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چکیده 
در چند دهه اخیر مناطق کالنشهری کشور دچار تغییر و تحوالِت گسترده ای شده اند. منطقه کالنشهری مشهد نیز به عنوان 
کشور در حال تجربه این تحوالت می باشد. این منطقه با بیش از سه میلیون  یکی از مهمترین قطب های توسعه در شرق 
کالبدی شهر  کنده رویی و تمرکِز شدید رنج می برد. پیامد منطقِی این تمرکز، رشد  نفر جمعیت، از عدم تعادل فضایی، پرا
کشاورزی، بورس بازِی زمین و رانت خواری،  مرکزی، پدیدار شدِن نابرابری های اجتماعی و اقتصادی، تخریِب اراضی سبز و 
کولوژیکی و... می باشد. از این رو تحلیل و پیش بینی ساختار فضایی یکپارچه در این منطقه ضرورت دارد.  برای  آسیب هاِی ا
کاربری اراضی برای دو دوره 1405 و 1420 شبیه سازی  این منظور با تکیه بر بعِد ریخت شناسی ساختار فضایی، ابتدا تغییراِت 
گام دوم، با استفاده از سه شاخص توزیع، خوشه بندی و تجمع، بر پایه داده های پیش بینی شده جمعیت  می شود. در 
که رونِد تغییرات به سمِت از بین  در سال های مزبور، سیمای فضایی منطقه ترسیم می گردد. نتایج تحقیق نشان می دهد 
کیلومترمربع به  که در سال 1405 مساحتی معادل 247  کشاورزی و مراتع پیش می رود، به طوری  رفتِن هر چه بیشتِر اراضی 
مساحِت اراضی ساخته شده در سال 1390 اضافه می شود، در سال 1420 این رقم به 1004 کیلومترمربع می رسد. نتایج حاصل 
کی از پیش رفتِن منطقه به  سوی قطبیِت بیشتر  از تحلیل داده های جمعیت و اشتغال بر اساس سه شاخِص یاد شده نیز حا

است. بنابراین الزم است نظام مدیریِت منطقه ای در راستای جلوگیری از تحقق این پیامدها تمهیدات الزمی بیندیشد.

کاربری اراضی، سلول های خودکار، مشهد. گان کلیدی: ساختار فضایی، منطقه کالنشهری، تغییر  واژ
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1. مقدمه
زیادی  تحوالِت  دستخوش  شهرها  گذشته  سال  پنجاه  و  صد  در 
این تحوالت شکل جدیدی به خود  شده اند. در چند دهه  اخیر 
کنده توسعه  پرا به صورِت  از شهرها  که بسیاری  به طوری  گرفته، 
کالنشهری  کمتر و نواحی  کم جمعیتی  یافته و در پهنه هایی با ترا
اجتماعی_ کارکردهاِی  تغییرات،  این  مــوازاِت  به  یافته اند.  بسط 
اقتصادی هسته های شهرِی گذشته به طور فزاینده ای دستخوش 
تفریحی  و  بازرگانی  اشتغال،  متفرِق  و  کنده  پرا کِز  مرا و  شده  تغییر 
که ساختاِر  آنجایی  از   .)Anas et al, 1998( آنها شده اند جایگزین 
فضایی تأثیر شایانی بر حیاِت روزانه  مردم، رشِد اقتصادی، عدالت و 
تعادِل اجتماعی دارد، درِک این اشکاِل نویِن توسعه  شهرِی گسسته 
منطقه ای  راهبرد های  و  سیاست ها  ارائــه   بــرای  چندهسته ای،  و 
به   .)Horton and Reynolds, 1971( اســت  فـــراوان  اهمیت  حائز 
تحلیِل  به  زیــادی  توجه  اخیر  که در سال های  دلیل است  همین 
 Burger مثال:  )برای  می شود  کالنشهری  مناطِق  فضایی  ساختار 
کالنشهرِی مشهد با  and Meijers, 2012, Meijers, 2008(. منطقه  
مساحتی بالغ بر 11هزار و 300 کیلومترمربع در شمال شرقی ایران و  با 
کشور،  کالنشهرِی  بیش از سه میلیون نفر جمعیت، دومین منطقه  
انــدازه است. اصلی ترین عناصر طبیعی شکل  و  به لحاظ وسعت 
کوه هزارمسجد  این منطقه، دو رشته   به ساختار فضایی  دهنده 
کالنشهری مشهد  که در شمال و جنوب منطقه  و بینالود هستند 
جمعیِت  درصد  بر 95  بالغ  تنهایی  به  منطقه  این  شده اند.  واقع 
کِل ناحیه  مشهد  شهرِی ناحیه و نزدیک به 75 درصد از جمعیِت 
کالت( و  )شامل شهرستان های فریمان، مشهد، بینالود، چناران و 
کل ناحیه را به خود اختصاص داده  حدود 90 درصد از ارزش افزوده  
گرفته شده در این منطقه، عدم  کار  و شاخص های تشخیصِی به 
تعادِل شدید ناحیه ای و تمرکِز سرمایه و قدرت را در منطقه کالنشهری 
کالبدی_فضایی در  مشهد نشان می دهند. در این منطقه، توسعه 

که بسیاری از  محور مشهد_چناران به حد اشباع رسیده، درحالی 
نقاِط منطقه از توسعه بازمانده اند. تصوِر استمراِر پیامدهای این 
روند در سال های آتی چندان دشوار نیست. تخریِب اراضی سبز، 
کاربری  افزایش آلودگی های زیست محیطی و منابع آبی، تغییراِت 
اراضی و به تبِع آن بیابان زایی و ویرانِی گونه های گیاهی و جانوری از 
جمله پیامدهای زیست محیطی چنین قطبیتی است. پیامدهایی 
که به نوبه  خود موجِد ظهور و بروِز بحران های اجتماعی و اقتصادی 
از جمله مهاجرت روستاییان به شهرها، افزایش بزه و جرم و جنایت 
به واسطه  ظهوِر حاشیه نشینی و جز آن خواهد شد. بر این اساس، 
که سیمای آتی ساختاِر فضایی منطقه به طوِر دقیق و  ضرورت دارد 
روشن ترسیم گردد. بدین ترتیب مهمترین پرسش این تحقیق این 
که » با توجه به رونِد تحوالت فضایی منطقه در بازه زمانی  است 
1375 تا 1390، چنانچه عوامل و محرک های فضایی توسعه ثابت 
بمانند، چهره فضایی این منطقه در سال های 1405 و 1420 به چه 
گون  گونا شکل در خواهد آمد؟ و پیامدهای این تغییرات در ابعاد 

چه خواهد بود؟«
دو  از  می توان  کالنشهری  مناطق  فضایی  ساختار  پیش بینی  در   
کرد: بعِد ریخت شناسی و بعِد عملکردی. در  بعد به مسئله توجه 
بعد ریخت شناسی به شناخِت شکِل نواحِی ساخته شده از طریِق 
فعالیت  و  اشتغال  جمعیت،  شــده   پیش بینی  داده هـــای  تحلیِل 
کاربری زمین توجه می شود. در بعِد عملکردی با  و یا مدل سازی 
استفاده از تحلیل داده های پیش بینی شده  شبکه، به مناسبات 
کز در این نواحی توجه می شود. از  و روابِط فضایی میان برخی مرا
که پیش بینی داده های شبکه ضعیف است، مقاله  حاضر  آنجایی 
بر این اساس تالش می کند به  بر بعِد ریخت شناسی است و  ناظر 
شناسایی ساختار فضایی در آینده بپردازد. برای این منظور از دو 
گرفته می شود. در وهله  نخست  کالِن ساختار فضایی بهره  مؤلفه  
کاربری اراضی، سیماِی آینده   با تشخیص محرک های فضایی تغییِر 

تصویر شماره 1: محدوده منطقه کالنشهری مشهد
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گاِم بعدی  منطقه برای دو دوره  1405 و 1420 ترسیم می شود. در 
با تکیه بر داده های پیش بینی شده  دو بخِش جمعیت و اشتغال 
کالِن  با سه شاخِص  و 1420 تالش می شود  برای سال های 1405 
رونِد  و  ترسیم  منطقه  آینده  چهره   تجمع،  و  خوشه بندی  توزیع، 
گیرد. در نهایت با تحلیِل یکپارچه  دو الیه   تغییرات مورد بررسی قرار 
یاد شده، به پیامدها و راه حل های احتمالی، اشاره ای خواهد شد.

2. پیشینه تحقیق
کردند با استفاده از تحلیِل مورفولوژیک  تحقیقاِت بسیاری تالش 
به شناخِت سازمان فضایی برسند. این تحقیقات را می توان در دو 
دسته  کلی قرار داد. دسته  نخست برآنند تا با شناخِت اندازه و توزیِع 
کِز سکونتگاهی در منطقه، براساس داده های جمعیتی  فضایی مرا
این تحقیقات  گردند.  نایل  ترسیِم ساختار فضایی  به  و اشتغال، 
اشتغال،  و  جمعیت  داده هـــای  بر  مبتنی  شاخص های  بــراســاس 
کیم در  برای مثال،  قرار داده انــد.  را مورد تحلیل  سازمان فضایی 
پژوهش خود به بررسی تحوالت ساختار فضایی شهری آمریکا طی 
 Glaster( از دو شاخص تجمع  استفاده  با  تا 2000  سال های 1890 
 )Tsai, 2005( خوشه بندی  و   )et al., 2001; Hess et al., 2001
که شاخص تجمع  پرداخته است. نتایج تحقیق او نشان می دهند 
طی این دوره نوسان داشته است، در حالی که خوشه بندی در این 
را عواملی  آن  که دلیل  یافته  کاهش  یکنواخت  به صورت  مناطق 
می داند  درآمـــد  افــزایــش  و  حمل ونقل  هزینه های  کاهش  مانند 
شش  فضایی  گرایش های  لی،  دیگر،  پژوهشی  در   .)Kim, 2007(
 Tsai,( تجمع  از طریق مدل سازی شاخص های  را  آمریکا  کالنشهر 
مورد  اشتغال  تمرکز  و   )2005; Sevtsak & Amindarbari, 2012
تجزیه و تحلیل قرار داده است. نتایج این پژوهش نشان می دهد 
سمت  به  شهر  مرکزی  هسته  از  غیرمتمرکز  صــورت  به  اشتغال  که 
کالن شهرها  که هریک از این  حومه ها روانه شده و به نظر می رسد 
الگوهای منحصر به فردی از تمرکززدایی را براساس تاریخ و شرایط 
توسعه  متمایز  الگوی  سه  تحقیق  ایــن  در  کــرده انــد.  تجربه  خــود 
کز سنتی  کندگی اشتغال، )2( مرا فضایی مشخص شده است: )1( پرا
کز حومه ای پیشرفته )Lee, 2007(. سان،  کم و قوی و )3( مرا مترا
استفاده  با  کالنشهری پکن  بررسی ساختار فضایی منطقه  به  نیز 
 Tsai, 2005; Sevtsak & Amindarbari,( توزیع  شاخص های  از 
 Glaster et al.,( شاخص های تجمع ،)2012; Glaster et al., 2001
پرداخته  پارامتریک  غیر  تحلیل های  و   )2001; Hess et al., 2001
کم  است. توزیع جمعیت با استفاده از تابع نمایی منفی و تابع ترا
ضریب  نقطه ای،  الگوهای  تحلیل  از  استفاده  با  فعالیت  توزیع  و 
گرفته  همبستگی مکانی و ضریب موران مورد تجزیه و تحلیل قرار 
و  جمعیت  که  می دهد  نشان  او  پژوهش  از  حاصل  نتایج  اســت. 
کنده شدن در تمام  ج شده و به جای پرا فعالیت از شهر مرکزی خار
گرایش به استقرار در حومه های نزدیک به شهر  منطقه کالنشهری، 
مرکزی را داشته اند. عالوه بر این، اشتغال نسبت به جمعیت گرایش 
دوم  دسته    .)Sun 2009( است  داده  نشان  کندگی  پرا به  کمتری 
تحقیقاتی هستند که این کار را براساِس پیش بینی تغییرات کاربری 
اراضی انجام داده اند. از جمله تحقیقاتی که با استفاده از مدل های 

نوین در این زمینه انجام شده است می توان به این موارد اشاره 
کیاورز مقدم و همکاران، در تحقیق خود مدل تلفیقی  کرد: حمید 
سلول های خودکار )CA( و شبکه  عصبی مصنوعی )ANN( را برای 
پیشنهاد  اصفهان  شهر  در  ــی  اراض کاربری  تغییرات  شبیه سازی 
می کنند. هدف آنها آزمودِن مدل برای شبیه سازی تغییرات کاربری 
از سال های  را  تغییرات  این منظور چهار دهه  برای  اراضــی است. 
کردند. نتیجه  تحقیق دقت بسیار باالی )باالی  1975 تا 2001 رصد 
 Kiavarz Moghadam( این مدِل ترکیبی را نشان می دهد )90 درصد
and Samadzadegan, 2009(. محسن احدنژاد روشتی، در تحقیقی 
کاربری اراضی شهر زنجان، پس از بررسی  برای پیش بینی تغییراِت 
با   ،2011 تا   1984 زمانی  بــازه   در  اراضــی  کاربری  تغییراِت  ارزیابی  و 
خودکار  سلول های  و  مــارکــوف  زنجیره   تلفیقی  روِش  از  استفاده 
که  برای سال 2020 تغییرات را پیش بینی نمود. نتایج نشان داد 
تغییر و تحوالِت  اراضــی منطقه دستخوش  از مساحِت  44 درصد 
گرفت )Ahad Nejad Reveshty,2011(. سامره  گسترده قرار خواهند 
تصاویر ماهواره ای )سال های  از  استفاده  با  و همکاران،  فالحتکار 
سلول های  و  مارکوف  زنجیره   تلفیق  و   )2001  ،1990 ،1972 ،1955
و  کردند  شبیه سازی  را  اراضــی  کاربری/پوشش  تغییرات  خودکار 
کردند.  برای اعتبارسنجی و دقِت مدِل تلفیقی از سه روش استفاده 
کی از آن است که چنانچه فرایندهای تغییر پوشش اراضی  نتایج حا
سال های  تغییراِت  پیش بینی  بــرای  می تواند  مدل  باشند،  ثابت 
مژگان   .)Falahatkar and Nadoushan,2011( باشد  مفید  نیز  آتی 
شبیه سازی  بــرای  خود  تحقیق  در  همکاران،  و  ندوشن  احمدی 
و  مــارکــوف  زنجیره   مــدل  تلفیق  از  ک  ارا شهر  کالبدی  تغییراِت 
تغییراِت  بررسی  از  پس  آ نها  کردند.  استفاده  خودکار  سلول های 
برای  را  شهر  توسعه   تغییراِت   ،1956-2006 زمانی  بــازه   در  شهری 
سال 2025 محاسبه نمودند. نتیجه حکایت از قدرِت باالی مدل 
در پیش بینی داشت )Nadoushan and Aleebrahim, 2012(. باری، 
تا به حال تحقیقی انجام نشده است که به صورت یکپارچه ساختاِر 
فضایی یک منطقه را با مؤلفه های ریخت شناسی مورد تحلیل قرار 

دهد و این از نوآوری های این تحقیق است.

3. مبانی نظری
می توان در توسعه  شهر چهار دوره را از یکدیگر تمیز داد. )1( شهِر 
بازرگانی: نخستین دوره اوایِل عصر رنسانس یا اواخر قرون وسطی 
است )Lefebvre, 1991(. در این دوره شهرها عمدتًا تحِت سلطه  
عصر  این  در   .)Wallerstein, 1980( بودند  بانکداران  و  بازرگانان 
ج از شهر و حومه ها وابسته  کن خار شهرها خودمختاری داشتند. اما
می گرفتند  مادر_شهر1  از  را  اهمیت شان  و  بودند  مرکزی  شهر  به 
)Van der wee, 1990: 15-27(. در واقِع ظهور شهِر رنسانس مانند 
گره خورده بود  اقتصادهای در حال توسعه  ظهور دولت_ملت به 
هفده،  و  شانزده  سده های  در  بدین ترتیب   .)Anderson, 1983(
کالبدی و  مناسباِت اجتماعی_سیاسی نوین از یک سو و تغییراِت 
 Sommervile,( تحول معنا در فضاِی شهری از سوی دیگر پدید آمد
به جامعه  اجتماع  از  گــذار  از  تونیس سخن  که  به طــوری   .)1992
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سخن  مبادله  شکِل  در  تحول  از  مشابه  طور  به  مارکس  و  می کند 
می گوید )Katznelson, 1992; Parker, 2004( و ادوارد سوژا ویژگی 
کاالیی ُخرد، تجارت فراملی و صنعتی  اصلی شهر بازرگانی را »تولیِد 
شدِن محدود« می داند )Soja, 1989: 175(. )2( شهر صنعتی: در 
سده  هجدهم و نوزدهم شاهِد انقالب صنعتی و تغییر اساسی در 
گسترش یافته و نوع جدیدی از شهر  شهرهاست. تجارت فراملی 
شهر  ــود.  ب شدید  تمرکز  شهرها  ایــن  بنیادین  ویژگی  شــد.  متولد 
»سیستم های  رنسانس  عصر  بازرگانی  شهرهای  مانند  صنعتی 
کم، تمرکز  شهری سلسله مراتبی« بودند، اما هیچ گاه در تاریخ، ترا
 Soja, 1989:( و انباشِت سرمایه بدین شدت سابقه نداشته است
گسترِش شهرها  گسترده،  177(. حاصِل این تمرکِز شدید و آلودگی 
به  خود  نوبه   به  که  بود  شهرها  به  روستایی  مهاجرت های  آغــاز  و 
حاشیه نشینی و پیچیده تر شدن مناسباِت اجتماعی دامن می زد. 
)3( شهر سرمایه داری در انحصار شرکت های بزرگ صنعتی: در دهه  
کاسته شد و  کز شهری  1920 »از تمرکِز تولیِد صنعتی در اطراِف مرا
یافتند و  کاربری  تغییر  فزاینده  هسته های شهری قدیمی به طور 
کز مدیریت بازرگانی،  صنایع قدیمی جایشان را به ادارات دولتی، مرا
 Soja,(»دادنـــد نظارتی  و  حمایتی  فعالیت های  و  مالی  نهادهای 
سال های  در  انــدک انــدک  چندهسته ای:  شهر   )4(  .)1989: 179
1960 و 1970 برخی شهرها به ویژه در شمال آمریکا، برخالف رشد 
پیدا  میل  شهری  نواحِی  سمِت  به  و  یافته  توسعه  تک هسته ای 
مشاهده   1990 و   1980 دهــه هــای  در   )Maciocco, 2008( کردند 
پیرامونی  اراضــی  کالنشهرها،  جمعیِت  رشد  با  هنگام  هْم  که  شد 
می افتد؛  اتفاق  کنده رویی  پرا مسئله   و  مــی رود  توسعه  زیر  به  آنها 
و  کردند  پیدا  میل  چندمرکزی  مجموعه هایی  سمِت  به  شهرها 
و  شهر-منطقه ها  ظهوِر  شاهِد  بیستم  سده   پایانی  سال های  در 
 Portugali, 2011, Hall and( بودیم  چندهسته ای  کالنشهرهای 
از اصلی ترین ویژگی های شهر چندهسته ای نوین،   .)Pain, 2006
کنان روستایی  کاربری زمین، مهاجرِت سا کنده رویی در  مسئله  پرا
فضاست  شــدن  عملکردی  چند  و  لبه_شهرها  ظهور  شهرها،  به 

.)Wheeler, 2004; Thorns, 2002(
متخصصان  کالنشهری،  مناطِق  فضایی  ساختاِر  شناخِت  بــرای 
و دانشمندان برنامه ریزی فضایی چند دهه  اخیر درصدد تدویِن 
که بتوانند به خوبی از عهده   روش ها و مدل های نوینی برآمده اند 
فضایی  ساختار  بهتر  هرچه  شناخِت  و  فضایی  مناسباِت  تحلیل 
برآیند )Kloosterman and Lambregts, 2001(. در تحلیل ساختار 
بعِد   )1( می کنند:  توجه  بعد  دو  بــه  اغلب  متخصصان  فضایی، 
ریخت شناسانه1 که به اندازه و توزیِع فضایی سکونتگاه ها در منطقه 
کز مختلف در  که روابِط میان مرا مربوط است و )2( بعِد عملکردی2 
 .)Burger and Meijers, 2012( منطقه را مورد سنجش قرار می دهد
شناسایی  به  می توان  روش  دو  با  ریخت شناسی  بعد  تحلیل  در 
جمعیتی  داده هــای  از  استفاده  )الــف(  پرداخت:  فضایی  ساختار 
سرزمین  پهنه   در  آنها  توزیع  نحوه   و  شــده  پیش بینی  اشتغاِل  و 
کاربری زمین در آینده.  )Green, 2007(. )ب( مدل سازی تغییراِت 

1 morphologic
2 functional

علمی تر  و  دقیق تر  شناخِت  به  می تواند  طبعًا  بعد  دو  هر  تحلیِل 
تحوالت یاری رساند.

مدل های  که  شده  باعث  شهرها،  فضایی  ساختار  تحول  و  تغییر 
فضایی پیشین توانایی توصیِف تحوالِت شهری را نداشته باشند و 
برای این منظور روش های نوینی ابداع شده است تا بتواند ماهیِت 
 )1( .)Clark, 2003: 141( شهر در سده  بیست و یکم را توضیح دهد
کاربری زمین می توان به روش های مبتنی بر نظریه های  در حوزه  
کرد )Portugali et al, 2012, Portugali, 2011(. از  پیچیدگی اشاره 
جمله  این مدل ها، می توان به مدِل CLUE-S، مدل های مبتنی 
بر روش سلول های خودکار )CA(، استفاده از الگوریتم های شبکه  
 Lantman( الگوریتم ژنتیک و غیره نام برد ،)ANN( عصبی مصنوعی
et al., 2011(. از مزایای مدل های نوین مانند سلول های خودکار 
کردِن داده های مربوط  کرد: تواِن وارد  می توان به این موارد اشاره 
به توسعه  تاریخی، امکاِن ورود اطالعات و سیاست های برنامه ریزی 
دقیق به مدل، دینامیک بودن و جامعیت، هوشمند بودن و پایین 
از  بودِن درصد خطا )Liu, 2009(. )2( در تحلیِل سازمان فضایی 
نیز  اشتغال  و  جمعیتی  داده هـــای  بر  مبتنی  شاخص های  طریِق 
که به  موازات  روش های نوینی توسعه یافته است. از جمله علومی 
که از  شکل گیری شهرهای پیچیده توسعه یافت، آمار فضایی بود 
سال 1854 به صورت مدرن آن توسط جان اسنو3 صورت بندی شد 
افزودن  به  اقدام   Esri )Rogerson, 2006(. در سال 2004 مؤسسه 
با  که  کرد   ArcGis ابزارهای تحلیلی جدیدی به نرم افزار مجموعه 
 .)Asgari,2012: 14( عنواِن ابزارهای آمار فضایی شناخته می شوند
شماِر  یکپارچه  و  دقیق  صــورِت  به  می توان  نوین  ابزارهای  این  با 

کرد. زیادی از داده های پایه را تحلیل 

4. مواد و روش ها
این تحقیق دو بخش دارد. بخش نخست عبارت است از پیش بینی 
کاربری اراضی برای دو دوره  1405 و 1420 و تحلیل ساختار  تغییراِت 
فضایی بر آن اساس. بخش دوم تحلیِل ساختار فضایی براساِس 
داده های پیش بینی شده  سال های 1405 و 1420 است. در نهایت 
کنار هم قرار دادن این دو الیه تالش می شود تحلیلی یکپارچه از  با 

ساختاِر فضایی منطقه ارائه شود.
انجام پیش بینی  کاربری زمین: مراحل  تغییرات  4.1. پیش بینی 
کاربری/پوشش  تغییرات بدین شرح است: )1( تشکیل الیه های 
کاربری  نقشه های  ابــتــدا   :1390 و   1375 ســال هــای  ــرای  ب اراضـــی 
اراضی سال های 1375 و 1390 با استفاده از سازمان های ذی ربط 
به روزرسانی  برای  پــردازش می شوند.  و  تهیه  و عکس های هوایی 
سایر  و  ارث  گوگل  ــزار  ــرم اف ن از   1390 ســال  بــرای   GIS نقشه های 
وارِد  را  آنها  سپس  می شود.  استفاده  موجود  هوایی  عکس های 
 Shape file نموده و از آنها فایل هایی با فرمت ArcGis 9.3 محیِط
کاربری/پوشش اراضی با توجه به ویژگی های  تهیه می گردد. آنگاه 
از:  عبارتند  که  می شود  دسته بندی  گــروه  پنج  به  محدوده  بومی 
کشاورزی، مرتع، جنگل و سایر اراضی. از فایل های  کاربری شهری، 
ایجاد می کنیم. )2( تعییِن عوامِل  ایجاد شده، فایل های رستری 
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را بر همان اساس در محیِط  محرِک تغییر: عوامل محرِک فضایی 
گرفته  نظر  در  عوامِل  می کنیم؛  تبدیل  رستری  فایل های  به   GIS
شده در این تحقیق براساِس متوِن نظری مرتبط و برداشت های 
میدانی محققان از منطقه، عوامل زیر انتخاب شدند: دسترسی به 
کم  کم جمعیتی / ترا کز شهری، ترا راه های اصلی، دسترسی به مرا
شهری و شیب. برای رسیدن به عوامِل فضایِی مؤثر در تغییر کاربری 
زمین دو مرحله باید طی شود: نخست می بایست سکونتگاه های 
کاربری را شناسایی کنیم. این عامل، به  مثابه  واجِد پتانسیِل تغییر 
عامِل انسانِی تغییر است؛ یعنی فراینِد شهری شدِن سرمایه، منطق 
به  منظور  عوامل  این  انتخاب  منطقه.  در  سرمایه گذاری  کارکرِد  و 
آنها،  تعیین  برای  است.  سرمایه گذاری  روند  تــداوِم  جهِت  تعییِن 
دو دسته عوامِل بیوفیزیکی و انسانی را مورد بررسی قرار می دهیم. 
معیارهای مورد بررسی برای سنجش عبارتند از جمعیت، دسترسی 
سکونتگاه ها به منابع آب زیرزمینی، ارتفاع مناسب برای توسعه، 
راه هــای  از  آخر میزان فاصله  بــرای توسعه و دست  شیب مناسب 
رونِد  تــداوِم  در  که عوامل مؤثر  برآنیم  این عوامل  از طریق  اصلی. 
شناخِت  از  پس  دوم،  کنیم.  شناسایی  را  موجود  وضــع  توسعه  
کار، خود به عنواِن یکی از  سکونتگاه های واجِد پتانسیل، خروجِی 
الیه های اصلی تغییر شناخته می شود. در کنار آن عوامل راه، شیب، 
گرفتند. )3( تولید  ارتفاع و دسترسی به آب نیز مورد شناسایی قرار 
گاِم سوم، از تفاضل نقشه های  نقشه  تغییرات و ماتریس انتقال: در 
را به دست  کاربری زمین  تغییراِت  سال های 1375 و 1390 نقشه  
که همان  کاربری ها  می آوریم و براساس این نقشه ماتریس انتقاِل 
خروجی  می نماییم.  استخراج  را  اســت  گذشته  تغییراِت  منطق 
مدل سازی   )4( است.  انتقال  ماتریِس  یک  و  نقشه  یک  سوم  گام 
گام با استفاده از الگوریتِم شبکه   پتانسیِل تغییرات آینده: در این 
 Quantum محیط  در  کاربری ها  انتقاِل  پتانسیل  مصنوعی  عصبی 

کاربری  تغییراِت  شبیه سازی   )5( می شوند.  مدل سازی   GIS 2.4
 QGIS2.4 محیط  در  خــودکــار  سلول های  از  استفاده  بــا  ــی:  اراضـ
کاربری  داده های چهار مرحله  پیش را وارد مدل می کنیم و تغییراِت 

را برای دو دوره  1405 و 1420 شبیه سازی می نماییم.
4.2. پیش بینی ساختار فضایی براساس داده های جمعیت و 
فعالیت: ابتدا جمعیت و فعالیِت سال های 1405 و 1420  بر اساِس 
دو دوره  1375-1385 و 1385-1390 پیش بینی شد. بدین ترتیب 
مدِل  چهار  براساِس  و  شده  ترسیم  آنها  تغییرات  رونــِد  نمودار  که 
توانی  و  دوجمله ای  نمایی،  لگاریتمی،  تغییراِت  رونــِد  پیش بینی 
گرفتن  میانگین  با  گردید.  محاسبه  و 1420  سال های 1405  برای 
از حاصل این چهار مدل، عدد بهینه برای جمعیت و فعالیت به 
گام بعدی براساِس مطالعات تجربی و متون نظری  دست آمد. در 
مرتبط با ساختار فضایی، تحلیل ها در سه بعد اصلی و برای چهار 
از  بــرای هریک  و  گرفت  و 1420 صــورت  ســاِل 1375، 1390، 1405 
ابعاد مدلی ارائه شد. این ابعاد شامل توزیع، خوشه بندی و تجمع 
است. )1( بعد توزیع، نشان  دهنده متغیر توزیع جمعیت و فعالیت 
که با استفاده از توابع آنتروپی و توزیِع جهت دار مورد تحلیل  است 
که بیانگر میزان تجمع و یا عدم  گرفت، )2( بعد خوشه بندی  قرار 
تجمع جمعیت و فعالیت است با استفاده از دو تابع K-Ripley و 
گرفت و )3( نهایتًا  کم مورد تجزیه و تحلیل قرار  خوشه بندی زیاد/ 
کندگی  پرا یا  و  )تمرکز(  خوشه بندی  میزان  بیانگر  که  تجمع  بعد 
است  شده  تحلیل  مــوران  شاخص  از  استفاده  با  اســت،  جمعیت 
)شهری_ سکونتگاه های  سطح  در  مــدل هــا   .)1 شــمــاره  )جـــدول 

کالنشهری مشهد و برای جمعیت و فعالیت به  روستایی( منطقه 
گرفته است. تحلیل های مربوط به  صورت مجزا مورد بررسی قرار 
Excel و سایر تحلیل ها در نرم افزار  کمک نرم افزار  آنتروپی به  تابع 

ArcGIS 10.2 صورت پذیرفته است.

جدول شماره 1: شاخص ها و مدل های پیش بینی و تحلیل ساختار فضایی با استفاده از داده های جمعیت و فعالیت

مدلشاخص

توزیع

آنتروپی

تابع توزیع جهت دار

خوشه بندی

تحلیل خوشه بندی فضایی چند فاصله ای 
)K-Ripley(

)G کم )آماره خوشه بندی زیاد/ 

ضریب مورانتجمع
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5. یافته های تحقیق
فرایند  با توجه به روش شناسی تشریح شده در قسمت قبل، دو 
ساِل  برای  اراضی  کاربری  تغییرات  نخست  نمودیم:  طی  را  عمده 
داده هــای  براساِس  بعد  مرحله   در  و  شد  پیش بینی   1420 و   1405
و 1420  سال های 1405  بــرای  فعالیت  و  جمعیت  پیش بینی  شده  
کاربری  ساختار فضایی آینده تحلیل شد. برای پیش بینی تغییرات 
اراضی دو فراینِد عمده طی شد: نخست به شناسایی محرک های 
گام  در  و  پرداختیم  مشهد  کالنشهری  منطقه  در  توسعه  فضایِی 
را  آتی  بعد براساس محرک های شناخته شده، تغییراِت احتمالی 
پیش بینی نمودیم. برای این منظور با همپوشانی سکونتگاه ها با 
الیه  دسترسی به آب، همپوشانی راه ها با سکونتگاه ها، همپوشانی 
شیب و ارتفاع با سکونتگاه ها و همپوشانی همه  این الیه ها برای به 
دست آوردن الیه  سکونتگاه های واجِد پتانسیل تغییر پرداختیم. 
کاربری، ابتدا  سپس برای تعیین عوامل فضایی نهایی برای تغییر 
براساس الیه  سکونتگاه های قسمت قبل، نقشه  فاصله  تهیه گردید 
به  سپس  شوند.  مشخص  تغییر  در  مؤثر  فضایی  آستانه های  تا 
که در قسمت قبلی مورد بررسی قرار  همین ترتیب برای الیه  راه ها 

گرفت، آستانه  فضایِی مؤثر در توسعه شناسایی شد )تصویر شماره 
2(. در نهایت متغیرهای مؤثر در تغییر عبارتند از: )1( سکونتگاه های 
دارای پتانسیل توسعه، )2( راه های اصلِی واجد پتانسیل توسعه، 

)3( شیب، )4( دسترسی به آب و )5( ارتفاع از سطح دریا.
در مرحله  دوم با الگوریتِم شبکه  عصبی مصنوعی پرسپتروِن چند 
سلول های  با  شبیه سازی  مبناِی  که   _ را  تغییرات  پتانسیِل  الیه، 
کاپا معادل  خودکار است_ تعیین می کنیم. شاخص اعتبارسنجِی 
دلتا  و   0.046 مــعــادِل  حــداقــل  اعتبارسنجی  کلِی  خطای   ،0.82
کلی( معادِل 0.001- است. باال بودِن مقداِر عددی  )شاخِص دقت 
کاپا نشانگر دقِت باال و اعتباِر رونِد شبیه سازی است. بر  شاخص 
تغییراِت  عصبی،  شبکه   از  استفاده  با  تغییرات  پتانسیِل  اســاِس 
کاربری اراضی را برای سال های 1405 و 1420 شبیه سازی می کنیم. 
که رونِد تغییرات به سمِت از بین رفتِن هر چه  نتایج نشان می دهد 
کشاورزی و مراتع می شود. مطابق جدول شماره 2 در  بیشتِر اراضی 
کیلومترمربع به مساحِت اراضی  سال 1405 مساحتی معادل 247 
ساخته شده در سال 1390 اضافه می شود، در سال 1420 این رقم 

کیلومترمربع می شود )تصویر شماره 3(. معادِل 1004 

تصویر شماره 2: فاصله  اقلیدسی راه ها و سکونتگاه های مؤثر در توسعه 
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در قسمت دوِم تحقیق، بر اساس سه شاخص پیش گفته و بر اساِس 
داده هــای جمعیت و فعالیِت چهار سال از 1375 تا 1420 ساختار 
بررسی  در  جمعیت:   )1( گرفت.  قــرار  تحلیل  مــورد  منطقه  فضایی 
)الف( شاخص توزیع، دو ضریِب آنتروپی و توزیع جهت دار محاسبه 
که هرچه از سال 1375 به سمِت 1420 پیش  شد. نتایج نشان داد 
می آییم مقدار ضریب آنتروپی کاهش می یابد و در سال 1420 نزدیک 
به صفر است. همچنین محاسبه  توزیع جهت دار از افزایِش تمرکِز 
سکونتگاه ها در محور مشهد_چناران حکایت دارد. در بررسی )ب( 

کم/ خوشه بندی  و   k-ripley معیار  دو  از  خوشه بندی،  شاخص 
کی از افزایش تمرکز جمعیت  زیاد استفاده شد. معیار k-Ripley حا
گذشته در این  نسبت به سال 1375 و 1390 است. روند سال های 
کوتاه، توزیع جمعیت به صورت  دو دوره تشدید شده و در فواصل 
کنده ظاهر می شود و در فواصل زیاد، تجمع در توزیع جمعیت  پرا
بر مبنای  کم/زیاد  گردیده است. در تحلیل خوشه بندی  تشدید 
تغییرات  که  نمود  آمده می توان چنین استدالل  به دست  اعــداد 
 1390-1375 دوره  طی  خوشه ها  بیشتر  کم  ترا جهت  در  مثبتی 

کاربری اراضی در سال های 1375، 1390، 1405 و 1420 جدول شماره 2: مساحت 

مساحت سال 1420مساحت سال 1405مساحت سال 1390مساحت سال 1375
245.72500.64748.051004.7ساخته  شده

5441.765228.835016.764803.53کشاورزی
98.498.1997.8597.66جنگل
5461.695420.235377.915335.92مرتع
72.9972.6672.2771.94سایر

کاربری اراضی در سال های آتی تصویر شماره 3: شبیه سازی تغییرات 
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کم خوشه ها به صورت تصادفی  گرفته است اما همچنان ترا صورت 
می باشد. تحلیل آماره G طی دو دوره 1405 و 1420، نشان می دهد 
 G کرده، از طرف دیگر آماره کسب  که این آماره امتیاز Z باالیی را 
طی این دو دوره نسبت به وضع موجود افزایش یافته است؛ بر این 
آینده  در  رونــد وضع موجود  ادامــه  که  کرد  استنتاج  مبنا می توان 
کم  گردیده و ترا منجر به تشدید تجمع در منطقه کالنشهری مشهد 

خوشه ها افزایش می یابد )جدول شماره 3(.
ضریب  محاسبه   از  استفاده  بــا  تجمع،  شاخص  بــررســی  در  )ج(   
که طی سال های 1375 و 1390 تعداد جمعیت  موران روشن شد 
کالنشهری مشهد دارای هیچ نوع تجمع )خوشه بندی(  در منطقه 
فضایی نیست و مقادیر جمعیت به صورت تصادفی در فضا توزیع 
کی  حا و 1420  سال های 1405  در  مــوران  ضریب  تحلیل  شده اند. 
که الگوی  از ادامه روند موجود است. این تحلیل نشان می دهد 
کالنشهری مشهد همچنان از الگوی  کم بر نظام شهری منطقه  حا

خ می دهد )جدول 4(. خاصی تبعیت نکرده و به صورت تصادفی ر
آنتروپی  ضریب  تــوزیــع،  شاخص  )الـــف(  تحلیل  در  فعالیت:   )2(  
که مقدار عددی شاخِص پیش بینی شده  اشتغال نشان می دهد 
سال های  در  آنتروپی  ضریب  با  قیاس  در  و 1420  سال 1405  برای 
و  نداشته  موجود  وضــع  به  نسبت  چندانی  تغییر   1390 و   1375
ضریب آنتروپی اشتغال همچنان عددی در حد وسط را به دست 
 1420 تا   1375 دوره  طی  توزیع  جهت  تابع  بررسی  اســت.  آورده 

محور  در  گسترش  سمت  به  فعالیت  توزیع  گرایش  نشان دهنده 
مشهد_چناران می باشد. )ب( شاخص خوشه بندی، بررسی نتایج 
با سال های 1375 و  ریپلی و مقایسه آن   k تابع از  آمده  به دست 
کالنشهری مشهد  که توزیع اشتغال در منطقه  1390 نشان می دهد 
تغییر  و  بوده  موجود  وضع  صورت  به  و 1420  سال های 1405  طی 
نــداده است. تصویر شماره 4 نشان می دهد  آن روی  چندانی در 
کوتاه، با فاصله زیاد  که در هر دو دوره، توزیع جمعیت در فواصل 
است،  اشتغال  بودن  کنده  پرا نشان  دهنده  و  بوده  نرمال  خط  از 
کم باال  که با افزایش فاصله، اشتغال به سمت تجمع و ترا در حالی 
کم/زیاد، با بررسی آماره   کرده است. در تحلیل خوشه بندی  حرکت 
که در بازه  75-90 تعداد شاغالن در مقادیر باال دارای  G روشن شد 
کی از تمرکز شاغالن در منطقه است.  که حا خوشه بندی هستند 
کنونی  رونِد  استمرار  از  بازه  1420-1405  در  این شاخص  محاسبه  

حکایت دارد )جدول شماره 5(.
کی از این  در بررسی )ج( شاخص تجمع، محاسبه  ضریب موران حا
است که اشتغال نیز همچون جمعیت، گرایش به تمرکزگرایی داشته 
و قطبی بودن منطقه را در فعالیت نشان می دهد. بررسی ضریب 
کالنشهری مشهد طی سال های 1405 و  کل اشتغال منطقه  موران 
1420 نشان  دهنده تجمع فضایی اشتغال در منطقه است. این امر 
گرایش به  نشانگر این است که اشتغال طی 30 سال آینده همچنان 

تمرکزگرایی و قطبی بودن در منطقه دارد )جدول شماره6(.
کم/ زیاد جمعیت در سال های 1375، 1390، 1405 و 1420 جدول شماره 3: تحلیل خوشه 

1375139014051420
0.0662210.1133960.1512570.184141ضریب G عمومی مشاهده شده1

0.0625000.0625000.0625000.062500ضریب G عمومی مورد انتظار2
z-score0.1292541.4859641.1.9809202.296235
p-value0.8971570.1372890.0476000.021662

خوشه زیادخوشه زیادتصادفیتصادفینتیجه
جدول شماره 4: تحلیل خودهمبستگی فضایی جمعیت طی سال های 1375، 1390، 1405 و 1420

1375139014051420
0.046667-0.048853-0.036772-0.0511111-ضریب موران

0.062500-0.062500-0.062500-0.062500-ضریب موران مورد انتظار
z-score0.3747510.8501190.4757780.550850
p-value0.7078460.3952590.6342330.0581737

تصادفیتصادفیتصادفیتصادفینتیجه
کم/ زیاد فعالیت طی سال های 1375، 1390، 1405 و 1420 جدول شماره 5: تحلیل خوشه 

1375139014051420
0.1698830.1699270.1565730.157383ضریب G عمومی مشاهده  شده3

0.0625000.0625000.0625000.062500ضریب G عمومی مورد انتظار4
z-score2.1861402.1862091.9678781.972989
p-value0.0288050.0288000.0490820.048497

خوشه بندی زیادخوشه بندی زیادخوشه بندی زیادخوشه بندی زیادنتیجه
جدول شماره 6: تحلیل خودهمبستگی فضایی اشتغال طی سال های 1375، 1390، 1405 و 1420

1375139014051420
0.0976570.0976680.0883170.088409ضریب موران

0.062500-0.062500-0.062500-0.062500-ضریب موران مورد انتظار
z-score2.3021142.3020572.1054432.105696
p-value0.0213290.0213320.0352530.035231

خوشهخوشهخوشهخوشهنتیجه

1 Observed General G
2 Expected General G

3 Observed General G
4 Expected General G
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تصویر شماره 4:  تحلیل و پیش بینی ساختار فضایی منطقه کالنشهری مشهد
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6. بحث
این تحقیق در دو بخش انجام شد. در بخش نخست با استفاده 
از مدل سلولی خودکار و الگوریتم شبکه  عصبی مصنوعی، تحوالِت 
نمودیم.  شبیه سازی   1420 و   1405 سال های  در  را  اراضــی  کاربری 
کیلومترمربع مساحِت  که از 11 هزار و 320  کی از آن است  یافته ها حا
کالنشهری مشهد، سهِم اراضی ساخته  شده در سال  کل منطقه 
75 حدوِد دو درصد و در سال 90 نزدیک به 4.4 درصد بوده است. 
کرد و  که این روند به  صورت فزاینده تغییر خواهد  نتایج نشان داد 
به رقِم 6.61 در سال 1405 و مقدار 8.88 در سال 1420 خواهد رسید. 
که مراد از پیش بینی و ارائه  سال، به معنای این  باید توجه داشت 
این مقداِر دقیق خواهد  به  توسعه  آن سال،  که دقیقًا در  نیست 
گر متوسِط نرِخ سرمایه گذاری  رسید. بلکه فرِض مدل این است که ا
با  باشد،  پیش  سال های  در  رونــد  همان  مانند  آتی  سال های  در 
احتماِل زیاد اعداد و ارقام فوق محقق خواهند شد. در قسمت دوم 
براساِس داده های پیش بینی شده  جمعیت و اشتغال تالش شد 
براساس سه شاخص توزیع، خوشه بندی و تجمع، ساختار فضایی 
جمعیت  توزیِع  شاخص  تحلیل  بگیرد.  قــرار  تحلیل  مــورد  منطقه 
دهنده   نشان   جهت دار  بیضوی  و  آنتروپی  ضرایب  از  استفاده  با 
مرکز  در  تمرکز  به  گرایش  و  جمعیت  توزیع  در  تعادل  عدم  افزایش 
که در دوره 15 ساله  منطقه )کالنشهر مشهد( است. با توجه به این 
افزایش  مشهد  کالنشهری  منطقه  شهرهای  تعداد   1390-1375
و  جمعیت  جذب  از  شهرها  این  که  می رسد  نظر  به  اســت،  یافته 
کام مانده اند. تحلیل شاخص توزیع  کنترل جریان های مهاجرت نا
زیاد  تغییرات  عدم  از  کی  حا آنتروپی  ضریب  از  استفاده  با  فعالیت 
این ضریب در طی دوره 1375-1420 نسبت به جمعیت است؛ در 
)بیضوی جهت دار( نشان  دهنده  توزیع  که شاخص جهت  حالی 
گرایش فعالیت به توزیع در جهت محور مشهد_چناران است. این 
کالبدی_فضایی این محور را منجر شده و از  امر از یک سو توسعه 
سوی دیگر به عقب  افتادگی و بالاستفاده ماندن امکانات توسعه 
در شمال، شرق و جنوب منطقه منجر می گردد. تحلیل شاخص 
کم  ترا افزایش  و  تجمع  تشدید  فعالیت،  و  جمعیت  خوشه بندی 
کمک  به  تجمع  شاخص  بررسی  می دهد.  نشان  را  خوشه ها  در 
که در طول دوره 1375-1420 مقادیر  ضریب موران بیانگر این است 
فعالیت به سمت الگوی خوشه گرایش بیشتری نشان داده اند، این 
کنش و  گرایش به الگوی پرا که در مقادیر جمعیت،  در حالی است 
خوشه وجود نداشته و توزیع جمعیت در فضا با الگویی تصادفی 

گرفته است.  صورت 

7. نتیجه گیری
تغییراِت  نخست،  گفت  مــی تــوان  تحقیق  یافته های  به  توجه  با 
کاربری اراضی در سال های آتی منجر به تبدیل شدِن هر چه بیشتِر 
کشاورزی و مراتع و خشک شدِن سکونتگاه های روستایی  اراضِی 
بر شاخص های پیش بینی شده   تحلیل های مبتنی  خواهد شد. 
کی از قطبیِت هر چه بیشتر منطقه به ویژه  جمعیت و اشتغال حا
دارایــی هــای  به  توجه  با  دوم،  هستند.  مشهد_چناران  محور  در 
توسعه  بــرای  چندانی  ظرفیِت  منطقه،  طبیعی  و  زیست محیطی 

کالنشهری وجود ندارد و سوم ادامه  رونِد فعلِی توسعه   در منطقه 
اقتصادی_ آن  تبِع  به  و  زیست محیطی  نتایِج  می تواند  فضایی 

اجتماعی جبران ناپذیری بر جای بگذارد.
چنانچه این رونِد تغییر ادامه یابد، نسبِت شهرنشینی در منطقه 
به  روستاییان  مهاجرت  نــرِخ  بدین ترتیب  و  مــی رود  افزایش  به  رو 
شهر و خالی شدِن روستاها از سکنه نیز افزایش خواهد یافت. رونِد 
خالی شدِن روستاها در بازه  1375 تا 1385 معادِل 230 روستا بوده 
گر آهنگ مهاجرت روستاییان به شهرها به همین منوال  که ا است 
کند، این تعداد در سال 1405 به 360 روستای خالی از  ادامه پیدا 
که این موضوع به معنی افزایش عدم تعادل  سکنه خواهد رسید؛ 
فضایی در منطقه خواهد بود. آثار و پیامدهای این رشد، افزایش 
مشهد  شهر  توسط  ناحیه ای  سرمایه های  همه   جــذِب  و  قطبیت 
که دیدیم هر چه مرکِز منطقه بیشتر بزرگ  خواهد بود. همان  طور 
ُکریدوِر مشهد_چناران نیز بیش از پیش نیرومند خواهد  می شود، 
که این تغییر با محوریِت به زیر توسعه رفتِن  شد. این در حالیست 
فعالیت های  که  به طوری  مراتع همراه است.  و  کشاورزی  اراضــی 
کنترل  گسیخته و  صنعتی در این سناریو به واسطه  خصلِت افسار 
نشده شان آثار گسترده ای بر شرایط زیست محیطی برجای خواهند 
جنگل ها  نابودی  فضایی،  رشــِد  این  پیامدهای  جمله  از  ــذارد.  گ
کی و هوا و مشکالِت انسانی ناشی  و مراتع، آلودگی منابع آبی، خا
بر قطبیت مشهد  ادامــه  این روند  با  آلودگی ها خواهد بود.  این  از 
که آهنِگ رشِد چناران و فریمان با آن  افزوده می شود، در صورتی 
کم  ترا سناریو،  این  تحقق  پیامدهای  دیگر  از  نیستند.  متناسب 
واسطه  شکل گیری  به   کریدور مشهد_چناران،  در  شدید جمعیت 
نتیجه   بــود.  خواهد  مرتبط  فعالیت های  و  صنعتی  فعالیت های 
گاز، برق  منطقی این امر فشار بر شبکه های زیرساختی مانند آب، 

و غیره است.
تحقق  از  جلوگیری  ــرای  ب تمهیداتی  تــا  اســت  الزم  ــاس  اس ایــن  بــر 
گــروی دو چیز  امــر در  ایــن  اندیشیده شــود.  یــاد شــده  پیامدهای 
از سوی  است. نخست در بعد محتوایی الزم است اقداماِت الزم 
تعیین  و  منطقه ای  توسعه   چــارچــوِب  تدوین  ــرای  ب متخصصان 
گیرد. بر این اساس می بایست  مناسباِت شهری و روستایی صورت 
راستای حفِظ محیط زیست، استقالل روستاها  اهــداِف عملی در 
الزم  فرایندی،  بعِد  در  گــردد.  تدوین  کنده رویی  پرا از  جلوگیری  و 
است برای تدویِن ساختاِر سازمانی، نهادی و مدیریتی در راستاِی 
گیرد. برای  تسهیِل نیل به اهداِف یاد شده اقدامات الزم صورت 
از  فرابخشی  و  یکپارچه  رویکرِد مدیریتی  اتخاذ  به  نیاز  این منظور 
انتقال مرجعیِت تصمیم گیری به  طریِق ادغام مرزهای سیاسی و 
کمیته  برنامه ریزی واحد در منطقه است. در همین راستا برای  یک 
و سایر  زمین خواری  پدیده   و سرمایه ها،  منابع  اتالِف  از  جلوگیری 
سوءاستفاده های بخشی، الزم است سازمان های نظارتی تشکیل و 
با مشارکِت هرچه بیشتِر نهادهای مدنی و مردمی به تحقق اهداف 

توسعه یاری رسانند.
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