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 چکیده 
  مناسب  اراضی   تعیین  شهری،  رشد   برای   مناسب  هایمكان  کمبود  و   جمعیت  رشد   به   توجه   با  شهری  ریزیبرنامه   در  عمده  مشكالت   از   یكی
  اجتماعی،   اقتصادی،  نظر  از  جنوبی   خراسان   استان  در  ناتئقا  شهرستان  سیاسی   -اداری  مرکز  نئقا  شهر  .است  شهر  فیزیكی  شگستر  برای

  تخریب   بر  عالوه  اکولوژیک،  هایپتانسیل  گرفتن  نظر در  بدون  سرزمین  از  استفاده  که  آنجایی  از  و  باشدمی   توسعه  حال  در  صنعتی  و  فرهنگی
  این   .است  ضروری  آن  شهری  توسعه   منظور  به  شهر  اکولوژیک  هایقابلیت  تعیین  ،بنابراین  کندمی   دور  نیز   پایدار  ه توسع  از  آنرا   زیست،  محیط

  گیریتصمیم  هایروش  میان  از  رمنظو  بدین  .گرفت  انجام  قائن،  شهر  در  ،شهری  توسعه  جهت  مناسب  هایمكان   تعیین  هدف  با  پژوهش
 آنها،   به  متفاوت  هایوزن   اختصاص  و  معیار  هاینقشه  استانداردسازی  امكان  دلیل  به  دارنوزخطیترکیب  روش  ،(MCDM)  چندمعیاری

 نهایی  حریم  محدوده  در  مذکور  شهر  اکولوژیكی  توان  ،معیار(  6)  طبیعی   محیط  مشاهدات  پایه  بر  جغرافیایی  اطالعات  سامانه  در  و  انتخاب
 21/50  مطالعه،  مورد  محدوده  مساحت  مربع  کیلومتر  12/225  مجموع  از   که  است   آن  از   حاکی  نتایج  .شد  ارزیابی  آن  پیرامونی   اراضی   و  شهر

  کمی   تناسب  مربع  کیلومتر  1/ 95  و  متوسط  تناسب  مربع  کیلومتر  26/7  و   است   برخوردار   زیادی  تناسب  از  شهری  توسعه  جهت  مربع  کیلومتر
  در   ندارد.  را  شهری  توسعه  قابلیت  و  شد  ارزیابی  امناسبن  قائن  شهر  توسعه  برای  مربع  کیلومتر  7/165  مساحت  و  دارند  شهری  توسعه  جهت
  و  مناسب  شیب   با  اراضی  بودن   دارا  دلیل  به   که  دارد  قرار  زیاد  تناسب   کاربری  در  بیشتر  شهر  جمعیتی  مراکز  فضایی  پراکنش  حاضر،  حال

 دارد.  پذیریجمعیت و  توسعه برای  خوبی بسیار  ظرفیت شناسیزمین  و شناسیخاک خوب  شرایط
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 آغازرس
 مدیریت   و  ریزیبرنامه  در  شهری  رشد  فرآیند  مكانیسم  درک

  .است  مهم  بسیار  پایدار  شهری  شكل  به  رسیدن  منظور  به  شهری
  و  است  شهرنشینی  بر   موثر   مهم  متغیرهای  از  یكی  زمین  تناسب

  قرار   توجه  مورد  شهری  رشد  سازی مدل  و  سازیشبیه  در  باید
  است   جغرافیایی  ایه پدید  شهر  (Saxena & Jat, 2020)  .گیرد

  هر   رو  این   از  گیرد. می  شكل   زمان  طی  و  طبیعت  بستر   در  که
 با   و  خود  طبیعی  امكانات  اعتبار  با  نخست  درجه  در  بایدمی  شهری
  و  منابع  از   استفاده   زمینه  در   شده  کسب  تجارب  صحیح  ارزیابی

  یابد  دست  شهری  پایدار  و  جامع   توسعه  به  موجود،   امكانات
(Srivastava, 2003).  شهرها،   روزافزون  توسعه  به  توجه   اب 

  بسیار   مسایل   صورت  به  و  آیدمی  وجودبه   نیز  بیشتری  مشكالت
 توان نمی  سویی  از  شود.می  ظاهر  بشر  روزمره  زندگی  در  جدی

 و  حیات   ادامه  برای  ضروری  های جنبه   از  که   را  شهرها  توسعه
 سبمتنا  ار  شهرها  باید  بلكه   کرد  محدود  است،  انسان  هایفعالیت

 وارد   از  که  طوری  به  کرد  آماده  بشر  فردای  و  امروز  نیازهای  با
 (Mirkatouli  شود  جلوگیری  نیز   زیستمحیط  به   آسیب  کردن

(& Kanani, 2011.  ،توسعه،   تبعات  کاهش  راه  تنها  بنابراین 
  حاضر،   حال  در  که  است  زیستیمحیط  مطالعات  دادن  انجام

  چارچوب   رد  ستیزمحیط  مطالعات   برای  راه  ترینمنطقی
 در   اکولوژیک  هایجنبه  دادن  دخالت  ای،منطقه  ریزیبرنامه 
 (Hajizadeh et  است  زمین  کاربری   دهیسازمان  و  ریزیبرنامه 

(al., 2015 . 
 که   آنجاست  به  تا  سرزمین  اکولوژیک  توان  ارزیابی  اهمیت
  اجرای   برای  مناسب  اکولوژیكی  توان  فاقد  بالقوه  سرزمین  چنانچه
 به  اجتماعی-اقتصادی  نیاز  صورت  در  )حتی  باشد  خاصی  کاربری

 وضعیت   بهبود  سبب  تنها  نه  طرح  آن  اجرای  کاربری(  آن  وجود
  نیز   را  محیط  بیشتر  تخریب  بلكه  گردد،نمی  منطقه  زیستیمحیط

 ,Brazier. 1998; Jozi, Rezaian)  آورد  خواهد  ارمغان  به

  در  ضرورت  یک  عنوان   به  اکولوژیک  توان  ارزیابی  (. 2009
  بجاست  بنابراین  .باشد  می  کشور  اجتماعی  -اقتصادی  هاینامه بر
 شهری،  توسعه  جهت  مناسب  هایمكان   یافتن   برای  که

 های بحران  کاهش  زیست،محیط  در  تعادل  ایجاد  و  زداییتمرکز
 و  تفكر  شهری،  عمومی  خدمات  مناسب  توزیع  و  زیستیمحیط
 آمایش  یهاهادیدگ  اساس   بر  شهری  ریزیبرنامه   هاینظریه

  شكل   «شهری  آمایش»  عبارتی  به  و  زیستمحیط  و  سرزمین

 ,.kamyab et al)   گردد  هابحران  گیریاوج  مانع  تا  گیرد

 یابیمكان  جهت  نهادها  اکثر  کشور،  در  حاضر  حال  در  .(2011
 معیارهای   صرفا  فانهسامت  خود  مدنظر  کاربری  مناسب  مناطق
  امر  در  که  حالی  در  ند.دهیم  قرار  توجه  مورد  را  کاربری  آن  خاص
 اجتماعی   و  اقتصادی  اکولوژیكی،  هایجنبه   به  توجه  یابی،مكان

  مبنا،   -پیكسل  رویكرد  یک  از  استفاده  رو،این  از  نماید.می  الزم  نیز
  را   الزم  دقت  و  پذیریانعطاف  بود  خواهد  قادر  دار،وزن  و  فازی
   .(Reza soltani et al., 2012) نماید فراهم

 توسعه   ابزارهای  و  هارهیافت  از   استفاده  با   منابع  مستمر  بیارزیا
 راهكار   توانندمی  (1)معیاره  چند  ارزیابی  روش   جمله  از  پایدار

  و   محیطی  فشارهای  کاهش  جهت  در  ریزیبرنامه   برای  مناسبی
  توان   زمینه  در   باشد.  صحیح  صورت   به   شهری  نیازهای  مینات

 خوبی   های  نمونه   ترالیااس  و  ا کاناد  تجربه  سرزمین،  اکولوژیكی
 در  جدی  اقدامات  1960  اوایل   و  1950  سال   اواخر  از  که  باشندمی
 (Arabشد  آغاز  کشور  دو  این  در  ویژه   به  جهان  در  زمینه  این

(Asadi & Rostami, 2016.  انجام   مطالعات  سوابق  جمله  از  
 ( ,.Rasooli et al  توسط  شده  انجام  پژوهش  ایران،  در  شده

 و   مراتبیسلسله  تحلیل  هایروش   رزیابیا  به  هک  است  2012)
  در  یشهر  زاید  مواد  دفن  محل  یابیمكان  در  وزنی  خطی  ترکیب

  ، (Dehshour et al., 2013)  اند.پرداخته   مرند  شهرستان
 تحلیل   هایروش   از  استفاده  با  را  شهری  مناسب  فضاهای

 یابی مكان  و  شناسایی  وزنی  خطی  ترکیب  و  مراتبیسلسله
  اکولوژیک   توان  Azizian et al., (2013)  همچنین  د.اندهنمو

 رویكرد  با  شهری  پایدار  توسعه  منظور  به  را  تبریز  شهر  حاشیه
MCE  دیگر  پژوهشی  در  نمودند.  ارزیابی  saeidi, et al., ) 

 مسیرهای   در  را  سرزمین  سیمای  ایمنظره  ارزش   ،2014)
 خطی   یبکتر  روش   به  گلستان  استان  زیارت  آبخیز  رویپیاده 
 (& Arab Asadi.اندکرده  سازیمدل  و  ارزیابی  داروزن

(Rostami, 2016  به   میامی  شهر   اکولوژیک  توان  ارزیابی  به  نیز  
 پرداختند،   AHP  روش   از  استفاده  با  شهری  پایدار  توسعه  منظور

 رویكرد  با   توان   ارزیابی  موضوع  روی  بر  نیز  ایگسترده   مطالعات
  گرفته   انجام  جهان   سطح  رد  GIS  یطمح  در  چندمعیاره  ارزیابی

 ( ;Malczewski, 1999; Lotfi et al, 2009  است

Boroushaki & Malczewski  2010; Peng et al., 2014; 

Rajeshbhai Desai & Bhagat, 2017; Shekhar, 2017; 

(Kara & Akcit, 2021   . 

   AHP روش  از اده ـاستف با نیز (Akinci et al., 2013) همچنین
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  دلیل  به  کشاورزی  کاربری  جهت  زمین  ناسبت  رسیرب  به  GIS  و
  که   شد  مشخص  و  پرداختند  ترکیه  کشور  در  بزرگ  سد  سه  احداث

 دارد.  شیب فاکتور مطالعه، مورد  منطقه در را منفی  ثیرات بیشترین

(Rashid, 2019)    از قابلیت رویكرد تجزیه و تحلیل تصمیم نیز
ل  یک مد  بندیل در فرمو  GIS (MCDA)چند معیاره مبتنی بر  

برای مدل  مهاجرت  پتانسیل  مدل  نام  به  فضایی  سازی مهاجرت 
 .کرده استاستفاده  مهاجران در مناطق شهری بالقوه توزیع

  بر   فرض  با   که  است  سؤال   این  پاسخ  دنبال   به  حاضر  تحقیق
  مده آدست  ه ب  اکولوژیكی  توان  با   )حریم(  شهر  توسعه  مكان   اینكه

  شهری   توسعه  جهت  اطقینم  چه  ،دارد  انطباق  تحقیق  نتایج  از
  با   مناطق  این   که  طوریبه  هستند،  مناسب  آینده  سال  50  برای
 باشد؟  داشته   انطباق  آن  اکولوژیک  توان  و  شهر  تفصیلی  طرح
 )مرکز   درصد  52/1  با  معادل  جمعیتی  رشد  نرخ  دارای  قائن  شهر
 از   یكی  که  آنجا  از  .است   1385  -1390زمانی  بازه   در  ایران(  آمار

  بوده،   صنعتی  و  شهری  گسترش   اخیر،  هتوسع  یها  طرح  اهداف
  شهری   توسعه  منظور  به   قاین  شهر  اکولوژیک  هایقابلیت  تعیین

  و   توسعه  هایطرح  همگرایی  جهت  در  ریزیبرنامه   نیز  و  آن
  تالش  نوشتار  این  در  رسد.  می  نظر  به  ضروری  زیست،محیط

 و  طبیعی  فاکتورهای  و   عوامل  برخی  از  استفاده   با   شودمی
 معیاره،   چند  گیریتصمیم  رویكرد  با  فازی  منطق  ردکارب  نهمچنی
 پیرامونی  اراضی  و   قاین  شهر   فیزیكی  توسعه  برای  زمین  تناسب

 شود. ارزیابی آن
 

 ها روش و مواد
 مطالعه مورد محدوده

 -اداری  مرکز  کیلومترمربع  7/ 26  تقریبی  وسعت  با  قائن  شهر
  مرکز  و  وبی(نج  اناسخر  استان  در  )واقع  قائنات  شهرستان  سیاسی
 جغرافیایی   مختصات  در  است.  مرکزی  بخش  سیاسی-اداری

  12  و  درجه  59  و  شمالی  عرض  دقیقه  23  و  درجه  33  متوسط
 سطح  از   شهر  متوسط  ارتفاع  است.  شده  واقع  شرقی  طول  دقیقه
  باشد.می متر 1440 دریا

  و   سیبریایی  هایتوده  منطقه،  در  هوا  هایجبهه   مهمترین
 و   مترمیلی  185/ 1  ساالنه  بارندگی  نگینمیا  ت.اس   ایمدیترانه 
 گراد سانتی  درجه  7/13  قاین  ساالنه  حرارت  درجه  متوسط

  تا   1  شیب  طبقه   در  قائن   شهر   شیب،   بندیپهنه   لحاظ  از  باشد.می
 است.  شده واقع درصد 2
 

 تحقیق  روش

  رشد   به  توجه  با  شهری  ریزیبرنامه  در  عمده  مشكالت  از  یكی
  تعیین  شهری،  رشد  برای  مناسب  هایمكان   دکمبو  و  جمعیت
  های روش   باشد.می  شهر  فیزیكی  گسترش   برای  مناسب  اراضی
   اییـهش رو و فنون از ارزشمندی یمجموعه چندمعیاری، ارزیابی

 
 جنوبی  خراسان استان در  قائن شهر موقعیت  :(1) شکل

 

  در   هانآ  کیبرت  و  گیرانتصمیم  هایاولویت  دادن   نشان   برای  را
 تبیین   در  و  گذاردمی  رو  پیشGIS  یبرپایه  موردی  مطالعات

  قرار   استفاده  مورد  گیریتصمیم  هایموقعیت  از  وسیعی  دامنه
 (.Malczewski. 2006) گیرندمی

  بهترین   عامل،   تعداد  کمترین  با   که  است  مدلی  مدل،  بهترین
  ور منظ  به  .(Hajizadeh et al., 2015)  دهد  دست  به  را  نتیجه

  معیاری،   چند  گیریتصمیم  هایتحلیل  و  زمین  تناسب  یابیارز
  است.   یافته  توسعه  و  شده  ابداع  متعددی  هایمدل  و  هاروش 
  تحلیل   و  ارزیابی  هایازروش   یكی   مراتبی  سلسله  تحلیل  فرآیند

 ی عرصه  در  وسیعی  کاربرد  که  است  معیاری  چند  گیریتصمیم

 تحلیل   فرآیند  .دارد  محیط  و  فضا  یریزبرنامه   و  زمین  علوم
 و   شد  ابداع  (3) ساعتی  یبوسیله  میالدی  یدهه  در  مراتبی  سلسله
 ها ریزیبرنامه  و  هاارزیابی  در  مختلف  محققین  یوسیلهه  ب  بعدها
  عنوان   به  توانمی  نیز  را  فضایی  AHPگرفت.  قرار  استفاده  مورد

  هب  آنها  تصاصخا  برای  مناطق  پتانسیل  بندیرتبه  برای  روشی
 روشی   عنوان  به  GIS  داد.  قرار  استفاده  مورد  خاص  کاربری  یک

  برای  ابزاری  عنوان  به  نیز  AHP  و   محیطی  ارزیابی  برای
 معیارهای   تواندمی  که  باشدمی  مطرح  تحلیل  و  گیریتصمیم

 Ahmadizadeh & Banay)  کند   مقایسه  و  تحلیل  را  چندگانه

Razavi, 2009 .) 

https://www.magiran.com/author/m.%20banay%20razavi
https://www.magiran.com/author/m.%20banay%20razavi
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 که  دارد وجود متعددی هایروش  چندمعیاری ارزیابی تحلیلبرای 
  سایر  به  نسبت  (4)داروزن  خطی  ترکیب  روش   آنها،  میان  از

 روش  با  چندمعیاری،  ارزیابی  رویكرد  طی  است.  تررایج  هاروش 
  حاصل   تایجن  در   نتوایم  گوناگون  طرق   به  داروزن  خطی  ترکیب

  دست ه  ب  تریقبول  قابل  هایپاسخ  که  نمود  ایجاد  تغییر  نحوی  به
   و معیارها وزن فازی، ابعـت انه،ـآست ر ـمقادی در تغییر لهـجم از آید

 . ( Reza soltani et al., 2012) بندیطبقه محدوده تغییر
  هدف،   شناسایی  از  پس  ،(5)معیاره  چند  ارزیابی  فرآیند  در

 معیارها   این  که  گیردمی  قرار  توجه   مورد  عیارهام  از  یاوعهمجم
 گیریتصمیم  اهداف  با   ارتباط  در  کمی  سنجش  قابل  پارامترهای

  نوع   دو  در  معیار  هاینقشه   باشند.  گیریاندازه   قابل  باید  و  بوده 
  باید   گردند.می  تهیه  محدودیت  هاینقشه  و  عامل  هایمعیار  نقشه
  از  ایمجموعه  تعیین  برای  جهانی  و  گیر فرا  ونفن  که  داشت  توجه

 اسناد   و  موردی  مطالعات  رو،این  از  ندارد.  وجود  ارزیابی  معیارهای
 در   راهنما  عنوان   به  توانمی  را  موردنظر   موضوع   با  مرتبط  دولتی

  مراحل  اساس،  این   بر   گرفت.  نظر   در  ارزیابی  معیارهای  انتخاب
  به   یشهر  عهتوس  یکاکولوژ  توان  ارزیابی  جهت  حاضر  پژوهش

 : (2 )شكل باشدمی زیر شرح

  شهر   اکولوژیک   توان  ارزیابی  بر موثر    معیارهای  شناسایی -
 قائن،

 ، محدودیت و معیار هاینقشه  تهیه -

 )با   هامحدودیت  و  فازی(  روش   )با  معیارها  استانداردسازی -
 بولین(، منطق

 (6)اتبیمرسلسله تحلیل فرآیند از استفاده با معیارها وزن تعیین -

  دار وزن  خطی  ترکیب  روش   با  هامحدودیت  و  معیارها  مادغا -

(WLC)   شهری  توسعه  اکولوژیک  توان   ارزیابی  منظور  به  
 قائن،

  توسعه   اکولوژیک  توان  ارزیابی  از  حاصل  خروجی  بندیطبقه -
 (7)طبیعی شكست روش  با شهری

 

 
 شهری  توسعه مناسب اراضی  تعیین مفهومی مدل(: 2) شکل
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  در  شده   انجام  تحقیقات  و  منابع  بر   مروری  با  ابتدا   پژوهش  این   در
 نظرات   از  گیریبهره   با  نیز  و  شهری   توسعه  توان  ارزیابی  زمینه

 در  که  مختلفی  متغیرهای  و  معیارها   ،زیستمحیط  کارشناسان
  انتخاب  دارند  دخالت  ن ئقا  شهر  در  شهری  توسعه  ریزیبرنامه 
  تهیه   كانام  که  این  طهبواس  عوامل  این  تعیین  و  انتخاب  شدند.

  مكانی   هایالیه  تهیه  همچنین  و  است  بوده  ،داشته  وجود  آنها
  مشكل   یا   بر   هزینه   بسیار  آنها   سازی آماده   و  عوامل   از  برخی  برای
   است.

  که  آنجایی  از  ، (Hajizadeh et al., 2015)  پژوهش  راستای  در
  ابیارزی  داده  کمترین  با  است  بهتر  اکولوژیک  توان  هایارزیابی  در
 معیارها،   زیاد  تعداد  گاهی  همچنین  و  دهیم  جامان  یتربه

  تعداد  بنابراین،  برد  می  باال   را  اآنه  همبستگی  و  همپوشانی
 دیگر   هایالیه  اب  شده  حاصل  اطمینان  که  الیه  محدودی

 نظر  در  معیارهای  اساس   این  بر  گردید.  انتخاب  ندارند،  همبستگی
 شناسی، زمین  شیب،  معیار:  6  شامل  بررسی  این  در  شده  گرفته
  منابع   از  فاصله  و  اراضی  کاربری  گسل،  از  فاصله  شناسی،خاک
  های داده   و  اطالعات  آوریگرد  منظور  به   سپس  باشد.می  آبی

  و   هاسازمان  به  مراجعه  و  ایکتابخانه  روش   طریق  از  موردنظر
 ارزیابی   و  فضایی  تحلیل  جهت  گرفت.  انجام  الزم  اقدامات  ادارات،
 هانقشه   کلیه   برای  شد.  استفاده  ایدریسی  فزارانرم  از  رهچندمعیا
  نظر  در  WGS1984  مبنا  بیضوی  و  UTM  مختصات  سیستم
 شده   واقع  شمالی  40  زون  در  مطالعه  مورد   محدوده  شد.  گرفته

  100  معادل  هانقشه   در  )پیكسل(  تصویر  عنصر   هر  اندازه  و  است
  شد. گرفته  نظر در متر 100 در

  و   ابه ـمش  واحدهای  به  اـمعیاره  نستجانام  ایواحده  تبدیل  جهت
 این   در  است.  ضروری  (8)هاداده  استانداردسازی  مقایسه،  قابل

 گرفته   بكار  فازی  روش   ،هاداده   استانداردسازی  منظور  به  پژوهش
  های مجموعه   به   را   پیكسل   یک  عضویت  احتمال  روش   این  .شد

 . کندمی  ارزیابی  فازی  عضویت  تابع  به  توجه  با  فازی
  عدم  یا   عضویت  و  هستند  مشخصی  مرز  فاقد  فازی  ایهوعهمجم

  تدریجی   صورت  به  خاص  ایمجموعه  در  مكان  یک  عضویت
 . (Hosseini et al, 2011) است

  مقیاس   به   آنها  تبدیل  و  هافاکتور  استانداردسازی  مرحله،  این  در
 توسط   IDRISI  افزاری نرم  محیط  در  و  255  تا  0  بازه  در  (9)بایت
  )کیفی(   معیار  هاینقشه  برای  (10)اربرک  فیریتع  یتعضو  تابع

  گرفت.   صورت  اراضی  کاربری  و  شناسیخاک  شناسی،زمین
  و   آب  منابع  از  فاصله  معیارهای  استانداردسازی  منظور  به  همچنین

  گسل   از  فاصله  معیار  برای  و  کاهشی   خطی  عضویت  تابع  ،شیب
 ر زاافم نر  این  در  شد.  گرفته   بكار  افزایشی  خطی  عضویت  تابع
  2  حداقل  موقعیت  باید  خطی،   توابع   با  هانقشه  کردن  فازی  تجه
  شود  مشخص  خطی  نمودارهای  روی  بر   (a, b, c, d)  نقطه  4  تا
(Eastman. 2003).  فازی   که  فاکتور  هاینقشه   ( 3)  شكل  

 دهد. می  نشان را اندشده

 

 فازی منطق در معیار هاینقشه  استانداردسازی جهت فازی تابع  نوع  و آستانه حد :(1) جدول

 نقشه الیه
 فازی  تابع نام فازی  تابع نوع *کنترل  نقاط

d c b a 

 Linear کاهشی  - - 3 15 )درصد( شیب

 Linear کاهشی  - - 500 7250 آبی)متر( منابع  از فاصله 

 Linear افزایشی 350 5280 - - گسل)متر( از فاصله 

 شوند.  می تعریف  کاربر توسط  که باشند می زیمجا یاه ودهمحد d و a, c, b ادریسی   افزارنرم در*

 
  استاندارد،   فازی  هاینقشه   تهیه  و  معیارها  به  دهیوزن  از  پس

 در   شده  استفاده  هایمحدودیت  شدند.  ایجاد  محدودیت  هاینقشه
 کارشناسان   نظرات  از  گیریبهره  و  منابع  مرور  با  تحقیق  این

  بولین  منطق   از  فاده است  با   حلهر م   این   در  .(2  )جدول  شدند  تعیین
  که  مناطقی  به  و  صفر  ارزش   محدودیت،  دارای  هایعرصه   به

  (4) شكل .دـش داده اصـاختص یک ارزش  دـدارن وسعهـت قابلیت

 دهد. می  نشان را شده گرفته کار هب محدودیت هاینقشه
 نسبی   اهمیت  و  وزن  باید  معیار،  هایپس از استانداردسازی نقشه

  این   در  نمود.  تعیین  نظرطه با هدف مورددر رابآنها را  ز  ا  یک  هر
  تحلیل  فرآیند   از  معیارها  دهی وزن  منظور   به  پژوهش
 و   قدرتمند  ابزاری  روش   این  .شد  استفاده  (AHP)  مراتبیسلسله
 معیاری   چندمسایل    کیفی  و  کمی  بررسی  برای  پذیرانعطاف
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  دو   به  دوهای  همقایس  اساس   بر  آن  اصلی  خصوصیت  که  باشدمی
 اهمیت   از  دو  به   دو  مقایسه  سری   یک  پژوهش  این  در  .تسا

  ( 3  )جدول  ساعتی  کمیتی  9  مقیاس   از  استفاده  با  معیارها  نسبی
  برای   سپس  دو  به  دو  هایمقایسه  این  آمد.  عمل   به  ارزیابی  برای
  است(  یک  برابر  آنها  جبری  جمع   )که  هاوزن  یكسری  ایجاد

  هر  برای آمده دست به نسبی هایوزن و  معیارها شوند.می تحلیل
  چند   ارزیابی  تحلیل  برای  اصلی  ورودی  هایداده  معیارها،  از  یک

  عنوان  به  نسبی  هایوزن  این  .باشندمی  GIS  محیط  در  معیاری

 برای   شدند.  گرفته  بكار  ایدریسی  محیط  در  موردنیاز  هایوزن
 هک  (11)  سازگاری  نرخ   از   نیز  دهیوزن  صحت  و  دقت  درجه  تعیین

  گردد، می  محاسبه  (13)گراف  تئوری  (12)ویژه  بردار  درویكر  مبنای  بر
  آن   از   کمتر  یا   1/0  معادل  سازگاری  نرخ   چنانچه  شود.می   استفاده

 نسبی   هایوزن  صورت   این   غیر  در  است  صحیح  دهیوزن  باشد
  دهی وزن  است  ضروری  و  یابند  تغییر  باید  معیارها  به  شده  داده

 . گیرد انجاممجددا 

 
 شهری  توسعه قابلیت تعیین در  استفاده مورد هایتمحدودی (:2) جدول

 صفر  غیر ارزش صفر  ارزش هامحدودیت 
 مناطق  سایر متر  100 تا شرب   آب حریم

 متر   350 از بیشتر متر  350 تا گسل  از فاصله 

 درصد   15 > درصد  15< شیب

 مسكونی  مناطق  مرتع/ دیم/ آبی/  زراعت زار درختچه  و  زارشهبی سنگی/ زدگیبیرون و  گیاهی پوشش بدون اراضی  اراضی کاربری

 شناسیخاک 
  لخت غالباً غیریكنواخت/ و  دارسنگریزه عمق  کم   تا عمق  کم  خیلی خاکی  پوشش

 نمكی و  گچی مارنهای روی بر عمق کم   هایخاک گیاهی، پوشش  فاقد و 
 مناطق  سایر

 مناطق  سایر Recent alluvium شناسی زمین 

 

  ساعتی  میتیک 9 اسمقی (:3) لجدو
  میزان

 اهمیت 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 

 برابر اهمیت تعریف 
 برابر اهمیت

 متوسط  تا
 اهمیت
 متوسط 

 اهمیت
  تا متوسط
 قوی

 قوی اهمیت
 قوی اهمیت

  بسیار تا
 قوی

 اهمیت
 قوی بسیار

 اهمیت
  تا بسیارقوی

  العادهفوق
 قوی

 اهمیت
  العادهفوق

 قوی

                          

  چند   ارزیابی  توانمی  معیارها  دهی وزن  و  داردسازیاستان  از  پس
  یا   مكان  بهترین   یا   گزینه   بهترین  انتخاب  آن،   از  هدف  که  معیاری
 پس   ،بنابراین  داد.  انجام  را  است  آنها  بندیرتبه  مبنای  بر  پیكسل

  چند   ارزیابی  رویكرد  با  مذکور  معیار  هاینقشه   مراحل،  این  از
 هم   با  GIS  محیط  در  دارنوز  خطی  ترکیب  روش   با  و  معیاره
  ها روش   سایر   به   نسبت  که  این  ضمن  روش   این  شدند.  ترکیب

  معنا  بدین  باشد.می  نیز  جبرانی  رویكرد  دربردارنده  است،  تررایج
 دیگر  معیاری  باالبودن  توسط  معیار،   یک  امتیاز  بودن   پایین  که

  عاتموضو بررسی در تواندمی روش این همچنین شود.می جبران
 باشد.  داشته  مطلوبی  کاربرد  شهری  توسعه  ریزیبرنامه   به   بوط مر

 در   را  فازی  منطق  با  معیارها  استانداردسازی  امكان  روش   این

  اطالعات  بنابراین،  و  کندمی  فراهم  (0  -255)  پیوسته  ساختاری
  امكان   که  آن  ضمن  نماید.می  حفظ  را  مطلوبیت  درجه  درباره  مهم

  کار  این   که  دهدمی  معیارها  به   را  متفاوت  هایوزن  اختصاص
 & Salman Mahini)  شودمی  هم  با  فاکتورها  جبران  به  منجر

Kamyab, 2011)،  معیار   هر  اهمیت  درجه  حفظ  سبب  همچنین  
  به   توجه  و  تناسب  از  طیفی  با   مستعد  مناطق  انتخاب  نتیجه  در  و

  از   دشومی  اجتماعی  -اقتصادی  و  زیستیمحیط  معیارهای  انواع
 امكانات   با  متناسب  نیز  را  ارزیابی  معیارهای  تعداد  وانتمی  طرفی

 Reza soltani et  گزارش   داد.  افزایش  پژوهش  هایمحدودیت  و

al., (2012)  باشد. می مطلب  این یدو م نیز 

  است گیریمیانگین  فن یک دار نوز خطی ترکیب روش  واقع در
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  OR  و  )حداقل(  AND  تابع  دو  بین  ما  را  هاتحلیل  نوع  که

 Salman Mahini & Kamyab, 2011)  هددمی  قرار  )حداکثر(

Eastman, 2010;.)  های الیه   تلفیق  منظور  به  روش،  این  در  
 منطق   از  منطقه  هایمحدودیت  نهایی  الیه  تهیه  و  محدودیت

  حاصلضرب   عبارتی  به  یا  ( AND  )منطق  بولین  تقاطع

  با  هاتمحدودی  تلفیق  در  د.شومی  استفاده  (،jCΠ)  هامحدودیت
  گرفته   نظر  در   برابر   معیارها  همه   وزن  منطق،  این   از  استفاده

  .شودمی

(1)                 jC Π iX jW S=∑ 

:رابطه این در  

S:   مطلوبیت  (map Suitability )،  jW :  فاکتور  وزن،  iX :  ارزش 

 محدودیت معیار :jC ،حاصلضرب   نمایه : Π ،فاکتور  یزفا

  روش  با  شده  استاندارد  فاکتورهای  زا  یک  ره  ابتدا  دیگر  عبارت  به
 سلسله   تحلیل  فرآیند  حاصل  که  خود  متناظر  وزن  در  فازی،

  ضرب   و  حاصل   نتایج  جمع  با  سپس  شدند.  ضرب  باشدمی  مراتبی
  و   دندش  حذف  ناسبنام  مناطق  ها،محدودیت  ضربحاصل  در  آن
 هری ش  توسعه  کاربری  برای  اراضی  تناسب  نقشه   نهایت  در

   (.5)شكل آمد دست هب  قاین( )شهر مطالعه ردمو محدوده

 خطی   ترکیب  روش   از  حاصله  اراضی  تناسب  نقشه  آخر،  در
  ( Jenks)  طبیعی  شكست  سازیبهینه  روش   از  استفاده  با  دار،وزن

  در   شد.  تقسیم  طبقه   چهار  به   GIS  محیط  در  GVF(14)  تابع  و
  می   تخراجاس  طوری  هیستوگرام   طبیعی  هایشكست  روش،  این
 Memarin)  باشدمی حداقل طبقه هر واریانس مجموع که ندشو

et al., 2006) : 

(2 ) 

                 
 رابطه: این در

i,j   :  طبقه  و  داده  شاخص،  K  :  طبقات  تعداد،  N  :  داده  تعداد، 

ijZ  :   داده  استانداردشده  ارزش  i  طبقه  در  j،  jZ   :   میانگین  
 ،i  داده  شده  ردتاندااس  ارزش   :  j،  iZ  طبقه  در  داده  شده  استاندارد

Z : داده شده استاندارد میانگین . 
 است  امتیازی  دارای  پیكسل  هر  زمین،   تناسب  نهایی  ینقشه   در
 نشان   شهری  و  فیزیكی  یتوسعه  برای  را  پیكسل  آن  تناسب  که

  بیشتر   نیز   زمین  تناسب  باشد  بیشتر  امتیاز  مقدار  چه  هر  دهد،  می
 است. 

 

 تحقیق یهایافته
 مشخص   و  موثر  معیارهای  تعیین  از  سپ  ضر،حا  پژوهش  در

 )جدول   مناسب  فازی  توابع  کارگیری  هب  با  ها،محدودیت  نمودن
 بعدی  گام   در  آمد.   دست  ه ب  معیارها  شده  استاندارد   نقشه  (،1

 مراتبیسلسله  تحلیل  روش   طریق  از  معیارها  ،(5)  جدول  مطابق
  در  را  هاپارامتر  این  نسبی  اهمیت  حاصل،  هایوزن  .شدند   داروزن

 این   در  دهند.می  نشان  قائن  شهر  توسعه  اکولوژیک  توان  تعیین
 به   دهیوزن  برای  آمده  دستبه  سازگاری  شاخص  پژوهش،
  است   1/0  از  کمتر  که  آنجایی  از  و  بوده  04/0  معادل  معیارها

 است.  شده انجام صحیح طور  هب دهیوزن که دهدمی  نشان
 

   رهامعیا دهیوزن از حاصل نتایج  (:4) جدول
 معیار وزن معیار 
 2171/0 شیب

 1720/0 شناسیخاک 

 1363/0 شناسی زمین 

 1080/0 اراضی کاربری

 2877/0 آبی  منابع  از فاصله 

 0789/0 گسل  از فاصله 
 

 

  عضویت   تابع  توسط  شده  فازی  )کیفی(  معیار  هاینقشه  (3)  شكل
  تابع  و  ی(اراض کاربری  و شناسیخاک  شناسی،)زمین کاربر تعریفی

 و   آب  منابع  از  فاصله  معیارهای  برای  کاهشی  خطی  عضویت
 را   گسل  از  فاصله  معیار  برای  افزایشی  خطی  عضویت  تابع  و  شیب
 دهد. می  نشان

 توسعه   کاربری  جهت  قائن  شهر  اکولوژیک  توان  ارزیابی  منظور  به
 ان اوز  به  توجه  با  هامحدودیت  و   شده  استاندارد  هاینقشه  شهری،
  ترکیب   روش   کارگیریه  ب  با  مراتبیسلسله   تحلیل   دفراین  از  حاصل
  چهار   در  و  ادغام  هم  با  شد،  داده  شرح  آنچه  مطابق  داروزن  خطی
 نامناسب   و  کم  تناسب  متوسط،  تناسب  زیاد،  تناسب  طبقه
شده  5)  شكل   در   حاصل   نقشه  شدند.  بندیطبقه داده  نمایش   )

  مربع  ومترکیل  12/225  مجموع  از  شكل،  این   به  توجه  بااست.  
  به   شهر  مرکز  از  کیلومتر  25)   مطالعه  مورد  محدوده  مساحت
 توسعه   برای  درصد(  22/ 30)  مربع  کیلومتر  21/50  اطراف(،
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  26/7  و  باشندمی  برخوردار  زیادی  تناسب  از  قائن  شهر  شهری
 متوسط  تناسب  مطالعه  مورد  منطقه  از  درصد(  22/3)  مربع کیلومتر

  وسعهـت جهت کمی سبتنا (درصد 86/0) بعرـم  رـکیلومت 1/ 95 و

  درصد(   60/73)  مربع  کیلومتر  7/165  مساحت  و  دارند  شهری
 توسعه  قابلیت   و  شد  ارزیابی  نامناسب  قائن   شهر   توسعه  برای

   ندارد. را شهری
 

 
 شده   استاندارد اطالعاتی هایالیه  :(3) شکل

 

 
 قاین  شهری توسعه  قابلیت تعیین در استفاده مورد هایمحدودیت  نقشه :(4) شکل
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  کاربری برای زمین تناسب ارزیابی نتیجه :(5) شکل

 قاین  شهر  شهری  توسعه

 
 گیری نتیجه و بحث

  جهت   قائن  شهر  اکولوژیک  توان  تعیین  منظور  به  حاضر  پژوهش
  این  بر است. گرفته انجام شهری توسعه مناسب مناطق بندیپهنه 

 برای   و  لینبو  منطق  از  محدودیت  هاینقشه  تولید  جهت  اساس،
  همچنین  گردید.  استفاده  فازی  توابع  از  معیارها  استانداردسازی

  یندآفر  از  گیریبهره   با   آنها  دهیوزن  و  معیارها  زوجی  مقایسه
  پیرامون  مختلفی  مطالعات  گرفت.  صورت  مراتبیسلسله  تحلیل
  صورت   جهان  و  ایران  در  آن  کارآیی  ییدات  و  روش   این  از  استفاده

 ,.Kooshki et al., 2020; Abhishek et al)  است  هگرفت

2017; Shenavar et al., 2016).  ارزیابی   پذیری،انعطاف  
  مزایای   از  هاگزینه   نهایی  بندیرتبه  امكان  و  زیرمعیارها  و  معیارها

  باید   مراتب  سلسله   کی  در   حال،  عین   در   اما   هستند  روش   این
  باشد.  عكس(رب  و  پایین  به  باال   )از  خطی  صورت  به  هاوابستگی
  وزن   به  معیارها  وزن  یعنی  بوده،   دوطرفه  وابستگی  چنانچه
  از  لهامس  باشد،  وابسته  معیارها  وزن  به   نیز   هاگزینه  وزن  و  هاگزینه 
 در   که  ددهمی  شبكه  تشكیل  و   شده  خارج  مراتب  سلسله  حالت

  قوانین  از  تواننمی  عناصر  وزن  محاسبه  برای  صورت  این
  از  یكی  بتوان   شاید  را  مطلب  این   کرد.   استفاده  مراتبیسلسله

 (Sharifipour et  برشمرد  روش   این  هایمحدودیت  مهمترین

(al., 2010 .   
  معیاره   چند  ارزیابی  برای  شده  انجام  مطالعات  از  برخی  در

(Gharekhlou, 2009; Nuri and Jouzi, 2002)،  منطق  از  
  این  در  که  دارد  هاییضعف  منطق  این   .است  شده  استفاده  بولین

  این  ،فازی   روش   کارگیری  هب  با   که  بوده   آن  بر  سعی  پژوهش
  یک(   و  )صفر   بولین  روش   در  .نماید  برطرف  را  هاضعف

 اساس  بر  یابیمكان  ،زیرا  .ندارد  وجود  مناسبی  پذیریانعطاف
 محدود  معیارها  مقادیر   دامنه  و  دباشمی  قطعی  و  قمطل  معیارهای

 مورد   کار  سهولت  و  سادگی  واسطه  به  صرفا  روش   این  است.
  و   شودنمی  گرفته  نظر   در  میانه  حد  آن،  در   و  گیرد می  قرار  استفاده
  داشته   را  موردنظر  معیارهای  قطع  طور  هب  باید  شده  تعیین  مكان
 را  نظرمد  یطشرا  میانه  دح  که  مناطقی   برای  لهمسا  این  که  باشد
 بر   مبتنی  هایروش   کهحالی  در  شودمی  تلقی  نقص  نوعی  دارند

 مبهم  شرایط پاسخگوی دار(وزن خطی ترکیب )مانند فازی منطق
 از   وسیعی  دامنه   بودن  دارا  علت   به  و  است  غیرقطعی  و

  گیری تصمیم  قدرت  از  (0-1  یا  و  0-255  ی)دامنه  هابندیطبقه
  محققان  سایر  توسط  مشابهی  ایجنت  د.هستن  خورداربر  باالتری
 . Reza soltani et al., 2012)) است شده گزارش 
  دقت  به  وابسته  زیادی  حد  تا  نهایی  ینقشه  دقت  است  بدیهی

 دقت   دیگر  طرف  از  .باشدمی  هاپیكسل  یاندازه  و  پایه  هاینقشه
  اضر ح  پژوهش  در  دارد.  بستگی  پارامترها  کیفیت  به   نیز  مدل  هر
 ارزیابی   گرددمی   پیشنهاد  باشد  مدنظر  باالتری  قتد  نچهچنا  نیز
  آن   ضمن  گیرد،  صورت  کوچكتر  هاییپیكسل   با  و  کمتر  وسعت  در
  و   امكانات  با  متناسب  نیز  را  ارزیابی  معیارهای  تعداد  توانمی  که

  ه ب  تر،دقیق  ارزیابی  منظور  به  .داد  افزایش  پژوهش  هایمحدودیت
 نیرو،  انتقال  خطوط  قبیل  از  عاتیاطال  هاییهال   سایر  کارگیری

 در  که  شودمی   توصیه  جاده  از  فاصله   و  خیزیلرزه  رودخانه،  حریم
  وجود  صورت  در   اما  نداشته  وجود  آنها   تهیه   امكان  حاضر  پژوهش

 شد. خواهد حاصل بهتری نتایج ،آنها از استفاده و
 بخش  است  شده   داده   نشان   (5)  شكل   در  که   آنچه  اساس   بر
 عه توس  برای  مطالعه،  مورد  محدوده  در  شهر  نیراموپ  اراضی  عظما

  دلیل  به  شهر  شرقیشمال  بخش  اما   ندارند  مناسبی  توان  شهری
  و   شناسیخاک  خوب  شرایط  و  مناسب  شیب  با  اراضی  بودن  دارا

http://en.journals.sid.ir/SearchPaper.aspx?writer=713970
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 پذیری جمعیت  و  توسعه  جهت  خوبی  بسیار  ظرفیت  شناسیزمین
 نیز  رشه  جمعیتی  زمراک  فضایی  پراکنش  حاضر،  حال  در  و  دارد

 و   شمال  سمت  است.  گرفته  قرار  زیاد  تناسب  کاربری  در  بیشتر
 ،بنابراین  شود.می  محدود  ارتفاعات  توسط  عمدتا  شرقی  جنوب

 جدی   مغایرت   و  شیب  بودن  نامناسب  دلیل   به  شهر  از  سمت  این
 پذیری جمعیت  ظرفیت  فاقد  شهری،  توسعه  هایضرورت  با  آن

 ناهموار  زیاد،  بشی  ودوج  دلیل  به  ارتفاعات  کلی،طور  به  است.
 شرایط   مناسب،  خاک  نبود  ،مناسب  زمین  محدودیت  ،اراضی  بودن

 این  به  شهری  خدمات  هارای  مشكالت  و  اقلیمی  سخت  نسبت  به
 نیستند.  مناسب  خیلی  ،پذیریجمعیت  و   شهر  استقرار  برای  مناطق
 مزار  ارتفاعات  و  شرقی  جنوب  و  شرق  در  ابوذر  ارتفاعات  وجود

  طبیعی   عوامل  از   یكی  شهر  شرقی  جنوب  و  ربغ  در  «آبادعلی»
  به  توانمی  آن  موانع  دیگر  از  باشد. می  شهر  توسعه  محدودکننده

 شرقی   )جهت  منطقه  خشک  اقلیم  غرقاب،  و  قاین  هایرودخانه
 در   شهر  شدن  واقع  نیز  و  است(  بادیماسه  حاوی  که  غالب  باد

  و  این ق  شهر   کرد.  اشاره   لرزهزمین  باالی  نسبی  خطر   با   پهنه
 که  است  گرفته   قرار   زمین  شكل  واحد  دو  روی  بر   آن  پیرامون
  نسبتا   شیب  با  مالیم  نسبتا  ایدامنه  هایدشت  واحد  از:  عبارتند
  های دشت  واحد  اندک،  بلندی  و   پستی  و  درصد(  3  تا  2)  مالیم
 واحد  دو  هر   که  درصد(  2  تا5/0)  مالیم  شیب  با  مالیم  ایدامنه 
  و  هستند  سنگین  تا  متوسط  بافت  با  یقعم  خاک  اراید  و  گیرسیل

  در   شوری  و  بادی   آبی،  فرسایش  آنها  هایمحدودیت  جمله  از
 هاست. قسمت برخی

  نقشه   با   قائن(   شهر   جامع  طرح  اساس   )بر   نهایی  حریم   انطباق  از
  62/57  مجموع  از  ،(5  )شكل  قائن  شهر  زمین  تناسب  نهایی

  آن   اعظم  بخش  شهر،  ینهای  حریم  محدوده  مساحت  کیلومترمربع
 حریم   مساحت  از  درصد  3/47)  کیلومترمربع  24/27  مساحت  به

  و   گرفته  قرار  شهری  توسعه  جهت  زیاد  تناسب  طبقه  در  نهایی(
  21/ 70  باشد.می  یکولوژیكپایدار  توسعه  اصول  با  مطابق

 در  مساحت  از  نهایی(  حریم  مساحت  از  درصد  7/37)  کیلومترمربع
  توسعه   نامناسب  قهطب  در  شهر،  نهایی  حریم  برای  شده  گرفته  نظر

 توسعه   کاربری  قابلیت  اکولوژیكی  نظر  از  که  دارد  قرار  شهری

 معیارهای   به  توجهیکم  از  ناشی  امر   این  ندارند.  را  شهری
 پارامترهای   به  بیشتر  توجه  و  نهایی   حریم  تعیین  در  اکولوژیكی

 نهایی  حریم  محدوده  در  باشد.می  اجتماعی  -اقتصادی  و  سیاسی
  دارند   شهری  توسعه  برای  کمی  تناسب  که  ناطقیم  مساحت  هر،ش

 و  نهایی(   حریم  مساحت  از  درصد   10/3)  کیلومترمربع  79/1
 87/6  باشند،می   برخوردار  متوسط  تناسب  از  که  مناطقی

  باشد. می  نهایی(  حریم  مساحت  از  درصد  92/11)  کیلومترمربع
 زمین،  سبتنا  نهایی  نقشه   با  انطباق  از  پس  شهر  خدماتی  محدوده

 این   در  دارد  قرار  نامناسب  و  زیاد  تناسب  طبقه  دو  در  فاصر
 5/ 67  کیلومترمربع،  99/10  مساحت  مجموع  از  محدوده،

  دارای   خدماتی(  محدوده  مساحت  درصد  6/51)  آن  کیلومترمربع
 کیلومترمربع  32/5  و  باشندمی  شهری  توسعه  جهت  زیاد  تناسب

 وسعه ت برای دودهمح این خدماتی( محدوده مساحت درصد 4/48)
 در  جمعیت  تمرکز  دالیل  جمله  از  هستند.  نامناسب  شهری

 و   اقتصادی  فشارهای  شهری،  توسعه  حیث  از  نامناسب  محدوده
 باشد. می مناطق این در زمین قیمت بودن  پایین

  از   استفاده  با  شهری  توسعه  اکولوژیک  توان  ارزیابی  کلیطور  هب
 اطالعات   ایهسیستم  محیط  در  چندمعیاری  ارزیابی  روش 
  های برنامه  همگرایی  جهت  مناسب  ابزاری  تواندمی  یاییجغراف

 . باشد شهری نواحی پایدار توسعه و شهری توسعه
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