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چکیده

جدید شهری قابل گسترش و بهره برداری میباشند .نتایج تحقیق

کاربری زمین شهری جزو مفاهیم پایه و اصلی دانش شهرسازی و

نیز نشان میدهد که بیشترین میزان تغییرات در این دوره از اراضی

درواقع شالودهی شکل گیری آن است و به اندازهای اهمیت دارد

بایر به کاربری مسکونی ،اراضی بایر به کاربری فرهنگی و اراضی

که برخی از برنامه ریزان شهری در کشورهای پیشرفته آن را

بایر به کارگاه میباشد که به ترتیب در  88978متر مربع99333 ،

مساوی با برنامهریزی شهری میدانند .از اینرو هدف این مطالعه

متر مربع و  93333متر مربع صورت گرفته است .همچنین کمترین

بررسی روند تغییرات کاربری اراضی شهری در روستاهای الحاقی

میزان تغییرات ،به تغییر کاربری مزارع به کاربری فرهنگی میباشد.

به مادر شهرها طی دوره ی زمانی  1931 – 1931میباشد .روش

کلمات کلیددی :کااربری زماین شاهری ،برناماه ریازی شاهری،

اصلی پژوهش توصیفی – تحلیلی و مطالعهی تطبیقی سرانههای

تعییرات کاربری ،آخماقیه.

شهری و مساحت کاربری اصلی محدودهی مورد مطالعه طی این
دو دوره با استفاده از روش  Crosstabو  GISاست .بررسی

بیان مسئله

تغییرات حاصل از سرانهها در محدوده مورد مطالعه نشان دهندهی

شهرنشینی یک فرایند پیچیدهای از تغییر شیوه زندگی

این است که این محدوده هرچند یک پیکرهی جدیدی بر شهر تبریز

روستایی به شهری است .این فرایند نمایی از رشد را در اواخر

میباشد و نیازمند افزودن به برخی از سرانههاست ،اما این تغییرات

قرن 13ام نشان میدهد ( Champion, 2001, Pacione,

در سرانهها بسیار کم است .این در حالیست که اراضی بایر و خالی

.)2001a, Antrop, 2000a and Bryant et al., 1982

که مهمترین اراضی برای گسترشهای جدید است ،در این محدوده
زیاد بوده و با اندکی برنامه ریزی مناسب ،این اراضی با فضاهای
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امروزه تبدیل روستا به شهر بعنوان یک چالش اساسی در

گونهها و رواج ساخت و سازهای بدون برنامه و اسکان جمعیت

مباحث شهرنشینی و توسعه مطرح بوده و بسیاری از کشورها،

مهاجر ،پیدایش مشکالت بسیاری را دامن زد .عدم تعادل بین

خصوصاً کشورهای در حال توسعه با آن مواجه هستند .در

فضاهای شکل گرفته،گسترش مشکالت اجتماعی ،روحی و

ایران نیز تبدیل روستا به شهر بعنوان یکی از موضوعات مهم

روانی ناشی از تقابل بین فرهنگها و سنتها و  ...از جمله این

در مباحث توسعه شهری و روستائی مطرح بوده و بدلیل تغییر

مشکالت هستند (شماعی و پوراحمد .)33 :1933،علی رغم

قوانین تقسیمات کشوری در زمینه شناخت شهر در اوایل دهه

اینکه به نظر میرسد عوامل موثر بر رشد شهری ،همان عواملی

 1971و بدنبال آن افزایش روند تبدیل روستا به شهر و شکل

باشند که در شکل گیری و رشد حواشی شهری موثرند ،لیکن

گیری مراکز شهری کوچک در نواحی روستائی ،اهمیت

در برخی موارد شاهد تفاوتهائی در این خصوص هستیم.

بیشتری یافته است .تغییر در معیارهای شناخت شهر در ایران

بنابراین کالنشهرها به جهت برخورداری از تزاید جمعیت و

سبب شدهاست که تعداد شهرهای کشور از  391شهر در سال

کارکردهای فراوان ،همواره دگرگونیهای اقتصادی-

 1971به  377شهر در پایان سال  1973افزایش یافته و بر تعداد

اجتماعی و تغییرات کالبدی -فضائی و زیست محیطی ،در

شهرهای کوچک در شبکه سکونتگاهی شهری کشور افزوده

مقیاس منطقهای و به خصوص محلی بدنبال دارند و این

شود( .ایزدی خرامه و افتخاری  )1 :1931،از طرفی در دهه-

موضوعی است که کشورهای پیشرفته و در حال توسعه و از آن

های اخیر رشد شتابان شهر نشینی بویژه در کشورهای جهان

جمله ایران ،آن را تجربه میکنند .وجود تاثیرات متقابل فضائی

سوم موجبات تغییرات عمدهای در جوامع و عرصههای

و روابط عملکردی بین کالنشهرها با نواحی پیرامون و از آن

روستائی گردیده است و تغییرات ساختار جمعیتی (مهاجرت

جمله نقاط روستائی اطراف ،به مرور منجر به تغییرات فوق

روستا-شهری ،تخلیه جمعیتی روستاها و  ،)...تغییرات ساختار

الذکر میشود .گفتنی است کالنشهر تبریز نیز از این قاعده

کارکردی و اقتصادی(متزلزل شدن اساس و بنیاد تولید

مستثنی نبوده و میرود تا تاثیرات عمیقی به لحاظ جمعیتی،

کشاورزی و گسترش فعالیتهای حاشیهای و غیر تولیدی و )...و

کارکردی و کالبدی بر شهرکهای حاشیهای و حتی برخی از

نیز تغییرات مورفولوژیکی برخی از آنها از طریق رشد و

روستاهای پیرامونی خود داشته باشد .بدیهی است که در چنین

گسترش کالبدی و تبدیل به شهرهای کوچک و بزرگ از

تاثیر گذاری ،عالوه بر تمرکز بیش از حد جمعیت و فعالیت در

جمله این تغییرات بوده است (ظاهری .)1 :1933،از طرفی

کالنشهر تبریز ،نیاز به توسعه فضائی به جهت کمبود زمین برای

بافت اقماری یا گسترش ناپیوسته شهر از سال  1931آغاز شد

ساختمانسازی برای جمعیت اضافی؛ افزایش قیمت زمین و

و در اوایل دهه  71به اوج خود رسید .این بخش شامل

واحدهای مسکونی در شهر و نیز مسائل زیست محیطی

شهرکهای گوناگون در اطراف شهرهای بزرگ بود که در

میتواند دخیل باشد .از جمله تبعات تغییرات کالبدی

زمینهای بایر و توسط دولت یا بخش خصوصی ساخته

سکونتگاههای روستائی تغییر تدریجی کاربری زمینهای

شدهاند .شامل نواحی و بخشهائی است که با تغییر شکل

زراعی آنهاست .در همچون حالتی زمینهای زراعی با قبول

روستاها و نقاط جمعیتی اطراف شهرها به همان شکل و

کارکردهای مختلف و از آن جمله مسکونی ،تجاری و صنعتی

صورت اولیه روستائی است که پیامد چنین توسعه بی رویه و

خود نمائی میکنند (ظاهری .)9 :1933،شواهد نشان میدهد

بدون برنامه روستاها و نقاط جمعیتی اطراف شهرها به همان

که گسترش لجام گسیخته کالنشهر تبریز ،بر اساس خواستها

شکل و صورت اولیه روستائی است .رشد سریع این شهر

و نیازهای جامعه بشری ،دگرگونی و تحوالت پردامنهای را در
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عرصههای گوناگون زندگی برخی از روستاهای حوزه نفوذ

روستاها در شهر پیامدهای زیادی در روستای ادغامی و شهر

خود خواهد گذاشت .رشد شتابان جمعیت شهر و به تبع آن،

بر جای میگذارد .این پیامدها به صورت مثبت یا منفی قابل

سرریز بخشی از جمعیت به روستاهای حوزه نفوذ که عمدتاً

ارزیابی است.

با هدف کار و فعالیت و یا تهیه زمین و مسکن انجام میپذیرد،

پیشینه تحقیق

از جمله این دگرگونیهاست که این خود ،سبب ساز تغییرات

پیشینه موضوع تحقیق حاوی چکیدهای از مطالعات عمیق و

عمدهای در نوع فعالیت اقتصادی روستائیان و نیز کاربری

وسیع از آنچه درباره موضوع تحقیق و موضوعاتی مشابه در

اراضی این گونه روستاها میگردد (ظاهری.)1937:117،

کتابها و مقاالت و تحقیقات و پایاننامهها وجود دارد.

بنابراین ارزیابی تغییرات کاربری اراضی در این محدودهها

(نادری و سیف نراقی.)913 :1973،

برای درک تغییرات موجود امری ضروری تلقی میشود.

کمتر منبعی یافت میشود که در آن به وضعیت روستاهائی که
تحت تاثیر گسترش انفجار گونه و لجام گسیخته شهرها قرار

اهمیت تحقیق

گرفته و به اصطالح زیر آروارههای آن به سادگی خرد و

در دهههای اخیر اراضی پیرامون و چهره برخی از جوامع

بلعیده میشوند ،پرداخته شود و در صورت پرداختن به این

روستائی واقع در حوزه نفوذ کالنشهر تبریز تحت تاثیر افزایش

موضوع ،بنا به گفته تریکار "در محدوده منافع مختص نظام

شدید جمعیت و به تبع آن گسترش فضائی ،تغییرات قابل

شهری است که جهان روستا بصورت علمی شایسته توجه

توجهی را به خود دیده است .از آنجایی که گسترش فضائی

جلوه گر میشود(".تریکار.)11 :1971،

شهر باالخص در سالهای اخیر بصورت گسترش غیر

در زمین ه موضوع تحقیق حاضر به استثناء مطالعات محدود به

ارگانیک بوده لذا به جای استفاده فشرده از نواحی موجود،

عمل آمده که در زیر به آنها اشاره شده است ،مطالعات و

گسترش نواحی جدید به صورت افقی انجام پذیرفته است.

تحقیقات دقیق علمی و در عین حال گستردهای صورت

توسعه شهر بر روی اراضی پیرامون شهر ،پیدایش کویها،

نگرفته است.

محالت و شهرکها و نیز منظره تغییر یافته جوامع روستائی

" .1سیر تحول روستاهای خوابگاهی کالن شهر

واقع در حوزه نفوذ شهر ،نمود بارز این نحوه گسترش میباشد

تبریز" ،مجری :دکتر محمد ظاهری (،)1931

(ظاهری .)3 :1933،بنابراین سکونتگاههای انسانی همواره در

گزارش نهائی طرح پژوهشی.

معرض تحوالت اقتصادی ،اجتماعی -فرهنگی و کالبدی قرار

هدف از این پژوهش ،بررسی تغییرات بوجود آمده در ساختار

دارند .در سکونتگاههای روستایی به دلیل ویژگیهای خاص

جمعیتی ،کارکردی و اقتصادی روستاهای پیرامون کالنشهر

خود تحوالت نمود بیشتری داشته و در زمینههای متعددی

تبریز و همچنین بررسی روابط و تاثیرات متقابل ما بین

میتوان این تحوالت را مشاهده نمود از جمله :تحول و

کالنشهرها با نواحی پیرامون آن میباشد.

دگرگونی در فعالیتها ،ویژگیهای اجتماعی و اقتصادی و

" .2تبدیل روستا به شهر و نقش آن در توسعه

کالبدی ،افزایش یا کاهش کارکردها ،تخلیه جمعیت ،افزایش

روستائی" ،محقق :حسن ایزدی خرامه ( ،)1931رساله

جمعیت ،تبدیل به شهر و یا ادغام شهر .گسترش فیزیکی شهرها

دوره دکتری جغرافیا،گرایش برنامهریزی روستائی.

و روستاها به سوی یکدیگر سبب الحاق و ادغام سکونتگاه

هدف از این پژوهش ،بررسی روند تبدیل روستا به شهر که

کوچکتر (روستا) در سکونتگاه بزرگتر (شهر) میشود .ادغام

امروزه به عنوان یک چالش اساسی در مباحث شهر نشینی و
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توسعه مطرح بوده که بسیاری از کشورها ،خصوصاً کشورهای

" .1تحلیل روابط شهر و روستا در ارتباط با برنامه

در حال توسعه با آن مواجه هستند.

ریزی ناحیهای در برد مسکن ،".محقق :حسین

" .9فرآیند و پیامدهای فضائی-کالبدی تبدیل

رحیمی (،)1939رساله دوره کارشناسی ارشد در

روستا به شهر" ،محقق :شهرام امیر انتخابی

رشته جغرافیای انسانی-اقتصادی.

(،)1933رساله دوره دکتری در رشته جغرافیا،گرایش

هدف از این پژوهش ،بررسی روابط شهر و روستا میباشد که

برنامه ریزی روستائی.

بعنوان یکی از مهمترین مسائل ناحیهای مورد توجه است.

هدف از این پژوهش ،بررسی مشکالت بوجود آمده در اثر
فرآیند شهر گرائی شتابان و تبدیل شدن مراکز روستائی به

مبانی نظری

شهرهای کوچک ،میباشد.

برنامه ریزی کاربری زمین شهری ،اساس طرحهای جامع،

" .4چگونگی پیدایش شهر و مکانیسم روابط شهر و

ساختاری-راهبردی و تفضیلی را تشکیل میدهد .در غرب

روستا در استان گیالن" ،محقق :موسی حسین پور

اصطالح کاربری اراضی ابتدا نظارت دولتها بر نحوهی

(،)1933رساله دوره کارشناسی ارشد رشته جغرافیا و

استفاده از زمین و حفظ حقوق مالکیت بوده ،ولی با گسترش

برنامه ریزی شهری.

شهرنشینی و رشد برنامه ریزی شهری و منطقهای این مفهوم

هدف از این پژوهش ،بررسی روابط موجود مابین شهر و

ابعادی وسیعتر به خود گرفت (مهدیزاده )77:1973،و به

روستاهای پیرامونی و نحوه تشکیل مراکز و هستههای اولیه

موازات استفادهی بهینه از زمین به آمایش سرزمین ،برنامه

شهری میباشد.

ریزی فضایی ،طرح ریزی کالبدی ملی و منطقهای و محلی و

" .5بررسی گسترش فیزیکی – کالبدی سکونتگاههای

انواع طرحهای شهری تبدیل شد .ماهیت کاربری را در زمین

روستائی با تاکید بر افزایش جمعیت و تغییر کاربری

به عنوان کاالی تجدید ناپذیر ،نیاز مبرم بشر ،بستر فضای

اراضی" ،محقق :عبدالحمید نظری ( ،)1933فصلنامه

زندگی ،ارتباط تنگاتنگ با محیط زیست و محیطی امن ،زیبا،

تحقیقات جغرافیائی،شماره پیاپی  43و .51

سالم و برای آسایش میتوان ذکر کرد ( Rangwala,

هدف از این پژوهش ،هر چند روند شتابان شهر نشینی و

 .)2000:21به گونهای که امروزه کاربری زمین شهری در

پیامدهای مختلف آن به ویژه گسترش فیزیکی شهرها و

نظامهای پیشرفتهی برنامه ریزی جهان به لحاظ استفادهی بهینه

بلعیدن اراضی زراعی پیرامون با عنایت به پدیده مهاجرتهای

از زمینهای شهری ،جایگاه خاصی در انواع طرحهای شهری

روستائی در سطح کالن ملی از اهمیت باالئی برخوردار

و منطقهای یافته است (زیاری .)38 :1931 ،گروهی کاربری

میباشد ،لیکن نباید از اهمیت این مسئله در نقاط روستائی

زمین را پیشنهادهای مختلف برای استفاده از سطح زمین

غافل بود .هرچند ممکن است نمودهای عینی گسترش

دانستهاند و برخی دیگر آن را استفادهای که توسط انسان از

فیزیکی روستا به سبب کم جمعیت بودن و پراکندگی آن

زمین میشود ،تعریف کردهاند .گروهی دیگر نیز آن را

بسیار بطئی و کند بوده و چندان به چشم نیاید ،اما به دلیل

استفادهای که توسط انسان از زمین میشود ،تعریف کردهاند.

تعداد این نوع سکونتگاهها در کشورمان (بالغ بر  31هزار)،

گروهی دیگر نیز آن را فعالیتهای انسان در زمین ،که آن

خواه ناخواه از اهمیت ویژهای برخوردار خواهند بود.

فعالیتها مستقیما با زمین در ارتباط میباشند ،تعریف میکنند
(.)Best,1999:19
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از نظر شکویی ،کاربری زمین جنبههای فضایی همهی

کارآمد میتوان این موانع را از میان برداشت (زیاری،

فعالیتهای انسانی را در روی زمین برای رفع نیازهای مادی و

.)38:1931

فرهنگی او نشان میدهد (شکویی.)939 :1973،

از این رو یکی از مسائل مهم و اساسی در برنامه ریزی شهری

همچنین چاپین 1بیان میدارد که کاربری زمین در مقیاس شهر

استفادهی بهینه از زمین و برنامه ریزی کاربری زمین شهری

به عواملی همچون محدودیت زمین ،شکل و موقعیت زمین،

میباشد و تخصیص زمین به کاربریهای گوناگون در سطح

انواع فعالیتها ،تراکم نحوهی توزیع زمین میان کاربریها و

شهر باید به گونهای باشد که دسترسی به آنها برای تمامی

مقایسهی کاربریها وابسته است .به عبارت دیگر کاربری

افراد ساکن در شهر به بهترین شکل و کمترین هزینه امکان

زمین شهری توان استفاده از رویهی زمین جهت استقرار

پذیر باشد (عسگری و دیگران.)91:1931 ،

فعالیتهای گوناگون شهری است (بحرینی .)131 :1977 ،از

با توجه به ارتباط تنگاتنگی که برنامه ریزی کاربری زمین

طرفی استفادهی صحیح و آماده سازی زمین هدف اصلی

شهری و برنامهریزی شهری دارد و در مواردی معادل برنامه

برنامه ریزی کاربری زمین است .هرچند این برنامهریزی اثرات

ریزی شهری به کار گرفته میشود ،میتوان گفت برنامه ریزی

اجتماعی و اقتصادی نیز به دنبال دارد و عوامل اجتماعی و

زمین شهری ،آمایش و ساماندهی فضاهای شهری به منظور

اقتصادی پایه اطالعاتی برنامهریزی کاربری زمین است .لیکن

استفاده بهتر و کارآتر از زمینهای شهری را دربر میگیرد.

برنامه ریزی کاربری زمین ابتدا به محیط فیزیکی مربوط شده

یکی از ابزارهای مهم برنامهریزی در زمینهی کاربری زمین،

و به مکان یابی فعالیتهای صنعتی ،مسکونی ،ارتباطی و  ...در

استفاده از سرانههای کاربری زمین است که نقش اساسی در

ارتباط با یکدیگر میپردازد ).(Hagman,1998:18

تهیهی طرحهای شهری و نحوهی توزیع و تقسیم اراضی

همچنین برنامه ریزی کاربری زمین شهری به منظور استفاده

شهری دارد .اما مجموعهی مطالعات و بررسیهای انجام شده

بهینه و مطلوب از اراضی برای فعالیتها و عملکردهای

در این زمینه نشان میدهد که نظام برنامه ریزی سرانهای در

مختلف شهری ،همواره از بحثهای اساسی در برنامه ریزی

ایران اصوال با تنگناهای اساسی نظری و عملی روبروست .به

شهری و شهرسازی بوده است .به طوری که در ادبیات شهری

همین دلیل مجموعه روشها و فنون تعیین سرانههای شهری ،یا

بسیاری از کشورها ،از جمله انگلستان در بسیاری مواقع برنامه

اصوال از مفهوم برنامه ریزی کاربری زمین و جامع نگری الزم

ریزی شهری را مساوی برنامه ریزی کاربری زمین میدانند

بی بهرهاند و یا پیش شرطهای الزم برای کاربرد درست آنها

(عسگری و همکاران .)3 :1931 ،به دلیل تقاضای روز افزون

در طرحهای شهری ایران وجود ندارد .درواقع ابزار سرانههای

به زمین و رشد مناسبات سرمایه داری و اقتصاد زمین در

کاربری به دلیل خصلت کالبدی -کارکردی خود ،بسیار

شهرها و محدودیت این کاال ،اراضی شهری به یکی از

ناتوانتر از آن است که بتواند به تنهایی به نیازهای برنامهای و

مولفههای مهم ثروت اندوزی و تشدید نابرابریهای اجتماعی

ابعاد حقوقی ،اقتصادی و اجتماعی استفاده از زمین و فضا

در شهرها بدل شده است که نیاز به برنامه ریزی کاربری را در

پاسخ گوید و به همین دلیل در بیشتر موارد تحقق پیدا نکرده

تمام شهرها میطلبد .در واقع با توزیع مناسب کاربریها مطابق

است (مهدیزاده.)79:1973 ،

استاندارد برقراری قوانین و سیاستها و استفاده از روشهای

بنابراین می توان گفت که با توجه به تاثیر کاربری زمین بر
سایر اجزاء طرحهای شهری از جمله مسایل ترافیکی شهر،
آلودگی محیط زیست ،جهات توسعهی شهر و  ...یکی از

1-Chapin
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عمدهترین دالیل شکست طرحهای شهری در ایران نپرداختن

کرد .رفته رفته با مهاجرت مردم شهرها و روستاهای اطراف به

به ابعاد مختلف مقولهی کابری زمین است.

تبریز وسعت این شهر گستردهتر شد و فاصلۀ روستاهای
بزرگی که در اطراف آن وجود داشتند تا این شهر بسیار

روش تحقیق

کاهش پیدا کرد و کم کم این روستاها نیز به عنوان محلههای

روش تحقیق این پژوهش توصیفی -تحلیلی بوده و به لحاظ

بزرگی در اطراف هسته مرکزی شهر تبریز شناخته شدند .از

هدف کاربردی میباشد که به کمک مطالعات کتابخانهای و

جملۀ این روستاها میتوان به روستاهای آخماقیه ،ائل گلی،

میدانی ،اطالعات الزمه جمعآوری شده و پس از انجام

بارنج ،رواسان و الله اشاره نمود .امروزه آخماقیه یکی از

تحلیلهای آماری ،با استفاده از سیستم اطالعات جغرافیایی

محالت تبریز و مرکز شهرداری منطقه  7تبریز به نام شهرک

( )GISسعی در تعیین میزان روند تغییرات کاربریها شده

شهید چمران است که در اراضی غربی و شرقی آن چندین

است .همچنین برای بررسی میزان تغییرات کاربری اراضی از

واحد شهرک با بلوکهای متعدد ساختمانی چون اندیشه و

سال  1931تا  1931از روش  Crosstabیا جداول متعامد

پونک و آپارتمانهای جالبی که تضاد کامل با حاشیهنشینان

استفاده گردیده است.

این محله دارد احداث شدهاند .مطابق سرشماری سال ،1933
محله آخماقیه حدود  98311نفر جمعیت داشته است که برابر

محدوده ی مورد مطالعه

آمار جمعیتی خانه بهداشت ،جمعیت این آبادی با  1181نفر

شهر تبریز ،مرکز استان آذربایجانشرقی به عنوان بزرگترین

افزایش ،در سال  1931به  93139نفر افزایش یافته است.

شهر شمالغرب ایران از لحاظ مختصات جغرافیایی در 83
درجه و  13دقیقه طول ضرقی و  93درجه و  8دقیقه عرض

تجزیه و تحلیل کاربری اراضی آخماقیه در سال

شمالی از نصفالنهار گرینویچ در ارتفاع  1911متری آبهای

1931

آزاد واقع شدهاست .براساس سرشماری مرکز آمار ایران ،شهر

محدوده مورد مطالعه در سال  1931دارای بافت حومهای بوده

تبریز با جمعیتی بالغ بر  1838333نفر در سال  ،1931پنجمین

است و تحرکات فیزیکی چندانی نداشته است .این در

شهر پرجمعیت ایران پس از شهرهای تهران ،مشهد ،اصفهان و

حالیست که با توجه به فاصله اندک تا کالنشهر تبریز

کرج محسوب میگردد .محدوده مورد مطالعه در9کیلومتری

کاربریهای این حومه شهری بیشتر مسکونی بوده و

جنوب غرب میدان راه آهن و در کنار اتوبان تبریز به

کاربریهای شهری و خدماتی در حال شکل گیری میباشند؛

خسروشهر در همسایگی رواسان واقع شده است (خاماچی،

بطوریکه بیشترین کاربری این منطقه ،کاربری مسکونی و

 .)1شهر تبریز در گذشته دارای تعداد معدودی محله بود ،که

اراضی بایر است؛ نقشه ( )9نوع پراکنش هریک از

شمار آنها به  98محله رسیده است .از میان محلهها میتوان

کاربریهای محدوده مورد مطالعه را در سال  1931نشان

به محلههای نوبر ،مقصودیه ،چرنداب ،لیل آباد ،اعراب،

میدهد.

سرخاب ،سیالب ،ششگالن ،ماراالن ،باغمیشه و امیرخیز اشاره
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شکل ( :)1موقعیت محدودهی مورد مطالعه

نقشه ( :)9کاربری اراضی محدوده مورد مطالعه در سال 1931
مأخذ :طرح تفضیلی مناطق چهار و پنج منطقه سه تبریز1931 ،

توزیع کاربریهای این محدوده نیز در واقع نشانگر وجود

گرفته ولی اراضی بایر و مزارع در اطراف آن موجود

نوعی بافت روستایی است؛ بطوریکه اراضی مسکونی این

میباشند .جدول ( )1نشان دهندهی میزان توزیع کاربریهای

منطقه به صورت فشرده در بخش مرکزی آن توسعه یافته

محدوده مورد مطالعه در سال  1931نشان میدهد.

است و اندک کاربریهای خدماتی نیز درون این بافت قرار
81
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بدلیل عدم وجود نقشه وضع موجود محدوده مورد مطالعه،

محدوده مورد مطالعه از نظر توزیع کاربریهای شهری در

سطوح و سرانه این محدوده در سال  1931با استفاده

سال  1931تغییرات چندانی نشان نمیدهد؛ به جزء چند مورد

برداشتهای میدانی ،به روز نمودن تصاویر ماهوارهای و اخذ

کاربریهای جدیدی که در بافت اصلی شهرک و داخل

آمار جمعیتی از خانه بهداشت محله مورد مطالعه صورت

واحدهای مسکونی اضافه گردیده است .عدم وجود یا کمبود

گرفته است .در سال  1931کاربریهای این محدوده بیشتر

برخی از کاربریهای اساسی از ویژگیهای توزیع کاربری

حالت شهری به خود گرفتهاند؛ به طوریکه از اراضی بایر در

اراضی در این محدوده میباشد .نقشه ( )9کاربریهای

سال  1931کاسته شده است و کاربریهای شهری جدیدی بر

محدوده مورد مطالعه را در سال  1931نشان میدهد .برابر

پیکرهی این روستای تازه الحاق شده به شهر ،افزون میگردد

آمار اخذ شده از خانه بهداشت ،جمعیت محدوده مورد مطالعه

به طوریکه کاربریهای فرهنگی و ورزشی برای اولین بار بر

در وضع موجود برابر با  93139نفر می باشد.

نقشه این محدوده اضافه میشوند.
جدول ( :)1سطوح و سرانه کاربریهای محدوده مورد مطالعه در سال پایه طرح ()1931
کاربری

مساحت(مترمربع)

درصد

سرانه(متر مربع)

مسکونی

718333

91/8

93/3

فضای سبز

83113

9 /1

1 /3

مزارع

981939

13/1

18/1

تجاری-گارگاه

97311

1 /9

1 /9

تأسیسات

19911

1 /3

1 /3

کارگاه

8189

1 /9

1 /9

آموزشی

13393

1 /7

1 /7

مذهبی

1913

1 /1

1 /1

بایر

739991

99/1

91/9

معابر

939933

13/3

13/1

جمع

9973313

111

38/8

ماخذ :طرح تفضیلی مناطق چهار و پنج منطقه سه تبریز1931 ،
تجزیه و تحلیل کاربری اراضی آخماقیه در سال 1931
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نقشه ( :)9کاربری اراضی محدوده مورد مطالعه در وضع موجود ()1931
مأخذ :یافتههای پژوهش
جدول ( :)9سطوح و سرانه کاربریهای محدوده مورد مطالعه در وضع

تغییرات کاربری اراضی از سال  1931تا سال 1931

موجود()1931
کاربری

مساحت(مترمربع)

درصد

مسکونی

777393

98/1

93/3

فضای

89311

1 /3

1 /7

در محدوده مورد مطالعه

سرانه(م
تر مربع)

در این قسمت به بررسی میزان تغییرات کاربری اراضی
آخماقیه از سال  1931تا سال  1931پرداخته میشود .بدین
منظور از روش  Crosstabیا جداول متعامد استفاده گردیده

سبز
مزارع

999173

18/3

19/3

تجاری-

99338

1 /1

1 /3

است .همانطوریکه اشاره گردید ،آخماقیه در سال 1931
بیشتر حالت روستایی داشته است؛ به عبارتی کاربریهای
موجود و همچنین چیدمان فضایی این کاربریها بیشتر نمود

گارگاه
تأسیسات

99113

1 /1

1 /3

کارگاه

99733

1 /3

1 /9

آموزشی

91313

1 /3

1 /3

مذهبی

1733

1 /1

1 /1

بایر

339331

93/7

93/1

محدوده مورد مطالعه از یک روش پیکسل مدار استفاده

ورزشی

3339

1 /8

1 /8

فرهنگی

3939

1 /8

1 /8

گردیده است؛ به عبارتی نقشههای رقومی کاربریها ابتدا

معابر

987883

13/9

19/9

جمع

9973389

111

38/8

فضاهای روستایی را داشتهاند که درصدد نزدیکی به شهر،
استعداد پیوستن به شهر و پذیرفتن نمودهای فضای شهری را
در خود بوجود میآورد .برای بررسی میزان تغییرات کاربری

براساس کاربریهایشان به پیکسلهای دارای ارزش کاربری
تبدیل شدهاند و تغییرات حاصل از این پیکسلها در بازهی
زمانی  1931تا  1931به صورت مقایسه پیکسلی در جداول

ماخذ :نقشه کاربری اراضی وضع موجود محدوده مورد مطالعه

متعامد ،استخراج گردیدهاند؛ شکل زیر فرایند استخراج
تغییرات کاربری را نمایش میدهد.
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بررسی تغییرات حاصل از سرانهها در محدوده مورد مطالعه
نشان دهندهی این است که این محدوده هرچند یک پیکرهی
جدیدی بر شهر تبریز میباشد و نیازمند افزودن به برخی از
سرانههاست ،اما این تغییرات در سرانهها بسیار کم است .این
در حالیست که اراضی بایر و خالی که مهمترین اراضی برای
گسترشهای جدید است در این محدوده زیاد بوده و با اندکی
برنامهریزی مناسب ،این اراضی با فضاهای جدید شهری قابل
گسترش و بهرهبرداری میباشند .نقشه ( )3که حاصل همپوشانی
کاربری اراضی محدوده مورد مطالعه در سالهای  1931و
 1931میباشد ،روند تغییرات را در این دوره نشان میدهد.
شکل ( :)8نقشه تغییرات سلولی کاربری اراضی محدوده مورد مطالعه در سال
1931-1931
مأخذ :یافتههای پژوهش

شکل ( :)3روند تغییرات کاربری اراضی بین سالهای  1931الی  1931در محدوده مورد مطالعه
مأخذ :یافتههای پژوهش
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شکل ( :)3کاربریهای تغییر یافته بین سالهای  1931الی 1931
مأخذ :یافتههای پژوهش

با توجه به تجزیه و تحلیلهای صورت گرفته و استخراج بانک

کالنشااهر تبریااز ،بیشااترین فراواناای از میاازان تغییاارات بعااد از

اطالعاتی حاصل از هم پوشانی نقشه کاربری اراضی محادوده

اراضی بایر به مساکونی ،اراضای باایر باه کااربری فرهنگای و

مورد مطالعه در سالهای  1931و  1931مشاهده مایشاود کاه

اراضی بایر به کارگاه میباشد که به ترتیب  99333متر مربع و

بیشترین میزان تغییرات در این دوره از اراضی بایر باه کااربری

 93333متر مربع میباشد .همچنین کمترین میزان تغییارات ،باه

مسکونی با حدود  88978متار مرباع صاورت گرفتاه اسات .باا

تغییر کاربری مزارع به کاربری فرهنگی میباشد.

توجااه بااه بافاات حاشاایهای محاادوده و موقعیاات آن نساابت بااه
جدول ( :)9کاربریهای تغییر یافته بین سالهای  1931الی 1931

ماخذ :بانک اطالعاتی نقشه ()3
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همچنین همانطور کاه مشااهده مایشاود ،کااربری ورزشای و

فضاهای بایر به فضاهای جدید شهری نمود بارزی از تغییارات

فرهنگی از کاربریهای جدیدی هستند کاه در پیکاره اراضای

کاربری محدوده مورد مطالعه اسات؛ بارای اولاین باار در ایان

گسترش مییابند .از ویژگیهای دیگر تغییارات سارانه در ایان

بازهی زمانی فضاهایی مانند :فضاهای فرهنگی و ورزشی ایجاد

دوره زمانی میتوان به کاسته شدن نسابی اراضای باایر باه نفاع

شده است که نمود شهری این شهرک در پای الحااق باه شاهر

سایر اراضی شهری اشااره داشات کاه نشااندهناده تحرکاات

تبریز میباشد .بیشاتر ایان فضااها از فضااهایی کاه قابالً بادون

ضعیفی از استفاده اراضی خالی به نفاع اراضای جدیاد شاهری

کاربری و بایر بودند ساخته شده است؛ این درحالیست کاه در

است .در حالت کلی ایان تحرکاات باه اراضای شاهری بسایار

مواردی این فضاها به طرف فضاهایی کاه قابالً دارای کااربری

ضعیف بوده و تغییرات انادکی را نسابت باه ساال  1931نشاان

کشاورزی بودهاند هجوم آورده است.

میدهاد .هماانطوری کاه نماودار ( )1نشاان مایدهاد ،تبادیل
شکل ( :)7کاربریهای تغییر یافته
محدوده مورد مطالعه طی دوره 1931-31

ماخذ :یافتههای پژوهش

همانطوری که نقشه تغییرات کاربری آخماقیه از سال -1931

کاربریهای جدید و همچنین گسترش فضاهای مسکونی،

 1931نشان میدهد ،این محدوده به معابر خود افزوده است و

آخماقیه همچنان دارای فضاهای بایر و بدون استفاده زیاد

عقب کشی ساختمانها در پی گشادسازی معابر از دیگر

میباشد که زمینه را برای گسترش فضاهای شهری جدید و

نمودهای فضایی در این بازهی زمانی میباشد .اما آنچه که

همچنین پاسخگویی به نیازهای فضایی ساکنان محدوده مورد

بیشتر جلب توجه مینماید ،وجود فضاهای بایر و بدون

مطالعه و شهر تبریز فراهم مینماید.

استفاده زیاد در این کاربریها میباشد؛ با وجود گسترش
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بیشترین تغییراتی که در بین بازهی زمانی  1931-1931رخ

قابل گسترش و بهره برداری میباشند .بیشترین میزان تغییرات

داده است ،شامل تغییرات فضای بایر به فضای مسکونی است.

در این دوره از اراضی بایر به کاربری مسکونی با حدود 88978

این گسترش به دلیل نیازهای مسکونی جدید در پی الحاق

متر مربع صورت گرفته است .با توجه به بافت حاشیهای

روستای آخماقیه به شهر تبریز میباشد .عالوه بر این مسئله،

محدوده و موقعیت آن نسبت به کالنشهر تبریز ،بیشترین فراوانی

فراوانی اراضی بایر و همچنین قیمت پائین این اراضی موجب

از میزان تغییرات بعد از اراضی بایر به مسکونی ،اراضی بایر به

گردیده است که ساکنان شهر تبریز و در پی ایجاد فضاهای

کاربری فرهنگی و اراضی بایر به کارگاه میباشد که به ترتیب

مسکونی خودشان در این منطقه اقدام نمایند و از این روستا

 99333متر مربع و  93333متر مربع میباشد .همچنین کمترین

به عنوان شهرک خوابگاهی متصل به شهر تبریز استفاده نمایند.

میزان تغییرات ،به تغییر کاربری مزارع به کاربری فرهنگی
میباشد .برای اولین بار در این بازهی زمانی فضاهایی مانند:

نتیجه گیری

فضاهای فرهنگی و ورزشی ایجاد شده است که نمود شهری

در این مقاله که به بررسی تغییرات کاربری اراضی شهری در

این شهرک در پی الحاق به شهر تبریز میباشد .بیشتر این

روستای آخماقیه در دورهی زمانی  1931 -1931پرداخته شده

فضاها از فضاهایی که قبالً بدون کاربری و بایر بودند ساخته

است ،نتایج نشان میدهد که محدوده مورد مطالعه در سال

شده است؛ این درحالیست که در مواردی این فضاها به طرف

 1931دارای بافت حومهای بوده است و تحرکات فیزیکی

فضاهایی که قبالً دارای کاربری کشاورزی بودهاند هجوم

چندانی نداشته است .این درحالیست که با توجه به فاصله

آورده است .از ویژگیهای دیگر تغییرات سرانه در این دوره

اندک تا کالنشهر تبریز کاربریهای این حومه شهری بیشتر

زمانی میتوان به کاسته شدن نسبی اراضی بایر به نفع سایر

مسکونی بوده و کاربریهای شهری و خدماتی در حال شکل

اراضی شهری اشاره داشت که نشان دهنده تحرکات ضعیفی

گیری میباشند؛ بطوریکه بیشترین کاربری این منطقه ،کاربری

از استفاده اراضی خالی به نفع اراضی جدید شهری است .در

مسکونی و اراضی بایر است .در سال  1931کاربریهای این

حالت کلی این تحرکات به اراضی شهری بسیار ضعیف بوده

محدوده بیشتر حالت شهری به خود گرفتهاند؛ به طوریکه از

و تغییرات اندکی را نسبت به سال  1931نشان میدهد.

اراضی بایر در سال  1931کاسته شده است و کاربریهای
شهری جدیدی بر پیکرهی این روستای تازه الحاق شده به
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