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شده، سطوح مزارع، سطوح آبي، سطوح اراضي ها به پنج سطوح شامل: سطوح اراضي ساختهكاربري
سازي توسعه شهري و باير، سطوح اراضي جنگلي و باغات تقسيم شده است. درنهايت اقدام به مدل

 سال ١٣است كه در طي  شده است كه نتايج بيانگر آن ١٤٠٧ات كاربري اراضي براي سال تغيير
شدت از مساحت كاربري مزارع و باير اطراف شهر بخصوص قسمت جنوب غربي كاسته شده آتي به

باشد است. اين كاهش مساحت در كاربري مزارع بيشتر در مزارع اطراف و بلافصل محدوده شهر مي
باشند به اراضي كننده محصولات زراعي كه داراي شرايط مناسب براي كشت ميو اراضي توليد

هاي آتي بيشتر در قسمت جنوب غربي اند. توسعه شهر نيز در سالشده و مسكوني تبديل شدهساخته
  شهر صورت خواهد پذيرفت.

توسعه شهري، تغييرات كاربري اراضي، زنجيره  مكاني، -سازي زماني: مدلواژگان كليدي
  مغان آبادهاي خودكار، پارسماركوف، سلول

  

 مقدمه

هاي ها و پيچيدگيبا پيشرفت روزافزون جوامع انساني جوامع شهري نيز دچار دگرگوني
فراواني شده است. اين دگرگوني و پيچيدگي همه ابعاد زندگي انسان ساكن در شهرها را 

جهات عمودي و افقي در تمام شهرهاي جهان گسترش و توسعه شهر در  دربرمي گيرد.
باشد. اين مبحث در ادبيات علمي يمريزان شهري مديران و برنامه موردتوجهيكي از مسائل 

دقيق كاربرد اين اصطلاح از اواسط قرن بيستم متداول  طوربهقدمتي كمتر از صدسال دارد. 
ارات رويه از اتومبيل متداول گشت و بخش اعظم اعتبيبشد و آن زماني بود كه استفاده 

. )Hess,2001:4( تها و بسط فضاهاي شهري سوق يافي گسترش بزرگراهسوبهشهري 
محيطي، اجتماعي، يستزاز عوامل اقتصادي،  متأثرتوسعه شهري فرايندي است  درواقع

). ١١: ١٣٧٥،پوريز(عزسياسي و جمعيتي كه در طول تاريخ مراحل مختلف را طي كرده است 
شده به شد از گسترش هماهنگ و متعادل سطح اختصاص دادهتواند عبارت باتوسعه شهر مي

ها و همچنين تجهيز هاي مسكوني در يك شهر با سطوح موردنياز در ساير كاربريساختمان
قبول، و تجهيزات موردنياز در سطحي استاندارد و قابل امكانات اين سطوح به تأسيسات،

 احداث آنچهبين كيفيت و كميت  ديگر در توسعه شهري بايد برابري و تعادلعبارتبه
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ي جمعيت شهرنشين كه در اين مناطق هااندازهسو و از سوي ديگر به تعداد و شود از يكيم

در اين ميان تغيير كاربري زمين  ).٤٢٤-٤٢٣: ١٣٧٣دهاقاني،داد (گيرند اهميت يمجاي 
ع توسعه سري نرخ .)Asami et al,2009:65هست (هاي اصلي توسعه شهري ينهزميكي از 

رشد  اثرات شهري موجب تغييرات وسيعي در الگوي كاربري زمين حاشيه شهرها شده است.
حال در ينباا يافته محسوس است.توسعهو كشورهاي  توسعهدرحالشهرنشيني در كشورهاي 

يجه منجر به تغييرات درنتتر بوده و يعسرمثل ايران، اين نرخ رشد  توسعهدرحالكشورهاي 
يجه تغيير كاربري درنت ).٤٦: ١٣٨٦خاكپور و ديگران،است (بري اراضي شده وسيعي در كار

 كنديمهاي طبيعي و انساني را به هم مرتبط يستمساي است كه يچيدهپزمين فرايند پويا و 
)Koomen et al,2007:2( نتيجه يك شبكه پيچيده تعامل بين نيروهاي بيوفيزيكي و  و؛

طرف با آلودگي يكاز ).١٦٢: ١٣٨٨برياسوليس،است (اقتصادي در فضا و زمان -اجتماعي
هوا، آب و فرسايش خاك مرتبط است و از سوي ديگر با تغيير جمعيتي و اقتصادي پيوند 
دارد. همچنين بسياري از مسائل محيطي را هم در سطح جهاني و هم در سطح محلي به 

ي گذاررسوبتي و ي، كاهش تنوع زيساگلخانهانتشار گازهاي  ازجملهآورد، يموجود 
به همين دليل  .)Walker,2004:247( ييزايابانبيي و زداجنگلو  هارودخانهها و ياچهدر
  ).Rimal,2005:80( باشديمين مباحث توسعه پايدار مطرح ترمهمعنوان يكي از به

يكي از مقوله هاي بسيار مهم در خصوص توسعه شهري، برخورداري از يك اقتصاد پويا 
بعبارت ديگر عامل وجودي شهر هرچه كه باشد، مطمئنًا عامل بقاء آن مستلزم مي باشد. 

برخورداري از بنيان هاي اقتصادي فعالي مي باشد كه بتواند تداوم حيات شهر را سبب گردد. 
ليكن، آنچه كه در خصوص تحليل توسعه شهري مورد مطالعه ضرورت دارد، تحليل مفهوم 

م مراكز رشد، از مفهوم اوليه قطبهاي رشد گرفته شده نظريه مراكز رشد مي باشد. مفهو
، مفهوم مراكز رشد (كه توسط ميسرا مطرح گرديد) به مراكزي كه بطور ١٩٦٠است. در دهه 

). ١٣٨٥مشخص، توسعه روستايي را ترويج نمايد، اطلاق گرديد(پاپلي يزدي و ابراهيمي، 
ريه و مقوله مزيت نسبي مناطق يكي از معدود شهرهاي جديد ايران كه تحت تاثير اين نظ

در ربع قرن دوم سده حاضر ايجاد گرديده است، شهر پارس آباد مي باشد (بابايي اقدم، 
منظور آباد كه در راستاي طرح توسعه بنگاه عمران دشت مغان و به). شهر پارس١:١٣٨٧
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شكل  ١٣٣٢عنوان شهري نوبنياد و نوپا در سال هاي حاصلخيز دشت بهبرداري از زمينبهره
گرفت. در همين سال شركت شيار كه مسئولبت كانال كشي و آب رساني را به عهده داشت 
(بعدها همين شركت سازمان آب منطقه مغان شد) تاسيس شد. برنامه كار اين بود كه تمام 
دشت زير پوشش آب رود ارس قرار بگيرد. نخستين گام توسعه شهري خانه هايي بود كه 

انكار شيار) براي كارمندانش ساخت و بعد از اين به وسيله شركت شيار شركت پرسرسيوم(پيم
مورد استفاده قرار گرفت. دليل انتخاب اين محل براي شهرسازي موقعبت آن از نظر مزارع 
اطراف بود و تپه ماهورهاي موجود در سمت شمالي نيز مناسبت محل را افزايش مي داد. 

ات مركزي خود در پارساباد، به توسعه اين شهر بنگاه عمران دشت مغان با ايجاد تاسيس
اين ). ١٢:١٣٨٠(بانيان،  سرعت بخشيد و از همان اول به عنوان مركز مغان شناخته شد

تبع آن هاي شغلي در منطقه شد و بهگذاري هاي گسترده باعث ايجاد فرصتسرمايه
مهاجرين  ها و شهرستان هاي اطراف را سبب شد.مهاجرت گسترده از روستاها و شهر

شهر، بيله سوار، گينمشگرمي، كليبر، از جمله: (ي اطراف هاشهرستاناز  اكثراًروستايي 
 ١٣٤٩اردبيل و غيره) بوده است. اولين طرح شهرسازي براي شهر پارساباد مربوط به سال 

باشد كه توسط وزارت كشور تهيه مي شود. قبل از تهيه اين طرح شركت كشت و صنعت مي
خانه هاي سازماني شركت و نيز احداث فرودگاه در اين شهر طرحهايي تهيه براي كمپ و 

مي كند كه به عنوان اولين هسته هاي توسعه جديد شهر بعد از بافت روستايي در كنار 
مسجد جامع شهر مورد استفاده قرار مي گيرد. اولين طرح هادي براي اين شهر در سال هاي 

برابر  ١٣٧٥جمعيت شهر براي افق طرح يعني سال  تهيه گرديد در اين طرح ١٣٧٧و  ١٣٦٦
نفر پيشنهاد و طرح بر اساس آن تهيه مي شود. با توجه به موقعيت و گسترش  ٦٤٥٥٦با 

سازمان مسكن و شهرسازي تهيه طرح جامع را براي اين شهر ملحوظ و  ١٣٧٥شهر در سال 
مراحل توسعه شهر در  طرح جامع شهر تهيه مي گردد. در كل ١٣٨٠لازم مي داند و در سال 

باز مي گردد،  ١٣٣٢چهار مرحله صورت پذيرفته است، مرحله اول به سال هاي قبل از 
مربوط مي شود، مرحله سوم توسعه كه در بين سال  ١٣٣٢-١٣٦٥مرحله دوم به سال هاي 

تاكنون را شامل مي  ١٣٧٥رخ داده است و مرحله چهارم كه بعد از سال هاي  ٦٥-٧٥هاي 
هاي حاصلخيز و از نظر كشاورزي مرغوب ينزمشتابان و در  صورتبهاين توسعه چون  شود.

-بهترين زمين هاي دشت مغان محسوب مي گردد صورت گرفته بود و با گسترش شهر روز
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رفت باعث تغييراتي نيز در يرساخت و ساز ميزهاي كشاورزي اطراف شهر به روز زمين
ط كالبدي اقتصادي، اجتماعي و زيستي بررسي شراي هاي اراضي شده است.كاربري

. از آنجايي كه استفاده از باشددهنده توسعه شهر و تغييرات كاربري اراضي آن مينشان
گير و هاي سنتي براي تعيين توسعه شهري و تغييرات كاربري اراضي بسيار وقتروش

رقومي و انواع  هاياي چند زمانه و نقشهپرهزينه است لذا با استفاده از تصاوير ماهواره
سازي يهشبي و سازمدلتوان توسعه شهري و تغييرات كاربري اراضي شهري را مي هامدل

ابزار بسيار  عنوانبهسنجي هاي دوربنابراين داده؛ كرده و پيامدهاي مربوطه را بررسي كرد
 مكاني روند تغييرات الگوهاي كاربري-ي زمانيسازمدلبيني و يشپي مهمي براي مطالعه

ريزان در جهت برنامه مورداستفادهشود. يكي از ابزارهاي اراضي و تحولات آن محسوب مي
ها، ابزاري براي شناسايي ها هستند. مدلكنترل روند تغييرات كاربري و توسعه شهري مدل

باشند و در كشف ارتباط كاربري زمين و عوامل مؤثر بر آن بسيار تغييرات كاربري زمين مي
هاي كاربري زمين عموماً سه ). مدلOnishi & Braimoh,2007:6( كارآمد هستند

دور، تابع ازهاي سنجشاز داده آمدهدستبه چند زمانههاي كاربري زمين . نقشهدارندبخش
بيني هاي پيشدهنده تغييرات و ايجاد نقشهاز برآوردهاي نشان شدهاستخراجچند متغيره 

سازي اين توان با مدلبنابراين مي ).Strahlers & Lambin,1994تغييرات كاربري زمين (
هاي مورد دور و مدلازهاي سنجشتوسعه و تغييرات كاربري اراضي با استفاده از داده

بيني روند توسعه شهري و تغييرات كاربري اراضي در آينده استفاده در اين زمينه به پيش
ترين موضوعات رو يكي از عمدهازاين .پرداخته و روند آن را نيز درگذشته و حال بررسي كرد

ي تغييرات كاربري اراضي پيرامون شهرها به طرح در اين زمينه، روند فزايندهقابل
هاي باشد. اين تحقيق باهدف تبيين كم و كيف كاهش كاربريشده ميهاي ساختهكاربري

ق طرح با توجه شده در طي افهاي ساختهها و افزايش كاربريساير كاربري باير و زراعي و
به انجام خواهد رسيد. با توجه به موارد  Markov-Caبه روندهاي گذشته با استفاده از مدل 
  اند از:فوق، هدف از انجام اين تحقيق عبارت

 بيني روند توسعه شهري و تغييرات هاي كمي در پيشارزيابي استفاده از مدل
  كاربري اراضي.
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 آباد.بري اراضي در شهر پارسارزيابي الگوي آتي توسعه شهري و كار  

  باشد:يمذيل  سؤالاتبا توجه به موارد فوق، تحقيق حاضر در پي پاسخگويي به 

ي اخير، توسعه هادههدر طي  آبادپارسبا توجه به پيچيدگي مقوله توسعه شهري  -١
 ها بوده است؟شده بيشتر به ضرر كدام يك از كاربرياراضي ساخته

به چه صورتي  آبادپارسي آتي كاربري اراضي در شهر فوق، الگو سؤالبه با توجه  -٢
  خواهد بود و توسعه شهر به كدام جهات اصلي صورت خواهد پذيرفت؟

ي كمي براي تبيين توسعه شهري و هامدلدر رابطه با مقوله توسعه شهري و استفاده از 
ست كه تغييرات كاربري اراضي تحقيقات مختلفي در داخل و خارج از كشور صورت گرفته ا

  شود:يمدر زير به چند نمونه از اين تحقيقات اشاره 

اي تحت عنوان بررسي نقش گسترش فيزيكي ) در مقاله١٣٩٤ياسوري و همكاران (
هاي شهر رشت در ايجاد تغييرات كاربري اراضي حاشيه شهر به بررسي و مقايسه نقشه

ين نتيجه دست يافته پرداخته است و به ا ١٣٩٠و  ١٣٧٠كاربري اراضي در طي دو دوره 
هكتار از اراضي حاشيه شهر، تغيير كاربري  ٣٥٨٧، حدود ١٣٩٠تا  ١٣٧٠است كه طي دوره 

شده و  ملحقروستا به شهر  ١٠يرساخت و سازهاي شهري رفته است و تعداد زيافته و به 
شده قطعه اعياني در حاشيه شهر به محدوده خدماتي شهرداري اضافه ٥٧٧٢٨همچنين تعداد 

) ١٣٩٤). در پژوهش ديگر قرباني و همكاران (٩٩-١١٢: ١٣٩٤ياسوري و همكاران، ( است
اي تحت عنوان ارزيابي تغيير كاربري اراضي شهري در جهت ناپايداري توسعه در مقاله

هاي ) تغيير كاربري١٣٩٠تا  ١٣٨٠هاي شهري (نمونه موردي: باغشهر مراغه طي سال
ايدار موردمطالعه و سنجش قرارگرفته است تمامي اراضي شهري مراغه از منظر توسعه پ

 ٥هاي اين پژوهش مستند و شامل مصوبات تغيير كاربري اراضي توسط كمسيون ماده داده
هاي باشد. نتايج حاصل از اين پژوهش بيانگر آن است كه پروندهاستان آذربايجان شرقي مي

يشتر موارد در جهت منافع و ب توجهقابلبسيار  ٥ي شهر مراغه به كمسيون ماده ارجاع
اين عامل بدون در نظر گرفتن  ؛ كهو شهردار به تصويب رسيده است كنندهدرخواست
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: ١٣٩٤قرباني و همكاران، (محيطي بوده است يستزپايداري شهري و مشكلات كالبدي و 
١٥-٢٧.(  

يون لجستيك در رگرساي با عنوان كاربرد ) در مقاله١٣٩٤ي (روخوشو  محمود زاده
شهري بناب)، با استفاده از تصاوير  منطقهي توسعه شهري (مطالعه موردي: سازدلم

اي شي گرا، تغييرات و تكنيك پردازش تصاوير ماهواره ٥لندست  چند زمانهي اماهواره
يد بر گسترش پراكنده منطقه شهري بناب و تأكبا  ١٣٩٠-١٣٦٣اراضي در مقطع زماني 

قرارگرفته است. نتايج اين پژوهش بيانگر آن است كه روستاهاي پيراموني مورد ارزيابي 
 ١٣٦٣هكتار در سال  ٤/٦٠٨مقدار مساحت منطقه شهري بناب و شش روستاي پيراموني از 

). ٣١-٤٦: ١٣٩٤ي، روخوشمحمود زاده و است (رسيده  ١٣٩٠هكتار در سال  ٧/١٧١٧به 
مكاني گسترش  -ليل زمانياي با عنوان تح)، در مقاله١٣٩٣زنگنه شهركي و همكاران نيز (

هاي ، با استفاده از دادهاطرافكالبدي شهر مشهد و پايش تغييرات كاربري اراضي 
ماهواره لندست با استفاده  ١٣٩٠، ١٣٧٩، ١٣٦٦اي ساله هاي و تصاوير ماهواره ازدورسنجش

بندي تصاوير، تغييرات اراضي از تكنيك كشف تغييرات به روش مقايسه پس از طبقه
: ١٣٩٣شده شناسايي گرديده است (زنگنه شهركي، رزي و اراضي باير به كاربري ساختهكشاو
٤٩٩-٤٨٣.(  

بيني گسترش اي تحت عنوان ارزيابي و پيش) در مقاله١٣٩٠و همكاران ( احدنژاد
اي چند زمانه و سيستم اطلاعات جغرافيايي فيزيكي شهرها با استفاده از تصاوير ماهواره

) كه هدف آن ارزيابي تغييرات اراضي حاشيه شهر ١٤٠٠-١٣٦٣اردبيل  (مطالعه موردي شهر
باشد. يم ١٤٠٠بيني اين تغييرات تا و سپس پيش ١٣٩٠-١٣٦٣هاي اردبيل در طي سال

، TMدر منطقه فوق تصاوير سنجنده لندست  دادهرخبه نوع و ميزان تغييرات  بردن يپبراي 
هاي ن تحولات جمعيتي اين شهر بين سالو همچني ١٣٩٠و  ١٣٧٩، ١٣٧٠، ١٣٦٣هاي سال

تا سال بيني روند تغييرات يشپاست. براي  قرارگرفتهتحليل ومورد تجزيه ١٣٩٠تا  ١٣٦٣
احد است ( يدهگردهاي خودكار استفاده و سلول ١ي ماركوفاز روش تركيبي زنجيره ١٤٠٠

در پژوهشي تحت عنوان ) ١٣٩١زاده (يمابراهو  اقدم ييبابا). ١٠٧: ١٣٩٠نژاد و ديگران،
                                                           
1 Markov chain 



 
 
 
 

٣٥٦    ٧٤ريزي، شماره علمي جغرافيا و برنامه نشريه  
 

در منطقه شهري  شدهساختهسازي تغييرات كاربري اراضي زراعي و باير به سطوح مدل
هاي زراعي و باير به به بررسي فرآيند تبديل كاربري CLUE-Sاردبيل با استفاده از مدل 

- مرحله بعدي مدل ؛ وشهري، فراشهري و صنعتي و غيره پرداخته است شدهساختهسطوح 

 ينبدباشد. اس مي-با استفاده از مدل كلو ١٤٠٠لگوي آتي اين تغييرات تا افق سازي ا
و تصوير سال  SPOTماهواره  ١٣٦٧اي منطقه اردبيل در سال از تصاوير ماهواره منظور
 است. شدهاستفادههاي مربوطه جهت تهيه نقشه كاربري اراضي سال IRSماهواره  ١٣٨٦

هايي با بالاترين درجه مطلوبيت مكاني ت كاربري در مكاننتايج تحقيق حاكي از وقوع تغييرا
باشد كه وضعيت آن در قالب دو سناريوي تغييرات كم براي نوع خاصي از كاربري اراضي مي

 ).٢١: ١٣٩١و زياد ارائه شده است (بابايي اقدم، 

اي تحت عنوان پايش توسعه شهري و ) در مقاله٢٠١٥ريك هگازي و راشد كالوپ (
غييرات كاربري اراضي با استفاده از تكنيك سنجش از دور و جي آي اس در دقهيله تحليل ت

مورد بررسي قرار داده و به اين  ٢٠١٠تا  ١٩٨٥هاي مصر، ميزان تغييرات را در بين سال
 ٣٠يلومترمربع يعني بيش از ك ٢٥٥-٢٢٨شده مناطق ساخته كهنتيجه دست يافته است 

درصد كاسته شده است.  ٣٣ يزانماراضي كشاورزي به درصد افزايش يافته و از مساحت 
 rizkبيني براي آينده نيز با استفاده از تحليل زنجيره ماركوف انجام شده است (يشپ

hegazy and rashed kaloop,2015:117-124 .(جوكار و همكارانش )نيز در ٢٠١٢ (
هاي و سلولي ماركوف زنجيره-هاي رگرسيون لجستيكپژوهشي با عنوان تركيب مدل

- سازي گسترش شهري كه براي گسترش حومه شهري تهران انجام دادهخودكار براي شبيه

 %٨٩. نتايج ارائه شده نشانگر است شدهبينييشپ ٢٠٢٦اند، تغييرات كاربري اراضي تا سال 
هاي چندگانه براي دهند و نقشهرا ارائه مي ٢٠٠٦هاي سال سازي واقعي براي نقشهشبيه
 Jokar and etدهند (براي كاربري اراضي ارائه ميرا  ٢٠٢٦و  ٢٠١٦هاي سال بينيپيش

al,2012:11(. ) هاي ) در پژوهش ديگر با عنوان نقش متريك٢٠٠٥هرولد و همكارانش
- سازي تغييرات كاربري اراضي شهري كه براي نواحي شهري سانتافضايي در تحليل و مدل

دور و ازدف و چارچوب اصلي تحقيق خود را در تركيب سنجشاند هكاليفرنيا انجام دادهباربارا 
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سازي رشد شهري و تغييرات كاربري اراضي با متريك فضايي براي بهبود و تحليل مدل
  (Herold and et al,2005:369).انداي آيكونوس گذاشتهاستفاده از تصاوير ماهواره

  روش تحقيق

 نوع از روش، و ماهيت از نظر و ديكاربر نوع از هدف، نوع به توجه با پژوهش اين
 مطالعات از استفاده با موردنظر اطلاعات تحقيق اين در. باشدمي تحليلي - توصيفي تحقيقات
ها جهت يكسان سازي با نقشه هاي برداشت كاربري( يدانيم مطالعات و ايكتابخانه
 مورداستفاده رهايابزا است، شدهآوريجمع اي)هاي اراضي حاصل از تصاوير ماهوارهكاربري

هاي سال TM، ETM+، OLIپژوهش تصاوير ماهواره لندست سنجنده هاي  اين در
 ENVI 5، IDRISIافزارهاي ماه ژوئن و جهت تجزيه و تحليل از نرم ١٣٩٤، ١٣٨١، ١٣٦٨

SELVA، ARC GIS .پس از برش منطقه موردنظر از روي تصاوير، با  استفاده شده است
موجود و از راه بازديد زميني و تفسير ديداري و اسناد موجود  هايگيري از نقشهبهره

كليه گزينه هاي  بندي برداشت شد.بندي و بعد از طبقهها در مرحله پيش از طبقهكاربري
باشد. روش مي Classificationدر منوي  ENVI 5افزار بندي در نرم مربوط به طبقه

بندي نظارت شده از طريق و طبقه unsupervisedبندي نظارت نشده از طريق گزينه طبقه
بندي نظارت بندي از روش طبقهباشد. در اين پژوهش ما براي طبقهمي Supervisedگزينه 

بندي سري نمونه هاي تعليمي براي طبقه بندي از يكشده استفاده مي كنيم. در اين طبقه
ين فاصله، كوتاهتر لسطوح،استفاده كرده ايم. در اينجا نيز توابع مختلفي از قبيل متوازي ا

عصبي  شبكه بيشترين شباهت يا احتمال، ترسيم گر زاويه طيفي، واگرايي اطلاعات طيفي،
يا  Maximum Likelihoodتابع كه ما از  ي باينري و غيره وجود داردو كدگذارمصنوعي، 

 بندي خود را بر اساس آنبيشترين شباهت به دليل دقت بيشتر آن انتخاب كرده و طبقه
 افزارنرم در ROI ابزار از استفاده با ابتدا بنديطبقه پژوهش براي ايندر  يم.ادادهانجام 

ENVI ها،جاده روستاها، شهرها،( شدهساخته سطوح شامل كلاس، پنج تعيين به شروع 
 اراضي مزارع، ،)هامرداب و هاباتلاق ها،كانال ها،رودخانه( آبي سطوح ،...) و صنعتي نواحي
 هاينقشه از استفاده با تعليمي هاينمونه تعيين ايم،كرده باير اراضي باغات، و جنگلي
 لازم .است شدهانجام محل از جو پرس و بازديد و Google Earth افزارنرم و اراضي كاربري
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 اين جزء نيز و آماده براي كشت خوردهشخم اراضي نيز مزارع كلاس در است يادآوري به

  .است شده آورده حساببه كلاس

برآورد ماتريس - ١شود:مي استفاده روش دو از معمولاً بنديطبقه صحت ارزيابي براي
 طريق از هم پژوهش اين در بنديطبقه دقت ارزيابي محاسبه ضريب كاپا. فرايند -٢خطا 
 درنهايت و است پذيرفته انجام نواحي كنترل نقاط طريق از هم و تصويري كنترل نقاط

 كاپاي ضريب ١ جدول. است آمدهدستبه كاپا ضريب از استفاده با ويرتصا ارزيابي خطاي
  .دهدمي نشان را مورداستفاده لندست تصاوير

  ي تصاوير ماهواره لندستبندطبقهكاپا و دقت  بيضر -١جدول 

  ضريب كاپا  دقت كلي  نام تصوير
  ٨٩/٠ ٥٠/٩٠  ١٣٦٨- TMلندست 

  ٩٠/٠  ٤٠/٩١  ١٣٨١- +ETMلندست 
  ٩٤/٠  ٥٠/٩٧  ١٣٩٤- OLI-٨لندست 

 منبع: يافته هاي تحقيق

  هاي تحقيقيكتكن

 Markov-Caمدل 

 مشكل هر دو، مدل ديناميك گسسته در زمان و موقعيت هستند. CAزنجيره ماركوف و 
كند. احتمال تبديل ممكن ينميچ درك جغرافيايي توليد هذاتي زنجيره ماركوف اين است كه 

قت باشد، اما هيچ دانش و آگاهي از توزيع مكاني است روي هر گروه پايه داراي صحت و د
ي سازمدلي مكاني در خروجي امؤلفهدرون هر گروه كاربري زمين وجود ندارد يعني هيچ 

 مورداستفادهجهت اضافه كردن مشخصه مكاني به مدل  CAوجود ندارد. به خاطر همين 
  ).٩: ١٣٨٩و ديگران، گفتارخوشقرار خواهد گرفت (

شود ) ادعا ميGIS( ياييجغرافهاي سيستم اطلاعات به همراه داده CA-مدل ماركوف 
. در باشدمكاني كاربري اراضي مي-ي تغييرات زمانيسازمدلكه رويكردي مناسب براي 

ها را بر پايه ، فرايند زنجيره ماركوف تغييرات زماني مابين انواع كاربريCA-مدل ماركوف
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تغييرات  CA -مدل ماركوف ،)Lopez and et al,2001كند (هاي گذار كنترل ميماتريس
هاي الگوهاي مكاني را با قوانين محلي با در نظر گرفتن پيكربندي همسايگي و نقشه

بيان رياضي ماتريس گذار به  ).(White & engelen,1993 كندپتانسيل گذار كنترل مي
  باشد:صورت زير مي

امين نوع از پروفاز به تلوفاز  jاربري به امين نوع ك i احتمال تبديل Pijدر ماتريس بالا 
  بايد شرايط زير را تأمين كند. Pijانواع كاربري اراضي منطقه موردمطالعه است. nو باشد مي

بيني مدل ماركوف از ي فرايند ماركوف و فرمول احتمال شرط پيشثانو يرغبر پايه اثر 
  .Donglie,2011:3762): (آيدمي به دستفرمول زير 

         :P(n) وضعيت در هر زمان احتمال 

P(n-1): وضعيت اوليه احتمال  

ي سازمدلي خودكار رويكردي قوي در هاسلولي ماركوف و هامدلاستفاده تركيبي از 
  باشد.يمزماني تغيير كاربري زمين -هاي فضاييياييپو

  موردمطالعه محدوده

 ارسرودخانه  كنار در و يلاردب استان و ايراننقطه  ترينشمالي در آبادپارس شهر
 ٢٢٠فاصله  در كه هست آبادپارس شهرستان شهرهاي از شهر است. اين شدهواقع
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 و درجه ٤٧ در آبادپارس شهر. است واقع ارسرودخانه  جنوب در و اردبيل شمال كيلومتري
 اين متوسط ارتفاع. دارد قرار شمالي عرض دقيقه ٣٩ و درجه ٣٩ و شرقي طول دقيقه ٥٤

 ارسرودخانه  به شمال از آبادپارس شهر. باشدمي متر ٤٤ حدود در آزاد درياي سطح از شهر
 آذربايجان جمهوري و اصلاندوز شهر به غرب از سوار،بيله به جنوب از آذربايجان، جمهوري و
گردد، اين شهر به عنوان مركزي براي مي محدود آذربايجان جمهوري به نيز شرق از و

رهاي خدماتي روستاها و تاسيسات منطقه (دشت مغان)  شكل گرفته تامين خدمات و نيا
است. اين شهر مركز اقتصادي دشت مغان بوده و به همين دليل در مدت كوتاهي از 

جمعيت شهر طبق ). ٧: ١٣٨٠وضعيت روستايي به شهري پر رونق نبديل شده است(بانيان، 
مركز (باشد درصد مي ٥٧/١نفر و نرخ رشد  ٨٨٩٢٤بالغ بر  ١٣٩٠آخرين سرشماري سال 

 ٦با تامـل در ارقـام جمعيتي شهر پارس آباد در طي ). ١٣٩٠آمار ايران، سرشماري سال 
برابرگرديده است.  ١٧٩دوره اخـير سرشـماري مي توان ادعـا نمود كه جمعـيت شـهر حدود 

تغييرات جمعيتي شهر پارس آباد در طي دوره هاي اخير، مي توان به اهميت  با تحليل
موقعيت محدوده موردمطالعه را نشان  ١شكل شماره   شگرف مقوله مهاجرت پي برد.

  دهد:مي
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  موقعيت محدوده موردمطالعه -١شكل 

  مراحل تحقيق

در سه مرحله سازي توسعه شهري و تغييرات كاربري زمين يهشبكلي فرايند  صورتبه
  باشد:كلي مي

 ايجاد ماتريس گذار با استفاده از تحليل زنجيره ماركوف  

  ي هاكلاساز  هركدامبراي  ٢ي شايستگيهانقشهي تناسب مكاني يا هانقشهايجاد
 ٤)WLCدار (وزنتركيب خطي  ٣)MCE( يارهمعكاربري زمين با استفاده از ارزيابي چند 

                                                           
2  suitability map 
3  multi-criteria evaluations 
4  weighted linear combination 



 
 
 
 

٣٦٢    ٧٤ريزي، شماره علمي جغرافيا و برنامه نشريه  
 

 ي تناسب هانقشهز تحليل زنجيره ماركوف و استفاده از ماتريس گذار حاصل ا
سازي بر پايه يهشببراي  ي كاربري اراضي و نقشه پايه كاربري/ پوشش زمينهاكلاسمكاني 
 ي خودكارهاسلول

 CA-مراحل پژوهش بر پايه مدل ماركوف -٢شكل 

  هادادهوتحليل يهتجز

  ي كاربري زمينهانقشه

از تصاوير  شدهاستخراجشه كاربري اراضي مساحت و نق ٣و شكل شماره  ٢جدول شماره 
دهد. در اين شكل نواحي يمرا نشان  ١٣٩٤، ١٣٨١، ١٣٦٨ي هاسالي را در طي اماهواره

 رنگكمو...)، سبز ها جادهشهري، روستايي، ( شدهانتخابي به رنگ قرمز شامل سطوح ساخته



 
 
 
 

  ٣٦٣    ....يكاربر تراييبر تغ ديروند توسعه شهرها با تأك يمكان - يزمان يسازمدل
 

يت سطوح درنهار و سطوح مزارع، سبز پررنگ جنگل و باغات، سطوح توسي رنگ ارضي باي
  دهند.يمرودخانه، كانال، باتلاق، مرداب) را نشان ( يآببه رنگ آبي، سطوح 

  )١٣٩٤-١٣٨١-١٣٦٨( ها به تفكيك دورهمساحت و درصد كاربري -٢جدول شماره 

  ١٣٩٤  ١٣٨١  ١٣٦٨  سال
  %  هكتار  %  هكتار  %  هكتار  هايكاربري
 ١٣ ٨٢٠ ٤ ٥٦٧ ٤ ٢٧٨ شده شهريسطوح ساخته

 ٤ ٢٦٠ ٢ ١٧٣ ٢ ١١٩  شدهاراضي ساختهساير 
 ٧٠ ٤٥٠٦ ٦٦ ٤٥٣٢ ٦٦ ٤١٨٧ مزارع

 ٦ ٤٠٣ ٤ ٣٠٣ ٤ ٢٤٤ سطوح آبي
 ٣ ٢٠١ ٨ ١٩٢ ٨ ٤٩٥ اراضي جنگلي

 ٣ ١٩٢ ١٦ ٦١٥ ١٦ ١٠٥٩ اراضي باير
 ١٠٠  ٦٣٨٢ ١٠٠  ٦٣٨٢ ١٠٠  ٦٣٨٢  مجموع

  

  
 ١٣٩٤- ١٣٨١-١٣٦٨هاي نقشه كاربري اراضي طي سال -٣شكل 



 
 
 
 

٣٦٤    ٧٤ريزي، شماره علمي جغرافيا و برنامه نشريه  
 

  يس گذار با استفاده از تحليل زنجيره ماركوفايجاد ماتر

ي اماهوارهآوردن ماتريس احتمال گذار از نقشه كاربري حاصل از تصاوير  به دستبراي  
 در باشد.يمجدول متقاطع  صورتبهكنيم اين ماتريس يماستفاده  ١٣٩٤-١٣٨١هاي سال

اين ماتريس گذار  ٣شماره  جدول دهيم.يمقرار  مدنظرسال را  ١٣بيني يشپاينجا نيز براي 
  دهد.يمي نشان خوببهرا  ١٣٨١ و ١٣٩٤ين نقشه كاربري ب را

 ١٣٨١-١٣٩٤هاي يكاربرماتريس احتمال گذار بين  -٣جدول 

  لندستماهواره  ١٣٩٤و  ١٣٨١ي سال اماهوارهنتايج حاصل از تصوير  مأخذ:

  يهاي تناسب مكاننقشه

هاي زمين از روش ارزيابي يكاربراز  هركدامي تناسب مكاني براي هانقشهبراي ايجاد 
ين منظور بايد اقدام به تعيين معيارهاي بد شود.يماستفاده  داروزنچند معياره تركيب خطي 

ين معيارها به دو ا ي شايستگي نمود.هانقشهي تناسب مكاني يا هانقشهدر ايجاد  مؤثر
 گيرييمبراي تصم اييهپا يارهامع گيرند.يمقرار  مدنظرها يتمحدودو  افاكتورهصورت 

؛ كه اين معيارها به شوديو ارزيابي م يريگاندازه گيرييمها تصمكه بر اساس آن باشنديم
  ).٥ها (شكل شماره يتمحدود)، ٤شكل شماره فاكتورها ( :شونديدودسته تقسيم م

از اراضي  فاصله از جاده، فاصله از مركز شهر، صلهفا از سطوح آبي، فاصله فاكتورها:
  يب به درصدش ها،يكاربر ،شدهساخته

  هاكاربري
اراضي 

  شدهساخته
  اراضي جنگلي  اراضي باير  سطوح آبي  مزارع

اراضي 
  شدهساخته

٠٥٥٠/٠  ٠٠٧٨/٠  ٠٠٨٥/٠  ٠٣٩٥/٠  ٨٨٩٢/٠  

  ٠٣٤٠/٠  ٠٤٤٠/٠  ٠٤٠٢/٠  ٧٩٤١/٠  ٠٨٧٨/٠  مزارع

  ٠٤٤١/٠  ٠٠٠٧/٠  ٦٦١١/٠  ٢٩٤١/٠  ٠  سطوح آبي

  ٠١٥١/٠  ١٤٠٤/٠  ٠٠٠١/٠  ١٠٣٠/٠  ٧٤١٤/٠  اراضي باير

  ٤٠٤٢/٠  ٠٣٠٠/٠  ١٢٥٧/٠  ٣٧٠٩/٠  ٠٦٩٢/٠  اراضي جنگلي



 
 
 
 

  ٣٦٥    ....يكاربر تراييبر تغ ديروند توسعه شهرها با تأك يمكان - يزمان يسازمدل
 

  
  هاي تناسب مكانينقشه فاكتورهاي مورد استفاده در ايجاد نقشه -٤شكل 

  متري آن ٥٠قبلي، سطوح آبي و حريم  شدهساختهها: اراضي يتمحدود



 
 
 
 

٣٦٦    ٧٤ريزي، شماره علمي جغرافيا و برنامه نشريه  
 

  
  مكاني تناسب يهانقشه ايجاد درمورداستفاده  هاييتمحدود نقشه -٥ شكل

 يمراتباهميت بين فاكتورها در ارزيابي چند معياره با استفاده از فرايند تحليل سلسله 
)AHP(  يكي از  عنوانبهگردد. فرايند تحليل سلسله مراتبي يموزن دهي شده و تعيين

اي است كه يچيدهپهاي يتوضعبراي  چندمنظورهگيري يمتصمين فنون ترمعروف
حال قوي يندرعگيري نرمش پذير و يمتصمو متضادي دارند، ابزار  چندگانه يهاسنجه
اقدام  شدهساختهي تناسب مكاني مناطق شهري يا اراضي هانقشهرود. براي ايجاد يمبشمار 

هاي محدوديت شامل: يهلايم. انمودهلايه فاكتور رشد شهري  ٦لايه محدوديت و  ٢به ايجاد 
باشد. فاكتورهاي رشد شهري يممتري آن  ٥٠نابع آبي و حريم قبلي، م شدهساختهاراضي 

، فاصله از اراضي هاآبنيز شامل فاكتور فاصله از جاده، فاصله از مركز شهر، فاصله از 
ي تناسب مكاني براي توسعه شهري در هانقشهباشند. يمها و شيب يكاربر، شدهساخته



 
 
 
 

  ٣٦٧    ....يكاربر تراييبر تغ ديروند توسعه شهرها با تأك يمكان - يزمان يسازمدل
 

 ٢٥٥عدم مناسبت براي توسعه شهري و صفر نشانگر  ؛ كهباشديم ٢٥٥ تا ٠محدوده بين 
از صفر به سمت  هرچقدركه يطوربه باشد.يمنشانگر نواحي كاملاً مناسب براي رشد شهري 

 طرفبه هرچقدريابد و يمحركت كنيم درجه مناسب بودن براي توسعه شهري افزايش  ٢٥٥
 ٦شماره شكل  يابد.يممناسب بودن براي توسعه شهري كاهش  درجه صفر حركت كنيم،

 دهد.يمهاي تناسب مكاني را نشان اين نقشه

  
  هاي مختلفهاي تناسب مكاني كاربرينقشه -٦شكل 



 
 
 
 

٣٦٨    ٧٤ريزي، شماره علمي جغرافيا و برنامه نشريه  
 

  اعتبارسنجي مدل

ي توسعه شهري و تغييرات كاربري زمين براي آينده ابتدا بايد يك اعتبار سازمدلبراي  
سنجي يا ارزيابي صحت مدل انجام شود، براي اين كار از نقشه كاربري زمين حاصل از 

انجام شود تا  ١٣٩٤ال سازي براي سيهشبتا يك  شوديماستفاده  ١٣٨١ي اماهوارهتصوير 
در  markov-caسازي نيز از مدل يهشبميزان دقت و صحت مدل ارزيابي شود. جهت 

ادريسي استفاده شده است براي اين منظور سه نوع داده نياز است: نقشه پايه  افزارنرممحيط 
از تحليل زنجيره ماركوف و مجموعه  حاصل ١٣٩٤-١٣٨١، ماتريس مناطق گذار ١٣٨١سال 
شده براي سازييهشبنقشه  ٧. شكل شماره ١٣٨١هاي سال يكاربري تناسب مكاني هانقشه
شده سازييهشب) و ١٣٩٤مرجع (ها در سال يكاربرنيز ميزان مساحت  ٤و جدول  ١٣٩٤سال 

و  ٩٤هاي مختلف در سال دهد. مقايسه ميزان مساحت كاربرييمرا نشان  ١٣٩٤براي سال 
 شدهانجام ١٣٨١كه روي نقشه كاربري اراضي سال  ١٣٩٤ال شده براي سسازييهشبنقشه 

هاي مختلف تا حدود زيادي به هم ديگر نزديك بوده بيانگر آن است كه مساحت كاربري
ي سازمدلدر  markov-caتوان به نتايج اعتبار سنجي و ميزان دقت مدل است بنابراين مي

 توسعه شهري اعتماد نمود.

 به هكتار- ١٣٩٤شده براي سال سازيمختلف در طي سال مرجع و شبيه هايمساحت كاربري -٤جدول 

 

 

 

 

 

اراضي   هاكاربري  سال
  شدهساخته

سطوح   مزارع
  آبي

اراضي   اراضي باير
  جنگلي

  ٤٤/٢٠١  ٨٥/١٩١  ٠٣/٤٠٣  ٠٧/٤٥٠٦  ١١/١٠٨٠  (مرجع)١٣٩٤سال 

  ٩٩/٢٦٧  ٩٥/٢٥٧  ٨٤/٤٧١  ٧٨/٤٣٦٧  ٩٥/١٠٠٧  ه)شدسازي(شبيه١٣٩٤سال 



 
 
 
 

  ٣٦٩    ....يكاربر تراييبر تغ ديروند توسعه شهرها با تأك يمكان - يزمان يسازمدل
 

  
  markov-caنقشه اعتبار سنجي مدل  -٧شكل 

  ١٤٠٧سازي توسعه شهري و تغييرات كاربري زمين براي سال شبيه



 
 
 
 

٣٧٠    ٧٤ريزي، شماره علمي جغرافيا و برنامه نشريه  
 

از نقشه كاربري اراضي  ١٤٠٧سازي نقشه كاربري زمين سال يهشبدر اين مرحله جهت 
 IDRISI يافزارنرمسازي نيز در محيط يهشبده است، كليه مراحل استفاده ش ١٣٩٤سال 

SELVA  و با استفاده از مدلmarkov-ca و  ٨كه از شكل  طورهماناست  گرفتهانجام
يداكرده پهكتار افزايش  ٤٠٠ شدهساختهميزان اراضي  ١٤٠٧پيداست، در سال  ٥جدول 

ته شده و بيشترين ميزان كاهش و هكتار كاس ٤١٠است، در عوض از كاربري اراضي مزارع 
ي را در اين دوره در كاربري اراضي مزارع شاهد هستيم، كاربري اراضي باير نيز كاربر ييرتغ

ي هد، كاربري اراضي جنگل و كاربري سطوح آبي يك م نشانهكتار كاهش را  ٢٠حدود 
شده براي  سازييهشبو نقشه  ١٣٩٤دهند. با مقايسه نقشه سال يمافزايش نسبي را نشان 

به ضرر كاربري  شدهساختهتوان به اين نتيجه دست يافت كه توسعه اراضي يم ١٤٠٧سال 
شده از ميزان اراضي باير و كاربري اراضي مزارع بوده است و با توسعه كاربري اراضي ساخته

   مساحت كاربري مزارع و باير مخصوصاٌ مزارع كاسته شده است.

  ١٤٠٧ -١٣٩٤ها بين سال يكاربرميزان تغييرات  -٥جدول 

اراضي   هاكاربري  سال
  شدهساخته

اراضي   اراضي باير  سطوح آبي  مزارع
  جنگلي

  ٤٤/٢٠١  ٨٥/١٩١  ٠٣/٤٠٣  ٠٧/٤٥٠٦  ١١/١٠٨٠  (مرجع)١٣٩٤سال 
سال 

  شده)سازييهشب(١٤٠٧
٦١/٢٩٢  ٠٩/١٧٣  ٨٥/٤١٨  ١٥/٤٠٨٤  ٨٢/١٤١٣  

  

  



 
 
 
 

  ٣٧١    ....يكاربر تراييبر تغ ديروند توسعه شهرها با تأك يمكان - يزمان يسازمدل
 

  
  ١٤٠٧ده براي سال شسازينقشه كاربري اراضي شبيه -٨نقشه شماره 

  گيرينتيجه

توسعه شهر در جهات مختلف امري است طبيعي كه در پي آن بسياري از اراضي 
گيرند، به عبارتي يمهاي شهري قرار يكاربرروستايي و زراعي محدوده شهري تحت نفوذ 

اجتماعي -از سويي روند رشد جمعيت در نواحي شهري و از سويي ديگر تحولات اقتصادي
كند و خود مستقيماً بر يمي شهري آماده هاجاذبهشهرها كه زمينه را براي افزايش حاكم بر 

توسعه پيدا كنند و  روزروزبهتغييرات كاربري اراضي نقش دارند سبب شده است كه شهرها 
در جريان اين توسعه ما شاهد بلعيده شدن اراضي مرغوب كشاورزي پيرامون محدوده 

محيطي يستزي و اقتصاد ي،اجتماع بعاد مختلف كالبدي،شهرها و تغييرات گسترده در ا
ي مختلف هادورهدر طي  آبادپارسيم. در اين تحقيق نيز سعي شد تا ميزان توسعه شهر ابوده

ي اين توسعه و تغييرات كاربري زمين براي سازمدليت اقدام به درنهاشود و  آوردهبه دست 



 
 
 
 

٣٧٢    ٧٤ريزي، شماره علمي جغرافيا و برنامه نشريه  
 

دهد كه يمرابطه با توسعه شهري نشان  در گرفتهانجامشود. مرور مطالعات  ١٤٠٧سال 
اي و ي با استفاده از قابليت تصاوير ماهوارهامطالعهمغان چنين  آبادپارستاكنون براي شهر 

كه اكثر مطالعات با توجه به اينسازي توسعه شهري انجام نگرفته است و يهشبي هامدل
ي به قضيه نگاه سازي توسعه شهري صرفاٌ با ديد كمصورت گرفته درزمينه مدل

اند پژوهش حاضر علاوه بر دارا بودن كرده و به ميزان توسعه شهر پرداخته
گيري توسعه شهر و تحليل تغييرات در طي ساليان هاي فوق ميزان جهتويژگي

نيز مدنظر قرار داشته و  گيري راگذشته و آينده و همچنين پيامدهاي اين جهت
ي طوركلبهنمايد. يري پراكنده شهر نيز ارائه ميگهايي نيز در قبال اين جهتپيشنهاد

توان يمو نتايج حاصل از آن  آبادپارسدر مورد توسعه شهري و تغييرات كاربري زمين شهر 
هاي كاربري اراضي اول پژوهش بررسي نقشه سؤالچنين نتيجه گرفت كه: در پاسخ به 

از مساحت اراضي باير و سال گذشته همواره  ٢٦ي گذشته نشان داد كه در طول هادوره
مزارع اطراف شهر كاسته شده است، اين ميزان كاهش بيشتر به سود كاربري اراضي 

 ٢٧٨شده شهري از شده شهري بوده است به طوري مساحت كاربري اراضي ساختهساخته
رسيده است  ١٣٩٤هكتار در سال  ٨٢٠و  ١٣٨١هكتار در سال  ٥٦٧به  ١٣٦٨هكتار در سال 
نيز ميزان  markov-caبا استفاده از مدل  ١٤٠٧سازي شده براي سال يهبشبررسي نقشه 

ي نشان خوببهآن كاهش مساحت اراضي باير و مزارع را  تبعبهشده و توسعه اراضي ساخته
يداكرده است، در پهكتار افزايش  ٤٠٠ شدهساختهكه، مساحت اراضي يطوربهدهد يم

هكتار كاسته شده و بيشترين ميزان كاهش و  ٤١٠مساحت كاربري اراضي مزارع  عوض از
ي را در اين دوره در كاربري اراضي مزارع شاهد هستيم، كاربري اراضي باير نيز كاربر ييرتغ

ي هد، كاربري اراضي جنگل و كاربري سطوح آبي يك م نشانهكتار كاهش را  ٢٠حدود 
و نقشه  ١٣٩٤هاي سال دهند. با مقايسه نقشه كاربرييمافزايش نسبي را نشان 

توان به اين نتيجه دست يافت كه توسعه يم ١٤٠٧سازي شده براي سال يهشبهاي كاربري
به ضرر كاربري اراضي باير و كاربري اراضي مزارع بوده است و با توسعه  شدهساختهاراضي 

شده از ميزان مساحت كاربري مزارع و باير مخصوصاٌ مزارع كاسته شد كاربري اراضي ساخته
ها در توان به اين نتيجه دست يافت كه افزايش ميزان مساحت كاربريدر نهايت مي است.
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ها باشد به طوري ميزان مساحت هر كدام از كاربريهمان روند گذشته را دارا مي ١٤٠٧سال 
سال آينده نيز همان  ١٣اند در يافتهيشافزاساله گذشته  ١٣به همان مقدار كه در يك دوره 

  دهد.يمنشان  مقدار افزايش را

ين سطح از تغييرات كاربري اراضي در طي ترعمدهدوم پژوهش نيز،  سؤالدر پاسخ به 
ي مسكوني فجر، هاشهركهاي آتي در حواشي قسمت جنوب غربي شهر شامل سال

نيز از حالت پراكنده تا  آبادپارسفرهنگيان صورت خواهد پذيرفت؛ و الگوي آتي توسعه شهر 
يشتر بر روي اراضي كشاورزي و باير اطراف و بدون استفاده داخل و ب شدهخارجحدودي 

ي كه از نقشه اگونهبهشهر مخصوصاً در قسمت جنوب غربي شهر صورت خواهد پذيرفت 
هاي مختلف مشخص بود در اي و مساحت كاربريكاربري اراضي حاصل از تصاوير ماهواره

ري در اين قسمت از شهر صورت سال اخير بيشترين ميزان تغييرات و توسعه شه ٢٦طي 
پذيرفته است، اراضي كشاورزي محدوده اين قسمت از شهر براي تبديل به كاربري شهري 

تبديل به  مرورزمانبهشوند و اين كاربري اراضي باير يمابتدا تبديل به كاربري اراضي باير 
هكتار فقط  ٧٠ به ميزان ١٣٩٤تا  ١٣٦٨ي كه از سال اگونهبهشوند؛ يمهاي شهري كاربري

كه  طورهماناست، قسمت شمالي شهر  شدهافزودهدر اين قسمت از شهر به مساحت شهر 
 يآبسطوح  ازجملهاز نقشه كاربري اراضي مشاهده گرديد، به دليل محدوديت فيزيكي 

باتلاقي، مردابي)، امكان توسعه شهر در اين قسمت وجود نداشته و توسعه شهر در اين (
رت گرفته و باعث پيوستن روستاهاي نزديك شهر به محدوده شهر قسمت درگذشته صو

توان به روستاهاي اين روستاها در قسمت شمال و شمال غرب شهر مي ازجملهشده است 
ي با بافت روستايي شهر هامحلهجزء  اكنونهممحمدرضالو و بيوك خانلو اشاره كرد كه 

 آبادپارسيشترين جهت توسعه شهر توان اذعان نمود كه بشوند، بنابراين مييممحسوب 
نيز مشخص بود در قسمت جنوب  ١٤٠٧سازي شده براي سال يهشبكه از نقشه  طورهمان

ي اراضي كشاورزي مرغوب صورت خواهد پذيرفت. طبق محاسبات انجام درروغرب شهر و 
سطح كل شهر پارساباد كه  ١٣٩٢گرفته در طرح تفصيلي و جامع براي افق طرح يعني سال 

باشد كه به ميزان هكتار مي ٢٥/١١١٩ر محدوده آن برنامه ريزي سطوح انجام يافته بالغ بر د
درصد مسكوني و بقيه  ٨/٣٤باشد از اين سطح هكتار آن اراضي خالص شهري مي ٥/١٠١٩
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باشد، در  افق طرح جامع جهت يسات رفاهي و شبكه ارتباطات ميتأسبه صورت خدمات و 
محدود و به سمت جنوب و شرق پيش بيني شده بود ولي با توسعه شهر به سمت شمال 

فعاليت هاي مسكن سازي شركت كشت و صنعت مغان و پارس شاهد توسعه شهر به سمت 
باشيم در واقع افق توسعه آتي فيزيكي طرح جامع تقريبا در يمغرب و جنوب غرب شهر 

به دست آمده  قسمت جنوب شهر منطبق با همان پيش بيني توسعه اي است كه از مدل
و معيارهايي  هاشاخصتوان پيشنهاد كرد كه توجه به مي آمدهدستبهاست. با توجه به نتايج 

گردد يكي از يمتوسعه شهري بر روي اراضي كشاورزي  كه منجر به كنترل پراكنده
يزي وضع موجود براي متصديان سيستم مديريت شهري ربرنامههاي يتفعالترين يضرور

باشد، در اين راستا، توجه به نقش مشاركتي مردم و افراد با اين معضل ميجهت مقابله 
گسترش شهر در جهت جلوگيري از تخريب اراضي كشاورزي حاشيه شهر از  دررونددرگير 

طريق توسعه اراضي باير و نواحي متروكه داخل شهر و جلوگيري از توسعه پراكنده و 
سعه آتي شهر پارساباد در طرح جامع نيز مدنظر يخته (همان پيشنهاداتي كه براي توگسلجام

ي ضوابط و مقررات كاربري زمين در حواشي شهر سازشفافقرار گرفته است) و همچنين 
ي شهري هاطرحو شيوه تهيه  دررونديدنظر تجدو نظارت و كنترل دقيق برا آن و  آبادپارس

  و تاثيرگذار باشد. تواند بسيار قابل توجهدر جهت جلوگيري از بورس بازي زمين مي

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 
 

  ٣٧٥    ....يكاربر تراييبر تغ ديروند توسعه شهرها با تأك يمكان - يزمان يسازمدل
 

  منابع 
ي گسترش نيبشيپارزيابي و «)، ١٣٩٠احد نژاد روشتي، محسن؛ زلفي، علي؛ شكري پور، حسين، (-

مطالعه ( ييايجغرافاطلاعات  ستميو سي چند زمانه اماهوارهفيزيكي شهرها با استفاده از تصاوير 
  .١٢٤-١٠٧، ١٥، شماره طآمايش محي نامهفصل، )»١٤٠٠- ١٣٦٣ لياردبموردي شهر 

همايش ، »توسعه فضايي شهر پارس آباد و طرحهاي توسعه شهري«)، ١٣٨٧بابايي اقدم، فريدون (-
 ، جغرافياي كهن، كالبد نوين، دانشگاه آزاد اسلامي واحد پارساباد مغان.منطقه اي مغان

اربري اراضي و باير به ي تغييرات كسازمدل«)، ١٣٩١، عيسي، (زادهميابراهبابايي اقدم، فريدون؛ -
نشريه جغرافيا و ، »CLUE-Sمدل در منطقه شهري اردبيل با استفاده از  شدهساختهسطوح 
  ٣٤- ٢٦،٢١، شماره توسعه

 ،نظري و مدلسازي كرديرو الگوهاي تحليلي تغيير كاربري زمين:)، ١٣٨٩( ،هلن برياسوليس،-
  تهران آذرخش، انتشارات محمودي، مهران ي رفعيان،مجتب ،ترجمه

، »نظريه هاي شهر و پيرامون«)، ١٣٨٥پاپلي يزدي، محمد حسين، رجبي سناجردي، حسين (-
  انتشارات سمت، تهران. 

الگوي تغيير كاربري اراضي شهر «)، ١٣٨٦قاسم ( ديس ،انژاديك ،سعدالله ي،تيولا ي،براتعل خاكپور،-
  ٩ رهشما ،ياهيناحمجله جغرافيا و توسعه ، »٧٨- ١٣٦٢بابل طي سالهاي 

مكاني -سازي زمانيمدل«)، ١٣٨٩طالعي، محمد؛ ملك پور، پيمان، ( گفتار، محمدمهدي؛خوش-
نشريه ، »و زنجيره ماركوف Cellular automataرشد شهري: روش مبتني بر تلفيق 

 ٣٤ - ٦،١٧، سال دوم، شماره ايران GISازدور و انجمن سنجش

 -تحليل زماني«)، ١٣٩٣بادامي سيروس ( ، علي، هاشمي درهزادهكاظمزنگنه شهركي، سعيد، -
ي هاپژوهش، »مكاني گسترش كالبدي شهر مشهد و پايش تغييرات كاربري اراضي اطراف

  ٤٨٣- ٤٩٩، ١٣٩٣، زمستان ٤، شماره ٢، دوره ي شهريزيربرنامهجغرافياي 

ر مطالعه موردي شه-توان سنجي محيط طبيعي و توسعه فيزيكي شهر«)، ١٣٧٥( ،ملكه عزيز پور،-
 محمودي، اللهفرجراهنما دكتر  استاد ي شهري،زيربرنامه، رساله دوره دكتري جغرافيا و »زيتبر

  تربيت مدرس تهران دانشگاه



 
 
 
 

٣٧٦    ٧٤ريزي، شماره علمي جغرافيا و برنامه نشريه  
 
ارزيابي تغيير «)، ١٣٩٤قرباني، رسول، تيموري، راضيه، جديديان، عليرضا، تركمن نيا، نعيمه (-

وردي: باغشهر مراغه طي كاربري اراضي شهري در جهت ناپايداري توسعه شهري (نمونه م
، سال دهم، شماره ي انسانيهاسكونتگاهي زيربرنامهمطالعات ، )»١٣٩٠تا  ١٣٨٠هاي سال
  ١٥- ٢٧، ١٣٩٤، تابستان ٣١

ي توسعه سازمدلكاربرد رگرسيون لجستيك در «)، ١٣٩٤ي، قهرمان (روخوش، حسن، محمود زاده-
، پژوهشي مطالعات شهري-لميفصلنامه ع، »شهري، مطالعه موردي: منطقه شهري بناب

  ٣١- ٤٥ ،١٣٩٤شماره چهاردهم، بهار 

  مركز آمار ايران ،»آبادسرشماري نفوس و مسكن شهر پارس«)، ١٣٩٠مركز آمار ايران، (-

، »ي شهري در ايرانزيربرنامهي هايژگيوتحليلي از «)، ١٣٧٣( مشهدي زاده دهاقاني، ناصر،-
  رانتهران انتشارات دانشگاه علم و صنعت اي

سازمان مسكن و شهرسازي استان  »آبادطرح جامع شهر پارس«)، ١٣٨٠( مهندسين مشاور بانيان،-
  اردبيل

بررسي نقش گسترش «)، ١٣٩٤ياسوري، مجيد، ويسي، رضا، سبب كار، مژگان، محمدي، مريم (
ي زيربرنامهمطالعات ، »فيزيكي شهر رشت در ايجاد تغييرات كاربري اراضي حاشيه شهر

 ٩٩-١١٢، ١٣٩٤، بهار ٣٠، سال دهم، شماره ي انسانيهااهسكونتگ

-Asami,Yasushi, Sadashiro,Yukio; Ishikawa,Toru, (2009), New frontiers 
in urban analysis; In honor of atsuyuki okobe, CRC Press, 246. 

-Braimoh, A. K. & Onishi, T, (2007), Spatial determinants of urban land 
use change in Lagos, Nigeria, Land Use Policy, 24(2),pp: 502-
515,2007 

Dongjie,Guan,Hifeng.li,Takuro,inohae,weici,su,tadashi,nagaie,kazunori,
hukao, (2011), Modeling urban land use change by the integration of 
cellular automaton and Markov model,ecological modelling 
222,pp:3761-3772,2011. 

-Herold,M.couclelis, H.Clarke, K, (2005),"The role of spatial metrics in 
The analysis and modeling of urban landuse change",computers 
environment & urban systems 29, pp:369-399 



 
 
 
 

  ٣٧٧    ....يكاربر تراييبر تغ ديروند توسعه شهرها با تأك يمكان - يزمان يسازمدل
 

-Hess,g.r.c, (2001),just what sprawl anyway?www.4.ncuedu/grhess. 

-Joker Arsanjani, J. Helbich, M. kainz, W. Darvishi, A, (2012),"integer 
ation of logistic regression, markov chain and cellular automata 
models to simulate urban expansion", journal of applied earth 
observation and geoinformation, jag-529, pp:1-11 

-Koomen,Eric; Stillwell,John; Bakema,Aldrik; Scholten,J.Henk (2007) 
Modelling land-use change: Progress and applications, Springer, 392. 

-Lambin, E.F. and A.H. Strahler, (1994), Change-vector analysis: A tool 
to detect and categorize land-cover change processes using high 
temporal-resolution satellite data, Remote Sens. Environ48,pp:231-
244,1994. 

-Lopeza,E,boccoa,g,mendozza,m,duhau,e, (2001),prediction land-cover 
and land-use change in the urban fringe a case in Morelia city, 
Mexico, landscape ueban plann 55,pp:271-285,2001. 

-Rimal, Bhagawat (2005) Application of remote sensing and GIS, alnd 
use/land cover change in Kathmandu metropolitan city, Nepal, 
Journal of theoretical and applied information technology. 

-Rizk hegazy, Ibrahim, rashed kaloop, mosbeh, (2015), Monitoring 
urban growth and land use change detection with GIS and remote 
sensing techniques in Daqahlia governorate Egypt, international 
journal of sustainable built environment, 4, 117-124. 

-Walker, Robert (2004) Theorizing land-cover and land-use change: the 
case of tropical deforestation, International regional science review, 
NO 27. 

-white.r,engelen,g, (1993),cellular automata and fractal urban form:a 
cellular modelling approach to the evolution of urban land-use 
pattern,environment plan 25,pp:1175-1199,1993 

 

  


