای تصویری ،به فضای کالسهای مشخص انتقال مییابنـد .ایـن روش بـه کـاربران
امکان تولید انواع اطالعات نظیر تولید نقشههای پوششی و کاربری ،محاسبۀ حجم تـراکم پوشـشهـای گیـاهی ،کشـف
تغییرات و ...را میدهد .روش طبقهبندی را بهطور مرسوم به دو دستۀ طبقۀ نظارتشده ()Supervised Classification
و نظارتنشده ( )Unsupervised Classificationتقسیم میکنند .روش نظارتشده ،بـه اطالعـات اولیـه نظیـر تعـداد

پژوهشهای جغرافیای برنامهریزی شهری ،دورۀ  ،4شمارۀ  ،3پاییز 1395

396

کالسها ،خصوصیات نها و همچنین نمونههای معلوم از هر کالس نیاز دارد (اکبری و شـکاری بـادی .)163 :1393 ،در
تصاویر  3 ،2 ،1و  4نتایج اعمال طبقهبندی نظارتشده در هر چهار مقطع زمانی با استفاده از الگـوریتم حـداکثر احتمـال
نشان داده شده است.

تصویر .1محدودۀ ساختهشدۀ شهر در سا 1985

تصویر  .3محدودۀ ساختهشدۀ شهر در سا 2003

تصویر  .2محدودۀ ساختهشدۀ شهر در سا 1993

تصویر  .4محدودۀ ساختهشدۀ شهر در سا 2015

نتایج ارزیابی صحت طبقهبندی ()Accuracy Assessment
پس از بهدست مدن نتایج باید معلوم شود که یا دادهها با کاربرد مدنظر ،از دقـت الزم برخوردارنـد .متـداولتـرین روش
برای ارزیابی کمی دقت طبقهبندی ،انتخاب یک سری پیکسلهای نمونهمعلوم و مقایسۀ کالس نها با نتایج طبقـهبنـدی
است .این دادههای معلوم را واقعیت زمینی ( )Ground Truthیا دادههای مرجع ( )Reference Dataمـینامنـد .بـرای
ارزیابی نتایج طبقهبندی ،ابتدا از روش نمونهبرداری تصادفی استفاده شد و نمونـهبـرداری از طریـق بازدیـد زمینـی یـا بـا
استفاده از دادههای قبلی نظیر نقشههای موجود انجام گرفت .پس از ن ،با اسـتفاده از مـاتریس خطـا (،)Error matrix
دقت کلی ،ضریب کاپا و دقت کاربر چنانکه در جدول  2نشان داده شده است ،به دست مد.
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جدو  .2دقت طبقهبندی و رریب کاپا برای سا های  1985تا 2015

Kappa
0/8444
0/8317
0/8795
0/8964

User's accuracy

Classification

سال

89/02439
87/80488
89/10891
86/66667
90/42553
91/48936
94/26752
90/97744

builted up
non builted up
builted up
non builted up
builted up
non builted up
builted up
non builted up

1985
1993
2003
2015

تعیین کالسهای طبقهبندی کاربری زمین:
به جداسازی مجموعههای طیفی مشابه و تقسیمبندی طبقاتی نها کـه دارای رفتـار طیفـی یکسـانی باشـد ،طبقـهبنـدی
اطالعات ماهوارهای گفته میشود .به عبارتی ،طبقهبندی پیکسلهای تشکیلدهندۀ تصویر ،اختصاص دادن یا معرفی هـر
یک از پیکسلها به کالس یا پدیدۀ خاصی است .در طبقهبندی تصاویر ماهوارهای ،پیکسلهایی با ارزش عددی یکسـان
در یک گروه قرار میگیرند .طبقهبندی تصاویر ماهوارهای به دو روش نظارتشده یا نظارتنشده انجام میگیرد (اصالح و
دیگران .)5 :1393 ،تعیین تعداد کالسهای مدنظر ،تعداد نها با توجه بـه نـوع تصـاویر مـاهوارهای و سـطوح کـاربری و
پوشش اراضی با یکدیگر فرق می کند .در تحقیق حاضر با توجه به دسترسی میدانی به منطقه ،برای شناسایی پدیده هـا و
عوارض روی تصاویر ماهواره ای ،از مطالعۀ میدانی استفاده شد و منطقۀ تحت مطالعه از لحاظ پوشش اراضی در  2کالس
اراضی ساختهشده و اراضی ساختهنشده طبقهبندی شد .با استفاده از تصاویر ماهوارهای و تغییرات کاربری اراضی در چهـار
دورۀ مختلف ( ،)1394 ،1381 ،1371 ،1364اندازۀ تغییرات در سطح کاربریها تجزیه و تحلیل شـد .بـر ایـن اسـاس ،در
سال  1364پوشش اراضی ساختهشده به مساحت  514هکتار رسید که گسترش افقی شهر را از مرکز بهصـورت متمرکـز
نشان میدهد .روند افزایشی اراضی ساختهشده تا سال  1371تقریباً بدون تغییر باقی ماند امـا در فاصـلۀ  10سـال ،بـین
 ،1381 – 1371کالس اراضی ساختهشده دو برابر افزایش یافت و به رقم  1010هکتار رسید .این روند افزایش بـا توجـه
به محاسبات ،در سنجش تصویر ماهوارهای سال  1394سیر نزولی به خود گرفته و حدوداً  30درصد در مقایسـه بـا سـال
 1381کاهش پیدا کرده است.
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شکل  .2نقشة کالسهای کاربری اراری طی

شکل  .3جانمایی اراری سازمان ملی زمین و مسکن

سا های 1400 ،1394 ،1381 ،1371 ،1364

(شهر مهاباد) در نقشة کالسهای کاربری اراری سا های

ترسیم :نگارندگان

1400 ،1394 ،1381 ،1371 ،1364

تعیین اعتبار مد سازی
دقت اعتبارسنجی ( ،)Validationعملی است برای صحت اطمینان و تضمین شبیهسازی مناسب که پیشگویی مـؤثری
دارد (شفیعزاده مقدم و دیگران .)147 :2013 ،با توجه به شکل  ،4نقشههای کالسبندی کاربری اراضی در این مطالعـه،
با  %90و ضریب کاپای باالتر از  %85از محاسبه ماتریس خطا ارزیابی شد که نشاندهندۀ توافق خوبی بین کالسبندی و
انواع پوشش اراضی موجود در زمین است.

شکل  .4اعتبار مد شبیهسازیشده  CA-Markovسا 1394
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شکل  .5مساحت اراری در نقشة پیشبینیشدۀ سا ،1394
 1323هکتار
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شکل  .6مساحت اراری در نقشة واقعی سا ،1394
 1151هکتار

تغییاارات مکااانی  -زمااانی در پوشااش اراراای سااازمان ملاای زمااین و مسااکن (مهاباااد)
1364 - 1371
در سرشماری عمومی نفوس و مسکن در سال  ،1355جمعیت 44067 ،نفر بوده ،در سال  ،1365به  75238نفر و در سال
 1375نیز به  107799نفر رسیده است .مالحظه میشود که طی سالهای گذشته ،جمعیـت شـهر مهابـاد همـواره رو بـه
افزایش بوده و طی یک دورۀ بیست ساله (از  1355تا  )1375جمعیت شهر 2/4 ،برابر شده است .میزان افـزایش جمعیـت
طی سالهای  1355 - 65چشمگیرتر از دیگر دورهها بوده است چرا که در این دوره بیش از  31هـزار نفـر بـه جمعیـت
شهر مهاباد افزوده شدهاند (طرح جامع مهاباد .)1390 :به تبع افزایش جمعیت ،پوشش اراضی ساختی نیز روند افزایشی بـه
خود گرفته است اما مسئلۀ مهم اینجا است که کدام قسمتهای شهر بیشتر زیر مسیر توسعۀ ساختی قرارگرفته و به چـه
علت محل انتخاب برای ساختوساز بودهاند .با توجه به دادههای ماری جمعیتی ،بیشتر جمعیـت شـهر تـا قبـل از سـال
 1365در نواحی مرکزی شهر ساکن شدهاند که دیگر اراضی ساختهشدۀ نواحی مرکزی با مالکیت اشخاص حقیقـی را بـه
واحدهای مسکونی تبدیل کردهاند .با این حال ،از  514هکتار از پوشش اراضی سـاختهشـده ،حـدود  28هکتـار از اراضـی
سازمان ،شامل ن اراضی است .اعمال و اجرای سیاستهای کنترل موالید و تنظیم خانواده از اواخر دهۀ  1360به بعـد ،از
جمله مهمترین دالیل کاهش رشد جمعیت شهر مهاباد در سال  1375در مقایسه با سرشماری سال  1365است .بنابراین،
تا سالهای  1375گسترشی به ن صورت در پوشش کلی اراضی ساختی شهر نداشتهایم و فقط قسـمتی از شـمالغربـی
شهر به نام کوی فرهنگیان به واحدهای مسکونی تبدیل شده است و تغییری در کلیت اراضی سازمان نیز در پی ن ایجاد
نشده است .بررسی تصاویر ماهوارهای نشان میدهد که در فاصلۀ زمانی  1364تا  ،1371نـرخ رونـد تغییـرات در پوشـش
اراضی ساختهشدۀ کل 2/7 ،درصد بوده و تا حدودی ثابت باقی مانده است .پیـرو ن نیـز اراضـی سـازمان ملـی زمـین و

400

پژوهشهای جغرافیای برنامهریزی شهری ،دورۀ  ،4شمارۀ  ،3پاییز 1395

مسکن به نمایندگی ادارۀ راه و شهرسازی مهاباد که زیر توسعۀ ساختی شهر قرار گرفته است ،به  25درصد رسید .تجزیـه
و تحلیل در مار نشان میدهد که از یک طرف درصد پایین ساختوساز در محدودۀ تحت مطالعه ،تحت تـأثیر مشـکالت
ملی و منطقه ای مخصوصاً جنگ تحمیلی بوده و از طرف دیگر در ابتدای شرایط تصویب و اجرای قـانون اراضـی (شـهر،
زمین شهری) بوده است و اقدامات اولیه در زمینۀ صدور اسناد ،طبق مادۀ  10قانون زمین شـهری اجـرا نشـده اسـت .در
نتیجه ،ادارۀ راه و شهرسازی در زمینۀ واگذاری اراضی برای ساختوساز اقدامی نکرد .بر اساس اسناد موجود در ادارۀ راه و
شهرسازی ،اراضی سالهای  1364و  1371که طبق نقشۀ  ، 7به رنـگ قرمـز اسـت ،جـزء اراضـی تصـرفی و بـه شـکل
سکونتگاههای غیررسمیاند .در تحلیل جغرافیایی با توجه به نقشۀ  ،2در این فاصلۀ زمانی ،افزایش رشد شـهر بـهصـورت
متمرکز و نحوۀ رشد بهصورت مرکز به پیرامون بوده است .بـه دنبـال ایـن گسـترش و نحـوۀ قرارگیـری اراضـی دولتـی
(س.م.ز.م) ،حدود نشستگاه جغرافیایی اراضی ساختهشدۀ دولتی در قسمت شرق ،جنـوبشـرق ،جنـوب و نیـز قسـمتی از
شمالغرب است.

شکل  .7نقشة موقعیت همپوشانی اندازۀ اراری سازمان ملی زمین و مسکن
(ادارۀ راه و شهرسازی مهاباد) در توسعۀ کاربری اراضی ساختهشده در فاصلۀ زمانی سال 1364 - 1371
ترسیم :نگارندگان

تغییرات مکانی  -زمانی در پوشش اراری سازمان ملی زمین و مسکن (مهاباد) 1371 - 1381
جمعیت شهر مهاباد در سال  1385به  135780نفر رسید .طی دورۀ بیسـت سـاله ،1365 – 85 ،متوسـط رشـد در شـهر
مهاباد  3/0درصد بوده است .بررسی واحدهای مسکونی بر حسب تعداد خانوار ،نشان میدهـد کـه در سـال  ،1375تعـداد
 16447واحد مسکونی وجود داشته است که مجموعاً  20004خانوار در نها ساکن بودهاند .به عبارت دیگر ،شاخص تراکم
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خانوار در واحدهای مسکونی 1/22 ،خانوار بوده است .بر این اساس 3557 ،واحد مسکونی ،کمتر از تعداد خانوارها بـوده و
برای اینکه مقدار این شاخص به حد مطلوب برسد ،باید همین تعداد واحد مسکونی در شهر مهاباد احداث شود .با توجه به
دادههای ماری فوق ،میزان کمبود واحدهای مسکونی مشاهده میشود .در نتیجه ،تحت تأثیر روندهای قبلی رشـد شـهر،
بازتوسعۀ شهری از مرکز به پیرامون ادامه پیدا میکند .بنابراین ،پوشش اراضی ساختی کلی ،در جهتهای شمالشرقی ،تا
محور جادۀ مهاباد – میاندو ب ،کوی شهرک کارمندان و قسمتی از کوی دانش و در جهت شرقی ،تـا کـوی بهارسـتان و
کوی فجر ادامه پیدا میکند .در جهت شمالغربی مناطقی از مکریان ،زادگان و جانبازان در مسیر توسـعۀ سـاختی شـهر
قرار میگیرند اما باز هم در جهت جنوب و جنوبغربی ،سکونتگاههای غیررسمی به علت فقدان نظـارت و دالیـل دیگـر
ساخته میشوند (طرح جامع .)1390 :بررسی تصاویر ماهوارهای نشان میدهد که در فاصلۀ زمـانی  1371تـا  ،1381نـرخ
روند تغییرات افزایشی در کالس اراضی ساختهشدۀ کل ،به میزان  91/2درصد در مقایسه با سـال  1371بـوده اسـت .بـه
دنبال ن نیز اراضی سازمان ملی زمین و مسکن به نمایندگی ادارۀ راه و شهرسازی مهاباد که زیر توسعۀ سـاختی شـهر قـرار
گرفته است ،به  417درصد تا پایان سال  1381رسید .تغییرات زمانی و مکانی در شکل  8ترسیم شده است .تحلیلهـا نشـان
میدهد که افزایش اراضی ساختهشده در این بازۀ زمانی ،ناشی از رامش پس از جنگ تحمیلی و شـروع دوران سـاختوسـاز
پس از ن است که همزمان با ن ،ادارۀ مسکن و شهرسازی مهاباد (راه و شهرسازی کنونی) بـرای واگـذاری اراضـی عمـدتاً
مسکونی اقدام کرده و قوانین زمین شهری اجرا شده است .بررسـی اسـناد واگذارشـده ،تصـدیق واگـذاریهـا را در محـدودۀ
جغرافیایی شمالغرب (شهرک مکریان ،زادگان ،جانبازان) و در قسمت شرق و منتهاالیه شـرق در اراضـی سـید باد ،شـهرک
کارمندان ،کوی دانش تأیید میکند و نشان میدهد که این اراضی واگذارشده بهصورت قانونی و بر اساس ضوابط و مقـررات
شهرسازی به صورت انفرادی و در راستای قوانین زمین شهری است .اما در قسمت جنوب شهر ،اراضی دولتی که در کـالس
ساختهشده قرار گرفتند ،بهصورت تصرفات غیرقانونی بودهاند که زیر ساختوساز شهری رفتهاند.

شکل  .8نقشة موقعیت همپوشانی اندازۀ اراری سازمان ملی زمین و مسکن
(ادارۀ راه و شهرسازی مهاباد) در توسعۀ کاربری اراضی ساختهشده در فاصلۀ زمانی سال 1371 - 1381
ترسیم :نگارندگان

402

پژوهشهای جغرافیای برنامهریزی شهری ،دورۀ  ،4شمارۀ  ،3پاییز 1395

تغییرات مکانی  -زمانی در پوشش اراری سازمان ملی زمین و مسکن (مهاباد) 1381 - 1394
در بررسی تراکم نسبی جمعیت در سالهای  1385و  ،1390موارد زیر برای تحلیل مکانی – فضایی ذکر میشود .تـراکم
نسبی جمعیت در سطح شهر ،در سال  53 ،1385نفر در هکتار است .این میزان با توجه به جمعیت بـر وردشـده در سـال
 135780 ،1385نفر و در سطح محدودۀ شهر  2546/24نفر است .بیشترین میزان تراکم نسـبی بـا  144نفـر در هکتـار،
متعلق به ناحیۀ  2و کمترین ن با  1نفر در هکتار متعلق به ناحیۀ  8است .شایان توضیح است که بخش قابـل تـوجهی از
ناحیۀ  ،8متعلق به اراضی در دست احداث و موسوم به شهرک صنعتی کاوه ،در شمالشرقی شهر ،متعلق به سازمان ملـی
زمین و مسکن است (طرح جامع .)1390 :تراکم نسبی جمعیت در سطح شهر در سال  62 ،1390نفر در هکتار است .ایـن
میزان با توجه به جمعیت بر وردشدۀ سال  14268 ،1390نفر و در سطح محدودۀ شـهر 2392/74 ،نفـر اسـت .بیشـترین
میزان تراکم نسبی با  135نفر در هکتار ،متعلق به ناحیۀ  1و کمترین ن با  1نفـر در هکتـار ،متعلـق بـه ناحیـۀ  8اسـت
(میر بادی و دیگران )97 :1394 ،بررسی تصاویر ماهوارهای نشان میدهد که در فاصلۀ زمانی  1371تا  ،1394نـرخ رونـد
تغییرات در کالس اراضی ساختهشدۀ کل 30 ،درصد است .به دنبـا ل ن نیـز اراضـی سـازمان ملـی زمـین و مسـکن بـه
نمایندگی ادارۀ راه و شهرسازی مهاباد که زیر توسعۀ ساختی شهر قرار گرفته است ،بـه  55درصـد رسـید .بررسـیهـا در
فاصلۀ زمان موصوف نشان میدهد که کاهش اراضی ساختهشده در کل اراضی و مخصوصاً اراضی دولتی به میزان زیادی
کاهش پیدا کرده است .سیر نزولی ایجادشده در اراضی غیردولتی ،نحوۀ نگرش مردم را به ساختوساز نشـان مـیدهـد و
نوع ایجاد ساختمان ،عموماً از حالت یکطبقهای خارج شده و بهصورت چندطبقه ایجاد شـده اسـت .ایـن تفکـر ناشـی از
اجرای ضوابط و مقررات طرح تفصیلی مهاباد ،مصوب  1375بوده است اما از سوی دیگر ،نگـرش اندیشـهای در اراضـی
(س.م.ز.م) ،به نمایندگی ادارۀ راه و شهرسازی منبعث از قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضۀ مسکن مصوب سال
 1387است که اراضی واگذاری از حالت انفرادی بهصورت گروهی در قالب مسکن مهر انجام گرفت .با بررسی نقشههای
واگذارشده در فاصلۀ زمانی تعریفشده و بررسی میدانی نوع تراکم هـا ،سـطح اشـغال زمـین کـاهش پیـدا کـرده و شـهر
بهصورت عمودی تحت تأثیر ساختوساز قرار گرفت اما نحوۀ پراکنش جغرافیایی اراضـی دولتـی بـه ایـن صـورت بیـان
میشود:
اراضی دولتی ،تحت تأثیر روندهای قبلی ساختوساز و گسترش شهر ،همچنان از مرکز به پیرامـون ،رشـد مـیکننـد.
اراضی دولتی (س.م.ز.م) که عموما ًدر پیرامون شهر قرار میگیرند ،تحت چنین جریانی از توسعه قرار میگیرند و پراکنش
جغرافیایی کالس اراضی ساختهشده در ناحیۀ مکریان ،زادگان ،و جانبازان بهصورت واگذاری مسکن مهر و گروهی اسـت
و اجرای چنین عملکردی در ضلع شرقی شهر ،حد فاصل کوی دانش و شهرک کارمندان باز نمود پیدا میکند اما در ضلع
شرقی به طرف جنوبشرقی در منطقۀ سید باد ،اراضی واگذارشده ،پیرو دیگر نواحی ،بهصورت مسکن مهر و گروهـی ،در
قالب تراکم باال و در  12طبقه بهباال ساخته شده است .نگاه دوباره به نقشـۀ ایجادشـده ،رونـد پیشـروی سـکونتگاههـای
غیررسمی را در قسمت جنوب شهر نشان میدهد .چنین استنباطی بـا توجـه بـه اسـناد موجـود در ادارۀ راه و شهرسـازی
مهاباد ،مستند است.

ارزیابی تأثیر فضایی _ زمانی سیاستها و قوانین زمین شهری بر گسترش بهینة شهری مهاباد با استفاده از CA-Markov

403

شکل  .9نقشة موقعیت همپوشانی اندازۀ اراری سازمان ملی زمین و مسکن
(ادارۀ راه و شهرسازی مهاباد) در توسعۀ کاربری اراضی ساختهشده در فاصلۀ زمانی سالهای 1381 - 1394
ترسیم :نگارندگان

تحلیل قرارگیری اراری سازمان ملی زمین و مسکن در جغرافیای شهر مهاباد
هدف قانونگذار از تصویب قانون اراضی شهری (مصوب  ،)1360قانون زمین شهری ( ،)1365توجه بـه نیازهـای بخـش
مسکن ،توسعۀ نظاممندی تی شهر ،جلوگیری از ساختوسازهای غیرقانونی ،اسـتفاده نکـردن از اراضـی دایـر و اسـتفادۀ
بهینه از اراضی موات و بایر داخلی شهرها برای طرحهای عمومی دولتی و شهرداریها بوده است .لذا در اجرای ییننامـۀ
اجرایی قوانین مذکور ،همۀ اراضی زراعی اشخاص حقیقی و اراضی ملی منابع طبیعی که در داخل محدوده و حریم شـهر
قرار گرفته اند ،به تملک سازمان ملی زمین و مسکن در مده است .پیرو اینکه ،قوانین مذکور ابتدا در  32شهر و پس از ن
در  28شهر جنگزده اجرا شد و به دنبال ن در دیگر شهرهای کشور نیز اجرایی شد ،سؤالی که مطرح میشود این اسـت
که ،چرا همۀ زمینهای حاشیۀ شهر مهاباد تحت تملک سازمان ملی زمین و مسکن است .توضیح این سؤال این است که
در راستای اجرای قوانین زمین شهری و با توجه به نوع مالکیت اشخاص بر اراضی و همچنین موقعیت قرارگیری اراضـی
ملی در بستر جغرافیایی شهرها ،نمیتوان گفت که همۀ اراضی سازمان در همۀ شهرها به یک شکل در حاشیۀ شـهرها قـرار
گرفتهاند اما در یک مشاهدۀ کلی از رشد شهری مهاباد با توجه به نقشههای پوشش اراضـی سـاختهشـده در دورۀ  30سـالۀ
پس از انقالب ،به این نکته میرسیم که روند گسترش شهر مهاباد از مرکز به پیرامون بوده است .با توجه بـه اسـناد سـازمان
ثبت و اسناد و امالک ،اراضی اشخاص حقیقی و ملی در مرکز شهر نیستند و در حاشـیۀ شـهر واقـع شـدهانـد .در یـک سـیر
تاریخی ،همۀ اراضی تملکشده در پیرامون شهر ،بهصورت اراضی کشاورزی دیمی بوده است که بیشتر مـردم شـهر در نهـا
فعالیت کشاورزی فصلی انجام میدادهاند .بعدها این اراضی ،در اجرای قوانین زمین شهری بـرای امـر مسـکن و طـرحهـای
دولتی ،تملک و تغییر کاربری داده شدهاند .اراضی ملی که به تملک سازمان در مده ،مساحت زیادی دارد که در حاشیۀ شـهر،
خارج از محدوده و در داخل حریم شهر قرار گرفته است و نمیتوانسته در ابعاد بزر در مرکز شهر واقع شود.
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نقشة مد سازی پوشش اراری برای سا 1400
مدل نقشههای پیشبینیشده ،نشان میدهد که روند تمرکزگرایی در کالس اراضی ساختهشده طبق سالهای قبل ادامـه
دارد .بر پایۀ مطالعات طرح جامع شهر مهاباد و ابالغیۀ سال  ،1390جمعیت شهر مهاباد در سال 135780 ،1385نفر بـوده
است و بر اساس همین طرح ،جمعیت شهر برای افق طرح  179525 ،1400نفر در محدودهای به مسـاحت  2395هکتـار
در نظر گرفته شده است که بر این اساس ،تراکم ناخالص به  75نفر در هکتار و تراکم مسـکونی بـه  303نفـر در هکتـار
میرسد .به پیشبینی مهندسان مشاور ،جمعیت  43745نفر ،داخل محدودۀ پیشنهادی را اسکان میدهد که اراضی مـورد
نیاز برای سکونت جمعیت شهر در دو بخش مدنظر بوده است اراضی ناشی از تخریب و نوسازی بافت موجود در شـهر و
مابقی اراضی برای مسئلۀ مسکن ،از زمینهای سازمان ملی زمین و مسکن در نظر گرفته میشود .اراضی مکانیابیشـده
در داخل محدودۀ طرح جامع شهر مهاباد ،برای استقرار  43745نفر جمعیت در دورۀ ( 1385 – 1400افـق طـرح جـامع)،
 208/3هکتار است که از این میزان حدود  48/7هکتار از اراضی ،ناشی از تخریب و نوسازی 45/3 ،هکتـار از اراضـی بـا
مالکیت خصوصی و  114/2هکتار ،از اراضی سازمان ملی زمـین و مسـکن اسـت (طـرح مکـانیـابی اراضـی مـورد نیـاز
برنامههای مسکن شهر مهاباد .)84 :1391 ،بنابراین ،چنانچه بر اساس ارقام جدول  3که مساحت اراضی شبیهسازیشـدۀ
سال  1394را از مساحت اراضی سازمان ملی زمین و مسکن در توسعۀ شهری در مدل مارکوف  1400کسر کنیم ،میـزان
اراضی که زیر پوشش ساخت قرار میگیرند ،به  115/18هکتار میرسد .با مقایسۀ دادههای طرح مکانیـابی اراضـی کـه
 114/2هکتار از اراضی دولتی را پیشنهاد میکند ،به همخوانی نزدیک به  100درصد رقوم پیشنهادی طرح و شبیهسـازی
مدل مارکوف میرسیم .با توجه به مشاهدات میدانی و بررسی نقشههای مهندسان مشاور برای طرح مکانیابی  20سـالۀ
مسکن مهاباد در افق طرح ،پدیدۀ شبیهسازیشدۀ شهری را در فضا و مکان ناحیۀ تحت مطالعه تأیید میکند .با توجه بـه
شکل  ،10اندازۀ اراضی سازمان به مساحت  115هکتار در فاصلۀ زمانی  1394تا  1400زیر توسعۀ ساختی قرار میگیـرد.
در نتیجه ،با توجه به نقشههای حاصل از تصاویر ماهوارهای و اشتراک بین نقشههای امالک سازمان ملی زمین و مسـکن
به نمایندگی ادارۀ راه و شهرسازی ،به نظر میرسد مهمترین گزینه برای ساماندهی فضای شهری ،وجود اراضـی دولتـی
(ادارۀ راه و شهرسازی مهاباد) در حاشیۀ شهر است و به دالیل زیر میتوان از این تفکر حمایت کرد :الف) با نگاهی کلـی
به تصاویر ماهوارهای مشاهده میشود که نوع گسترش شهر متمرکز بوده و گسترش افقی شـهر در دامنـههـای پیرامـون
حصار کوههای شهر به اجبار اتفاق می افتد ،به دنبال ایـن امـر و شـرایط قـوانین و مقـررات زمـین شـهری در خصـوص
واگذاریها ،گزینۀ الحاق این اراضی (س.م.ز.م) برای گسترش شهر مناسب تشخیص داده میشود .پروندههـای واگـذاری
در ادارۀ راه و شهرسازی مهاباد ،پیکرۀ پهنههای واگذاری را در بالفصل اراضی سالهای قبـل نشـان مـیدهـد .بنـابراین
حدود واگذارشده برای رسیدن به مرحلۀ کالس اراضی ساخته شده ،نیاز بـه زمـان چندسـاله بـرای سـاخت داشـته اسـت.
بنابراین ،تصدیق راست زمایی مدل شبیهسازی شده ،گویای امری واقعی است که درصد پذیرش مطالعۀ ما را بـا سـنجش
واقعیت در بعد عمل قرار میدهد.
دالیلی که بایستی محدودۀ پیشنهادی داخل شهر در اولویت مسیر توسعۀ ساختی قرارگیرد ،به شرح زیر است:
 -استقبال مردم از اراضی انتخابی داخل محدودۀ شهر ،به دلیل نزدیکی به محل سکونت فعلی نها.
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 وجود زیرساختهای شهری در داخل محدودۀ شهر و متصل به ن. نزدیکی به اراضی انتخابی داخل محدوده با مراکز خدماتی محدودۀ شهر. وجود اراضی دولتی در محدودۀ شهر و اراضی متصل به محدوده. غیرکشاورزی بودن اراضی فوق. -احساس امنیت بیشتر برای زندگی در اراضی داخل محدودۀ شهر.

شکل  .10نقشة موقعیت تغییرات احتمالی اراری سازمان ملی زمین و مسکن
(ادارۀ راه و شهرسازی مهاباد) در توسعۀ کاربری اراضی ساختهشده بر اساس  CA-Markovسال 1400
ترسیم :نگارندگان

جدو  .3الگوی تغییرات مکانی  -زمانی در کالس کاربری اراری سازمان ملی زمین و مسکن در دورۀ  30ساله

اراضی داخل

مساحت اراضی در

مساحت اراضی

مساحت اراضی سازمان ملی

محدودۀ طرح

توسعۀ ساختی شهر در

ساختهنشده در مدل

زمین و مسکن در توسعۀ

تفصیلی

مدل مارکوف

مارکوف

شهری در مدل مارکوف

Ha

Ha

Ha

Ha

1364

2975.04

781

514.77

2460.27

28

1371

2975.04

781

528.48

2524.21

35

1381

2975.04

781

1010.26

2042.22

181.30

1394

2975.04

781

1323.25

1729.50

281.97

1400

2975.04

781

1657.24

1395.66

397.15

اراضی داخل
سال

حریم شهر
Ha
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نمودار  .1ورعیت کلی اراری در مقایسه با یکدیگر در روند زمانی  1364 – 1394منب  :یافتههای پژوهش

نتیجهگیری
همچنان که شهرها در گذر زمان از نظر فیزیکی و فضایی توسعه مییابند ،ایجاد افکار جدید نیز الزم و ضروری است .لذا،
چنین مبانی نیاز به تنظیم و تصویب قوانین و مقرراتی دارد تا جوهرۀ هدایت شهر در مسیر نظام برنامهریزی حرکت کند و
در جامعۀ شهرنشین قرن  21پذیرفته شود .لذا در چنین بستری ،شهرهای کشور ما نیز به چنین تحوالتی نیـاز دارنـد .بـه
این ترتیب دولت ،فرایندی از دخالت افراطی تا عدم دخالت افراطی در بازار زمین را پیمود و در این فرایند ،اغلب قـوانینی
که دخالت غیرمستقیم را توصیه میکردند ،به دلیل فقدان عزم سیاستگذاری یا موانع نهادی بـه مرحلـۀ اجـرا در نیامـد.
برای نمونه ،سیاستهایی همچون جلوگیری از کسب در مدهای رانتی توسط مالکـان زمـینهـای شـهری و یـا افـزایش
مالیات بر اراضی بایر را میتوان از زمـرۀ ایـن چـارچوبهـای سیاسـتگـذاری دانسـت (اللـهپـور و سـرور.)10 :1391 ،
بررسیهای پژوهش ناشی از تفسیر تصاویر منتج از ماهواره ،نشان میدهد که وسعت شهر مهاباد در بسـتر جغرافیـایی ن
در سال  514 ،1364هکتار بوده که این رقم در سال  1394بر اساس نقشههای واقعی و پیشبینیشده به میانگین 1237
هکتار میرسد .نهایتاً با پیشبینی در مدل مارکوف این عدد به  1657هکتار در سال  1400رسـیده اسـت .بـهطـور کلـی،
مشخصههای اصلی ساخت کالبدی  -فضایی شهر مهاباد شامل موارد ذیل است:
 گسترش شهر تحت تأثیر عوامل طبیعی است .گسترش شهر در راستای محـور شـمالی  -جنـوبی و در بخـشمیانی در امتداد محور شرقی  -غربی است.
 رودخانۀ شهر در امتداد محور شرقی  -غربی بهسان یک لبۀ قوی جداکنندۀ بخـش شـمالی از بخـش میـانی وجنوبی مطرح است.
 ارتفاعات بهمثابۀ یکی از محدودیتهای اصلی توسعۀ فیزیکی شهر مطرح است. ساختوسازهای شهری عالوه بر گسترش به سمت اراضی مناسب (پست و با شیب مناسب) ،گرایش به سـمتاراضی مرتفع و حداکثر همجواری و نزدیکی با پیکرۀ اصلی شهر دارند.
 -بستر طبیعی موجد تمایز و غنای بصری شهر است.
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 ورودیهای اصلی در جبهۀ شمالی شهر ،شامل جادههای ارومیـه و میانـدو ب و در غـرب شـهر ،شـامل جـادۀسردشت و پسوه و ورودی جنوبی حمزه باد است .ورودیهای شمالی شهر ،به دلیل اتصال شهر با مراکز شهری
عمده و وجود اراضی مناسب برای ساختوساز در همجواری ن ،از اهمیت نسبی بیشتری برخوردارند.
 مسیرهای مواصالتی اصلی و نخستین شهر به واسطۀ استقرار فعالیتهای همجوار ،به مثابۀ محورهای خدماتیدر مقیاس شهری و منطقهای عمل میکنند .موقعیت مکانی مسیرها تعیینکنندۀ نوع ،شـدت و نحـوۀ اسـتقرار
فعالیتها است .محورهای مواصالتی منتهی به دروازههای اصلی شـهر (جبهـۀ شـمالی شـهر) ،محـل اسـتقرار
فعالیتهای کارگاهی  -تأسیساتی درشتدانه و ریزدانه است .محورهای مواصالتی بخش میانی ،محل اسـتقرار
فعالیتهای تجاری – خدماتی و عمدتاً ریزدانه است.
 محورهای مواصالتی عمده ،مضاف بر اینکه بهمثابۀ محورهای خدماتی و شریانی درون شـهری مطـرح اسـت،بهصورت اتصال دهندههای گرههای عمدۀ مراکز و عناصر اصلی و هویتبخش شهر عمل میکند.
 قرارگیری اراضی سازمان ملی زمین و مسکن مهاباد عموماً در پیرامون شهر ،سبب رشد ن شده است. ساختوساز (پوشش ساختی) شهر مهاباد به دلیل حمایت دولتی و قوانین زمین شهری در زمینۀ واگذاری اراضیملی و تملک شده ،بازتاب فضایی ن را در دورۀ  30ساله شکار کرده است.
 فقدان سیاست مناسب در زمینۀ حفاظت و نگهداری اراضی سازمان ،سبب رشد سکونتگاههای شهری نامناسـبدر پهنههای امالک با مالکیت ادارۀ راه و شهرسازی مهاباد شده است.
بازتاب تحلیل اندیشهای در نقشههای ایجادشده ،نشان میدهد که مکانیـابی اراضـی دولتـی (س.م.ز.م) ،در جهـات
جغرافیایی بدین صورت بوده است که در همۀ نقشههای سری زمانی ،اراضی دولتی در حدود شمالغـرب ،غـرب ،عمـدتاً
سرتاسر شرق و تا حدود قسمتهای جنوبی شهر را شامل میشود که وضعیت قرارگیری اراضی دولتـی روی نقشـۀ سـال
 1400مدل مارکوف نیز تا حدودی چنین وضعیتی را تصدیق میکند.
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