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چكیده

 شیده  واقیع  بویراحمد و کهگیلویه استان شرق در که است کوهستانی اي منطقه مربع کیلومتر 6/127مساحت  با یاسوج مطالعاتی حوزۀ
. اسیت  شده انجام شهري توسعۀ کاربري استقرار منظور به یاسوج مطالعاتی محدودۀ اکولوژیکی توان ارزیابی هدف با مطالعه این. است
 معرفیی  Arc GIS افزار نرم محیط به اطالعاتی يها الیه ،1:100000 مقیاس عرصۀ در اکولوژیکی منابع شناسایی از پس منظور بدین
 اسیتفاده  مکانمند چندمعیارۀ ارزشیابی روش از پژوهش این در. شد استفاده معیار يها نقشه منزلۀ به الیه ویك بیست اطالعات از. شدند
صیورت   خطیی  توابیع  و فیازي  روش از اسیتفاده  بیا  مهم این. شد مبادرت ها آن استانداردسازي و معیار يها نقشه تولید به نخست. شد
 هیدف  بیا . شید  انجیام  Expert Choice افیزار  نیرم  محیط در مراتبی سلسله تحلیل روش از استفاده با معیارها، به دهی وزن کار. گرفت
 تهییه  اکولوژیکی توان ارزیابی فازي نقشۀ اطالعاتی يها الیه تلفیق با و استفاده دار وزن خطی ترکیب روش از سرزمین تناسب تحلیل
خیوب،   تیوان  داراي منطقیه  از درصید  46/40 عالی، توان داراي مطالعه منطقۀ مورد از درصد 8/27 که دهد می نشان نهایی نقشۀ. شد
 .است توسعۀ شهري کاربري استقرار براي متوسط توان داراي منطقه از درصد 17/13

 واژهكلید

  ، یاسوج.(GIS)، توسعۀ شهری، سامانۀ اطالعات جغرافیایی (SMCEM)ارزیابی توان اکولوژیک، ارزشیابی چندمعیارۀ مکانمند 

 

 . سرآغاز1

گیرا تمد  بشهرا، همهمتا  مهماد     تیجند شهر تل بدو ش ل

نظر دواتمردت  قهرتا گرفته  تسهت. شهرسهنلا همهمتا  بهن       

و بی هناا،    مسنئلی مننند تمس ۀ شهرا، مش ال  تشهتغنل 

نشهینی، تفهزتیش     مهنجر ، ترتفیک، کمهمد مسه ن، حنشهی   

اویههۀ جم یههت، تخریههب و تهههدیل تاتاههی، بههرول     بههی

خهنک، تفهزتیش صهدت و بسهیناا تل      هنا آب، همت، آامدگی

هنا دیگر همرت  تست. مش ال  شهرا به  ی هدیگر    پدید 

تههمجهی بهه  ی ههی تل آنههن ،  تنههد و دا صههما  بههی پیمسههت 

کنههد. بههرول مشهه ال     مشهه ال  دیگههرا بههرول مههی   

ن هرد    مظیطی دا تب هند مختلهف، ننشهی تل اونیهت     لیست

یههنبی  مظیطههی دا م ههن  مالحظههن  و م یناهههنا لیسههت 

ا جدیهد تسهت. گسهترش بهدو  برننمهۀ شههرهن و       شهرهن

تا تل  هن تگرچه  حنصهل مجمموه     بندا ننمملو  آ  ترکیب

تجتمهنوی تسهت،    -سینسهی و تقتصهندا    -ومتمل تنایخی 

مظیطی نیز  هنا لیست سرچشمۀ بسیناا تل مسنئل و بظرت 

 (.1387 شد  تست )شننوا،

ی  ایزا بن ت  برتا اسید  ب  تمس ۀ پنیدتا دتشتن برننم 

جننهۀ مظیط طهی ی تمرا ارواا تست. بهن   بر تالینبی هم 

لیست طهی ی، دتاتا تمت  تکماهمژی ی   تمج  ب  تین   مظیط

ههنا تنسهن  تسهت، تالیهنبی تهمت        مظدودا برتا تسهتفند  

مظیطههی بههن  منزاههۀ هسههتۀ مطنا ههن  لیسههت تکماههمژی ی بهه 

ایزا  هنا ممجمد، بستر مننسهی برتا برننم  پیشگیرا بظرت 

آواد. تظلیل قنبلیت تاتاهی بهرتا    مظیطی فرته  می ستلی
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ایهزت    ترین مقمالتی تست ک  برننمه   تمس ۀ شهرا تل تصلی

(. دا 1390شهرا بن آ  سر و کنا دتاند )نقدا و هم نات ، 

لمینهۀ تالیهنبی تهمت  تکماههمژی ی سهرلمین بهرتا تسههتقرتا      

کنابرا تمس ۀ شهرا مطنا ن  مختلفی دا دنین تنجن  شهد   

 هن تشنا  خمتهی  کرد: ک  ب  ممتادا تل آ  تست

(، بهه  طرتحههی مههدل نههمین 1388جههملا و ااههنیین  )

تالینبی تمت  تکمامژیک سرلمین تیهرت  به  منظهما تسهتقرتا     

تنههد. دا تیههن  کههنابرا تمسهه ۀ شهههرا و خههدمنتی پردتختهه 

 750پووهش تبتدت بن تسهتفند  تل اوش دافهی و بهن ت میهل     

ههنا مهماد نظهر،     گهرتیش ننمۀ نظرسهنجی خهرگهن     پرسش

بندا و تأثیرگهذتاا و میهزت     فنکتماهنا مماد نظر توامیت

تالش هر یک تل ومتمل شننسهنیی شهد  و آلمهم  تظلیهل     

تفزتا  حسنسیت مدل، ب  اوش سیمپل س و بن تستفند  تل نر 

Lingo      صما  گرفت  تست. تل تین مهدل به  طهما مطنا هۀ

تهرت ، تستفند   شهردتاا 22ممادا دا تالینبی تمت  منطقۀ 

تا  کننهد   دهد ک  وجمد ومتمهل مظهدود   شد. نتنیج نشن  می

مظیطهی دا   همچم  تسهتقرتا برخهی تل وتحهدهنا لیسهت    

مسههیل اودخننهه ، منههنطق وهههما گسههل، همچنههین تاتاههی  

منهماا منن  تل تختصنص تین وتحدهن ب  کنابرا تمس ۀ  تپ 

  (.1388شمد )جملا و اانیین ،  شهرا و خدمنتی می

(، تهمت  تکماهمژی ی منطقهۀ    1388لم و هم هنات  ) قرخ

قزوین ات برتا ت یین نقنط بناقمۀ تمس ۀ شهرا بن تستفند  تل 

سنمننۀ تطالون  جغرتفینیی تالینبی کردند. دا تیهن تظقیهق   

پس تل مطنا ۀ پناتمترهنا تکمامژیهک، توه  تل پناتمترههنا    

فیزی ی )شنمل تمپمگرتفی، تاتفنع، شیب، خنک، سنگ مندا، 

بناندگی و دمن( و پناتمترهنا لیستی )شنمل پمشش گینهی 

شد ( ک  دا کنابرا تمس ۀ شهرا مؤثرند،  و مننطق حفنظت

GISسنلا تین پناتمترهن ب  کمهک   شننسنیی و نقش 
تنجهن    1

دههد که  تنههن یهک طهقهۀ       شد. نتنیج تین تظقیق نشن  مهی 

)مننسب( کنابرا تمس ۀ شههرا دا منطقهۀ مهماد مطنا ه      

 (.1388اد )قرخلم و هم نات ، وجمد دت

Merwe و Hendrik  ب  تالینبی سرلمین 1997دا سنل ،

گیهرا بهرتا تنظهی  تمسه ۀ شههرا دا آفریقهنا        و تصمی 

هنا  تند. دا تین تظقیق دا خصمص آننایز جنمبی پردتخت 

برتا تالینبی تمسه ۀ مننسهب،    GISچندم ینا  دا مظیط 

دهی م یناهن و ت یین  بن تمج  ب  م یناهنا مننسب و ول 

م ن  مننسب برتا هر نمع کهنابرا، بظهر شهد  تسهت.     

دههد که  به  دایهل مشهناکت       نتنیج تین مطنا   نشن  مهی 

 GISگیرا، پذیرش ت نماهمژا   ومممی دا فرتیند تصمی 

ت هنسهه یههک ت نماههمژا مننسههب بههرتا تمسهه ۀ کههنابرا

(Merwe and Hendrik, 1997 .) 

Lwasa  2، تستفند  تل سرلمین دا کنمپهنال 2005دا سنل 

ایزا کهرد    ات بن تستفند  سیست  تطالون  جغرتفینیی برننم 

تنهد تل:   شد  دا تیهن مقناه  وههنا     تست. م یناهنا تستفند 

تا. تیهن مقناه     شیب، خنک، له شی، فنصل  تل شه ۀ جند 

تنههی بههر مههدل آمههنیش شهههرا ات مه GISاوش جههنیگزینی 

منزاۀ اوشی برجست  برتا شننسهنیی م یناههنا تالیهنبی،     ب 

بندا سرلمین بهر تسهند م یناههن، تیجهند یهک مهدل        طهق 

مننسب و تالینبی مننطق بناقم  و پیشنهندا برتا مس ن بهن  

 (.Lwasa, 2005کند ) تستفند  مدل مننسب ات تصدیق می

Dong (  تمسهه ۀ شهه 2008و هم ههنات ،) هرا جینههگ

جینجن دا چین ات بن تستفند  تل سنجش تل دوا و ت نمامژا 

GIS  تند. تالینبی سرلمین برتا تمس ۀ شههرا   تالینبی کرد

تا نینلا ارواا تسهت، لیهرت دا نهنیهت     دا مقیند منطق 

تههرین منطقهه  و مقیههند بههرتا تمسهه ۀ شهههرا ات   مننسههب

کند. دا تیهن مقناه  سهنجش تل دوا و سیسهت       مشخص می

الون  جغرتفینیی تدغن  و یک مدل تالیهنبی ت میلهی ات   تط

AHPتمس   دتدند ک  تل طریق ت نیک 
شهمد.   حمنیت مهی  3

بن تستفند  تل تیهن   4(UDSIشنخص تمس ۀ شهرا مننسب )

دههد   مدل مظنسه  شد  تست. نتنیج تین پووهش نشن  مهی 

تمتنهد دا یهک اوش    ک  تالینبی جنم  تمسه ۀ شههرا مهی   

هنا سهنجش تل دوا و تجزیه  و      تل دتد وملینتی بن تستفند

تنجهن  شهمد    AHPسنلا  و ت نیک مدل GISتظلیل م ننی 

(Dong, et al., 2008.) 
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Xue  وBian  تا کیفیهههت  ، دا مقناههه 2008دا سهههنل

MCEو  GISسرلمین بن تستفند  تل 
ات تالیهنبی کردنهد. دا    5

منزاهۀ یهک ت نماهمژا     ب  MCEو  GISتین مقنا  تل ترکیب 

کلیدا برتا تالینبی کیفیت سرلمین تشنا  شد  تست. تیهن  

به  کهنا    6ایزا سرلمین دا تننگشهن   ت نمامژا برتا طرح

دههد که  ت نماهمژا     برد  شد  تست. تین تظقیق نشن  مهی 

GIS   همرتMCE تمتند تطالون  مننب  مرتهط ات بن هه    می

 Xue andه  کنهد ) تدغن  و کیفیت و تننسب لمین ات مظنسه 

Bian, 2008.) 

Drobne  وLisec  تا کههنابرد  ، دا مقناهه 2009دا سههنل

براسی  GISگیرا چندم ینا  ات دا مظیط  هنا تصمی  آننایز

گیهرا   تند. دا تین مطنا   دا مماد نقش اتبطۀ تصهمی   کرد 

چنههدم ینا  دا سیسههت  تطالوههن  جغرتفیههنیی و کههنابرد    

گیهرا   هنا تصمی  دا آننایزهنا تطالون  جغرتفینیی  سیست 

 (.Drobne and Lisec, 2009چندم ینا  بظر شد  تست )

دا مطنا ن  ت یین پتننسیل و تمت  تکماهمژی ی، ومممهنً   

ایزت   تند. برننم  هنا فضنیی، چندمتغیر  و چندم یناا تظلیل

گیرندگن  سرلمین برتا حهل مسهنئل خهمیش بهن      و تصمی 

تنهد که  تسهتفند ،     ممتج  هن و تطالون  طیف وسی ی تل دتد 

هن ب  سهب حج  بنال و منهیت متفهنو ،   تلفیق و تظلیل آ 

م ممالً بسهینا پیچیهد  و مشه ل تسهت. سهنمننۀ تطالوهن        

هنا فرتوتنی دا لمینهۀ گهردآواا،    جغرتفینیی دتاتا قنبلیت

او  سنلا تست، تلتیهن  هن و مدل ذخیر ، ویرتیش، تظلیل دتد 

زت  فضهنیی دا لمینهۀ تالشهینبی    ای تبزتا مفیدا برتا برننم 

شهمد. بهرتا تظلیهل و تالشهینبی      چندم ینا  مظسهمب مهی  

ههنا مت هددا    چندم یناۀ تننسهب سهرلمین، تهنکنم  اوش   

دتا تل  پیشنهند شد  ک  تل تین بین اوش ترکیب خطهی ول  

هنست. تین اوش ب  دایل سهندگی نسههی و    ترین آ  متدتول

ن  جغرتفیهنیی،  اتحتی تجرتا آ  دا قناهب سهنمننۀ تطالوه   

گهر و   کرد  تطالون  و تجناب تهی  تظلیهل   همچنین دخیل

هن دا خصمص تهمیت و بنلنگرا م یناههن،   هنا آ  دیدگن 

هنا مختلف ولم  مهدیریت و   کنابردهنا فرتوتنی دا شنخ 

لیست دتاد. دا تین مطنا ه  بهن ههدف     مننب  طهی ی و مظیط

ش شهد   تالینبی پتننسیل و تمت  تکماهمژی ی ینسهمج، تهال   

دتا،  تست بر پنیۀ ب  کهناگیرا ت نیهک ترکیهب خطهی ول     

تننسب منطق  برتا کهنابرا تمسه ۀ شههرا بهن تسهتفند  تل      

سههنمننۀ تطالوههن  جغرتفیههنیی و ت نیههک فرتینههد تظلیههل   

 بینی شمد.  ، پیشAHPمرتتهی  سلسل 

تسهتن   ینسمج تل نظر تقسهیمن  سینسهی کشهما مرکهز     

 تسهت که  دا   بمیرتحمدشهرستن  و  کهگیلمی  و بمیرتحمد

کمهسههتننی و سردسههیر  ۀدا منطقهه و بخههش شههرقی تسههتن 

لتگرد وتق  شد  تست. تین مظدود  تل سمت شهمنل به    

تستن  تصفهن ، تل سمت شرق و جنمب ب  تستن  فناد و 

هنا دهدشت و  غربی ب  شهرستن  تل سمت غرب و جنمب

شههر تل  گسهترۀ  شیب ومممی  د.شم گچسنات  مظدود می

غربی تست و متمسط تاتفهنع   شمنلب  شرقی  جنمبطرف 

متههر تل سههطح داینسههت )مزیههدا و     1850آ  حههدود 

 .(1390صفرلتد ، 

، 1365، 1355، 1345هههنا  جم یههت ینسههمج دا سههنل

، 29991، 4524، 931بههه  ترتیهههب   1390و  1385، 1375

نفر بمد  تست. متمسط اشهد   108505و  100544، 69133

، 65-75، 55-65، 45-55ا ههن    سنالنۀ تین منطق  طی دوا 

، 30/10، 8/20، 1/17بهه  ترتیههب م ههندل  85-90و  85-75

(. 1390داصد بمد  تست )مرکهز آمهنا تیهرت ،     5/1و  20/7

توج اشد جم یت خمد ات طی  ۀدهد شهر دوا آمنا نشن  می

و ب  مروا ب  سمت ثهن  و ت ندل جم یتی پیش تست کرد  

 .اود می

کهگیلمیه  و   تسهتن   شک دا بین تمنمی شههرهنا  بدو 

ینسمج تنهن شهرا تست ک  جم یهت و وسه ت   بمیرتحمد، 

دایهل تمرکزههنا     هه  به   تا، آ  مالحظ  شنین طما   آ  ب

تین شههر به  دایهل     خدمنتی مختلف تفزتیش خمتهد ینفت.

هههنا خههنص تل جملهه  مرکزیههت سینسههی و تدتاا  ویوگههی

ا تل هنا دواتی و برخمادتا قرتا نهندهن و سنلمن تتستن ، تس

ر شهرهنا تستن  و یخدمن  و تسهیال  بیشتر نسهت ب  سن
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مهنجر  تل شهرهن و اوستنهنا تستن  ب  تین شهر، تهنکنم   

لتد ،  )فهرج  تل اشد جم یت بنالیی برخهمادتا بهمد  تسهت   

ایزا بهینۀ مهتنی بر تصمل ولمهی   او بن برننم  تلتین .(1385

ای بهرتا  و اونیت ممتلین تکمامژیک و تالینبی قنبلیت تات

تمت  تل مش ال  آتی  تندتل آیند  می تمس ۀ شهرا دا چش 

 کنست ین حتی تل آ  جلمگیرا کرد.

 

 ها . مواد و روش2

دا تین تظقیهق بهرتا ت یهین پتننسهیل و تهمت  تکماهمژی ی       

ینسمج ب  منظما تستقرتا کهنابرا تمسه ۀ شههرا تل اوش    

تالشینبی چندم یناۀ م ننمند تستفند  شهد  تسهت. وسه ت    

کیلهممتر مربه  و مقیهند     6/127مظدودۀ مطنا نتی ینسمج 

بهمد  تسهت. تبتهدت     1:100000د  دا تیهن تظقیهق   ش تستفند 

م یناهن و متغیرهنا مهماد نظهر بهرتا تالشهینبی م ننمنهد      

مظههدودۀ مطنا ههنتی ینسههمج مشههخص شههد. بهه  منظههما    

سنلا مقیهند م یناههن و    هن و ی سن  تستنندتادسنلا تالش

دهی م یناههن   ی تل اوش فنلا و برتا ول هنا تطالونت الی 

تسهتفند  شهد.   ( AHPمرتتهی ) تل اوش فرتیند تظلیل سلسل 

دا نهنیت برتا تظلیل نهنیی تالشینبی چندم یناۀ م ننمنهد  

(SMCE    نیز تل ت نیهک ترکیهب خطهی ول ) ( دتاWLC)7 

 گیرا شد. بهر 

 

های منابع اکولوژیکک بکا اسکتفاده از      . تهیۀ نقشه2.1

 اطالعات جغرافیایی سامانۀ

هنا الل  تبتدت کنا شننسهنیی، تهیه  و تمایهد     برتا تهیۀ نقش 

مننب  پنیدتا و ننپنیدتا تنجن  و م یناهن و متغیرهنا ممادنظر 

برتا تالینبی حملۀ مطنا نتی ینسمج مشخص شد. بن تمج  

سنجی به    هن و تمت  گیر تماید نقش  ب  منهیت و فرتیند وقت

ههن و   هن ب  ش ل جدول مین برخی دتد منظما دسترسی و تأ

هنیی چم   هنا پشتیهن  تل تطالون  ممجمد دا دستگن  نقش 

تستنندتاا منطق ، تدتاۀ کل مننب  طهی ی، سهنلمن  حفنظهت   

گیهرا   لیست تستن ، تدتاۀ کل همتشننسی تستن  بههر   مظیط

هنا اقممی تل جمل  نقشۀ تمپهمگرتفی،   شد. همچنین، نقش 

، نقشهۀ تیهو و تهرتک  پمشهش گیهنهی،      شننسی، خنک لمین

ههنا مربهمط به  مظهیط تقتصهندا و       کنابرا تاتای و دتد 

وحش ممجمد دا سطح  تجتمنوی، تطالون  مربمط ب  حین 

هنا همتشننسی شنمل پناتمترهنا بناش، داجۀ  منطق  و دتد 

ههنا   حرتا ، اطمبت نسهی و سروت بند غناب دا تیستگن 

نا ههه براسههی گههزتاش ممجههمد و مجههنوا دا منطقهه  و بههن

ههنا   شد  دا منطقۀ مماد مطنا   تل طریق سنیر سنلمن  تهی 

آواا  دواتی، تطالون  مرتهط بن مظدودۀ مماد مطنا   جم 

 شد.

شد  دا قناب بردتاا به  مظهیط سهنمننۀ     هنا تهی  نقش 

ههنا   تفزتا اتبطه   تطالون  جغرتفینیی منتقل شد. دا تین نر 

  تهی  و یک پنیگن  تطالوهنتی  تمپمامژیک برتا هر الی  نقش

هنا منهنب  پنیه  منطقه  به  شه ل       ایزا و تمنمی الی  طرح

ههن سهنمننۀ مختصهن      مقیند تهی  شد. برتا کلیهۀ الیه    ه 

UTMی سن  
بینی شد. کل منطقهۀ مهماد مطنا ه  دا     پیش 8

 شمنای قرتا دتاد. 39لو  

 

. ارزشیابی چندمعیارۀ مکانمند به روش ترکیکب  2.2

 دار خطی وزن

دا تین مطنا   هدف تل تجرتا تین ت نیک تنتخهنب بهتهرین   

هن تل طریهق تالشهینبی    بندا آ    گزین  )م ن ( بر مهننا اته 

م یناهن بمد. اوش ترکیب خطی بر تسند تهمیت نسهی هر 

دا تیهن اوش تبتهدت    دههد.  دهی ات تنجن  مهی  م ینا کنا ول 

اهرب ول    دا تدتم  تل حنصهل  د.شمن م یناهن تستنندتاد می

نسهی دا تالش ین مقدتا هر م ینا، یک نمر  ین تمتینل نههنیی  

شهمد. دا تیهن بهین     بر مهننا هر گزینۀ م هننی حنصهل مهی   

منزاهۀ م هن  یهن     تا ک  بیشترین تمتینل ات کسب کند ب  گزین 

دتا  شمد. اوش ترکیهب خطهی ول    طهقۀ مننسب م رفی می

گیههرا  تههرین ت نیههک دا تظلیههل تالیههنبی و تصههمی  اتیههج

گیهرا بهرتا     چندم ینا  تست. دا تین اوش قنودۀ تصهمی  

تل اتبطۀ لیر تسهتفند    Aiتالینبی مقدتا هر آاترننتیم ین گزینۀ 

 شمد.  می
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(1 )                            Ai =  WjXij 

ت  دا تاتهههنط بههن i : م ههرف نمههرۀ گزینههۀ Xij، 1دا اتبطههۀ 

هنست،  : ول  تستنندتادشدۀ هر یک تل شنخصWjو  ت j صفت 

هن برتبر یک تست و آاترننتیم تاجهح   ب  طماا ک  مجممع ول 

 1شهمد. نمهمدتا    تنتخنب مهی  Aiتل طریق ت ریف مقدتا بیشینۀ 

دتا دا مظهیط سیسهت     مرتحل تجرتا اوش ترکیب خطی ول 

 دهد. تطالون  جغرتفینیی ات نشن  می

 

 اتبیمر فرایند تحلیل سلسله .2.3

ههنا   ایزا مدل، گن  نخسهت ت یهین م یهنا    ب  منظما طرح

منظما بن تمجه  به  شننسهنیی واه یت      مننسب تست. بدین

منزاههۀ مظههل تظقیههق،   جغرتفیههنیی و مظیطههی ینسههمج بهه  

مظیطی ینسمج تل قهیل ومتمهل و وننصهر    پناتمترهنا لیست

تقلیمی، ش ل لمین، سنگ مندا، خنک، منهنب  آب، پمشهش   

هنا  تطالون  تمپمگرتفی و قنبلیت تاتای و حری گینهی و 

م یناههنا مهؤثر دا   ، ممجمد دا منطق  براسی شهد. سهپس  

تالیههنبی تههمت  تمسهه ۀ شهههرا بههن تسههتفند  تل مطنا ههن    

تهرین   شهد  تسهت که  مهه      تا تنجن   نگر و کتنبخنن  گذشت 

مرتج  آ  دا سطح کشما: مدل تکمامژی ی کنابرا تمسه ۀ  

( و مهدل نهمین   1387ی )مخهدو ،  شهرا اوستنیی و صن ت

کنابرا تمسه ۀ شههرا و خهدمنتی )جهملا و ااهنیین ،      

( بمد  تست. همچنهین به  منظهما اونیهت تاگمههنا      1388

م ینا مؤثر برتا تالینبی تمت  تکماهمژی ی   21لیستی،  مظیط

ینسمج ب  منظما تستقرتا کنابرا تمس ۀ شهرا تنتخنب شد 

ب، تاتفهنع تل سهطح   ند تل: جهت جغرتفینیی، شیت ک  وهنا 

ههنا   داین، بنفت خنک، ومهق خهنک، سهنگ مهندا، سهنلند     

هنا سطظی، کمیهت منهنب  آب دا وتحهد     شننسی، آب لمین

سطح، متمسط بنانهدگی سهناینن ، متمسهط داجهۀ حهرتا       

سناینن ، سروت بند، تیو و ترتک  پمشش گیهنهی، کهنابرا   

، 2و  1ههن و مرتته  داجهۀ     هن، حهری  جنگهل   تاتای، گسل

ههنا     ی لاتوی، فنصل  تل مننب  آب، فرودگن  و شههرک تاتا

 صن تی.

دا تین مرحله  دا گهن     مراتبی: تشکیل ساختار سلسله

مرتتهههی بههن هههدف تالیههنبی تههمت   نخسههت سههنختنا سلسههل 

تکمامژی ی ینسمج ب  منظما تستقرتا کنابرا تمس ۀ شههرا  

تشهه یل شههد. دا تیههن سههنختنا، مظههیط فیزی مشههیمینیی،  

منزاۀ م یناههنا   مظیط تقتصندا و تجتمنوی ب بیمامژی ی و 

سهم    مرتتهی، دا سهطح  تصلی دا سطح دو  سنختنا سلسل 

لیرم یناهنا هر س  مظهیط و دا سهطح آخهر فنکتماههنا     

شد ، قرتا گرفتند. سپس، لیرم یناهنا  لیرم یناهنا تنتخنب

مرتتهی دا مظیط فیزی مشیمینیی به  ومتمهل    سنختنا سلسل 

شننسی، منهنب  آب، ومتمهل    شننسی، لمین فیزیمگرتفی، خنک

تقلیمی و مظیط بیمامژی ی ب  ترتک  پمشش گینهی و تیهو  

پمشش گینهی و مظیط تقتصهندا و تجتمهنوی به  کهنابرا     

بندا و نسهت ب  م یناهنا تصلی بهن   هن طهق  تاتای و حری 

 ی دیگر مقنیسۀ لوجی شدند.

ل دا مظیط فیزی مشیمینیی پناتمترهنا فیزیمگرتفی شنم

شننسی شنمل بنفت  شیب، تاتفنع، جهت و پناتمترهنا خنک

شننسی شنمل سنگ مهندا،   و ومق خنک و پناتمترهنا لمین

ههن، کمیهت    سنلندهن و پناتمترهنا مننب  آب شنمل اودخنن 

مننب  آب دا وتحد سطح و پناتمترهنا تقلی  شنمل متمسهط  

داجۀ حرتا  سناینن ، متمسط بناندگی سنالن  و سروت بند 

غناب بن ی دیگر مقنیسۀ لوجی شدند. دا مظیط تقتصهندا  

ههن و   ههن، جنگهل   و تجتمنوی پناتمترهنا حرتی  شنمل گسل

هن، تاتای لاتوی، فرودگهن    مرتت  داجۀ یک و دو، اودخنن 

 هنا صن تی بن ی دیگر مقنیسۀ لوجی شدند. و شهرک

بندا بین م یناهنا مختلف به  م یناههنا    برتا توامیت

دتد  شد تن داجۀ تهمیت هر فنکتما ین م ینا دا منتخب ول  

ت یین تهمت  یهن ظرفیهت بهرد منطقه  قنبهل مظنسهه  بنشهد.         

دههی دا   دهی دا تین بخش نسهی تست. سیسهت  نمهر    ول 

گیرد ک   تنیی سنوتی صما  می 9تین اوش بر تسند طیف 

 اوند ترجیظن  سیست  نشن  دتد  شد  تست. 1دا جدول 



 
 1394 پاییز    3شمارة     41 دورة 

594 


مکانمندۀفرايندروشارزشیابیچندمعیار.1نمودار



مراتبیدهیدرفرايندسلسلهسیستمنمره.1جدول

9 Extremely preferred ًمرجح کامال 

7 Very strongly preferred ترجیح خیلی قوی 

5 Strongly preferred ترجیح قوی 

3 Moderately preferred کمی مرجح 

1 Equally preferred ترجیح یکسان 

 ترجیحات بین فواصل - 2، 4، 6، 8

 (1389پور،  )قدسی    
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دا  تهمیهت  حنئز م یناهنا تل آن   پس پووهشدا تین 

کهنابرا تمسهه ۀ شهههرا ت یههین و   مرتتهههی سلسههل  سهنختنا 

شهدند،   تیجهند  سهطح  ههر  دا لوجهی  مقنیسهۀ  اهن منتریس

 تختیهنا  دا لوجی اهن ننم  پرسش قناب دا شد  تهی  جدتول

ایهزا   دفتر فنهی تسهتنندتاا و م نونهت برننمه      کناشننسن 

تسههتنندتاا تسههتن  کهگیلمیهه  و بمیرتحمههد قههرتا گرفههت.  

اشننسن  مربمط  بر تسند تخصهص و تجربهۀ خهمد به      کن

ننمۀ مربمط  بهر تسهند مقنیسهۀ دو به  دویهی و بهن        پرسش

تههن یههک نههه ، مقههندیر داخههمت  خههمد ات وتاد  9بنههدا  اتههه 

 کردند. هن منتریس

وننصر قطر تصلی منتریس، یک تست، لیرت هر شنخص 

شمد. همچنین، مقندیر لیر قطر تصهلی   بن خمدش مقنیس  می

تند. دا تیهن اوش   د مقندیر بنالا قطر تصلی منتریسم  م

تگر تهمیت پناتمتر ممجمد دا سطر بیشتر تل پناتمتر وتق  دا 

ستم  بنشهد، میهزت  تهمیهت بهن توهدتد صهظیح نشهن  دتد         

 شمد.   می

ا فردا بن تستفند  تل میننگین هندسی هن سپس، قضنو 

د. هن ب  قضنو  گروهی برتا هر مقنیسۀ لوجی تهدیل ش آ 

 برتا AHPننمۀ مخصمص  بدین ترتیب بن تستفند  تل پرسش

هر یهک تل  دهی بین م یناهنا مختلف تالشینبی، ب   توامیت

ی و ک  بیهننگر مظهیط فیزی مشهیمینیی و بیماهمژی      م یناهن

 شد.ولنی تختصنص دتد   ،تست تجتمنوی -تقتصندا

xijl :مربمط ب  شخص  ۀافؤمkسیسهت    ۀت  برتا مقنیسi 

میننگین هندسهی بهرتا تمهنمی     ،بننبرتین .تست jب  سیست  

 د:   شم هنا متننظر ب  صما  لیر مظنسه  می اف ؤم

 (2    )           xij =(Πk
l=1 xijl)

1/k   

 EXPert Choiceتفهزتا   دا مرحلۀ ب د بن تستفند  تل نهر  

ههنا سهطح    هن نسهت به  شهنخص   ول  هر یک تل شنخص

ق ول  نسهی، ول  نهنیی ههر م یهنا   بنالتر مظنسه  و بن تلفی

مشخص شد. م یهناا که  ول  بیشهترا ات کسهب کهرد ،      

 دتاتا تهمیت بیشترا نسهت ب  سنیر م یناهنست. 

 

 استانداردسازی به روش فازی .2.4

دا تین تظقیق بن تسهت ننت تل اوش فهنلا و تمتبه  خطهی،     

هنا م ینا تنجن  شهد. بهر تسهند تیهن      تستنندتادسنلا نقش 

تهمت    منطق، بین حنات قنبل قهمل و غیهر قنبهل قههمل، مهی    

داجن  مختلهف مقهمایهت ات تصهما کهرد. م مهمالً دتمنهۀ       

)مقیهند   1و  0تغییرت  تستنندتادسنلا بین توهدتدا مرهل   

)مقیند بنیت( تست ک  بهن یهک    255و  0قی( ین تودتد حقی

کهرد    شهمد. به  منظهما فهنلا     تنب  وضمیت، مشخص مهی 

هنا فنکتما، ت یین مقندیر آستننۀ م یناهن، نمع و ش ل  نقش 

دا منطهق فهنلا، ههر    ههن اهروا  دتاد.    تنب  وضمیت آ 

نظهر ات اونیهت    که  م یهنا مهماد    میزتنیمنطق  بن تمج  ب  

میهزت    ۀکننهد  گیهرد که  بیهن     مهی  تیکند، مقهدتا وضهمی   می

هر ننحیه ، بهن مقهدتا     ترتیب . بدینتستمطلمبیت آ  ننحی  

وضههمیت بههنالتر تل مطلمبیههت بههنالترا برخههمادتا تسههت.  

تل بهنالترین مطلمبیهت و وهدد صهفر فنقهد       1 ودداو  تلتین

بین تیهن دو وهدد قهرتا     هن تالشو طیفی تل  تستمطلمبیت 

 گیرند. می

ل طریق اتبطهۀ خطهی بهین مقهدتا     تنب  وضمیت فنلا ت

شد  تل سما کنابر )دتاتا وضمیت صفر( تهن   حدتقل ت یین

شد  تل سهما کهنابر )دتاتا وضهمیت     مقدتا حدتکرر ت یین

دو حنات کمینه    ،دا تجرتا دستما شمد. یمیک( مشخص 

 اههن  تمهنمی تالش  .گیهرد  یهن دا نظر مه  و بیشین  برتا دتد 

سیست ، وضهمیت صهفر به     شد  ب   دتد  ۀکمتر تل ودد کمین

 ۀتر تل وهدد بیشهین   بزاگ اهن و تمنمی تالش گیرند یخمد م

 .گیرند یم 1شد ، وضمیت  دتد 

 

 . نتایج3

بهه  منظههما ت یههین پتننسههیل و تههمت  تکمامژیههک مظههدودۀ  

مطنا نتی ینسهمج بهرتا تسهتقرتا کهنابرا تمسه ۀ شههرا       

ههنا تاتفهنع تل سهطح دایهن، شهیب و جههت        نخست نقش 

 ب  شرح لیر تماید شد:جغرتفینیی 

 



 
 1394 پاییز    3شمارة     41 دورة 

596 

 تهیۀ نقشۀ ارتفاع از سطح دریا .3.1

هنا خطمط  برتا تهیۀ نقشۀ تاتفنع تل سطح داین، تل ویوگی

میزت  منظنی اوا نقشۀ تمپمگرتفی تستفند  شد. برتا تهیهۀ  

تبتدت مهدل   GISنقشۀ طهقن  تاتفنع تل سطح داین دا مظیط 

DEMاقممی تاتفنوی 
تهی  شد. سپس بن تستفند  تل فرمهن    9

Spatial Analyst Tools   بنهدا و نمسهن  طهقهن  یهن      طهقه

ت دتد طهقن  مهماد تنتظهنا ت یهین و بهن تسهتفند  تل فرمهن        

Conversion Tools   نقشههۀ حنصههل تل غناههب اسههترا بهه

 بردتاا تهدیل شد. 

 

 تهیۀ نقشۀ شیب .3.2

تمتنهد   خطمط میزت  منظنی، تغییرت  شیب هر ننحی  ات ک  می

دههد. بهن    داج  نمسن  دتشت  بنشهد نشهن  مهی    90تل صفر تن 

، نقشۀ طهقن  شیب دا DEMتستفند  تل مدل اقممی تاتفنوی 

و  Spatial Analyst Toolsههنا   تل طریق فرمهن   GISمظیط 

Surface    تهیهه  و تل طریههق فرمههنConversion Toolsل ، ت

 شمد.   غناب استرا ب  وکتماا تهدیل می

 

 تهیۀ نقشۀ جهت جغرافیایی .3.3

، نقشهۀ طهقهن    DEMبن تستفند  تل مهدل اقهممی تاتفهنوی    

هههنا  تل طریههق فرمههن  GISجهههت جغرتفیههنیی دا مظههیط 

Spatial Analyst Tools  وSurface    تهی  و تل طریق فرمهن

Conversion Tools     دیل تل غناب اسهترا به  وکتهماا تهه

 طهق  تقسی  شد. 9شد. ت دتد طهقن  جهت جغرتفینیی، ب  

 

های معیار در محیط  نتایج استانداردسازی نقشه .3.4

GIS به روش فازی 

بندا  ترین طهق  : طهق تجربین  مننسبارتفاعی طبقا  الیۀ

تاتفنع تل سطح داین برتا تیرت  و دا منطقۀ لتگرد، حهملۀ  

تست ک  بیشترین تاتفنع دا مطنا نتی ینسمج دتاتا دو طهق  

تست. الیۀ طهقن  تاتفنوی استرا منطقهۀ   2100تین منطق  

مطنا نتی ینسمج برتا تستنندتادسهنلا بهن تسهتفند  تل تهنب      

بندا مجدد شهد. دا تیهن    خطی فنلا بین صفر و یک طهق 

منزاۀ الیهۀ مظهدودیت دا نظهر گرفته       ب  2200تنب  تاتفنع 

 2100 ه  بهنالترین تاتفهنع    شد  تست، دا منطقۀ مماد مطنا

تالش یهک و طهقهن  تاتفهنوی     1400تست. طهقۀ تاتفنوی 

وضهمیتی تل صهفر تهن یهک ات به  خهمد        1400-2200بین 

تنب  خطی تستنندتادسنلا فنلا طهقن   2گیرند. نممدتا  می

الیهۀ تستنندتادشهدۀ طهقهن  تاتفهنوی ات      1تاتفنوی و نقشۀ 

م  و مینهیم  به    دهد. دا تین تهنب  مقهدتا منکسهی    نشن  می

 تند ک  تالش یک و صفر دتاند. ترتیب طهقنتی




تابعخطیطبقاتارتفاعی.2نمودار
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(1391طبقاتارتفاع)ۀاستانداردشدۀنقش.1ۀنقش

 

: ت دتد طهقن  شیب طهق تجربین  و شی  طبقا  الیۀ

، 0-2طهق  تقسهی  شهد:    9، ب  GISبندا دا  ترین طهق  اتیج

و  65-30، 30-20، 20-15، 15-12، 12-8، 8-5، 5-2

منزاهۀ الیهۀ    به   20. دا تیهن الیه  شهیب بهنالا     65بیشتر تل 

مظدودیت دا نظر گرفت  شد  تست. طهقن  شیب مظدودۀ 

ادسهنلا بهن تسهتفند  تل تهنب      مطنا نتی ینسمج برتا تستنندت

بندا مجدد شدند. دا تین  خطی فنلا بین صفر و یک طهق 

منزاۀ الیۀ مظهدودیت دا نظهر    داج  ب  20تنب  شیب بنالا 

داجۀ تالش یک و طهقهن    9تن  1گرفت  شد  تست. شیب 

داجۀ وضهمیتی تل صهفر تهن یهک ات به  خهمد        20تن  9بین 

نقشهۀ الیهۀ    2نقشهۀ   تنب  خطی فنلا و 3گیرند. نممدتا  می

 دهد. تستنندتادشدۀ طهقن  شیب ات نشن  می

 


تابعخطیطبقاتشیب.3نمودار
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(1391طبقاتشیب)ۀاستانداردشدۀنقش.2ۀنقش

 

ههنا   هن، حهری  گسهل   : برتا تجرتا مظدودیتها گسل

تصلی و فروی طههق اهمتبط و مقهرات  ولتا  مسه ن و     

متر دا نظر گرفته  شهد     300و  1000شهرسنلا ب  ترتیب 

هنا تصهلی و فروهی    هنا فنلا گسل  تست. برتا تهیۀ نقش 

ههنا   حهری   Distance، تبتدت تل طریق فرمن  GISدا مظیط 

هن تیجند و دا نهنیت تنب  خطی فنلا برتا  استرا برتا آ 

ههنا   هنا فنلا گسل هن تجرت شد. دا تین مطنا   نقش  گسل

تصلی و فروی جدتگنن  تهی  و دا نهنیت بن ه  تلفیق شدند. 

متهر و بهرتا    1000ههنا تصهلی مقهدتا مینهیم       برتا گسل

 3ت. نقشهۀ  متر دا نظر گرفت  شد  تس 300هنا فروی  گسل

هنا تصهلی و فروهی دا مظهدودۀ     نقشۀ تستنندتادشدۀ گسل

 دهد. مطنا نتی ینسمج ات نشن  می

 


(1391)هاياصلیوفرعیگسلۀاستانداردشدۀنقش.3ۀنقش
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 بهرتا تهیهۀ   هعای سعیحی:   الیۀ فاصله از منعاب  آ  

ههنا   ههنا تستنندتادشهدۀ فهنلا فنصهل  تل منهنب  آب      نقش 

حری  استرا تیجند،  Distanceسطظی تبتدت تل طریق فرمن  

سپس بر تسند امتبط و مقرات  ولتا  نیرو، تنب  خطهی  

ههنا کمتهر    هن ترسی  شد. دا تین تنب  فنصل  حری  اودخنن 

نقشهۀ   4متر تالش صهفر به  خهمد گرفتنهد. نقشهۀ       100تل 

هههنا سههطظی دا مظههدودۀ   تادشههدۀ فنصههل  تل آب تستنند

 دهد. مطنا نتی ینسمج ات نشن  می

برتا تهیۀ نقشۀ تستنندتادشهدۀ   الیۀ فاصله از فرودگاه:

 Distanceالیۀ فنصل  تل فرودگن  تبتدت بن تسهتفند  تا فرمهن    

حری  استرا برتا آ  تیجند، سپس بن تستفند  تل اهمتبط و  

آ  ترسی  شد. دا تین تنب  مقرات  ممجمد تنب  خطی برتا 

گیرد. نقشهۀ   متر تالش صفر ب  خمد می 500فنصلۀ کمتر تل 

 6و نقشهۀ   Distanceنقشۀ حری  فرودگن  تل طریق فرمن   5

نقشۀ تستنندتادشدۀ فنصل  تل فرودگن  دا مظدودۀ مطنا نتی 

 دهد. ینسمج ات نشن  می

 


(1391)هايسطحیفاصلهازآبۀاستانداردشدۀنقش.4ۀنقش
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(1391فاصلهازفرودگاه)ۀاستانداردشدۀنقش.6ۀنقش

 

بهرتا تهیهۀ الیهۀ     های صعنتتی:  الیۀ فاصله از شهرک

تسهتفند  و   Distanceهنا صن تی تل فرمن   فنصل  تل شهرک

بن تستفند  تل قمتنین و امتبط ممجمد تنب  خطهی تیهن الیه     

متهر صهفر دا    500ترسی  شد. دا تین تنب  فنصلۀ کمتهر تل  

ههنا   نقشهۀ حهری  شههرک    7نظر گرفت  شد  تست. نقشهۀ  

نقشههۀ  8و نقشههۀ  صههن تی دا مظههدودۀ مطنا ههنتی ینسههمج

هههنا صههن تی دا مظههدودۀ  تستنندتادشههدۀ حههری  شهههرک

 دهد. مطنا نتی ینسمج ات نشن  می

 


(1391هايصنعتی)حريمشهرکۀنقش.7ۀنقش
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(1391هايصنعتی)حريمشهرکۀاستانداردشدۀنقش.8ۀنقش

 

ههنا تستنندتادشهدۀ    برتا تهیهۀ نقشه    مادر:الیۀ سنگ 

تنهد، یهک    بنهدا شهد    هنیی ک  ب  صما  کیفی کهالد  الی 

field  ههن بهن    ههنا آ   ههن تاهنف  شهد و تالش    ب  جدتول آ

دا جهدتول تمصهیفی    Field Calculatorتسهتفند  تل فرمهن    

هنا وکتماا ب  استرا تهدیل  هن وتاد شدند. سپس، الی  آ 

 شدند. 

دتادسنلا الیهۀ سهنگ مهندا، طهقهن  م یهنا      برتا تستنن

گهذتاا شهدند. طهقهن      سنگ مندا بین صفر و یهک تالش 

سهنگ   هنا آه ی و منس  آبرفتی م ندل یک و طهقن  سنگ

ههنا مهنانی تالش    وضمیتی تل صفر تن یک و طهقن  سنگ

خیلی ننچیز تقریهنً م هندل صهفر ات به  خهمد گرفتنهد. تیهن       

بهه  جههدول  Field Calculatorهههن تل طریههق فرمههن   تالش

 Polygonتمصیفی الی  تانف  شدند. سپس، تل طریق فرمن  

to Raster    9تل غناب بردتاا ب  استرا تهدیل شهد. نقشهۀ 

نقشۀ تستنندتادشدۀ الیۀ سنگ مهندا دا مظهدودۀ مطنا هنتی    

 دهد. ینسمج ات نشن  می

 


(1391اليۀسنگمادر).نقشۀاستانداردشدۀ9نقشۀ
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برتا تستنندتادسنلا الیۀ  شناسی: های زمین الیۀ سازند

گهذتاا   سنلندهن، طهقن  تین الی  بهین صهفر و یهک تالش   

شدند. طهقۀ تش یال  کمتترنرا م هندل یهک و تشه یال     

جهر ، بختیناا، آسمناا و تشه یال  پنبهد  وضهمیتی تل    

هن تل طریق فرمن   صفر تن یک ات ب  خمد گرفتند. تین تالش

Field Calculator    یه  تاهنف  و دا   به  جهدول تمصهیفی ال

تل غناب بردتاا  Polygon to Rasterنهنیت تل طریق فرمن  

نقشۀ تستنندتادشهدۀ الیهۀ    10ب  استرا تهدیل شدند. نقشۀ 

شننسهی دا مظهدودۀ مطنا هنتی ینسهمج ات      هنا لمین سنلند

 دهد. نشن  می
 


(1391شناسی)زمینهاي.نقشۀاستانداردشدۀسازند10نقشۀ

 

برتا تستنندتادسنلا  الیۀ تیپ و تراکم پوشش گیاهی:

الیۀ تیو و ترتک  پمشش گینهی، طهقن  الی  ات بین صفر و 

گذتاا کردی ؛ ب  تین ترتیب که  شههر و منهنطق     یک تالش

س منتگنهی م ندل یهک، مرتته  بهن تهرتک  که  و متمسهط،       

هنا تنک وضمیتی تل صفر تن  هنا لاتوی دی  و جنگل لمین

و تاتای لاتوهی  هنا تنهم  و مرتت  داجۀ یک  یک و جنگل

ههن و   و بنغن  بن قنبلیهت متمسهط و لیهند، بسهتر اودخننه      

ههن تل طریهق    تین تالش لتاهن م ندل صفر قرتا گرفتند. بیش 

ب  جهدول تمصهیفی الیه  تاهنف       Field Calculatorفرمن  

الی  تل غناب بردتاا  Polygon to Rasterشدند و بن فرمن  

نندتادشدۀ تیهو و  نقشۀ تست 11نقشۀ  ب  استرا تهدیل شد.

ترتک  پمشش گینهی دا مظدودۀ مطنا نتی ینسمج ات نشهن   

 دهد. می

 

(1391تیپوتراکمپوششگیاهی)ۀاستانداردشدۀنقش.11ۀنقش



 ...بی توان اکولوژیکی یاسوج به منظور استقرار کاربري ارزیا

 زینب حسینی سیده، سیدعلی جوزي
603 

برتا تستنندتادسنلا الیۀ کنابرا  الیۀ کاربری اراضی:

گهذتاا   تاتای تبتدت طهقن  الیه  بهین صهفر و یهک تالش    

هنا دا حهنل   شدند. دا تین الی  مننطق مس منی و مظدود 

ههنا   سنخت تالش یک و مننطق نظنمی، ندتمتگن ، شههرک 

هههن و  صههن تی و جمشهه ناا و فرودگههن ، بسههتر اودخننهه  

اتای لاتوی آبهی و  هنا تنهم  و مرتت  داجۀ یک و ت جنگل

ههنا   کهناا، جنگهل   بنغن  و ... تالش صفر و تاتای دیه  

ترتک  وضمیتی تل صفر تن یک ات به  خهمد    تنک و مرتت  ک 

 Field Calculatorهن تل طریق دسهتما   گیرند. تین تالش می

بهه  جههدول تمصههیفی الیهه  تاههنف  و دا نهنیههت بههن فرمههن  

Polygon to Raster     تههدیل   تل غناهب بهردتاا به  اسهترا

نقشۀ تستنندتادشدۀ کهنابرا تاتاهی دا    12شمند. نقشۀ  می

 دهد. مظدودۀ مطنا نتی ات نشن  می

برتا تستنندتادسنلا الیۀ جهت  الیۀ جهت جغرافیایی:

گهذتاا   جغرتفینیی طهقن  تین م ینا بین صفر و یک تالش

شدند. طهقۀ بدو  جههت و جنهمب، م هندل یهک، طهقهن       

غربی و شرقی و  رقی، شمنلغربی و ش غرب، شرق و جنمب

شمنل وضمیتی تل صفر تن یک ات ب  خمد گرفتند. دا نهنیت 

تل غناب بردتاا ب   Polygon to Rasterبن تستفند  تل دستما 

نقشهۀ تستنندتادشهدۀ    13شهمند. نقشهۀ    استرا تههدیل مهی  

طهقن  جهت جغرتفینیی دا مظهدودۀ مطنا هنتی ینسهمج ات    

 دهد. نشن  می

 


(1391کاربرياراضی)ۀاستانداردشدۀنقش.12ۀنقش
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برتا تستنندتادسنلا الیۀ بنفت خنک،  الیۀ بافت خاک:

گذتاا شهدند. به     طهقن  تین م ینا بین صفر و یک تالش

هن  هنا آبرفتی، پندگنن  هنا آبرفتی تالش یک و دشت جلگ 

هنا آبرفتی وضمیتی تل صهفر تهن یهک دتد      تف ن  و مخروط

 Field Calculatorهن بن تستفند  تل دسهتما   شد و تین تالش

 Polygonالی  تانف  و تل طریق دسهتما  ب  جدول تمصیفی 

to Raster    تل غناب بردتاا ب  استرا تهدیل شهدند. نقشهۀ

نقشۀ تستنندتادشدۀ بنفت خهنک دا مظهدودۀ مطنا هنتی     14

 دهد. ینسمج ات نشن  می

 


(1391بافتخاک)ۀاستانداردشدۀنقش.14ۀنقش

 


(1391عمقخاک)ۀاستانداردشدۀنقش.15ۀنقش

 

طهقههن  الیههۀ ومههق نیههز بههرتا   الیععۀ عمععک خععاک:

گهذتاا شهدند و بهن     تستنندتادسنلا بین یک و صفر تالش

ب  جدول تمصیفی الی   Field Calculatorتستفند  تل دستما 

به    Polygon to Rasterشمند و تل طریهق دسهتما    وتاد می

نقشهۀ تستنندتادشهدۀ    15غناب استرا تهدیل شدند. نقشهۀ  

 دهد. ومق خنک دا مظدودۀ مطنا نتی ینسمج ات نشن  می
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 دهی به معیارها . نتایج وزن3.5

دههی شهدند تهن     برتا ت یین توامیت، م یناهنا منتخب ول 

داجۀ تهمیت هر م ینا دا ت یین تمت  ین ظرفیت برد منطقه   

 قنبل مظنسه  بنشد. 

لوجههی و  ۀتل اوش مقنیسهه AHPنجههن  فرتینههد تبههرتا 

ا ههن  مهنتریس بدین منظهما   .شدتستفند   ت نیک بردتا ویو 

شهد    شدند. جدتول تهیه   مقنیسۀ لوجی دا هر سطح تیجند

ننمهه  دا تختیههنا کناشننسههن  دفتههر فنههی   دا قناههب پرسههش

ایهزا تسهتنندتاا کهگیلمیه  و     تستنندتاا و م نونت برننم 

کناشننسههن  مربمطهه  بههر تسههند بمیرتحمههد قههرتا گرفههت. 

ننمهۀ مربمطه  بهر تسهند      تخصص و تجربۀ خمد ب  پرسش

تهن یهک نهه ، مقهندیر      9بندا  مقنیسۀ دو ب  دویی و بن اته 

دا نهنیهت میهننگین   کردند.  هن داخمت  خمد ات وتاد منتریس

هنا نههنیی   هندسی مقنیسن  لوجی مظنسه  شد و منتریس

 9تن  1بین  م یناجفت میزت  تهمیت نسهی هر تیجند شدند. 

 Expertتفهزتا   والو  بهر نهر    هن، ول  ۀ. وملین  مظنسهبمد

choice .ب  صما  دستی نیز تنجن  شد 

کهرد  مقهندیر ههر سهتم       دا مرحلۀ تول تل طریق جم 

و دا مرحلههۀ دو  تل طریههق   مههنتریس مقنیسههۀ دوتههنیی  

کرد  هر مؤافۀ منتریس بر مجممع ستم  و دا نهنیت  تقسی 

برتا هر ادیف بهر   شد   رد  مجممع تمتینلت  نرمنلک تقسی 

هنا نسهی هر فنکتما مظنسه  شهدند. دا   ت دتد م یناهن ول 

اهرب ول  نسههی م یناههنا     نهنیت بن تسهتفند  تل حنصهل  

تصلی و لیرم یناهن و فنکتماهن، ول  نهنیی ههر فهنکتما به     

هنا نهنیی م یناههنا مهؤثر    ول  2آید. دا جدول  دست می

دا تالینبی تمت  تکمامژی ی تمس ۀ شهرا ینسمج تل طریهق  

آواد  شهد  تسهت. بهن تمجه  به        Expert choiceتفهزتا   نر 

هههنا  س هندسههی م یناهههنا تصههلی شههنمل مظههیط مههنتری

تجتمنوی و بیمامژی ی، مظیط  -فیزی مشیمینیی و تقتصندا

تجتمهنوی   -و مظیط تقتصهندا  743/0فیزی مشیمینیی ول  

ات بهه  خههمد  063/0و مظههیط بیماههمژی ی ول   194/0ول  

تختصنص دتدند. طهق نظرسنجی مظیط فیزی مشهیمینیی دا  

تجتمنوی  -مظیط تقتصنداکنابرا تمس ۀ شهرا نسهت ب  

م یهههنا  21و بیماهههمژی ی ول  و تهمیهههت بیشهههترا و تل 

شد  برتا تستقرتا کنابرا تمس ۀ شهرا، م ینا شیب  غربنل

شهیب   میزت  بیشترین ول  ات ب  خمد تختصنص دتد  تست.

و  تسهت مهه  مطهرح    ۀمؤاف منزاۀ دا تالینبی مننب  لمینی ب 

 ۀلتوی آثناد. شم د  میهممتا  دا مطنا ن  مننب  لمینی تستفن

و  تسهت هنا مختلف بسهینا چشهمگیر    شیب اوا کنابرا

ههن تیفهن    تا دا تخصیص مننب  به  کهنابرا   کنند  نقش ت یین

دتانهد    ا ک  شیب کمیت هن دا تاتای تستقرتا وتحد کند. می

هههن لیههند تسههت بههن مشهه التی تل نظههر تیجههند  یههن شههیب آ 

بنیههد دا نههد کهه  ت هههن و تسههطیح تاتاههی ممتجهه  لیرسههنخت

 هن ب  آ  تمج  شمد.  ینبی م ن 

Expert choiceافزارنرمازطريقوزننهايیمعیارهايمؤثر.2جدول

 ول  نهنیی م ینا ول  نهنیی م ینا

 014/0 هن فنصل  تل گسل 263/0 شیب

 013/0 ومق خنک 162/0 کنابرا تاتای

 011/0 شننسی سنلند لمین 150/0 کمیت مننب  آب 

 008/0 فنصل  تل جنگل و مرتت  089/0 بنفت خنک

 005/0 متمسط بناندگی سنالن  072/0 تاتفنع تل سطح داین

 005/0 تاتای لاتوی 05/0 هنا سطظی آب

 003/0 متمسط داجۀ حرتا  05/0 ترتک  پمشش گینهی

 003/0 هن فنصل  تل اودخنن  041/0 جهت جغرتفینیی

 001/0 فرودگن  031/0 سنگ مندا

 001/0 هنا صن تی شهرک 021/0 سروت بند

   016/0 تیو پمشش گینهی
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آمهد  و   دسهت  هنا ب  ، ول AHPپس تل تنجن  وملین  

تیهن   پذیرش نتیجۀ کهنا رط ش شمند. تالینبی می CRنسهت 

بنشهد. دا صهماتی که      1/0کمتهر تل   CRنسههت  تست ک  

بیشتر بنشد، آنگن  بن تومنل تغییرتتی دا  1/0 نسهت تمتفق تل

دوتنیی آ  ات برتا حد قنبهل قههمل تنظهی      ۀمنتریس مقنیس

دا تیهن تظقیهق    CRشنین  یندآواا تست نسههت  کنی .  می

دهنهدۀ قنبهل قههمل بهمد       ب  دست آمد ک  نشن  06/0ودد 

تیهن اوش دا تلفیهق    شهد  تل  ا مظنسه هن ول نتیج  تست. 

  شمند. تستفند  می WLC هن ب  اوش الی 

 

ارزیابی توان اکولکوژیکی یاسکوب بکه من کور      .3.6

استقرار کاربری توسعۀ شکهری بکا اسکتفاده از روش    
WLC 

تمت  بن تسهتفند    ( ات میWLCدتا ) اوش ترکیهی خطی ول 

هنا همپمشننی تین سیست  تجرت کهرد. به     و قنبلیت GISتل 

منظما تالینبی تمت  تکمامژی ی منطق ، بر تسند داجۀ تمت  

ب  منظما کنابرا تمس ۀ شهرا، نخست کنا شننسنیی مننب  

ههنا   تکمامژی ی پنیدتا و ننپنیدتا تنجن  شهد. سهپس، نقشه    

تهیهه  و پههس تل  1:100000منههنب  تکماههمژی ی دا مقیههند 

 شد  ب  سنمننۀ تطالون  جغرتفیهنیی م رفهی شهدند.    اقممی

هههن بهه  سههنمننۀ تطالوههن  جغرتفیههنیی و  پههس تل واود الیهه 

هههن بههن تسههتفند  تل اوش   شههد ، تدغههن  الیهه   مقیههند ههه 

ا هههن دا تیههن مرحلهه  ول گههذتاا تنجههن  شههد.   ههه  اوا

ههر طهقه  تل    دا Expert Choice تفهزتا  تل نهر  آمد   دست ب 

گهذتاا   هه   به  منظهما اوا  . نداد شدتطالونتی وتا هن الی 

هن بنیسهتی دا یهک دتمنه  قهرتا گیرنهد و       هن، کلیۀ دتد  نقش 

گیرا مشترک بنشند تن ب  داسهتی تدغهن     دتاتا وتحد تندتل 

برتا تیهن کهنا تل تهنب     شمند و نتیجۀ داستی حنصل شمد. 

 فنلا تستفند  شد.

Wi هنست که  بهن تسهتفند  تل ت نیهک      = ول  الیAHP 

 .شد  تست مظنسه 

Si شد  سنلا هنا نرمنل = الی. 
Result: W1 S1  +  W2 S2 + … + Wi Si 

هنا م ینا تستنندتادشدۀ ولنی بهرتا تنجهن     سپس، الی 

و بن تستفند   Arc GISتفزتا  تظلیل تالینبی چندم ینا  دا نر 

 Spatial Analystوتقه  دا   Raster Calculateهنا  تل فرمن 

فرتخمتنی و ب  منظما دستینبی به  تمتیهنل تالیهنبی کلهی بهر      

 Fuzzyتسههند مههدل ایناههی پیشههنهندا لیههر و دسههتما  

Overlay تا که    گهذتاا شهدند و دا نتیجه  نقشه      ه  اوا

هنا تلفیق شد  تست، ب  دست  بیننگر تمن  خصمصین  الی 

 آمد.  
Urbun Land Use= ([Slop 01] × 0.263) + ([Land 

Use 01] × 0.162) + ([Quantity Water 01] × 0.150) + 

([Soil Type 01]× 0.089) + ([ hypso 01] × 0.072) + ([ 

Surface Water 01] × 0.05) + ([Vegetation Density 

01] × 0.05) + ([ aspect 01] × 0.041) + ([Bed rock 01] 

× 0.031) + ([Wind power 01] × 0.021) + 

([Vegetation type 01] × 0.016) + ([Fault 01] × 0.014) 

+ ([Depth 01] × 0.013) + |([Geo 01] × 0.011) + 

([Forest 01] × 0.008) + ([Rain 01] × 0.005) + 

([Agriculture 01] × 0.005) + ([temperature 01] × 

0.003) + ([River 01] × 0.003) + ([ Airport 01] × 

0.001) + ([Indst complex 01] × 0.001) 

تهمت  به  صهما      بن تستفند  تل تیهن نقشهۀ نههنیی مهی    

هنا مننسب برتا تستقرتا  تصمیرا تمت  تکمامژی ی و م ن 

کنابرا مماد نظر ات نشن  دتد. تین مرحله  تمنمهنً تل طریهق    

Arc GIS   تنجن  شد. سپس، بن تمج  ب  هدف مطنا   نقشهۀ

  استرا نهنیی ب  پنج کالد تمت  ونای، تمت  خهمب، تهمت  

بندا شهد    متمسط، تمت  ا یف و تمت  خیلی ا یف طهق 

نقشههۀ نهههنیی اسههترا تالیههنبی تههمت     16تسههت. نقشههۀ  

شهدۀ   بنهدا  نقشۀ نهنیی طهق  17تکمامژی ی ینسمج و نقشۀ 

تالینبی تمت  تکمامژی ی ینسمج ب  منظما تمس ۀ شههرا ات  

 دهد. نشن  می

ژی ی ، نمنیننگر الیۀ استرا تالینبی تمت  تکمام16نقشۀ 

ههن   ینسمج تست ک  دا آ  بیشترین میزت  مطلمبیت پی سهل 

ههن جههت کهنابرا تمسه ۀ      تهرین پی سهل   )مطلمب 652/0

 087/0ههههن  شههههرا( و کمتهههرین میهههزت  مطلمبیهههت آ  

هههنا دتاتا مظههدودیت جهههت کههنابرا تمسهه ۀ  )پی سههل

ههن به  صهما      شهرا( تست. میزت  مطلمبیت سنیر پی سل

تنهد. مطلمبیهت    گسترد  شهد   تودتد فنلا بین تین دو مقدتا
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دهنهدۀ داجهۀ تهمت  بهنالتر و مطلمبیهت کمتهر        بیشتر نشهن  

تر برتا تستقرتا کنابرا تمس ۀ  دهندۀ داجۀ تمت  پنیین نشن 

دهندۀ میهزت    شهرا تست. میزت  مطلمبیت هر پی سل نشن 

هههههنا  مطلمبیههههت فنکتماهههههن دا آ  پی سههههل و ول  

 هنست. شد  ب  آ  دتد  تختصنص



 

(1391نهايیرستري)ۀنقش.16ۀنقش



 

(1391شده)بندينهايیطبقهۀنقش.17ۀنقش


 گیری . بحث و نتیجه4

هههدف تل تنجههن  تیههن مطنا هه  تالیههنبی پتننسههیل و تههمت    

تکمامژی ی ینسمج ب  منظما تستقرتا کنابرا تمس ۀ شههرا  

تست. ب  منظهما دسهتینبی به  تیهن ههدف پهس تل مطنا هۀ        

هنا مختلف، تل اوش تالشینبی چنهدم یناۀ م ننمنهد    اوش

هن  تمت  تل نتنیج تین اوش تستفند  شد. ب  طما کلی آنچ  می

هن بن تمج  ب  میهزت    کرد، آ  تست ک  دا تین اوش تستنتنج

ههنا بیشهترا    م ن   گیرد، گیر دا نظر می ایس ی ک  تصمی 

ههنا تطالوهنتی    تمت  بن تومهنل الیه    شمند و می تنتخنب می

مختلف و ب  ترتیب تهمیت، به  تالیهنبی تهمت  تکمامژیهک     

 کرد. تقدت  برتا هدف ممادنظر 
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و ننپنیهدتا و ومتمهل و    سپس، مننب  تکمامژی ی پنیهدتا 

هنا طهی ی دا منطق  شننسنیی شد. پس تل ت یین  مظدودیت

م یناهههنا مههؤثر، هههر یههک تل م یناهههن و لیرم یناهههنا    

مرتتهی وتاد شدند  شد  دا قناب سنختنا فرتیند سلسل  ت یین

هن به  کمهک مقنیسهن      و ول  نسهی و نهنیی هر یک تل آ 

مظنسهه  شهد.    Expert Choiceتفهزتا   لوجی دا مظیط نهر  

ههن به  منظهما تاگمسهنلا      پس تل ت یین م یناههن و ول  آ  

هههنا  فضههنیی تبتههدت تطالوههن  م ههننی و تمصههیفی بهه  الیهه 

تطالونتی تهدیل شدند. پهس تل تیجهند پنیگهن  تطالوهنتی و     

هنا تطالونتی بن تستفند  تل تنب  تظلیلی  تستنندتادسنلا الی 

ظدودۀ مطنا هنتی  نقشۀ تمت  تکمامژی ی م WLCچندم یناۀ 

 ینسمج برتا تستقرتا کنابرا تمس ۀ شهرا تهی  شد. 

شهدۀ حنصهل تل تالیهنبی تهمت       بندا نقشۀ نهنیی کالد

تکمامژی ی ینسمج ب  منظما تستقرتا کنابرا تمس ۀ شههرا  

دهندۀ تین تمر تست که  دا مجمهمع تل    دا تین مطنا   نشن 

 3541ه تناا منطقۀ مماد مطنا   حهدود   12736مسنحت 

ه تنا منطقه  دتاتا   5153ه تنا منطق  دتاتا تمت  ونای و 

ه تنا  1898ه تنا دتاتا تمت  متمسط،  1678تمت  خمب، 

ه تهنا تل منطقهۀ مهماد مطنا ه       466دتاتا تمت  ا یف و 

 4و نمههمدتا  3دتاتا تههمت  خیلههی اهه یف تسههت. جههدول 

مسنحت طهقن  تهمت  تکماهمژی ی ینسهمج بهرتا تسهتقرتا      

 دهند. ظر ات نشن  میکنابرا ممادن

تمت  تأمین فضهن و م هن     تمس ۀ شهرا ات ب  تجمنل می

ههنا حیهنتی شههرا     مننسب و مطلمب برتا تنجن  ف نایهت 

ننمید. ب  تین ترتیب تمس   تازتمنً ب  م نهنا تفهزتیش سهطح    

نخمتهد بمد، بل   هرگمنه  دگرگهمنی دا تسهتفندۀ بهینه  تل     

 قلمدتد کرد. تمت  تمس ۀ شهرا  سطمح و فضنهن ات می

(1391شهري)ۀمساحتطبقاتتواناکولوژيکیياسوجبهمنظوراستقرارکاربريتوسع.3جدول

 مرب ( مسنحت )متر مسنحت )ه تنا( تمت  منطق چ

 14/35414807 3541 ونای

 01/51528911 5153 خمب

 77/16782526 1678 متمسط

 63/18976520 1898 ا یف

 622/4660145 466 خیلی ا یف

 2/127362911 12736 جم 

 


(1391طبقاتتواناکولوژيکیياسوج).4نمودار

 طبقات توان
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ایهزا و طرتحهی و تمسه ۀ     هر شههرا نینلمنهد برننمه    

خنص خمیش تست و بن ملظم  دتشهتن جمیه  فرهنگهی،    

تهمت  و نهنیهد طهرح و     ... نمهی تقتصندا، سینسی، تقلیمی و 

برننمۀ وتحدا ات برتا تمسه ۀ شههرهنا مختلهف دا نظهر     

گرفت. مرکزیت سینسی و تیجند تدتات  و دوتیر مختلهف و  

وجمد تم ننن  و خدمن  سطح برتهر دا ینسهمج و وجهمد    

ههنا وشهنیرا و    تدایج تغلهب گهرو    هنا تشتغنل، ب  لمین 

کنهد. دا    نسمج میاوستنیی ات متقنود ب  لندگی شهرا دا ی

تثر اشد فزتیندۀ جم یت ک  بیشتر ب  دایل مهنجر  تست تن 

تفزتیش طهی ی، مظدودۀ فیزی ی شهر تل لمن  تیجهند هسهتۀ   

 شهرا تن ب  تمرول هممتا  تفزتیش دتشت  تست.

هههنا طهی ههی و تکماههمژی ی مظههدودۀ  براسههی ویوگههی

شننسهی،   هنا تقلیمی، مسهنئل لمهین   ینسمج تل جمل  ویوگی

خیههزا،  مممافماهمژا و تمپهمگرتفی، خصمصهین  لازاه     ژئ

شننسی، براسی مننب  آب و پمشش گینهی و ... نقهش   خنک

بسینا مهمی دا بنفت کناهدا شهر دتاند. شننسنیی هر شههر  

بدو  شننخت مسهنئل طهی هی که  بسهتر ههر شههر تسهت،        

 ننپذیر تست.  تجتننب

براسی نتنیج تین مطنا   مهین تین وتق یت تست که  بهن   

شهمند   جهنتی برتا تمس   تستخرتج می WLCتجرتا مدل 

هنا ممجهمد   ک  بن شمتهد میدتنی و مقنیسۀ نتنیج بن وتق یت

کنند. دا مماد تمس ۀ فضهنیی ینسهمج بنیهد به       مطنبقت می

چند ن ت  تمج  کرد؛ تول تین   ینسمج دتاتا بنفهت بسهینا   

رتک  تست و فضنهنا خنای بسیناا دا تین شهر دیهد   ت ک 

شمند و دو  تین   وجمد ومتمل طهی ی و مصنموی مننند  می

ههنا   کم  اودخننۀ بشنا، اود مهرین  و تاتای لاتوی، اشت 

لتگههرد و شهههرک صههن تی بلمکههم تل جملهه  ومتمههل      

اونهد. تیهن ومتمهل     مظدودکنندۀ تمس ۀ ینسمج ب  شمنا می

شهمند که     فیزی ی و فضنیی ینسمج میسهب کنترل تمس ۀ 

پذیرا شههر نیهز مهؤثر     تین کنترل فیزی ی دا اوند جم یت

 وتق  خمتهد شد. 

هنا شرقی، جنمبی و  دهند ک  بخش هن نشن  می براسی

ههنا طهی هی تل جمله      غربی ینسمج بهن مظهدودیت   جنمب

هنا تنهم  بلمط بن ترتک  بهیش   جهنل لتگرد و جنگل سلسل 

بهمد (   یب لیند لمین )ب  دایل کمهسهتننی داصد و ش 50تل 

غربهی دتاتا   ههنا مرکهزا و شهمنل    شمند. بخش  ممتج  می

تاتفنون  کمترا تست. تاتفنع لمین تل سهمت جنهمب به     

ینبهد. شهد     شمنل و تل سمت شرق ب  غهرب کهنهش مهی   

شرق و جنمب  هن بیشتر دا شمنل هن و فشردگی آ  ننهممتاا

  گفته  شهد تاتفهنع بهنالا     طما ک شمد. همن  ننحی  دید  می

ی ههی تل ومتمههل مظههدودیت طهی ههی بههرتا تسههتقرتا  2200

 کنابرا تمس ۀ شهرا تست.

گسل دنن ی ی دیگر تل ومتمل مظدودکنندۀ طهی ی برتا 

تستقرتا کهنابرا تمسه ۀ شههرا دا سهمت شهرق ینسهمج       

شهمد. تیهن گسهل ف هنل تسهت و به  سهما         مظسمب مهی 

تهرین دایهل    شهمد. مهه    شهرقی ننحیه  منظهرف مهی     جنمب

تا نزدیهک تیهن    ههنا اودخننه    بمد  آ  وجمد پندگنن  ف نل

هنا صن تی بنید  هن و م ن  تستقرتا ف نایت گسل تست. شهر

ههن که  و    اهرل  دا آ   دا مننطقی که  تحتمهنل خطهر لمهین    

شننسهی و   شننسهی، خهنک   هن تل نظر لمین سنختگن  لمینی آ 

د، ههن تل مقنومهت بیشهترا برخهمادتا بنشه      سنیر مشخصه  

ههن بهه  دایهل تهأثیر گسههل دا     حههری  گسهل  تسهتقرتا ینبنهد.  

منزاۀ ی ی تل بالینا طهی ی، مننسهب تمسه ۀ    هن ب  ارل  لمین

 .شهرا نیست

غربی تاتای لاتوی بن تمج   دا قسمت جنمب و جنمب

هنا حفظ تاتای مسهت د کشهنوالا، تل جمله      ب  سینست

ومتمههل مظدودکننههدۀ تمسهه ۀ شهههرا ینسههمج مظسههمب   

حنشهیۀ اودخننهۀ بشهنا دا جنهمب و اودخننهۀ       شهمند.  می

گیربمد  و تم هن    غرب نیز ب  دایل سیالب مهرین  دا شمنل

طغین  آب اودخنن  دا فصل لمستن  قنبل سهنخت و سهنل   

هنا حمتشی مذکما فنقد مقنومت کنفی برتا  نیست و لمین

 وملین  سنختمننی تست.

هنا مصهنموی   غرب وجمد مظدودیت دا قسمت شمنل

سنخت تل جمله  فرودگهن  و شههرک     ل ومتمل تنسن ننشی ت

غربهی وجهمد شههرک صهن تی      صن تی و دا قسمت جنمب

ههنا گهزتف به  وجهمد      بلمکم ک  م ممالً بن صهرف هزینه   
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ایهزا   تند و نقش تسنسهی دا تنظهی  چهناچمب طهرح     آمد 

منزاهۀ ومتمهل     ههنا آینهد  دتاد، به     کناهدا ینسمج و برننم 

 شمند. مظدودکنند  مظسمب می

بن شننخت تین ممتن ، شننخت تم ننن  و به  دنههنل آ    

هنا تمس ۀ فیزی ی میسر  گیرا برتا تنتخنب سیست  تصمی 

ههن و ممتنه     شمد. دا حقیقت شننختن دقیق مظهدودیت   می

هنا تمسه     ممجمد خمد م رف تم ننن  وتق ی و اروا 

تمتنند بن طرتحی دقیق و  ایزت  می او برننم  نیز هستند، تلتین

تا ومل کنند که  تهأثیر ممتنه  مختلهف دا      نجید  ب  گمن س

 هنا ومرتنی ب  حدتقل برسد. ف نایت

Merwe  وHendrik  ب  تالینبی سرلمین 1997دا سنل ،

گیهرا بهرتا تنظهی  تمسه ۀ شههرا دا آفریقهنا        و تصمی 

تند. متغیرهنا مماد مطنا   تل  پردتخت  GISجنمبی دا مظیط 

اتفنع تل سطح داین، شیب، فنصل  تند تل: ت هن وهنا  سما آ 

هههن، فنصههل  تل   هههنا لیرلمینههی، فنصههل  تل جههند     تل آب

 Lwasaشهرهن، فنصل  تل تاتای کشهنوالا و خهنک.    کال 

ایزا تستفند  تل سرلمین دا کنمپنال  ، ب  برننم 2005دا سنل 

بن تستفند  سیست  تطالون  جغرتفینیی پردتخت  و تل ومتمهل  

تا تستفند  کرد   ل  تل شه ۀ جند شیب، خنک، له شی، فنص

(، تمسه ۀ شههرا جینهگ    2008و هم نات  ) Dongتست. 

جینجن دا چین ات بن تستفند  تل سنجش تل دوا و ت نمامژا 

GIS   تنهد تل:   تالینبی کردند. م یناهنا مماد مطنا   وههنا

شننسی، شنخص اطمبت، بناش، تهرتک    تاتفنع، شیب، لمین

آههن، تهرتک     تهرتک  خطهمط ات    هن، کنابرا لمین، اودخنن 

دههد   هن و ترتک  جم یت. نتنیج تین پووهش نشن  مهی  جند 

تمتنهد دا یهک اوش    ک  تالینبی جنم  تمسه ۀ شههرا مهی   

هنا سهنجش تل دوا و تجزیه  و     وملینتی بن تستفند  تل دتد 

تنجن  شهمد.   AHPسنلا  و ت نیک مدل GISتظلیل م ننی 

نی طرتحهی و تهمت    (، مهدل نهمی  1388جملا و ااهنیین  ) 

تکمامژیک سهرلمین تیهرت  ات به  منظهما تسهتقرتا کهنابرا       

تند. تل تیهن مهدل به      تمس ۀ شهرا و خدمنتی تالینبی کرد 

شههردتاا   22طما مطنا ۀ ممادا دا تالینبی تهمت  منطقهۀ   

تهرت ، تستفند  کردند و ب  تین نتیج  اسهیدند که  تسهتقرتا    

تاتاههی وتحههدهن دا مسههیل اودخننهه ، وجههمد گسههل و    

مهنهماا تل جمله  ومتمهل مظدودکننهد  بهرتا تمسه ۀ        تپ 

 مظیطی تست. شهرا دا وتحدهنا لیست

هنا تالینبی تمت  تکمامژیهک   تمنمی اوش تفنو  ومدۀ

هنسهت.   شهد  دا آ   کهنا گرفته    هنا به   ایزا مدل دا طرح

شهد  بهرتا سهرلمین تیهرت  به        هنا تکمامژیک ت ریف مدل

تمت  مننطق کشما ننکناآمهد   دالیلی چند دا تنمیر و تف یک

تست، تل طرفی دا مقنیس  بن شرتیط کل کشما ت یهین تهمت    

ههنا   گیرد، دا حنای ک  تمرول  به  ت یهین مهدل    صما  می

بممی برتا مننطق مختلف کشما نینلمندی . دا تین مطنا ه   

تالینبی تهمت  تکماهمژی ی ینسهمج بهرتا تسهتقرتا کهنابرا       

به  کلیهۀ پناتمترههنا     جننهه   تمس ۀ شهرا بن نگرشی همه  

وتحهد   منزاهۀ  تکمامژی ی دا مظدودۀ یک حملۀ مدیریتی ب 

ایزا و مدیریت سرلمین مدنظر بمد  تست ک  دا تین  برننم 

تجتمهنوی   -اتستن، پناتمترهنا فیزی ی، لیسهتی و تقتصهندا  

مطنا   و شننسنیی شهدند. تظلیهل تننسهب سهرلمین بهرتا      

کههنابرا تمسهه ۀ شهههرا بههن تسههتفند  تل اوش تالشههینبی   

دتا  چندم یناۀ م ننمند تل جمل  ت نیک ترکیهب خطهی ول   

(WLC دا مظیط )GIS   تنجن  شد. بن تمج  ب  سنبقۀ تنهدک

هن دا کشما و بن تمجه  به  نههمد تجربهۀ      کنابرد تین ت نیک

تسههتفند  تل تیههن ت نیههک دا ینسههمج نتههنیج تیههن مطنا هه  ات 

نتهنیج تیهن مطنا ه      تمت  دا نمع خمد بدی  تالینبی کرد. می

برتا ت یین بهترین م ن  مننسب برتا تمسه ۀ شههرا که     

آثنا سمء ات دا حنل حناهر و دا بلندمهد  دتاد و    کمترین

ایزا تصهمای و   برتا آگنهی مدیریت کال  ب  منظما برننم 

لیست دا جههت   منطهق بن م یناهنا تمس ۀ همسم بن مظیط

ههنا مهدیریتی دا سهطح حهملۀ مهماد مطنا ه         بههمد اوی 

 تمتند تستفند  شمد.  می

 

 ها  پیشنهاد

شهد  بردتشهت    مطناهب مطهرح  تمت  تل  ات ک  می  ن تۀ مهمی

تنهدتلا   کرد، تین تست ک  گسترش اولتفزو  شهر و دست

هنا پیرتممنی و تیجند تم ننن ، چ  دا مرکز شهر و  ب  لمین
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تند ک  سهب تیجند مشه ال    چ  دا نقنط پیرتممنی آ  ممتادا

لیسهت و جمتمه  مظلهی سهنکن تیجهند       مت ددا برتا مظهیط 

 شمد: هندهنا لیر تاتئ  میکنند ک  اذت بر تین تسند پیشن می

منزاۀ یک  ب  تین   تالینبی تمت  تکمامژی ی ب  . بن تمج 1

ایزا تستفند  تل سهرلمین مطهرح شهد ،     اروا  دا برننم 

نینل تست ک  دا هر منطق  ین حماهۀ آبخیهز تالیهنبی تهمت      

تکمامژیک صما  گیرد. سپس بهر مهنهنا نتهنیج، کهنابرا     

 بهین  دا منطق  تجرت شمد.

سنلا اهمتبط و مقهرات  کهنابرا لمهین دا      فنف. ش2

 حمتشی شهر، نظنا  و کنترل دقیق بر آ .

. بههمد وا یت خدمن  افنهی و آمملشی و لیربننیی 3

تمتند ب  طما غیرمستقی  دا جههت تمسه ۀ    دا منطق  ک  می

 هنا پیشنهندا دا منطق  تأثیرگذتا بنشد. شهرا ین کنابرا

 GISو تجرتا هر سیست   تندتلا . تل آنجن ک  برتا ات 4

هنا تطالونتی الل  تست، نینل تسهت که  بننهک     دتشتن الی 

تطالونتی کنمل و دقیقی تل تین مننطق تهی  شمد و دا تختینا 

 کنابرت  قرتا گیرد.

هههنا  هههن و دتمنهه  . دا برخههی مههمتاد الل  تسههت تپهه 5

بنهدا شهمند تهن     کمهستننی تطرتف شهر تسهطیح یهن تهرتد   

هنا کشهنوالا    ۀ بنفت شهرا دا لمینوسیل  تل تمس بدین

 جلمگیرا شمد. 

. مسئلۀ مهنجر  اوسهتنیی به  شههر تل جمله  دیگهر      6

مسنئلی تست ک  بنید ب  آ  تمج  کرد و تل طریق بناگذتاا 

خدمنتی و افهنهی دا شههرهنا دیگهر تسهتن  تل مههنجر       

اوستنئین  ب  شهر جلهمگیرا کهرد. طه هنً تقتصهند اه یف      

تا  ههنا چندطهقه    دا تحدتث سهنختمن  مهنجرت  و ننتمتنی 

 سهب تمس ۀ فیزی ی شهر ب  صما  تفقی خمتهد شد.

. بن تمج  ب  تین   تمس ۀ فیزی ی ینسمج دا آینهد  بهن   7

کهم  لتگهرد    مش التی منننهد تاتاهی کشهنوالا و اشهت     

ههنیی تل قهیهل     تمت  بهن تومهنل سینسهت    شمد، می ممتج  می

زتیش ت دتد طهقهن  و  سنلا دا تاتفنع تل طریق تف سنختمن 

 هنا سنختمننی ب  مرحلۀ تجرت داآواد. ترتک 

هنا مس ن بنید ب  تین تمهر مهه     . دا براسی سینست8

ایهزت  قهرتا    تمج  دتشت ک  ودتات و برتبرا مدنظر برننم 

تا  تنهدتل  و کیفیهت خننه     ههنا ممجهمد دا    گیرد و تفنو 

ث بنغ، او بنید تحدت مختلف تجتمنوی ب  حدتقل برسد. تلتین

هنا لیند دا شهر مهردود   خننمتاا بن مسنحت هنا تک خنن 

هنیی ات تمس   دتد ک  بزاگ، مرتفه  و پرتهرتک     و سنختمن 

 بنشند تن بتمتنند مش ل ف لی مس ن ات کنهش دهند.
 

 تشکر و قدردانی

دا پنیهن  تل تسههتندت  بزاگههمتا جنههنب آقنیههن  دکتههر ج فههر  

تد  کهه  دا تاتئههۀ ل تهلل فههرج مرشههدا و دکتههر سههید کرتمههت

قیمت مهن ات یهناا فرممدنهد صهمیمنن       تطالون  مه  و ذا

 کنی . تش ر می
 

 ها   یادداشت
1. Geographical Information System 

2. Kampala 

3. Analytic Hierarchy Process 

4. Urban Development Suitability Index 

5. Multi Criteria Evaluation 

6. Tongshan 

7. Weighted Linear Combination 

8. Universal Transfer Mercator 

9. Digital Train Model 
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