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Electronic Municipality Role in Development 
Using Remote Estimation Data and Geographic 

System - Case Study: Marand
Abstract:
City as a living organization and an active system in so-

ciety development process as a place of scientific changes 
in its growth has encountered many changes.

These days electronic city view lying on virtual places 
creation using information technology and geographical 
information system (GIS) is considered by urban manag-
ers. Here electronic city and development management 
role in improving the future growth of cities using remote 
estimation data is very important.

Considering the fact that in recent decades citizenship 
process has affected Iran's urban organic growth, Marand 
is used to find out the urban region changes.

In this research to evaluate city development, statistical 
methods is used and for usage changes satellite TM, ETM 
and IRS picture in 1368, 1379 and 1385 are used and after 
reconstruction to discover the changes section methods are 
used. To predict the changes until 1395 Markof chain mod-
el and automatic cells are used and to describe the problem, 
electronic city’s role is evaluated and finally virtual urban 
places creation in improving the growth and urban devel-
opment control is determined.

Keywords: Electronic city, Virtual area, urban develop-
ment, Satellite pictures, GIS, Marand City.

نقش شهرداري الکترونيکي در گستردگي شهري با استفاده از 
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چکيده
 شهر به عنوان ارگانيزم زنده و سيستمي پويا در فرآيند توسعه جوامع بشري به عنوان 

خواستگاه تحوالت علمي در فرآيند رشد خود تغييرات عمده اي متحمل شده است.
ام��روزه ديدگاه ش��هر الکترونيک ب��ا تکيه بر خلق فضاهاي مج��ازي با بهره مندي 
از پيش��رفت هاي فناوري اطالعات و س��امانه اطالعات جغرافياي��ي)GIS( مورد توجه 
مديران و نظريه پردازان شهري مي باشد. در اين بين، نقش شهر الکترونيک و مديريت 
گس��تردگي در بهينه كردن رشد آتي شهر با تلفيق داده هاي سنجش از دور، از اهميت 

زيادي برخوردار است.
 با توجه به اينکه در چند دهه اخير، فرآيند شهرنش��يني رشد ارگانيک شهري ايران 
را تحت تأثير قرار داده اس��ت؛ از اين رو براي پي بردن به تغييرات حادث ش��ده منطقه 

شهري، شهر مرند مورد بررسي قرار مي گيرد.
 در اي��ن مقاله براي ارزيابي گس��تردگي ش��هري از روش هاي آم��اري و همچنين 
براي تبديالت كاربري از تصاوير ماهواره اي چندزمانهTM، ETM و IRS سال هاي 
1368، 1379، 1385 اس��تفاده ش��د و پس از عمليات تصحيح و بازسازي براي كشف 
تغييرات، از روش هاي فازي اس��تفاده گرديد. همچنين براي پيش بيني روند تغييرات تا 
س��ال 1395 از روش تركيبي مدل زنجيره ماركوف و س��لول هاي خودكار استفاده شده 
اس��ت و براي تبيين مسأله نقش ش��هر الکترونيک در مديريت گستردگي شهري مورد 
ارزياب��ي ق��رار گرفت. در انتها نيز نقش ايجاد فضاي ش��هري مجازي در بهينه ش��دن 

توسعه و كنترل گستردگي شهري مرند تبيين مي شود.
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مقدمه
شهر در اساس پديده اي اجتماعي- اقتصادي است كه 
همواره تحت تأثير نيروها و عوامل گوناگون شکل گرفته 

و توسعه مي يابد.
انس��ان ها ب��راي كار، زندگي و ارتباط��ات، در پهنه اي 
مح��دود و كمابي��ش متراكم، گرد ه��م مي آيند و كم كم 
شهر را پديد مي آورند. بنابراين شهرها همچون موجودات 
زن��ده، همواره از لحاظ كالبد بزرگ تر و از لحاظ س��اخت، 

پيچيده تر مي شوند)هوشيار، 1383(.
ام��ا در ايران با در نظر گرفتن نرخ رش��د شهرنش��يني 
فعلي، نياز به فضاي بيشتري جهت توسعه الزم مي باشد. 
اگرچه رش��د درون زاي ش��هر)عمودي(، بخشي از نيازها 
را ممکن مي سازد، اما گس��ترش غالب در حومه شهرها، 
روند توس��عه فيزيکي را تس��ريع خواهد كرد تا جايي كه 
توس��عه نامناس��ب كاربري ها باعث تحليل و از بين رفتن 
نظام ارگانيک توس��عه شهري مي شود و محيط طبيعي و 
مصنوعي را دچار بحران مي س��ازد. براي كنترل و هدايت 

چنين توسعه اي مشخص نمودن جهات توسعه، مکان يابي 
مناسب و اعمال سياست هاي حفاظت طبيعي در راستاي 
توسعه اجتماعي � اقتصادي، نياز به برنامه ريزي توسعه اي 
زمين ش��هري را ض��روري مي س��ازد)امين زاده، 1379(. 
ام��ا در اي��ن زمينه مدل ش��هر الکترونيک و اس��تفاده از 
توانمندي هاي فناوري اطالعات و اينترنت، كاربرد زيادي 
دارد و يقين��ًا ايج��اد كاركردها در فض��اي مجازي باعث 

كنترل توسعه فيزيکي شهري مي شود. 

محدوده مورد مطالعه
شهر مرند از نظر مختصات جغرافيايي در بين محدوده 
38 درج��ه و 18 دقيق��ه تا 38 درج��ه و 52 دقيقه عرض 
ش��مالي و بي��ن 46 درجه و 20 دقيقه ت��ا 45 درجه و 12 
دقيق��ه طول ش��رقي از نصف النهار گرينوي��چ قرار گرفته 
اس��ت. اين ش��هر با 1540 متر ارتفاع متوس��ط از سطح 

درياهاي آزاد قرار دارد. 

نقشه )شماره1(: موقعیت و محدوده استان و شهر مرند
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 روش تحقيق، مواد و روش ها
 روش و اب�زار گ�ردآوري اطالع�ات و پ�ردازش 

داده ها
نوع تحقيق توس��عه اي- كارب��ردي و روش اصلي آن 
توصيفي- تحليلي مي باش��د. در تحقيق حاضر بر اساس 
ماهي��ت تحقي��ق به دو ش��يوه زير گ��ردآوري اطالعات 

صورت گرفته است:
1- روش اسنادي و كتابخانه اي در جهت تبيين تئوريک 

موضوع و گردآوري اطالعات از مراكز رسمي؛
2 - مطالع��ات ميدان��ي كه ش��امل بازدي��د از منطقه 
جهت شناسي ويژگي هاي مرند، تطبيق نقشه هاي موجود 

با منطقه مورد مطالعه.
به منظور بررسي و ارزيابي تغييرات صورت گرفته، چهار 
دوره تصوير ماهواره اي مربوط به داده هاي 1356/8/28 و 
 1368/6/30،TM  1379 لندست ،ETM 1385/8/15
لندس��ت و MMS اس��پارت در اين تحقيق بعد از ورود 
اطالعات و رقومي سازي نقشه ها، تجزيه و تحليل داده هاي 
آم��اري، پردازش تصاوير ماه��واره اي، آناليز اطالعات در 
پايگاه داده ها و سيس��تم اطالع��ات جغرافيايي، اليه هاي 

اطالعاتي در محيط نرم افزاري استخراج گرديد. 
مراحل كار شامل تصحيح هندسي تصاوير ماهواره اي، 
تحلي��ل مؤلفه هاي اصلي و س��اخت تصوير مركب رنگي 
بود كه در نهايت با اس��تفاده از روش طبقه بندي، نظارت  
ش��د و چهار كالس عمده اراضي س��اخته  شد. همچنين 
باغ��ات، اراضي باير و اراضي كش��اورزي از روي تصاوير 
ماهواره اي اس��تخراج ش��د و با اس��تفاده از روش فازي1 
، تصاوي��ر طبقه بندي ش��د و مورد مقايس��ه قرار گرفت و 
تغييرات نقشه به دست آمد. همچنين براي پيش بيني روند 
توس��عه آتي از مدل هاي زنجيره ماركوف و س��لول هاي 

خودكار در محيط نرم افزار استفاده شده است.

 مفهوم گستردگي2 و گستردگي شهري
ماهيت سيال )متغير( گستردگي و رشد بي قوارة شهري 
و بروز انواع آن در هر جامعه ارائه تعريف واحدي را براي 

اين پديده دش��وار س��اخته و تعاريف متفاوتي از آن ارائه 
گرديده اس��ت. به طور كلي گس��ترش بي تناس��ب نواحي 
شهري در زمين هاي توسعه يافته و اين كه شکل مطلوب 

توسعه است يا نه، بحث برانگيز است. 
گستردگي شهري به گسترش شهرنشيني بر مي گردد 
ك��ه عمدتًا به عن��وان يک پديده جهاني، محصول رش��د 
جمعيت و مهاجرت در مقياس وس��يع اس��ت. اين پديده، 
الگوه��اي تغيير در كاربري اراضي را جهت مي بخش��د و 
معمواًل به صورت ش��عاعي مستقيم در طول مركز شهر و 
يا به صورت خطي به موازات شاهراه ها صورت مي گيرد و 
در خارج ش��هر، در لبه ناحيه شهر يا به موازات شاهراه ها 
ايجاد مي ش��ود. گستردگي، حتي كوچک ترين روستاها را 
تحت تأثير قرار داده و به عنوان يکي از تهديد هاي بالقوه 

در توسعه پايدار شناخته مي شود)باقري، 1385(.
گس��تردگي، توس��عه كم تراكم در وراي محدوده هاي 
خدماتي و اشتغال شهري است كه مردم در محلي جداي 
از محل هاي كار، خريد، آموزش و تفريح زندگي مي كنند 
و نيازمن��د اتومبي��ل براي رفت وآمد بين مناطق هس��تند 
و الگويي از توس��عه ش��هري است كه ش��هر در سطحي 
وس��يع تر از آنچه بايد باش��د گسترده اس��ت؛ زيرا قطعات 
توس��عه نيافته در بين قطعات ساخته شده پراكنده مي شوند 
)Richardson٫2001(. گستردگي، شکل خاصي از 
توسعه زمين است كه با تراكم كم، پراكنده و تحت فشار 
قرار دادن خصايص اجتماعي و زيس��ت محيطي مشخص 

.)Ewing٫1997( مي شود

خصایص و ویژگي هاي گستردگي شهري
با وجود تعاريف زيادي كه از اين پديده در منابع مختلف 
ارائه ش��ده است، ويژگي هاي زير در اكثر آنها مورد تأكيد 

قرار گرفته است:
1- جدايي عملکرد در كاربري اراضي؛
2- تأكيد بر اتومبيل در حمل و نقل؛

3- فشار بر محدوده هاي متروپلي جهت رشد؛
Fuzzy -41- تراكم پايين اشتغال و سکونت؛

2- Sprawl
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5- همگني جمعيت از نظر نژاد، رنگ، طبقه و وضعيت 
مسکن؛

6- ناتواني دولت هاي محلي براي اعمال سياست هاي 
مقابله با اثرات منفي الگوي مذكور.

اي��ن پديده، وضعيت تراكمي ش��هرهاي عمده امريکا، 
اس��تراليا و كانادا را به ش��دت متأثر ساخته است به طوري 
كه ميانگين تراكم جمعيتي ش��هرهاي آنها زير 28 نفر در 

.(Batty, M and others, P.12) هکتار است
هلمکب (HOL Comb,1999)، اشکال گوناگون 

گستردگي را به سه شکل بيان مي كند كه عبارتند: 
1- توسعة پرش قورباغه اي1؛

2- توسعه خطي يا نواري2؛
3- توسعه كم تراكم3. 

 توس��عه پ��رش قورباغه اي زماني ش��کل مي گيرد كه 
توسعه دهندگان، مس��اكني را با مقداري فاصله از نواحي 
موج��ود، با دور زدن قطعات خالي كه به ش��هر نزديک تر 
هس��تند ايج��اد مي كنند. تح��ت چنين ش��رايطي مردم 

رفت وآمد طوالني را تحمل مي كنند)همان(.

توسعه خطي يا نواري زماني شکل مي گيرد كه توسعه 
تجاري گس��ترده اي در يک الگ��وي خطي به موازات دو 
طرف بزرگراه اصلي ايجاد مي ش��ود. توسعه نواري براي 
مش��اغلي كه وابس��ته به ترافيک باالي اتومبيل هستند 
سودمند مي باش��د. در اين نوع گس��تردگي، ماشين هاي 
كمت��ري بايد براي دسترس��ي به فروش��گاه ها و ادارات 

مسافرت طوالني داشته باشند.
توس��عه كم تراكم و يک بعدي بر روي قطعات نس��بتًا 
بزرگ شکل مي گيرند كه در آنها فقط خانه هاي همجوار 
وج��ود دارد. منتقدان توس��عه كم تراكم اظه��ار مي كنند 
كه اين ش��کل گس��تردگي فضاهاي بيش��تر و فواصل با 
رفت و آم��د طوالني را در بر مي گيرد؛ ام��ا مردم خواهان 
اين شکل از گس��تردگي هستند؛ زيرا توسعه كم ترافيک، 
يک زندگي با اس��تاندارد باالتر و محصور در فضاي سبز 
را ارائه مي دهد و آن را در مقابل نواحي شهري متراكمي 
مي بينند كه درصد باالتري را از زمين اش��غال مي كنند و 
مق��دار ناچيزي از محيط زيس��ت طبيعي را براي جذب و 

كنترل آلودگي ها باقي مي گذارند.

1-Leapfrog
2-  Stripor Ribbon
3-Lowdensity.Single. dimansional

4-  برداشت از باقري، 85

ایران آمریکا
سياست هاي غلط دولت مي باشد. گستردگي شيوه زندگي است.

بدون برنامه ريزي برنامه ريزي شده است.

مبتني بر فقر است. مبتني بر رفاه است.

به صورت مسکن و كارخانه )تلفيقي( است. فقط به صورت مسکن است.

براي تصاحب زمين تصاحب زمين مفهوم ندارد.

به صورت كريدوري شروع به حركت مي كند. به صورت حومه نشيني بروز مي كند.

جدول )شماره1(: مقایسه گستردگي شهري در آمریکا و ایران4 
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  تبيين گستردگي شهري مرند با استفاده از 
تصاویر ماهواره چندزمانه

ب��ا توجه ب��ه اينکه، در س��ال هاي اخي��ر در حوضه 
اس��تحفاظي ش��هر مرند در اثر توس��عه، تغيير و تحول 
قاب��ل توجه��ي در كاربري اراضي اتفاق افتاده اس��ت، 
از اي��ن رو براي پي ب��ردن به نوع و مي��زان تغييرات 
حادث ش��ده در منطقه ف��وق، تصاوير س��نجن�ده هاي 
س��ال هاي 1368، 1379 و 1385 مورد اس��تفاده قرار 
گرفتن��د. پ��س از عمليات تصحيح و بارزس��ازي براي 

كش��ف و ارزيابي تغييرات از روش ه��اي فازي مبتني 
بر ش��دت انطباق Fuzzy Artmap  و مقايسه بعد 
از طبقه بن��دي Crosstab اس��تفاده ش��د. همچنين 
براي پيش بيني روند تغييرات تا س��ال 1395 از روش 
تركيب��ي زنجيره ه��اي ماركوف و س��لول هاي خودكار 
اس��تفاده گرديده اس��ت. كل نقشه هاي )ش��ماره2، 3 و 
4( و جدول )شماره2( ميزان تغييرات پيکسل طبقه بندي 
اراض��ي منطق��ه را در طي س��ال هاي 1368 و 1379 و 

1385 نشان مي دهد.

نقشه)شماره2(: طبقه بندي اراضي 
منطقه در طي سال1368

نقشه)شماره4(: طبقه بندي اراضي 
منطقه در طي سال 1385

نقشه)شماره3(: طبقه بندي 
اراضي منطقه در طي سال1379
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در تحقي��ق حاضر ب��راي پيش بيني رون��د تغييرات 
نقش��ه هاي كاربري س��ال هاي  ابتدا  اراضي  كاربري 
1379 ب��ا 1385 با اس��تفاده از زنجيره هاي ماركوف 
م��ورد تحليل قرار گرفت و س��پس به پيش بيني روند 
تغيي��رات تا س��ال 1395 با اس��تفاده از تلفيق روش 
ماركوف و س��لول هاي خودكار پرداخته ش��د. نقش��ه 
)ش��ماره5( و جدول )ش��ماره3( پيش بين��ي كاربري 

و پوش��ش اراض��ي منطقه م��ورد مطالعه را تا س��ال 
1395 نش��ان مي ده��د. از نکات قاب��ل توجه در اين 
ج��دول بيش��ترين احتمال تغيي��ر در كاربري اراضي 
س��اخته ش��ده اس��ت كه طبق پيش بيني ه��اي انجام 
ش��ده ممکن اس��ت مق��دار اين اراض��ي از 1382.8 
هکت��ار در س��ال 1385 ب��ه 1786 هکتار در س��ال 

1395 برس��د.

کاربري شهرباغاتکشاورزيبایرمجموع سال 1368

كاربري شهر451311004502

باغات1601100665331971648

كشاورزي461494113778921005817

باير13270139161356845057

مجموع 1089581916506155984170261385

جدول)شماره2(: میزان تغیرات پیکسل براي کاربري هاي مختلف بین سال هاي 1385-1368

محاسبه ميزان تغييرات کاربري اراضي شهر بين سال هاي 1368 – 1385:

مجموع سال 
کاربري شهرباغاتکشاورزيبایر1385

كاربري شهر1702600017026

باغات5984011414328515

كشاورزي506159468931223591

باير191682620924857

مجموع 108958836482454474219891395

جدول)شماره3(: پیش بیني روند تغییرات کاربري تا سال 1395 با تلفیق روش مارکوف و سلول هاي 
خودکار)تعداد پیکسل( 

ج��دول  و   )4 و   3  ،2 ره )ش��ما نقش��ه هاي  كل 
طبقه بندي  پيکس��ل  تغيي��رات  ن  مي��زا  )2 ره )ش��ما

و   1368 س��ال هاي  ط��ي  در  ا  ر منطق��ه  راض��ي  ا
1385 نش��ان مي دهد. 1379 و 
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نقشه)شماره9(: کاربري و اراضي پیش بیني شده براي سال 1395 با تلفیق زنجیره هاي 
مارکوف و سلول هاي خودکار

اراضي ساخته شدهباغاتکشاورزيبایرمجموع 1385

اراضي ساخته شده1382/80001382/8

باغات486092/6351/541/9

كشاورزي41110/83808/89/9291/6

باير155/667/916/91/969/6

مجموع 36/668/83918363/417861395

جدول )شماره4(: تغییرات کاربري هاي مختلف در محدوده مورد مطالعه تا سال 1385- 1395 )به هکتار(
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مدل شهر الکترونيک، راهکاري براي کاهش 
معضالت گستردگي شهر

 ام��روزه ش��هر الکترونيکي با تکيه ب��ر توانمندي هاي 
سازمانه هاي اطالعاتي، راهکاري بهينه براي مشکالت و 
معضالت شهري مي باشد و با گسترش فناوري اطالعات 
و ارتباط��ات و به تبع آن جهاني ش��دن، كم رنگ ش��دن 
مرزهاي س��نتي و از بين رفتن مساحت ها، خلق فضاهاي 
مجازي در قالب الگوي ش��هر الکترونيک اهميت زيادي 
پي��دا مي كند؛ به طوري كه كش��ورهاي مختلف در ايجاد 
ش��هر الکتروني��ک و دول��ت الکتروني��ک با اس��تفاده از 
توانمندي ه��اي سيس��تم اطالعات جغرافياي��ي اقدامات 
زيادي كرده اند در سال هاي اخير در ايران شهرهايي مثل 

كيش، مشهد، و شهرهاي ديگر مطرح شده است.
 ش��هر الکتروني��ک، ش��هري اس��ت كه اج��راي اكثر 
فعاليت ه��اي آن از طري��ق امکانات مبتني ب��ر اينترنت 
و سيس��تم هاي الکتروني��ک امکان پذير باش��د. در چنين 
شهري ضرورتي ندارد مردم براي انجام كارهاي روزمره 
خود مانن��د پرداخت قب��وض آب، برق، تلف��ن، پرداخت 
جرائم، خري��د امالك يا كاال وقت زيادي را صرف كنند، 
بلکه تمام اين كارها را مي توانند از طريق رايانه شخصي 
خود، هنگامي كه به ش��بکه جهاني اينترنت متصل است 
انجام دهند. همين طور مشاركت در فعاليت هاي شهري 
از جمله ارتباط با مسئوالن ادارات، بنگاه هاي اقتصادي و 
اجتماعي، ش��هردار و ساير مسئوالن شهري تا حد زيادي 
تس��هيل مي گردد و خدم��ات به ش��هروندان به گونه اي 
ساده تر و مطلوب تر ارائه مي شود، تا آنجا كه ساكنان شهر 
مي توانند در اس��رع وقت در جريان اتفاقات و رويدادهاي 
شهر قرار بگيرند و براي رفع آنها اظهار نظر كنند. در اين 
ش��هر ارتباطات و تعامالت في مابين س��ازمان ها افزايش 
مي يابد و دسترس��ي به خدمات م��ورد نياز را براي مردم، 

تجار و ديگر افراد مرتبط با شهر فراهم مي سازد.

مزایاي شهر الکترونيک در کنترل گستردگي 
شهري مرند

 بهبود كيفيت زندگي مردم: در شهر الکترونيک توزيع 

خدمات ش��هري بين ش��هروندان به صورت مس��اوي و 
عادالنه صورت مي گيرد. تمامي شهروندان به آموزش هاي 
عمومي دسترس��ي خواهند داشت. فرصت هاي تجاري و 
سرمايه گذاري جديد در شهر باعث بهبود اوضاع اقتصادي 
شهر مي گردد و در نهايت اين عوامل باعث بهبود كيفيت 

زندگي شهروندان مي شود. 
 ارائ��ه خدمات يک مرحله اي به ش��هروندان: با ايجاد 
ساختار مناسب ارتباطات شهري توسط فناوري اطالعات 
و همچنين الکترونيکي كردن آنها ديگر نيازي به مراجعه 
پي درپ��ي مردم به ادارات و س��ازمان هاي مختلف، جهت 
انجام كارها وجود نخواهد داش��ت، بلکه تمام فرآيند الزم 
براي انجام يک كار در شهر، به يک فعاليت تقليل خواهد 
يافت كه در اين صورت توس��عه كالبد ش��هر و امکانات 
اضافي و در نهايت كنترل توسعه فيزيکي شهر را به دنبال 

خواهد داشت.
 تقويت رقابت تجاري شهر و ايجاد فرصت هاي تجاري 
بيش��تر توس��ط تجارت الکتروني��ک: الکترونيکي كردن 
پرداخت ها و دريافت ها، همچنين آگاهي س��ريع تجار از 
فرصت هاي تجاري موجود در ش��هر، محيط رقابتي قابل 
توجه��ي را در عرصه تج��ارت به وج��ود آورده و تقويت 
خواهد كرد. در اين صورت تجار و مردم ش��هر مي توانند 
نسبت به فرصت هاي تجاري موجود در شهر آگاهي پيدا 
كنند و در صورت تمايل براي اس��تفاده از آنها به صورت 
الکترونيک��ي اقدام كنند كه در اين محيط مجازي امکان 
ايجاد مال و فروشگاه هاي مجازي، افزايش مراكز تجاري 

واقعي كاهش مي يابد.
 کاهش ترافيک ش�هري: اس��تفاده از اينترنت در 
انجام فعاليت هاي شهري ش��هروندان باعث مي شود كه 
آنها قادر باشند از منزل، فعاليت هاي خود را مديريت كنند 
و به مراجعه فيزيکي به س��ازمان نياز نداش��ته باشند. اين 
امر باعث كاهش ترافيک ش��هري مي گ��ردد. از آنجا كه 
در شيوه سنتي ش��هرها، بخش عظيمي از بودجه شهرها 
صرف ترافيک ش��هري مي ش��ود. با توجه به حذف رقم 
اختصاص يافته به ترافيک در يک ش��هر الکترونيک، اين 
بودجه مي تواند صرف امور ديگري مانند توسعه پارك ها، 
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بيمارستان ها، تفريحگاه ها و ساير بخش ها گردد)جاللي، 
 .)1384

 کاهش آلودگي هوا با کاهش ترافيک شهري: 
در حال حاضر عمده ترين مشکلي كه سالمت شهروندان 
ش��هرها و اماكن مس��کوني و تجاري را تهديد مي نمايد، 
آلودگي بيش از حد هوا به دليل استفاده بي رويه از اتومبيل 
و وس��ايل حمل و نقل مي باشد. كاهش ترافيک به وجود 
آم��ده در نتيج��ه افزايش اس��تفاده از اينترن��ت در انجام 
فعاليت هاي ش��هري باعث افزايش استفاده از اينترنت در 
انجام فعاليت هاي شهري و در نتيجه كاهش آلودگي هوا 
خواهد شد. زيرا همان طور كه گفته شد در شهر الکترونيک 
الزم نيس��ت براي انجام حجم وسيعي از كارهاي روزمره 
در خيابان تردد نمود بلکه امکان دسترس��ي به بس��ياري 
از خدمات و اطالعات ش��هري براي شهروندان از منزل 
وج��ود دارد )جاللي، 1384(. يقين��ًا مصرف زياد انرژي و 
ترافيک از عمده مشکالت ش��هرهاي بزرگ و مياني در 
ايران است كه ايجاد شهر مجازي، كاهش مراجعات و به 

تبع آن كاهش ترافيک شهري را باعث مي شود.
ش��هر الکترونيک مرند با توان ايجاد ش��رايط بهينه در 
جه��ت خلق فض��اي مجاي و به منظ��ور كاهش مصرف 
انرژي، ترافيک و همچنين ايجاد فضاي رقابتي مي تواند 
راهي ميانبر براي كاهش مش��کالت و معضالت توسعه 

بي رويه شهري كشور باشد.

خالصه و نتيجه گيري: 
شهر مرند به عنوان ش��هر ميانه اندام در سلسله مراتب 
شهري با جذب جمعيت مازاد پيرامون، در طول سال هاي 
1365 تا 1385 همواره بر رشد فيزيکي خود افزوده است. 
در فرآيند توسعه شهري آنچه اتفاق افتاده، تبديل توسعة 
شکل ارگانيک به الگوي توسعه بي قواره و لجام گسيخته 
اس��ت؛ به طوري كه نتيجه بررس��ي مدل هاي مختلف و 
بررس��ي تصاوير ماهواره اي، سهم بااليي از رشد به علت 
گس��تردگي و بي قواره گ��ي ش��هري را تأيي��د مي كن��د. 
همچنين بررس��ي تصاوير ماهواره اي چندزمانه )1365تا 

1385( نشان دهنده تبديل كاربري هاي باغات، كشاورزي 
مخصوصًا باير به فضاي ساخته شده شهري مي باشد.

نتاي��ج حاص��ل از روش ه��اي پيش بيني توس��عه آتي 
مرند براي س��ال هاي 1395 مث��ل مدل زنجيره ماركوف 
و س��لول هاي خودكار نش��ان دهند گس��ترش فضايي در 
س��ال هاي آتي به صورت اس��پرال و تبديل كاربري هاي 
ديگر به زمين هاي س��اخته ش��ده اس��ت تا حدي كه در 
10 س��ال آينده مساحت ساخته شده مرند با افزايش 403 
هکت��ار ب��ه 1786 هکتار خواهد رس��يد و ب��راي كاهش 
مشکالت گس��تردگي شهري، ايده ش��هر الکترونيک با 
تأكيد توانمندي هاي سيستم اطالعات جغرافيايي با خلق 

فضاهاي مجازي مي تواند راهگشا باشد.
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