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  مدل هم پوشانی وزنیتوسعه فیزیکی شهر اردبیل با استفاده  تناسب زمین جهت ارزیابی

 3، الناز پیروزی*،2،سمیه باوفا1معصومی محمد تقی

 Tagi.masoumi@gmail.com:پست الکترونیکی. اردبیل واحد اسالمی آزاد دانشگاه استادیار شهری، ریزیبرنامه و جغرافیا دکتری1

 . اردبیل واحد اسالمی آزاد دانشگاه شهری، ریزیبرنامه و جغرافیا ارشد کارشناسی دانشجوی2

 someyeh.bavafa@gmail.com:پست الکترونیکی

 piroozielnaz@yahoo.com:پست الکترونیکی. محیطی ریزیبرنامه در ژئومورفولوژی ارشد کارشناس3

 

 چکیده

-ریزان شهری میترین اهداف جغرافیدانان و برنامهیکی از مهم شهری جهت توسعه فیزیکی تحلیل و ارزیابی تناسب زمین

نوان مرکز استان سبب مسائل های اخیر به دلیل تبدیل آن به عیکی شتابان شهر اردبیل در طی سالگسترش فیز. باشد

در شهر اردبیل  جهت توسعه فیزیکی، تحقیق حاضر ارزیابی تناسب زمینبنابراین هدف . شهر شده استاین ای برای عدیده

فاصله از رودخانه، فاصله  فاصله از گسل،، عامل شیب، جهت شیب، لیتولوژینه  ؛مطالعه منابعاین مطالعه ابتدا با در. باشدمی

سپس . شناسایی شدهای مطرح معیاربه عنوان طبقات ارتفاعی و شدت زلزله  های ارتباطی، فاصله از کانون زلزله،از راه
مراتبی  در مرحله بعد با بکارگیری روش تحلیل سلسله. ها اطالعاتی توسط سامانه اطالعات جغرافیایی تهیه گردیدالیه

 Expertعوامل مورد بررسی به صورت زوجی مقایسه و وزن هر یک از عوامل که مبین میزان تأثیر آنها است، در نرم افزار 

Choice با  .تهیه شدوسعه فیزیکی اسب اراضی جهت تنتوزنی، نقشه پوشانی روش همدر نهایت با استفاده از . شد ئهارا

 .باشدمیشهر جهات شرقی و شمال شرق توسعه شهر اردبیل، ابتدامکان به منظور توجه به نتایج مطالعه، بهترین 

 

 

 .GISتحلیل سلسله مراتبی،  پوشانی وزنی،هم اردبیل، توسعه فیزیکی، شهر: کلیدی هایواژه

 

 

 

 

 

 

 

mailto:piroozielnaz@yahoo.com
www.sid.ir


www.SID.ir

Arc
hive

 of
 S

ID

 

 

 مقدمه -1

های به طوری که نه تنها سیاست. اکثر کشورهای جهان را با مشکالت متعددی مواجه ساخته است ،گسترش سریع شهرهاامروزه 

در . اندتحت تأثیر این پدیده قرار گرفته ،حیطی بسیاری از مناطق شهریاجتماعی و زیست م –شهرسازی بلکه مسایل اقتصادی 

معقول آن اثرات شود، لیکن پراکندگی نای گسترش سریع شهرها محسوب میاین بین، هر چند افزایش جمعیت علت اولیه

رشد شهرها  الگوی که درکشورما تا زمانی (.831:361:قربانی و همکاران،)گذارد نامطلوبی بر محیط طبیعی و فرهنگی جوامع می

-می را شهری سنتی هایکاربری نیز کفایت شهری اند، زمینبوده رشد شهری تعیین کننده لیزا و مح-درون وعوامل بوده ارگانیک

 اما(. 81:316ماجدی،)است  دادهمی سامان طور ارگانیک شهر را به شهر، فضای و امنیتی اقتصادی، اجتماعی و حسب شرایط داده

شهرها  ریزیبرنامه در مهم ازعوامل یکی فیزیکی شهرها، توسعه این به مردم شدن و روانه زانبرو نیروهای خاطر دخالت به امروزه

 به را مخربی اثرات افتد،می اتفاق ی حومه شهرینشده سازی آماده اراضی در اصوالً که شهری ناموزون توسعه. است شده مطرح

 مسکونی مناطق کشاورزی، استقرار هایزمین رفتن ازدست و عیاندازهای طبیچشم ناهمگونی توانمی هاآن ازجمله که دارد همراه

اثبات  علمی هاییافته اینکه رغمعلی .کرد گیراشارهسیل نواحی یا هارودخانه بستر یا و شهر اطراف هایهپایکو سست اراضی در

بنابر  (.6::010یارنال،بتیسانی و ) است شهری توسعه غالب الگوی همچنان اما ،مؤثرنیست شهری توسعه برای الگو این که اندکرده

توسعه ریزی سنجیده و مناسب جهت کنترل های کنترل و مدیریت تحوالت شهری، برنامهاهمیت موضوع، در این بین یکی از اهرم

یابی جهات مطلوب توسعه در بحث مکان(. 861:368:پوراحمد و همکاران،)باشد ریزی شده آن میفیزیکی در مشکل غیر برنامه

توانند اصلی شهر را تشکیل داده و خود میتوجه به عوامل طبیعی و انسانی از این جهت که این عوامل بستر و جایگاه  برای شهرها،
  .باشندتغییر دهند، بسیار حائز اهمیت میساخت و بافت شهر را  شکل، مکان، کلیه اجزا و عناصر طراحی شهری نظیر،

از جمله تبدیل این شهر به مرکز  ،به وقوع پیوستهدر شهر اردبیل به بعد  :1های سالها و تغییرات بنیادی که در با توجه به ویژگی

شهر  گسترش فیزیکی شتابان. آن، سبب گسترش و توسعه شهر گردیده است... های توریستی، تفریحی واستان اردبیل، پتانسیل

کشاورزی پیرامون نابودی اراضی  ترین آن ها،همی برای شهر شده که یکی از ماسبب مسائل عدیدههای اخیر در طی سال اردبیل

 66تا سال  86همچنین بررسی تغییرات جمعیتی در شهر نیز نشان دهنده آن است که جمعیت این شهر از سال  باشد،آن می
ترین شدر نتیجه بی ،باشدهری نیاز به گسترش فیزیکی شهر مینزدیک به یک و نیم برابر افزایش یافته و چون افزایش جمعیت ش

این مسئله، ضرورت توجه به انتخاب  .اربری ساخته شده صورت گرفته استتغییرات در بخش تغییر کاربری اراضی کشاورزی به ک

 .نمایدبهترین مکان جهت توسعه آتی شهر را بیان می

 

 پیشینه تحقیق -

-ی صورت یافته است که نگاه برنامههای متعددعه فیزیکی شهرها مطالعات و پژوهشیابی بهینه برای توسدر رابطه با مبحث مکان

ارزیابی مجدد و اجرا برای برخورد اصولی با این مساله  تحلیل، ریزی شده و توجه به اصول و معیارهای مکان یابی در بحث شناخت،

 1 اشاره کردتوان به موارد ذیل از جمله این مطالعات می .به این مساله را ضروری می داند و داشتن شناخت و نگاه جامع

در  "زیبا استفاده از مدل فا یابی جهات توسعه فیزیکی شهر دیواندرهمکان"تحت عنوان در پژوهشی ( :33:)حسینی و همکاران 

شناسایی جهت  بهگذار در گسترش و توسعه کالبدی در منطقه تغیر مربوط به عوامل طبیعی تاثیرم :: مطالعه خود با استفاده از

جهات شرقی شهر ه به عوامل طبیعی موجود در منطقه، که با توجنتایج مطالعه نشان داد  .اندپرداختهبهینه برای توسعه شهری 

های چند گیریو تصمیمکاربرد سیستم اطالعات به  ایمطالعهدر  (:33:)ولیخانی و همکاران . باشندمی مناسب برای توسعه
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درصد از سطح  6:تنها با توجه به نتایج حاصله، . پرداختندب اراضی برای توسعه فیزیکی در شمال شهر کرج معیاره در تعیین تناس

ای به انتخاب مکان در مطالعه( :33:)عابدینی و همکارن . های شمالی مستعد برای توسعه است منطقه مورد مطالعه در قسمت

مدل هم پوشانی وزنی پرداختند و به این نتیجه دست یافتند که جهت شرق بهینه برای توسعه اراضی آتی شهر نمین با استفاده از 

نواحی یابی مکان"عنوان ای تحت در مطالعه( :33:)مجرد و حسینی فر. باشدو جنوب شرق بهترین مکان برای توسعه شهر می

به این نتیجه  سلسله مراتبی  استفاده از مدل با "بر مبنای عوامل اقلیمی وجغرافیایی شهر تهرانتوسعه فیزیکی کالن مساعد برای
های بایر شیب زمین و زمین چون پوشش گیاهی، یبهترین جهت برای توسعه کالن شهر تهران با لحاظ عوامل ،که دست یافتند

 .باشدجنوب شهر میموجود، جهت 

 

 معرفی محدوده مورد مطالعه -

 36 جغرافیایی عرض در شهر این (.:شکل )باشد می اردبیل مرکزاستان است و به عنوان  گرفته قرار ایران غربیدرشمال شهراردبیل

 و بوده واقع دریا سطح از متری ::6: ارتفاع در اردبیل شهر. ددار قرار دقیقه 1: و درجه 86 جغرافیایی طول و دقیقه 6: و درجه

 مالیم هایتابستان و سرد هایزمستان دارای اردبیللحاظ اقلیم، شهراز . است شده واقع سبالن و باغرو هایهکو بین اردبیل فالت در

 .(:33:مرکز آمار ایران ) باشدهزارنفرمی 866بالغ بر اردبیل شهر جمعیت، :33:بر اساس سرشماری سال . است

 

 
 نقشه موقعیت محدوده مورد مطالعه(: 1)شکل 

 

 مواد و روش  -

 و بوده تحلیلی -توصیفی ماهیت اساس بر حاضر مطالعه تحقیق روش .است خاصی منظم مراحل و ابزار ها،روش نیازمند تحقیق هر

ا و اسنادی و ایکتابخانه روش به ابتدا اطالعات گردآوری منظور به. باشد داشته کاربری تواندجنبهمی هدف اساس بر  سپس ب

 برعموم امروزه .شد گردآوری نظر وردم هایداده و ایپایه اطالعات مطالعه، مورد محدوده در مستقر هایبخش هاوسازمان به مراجعه

. باشدمی غیرممکن سنتیی ابزارها با شهرها امورمختلف واداره مدیریت که است گردیده مشخص شهری ومدیران متخصصان

 اطالعاتی آورحجم سرسام شهرهاوافزایش بسیارسریع باگسترش شهری ریزیدربرنامه جغرافیایی اطالعات ازسیستم استفاده اهمیت
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های اطالعاتی مربوط به هر یک از تهیه الیه منظور به پژوهش این در. است شده روشن شوند، پردازش شهری مدیریت برای باید که

ز . شده استاستفاده  GIS  ARCبرنامه ازموجود  وضع وتحلیل تجزیههای مطرح در تحقیق حاضر ومعیار به همین منظور، بعد ا

به . و ذخیره شدگذار در توسعه فیزیکی شهر اردبیل اطالعات رقومی های تأثیرات مورد نظر با استفاده از مؤلفهآوری اطالعجمع

سازی نقشه مورد نظر باز تولید و یکسانابتدا الیه های  گذاری هر کدام،ثیرد نظر با استفاده از میزان تأهای مورمنظور تلفیق داده

  .وزن هر کدام محاسبه شد (AHP) تحلیل سلسله مراتبیل فرآیندشده و با استفاده از مد

نسبت به عناصر  بندیاولویتو معیارها برای تعیین وزن هر معیار  دوبدویهای بر انجام مقایسه تحلیل سلسله مراتبی روش اًاساس

مطرح در تصمیم گیری کاسته  تا اندازه زیادی از پیچیدگی مفهومی در این روش. بر پایه معیارهای انتخاب شده قرار دارد یکدیگر

با توجه به این که اغلب  .(13:6 368:مالچفسکی، ) زیرا در هر زمان معین تنها دو مولفه، مورد توجه قرار می گیرند ،شودمی

امکان به کارگیری همزمان  .ای کیفی و کمی قابل بررسی هستندهت مربوط به شهرسازی از طریق شاخصمسائل و موضوعا
بر طبق وزن هر سپس . تبدیل می کندآن را به ابزاری قوی برای تحلیل مسائل شهرسازی  AHPو کیفی در روش معیارهای کمی 

ی در نهایت نقشه. شد انجام تحلیلتجزیه و  Arc Gis 10با استفاده از مدل همپوشانی وزنی در محیط نرم افزار ها، از الیه کدام

 .باشد، به دست آمدفیزیکی آتی شهر اردبیل میسعه نشانگر مکان بهینه به منظور تونهایی که 

 

 نتایج -2

 های مورد استفاده در تحقیق الیه -

الگوی استقرار فضایی و سکونت شهری و روستایی عموماً تحت تأثیر عوامل طبیعی است و در این میان ارتفاع، عامل 1 ارتفاع -

محدوده مورد بندی ارتفاع از سطح دریا در کالسبا توجه به نقشه . کندگاه ایفا میمحدود کننده مهمی در استقرار فضایی سکونت

به  ،های شمال شرق و شرق اردبیل واقع شده استمتر در قسمت 3:1:طقه مورد مطالعه ارتفاع منکمترین  ،(0شکل ) مطالعه

باشد و این جنوب غرب شهر می های جنوبی وقسمتدر بیشترین ارتفاع  .شودشهر را شامل مینیمی از سطح که این کالس طوری

در این باالترین ارتفاع و  ظر کشاورزی دارای ارزش زیادی نیستندکه از ن غیر زراعی و یا زراعی استهای شامل زمین ارتفاعات اکثراً

-پایینبه باالترین ارتفاع و کمترین امتیاز به  ::باالترین امتیاز یعنی ، هاسازی الیهجهت استاندارد. متر است::1:منطقه حدود 

  .اختصاص داده شد در محدوده مطالعاتیترین ارتفاع 

های پر ز نظر مسایل ژئوتکنیکی شیب اراضی عامل مهم و مؤثری در پایداری استاتیکی و دینامیکی زمین است و زمینا 1شیب -

یابی های ناشی از زمین لرزه در معرض لغزش قرار دارند و مناسب برای احداث شهر و مکانلرزششیب تحت تأثیر آب و بارندگی و 

ف به تناسب شرایط، حداکثر تا با این اوصا. (:10 368:، گروه مهندسین مشاور همکار توسعه بوم سازگان پایدار) باشندشهری نمی

شکل  .(1038 368:شیعه، )شود و بافت شهری در نظر گرفته میدرصد به عنوان محدوده قابل اختصاص به ساخت و ساز  6: شیب

های شود، کمترین شیب طبق نقشه مربوط به قسمتطور که مالحظه میهمان. باشدب محدوده مطالعاتی مینشانگر نقشه شی( 3)
بیشترین امتیازها به  ا،هسازی الیهبه منظور استاندارد. باشدجنوب غرب و جنوب میهایی از شرقی و شرق منطقه و بخششمال

 .و برعکس ها اختصاص یافتکمترین شیب
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 نقشه شیب محدوده مطالعاتی:(3)شکل                   محدوده مطالعاتی طبقات ارتفاعینقشه  (:2)شکل 

 

و با توجه به :معابر و شبکه ارتباطی - در  ،ی شهریاهمیت راه ارتباطی به عنوان یکی از خدمات زیربنایی در روند توسعه نقش 

از به به کمترین فاصله از معابر داده شده و کمترین امتی ::امتیاز  ، بیشترین(Buffer)بعد از عملیات ایجاد حریم  این مطالعه

  (.8شکل )بیشترین فاصله اختصاص یافت 

برای کاربردهای شهری و ها  حفاظت آنباشد و  یممتر  :0رودخانه ت شهرسازی حریم از بسترط و مقرراطبق ضواب: رودخانه -

در بین حوضه  .باشد ینمبدین معنی که در فاصله این حریم اکثر ساخت و ساز شهری مجاز . الزم استممانعت از حوادث طبیعی 

همراه انشعاب دیگر آن که از وسط روستای مالباشی در اطراف ی چای به لبالیخلی چای و قوری چای اردبیل تنها دو رودخانه بالیخ
های مورد بررسی قرار گرفتند و گذرد و نیز رود قوری چای در این تحقیق به عنوان رودخانهشهرک کارشناسان و ساحلی می

از رودخانه، بیشترین امتیاز  در این الیه نیز بیشترین فاصله(. 6شکل )برای این دو رود انجام گرفت ( Buffer)عملیات ایجاد حریم 

 .اختصاص یافته است از حریم رودخانه به نزدیکترین فاصله :را دریافت کرده است و کمترین امتیاز یعنی 
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 رودخانه محدوده مطالعاتی حریم نقشه فاصله از(:5)شکل      راه ارتباطی محدوده مطالعاتی نقشه فاصله از  :(4)شکل 

 

های مسکونی و از جمله مواردی است که الزم است در ایجاد محوطه سنگ بستر و جنس زمین منطقه،مقاومت  1لیتولوژی -

بر روی  از انجام ساخت و سازهاخسارات ناشی از زلزله و زمین لغزش، تا از  ساخت و سازهای شهری مورد توجه قرار گیرد

ولوژی شهر اردبیل را نشان می نقشه لیت( 8)شکل  .(33:168:غالمی،)جلوگیری به عمل آورد ،سست و پر از درز و شکاف یا سازنده

های ای، مخروط افکنههای رودخانههای ولکانیکی کوه سبالن، تراورتن، تراساز سنگاز لحاظ لیتولوژی، بستر شهر اردبیل . دهد

غرب  در باشد کهمی ولکانیکی، توف و برش های ولکانیک سبالن شامل آندزیتسنگ. ای و رسوبات دشت تشکیل شده استدامنه
شامل قلوه )های بالیخلو ای در اطراف رودخانه های رودخانهتراورتن در جنوب و جنوب غرب شهر و تراس. شهر گسترش دارد

در این  .شوددیده می محدوده در شمالنیز ها مخروط افکنه. پراکنده شده است (سنگ، شن و ماسه، با سیمان رسی و آهکی

 . است داده شده کمباالترین امتیاز و به مابقی امتیاز  ،(آندزیت) زندهای مستحکمبه سا تحقیق

ها حریم خطوط گسل رعایت شده و از پایداری الزم  که در آن در نظر گرفت، ی را برای ساخت و سازاه محدودالزم است 1 گسل -

های سازمان زمین شناسی، حداقل حریم بر اساس توصیه. به منظور کاهش خطرات ناشی از زمین لرزه احتمالی، برخوردار باشند

ن از خطوط گسل، توان گفت که به موازات فاصله گرفتدر مجموع می .متر از طرفین تعیین شده است ::3-::::برای گسل 
های مورد نظر برای توسعه هر چه فاصله شهر یا مکانبنابراین،  .یابی هستیمشاهد افزایش سطح مطلوبیت در رابطه با موضوع مکان

 ه شده و هر چه به موقعیت گسل نزدیکتر باشد کمترین امتیاز داده شده است، بیشترین امتیاز دادفیزیکی شهر از گسل دورتر باشد

 . (1شکل )

 

 

 نقشه فاصله از گسل محدوده مطالعاتی (:7)شکل        نقشه لیتولوژی محدوده مطالعاتی  (:6)شکل 

 

( 6)شکل  .معیار فاصله از کانون یکی دیگر از معیارهایی بود که در این تحقیق مورد بررسی و مشارکت قرار گرفت :کانون زلزله -

از این کانون های دورتر مکان. دهدها را نشان میبندی فاصله از این کانونبقهو ط های زلزله در اطراف شهر اردبیلموقعیت کانون
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 :-:::3داده شده و به فاصله ::کیلومتری امتیاز  :3الی  01به طوریکه به فاصله  .را دریافت کردند و بالعکس ها باالترین امتیاز

 . است داده شده :متر امتیاز 

، Interprolationنقشه شدت زلزله در سطح شهر با توجه به اطالعات بدست آمده از استانداری اردبیل و نیز  :شدت زلزله -

شود دامنه تغییرات شدت زلزله به ریشتر در این همان طوریکه مالحظه می. تهیه شده است( 3شکل ) Arc mapتوسط نرم افزار 

های جنوبی های کانون زلزله در استان قسمتردهای صورت گرفته از روی الیهبا توجه به برآو. ریشتر است 8الی  0منطقه ما بین 

 . شهر از شدت زلزله بیشتری تا به حال مواجه بوده اند

 

 

 نقشه شدت زلزله محدوده مطالعاتی (:9)شکل         فاصله از کانون زلزله محدوده مطالعاتی  نقشه (:8)شکل 

 

البته باید توجه داشت این . باشدمی (::شکل)جهات شیب  مورد بررسی در این تحقیق یکی دیگر از معیارهای :جهات شیب -

با توجه به به منظور استانداردسازی این الیه، . تری برخوردار استاز اهمیت کم ،درجه شیب به سایر معیارها به ویژه عامل نسبت به

 به جهت شرقی، 1متیاز ابه جهت رو به جنوب داده شده و پس از آن  ::بیشترین امتیاز یعنی  نقش جهات شیب در توسعه شهر،

 .به جهت های رو به شمال اختصاص یافت  0به جهت غربی و در نهایت امتیاز  8امتیاز 
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 نقشه جهات شیب محدوده مطالعاتی :(11)شکل 

 

 ی نهاییتهیه نقشه -

به صورت رقومی  Arc Gisرا درمحیط  (:جدول) دهی شدهوزن AHPرا که توسط مدل  هاهای مربوط به معیارتمام الیه

اقدام ( Weighted Overlay)را وارد مدل کرده در مرحله بعد با استفاده از روش همپوشانی شاخص وزنی  هاپس الیهس، درآورده

نقشه نهایی حاصل از روی هم اندازی معیارهای  .مایتناسب اراضی جهت توسعه فیزیکی شهر اردبیل نموده یبندطبقهبه تهیه نقشه 

های که به رنگ سبز پر رنگ که قسمت دهدنشان می( ::شکل )اختصاص یافته  هایر این تحقیق با لحاظ وزنسی دمورد برر
با توجه . ندهای قرمز برای توسعه فیزیکی شهر مناسب نیستی توسعه فیزیکی شهر هستند و قسمتهای مناسب برامکان ،باشندمی

بیشترین نقش و اهمیت را در بحث شناسی فاصله از گسل، عامل زمین ل توپوگرافی شیب و نیزگفت عام توانمیبه نتیجه مطالعه، 

عامل محدود کننده برای توسعه ترین مهمرسد در این تحقیق نظر میبه  .یابی بهینه جهت توسعه آتی شهر اردبیل دارندمکانی

به عنوان  (درصد 06یعنی شیب بیشتر از )این معیار ها، درصد باشد که در قسمت تلفیق الیه 06فیزیکی وجود شیب های باالتر از 

 . اندعه شهر و شهرسازی انتخاب شدهمناطق نامناسب برای توس

 

 توسعه فیزیکی شهر اردبیلزیابی مکان بهینه جهت های مطرح در اروزن معیار(: 1)جدول 

جهت  شیب هامعیار
 شیب

از فاصله  ارتفاع
 جاده

فاصله از 
 رودخانه

فاصله از 
 گسل

از کانون  فاصله
 زلزله

شدت 
 زلزله

 لیتولوژی

 :/: 8 :/6: :/6: :/08 :/3: :/1: :/6: :/3: :/ 08 وزن
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 اردبیلهای بهینه جهت توسعه فیزیکی شهر مکان بندیالویت نقشه(: 11)شکل 

 

 گیرینتیجه بحث و -3

ها، تأثیر و اند و عوامل جغرافیایی اعم از طبیعی و انسانی در توسعه فیزیکی شهراستقراریافته جغرافیایی ازمحیط بربستری شهرها

نقاط تواند امکانات مساعدی را برای گسترش و توسعه وضعیت یک منطقه جغرافیایی میبه عبارت دیگر،  .نقش به سزایی دارند

 هایشاخص از شهرها، استقرار در دخیل متغیرهای کنترل و شناسایی منظور به ،نبنابرای. یا مانع آن شود شهری فراهم سازد

شیب، 1 شامل) مطرح هایمؤلفه از استفاده اردبیل با شهر آتی توسعه برای بهینه مکان انتخاب در. کرد استفاده توانمی طبیعی

( جهت شیب، لیتولوژی، فاصله ازجاده، فاصله از رودخانه، فاصله از گسل، فاصله از کانون زلزله، شدت زلزله و طبقات ارتفاعی

 توان گفت توجه به عواملطالعه میبا توجه به نتایج م. گذارندشهرتأثیرمی برگسترش نحوی به ازمعیارها هریک که شد مشخص

 برای مطلوب مکان انتخاب برای ارزیابی. ای برخوردار استالعاادهیت فوقسعه فیزیکی شهر از اهمطبیعی منطقه جهت تو

 فوق ازمدل حاصل درخروجی که طورهمان. باشد برخوردار همگنی حداکثر از نظر مورد مکان که بود خواهد مؤثر زمانی شهراردبیل

 ازحداکثرهمگنی (جنوب شرقشمال غرب وسپس  -شامل جهات شرقی و شمال شرق ) سبز رنگ دارای نواحی شود،می مشخص

  .است شده مشخص شهرسازی برای امتیازمناسب با و بوده برخوردار جغرافیایی

و حرکت  شهر به دلیل وجود توپوگرافی نامناسب توان گفت که جهات جنوب و جنوب غربمیهمچنین با توجه به نتایج مطالعه، 

-لذا می. اندان محدودیت توسعه شهر مطرحوهای زراعی در حال حاضر به عن، جهت غربی به علت گسترش زمینبه سمت ارتفاعات

مناسب بودن ی آتی شهر اردبیل و یابی شده برای توسعهها و مطالعات میدانی، صحت و سقم مناطق مکانانجام بازدیدتوان گفت 
و ( AHPبا استفاده محوری از روش )به عبارت دیگر، نتایج حاصل از تحلیل چندمعیاری . نمایدمی تأییدروش مطالعه حاضر را 
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بندی تناسب اراضی جهت توسعه فیزیکی بر پایه معیارهای چندگانه، منعکس ، که به صورت کالسGISپوشانی وزنی در محیط هم

، برای (DSS) :ینی به عنوان سیستم پشتیبان تصمیم گیریهای این فنون و ابزارها در نقش آفرشده است، نشانگر توانمندی

 برای مطرح معیارهای نظر از مکان بهتریننقشه نهایی مطالعه حاضر جهت انتخاب  بنابراین. های مناسب استانتخاب گزینه

 در نتایجی ازچنین استفاده با. گیرندگان فضایی قرار گیردریزان شهری و تصمیمتفاده برنامهمورد اس تواندشهر، می آینده گسترش

 عمل به جلوگیری آینده در استقرار برای نامناسب نواحی سمت به شهر ازگسترش توانشهراردبیل می هایگیریتصمیم و هاطرح

 هایازمشخصه استفاده با آن کنترل و شهر شده  ریزبرنامه رشد ازطرفی. کرد جلوگیری ناخواسته مشکالت بروز از نهایت در و آورد

 .آورد عمل به جوییصرفه نیز عمرانی هایهزینه میزان در تواندمی فوق
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1 Decision support system  
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13 - Batisani, N ., & Yarna l, B. (2008). Ur ban Expansion in C entre County, Pen ns ylvania. Spatia ldynamics and 

Landu se trans for mations.  

www.sid.ir


 

 

https://sid.ir/1791
https://sid.ir/1792
https://sid.ir/1793
https://sid.ir/1795
https://sid.ir/1794
https://sid.ir/1796
https://sid.ir/1702
https://sid.ir/1700
https://sid.ir/1699
https://sid.ir/1698
https://sid.ir/1787

