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   چکیده
اي شهرها تحت تاثیر روند شهرنشینی و نیاز هاي اخیر اراضی بسیاري از شهرهاي ایران مخصوصا اراضی حاشیهدر سال

با توجه به اینکه شهر مرند نیز . کن جدید تغییر کاربري داده و به اراضی ساخته شده تبدیل شده استشهروندان به مس
هاي اخیر با افزایش جمعیت مواجه بوده، تغییر و تحوالت قابل توجهی را در کاربري اراضی مانند سایر شهرها در سال

ند و روند تحوالت فضایی آن را در مقطع زمانی سه این تحقیق توسعه فیزیکی شهر مرشهري این شهر شاهد هستیم، لذا 
هاي سیستم اطالعات جغرافیایی و مورد مطالعه قرار داده تا ضمن به کارگیري ابزارها و روش) 1356-1385(هايدهه
اي بتوان درك بهتري از گسترش پراکنده و بی قوارة شهري ایجاد و به ارتقاء سطح نگرش در ارائه هاي ماهوارهداده
بدین منظور سعی شده از بررسی . هاي شهري کمک کردگوهاي بهینه توسعه و بهبود شرایط کیفی در محیطال

خصوصیات، علل و اثرات رشد بی قواره شهري، چهارچوب تحلیل مناسبی براي شناخت مسائل توسعه شهري کشور 
ها و ه شده و جهت آزمون از روشدر این تحقیق سه فرضیه با هدف بهینه سازي رشد فیزیکی مرند آورد. فراهم آید
در  Idrisiو  ARCGISو  SPSSاز نرم افزارهاي مختلف آماري و تحلیلی مثل . هاي مناسب استفاده گردیده استتکنیک

ها مثل زنجیره سال آینده سعی شده از جدیدترین روش 10جهت مدل سازي تغییرات کاربري شده و براي پیش بینی 
هاي مختلف آماري و براي آزمون فرضیات از روش .استفاده شود) اتوماسیون سلولی(دکار هاي خومارکوف و مدل سلول
تواند الگویی ها میهاي پیش بینی توسعه، تلفیق تصاویر و مدلکه این روش. اي استفاده شده استتلفیقی تصاویر ماهواره

به بعد رشد اسپرال و بی قواره  60از دهه نتایج تحقیق نشان داد که شهر مرند . براي تحلیل مسائل شهري کشور باشد
داشته، به طوري که همگام با افزایش روز افزون جمعیت بر سطوح ساخته شده افزوده شده در نتیجه شکل شهر از 

نتایج حاصل از مدل هلدرن و آنتروپی شالون . هاي ارتباطی گسترش یافته استشعاعی به صورت خطی در جهت شریان
اي، تغییرات مساحت کاربري باغات، کشاورزي و قواره شهري بوده و نتایج مقایسه تصاویر ماهوارهنشان دهنده رشد بی 

  . دهدهاي بایر، به نفع گسترش لجام گسیخته شهري را نشان میبویژه زمین
  

  اي، توسعه شهري، رشد بی قواره، سیستم اطالعات جغرافیایی، مرندتصاویر ماهواره :کلیدي هاي واژه
  
   همقدم -1

اقتصـادي   -اي اجتماعیدر اساس پدیده .یابندو توسعه می گرفتهشهرها همواره تحت تاثیر نیروها و عوامل گوناگون شکل 
  کـم کـم شـهر را پدیـد      و آینـد بیش متراکم گرد هم مـی  اي محدود و کمادر پهنه انسانها براي کار و زندگی و ارتباطات،. است
امـا  . ]1[ شوندتر مییدهتر و از لحاظ ساخت پیچهمواره از لحاظ کالبد بزرگ موجودات زنده،همچون بنابراین شهرها  .آورندمی

باشد و نیاز به هاي انسانی در کشورهاي در حال توسعه مینرخ رشد شهري مهمترین پدیده تغییر شکل سکونتگاهدر این میان 
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در این کشورها، شـهرها بـه طـور معمـول دو     . ها حیاتی استو حکومت مدیریت بهتر براي این رشد توسط اشخاص، اجتماعات
سوم افزایش جمعیت کل و بیشتر از نصف رشد جمعیت شهري و در نتیجه افزایش طبیعی و مهاجرت روستا به شـهر را جـذب   

هـاي رشـد   در ایران سیاسـت . اه بوده استرشد جمعیت شهرها همواره با تغییراتی در کالبد و محیط زیستی همر .]2[ کنندمی
جمعیت در دوره خاص، جاذبه زیاد شهرها وجود عوامل دافعه در روستاها و به تبع آنها رشد مهـاجرت از روسـتاها بـه شـهرها     

این افزایش جمعیت باعث افزایش ساخت و سازهاي شـهري بخصـوص   . باعث تغییرات شگرفی در جمعیت شهرها گردیده است
هـاي  یکی از پیش شـرط . شودها به اراضی ساخته میونی شده و این عامل به نوبه خود باعث تغییر سایر کاربريواحدهاي مسک

هـا در طـول زمـان    اصلی جهت استفاده بهینه از زمین، اطالع از الگوهاي کاربري اراضی و آگاهی از تغییرات هر کدام از کاربري
با در نظر گرفتن نرخ رشد شهرنشینی فعلی، . میلیون نفر است 70جمعیت ایران  1385نتایج سرشماري  طبق آمار و .]3[است

سازد، اما ، بخشی از نیازها را ممکن می)عمودي(اگر چه رشد درون زاي شهر . باشدنیاز به فضاي بیشتري جهت توسعه الزم می
تا جایی که توسعه نامناسب کاربري ها باعث تحلیل . واهد کردگسترش غالب در حومۀ شهرها روند توسعه فیزیکی را تسریع خ

براي کنترل و هـدایت  . سازدمی شود و محیط طبیعی و مصنوعی را دچار بحرانو از بین رفتن نظام ارگانیک توسعه شهري می
ي توسـعه   هـاي حفاظـت طبیعـی در راسـتا    اي مشخص نمودن جهات توسعه، مکان یابی مناسب و اعمال سیاستچنین توسعه

و  اي هـاي مـاهواره  اسـتفاده از داده امـروزه   .سازداي زمین شهري را ضروري میریزي توسعهاقتصادي، نیاز به برنامه ـاجتماعی  
  .کاربرد زیادي دارد توسعه شهري در تهیه نقشه تغییرات کاربري اراضی و ارزیابی روندسیستم اطالعات جغرافیایی 

هاي فازي اقدام به بازیابی تغییـرات در بخشـی از شـهر انتـاریو     هاي اصلی و مجموعهگنگ، از ترکیب مولفه ،ن زمینهدر ای
 .]4[کانادا نموده است و با این روش اطالعات مربوط به تغییرات را که در چند مولفه پراکنـده بـود در یـک تصـویر نشـان داد      

کیب رنگی و تفریق و تقسیم و طبقه بندي نظارت شده تصاویر براي تهیه نقشه کاربري و اطالع پراکاش و گوپتا با استفاده از تر
بـراي کشـف و ارزیـابی تغییـرات از      ]6[ .]5[از تغییرات آن در یک ناحیه معدن زغال سنگ در کشور هند استفاده نموده است

لندست به مدلسازي تغییرات کاربري اراضی با  ايماهوارههاي اصلی با استفاده از تصاویر لفههاي تفریق تصاویر و تحلیل موروش
شاخص زیان باري در منطقه مراغه پرداخته و روند تخریب مناطق کشاورزي و باغات اطراف مراغه را در اثر توسعه فیزیکی ایـن  

با استفاده از روش زنجیره مـارکوف بـراي نشـان دادن تبـدیل      ]7[ .شهر به زیان محیط زیست ارزیابی و مدلسازي نموده است
اسـت کـه بخـش وسـیعی از اراضـی        اراضی جنگلی به شهري و کشاورزي استفاده نموده است ایشان در این تحقیق نشان داده

هـاي  اضی منطقه اصفهان را بین سالتحوالت کاربري و پوشش ار]8[. جنگلی استان گلستان به اراضی شهري تبدیل شده است
جهـت آشـکار سـازي     ]9[. ماهواره لند ست مـورد ارزیـابی قـرار داده اسـت     Tmبا استفاده از تصاویر سنجنده  1990و  1998

  .اندمودهاستفاده ن 2002 -1987هاي مربوط به سال ETMو  TMاي لندست تغییرات حوضه آبریز طالقان از تصاویر ماهواره
بـه   فازي مبتنی بر نظریه شدت انطباق در تحقیق حاضر سعی بر این است که با استفاده از روش طبقه بندي نظارت شده

هاي هلدرن و آنتروپی شانون بـراي  ضمن استفاده مدل پرداخته شده و محدوده شهريتغییرات کاربري حادث شده در ارزیابی 
هاي خودکار بـراي سـال   هاي مارکوف و سلولتغییرات با استفاده از روش تلفیق زنجیرهبررسی روند توسعه به پیش بینی روند 

  .استفاده شود 1395
  

  روش شناسی پژوهش -2
   محدوده مورد مطالعه -2-1

 46دقیقه عرض شمالی و بین  52درجه و  38دقیقه تا  18درجه و  38 محدودهشهر مرند از نظر مختصات جغرافیایی بین 
متـر ارتفـاع    1540این شهر با . دقیقه طول شرقی از نصف النهار گرینویچ قرار گرفته است 12درجه و  45یقه تا دق 20درجه و 

 624/3285شهرسـتان مرنـد بـا مسـاحت     . )1375سازمان مـدیریت و برنامـه ریـزي،    (متوسط از سطح دریاهاي آزاد قرار دارد 
و به واسطۀ موقعیت خاص جغرافیایی (ربایجان شرقی قرار گرفته در شمال غربی استان آذ) مساحت استان 7/0حدود (کیلومتر 

ایـن  . یعنی قرار گرفتن در محور ارتباطی زمینی ایـران بـا ترکیـه، آذربایجـان و ارمنسـتان از اهمیـت خاصـی برخـوردار اسـت         
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و از جنوب ) ماکو -خوي( ، از غرب به استان آذربایجان غربی)قراداغ(شهرستان، از شمال به شهرستان جلفا، از شرق به قره داغ 

کیلومتري مرکـز اسـتان واقـع     70شهر مرند مرکز این شهرستان در فاصلۀ حدود ). 1شکل (به شهرستان شبستر محدود است 
زنـوز و   -کشکسراي -یامچی -مرند(شهر  5) یامچی -مرکزي(بخش،  2این شهرستان در تقسیمات جدید کشوري داراي . است

  ).3و  2اشکال (توپوگرافی و نشستگاه مرند در ذیل نشان داده شده است وضعیت . می باشد) بناب جدید
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  

  شهرستان مرند- موقعیت و محدودة استان آذربایجان شرقی ): 1(شکل 
  
  
  
  
  
  
  
  

  
 مرند پروفیل عرضی نشستگاه ):  3(شکل         وضعیت توپوگرافی شهرستان مرند                         ):  2(شکل        

  
  هاروش و ابزار گردآوري اطالعات و پردازش داده -2-2

  .باشدتحلیلی می -کاربردي و روش اصلی آن توصیفی  -اي نوع تحقیق توسعه
  :در تحقیق حاضر بر اساس ماهیت تحقیق به دو شیوه زیر گردآوري اطالعات صورت گرفته است

  ضوع و گردآوري اطالعات از مراکز رسمیاي در جهت تبیین تئوریک موروش اسنادي و کتابخانه -1
هاي موجود بـا منطقـه مـورد    هاي مرند، تطبیق نقشهمطالعات میدانی که شامل بازدید از منطقه جهت شناسی ویژگی -2
 .مطالعه

، MMS  28/8/1356مربوط به داده هـاي   ايماهوارهبه منظور بررسی و ارزیابی تغییرات صورت گرفته، چهار دوره تصویر 
در ایـن  . اسپات در این پژوهش مورد استفاده قرار گرفته است 15/8/1385و ETM لندست  TM ،1379لندست  30/6/1368

، آنالیز اطالعات ايماهوارههاي آماري، پردازش تصاویر ها، تجزیه و تحلیل دادهتحقیق بعد از ورود اطالعات و رقومی سازي نقشه
. اسـتخراج گردیـد   GISو  EMAPPERهاي اطالعاتی در محیط نرم افزار فیایی، الیهها و سیستم اطالعات جغرادر پایگاه داده
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هاي اصلی، ساخت تصویر مرکب رنگی بوده که در نهایت بـا  ، تحلیل مؤلفهايماهوارهمراحل کار شامل تصحیح هندسی تصاویر 
اراضی بایر و اراضـی کشـاورزي از روي   استفاده از روش طبقه بندي نظارت شده، چهار کالس عمده اراضی ساخته شده، باغات، 

استخراج شده و با استفاده از روش فازي، تصاویر طبقه بندي شده مورد مقایسه قرار گرفته و تغییـرات نقشـه    ايماهوارهتصاویر 
  . آیدبدست می

بـراي پـیش   اسـتفاده همچنـین    هاي مانند تحلیل رگرسیون، همبستگی و مدل هلدرن، آنتروپی شانولها و مدلاز تحلیل
  . هاي خودکار در محیط نرم افزار استفاده شده استهاي پیشرفته، زنجیره مارکوف و سلولبینی روند توسعه آتی از مدل

  
  بحث و نتایج -3
  :بررسی الگوي توسعه و فرم توسعه شهر مرند -3-1

شکل شهر مرند به تبـع  . اشدبشهر مرند از نظر الگوي کلی فرم توسعه شهري داراي یک شکل خاص قابل طبقه بندي نمی
شـکل شـهر تحـت تـاثیر     . ها و عوامل مصنوعی مثل راه آن توسعه یافته استها رودخانهها و سیلتاثیر عوامل طبیعی مثل تپه

بطوریکه دورن گرایی در بافت تاریخی شهر هسـته مرکـزي   . هاي خاص به خود گرفته استعوامل مختلف در ادوار گذشته، فرم
اما کلیت الگویی توسعه مرند . موفقیت نسبی به صورت شکل شعاعی هم تنیده با معابر پر پیچ و خم نمود داردبه لحاظ شرایط 

هـاي ارتبـاطی داراي شـکل    هاي غربی و جنوب شرقی و غربی در امتـداد راه در حال حاضر با توجه به گسترش شهر در قسمت
بنابراین فرم نیمه شعاعی متمایل به توسـعه خطـی در محـور    از این حیث فرم خاص در توسعه فیزیکی نداشته . است» خطی«

و الگـوي توسـعه مرنـد در نیمـه شـرقی      ) 4(در شکل . اي داردجنوب و غرب در امتداد محورهاي مواصالتی نمود قابل مالحظه
  .شودهاي دیگر تاثیر محورهاي مواصالتی دیده میآهن و در بخشتحت تاثیر راه 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  1365و شکل توسعه مرند در سال فرم ): 4(شکل 

  
 :رزیابی توسعه و گستردگی مرند با مدل هلدرنا -3-2

  .شودبه شرح زیر جایگذاري می) 1365-1385(در مورد شهر مرند متغیرهاي معادله براي دوره زمانی
 هکتار 614=  وسعت شهر شروع دوره                 71732= جمعیت شروع دوره

 هکتار  1150= وسعت شهر پایان دوره                114841= جمعیت پایان دوره 
  . شودمی جایگذاريدر مورد شهر مرند متغیرهاي معادله فوق به شرح زیر 

)1(                                )()
/
/()( 614

1150
585
1100

71732
114841 LnLnLn =+  
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با تقسیم هـر طـرف    هاي مربوط به درصد رشد جمعیت و درصد رشد سرانۀ ناخالص زمین شهريبراي بدست آوردن سهم
  . آیدبه دست می 62/0معادله به 

620
620

620
150

620
470

/
/

/
/

/
/

=+  

%// 100250750 =+  
مربـوط بـه    1365-85درصد از رشد شهر مرند طبق معادله هلدرن در فاصلۀ زمـانی   75/0شود به این ترتیب مالحظه می

باشد، که نتیجه آن قی یا همان توسعه بدقواره شهري میدرصد از رشد شهر مربوط به گسترش اف 25رشد جمعیت بوده است و 
  .باشدکاهش تراکم ناخالص و افزوده شدن بر سرانۀ ناخالص زمین شهري در قبال توسعه اسپرال شهر می

  
  : ارزیابی توسعه و گستردگی مرند با مدل آنتروپی شانول -3-3

ساختار کلی مـدل بـه شـرح    . گرددی قواره شهریاستفاده میاز این مدل براي تجزیه و تحلیل و تعیین مقدار پدیده رشد ب 
  .زیر است

)2(                                                ∑
=

×=
n

li
ii pLnpH )(  

مقدار آنتروپی شانون : H 
  Pi  : کل مساحت ساخته شده مجموع مناطق بهI منطقه ) تراکم کلی مسکونی(نسبت مساحت ساخته شده 

  
  مرند شهربراي  1365شانول سال ی ه آنتروپمحاسب: 1 جدول

PirLn(pi)  Ln(pi) Pi   منطقه  )هکتار(مساحت ساخته شده  

32%  59/ -  
74316
75174

/
/  75/174  1  

35/ -  8/-  
74316
99141

/
/  99/141  2  

67/-  ∑
=

×
n

li
ii pLnp )(

 

∑
=

=
n

li
ip   کل  74/316  1
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  شهر مرند در 1385راي سال ب پی شانونوسبه آنترمحا: 2جدول 

PirLn(pi)  Ln(pi) Pi   منطقه  )هکتار(مساحت ساخته شده  

33/0-  6114/0-  
1126
611  6116  1  

36/0-  7824/0-  
1126
515  155  2  

69/-  

  
∑

=

×
n

li
ii pLnp )(  ∑

=

=
n

li
ip   کل  1126  1

  
 ،نزدیک بودن مقـدار آنتروپـی بـه مقـدار حـداکثر      .باشدمی درصد 69برابر با  1385سال  در مقدار آنتروپی 2 دولطبق ج

 بوده ونشانگر رشد پراکنده توسعه فیزیکی شهري مرند  این مهمکه  باشد،می شدید توسعه فیزیکی شهرگی نشانگر رشد پراکند
نقشه ذیل روند توسعه در طـول   .غیر متراکم بوده است صورت پراکنده وسال توسعه فیزیکی به  20 طول در دهد کهمی نشان

  .دهدرا نشان می1385-1365هاي سال بین سال 20
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  2005- 1987هاي توسعه فیزیکی شهر مرند بین سال): 5(شکل 
  

  :اي چند زمانهتجزیه و تحلیل توسعه فیزیکی با استفاده از تصاویر ماهواره -3-4
تغییر و تحول قابل تـوجهی در کـاربري   مرند در اثر توسعه  حوضه استحفاظی شهرهاي اخیر در در سال ،به اینکه با توجه

، TM هايمنطقه فوق تصاویر سنجنـده از اینرو براي پی بردن به نوع و میزان تغییرات حادث شده در. اراضی اتفاق افتاده است
ETM  وIRS پس از عملیات تصحیح و بارزسـازي بـراي کشـف و    . ستفاده قرار گرفتندمورد ا 1385و  1379، 1368هاي سال

 (Crosstab) مقایسـه بعـد از طبقـه بنـدي     و) Fuzzy Art map(فازي مبتنی بـر شـدت انطبـاق   هاي ارزیابی تغییرات از روش
هـاي خودکـار   سلول هاي مارکوف واز روش ترکیبی زنجیره 1395همچنین براي پیش بینی روند تغییرات تا سال  .استفاده شد

  . استفاده گردیده است
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  1379طبقه بندي اراضی منطقه در طی سال  ):7(شکل                              1368طبقه بندي اراضی منطقه در طی سال  ):6(شکل 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  1385طبقه بندي اراضی منطقه در طی سال  ):8(شکل 
  

 1385- 1368هاي هاي مختلف بین سالسل براي کاربريمیزان تغییرات پیک: 3جدول 
  -  کاربري شهر  باغات  کشاورزي  بایر  1368مجموع سال 
  کاربري شهر  4502  0  0  11  4513
  باغات  1648  3197  6653  100  1601

  کشاورزي  5817  2100  37789  411  46149
  بایر  5057  684  6135  1391  13270
  1385مجموع   17026  5984  50615  1916  108958

636510000هکتار                       
5284502 2

/)/(
=

  1368مساحت کاربري شهر مرند در سال =  ×

138210000هکتار                        
52817025 2

=
×   1385مساحت کاربري شهر مرند در سال =  )/(

           25101763651382 //    1385 -1368هاي المحاسبه میزان تغییرات شهر بین س= هکتار  −−
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 ) :1395افق طرح (پیش بینی روند تغییرات کاربري اراضی و روند توسعه آتی مرند -3-5
به عنوان افق پیش بینی در این پژوهش مد نظر قرار گرفت و با مقایسه روند تغییرات کاربري  1395براي این منظور سال 

نتـایج پـیش   ) 4(جدول . رکوف به پیش بینی روند تغییرات پرداخته شدهاي ماو استفاده از زنجیره 1385با  1379اراضی سال 
  .دهدهاي مارکوف نشان میرا با استفاده از زنجیره 1395بینی روند تغییرات براي سال 

  
  1395نتایج پیش بینی روند تغییرات براي سال : 4جدول 

    کاربري شهر  باغات  کشاورزي  بایر
  ري شهرکارب  9983/0  0000/0  0000/0  0017/0
  باغات  0899/0  3841/0  5176/0  0083/0
  کشاورزي  0754/0  0410/0  8749/0  0087/0
  بایر  3276/0  0569/0  4513/0  1643/0

  
ها است و این به خاطر رونـدي  ها به اراضی ساخته شده بیش از دیگر کاربرياحتمال تغییر کاربريبا توجه به نتایج جدول 

  هـاي ها به همدیگر بـین ارزش در زنجیره مارکوف احتمال تغییر کاربري. اتفاق افتاده است باشد که در مقاطع زمانی گذشتهمی
هاي نزدیک به صفر هستند از احتمال کمتري براي تغییر برخوردار بـوده  باشد، یعنی مناطقی که داراي ارزشمتغیر می 1تا  0 

ــاربري ــدد  و ک ــه ع ــه ب ــایی ک ــراي   1ه ــتري ب ــال بیش ــند از احتم ــر باش ــوردار    نزدیکت ــده برخ ــانی آین ــاطع زم ــر در مق   تغیی
  .باشندمی

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  1395 هاي مارکوف تا سالها به اراضی ساخته شده بر اساس زنجیرهاحتمال تغییر کاربري):  9(شکل 

  
ـ همانطوریکه از این نقشه معلوم می وط بـه  شود در بین چهار کاربري بیشترین احتمال تغییر و تبدیل به فضاي شهري مرب

باشد، البته کاربرهاي نزدیک به اراضی سـاخته شـده از احتمـال بیشـتري بـراي تبـدیل       درصد احتمال می 32هاي بایر با زمین
ها از اراضی ساخته شده فاصله بگیرند به خاطر عامل دسترسی و سـایر پارامترهـا کمتـر در    برخوردار بوده و هر چه قدر کاربري

  .گیرندمعرض تغییر قرار می
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ا اسـتفاده از زنجیـره      -3-6   هـاي خودکـار  هـاي مـارکوف و سـلول   پیش بینی روند تغییرات کـاربري اراضـی ـب
  (Markov Chain and Cellular Automata)  

با اسـتفاده   1385با  1379هاي هاي کاربري سالدر تحقیق حاضر براي پیش بینی روند تغییرات کاربري اراضی ابتدا نقشه
مورد تحلیل قرار گرفته است، اساس این روش به این صورت می باشد که ابتدا یـک زوج از نقشـه هـاي    هاي مارکوف از زنجیره

کاربري اراضی تهیه شده براي دو مقطع زمانی مختلف با همـدیگر مقایسـه گردیـده و خروجـی آن بـه صـورت یـک مـاتریس         
و ( نیز تبدیل آن بـه سـایر کاربریهـا مـی باشـد      احتماالتی می باشد که نشان دهنده میزان احتمال تغییرات در یک کاربري و 

نقشـه  . هاي خودکـار پرداختـه شـد   با استفاده از تلفیق روش مارکوف و سلول 1395سپس به پیش بینی روند تغییرات تا سال 
از . دهـد نشـان مـی   1395پیش بینی کاربري و پوشش اراضی منطقه مورد مطالعه را تا سـال  ) 5(و جدول شماره ) 10(شماره 

هاي انجام شـده  کات قابل توجه در این جدول بیشترین احتمال تغییر در کاربري اراضی ساخته شده است که طبق پیش بینین
  .برسد 1395هکتار در سال  1786به  1385هکتار در سال  1382.8ممکن است مقدار این اراضی از 

  
  هاي خودکاروش مارکوف و سلولبا استفاده از تلفیق ر 1395پیش بینی روند تغییرات تا سال : 5جدول 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  با استفاده از تلفیق  1395کاربري و اراضی پیش بینی شده براي سال ): 10(شکل 
  هاي خودکارهاي مارکوف و سلولزنجیره

  

    کاربري شهر  باغات  کشاورزي  بایر  1385مجموع سال 

  کاربري شهر  17026  0  0  0  17026

  باغات  515  4328  1141  0  5984

  کشاورزي  3591  122  46893  9  50615

  بایر  857  24  209  826  1916

  1395مجموع   21989  4474  48245  836  108958
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  :1395-1385هاي هاي اراضی شهر بین سالمحاسبه میزان تبدیل کاربري

8138210000هکتار      
52817025 2

/)/(
=

  1385مساحت کاربري ساخته شده در سال =  ×

178610000   هکتار  
52821989 2

=
×   1395مساحت ساخته شده در سال =  )/(

403813821786هکتار    =−   1395-1385هاي میزان مساحت شهري اضافه شده بین سال=  /
 

  )به هکتار( 1395- 1385هاي مختلف در محدوده مورد مطالعه تا سال تغییرات کاربري: 6جدول 
    اضی ساخته شدهار  باغات  کشاورزي  بایر  1385مجموع 

  اراضی ساخته شده  8/1382  0  0  0  8/1382
  باغات  9/41  5/351  6/92  0  486
  کشاورزي  6/291  9/9  8/3808  8/0  4111

  بایر  6/69  9/1  9/16  9/67  6/155
  1395مجموع   1786  4/363  3918  8/68  6/36

  
  گیري نتیجه -4

رو کنترل نحوه استفاده از آن و همچنین محاسبه نیاز واقعی شود، از این زمین اصلی ترین عنصر در توسعه شهري محصوب می
هاي بدست آمده به آینـده در  هاي مختلف در زمان حال و تعمیم و تطبیق ارقام و کمیتشهر به زمین به منظور تامین کاربري

هاي توسعه شهرها اینکه در ایران سیاست جه بهبا تو .]10[شود واقع میحل مشکل زمین و مسکن و رشد مناسب شهرها موثر 
هاي دولـت در امـر زمـین را    گیرد که مهمترین سیاستهاي جامع و تفسیري انجام میو کنترل رشد آنها توسط دولت در طرح

هاي ستهاي آماده سازي و در رابطه با سیاتوان در قالب توزیع زمین، افزایش تراکم ساختمانی شهرهاي موجود، انجام طرحمی
توان به قانون زمین شهري، سیاست مسکن حمایتی، مسکن اجتماعی انبوه سـازي،  تامین مسکن براي اقشار مختلف جامعه می

شهر مرند بـه عنـوان شـهر میانـه     در این میان . ]11[کوچک سازي، آپارتمان سازي و سیاست مسکن استیجاري را عنوان کرد 
همواره بر رشد فیزیکـی خـود    1385تا  1365هاي ب شهري با جذب جمعیت مازاد پیرامون، در طول سالاندام در سلسله مرات

  .افزوده است
بـه  . در فرایند توسعه شهري آنچه اتفاق افتاده، تبدیل توسعۀ شکل ارگانیک به الگوي توسعه بی قواره و لجـام گسـیخته اسـت   

آنتروپی شانول نشان دهنده سهم باالیی از رشد به علت گسـتردگی و  هاي مختلف مثل هلدرن و طوري که نتیجه بررسی مدل
  . گی شهري استبی قواره

هاي باغات، کشاورزي مخصوصاً بایر نشان دهنده تبدیل کاربري) 1385تا 1365(اي چند زمانه همچنین بررسی تصاویر ماهواره
  .باشدهاي شهري میبه فضاي

هـاي خودکـار   مثل مدل زنجیره مـارکوف و سـلول   1359هاي آتی مرند براي سال هاي پیش بینی توسعهنتایج حاصل از روش
هاي ساخته شـده اسـت تـا    هاي دیگر به زمینهاي آتی به صورت اسپرال و تبدیل کاربرينشان دهند گسترش فضایی در سال

  .خواهد رسید هکتار 1786هکتار به  403مساحت ساخته شده مرند با افزایش ) 1395(حدي که در سال افق طرح 
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  .1386، 64-45: 9اي، شماره ناحیه

 .1379، 172، صفحه )سمت( هاطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاهریزي مسکن، تهران، سازمان مبرنامه  .ر. ، مپور محمدي ]11[
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