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چکيده
زمينه و هدف :استفاده از سرزمين ،بدون در نظر گرفتن تفاوت هاي اكولوژيك و پتانسيل هاي محيطي ،باعث پيامدهاي ناگوار و تخريب
محيط زيست مي شود كه در نهايت ،منابع طبيعي را در معرض تهديدد قدرار داده و محديط را از توسدعه پايددار دور مدي كندد .توسدعه و
گسترش پرشتاب ،فقدان برنامه ريزي شهري و تركيب بندي ناموزون شهرستان پارس آباد مغان نياز به اعمال مدديريت حدحيد در تهدت
تلوگيري از اثرات منفي ناشي از روند توسعه داشته و معرفي مناطق تديد تهت توسعه شهري ضروري مدي باشدده هددی ايدن پد وه ،
انتخاب تهات مناسب در محدوده شهرستان پارس آباد مغان براي توسعه شهري مي باشده
روش بررسی :الگوي مدل مورد استفاده  MADMو رويکرد آن تمركز بر ارزش و روش تبراني تحليدل سلسدله مراتبدي  )AHPتهدت
وزن دهي و تلفيق معيارها در محيط  GISبوده استه توسعه شهري ،با استفاده از معيارهاي مددل اكولدوژي توسدعه شدهري ،روسدتايي و
حنعتي مخدوم و همچنين برخي از معيارهاي اقتصادي ،اتتماعي ،هيددرولوژي و هيددروژلولوژي مانندد فاحدله از داه ،رودخانده ،تداده،
فرودگاه ،مناطق حنعتي ،گسل ،شهرها و غيره نيز به اين مدل اضافه شده
بحث و نتيجهگيری :نتايج حاكي از آن است از مجموع مسداحت شهرسدتان پدارس آبداد )2629 /6982 ،هکتدار بده كداربري مناسدب،
 )19182/3892هکتار به كاربري متوسط و  )118161/820هکتار به كاربري نامناسب توسعه ي شهري اختصاص يافته اسدت .اراضدي
مناسب و متوسط كاربري توسعه شهري بيشتر در بخ

شمالي واقع شده اند كه در حال حاضر نيز پراكن

فضايي مراكز تمعيتي پارس

آباد در اين نواحي است و از مهم ترين داليل آن مي توان به هم تواري با رودخانه ارس ،شيب كم و نزديکي بده منداطق مسدکوني اشداره
كرده
واژههای کليدی :سيستم اطالعات تغرافيايي ،مدل تحليل سلسله مراتبي ،توسعه شهري ،شهرستان پارس آباد مغانه
 -1دانشجوي كارشناسي ارشد مديريت محيط زيست ،دانشگاه آزاد اسالمي واحد علوم و تحقيقات ،تهران ،ايرانه
 -*6مسوول مکاتبات :دانشيار گروه محيط زيست ،واحد اردبيل ،دانشگاه آزاد اسالمي ،اردبيل ،ايرانه
 -2استاديار گروه محيط زيست ،واحد تبريز ،دانشگاه آزاد اسالمي ،تبريز ،ايرانه
 -8استاديار گروه محيط زيست ،واحد تهران شمار ،دانشگاه آزاد اسالمي ،تهران ،ايرانه
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Abstract
Background and Objective: Use of land ignoring the ecological differences and environmental
potentials leads to adverse consequences and destruction of the environment, and eventually threatens
natural resources and hinders sustainable development of the environment. Rapid expansion and
development, lack of urban planning, and imbalance composition of Parsabad County call for
implementation of proper management to prevent negative effects of development process and
necessitate introduction of new zones for urban development. This study aimed to select appropriate
directions for urban development within Parsabad County.
Method: MADM was used with a focus on value and compensatory Analytical Hierarchy Process
(AHP) to weigh and combine the criteria in GIS environment. Urban development was completed
using the criteria for ecological model of urban, rural, and industrial development. Moreover, some
economic, social, hydrologic and hydro-geological criteria such as distance from wells, rivers, roads,
airports, industrial zones, faults, and cities were also incorporated in this model.
Conclusion: Results revealed that from the total area of Parsabad County, 6238.2896 acres was
suitable, 18146.5083 acres was moderately suitable, and 110121.067 acres was unsuitable for urban
development. Suitable and moderately suitable lands for urban development landuse are mostly
located in the northern part of the medium. At present, the spatial distribution of Parsabad population
centers in this area mainy because of adjacency to Aras River, low slope and proximity to the
residential area.
Keywords: Geographic information system, Analytic Hierarchy Process, Urban Development,
Parsabad
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مقدمه
فعاليت هاي انسان در راستاي توسعه به هدر طريدق كده باشدد

تركيب شده و بهبود يابند )2ه روش تصميم گيري ند معياره،

اثرهاي مختلفي بر محيط خواهد داشدت ،امدا نمدي تدوان ايدن

مکاني پتانسيل زيادي را به منظور كاه

دادن هزينه ،زمدان و

فعاليت ها را كه تنبه حياتي بدراي انسدان دارد محددود نمدوده

باال بردن دقت در تصميم گيري هاي مکداني ،دارا مدي باشدد و

تدر در

مي تواند ار وب مناسبي براي حل مسدايل مکداني در شدهر-

توسعه و تکامل آن تالش شدود ،مشدروب بدر آن كده بده بهداي

سازي فدراهم بيداورده بندابراين در تهدت بهينده سدازي روش

نابودي محيط زيست و منابع طبيعي نباشده با توته به اين كده

تصميم گيري ند معياره ،استفاده از ابزار تحليلگدر كده بتواندد

توسعه و محيط زيست دو موضوع تددايي ناپدرير مدي باشدند،

حجم انبوهي از داده هاي مکاني را مورد تجزيده و تحليدل قدرار

ضروري است كه با دسدتيابي و اسدتفاده از ابزارهداي مدديريت

دهد ،ضروري مي باشد  GIS .)8به عنوان ابزاري كه به راحتي

محيط زيست در كليه برنامه هاي توسعه ،حدداقل خسدارت بده

مي تواند با حجم انبدوهي از داده كدار كدرده و آن هدا را مدورد

مندابع و محديط زيسدت وارد شدوده بدا رشدد و توسدعه شددهرها

تجزيه و تحليل قرار دهد ،ابزاري مناسب بده منظدور تلفيدق بدا

اطالعات الزم براي مديريت و برنامده ريدزي شدهري بده شددت

روش تصميم گيري ند معياره به نظر مي رسده لرا به منظدور

يافته و پيچيده مي شوده شدبکه هداي وسديع امکاندات

تصميم گيري در مدورد حدل مسدايل مکداني در شدهر سدازي،

شهري ،توزيع و تراكم تمعيت ،كداربري زمدين هدا و بسدياري

استفاده از مدل يکپار ه تصميم گيري ند معياره با  GISمي

موارد نظير ديگر ،نان بر پيچيدگي برنامه ريدزي شدهري مدي

تواند كارايي بااليي داشته باشد ،را كه در اين روش از يك سو

افزايددد كدده دداره اي تددز اسددتفاده از  GISبددراي گددردآوري و

مي توان بدا اسدتفاده از راهبدرد تصدميم گيدري ندد معيداره،

پردازش داده ها و اطالعات در قالب نظريه هاي تديد مدديريت

ار وب مدوني را بدراي در نظدر گدرفتن معيارهداي مدوثر بدر

و برنامه ريزي شهري وتود ندارد )1ه پيشدرفت هداي اخيدر در

مسايل مکاني در شهر و ارزش دهي به اين معيار ها فراهم كدرد

زمينه هاي فناوري اطالعات ،در فرايند برنامه ريدزي و تصدميم

و از سوي ديگر با ابزار تحليلگر قدرتمنددي دون  GISحجدم

گيري ،فرحت هاي زيادي را براي ارزيابي سناريو هاي مختلف و

انبوهي از داده هاي مربوب به اين معيدار هدا را مدورد تجزيده و

آماده كردن داده ها فراهم كرده استه به وسيله ايدن پيشدرفت

تحليل قرار داد و مناسب تدرين تصدميم هدا را اتخداد كدرد )3ه

ها ،راه حل كارآمدتري براي حدل مسدايل مختلدف وابسدته بده

رعايت قابليت و استعداد اكولوژيك زمدين و مندابع طبيعدي در

مکان شامل آن هايي كده بدا موضدوعات برنامده ريدزي مدرتبط

آماي

سرزمين يا برنامه ريزي استفاده از اراضي مي تواند نقطه

هستند ،امکا ن پرير شده استه

تالقي و وحدت دو ديدگاه اقتصادي و زيست محيطدي حداكم و

بلکه بايد متناسب با نياز هاي حال و آينده هر ده بدي

افزاي

از دهدده  1888تلفيددق مدددل تصددميم گيددري نددد

ناظر بر فعاليت هاي انسان عصر حاضر به شمار رود كده همدان

معياره ) 1)MCDMبا  6GISبه عنوان ) 2)SMCEبراي حدل

راهبرد با ارزش "توسعه پايدار" يا بدون تخريب است )2ه

مسالل برنامه ريزي مکاني ،توته شدمگيري در ميدان برنامده

تحقيقات زيادي در مدورد ارزيدابي تدوان بدراي توسدعه شدهري

ريزي شهري پيدا كرد  )6ه با توته به پيچيدگي مسايل شهري

حددورت گرفتدده اسددته طددي مطالعددات حددورت گرفتدده توسددط

سيستم شهرها ديگر نمي تواند بر حسب مفاهيم ساده كداربري

پورتعفر و همکاران  ،)1298توسدعه آتدي شدهر تديدد سدهند

زمين و ترافيك مورد بررسي قرار بگيرده درک برنامده ريدزان از

تبريز در نواحي باتوان اكولوژيکي مناسدب ،مدورد بررسدي قدرار

سيستم شدهر مدي بايسدت بدا حجدم انبدوهي از متغييدر هداي

گرفت و محدوده هاي مناسب بدراي توسدعه آتدي شدهر تديدد

اقتصادي ،سياسي ،اتتماعي بسط داده شوده تركيبي از مسايل

سهند با مساحتي حدود  2688هکتار پيشنهادگرديد  .)0فتالي

كه مي بايست همزمان حل شوند ،وضعيتي را ايجاد مدي كندد

و همکاران  )1298در مطالعه خدود بده منظدور تعيدين تهدات

قدرار گرفتده و

مناسب توسعه شهر سراب بدا اسدتفاده از  AHPو  GISبيدان

كه بايد تعداد زيادي از گزينه ها مدورد آزمداي

1 -Multiple Criteria Decision Making
2 - Geographic information system
3 - Spatial Multi-Criteria Evaluation

كردند كه بخ
بي

مركزي و تنوب غربي اين شهرسدتان تناسدب

تري براي توسعه شدهري را دارا مدي باشدد )9ه مندوري و
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فتايی و همکاران

علوم و تکنولوژی محيط زيست ،ويژه نامه0031

همکاران  )1299در ارزيابي توان محيطي حوضه آبخيدز زاخدرد
بددراي توسددعه شددهري بددا اسددتفاده از  GISو اسددتفاده از مدددل
مخدوم با تلفيق و رويهم گدراري اليده هداي اطالعداتي منطقده
نشان دادند كه  %81/31براي توسعه شهري نامناسب و %9/88
بددراي توسددعه شددهري مناسددب اسددت )8ه

Malczewski,

 )2006در پ وهشي تحت عنوان ميانگين درته بندي وزني با
رويکرد فدازي بدا اسدتفاده از روش تركيدب خطدي وزن دار 1و
ميانگين درته بندي وزني 6در مکزيکوسيتي راهبردهاي توسعة
آتي شهررا مشخص نمودند .)18
شهرستان پارس آباد مغان به عندوان يکدي از منداطق مهدم در
استان اردبيل به دليل افزاي

فزايندده تمعيدت در دهده هداي

اخير رشد كالبدي نداهمگوني يافتده اسدت و در آيندده نيدز در
حورت عدم به كارگيري يك راهبدرد معدين در تعيدين تهدات
گسترش مطلوب شهر ،نه تنها بسياري از زمدين هداي مرغدوب
كشاورزي در پيرامون شهر به زيرساخت و ساز شدهري خواهدد
رفت ،بلکه ايجاد تسدهيالت زيربندايي و ارايده خددمات عمدومي
مورد نياز شهروندان از سوي مدديريت شدهر را نيدز بدا مشدکل
مواته خواهد كرده لرا براي تعيين مناطق مستعد توسعه شهري
در شهرستان پارس آبادمغان و تعيين كداربري توسدعه شدهري
متناسب با قابليت هاي سرزمين ،اين پ وه

انجام يافته استه

شکل  -0موقعيت شهرستان پارس آباد مغان
Figure 1: Parsabad-Moghan city area

مواد و روش ها
معرفی محدوده مورد مطالعه

 -0نرم افزارهای استفاده شده در اين تحقيق عبارتند از:

شهرستان پدارس آبادمغدان بدا مسداحت 128228/8892

 -ARC GISسيستم اطالعدات تغرافيدايي ابدزاري قدرتمندد

هکتار به عنوان شدمالي تدرين شهرسدتان اسدتان اردبيدل بدين

براي كار با داده هاي مکاني مي باشده در اين سيسدتم داده هدا

مدار 80درتده و 28دقيقده تدا  89درتده و 18دقيقده شدرقي

به حورت رقومي نگه داري مي شوند ،لرا از نظر فيزيکي حجدم

و28درته و 68دقيقه تا 28درته و86دقيقده شدمالي از نصدف

كم تري را نسبت به روش هاي سنتي اشغال مي كننده در يدك

النهارگرينويچ واقع شده است شکل  .)1شهرستان پارس آبداد

سيستم  GISبا استفاده از تواندايي هداي رايانده مقدادير بسديار

در منطقه مغان استان اردبيل در نزديکي مرز ايران و تمهدوري

عظيمي از داده ها را مي توان با سرعت زياد و هزينه كم تر نگه

آدربايجان قدراردارده ايدن شهرسدتان در امتدداد رود ارس مدي

داري و بازيابي نمود

باشد .اين شهرسدتان از شدمال بده رودخانده ارس و تمهدوري

 -Expert Choiceاين نرم افزار براي فرايند تحليدل سلسدله
2

آدربايجان ،از غرب بده شهرسدتان كليبدر در اسدتان آدربايجدان

مراتبي  AHPطراحي شده است.

شرقي ،از شرق بده تمهدوري آدربايجدان و از تندوب و تندوب

روش تحقيق

شرقي به شهرستان بيله سوار و گرمي محدود مي گردده

اين مطالعه از نوع توحيفي – تحليلي مي باشدد و بدراي تمدع
آوري داده ها و شناسايي منابع و وضعيت موتود محيطزيسدت

)1-Weighted Linear Combination (WLC
)2-Ordered Weighted Averaging (OWA

3- Analytic Hierarchy Process
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از ابزاركتابخانه اي ومطالعات ومشاهدات ميداني استفاده گرديده

-8توسعه متد و مدل رياضي مناسب تهت وزن دهدي و تلفيدق

نقشدههاي توپددوگرافي منطقده در مقيدداس  1:38888از

معيار ها و عوامل موثر با خصوحيات متفاوت مثل مکداني ،غيدر

سازمان نقشه برداري و ساير اليههاي اطالعاتي نظير نقشدههاي

مکاني ،كمي و كيفيه روش بسيار موثر كه مورد استفاده خواهد

سدپ

زمينشناسي ،خاکشناسي ،پوشد

گيداهي ،كداربري اراضدي،

بود ،روش  AHPاسته

گسل ،آب هاي سطحي و زيرزميني ،مناطق حدنعتي ،فرودگداه،

فلو ارت ارزيابي ند معياره مکاني در تعيين منداطق مناسدب

مناطق حفاظتي ،راه هاي ارتباطي ،تيپ اراضي تهيده و تکميدل

شهرستان پارس آباد را نشان مي دهد شکل)6ه همان طور كده

شده از طری ديگر نقشههاي طبقدات ارتفداع  ،تهدت و شديب

از اين فلو ارت بر مي آيد ،ابتدا مشخصات منطقه مورد مطالعه

منطقه با استفاده از مدل رقومي ارتفاع  )DEMدر نرمافدزار

به همراه نقشه هاي مورد نياز از اين منطقده تهيده شدده داند

 ARC GIS 9.3توليد شدنده

كارشناسي نيز شامل آشنايي با ارزيابي تدوان ،معيارهداي مدورد

ارزيابي توان مناطق مستعد توسعه شهري شهرستان پارس آباد
مغان در اين پ وه

با استفاده از معيار هاي مبتندي بدر مددل

اكولوژيکي ،روستايي ،حنعتي دكتر مخدوم و بدر مبنداي مددل

نياز تهت توسعه شهري ،نحوه گزين

معيارها و استفاده از نرم

افزار هاي مربوب تهت اتراي روش و غيره مدي باشدد كده بده
همراه اطالعات تمع آوري شده مورد نياز استه ايدن اطالعدات

) (SMCEمي باشد و از معيار هاي اين مدل تهدت ارزيدابي

تمع آوري شده مورد بررسي و سازمان دهي تهت استفاده در

استفاده شده استه ولي با توته به ايدن موضدوع كده برخدي از

رسيدن به هدی پ وه

كه همان ارزيابي توان مي باشد ،مورد

پارامترها همچون فاحله از گسل در اين مددل گنجاندده نشدده

استفاده قرار گرفته بدين ترتيب كه سلسله مراتبدي از معيارهدا

به معرفي برخي از اين معيارها مطابق بدا

تهت رسيدن به هدی تهيه شد و نقشه هاي مرتبط با هر يکي

شرايط محدود و بر اساس مندابع موثدق پرداختده شدده اسدته

از معيار ها تهيه گرديده در مرحله بعدي وزن دهي به معيارها و

اهميت معيار هاي معرفي شده از اين تهت است كده منداطقي

استاندارد سازي تهت مکان يابي مناطق مناسب توسعه شهري

همچون حريم تاده ،حريم رود خانه و ساير حريم ها اگر داراي

انجام يافته در آخرين مرحله نقشده اي از منداطق داراي تدوان

توان توسعه شناخته شوند ،به لحاظ اقتصادي مقرون بده حدرفه

توسعه شهري ايجاد گرديده

است ،در اين پ وه

نيستند و داراي حرفه مدالي نمدي باشدنده همدان طدور كده در
مقدمدده اشدداره شددد ،ارزيددابي تددوان اكولوژيددك و ارزيددابي تددوان
اقتصادي و اتتماعي از گام هاي آماي
معيارهاي اين پ وه

سدرزمين هسدتند كده

در راستاي تلفيق اين دو گام با يکدديگر

مي باشده
مراحل انجام پ وه

به شرح زير است:

 -1بررسي و مطالعه سوابق علمي موتود به منظور تعيين كليه
معيارها و عوامل موثر و شناخت معيار هاي اقتصادي و مشکالت
و موانعه
-6تمع آوري اطالعات مورد نيداز موتدود مربدوب بده تحقيدق
براي منطقه و انتخاب سيستم  GISكده توسدعه كليده مولفده
هاي  1DSSدر آن امکان پرير باشده
-2استخراج دادها و شاخص هداي مکداني بدا اسدتفاده از GIS
تواما" با بازديد هاي ميدانيه

1- Decision Support System
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دان
كارشناسي

نقشه هاي
شهرستان
پارس آباد
مغان

فتايی و همکاران

مشخصات
منطقه مورد
مطالعه

سازمان بندي
گزين

معيارهاي موثر

وزن دهي به معيارها

استاندارد سازي

بخ

اعمال وزن ها

هاي مورد نظر

ارزيابي توان اراضي

تعيين مناطق داراي پتانسيل توسعه شهري

شکل -0فلوچارت ارزيابی چند معياره مکانی در تعيين مناطق دارای قابليت توسعه شهری در شهرستان پارس آباد مغان
Figure 2- Multi carritorial assessment of location in determining the areas with urban development
capability in Parsabad, Moghan

نتايج
در تعيين تهدات مناسدب توسدعه شهرسدتان پدارس آبداد از 2

وزن زيرمعيارها

معيددار احددلي محيطددي ،اقتصددادي و اتتم داعي ،هيدددرولوژي و

پ

هيدروژلولوژي و  12زيرمعيارهاي كاربري زمين ،شدکل زمدين،

رسيده در اين مرحله ،زيرمعيارهاي هر اليه ،بده طدور تداگانده

ارتفدداع ،شدديب ،تهددات شدديب ،سددنص مددادر ،فاحددله از گسددل،

مورد بررسي قرار گرفتندده در نتيجده بدراي هدر كددام از زيدر

خاک ،مناطق حفاظت شده ،آب هاي

معيارهدداي محيطددي ،اقتصددادي و اتتمدداعي  ،هيدددرولوژي و

ساختمان خاک ،فرساي

سددطحي و زيددر زمينددي ،راه هدداي ارتبدداطي ،فاحددله از شددهرها،
فرودگاه و مناطق حنعتي استفاده گرديده استه ماتري

هداي

از مقايسه معيارهاي اليه هاي احلي ،نوبت به زيرمعيارهدا

هيدروژلولوژي مقايسه زوتي انجام پريرفته
زيرمعيارهای محيطی

مورد استفاده در  AHPبدا اسدتفاده از پرسشدنامه هدايي كده

زيرمعيارهاي محيطي شامل كاربري ،گسل ،منداطق حفداظتي،

توسط كارشناسان برنامه ريزي شهري پر شده بود در نرم افزار

سنص مادر ،تيپ اراضي ،ساختمان خاک ،شيب ،تهت ،طبقدات

ها

از وزن دهي به وسيله نرم افزار

Expert Choiceتکميل شده نتايج آناليز شده .ماتري

ارتفاعي ،فرساي

است كه پ

در اين نرم افزار به شرح زير است:

 ،Expert Choiceدر محديط  GISمدورد تجزيده و تحليدل

وزن معيارها

قرارگرفت تدول)6ه

ابتدا وزن بين معيارها تعيين شده ايدن وزن هدا ،بدا توتده بده

زيرمعيارهای هيدرولوژی و هيدروژئولوژی

اهميت معيارها در مقابل يکديگر ،نسبت به هدی تعيين گرديده

شامل زيدر معيدار فاحدله از رودخانده هدا و فاحدله از آب هداي

ابتدا معيارهاي اليه احلي با يکديگر مقايسه شد تدول.)1

زيرزميني مي باشد تدول)2ه
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شامل فاحله از شدهرها ،فرودگداه ،راه هداي ارتبداطي و منداطق

زيرمعيارهای اقتصادی و اجتماعی

حنعتي مي باشد تدول )8ه
جدول -0مقايسه زوجی معيارهای اصلی ارزيابی توان محيطی
Table 1- Paired comparison of the main criteria of environmental power assessment

معيار های اصلی

محيطی اقتصادی و اجتماعی هيدرولوژی و هيدروژئولوژی وزن نرمال

محيطي

1

8/2

8/2

8/388

اقتصادي و اتتماعي

-

1

8/6

8/680

هيدرولوژي و هيدروژلولوژي -

-

1

8/130

جدول -0مقايسه زوجی زيرمعيارهای محيطی
Table 2- Paired comparison of environmental Sub-criteria

محيطی

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

وزن نرمال

كاربري=A

1

1

6

6

2

8

3

2

0

9

8/191

گسل=B

-

1

6

6

2

2

8

3

2

0

8/198

مناطق حفاظتي=C

-

-

1

6

6

2

3

2

2

0

8/188

سنص شناسي=D

-

-

-

1

6

2

2

8

3

2

8/112

تيپ اراضي=E

-

-

-

-

1

6

6

2

3

2

8/181

ساختمان خاک=F

-

-

-

-

-

1

2

3

3

2

8/809

شيب=G

-

-

-

-

-

-

1

6

2

3

8/822

تهت=H

-

-

-

-

-

-

-

1

2

8

8/836

طبقات ارتفاعي=I

-

-

-

-

-

-

-

-

1

2

8/838

فرساي =J

-

-

-

-

-

-

-

-

-

1

8/820

جدول -0مقايسه زوجی زير معيارهای هيدرولوژی و هيدروژئولوژی
Table 3-Paired comparison under hydrological and hydrogeological criteria

هيدرولوژی وهيدروژئولوژی
رودخانه
اه

رودخانه

اه

وزن نرمال

1

6

8/220

-

1

8/222

جدول -1مقايسه زوجی زير معيار های اقتصادی و اجتماعی
Table 4-Paired comparison of economic and social criteria

اقتصادی و اجتماعی

فاحله از شهر فاحله راه هاي ارتباطي فاحله از فرودگاه فاحله از مناطق حنعتي وزن نرمال

فاحله از شهر

1

2

8

3

8/382

فاحله راه هاي ارتباطي

-

1

6

2

8/626

فاحله از فرودگاه

-

-

1

6

8/129

فاحله از مناطق حنعتي

-

-

-

1

8/898
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مقايسه شدند .در اين تا به عنوان نمونه ،تدول مقايسده

وزن گزينه ها :بعد از تعيين ضدريب اهميدت معيارهدا و

ند گزينه آورده شده است تداول  3تا )0ه

زيرمعيارها ،ضريب اهميت گزينه ها تعيدين شدد در ايدن
مرحله ،براي هر زيدر معيدار گزينده هداي آن بدا يکدديگر

جدول -5مقايسه زوجی گزينه های کاريری اراضی
Table 5- Comparing coupled land use alternatives

کاربری

مسکوني

مرتع

ديم

زراعت آبي

وزن نرمال

مسکوني

1

2

3

2

8/883

مرتع

-

1

2

3

8/218

ديم

-

-

1

2

8/128

زراعت آبي

-

-

-

1

8/821

جدول -1مقايسه زوجی گزينه های فاصله از رودخانه
Table 6- Compare paired distance options from the river

فاصله ازرودخانه(کيلومتر)  >8/13 <2 1-2 8/13-1وزن نرمال
8/13-1

1

6

2

0

8/891

1-2

-

1

2

3

8/212

<2

-

-

1

2

8/188

>8/13

-

-

-

1

8/838

جدول -4مقايسه زوجی گزينه های فاصله از فرودگاه
Table 7- Compare paired distance options from the airport

فاصله از فرودگاه(کيلومتر)

1-3

3-18

18-68

<68

>1

وزن نرمال

1-3

1

2

8

3

0

8/800

3-18

-

1

2

8

3

8/628

18-68

-

-

1

2

8

8/182

<68

-

-

-

1

2

8/809

>1

-

-

-

-

1

8/886

نقشه نهايی جهات مناسب برای توسعه شهری شهرستان

تعلق گرفته است ،مدي باشدد .پد

پارس آبادمغان

معيارهاي به كار گرفته شده و توليد نقشه وزن دهي هر كدام از

بعد از آماده سازي ،طبقه بندي و يکسان سازي اليه ها ،نوبت به

اين معيار ها و تعيين درحد ،اليه نقشه هاي وزن دهي شده بدا

استفاده از مدل همپوشاني مي رسده همان طور كه از اسم اين

يکديگر همپوشاني شده اند و اقدام به توليدد نقشده مربدوب بده

مدل برمي آيد ،اليه ها بر حسدب درحدد وزن آن هدا روي هدم

مناسب ترين مکان ها براي توسعه شهري شده نقشه حاحدل در

قرار مي گيرند و سرتمع آن ها نشانگر تأثير تمام گزينه هداي

سه سطد مناسب طبقه اول) ،مناسب طبقه دوم) و نامناسب

هر يك از اليه معيارها ي ورودي بر حسب وزني كه به آن هدا

طبقه بندي شده

از مشدخص شددن امتيداز
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جدول -4طبقه بندی کاربری توسعه شهری شهرستان پارس آبادمغان
Table 8- Classification of Urban Development in Pars Abad Moghan

رديف

توان توسعه شهری

مساحت(هکتار) مساحت(درصد)

1

مناسب طبقه اول)

2629 /6982

8/22

6

متوسط مناسب طبقه دوم)

19182/3892

12/88

2

نامناسب

118161/820

91/90

شکل -0نقشه وزن دهی شده شيب
Figure 3- Slope weighted map

شکل - 5نقشه وزن دهی شده فاصله از مناطق حفاظت شده
Figure 5- Distance from protected areas weighted map

شکل -1نقشه وزن دهی شده کاربری اراضی
Figure 4- Land use weighted map

شکل -1نقشه وزن دهی شده تيپ اراضی
Figure 6- Land type Weighted map
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شکل -4نقشه وزن دهی شده فاصله از رودخانه
Figure7-Distance from the river weighted map
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شکل  -4نقشه وزن دهی شده فاصله از فرودگاه
Figure8-Distance from the airport weighted map

شکل  -3نقشه نهايی پهنه بندی کاربری توسعه شهری شهرستان پارس آباد مغان
Figure 9-The final map of the urban development use of Pars Abad Moghan city

بحث و نتيجه گيری
براساس اطالعات حاحل از سرشماري عمومي نفوس و مسدکن

خاک ناشي از مواد زايدد شدهري و حدنعتي ،كمبدود خددمات

سال  ،1288تمعيت كشور برابر  03188228نفر بوده استه از

شهري ،كمبود منابع آب آشاميدني ،گسترش حاشديه نشديني

اين تعداد  32282221نفر معادل با  % 01/88در نقاب شدهري

و  ...را در پي دارد و به طور مستقيم اثدر منفدي روي كيفيدت

ساكن بوده اند كه در سنج

با سدال هداي گرشدته افدزاي

زندگي مي گرارده تحقيق حاضر با هدی ارزيابي توان محيطدي

داشته است )11ه اين افزاي

شهرنشيني مدي تواندد تهديددي

كاربري توسدعه شدهري بدر اسداس آخدرين اطالعدات موتدود

براي محيط زيست و منابع اكولوژيکي به شمار رود كه افزاي
فقر شهري ،آلودگي محيط زيست ،افدزاي

فاضدالب ،آلدودگي

گردآوري و در سطد شهرستان پارس آباد مغان انجدام يافدت و
هر منطقه از نظر شاخص هاي محيطي ،اقتصادي  ،اتتماعي و
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هيددرولوژي و هيددروژلولوژي مدورد بررسدي قدرار گرفدت .در

 -8عوامل زيرساختي نظير شبکه راه هاي ارتباطي ،دسترسدي

فرآيند تحليل سلسله مراتبي با توته به وزن نسدبي اليدهها كده

بده خطدوب انتقدال گداز ،آب  ،بدرق و امکاندات دفدع پسداب و

از تکميل پرسشنامه توسط متخصصان مرتبط با موضدوع و

پسماندها با حداقل آسيب رساني به محيط زيست و بدا حدری

تهيه ماتري هاي اوليه و نرمال و نتدايج حاحدل از آن مشدخص

هزينه هاي كم ،در اولويت مکدان يدابي شدهرهاي تديدد قدرار

پ

ترين عامل محدودكننده ،زمدين هداي حاحدل خيدز

گيرند.

شد ،بي

كشاورزي استه نتايج نشان مي دهد كده از مجمدوع مسداحت

منابع

شهرسدتان پدارس آبادمغدان 2629/6982هکتدار بده كداربري

 -1ثندايي ند اد ،سدديد حسددين ،مقدمدده اي بددر سيسددتم

مناسددب19182/3892 ،هکتددار بدده كدداربري متوسددط و

اطالعددات تغرافيددايي ،انتشددارات تهدداد دانشددگاهي

 118161/820هکتدار بده كداربري نامناسدب توسدعه شدهري

مشهد1202 ،ه

اختصاص يافته است .اراضي مناسب و متوسط كاربري توسدعه
شمالي واقع شده اند كه در حال حاضر

شهري بي

تر در بخ

نيز پراكن

فضايي مراكز تمعيتي شهرسدتان در ايدن ندواحي

است و از مهم ترين داليل آن مي توان به هم تواري با رودخانه
ارس ،شيب كدم و نزديکدي بده منداطق مسدکوني اشداره كدرده
بنابراين توحيه مي شود در طرح و تصدميم گيدري هداي شدهر،
بخ

هاي تنوبي شهرسدتان در اولويدت توسدعه شدهري قدرار

گيرنده
پيشنهادات
 -1در گسترش فيزيکي شهرها توحيه مي شود براي شهر پارس
آباد تهات تنوبي منطقه براي تلوگيري از رشد خطي شدهر و

2- Mui-how phua, mitsu hiro minwa,
(2005), A GIS-based multi-criteria
decision making in gapproach to forest
conservation planning at a landscape
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