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 چکیده

امروزه شاهد رشد و گسترش افقی شهرها بخصوص در کشورهای در حال توسعه که ناشی از رشد باالی شهر نشینی 

است هستیم. این گسترش که ناشی از نرخ باالی مهاجرت ها به خصوص مهاجرتهای روستا شهری است سبب تغییرات 

اهد این گسترش کالبدی ناشی از رشد جمعیت فراوانی در توسعه و تغییرات کاربری شهرها شده است. در ایران نیز ش

 1990هستیم. در پژوهش حاضر سعی شده است تغییرات کاربری اراضی و توسعه کالبدی شهر کرمانشاه در بازه زمانی 

نشان داده شود. در این پژوهش از تصاویر ماهواره ای و تجزیه و تحلیل در نرم 2030و پیش بینی تا سال  2019تا 

استفاده شده است. در ادامه با استفاده  GISهمچنین نرم افزار, LCM، و به کار گیری مدل ENVI، IDRISIافزارهای 

پرداخته شد. نتایج پژوهش پس از تهیه نقشه کاربری اراضی و  2030از زنجیره مارکوف به پیش بینی رشد شهر تا سال 

به  1990کیلومترمربع در سال  24/66از  تجزیه و تحلیل بیانگر این موضوع بود که مساحت اراضی شهری و مسکونی

افزایش یافته است که بیانگر این است که روند رو به رشد سریعی داشته است. این  2000کیلومترمربع در سال  67/84

نیز رشد نسبتا سریعی داشته است به طوری که در این دوره ده ساله با  2010تا  2000های کاربری در حدفاصل سال

 2010های کیلومترمربع افزایش داشته است. همچنین در طی سال 53/95به  67/84مربع رشد فیزیکی از کیلومتر 86/10

نتایج نشان  کیلومترمربع افزایش یافته است. 75/99به  53/95کیلومترمربع رشد فیزیکی از  17/4نیز با حدود  2019تا 

 33.5،   2019تا  1990ساله از سال  29ی می دهد روند تغییرات کاربری اراضی شهری و مسکونی در بازه زمان

کیلومتر مربع به  9حدود  2030باشد.نتایج نشان داد در سال کیلومترمربع افزایش یافته است که رشد قابل توجهی می

اراضی شهری و مسکونی اضافه خواهد شد. همچنین در بازه زمانی مذکور روند رشد جمعیت و جهات توسعه شهر و 

 کی شهر مورد بررسی قرار گرفته است.موانع توسعه فیزی

 ، کرمانشاهLCMکلید واژه:  توسعه فیزیکی، رشد جمعیت، 
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 مقدمه

شهرها بعد از انقالب صنعتی با رشدی شتابان در حال گسترش و توسعه هستند، به طوری که در حال حاضر 

است) قبادیان نژاد و فرایند توسعه شهرها یکی از مهمترین موضوعات پیش روی پژوهشگران مسائل شهری 

 کاربری در سریع ( و این توسعه سبب پراکندگی، گسترش فیزیکی مناطق شهری، تغییر52: 1397فالحی، 

 از طرفی توسعه فیزیکی  (.390، 2009، 1شود )دووان و یاماگوچیزیست محیطی می تخریب افزایش و زمین

سازد )آمواتنگ می نمایان هاروستا و شهرها در اراضی کاربری تغییرات یا انسانی هایقالب فعالیت در شهرها

(. شهرنشینی و حرکت به طرف شهری شدن جهان با رشد انفجاری جمعیت ، ابعاد و 98: 2013، 2و همکاران

و این موضوع افزایش جمعیت و اندازه   (17: 1389تنوع الگوی توسعه شهری همسو شده است) نظریان، 

افزایش شهرنشینی را به دنبال دارد و همچنین اثرات زیادی بر روی انسان شهرها و شهرک ها در جهان به تبع 

نظر به پویایی تغییرات کاربری اراضی و اثرات گسترده  .(84: 1394و محیط داشته است) پوراحمد و همکاران، 

 آن بر محیط زیست ، درک چگونگی این تغییرات چه از نظر الگوی مکانی و چه از نظر کمیت آن ضروری به

نظر می رسد و پایش این چنین تغییرات ما را در درک درستی از روند توسعه در گذشته یاری می دهد) یوسفی 

(. محدوده مورد مطالعه در این پژوهش شهر کرمانشاه می باشد که در سالهای گذشته با 180: 1395و اشرفی، 

ا که یکی از ابزارهای مفید در رشد کالبدی و همچنین افزایش جمعیت شهرنشین همراه بوده است. از آنج

تشخیص میزان رشد و گسترش شهر در طی دوره های زمانی مختلف فناوری سنجش از دور است) رهنما و 

توسعه کالبدی شهر کرمانشاه  با استفاده از تصاویر  (  به همین منظور در پژوهش حاضر149: 1396همکاران، 

و تجزیه و تحلیل آن از طریق نرم  2019و 2010، 2000، 1990ماهواره ای لندست مربوط به سالهای سالهای 

 1398و  1390، 1380، 1370و همچنین روند افزایش جمعیت شهری در سالهای   IDERISIو  ENVIافزار 

 روند توسعه شهری مورد بررسی قرار گرفته است.

 پیشینه تحقیق

تا کنون تالشهای متعددی در زمینه روند رشد سکونتگاه ها و توسعه فیزیکی شهرها در داخل و خارج از   

( روند 1396کشور صورت گرفته است که به تشریح پاره ای از آنها پرداخته می شود. ایمانی و همکاران )

 2008و سال  1989ای سال  تغییرات پوشش/کاربری اراضی استان همدان را با استفاده از تصاویر ماهواره

برای استان همدان به دست  1407میالدی مورد ارزیابی قرار دادند. در این پژوهش نقشه پوشش اراضی سال 

آمده و نتایج نشان دهنده روند کاهشی پوشش کاربری اراضی طبیعی و تبدیل به کاربری های انسانی است. 

شهر کردکوی با استفاده از روش رگرسیون لجستیک ( به مدلسازی رشد شهری، 1397شایسته و همکاران )

 1394تا  1366های پرداختند. در این پژوهش روند تغییرات کاربری اراضی سال Geomodمبتنی بر مدل 

 مساحتی 1394  سال در کردکوی مورد ارزیابی قرار گرفته شده است. نتایج پژوهش بیانگر این است که شهر

                                                           
1  .  Dewan   & Yamaguchi 

2 . Amoateng et al 
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(، به 1395رسید. فالحتکار و همکاران ) خواهد هکتار 861 حدود به 1420 سال اکه ت دارد هکتار 517 با برابر

و  LCMپرداختند. در این پژوهش از مدل   اراضی در منطقه دیلمان استان گیالن کاربری تغییرات پیش بینی

به پیش استفاده شده است که پس از تهیه نقشه های کاربری اراضی،  2010و  2000، 1985ای تصاویر ماهواره

(، در پژوهشی با 1396داخته شده است. کریمی و همکاران ) سال آینده پر 40بینی تغییرات آن برای 

سال  LandsatETMو تصویر ماهواره ای  1368سال  Landsat Tmاستفاده از تصاویر ماهواره ای لندست 

منظور پس از پردازش به بررسی روند رشد فیزیکی و جهت گسترش شهر اردبیل پرداختند. به همین  1390

تصاویر ماهواره ای این نتیجه به دست آمد که رشد فیزیکی شهر اردبیل بعد از مرکزیت سیاسی شتاب زیادی 

به خود گرفته است و در طی رشد فیزیکی شهر، زمین های زراعی اطراف شهر به زیر سخت و سازهای شهری 

و مدل  GISن تلفیق تکنیک های سنجش از دور، ( در پژوهشی با عنوا1394رفته است. حیدریان و همکاران)

LCM  با رویکرد مدل سازی توسعه شهری)نمونه موردی: کالن شهر تهران(  به مدل سازی توسعه کالن شهر

پرداختند. نتایج در این پژوهش نشان داده   1374-1385ساله  11در دوره  LCMتهران  با استفاده از مدل 

هکتار(  47/4561هکتار( و بیشترین کاهش مساحت در زمین باز)  68/4603است که بیشترین افزایش مساحت)

به ترتیب در بخش های  1396رخ داده است. همچنین نتایج نشان داده است که بیشترین میزان توسعه در سال 

و  GIS( در پژوهشی با به کارگیری 2011غرب و شرق کالنشهر تهران رخ می دهند. بترالس و همکاران)

تفاده از مدل سازی فرایند تحلیل سلسله مراتبی، نواحی مساعد برای رشد شهری را با توجه به همچنین اس

مخاطرات طبیعی در سه شهر یونان را مورد مطالعه قرار دادند و به این نتیجه دست یافتند که بین سمت رشد 

مل اجتماعی و اقتصادی شهرهای مورد مطالعه و نواحی مساعد تعیین شده هماهنگی وجود ندارد و علت آن عوا

بینی تغییرات مکانی شهر ساراهانپور در دوره یشپ( در پژوهشی با هدف 2007مایتانی و همکاران ) بوده است. 

برای دستیابی  ازدورسنجشهای مصنوعی ایجاد کردند. در این پژوهش از ، مدلی بر اساس شبکه2001تا  1993

یرهای ورودی برای وارد متغنقشه تغییرات کاربری شهری و  برای تهیه GISبه تغییرات کاربری شهری، از 

درصد  56/66ها بیانگر این است که مدل با صحت کلی یابیارزاستفاده شده است. نتایج  ANNکردن به مدل 

 بینی رشد مناطق شهری است. یشپقادر به 

، 2000، 1990در دوره زمانی  با توجه به موارد ذکر شده در این پژوهش به روند توسعه فیزیکی شهر کرمانشاه

پرداخته شده است و بر خالف تحقیق های پیشین در این تحقیق روند افزایش جمعیت در دوره  2019و  2010

 مذکور نیز مورد بررسی قرار گرفته است.

 

  

 محدوده مورد مطالعهمعرفی  

استان کرمانشاه در منتهی الیه غربی کشور از سه طرف دارای مرز داخلی با استان های )لرستان، کردستان، ایالم، 

(. شهر 57: 1391همدان( و از یک سمت دارای مرز بین المللی با کشور عراق است )لطفی و باباخانزاده، 

متر از سطح  1322رس و در ارتفاع متوسط های کشیده و موازی زاگ کرمانشاه در غرب ایران در میان رشته کوه
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سو قرار گرفته است، این دشت دارای مرکزیت برای دریا، در دشتی آبرفتی و میانکوهی و بر کنار رود قره

باشد که زمینه های تجمع مازاد های حاصلخیز اطراف چون ماهیدشت، سنجابی، میاندربند و باالدربند میدشت

ر نتیجه زمینه رشد و بالندگی شهر در دوران مختلف را مهیا کرده است. دشت محصول ناحیه در این نقطه و د

النهرین قرار داشته که همواره به آن اهمیت ارتباطی کرمانشاه عالوه بر این بر سر راه ارتباطی فالت ایران و بین

 (.66-67: 1389ای بخشیده است)ایراندوست، ویژه

 

 
 

 مطالعه: نقشه موقعیت محدوده مورد 1شکل 

 

 

 روش و مراحل انجام کار

با توجه به اهداف تحقیق ، روند انجام کار در چند مرحله صورت گرفته است که در ادامه به تشریح آنها 

 پرداخته می شود.

 تهیه و پیش پردازش تصاویر-1

با توجه به اینکه هدف پژوهش بررسی توسعه فیزیکی شهر کرمانشاه می باشد ابتدا به تهیه نقشه کاربری اراضی 

، 2000، 1990پرداخته شده است که در مرحله اول تصاویر مربوط به محدوده مورد مطالعه مربوط به سالهای 

خاب تصاویر سعی شده است که تصاویر تهیه شد. درانت 8و  7، 5مربوط به ماهواره های لندست  2019و  2010
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مربوط به یک ماه و در روزهای نزدیک به هم باشند. پس از تهیه تصاویر قبل از اینکه هرگونه تجزیه و تحلیل 

بر روی تصاویر صورت بگیرد به پیش پردازش تصاویر پرداخته شد و تصحیحات رادیومتری و اتمسفری بر 

صورت گرفت. با  7ر نوار شدن بر روی تصویر مربوط به لندست روی تصاویر و همچنین تصحیح خطای نوا

دهد)میرزایی زاده و همکاران، میرنگ نتایج بهتری ارائه  به لحاظ هایدهتفکیک و شناسایی پدتوجه با اینکه 

)نگهبان  است خاکستری هایاز اسکنرها در تک باندها با استفاده از گام های حاصلنمایش دادهو  ( 45: 1394

همچنین به منظور صحت سنجی نتایج به دست آمده   (، تصویر رنگی کاذب تهیه شد. .43: 1398و همکاران، 

 85و  2010درصد برای سال  81، 2000درصد برای سال  85، 1990درصدی برای سال  83نتیایج بیانگر دقت 

 می باشد. 2019درصد برای سال 

        

 محدوده مطالعاتی 2019و  2010، 2000، 1990سال های : تصاویر ماهواره ای 2شکل 

 تهیه نقشه کاربری اراضی-2

)جهت بررسی google earth جهت تهیه نقشه های کاربری اراضی و  enviدر این مرحله از نرم افزار 

منطقه( استفاده شده است. برای تهیه نقشه های کاربری اراضی محدوده مورد مطالعه از روش طبقه بندی نظارت 

شده حداکثر احتمال استفاده شد. با توجه به اینکه اولین گام در انجام یک طبقه بندی نظارت شده تعریف 

: 1398استفاده می شوند)صالحی و همکاران،  مناطقی است که به مثابه نمونه های تعلیمی برای هر کالس

(. نمونه های تعلیمی در چهار کالس اراضی کالبدی و مسکونی، کشاورزی، مراتع و باغات تعریف شدند. 110
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های کاربری اراضی محدوده مورد های تعلیمی با استفاده از روش حداکثر احتمال، نقشهدر ادامه با تعیین نمونه

 تهیه شد. 2019و  2010، 2000 ، 1990هایمطالعه سال

 

 

 ارزیابی تغییرات کاربری اراضی-3

( در نرم افزار LandChange Modeler) LCMپس از اینکه نقشه کاربری اراضی تهیه شد، با استفاده مدل 

IDRISI selva  به ارزیابی میزان تغییرات کاربری اراضی محدوده مطالعاتی پرداخته شد. با توجه به اهداف

ظر، در این پژوهش تغییرات به وجود آمده در کاربری اراضی شهری و مسکونی مورد توجه قرار گرفته مورد ن

، 1990تا  2000های زمانی ها به کاربری اراضی شهری و مسکونی در طی دورهو میزان تغییر هر کدام از کاربری

 .مورد ارزیابی قرار گرفته شده است 2010تا  2019و  2000تا  2010

 تجزیه و تحلیل تغییرات کاربری شهری با توجه به رشد جمعیتی در بازه زمانی مورد مطالعه -4

در این مرحله به تجزیه و تحلیل روند توسعه فیزیکی شهر کرمانشاه پرداخته شد. به این صورت که پس از 

هر کرمانشاه در و گردآوری میزان جمعیت ش 2019و  2010، 2000، 1990تهیه نقشه کاربری اراضی سالهای 

روند توسعه شهر از لحاظ کالبدی و جمعیتی بررسی شد که میزان  1398و  1390، 1380و  1370بازه زمانی 

چه میزان بوده و در همین بازه زمانی چه میزان جمعیت به شهر  2000 -1990توسعه کالبدی شهر بین سالهای 

با توجه به اینکه جمعیت   نیز انجام شد. 2019-2010و  2010-2000اضافه شده .همین ارزیابی برای سالهای 

شهر کرمانشاه در دسترس نبود، با استفاده از فرمول رشد خطی جمعیت این سال پیش بینی و  1398سال 

 محاسبه گردید.

 P=p + naفرمول رشد خطی                             

 

 (1366و  1344گسترش بافت قدیم شهر ) 

افزایش یافته است که  1345نفر در سال  192079به  1335در سال   125439رقم  جمعیت شهر کرمانشاه از

درصد و گسترش شهر  5برابر افزایش داشته است و نشان می دهد افزایش سالیانه برابر  1.5جمعیت حدود 

پیشروی خانه  44-35همراه بوده است و توسعه کالبدی نیز به سمت جنوب نیست و درواقع طی سال های 

در تمامی جهات به جز جاهایی که گورستان قرار دارد انجام گرفته است. باید توجه داشت شدت نسبی  سازی

 6.79وجود داشته است که متوسط نرخ رشد جمعیت برابر  1355-65افزایش جمعیت شهر در طول دهه 

ن برهه زمانی شده درصد بوده است. و به دنبال آن فضای کالبدی شهر کرمانشاه دارای توسعه گسترده ای در ای

است که توسعه به سمت شمال رودخانه قره سو و به سمت کوه های طاق بستان کشیده می شود. با هجوم 

روستاییان به شهر کرمانشاه و به طبع آن افزایش جمعیت شهر کرمانشاه گسترش در هر چهار سمت زمین های 
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شمال )از میدان آزادی به طرف طاق اطراف شهر صورت گرفته شده است، هرچند که گسترش شهر به سمت 

 (.1390بستان( انجام گرفته است)ثروتی و همکاران، 

 
 1366و  1344: محدوده شهر در سال های 3شکل 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 : مدل مفهومی پژوهش4شکل  

 تهیه نقشه کاربری اراضی

 تهیه تصاویر ماهواره ای

 زشاپیش پرد

 پردازش

 نمونه های تعلیمی

 طبقه بندی تصاویر

 برداشت مساحت کاربری ها

   LCMمدل

 ارزیابی تغییرات کاربری ها

 بررسی روند رشد جمعیت

بررسی جهات توسعه کالبدی 

 شهر

بررسی میزان توسعه و رشد 

جمعیت شهر در دوره زمانی 

 مورد مطالعه

 تهیه نقشه ارتفاعی منطقه

شهری تا پتانسیل انتقال و پیش بینی رشد 

 ()زنجیره مارکوف 2030سال 
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 بحث 

  کاربری اراضی محدوده مورد مطالعه:

در سرتاسر جهان، کشورها به طور فزاینده ای در حال شهری شدن هستند و مطابق پیش بینی سازمان ملل 

درصد جمعیت جهان در شهرها زندگی کنند) محمدخان و همکاران،  80حدود  2050احتمال می رود تا سال 

1398 :107.) 

با توجه به همین موضوع و اینکه به میزان افزایش جمعیت شهرها توسعه کالبدی شهرها نیز نمایان میگردد در 

و  2019و  2010، 2000، 1990پژوهش حاضر به بررسی روند توسعه کالبدی شهر کرمانشاه در سالهای 

پرداخته شده است. نتایج حاصل  1398و  1390، 1380، 1370همچنین رشد جمعیتی شهر کرمانشاه در سالهای 

بررسی نتایج سرشماری ها در سالهای فوق  محاسبه مساحت کاربری ها در بازه های زمانی مذکور و همچنین

ل ...نشان داده شده است که های اراضی در جدومی باشد. نتایج حاصل از محاسبه مساحت هر کدام از کاربری

کیلومترمربع در سال  67/84به  1990کیلومترمربع در سال  24/66بر اساس آن اراضی شهری و مسکونی از 

افزایش یافته است که بیانگر این است که روند رو به رشد سریعی داشته است. این کاربری در حدفاصل  2000

 86/10اشته است به طوری که در این دوره ده ساله با نیز رشد نسبتا سریعی د 2010تا  2000های سال

 2010های کیلومترمربع افزایش داشته است. همچنین در طی سال 53/95به  67/84کیلومترمربع رشد فیزیکی از 

کیلومترمربع افزایش یافته است. در  75/99به  53/95کیلومترمربع رشد فیزیکی از  17/4نیز با حدود  2019تا 

ساله از سال  29تغییرات کاربری اراضی شهری و مسکونی بیان کننده این است که در بازه زمانی مجموع روند 

 4باشد. در شکلکیلومترمربع افزایش یافته است که رشد قابل توجهی می 33.5این کاربری  2019تا  1990

 ت.نشان داده شده اس 2018تا  1990های نقشه کاربری اراضی محدوده مطالعاتی در طی سال

 )بر حسب کیلومترمربع( 2019تا  1990های های اراضی محدوده مورد مطالعه در  سال:مساحت کاربری1جدول 

 مراتع باغ کشاورزی
اراضی شهری و 

 مسکونی
 سال

35.88 23.87 46.36 66.24 1990 

34.37 11.72 47.25 84.67 2000 

41.36 14.14 41.94 95.53 2010 

37.59 19.43 38.93 99.75 2019 
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 2018تا  1990های : نقشه کاربری اراضی محدوده مطالعاتی در طی سال5شکل 

  رزیابی تغییرات کاربری اراضی:ا

ها به کاربری با توجه به اهداف مورد نظر، به منظور ارزیابی تغییرات کاربری اراضی، تغییرات سایر کاربری

و به سایر تغییرات مثال تغییر کاربری مراتع به کشاورزی  اراضی شهری و مسکونی مورد ارزیابی قرار گرفته شده

و یا باغ به کشاورزی به دلیل فاصله داشتن و دور بودن از هدف پژوهش توجهی نشده است. در جدول شماره 

میزان تغییرات صورت گرفته از هر کاربری به کاربری اراضی شهر و مسکونی نشان داده شده است. بر اساس  2

 1/0بوده است. در این بازه حدود  2019تا  2010های ترین میزان تغییرات در بازه زمانی سالمجدول مذکور ک

از باغات به کاربری اراضی شهری و مسکونی تبدیل شده است. در  1/0از اراضی کشاورزی و  8/3از مراتع، 

ارضی شهری و مسکونی  ترین میزان تغییر کاربری به کاربرینیز بیش 2000تا  1990های طی باز زمانی سال

باشد و از کاربری اراضی مراتع و باغات کیلومترمربع می 23/13مربوط به کاربری کشاورزی است که حدود 

همچنین در بازه  .کیلومترمربع به کاربری اراضی مسکونی و شهری تبدیل شده است 3/1و   1/2نیز به ترتیب 
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ها به کاربری اراضی شهری و مسکونی به ترتیب ربریمیزان تغییر سایر کا 2010تا  2000های زمانی سال

 کیلومترمربع بوده است. 1/0و باغات با  6، اراضی مراتع با 77/6کشاورزی با 

 : میزان تغییرات کاربری ها به کاربری اراضی شهری و مسکونی )کیلومترمربع(2جدول 

 باغ مراتع کشاورزی بازه زمانی

2000-1990  23/13  1/2  3/1  

2010-2000  77/6  6 1/0  

2019-2010 8/3  1/0  1/0  
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 : نقشه تغییرات به کاربری شهری و مسکونی6شکل

 پایش تغییرات کاربری اراضی و رشد جمعیتی در بازه زمانی مورد مطالعه:

مطابق پیش بینی سازمان ملل در سرتاسر جهان، کشورها به طور فزاینده ای در حال شهری شدن هستند و 

درصد جمعیت جهان در شهرها زندگی کنند) محمدخان و همکاران،  80حدود  2050احتمال می رود تا سال 

1398 :107.) 

در این پژوهش تغییرات کاربری اراضی با تاکید بر کاربری شهری و مسکونی و همچنین روند رشد جمعیتی 

در  1398گرفته است. همانطور که گفته شد جمعیت مربوط به سال  در بازه زمانی ذکر شده مورد توجه قرار

دسترس نبود به همین دلیل جمعیت سال مذکور از طریق فرمول رشد خطی محاسبه و پیش بینی گردید آنچه 

که این تحقیق را از سایر تحقیق ها متمایز می کند این است که تغییرات جمعیتی در بازه زمانی نیز مورد بررسی 

 گرفته است.قرار 
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 1370-1398: روند رشد جمعیت از سال 7شکل

 

کیلومترمربع به  66.24مساحت شهر از  1380تا  1370تایج تحقیق بیانگر این است که در بازه زمانی سالهای ن

در سال رشد  737744به  1370در سال  624084رسیده است و در همین دوره جمعیت شهر نیز از  84.67

و  95.53به  84.67شاهد تغییرات کالبدی و رشد آن از  1390و  1380از طرف دیگر بین سالهای داشته است. 

توسعه  1398و  1390نفر در این دوره هستیم و همچنین بین سالهای  851405نفر به  737744رشد جمعیت از 

در همین بازه زمانی از  دهد که جمعیت نیزکیلومتر مربع را نشان می  99.75کیلومتر مربع به 95.53کالبدی از 

نفر به جمعیت شهر افزوده شده است.  152073دهد نفر رسیده است که نشان می1003798   به  851405

از  1/0از اراضی کشاورزی و  8/3از مراتع،  1/0حدود  2019تا  2010بررسی ها نشان داد در در بازه زمانی 

نیز  2000تا  1990های ست. طی باز زمانی سالباغات به کاربری اراضی شهری و مسکونی تبدیل شده ا

ترین میزان تغییر کاربری به کاربری ارضی شهری و مسکونی مربوط به کاربری کشاورزی است که حدود بیش

کیلومترمربع به کاربری  3/1و   1/2باشد و از کاربری اراضی مراتع و باغات نیز به ترتیب کیلومترمربع می 23/13

میزان تغییر سایر  2010تا  2000های همچنین در بازه زمانی سال .شهری تبدیل شده استاراضی مسکونی و 

 1/0و باغات با  6، اراضی مراتع با 77/6ها به کاربری اراضی شهری و مسکونی به ترتیب کشاورزی با کاربری

 کیلومترمربع بوده است

 

1355 1360 1365 1370 1375 1380 1385 1390 1395 1400 1405

624084

737744

851405

1003798

1398تا 1370روند رشد جمعیت از سال 
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 1990-2019از سال  توسعه کالبدی: روند 8شکل 

 

نتایج این پژوهش بیانگر این است که بیشترین تغییرات صورت گرفته مسیر شمال شرق و جنوب و جنوب 

غرب کرمانشاه در مسیر راه کربال میباشد که محله هایی از جمله شهرک پرواز، نوکان و مسکن های مهر در 

نهای مرتع بیشرین تبدیل شمال و شمال شرق کرمانشاه ایجاد و به توسعه کالبدی شهر منجر شده است که زمی

را به کاربری مسکونی داشته اند. از جمله تغییرات اساسی نیز در جنوب و جنوب غرب کرمانشاه در شهرک 

هایی از جمله شهرک پردیس ، ژاندارمری و زیباشهر میباشد که توسعه پیدا کرده اند و در این مناطق نیز 

د. این تغییرات بیانگر این موضوع است که پتانسیل رشد بیشترین تبدیل ها مربوط به کاربری مراتع می باش

کالبدی شهر در شهر کرمانشاه در بازه های زمانی مذکور در مسیر راه های ارتباطی برون شهری از جمله مسیر 

کرمانشاه به همدان و تهران از شرق و شمال شرق و همچنین مسیر کرمانشاه به اسالم آباد غرب که منتهی به 

 و کربال و از طرفی استان ایالم می باشد. مرز خسروی 
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 : روند تحوالت جمعیتی و میزان کاربری اراضی مسکونی3جدول

اراضی شهری و 

 سال جمعیت شهری سال مسکونی

66.24 1990 624084 1370 

84.67 2000 737744 1380 

95.53 2010 851405 1390 

99.75 2019 1003798 1398 

 

 
 ارتفاعی محدوده مورد مطالعه: نقشه 9شکل
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 : نقشه شیب محدوده مورد مطالعه10شکل

جهات توسعه شهر کرمانشاه در بازه های زمانی مورد مطالعه نشان می دهد که توسعه کالبدی شهر به سمت 

شرق و غرب و جنوب غرب بوده است. همچنین در شمال و جنوب شهر به دلیل محدودیت های ارتفاعی و 

یکی شهر رشد محسوسی پیدا نکرده است. مسیر توسعه در شرق شهر کرمانشاه بیشتر در مسیر ژئومورفولوژ

آزاد راه همدان و تهران بوده است و همچنین در غرب و جنوب غرب شهر مسیر توسعه بیشتر در جهت آزاد 

ان می دهد عامل راه راه کربال و به سمت اسالم آباد غرب و مسیر کرمانشاه به سنندج بوده است. بررسی ها نش

راه از مهمترین عوامل جهت توسعه شهر می باشد و همچنین عوامل ناهمواری، ارتفاع، شیب زیاد و زمین های 

کشاورزی مرغوب از موانع توسعه شهر بوده است. بررسی ها نشان میدهد بیشترین اسکان جمعیت که منجر 

سپس در سمت غرب و جنوب غرب  به رشد کالبدی شهر شده است به سمت شمال و شرق بوده است و

شاهد اسکان جمعیت بوده است و منجر به توسعه شهر در این جهات بوده است. در بازه زمانی مذکور 

روستاهای حاشیه شهر از جمله کهریز قلعه کهنه، دره دراز، نوکان وکرناچی به محدوده شهری ملحق شده و 

ل و شمال شرق و شرق کرمانشاه موجب شکل زیر نظر بخشداری خارج شدند. جهت توسعه به سمت شما

گیری شهرکهای مسکونی از جمله  شهرک ظفر ، پرواز، جهاد، نصر، دانش بوده است همچنین روستای نوکان 

از این سمت ملحق به شهر شده است. از سمت شمال غرب نیز شهرک های معلم ، باهنر و روستای کرناچی 

ز این جهت رغم زده است. همچنین شهرک های دیگر از جمله ملحق شده به شهر گسترش کالبدی شهر را ا

چقامیرزا، جانبازان، شهید نجفی، بهداری، دادگستری از جهت غرب شهر ایجاد و گسترش کالبدی شهر را 
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توسعه داده اند. در قسمت جنوب شهر شاهد شکل گیری شهر پردیس، صدرا و زیباشهر هستیم که بخش عمده 

 شهرکها ساکن شده اند. ای از جمعیت نیز در این

 

 2030پیش بینی توسعه کالبدی و جمعیتی شهر تا سال      

 

 
 2030: پتانسیل انتقال و پیش بینی توسعه کالبدی شهر در سال 11شکل 

به  mlpو سپس مدل  lcmدر این پژوهش پس از ارزیابی و بررسی تغییرات کاربری اراضی از طریق مدل 

پتانسیل سنجی قابلیت تغییر کاربری های کشاورزی ، مرتع و باغ به کاربری شهری و مسکونی پرداخته شد. و 

تهیه شد.  2030پس از آن نقشه پیش بینی توسعه کالبدی شهر کرمانشاه با به کارگیری زنجیره مارکوف تا سال 

ربری کشاورزی به شهری و مسکونی بود. همچنین نتایج بیانگر این بود که بیشترین پتانسیل انتقال مربوط به کا

همچنین جهت  کیلومتر مربع خواهد رسید.109مساحت شهر کرمانشاه به حدود  2030نتایج نشان داد تا سال 

از فرمول رشد خطی استفاده شد و با فرض نرخ رشد ثابت جمعیت تا سال  2030پیش بینی جمعیت تا سال 

نفر خواهد رسید. نتایج نشان می دهد جهت رشد کالبدی شهر تا  1127288جمعیت شهر کرمانشاه به  2030

به سمت شرق و شمال شرق و همچنین شمال غرب خواهد بود. و در شمال و جنوب شهر به دلیل  2030سال 

 موانع طبیعی و ارتفاعی شهر رشد کالبدی چندانی نخواهد داشت.
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