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 ةسامان یط( در محFuzzy) فازی منطقبا استفاده از  یشهر ةتوسع کاربری بندیپهنه

 آبادیعلگنبد و  ،گرگان: یمورد ةمطالع (GIS) یاییاطالعات جغراف
 

 اصفهان دانشگاه شهری، ریزیبرنامه و جغرافیا صصیتخ دکتری - زادهیسالورز محمد

 اصفهان دانشگاه شهری، ریزیبرنامه و جغرافیا گروه یاراستاد - محمدی جمال

 آبدانان آزاد دانشگاه علمی هیئت عضو ،زیست محیط آمایشو  ارزیابیارشد  کارشناس -*کبودی عبداهلل

 

 16/04/1392: نهایی تأیید                     06/04/1391: مقاله پذیرش

 

 یدهچک

 استفاده شود، درستی به آن یهایاز سودمند اگراست، اما  یرپذیبمحدود و آس یمنبع ین،سرزم

و  یاقتصاد ةصرفبا  سرزمین، از برداری بهره برای .بود خواهد یدو قابل تجد یابد ،منبع ینا

. کرداجرا  یریتشده به نام طرح مدیزیربرنامه یچارچوب را در برداری بهرهروند  باید مستمر

 هشد یاستفاده از اراض یبرا یزیربرنامه یا ینسرزم یشآما یبرا یامقدمه ،یفکرت ینچن

 جمله از ها ینهاز زم یاریدر بس ،(GIS) یایاطالعات جغراف یهاسامانه یریگکارو به یجادا .است

منجر  یمیعظ یهاو جهش ییرهابه بروز تغ ،شهری توسعة و یستز یطمح ین،سرزم یشآما

و  یشهر ةتوسع امکاندر مورد  یاطالعات یهایازاز ن یبخش کند یم تالش ژوهش،پ اینشد. 

آباد، گنبد و گرگان در یعل یهاشهرستان یاجتماع -یو اقتصاد یکیاکولوژ قابلیت ینتخم

 عوامل وسازی  جهت مدل .بیابدرا  یمناطق مستعد توسعة شهر و کند تأمین را استان گلستان

 IDRISI افزار نرم یطدر مح ،(AHP) مراتبی سلسله دهیوزن روشتوجه به  با یبررس مورد

Kilimanjaro  وArcGIS  متر مربع از  3،845،306،130 که دهدمی نشان نتایج. شدآماده

متر  5،067،405،586 توان متوسط و با متر مربع 36،553،066 باال، توان بامساحت منطقه 

 . است یفضع توان با یزمربع ن

 

گرگان،  ،آبادیعل(، GIS) یاییاطالعات جغراف ةسامان ی،شهر ةتوسع، بندیپهنه: ها واژهیدکل

 ،(Fuzzy) یفاز منطقگنبد، 
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 مقدمه

مختلف جهان رخ داده است، ظهور  یهاکشور یو اقتصاد یاجتماع یدر زندگ ،یرکه در قرون اخ یمهم یهایدهاز پد یکی

 یشرفتشود که پیگفته م یطور کلبهاست.  یشهر ةتوسعو  ینیشهرنش یشرفتکهن، پ یهاشهر ةتوسعو  یددج یهاشهر

 یهاکه نخست در کشور است یداریهاقتصاد سرما رشدو  یانقالب صنعت یممستق ةیجنت ی،شهر ةتوسعو  ینیشهرنش

است که خود را با  یاموجود زندهشهر مانند  ،حال توسعه اتفاق افتاده است. در واقعدر یهاو سپس در کشور یغرب

ساکنان خود پاسخ مثبت  نیازهایکه توانستند به  یافتندتوسعه  یلدلن ایبه  یهاول یهاند. شهرکیزمان سازگار م نیازهای

 (.25: 1387، دیگراندهند )فرهمند و 

 یبتخر مانند یمتعدد اکولوژیکی های مشکلبروز  به ،توسعه حالدر هایکشور در ویژه به ،شهرنشینی سریع رشد

 نجرمآن  نظایر و ترافیک نشینی،حاشیه اجتماعی های مشکلآن،  پیرامونو  شهری محدودةهوا در  یآلودگ ست،یز یطمح

 یرو نظا یستیز یطمح هایافزارنرم هاییافته ینبا تسلط بر آخر ،شهری توسعة حوزةمسئوالن  تا شد موجب طرفی از. شد

 تالش کنند. یشهر پایدار توسعة به رسیدن برایآن، 

 یدو قابل تجد یشود، ابد استفاده درستی به آن یهایاز سودمند اگراما است،  یرپذیبمحدود و آس یمنبع ینسرزم

 ینبه ا گذشتهافتاده است و از اواخر قرن  ییجوخوشبختانه انسان متمدن به فکر چاره(. 20: 1387مخدوم، )بود  خواهد

 یچارچوب را در یبردارروند بهره، بهتر است ینزماز  یاقتصاد ةصرفبا مستمر و  یبردار بهره یبرا که برد پی نکته

 یا ینسرزم یشآما یبرا یامقدمه ،یفکرت ین. چن(20: 1387مخدوم، به اجرا گذارد ) یریتشده به نام طرح مدیزیر برنامه

است  یارشتهیانم ای شاخه و یکاربرد یایاز جغراف یبخش ،سرزمین آمایش. شود یم یتلق یاستفاده از اراض یزیربرنامه

گره خورده است و در  یگردیکبا  ،آن یرو نظا یستشناس، اکولوژجامعه یز،ردان، برنامهدان، اقتصادیکار جغراف ،که در آن

به مناسبات مشترک و وابسته به  یدنبخش ینیتست از عا عبارت ینگریندهآ ینا .یردگیصورت م ینگریندهآ نوعی ،آن

 بهترین،( یا)منطقه ینسرزم یشآما معتقدند پژوهشگران(. 110: 1385)شکویی،  یندهگذشته، حال و آ یانم ،هم

 که شرطی بهالبته  ؛است یو رفاه اجتماع یاقتصاد یبازده یست،ز یطمح یبراه حل مشکل تخر ینثرترؤمو  ینتر ارزان

  (.21: 1387)مخدوم،  یرفاه اقتصاد یهایارمع نه فقط بر و چارچوب استوار باشد ینا توسعه بر یهاطرح

 

 نظری مبانی

 یاربس یفن یالتامکانات و تسه یر،اخ یهادر دهه یافزارو نرم یافزارسخت ای یانهرا یفناور یعسر یارتوسعه و تکامل بس

و  یدهمانساز را ینمرتبط با زم یهاداده یکیو گراف یپردازش هندس بتوان یقطر ینرا فراهم ساخت تا از ا یادیز

، دیگران و ایستمن ؛80: 1384، دیگران)مخدوم و کار گرفت  بهطور مجزا از هم بهرا  یاطالعات موضوعو  کرد یریتمد

عنصر در هر  یناول ،اطالعات ،کلی طور به. پردازش اطالعات است ،یننو یفناور ینا ینقش اصل (.180: 1998

 افراداست و  1یارهمعما مملو از مسائل چند اطراف محیط(. 240: 1388)ماهینی و کامیاب،  رود می شمار به یزیر برنامه

 یمختلف یهایارمع ی،شهر ةتوسع یمنطقه براهنگام انتخاب  در مثال، عنوان به. کنند یریگیمتصم زمینه این در ندمجبور

ها یارمع ینا اساسبرمختلف را  یهاینهگز یدبا یرندهگیمکه فرد تصم استمطرح  یرهخاک و غ ،سنگ یب،آب، ش مانند

. آورد وجود بهرا  یریناپذجبران یهاضررمهم است که بروز خطا ممکن است  یبه حد یریگیمتصم یجةنت گاهی .بسنجد

پور، شود )قدسی یطراح یحصح یریگیمو تصم ینهانتخاب به یبرا یمناسب های روش یا روشرو الزم است که  یناز ا

1384 :50.) 
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 مانند ها ینهاز زم یاریدر بس یمیعظ یهاو جهش ییرهاتغبه بروز  ،1ییایاطالعات جغراف یهاسامانه یریگکاربهو  یجادا

 سامانة حالهربه(. 26: 1387مخدوم،  ؛273: 2004 ،2شد )پاترونومنجر  شهری توسعةو  ینسرزم یشآما یست،ز یطمح

و  یهتجز ،(یموضوع یهاها )نقشهداده ییدر شناسا ،آناز  توان یاست که م یابزارینماش یافن  ،جغرافیایی اطالعات

و از  یستز یطمح هاییری، تغیاجتماع -یاقتصاد یهایازو ن یکیتوان اکولوژ یابیها، ارزداده یبندو جمع یرتفس ،یلتحل

 بهبهره جست.  (شدهیادتمام موارد  یرندةگبردر ) یستز یطمح یزیربرنامه یعبارتبه یا یامنطقه یزیربرنامه ،ترهمه مهم

 (.68: 1387است )مخدوم،  یریتمنابع و مد یهاداده یگاهپا ینب یپل ،جغرافیایی اطالعات سامانة ،یستن اعتقاد

 یلو تحل یهعالقه به تجز یشافزا یبرا یاصل یلاز دال یکیدر مورد جوانب مختلف،  یزیرو برنامه یخط مش ةتوسعبه  یازن

 موجب ،یطیمح یریتدر مد یارهمعچند یریگیمتصم باالینفوذ و  (45: 2001 ،نیجو  بینات) است ینسرزم یشدر آما یارهمعچند

و  جغرافیایی اطالعات سامانة یهایشرفتپدنبال بهشده است.  یجغرافیای اطالعات سامانة ةادار یبرا خاص ییهاابزار ةتوسع

 یل( و پتانس180: 1998، دیگران)ایستمن و  کرد پیدا افزایش ی،هدف/چندیارهمعچند  یریگیمتصم یهاآن، روش یرهاافزانرم

 اهمیت -شد یبترک یطیمح یریتدر مد یارهمعچند یهایلو تحل یهبا تجزکه  یهنگام -جغرافیایی اطالعاتاز سامانة استفاده 

 (.155: 1997 ،مندوسا ؛274: 2004)پاترونو،  یافت بسیار

 یکیتوان اکولوژ ینو تخم یشهر ةتوسع ةبالقوتوان  بارةدر یاطالعات یهایازاز ن یبخش ینمأت یتالش براپژوهش،  این

 یابیارز با استفاده از روش را یشهر ةتوسعمناطق مستعد  است تا بتوان آباد، گنبد و گرگان در استان گلستانیعل یهاشهرستان

 ةیبه نام ال یاطالعات یةالدو نوع  ،همعیارچند ارزیابیدر روش  .کرد یابی مکان جغرافیایی اطالعات سامانة یطمح رد همعیارچند

 در ؛هستند یقطع یهایتمحدود ةدهندنشانند و دار یکصفر و  یهاارزش ،ینبول یهایهشود. الیم یهته 4یفاز یةالو  3ینبول

 های هدرجبا  گوناگون ایطشر ایجادامکان  ةدهندنشانو ند داراز اعداد  یادامنه ،مشابه آن های الیهو  یفاز یهایهالکه  یحال

سپس  ؛دشویمآن ضرب  به مربوط( در وزن شده فازیشده )استاندارد فاکتورهر  ،همعیارچند ارزیابی روش در هستند. مختلف

 یتمحدود هایدر نقشه یگربار د یک ،حاصل یرتصوهر سلول محاسبه شد،  که وزن هنگامیشوند. یها با هم جمع مفاکتور

 ةمحدوددر  یتمطلوب یبترک ةمحاسبمربوط به  یی،نها یر. تصوندشو، خارج شوندمحاسبه  یدکه نبا یتا مناطق دشویمضرب 

 .توسعه ندارند یبرا یتیت که محدوداس یمناطق یبرا 255تا  صفر

 

 MCE یکردرو یابیارز

 ،یگریبا د فاکتورهر  یگزینیاما مقدار جا ،کندیرا فراهم م عوامل ینکامل ب یگزینیامکان جا ،همعیارچند روش به ارزیابی

 ANDکه از تابع  یبول ةمعیارچند ارزیابی گفت یدبا یزن ینسب یسک. در مورد ردشویمبرآورد  فاکتور آناساس وزن بر

دو مورد، دو  ین. ارود می شمار به یرپذیسکتابع ر یک ORکه تابع  یدر حال ؛است یسکتابع ضد ر یککند، یاستفاده م

 ارزیابی ،ینبنابرا ؛یردگیم قرارمورد  دو ینواسط ا حد در ،همعیارچند ارزیابی هستند. روش یسکر یینحد باال و پا

: 1388)ماهینی و کامیاب،  شودینشان داده م 1شکل که در  دارد یانگینم یسکجبران کامل و ر یتقابل ،همعیارچند

229). 

 

                                                                                                                                                                          
1. Geographic Information System 

2. Patrono  

3. ????? 

4. Fuzzy 



 1393 زمستان، 4 شمارة، 46 دورة انسانی، جغرافیای های پژوهش 812

 
 (230: 1388 یاب،و کام ینیده )ماهش داده وزن یروش ادغام خط یسکجبران و ر یتقابل. 1 شکل

 

 هایارمع یسازامکان استاندارد ،روش ین. ادارد یبول یکردنسبت به رو یشتریانعطاف ب ،داروزن یخط یبروش ترک

 .دکن یمرا حفظ  یتمطلوب ةدرج ةدرباراطالعات مهم  بنابراین،و کند یمرا فراهم  یوستهپ یدر ساختار (سازی فازی)

 .شودیمبا هم  عواملکار منجر به جبران  ینا .کند یم یجادرا ا عواملبه متفاوت  یهاوزنامکان اختصاص  همچنین

 : دهد یرا نشان م پژوهش ینا ییاهداف اجرا، 1 جدول

 
 تحقیق اجرایی اهداف. 1 جدول

 موجود یهادادهاساس بر یشهر ةتوسعمناطق مستعد  یابیمکان برایتوان گلستان  یابیارز و یسنجامکان (1

 ، گنبد و گرگانآبادیعل یهاشهرستاندر  یشهر ةتوسعمناطق مستعد  یمنطق ةتوسع یبرا یشناختبوم یهایارمع یفتعر (2

 مذکور یهاشهرستاندر سطح  یتوسعة شهرمستعد  یهامکان یافتن (3

 آباد، گنبد و گرگانیعل یهاشهرستان یآت ةتوسعو  یریتمربوط به مد یهایریگیمتصمسرعت و صحت در  یشافزا (4

 

 ینقاط برا ینترمناسب یافتن یکیاکولوژ یهااساس پارامترو بر یاییاطالعات جغراف ةسامانمطالعه در چارچوب  ینا

از  یبیترک ،سامانه یک یاییاطالعات جغراف ةسامانصورت گرفته است.  آباد علیگرگان، گنبد و  یهاشهر یآت ةتوسع

و استخراج  یاییو جغراف یمکان یهاداده یلتحلو  یهتجزو  ورود یاست که برا یو اطالعات کارشناس افزارافزار، نرمسخت

 .(160: 1376 یا،د )طاهرکرویمکار  هب یخروج

 

 پژوهش روش

 شده انجام یا و کتابخانه یدانیاطالعات م یگردآور شیوة  به و تحلیلی -وصیفیت تحقیق روش از استفاده باپژوهش  این

 کاربری بندی پهنه یلتحل برای ،پژوهش این در. (20: 1388 ،دیگران)سرمد و  رود می شمار به کاربردی های پژوهش و از

 یاهی،شاخص تراکم پوشش گ یب،خاک، سنگ، ارتفاع، ش هاینقشه شامل) یعیطب یمکان هایاز داده ،شهری توسعة

 از مستخرج عاتو اطال آمار) توصیفی های داده وآن(  یرو نظا یاراض یکاربر ای، جاده شبکة یش،دما، بارش، فرسا جهت،

در  .شداستفاده  (گلستان استان طبیعی منابع کل ادارةو  یستز یطسازمان مح استانداری، ریزی برنامهو  یریتمعاونت مد

 تحلیل IDRISI و ArcGIS هایافزاربا استفاده از نرم شهری توسعة کاربری بندی پهنه در مؤثرمختلف  هاییرمتغ یانپا

 .(229: 1388)ماهینی و کامیاب،  است شده
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  مورد مطالعهمنطقه 

 ینب یاییآباد، گرگان و گنبد که در طول جغرافیعل یهاست از شهرستانا عبارت یقتحق ینمطالعه در ا ةمحدود

 54 13 /تا 00 55 40 19 /ینب یاییو عرض جغراف 40
 36 29 49 تا 9 38 09  ین. ا(2)شکل  استده شواقع 425

از جنوب به استان سمنان و  ی،کوکرد ، بندر ترکمن وقالآق یهاشهرستاناترک، از غرب به  ةرودخاناز شمال به  ،منطقه

 ،همحدود ینهکتار است. ا 782،000 حدودمحدوده،  ینشود. مساحت ایم یشهر و کالله منتهآزاد یان،از شرق هم به رام

 یب،ش مانند ،یندر استفاده از سرزمثر ؤم یکاکولوژ یهاعوامل و پارامتر یتمام مقاله، این در. اردد یآباد 264شهر و  سه

روش  به و... را مطالعه و ها ساختیرز ی،اراض یکاربر مانندها پارامتر سایر یزو ن یجنگل یاهی،، پوشش گعجهت، ارتفا

: 1387استان گلستان،  آماری سالنامة) کرد یمخواه یابیرا ارز منطقه یتوسعة شهرمناطق مستعد  ،همعیارچند ارزیابی

426.) 

 

 

 نگارنده: مأخذ-همنطق یتموقع. 2شکل 

 

 روش تجزیه و تحلیل

 یاطالعات ییگاهپا سپس. شد یهته شهری توسعة یربمربوط به کار یاطالعات یهایهابتدا ال ی،به اهداف کل رسیدن برای

 : است آمده 2 جدول در ها اصالح یناز ا یتعداد .شد فراهم الزم های اصالحبا انجام 

 
 یلو تحل یهروش تجز. 2جدول 

 هنگام ساختن اطالعاتب. 1

 سلول ةاندازساختن اطالعات از نظر  یکسان. 2

 یاییاطالعات جغراف یستمساختن داده از نظر س یکسان. 3

 (.BINARY, ASCII) یل( و فاBYTE, INTEGERساختن داده از نظر نوع داده ) یکسان. 4

 1388: کامیاب و ماهینی: مأخذ
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 3 جدول در (MCE)مراحل  است. شدهاستفاده  MCEاز روش  یکیمنابع اکولوژ ةیرمتغچند یابیارز برای ،در ادامه

 : است آمده
 مراحل پروژه. 3جدول 

 (یسازمدل) شهری توسعة کاربری یبراثر ؤم یهایهانواع ال یفو تعر ییشناسا. 1

 داده( یگاهپا یةته) شهری توسعة کاربری یبرا یاطالعات یهایهال یةته. 2

 (AHP یمراتبسلسله یدهوزنمدل )به روش  یهایروزن متغ ینیتع. 3

 شهری توسعة کاربری یبراآمده از توان منطقه دست هب یاطالعات یهایهالادغام . 4

 1388: کامیاب و ماهینی: مأخذ                      

 

 داده یگاهپا یةته

در  .است یو دانش تجرب ینظر کارشناس ةعهدبر  ،بخش ینمشخص شود. ا منطقه یکیاکولوژ یابیارز یهایارمع یدبا ابتدا

در  یریگیمعنوان مالک تصمبهرا  منطقه یاستعداد واقع یاندر ب ثرؤم یهاپارامتر ،یتاهم یزاناساس مکارشناس بر ،واقع

( مربوط یکی)اکولوژ یرقوم یهایهال ،(. در ادامه233: 1987، و ماموال یکدهد )کتاویقرار م یاییاطالعات جغراف ةسامان

 در ذکرشده یکیاکولوژ یهایهتوان الیم ها یهال ینا ةاز جملد. شو یمورد نظر آماده م ةمنطق ةاندازبه  یبه هر کاربر

ول    :برد نامرا  4جد

 
 هاآن منابع و شده استفاده های نقشه فهرست. 4 جدول

 منبع مقیاس نقشه نام ردیف
 کشور خاک و آب تحقیقات مؤسسة 250،000:1 خاک 1
 کشور معدنی اکتشافات و شناسیزمین سازمان 250،000:1 سنگ 2
 کشور برداری نقشه سازمان 25،000:1 ارتفاع 3
 کشور برداری نقشه سازمان 25،000:1 توپوگرافی 4
 گلستان استان هواشناسی سازمان 25،000:1 دما 5
 گلستان استان هواشناسی سازمان 25،000:1 بارندگی 6
 گلستان استان آبخیزداری و طبیعی منابع کل ادارة 25،000:1 فرسایش 7
 گلستان استان آبخیزداری و طبیعی منابع کل ادارة 25،000:1 جاده شبکة 8
 (2010 سال ،TM سنجندة) لندست ماهوارة تصویر از استخراج 25،000:1 اراضی کاربری 9
 (2010 سال ،TM سنجندة) لندست ةماهوار تصویر از استخراج 25،000:1 گیاهی پوشش تراکم 10

 

مبنای یضویب و UTM 1مختصات یستمس ،مذکور های نقشه تمامی برای
2 WGS84 در همنطقاست.  شده استفاده 

 واقع شده است. یشمال 40 ناحیة

 یتمطلوب ،یسازنقشهبر  ،اطالعات سامانةاستفاده از  ،. در واقعاست یریگیمتصم یبانپشت ،جغرافیایی اطالعات سامانة

 یتقابل منابع، یصمتنوع در تخص یهایاراستفاده از مع یلدلبه یایی،اطالعات جغراف سامانةمنابع استوار است.  یصو تخص

 یروش ،یارهمعچند یابی. ارزدهد یشمتنوع نما یاییجغراف یهایهالصورت بهرا  یمتفاوت یهایارمعتواند یمو  دارد ییباال

 ست.هایاراز مع یاریبس یبندجمعو  یابیارز یبرا یعموم

 

                                                                                                                                                                          
1. Coordinate system 

2. Datum 
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 یسازمدل ایندفر

گام است. بهگامبه صورت نگارش ها هدفیربه هدف و ز یابیدست یهاراه تعیین ،یهدف، گام بعدو مشکل  یینبعد از تع

( 150: 1387 )مخدوم، است یرانا یکیاکولوژ یهامدل، آنکه مثال بارز شوند یممطرح  یحرف یهامدل ،مرحله یندر ا

 هم از کنار ،یصنعت، خدمات و بازرگان ی،در چهار بخش کشاورزها یکاربرانواع  یکیتوان اکولوژ یابیارز یکه برا

 ،یحرف یهامدل که است ذکر شایاناند. شده یسازمدل ،شدهیبندطبقهصورت به ،یکدیگرسازگار با  یهادادهگذاردن 

 از هاستفاد ،رو ینابه کار گرفته شوند و از  ،یانهبا راها دادهدر پردازش توانند یمکمتر  دلیل، همین به وهستند  یفیک یشترب

 یا یسازاذعان کرد که بدون مدل یدبا است. دشوار ،یحرف یهامدلبه صورت  یاییاطالعات جغراف ةسامانها در آن

 یهاسامانه، نخست رو ینا. از یدرس دقیقی و درست یمتصم به یاییجغراف اطالعات سامانةبا توان ینممدل  یریکارگ هب

مناطق مستعد  یابیبر ارزثر ؤم یهاها و پارامتریارمع ییشناسا از پس .دش یزیریپ ،در قالب مدل یری،گیمتصم یبانپشت

 .دشآماده  یسیادرافزار نرم یط( در مح5ول )جد یرز یحرف یهامدلمطابق  ،مذکور یةاول یهانقشه، یتوسعة شهر

 
 ها محدودیتو  هافاکتور. 5 جدول

 ها()فاکتور یکیاکولوژ یهاداده (یت)محدود یکیاکولوژ یهاداده

 سنگ یفاز ةنقش شدهحفاظتاز مناطق  یمتر 2000بافر 

 فاصله از جاده یفاز ةنقش درصد 70جنگل با تراکم باالتر از 

 فاصله از رودخانه یفاز ةنقش از رودخانه یمتر 250بافر 

 ینیزمیرفاصله از آب ز یفاز ةنقش از جاده یمتر 5000 -50 بافر

 عمده یهاگسلفاصله از  یفاز ةنقش درصد 20باالتر از  یبش

 (ی)شهر یفاصله از مناطق مسکون یفاز ةنقش 1800صفر و باالتر از  یرارتفاع ز

  ییفاصله از مناطق روستا یفاز ةنقش 

 یبش های هطبق ینقشة فاز 

 جهت های هطبق ینقشة فاز 

 ارتفاع های هطبق ینقشة فاز 

 خاک های هطبق ینقشة فاز 

 یاهیتراکم پوشش گ ینقشة فاز 

 یبارندگ ینقشة فاز 

 یماقل ینقشة فاز 

 

. است دهش تنظیم یتوسعة شهر یکاربر یبرا یخط یزیربرنامه های همعادلدر چارچوب  یکیاکولوژ مدل ،یبترتینبد

 را ها یکاربر یکیتوان اکولوژ توانند یداده، م یگاهپا یکیاکولوژ یها توان داده یابیارز یخط یهامدلاست که  ذکر یانشا

)پرداخت(  یپرداخت( و کدگذاریش)پ یبندطبقه نیز اکولوژیکی های داده. دکنن گیری تصمیم ینه،زم ینا در و یابیارز یزن

 اند.شده

در  .یمهستثر ؤم یریگیمتصم ایندفردر ثر ؤم یهایارمع ییدنبال شناسابهدر ابتدا  ،معیارهچند ارزیابی یکردرو براساس

 ،(. در واقع138: 1997 ،)وندررود یمبه شمار  معیارهچند ارزیابی ایندفرمرحله از  ینها، اولیارمع ةتوسعو  ییشناسا ،واقع

 ارزیابیدر روش . شود تعریفها یهال یناساس ابر یدبا ،یهر کاربر یبرا یمدل حرف، هایارمع ینا ییشناسا از پس

 ةدهندنشانو ند دار یکصفر و  یهاارزش ینبول یهایه. الشودیم یهته یفاز و ینبول یاطالعات یةالدو نوع  ،معیارهچند

 .هستند یقطع یهایتمحدود

 ،یهر کاربر یمورد نظر برا یهاعوامل و پارامتر (مراتبی سلسله یلکاربرد تحل ی)بر مبنا یدهوزناساس بر ،ادامه در

قرار  255 تااز صفر  یامحدودهشوند و در یم ینام، فاز ینبه هم یاستفاده از ماژول با IDRISI افزار نرم یطدر مح ها یهال
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مورد نظر را به  یپارامترها ،یهر کاربر یبرا ید. بادارد یباالتر یتمطلوب ،تر باشدیکنزد 255 هب عدد ینا چه. هریرندگیم

 یةال یکخود  ،یهاستفاده کرد. هر الها یهالادغام  یبراها آنو از  یرهذخ ،داده یگاهدر پا ،یاطالعات یفاز یهایهصورت ال

 .(270: 1388)ماهینی و کامیاب،  دارد یزن یکصفر و  یا ینبول

 یشپها  ناحیه از یکهر یآوردن توان منطقه برادستبهو  یاطالعات یهایهالادغام  ةمرحلتا  معیارهچند ارزیابی

ها وزن پارامتر یناز ا یکهر ی، براشهری توسعة یمربوط به کاربر یهاپارامتر یینتع از پس ،منظور ین. ما به همرود یم

 یوزناز پارامترها  یکبه هر ،یمراتبسلسله یدهوزنروش  اساسبر یدبا ،هایهادغام ال از پیش البته. یمکنیم یفتعر

 یهر کاربر مورد در وهر پارامتر  یاسق بارةرا در یکیدانش اکولوژ یدبا ،یدهوزن ینا کردن لحاظ برای. یماختصاص ده

 .شود یم اجرا IDRISIافزار نرم وسیلة بهکار  ینا .در نظر گرفت

 

 AHPبه روش ها یهال یدهوزن

 افزایش یزمان یچیدگیپ این. شودمی پیچیده ارزیابی کار شود،یدر نظر گرفته م یابیارز یبرا هایی شاخص که هنگامی

 مربعات حداقل روش مربعات، حداقل روش مانند یتعددم هایباشند. روش یمختلف هایجنس از هایارکه مع یابد می

 اساسبر ارزیابی این ،تحقیق این در. دارد وجودوزن  ةمحاسب برای معیاریچند ارزیابی در ،...  و دهینسبت لگاریتمی،

 و تسووار؛ 7: 2004 ،1یو ملکزوسک یر)شر دشارائه  IDRISI افزار نرم یطمح در و AHPدر قالب  زوجی های مقایسه

 .)23: 2007 ،دیگران

 ،مرحله این در. شد انجام IDRISI افزارنرم و خبره انکارشناس از یگروه توسط زوجی های مقایسه: زوجی مقایسة

 مقایسه هم با زوجی صورت به مؤثر عوامل و شود یم تشکیل مقایسه برای ،وزن ماتریس ،مؤثر عوامل به توجه با

 از گیرندگان تصمیم ،ها مقایسه این در. پذیرد می انجام زوجی صورت به مراتبی سلسله تحلیل در ها مقایسه تمام. شوند می

 تعیین برای .(6 جدول) است شده مبدل 9 تا صفر بین ی   کم  مقداری به هاقضاوت این اما گیرند؛ می بهره شفاهی قضاوت

 آن از کمتر یا 0.1 معادل ،سازگاری شاخص اگر. شود می استفاده سازگاری شاخص از دهی، وزن صحت و دقت درجة

 باید دهی وزن و یابند تغییر دبای هامعیار به شده داده نسبی های وزن ،صورت این غیر در ؛است بوده صحیح دهی وزن ،باشد

 .دشو انجام دوباره
 

 زوجی های مقایسه برای ترجیح مقادیر. 6 جدول

 عددی مقدار (شفاهی قضاوت) ها ترجیح

 9 ترمطلوب      کامال  یا تر مهم      کامال  ،مرجح      کامال 

 7 قوی خیلی مطلوبیت یا اهمیت ،ترجیح

 5 قوی مطلوبیت یا اهمیت ،ترجیح

 3 ترمطلوب کمی یا تر مهم کمی ،مرجح کمی

 1 یکسان مطلوبیت یا اهمیت ،ترجیح

 2 و 4 و 6 و 8 فوق فواصل بین های ترجیح

 1390: دیگران و اردکانی: مأخذ                          

 

                                                                                                                                                                          
1. Schreyer, A. and Malczeweski, J 
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. کندیماستفاده  (1مجموع  با)ها به فاکتور یدهوزن یبرا یجفت یسةمقااز فن  WEIGHT، ماژول یسیادردر 

. ندشو یم یسه( مقایمناطق مسکون ةتوسع)مانند  هتوسع یها براآن ینسب یتاساس اهمدو و بربهصورت دوبهها فاکتور

( را Consistencyها و نسبت توافق )وزن ،شد، ماژول یسهدو فاکتور مقا ینممکن ب های یبترککه تمام پس از آن

ماژول امکان اصالح مجدد  یندهد. ایرا نشان م یجفت یسةمقا ،یندنسبت تناقض در طول فرا ینکند. ایمحاسبه م

)ماهینی و ( 7)جدول  کندینسبت توافق آن را فراهم مو  یدجد یهاوزنشده و گزارش مربوط به یسهمقا یها جفت

 . (280: 1388کامیاب، 
 

 MCEمدل  یاجرا برایمختلف  یهاپارامتر AHP یمراتبسلسله یدهوزن.  7جدول 
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 %2: ناسازگاری ضریب

 

MCEاستفاده از روش  با شهری توسعة کاربری تناسب ارزیابی
 

است  محدودیت های الیه با ها الیه ینسب وزن همراه به (شدهاستاندارد) فازی هاییهادغام ال ،پژوهش مرحلة آخرین
  (.8)جدول 

 
 شهری توسعة کاربری برای MCE اجرایی فرمول .8 جدول

MCE :(اصلی رودهای از فاصله فازی نقشة * )1326/0( * بارش فازی نقشة+ ) 1655/0( * زمینیزیر آب منابع فازی نقشة+ ) 2271/0 
 های گسل از فاصله فازی نقشة+ ) 0596/0( * خاک فازی نقشة) 0733/0( * سنگ فازی نقشة+ ) 0980/0( * شیب فازی نقشة+ )

 فازی نقشة+ ) 0331/0( * شهری مناطق از فاصله فازی نقشة+ ) 0361/0( * اصلی های جاده از فاصله فازی نقشة+ ) 0463/0( * اصلی
 شاخص فازی نقشة+ ) 0245/0( * ارتفاع فازی نقشة+ ) 0284/0( * شیب های تجه فازی نقشة) 0331/0( * روستایی مناطق از فاصله
 بولین نقشة( * )شیب بولین نقشة( * )اصلی هایرود بولین نقشة* ) 0212/0( * اقلیم فازی نقشة) + 0212/0( * گیاهی پوشش تراکم
 ((ارتفاع بولین نقشة( * )اصلی های جاده بولین نقشة( * )حمایت تحت مناطق بولین نقشة( * )جنگل

 

 یبرا یتیاست که محدود یمناطق یبرا 255تا  صفر ةدر محدود یتمطلوب یبترک ةمربوط به محاسب یی،نها نقشة

( قابل 255با حداقل ارزش سلول )صفر( تا حداکثر ارزش ) شهری توسعة کاربریتناسب  یینها ةتوسعه ندارند. نقش

 آمده است. 9در جدول  MCE. فرمول روش ددار یزرا ن 1مجدد یبندطبقه یتخود قابل یه،ال یناستخراج است. ا

 
 شدهدادهوزن یفرمول روش ادغام خط .9جدول 

S = ∑i=1 to nwixi * Л ci s=  =wi  هایهاز ال یکوزن هر   زون مورد نظر یتناسب برا
= xi = Л شودیم یدهکه فاکتور نام ی،فاز یةال   = ci شودیم یدهنام یتکه محدود ین،بول یةال  عالمت ضرب 

 

 

 

                                                                                                                                                                          
1. Reclassifying 
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 ها یافتهو  بحث

 و جهت یبارتفاع، ش ةنقش

 یسیادرافزار نرم یطدر مح یزانم یاز خطوط منحن یابیانیم یجةنتدر  ،یمتر 30 2سلول اندازة با 1ارتفاع رقومی ةنقش

ارتفاع  یرقوم ةنقشاز  ،یممستق طور به یزن (4و  3 های لکش)و جهت  یبش یهانقشه ،دنبال آنبهشود که یم یناش

 آمده است: 10در جدول  (168: 1387)مخدوم،  یتوسعة شهر یبراها  نقشه ینتناسب ا یزانشوند. میحاصل م

 
 و جهت یبارتفاع، ش یهایهالمختلف  های هطبقتناسب  یزانم .10جدول 

 یتوسعة شهر یهحداکثر مقدار ال یهنام ال
 متر 1200 -400 :مناسب 3859 ارتفاع

 1800 -1200، 400 -0 :متوسط
 متر 1800باالتر از : نامناسب

 درصد( 13 -0) 6 -0 :مناسب درصد 74 یبش
 درصد( 20 -13درجه ) 9 -6 :متوسط
 درصد 20باالتر از : نامناسب

 یجهت جنوب: مناسب یاصل یةال پنج جهت
 و بدون جهت یو شرق یغرب: متوسط

 یشمال: تناسب کم

 203: 1387مخدوم، : مأخذ                            

 

 خاک  ةنقش

 یع،وس یاندازچشمخاک در  یلاند، پروف شدهو مشخص  یینتع FAOاساس روش بر ،واقعخاک که در ةعمد یهاگروه

آب و  ةسسؤمتوسط  ها همطالع ینقرار دارند. اخاک متفاوت  ةطبق 22، در همنطقدر  یاراض یپت یهااز واحد یکهر یبرا

تناسب  ،مخدوم یددکتر مج یکیاساس مدل اکولوژبر ،است. در ادامه یرفتهصورت پذ یخاک وزارت جهاد کشاورز

 .دش ی(( فاز3(، تناسب باال )2تناسب متوسط ) (،1)تناسب کم ) خاک در سه طبقه های یهال

 

 سنگ ةنقش

. (5 )شکل استفاده شد 1،250،000 یاسکل کشور با مق یشناسینزمشده توسط سازمان یهته ةنقشاز  یشناسسنگ یبرا

در  یشناسینزممختلف  یهاو سازند یمیاییو ش یزیکیساختمان، مقاومت ف ی،شناسیکان یباساس ترکبر نقشه ینا

از  یکهر یبرا یع،وس یاندازچشمدر  یزسنگ ن یل. پروفاست هدش یهته یشناسینزم یها هنقشاز  یمیمختلف اقل یطشرا

اساس ادامه بر در ،خاک یفاز یةال یةته همانندد. متفاوت قرار دار یسنگ ةطبق 59، در همنطقدر  یاراض یپت یهاواحد

(، تناسب باال 2ناسب متوسط )ت (،1خاک در سه طبقه توان )تناسب کم ) ةیمخدوم تناسب ال یددکتر مج یکیمدل اکولوژ

 د.ش یفاز یصورت صعودبه ((3)

 

 یاهیشاخص پوشش گ ةنقش یةته

 ETM ةسنجندقرمز و مادون قرمز  یهاباند یانم یجبر یاتبا عمل NDVIبه نام  یاز شاخص ،نقشه ینا یةته برای

 ه،منطق یهاارزش ةدامناستفاده شده است.  IDRISI افزار نرم یطدر مح یالدیم 2010متعلق به سال  ،لندست ةماهوار

                                                                                                                                                                          
1. Digital Elevation Modal 

2. Pixel Size 
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و مناطق  باالتر یاهیگ یهاپوشش دهندة نشان یر،در تصو مثبت یهاارزشنوسان دارد.  ،درصد 100 تا صفر ینب

 یشاز مناطق با تراکم ب ،. در ادامهاست( ...)آب، خاک، رطوبت و یاهیپوشش گ بدون ینواح دهندة نشان ،یمنف یها ارزش

 .(6 )شکل استفاده شدMCEدر مدل  یتمحدود یةال یکعنوان به ،یاهیدرصد پوشش گ 70از 

 

 ینیزمیرز یهاآبرودخانه و  ةنقش

آب در  یتاهمو نقش پر یتوسعة شهرمناطق مستعد  یابیفراوان در مکان یتاهم لیلدبه یزن یاصل یهارودخانه ةنقش

 یهاشاهراهموجود در منطقه ) یجار یهااز آب د.ش یهته ArcGISافزار نرم یطدر مح GIS یافزارهانرم با ی،کاربر ینا

 یشو با افزاها شروع رودخانه یمتر 100ر باف از یتوسعة شهرمناطق قابل  ةفاصل. یمگرفت istanceDها( رودخانه یاصل

 .(7 )شکلد ش یفاز ،یصعودصورت به ،فاصله از رودخانه

، عمق سبب ینبه هم. است زیرزمینی های آب ،یشهر یکاربر ةتوسع برای یازآب مورد ن ینمأتاز منابع  یگرد یکی

 یطدر مح ،1389تا سال  اناستان گلست در همنطقسازمان آب  ةگذشتسال  23 یهاداده یانگیناساس مبر ،آب یهاچاه

 .(8 )شکل 1دش یفاز یصورت صعودبه یهال ینا ،عمق هر حلقه چاه یشو با افزا یابیانیم یسیادر

 

 شدهحفاظتمناطق  ةنقش

هکتار در ارتفاعات جنوب گرگان  30،650 با مساحتنما جهانحفاظت  ةمنطقشامل  ،مطالعه ةمحدوددر  یمناطق حفاظت

گل با یجآو  یهکتار در زمان پرآب 2،500 آالگل با مساحت یهاتاالب. استکوه البرز رشتهدر  یو جنوب شرق کردکو

برون یدر بخش داشل ،و ترکمنستان یرانمرز ا یکیواقع در دشت ترکمن صحرا در نزد ،گلهکتار و اولما 207مساحت 

عنوان به ،هااز آن یمتر 2000 یمناطق به همراه بافر ینا ،منظور ینمنطقه هستند. به هم ةشدحفاظت یآب یهایطمح

 .شدند گرفته نظر در یتوسعة شهرمناطق مستعد  یابیدر مکان یتمحدود یةال

 

 ییروستا و یفاصله از مناطق شهر ةنقش

و فاصله از د شاستان گلستان استخراج  یاراض یکاربر ةنقشاز  یزمنطقه نمتعدد  یبه همراه روستاها ،کوچک و کالن یهاشهر

 یردر کنار سا یینها یابیو در ارز یفاز ،یصورت نزولبه ،یشهر یکاربر ةتوسعدر  عاملیعنوان بهها ها و روستاشهر یةحاش

 دخالت داده شد.پارامترها 

 

 هاجاده ةشبک ةنقش

کل  ةاداربه  مربوطاستان  یاراض یکاربر ةنقش طریق ازمذکور،  یهاشهر یتآهن و موقع، راههابزرگراهآسفالته،  یهاجاده

از جاده،  شهری توسعة ینقاط مناسب کاربر ةفاصل ینقشة فاز .دشآماده  یسیادر یطاستان گلستان، در مح یعیمنابع طب

 50محدوده  نقشة یند. همچنیابیمادامه  یصورت کاهشبه جاده، متری 5000و تا  شود می آغازها جاده یمتر 50از بافر 

 . دش یهته یتمحدود یکعنوان به ،هاجادهاز  یمتر 5000از  یشو ب یمتر

                                                                                                                                                                          
 متر برآورد شد. ی، س1389اطالعات تا سال  ینچاه موجود، براساس آخر ینتریق. عم1
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  شیب های طبقه نقشة .4شکل              ارتفاع های طبقه نقشة .3 شکل                          

 

    
 یاهیگ پوشش تراکم نقشة .6شکل                          یشناسنیزم نقشة .5 شکل                         

 

   
     زمینیزیر آب منابع نقشة .8شکل                              آبراهه شبکة نقشة .7 شکل                       

 

 گیری یجهنت

، درصد 13 -0 یهایبش :از عبارتندمناطق  ینبهتر های ویژگی، یتوسعة شهر یکاربر یحرف یکیاکولوژ مدل براساس

تر به یک، فواصل نزدیو باد یآب یشمقدار فرسا ینکمتر وجود ،یجنوب یهاجهت ،متر 1200 -400 ینب یارتفاع ةمحدود

 های فاصله منطقه، ترعمق کم یهاچاه فاصله از رودها، ینو همچن ییروستاو  یشهر یهایکاربراز  یمتر 100بافر 

 و تریقعم خاک متر(،یلیم 500از  یشمناسب )ب یبارندگ شده،حفاظتمناسب از مناطق  ةفاصل ،منطقه یهاگسلدورتر از 
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و تراکم پوشش  یستمادر همچون مارن و ش یهاسنگ نبود، (متوسط یبنددانهبا  یافتهتحول یجا )به یافتهتحولیمهن

منطقه  یهاارزش یلو تحل یهو تجز یو بررسها نقشهبعد از ادغام  ،یفتعار ینا براساس. درصد 30کمتر از  یاهیگ

به  یتوسعة شهر برای یتناسب اراض یهالکه در شرح یرنقشة ز تناسب، ةکاهندو  یندهعوامل افزا نبود یا وجوداساس بر

 دست آمد:

 

 
 یو صنعت یی، روستایتوسعة شهر یکاربر یتناسب اراض ةنقش .9شکل 

 

 :هستیم زیربه شرح  ب،تناس نوعشاهد سه  ،از کل منطقه یتوسعة شهر یدر کاربر

 
 یشهرتوسعة  یکاربر یینها ةنقشتناسب  انواع .11جدول 

 (مربع متر به طبقه هر مساحت) طبقه تناسب درجة
 5،067،405،586 ضعیف
 36،553،066 متوسط
 3،845،306،130 باال

 

 ،یتوسعة شهرنقاط مستعد  ،یاراض یتنقشه و واقع یهادادهو تطابق  یدانیم های همشاهدبا استفاده از  ،در ادامه

در  ،مدل یناو  استشده در منطقه یکتهد یهایژگیوتوسعه در منطقه با  یهایازمطابقت ن از حاکی ،یجنتا .شد یبررس

 .ددار بسیاری یتقابل ،تریقدق یهایبررس یبرا ،متفاوت یمطالعات یاسمق

تر یقدق یابیگنبد و گرگان و مکان ،آبادیعل یشهرها ةدر محدود یشهر یهاپروژه ةتوسع یبرا دهد ینشان م یجنتا

 ،مناسب یکسلپ ةاندازارتفاع با  یشامل نبود مدل رقوم یاعمده های صنق. است ضروری یاطالعات وجود ،یکاربر ینا

... ( ویو شور تهیدیاس یزانم، )دما آب یفیک یهاداده ودنب مناسب، یاسبا دقت و مق یشناسسنگ و خاک ةنقش نبود

 توان می یاز( مورد نیاجتماع -یو اقتصاد یکی)اکولوژ یاطالعات یها داده یبا ارتقا .شوند دیده مسیر این در است ممکن

از  یحاک یجنتا همچنینکرد.  ییدر منطقه را شناسا یشهر یآت ةتوسع یهاپهنه ینتررا کاهش داد و مناسب کمبودها ینا

است؛  یجد یتبدون محدود یروند شهرساز ةتوسع گسترش و یبرا یمناسب مکانها شهرستان ینا ةمحدودآن است که 
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جهت، ارتفاع، سنگ، خاک،  یب،ش یهاپارامتر ینهمچن .شود می یجادا یاساس یهایرنبود متغ که اغلب از یتیمحدود

 که شدند گرفته کار به یعنوان عواملبه ،یو فاصله از منابع آب یشخاک به فرسا یت، حساسهاتاالبشده، حفاظتمناطق 

توسعة مناطق مستعد  بتوان شکل ینبه بهتر ،یتوسعة شهر یهایتودمحد یگرها و دپارامتر ینبا استفاده از ا یمیدوارام

 ،و اطالعات موجود یکارشناس های یهنظر یهاشاخصاساس بر ی،بندمحدوده ینا ،. به هر حالکرد یابیمکانرا  یشهر

 در نظر گرفته شد.متوسط و باال(  یف،بهتر، سه طبقه تناسب )ضع یریتمد و تناسب ةدرج یانب یراحت برایشدند و  یینتب

 

 پیشنهادها

 طیفی و مکانی تفکیک قدرت با ایماهواره و هوایی تصاویر از اراضی، کاربری نقشة تهیة برای شودمی پیشنهاد .1

 .شود استفاده باالتر

 و دقت با شناسیخاک و سنگ نقشةمناسب و  پیکسل اندازةارتفاع با  یشامل نبود مدل رقوم ایعمده کمبودهای .2

پروژه  یندر ا ...و تجاری هایفاصله از بازار ،(شوری و اسیدیته میزان ،)دما آب کیفیت به مربوط هایداده مناسب، مقیاس

 و داد کاهش را صیانق این ،(یاجتماع -یو اقتصاد یکی)اکولوژ اطالعاتی هایداده ارتقایبا  توانیکه م شود می دیده

 کرد.  ییدر منطقه را شناسا شهری توسعة هایپهنه ترینمناسب

 ،شهری توسعة شودمی یشنهادوحش در منطقه، پ یاتح هایگونه از غنی حفاظتی مناطق وجودتوجه به  با .3

 .گیرد صورت ،مناطق این از دور ،آینده در شهری و روستایی

 یشنهادپ کافی هایداده نبود و زمین یابیارز هایدر طرح یاجتماع -اقتصادی هایداده برجستةتوجه به نقش  با .4

 .شود ریزیبرنامه ایدر سطح منطقه یاجتماع -یاقتصاد جامع مطالعة برای که شودمی
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