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بینی تغییرات کاربری مشخص کرد و  توان با پیشمیزان گسترش و تخریب منابع را می  هدف:

های آینده را به مسیییر مناسییوی سییو  دادا هدی از این پژوهش ارزیابی کاربری    ریزیبرنامه

ستفاده از طوقه     شهری اردبیل با ا ضی محدوده  سل پایه و پیش ارا بینی تغییرات این بندی پیک

 باشدا  می 2040مارکوی تا سال  CAها با استفاده از مدل کاربری

سی پژوهش:   روش و  TMهای ای لندسییت و سیین ندههوارهدر این تحقیق از تصییاویر ما شنا

OLI تصحیحاتویراصیییت ةیییتهیاز  سیییپ استفاده شدا 2019و  1989های مربوط به سال ، 

 یبررکا هنقشپیکسل پایه  از روش دهستفاا با اعمال گردید و سپسویر اتصروی بر  یومتریكراد

مارکوی و با توجه به دو نقشه کاربری   CAسازی  با استفاده از مدل  ادیییییدگر اجستخرا ضیارا

ها به یکدیگر محاسییوه شیید و نقشییه  اراضییی به دسییت آمده، ماتریس احتمال تودیل کاربری 

به دست آمد و مساحت    2040سال بعد یعنی سال    21مارکوی برای  CAبینی تغییرات پیش

از  یبندطوقه قتد یابیارز ایرییییبها به طور جداگانه محاسوه شدا و درصد هر کدام از کاربری

 استفاده شداکاپا  ضریبلی و ک قتد یشاخصها

 461/27 با  ناطق مسییکونیکاربری م را 1989ترین میزان مسییاحت در سییال  بیش :هایافته

  دهندادرصیید به خود اختصییا  می  076/16درصیید و پس از آن کاربری در حال سییاخت با  

خطوط  درصیید، 875/2پهنه آبی با  هایکاربریبه ترتیب مربوط به  مسییاحت کمترین میزان

صد و همچنین  606/5 با ارتواطی صد می  336/8 انتظامی با-کاربری مراکز اداری در شدا در   با

 543/35 به مقدار کاربری مناطق مسکونی ترین میزان مساحت مربوط به  بیش 2019در سال  

 مسییاحت باشییدا همچنین کمترین میزانمی درصیید 009/12درصیید و کاربری صیینعتی با  

و کاربری در حال سیییاخت با       867/2، پهنه آبی  11/2مناطق بایر با    های  کاربری  ،ها کاربری 

 ااند، به خود اختصا  دادهدرصد 409/7

ها را کاربری ترین میزان افزایش تغییرات در بین کاربرینتایج نشان داد که بیش   گیری:نتیجه

 925/21نیز  2019ت به سییال  نسییو  خواهد داشییت که  2040مناطق مسییکونی در سییال   

صد)  ست  95/464در ساحت را کاربری بایر با   ا بیشهکتار( افزایش یافته ا ترین میزان کاهش م
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 59/498درصد) 511/23هکتار( و همچنین کاربری در حال ساخت با  26/561درصد) 467/26
شتا با پیش  ضی نه تنها می هکتار( خواهد دا سترش یا   توان میزان بینی تغییرات کاربری ارا گ

شخص کرد بلکه می  سیر برنامه تخریب منابع را م سب  ریزیتوان این تغییرات را در م های منا

 شهری هدایت کردا

 اGIS، RS، مارکوی-CA، کاربری اراضی ریزی شهری،برنامه  های کلیدی:واژه
 

 مقدمه و هدف -1

 

 مقدمه -1-1

ضی)  ضی به کلیه          Land use)کاربری ارا ستا ارا شده ا شکیل  ضی ت از دو کلمه کاربری و ارا

امکانات طویعی یا خصییوصیییات و شییرایی طویعی یك محل نظیر اقلیم، زمین شییناسییی، خا ،   

گرددا کاربری یعنی اسیییتفاده از امکانات طویعی موجود بر      توپوگرافی، هیدرولوژی وااا اطال  می 

های علمی یا به روش ر استعداد اراضی و به شیوه   حسب نیازهای انسانی که ممکن است منطوق ب   

ی برداربهره(ا کاربری اراضی شامل انواع   1981، 1اراضی باشد)فائو   کنندهبیتخر احتماالًسنتی یا  

ستا یکی از     سان ا ستفاده    هاشرط شیپاز زمین به منظور رفع نیازهای گوناگون ان صلی برای ا ی ا

بهینه از زمین اطالع از الگوهای کاربری اراضیییی در طول زمان اسیییت)فیهیییی زاده و همکاران،   

(ا نرخ سریع توسعه شهری موجب تغییرات وسیعی در الگوی کاربری اراضی پیرامون شهرها 1386

محسوس  افتهیتوسعهشده استا اثرات رشد شهرنشینی در کشورهای در حال توسعه و کشورهای  

تر بوده و در بوده استا با این حال در کشورهای در حال توسعه از جمله ایران این نرخ رشد سریع

ست)هال       شده ا ضی  سیعی در کاربری ارا سال 2000، 2نتی ه من ر به تغییرات و های اخیر (ا در 

سترش ناگهانی و           شور باعث گ شهرهای بزرگ ک شینی در ایران و افزایش مهاجرت به  شهرن شد  ر

های  ی حاصیییلخیز و منابع طویعی شیییده و آسییییب    ها نیزمغیرطویعی این شیییهرها و تخریب   

توانسییت با کنترل و هدایت این روند می که یحالی به طویعت وارد کرده اسییتا در ریناپذجوران
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ی حاصییلخیز و منابع طویعی صییورت  هانیزماصییولی گسییترش مناطق شییهری بدون تخریب   

اربری اراضییی و پوشییش گیاهی یکی از عوامل مهم در تغییر رژیم (ا تغییرات ک1380گیرد)امانی، 

ستی می       ضعیت تنوع زی شی و و سای شدا با پیش هیدرولوژیك، فرآیندهای فر بینی روند تغییرات با

توان در راستای هدایت اکوسیستم به سمت   های مدیریتی موثر میکاربری اراضی و اتخاذ سیاست   

ای اسییت که از پوشییش اراضییی فرآیند دینامیك و پیچیدهمطلوب گام برداشییتا تغییر کاربری و 

آید و اثرهای مستقیمی بر آب، خا  و هوا داردا  های طویعی و انسانی به دست می  تالقی سیستم  

ای و محیطی در مقیاس محلی، ناحیه   وقوع این پدیده پیامدهای اقتصیییادی، اجتماعی و زیسیییت       

ریزی شیییهری و  ا بنابراین در برنامه   2007)و همکاران،   1جهانی به همراه خواهد داشیییت)کومن   

زیسییت آگاهی از نسییوت تغییرات پوشییش گیاهی و کاربری مدیریت بهینه منابع طویعی و محیی

 (ا2007، 2شود)جنسناراضی و عوامل ای ادکننده آن از ضروریات محسوب می

 بیان مسئله -1-2

مین اسیییت که همراه با    ریزی کاربری ز ریزی شیییهری برنامه  یکی از محورهای اصیییلی برنامه   

سیسات و         برنامه های مسکونی، تأ سوز، ف های  شوکه ارتواطی، ف ستخوان  ریزی  صلی  غیره ا بندی ا

ریزی کاربری اراضی، نحوه  کندا موضوع اصلی در برنامه  شهر و نحوه توسعه آتی آن را مشخص می   

صیص زمین به کاربری  ست که به تخ عنوان برآورد  های مختلف و هماهنگ کردن آنها با یکدیگر ا

ریزی کاربری زمین مدیریت خردمندانه فهیییا به منظور        گرددا برنامه  نیازهای فهیییایی تلقی می  

ضویان،      سازی الگوی توزیع فعالیت بهینه ست)ر سان ا ساخت  1381های ان (ا تحقیقات مربوط به 

شان می شهرها در دهه  ضی نمی های اخیر ن س دهد بدون کاربری ارا ت در توان به الگوی بهینه زی

سب کاربری     شهری و بی شهرها دست یافتا توزیع نامنا هایی توجهی به مؤلفههای  مکانی   -های ف

صمیم  صلی از بین رفتن کیفیت      ت شهری از جمله دالیل ا ضی  سازگاری کاربری ارا گیری همچون 

ستا بنابراین تحلیل چگونگی قرارگیری کاربری  زندگی در بافت شهری ا کنار  های مختلف درهای 

(ا امروزه 1394بررسی الگوی توزیع آنها اهمیت اساسی دارد)میمندی پاریزی و کاظمی نیا،     هم و

جهت تصییویری گویا از نظر سیییمای شییهری و همچنین تخصیییص فهییای شییهری به کاربردهای  

شهری، تحلیل و مدل     سعه  سیدن به اهدای تو سازی  مختلف مورد نیاز در طی زمان و در جهت ر

شه   ضی  شمار می چگونگی کاربری ارا شان  چرا، رودری امر مهمی ب ضعف  که ن دهنده نقاط قوت و 

های ریزی کاربری اراضی شهری از جنوه باشدا برنامه کیفیت کاربری اراضی شهری می   در کمیت و

ست و     شهر ا صلی  سامانی  ا شهرها در دهه    این مقوله در پی ناب شکالت  سائل و م های اخیر از ها، م

(ا با توجه به توسییعه روزافزون شییهرها و عدم  1380اسییت)زیاری،  ای برخوردار شییدهجایگاه ویژه
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سیار زیادی برخوردار        تعادل در پراکنش کاربری شهری از اهمیت ب ضی  ساماندهی کاربری ارا ها، 

اسییتا درواقع کاربری اراضییی شییهری و چگونگی توزیع فهییایی و مکانی آنها یکی از مهمترین    

ریزی کاربری اراضی شهری بخشی   های شهری استا برنامه   کارکردها به منظور استفاده بهینه از ف 

ریزی حمل و نقل و از فرآیند شیییهری اسیییت و در حالیکه به مناسیییوات مشیییتر  خود با برنامه

با موقعیت، وسییعت و سییرانه زمین مورد نیاز برای   تسییهیالت شییهری اهمیت می دهد، اصییوال  

صنعتی،      کاربری سکونی،  شهری مانند کاربری م های     های مختلف  شی، ف ت اری، تفریحی، آموز

سروکار داردا می   ضی را جنوه فهایی همه فعالیت  سوز، فرهنگی، مذهوی واااا  های  توان کاربری ارا

 (ا1392انسان روی کره زمین برای رفع نیازهای مادی و فرهنگی او در نظر گرفت)ضرابی، 

شهری همواره مطلوب   در بحث برنامه ضی  ضی مورد    ترین نوع اریزی، کاربری ارا ستفاده از ارا

های کندا سیاست  ترین فایده و کمترین هزینه را عاید جامعه میای که بیشباشدا به گونه نظر می

ای باشد که بتوان هم به اهدای ملی نائل   ریزی کاربری اراضی باید به گونه مربوط به زمین و برنامه

ته شیییود)گ          قای کیفیت زندگی خانوارها در نظر گرف یل و  1388یوه چی، شییید و هم ارت (ا تحل

شمار می        سازی یکی از مدل شهری ب سی فرآیندهای  سا صالح    مراحل ا ضمن ا رود و کاربرد آن 

شهر و کاهش خطاهای برنامه    هایی  شتر برنامه الگوهای ف ها با  ها و طرحریزی به انطوا  هر چه بی

سفی،  شرایی زمان و مکان می  ضی  (ا عموماً ارزیابی و تحلیل چگ1380ان امد)یو ونگی کاربری ارا

کننده تصویری گویا از نظر سیمای شهری و همچنین تخصیص فهای شهری به        شهری منعکس 

هدای توسیییعه شیییهری               به ا یاز در طی زمان و در جهت رسییییدن  کاربردهای مختلف مورد ن

ست)زیاری،   شهری می  (ا کاربری مسکونی یکی از کاربری 1389ا ضی  شد که بخش  های مهم ارا با

ساسی از کیفیت        مهمی از کار بری شهر را به خود اختصا  داده استا در واقع مسکن یك جزء ا

گردد که اراضی مسکونی به سطوحی اطال  می    باشدا زندگی و همچنین توسعه پایدار شهری می  

ضی جهت احداث واحدها و م موعه     بر شه کاربری ارا ساس نق صا  یافته   ا سکونی اخت اندا  های م

سکون   سهم کاربری م سوتاً جامعی از         ی ازارزیابی  ست زیرا تعریف ن سان نی شهری آ هاهای  انواع ف

شهر و در  ستا بنابراین جا دارد در چارچوب طرح      محدوده  شده ا ساحت آن ارائه ن های نتی ه م

 شهری، بررسی کاربری مسکونی با دقت بیشتری ان ام گیردا 

مورد  منطقه از توپوگرافی شه نق و ایماهواره هایداده بودن فراهم به توجه با حاضر  مطالعه در

سازی    به مطالعه شکار شش  تغییرات آ ضی  پو شهری اردبیل طی بازه زمانی   ارا تا  1989محدوده 

 TM و OLI سن نده  2019 و 1989 هایسال لندست  تصاویر  و هاداده از و شد  پرداخته 2019

 شدا استفاده

 



 ضرورت و اهمیت تحقیق -1-3

ریزی در حال توسعه از جمله ایران استا نداشتن برنامه   مسکن یکی از مسائل حاد کشورهای    

های اقتصییادی و افزایش شییتابان جمعیت  های موجود در زیرسییاختجامع مسییکن، نارسییایی 

ستا برای            شکلی غامض و چندبعدی در آورده ا شورها را به  سکن در این ک شین، تأمین م شهرن

موجود مسکن، روند گذشته در    ریزی مطلوب مسکن باید ضمن شناخت وضع     دستیابی به برنامه 

شئونات اقتصادی و اجتماعی موثر بر بازار مسکن و تحوالت مسکونی جامعه مورد بررسی و ت زیه   

ساس       صادی و اجتماعی جامعه در آینده بر ا ست تحوالت اقت و تحلیل قرار گیردا همچنین الزم ا

ثیرات متقابل این تحوالت در ای و شیییهری مورد توجه قرارگرفته و تأهای ملی، منطقهریزیبرنامه

(ا توزیع 1393بینی قرار گیرد)پورمحمدی، بخش مسییکن و تأمین نیازهای سییکونتی مورد پیش 

گیری همچون های فهییایی، مکانی تصییمیم توجهی به مؤلفههای شییهری و بینامناسییب کاربری

های  بافتسیازگاری کاربری اراضیی شیهری از جمله دالیل اصیلی از بین رفتن کیفیت زندگی در     

ستا بنابراین تحلیل چگونگی قرارگیری کاربری   کنار هم و بررسی الگوی   های مختلف درشهری ا

سی دارد)میمندی پاریزی و کاظمی نیا،    سا توان گفت (ا به طور کلی می1394توزیع آنها اهمیت ا

ن نظام کاربری زمین در هر جامعه شیییهری یکی از ابزارهای مهم برای دسیییتیابی به اهدای کال         

گذاری و تصمیمات عمومی  اجتماعی، اقتصادی و کالودی است که نه تنها اثراتی بسیار بر سرمایه    

گذارد بلکه نقش مهمی در میزان رشیید شییهری و کیفیت محیی کالودی شییهر  و خصییوصییی می

مکانی آن یکی از  –(ا کاربری اراضییی شییهری و چگونگی توزیع فهییایی   1382دارد)سییعیدنیا، 

شهری می    مهمترین کارکردها  هاهای  ستفاده بهینه از ف سکونی     به منظور ا های م شدا کاربری ف با

ریزی و مدیریت شیییهری تلقی   در شیییهرها و سیییرانه آن یکی از مواحث اسیییاسیییی در برنامه        

های مهم (ا در واقع کاربری مسیییکونی یکی از کاربری1389شیییود)حاتمی نژاد و عمران زاده، می

شهری می    ضی  شد که بخش مهمی از  ارا ستا در واقع     با صا  داده ا شهر را به خود اخت کاربری 

شهری می         سعه پایدار  سی از کیفیت زندگی و همچنین تو سا سکن یك جزء ا سترش    م شدا گ با

ضرورت توجه همه          شهری، بیش از پیش  شکالت خا  زندگی  سائل و م شینی، م جانوه به شهرن

سودمند برای بهینه  شهرها را الزم    راهوردهای  ساکنان  سفیدی،      سازی زندگی  ست)خان  ساخته ا

های کاربری ریزی در زمینه کاربری زمین اسییتفاده از سییرانه (ا یکی از ابزارهای مهم برنامه1390

های شهری و نحوه توزیع و تقسیم اراضی شهری دارد      زمین است که نقش اساسی در تهیه طرح   

ریزی که نظام برنامهدهد شییده در این زمینه نشییان میهای ان اماما م موعه مطالعات و بررسییی

ای ایران اصییوالً با تنگناهای اسییاسییی نظری و عملی روبروسییتا به همین دلیل م موعه   سییرانه

نگری ریزی کاربری زمین و جامعهای شهری یا اصوالً از مفهوم برنامه  ها و فنون تعیین سرانه روش

ست آنها در ط شرط اند و یا پیشبهرهالزم بی شهری ایران وجود  رحهای الزم برای کاربرد در های 
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سرانه  صلت کالودی ندارد و در واقع ابزار  سیار ناتوان تر  -های کاربردی به دلیل خ کارکردی خود ب

ستفاده از زمین و   از آن است که بتواند به نیازهای برنامه  ای و ابعاد حقوقی، اقتصادی و اجتماعی ا

 (ا1389رده است)زیاری، فها پاسخ گوید به همین دلیل در اغلب موارد تحقق پیدا نک

های  های گذشیییته با توجه به در مرکزیت قرار گرفتن اسیییتان، مهاجرتشیییهر اردبیل در دهه

سیاست      –رویه روستا  بی های صحیح  و متناسب با    گذاریشهری، نرخ باالی رشد جمعیت، عدم 

در های شیییهری تغییرات زیادی را ها و تراکماسیییتاندارهای شیییهرسیییازی و عدم رعایت سیییرانه

سایر کاربری          کاربری سوت به  سکونی ن های م ست، بطوریکه ف ضی خود ت ربه نموده ا ها  های ارا

ست تا زمین     ستا این امر باعث گردیده ا شته ا شاورزی مرغوب زیادی از  تغییرات زیادی دا های ک

ساختمان   شهری قرار گیردا در  سازی شهر اردبیل زیر  صولی  شده در   های غیرا م موع عوامل ذکر

ر م موعه شییهری اردبیل باعث گسییترش پراکنده و هرج و مرج در کاربری زمین و تودیل   باال د

ها و در نهایت اراضی کشاورزی و باغات به مناطق مسکونی و صنعتی و تودیل روستاها به شهر        

توسییعه ناموزون شییهر اردبیل گردیده اسییتا بدیهی اسییت که ارزیابی و تحلیل تغییرات کاربری   

ای و با کمك ویژه تغییرات کاربری مسکونی آن با استفاده از تصاویر ماهواره به اراضی شهر اردبیل 

( در طول زمان برای GIS & RSافزارهای سیین ش از دور و سیییسییتم اطالعات جغرافیایی)  نرم

 ناپذیر استااهدای مدیریتی، توسعه پایدار و آمایش سرزمین ضرورتی اجتناب

 

 تحقیق سؤاالت -1-4

ترین دقت را در اسییتخراج نقشییه بندی نظارت شییده، بیشهای طوقهلگوریتم( کدام یك از ا1

 نظر را دارد؟ کاربری اراضی در محدوده مورد

( در محدوده مورد مطالعه،     2019-1989سیییاله)  30ها در بازه زمانی    ( کدام یك از کاربری   2

 ترین تغییرات را خواهد داشت؟بیش

 

 فرضیه تحقیق -1-5

ترین دقت در استخراج نقشه کاربری اراضی    ترین شواهت، بیش الگوریتم بیشرسد  نظر می به

 منطقه مورد مطالعه را داردا

ناطق مسیییکونی بیش      نظر می به  کاربری م که  مانی    رسییید  بازه ز  30ترین تغییرات را در 

 ( خواهد داشتا2019-1989ساله)



 ساختار تحقیق -1-6

نامه حاضر در پنج فصل تنظیم شده استا فصل اول به بیان کلیات، فصل دوم به بررسی        پایان

ها، فصییل های منطقه مورد مطالعه و مواد و روشپیشییینه تحقیق، فصییل سییوم به بررسییی ویژگی

گیری و آزمون فرضیات ها و در نهایت فصل آخر هم به نتی هیل یافتهتحل یهت زچهارم به بحث و 

 استااختصا  یافته 

 

 اهداف تحقیق -1-7

ضی در بازه زمانی           ضعیت تغییرات کاربری ارا شدن و شخص  صلی این تحقیق، م  30هدی ا

-CA( با اسیییتفاده از مدل 2040بینی تغییرات برای آینده)سیییال ( و پیش2019-1989سیییاله)

و  2019و  1989های باشیید که این هدی با اسییتخراج نقشییه کاربری اراضییی سییال  مارکوی می

همچنین این تحقیق  شییوداسییاله، محقق می 30ها در بازه زمانی ت حاصییل از این کاربریتغییرا

 باشد:دارای اهدای فرعی به شرح زیر می

ارائه مدل مناسییوی برای بررسییی و ارزیابی روند تغییرات کاربری اراضییی با تاکید بر کاربری    

 مسکونی شهری برای آشنایی بهتر با موضوع و توان تحلیل بهتر

مندی و اسییتفاده از یح مواحث نظری در رابطه با کاربری مسییکونی شییهری جهت بهره تشییر

 مطالب در راستای تحلیل بهتر

 های کلیدیتعریف واژه -1-8

های  یندهای ذهنی و عملی یك سییری تصییمیم آریزی شییهری، فربرنامهریزی شییهری: برنامه

شیوه       سن یده در  ست که با رعایت قیودات خا  خود  شهری ا سان را با    امور  شکل رابطه ان و 

 اکندمحیی شهری در قالوی بهینه طراحی و طوقه بندی می

 شیهر  مختلف عملکردهای جغرافیایی -فهیایی  توزیع الگوی از اسیت  عوارت کاربری اراضیی: 

سکونی،  برحسب نواحی  هاهای  و ت اری صنعتی،  م ستفاده  موارد برای یافته اختصا   ف  اداری، ا

سات    س ست  معنی بدان زمین کاربری دیگر، سخن  اجتماعیا بهنهادهای  و مؤ  واحد هر از که ا

 قطعات در هم با ترکیب در هاییفعالیت چه میشود و  استفاده  صورتی  چه به شهر  سطح  در زمین

 یابندامی استقرار زمین مختلف

CA- :مدل مارکویCA  ست که در فهای رستری      گسسته   سازی یك تکنیك مدلمارکوی ا

های دینامیکی هسیییتند که در     های خودکار )اتوماتای سیییلولی( مدل     ا سیییلولشیییودتعریف می

سانی کاربرد دارندا       شویه  سیعی از فرآیندهای طویعی و ان ستره و سلول    سازی گ ضعیت   معموالًو

و تغییر در شییکل یك سییلول به شییکل دیگر   دهدمیه ئپوشییش و کاربری زمین آن سییلول را ارا
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 همسایه استا هایسلولل و وضعیت وابسته به وضعیت سلول در زمان حا

ای برای مدیریت و واکاوی اطالعات  (: یك سییامانه رایانهGISسیییسییتم اطالعات جغرافیایی) 

جغرافیایی بوده که توانایی گردآوری، ذخیره، واکاوی و نمایش اطالعات جغرافیایی را داردا هدی          

صمیم      شتیوانی برای ت سامانه اطالعات جغرافیایی، پ شده بر پایه   گذاریهای پایهیگیرنهایی یك 

باشید و عملکرد اسیاسیی آن بدسیت آوردن اطالعاتی اسیت که از ترکیب      های جغرافیایی میداده

 آیندا  های گوناگون بدست میهای مختلف و با دیدگاهها با روشهای متفاوت دادهالیه

یك شیییء   سیین ش از دور علم و هنر به دسییت آوردن اطالعات درباره (:RSسیین ش از دور)

شده های منطقه یا پدیده از طریق پردازش و آنالیز داده سیله  به اخذ ستگاه  و بدون تماس ، یك د

 تمستقیم با شیء منطقه یا پدیده مورد مطالعه اس

 

 

 

 

 

 



 قیتحق نهیشیو پ یمبان -2

 

 کلیات -1-1

 ،یها وجود داشییته اسییتا ان ام مشییاهدات ن ومداده آوریجمع یبرا یمختلف یهاروش دیربازاز 

 یآورعمده جمع  یها و سییین ش از دور روش یفتوگرامتر ،یدروگرافی ه ،ینیزم یبردارنقشیییه

شد یمند ماطالعات مکان ضا  ی)فاطمبا ست آوردن   1391 ،ییو ر سن ش از دور علم و هنر به د (ا 

شیء منطقه یا پدیده از طریق پردازش و آنالیز داده اطالعات درباره  شده های یك  سیله  به اخذ  و

 (ا2000، 5ت)بالزربدون تماس مسییتقیم با شیییء منطقه یا پدیده مورد مطالعه اسیی، یك دسییتگاه

نا     های دادهسییین ش از دور،  با توا ناطق بزرگ را  باره فراهم می  دی بازد  ییهمگن از م ند و  دو ک

های در زمینه قیتحق ی، برایکمك کندا به طور سییینتی امنطقه یابیبه ارز یادیتواند تا حد زیم

س  قیاز طر سن ش از دور  سا    یبرا ییعکس هوا ریتف ها  داده یو اخذ مدل ورود هایی پدیدهشنا

 راتییتغ ،یاماهواره ریتصاو  افتیو در 1972در سال   که با پرتاب ماهواره لندست  شد یم دهاستفا 

 اتفا  افتادا نیعلوم زم ویژه بهم در تمام علو یریچشمگ

 شهر -2-2

و  فعالیتی، فیزیکی واحد سیییاسییی، یك و اجتماعی واحد یك توانمی را شییهر سییاده عوارت به

ست  جمعیتی آن  در ساکن  مردم با فیزیکی مکان یز  الحزا از عوارت شهر  ترکلی عوارت به .دان

ست  عوامل طویعی،  ترکیب از ایم موعه شهر گفت:  و نمود کاملتر را تعریف این توانمی ولی .ا

سی  شده  ساخته  هایمحیی و اجتماعی سان  تو ست  ان شده  ساکن  جمعیت آن در که ا  متمرکز 

 از ایم موعه و کامل نظر هر از تواندنمی است، یعنی  باز سیستم   یك کامل معنای به شهر  .است 

 تواندنقاط نمی سایر  از جدا و م زا طور به باشدا بنابراین  خود حیات ادامه جهت الزم عناصر  تمام

 و احتیاجات فیزیکی، طویعی، اقتصیییادی، فرهنگی   موادله   بدهدا بنابراین    ادامه  خود به فعالیت   

صه  ستی،  دیگر واحدهای و شهر  بین ضزروریات  تمام خال  حیات ادامه شرایی  مهمترین از زی

 (ا1375شهرهاست)شیعه، 

                                                                                                                               
5 Baltzer 



 

 شهری پایدار توسعه -2-3

سی  دنوال به ضعیت  برر ست محیی تخریب و طویعی محیی خطرنا  و سعه پایدار  بحث زی  و تو

سائل  به جدی توجه ست محیی پیرامون ملل سازمان  کنفرانس با محیطی م سانی  زی سال  ان  در 

اعالمیه  1974 سییال در اسییتکهلم اجالس دنوال شیید، به شییروع سییوئد اسییتکهلم در 1972

 به پایدار توسعه عنوان سران ام  که شد  مطرح شناسانه   بوم توسعه  آن در ( کهcocoyocکوکویك)

 برای محیی که بود توسییعه برای الگویی طرح نامگذاری این در نسییوت مهمترین .گرفت خود

 (ا1379نواشد)موحد،  آور زیان زیست

 و استفاده  طویعی محیی به توجه عدم و انسان  زندگی شدن  ماشینی  و صنعتی  انقالب گسترش  با

 نفع اجتماعی به و اقتصییادی نظام تغییر و دوم جهانی جنگ از پسبه خصییو   آن از رویهبی

 امر بیشتر گردیدا این  زیست  محیی تخریب و منابع به شهرها، فشار   به مهاجرت افزایش و شهرها 

هالتی  با شهرها  در  و شهری  هایزاغه افزایش و شهری  فقر و خا  هوا، آب، آلودگی نظیر مع

 یافتن و حل مشییکل جهت هاییبحث به من ر شییده یاد شییدا مشییکالت همراه نشییینیحاشیییه

ست محیی تخریب از جلوگیری برای هاییراه سعه  عنوان رهیافتی تحت آن نتی ه که شد  زی  تو

 محیی به فشار  جهت کاهش شهری  پایدار توسعه  عنوان با شهر  در بحث گرفتا این شکل  پایدار

 منوع(ا گردید)همان آغاز انسانی و طویعی

سعه  ست    جنوه چهار از شهری  پایدار تو صادی، اجتماعی، زی  در حل سعی  نهادی و محیطی اقت

عدالت  و دموکراسییی  افراد، حقو  اجتماعی، بخش در که طوری به داردا شییهرها  مشییکالت 

صادی  بخش در و دارد مدنظر را اجتماعی سی    نیازهای کردن برطری اقت سا از  جلوگیری مردم ا

 است)همان منوع(ا نظر مورد اقتصادی هایفعالیت در مردم مشارکت جهت در ریزیبرنامه و فقر

 نه یعنی اینکه باشدا  غنی منابع با وارمردم و سالم  شهر  یك ای اد باید شهری  پایدار توسعه  هدی

 را و کارکرد، شهر  نقش لحاظ از بلکه انرژی قوول قابل دسترسی   میزان و شهری  فرم لحاظ از تنها

 (ا1382باشد)ملکی،  داشته مدنظر زندگی برای مکانی عنوان به

 ریزیبرنامه در آن کاربرد و هامدل -2-4

 از مفاهیم ایگسترده  شهری، دامنه  مسائل  پیچیدگی و تنوع دلیل به ریزیبرنامه تحلیل ابزارهای

 پیامدهای تغییر بینیپیش و شییهرها ماهیت بیان و در  منظور به که گیردبرمی در را فنون و

شندا این می هامدل شهری  مواحث در تحلیل ابزارهای مهمترین از یکی اندایافته ها، توسعه آن  با

ضوع  ستا بر  گرفته قرار توجه مورد اخیر دهه دو در مو ساس  ا  از نمادی لی مدل کولین تعریف ا

 بیان کلی سییاده و صییورت به را واقعی دنیای وضییعیت ویژگی مهمترین هااسییتا مدل واقعیت

 و اخالقی سیییاسییی اقتصییادی، تکنیکی، دالیل به ت زیه امکان که شییرایطی در هاداردا مدلمی

 واقع اهمیت هستندا در  و ارزش سازند، حائز می میسر  را سیستم   رفتار چگونگی در  ندارد وجود



صاویر  سازان  مدل  آن خا  صفات  از ایپاره آنها کمك به تا کنندمی خلق حقیقت از آلی ایده ت

شان  را ساس  این دهندا بر ن  ساخته  واقعی دنیای طوق بر که ایده آل تمثیلی توانمی را مدل ا

 (ا1995تعریف کرد)هاگت،  دهد، نشان را آن خا  صفات از ایپاره تا شده

 و دسته فیزیکی  دو به را هامدل کردا برخی بندیتقسیم  متفاوت هایدیدگاه از توانمی را هامدل

سیم  انتزاعی شدا   می مورد مطالعه شی  از ایشده  کوچك ماکت فیزیکی هایکنندا مدلمی تق با

سایل  جای به انتزاعی مدل آنکه حال ضی  نمادهای از فیزیکی و  جهان موقعیت برای نمایش ریا

ستم    رفتار و واقعی ستفاده  سی ساس  کندا برمی ا ست  ا ستفاده کنندگان، مدل  خوا  سه  به را هاا

 تنها اول نوع هایمدل .کنندمی تقسیم  ریزیبرنامه هایمدل و کننده بینیپیش توصیفی،  دسته 

 سازی شویه  هایی هستند که به بینی مدلهای پیشدر جالیکه مدل کرده توصیف  را موجود وضع 

 هایمدل .شیییود می معلول توجه و علت و پدیده صیییحیح نقش به آنها و در پرداخته آینده

 اغلب  .دارد می بیان  بهینه حالت    به  نیل  برای را ها محدودیت   و اهدای  بین رابطه  ریزیبرنامه  

 قرار فو  گانه سه  هایاز گروه یکی در بندیطوقه نظر از مختلف علوم در استفاده  مورد هایمدل

 (ا1378 فر، گیرد)صابری می

 شهری توسعه علل -2-5

 طبیعی عوامل -2-5-1

ستر  عوامل این که جهت این از محیطی و طویعی، جغرافیایی عوامل به توجه صلی جایگاه  و ب  ا

 نظیر مکان، شییهری طراحی جزئیات و عناصییر کلیه تواندمی آن بر عالوه داده تشییکیل را شییهر

صالح  ساختمانی،  هایگونه گیاهی، پوشش  شهر،  بافت و ساختار  شکل،   را این قویل از و بومی م

شتر  عوامل نقش روز به روز قرن این دوم نیمه از دهندا قرار تاثیر تحت ستا به    طویعی بی  شده ا

 تریناسییاسییی را اکولوژیك عوامل و طویعت نقش شییهری طراحی تفکرات کلیه امروزه طوریکه

 (ا1375 دانند)عزیزپور،می شهری ریزیبرنامه و طراحی فرایند کننده تعیین عوامل

 و توسعه مناسب   آب، نظیر محل اکولوژیکی هایمحدودیت به توجه نظر از گذشته  در ما شهرهای 

ستفاده  در جوییصرفه طویعت،  با سازگار   مناسب  و های موثرروش بومی، ابداع مصالح  از منابع، ا

 و هوا جهت تلطیف گیاه و آب از هنرمندانه اسییتفاده و بادگیر و قنات نظیر حیات ادامه جهت

 شیییهرها در اطرای عمومی ها، فهیییاهایحیاط در هاباغچه و هاباغ ای اد مطووع، مناظر ای اد

سازی   امروزه اندا لیکنبوده خوبی هاینمونه سعه   الگوهای از توع به ما شهر  پیروی و کالسیك تو

سوت  که شهری  توسعه  ایکلیشه  هایمدل از کورکورانه  اعتنابی بومی و خصوصیات   شرایی  به ن

 نیز را اطرای مناطق ناپایداری است، بلکه  آورده پدید شهرها  در را ناپایداری شرایی  است، نه تنها 

 (ا1377است)بحرینی،  داشته دنوال به



 

 اقتصادی عوامل -2-5-2

سعه  صاد  عملکرد از شهرها  تو  مرکزیت مکانی، عملکرد جمله پذیرد، ازمی تاثیر آن بر حاکم اقت

ستی، عمده  خدماتی، ای،کارخانه و صنعتی  نقل، و حمل نظیر غالب اقتصادی  نقش  فروشی،  توری

سعه  در درمانی و فرهنگی نظامی، معدنی، صادی آنها  نقش با رابطه در شهرها  تو  و مالکیت به اقت

کنند)غفاری  می تعیین ایمنطقه و ملی اقتصییاد در را شییهر نقش، نقش آن در تخصییص میزان

صلی  (ا پایه1380گیالنده،   شهر  اقتصادی  پایه مطالعزات شهری  طراحی و شهرسازی   مطالعات ا

 گردد)شیعه، می مشخص  فها  به نیاز میزان نهایتا و اشتغال، جمعیت، درآمد  آن براساس  که است 

 (ا1375

 ها دولت نقش و سیاسی عوامل -2-5-3

ست    سعه  در تواندمی مختلف هایجنوه از هادولت سیا شدا از  موثر شهرها  تو سعه  با  جمله تو

 و بر جامعه حاکم تولید روابی سوم،  جهان شهرهای  اقتصادی  وابستگی  سیاسی،  _اداری شهرهای 

 با رابطه در نشینیحومه تشکیل مرکزی، شهر فرسودگی نشینی، حومه نشینی، زاغه آمدن وجود به

ست    دار،سرمایه  طوقه منافع داریسرمایه   بخش به اقدامات رفاهی)توجه با رابطه در دولت سیا

 عمومی رفاه به مربوط هایبخش در گذاریسرمایه  و مردم عامه منافع از طرفداری یا و خصوصی  

 بانك آن( ای اد نظایر و مسکن، خدمات رفاهی، آموزشی   به مربوط هایسیاست   نظیر شهرها  در

سعه  فرم کنترل و زمین ستفاده بهینه  و طریق این از شهرها  تو  نهایت شهریا در  هایزمین از ا

سی    و اجتماعی نظریه که گفت باید شهری    از ایویژه نوع جامعه بر حاکم سیا سعه   سوب  را تو

های  یابیشکل  که مفهوم این شودا به می سیمای  تنگاتنگ ارتواط در شهری  ف  بر حاکم با نظر

 .باشد می جامعه

 اجتماعی عوامل -2-5-4

سی  موازات به شهری  مطالعات در صیات    برر صو ست  ساختمان  و طویعی توپوگرافی خ  به الزم ا

ستقر  هایگروه اجتماعی توپوگرافی سی منزلت  آن از مراد و کرده توجه نیز شهرها  در م  هایبرر

اندازها،    چشیییم و امکانات   تناسیییب  به  یك  هر که  اسیییت شیییهر مختلف های محله  اجتماعی 

هایی  هایساختمان   توزیع تواندمی اجتماعی آورندا توپوگرافیمی وجود به محیی در را معینی ف

 و مسکونی  فرهنگی، معیشتی،  خصوصیات   به توجه با را شهرها  در موجود اجتماعی هایبندیالیه

صمیم  در و داده قرار توجه مورد آنان رفتاری  چگونگی و فعالیت شهری، حدود میزان  هایگیریت

 سن ش  مونای اجتماعی شهرها توپوگرافی  اجتماعی جغرافیای در کندا مشخص  را آنها با برخورد

شار  گزینی جدایی شد می یکدیگر از شهرها  ساکن  مختلف اق ست  ممکن که با  قومی، دالیل به ا

 (ا1390 یکدیگر باشند)رهنمایی، از جدای دیگر علل به یا و مذهوی و دینی نژادی،



 شهری توسعه پیامدهای -2-6

 اراضی  تخریب شناسانه  انسان  دالیل ترینمتداول از یکی کشاورزی: شهرنشینی    هایزمین تخریب

 صنعتی، دارای  اولیه مواد و غذا تولید بر عالوه کشاورزی  هایشودا زمین می محسوب  کشت  قابل

شییهری،  در نواحی پذیری نفوذ سییطح افزایش حیوانات، بوم زیسییت مثل دیگری جانوی مزایای

سهیالت  ضی  هستندا تودیل  سوزینگی  و محیطی کیفیت تفریحی، ت شاورزی  ارا  هایبه کاربری ک

 هایو دشییواری مسییائل از یکی آن، محیطی زیسییت و اقتصییادی پیامدهای و صیینعتی_شییهری

ست که پراکنش  شهری  ریزانبرنامه صری  را زمین شهری  ا  1997تا  1982 سال  کندا ازمی م

صد  17 متحده ایاالت جمعیت ساحت  که صورتی  در یافتا افزایش در شهری زمین م  47 های 

 در شد  درصد زیاد  4 شیکاگو  شهر  جمعیت نیز 1990 الی 1970 هایسال  یافتا بین رشد  درصد 

 یکی زمین، نادرست از  استفاده  بودا این شده  زیاد درصد  46 شهر  مادر محدوده مساحت  که حالی

یل  از یب  دال های   و طویعی کشیییاورزی، نواحی های زمین گسیییترده تخر  اطرای باز  فهیییا

 (ا2005، 6شهرهاست)بورچل و همکاران

ساخت  سات    شهری  حومه در کم ها: تراکمزیر سی ساخت  و تا شتری  هایزیر  طلودا مقداررا می بی

شینانی حومه باشد، برای می کافی شهر  در مردم از تعدادی برای که شهری  تاسیسات   و هاجاده  ن

شتر  هاییازدا زیرساخت  افزایش باید اندشده  پخش ترپراکنده که  را بیشتری  هایمقدار هزینه بی

 شهری  (ا پراکنش1387زاده، عواس و گذارد)رهنمامی ب ای منفی تاثیرات اقتصاد  بر که طلودمی

 از مشیییخصیییی اندازه  یك  در اوال بردامی باال  را ها زیرسیییاخت  های دلیل، هزینه   چندین  به 

 خانوارهای پایین، خیلی هایتراکم در فاضالب،  و آبرسانی  شوکه  جاده، مثل خطی هایزیرساخت 

 خانوار میزان هازیرساخت  با همان متراکم فشرده  توسعه  در حالیکه در شوند می مندبهره کمتری

 اینکه علت به شییهری با پراکنش مرتوی زمین تفکیك کاربری اسییتا ثانیا برخوردار بیشییتری

ساخت  سانی  هایزیر سکونی  مناطق برای هم یک سکونی  مناطق غیر هم و م  م زا صورت  به م

 موازی پراکنش از ناشی پراکنده نهایت حاکمیت در بردا ومی باال خیلی را هاکند، هزینهمی فراهم

 گرددامی تسهیالت و خدمات ای اد در زیادی کاری

سعه  به جامعه حرکت سرعت  بر که کلیدی متغیرهای از انرژی: یکی کارایی  تاثیر پایدار طری تو

شت،  خواهد ستم    گذا ست  نقلی و حمل سی  قرار آن درون که در ایمنطقه و شهر  درون در که ا

سیستم  2008شایرلی،   و کند)کلیفمی عمل دارد  ایپیچیده م موعه و نقل حمل کنونی های(ا 

 و هااکوسیتسم   تخریب رویه،بی گسترش  فرسودگی،  ازدحام، هوا، آلودگی نظیر شهری  مسائل  از

 سفرهای  معنای به باال (ا تراکم1380 و مکنون، اند)بحرینیداشته  دنوال به را اجتماعی جداسازی 

تاه  ما  کو  دارای های باالتر، محله   مسیییکونی های چون تراکم عواملی اسیییتا ترکیب   متراکم ا

                                                                                                                               
6 Burchell et al 



 

و  زمان سییوخت، مصییری بیشییتر کاهش به تواندمی عمومی نقلو  حمل و مختلی هایکاربری

سافت  ساختاری  هایهزینه و سفر  م  سفرهای  افراد اینکه دلیل به متراکم نواحی من ر گرددا زیر

صزری  سرانه  دهند،می ان ام کوتاهی و کم  ای اد باعث شهری  دارندا پراکنش کمتری انرژی م

شتری  سوخت  مصری  و شده  شهر  مرکز به حومه از زیادی سفرهای  شت  خواهد پی در را بی و  دا

 کندا درمی مصری  را بیشتری  سوخت  نیز ترافیك خود و گردید خواهد بیشتری  ترافیك باعث نیز

سانی  و بر  شوکه  مورد صله  دلیل به نیز آبر صری  زیاد فا  می رخ منابع زیادی اتالی کنندگان م

 (ا2010، 7دهد)بهاتا

 هایمحیی انسان در  حهور  شود، تمرکز نمی کنترل شهری  پراکنش نواحی که زیست: در  محیی

سکونی  ست  ممکن صنعتی  و م ستمی گرددا جاده    فرایندهای و الگوها تغییر به من ر ا سی  ها،اکو

ضی  تفکیك نیرو، انتقال خطوط  به و شوند رد می طویعی نواحی میان از اغلب لوله خطوط و ارا

 حیات هایگونه الگوی جاب ایی تغییر و وحش حیات بوم زیست  شدن  چندپاره باعث وسیله  این

 شود، از می شناخته  هوا عامل آلودگی عنوان به همچنین منوع(ا پراکنش گردد)همانمی وحش

 هایسوخت  مصری  افزایش به شهری من ر  پراکنش از ناشی  محور اتومویل زندگی شیوه  که آن ا

 ناحیه 45 مورد در که تحقیق یك شییودا چنانکه نتایجمی ایگلخانه گازهای انتشییار و فسیییلی

شان می  گرفته صورت  آمریکا متحده ایاالت مادرشهری   تمرکز، متغیرهای و شهر  شکل  که دهدن

سی،    ستر شار گازهای  با زمین کاربری ترکیب و تراکم د ست  مرتوی اوزون راندهپیش انت  طی و ا

ستا پراکنش  اوزون گازهای میزان تحقیق ساله  13 دوره  حرارت درجه بر شهری  افزایش یافته ا

 سطح  طویعت در گیریچشم  تغییرات شهرسازی   فرایند واقع گذاردا درمی تاثیر نیز شهر  محیی

 هایویژگی در دگرگونی آن حاصییل که آوردمی وجود به محل یك خصییوصیییات جوی و زمین

شی،  ستا   آن هیدرولوژی و تابش طویعی تراز جایی جابه و و دینامیك حرارتی، رطوبت تاب  مثالا

ساختمان   مواد تراکم ستم   که شود می باعث شهری  هایسازه   و بهتر گرمایی ذخیره از شهر  سی

شرایی    برخوردار کمتری از نفوذپذیری زمین سطح  سی  شودا   سد  حالتی که زمین سطح  هند

شییودا  می هوا بیشییتر رکود همچنین و تابشییی انرژی بیشییتر اسییارت کند سییوبمی پیدا کننده

صای    سطح  یك سران ام  سیار نا صل  گرمای که آوردمی وجود به ب سانی به  هایفعالیت از حا  ان

ستم   طویعی گرمای هایکانون ضافه  شهری  سی  پراکنش که آن ا از (ا و1380 شود)کاویانی، می ا

 پراکنش بین مسییتقیمی رابطه یك بنابراین شییودمی ناپذیر نفوذ سییطوح افزایش باعث شییهری

 مخربی تاثیرات همچنین شهری  آیدا پراکنشمی وجود به شهر  محیی حرارت و درجه شهری 

های خانه و پارکینگ هایزمین گسترده،  سازی  جاده طریق گذاردا ازمی آب کیفیت و روی کمیت

سفالت  سیع،  صورت  به شده  آ  زیرزمینی هایآب تغذیه و زمین به نفوذ به قادر بری و باران آب و
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 به من ر شهری  هایفاضالب  با آن برخورد شود و می شدید  هایسیالب  ای اد به من ر و شود نمی

 (ا2010شود)بهاتا،  می آب شدن آلوده

 مرتوی و اجتماعی اقتصادی  مسائل  یکسری  بر شهری  زندگی: پراکنش کیفیت و اجتماعی عدالت

شیه  و هاحومه در زندگی کیفیت و شهری  اجتماعات کردن منحی با  اغلب دارد و شهر داللت  حا

 خدمات ارائه از مانع درآمده و اشغال  به خصوصی   بخش توسی  قول از شهری  مناطق در هازمین

 شییهری اسییت)همان منوع(ا پراکنش گشییته جامعه درآمد کم بخش به عمومی بخش توسییی

سی    کردن کم باعث همچنین ستر سی افراد    مانع امر این و شده  هاد ستر  به جامعه درآمد کم د

 شیهری  مختلف خدمات اجتماعی به عدالت معیارهای از یکی عنوان به شیهری  مختلف خدمات

 (ا1391 شود)یزدانی،می

 شهری اراضی کاربری -2-7

 زمین برخورد پوشش  و زمین کاربری هم با مرتوی واژه دو با اغلب شهری  و محیطی مطالعات در

 نیسییتندا پوشییش زمین، وضییعیت هم مترادی زمین پوشییش و زمین کاربری هایکنیما واژهمی

 زمین، وضعیت  عوارت دیگر، پوشش  به و است  آن زیرین بالفصل  سطح  و زمین سطح  بیوفیزیکی

ضیح  هاجنگل یا هاکوه زراعی، زمین صورت  به را زمین سطح  بیوفیزیکی  صورتی  دهدا درمی تو

ست  ایشیوه  دو هر شامل  زمین کاربری که  هم و زمین بیوفیزیکی هایهم ویژگی آن در که ا

 یك گرددا درمی باشد، لحاظ داشته منظور وجود بدین زمین استفاده برای است ممکن که هدفی

شابه  موضع  ست  زمین روشی  کاربری که داردمی بیان 8یر می م نظر،  مورد هدی برای آن در که ا

سان  ستفاده  به شروع  ان صر  طور کندا بهمی آن منابع و زمین از ا  معنای به زمین کاربری مخت

 استا زمین از انسان استفاده

 گویندا این کارکرد زمین کاربری را گیردمی تعلق آن به که کارکردی و زمین از اسییتفاده نحوه

ست  ممکن شد  منطقه مقیاس در ا سانی  هایسکونتگاه  مقیاس در یا با  این که در شهری  و ان

صطالح   موردنظر دوم محور تحقیق ستا ا  نظارت به منظور غرب در ابتدا زمین، کاربری مفهوم و ا

 سییریع با گسییترش ولی شیید، مطرح مالکیت حقو  حفظ و زمین از اسییتفاده نحوه بر هادولت

شینی   سیع  روز روز به آن محتوای و ابعاد ای،منطقه و شهری  ریزیبرنامه در تحول و شهرن  و ترو

 کاربری که کند می تاکید زمین کاربری کتاب در آراکاالگان (ا جی1379زاده،  شد)مهدی  ترغنی

ضی  سی  ارا ستفاده  چگونگی برر ها  از ا شناخت    در منطقه مقیاس در ف ستای  سان  تاثیر را  بر ان

 (ا1381 یابد)رازانی،می رخساره انسانی جوامع توسی منابع از وریبهره در که است محیی

ضی  کاربری ریزیبرنامه  بر عملکردهای شهری  و هافعالیت فهایی  و مکانی ساماندهی  شهری،  ارا
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ساس  ست  ا ست  شهری  جامعه نیازهای و هاخوا سته  و ا صلی  ه شکیل  شهری را  ریزیبرنامه ا  ت

شخص  صورت علمی  به شهری  زمین الگوهای که شود می تالش ریزیبرنامه این دهدا درمی  م

ستم    و با یکدیگر هماهنگی و انطوا  در شهر  در مختلف هایفعالیت یابیمکان و شود   هایسی

 (ا1382 گیرد)پورمحمدی، قرار شهری

 شهری اراضی کاربری تغییرات و شهری توسعه -2-8

سعه  ضی  کاربری تغییرات در را مهمی نقش شهری  تو  شهر ایفا  اطرای هایکاربری و شهری  ارا

اراضییی  کاربری در تغییر با همراه یابندمی توسییعه که جهتی هر به شییهرها کنندا مسییلمامی

شندا می شد،  منفی جهت در هم و مثوت جهت در هم تواندمی تغییرات این با  چقدر میزان هر با

شد تغییرات  بیشتر  شهر  توسعه  و گسترش  ضی  کاربری در شده  ای اد با  آن بیشتر  توع به نیز ارا

ضی  شدا کاربری  خواهد هاهای  آن توع به و ارا سعه  در مهم مواحث از شهری، یکی  ف  کالودی تو

است   کارکردی و زمین از استفاده  نحوهشهر   اراضی  کاربری اینکه خاطر شود، به می شهر محسوب  

که می تعلق آن به  که  یاس  در اسییییت ممکن کارکرد  این گیرد،  قه  مق یاس  در یا  منط  مق

سانی  هایسکونتگاه  شد)امیران،  شهری  و ان  جهت به شهری  هایکاربری هر حال (ا به1384 با

 قرار تحت تاثیر را شییهرها کالود فیزیکی از لحاظ و کنندمی ایفا شییهرها در که اهمیتی و نقش

 این جمله از مصییالح نوع حتی و هم وار ارتفاع، نهادهای بناها، ح م و توده دهندا کنترلمی

 و ورزشی  ت اری، هایمکان اداری، مسکونی،  هایو م تمع هاساختمان  روند کهمی بشمار  عوامل

 در را شییهرها کالود ناسییازگار هایفعالیت همگرایی از طریق موثر نقش ایفای با امروزه تفریحی

 فیزیکی توسعه  جهات در شهری نقش مهمی  هایکاربری طری دیگر از و دارند خود نفوذ سیطره 

 و هدایت تنظیم در توجهی قابل نقش هاکاربری اسییتقرار دیگر مکان عوارت به دارندا شییهرها

 نمایند)همان منوع(امی ایفا شهر توسعه جهات

 شهری اراضی کاربری تغییر پیامدهای و علل -2-9

سش  دو شامل  زمین کاربری تغییر تحلیل صلی  پر ست: چه  مرتوی و ا  هایی باعثمحر  و علل ا

 عوامل ها یامحر  دقیق چیست؟ معنی  زمین کاربری تغییر اثرات و شود می زمین کاربری تغییر

شه  زمین تغییر کاربری محر  نیروهای یا کننده تعیین شخص  همی ستا جهت تحلیل  م  این نی

  شودا دوتاکید می عمومی عوامل سایر نسوت به اصلی محر  نیروهای بر اوقات اغلب در امر
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Abstract  
Research Aim: The extent of depletion and degradation of resources can be 

predicted by predicting user changes and leading future planning in the right 

direction. The purpose of this study is to evaluate land use of Ardebil urban 

area using basic pixel classification and to predict changes in these land uses 

by CA Markov model by 2040. 
Research method: Landsat satellite images and TM and OLI sensors for 1989 

and 2019 were used in this study. After From one image, radiometric 

correction was applied to the image and then fired using the base pixel 

method. Using the CA Markov modeling and the two land use maps 

obtained, the probability matrix of land use conversion was calculated and 

the CA Markov change prediction map for the next 21 years (2040) was 

obtained and the area and percentage of each land use was calculated. 

Calculated separately. For the evaluation of seizure rates, weights of coils 

and coils were used. 

Findings:  Most of the land in 1989 was occupied by residential areas with 

1579/86 hectares and then under construction with 924/86 hectares. The 

lowest land use area was related to water utilities with 165.42 hectares, 

322.54 hectares and 479.58 hectares, respectively. In 2019, the highest land 

use area was in residential areas (2044.81 ha) and industrial land use (6.909 

ha). Also, the least land use area was allocated to Bayer with 121.39 hectares, 

164.97 hectares and under construction with 426.27 hectares 
Conclusion: . The results showed that the highest increase in land use changes 

will be in residential areas in 2040 and increased to 719.167 hectares 

compared to 2019. Bayer land use with 186.093 hectares and blue zone land 

use with 34.406 hectares had the highest reduction. Predicting land use 

changes can not only determine the extent of degradation or degradation of 

resources, but can also guide these changes in the direction of appropriate 

planning. 
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