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دهیچک  
-ز مهـاجرت روسـتایـو ن ياقتصاد ت، توسعهیجمع هیوریها، رشد بشهر يزیرافزون و بدون برنامهروز یکیزیامروزه گسترش ف

 یکـیعنوان مرکز استان فارس بهراز یشهر ش شده است. يشهرریو غ يجوامع شهر یت زندگیفیها، باعث کاهش کنان به شهرینش
 یشـکل يشهر هارتفاعات قرار گرفته است و توسع یعیطب يهاتیبا محدود یتید که در موقعیآیشمار مکشور به يهاشهراز کالن

 -یفیتوصـ«کـرد ی. در پژوهش حاضر که بـا رورو به رشد دارد يروند یکه شهر به سمت شمال غرب ياگونهخود گرفته بهبه یخط
هـدف  عنـوانبه MADMبا استفاده از فنون شیراز  شهر یکیزیف گسترشجهات مطلوب  یابیده است، مکانیبه انجام رس» یلیتحل
 هیـ، اقـدام بـه تهیابیامر مکانگذار در ریعوامل تاث ییبعد از شناسا برآورد هدف يراستا دررفته است. نظر قرار گپژوهش مد یاصل

جهت  انجام شد. يفاز يهابا استفاده از مجموعه Idrisiط یدر مح يسازو استاندارد يگذارارزش ار شده و پس از آنیمع يهانقشه
شهر به سمت جنوب  توسعه، VIKORمدل  از حاصل یخروج ينقشه به توجه با .دیگرداستفاده  CRITICعوامل از روش  یدهوزن
 يدر راسـتاکه رند یگیقرار م يبعد يهاتیدر اولو یجنوب غرب ير جهات است و مناطق جنوب و تا حدودیتر از سامطلوب یشرق

ارزش  يو جنس خاك) دارا يلوژتوی(مخصوصا شاخص ل یعیامل طبراز شاخص عویشهر ش یکیزیف توسعهنه جهات یبه یابیمکان
در  .ردیـشـتر مـورد توجـه قـرار گیراز بیشهر ش یکیزیف گسترشجهات  يبرا یابیدر بحث مکان یستیبوده و با يشتریت بیو اولو

 روش از يمحور استفاده با ،ياریمعچند لیتحل از حاصل جینتا صورتبه که حاضر پژوهش از حاصل جینتا که گفت توانیمان، یپا
)VIKOR (يریـگمیتصـم بانیپشـت ستمیس عنوان به ینیآفرنقش در فنون نیا يهايندنمتوا نگرنشا است، شده منعکس )DSS(، 

  راز است. یشهر ش یکیزیف نه جهات توسعهیبه یابیمکان جهت مناسب يهانهیگز انتخاب يبرا
  

  ازری، شهر شVIKOR روشجهت توسعه، ، یکیزیف گسترش، یابیمکان :يدیکل يهاواژه
  

  1مقدمه
در  ینینشـنـد شـهریمهـم فرآ يهـایژگیاز و یکی

آن اسـت. در  يهـاشـهر یکیزیع فیران، گسترش سریا
 یر و دگرگـونییـسرعت تغها بهد، شهریاثر تحوالت جد

ع یش سـریشـکل افـزابـه ین دگرگـونیـانـد. ارفتهیپذ
متعـادل و نـا یصورتها، به شهر یکیزیت و رشد فیجمع

: 1389و همکاران،  يالر ي(انصارهماهنگ بوده است نا
 يهـاکـه در کشـور ياشـناخته شـده يک الگـوی). 2

هـا ن کشـورین است که ایز وجود دارد ایافته نیتوسعه

                                                             
  aminizahra41@yahoo.comنویسنده مسئول: *

همـراه هسـتند،  ینیاز شهرنشـ ییهم بـا سـطوح بـاال
 91کـا و یاالت متحـده امریدرصد در ا 82نوان مثال   به

ت یــشــود کـه جمعین زده مـیدرصـد در ژاپـن. تخمــ
 70ش از یت جهـان بـه بـیـنسبت به کل جمع يرشه

ن حال، یافت. با ایش خواهد یافزا 2050درصد تا سال 
 يبـه منـاطق شـهر ییاز ساکنان روستا یعیان سریجر

ها در شهر يمتعدد يهارد که باعث چالشیگیشکل م
ــ ــاران،  ي(و گــرددیم ن ی. بنــابرا2)64: 2015و همک

  اسـت، بـه یک مشکل جهـانیها شهر هیرویگسترش ب

                                                             
1. Wei et al. 
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ت یـاز جمع یمـیش از نیحـال حاضـر بـکه در ياگونه
 ن عامل توسـعهیکنند که ایم یها زندگجهان در شهر

ن یـا. 1)19: 2006ا، یـ(کا دهـدیرا گسترش م یکیزیف
در  يشـهر یع پراکنـدگیش سـریاست که افزا یحالدر
بزرگ شده است.  یک نگرانیا یدن يهااز کشور ياریبس
ط بـر یدر مح يبارانیع اثرات زیسر ین پراکندگیرا ایز

 .2)397: 2010، و همکــاران (جــاگر گــذاردیمــ يجــا
موجـب رشـد  ینینشـل به شهریت و تمایش جمعیافزا
اجتنـاب  يروند يشده است و دارا يع مراکز شهریسر

ر و مــداوم اســت. تجربــه نشــان داده اســت کــه یناپــذ
 يهـاها با ساخت و سازشهر يکالبد گسترش و توسعه

 ییفضـا اندازاد در چشمیرات زییو تغ يزیرون برنامهبد
 يهانیخصوص گسترش شهر در زمها، بهرامون شهریپ

مطـرح در حفـظ  يهـاهمراه بوده و ضرورت يکشاورز
 ياریت نشده است (اسـفندیها رعاست در آنیط زیمح

شـهر گـر ید یعبـارتبـه ).16: 1393النده، یگ يو غفار
در  يبشر يهايکارن دستیترجاد گستردهیبا ا ینینش

 يسـاکنان شـهر یط زندگین، شرایزم یعیطب يچهره
قـرار داده اسـت. امـروزه  يد و نابودیرا در معرض تهد

هـا، شهر يزیرافزون و بدون برنامهروز یکیزیگسترش ف
ز مهـاجرت یو ن ياقتصاد ت، توسعهیجمع هیرویرشد ب

ش و تــداوم یدایــهــا، باعــث پنان بــه شــهرینشــروســتا
و کـاهش  یو اجنمـاع یطـیمحستیم زیمخاطرات عظ

شـده اسـت.  يشهرریو غ يجوامع شهر یت زندگیفیک
 يکوچک و منفرد در گذشته، به مراکز یتیمراکز جمع

و  یاند (زارعـل شدهیهم تبدده و متصل بهیچیبزرگ، پ
از مشـکالت عمـده  یکـین یابنابر ).2: 1391خ، یآل ش

ت و یـرشـد جمع بـا توجـه بـه يشـهر يزیردر برنامه
ن یـی، تعيرشـد شـهر يمناسب بـرا يهاکمبود مکان

 يشـهر بـرا یکـیزیگسترش ف يجهت مناسب و نحوه
 يهاازین يبرا ینیبشیو پ یفعل يهاازیبه ن ییگوجواب

قـرار  ید مـورد مطالعـه و بررسـیـباشد که باینده میآ
-مهـم یعبـارتبه ).6: 1388ان و همکاران، یرد (نظریگ
رد، یگیقرار م يشهر که در برابر توسعه يان مسالهیتر

 .3)235: 2000ن، ی(مـرل ها اسـتآن یآت مکان توسعه
                                                             
1. Kaya  
2. Jaeger et al.  
3. Merlin  

هـا شهر يجهات مطلوب توسعه برا یابیدر بحث مکان
ن جهـت کـه یاز ا یو انسان یعیز، توجه به عوامل طبین
ل داده و یشهر را تشـک یگاه اصلین عوامل بستر و جایا

ر یـنظ يشهر یناصر طراحه اجزا و عیتوانند کلیخود م
ار یر دهند بسـییمکان، شکل، ساخت و بافت شهر را تغ

است که در  يطورن مسئله بهیا باشندیت میحائز اهم
زان در کنـار یـراکثر برنامه يشهر یکیزیف بحث توسعه

، یشناسنیچون زم یعی، عوامل طبینقش عوامل انسان
ــوژ ــیو مح یکیاکول ــیرا تع یط ــنی ــده م ــد یکنن دانن

    ).97: 1386، ینیر(بح
راز نشـان یمعاصر گسترش شهر ش خچهیتار یبررس

ش نـرخ زاد و ولـد در یعلت افزان شهر بهیدهد که ایم
ز کـوچ یـو ن یپـس از انقـالب اسـالم ییابتدا يهاسال

ــین جنــگ تحمیمهــاجر ــزا یل ــه آن اف ت یــش جمعیب
تجربـه کـرده  یشمسـ 60 يدهـه یرا طـ يریچشمگ

 يهـاهـا و روسـتاز شـهرش نرخ مهـاجرت ایاست. افزا
چه ش هریز ادامه دارد، باعث افزایاکنون ناطراف که هم

ثابـت ر بـوده اسـت (یـاخ يهـات در سالیشتر جمعیب
راز یشـهر شـ یکـیزیگسترش ف). 2: 1388، یسروستان
ان یـماننـد از م یر باعـث بـروز مسـائلیاخ يها در سال

ــ ــتن اراض ــ یرف ــاورز یمرتع ــيو کش ــات و حت  ی، باغ
 توســعه يهــا بــراب نامناسـب کوهیبــا شــ يهــا دامنـه
مناسـب نـا یدر اراضـ ینینشـهیحاشـ ، توسعهیمسکون

ن یـگر شده اسـت. ایموارد د ياریها و بسرامون شهریپ
در  یاصـولریـف و غیت ضـعیریامر خـود گـواه بـر مـد

بـه حـداقل رسـاندن  ين اسـت. بـرایاستفاده از سرزم
ــا ــرات ن ــوب زاث ــ یطــیمحســتیمطل ن یحاصــل از چن

 عوامـلبـه  یانسان عوامل، الزم است عالوه بر يندیفرآ
ه و عناصـر یـعنـوان پا بـهن یات زمـیو خصوصـ یعیطب
 و الزم مبذول گـردد. یتوجه کاف یکیزیف توسعه یاصل

ن یتــرعمـده 1385تـا  1335 يهــان در سـالیـابنـابر
غـرب و شـمال شـهر  يسـوراز بهیتوسعه ش يهامحور

در سمت شـرق جه توسعه ینت گسترش داشته است. در
ش یافـزا با توجه به مسـالهو جنوب محدود بوده است. 

در جهـات  رازیشـ شـهر یکـیزیت و گسـترش فیجمع
عنـوان نه بـهیبه یابیت مبحث مکانیمختلف آن و اهم

 یکـیزیگسـترش ف مواجه با مسـاله يهاحلاز راه یکی
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 متعـدد و چنـد يهاارینظر گرفتن مع مستلزم درشهر، 
 چنـد يهالیها و فنون تحله از مدلگانه است، استفاد

 تیـنیع ياز مظـاهر برجسـته یکـیتوانـد یم ياریمع
 میبان تصـمیپشـت يهـاسـتمیبه اسـتفاده از س یبخش

شـهر  یکـیزیف نه توسعهیجهات به یابیدر مکان يریگ
شده است با انتخاب شهر  یق حاضر سعیباشد. در تحق

مـدل  مورد مطالعـه، کـاربرد  راز به عنوان محدودهیش
 م چنـدیتصـم ياز فنون برجسـته یکیعنوان به1ویکور

 یکـیزیف نـه توسـعهیجهـات به یابیمکاندر  2ياریمع
 يبنــدتیــمناســب در طــرح اولو يالگــو هیــو اراشــهر 
رد. در واقع هدف ی، مورد آزمون قرار گیت مکانیمطلوب

 رازیشـ شهر یآت ن جهت توسعهییتع ن پژوهشیا یکل
معیــاري تصــمیم چنــد جســتهبربــا اســتفاده از فنــون 

 ر شـاکلهیه زید فرضییا تاین اساس رد یهمباشد. بر یم
  دهد:یل میق را تشکیتحق یشناسروش یاصل

گسترش فیزیکی شهر شیراز جهات رسد ینظر مبه -
   .تر از سایر جهات استبه سمت جنوب شرقی مناسب

  
  ها و مبانی نظريمفاهیم، دیدگاه

است که  يادهیها پدشهر یکیزیرشد و گسترش ف
د مازاد یو آغاز تول ینینشکجایهر چند از دوران 

ت آغاز گشته است یش جمعیتبع آن افزا و به يکشاورز
آن را بعد از انقالب  يزاو مسئله يصورت جد یول

ط یبر سلطه مح يو آغاز غلبه دانش بشر یصنعت
ها موجبات ن روند بعد از مدتیاند. ادانسته یعیطب
از  يشهر يمرکز یش از حد نواحیش بیاش فرسیافزا

هم به جهت قدمت هم به جهت تراکم   يلحاظ کالبد
آن  يهاکه نمونه يکنار یعیطب یش نواحیو هم فرسا

شد؛ را یس مشاهده مین و پاریلندن، و يهادر شهر
  ). 86: 1392کرد (امانپور و همکاران، یجاد میا

ف یـتعرگونـه نیتوان ایها را مشهر یکیزیف توسعه
 يهـاهـا و فضـايکاربر یفیو ک یش کمیبه افزا"کرد: 
ک یـو ...)  ی، ارتباطی، مذهبي، تجاری(مسکون يکالبد

که در طـول زمـان انجـام  يو عمود یشهر در ابعاد افق
 "اطــالق نمــود یکــیزیف تــوان توســعهیرد، مــیــگیمــ

                                                             
1. Vikor  
2. MADM  

 یکـیزیف توسـعه ).22: 1387نـژاد، ان و محمـودی(بمان
د یاست و با ینیامات گسترش شهرنشاز الز یکیها شهر

دا کنـد یـجهت پ ییبه سمت و سو یکیزیف ن توسعهیا
ت شـود (قرخلـو و یـتوسـعه در آن رعا یکه تمام مبان

آور الزام يمقررات توسعه شهر). 104: 1390همکاران، 
چه ساخته شـده اسـت؛ چـه وقـت و  ن مربوط به،یقوان

ن یـا یکلطـورباشد که بـهیچگونه ساخته شده است م
ن، احکــام یمـوارد را در قالــب مقــررات اسـتفاده از زمــ

 پندارنـدیسـاخت و سـاز مـ يهـاو قانون يبندمنطقه
صـورت شـهر بـه یکـیزیرشد ف. 3)84: 2013(گودفلو، 

 یرد، امـا گـاهیگیصورت م یمختلف يهاها و مدلالگو
ــه مح یبســتگ ــیب ــهر در آن در یط ــه ش ــال دارد ک ح

و مـدل مناسـب و ن الگو یگسترش است. ممکن است ا
شـهروندان  يرا برا یشهر نباشد و مشکالت يآل برادهیا

شهر،  توسعه يهاات و الگوید. تمام نظریجاد نمایخود ا
ک از یـرا هـر یـاده شـوند، زیـک شهر پیتوانند در ینم
تواننـد یمـ یخاص خود را دارنـد. ولـ يها مورفولوژ آن
 توسـعه ي، جهت شـناخت الگـویعنوان خطوط اصل به

کار گرفته شوند. ها بهر شهریر مورد مطالعه و در ساشه
را نشـان  يچنـد يهـاتیـها واقعهین نظریک از ایهر 

ه و یاز چند نظر یبیک شهر ممکن است ترکیدهد، یم
  ).101: 1389، ینیالگو باشد (حس

از  یده ناشیدار شدن مسائل عدیزمان با پدهم
ها گسترده در شهر ینینشت و شهریتراکم جمع

در جهت  ییهاافتیره زان و شهرسازان به ارائهیر رنامهب
جهت مشکالت و ها بهت در شهریمقابله با انباشت جمع

و  یاز تراکم و کمبود امکانات و اراض یناش يهاچالش
از  يادهیبودند. گز ين شهرینشریفق ینواح يریگشکل
و  یات که هم در رابطه با گسترش و رشد درونینظر

مقابله با  يرا برا ییهاافتیها رهشهر یرونیهم رشد ب
ت و کمبود امکانات یش جمعیاز افزا یناش يهاچالش

  آمده است. 1گرفت؛ در جدول ینظر مدر

                                                             
3. Goodfellow 
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  برخی نظریات مربوط به رشد و گسترش شهري: 1جدول 
5رشد پراکنده شهري 1950 2طرح شهر خطی از سوریا ماتا 1882   

5ین لینچمتمرکز از کوهاي ناطرح شهر 1958 2طرح باغشهرها از ابنزر هوارد 1901   

5از تانگه طرح سازماندهی ساختاري 1960 2طرح شهر صنعتی از تونی گارنیه 1917   

4توسط اتحادیه اروپا شهر فشرده - 2طرح واحد همسایگی از کلرنس پري 1929   

4افزا توسط انجمن امالك و مستغالت آمریکاتوسعه میان 1979 2ن از کلرنس اشتاین و هنري رایتطرح رادبر 1929   

4گراییشهرجنبش نو 1990 2طرح توسعه عمودي از لوکوربوزیه 1930   

4نظریه شهر اکولوژیک 1990 2طرح شهر درخشان از لوکوربوزیه 1935   

2طرح شهر پهندشتی از لویدرایت 1935  3) از کلتورپTODتوسعه حمل و نقل محور ( 1993  

1995 
هاي قرن ریه عمومی براي شهربه سوي یک نظ "نظریه

1از پیتر هال "بیست و یکم 5طرح توسعه شعاعی از همرهویت 1939   

4رنینگنظریه رشد هوشمند شهري از پاریس انگلند 1997 5اي از هاریس و اولمنهستهطرح توسعه چند 1945   

: 1389(شریفیان،  -4)، 296-297: 1389ان و همکاران، یعی(رف -3)، 56 - 63: 1390(شیعه،  -2 )،84: 1390پور و اردالن، (داوود -1 منبع:
  ).112و  97: 1386(پاپلی یزدي و رجبی سناجردي،  - 5 ،)48و  47

  
 انـد، کـه همـهیاشکال متفاوت يدارا ها عمدتاًشهر

سـتم ی(که از اواخر قرن ب يتوان در دو تئوریها را مآن
کرد؛  یاند) بررسب عمل کردهیرق يهاویعنوان الترناتبه
تـراکم کـم و  يمعنـا(بـه ياسـپرال شـهر يتئور یکی

شـهر فشـرده،  يتئور يگریه شهر) و دیتوسعه در حاش
 یهیباشـد. بـدیرشد هوشمند م يهااز راهبرد یکیکه 

ت یریها هم در مـدن الگویک از ایاست که انتخاب هر 
 يداریـک شـهر بـه پایـدن یو هم در رس يزیرو برنامه

رفتـه شـده یقـت پذین حقین ادارد. اکنو یینقش بسزا
ک شهر با شکل، اندازه، تراکم ی يداریزان پایاست که م

چه خواستار هـر آن مرتبط است. و چنان يهايو کاربر
م الزم اسـت یباشـ يشـهر يداریـدر پا یشرفتیگونه پ

عناصــر آن در تمــام  یان شــکل شــهر و برخــیــم
 يارتبـاط برقـرار گـردد (مـراد ییایجغراف يها اسیمق
منـاطق  تراکم و پراکنده). توسه کم1: 1383، یحیمس

افتـه کـه ار آن بـا عنـوان یتوسـعه يهـاکشـور يشهر
Urban sprawl شود به لحاظ آثار متعدد و ینام برده م

، توجه و تعمق يشهر یست و نواحیط زیمخرب بر مح
ــمندان و سیاند ــتیش ــهراس ــائل ش ــذاران مس را  يگ
داشـته اسـت؛ وا ییجـوهـا را بـه چـارهخته و آنیانگبر
شهر فشـرده در مقابلـه  يکرد رشد هوشمند و تئوریرو

از  يا، بخش عمـدهيمناطق شهر يندهیبا پراکنش فزا
خود اختصـاص ر بهیاخ دار را در دههیپا مباحث توسعه

. در شـهر فشـرده 1)271: 2001(جانسـون،  داده است
رشد هوشـمند بـا کـاهش  يهااز راهبرد یکیعنوان به

کـاهش  يشـهر يهـااز به تـرددین یکیزیف يهافاصله
هـا لینقل و اتومبواز حمل یهوا ناش یافته و از آلودگی

درون  يهـانینـه از زمـیشـود. اسـتفاده بهیکاسته مـ
ــهر ــيش ــاورز ی، اراض ــهریپ يکش ــون ش ــا را از رام ه
دارد یمحفـوظ مـ يشـهر يهـاها و توسـعهانداز دست

 یابیـارزکـه يطـوربه  ).11: 1391و همکاران،  ياری(ز
ار یفـه بسـیک وظیـ ين شـهریمناسب استفاده از زمـ

بـا آن  يران شـهریزان و مـدیـراست که برنامـه یمهم
 يشـتر الگـویب ییمواجه هستند، که هـدف آن شناسـا

 باشدینده مین در آیاستفاده از زم يمناسب برا ییفضا
 یابیـمکـانن، یـابنـابر. 2)170: 2014و و همکاران، ی(ل

 یاز ارکان اصـل یکیقت یر حقجهات رشد و گسترش د
ت رشـد و یریکنتـرل و مـد يح بـرایصـح يزیـربرنامه

ازمند توجـه ید که نیآیحساب م ز بهیها نگسترش شهر
عه، یباشـد (شـیمربـوط بـدان مـ يهااریبه اصول و مع

1385 :43  .(  
ن مختلف یدر رابطه با موضوع پژوهش، محقق

در  رازیشاند، که در شهر انجام دادهرا  يادیز قاتیتحق
 یکیزیگسترش ف ينه برایجهات به یابی مکانخصوص 

کنون تا یچ پژوهشیه کوریروش وبا استفاده از  شهر

                                                             
1. Johnson  
2. Liu et al.  
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انجام  یتجرب يهااز پژوهش یصورت نگرفته است. برخ
طور خالصه به لیذن موضوع در یگرفته در ارتباط با ا

  آمده است.
ــباح ــ) تغ2007( 1اص ــاربریی ــ يرات ک ن را در یزم
ه بـا یـن ترکیدیـدر شـهر آ ینیشهرنشـ عیتوسعه سـر

ــاو ــتفاده از تص ــاهوارهیاس ــپات و  يار م ــت و اس لندس
مطالعه کـرد  3اس يآ یو آرك ج 2ارداس يهاافزار نرم

 یبه ضرر اراضـ يشهر ید که نواحیجه رسین نتیو به ا
 4دونـگ و همکـاراندر حال رشـد هسـتند.  يکشاورز

 ) در ارزیابی تناسب توسـعه شـهري در جینـگ2008(
چین، با استفاده از تکنیک سنجش از راه دور  5جینجی

ــابی  و سیســتم اطالعــات جغرافیــایی، یــک مــدل ارزی
ارائـه  6یکپارچه پشتیبانی شده توسط روش اي اچ پـی

، 2005و  2000، 1995هاي شهري در سال دادند. مرز
که از ماهواره لندست بـه دسـت آمـده بودنـد بـر روي 

ه شـهري پوشـش نقشه شاخص مناسب یکپارچه توسع
داده شد و جهـات مناسـب توسـعه شـهري را در ایـن 
زمینه مورد بحث قرار دادند. نتایج مطالعات آنان نشان 

تـوان بـا داد که ارزیابی یکپارچه توسعه شـهري را مـی
هـاي سـنجش از راه دور، روش استفاده از عملیات داده

سـازي اي اچ  تجزیه و تحلیل جی آي اس و روش مدل
) در بکـارگیري 2010( 7د. تودس و یگیتـرپی انجام دا

مدل برنامه ریزي کاربري زمـین در آدانـاي ترکیـه، بـا 
استفاده از سیستم اطالعـات جغرافیـایی و روش اي اچ 

-پی شش گروه کاربري زمین را در آدانا که سـاختمان
طبقـه، گسـترش هـاي کـمطبقه، سـاختمان هاي چند

اي دفـع هـهاي صنعتی، سایتهاي مرتفع، سایتبلوك
باشد مورد مطالعه قـرار دادنـد و  زباله و فضاي سبز می

به این نتیجه دست یافتند که آدانـا یکـی از مهمتـرین 
بتـرالس و باشـد. هاي مستعد زلزلـه ترکیـه مـیاستان

اس و مـدل  يآ ی) با اسـتفاده از جـ2011( 8همکاران

                                                             
1. Esbah  
2. ERDAS  
3. Arc GIS 
4. Dong  et al. 
5. Jingjinji  
6. AHP 
7. Tudes and Yigiter  
8. Bathrellos et al. 

در سه شهر  يرشد شهر يمساعد برا ی، نواحیاچ پ يا
مطالعه کردنـد و  یعیجه به مخاطرات طبونان را با توی

 يهـان سـمت رشـد شـهریدند که بیجه رسین نتیبه ا
 ین شـده، همـاهنگیـیمساعد تع یمورد مطالعه و نواح

 يو اقتصـاد یوجود ندارد. آنان علت را عوامل اجتمـاع
ــ ــد. یمعرف ــل نمودن ــاران (ی ــک در  ،)2014و و همک ی

ده ل مناسب استفایه و تحلیتجز"پژوهشی تحت عنوان 
با اسـتفاده از دو  ،"در پکن يتوسعه شهر ين برایاز زم

آل و روش روش بررسی چند معیاره، روش نقطـه ایـده
متوسط وزنی جهت تولید نقشه به ایـن نتیجـه دسـت 

هر دو روش بسیار مشابه بوده و سطح نتیجه یافتند که 
مناسب زمین از مرکز پکن به سمت حاشیه آن کاهش 

هـاي بهبود طوالنی مدت طرحیابد. در نهایت جهت می
  ارائه گردید. پیشنهاداتیتوسعه شهري براي پکن 

ران انجـام یدر ا ینه پژوهش مطالعاتیشینه پیدر زم
زاده ابـراهیم شود.یها اشاره ماز آن یگرفته که به برخ

یـابی مکـان ") در تحقیقی بـا عنـوان 1388و رفیعی (
تم گیـري از سیسـجهات گسترش شهري با بهره بهینه

، بـا "شناسی: شـهر مرودشـتاطالعات جغرافیایی مورد
شـاخص، کـاربرد عملـی فنـون تحلیـل  10استفاده از 

یـابی را در مکـان اس يآ یجـفضایی مطرح در محیط 
هاي گسترش شهر مرودشت، تجربه کردند. یافته بهینه

هاي مناسب گسترش آتـی پژوهش نشان داد که، مکان
ل و جنـوب، شـمال ترتیب در جهات شـمامرودشت، به

غربی و شرق و شـمال شـرقی تعیـین شـده اسـت. در 
پایان هم جهت گسترش فیزیکی مطلوب و پایدار شهر 

  هایی مطرح شد.مرودشت راهبرد
بـا  ی) در پژوهشـ1389و همکـاران ( يالر يانصار

 یکیژئومورفولـوژ يهـاتیها و محـدودتیقابل "عنوان 
 یجـافـزار نرم ، با استفاده از"المیشهر ا یکیزیتوسعه ف

ج ی، نتـایاچ پـ يا یمراتبل سلسلهیو مدل تحل اس يآ
الم در یـپژوهش نشان داد که در انتخاب مکـان شـهر ا

ــوژ ــل ژئومورفول ــته عوام ــیکیگذش ــنی، زم و  یشناس
م یـد یجز اراضکمتر مورد توجه بوده است. به یطیمح

ل یـدلر جهـات بـهیالم، سـایواقع در شمال غرب شهر ا
هــا و لیم مســیرار گــرفتن در حــرب و قــیش شــیافــزا
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 ز بـوده و در رونـد توسـعهیآممخاطره ياحرکات دامنه
  کنند.یجاد میت ایمحدود یکیزیف

تحــت  یقــی) در تحق1390و همکــاران ( یخــانیول
و  ییایـــســـتم اطالعـــات جغرافیکـــاربرد س"عنــوان 

 ین تناسب اراضـییاره در تعیمعچند يهايریگ میتصم
ن یـبـه ا، "مال شـهر کـرجدر شـ یکیزیف توسعه يبرا
 درصد از سطح منطقه 18افتند که، تنها یجه دست ینت

 يمسـتعد بـرا یشـمال يهـامورد مطالعـه در قسـمت
در شـمال شـهر  یاحتمـال يهـاتوسعه است و توسـعه

 یابی) به ارز1392روستا و همکاران ( باشد.یمناسب نم

ــد توســعه ــاثیشــهر شــ یکــیزیف رون ط یر شــرایراز و ت
 یاراضـ يرات کـاربرییـرونـد تغ يروبـر کیـوگرافیزیف

ــد.  ــهیپرداختن ــا افت ــتحق يه ــتفاده از روش ی ــا اس ق ب
 ی، آبـيکشاورز يهانیسنجش از دور نشان داد که زم

 45,7و  درصـد 58، درصـد 37,8وسـته یطور پو باغ به
ــال  درصــد ــا  1990از س ــدت  2009ت ــال  19در م س
سـاخت و  يکه منـاطق دارایافته است در حالیکاهش 

بـوده  يدرصد 37 یشینرخ رشد افزا يدارا يز شهرسا
  است.

  
  هاي اصلی تحقیقها و متغیر: شاخص2 جدول

  هاسطح معیار  هابندي معیاردسته  سطح هدف

مکانیابی جهات مطلوب توسعه 
 فیزیکی شهر

  معیار طبیعی
، 6، سطوح آبی5، حریم گسل6، جنس خاك7، ارتفاع (توپوگرافی)4شیب

  2، عمق آب 4ها، حریم رودخانه1ازندها)لیتولوژي (مقاومت س

  انسانی معیار
، 2، کاربري زمین2ها، فرودگاه6، خطوط برق6، خطوط گاز2حریم راه

  2مراکز صنعتی

(عابـدینی و  - 3)، 62: 1392(حسـینی و همکـاران،  - 3) ، 88: 1392(امـانپور و همکـاران،  - 2)، 20: 1393(اسفندیاري و غفـاري گیالنـده،  - 1منبع: 
  ).207: 1385زاده، (مهدوي و کریم - 6)، 56- 62: 1388زاده و رفیعی، (ابراهیم - 5)، 105: 1390(قرخلو و همکاران،  - 4)، 6: 1391همکاران، 

  
   روش تحقیق

توصیفی است که بـا  -تحقیق حاضر از نوع تحلیلی
هــاي مــورد ماهیــت کــاربردي ارائــه شــده اســت. داده

اطالعات مربـوط بـه استفاده در این تحقیق مشتمل بر 
یـابی جهـات ها و ضوابطی هسـتند کـه در مکـانمعیار

). 2روند (جدول کار میبهینه توسعه فیزیکی شیراز  به
در این رابطه به تناسب نیاز در تـامین اطالعـات مـورد 

انـدر هـاي دسـت ها و سازماناستفاده، مراجعه به ارگان
ین از چنـکار قرار گرفـت. هـم کار در موضوع در برنامه

ترین ابزار مورد استفاده در تحقیق مشتمل بـر برجسته
هاي مربوط هایی است که به تناسب نیاز در فازافزارنرم

ــه ورود داده ــرهب ــدیریت و ذخی ــا، م ــازي دادهه ــا، س ه
هــا، پــردازش و ســازي و تعیــین وزن معیــاراســتاندارد

هـاي مـورد نیـاز مـورد ها و تهیه خروجـیتحلیل داده
آرك از: هـا عبارتنـدافـزاررار گرفتند. این نـرماستفاده ق

ـــرم2ادریســـی کلیمانجـــارو، 1جـــی آي اس ـــزار ، ن اف

                                                             
1. Arc GIS  
2. Idrisi Klimanjaro   

تـرین روش مـورد (براي محاسبات کمی). عمده3اکسل
ها بـر بندي گزینهگیري و اولویتاستفاده قاعده تصمیم

 کـه در اسـتکور یومعیاري ي تکنیک تحلیل چندپایه
اي مربـوط بـه توابـع پایـهگیري عملیاتی از آن از کاربه

ــات ــت عملی ــل پیوس ــی، تحلی ــددي، همپوش ــایی ع ه
ــت.  ــده اس ــتفاده ش ــله اس ــل فاص ــاورتی و تحلی مج

هاي معیار به روش سازي نقشهگذاري و استاندارد ارزش
از  4کریتیـکهـاي معیـار بـه روش فازي و تعیین وزن

هاي برجسته دیگر مورد استفاده در ایـن تحقیـق روش
  هستند.

  
  و قلمرو پژوهش محدوده
ن نقطـه یتـرراز، مرکز استان فـارس بـزرگیشهرش

 جلگـه يروکشور اسـت و بـر یمه جنوبیدر ن یتیجمع
در لـومتر یک 15لومتر و عرض یک 120به طول   یلیطو

 یعـرض شـمال و 52° 36'تـا   52° 29' طول شرقی 
راز در یشـشـهر شده است. اقع و 29° 41'ا ت °29 33'

                                                             
3. Excel  
4. CRITIC 
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از واقـع شـده اسـت و از ریشهرستان شـ يبخش مرکز
صدرا، از جنوب بـه کـوار، از غـرب بـه خانـه شمال به 

زرقـان، لپـویی و داریـان محـدود  زنیان و از شـرق بـه
ــی ــود. م ــ ش ــاع ش ــطح دریارتف ــراز از س در  1488ا ی
متر در غـرب آن  1700شهر و حدود  یه شرقیال یمنته
شهرسـتان  يراز در بخـش مرکـزیر است. شهر شیمتغ
درصــد مســاحت شهرســتان و  1/71راز در حــدود یشــ

از کـل مسـاحت اسـتان فـارس را شـامل  15/0حدود 
: 1386راز، یشـهر شـ یلیطرح تفضـ ي(بازنگرشود  یم

ــدا ).35 ــو ياز ابت ــیتک ــهر ش ــا پاین ش ــراز ت ان دوره ی
ت یـشـهر از نظـر شـکل، موقع يبند استخوانه، یقاجار

رات شـده و بـه ییـها دسـتخوش تغاستقرار و محتوا بار
رات مصـون نمانـده ییـن تغیـز از ایرکز شهر نتبع آن م

ر یچــون ســاراز هــمیر شــیــقــرن اخ ياســت. در ابتــدا
قرار گرفـت.  ییند نوگرایر فرایکشور تحت تاث يهاشهر

با ثابت بـود یراز تا اواخر دوره قاجار تقریوسعت شهر ش
را  توان سرآغاز آنیراز که میاما در دوره اول توسعه ش

) دانسـت، تـا يدوره پهلـو (مصادف با آغاز 1304سال 
راز بـه دو برابـر وسـعت تمـام یوسـعت شـ 1335سال 

ک از یـابان زند بارید. احداث خیدوران گذشته خود رس
خان زند به مـوازات آن یابان لطفعلیدروازه باغشاه و خ

م شـهر (بـازار یو قـد یو هر دو عمـود بـر محـور اصـل
 يهاهیم شهر، پایبافت قد یختگیل)، گذشته از گسیوک
 يهـاشهر را نهادند. محـور يبندر جهات استخوانییتغ

 يهـال، مانند محوریبازار وک يا موازیراستا د و همیجد
 يبـر گسـترش کالبـد يریکهنه، تـاث يو احمد ينماز

و  ي، سـعدید، قـاآنیتوح يهاابانیشهر نداشتند، اما خ
از  یا با فاصله انـدکیو  یخیکه در مرز بافت تار یرودک

ل احداث شدند، باعـث یموازات بازار وک م و بهیشهر قد

شتر شهر به سمت غرب شدند. وجود رودخانه یتوسعه ب
مناسـب در جنـوب و نـا يهـايخشک در شمال، کاربر

ن جهات یپست در شرق مانع گسترش شهر در ا یاراض
توان در یراز را میتوسعه شهر ش يشده است. دوره بعد

ه در نظــر گرفــت کــ 1345تـا  1335 يهــان ســالیبـ
به ده است. یه رسیبرابر مساحت اول 6/3مساحت آن به 

و  ی، نظـاميجـاد مراکـز اداریل توسعه و گسترش ایدل
 یعـیو رشد طب يریپذش نرخ مهاجری، و افزایدانشگاه

داشـته اسـت.  يازدهراز توسعه شتابیت، شهر شیجمع
شـهر از توسـعه بـاز مانـده و  ین دوره بخش شرقیدر ا
آن  یشهر در بخـش جنـوب ینینشهین مرحله حاشیاول

در  يمارستان بـزرگ نمـازیاتفاق افتاده است. احداث ب
خـان بـه میبـاغ کـرسمت غرب منجر به امتـداد چهـار

ن محـور، یـن ایدنبـال آن طـرف سمت غرب شـد، و بـه
ن یـن در ایافتنـد. بنـابرایاستقرار  يمتعدد يهايکاربر

ن محور توسعه به سمت غـرب بـوده یترز عمدهیدوره ن
 یعنـین دوره یـراز در این طرح جامع شـی. نخستاست
 2/2ن دوره مسـاحت شـهر یه شد. در ایته 1351سال 

ز توسـعه در سـمت جنـوب و ین دوره نیبرابر شد. در ا
رودخانه خشک، راه  يهاشرق محدود بود و احداث پل

ن یتوسعه به سمت شـمال را گشـود. احـداث محـور بـ
در امتـداد شـتر یدان گـاز و توسـعه بیدان ستاد و میم
سـبب کـاهش توسـعه در سـمت  یفاطمریابان مشیخ

ن وســعت شــهر در دوره یده اســت. بنــابرایــغــرب گرد
تـه اسـت افیش یبرابر افـزا 30ش از یب 1381تا  1304

روند رشـد جمعیـت  ).11: 1388ان و همکاران، ی(نظر
هــاي انجـام شـده از ســال شـیراز در سرشـماري شـهر

ان داده شـده نشـ 3در جدول شـماره  1390تا  1335
  است:

   
  1390تا  1335انجام شده از سال  يهايدر سرشمار ت و وسعت شهریروند رشد جمع: 3 جدول

 سال 1335 1345 1355 1365 1375 1385 1390
تیجمع 170659 269865 431571 848289 1030994 1227331 1460665  

1,45 2,59 2,18 7 4,8 4,7 - 
نسبت  تینرخ رشد جمع
 (درصد)به دوره قبل 

  .1335- 1390منبع: مرکز آمار ایران، 
  

  نشان داده شده است. 1ر شکل مورد مطالعه د محدوده ییایت جغرافیموقع
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  رانیا راز در شهرستان، استان و کشوریشهر ش ییایجغرافت یموقع : نقشه1شکل 

  

  بحث اصلی
اي استانداردي براي قضاوت و یا قاعـده ،1یک معیار

گیـري هاي تصـمیممطلوبیت گزینهبراي آزمون میزان 
رات ییـکـه معـرف تغ ییهـاو از نقشه آید.حساب میبه

 ییایـجغراف يار در فضـایـر معیت و مقادیوضع صورت
شـود هـاي معیـار یـاد مـی هستند تحت عنـوان نقشـه

مـورد  يهـااری). فهرست مع155: 1385، 2(مالچفسکی
 ییهـا، از کاناليریگ میو تصم یابیاستفاده در بحث ارز
ات یـادب ی، بررسـياو کتابخانـه يچون مطالعات اسناد

نظـر، د افـراد صـاحبیـش نظرات و عقایمایموضوع و پ
، هـر یابیارز يهااریس معیقابل استخراج است. در ماتر

푥کسل یت پی، معرف صورت وضعi ياست که بـه ازا 
سـپس ن شده است. ییتع jار یت ثبت شده از معیوضع

                                                             
1. Criterion  
2. Malachowski  

 جـی آي اسط یدر محـهـا اریـعممربوط به  يهانقشه
ار استخراج شده یمع يهانقشه استخراج شد و در ادامه

وارد شـده و بصـورت ادریسـی کلیمانجـارو ط یبه محـ
از، در یـره شدند تا بـه تناسـب نیذخ يرستر يهانقشه

، نسـبت بـه Distanceبـا اسـتفاده از تـابع  يگام بعـد
د شـده در یـق يهـاياستخراج نقشـه فاصـله از کـاربر

  ها اقدام شود. اریرست معفه
-و اسـتاندارد  يگذارمالحظات مطرح در ارزش -

ن مقاله، مرحله مربـوط یدر ا: اریمع يهانقشه يساز
صـورت تـوام و بـر به يسازو استاندارد يگذار به ارزش

در نظر گرفتـه  يت در مجموعه فازیارزش عضو يمبنا
بـه یـک  درجـه تعلـقیـا  ارزش عضـویتشده اسـت. 
اي که با شماره توانمجموعه فازي را میزیرمجموعه یا 

تعیـین قـرار دارد   255تـا  0ا یو  1و  0 دامنه آن بین
µА(x)، اگـر 1 و 0ن یدر دامنه بـ کرد. = باشـد در  1
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تعلـق  Aصورت کامل بـه دامنـه به xن صورت عنصر یا
µА(x)ب اگـر یـترت نیدارد. به همـ = باشـد در آن   0

 يدرجه باال علق ندارد.ت A مشخصا به صورت عنصر 
تعلـق  ينسبت باال يک عنصر به معنایت یارزش عضو

). در 64: 1385، یباشـد (مالچفسـکیآن به مجموعه م
از  فازيکه در تابع  یق حاضر با استفاده از امکاناتیتحق

ــرم ــزار ن ــارواف ــود دارد بــرا ادریســی کلیمانج  يوج

ار یمع يهاصورت نقشه که به ییهانقشه يسازاستاندارد
 Sigmoidal ع عضـویتاز توابـاند به تناسب، ه شدهیته
هـایی چـون عضـویت استفاده شده و  قالـب  liniearو

ــه ــه افزایشــی ب صــورت صــورت یکنواخــت، کاهشــی ب
 يایکنواخت و سایمتریک مورد نظر بوده اسـت. نمونـه

 در شــده يگــذار اســتاندارد و ارزش يهــا نقشــهاز 
  :است شده آورده 2-9 يها شکل

  

    
  استاندارد شده شیب : نقشه2شکل   استاندارد شده فاصله از گسل : نقشه3شکل 

    
  استاندارد شده لیتولوژي : نقشه4شکل   استاندارد شده خاك نقشه: 5شکل 
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  استاندارد شده فاصله از رودخانه نقشه :6شکل   استاندارد شده فاصله از فرودگاه نقشه: 7شکل 

  

    
  استاندارد شده فاصله از خطوط انتقال گاز نقشه :8شکل   استاندارد شده فاصله از مراکز صنعتی شهنق :9شکل 

  
: هـاي معیـار  دهی نقشهمالحظات مطرح در وزن

هـر کـدام از عوامـل  یت نسـبیدخالت دادن اهم يبرا
ب ید ضراینه باین مکان بهییند تعیمشخص شده در فرا

ن یـا يختصـاص داد. بـراها اآنعنوان وزن بهبه ياژهیو
 روش از عوامـل یدهوزن جهت پژوهش نیا درمنظور 

ــک  ــتفادهکریتی ــده اس ــن در .اســت ش ــاداده روش ای  ه
 یـا عوامـل بـین موجـود تضاد و تداخل میزان براساس

، یجهـان( گیرنـدمی قرار تحلیل و تجزیه مورد هامعیار
 ارزیـابی معیـار هـر براي کریتیک روش در). 71: 1376
 میـان در شـده گیرياندازه مقادیر تغییرات از يادامنه

 تـابع یـک قالـب در کـه دارد وجود) گزینه( هاپیکسل
 تشـکیل هـايبـردار از کدام هر. شوندمی بیان عضویت

 هـايپـارامتر داراي استفاده، مورد هايمعیار براي شده
 هـاپـارامتر ایـن. هسـتند معیار انحراف جمله از آماري

ــان ــای درجــه گــرنمای ــار مقــادیر در نتب  مربوطــه معی
 و عوامــل معیــار انحــراف محاســبه از پــس. باشــد مــی

 ابعـاد بـه متقـارنی مـاتریس بررسـی، مـورد معیارهاي
m×m بین همبستگی ضرایب شامل که گرددمی ایجاد 
 هـايپـارامتر تعیین با. باشدمی شده تشکیل هايبردار
 از دیگـر هـايمعیـار بـا j معیار بین موجود تضاد فوق،
  :  شودمی محاسبه) 1 رابطه( روي

   = Cjk                 1رابطه 
 هايمعیار با j معیار تضاد مجموع معرف Cjk آن در که
k از که است k=1 تا و شده شروع k=m و دارد ادامه 

rjk، معیار دو بین همبستگی k و j  دهدمی نشان را .
) 2( رابطه زا استفاده با را j عامل اطالعات میزان

  .نمود محاسبه توان می
  Cj = δj                  2 رابطه
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 انحـراف و j معیار اطالعات میزان معرف ،Cj آن در که
 نشـان را j معیـار یـا عامـل بـه مربوط مقادیر در معیار

 داراي کـه هـاییمعیـار فوق، روابط به توجه با. دهدمی
Cj ــادي وزن باشــند بیشــتري  اختصــاص خــود بــه زی

 تعیین) 3( رابطه از j مانند عاملی هر وزن. داد خواهند
  .گرددمی

  = Wj                                 3 رابطه

 میـزان معـرف Ck و  j معیار وزن معرف Wj آن در که
 شـروع k=1 از کـه اسـت k هايمعیار مجموع اطالعات

 مفروضـات) 4( جـدول در .دارد ادامـه k=m وتـا شده
 در  کرتیـک یدهـوزن از حاصـل یینها وزن و ياهیپا
نـه جهـات یبه یابیـمکـان  در مطـرح يهـااریمع نیب

:اســت شــده آوردهراز یشــهر شــ یکــیزیف توســعه

  
  مطرح يهااریمع ییزان اطالعات و وزن نهایار، میمجموع تضاد، انحراف مع: 4جدول 

  ییوزن نها  اتزان اطالعیم  اریانحراف مع  مجموع تضاد  اریمع
  05/0  20/2  167/0  22/13  ب یش

  07/0  04/3  222/0  70/13  )ی(توپوگراف ارتفاع
  11/0  97/4  359/0  86/13  جنس خاك

  06/0  76/2  220/0  55/12  م گسلیحر
  08/0  82/3  289/0  21/13  اچه و تاالبیدر

  11/0  97/4  364/0  65/13   يتولوژیل
  04/0  73/1  129/0  41/13  هام رودخانهیحر

  05/0  55/2  213/0  12  عمق آب
  05/0  47/2  208/0  89/11  م راهیحر

  05/0  46/2  212/0  61/11  خطوط گاز
  05/0  55/2  213/0  12  خطوط برق

  07/0  11/3  263/0  84/11  فرودگاه
  07/0  20/3  236/0  58/13  نیزم يکاربر

  07/0  35/3  273/0  27/12  یصنعت يهامکان
  1393، گاننگارند یمحاسبات يهاافتهیمنبع: 

  
 مـدل: کوریواز  یاتیچارچوب کار در استفاده عمل

ــور ــ، ویک ــر یمبتن ــه ب ــربرنام ــوافق يزی ــائل یت  مس
 بـر روش نیـا دیـتأک .اسـت ارهیـمعچند يریگ میتصم
 نیـیتع و نـهیگز از يامجموعـه از انتخاب و يبندرتبه
 باشدیم متضاد يهااریمع با مسأله يبرا یتوافق حلراه

 فـرد کـه یطیشرا در .1)224: 2009 (چن و همکاران،
 کیـ يهايبرتر انیب و ییشناسا به قادر رندهیگمیتصم

 روش نیـا سـت،ین آن یطراح و شروع زمان در مسأله
 يریـگمیتصـم يبـرا مـؤثر يابـزار عنـوان به تواندیم

 روش نیـا ن،یـابنـابر). 87: 1389، یعطائ( شود مطرح
 نــهیگز مجموعــه کیــ از انتخــاب و يبنــددســته يرو

 مسـأله کیـ يبرا را یسازش يهاجواب و داشته تمرکز

                                                             
1. Chen  et al   

 مسـأله کیـ در اگر. کندیم نییتع متضاد يارهایمع با
 وجـود نـهیگز m و اریمع n  اره،یمعچند يریگمیتصم

 اسـتفاده با نهیگز نیبهتر انتخاب منظوربه باشد، داشته
 کـوریو يفـاز يسازادهیپ تمیالگور مراحل روش، نیا از

و همکــاران،  اپرایکــوایس( اســت ریــز ياهــگــام يدارا
2006 :520(2.  
 تعداد به توجه با میتصم سیماتر لیتشک: اول مرحله

 يبرا هانهیگز همه یابیارز و هانهیگز تعداد ها،رایمع
) 4 رابطه( صورت به ،میتصم سیماتر مختلف يهارایمع

 شاخص m و آلترناتیو n اساس بر سیماتر نیا. است
 در i (i:1,2,…,m) نهیگز عملکرد xij آن در که است،
  .باشد یم j (j:1,2,…,n) اریمع با رابطه

                                                             
2. Opricovic  et al  
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             4 رابطه

  

 يسـاز اسـتاندارد ایـ کـردن اسیـمقیبـ: دوم مرحله
 ،شودیم یسع مرحله نیا در. باشدیم میتصم سیماتر
 لیتبـد بعـدیبـ ییهـااریمع به مختلف ابعاد با ارهایمع

 اسـت ممکـن ارزیـابی فرایند ردگر، یعبارت د. بهشوند
 مـورد متفـاوتی گیـري انـدازه هـايواحـد در هـااریـمع

 چـونهم ریاضی عملیات تواننمی ،گیرند قرار سنجش
 اگر حال. رسانید انجام به هاآن رويبر را تفریق و جمع

 لحـاظ به پیکسل، یک که را امتیازي جمعسر بخواهیم
 این نیمک محاسبه ،است کرده کسبمختلف  يهااریمع

 میسـر گـذاريارزش بـا توأم سازياستاندارد بدون کار
   .بود نخواهد
 نیا در. است اریمع وزن بردار نییتع: سوم مرحله
 در مختلف يهااریمع تیاهم بیضر به توجه با مرحله

 فیتعر) 5 ( رابطه صورت به يبردار ،يریگمیتصم
) wj( هاوزن مرحله نیا در گرید عبارتبه. شودیم

 مجموع کنیم؛می تعیین را صفت هر به یافته اصاختص
  و 0 1 که باشد ايگونهبه باید هاوزن

  .آید دستهب = 1 
                             5رابطه 

 انیم از ،مقدار نیتربد و نیبهتر نییتع: چهارم مرحله
 مقدار نیبهتر. اشدبیم اریمع هر يبرا موجود ریمقاد

 از بیترتبه هااریمع يبرا مقدار نیبدتر و 
 مطالعه نیا در. شوندیم محاسبه) 7 و 6( روابط
 استاندارد نقشه به توجه با ارهایمع يبرا مقدار نیبهتر
 گرفته نظر در صفر مقدار نیتربد و 255 يفاز شده
  .شد

                                      6 رابطه

                                   7رابطه 

 حداکثر ای يسودمند مقدار محاسبه: پنجم مرحله
 نیا در. باشدیم) R( تأسف مقدار و) S( تیمطلوب

 به توجه با R و) 8( رابطه به توجه با S مقدار مرحله
  :شوندیم محاسبه)  9( رابطه

                                              8رابطه 

                          9رابطه 

 هرنقشـه و j اریـمع يبـرا مواد وزن مقدار wj که
ــ اریــمع ــا حاضــر يمطالعــه در. باشــدیم ــه توجــه ب  ب
 هـر وزن از اسـتفاده بـا و یسیادر افزار نرم يها تیقابل
 و نیبهتر و بود هآمد دستبه کیکرت روش با که اریمع
 عامل هر یاطالعات يهیال زین و اریمع هر مقدار نیتربد

 انجام الذکر فوق يهارابطه در ییجانما با ،پنجم مرحله
  . گرفت
. باشد یم )Ǫمقدار(ویکور  شاخص محاسبه: ششم مرحله
  :شود یم محاسبه) 10 ( رابطه به توجه با Ǫمقدار

10رابطه   
Ǫ = 푣 		 	

	 ∗ + (1 − 푣) 		 	
	 ∗  

  ،  ،  ،
 در فرمول فوق 

 

 از فاصله نرخ کننده انیب=   :روابط نیا در
  .باشدیم آلدهیا حل

 کنندهانیب v گروه توافق زانیم به توجه با:
 رندهیگمیتصم پارامتر و آلدهیا ضد حد از فاصله نرخ

 شیب آن مقدار باال، توافق صورت در. شودیم انتخاب
 آن مقدار آرا تیاکثر با توافق صورت در ،5/0 از

 از کمتر آن مقدار ن،یپائ توافق صورت در و 5/0يمساو
 در. باشدیم Ri و Si از یتابع Ǫمقدار. بود خواهد 5/0
   شد گرفته نظر در 5/0 مقدار نیا مطالعه نیا

 ،R ریمقاد اساس بر هانهیگز کردنمرتب: هفتم مرحله
S و Ǫ ریمقاد به توجه با مرحله نیا در. است R ،S  و
Ǫ مرتب تر بزرگ به تر کوچک از گروه سه در هانهیگز 
 برتر نهیگز عنوان به يانهیگز تینها در شوندویم

 نهیگز عنوان به گروه سه هر در که شودیم انتخاب
  . شود شناخته برتر

نـه جهـات یبه یابیـمکـان یینها نقشه )10شکل (
 کـوریو روش از استفاده با راراز یشهر ش یکیزیف توسعه

 13/0 نیب مدل از حاصل یارزش دامنه. دهد یم شینما

) 8رابطه (  

)9(  رابطه  

)   10رابطه (   
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 هر و باشندیم يفاز تیماه يدارا که باشدیم 88/0 و
 13/0 عـدد سـمت هبـ کسـلیپ کیـ ارزش مقـدار چه
جهـات نـه و مناسـب یمکـان به انگریـب باشـد، کینزد

 مقـدار زانیـم هرچـه و باشـدیمـشهر  یکیزیف توسعه
 دیـنما لیـم 88/0 سـمت بـه یکسـلیپ افتیدر ارزش

 یکیزیف جهت توسعه کسلیپ مناسب بودن آننا يایگو
ت یـن جهت در اولویمذکور بهتر طبق نقشه .استشهر 

ت یـشهر بوده و در اولو یب شرقتوسعه، جنو ياول برا
 یجنـوب غربـ یاراضـ يدوم جهات جنوب و تا حـدود

ــ ــد.یم ــل باش ــل اص ــا یعل ــاس ی ــر اس ــاب ب ن انتخ
 ویکـورمـدل  يصورت گرفته بر مبنا يهايگذار ارزش

کـه  يباشد و مبحـث بعـدیپژوهش م يهاریمتغ يبرا
بـه  یکـین انتخاب داشته اسـت نزدیدر ا يار عمدهیتاث

بـاال در  یارتفـاع يبنـدبا طبقه یگرافخط گسل و توپو
ج ینتـاکـه  ياگونهبهباشد. یراز میجهات شمال شهر ش

 يل بــر رویــه و تحلیــدســت آمــده در مراحــل تجزبــه

 یینقشه نهـا یبررسمنتخب و   يهاریها و متغشاخص
ــدل و ــرکــور، مهــمیحاصــل از م ــل طبیت ــین عوام  یع

 يهـایژگـیراز ویشـهر شـ یکیزیگذار بر توسعه فریتاث
ن یزمـ يهـاها، شـاخص سـازندين، ناهمواریشکل زم

ــ، جــنس خــاك و یشناســ باشــد. از یمــ یســطوح آب
تـوان بـه یر گـذار هـم مـیتـاث ین عوامل انسانیتر مهم

و فرودگـاه  ین، مراکـز صـنعتیزم يکاربر يهاشاخص
عوامـل  لیـدلن جهات شمال شهر بـهیاشاره کرد. بنابرا

 ل موجـودک بـه خـط گسـیفاصله نزد از جمله: یمهم
راز از شرق هم بـه یباشد . شیمناسب جهت توسعه منا

اچـه مهـارلو کـه سـطح آب یمتصـل بـه در يهادشت
ن بـه یچنو هممحدود است  در آن باال است ینیرزمیز

بـه  یکـی، نزدیو اصل یفرع يهابه گسل یگیجهت نزد
هـا و ل شـاخصیه و تحلیبا توجه تجزها م رودخانهیحر

ــا یبررســ توســعه شــهر مناســب جهــت  یینقشــه نه
  باشد. ینم

  

  
  

  
  رازیشهر ش یکیزیف جهات توسعهنه یبه یابیمکان يکور برایو روشحاصل از  یینها : نقشه10شکل 
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  کاربري اراضی پیشنهادي جهت گسترش شهر شیراز : نقشه11شکل 

  
جهـت  يشـنهادیپکاربري اراضـی  نقشه 11شکل 

توجـه بـه  که بـا دهدیراز را نشان میگسترش شهر ش
وجـود ن یچنـکور و هـمیحاصل از روش و یینقشه نها

م و یـ، جنگـل، کشـت دی، مناطق حفاظتیاصل يهاراه
مناسب جهـت گسـترش  یمرتع، اراض يهانیو زم یآب

، یجنـوب شـرق در قسمت تیب اولویترت بهراز یشهر ش
گـذاري لکه یجنوب غرب یهم اراض يجنوب و تا حدود

    شده است.
 
    گیريهبندي و نتیججمع
ت یـع جمعیها، رشد سرشهر یاز مسائل اساس یکی

ش یکه امـروزه افـزايطورآن است. به يکالبد و توسعه
 ییو شــهرگرا ینیافــزون شهرنشــت و رشــد روزیــجمع
از  یکــیدر حــال توســعه  يهــاخصــوص در کشــور بــه

گذاران استیزان و سیرران، برنامهیمد یاصل يهاچالش
ده اسـت. یها انجامشهر باشد که به رشد و گسترشیم

نـه یبه یابیدر شهرها مکان یکیزیف ن اگر توسعهیبنابرا
ـــ ـــرات منف ـــه  ياریبســـ ینشـــود اث ـــه از جنب را چ

 یو چه از جنبه عوامـل انسـان یعیو طب یطیمح ستیز
ن لـزوم توجـه بـه یآورد. بنـابرایها به بـار مـشهر يبرا

 يامــر يتوســعه شــهر یابیــو جهــت یکــیزیف توســعه
کشـور  يهاشهراز کالن یکیراز یشهر ش. است يضرور

 يهـاتیبـا محـدود یتید کـه در مـوقعیـآیشمار مبه
از  يارتفاعات قرار گرفته اسـت و توسـعه شـهر یعیطب

 ياگونـههخود گرفتـه بـبه یخط یشکل ياشکل هسته
رو بـه رشـد دارد  يروند یکه شهر به سمت شمال غرب

ن یمبـگلستان و صـدرا  يهاشهرك ین حوالیو در هم
 ین امـر اسـت. در مجمـوع در پـژوهش حاضـر سـعیا

نـه و توجـه بـه ابعـاد یبه يهاد با انتخاب شاخصیگرد
 یابیـر جهـت مکـانیمتغ 14در قالب  یعیو طب یانسان

شـهر  يبـرا یکـیزیجهات مناسب رشـد و گسـترش ف
 از حاصـل یخروجـ نقشه به توجه باراز اقدام گردد. یش

 یکـیزیف جهات توسـعهنه یبه یابیمکان حاضر، مطالعه
 تـوانیمـ را شـده مشـخص يهـامکان درراز یشهر ش

 از حاصـل یارزشـ که دامنـه. کرد قلمداد نقاط نیبهتر
 يدارا کــه باشــدیمــ 88/0 و 13/0 نیبــ ویکــورمــدل 

 کیــ ارزش مقـدار هرچـه و باشــندیمـ يفـاز تیـماه
مکـان  انگریباشد، ب کینزد 13/0 عدد سمت به کسلیپ

 و باشـدیمشهر  یکیزیف ت توسعهجهانه و مناسب یبه
 سـمت بـه یکسـلیپ افتیدر ارزش مقدار زانیم هرچه
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 کسـلیپ مناسـب بـودن آننـا يایگو دینما لیم 88/0
دست هج بینتان یابنابر .استشهر  یکیزیف جهت توسعه

هـا و شـاخص يل بـر رویه و تحلیآمده در مراحل تجز
حاصـل از  یینقشـه نهـا یبررسـمنتخب و   يهاریمتغ

ــدل و ــیم ــه   دهــد،یکــور نشــان م   ياوال در راســتاک
راز یشـهر شـ یکـیزیف نه جهـات توسـعهیبه یابی مکان

ا یـ يتولوژی(مخصوصا شاخص ل یعیشاخص عوامل طب
ارزش و  يدارا و جنس خاك) ین شناسیزم يسازندها

 یابیـدر بحـث مکـان یسـتیبـوده و با يشتریت بیاولو
ر مـورد شـتیراز بیشـهر شـ یکیزیجهات توسعه ف يبرا

ــرار گ ــتوجــه ق ــو ثانرد ی ــه متغی ــا توجــه ب ــا ب هــا و ری
جهات شـمال، غـرب و شده،  يگذارارزش يها شاخص

ستند، و طبـق یراز نیشهر ش شرق مناسب جهت توسعه
 یشهر به سمت جنوب شـرق توسعه )10شماره ( نقشه

ر جهات اسـت و منـاطق جنـوب و تـا یتر از سامطلوب
قــرار  يبعــد يهــاتیــدر اولو یجنــوب غربــ يحــدود

ب کــم، یعلــت شــن جهــات بــهیــکــه در ا رنــد،یگ یمــ
و در ضـمن  هـا وجـود نخواهـد داشـتدامنه يداریناپا
ن یـدر ا يطـور بـارزبه يسازشهر يالزم برا يهانهیزم

جه گرفت یتوان نتین میبنابراباشد. یان میمحدوده نما
ا گسترش شـهر در جهـات یکه هر گونه ساخت و ساز 

ج یر بـا نتـایو مغـا یاصولریشهر غشمال، غرب و شرق 
ن امـر باعـث یـبـه ا یتـوجهیبـ باشد.ین پژوهش میا
ک یـعنـوان شـهر بـه يبـرا یوجود آمـدن مشـکالت هب
و  يکشــاورز یاراضــ يبــرا یز مشــکالتیــســتگاه و نیز

  اطراف شهر خواهد شد.  يهااندازچشم
ــایبنــابرا ــا ین، نت ــژوهش حاضــر را ب قــات یتحقج پ

راز انجـام یشهر ش یکیزیش فگستر يبر رو که يگرید
در پـژوهش  ياگونـهم بهیاسه قرار دادهیمورد مقا شده

شـهر  یرشـد آتـ ين جهـات مناسـب بـرایحاضر بهتر
تـر بـوده، سـپس مطلـوب یجنوب شـرق ینواحراز، یش

تـرین عامـل مهـم و باشـدیمـ یجنوب و جنـوب غربـ
هر شــیراز گــذار بــر توسـعه فیزیکــی شــطبیعـی تــاثیر

هـاي لیتولـوژي و ان گردیـد شـاخصگونه که بی همان
در  یولـباشـد، جنس خاك داراي ارزش بیشـتري مـی

ن جهات یگران، بهتریانجام گرفته توسط د يهاپژوهش
و  یجنـوب یراز را نـواحیشهر ش یرشد آت يمناسب برا

ترین عوامل طبیعی و از بین مهم اندکرده یمعرف یغرب
هـاي یژگیگذار بر توسعه فیزیکی شهر شیراز، به وتاثیر

  اند.ها اولویت دادهشکل زمین و ناهمواري
 نوبـه ها بهروش از یک هر دانیم،می که گونههمان

 تواننمی این،بنابر. باشندمی معایبی و مزایا داراي خود
 باتوجـه یولـ. نمود تأیید یا رد اطمینان با را روش یک
 کـه گفـت توانیم مطالعه، از حاصل یینها ينقشه به
 جینتـا صـورتبـه کـه حاضـر پـژوهش از صلحا جینتا

 از يمحـور اسـتفاده بـا ،ياریـمعچند لیتحل از حاصل
 يهـايندنمتوا نشانگر است، شده منعکس ویکور روش

 بانیپشـت سـتمیس عنـوان به ینیآفرنقش در فنون نیا
 جهـت مناسـب يهانهیگز انتخاب يبرا ،1يریگمیتصم

شـهر  یکـیزیجهـات توسـعه ف يبـرا یابیمکان مطالعه
 کـه داشـت دور نظـر از دیـنبا حال نیا با. استراز یش

 نظـر در کـار ابـزار حـد در دیـبا را افزارهـا،نرم و فنون
 گـرانپـژوهش یکارشناسـ قـدرت قدر، چه هر. گرفت

 اسـتفاده که رودیم انتظار نسبت همان به باشد تريقو
 همـراه يتربرجسته و مثبت جینتا با ابزار و فنون نیا از

فرضـیه تحقیـق مـورد پـذیرش قـرار  پایـان، در .باشد
گیرد و اراضی جنوب شرقی جهت توسـعه فیزیکـی  می

  تر از سایر جهات است.شهر شیراز مناسب
  

  هاپیشنهاد
-با توجه به روند توسعه شهر در وضع موجود و هم

ن پژوهش به یدست آمده از اج بهین با توجه به نتایچن
دار شـهر ، یامطلوب و پ یکیزیمنظور رشد و گسترش ف

  گردد:یل ارائه میبه شرح ذ هاییشنهادیها و پراهبرد
انجـام گرفتـه بـا  يهـالیـه و تحلیـبا توجه به تجز -1

موانــع و  ییکــور و شناســایاســتفاده از مــدل و
ن یـیراز و تعیتوسـعه در شـهر شـ يهـاتیمحدود

توان گفت که جهـات ینه توسعه شهر، میجهات به
 یجنـوب غربـ يدو تا حدو و جنوب یجنوب شرق

ن ی، بنـابراباشـدیتـر مـتـر و مناسـبمطلوبشهر 
شـهر  یاساسـ يهاساختریگردد که زیشنهاد میپ

  شوند. یابیشهر مکان یآت يتوسعه يهادر محور

                                                             
1. DSS   
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هـا به هنگام گسترش و توسعه شهري رعایت حریم -2
هـا هـا، جهـات سـاخت و سـازدر هر یک از نقشـه

  مدنظر باشد.
عنـوان هشـداري بـراي تواند بـهمی نتایج این مقاله -3

باشــد کـه بتواننـد بـا انجــام ریـزان شـهري برنامـه
هـاي هـاي مناسـبی از جملـه سیاسـتریزي برنامه

برنامه و خطی شهر در سازي از گسترش بیعمودي
  جلوگیري نمایند.شیراز جهات شمالی و غربی 

هاي صورت گرفتـه روي با توجه به تجزیه و تحلیل -4
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یـابی گردد که در بحث مکـانبنابراین، پیشنهاد می

براي جهـات گسـترش فیزیکـی شـهر شـیراز ایـن 
  ها بیشتر مورد توجه قرار گیرد.شاخص
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ت در یاز عضـو ین بررسـیـدر ا کـه باشدیمشیراز 
د. یـکور اسـتفاده گردیو روش و يفاز يهامجموعه

هـا ر روشیاز سا یشود در مطالعات آتیشنهاد میپ
ــد،  ــیسمانن ــدل تاپس ــا م ــود و نت ــتفاده ش ج یاس

  سه گردد.یمطالعات با مطالعه حاضر مقا
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