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  ...ي شهري  ارزيابي تناسب اراضي به منظور توسعه

  
  
  

 1396تابستان   47جغرافيا و توسعه شماره 

  27/01/1395: وصول مقاله 
  27/07/1395: نهايي  تأييد
  17- 36: صفحات                                                                           

  

  رويكرد آمايش سرزمينشهري با  ي به منظور توسعه تناسب اراضيارزيابي 
  شهرستان اهواز: يمطالعه مورد

  
  4زيرواني اسماعيل تقوي، 3نگار رحيم پور، * 2محمود آروين، 1اله زياري كرامتدكتر 

  
  چكيده
تواند استمرار داشته باشد بدون اين كه موجب تخريب منابع و  شهري است كه مي ي هاي از توسع گونه پايدار شهري، ي هتوسع

توجه به چگونگي كنترل  شهرنشين و در پي آن رشد شهرها،      جمعي تافزايش روزافزون  .ها وابسته است هايي شود كه به آن نظام
مناسب شهري هنگامي محقق  ي هدر واقع توسع. كند يپايدار را الزامي م ي هشهرها با برنامه و حركت در راستاي اصول توسع ي هتوسع
اين پژوهش ارزيابي تناسب اراضي شهرستان اهواز به منظور هدف . هاي آن به كار گرفته شود شود كه سرزمين به تناسب قابليت مي

هاي مناسب در  ابتدا اليه .باشد تحليلي مي -كاربردي و از نظر روش تحقيق توصيفي ،اين پژوهش از نظر هدف .باشد شهري مي ي هتوسع
هاي  از روش ،باشد گيري و انتخاب اراضي مناسب مي پژوهش، تصميم      ماهي تاند و با توجه به اين كه  سازي شده نرمال ARCGISمحيط 
 ي هبه وسيل Fuzzy Dematel معيار مورد نظر با استفاده از پرسشنامه تكنيك 15بدين ترتيب  .گيري چندمعياره استفاده گرديد تصميم

دست آمد ه وزن معيارها ب Excelافزار  رديد و در نرمگريزي شهري  تكميل  ريزي آمايش سرزمين و برنامه نفر از نخبگان حوزه برنامه 15
سازي  پياده ARCGISكه در محيط   Topsisدر نهايت با الگوريتم تكنيك .ها ضرب گرديد تك اليه دست آمده در تك ههاي ب سپس وزن

مساحت . شهري در شهرستان اهواز ارائه شده است ي هبندي به منظور توسع       اولوي ت ي ههم همپوشاني شدند و نقش ها با اليه شت،گ
        اولوي تهكتار، 75367سوم         اولوي تهكتار،  250168دوم         اولوي تار، تهك 54975اول        اولوي تباشد كه مساحت  ترتيب مي ها به اين       اولوي ت
غربي و شمال شرقي  هاي جنوب، جنوب اول در قسمت       اولوي ت. هكتار به دست آمده است3642پنجم        اولوي تهكتار و 44658چهارم 

   .باشد هاي باير مي قرار گرفته است و بيشتر مساحت آن در زمين
.گيري، شهرستان اهواز هاي تصميم شهري، روش ي آمايش سرزمين، تناسب اراضي، توسعه:ها هواژكليد

                                                     
  zayyari@ut.ac.ir                                                                                                 ريزي شهري، دانشكده جغرافيا، دانشگاه تهران و برنامه استاد جغرافيا - 1
  arvin.mahmood@ut.ac.ir                                                                                                *دانشگاه تهران ،ريزي شهري برنامه دانشجوي دكتري جغرافيا و - 2
  n-rahimpoor@stu.SCU.ac.ir                                                   ، دانشگاه شهيد چمران اهوازهريريزي ش دانشجوي كارشناسي ارشد جغرافيا و برنامه - 3
  E.taghavi@ut.ac.ir                                                                                     دانشگاه تهرانپرديس البرز، ريزي شهري،  ارشد جغرافيا و برنامه كارشناس - 4
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 1396تابستان  ،47ه شمارپانزدهم، فصلنامه جغرافيا و توسعه، سال 

  مقدمه
      جمعي تهاي عصر ما شهرنشين شدن  يكي از ويژگي   

شهرهاي  ي هشهرها و در پي آن توسع      جمعي ت و افزايش
كوچك و بزرگ است كه به ضرر اراضي كشاورزي 

شهري را كه از  ي هتوان توسع از سويي نمي. باشد مي
هاي        فعالي تحيات و  ي ههاي ضروري براي ادام جنبه

ها را متناسب  انسان است، محدود ساخت بلكه بايد آن
اي كه  ر آماده نمود به گونهنيازهاي امروز و فرداي بش

 زيست جلوگيري شود از وارد آمدن آسيب به محيط
امروزه بسياري از  ).46: 1392 قنواتي و دلفاني گودرزي،(

نواحي شهري كشور ما با توجه به گسترش نامحدود و 
هاي  اندازي به محيط خود سبب دست ي هبدون برنام

ايش اما افز. اند ها شده طبيعي و از بين بردن آن
شهرنشين و در پي آن رشد شهرها،       جمعي تروزافزون 

شهرها با برنامه و  ي هتوجه به چگونگي كنترل توسع
پايدار را الزامي  ي هحركت در راستاي اصول توسع

مناسب شهري هنگامي  ي هدر واقع توسع. كند مي
هاي آن  شود كه سرزمين به تناسب قابليت محقق مي

 ).154: 1393 كوتنايي، جواديان( به كار گرفته شود
منظور از تناسب اراضي، تطبيق مشخصات زمين با 

به . آيد اي است كه از آن به عمل مي نوع استفاده
هاي زمين بتواند ضروريات و  سخن ديگر، اگر ويژگي

نيازهاي نوع استفاده  از آن را پاسخ دهد، آن زمين با 
 شود يا نوع كاربري خود، اي كه از آن مي نوع استفاده

. )6: 1392نژاد و همكاران، حاتمي( تناسب خواهد داشت
از  ريزي كاربري زمين و ارزيابي توان اكولوژيكي برنامه
پايدار به حساب  ي ترين ابزارها و عوامل توسعه مهم
از طرفي ). Zabihi et al, 2015: 116( آيند مي

شهرنشيني كنوني در بسياري از اين كشورها متناسب 
و در اغلب موارد  شهري نبودههاي  با زيرساخت

شهري، باعث شده  ي هيابي نامناسب رشد و توسع مكان
گسيخته و بدون توجه  فيزيكي شهرها لجام ي هتا توسع

شناختي و انساني اتفاق افتد و  به عوامل طبيعي، بوم

. رو كند شهرها را با مسائل و معضالت خاصي روبه
يابي مناسب  فيزيكي شهري مكان ي هبنابراين در توسع

لطفي و ( بسياري برخوردار است      اهمي تو اصولي از 
شهري،  ي هدر فرايند توسع). 24: 1392همكاران، 

 ارزيابي اراضي با توجه به معيارهاي تأثيرگذار بر
ريزان را در انتخاب  تواند برنامه شهري مي ي هتوسع

شهرهاي موجود و  ي هبهترين مكان جهت توسع
اگر . يابي شهرهاي جديد كمك شاياني كند نمكا

 ي هانتخاب مكان با توجه به عوامل زيربنايي توسع
صورت گيرد ) اعم از عوامل طبيعي و انساني(شهري 

 ي سبب جلوگيري از هدر رفت منابع و توسعه با برنامه
شهرستان  .شود زيست مي شهرها و عدم تخريب محيط

پذيري و  مهاجرت ت شهر اهواز به سبب              اهواز با مركزي 
 ي ههايي جهت توسع شهري به مكان      جمعي تافزايش 

انتخاب مكان . نياز دارد      جمعي تشهري براي جذب 
هاي طبيعي و انساني  مناسب بايد با توجه به شاخص

-     جمعي تشهري صورت گيرد تا روند  ي هثر بر توسعؤم

پذيري شهر با شكست مواجه نشود و اراضي مناسب 
ز جمله كشاورزي نيز مورد حفاظت ها ا      فعالي تساير 

بنابراين، هدف پژوهش، ارزيابي شهرستان . قرار گيرد
معيارهاي در دسترس و مناسب به به اهواز با توجه 

  .باشدشهري مي ي همنظور توسع
  

  مباني نظري
بهينه و عقالني و پي بردن به  ي هآمايش استفاد

ثر اقتصادي ؤبه منظور كاركردهاي م "هاي فضا ارزش"
 آمايش ).480: 1380پوراحمد، ( است اجتماعي و

دادن  سازمان و ريزي برنامه از عبارت است سرزمين
 و ها انسان سكونت محل تعيين و فضا اشغال ي هنحو

 بين هاي كنش همچنين و تجهيزات و ها       فعالي تمحل 

و  زادگان شريف( اقتصادي-اجتماعي نظام گوناگون عوامل
بندي  تر طبقه دقيق به عبارت). 88: 1389دهكردي، 

در يك نگاه كلي مشتمل بر  هاي انسان       فعالي ت
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  ...ي شهري  ارزيابي تناسب اراضي به منظور توسعه

هاي اقتصادي، اجتماعي، سياسي و نظامي        فعالي ت
 ي ههاي گوناگون و پيچيد       فعالي تطبيعي  بطور. است

انسان در فضاي جغرافيايي نيازمند بسترسازي شايسته 
براين اساس آمايش . وري است به منظور حداكثر بهره

هاي انسان را        فعالي تسرزمين، رابطه بين انسان، فضا و 
يكي از . )142: 1390زرقاني و اعظمي، ( كند تنظيم مي

ريزي آمايش سرزمين، رعايت  نكات اساسي در برنامه
هاي  برداري هاي وضع موجود با بهره تناسب كاربري

ارزيابي  ).6: 1392نژاد و همكاران،  حاتمي( است  آتي
ريزان و مديران  تناسب اراضي يك امر مهم براي برنامه

ترين  باشد كه هدف آن شناسايي مناسب شهري مي
 الگوي فضايي براي كاربري زمين در آينده است

)Collins et al, 2001:613(.  تناسب اراضي ارزيابي
فرآيند تعيين قابليت يك قطعه زمين مشخص براي 

اين فرآيند بيان . تخصيص يك كاربري معين است
كند كه يك قطعه زمين واقع در يك محدوده تا  مي

هاي يك نوع كاربري خاص  چه اندازه با نيازمندي
يافته،  مطابقت دارد به نحوي كه كاربري اختصاص

هاي شهر يا  و نيازمندي حداكثر كارايي را داشته باشد
قرباني و ( منطقه را به صورت بهينه تأمين نمايد

همچنين ارزيابي تناسب كاربري . )7: 1392همكاران
زمين، فرايند تعيين قابليت يك قطعه زمين مشخص 

طالعي و (براي تخصيص به كاربري معيني است 
تناسب اراضي زمين شامل فرايند  ).36: 1391همكاران، 

بندي مناطق خاصي از زمين از نظر  گروهارزيابي و 
هاي خاص استفاده  ها با توجه به گونه مناسب بودن آن

 تناسب اراضي .)Martin & Saha, 2009:573( است

)LSA( هاي اساسي در مديريت پايدار  يكي از گام
 Mcdonald&Brown, 1984:130 .(LAS( زمين است

هاي ذاتي است  روش تشخيص ظرفيت 
)Bandyopadhyay et al, 2009: 885(.  اگر ارزيابي

 ي هلأتناسب يا استعداد زمين به صورت يك مس
از (گيري با فاكتورها و معيارهاي چندگانه  تصميم

با سيستم اطالعات  )جمله فاكتورهاي طبيعي
ريزي  الگويي براي برنامه ،جغرافيايي يكپارچه شود

كند كه مناقشات را به حداقل  كاربري زمين مهيا مي
حد زيادي  ريزان را نيز تا رسانده و نظرات برنامه

 ).232: 1392نژاداصل،  كرم و يعقوب(كند  ملحوظ مي
پذيري و  سيستم اطالعات جغرافيايي به سبب انعطاف

-يهاي جغرافياي دقت بيشتر در تجربه و تحليل داده
باشد  فضايي در ارزيابي تناسب اراضي مفيد مي

)Mokarram & Aminzadeh, 2010: 509 .( ارزيابي
 اساس سيستم اطالعات جغرافيايي تناسب اراضي بر

)GIS( هاي مفيد براي مديريت و  يكي از روش
 .)Malczewski, 2004:17( ريزي فضايي است برنامه

همچنين در ميان طيف وسيع منابع شهري، زمين 
رشد . رود ترين منبع به شمار مي ترين و حساس مهم

در مناطق شهري و روند       جمعي تشهري و تمركز 
شهري بر  ي نامتعادل و صعودي نمودارهاي توسعه

هاي طبيعي محدود، مشكالت  روي زمين و عرصه
ده اي و جهاني ايجاد كر زيادي در سطح محلي، منطقه

  . )22: 1390نژادطيبي، وارثي و علي( است
 هاي زيست انسان در پي نابودي منابع و بروز بحران

محيطي به اين نكته پي برد كه براي آنكه بخواهد  
برداري درخور و مستمر از محيط داشته باشد،  بهره

برداري را در چهارچوب  بهتر است كه روند بهره
خصوصيات  شناخت ي شده بر پايه  ريزي برنامه

 شناخت خصوصيات .جغرافيايي محيط  اجرا كند
جغرافيايي محيط از لحاظ طبيعي، اجتماعي و  

تواند موجب وسعت  اقتصادي آن از يك طرف مي
بينش و معرفت از محيط گشته و از طرف ديگر امكان 
هرگونه حركت سنجيده و انديشيده را در محيط از 

 سازد سوي انسان در قالب يك سيستم منظم فراهم
اي در مناطق  توسعههر ). 55: 1390كنعاني و همكاران، (

هاي مديريتي و  ها و طرح طبيعي بايستي با برنامه
بندي مناسب صورت پذيرد تا بتوان در كنار  ناحيه
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 1396تابستان  ،47ه شمارپانزدهم، فصلنامه جغرافيا و توسعه، سال 

هاي طبيعي آن را حفظ  استفاده مردم از منطقه، ارزش
برداري مستمر از اين  كرده و به اين وسيله به بهره

     ً                         مسلما  بدون شناسايي توان واقعي . ويممناطق نايل ش
زمين، شاهد از بين رفتن روزافزون منابع و افزايش 
فقر در ميان ساكنان خواهيم بود و اين امر در 

نامطلوبي را بر جاي خواهد  رثاآمدت  درازمدت و كوتاه
هاي  پاره. گذاشت كه شايد نتوان جبران مافات نمود

اي  نسيل ويژهمختلف هر سرزميني از استعداد و پتا
اساس شناخت اين استعدادها،  برخوردارند و بر

هاي انسان از آنها محدود و  برداري انتظارات و نوع بهره
هاي يك سرزمين  تعيين توانايي. شود مشخص مي

گيرد كه معلوم گردد، بهترين  بدين علت صورت مي
هاي ممكن، در چه  نوع كاربري آن در ميان استفاده

در اين ميان ارزيابي توان . باشد تواند اي مي زمينه
تواند نقش اساسي را  اكولوژيكي و آمايش سرزمين مي
   در جهت نيل به مقصود ايفا نمايد

  ).28- 29: 1389پرورش و همكاران، (
 جهان كشورهاي در ويژه به عمده مسائل جمله از

و  شهرها احداث و بشري جمعيت افزايش سوم،
 گزيني  مكان      ً   عموما  هم كه است جديد كشورهاي

 مشكالتي بروز سبب امر همين و ندارند صحيحي

 از مناطقي      ً   عمدتا  در شهرها گونه اين زيرا .شده است

 مناطق ديگر يا و ها گسل مجاور با و سطح قبيل

 ).1: 1390 ناصروندي و اسكاني،( هستند پرخطر مستقر
 غير و فضايي كه استعدادهاي است فعاليتي يابي مكان

 امكان و كرده را شناسايي سرزمين يك فضايي

 فراهم را خاص براي كاربري مناسب مكان انتخاب

اولين  ).16- 17: 1391و همكاران، كرمي ( آورد مي
گيرد  اي كه در برابر سازندگان نوشهرها قرار مي مسأله

ترين  شايد بتوان گفت مهم. يابي است گزينش در مكان
و هاي طبيعي  عامل بقاء و دوام شهر وجود پتانسيل

فضايي آن  ي فراهم بودن بستر جغرافيايي در محدوده
هاي  شهري كه بدون در نظر گرفتن توانمندي. است

طبيعي و فراهم بودن بستر جغرافيايي بنا شود ديري 
قرخلو و اشرفي، ( ويران يا متروك شود نخواهد پاييد كه

يابي درست و مناسب،  مطالعات مكان انجام). 30: 1388
صادي بر عملكرد واحد مورد تأسيس، اقتعالوه بر تأثير 

اثرات اجتماعي، فرهنگي و اقتصادي در منطقه محل 
ضمن اين كه حفظ . احداث خود خواهد داشت

محيطي نيز به عنوان عوامل كليدي  هاي زيست ويژگي
يابي محسوب  ثر در تعيين محل در مسايل مكانؤم

ن در اين بي ).53: 1389پور و همكاران،  شريفي( شوند مي
هاي كنترل و مديريت تحوالت شهري،  يكي از اهرم

سنجيده و مناسب جهت كنترل  هاي ريزي برنامه
شده  ريزي فيزيكي شهر در شكل غير برنامه ي توسعه
 تعيين ).84: 1392پور و همكاران،  امان( باشد آن مي

 تا شهر، يك شهري ي توسعه فاز براي مناسب مكان

 و ثرؤم عوامل صحيح و كامل شناخت به زيادي حد
 است  وابسته آنها انتخاب ي هنحو

  .)5: 1392زاده و دارايي،  احمدي(
  

  تحقيق ي پيشينه
شده در سطح جهاني  هاي انجام از جمله پژوهش

در پژوهشي با ) 2014( و همكاران 1توان به ليو مي
 ي عنوان ارزيابي تناسب كاربري زمين به منظور توسعه

، MCEهاي  چين با استفاده از روش پكن شهري در

IPM و OWA هاي فرصت و حفاظت و  با توليد نقشه
سپس با تلفيق اين دو نقشه تناسب كاربري زمين را 

  . اند دست آورده هب
 در تحقيقي با عنوان) 2015( و همكاران 2رومنو

شاخصه به منظور  گيري چند تجزيه و تحليل تصميم"
نواحي روستايي  تناسب اراضي در ي نقشه ي تهيه

 ي ترميم مزارع و توسعه هدف با "جنوب ايتاليا
هاي گردشگري كشاورزي با استفاده تلفيق        فعالي ت

MCDA وGIS  همچنين در مطالعات در . پرداختند
                                                     
1-Liu 
2-Romano 
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در پژوهشي با عنوان ) 1393( داخلي، سرور و خليجي
شهري شهرستان  ي هارزيابي توان اكولوژيك توسع

اي باهدف  تبريز با استفاده از مدل فرآيند تحليل شبكه
شهري  ي تعيين بهترين مكان مناسب براي توسعه

هاي شرقي و  اند كه نيمه تبريز به اين نتايج رسيده
هاي  مركزي تبريز بهترين مكان براي توسعه و نيمه

باشد به  شمالي و جنوبي كه به ارتفاعات نزديك مي
 قرباني و همكاران. باشد ه نامناسب ميلحاظ توسع

در پژوهشي با عنوان تحليل تناسب اراضي  )1392(
(LSA) ي همجموع ي هشهري در محدود ي هبراي توسع 

شهري تبريز با استفاده از روش تحليل فرايند سلسله 
مناسب  هاي مكان تعيين و باهدف تشخيص مراتبي
 در ت     فعالي  و سكونت فضاهاي آتي گسترش جهت

 اند تبريز به اين نتايج رسيده شهري مجموعه محدوده
 بيشتر ي توسعه مناسب اراضي مكاني توزيع نظر كه از

 اراضي جنوب و طرف به مركزي هاي قسمت در
 شمال طرف به شمال و شرق هاي قسمت در نامطلوب

   .اند گرفته قرار غرب
در پژوهشي با عنوان تعيين ) 1392( لطفي و همكاران
گيري از  شهري با بهره ي هتوسع اراضي مناسب

هاي چند معياره در شمال ايران باهدف مشخص  مدل
شهري براي گسترش  ي هكردن اراضي مناسب توسع
اند كه از كل مساحت  آتي به اين نتايج رسيده

درصد اراضي محدوده  05/58مورد مطالعه، ي همحدود
هاي با تناسب زياد و بسيار زياد براي  در گروه زمين

شهري قرار دارند كه اغلب در قسمت جنوب  ي توسعه
 همچنين،. اند شده شرقي و جنوب شهرستان واقع

 ي همتوسطي دارند و بقي درصد از اراضي تناسب 33/12
درصد تناسب كم و بسيار كمي  62/29اراضي يعني 

  .شهري دارند، اشاره كرد ي هبراي توسع
  
  
  

  مورد مطالعه ي محدوده
 ترين بزرگشهرستان اهواز مركز استان خوزستان و     

 2درجه و  48بين شهرستان استان خوزستان است 
دقيقه طول شرقي از  20دقيقه و  49دقيقه تا 

 31دقيقه تا  53درجه و  30النهار گرينويچ و  نصف
اين . دقيقه از خط استوا قرار گرفته است 45درجه و 

و شوشتر  هاي شوش شهرستان از شمال به شهرستان
از غرب به شهرستان دشت آزادگان و از سمت  و باوي،

هاي خرمشهر،شادگان و ماهشهر و  جنوب به شهرستان
هاي رامشير،رامهرمز و  از سمت مشرق به شهرستان

و فاصله آن با دورترين شهر شود  هفتگل محدود مي
و ) ايذه(كيلومتر  276شرق  شمال درخوزستان 

) اهواز غرب درحميديه (كيلومتر  30آن  ترين نزديك
 .متر است 12ارتفاع اين شهرستان از سطح دريا . است

شهرستان استان از نظر  ترين بزرگشهرستان اهواز 
وسعت است و همچنين اين شهرستان با جمعيت 

 خوزستان استان ت    جمعي  از درصد 5/26نفر 1202912
   . است داده اختصاص خود به را

 الهايي شهر و اهوازشهرستان اهواز داراي دو شهر 
 گانه سه هاي بخش در روستا 210  )ر بخش مركزيد(

 با است ذكر قابل  مركزي، اسماعيليه و غيزانيه است
بخش باوي به مركزيت 89دولت در سال  تهيأ مصوبه

يافته و شهرهاي  شهر مالثاني به شهرستان ارتقاء
 در ها آن تابعه روستاهاي و شيبان و ويس مالثاني،

و  قرارگرفتهتقسيمات سياسي فرمانداري باوي  ي حوزه
از شهرستان اهواز منفك شد و همچنين در سال 

عبداله و روستاهاي تابع آن به  كوت ي ، منطقه1391
عبداله ارتقاء  شهرستان كارون به مركزيت شهر كوت
حميديه به  يافت و حميديه نيز به مركزيت شهر

   شدنديافته و از اهواز جدا  شهرستان ارتقاء
)Ahwaz.ostan-khz.ir(.  
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   موقعيت محدوده مورد مطالعه:1 شكل 

  1394 نويسندگان، :تهيه و ترسيم 
  

  روش  تحقيق
روش  نظر از كاربردي و هدف نظر از پژوهش اين
به  ابتدا با مراجعه . باشد مي تحليلي -توصيفي تحقيق
 هاي مورد ها و اليه ها و مراكز مربوط به داده سازمان

شده در اين پژوهش  معيارهاي استفاده. نظر تهيه گردد
شامل نوع كاربري، عمق خاك، سطح آب زيرزميني، 
فاصله از روستاها، فرسايش خاك، شكل زمين، شدت 

له ها، فاص باد، حريم گسل، حريم فرودگاه، فاصله از راه
آهن، فاصله از رودخانه، پوشش گياهي، فاصله از  از راه

      ماهي تبا توجه به اين كه . باشند شهر، ميزان بارش مي
باشد  گيري و انتخاب اراضي مناسب مي پژوهش،تصميم

  . گيري چندمعياره استفاده گرديد هاي تصميم از روش
  نظر با استفاده  معيار مورد15بدين ترتيب ابتدا   

  نفر  15مه تكنيك ديمتل فازي در اختيار از پرسشنا
ريزي آمايش سرزمين و برنامه ي حوزه از نخبگان

افزار اكسل  ريزي شهري  قرار گرفت و در نرم برنامه
آمد و با توجه به  دست بهتحليل گرديد و وزن معيارها 

افزار  اين كه پژوهش بعد فضايي و مكاني دارد از نرم
ARCGIS  جهت تحليل بهره گرفته شد بدين ترتيب

اند از  هاي مناسب ويرايش و كد گذاري شده كه اليه
  FETUER TO RASTERو  DISTANCدستورهاي 

با استفاده از نرمال . اند ها تبديل به ماتريس شده اليه
سازي خطي و تابع فازي ممبرشيب نرمال سازي 

 هاي سپس وزن. اند شده) طيف عددي بين صفر و يك(
ها  آمده از روش ديمتل فازي در تك تك اليه دست به

در نهايت با تكنيك تاپسيس كه در . ضرب گرديد
ها باهم  اليه سازي گرديد پياده ARCGISمحيط 

نهايت نقشه  اند و در تلفيق و همپوشاني شده
شهري در شهرستان  ي بندي به منظور توسعه       اولوي ت
  .آمده است دست بهاهواز 

Archive of SID

www.SID.ir

http://www.sid.ir


 

  
                                                                                      

                 
     

 

 
23  

  
  ...ي شهري  ارزيابي تناسب اراضي به منظور توسعه

  

Archive of SID

www.SID.ir

http://www.sid.ir


 

 

  
                                                                             

             
         
 

    
24 

 
 1396تابستان  ،47ه شمارپانزدهم، فصلنامه جغرافيا و توسعه، سال 

  شهري ي هاي معيارهاي مناسب توسعه ويژگي: 1جدول 
  ويژگي اليه )تحقيقات مشابه(مأخذ معيار

  عمق خاك
؛ 1391؛ حسيني و اورك، 1392لطفي و همكاران، 

؛ سالوري زاده و همكاران، 1393اسفندياري و غفاري گيالنده، 
  1393؛ موحد و همكاران، 1390؛كنعاني و همكاران، 1392

هاي بادي  ماسه - 2درياچه هور شاهور و هور شادگان -1
  عميق

هاي كم عمق تا نيمه عميق با بافت متوسط بر روي  خاك -3
هاي نيمه عميق با بافت  متوسط تا  خاك - 4مواد مارني

هاي عميق با  خاك - 5سنگين بر روي مواد گچي و آهكي
هاي عميق با بافت سنگين  خاك -6بافت سنگين وشوري زياد

  و شوري كم

؛ اسفندياري و غفاري گيالنده،1393كوتنايي و همكاران،  سطح آب  زيرزميني
  )7تا1سطح ( سطح آب زيرزميني 1393

  موقعيت روستاها 1392لطفي و همكاران،  فاصله از روستاها

؛1392؛ سالوري زاده و همكاران،1393كوتنايي و همكاران،  فرسايش خاك
  )6تا1كد ( شدت فرسايش 1391روستايي و همكاران،

؛ قنواتي و دلفاني گودرزي،1392زاده و همكاران،سالوري  شكل زمين
 1393؛ موحد و همكاران،1392

ها و  فالت - 4اراضي متفرقه- 3هاي سيالبي دشت-2ها تپه-1
  هاي پست و رسوبي دشت - 5واريزه ها 

 - 8 177-7، 99 -6، 74- 5، 50- 4، 48-3، 29- 2،  11-1  -   جهت باد
281  

  كاربري اراضي

؛ حسيني1392؛ قرباني و همكاران،1392لطفي و همكاران،
زاده و  ؛ سالوري1393؛ كوتنايي و همكاران، 1391و اورك، 
؛ قنواتي و دلفاني 1390؛ كنعاني و همكاران، 1392همكاران، 

 1393؛ موحد و همكاران،1392گودرزي،

  باير -4شهري -3ساير - 2هاي آبي محدودهكشاورزي و -1

  گسل

؛1393؛ مختاري و امامي كيا،1392قرباني و همكاران،
؛اسفندياري 1392؛ ملكي و همكاران، 1391حسيني و اورك، 
؛ قنواتي 1391؛ روستايي و همكاران، 1393و غفاري گيالنده، 

 1393؛ موحد و همكاران،1392و دلفاني گودرزي،

  موقعيت گسل

  موقعيت فرودگاه 1393كوتنايي و همكاران،  فرودگاه حريم

  ها راهفاصله از 

؛ سرور و1392؛ قرباني و همكاران،1392لطفي و همكاران،
؛ سالوري زاده و 1393؛ كوتنايي و همكاران، 1393خيلجي،

؛ موحد و 1392؛ قنواتي و دلفاني گودرزي، 1392همكاران، 
 1393همكاران،

  ارتباطي ي شبكه

  آهن مسير راه -  آهن راه ازفاصله 

؛ مختاري و1392قرباني و همكاران،1392لطفي و همكاران،  فاصله از رودخانه
  رودخانه 1393؛ اسفندياري و غفاري گيالنده،1393امامي كيا،

؛ 1392؛ ملكي و همكاران، 1393كوتنايي و همكاران،   پوشش گياهي
  1392سالوري زاده و همكاران، 

زار و نيزار، مراتع متراكم،  بستر رودخانه، بيشه باتالق،-1
جنگل دست كاشت، زراعت ديم ، زراعت آبي و باغات، 

 -3مراتع كم تراكم 2اي  هاي ماسه مناطق مسكوني، پهنه
  اراضي بدون پوشش

؛ اسفندياري و غفاري گيالنده،1392قرباني و همكاران،  فاصله از شهر
  موقعيت شهرها 1392؛ قنواتي و دلفاني گودرزي،1393

  ميزان بارش

،؛ حسيني1392؛ قرباني و همكاران،1392لطفي و همكاران،
؛ ملكي و 1393؛ كوتنايي و همكاران، 1391و اورك، 

؛ كنعاني و 1392؛ سالوري زاده و همكاران، 1392همكاران، 
 1390همكاران،

1-150 ،2 -200 ،3 - 250 ،4-300  

  1394نويسندگان،  :مأخذ
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  فازي DEMATELتكنيك 
 بشر و علوم برنامه يلهبه وس DEMATEL روش
 1972 يها سال بين ژنو، Battelle Memorial انستيتو

 براي است روشي تكنيك، اين. شد ايجاد 1976 و
به  معلولي و ي  ّعل  روابط پيچيده ساختار نمايش

 ،نمودارها يا و ها يسماتر كه ماتريس يا نمودار ي يلهوس
 و دهند يم نشان را سيستم عناصر بر مبتني روابط
 عناصر از يك هر اثر شدت نشانگر نمودارها، روي اعداد

 به توجه با. )Gogus& Boucher,1998:139( باشند يم
 كارشناسان نظرات به ديمتل روش از استفاده براي اينكه
 كالمي عبارات ي دربرگيرنده نظرات اين و باشد يم نياز
 ابهام رفع و سازي  يكپارچهبه منظور  باشد، يم پهلو دو و

. شوند تبديل فازي اعداد به عبارات اين است بهترها  آن
 از كه كردند ارائه مدليو  و لين مشكل اين حل براي
 ادامه در. برد يم بهره فازي محيط در ديمتل روش

  .است شده تشريح روش مراحل
  

  ها آناز  گيري يانگينمخبرگان و  نظراتكسب :اول ي مرحله
نفر خبره در مورد روابط بين  P فرض كنيد تعداد   

يري از گ بهرهي اقالم موجودي با بند طبقهمعيارهاي 
 P رو تعداد ينازا. اند دادهنظر  1عبارات كالمي جدول 

ماتريس مربوط به نظرات  كه هر x،x ،xماتريس 
هاي آن با اعداد فازي  يهدراباشد و  يمخبره  يك

) 1(فرمول . شود يمشوند، تشكيل  يممربوطه مشخص 
ماتريس ميانگين نظرات استفاده  ي براي محاسبه

رو براي تشكيل ماتريس ارتباط   ينا از. شود يم
شده در جدول   رهاي زباني تعريف              مستقيم از متغي 

  .شود استفاده مي 2 شماره
  

  تناظر عبارات كالمي با اعداد فازي مثلثي :2جدول 
  نماد عبارات كالمي اعداد فازي

 VH تأثير خيلي زياد (0.75,1.0,1.0)

 H تأثير زياد (0.5,0.75,1.0)

 L تأثير كم (0.25,0.5,0.75)

 VL تأثير خيلي كم (0,0.25,0.5)

  AN  بدون تأثير (0,0,0.25)
 

   
)1( 
  

z
  

ماتريس فازي اوليه روابط مستقيم ناميده  Zماتريس    
  .شود يم
  

محاسبه ماتريس روابط مستقيم نرمال : ومد ي مرحله
  شده

از  به دست آمدهبراي نرماليزه كردن ماتريس    
  .شود يماستفاده ) 3(و ) 2(ي ها فرمول

)2 (  H =  = (  ,  ,  ) =(l " , m " , u " ) 

  :آيد مي به دستزير  ي از رابطه  rكه
)3( r

   T محاسبه ماتريس فازي روابط مجموع:سوم ي مرحله
تا  4(هاي  ماتريس روابط كل فازي با توجه به فرمول

  .آيد مي به دست) 7
)4(  T

=كه هر درايه آن عدد فازي به صورت        ( , , صورت زيرمحاسبه  است و به (
  :شود مي
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  = ∗ ( − )                                                   
 

هر  Hو  H ،H ماتريس يكه و  Iها  در اين فرمول
را به   هاي آن هستند كه درايه n×nماتريس  كدام

                                      ِ           ِ ترتيب عدد پايين، عدد مياني و عدد بااليي  اعداد فازي  
  .دهد تشكيل مي H      ِ       ِ مثلثي  ماتريس  

  
آوردن مجموع سطرها و  به دست: چهارم ي مرحله
 Tهاي ماتريس ستون

 8(هاي  ها با توجه به فرمول مجموع سطرها و ستون   
=  .آيند يم به دست) 9و  (  ) × = [∑ ] ×  = (  ) × = [∑ ] ×  
  

nبه ترتيب ماتريس Rو  D كه × 1و  1 × n هستند.  
  

  ها شاخص      اهمي تمشخص كردن ميزان : پنجم ي مرحله
  )−(معيارها  و رابطه بين) +(

Dاگر  − R > باشد، معيار مربوطه اثرگذار و اگر   0 D − R <   .باشد معيار مربوطه اثرپذير است 0
  

Dي كردن اعداد فازي فاز يد: ششم ي مرحله + R 
Dو  − R قبلي ي از مرحله به دست آمده  

Dاعداد فازي  + R  وD − R از  به دست آمده
B  .شوند يمي فاز يد) 10(قبلي، طبق فرمول  ي مرحله =                               )10(       

Aي شده عدد فاز يد Bكه در آن  = (a , a  , a ) 
  .باشد يم
  

آوردن اوزان نفوذ و  به دست: هفتم ي مرحله
  اثرگذاري معيارها

) 11(نسبي معيارها با استفاده از فرمول       اهمي ت   
  شوند يممحاسبه 

= [( + ) + ( − ) ]  
  

  ي اوزان معيارهانرمال ساز: هشتم ي مرحله
توان با  يمقبلي را  ي از مرحله به دست آمدهاوزان     

=  .نرمال كرد) 12(استفاده از فرمول  ∑  W  گيري نشان  يمتصموزن نهايي معيارها را براي
با استفاده از رويكرد جديد تكنيك  در واقع. دهد يم

ها را هم محاسبه  توان اوزان شاخص ديمتل كه مي
در اين  )60: 1394و قاسميان صاحبي،  عرب(نمود، 

اوزان پرداخته شد تا در  ي پژوهش به محاسبه
در تكنيك  شده  محاسبهبعدي از اوزان  ي مرحله

  .استفاده گردد ARCGISتاپسيس در محيط 
  

 TOPSIS تكنيك

 MADM هاي جبراني در اين تكنيك از جمله روش  

منظور از جبراني بودن اين است كه مبادله . باشد مي
 بطوريعني . ها در اين مدل مجاز است بين شاخص

ممكن است توسط امتياز مثال ضعف يك شاخص 
 در اين روش عالوه بر در. شاخص ديگري جبران شود

آل، فاصله  ايده ي نظر گرفتن فاصله يك گزينه از نقطه
آل منفي  ايده ي نقطهآل، فاصله آن از  آن از نقطه ايده

 ي معني كه گزينه بدان .شود نظر گرفته مي هم در
 آل بوده و در انتخابي بايد داراي كمترين فاصله از ايده

آل منفي داشته  حال بيشترين فاصله را از ايده  عين
ي       هاي كم  فاده از دادهدر اين تكنيك نيازمند است. باشد
ستفاده از هاي كيفي نيز با ا باشيم و براي شاخص مي

ي تبديل                             هاي مناسب آن را به مقادير كم  مقياس
همچنين از آنجا كه تمامي معيارها داراي . نماييم
اي از  برابري نيستند، تكنيك تاپسيس مجموعه      اهمي ت

هاي گام.نمايد گيرنده دريافت مي ها را از تصميم وزن
  :تكنيك تاپسيس در ادامه بيان گرديد

   

)8(

)11(  

)12(  

)7(  

)6(
)5(

)9(
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  ...ي شهري  ارزيابي تناسب اراضي به منظور توسعه

  )سازي  نرمال( مقياس ماتريس بيدست آوردن  هب:اول گام
 مثبت ي هايي كه جنبهشاخصسازي  نرمالبراي    

  . شده است  استفاده )1( ي شمارهاز تابع  اندداشته
 )1    (                                                                   

                               =  

منفي داشته باشند  ي هايي كه جنبهبراي شاخص و   
  .شده است استفاده) 2( ي از تابع شماره

)2(  = 1 −                                                                 

ايجاد ماتريس : مقياس وزين بي ماتريس: گام دوم
به عنوان  Wمقياس وزين با مفروض بودن بردار  بي

  :  ورودي به الگوريتم يعني
  
)3 (  

  
آل  آل مثبت و ايده مشخص نمودن ايده: سوم گام

  :با است برابر آل ايده گزينه منفي
) 4 (   

                                          
     :    با     است       برابر      منفي    آل      ايده       گزينه

) 5 (   

   
                                     

                     آل مثبـت و منفـي و            حل ايـده    راه       ماتريس   :          گام چهارم
                  آل مثبت و منفي به        حل ايده      با راه  i                   اندازه فاصله گزينه 

     .   شود   ي        محاسبه م   6 و   5      شماره       تابع            اقليدسي طبق      روش
) 5 ( ،   ) 6 ( .     

 
 

 

, , ,...,

, , ,...,

n

i ij j
j

n

i ij j
j

d v v i m

d v v i m

 



 



  

  





2

1

2

1

1 2

1 2
  

               قـرار گرفـت                   مـورد محاسـبه     7           طبق تـابع    Ci     ضريب     
   )   159:    1388                     مهرگان و دهقان نيري،  (

)7(                             * i
i

i i

dcl
d d



 
    

  هاي تحقيق يافته
در اين پژوهش معيارهاي مناسب به دو بخش 

در بخش طبيعي به . طبيعي و انساني تقسيم گرديد
ي ياي و هموار بودن شهرستان از معيارها علت جلگه

 .مانند ارتفاع، شيب و جهت شيب استفاده نگرديد
شده متناسب با  سعي شده است معيارهاي انتخاب

اولين معيار طبيعي . شرايط طبيعي شهرستان باشند
در هر مكاني اگر . شده، عمق خاك است نظر گرفته در

عميق و داراي بافت سنگين باشد در  ،بافت خاك
درجه  .باشد وساز شهري مناسب مي سازي و ساخت پي

ت ساختمانى ى تأسيسايدر مقابل ايستا خاك مقاومت
اى برخوردار  ها، از اهميت ويژه و طبقات ساختمان

توان       ً                           مسلما  در صورت عدم مقاومت خاك نمى. است
و بزرگ بدون  طبقه چندهاى  براى احداث ساختمان

هاى سنگينى را  هاى فنى كه هزينه استفاده از تكنيك
به علت باال بودن  .همراه دارد، همت گماشت نيز به

يني در شهرستان اهواز جنس هاي زيرزم سطح آب
 ها ها و فاضالب نفوذ هرز آبخاك تأثير زيادي در 

هاي جديد به منظور نقش تأسيسات و تكنولوژي. ندارد
معيار دوم، . باشد تر مي فائق آمدن بر اين شرايط مهم

باالبودن سطح آب زيرزميني . زيرزميني است سطح آب
ستان هاي جلگه استان خوزستان و شهر يكي از ويژگي

مكاني كه از نظر سطح آب زيرزميني . باشد اهواز مي
وساز مناسب  پايين تر باشد براي پي سازي و ساخت

سطح بودن  در شهرستان اهواز به علت هم. باشد مي
هاي سطحي مواجه است بايد  اراضي، با مشكل دفع آب

هاي سطحي با شيب  ها و تأسيسات دفع آب كانال
. م، فرسايش خاك استمعيار سو. بيشتر طراحي گردد

 






 nji

i
i

ij VVVVmijjVJ ,....,,.....,,,....,2,1)min(), 2

 






 nj

i
i

ij VVVVmiJjV ,.....,.....,,....,2,1)max( 21

 

mnmjm

nj
nnD VVV

VVV
WNV

,.....,.....

,.....,.....
.

1

1111 

Archive of SID

www.SID.ir

http://www.sid.ir


 

 

  
                                                                             

             
         
 

    
28 

 
 1396تابستان  ،47ه شمارپانزدهم، فصلنامه جغرافيا و توسعه، سال 

در شهرستان اهواز به علت ويژگي هموار بودن 
فرسايش نسبت به نواحي كوهستاني و بياباني كمتر 

هايي كه شدت  در اين پژوهش مكان. باشد مي
شهري  ي باشد در توسعه ها كمتر مي فرسايش در آن

 شكل زمين معيار چهارم،. شوند ارجحيت داده مي
ي يگرچه بيان گرديد از معيارها. باشد مي) توپوگرافي(

 ،مانند شيب، ارتفاع در اين پژوهش استفاده نگرديد
هايي  ولي از معيار توپوگرافي به منظور انتخاب مكان

. باشند، استفاده گرديد خاصي مي ي كه داراي عارضه
استفاده از اين معيار به . معيار پنجم، شدت باد است

ت باد در هايي كه شد اين علت بوده است كه مكان
ها و تلطيف  ها باالتر است به جهت زدودن آلودگي آن

ششم، پوشش گياهي  معيار. تر است هواي شهر مناسب
هايي كه پوشش گياهي كمتر و به  در واقع مكان. است

شهري مناسب  ي باشد جهت توسعه اصطالح لخت مي
هفتم در بخش طبيعي، ميزان بارش  معيار .باشد مي

باالتر كه هايي  باران در مكانبارش . باشد باران مي
گرم و خشك خوزستان در  ي ويژه در منطقه باشد به

محيطي شهر كمك شاياني  بهبود شرايط زيست
حفظ . باشد معيار هشتم، فاصله از رودخانه مي. كند مي

از مسائل ناشي از طغيان سيل و باال حريم رودخانه 
معيار آخر در  .آمدن جريان آب جلوگيري مي كند

طبيعي، گسل است كه رعايت حريم گسل بخش 
. شود پذيري شهر در برابر زلزله مي سبب كاهش آسيب

. باشد ها مي در بخش انساني، اولين معيار، فاصله از راه
تر  هاي شرياني و ارتباطي نزديك هر مكاني كه به راه

دوم،  معيار. شود توسعه باالتري نصيب آن مي ،باشد
آهن با رعايت  ي به راهنزديك. آهن است فاصله از راه

معيار سوم، .شود مكان مي يك ي حريم آن سبب توسعه
كه نزديكي به  است)شهري(فاصله از نواحي مسكوني 

مندي از خدمات و امكانات موجود  بهره نواحي سبب اين
چهارم، رعايت  معيار. باشد و صرفه اقتصادي دارد مي

حريم فرودگاه به علت آلودگي صوتي ناشي از فرودگاه 
. معيار پنجم، فاصله از روستاها است. باشد ضروري مي

 ي توسعه بههرچه فاصله از روستاها بيشتر باشد 
شود و علت اصلي، تفاوت بافت  داده مي       اولوي تشهري 

فرهنگي و كالبدي روستا با نواحي شهري و عدم  
آخر در بخش  معيار. باشد شهري مي جذب در بافت

 به  در شهرستان اهواز. انساني نوع كاربري زمين است
هاي باير و بدون كاربري  هايي كه داراي زمين مكان

. داده شوند       اولوي تباشند بايد  مفيد براي كشاورزي 
عالوه بر معيارهاي ذكرشده، به علت عدم دسترسي به 

خطوط انتقال  مانند حريم صنايع، حريم يمعيارهاي
فرصت ... شهرستان و ي نيرو، راهبردهاي توسعه

  .ها در اين پژوهش از دست رفت استفاده از آن
طور كه در بخش روش تحقيق بيان شد از  همان    

سازي فازي ممبرشيپ بهره  سازي خطي و نرمال نرمال
هاي نوع كاربري، عمق خاك، سطح آب  گرفته شد اليه

روستاها، فرسايش خاك، شكل زيرزميني، فاصله از 
زمين، شدت باد، حريم گسل، حريم فرودگاه، فاصله از 

ها، پوشش گياهي، فاصله از شهر، ميزان بارش با  راه
، )هاي مثبت تابع اليه( استفاده تابع نرمال سازي خطي

آهن  هاي رودخانه و فاصله از راه و اليه. اند نرمال شده
ي ممبرشيپ نرمال در فاز Linearبا استفاده از تابع 

نوع تابع مورد استفاده  3در جدول شماره. اند شده
  .آورده شده است
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  ...ي شهري  ارزيابي تناسب اراضي به منظور توسعه

  شهري ي هاي مناسب توسعه سازي اليه نرمال: 3جدول 
  تابع نوع اليهمعيار

 مثبت عمق خاك

=  

 مثبت سطح آب  زيرزميني
 مثبت روستاهافاصله از

 مثبت فرسايش خاك
 مثبت شكل زمين
 مثبت جهت باد

 مثبت كاربري اراضي
 مثبت گسل

 مثبت حريم فرودگاه
 مثبت پوشش گياهي
 مثبت ميزان بارش

 - آهنراهازفاصله
Linear فاصله از رودخانه - 

= منفي فاصله از شهر 1 −  منفي هاراهفاصله از 
  1394نويسندگان،  :مأخذ                                  

  

در ادامه با استفاده از تكنيك تاپسيس كه در محيط   
ARCGIS پوشاني  سازي گرديد به منظور هم پياده

مراحل اول و دوم تكنيك در . ها استفاده شد اليه
ARCGIS  سازي  ها به فرمت رستر و نرمال اليهتبديل
هاي به دست آمده از  سوم وزن ي در مرحله. بوده است

مشاهده ) 2( شماره روش ديمتل فازي كه در شكل

. هر اليه در اليه ضرب گرديد مربوط به شود در وزن مي
هاي به دست آمده، نوع كاربري باالترين وزن و  در وزن

  .اند آورده دست هبميزان بارش باران كمترين وزن را 
هاي فازي مشاهده  نقشه) 3( ي در شكل شماره   
.گردد مي

  
  آمده با استفاده از روش ديمتل دست بههاي  وزن : 2شكل 

  1394نويسندگان،  :مأخذ

ميزان بارش
جھت باد
فاصله از رودخانه
پوشش گياھی
فاصله از شھر
گسل
حريم فرودگاه
فرسايش خاک
شکل زمين

عمق خاک

سطح آب  زيرزمينی

فاصله از راه ھا

فاصله از روستاھا

فاصله از راه آھن

کاربری اراضی

0.02175235

0.039056701

0.044347917

0.055669728

0.061555027

0.062596637

0.071644558

0.07411217

0.074716734

0.076935616

0.077279975

0.079057327

0.081629497

0.088944148

0.090701614
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  هاي فازي شده اليه: 3شكل 

  1394نويسندگان،  :مأخذ
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  ...ي شهري  ارزيابي تناسب اراضي به منظور توسعه

بعدي تكنيك تاپسيس باالترين ارزش  ي در مرحله   
آل مثبت و كمترين ارزش  ها به عنوان ايده پيكسل اليه
آل منفي مورد استفاده  اليه به عنوان ايده پيكسل هر
آل مثبت و  پنجم فاصله از ايده ي در مرحله. قرار گرفت

دست  استفاده از توابع زير به آل منفي با فاصله از ايده

مالحظه ) 5(و شماره) 4( شماره آمده است كه در شكل
  .گردد مي
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  آل مثبت محاسبه ايده: 4 شكل

  1394نويسندگان،  : مأخذ
  آل منفي محاسبه ايده: 5شكل 

  1394نويسندگان،  : مأخذ
  

ضريب ( و در نهايت با تابع پاياني تكنيك تاپسيس   
Ci( طبقه از  5آمده است و در  دست به، نقشه  نهايي

 شهري ي پنجم به منظور توسعه       اولوي تاول تا        اولوي ت

.ارائه گرديد
                            

* i
i

i i

dcl
d d



 
   

  

  
  شهري ي بندي اراضي شهرستان اهواز به منظور توسعه       اولوي ت :6شكل 

  1394نويسندگان،  : مأخذ
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  شهري ي هاي تناسب اراضي شهرستان اهواز به منظور توسعه       اولوي تمساحت : 7شكل 

  1394نويسندگان، :مأخذ
  

هاي تناسب        اولوي ت 7با توجه به شكل شماره     
باشد كه  گونه مي شهري اين ي اراضي به منظور توسعه

 دوم       اولوي ت هكتار، 54975 اول       اولوي تمساحت 
       اولوي تهكتار، 75367سوم        اولوي ت هكتار، 250168

 هكتار به3642پنجم        اولوي تهكتار و  44658چهارم 
اول با كاربري        اولوي ت ي با مقايسه. دست آمده است
اول        اولوي تتوان گفت بيشتر مساحت  وضع موجود مي

دهي  در وزن .هاي باير قرار دارد زمين ي در محدوده
هاي پژوهش، وزن كاربري اراضي بيشتر از  شاخص

ها،  است و در بين كاربري آمده دست بهها  ساير شاخص
كاربري باير بيشترين امتياز را گرفته است به همين 
دليل در خروجي نهايي تأثير زيادي داشته است و 

  .ها قرار گرفته است اول در اين محدوده       اولوي ت

  

  
   نقشه وضع موجود كاربري اراضي شهرستان اهواز: 8شكل 

  1394 نويسندگان، :مأخذ
    

درصد

)ھکتار(مساحت

اولويت پنجم اولويت چھارم اولويت سوم اولويت دوم اولويت اول

0.8 10.4 17.6 58.3 12.8

3642.7
44658.4

75367.1

250168.9

54976.0

درصد )ھکتار(مساحت
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  نتيجه
جوان كشور       جمعي تكشور و افزايش        جمعي ترشد    

هاي بين استاني و درون استاني و همچنين مهاجرت
وساز به منظور اسكان  سازي و ساخت نياز به آماده

بخش اعظم آماده سازي . را افزايش داده است      جمعي ت
ساخت شهرهاي صورت گسترش شهرهاي كوچك و  به

استان خوزستان با دارا بودن . گيرد جديد صورت مي
هاي  و افزايش مهاجرت      جمعي تميليون  4بيش از 

براي ايجاد شهر  يهاي درون استاني  نياز مبرم به مكان
ت                                         در استان خوزستان، شهرستان اهواز با مركزي . دارد

زيادي  ي سال اخير رشد و توسعه شهر اهواز در چند
ي داشته است و براي اسكان      جمعي تكالبدي و در ابعاد 
 ي مهاجر به مركز اين شهرستان در سه دهه      جمعي ت

 شهر ايجاد اخير شهرهاي جديد مانند رامين و شيرين
شده در رسيدن به   شكست شهرهاي ساخته. اند شده

  شهري  ي اهداف خود و نياز به ايجاد شهر و توسعه
ويژه كاركنان   مهاجر به      جمعي تبه منظور اسكان 

هاي نفت و كشت و صنعت نيشكر سبب  شركت
پرداختن به اين مبحث در اين پژوهش شده       اهمي ت
 ي هاي مناسب به منظور توسعه گزينش مكان. است

هاي نوين و مناسب ها و شاخصشهري بايد با روش
همين سبب در اين پژوهش با استفاده  به. صورت گيرد

هرستان اهواز ش ي شاخص در دسترس محدوده15از 
هاي       اولوي تمورد ارزيابي قرار گرفت و خروجي نهايي با 

دهد  نتايج ارزيابي نشان مي. گانه ارائه شده است پنج
درصد از مساحت شهرستان براي استقرار و 8/12كه 

       اولوي تدرصد  3/58اول،        اولوي تشهري در  ي توسعه
درصد،  6/17شهري  ي سوم توسعه       اولوي تدوم، 

درصد  8/0پنجم        اولوي تدرصد و  4/10 چهارم       اولوي ت 
هاي جنوبي  اول در قسمت       اولوي ت. آمده است دست به

متمايل به مركز شهرستان، جنوب غربي و شمال 
شرقي قرار گرفته است و بيشتر مساحت آن در 

  هاي گزينشباشد و فاصله محدوده هاي باير مي زمين
 شهرستان كيلومتر از مركز 60تا  30شده بين 

اهواز مانند  در شرايط طبيعي و توپوگرافي.باشد مي 
اختالف زيادي وجود  شهرهاي كوهستاني نوسان و

ندارد بنابراين بايد در بررسي اراضي شهرستان بايد 
هاي انساني و عوامل انساني توجه        فعالي تبيشتر به 

هاي كشاورزي و        فعالي تدر شهرستان اهواز . داشت
صنعتي بخش زيادي از اراضي شهرستان را به خود 

اند و در ايجاد شهر بايد حافظت از  اختصاص داده
هاي صنعتي مورد        فعالي تاراضي كشاورزي و دوري از 

هاي  پژوهش سعي شده شاخص در اين. گيرد توجه قرار
در گرفته شود  نظر همزمان در بطور طبيعي و انساني

كارشناسان بيشتر ارزش را به عوامل قسمت وزن دهي 
واقع  شده در اول انتخاب       اولوي تاند و  انساني داده

هاي نوع كاربري، فاصله  هستند كه شاخص هايي زمين
بيشتري در       اهمي تآهن و راه  از روستا، فاصله از راه

ريزان بايد از ن و برنامهوالؤمس. اند انتخاب آنها داشته
هايي را با توجه  اول مكان       اولوي ت ي ميان در محدوده

هاي اقتصادي و عوامل سياسي و ساير عواملي به صرفه
كه در اين پژوهش فرصت پرداختن نبوده، انتخاب 

  .كنند
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 1396تابستان  ،47ه شمارپانزدهم، فصلنامه جغرافيا و توسعه، سال 

  منابع
 يابي  مكان. )1392(دارايي ؛ ريحانهزاده،سعيدرضا احمدي

اساس طراحي  مناطق مستعد توسعه شهر بيرجند بر
اولين ، GIS در محيط AHPسناريو با روش فازي و

 ي زيست و توسعه مهندسي محيط همايش علوم و
 .تهران .پايدار

 1392( قراريحسن عليزاده؛ هادي سعيد؛  پور، امان( .
فيزيكي شهر  ي يابي جهات بهينه توسعه تحليلي بر مكان

ريزي  فصلنامه برنامه، AHP اردبيل با استفاده از مدل
 .83- 96صفحات  .10 شماره .سال سوم .اي منطقه

  1389( گر نوحهاحمد دهقاني؛ محسن پرورش،حسين؛(. 
و روش ) رفولوژيوژئوم( مقايسه روش آمايش فيزيكي

 ي آمايش سرزمين جهت ارزيابي توان اكولوژيكي حوزه
سال  .آمايش سرزمين هرمزگان،  استان نساء در آبخيز
 .27- 50صفحات . شماره دوم .دوم

 آمايش سرزمين و ايجاد تعادل  .)1380( پوراحمد، احمد
 دانشكده ادبيات و علومه در نظام شهري كشور، مجل

 .479- 490صفحات. 160 شماره .انساني دانشگاه تهران

 جعفر  اورك؛ندا  ؛ ملماسيسعيد  سارا؛ كوتنايي، جواديان
تدوين الگوي ارزيابي توان اكولوژيك . )1393( مرشدي

 اي گيري از فرايند تحليل شبكه شهري با بهره هتوسع
(ANP) )آمايش  ،)شهرستان ساري:نمونه موردي
 .153- 178. اول هشمار. سرزمين

 ؛ فاطمه رجاييسيدعباس نژاد، حسين؛  حاتمي
ارزيابي تناسب  .)1392( تيموريايرج ساالرونديان؛ 

كاربري اراضي از طريق مدل توان اكولوژيك در استان 
 - هدف آمايش سرزمين، دو فصلنامه علمي اردبيل با

 .شماره اول .دوره پنجم .ژوهشي آمايش سرزمينپ
 .5- 26صفحات 

 ،تحليل مالحظات  .)1390(اعظمي؛هادي هاديزرقاني
گزيني مراكز و  امنيتي در آمايش و مكان - نظامي

كيد بر استان خراسان أهاي نظامي با ت استقرارگاه
 شماره .دوره پانزدهم .ريزي و آمايش فضا برنامه رضوي،

 .141- 161صفحات . 2

 سايت فرمانداري شهرستان اهواز 
-ahwaz.ostan-khz.ir 

 1389(دهكردي  رضوي؛اميرزادگان،محمدحسين شريف(. 
در ايران  "آمايش سرزمين" ريزي ارزيابي فرآيند برنامه

 .سال هفتم. و راهكارهاي بهبود آن، علوم محيطي
 .87 - 100صفحات  .شماره چهارم

 1389( كار دانهافشين احمديان؛ رضا پور،رزيتا؛  شريفي(. 
يابي شهر جديد  بندي معيارهاي مكان       اولوي تتعيين و 

پارس با استفاده از ارزيابي چندمعياره مكاني و كاربرد 
 .سال دوم .مراتبي، آمايش سرزمين تحليل سلسله

  .51- 65صفحات  .شماره دوم
 ،عديلياسماعيل محمدي؛  عليعباس  محمد؛ طالعي 

 Fuzzyروش   ارزيابي تناسب اراضي شهري به. )1391(

AHP، سنجش از دور وGIS شماره . سال چهارم .ايران
  .35- 52صفحات . اول

 ي ارائه. )1394( صاحبي قاسميان؛ ايمن عليرضا ،عرب 
هاي دفع  مدل تركيبي فازي براي ارزيابي تكنولوژي يك

فصلنامه مديريت  پسماند در زنجيره تأمين بيمارستاني،
 .52- 67 صفحات. 50 شماره.سال هفدهم.زنجيره تأمين

 پور تقياكبر  عليمحمودزاده؛ حسن  قرباني، رسول؛ 
 ي براي توسعه )LAS( تحليل تناسب اراضي .)1392(

شهري تبريز با استفاده از روش  ي شهري در محدوده
تحليل فرايند سلسله مراتبي، جغرافيا و آمايش شهري 

  .1- 14فحات ص .8شماره  .اي منطقه - 
 شهر  يابيمكان .)1388( اشرفييوسف  قرخلو،مهدي؛

، )ينقاط قوت و ضعف مكان انتخاب يابيارز(سهند  يدجد
  .28- 36، صفحات69اطالعات جغرافيايي سپهر، شماره 

 ،1392( گودرزي دلفانيفاطمه  اهللا؛ عزت قنواتي( .
پارامترهاي كيد بر أيابي بهينه توسعه شهري با ت مكان

دو  ،AHP/ مدل تلفيقي فازي با استفاده از طبيعي
شماره . سال اول فصلنامه ژئومورفولوژي كاربردي ايران،

  .45- 60صفحات . اول
 كاربرد منطق  .)1392( نژاداصل كرم، امير؛ نازيال يعقوب

در ارزيابي تناسب زمين براي توسعه كالبدي شهر  فازي
 - فصلنامه علمي( كالنشهر كرج، جغرافيا: مطالعه موردي

سال .جديد ، دوره)پژوهشي انجمن جغرافياي ايران
 .31- 49صفحات . 36شماره  .يازدهم
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  1391( كالنتريخليل چوبپيان؛ شهال كرمي، مهرداد؛(. 
هاي  يابي بازارچه ريزي فضايي به منظور مكان برنامه
، )مطالعه موردي استان خراسان جنوبي( دستي  صنايع

 .سال چهارم. اي هاي شهري و منطقه مطالعات و پژوهش
 .21- 36فحاتص .شماره پانزدهم

  قدمي مصطفي ديو ساالر؛اسداهللا كنعاني، محمدرضا؛ 
اساس  ربندي كاربري توسعه شهري ب پهنه .)1390(

استان مازندران، : هاي اكولوژيك مطالعه موردي توان
. شماره اول .سال اول .فصلنامه جغرافيا آمايش سرزمين

 .53- 68صفحات 

  مهدي؛ علي مهديان بهمنيريمعصومه لطفي، صديقه؛ 
شهري با  ي تعيين اراضي مناسب توسعه .)1392(

هاي چندمعياره در شمال ايران،  گيري از مدل بهره
دوره . ريزي و آمايش فضا برنامه - علوم انسانيمدرس 
  .2شماره  .هفدهم

   1388( دهقان نيريمحمود مهرگان، محمدرضا؛( .
هاي  دانشكده ارزيابي جهتBSC-TOPSISرويكردمنسجم

 .صنعتي هاي تهران، نشريه مديريت مديريت برتر دانشگاه
 .153- 168صفحات  .2شماره  .1دوره

  بررسي   .)1390( اسكاني؛ غالمحسين ناصروندي، زهرا
يابي مناطق شهري و  نقش ژئومرفولوژي در مكان

: مورد GISافزار مديريت بحران زلزله با استفاده از نرم
. تهران. 90سولقان، همايش ژئوماتيك  - منطقه كن

  .برداري كشور سازمان نقشه
 http://www.civilica.com/Paper-GEO90-

GEO90_008.html 
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