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و   اتوماتیک سلولهاي از استفاده با شهري رشد مکانی-زمانی مدلسازي
 زنجیره مارکوف:

 )یزد شهر 1405سال  موردي مطالعه(
 

 3ن حسینیالعابدی سیدزین،  2جـواد حاتمـی، 1محمـد تقیـه 

 
  Email:  eng.taghiyeh@yahoo.com  می واحد یزددانشگاه آزاد اسال ،GISسنجش از دور و  دانشجوي کارشناسی ارشد 1

  Email: j.hatami@yahoo.com   دانشگاه آزاد اسالمی واحد یزد ،GISسنجش از دور و دانشجوي کارشناسی ارشد  2
 Email: zhosseini@yazd.ac.ir   استادیار دانشگاه یزد 3

 
 چکیده 

چگونگی رشد و توسعه شهري از مهمترین موضوعات در شهرسازي مدرن است و برنامه ریزان شهري همواره در حال بررسی روند 
توسعه ي شهرها به منظور برنامه ریزي براي آینده ي شهرها هستند. در تحقیق حاضر با استفاده از تصـاویر چنـد زمانـه مـاهواره     

هجـري شمسـی پرداختـه شـد. بـدین       1405به پیش بینی رشد شهر یزد براي سـال   1393و  1381، 1369لندست در سالهاي 
و استفاده از روش سلولهاي خودکار و زنجیـره مـارکوف بـه پـیش بینـی       1381و  1369صورت که با طبقه بندي تصاویر سالهاي 

کاربري اراضی واقعی شـهر یـزد در سـال    پرداخته شد و سپس با مقایسه نتیجه پیش بینی با نقشه  1393کاربري اراضی در سال 
با اسـتفاده از روش سـلولهاي خودکـار و     1393و  1381% برآورد شد. سپس با پایه قرار دادن سالهاي 70دقت پیش بینی  1393

 شهر یزد پرداخته شد. 1405زنجیره مارکوف به پیش بینی کاربري اراضی براي سال 
 

 یزد. مارکوف، پیش بینی کاربري اراضی،سلولهاي خودکار، زنجیره  :هاي کلیدي واژه
 
 
 مقدمه -1

 شـهر  توسعه کالبدي الگوي شناخت که طوري به است؛ حاضر قرن حیاتی موضوعات از شهر رشد الگوي
 اخیـر  هـاي  دهه در یزد ارتباط شهر این است. در اساسی امري پایدار شهري، راستاي در آن هدایت منظور به

 تـدوین  و پایـدار  توسـعۀ  بـه  نیـل  آن، بـراي  گسـترش  الگوي ارزیابی و رسیبر که کرده تجربه را زیادي رشد
 است. ضروري مناسب، هاي سیاست

با نگاهی به روند توسعه فیزیکی شهرها، به ویژه در نیمه دوم قرن حاضر، معلوم می شود که زمـین قابـل   
شـهر)، ادغـام روسـتاها در    سکونت، تحت تأثیر عواملی چون ازدیاد جمعیت (رشد طبیعی و مهارت از روستا به 

بافت فیزیکی شهرها، گستردگی و پر شمار شدن واحدهاي تولیدي، خدماتی و مسکونی، تغییر الگـوي مصـرف   
 ). 94، 1386زمین، زمین خواري و سوء مدیریت و مانند آن با آهنگی سرسام آور کاهش می یابد (محمدزاده، 

یـزي باعـث گسـترش و نشـر افکـار و تئـوري هـاي        ظهور و پیدایش علوم مرتبط با شهرسازي و برنامـه ر 
در راسـتاي توسـعه فضـایی     1ارنست بـرگس  1995مختلف در زمینه شهر و توسعه شهري شده است. در سال 

شهر شیکاگو مدل دوایر متحدالمرکز را ارایه کرده است. برگس به دنبال توجه خاصی که به تأثیر شرایط آب و 
دارد، گسترش شهر را به صورت دایره اي فرض می کند کـه وجـه بـارز     هوایی بر توسعه و تکامل جمعیت شهر

۱ - Ernest Burgess  
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آن، اعتقاد به این نکته است که در توسعه فیزیکی شهر فرآیند پخشایش کاربري هـا روي داده و در نتیجـه آن   
در  2به نقـل از شـماعی و پوراحمـد). همرهویـت     Berges, 1955, 100افراد و گروه ها جا به جا می شوند (

وسعه فیزیکی شهر اعتقاد دارد که تفاوت هاي اقتصادي و اجتماعی در ساختارهاي جمعیتی و کالبـدي،  زمینه ت
با الگوپـذیري از نظریـات ایـن دو     4و ادوارد اولمن 3موجب ساخت الگوي قطاعی شهر می شود. چانسی هاریس

راسـاس اخـتالف در   محقق، مدل ساختار چند هسـته اي شـهر را کـه زیربنـایی کـامالً جغرافیـایی داشـته و ب       
نیـز بـا    5). ویلیام هرد145-147، 1373موفولوژي و توپوگرافی زمین تنظیم دشه است را ارایه داده اند (فرید، 

تـداد ایـن راه هـا مـی دانـد.      تکیه بر اهمیت راه هاي ورودي و خروجی به شهر، گسترش اصـلی شـهر را در ام  
اختار چند هسته اي شهر به عامـل اسـتفاده از اتومبیـل    جغرافیدان آمریکایی، در علل پیدایش س 6مه یرهارولد

). لـوئیز  154-170، 1376که باعث توسعه حومه نشینی و گسترش شهر می شود تأکید می نمایـد (شـکویی،   
مرحله فرض می کند کـه در مرحلـه اول یـا ائوپـولیس شـهر کلیتـی متکـی بـر          6رشد شهرها را در  7مامفورد

یس شهر واحدي کوچک با فعالیت هاي بازرگانی و تجاري خرد، در مرحله سوم کشاورزي، در مرحله دوم یا پول
یا متروپلیس شهر به نهایت رشد رسیده، در مرحله چهارم یا مگاپلیس شهر بـه شـکل پیچیـده اي گسـترش و     

مرحله توسعه یافته، در مرحله پنجم یا تیراناپولیس شهر از لحاظ تجاري، بازرگانی ... شروع به زوال نموده و در 
 .(Hiraskar.G.H,1989,P11)ششم یا نگروپولیس، شهر به بدترین وضع خود رسیده و می میرد 

با ارایه نظریه پیوند شهري، پیونـد اراضـی اطـراف هسـته آغـازین       1373در ایران نیز یدا... فرید در سال 
یز جا بـه جـایی جمعیـت از    شهرهاي ایران و پیوند روستاها با شهر را در توسعه فیزیکی شهر مؤثر می داند و ن

روستاهاي کوچک به متوسط و از شهرهاي کوچک و متوسط بـه شـهرهاي بـزرگ منطقـه را موجـب تغییـر و       
 ).17، 1382تحوالت ساختارهاي اقتصادي و اجتماعی شهر می داند (پوراحمد، یدقار، حبیبی، 

ر می نماید که گسترش شهر روند توسعه فیزیکی شهر مراغه را مطالعه کرده و اظها 1378حنفی در سال 
به صورت افقی اتفاق افتاده، تسوعه عمودي در شهر وجود ندارد و الگوي توسعه فیزیکـی شـهر مشـابه توسـعه     

روند توسعه فضایی شهر مالیـر را بررسـی نمـوده و در ضـمن پـژوهش       1380ستاره اي است. نصیري در سال 
شطرنجی است و توسعه شهر در دهه اخیر  -وي شعاعیدریافته است که الگوي حاکم بر بافت امروزي شهر، الگ

به بررسی روند و الگوي توسعه فیزیکـی   1383به سمت شمال غرب می باشد. مرادي دولت آبادي نیز در سال 
شهر کامیاران پرداخته و به این نتیجه رسیده است که مهمترین علت گسـترش و توسـعه ایـن شـهر ناشـی از      

کرمانشاه بـوده اسـت. در پـژوهش مـذکور،      -و همچنین جاده ارتباطی سنندج مهاجرتهاي بی رویه روستائیان
بهترین الگو جهت توسعه شهر، الگوي شعاعی و اولین اولویت جهت گسترش فیزیکـی شـهر در آینـده، جهـت     

) بـا بررسـی شـهر    1371شرق و شمال شرق در نظر گرفته شده است. محققین دیگري چـون زنگـی آبـادي (   
) با 1380) بررسی شهر نیشابور، کرم زادگان (1375) بررسی شهر اردبیل، مهبود (1372ر (کرمان، ابراهیمی ف

 بررسی شهر آستارا پژوهش هاي متعددي در زمینه روند و الگوي توسعه شهري انجام داده اند. 
 مراحل رشد و توسعه شهر یزد را در طول دوره ها و سالهاي مختلف نشان میدهد: 2و  1شکل هاي 

2 - Homer Hoyt 
3 - Chancy Harris 
4 - Edward Ullman 
5 - William Hurd 
6 - Harold M. Mayer 
7 - Lewis Mumford 
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 محدوده مورد مطالعه یمعرف .2 -2

اسـتان یـزد در مرکز کشـور جمهـوري اسالمی ایـران واقـع شـده اسـت کـه از لحــاظ مختصــات بـین      
شـمالی قـرار دارد.    33° 22'و  36 ° 29 'هـاي عـرض  شرقی و 56 ° 23'و  52 ° 48 'هاي جغـرافیـایی طـول

کیلـومتر مربـع از مسـاحت آن مربـوط بـه       2397کیلـومتر مربـع میباشـد کـه      129678مساحت این استان، 
 ،هـاي شـغلی، رفـاهی و تمرکـز اداري     بـه دلیـل وجـود جاذبـه    ایـن شهرسـتان    [1] باشـد. شهرستان یزد می

درصـد از کـل    52نفـر،   390000رود و بـا جمعیتـی حـدود     ترین شهرستان این استان به شمار می پرجمعیت
 [2].به خود اختصاص داده استجمعیت این استان را 

 
 : منطقه مورد مطالعه 3شکل

 

 اجرا روش و ها ادهد -3
   ها داده  3,1
 مـورد  منطقـه  1393و  1381 ،1369لهـاي   سـا  بـه  مربوط Landsatتصاویر ماهواره  از تحقیق این در
 استفاده شده است. مطالعه

صحیح هندسـی  پردازش و طبقه بندي شده اند. بدین ترتیب که پس از ت  ENVI ۴٫۸ نرم افزار در تصاویر
کالس شامل مناطق شهري (مسـکونی، تجـاري، صـنعتی و راههـاي      4در  SVMتصاویر، طبقه بندي به روش 

 ارتباطی)، فضاي سبز، کشاورزي و زمین هاي بایر طبقه بندي شد.
  مارکوف زنجیرة  3,2

اسـت.  ارائه شـده   1907در سال  Andrei A.Markovزنجیره مارکوف توسط یک ریاضیدان روسی به نام 
زنجیره مارکوف یکسري از مقادیر تصادفی است که احتماالت در یک فاصله زمانی به تعداد آن مقدار در زمـان  
گذشته بستگی دارد. بصورت تئوري قسمت معینی از زمین ممکن است در هر زمان از یک گروه کاربري زمین 

ی برد که تمـامی تغییـرات کـاربري زمـین     به هر گروه دیگر تبدیل شود. آنالیز مارکوف ماتریس هایی را بکار م
 میان تمامی گروه هاي منحصربفرد کاربري زمین را نمایش می دهد. 
یک دوره زمـانی   (Mt+1)و انتهاي  (Mt)معادله زنجیره مارکوف با استفاده از توزیع کاربري زمین در ابتدا 

مین کـه در طـول دوره زمـانی    دهنده تغییرات کاربري زنشان (MLC)گسسته و همچنین یک ماتریس تبدیل 
موردنظر رخ داده است، ایجاد می گردد. با توجه به این فرض نمونه اي به عنوان نماینده منطقه در نظر گرفتـه  

 می شود که احتمال تغییر کاربري زمین در منطقه نمونه، ماتریس تبدیل را تشکیل می دهد.  
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MLC  *  Mt = Mt+1 

 
 

در نظر  (w)و مناطق پوشیده از آب  (a)، کشاورزي (u)ق، سه کاربري شهر به عنوان مثال، در ماتریس فو
را نمـایش مـی دهـد و     t، احتمال شهري بودن هر نقطه معلـوم در زمـان   Utگرفته شده است. در معادله فوق 

LCua دهنده احتمال تغییر یک نقطه کشاورزي در زمان نشانt  به زمین شهري در زمانt+1   می باشد. سـایر
 رها نیز به این ترتیب قابل شرح هستند.  متغی

  CAمدل   3,3
(CA) Cellular Automata  توسط('Cellular') Ulam  و('Automata') Von Neumann  1940در سال 

، یـک سیسـتم   CAجهت آماده سازي و تهیه چارچوبی براي بررسی رفتار سیستم هاي پیچیده، طراحی شـد.  
و  tبوسیله حالـت سـلول هـاي همسـایگی در زمـان       t+1ول در زمان داینامیک گسسته است که حالت هر سل

 –به عنوان روشی بـا دینامیـک هـاي زمـانی      CAمطابق قوانین تبدیل از پیش تعریف شده، تعیین می گردد. 
مکانی می تواند تغییرات را در فضاي دو بعدي شبیه سـازي کنـد. ایـن روش بصـورت گسـترده در بسـیاري از       

 یی خصوصاً جهت مدلسازي رشد شهري و تکامل کاربري زمین بکار برده شده است. زمینه هاي جغرافیا
CA   ذاتاً دینامیک و مکانی می باشد، که آنرا به عنوان انتخابی ایده آل براي نمایش پروسه هاي مکـانی و

 دینامیک مطرح ساخته است. بخاطر این خصوصیات این روش بطور گسترده اي در شبیه سازي کاربري زمـین 
مورد استفاده قرار گرفته است. عالوه بر این، این مدل ساده و از نظر محاسباتی مؤثر می باشد و بنابراین امکان 

 مدلسازي دینامیک هاي شهري در قدرت تفکیک باال را دارد.  
شـده اسـت.    GISدرون  CAسبب اجراي مدل هـاي   GISو داده هاي رستري  CAشباهت میان ساختار 

CA  به عنوان مدل تحلیلی جهت مدلسازي دینامیک درون محیطGIS  به خدمت گرفته می شود. تلفیقGIS 
براي شبیه سازي دینامیک تغییرات شهري و کاربري زمین می تواند شبیه سازي هاي واقعـی   CAو مدل هاي 

 از الگوهاي شهري و کاربري زمین و ساختار مکانی آن، تولید کند.  
 CA-Markovمدل  3,4

هر دو، مدل دینامیک گسسته در زمان و موقعیت هسـتند. مشـکل ذاتـی زنجیـره      CAزنجیره مارکوف و 
مارکوف این است که هیچ درك جغرافیایی تولید نمی کند. احتمال تبدیل ممکن اسـت روي هـر گـروه پایـه،     

کاربري زمین وجـود  داراي صحت و دقت باشد، اما هیچ دانش و آگاهی از توزیع مکانی تصادفی درون هر گروه 
جهـت اضـافه کـردن     CAندارد. یعنی هیچ مؤلفه مکانی در خروجی مدلسازي وجود ندارد. بـه همـین خـاطر    

را بـا زنجیـره مـارکوف     CAبه خوبی  Idrisiمشخصه مکانی به مدل مورد استفاده قرار خواهد گرفت. نرم افزار 
اسـتفاده شـده    یـزد جهت مدلسازي رشـد شـهري در    Idrisi taigaتلفیق کرده است. در این مقاله، از نرم افزار 

 است.
 روش اجرا 3,5

روش کار در این مقاله بدین صورت است که پس از انجام تصحیحات اتمسفري و هندسی بر روي تصـاویر  
در  SVMطبقه بندي نظارت شده تصاویر با روش  ENVI 4.8چند زمانه ماهواره لندست با استفاده از نرم افزار 
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کالس : شـهري ( شـامل منـاطق مسـکونی و خیابـان هـا و راه هـاي         4افزار انجام شد و تصاویر در در این نرم
 صحت سنجی شد. دسترسی )، فضاي سبز، کشاورزي و بایر طبقه بندي شده و

 

تصـاویر   ENVI 4.8در نـرم افـزار    1381و  1369پس از طبقه بندي و صـحت سـنجی تصـاویر سـالهاي     

 میکنیم: Idrisi taigaافزار  د نـرمطبقـه بنـدي شده را وار
  

پس از ورود تصاویر طبقه بندي شده میتوان مساحت هریک از کاربري هاي طبقه بندي شده را محاسـبه  
 است: 2و  1کرد که به شرح جدول شماره 

 

 مساحت (هکتار) کاربري

 1969,74 کشاورزي

 2638,80 فضاي سبز

 1369: ترکیب رنگی کاذب تصویر سال  4شکل 
 1381ل : ترکیب رنگی کاذب تصویر سا 5شکل 

 : 6شکل 
SVM به روش 1369طبقه بندي تصویر سال 

Overall accuracy : 99.9654% 
Kappa coefficient : 0.9507 

 : 7شکل 
SVM به روش 1381طبقه بندي تصویر سال 

Overall accuracy : 99.9834% 
Kappa coefficient : 0.9763 
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بـه محاسـبه ماتریسـهاي احتمـال      Idrisi پس از این مرحله با استفاده از زنجیـره مـارکوف در نـرم افـزار    
 ) به یکدیگر میپردازیم: 3تغییرات کاربري اراضی (جدول 

 

 غیره بایر شهري زفضاي سب کشاورزي 
 0,0001 0,4084 0,2604 0,0552 0,2758 کشاورزي

 0,0003 0,0875 0,3525 0,2898 0,2698 فضاي سبز
 0,0005 0,3197 0,5029 0,0552 0,1216 شهري

 0,0050 0,7924 0,1473 0,0033 0,0520 بایر
 0,8494 0,1490 0,0016 0,0000 0,0000 غیره

 
 

 :) را محاسبه نمودیم 4بري اراضی از یک کالس به کالسهاي دیگر (جدول و سپس تغییرات مساحت کار
 

 غیره بایر شهري فضاي سبز کشاورزي 

 5 13190 8412 1783 8909 کشاورزي
 5 1396 5622 4622 4302 فضاي سبز

 51 30261 47596 5227 11511 شهري
 2480 395580 73556 1671 25937 بایر

 509291 89347 986 0 0 غیره
 

 8492,85 شهري

 44725,41 بایر
 مساحت (هکتار) ريکارب

 2906,91 کشاورزي
 1435,32 فضاي سبز

 8518,23 شهري

 44930,16 بایر

 1369: مساحت کاربري اراضی سال  1 جدول
 

 1381ساحت کاربري اراضی سال : م 2 جدول
 

 : ماتریس احتمال تبدیل هر کالس کاربري به کالسهاي دیگر کاربري 3جدول 

 : ماتریس مساحت هاي تغییر کاربري اراضی 4جدول 
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 شهر یزد به صورت فوق است: 1393و نقشه پیش بینی کاربري اراضی سال 
حال نقشه ي بدست آمده از پیش بینی سلولهاي خودکار و زنجیره مـارکوف را بـا نقشـه کـاربري اراضـی      

به منظور صحت سنجی پیش بینی زنجیـره مـارکوف مقایسـه میکنـیم. بـدین       1393واقعی شهر یزد در سال 
 طبقه بندي میکنیم: SVMبه روش  ENVI 4.8نرم افزار  ماهواره لندست را در 1393ر سال منظور تصوی

 
 
 

 است: 5مساحت هریک از کاربري هاي طبقه بندي شده به شرح جدول شماره 
 

 مساحت (هکتار) کاربري
 42,75,90 کشاورزي

 1393: ترکیب رنگی کاذب تصویر سال  11شکل 
 
 

 : 12شکل 
SVM به روش 1393طبقه بندي تصویر سال 

Overall accuracy : 99.9741% 
Kappa coefficient : 0.9760 
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 دو تصویر طبقه بندي شده و پیش بینی   Idrisi د نمودن تصویر طبقه بندي شده به نرم افزارو پس از وار
 شده را با هم مقایسه میکنیم:

 
 

 
 
 

 

شد که دقـت قابـل قبـولی بـراي پـیش بینـی         0,7019و ضریب کاپاي کلی بدست آمده از این مقایسه 
 کاربري اراضی است.

براي مدل زنجیره مـارکوف و   1393و  1381هاي کاربري اراضی سالهاي در پایان با پایه قرار دادن نقشه 
پـردازیم کـه جـداول مـاتریس هـاي       شهر یزد مـی  1405سلولهاي خودکار به پیش بینی کاربري اراضی سال 

 برآورد شد: 6و  5احتمال تغییر کاربري اراضی و مساحت هاي تغییر کاربري اراضی به ترتیب طبق جداول 
 

 2890,35 فضاي سبز
 18887,94 شهري

 38607,48 بایر

 1393: نقشه پیش بینی کاربري اراضی در سال  14شکل 
 با استفاده از سلولهاي اتوماتیک و زنجیره مارکوف

 

 : 13شکل 
Idrisi به 1393ورود تصویر طبقه بندي شده سال 
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سبز فضاي کشاورزي   غیره بایر شهري 

 0,0000 0,2944 0,2879 0,1848 0,2328 کشاورزي
 0,0000 0,1437 0,3534 0,3708 0,1321 فضاي سبز

 0,0001 0,2554 0,5823 0,0743 0,0879 شهري
 0,0004 0,6916 0,2392 0,0148 0,0539 بایر

 0,8495 0,1455 0,0040 0,0000 0,0009 غیره

 غیره بایر ريشه فضاي سبز کشاورزي 
 0 9793 9579 6148 7746 کشاورزي

 0 3218 7911 8300 2956 فضاي سبز
 8 38529 87845 11212 13259 شهري

 194 301419 104246 6464 23489 بایر
 509227 87246 2416 0 537 غیره

 س احتمال تبدیل هر کالس کاربري به کالسهاي دیگر کاربريماتری . 5جدول 

 ماتریس مساحت هاي تغییر کاربري اراضی . 6جدول 

 CA-Markovشهر یزد با استفاده از  1405: نقشه پیش بینی کاربري اراضی سال  15شکل 
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نشـان   15اره  در شکل شـم  CA-Markovشده توسط مدل بینی پیش 1405نقشه کاربري اراضی سال  و
 داده شده است:

 آمده است: 7در جدول شماره  1405همچنین مساحت کاربري هاي اراضی سال 
 

 
 
 
 

 
 
 

 :را نشان میدهد 1405و  1393، 1381، 1369تغییرات کاربري اراضی سالهاي  1نمودار شماره 
 

    
 
 

 نتیجه گیري -4
 دست مدیران، دارد، آن توسعۀ ناپایداري یا پایداري بر اساسی تأثیر شهر هر فیزیکی توسعۀ الگوي که آنجا از

 الگـوي  از شـهري،  پایـدار  توسـعۀ  بـراي  الگو این هدایت منظور به باید می شهري، ریزان و برنامه اندرکاران
باشند. و باید توجه داشت که زمـین اصـلی    داشته کافی شناخت شهرها بدي موجودکال رشد و فیزیکی توسعۀ

ي استفاده از آن و همچنین محاسـبه ي  وب می شود. از این رو کنترل نحوهترین عنصر در توسعه شهري محس
کمیـت  نیاز واقعی شهر به زمین، به منظور تامین کاربري هاي مختلف در زمان حال، و تعمیم و تطبیق ارقام و 

هاي به دست آمده به آینده در حل مشکل زمین و مســکن و رشـد مناسـب شـهرها، مـوثر واقـع مـی شــود         
). با توجه به اینکه در ایران توسعه شهرها و کنترل رشد آن ها توسـط دولـت   47:  1386(خاکپور و همکاران، 

زمـین را مـی تـوان در قالـب     (طرحهاي جامع و تفصیلی) انجام میگیرد که مهمترین سیاستهاي دولت در امـر  
توزیع زمین، افزایش تراکم ساختمانی شهرهاي موجود، انجام طرحهاي آماده سازي و در رابظه با سیاست هاي 

 مساحت (هکتار) کاربري
 42,75,90 کشاورزي

 2890,35 فضاي سبز
 18887,94 شهري

 38607,48 بایر
 1405: پیش بینی مساحت کاربري اراضی سال  7 جدول

 

 شهر یزد 1405و پیش بینی مساحت کاربري اراضی سال  1393، 1381، 1369ت کاربري هاي اراضی در سالهاي : نمودار تغییرات مساح 1نمودار 
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تامین مسکن براي اقشار مختلف جامعه می توان به قانون زمـین شـهري، سیاسـت مسـکن حمـایتی، مسـکن       
است مسکن استیجاري را عنوان کرد (پورمحمـدي،  اجتماعی، انبوه سازي، کوچک سازي، آپارتمان سازي و سی

1372 :134.( 
بنابراین با توجه به افزایش جمعیت و رشد شهر یزد، برنامه ریزان شهري و مدیران باید بـه فکـر آمـاده سـازي     
زمین هاي مناسبی باشند که با توان اکولوژیک منطقه شهر یزد تطابق داشته باشد تا شهر به صورت بی رویه و 

تخریب زمینهاي کشاورزي و منابع طبیعی پیش روي نکند و توسعه ي آن در جهـت توسـعه پایـدار     در جهت
 قرار گیرد.
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