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Abstract 

Rapid growth of urbanization is a big challenge for planners. In Iran, the high growth of 

urbanization due to the influx of immigrants to cities and the lack of proper and efficient planning 

for the settlement of immigrants have led to the emergence of suburban areas around cities, urban 

sprawl, and the destruction of high quality lands and gardens. The purpose of this study was to 

analyze the pattern of urban development and expansion of Kashmar between 2000-2020 and to 

predict land use changes up to the horizons ahead. The results showed that according to Markov 

model, from 2000 to 2010 and 2020, agriculture land and gardens have grown and barren lands 

and pastures have decreased. Moreover, the changes in land use for the horizon of 2041 compared 

to the present is the same. Most of the changes belong to the use of the built-in area. Moreover, 

in horizon 2041 the growth of Kashmar will be 7.12% expansion towards the outskirts of the city 

(infilling), about 91.59% development from the edge of the city (edge-expansion) and about 

1.28% outward development (Outlaying). 
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 نحوه ارجاع به این مقاله:

با استفاده  یشهر یتوسعه و رشد و پراکندگ یالگو لی(. تحل1041مهناز. ) ی،رمضان ؛بیحب ی،خاور ی؛عل ،خوانلویزاده ش یحاج

   362-383. صص(3)11 ی.طیو مخاطرات مح ای: شهر کاشمر(. جغرافی)محدوده مورد بررس ی اماهواره ریاز تصاو
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 362-382، صص 1041جغرافیا و مخاطرات محیطی، سال یازدهم، شمارۀ چهل و سوم، پاییز 

 مقاله پژوهشی

 

 یاماهوارهبا استفاده از تصاویر شهری  رشد و پراکندگی تحلیل الگوی توسعه و

 (شهر کاشمر: موردبررسیمحدوده ) 
 

 .، ایراناطلاعات جغرافیایی، دانشگاه خوارزمی تهران یهاستمیسو  ازدورسنجش کارشناس ارشد - 1شیخوانلو زادهیحاجعلی 

 .، ایراناطلاعات جغرافیایی، دانشگاه خوارزمی تهران یهاستمیسو  ازدورسنجش کارشناس ارشد - حبیب خاوری

 .شهری، دانشگاه پیام نور واحد ساری، ایران ریزیبرنامه و جغرافیاکارشناس ارشد  - مهناز رمضانی

 

 11/0/1041: تصویب تاریخ         24/2/1041تاریخ بازنگری:         34/3/1041: دریافت تاریخ

 

 چکیده

 یشهرنشین زیادرشد  . در ایراناست رشد سریع شهرنشینی، حاضربرنامه ریزان در قرن  یهاچالشیکی از 

 مناطقبروز برای اسکان مهاجران سبب  کارآمدمناسب و  ریزیبرنامههجوم مهاجران به شهرها و نبود  دلیل

این هدف شده است.  هاباغو  مرغوبو تخریب اراضی  اطرافپیرامون شهرها، گسترش شهر به  یاهیحاش

تغییرات  بینیپیشو  1322-1392 یهاسالبین  کاشمرتحلیل الگوی توسععه و گسعترش شعهری  پژوهش

 افزاررمندر این پژوهش با استفاده از الگوریتم حداکثر احتمال در  .استپیش رو  یهاافقکاربری اراضی تا 

ENVI  شده و با استفاده از الگوریتم  بندیطبقهنقشعه کاربری اراضعیLEI  افزارنرمدر GIS رشد  ۀگون

 1322و  1382تا  1392 یهاسععالمدل مارکوف طی  بر اسععاسنتایج نشععان داد که آمد.  به دسععتشععهری 

 اضی بایر و مراتع کاسته شدهار میزانیافته است و از  اخته شده، کشاورزی و باغات رشدمحدوده س درصد

. اسععتحال حاضععر نیز به همین صععورت نسععبت به  1034 برای افق هایکاربرتغییرات مسععاحت همچنین 

هزار و  سععال بینیپیشهمچنین برای  .ارددبه کاربری محدوده سععاخته شععده  اختصععا بیشععترین تغییرات 
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و  (infilling)از نوع گسترش به سمت حاشیه شهر  درصد 9113چهارصعد و بیسعت رشعد شعهر کاشمر 

 درصد 1138( خواهد بود و حدود edge-expansion) از نوع توسععه از لبه شعهر درصعد 21112حدود 

بر نتایج این تحقیق  تأکیدلذا مدیران و برنامه ریزان شهری با  ؛( خواهد داشتOutlaying) یرونیبتوسعه 

 .آینده جلوگیری نمایند یهادورهشهر در  ۀختیافسارگساز رشد افقی و  توانندیم

 .کاشمر ،LEI ، لندست،گونه شناسی رشدزنجیره مارکوف، ها: کلیدواژه

 مقدمه -1

همگام  کهگردد که امروزه در دنیا مطرح میاساسی است  یکی از مباحثتحلیل الگوی توسعه و گسترش شهری 

شاورزی های کشهرها به سوی نواحی پیرامونی شکل گرفته است و موجب از بین رفتن عرصه گسیختهلجامبا رشعد 

عواملی مانند  .اسععت آورده به وجودای را و ناپایدار شععدن اقتصععادی شععده اسععت و در کنار خود مشععکلات عدیده

 شهرنشیناناز طرف دیگر،  برای زمین و مسکن روزافزونتقاضای  و طرفازیک شهرهادر محدوده  محدودیت اراضی

زمین از  با فرآیند تبدیل تغییر. این دهدیمقرار  فشععارتحت یاهیحاشععبه مناطق  اسععکانجایگزین  حلرا برای یافتن م

امونی شهرها پیر یهامحدودهتبدیل و تغییر کاربری زمین در لذا و  استبه منطقه ساخته شده همراه فضای بکر و سبز 

 مهم موضوعات از یکیرشد شهری  یهاگونهبحث . (3418، 1) کاهیا و همکاران ابدییمگسترش  چشمگیری طوربه

 بهتبدیل گشته و پایدار  توسعه سوی به حرکت چگونگی و توسععه شهری یهابرنامه سعنجش و ارزیابی با ارتباط در

 از یکی عنوانبهاخیر،  یهاسععال در ویژهبه و همواره شععهر رشععد وانفعالاتفعلو  فضععایی گیریشععکل دلیل، همین

کر و ضاهای ببرای تبدیل ف رغبتباعث ایجاد  شهرنشینیگسترش جهانی . اسعتمنطقه  و شعهری مطالعات نیترمهم

از منعععابع یکی  ازدورسنجشهای داده. (3،3410) باگنان و یاماگاتاشودیم ساختانسانسبز طبیعی به مناطق مسکونی 

ضیائیان و ) اسعععتمحیط و تغییرات  روی زمین یهادهیپدسایی ، مفیعععد و قابعععل کعععاربرد در شناغنیاطلاععععات 

برای بررسععی تغییرات کاربری اراضععی منطقه  کنون مطالعات خاصععیتا. (1388نیازی و همکاران، ، 1389همکاران، 

 ییهاتیقابلبا دارا بودن  در راستای افزایش کارایی مدیریت ازدورسنجش یهادادهصعورت نگرفته است.  موردمطالعه

طبیعی و شعععهری، پردازش رقومی تصعععاویر، فراهم  یهامحلکیفیت و دقیق از کمیت و  جامعارائه اطلاعات به  ثلم

ابزاری قدرتمند  عنوانبه، عوارض و تنوع محصعععولات و همچنین هادهیپدنمودن امکعانات مقایسعععه زمانی و مکانی 

در جهت  های طبیعی رابین انسععان و پدیده یبرخوردهاروابط و  بالاتر از. پایه و اسععاس در  شععودیممحسععوب 

زمان ینه از استفاده به کارآمدتر ومدیریت  باعثکند و فراهم می محیطهای و ویژگی هاو دقیق تغییر موقعبهتشخیص 

 شعهر کاشمر با استفاده ازی توسععه و گسعترش شعهر یالگو لیتحلهدف تحقیق حاضعر  جهیدرنت .شعودمی و مکان

                                                            

1 Cahya et al 

2 Bagnan and Yamagata 
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در بخش  هاپژوهشتمایز تحقیق حاضععر با سایر وجه  .اسععتچند زمانه و مدل زنجیره مارکوف  یاماهوارهتصعاویر 

انجام شده است و  LEIکه با شاخص و الگوریتم  است موردمطالعهشهری محدوده  ۀتوسعاصعلی استخرا  الگوهای 

 در این پژوهش .دینمایمش شععهری رمدیریت رشععد و گسععت راسععتایان در به برنامه ریز توجهیقابلنتایج آن کمک 

همچنین . است شهر کاشمردر  یاماهواره ریبا اسعتفاده از تصاو یتوسععه و رشعد شعهر یالگو لیتحلهدف اصعلی 

آینده در این پژوهش بررسعی و انجام شده  یهاافقبرای  نگریآیندهدر بازه زمانی چندین سعاله و  هایکاربرتغییرات 

در  باشدیممشابه تحقیق حاضر  هاآن یساختارهاکه برخی  صعورت گرفته ییهاقیتحقبرخی در این راسعتا  اسعت. 

 ازه بتغییر کاربری اراضی در  نگریآیندهبازبینی مدلسازی و ، (1321همکاران )قلاتی و عزیزی  ادامه ارائه شعده است.

آن نشان از ی نتایج نهایکوهمره سرخی استان فارس  محدودهدر مارکوف  ازدورسنجشمدل  با 1366_1321ساله 31

آبی و  باغات  های کشاورزیی بوده و به کاربریلجنگ هیدر ناح 1321 افقکه بیشعترین تغییر کاربری نسعبت به  دارد

اران همکاسععدی و  .گردداسععتفاده  و موردتوجه مسععئولانآینده توسععط  ریزیبرنامهدر باید شععود که مرتع تبدیل می

مساحت کاربری  1326و  1382، 1392 یهاسالنشان داد طی که  فیزیکی شهر قائن رشد و توسعه بینیپیش (1328)

 و رسی، گسل یسازندهاحریم به نزدیکی  و این افزایش سعبب داشعتهسعاخته شعده در شعهر قائن افزایش  اراضعی

سازی مناطق مستعد تغییر پوشش جنگلی با استفاده از مدل (3413همکاران )و  1میراندا. اسعت شعدهاصعلی  رودخانه

ر پوشش مستعد تغیی شدتبهه نشان داد که منطق شاننتایج های بارانی شعمال مکزیکک در جنگلرگرسعیون لجسعتی

ردند. ک برآوردصععلی تغییر پوشععش جنگلی امل اعرا و افزایش روزافزون جمعیت  باشععدیمجنگلی و کاربری زمین 

لس طراب شهر برایکاربری اراضی  جابجاییبینی برای پیش CA _از مدل زنجیره مارکوف(3413همکاران )الشریف و 

 باشد و ایندر حال رشد می سرعتبههای اخیر در دهه خصعو به موردمطالعهنشعان داد منطقه حاصعله لیبی نتایج 

 .شده استاراضی کشاورزی  توجهقابلجر به کاهش مداوم و گسترش سریع شهر من

 روشمواد و  -3

 موردمطالعهموقعیت منطقه  -3-1

مرر با نام تار در  ،یاستان خراسان رضو یو جنوب غرب رانیکِشعمرر مرکز شعهرسعتان کاشمر، در شر  ا یخیکاشعم

جمعیت این شععهر  1321سععرشععماری مرکز آمار ایران سععال  هیپابر . شععهر مشععهد قرار دارد یلومتریک 304حدود 

شهر  تیو به مرکز و فرح دشعت یشعهرسعتان کاشعمر با دو بخش مرکزخانوار( بوده اسعت.  311991در )1431383

شهرستان از غرب با  نی. انموده استرا اشغال  یاز استان خراسان رضو کیلومترمربع 1113در حدود  یکاشمر مساحت

جنوب  زا و حیدریهتربتبا  یسبزوار، از شر  و شمال شرق شابور،یبا ن یبردسعکن، از شمال و شمال غرب و آبادلیخل

                                                            

1 Miranda 
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 کوهسرخ در شمال و یدو منطقه کوهستان یجوار است. شهرستان کاشمر داراولات همبا شهرستان مه یو جنوب غرب

در محدوده  زیحاصلخ یاب و جلگهو خشک در غرب و جنو یریکو یاارتفاعات فغان بجسعتان در جنوب و منطقه

 .باشدمی آن قصبات و شهر حومه

 

 
 موردمطالعهنقشه منطقه  -1شکل 

 روش انجام پژوهش -3-3

 داده های مورد استفاده -3-3-1

 ارائه شده است. 1 جدولدر  هاآناستفاده شده که در ادامه اطلاعات لندست،  سنجندهدر این تحقیق از تصاویر 

 

 ای اخذشدهمشخصات تصاویر ماهواره -1جدول 

 ماهواره سنجنده گذر ردیف تاریخ متر() یمکانتفکیک 

34 3444141131 39 169 TM  1لندست 

34 3414140134 39 169 ETM+  9لندست 

34 3434141141 39 169 OLI  8لندست  
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 شیءگرا بندیطبقه -3-3-3

در ده است. ش یبندطبقهگرا  یروششرفع گردید سپس با استفاده از  هاآنو خطاهای  پردازششیپابتدا تصعاویر 

 کهطوریبه ؛شوندمی( از طبقات اراضی اختصا  داده کدامهیچاین فرآیند، هر یک از شیءهای تصویری به یکی )یا 

ترین یشب بر اساسو  شودیممفسر برای طبقات  وسیلهبهشرایط تعریف شده  بر اسعاسدرجات عضعویت هر شعیء 

ل، پیکسععیک به جای  الگوریتمدر این  وتحلیلتجزیه ۀیپا شععود.می ادغام درجه عضععویت در یک طبقه مشععخص

که  (1388)رضععایی مقدم و همکاران،باشععدمییا کلاس های تصععویری با عنوان پدیده چندین پیکسععلای از مجموعه

میزان صحت  بررسیبرای  تحقیق در این .(1324)رفیعیان و همکاران،خواهد آمدبندی به دسعت فرآیند قطعه جهیدرنت

ل از نتیجه حاصععشععده سععنجش شععد که  یبندکلاسو  بندیطبقهین شععده انتخاب و با تصععویر تعی یهانمونه و دقت

 لدلیاست.  بندی با دقت بالاطبقه دهندهنشانها . دقت ارزیابیارائه شعده اسعت 3 جدول دربندی ارزیابی خطای طبقه

 که ابهام در مورد باشععدیم هاعارضععهمثل شععکل، بافت، رن ، بافت و الگوی  ییهاشععاخصاسععتفاده از  بالااین دقت 

 .دهدکاهش می گیریچشم صورتبه را و عوارض  هادهیپدماهیت 

 

 بندیکلاسخطای کلی و کاپا  -3جدول 

 تصویر 1392 1382 1322

 دقت کلی 8014 2114 2310

 کاپا 4183 4188 412

 

 مارکوف CAمدل زنجیره ی مارکوف و  -3-3-2

 آینده یک چگونگی وضعععیت آن که در کندیمتصععادفی عمل  الگوریتم و فرایندیک  صععورتبهمارکوف مدل 

ز این حاصل ا ایینخ. نتیجه شودیم نگریآیندهآن بستگی دارد و بر اساس آن  گذشته و قبلیپیکسل تنها به وضعیت 

 .ردیپذیم صورت 1 ۀرابطمعدل بعا اسعتفاده از  این   بینیپیش. مدل، ماتریس احتمال انتقال است

 S(t+1)=Pij*s(t)                                                                                         (1رابطه )

 سیاترهمان م   pijو باشندیم t+1و  tدر زمان  ستمیس یهاحالتو  هاوهیش s(t) 1S(t+1) ؛فرمول نیدر ا

 :دیآیم به دست 3 ۀرابط روشکه از  باشدیمحالت  کیاحتمال انتقال در 

 (3) رابطه
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 نتایج تحقیق -2

 1222تا  1232در بازه زمانی  موردبررسیمحدوده  تغییرات کاربری اراضی-2-1

 افزایش جمعیت آن نیترمهمکه  باشععدیمعوامل مختلفی  مختلف ناشععی از یهاسععال دربررسععی توسعععه شععهر 

ه دور ب مخاطرات انسععانی و طبیعی طورکلیبهو  باید از مخاطرات ژئومورفولوژی رشععداین  طرفی دیگر. از باشععدیم

 حوادث ، خطر بروزاشتباهو همین برنامه و منطقی نبوده  برای توسعه اصولی راهبردهاو   هاریزیبرنامه اکثرباشعد؛ اما 

شععهر  نمایش چگونگی تغییرات کاربری حریمبه  0و  3، 3نقشععه های  داده اسععت افزایشرا  ناپذیربینیپیش ناگوار

کشاورزی،  یهامیحرو  هاباغمحدوده ساخته شده، طبقه )در چهار کلاس و  1322و  1382، 1392 یهابازهکاشمر در 

 و مراتع( است. و بیابانی اراضی بایر

 

 
 1232سال  پوشش زمین شهر کاشمر در -3شکل 
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 1282پوشش زمین شهر کاشمر در سال  -2شکل 

 

 
 1222پوشش زمین شهر کاشمر در سال  -0شکل 

 

. صا  دارداختمسکونی(شده )ساخته  یهامحدودهبه  هاییجابجاو  بیشترین تغییراتنشان داده شد که با بررسی 

شهر در  و انتقال بیشترین رشد 1322و  1392شعهر در سال  آمده در ارتباط با تغییرات به دسعتبر نتایج  تأکیدبا  لذا 

 جنوب شر  روی داده است.  سمتکمتری در  میزانشمال و به  سمت
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 ماتریس تبدیل وضعیت -2-3

 سطح زمین یهانقشهو  دهدیمرا نمایش  ابتدا، ماتریس تبدیل وضعیت 1382و  1392پوشش سال  یهانقشعهاز 

 باشدیم هاکلاسدیگر تبدیل هر کلاس به  اطلاعات یهایخروج و مقادیرحاوی  هاسیماتر، این 1322و  1382سال 

. ماتریس مساحت ه استدر شهر کاشمر مشخص گردید 1322تا  1392افق زمانی در  هایکاربرمساحت  پایانو در 

 .باشدیمتغییر هویت داده است  مجاوربه کلاس میزان مساحتی که از هر کلاس  گویایانتقال 
 

 )مترمربع( 1282تا  1232 یهاسالبازه  درمساحت انتقال وضعیت  -2جدول 
 مرتع بایر باغات و کشاورزی ساخته شده ردیف

 320 8012 1623 14016 ساخته شده

 1 16368 19314 121 باغات و کشاورزی

 360 86312 3121 241 بایر

 1992 3319 4 11 مرتع

 1044پژوهش،  یهاافتهیمنبع: 

 

 در تبدیل بیشترین تغییرات ۀکنندوضعیت بر حسب مترمربع نشان بیان  انتقالمقادیر  1382و  1392 یهاسالبین 

 .باشدیمو کشاورزی به بایر  هاباغ غییرات اراضیهمچنین گویای تو کشاورزی و  هاباغاراضی بایر به  و تغییر

 

 )مترمربع( 1282تا  1232 یهاسالاحتمال انتقال وضعیت در بازه  -0جدول 
 مرتع بایر باغات و کشاورزی ساخته شده ردیف

 414436 41416 414113 414623 ساخته شده

 4 411498 41110 414432 باغات و کشاورزی

 414419 4141933 414101 41446 بایر

 414163 41918 411328 414923 مرتع

 1044پژوهش،  یهاافتهیمنبع: 

 

 یهایوجخرطبق . سععازدیمنمایان  بیان کرده و را دیگریبه کلاس  هر کلاستغییر  میزانماتریس احتمال انتقال، 

و گویای تبدیل اراضی بایر به باغات   1382و  1392 یهاسالو کاربری در  هاکلاسبیشترین احتمال انتقال  0 جدول

 .شودیم اختصا  دادهتع امر
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 )مترمربع( 1222تا  1282 یهاسالمساحت انتقال وضعیت در بازه  -1 جدول
 مرتع بایر باغات و کشاورزی ساخته شده ردیف

 31 9131 6949 18818 ساخته شده

 4 1914 11084 181 باغات و کشاورزی

 924 91344 11866 1619 بایر

 0383 1198 19 301 مرتع

 1044پژوهش،  یهاافتهیمنبع: 
 

 1322تا  1392سعاخته شعده شهر کاشمر از سال  یهامحدودهکه حریم و  دهدیمنشعان  1جدول  یهایخروج

دوده که مح ایگونهبه؛ باشدیمگسترده و افقی  شکلداشعته و توسععه شعهری آن به  به رشعدی و رو روند افزایشعی

  .باشدیمبه واحد هکتار  3201192و  1281128، 1491669 صعورتبدین 1322و  1382، 1392 ۀبازسعاخته شعده در 

، اراضی بایر و باغی و کشتزاراراضی وسععت و مساحت توسععه شعهر، از  به خاطر 1322تا  1392همچنین از سعال 

 شده است. مراتع کاسته
 

 مترمربع() 1222و  1282 یهاسالدر بازه ال انتقال وضعیت احتم -6جدول 
 مرتع بایر باغات و کشاورزی ساخته شده ردیف

 414443 414093 414000 41131 ساخته شده

 4 414113 411436 414413 باغات و کشاورزی

 414413 410282 414986 414149 بایر

 414380 41439 414441 414433 مرتع

 1044پژوهش،  یهاافتهیمنبع: 
 

ازه به ترتیب در ب در این پژوهش موردبررسی یهایکاربراحتمال انتقال  بالاترین نشان داد 6 جدول یهایخروج

همچنین در اولویت بعدی و کشاورزی به اراضی بایر )و برعکس( و  هاباغ انتقال و اختصعا  1322تا  1382 زمانی

تا  1392ر کاشمر از سال ساخته شده شه و حریم محدودههمچنین . شعودیم اختصعا  و مربوطتبدیل مرتع به بایر 

 .داردافزایشی  روند رو به رشد فیزیکی و 1322
 

 مترمربع() 1222و  1282، 1232سال  موردبررسیکاربری محدوده  مساحت -3جدول 
 1222 1282 1232 ردیف

 32019244 12812844 1496694 ساخته شده

 11633244 34663444 18283944 کشاورزی و باغ
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 1222 1282 1232 ردیف

 84611944 84908244 143263944 بایر

 2122844 0126344 3120344 مرتع

 1044پژوهش،  یهاافتهیمنبع: 
 

از  باغات و کشتزارکاربری  افزایش پیدا کرده، 1322تا  1392محدوده شهری از سال  مساحت 9 جدول بر اساس

روند کاهشی را به دلیل افزایش محدوده شعهری  1322تا  1382ولی از سعال افزایشعی  یاهیرو 1382تا  1392سعال 

 .و اراضی مرتعی روندی افزایشی را تجربه کرده است. کاهش 1322تا  1392اراضی بایر از سال  .دهدیمنشان 

 1034برای کاربری  یهاکلاس نگاریآیندهو  بینیپیش-0

زنجیره به کار گرفته شده است. همچنین ماتریس  یهاتیوضععبه مثابه  بندیطبقه یهاکلاسزنجیره مارکوف در 

تا  1392دیگر در بازه زمانی  کلاسکه به  باشععدیمو کلاس  مسععاحت انتقال نشععان دهنده مقدار مسععاحتی از کاربری 

 . تغییر و تبدیل شده است 1322

 

 
 1034نگاریآیندهزمین شهر کاشمر برای کاربری پوشش  -1شکل 

 

 



 392                          ....             یشهر یتوسعه و رشد و پراکندگ یالگو لیتحل                                  دهمیاز سال

     

 ()مترمربع 1034-1222زمین در افق  یهاکلاس وسعت پوشش -8جدول 
 1034 1222 ردیف

 01242044 32019244 ساخته شده

 13339344 11633244 کشاورزی و باغ

 60166244 84611944 بایر

 16123944 2122844 مرتع

 1044پژوهش،  یهاافتهیمنبع: 
 

، باغات و کشتزارهای کشاورزیمحدوده سعاخته شده،  یهاکلاسوسععت  آمده به دسعتاطلاعات و مقادیر این 

 هایکاربر میزان و مساحت 8جدول. کندیمبرای محدوده شهر کاشمر مشخص  1034اراضی بایر و مراتع را در سال 

  ۀعمداین جدول  بر اساس .سعازدیمنمایان  1034را در سعال  هاآن و تغییرات هاانتقال بینیپیشو  1322را در سعال 

مراتع و و در اولویت بعدی کشععاورزی و باغ،  یهایکاربرسععاخته شععده و پس از آن و حریم تغییرات در محدوده 

 . اندافتهیاراضی بایر کاهش 

LEI) نیسرزم یمایس شاخص) یشهر رشد یالگوها لیتحلگونه شناسی و -1 )) 

توسعه رشد شهر کاشمر که بیشترین  عددی یهاارزشتوسعه شهری وبراساس  آمده به دست یهاشعاخصطبق 

از نوع  درصد 22122و حدود  شمال شهر خصوصاً به سمت حاشیه شهر (infilling)از نوع  درصد 41444441حدود 

توسعه  درصد 4144411و  باشدیمنیز در شعمال شهر بیشتر  یالبهکه رشعد  (edge-expansion) توسععه از لبه شعهر

 9113کاشمر رشد شهر  سعال هزار و چهارصعد و بیسععت بینیپیش( اسعت. همچنین برای Outlayingشعهر )بیرونی 

-edge) درصد از نوع توسعه از لبه شهر 21112و حدود  (infilling)درصعد از نوع گسعترش به سعمت حاشعیه شهر 

expansion یرونیبه توسع درصد 1138( خواهد بود و حدود (Outlaying.خواهد داشت ) 

 

 1232-1034 کاشمر اطلاعات گونه رشد شهر -2جدول 
1232-1222 1222-1034 

 LEI (km) 1034مساحت  درصد LEI (km)1222مساحت  درصد

414441 36139 4 1132 1188 4 

41444441 4130 14< 6111 38143 >-3 

22128 331108 >41<14 23161 030163 <3>4 

 مجموع 018113 144 مجموع 331133 144
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 1034 سالتا  1222گونه رشد شهری از سال  -6شکل 

 

 یبندجمع -6

کشععورهای  این سععرعت در . باشععدیمدر سععطح جهان گسععترش و در حال رشععد  سععرعتبهری زندگی شععه

ریع و شتابان س خیلیاست. روند شهرنشینی در ایران  پیشرفتهاز کشورهای  ترعجولانهو  ترعیسربسیار  توسععهدرحال

وسعه تتوجه برنامه ریزان  علیرغمشده است.  یادهیعدمشکلات و معضلات  گیریشکلکه این مسئله باعث  باشدیم

با پژوهش  این در. شودیمو محلات  هاشهر ، شعهر و حریم اراضعی اطرافو تخریب افقی شعهرها موجب انهدام 

 یهایکاربر و جابجایی تغییرات 1322تا  1392در دوره زمانی  ازدورسعععنجشی و افزارنرم یهاکیتکناسعععتفاده از 

ته و سنجش قرار گرف موردبررسیبایر و بیابانی و مراتع  یهانیزمکشعتزار،محدوده سعاخته شعده،  یهانیزمباغات و 

و برای  Ecogonation افزارنرمدر  شععپ پایه ینوعبهو یا  شععیءگرا بندیطبقهاز روش  اسععت. برای ارزیابی این موارد

ف با استفاده از مدل زنجیره مارکو. کمک گرفته شده است از روش زنجیره مارکوف سازیشبیهو  نگاریآیندهارزیابی 

 بر اساسمدل  نیا گردید. سازیمدلو  سازیشبیه، بینیپیش 1034الگوی تغییرات کاربری اراضی برای سال گونه و 

 هاییابجاجآینده و تخصیص مکانی این  یهاافقدر  به محاسبه احتمال تغییراتقبل  یهاسالدر  ایجاد شده تغییرات 

را  هاالستمامی  در هاکلاسروند بلکه  ،ردیگینمتغییرات را در نظر  و اصلی روند کلی صعرفاًو  پردازدیم و تغییرات

مساحت محدوده  1322تا 1392حاصل از مدل مارکوف در بازه زمانی یهایخروج بر اساس. کندیمو لحاظ  در نظر

اتع و مر مساحت اراضی بایر یافته است و در مقابل از افزایشروبه رشعد بوده و سعاخته شعده، کشعاورزی و باغات 

و  نزولی 1322نسبت به  1034در سال و شپ ها  هاکلاستغییرات مساحت .  کاسته شده و روندی نزولی گرفته است
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 عددی یهاارزش بر اساس توسعه شهری والگوهای آمده  به دست یهاشاخصطبق بوده است. کاهشعی صعورت 

حریم به سمت  (infilling)از نوع  درصد 41444441بیشعترین توسععه رشد شهر کاشمر حدود  هامدلمسعتخر  از 

 (edge-expansion) شهر از لبهگونه توسعه از نوع  درصد 22122شمال شهر و حدود جهت  خصوصاًحاشعیه شعهر 

 توسعه بیرونی شهر درصد 4144411و نمود یافته اسعت  یترکامل طوربهنیز در شعمال شعهر  یالبهکه رشعد  اسعت

ر و بش یهادخالتافزایش   ۀدهندنشانو  بیانگر ساختارهااین الگوی تغییر  درمجموع .باشدیم( Outlaying)کاشعمر 

ی مرتعی کاهش اراضراستا مراتع( است. در این  مخصوصاً طبیعی ) بکر پیرامونی طیبر محانسانی  یاندازهاچشمغلبه 

، پوشععش گیاهی مثل افزایش ریزگردها تخریب و نابودیناشععی  محیطیزیسععتمختلف  و عواقب امدهایپبا توجه به 

رات و اث ایو نیز پیامدهزیرزمینی  یهاسععفرهدر  آب و ذخیره سععیلاب، کاهش نفوذپذیریوقوع خطر افزایش احتمال 

 تند،هس یاجامعهمسئله در هر  نیترمهمرزی که دامداری و کشاو یهابخشمثل آسیب به اجتماعی -اقتصادی بارانیز

 توجهیقابلرا به همراه خواهد داشت؛ از اهمیت زیاد و  در بین قشر جوان و جویای کار خصوصاً بیکاری و مهاجرت

ی بسیار جدی و مهم برای برنامه ریزان و مدیران و فعالان هشدار عنوانبه تواندیمنتایج مقاله حاضر  .برخوردار است

انند م کارآمددرست و  یهااستیسیت قرار دادن ومناسب و در اول ریزیبرنامهباشد تا با  موردمطالعه ۀجامعاقتصادی 

گسترش در ارتفاع و نه در سطح، از گسترش  دیگرعبارتبه ،میان افزا ۀتوسعو  زادرونعمودی سازی و توجه به رشد 

 قبلی جلوگیری و ممانعت نمایند. ریزیبرنامهافقی و پراکنده رویی بدون  یۀرویب

 کتابنامه

 مدلسعازی تغییرات دینامیک کاربری اراضعی با استفاده از. 1326حمد. احمدپور، ا؛ اکبریعل رسعولی،مید؛ ح ابراهیمی،

)مطالعه موردی:شعععهر شعععیراز(. فصعععلنامه CA_ Markovای و معدل پردازش شعععیءگرا تصعععاویر معاهواره

  .1329، زمستان 148،شماره39پژوهشی  اطلاعات جغرافیایی، دوره _علمی

https://www.sepehr.org/article_34625.html  

توسعععه فیزیکی شععهر قائن با اسععتفاده از تصععاویر    بینیپیش. 1328، احمد؛ اکبری، ابراهیم؛ شععفیعی، نجمه. اسععدی

 .1322(، بهار36جغرافیا(. سال دهم، شماره یکم، )پیاپی ) ییفضا ریزیبرنامهپژوهشی -. فصلنامه علمییاماهواره

https://doi.org/10.22108/sppl.2019.114824.1336 
رشد و گسترش  بینیپیشو  سازیشعبیه. 1044شعیخوانلو، علی.  زادهیحاجاسعدی، احمد؛ محمدپورسعنگانی، زینت؛ 

(. جغرافیا و مخاطرات 3412تا  3444 یهاسال جامتربتنمونه موردی: ) ازدورسنجششهری با استفاده از تکنیک 

 .164-103،   39، شماره1044محیطی، بهار 

https://geoeh.um.ac.ir/article_39382.html 
تغییرات کاربری اراضی با استفاده از  بینیپیش. ارزیابی و 1328، سععید؛ اکبری، ابراهیم؛ نقدبیشی، افسانه.یآبادنیحسع

مطالعه موردی: شعععهر بیرجند و پیرامون آن(. جغرافیا و مخاطرات مارکوف )شعععی گرا و مدل زنجیره  بندیطبقه

  .162-188، صص 1322محیطی، شماره سی و سوم، بهار 

https://www.sepehr.org/article_34625.html
https://doi.org/10.22108/sppl.2019.114824.1336
https://geoeh.um.ac.ir/article_39382.html
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