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 مجله آمایش جغرافیایی فضا،
  پژوهشی دانشگاه گلستان - فصلنامه علمی

  1395سال ششم/ شماره مسلسل بیست و دوم/ زمستان 
  

  

  و محدوده پیرامونی شهر  کالبدي ۀتوسع و رشد جهت زیست محیطی توان سنجش
   IHWP منطق از استفاده باسبزوار 

  

  3السادات مطهري، زینب 2راد ، هادي رضایی*1پور هاشم داداش

  .مدرس، تهران، ایران تربیت معماري، دانشگاه و هنر اي، دانشکده ریزي شهري و منطقه گروه طراحی و برنامه دانشیار1
  تهران، ایران. مدرس، تربیت معماري، دانشگاه و هنر دانشجوي دکتراي شهرسازي، دانشکده2

  تهران، ایران. مدرس، تربیت معماري و هنر اي، دانشکده ریزي شهري و منطقه برنامه ارشد کارشناس3
  30/4/94 ؛ تاریخ پذیرش: 4/5/93 تاریخ دریافت:

  چکیده
 هایی محدودیت یا و امکانات ایجاد با که برخوردارند، متنوعی هاي ویژگی از روستاها و شهرها از اعم اه هگاسکونت طبیعی بستر

 عینیـت معنـاي بـه کالبـدي شـهر ۀجهـت رشـد و توسـعزیست محیطی  توان شوند. از این رو، سنجش می مشخص توسعه براي
 و رشـد هایی را در محـدودیت سـاختانسـان و طبیعـی محـیط چند  هر. کندضرورت پیدا می ،سرزمین ةبالقو قابلیت بخشیدن به

 است که جهات موجود ۀتوسع هاي محدودیت و امکانات کنش برهم نتیجه اما با توجه به وجود آورده است،ه ب انسانی جامعه توسعه
از  یکـی توانـد می محیطـی هاي ویژگی همدید و کمی حلیلتگردد.  می تعیینهها گاسکونت نفوذ حوزه و جمعیتی کالبدي، توسعه
تاثیر  ،شهر آتی حیات گوناگون ابعاد بر که باشد، تهدید هاي خطر و شناسایی پهنه و شهر کالبدي ۀتوسع جهت تشخیص هايروش

 و محـدوده پیرامـونی شـهر سـبزوار کالبدي ۀتوسع و رشد جهت زیست محیطی توان سنجش ،پژوهش این هدف از .بسزایی دارد
پذیري محیطی و قابلیت سـنجی  مراتبی معکوس در غالب دو مدل به شناسایی آسیب  است، که با استفاده از منطق تحلیل سلسله

موانـع و  صورت گرفته که از طریق آنها GIS استفاده ازآنها با فضایی  ۀهاي دو مدل و مقایس اراضی پرداخته است. در انتها خروجی
 ةست که شرق محدودا نتایج پژوهش حاکی از این شناسایی شده است.شهري سبزوار  ۀکالبدي پایدار در منطق ۀهاي توسع فرصت

دهد. همچنین در  کالبدي را شکل می ۀترین فرصت جهت توسع سنجی اراضی بهینه پذیري و قابلیت شهر با توجه به سنجش آسیب
عنوان فرصـت  ما، قابلیت زراعی آن باعث شده بهاي دارد ا پذیري محیطی وضعیت بهینه جنوب شهر هر چند به لحاظ آسیب ۀمنطق

  گردد. هاي مذکور جهت گسترش کالبدي محدوده غرب شهر پیشنهاد می بنابراین با توجه به محدودیت توسعه مطرح نگردد.
  

  ).IHWP( معکوس مراتبی سلسله روش شهر، کالبدي ۀتوسع اراضی، سنجی قابلیت محیطی، پذیري آسیب :کلیدي هاي  واژه
 

  ١مقدمه 
ویژگی عصر ما شهرنشین شدن جمعیـت، افـزایش 

کالبدي شـهرهاي  ۀتوسع ،آن جمعیت شهرها و در پی
 به). 7: 1375گیلبرت و گاگلر، ( کوچک و بزرگ است

 میلیون 55  سال هر در دنیا شهري جمعیت کهطوري

 سـال در کـه شـودمی بینیپیش و یابدمی افزایش نفر

 کـل درصد 75 به دنیا شهري جمعیت میالدي 2020

این  ).54: 1390، بابازادهبرسد (کنعانی و  دنیا جمعیت
کالبـدي، بخـش وسـیعی از  ۀتوسـعو شهري  نوع رشد
ترین اراضی بالفصـل شـهرها، از  ترین و مناسب مرغوب

                                                             
 H-dadashpoor@modares.ac.irنویسنده مسئول: *

هاي کشاورزي و جنگلـی مجـاور را جـذب  جمله زمین
 ,.MC Pherson et alکنـد ( و دچار تغییـر می  نموده

ــه 1994:15 ــوع زیســتی منطق ــر تن ــی ب ــاثیر منف ) و ت
 استفاده مناسبنا ). الگويKloor, 1999:34گذارد ( می
 باعـث ،سرزمین درکاربري شدید تغییرات و سرزمین از

 و جملـه تخریـب از محیطی زیست هاي بحران پیدایش
 گسـترش بـه رو روي پـیش خاك، و آب منابع آلودگی

 آن، شـدن اسـیدي و شـور خـاك، فرسـایش ها، بیابان
 وري بهــره قابلیــت و اســتعداد زیســتی، تنــوع کــاهش
 پایـدار، ۀتوسـع مدار از خروج با است. گردیده سرزمین
 نسـل بلکه آینده، هاي نسل تنها نه تولیدي هاي فعالیت
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 دهنــدمــی قـرار تــاثیر تحــت شـدت بــه نیــز را فعلـی
از ایـن رو، . )243 :1387همکـاران، و اخوان میرداودي( 

 آینـده سـیماي ترسیم و نگري آینده نکات رعایت لزوم
 برداري بهره و ریزي برنامه زمینه در را ها گرایش توسعه،
 دهـد می سوق مناطق پتانسیل و توان منابع، از عقالنی

ـــان( ـــعه)244: هم ـــابراین توس ـــظ و . بن ـــوان حف  ت
 ،سرزمین از که شد خواهد محقق زمانی محیطی زیست

. گـردد استفاده آن هاي توانمندي و ها قابلیت تناسب به
 هاي توانمنـدي و هـا قابلیت شناسـایی اسـاس، ایـن بر

 بسـیار گوناگون هاي فعالیت بارگذاري از پیش سرزمین
 از اسـتفاده صـورت، ایـن غیـر در. اسـت اهمیـت حایز

 سـمتی کالبدي شهر بـه ۀو توسع سرزمین هاي قابلیت
زیست  و محیطی هاي محدودیت که رفت، خواهد پیش

 در عمـلشـده و  هـا فعالیت اسـتمرار از مـانع محیطی
 خواهد هدر به شده انجام هاي گذاري سرمایه از بسیاري

 مختلـف اسـتعدادهاي بـر که است مهم ،بنابراین. رفت
 در اشـتباه زمینه این در تمرکز گردد زیرا؛ اندازها چشم

 خطـر بـه را منطقـه یک منابع تواند می ،زمین کاربري
  ).34 :1389همکاران، وزمان آبادي  نوري( بیندازد

 زیست محیطیسنجش توان  ،پژوهش این هدف از
تحلیل   کالبدي پایدار به کمک روش ۀشهر جهت توسع

) و IHWPتحلیل سلسله مراتبی معکوس ( ةچند متغیر
هاي فازي و سلسله مراتبی اسـت، بر اساس تلفیق مدل

سنجی اراضی توسط  پذیري و قابلیت زیرا تخمین آسیب
محاسبه میـزان  وها احاطه شده ابهامات و عدم قطعیت

رها اجازه عضـویت آنها با استفاده از مدل بولین به معیا
 ،دهد. بر ایـن مبنـا به صورت یک طیف پیوسته را نمی

ــراي مدل ــه ب ــازي پهن ــیب س ــر و آس پذیر و  هاي خط
مـورد  ،همچنین سنجش قابلیت اراضی، شـهر سـبزوار

پذیري  قرار گرفته است. میزان آسـیب و تحلیل بررسی
ــی  ــذیري طبیع ــلی خطرپ ــل اص ــه عام ــاس س ــر اس ب

بـراي محـدوده مطالعـه لرزه، سیل و فرسـایش)  (زمین
سـازي شـده اسـت. همچنـین در ادامـه سـنجش مدل

کالبـدي نیـز در سـه  ۀقابلیت اراضی به منظـور توسـع
جنبه فعالیـت و سـکونت، کشـاورزي (زراعـی)، مرتـع 

با توجه بـه  ،(جنگلداري) صورت گرفته است. در نهایت
پذیري و قابلیـت اراضـی و  هاي دو مدل آسیب خروجی

 ۀهاي توسـع دو الیه موانع و فرصتترکیب همزمان هر 
 ۀکالبدي شهر سبزوار مشخص گردیده و جهـت توسـع

  .گرددمیآتی شهر پیشنهاد 
  

  دیدگاهها و مبانی نظري ،مفاهیم
 و خـاص توجـه کـه موضـوعاتی تـرینمهم از یکی

 گونـاگون مالحظـات به توجه نماید می طلب را اي ویژه
 بــر توسـعه ایـن کـه یريأثتـ و شـهر کالبـدي ۀتوسـع

 اثرپـذیري رسـاندن حداقل به و زمین از بهینه استفاده
 .دارد شهرهاسـت گریبـانگیر کـه طبیعـی مخاطرات از

توان این امـر شهري می کالبدي ۀپیرامون مفهوم توسع
را به عنـوان مفهـومی فضـایی بـه معنـی تغییـرات در 
کاربري زمین و سـطوح تـراکم، جهـت رفـع نیازهـاي 

حمـل و نقـل، اوقـات ساکنان شهر در زمینـه مسـکن، 
، فرآینـدي کالبدي شهر ۀفراغت و .. تعریف کرد. توسع

یکی ناشی از عوامل و آثار متعدد است و  ناپذیراجتناب
شهر در جهـات و نقـاط  ۀآن، توسع هاي اصلیپیامداز 

: 1393تنـایی و همکـاران، ومختلف اسـت (جوادیـان ک
ــدیریت  ).158 ــراي م ــه ب ــن اســت ک ــم ای ــه مه و نکت

عالوه بـر سـنجش ، کالبدي ۀاین نوع توسع ریزي برنامه
ارزیابی تـوان  به بایست می شهري پذیري محیط آسیب

به عبارت دیگر، . شهر هم پرداخته شود زیست محیطی
 گـرفتن نظـر در بـا بایـد شهرها کالبدي ۀتوسع و رشد

ــه ــیب هاي پهن ــذیر و آس ــر از پذیر و خطرپ ــوي دیگ  س
 بـه تـا باشـد، هماهنـگ زمین کاربري و سنجی قابلیت
 ةکننـدهبـرآورد و آتی هاي نسل پاسخگوي وجه بهترین
 ارزیـابی .)23 :1380حسنی، شیخ( باشد شهري نیازهاي

 قـدرت تعیین از است عبارت شهر زیست محیطی توان
 در کـه آنجـا از و سـرزمین طبیعی کاربرد نوع یا بالقوه

 تعــادل حفــظ محــیط، طراحــی و ریزي برنامــه فرآینــد
 زیسـت محیطـی توان ارزیابی اساس بر زیست محیطی

 بـه رونـدي چنـین گیـرد، می قرار توجه مورد سرزمین
ــوان ــیوه عن ــرداري بهره در مناســب اي ش ــدیریت و ب  م

این ارزیـابی  ).62 :1376 توکل،( گردد می تلقی سرزمین
سـرزمین  ةبه معناي عینیت بخشیدن به قابلیـت بـالقو

 ۀپیشـنهادي در منطقـ ،پذیرهاي انجامدر قالب کاربري
). 24: 1390ري و همکـاران، اباشـد (امیـدومـیشهري 
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، نیازمنــد دسترســی بــه محیطـیزیســتتعیـین تــوان 
اطالعات مکانی و توصیفی مختلفی اسـت. در گذشـته 

گرفت، اما امروزه بـا این کار به صورت دستی انجام می
پیشرفت فناوري در سیستم اطالعات جغرافیـایی، ایـن 

اطالعـات  ۀسادگی قابـل اجراسـت. سـامانمطالعات به 
جغرافیایی توانایی دارد که واحدهاي زیست محیطی را 

ــا دامنــ ــازات کســب شــده ب ــر اســاس امتی دلخــواه  ۀب
نهایی کاربري را تولید نمایـد.  ۀبندي کرده و نقش طبقه

تا جایی است کـه  زیست محیطیاهمیت ارزیابی توان 
ی محیطیـزیسـت فاقـد تـوان  ،چنانچه سرزمین بالقوه

مناسب براي کاربري خاص باشد (حتی در صورت نیـاز 
اجتماعی به وجـود آن کـاربري) اجـراي آن  -اقتصادي

طرح نه تنهـا سـبب بهبـود وضـعیت زیسـت محیطـی 
گـردد بلکـه تخریـب بیشـتر محـیط را بـه منطقه نمی

آورد. این امـر بـه دلیـل ضـرورت انتخـاب و میارمغان 
سـرزمین  ت محیطـیزیس ظرفیتبرداري بهینه از بهره

ــه ــات برنام ــب مطالع ــدیریت زیســت در قال ــزي و م ری
پایـدار  ۀمحیطی، به منظور دسـتیابی بـه اصـل توسـع

است. در واقع باید گفت هدف از این نوع ارزیابی تالش 
هـاي  بهینه است نه تخریـب. توسـعه ةدر جهت استفاد

کالبدي غیرمجاز بـر اراضـی کشـاورزي در بسـیاري از 
نها موجب نابودي اکوسیسـتم شـده، کشور نه ت مناطق

 داشته اسـتهاي نامناسب انسانی را هم به دنبال بافت
بــا بنــابراین،  ).9-7: 1392(حــاتمی نــژاد و همکــاران، 

زیسـت هـاي بر اساس توان بندي اراضیارزیابی و پهنه
، اراضی بنا به استعدادي که دارند بـه مصـارف محیطی

عـالوه بـر  ،امـرشوند و ایـن مناسب اختصاص داده می
حفظ و حراست منابع طبیعی و کسب عایدي در سطح 
ــل  ــرده و تنزی ــون نک ــی را دگرگ ــت اراض ــی، کیفی مل

در  زیست محیطیبرقراري تعادل ۀ دهد و در نتیج نمی
: 1390شود (کنعـانی و بابـازاده، تضمین می این حالت

  ).  55و  54
 و رشـد جهـت زیسـت محیطـی تـوان براي سنجش

دنیـا و ایـران  مطالعـات مختلفـی درشهر،  کالبدي ۀتوسع
زیسـت هاي مخدوم با ارائه مدل توانانجام پذیرفته است. 

 در ایــن زمینــهگــام نخســت را  1370در دهــه  محیطــی
هـاي تـاکنون ایـن مـدل در شناسـایی کـاربري .برداشت

هـاي سـرزمین هـاي نابجـا از قابلیـتنامناسب و اسـتفاده
؛ 1372 مجیـد، مخـدوم،بسیار مـوثر عمـل کـرده اسـت (

از جملـه مطالعـات ). 10: 1392نـژاد و همکـاران،  حاتمی
انجام شده در داخل کشور، مقاله انجام شده توسط قرخلو 

 تــوان بــه ارزیــابی 1388و همکــاران اســت کــه در ســال 
 ةبـالقو نقـاط تعیـین جهت قزوین منطقۀ زیست محیطی

جغرافیـایی  اطالعـات سـامانه از با اسـتفاده شهري توسعۀ
مسیر توسعه با جهت  داددست زدند. نتایج پژوهش نشان 

ــت.  ــق نیس ــژوهش منطب ــن پ ــعه در ای ــنهادي توس پیش
شـهري  ۀبنابراین، از آنجایی که منطقه، توان مناسب توسع

 ۀرا محدود به مناطق اندك داراست و الزم اسـت از توسـع
رویه شهري در جهات مختلف شـهر قـزوین جلـوگیري  بی

 تـوان ارزیـابی 1390در سـال  کنعـانیولی و شود. میرکت
ــی ــت محیط ــاربري زیس ــع ک ــهري ۀتوس ــا ش ــدل ب  م

ــمیم ــاري  تص ــد معی ــراي  GISو  MCDMگیري چن را ب
. نتایج حاکی از آن اسـت کـه ندشهرستان ساري انجام داد

واحـد  1965در  کـه ساري شهرستان مجموع مساحت از
% بـه 30شناسایی شده است، نزدیـک بـه  زیست محیطی

 حـال شـهري اختصـاص دارد. در ۀکاربري نامناسب توسع
 بیشـتر شهرسـتان جمعیتی مراکز پراکنش فضایی حاضر،

 تـرینمهـم از کـه دارد قـرار متوسط و مناسب کاربري در
 شـرایط خاك، خوب بافت کم، شیب به توان می دالیل آن
 .کـرد اشـاره مسـاعد اقلیمـی شـرایط و مناسـب زهکشی

پژوهشـی در  1390همچنین نقدي و همکـاران در سـال 
اراضـی بـا اسـتفاده از  زیسـت محیطـیمورد ارزیابی توان 

سیسـتم اطالعــات جغرافیــایی و فرآینــد تحلیــل سلســله 
 دادنـد ومراتبی را براي اراضی پیرامونی شهر تبریـز انجـام 

اراضـی  زیسـت محیطـیست که توان ا نتایج حاکی از آن
طبقـه  6پایدار شهري در  ۀهر تبریز جهت توسعش ۀحاشی

دسـت ه با استفاده از روش فرآیند تحلیل سلسله مراتبی ب
در مقالـه  1392عزیزیان و همکـاران در سـال . آمده است

شهر تبریز بـه منظـور  ۀحاشی زیست محیطیارزیابی توان 
، طی رویکرد ارزیابی MCEپایدار شهري با رویکرد  ۀتوسع

دار و در استفاده از روش ترکیـب خطـی وزنچندمعیاره با 
محیط سیسـتم اطالعـات جغرافیـایی، بـه ارزیـابی تـوان 

کالبـدي  ۀشهر تبریز براي توسـع ۀی حاشیزیست محیطی
 12(طبیعی و انسانی بـه تعـداد  مشاهدات محیطی ۀبر پای
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نهایی نواحی مناسـب  ۀنقش در نهایتمعیار) پرداختند که 
 مـذکور تهیـه گردیـد. ةدکالبـدي در محـدو ۀبراي توسع

 ۀبینی تغییرات توسـع) با پیش1391داداش پور و زارعی (
ــیا  ــدل لوس ــا اســتفاده از م شــهري شهرســتان نوشــهر ب

)LUCIAپیرامـونی ) به این نتیجه رسـیدند کـه منـاطق 

 طـورهمین و جمعیتپر مناطق به خصوص اههگاسکونت

 کـاربري تغییـر بـراي زیرساختی تأسیسات اطراف مناطق

 بـه توجـه بـا و هسـتند مستعدتر شهريۀ به توسع زمین

 14 تنهـا اقتصـادي- اجتمـاعی و محیطـی زیست شرایط

 بسـیار شـرایط داراي ،شهرسـتان مسـاحت کـل درصد از

 شهري کالبدي ۀتوسع به زمین کاربري تغییر براي مناسب

هـاي ایـن حـوزه، پـژوهش آخـریندر یکـی از باشد. میت
بـا هــدف  1393در سـال جوادیـان کوتنـایی و همکـاران 

پـذیر بـه نگـر و انطـافطراحی و به کارگیري مـدلی کـل
شـهري بـا  ۀتوسـع زیسـت محیطـیمنظور ارزیابی تـوان 

کـه در آن  )ANPاي (گیري از فرآیند تحلیـل شـبکه بهره
شـهري  ۀتوسـع زیست محیطـیترین معیارهاي توان مهم

 ۀگیـري از سـاماناي و بـا بهـرهدر قالب سـاختاري شـبکه
بنـدي نـهپه ۀشـوند، نقشـعات جغرافیایی تحلیل میاطال

شهري در شهرستان ساري بر اسـاس  ۀمورد مطالعه توسع
  نمودند.شهري را تولید  ۀتوسع زیست محیطیتوان 

  
  روش تحقیق
 زیست محیطیسنجش توان ، پژوهشاین هدف از 

پیرامـونی  ةکالبدي شهر سبزوار و محـدود ۀبراي توسع
شــهر اســت کــه بــا اســتفاده از روش سلســله مراتبــی 

انجـام گرفتـه  Overlayمعکوس و منطق فازي و روش 
ابتدا  ،کالبدي بهینه ۀاست. براي شناسایی جهات توسع

و  پذیري محیطی صـورت گرفـت زان آسیبسنجش می
ر . دشـدسـازي در ادامه قابلیت اراضی تحلیـل و مـدل

هاي  پهنــه ،مــان دو مــدلانتهــا بــا در نظــر گــرفتن توأ
پایــدار شــهر  ۀکالبــدي جهــت توســع ۀمناسـب توســع

رونـد انجـام  1سبزوار پیشنهاد گردیده اسـت. نمـودار 
هـاي دلفـی،  روش با دهد. پژوهش پژوهش را نشان می

. انجـام شـدسلسله مراتبی و سلسله مراتبـی معکـوس 

 همگرایـی بـه دسـتیابی جهـت فرایندي دلفی تکنیک
 در نظـرصـاحب کارشناسـان و نمتخصصی میان ذهنی

 و اقتصـادي اجتمـاعی، محیطـی، زیسـت ابعاد مختلف
 سـناریوهاي بینـیپـیش در فرآیند این از. است شهري

 سلسـله تحلیـل روششـود.  نیز استفاده می پروژه یک
 شـده طراحـی هـايسیستم ترین  جامع از یکی مراتبی

چندگانه است (زیـاري  معیارهاي با گیري تصمیم براي
 اولین بار توسط توماس ؛ که)45:1388مردي، حسینو 

ایـن تکنیـک . مطـرح شـد1980در سـال  1ال سـاعتی 
و امکـان بررسـی  باشـدمیهاي زوجی  براساس مقایسه

منطـق  دهـد. در سناریوهاي مختلف را بـه مـدیران می
IHWP یـک در و سنجیده دو به دو اطالعاتی هاي الیه 
 هر سپس و گیرند می قرار نظر اهمیت از مراتب سلسله

 دسـته بـ امتیـاز عنـوان به را خود رتبه ،معکوس الیه
 خاصـی روش بـه هـر الیـه اطالعـات سـپس آورد، می

ــاس ــدف براس ــئله ه ــدي کالس ،مس ــاز و بن  دهی امتی
 جمـع ها و و گـذاري الیـه رویهم با نهایت در و شود می

 هدف براساس ها مکان بهترین ،آنها از یک هر امتیازات
 تعـداد تحلیـل و توانـایی ترکیـب. آیدمی بدست مدل

 ایــن هــاي ویژگی از اطالعــاتی هاي الیــه از نامحـدودي
امتیـاز عالوه بر این، ). 36:1385باشد (حبیبی، می مدل
هاي منتخب جهـت سـنجش بـا اسـتفاده از روش  الیه

) از فرمــول IHWPتحلیـل سلســله مراتبــی معکــوس (
 همکــاران،شــود (شــیعه و  محاســبه می 2و  1شــماره 
6:1389  :(  

 )1( X=D/N 

  =Xامتیاز اولیه هر شاخص 
   =Dامتیاز به دست آمده از دلفی

  =Nهاي هر شاخصتعداد کالس
 )2( J= D-(N-I) * X   

هاي مختلف هر بندي امتیاز به دست آمده براي طبقه
   =Jشاخص

هاي مختلف بندي رقم اختصاص داده شده براي طبقه
  =Iهر شاخص 

                                                             
1. Saaty, T.L. 
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  پذیري : معیار و زیرمعیارهاي مدل سنجش آسیب2جدول   سنجی : قابلیت و معیارهاي مدل قابلیت1جدول 

    
  

ــه ــدم ب ــین ق ــابی آســیب در اول پذیري  منظــور ارزی
رسـان یـا بـه  اقدام به شناسایی عوامـل آسیب ،محیطی

ساز گردید. این شناسـایی از  عبارت دیگر عوامل بحران
طریق روش دلفی با نظـر کارشناسـان مجـرب صـورت 
گرفته است. شهر سـبزوار مشـابه سـایر نـواحی کشـور 

د کـه شـو عامل عمـده دچـار آسـیب می تقریبا از چند
یالب و سـاز شـامل زلزلـه، سـترین عوامـل بحـرانمهم

هاي پرخطـر زلزلـه  فرسایش است. براي شناسایی پهنه
فاصــله از گســـل، کــاربري زمـــین، شــیب زمـــین، 

عنـوان ه بـشناسی، جنس خـاك و جهـت شـیب  زمین
ــد هاي مــورد اســتفاده شــاخص ــراي شناســایی بودن . ب

از معیارهــا و  ،خیزي هاي پرخطــر از منظــر ســیل پهنـه
ها، شـیب زمـین،  از رودخانـه  هاي اطالعاتی فاصله الیه

شناسی، کاربري زمین، فیزیـوگرافی  جهت شیب، زمین
همچنین از آنجایی کـه گردید، شناسی استفاده  و خاك

اي از توان علـم و  بینی زمان رخداد حرکات دامنه پیش
دانش فعلی بشر خارج است، لذا بـا شناسـایی منـاطق 

بنـدي کـردن آن  اي و رتبه ه حرکـات دامنـهحساس بـ
توان تا حـدودي از خطـر ناشـی از بـروز فرسـایش  می

ــــــود  ــــــوگیري نم ــــــزش آن جل ــــــین و لغ زم
)Anbalagan,1992:272 ـــزان ـــنجش می ـــراي س ). ب

شناســـی،  هاي شــیب، زمین شـــاخص ،پذیري آســیب
فیزیوگرافی، توپـوگرافی، فاصـله از رودخانـه، کـاربري 

ــور ــیب م ــت ش ــاك و جه ــین، خ ــرار زم د ســنجش ق
ها در هر  اند. میزان اهمیت هر یک از این شاخص گرفته

پذیري بـا کمـک روش سلسـله  هاي آسیبیک از عامل
است. در نهایـت  شدهمراتبی معکوس و دلفی مشخص 

پذیري  آسـیب ،ها و همپوشـانی الیـه Overlayبا روش 
عامـل اسـتخراج گردیـده اسـت. در  3نهایی با تلفیـق 

ــه ــت ،ادام ــنجقابلی ــت و س ــب زراع ــی در قال ی اراض
کشاورزي، سکونت و فعالیت و مراتـع و جنگلـداري بـا 
استفاده از معیارهاي کاربري زمین، منـابع آب، خـاك، 

ــیب، زمین ــه ش ــی، زلزل ــطح  شناس ــاع و س خیزي، ارتف
ایستابی مورد ارزیـابی قـرار گرفتـه اسـت. در انتهـا بـا 

پذیري محیطـی و  هاي مدل آسـیب استفاده از خروجی
هاي مناسب توسـعه  سنجی اراضی جهات و پهنه لیتقاب

  و پیشنهاد گردیده است.  شدهمشخص 

دامنه ارزش هامعکوس اولویتمعیارقابلیت
82.7کاربري زمین

51منابع آب
41خاك
61.5شیب

51زمین شناسی
71.75زلزله خیزي

20.7ارتفاع
41سطح ایستابی
51.67کاربري زمین

20.4منابع آب
30.75خاك
41شیب

10.2زمین شناسی
62کاربري زمین

30.6منابع آب
10.25خاك
51.25شیب

20.4زمین شناسی
41زلزله خیزي

 کشاورزي و زراعت

مراتع

سکونت و فعالیت

دامنه طبقاتمعکوس رتبه کسب شدهزیرمعیارهامعیارها
71.75فاصله از رودخانه

61.5شیب
51فیزیوگرافی
40.5جهت شیب

30.6کاربري زمین
20.4زمین شناسی

10.2خاك
71.75فاصله از گسل
61.2کاربري زمین

51شیب
40.8زمین شناسی

30.6خاك
20.25جهت شیب

71.75شیب
61.2زمین شناسی
61.2فیزیوگرافی
51توپوگرافی

51فاصله از رودخانه
40.8کاربري زمین

30.6خاك
20.25جهت شیب

سیالب

 زمین لرزه

فرسایش
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سنجی اراضـی  قابلیت و معیارهاي قابلیت 1جدول 
نشـان  را ارزش آنهـا ۀبه همراه معکوس اولویت و دامنـ

معیارهاي  معیارها و زیر 2. همچنین در جدول دهدمی
پذیري بـه همـراه معکـوس رتبـه  مدل سنجش آسـیب

  کسب شده و دامنه طبقات آنها مشخص گردیده است.
  محدوده و قلمرو پژوهش

 و رضـوي خراسـان استان شهرهاي از یکی سبزوار
 از اکنـون کـه شـهر ایـن. است سبزوار شهرستان مرکز
 و تـرین بزرگ مشـهد از پـس تجارت، و جمعیت لحاظ
 ناحیـه تـرین غربی در ،باشدمی خراسان شهر ترین مهم
 ارتبـاطی مسـیر در سبزوار  .است شده واقع استان این

 تـا آن فاصله که است، گرفته قرار مشهد ـ تهران اصلی
 از و کیلــومتر 220 ارتبــاطی راه ترین جدیــد از مشــهد
 43 و درجه 57 در شهر این. است کیلومتر 664 تهران

 12 و درجــه 36 در شــرقی، جغرافیــاي طــول دقیقــه
 متوسـط ارتفـاع در و شـمالی جغرافیـایی عرض دقیقه
 از شهر ارتفاع. است شده واقع دریا سطح از متري 960
 هـاي بخش در و متـر 940 جنوبی بخش در دریا سطح

 عمـومی شـیب. اسـت دریا سطح از متر 1150 شمالی
 0-3 بـین و جنـوب بـه شـمال از شـهر طبیعـی بستر

 شـهر . موقعیت)14:1388 پرداراز، مشاور(است  درصد
 دشـت و شـمالی ضـلع در جغتـاي ارتفاعـات میان در

 و ها مسـیل تـا شـده باعث آن جنوبی بخش در مسطح
 داشـته جریـان جنـوب بـه شـمال جهت با هایی آبراهه

 را عیـدگاه و عظیمیه مسیل آنها ترینمهم از که د،باش
 شـهر نفـوذ حـوزه و بسـتر هـاي زمین .برد نام توان می

ــ  تحــت  بخــش در دهنده، تشــکیل مــادري مــواد ثیرأت
ــمالی ــا ش ــکیالت ب ــده تش ــاي آمیزه عم ــین ه  و رنگ

 و دانه درشـت هـاي خاك داراي اولترابازیک، هاي سنگ
 بـا دشـت جنـوبی بخـش  هاي زمین. است سبک بافت

 قرمـز الیـه و سـنگ ماسه کنگلومرا، ائوسن، هاي فلیش
 داراي ائواولیگوسـن، تبخیـري رسوبات بویژه و پالئوژن

 اینکــه ضــمن. اســت قلیـایی و شــور اغلــب هـاي خاك
 شور کال ثیرأت تحت نیز دشت مرکزي بخش هاي زمین

 قلیایی و شور هاي زمین دشت مرکز در نواري صورت هب
  ).42همان: (است  شده تشکیل

 کالبدي شهر سبزوار ۀمراحل رشد و توسع  
گیـري شـهر سـبزوار مربـوط بـه اولیه شکل ۀهست

.ش اسـت و آغـاز ـهـ 1205زمانی قبـل از سـال  ةدور
هـاي بیهـق و اسـرار  خیابانگیري شهر در اطراف  شکل

.ش شهر سـبزوار از سـمت ـه 1205بوده است. تا سال 
شرق به خیابـان کاشـفی، از شـمال بـه خیابـان نـواب 
صفوي، از غرب به خیابان عطاملک جنوبی و از جنـوب 

دوم گسترش شهر  ةدور. به خیابان طبرسی محدود بود
.ش ـهـ 1320تـا  1205هـاي مربوط به سـال ،سبزوار

 ةدور ةگســترش شــهر در اطــراف محــدوداســت، کــه 
صــورت پراکنــده صــورت گرفتــه اســت.  پیشــین و بــه

هاي سـاخته شـده شـهر در ایـن دوره شـامل  محدوده
ساخت و سـازهاي جنـوب خیابـان طبرسـی، شـمال و 
جنوب خیابان سیدجمال الدین اسدآبادي، بخش غربی 
خیابان ابن یمین، اطراف فلکـه دکتـر فـاطمی، بخـش 

  ن کارگر و اطراف خیابان بهار است.غربی میدا شمال
گیري شـهر مربـوط بـه  دوره سوم توسـعه و شـکل

.ش اسـت و توسـعه ـهـ 1342تا سال  1321هاي سال
شامل بخش جنوبی میدان کارگر، تقاطع خیابان بهار و 

هـایی از  خیابان سیدجمال الـدین اسـدآبادي و بخـش
هـاي الـدین اسـدآبادي اسـت. سـال خیابان سیدجمال

زمـانی رشـد و  ة.ش محـدودـهـ 1372سـال  تا 1343
چهارم است، که توسعه به میـزان  ةشهر در دور ۀتوسع

هـاي ویـژه در بخـشه وسیع در تمامی جهات شـهر بـ
 ةشمالی، شرقی و جنوب شرقی شکل گرفته است. دور

هاي بعـد سال هاي مربوط به توسعه ،شهر ۀپنجم توسع
 ةودباشد که در اطـراف محـد تاکنون می 1372از سال 

شهرك توحید  ةسازي شد هاي آماده قبل و توسعه ةدور
کیلـومتري شـمالی شـهر قـرار  4که در فاصله حـدودا 
کالبـدي  ۀمراحل رشد و توسع 1دارد، است. در تصویر 
تـاکنون نشـان داده شـده  1205شهر سبزوار از سـال 

  است.
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   توسعۀ کالبدي در شهر سبزوار : روند و مراحل رشد و1تصویر 

  )1388(ماخذ: پرداراز، 
  

 بحث اصلی
و شناسـایی  زیسـت محیطـیجهت سنجش تـوان 

کالبدي آتی شهر سبزوار در ابتدا  ۀجهات مناسب توسع
پذیري محیطـی  میـزان آسـیب IHWPبه کمک منطق 

در انجام سازي قرار گرفت. شهر و اطراف آن مورد مدل
طور که پیشتر اشـاره خطر همان  بندي سازي پهنهمدل

شد عوامل خطرساز سـیل، زلزلـه و فرسـایش در نظـر 
  گرفته شده است:

 پذیري محیطی ارزیابی میزان آسیب  
 ةپذیري محیطی محـدود وضعیت آسیب ۀبراي تهی

لـرزه، سـیالب و فرسـایش  مطالعاتی از سه معیار زمین
گیري سـبزوار بـه اسـتناد  سـیل ۀ. در زمینشداستفاده 

ساعته باال و استقرار  24هاي ثبت مقادیر بیشینه بارش
در پاي کوهستان جغتاي و شیب مالیم سـطح شـهر از 

ــاالیی در ســیل گرفتگــی معــابر  گیري و آب پتانســیل ب
برخوردار است. معیارهـا و ضـرایب طبقـات درونـی در 

 ارائـه 3پذیري سـیالب در جـدول  تعیین میزان آسیب
  شده است.
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 (ماخذ: نگارندگان) )IHWPپذیري سیالب به روش ( دهی در تعیین میزان آسیب : معیارها و الگوي وزن3 جدول

12.0034.00567

1741.7575.253.51.75فاصله از رودخانه1
2641.5064.503.01.500.00 شیب 3
2551.0054.003.02.001.0فیزیوگرافی2

3480.5043.503.03.003.003.002.502.00جهت شیب 6
4350.6032.401.81.200.60کاربري زمین2
5250.4021.601.20.800.4زمین شناسی 4
6150.2010.800.60.400.2  خاك5

رتبه کسب شده
معکوس رتبه کسب 

شده 
تعداد طبقه

(متغیر وزنی)

دامنه طبقات
(معکوس رتبه 

کسب 
شده / تعداد طبقه)

وزن طبقات
الیه هاي اطالعاتیردیف

  
هاي متعدد، خاك سسـت و سـطح آب  وجود گسل

هـا را  لرزه زیرزمینی باال شدت رخـداد و تخریـب زمین
سازد. با توجه به ایـن شـرایط معیارهـاي  پراهمیت می

موثر در خطر زلزله و ضـرایب طبقـات درونـی آنهـا در 
  آورده شده است. 4جدول 

  

  (ماخذ: نگارندگان) )IHWPلرزه به روش ( پذیري زمین دهی در تعیین شدت آسیب الگوي وزنمعیارها و  :4 جدول

12.0034.00567

1741.7575.253.51.75فاصله از گسل1
2651.2064.803.62.402.0کاربري زمین2
3551.0054.003.02.001.00 شیب 3
4450.8043.202.41.600.8زمین شناسی 4
5350.6032.401.81.200.6  خاك5
6280.2521.751.51.251.000.750.500.25جهت شیب 6

ردیف
دامنه طبقات
(معکوس 

رتبه کسب 
شده / تعداد 

تعداد طبقه
(متغیر وزنی)

معکوس رتبه 
کسب شده 

رتبه 
کسب 
شده 

وزن طبقات
الیه هاي اطالعاتی

  

ـــب خاك ،  هـــاي سســـت و کـــاربري زراعـــی غال
هاي عمرانی انسان و تخریـب خـاك سـطحی و  فعالیت

فرسـایش را در بحـث  ۀلأتغییر مورفولوژي زمـین مسـ
ــی محــدود ــبزوار، شــهر ة مخــاطرات طبیع ــگ  پرس رن

بنـدي آنهـا را در  معیارهـا و اولویت 5سازد. جـدول  می
بعد از تعیـین معیارهـاي هـر  .دهدمیزمینه فرسایش 

میزان اهمیت هر معیـار ۀ پذیري و محاسب آسیب ،عامل
پذیري هـر  هاي آسیب نقشه IHWPبا استفاده از روش 

و  Overlayعامل تهیه و در ادامـه بـا اسـتفاده از روش 
نهــایی  ۀ، نقشــGISها در  مــدل همپوشــانی نقشــه

پذیري محیطی  بندي شده پتانسیل خطر و آسیب طبقه
  استخراج گردیده است.

شــود در  مالحظــه می 2همــانطور کــه در تصــویر 
یري پذ محدودة حومۀ شـهر سـبزوار، بیشـترین آسـیب

محیطـــی در بخـــش کوهســـتانی شـــمال منطقـــه و 
اند، کـه ناشـی از تمرکـز و  غربی شهر قرار گرفته شمال

همپوشانی مخاطرات مختلف محیطی است. این تصویر 
هاي قابـل تـوجهی از محـدوده  دهد که بخش نشان می

در نوار جنوبی، غـرب و شـرق شـهر سـبزوار در طیـف 
پذیري  یبمیزان آسـپذیري کم، واقع شده است.  آسیب

ساخت در حومه شهر سـبزوار بـه  محیطی جوامع انسان
هـاي انسـانی وابسـتگی دارد.  طور مسـتقیم بـه فعالیت

ــایان  ــهش ــ توج ــه در حوم ــت ک ــبزوار  ۀاس ــهر س ش
پذیري طبیعی محـیط چنـدان خطرنـاك نبـوده  آسیب

هاي عمرانی انسانی بـدون توجـه بـه تـوان  ولی فعالیت
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توجـه محـیط زیست محیطی آن خطرات بیشتري را م
تـر هـر چقـدر رنـگ گـرم 2کند. در تصویر شماره می

  یابد. پذیري افزایش می شود میزان آسیب می

  

  
  معیار ارزیابی)3پذیري محیطی محدوده و پیرامون شهر سبزوار (تلفیق  : آسیب2تصویر 

  
 سنجش قابلیت اراضی  

پذیري شـهر سـبزوار و  بعد از سنجش میزان آسیب
سازي جهت سنجش قابلیـت اراضـی پیرامون آن، مدل

مطالعه صورت گرفته است. روش مطالعه  ةبراي محدود
مطالعه مبتنـی  ةسنجی زمین محدود در تحلیل قابلیت

ی بر مبنـاي تلفیـق فراینـد زیست محیطیبر یک مدل 

و یـا  Ioمراتبی و منطق فازي بـا منطـق  تحلیل سلسله
ست. بنـابراین متغیرهـاي ا ها همان همپوشانی شاخص

اصـلی قابلیـت زراعـی،  ۀدر قالـب سـه گزینـ یمختلف
ــرار  ــی ق ــورد بررس ــت م ــکونت و فعالی ــداري، س جنگل

طــور مجــزا ه معیارهــا و عوامــل بــ ،گرفتنــد. در ادامــه
گـذاري سـه  ویهمبـا ر ،بندي شـده و در نهایـت اولویت

  1:500000مقیاس:
 )UTMدر سیستم مختصات (
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پایدار و صـیانت  ۀکید بر توسعأبا ت قابلیت زمین، ۀنقش
دسـت  هقابلیت اراضی نهایی ب ۀاز اکولوژي طبیعی، نقش

  .آمد

  

  )IHWP( پذیري فرسایش به روش دهی در تعیین میزان آسیب : معیارها و الگوي وزن5جدول 

12.0034.00567

1741.7575.253.51.75 شیب 1
2651.2064.803.62.401.2زمین شناسی 2
2651.2064.803.62.401.2فیزیوگرافی2
3551.0054.003.02.01.0توپوگرافی 3
3551.0054.003.02.01.0فاصله از رودخانه1
4450.8043.202.41.600.80کاربري زمین2
5350.6032.401.81.200.6  خاك5

6280.2521.751.51.501.501.501.251.00جهت شیب 6

دامنه طبقات
(معکوس رتبه 

کسب شده / تعداد 
طبقه)

وزن طبقات
الیه هاي اطالعاتیردیف

رتبه کسب 
شده 

معکوس رتبه 
کسب شده 

تعداد طبقه
(متغیر وزنی)

           
      تحلیل قابلیت زمـین در ارتبـاط بـا اراضـی

  مناسب سکونت و فعالیت
کاربري  تقابلی شبراي سنج ،مورد مطالعه ةدر محدود

از معیارهــا، زیرمعیارهــا و میــزان  ،ســکونت و فعالیــت

. معیارهـاي گردیداستفاده  6اهمیت مندرج در جدول 
مورد استفاده در این مدل به ترتیب اولویـت بـه شـرح 

  باشد: می 6 جدول

  
  (ماخذ: نگارندگان) دهی معیارها و زیرمعیارهاي مرتبط با قابلیت سکونت و فعالیت : الگوي وزن6 جدول

 اولویت معیار ردیف
معکوس 

 اولویت
تعداد 
 زیرمعیار

 دامنه ارزش 
  ث”ص ٌّف  ق  

1 2 3 4 5 

ف 1 ٌّغه ی“ین    2.7 5.3 8 2.7 3 8 1 ض
  

2 ‘ ٍ “خ   1 2 3 4 5 1 5 5 4 غق

ص 3   1 2 3 4 1 4 4 5 ک
 

4 ’  1.5 3 4.5 6 1.5 4 6 3 ئه
 

ن 5 آ  ف ئق  1 2 3 4 5 1 5 5 4 ٌّغه

ٍّن 6 ل که ٍّع  1.8 3.5 5.25 7 1.75 4 7 2 ٌّع
 

ح 7 ش ی  6 2 3 0.7 2 1.3 0.7 
  

ن 8 “  أ ن  1 2 3 4 1 4 4 5 آجچ 
 

   
      تحلیل قابلیت زمـین در ارتبـاط بـا اراضـی

  مناسب کشاورزي و زراعت
 5سنجی کاربري کشـاورزي و زراعـی از  در قابلیت

معیارهـا و  معیار، زیر 5. این شدمتغیر طبیعی استفاده 
  ارائه شده است. 7شان در جدول  میزان اهمیت
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  (ماخذ: نگارندگان) هاي مرتبط با اراضی مناسب کشاورزي و زراعت دهی معیارها و زیرمعیار :  الگوي وزن7 جدول

 اولوبت معیار ردیف
معکوس 
 اولویت

تعداد 
 زیرمعیارها

دامنه 
 ارزش ها

 وزن طبقات


کاربري زمین 

منابع آب 

خاك     

شیب 

زمین شناسی 


 
      تحلیل قابلیت زمـین در ارتبـاط بـا اراضـی

  مناسب مراتع و جنگلداري
قابلیت زمین جهت استفاده در براي تحلیل 
معیارها و زیرمعیارها نشان داده  ،جنگلداري و مراتع

مورد استفاده قرار گرفته است. میزان  8شده در جدول 
محاسبه شده  IHWPاهمیت معیارها بر اساس روش 

  است.

  
  (ماخذ: نگارندگان) با اراضی مناسب مراتع هاي مرتبط دهی معیارها و زیرمعیار : الگوي وزن8جدول 

 اولوبت معیار ردیف
معکوس 
 اولویت

تعداد 
 زیرمعیارها

دامنه 
 ها ارزش

 وزن طبقات


کاربري زمین 


منابع آب 

خاك 


شیب 


زمین شناسی 

زلزله خیزي 


  
 ،هاي محاسبه شده در هر جـدول با استفاده از وزن

بـه  ،ه و در نهایـتشـدهاي هر قابلیت اسـتخراج  نقشه
قابلیـت را  3هاي نهایی هـر  ، الیهOverlayکمک روش 

افزار  روي هم انداخته و با استفاده از قدرت تحلیلی نرم
GIS  بندي محدوده مورد مطالعـه، از  نهایی درجهنقشۀ
ــر ــده اســت. بر نظ ــت اراضــی بدســت آم ــاس قابلی اس

 3سنجی زمین با مالحظات مذکور کـه تصـویر  تیقابل

اراضـی مساحت  ،، در محدوده حومه شهردهدمینشان 
ها  هاي کشاورزي بیش از سایر قابلیت با قابلیت فعالیت

هـاي مرکـزي و نیمـه جنـوبی  است. به طوریکـه بخش
هـاي کـم شـیب و قابلیـت بـاالي  دشت با وجود زمین

هاي زراعی مناسـب  آبیاري و خاك عمیق، براي فعالیت
شـهري  ةحـوز ۀحاشـی هاي پیرامونی و نماید. بخش می

  .فرا گرفته استداري  مرتع را با کاربري غالب
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  اراضی در محدودة مطالعه شهر سبزوار  : خروجی نهایی مدل سنجش قابلیت3تصویر 
  

  و پیشنهادها گیري نتیجه
هاي موجـود در  زمینسهم باالي قابلیت کشاورزي 

بـاالي  زیسـت محیطـینشان از قابلیت  ،پیرامون شهر
هــاي  فعالیتة گســترش محــدود ،شــهر دارد، بنــابراین

باید با احتیاط و با توجه بـه  ،اقتصادي و عمرانی انسان
کالبـدي  ۀزمین انجام شود. توسـع محیطیزیستتوان 

زمین موجود  زیست محیطیبدون در نظر گرفتن توان 
ر افتـادن پیرامـونی آن باعـث بـه خطـ ةحدودشهر و م

شـهر از  ۀو رشـد و توسـع شـود پایداري آتی شـهر می
ایـن از همـین رو، هـدف  گیرد. پایدار فاصله می ۀتوسع

 و رشـد جهـت زیسـت محیطـی توان سنجش پژوهش
پیرامـونی شـهر سـبزوار بـا  ةو محـدود کالبدي ۀتوسع

  1:500000مقیاس:
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در مراتبـی و معکـوس   استفاده از منطق تحلیل سلسله
پذیري  بـه شناسـایی آسـیب باشد کهمی غالب دو مدل

محیطی و قابلیت سنجی اراضی پرداختـه شـده اسـت. 
آنها  ۀهاي دو مدل و مقایس در انتها با توجه به خروجی

صورت فضایی نشان داده شـد ه ب GISکه با استفاده از 
 ۀکالبـدي پایـدار در منطقـ ۀهاي توسع موانع و فرصت

. نتایج پژوهش حـاکی از یدگردشهري سبزوار مشخص 
شهر با توجـه بـه سـنجش  ةست که شرق محدودا این

ترین فرصـت  سنجی اراضی بهینه پذیري و قابلیت آسیب

دهـد. همچنـین در  کالبدي را شـکل می ۀجهت توسع
پذیري  جنوب شهر هـر چنـد بـه لحـاظ آسـیب ۀمنطق

، ولیکن موجب تخریـب اي دارد محیطی وضعیت بهینه
گـردد. گسـترش  هاي مناسب زراعی می زمینو نابودي 

شهر به سمت شمال و غرب هر چند سکونت و فعالیت 
پذیر و مراتـع  هاي آسیب دهد، ولی با پهنه را پوشش می
موانـــع و  4گـــردد. در تصـــویر شـــماره  محـــدود می

هاي قرمز و سبز نشـان داده  هاي توسعه با فلش فرصت
  شده است.

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  هاي توسعۀ کالبدي در محدودة پیرامونی شهر سبزوار : موانع و فرصت4تصویر 
  

کالبـدي  ۀاولویـت اول توسـع 4با توجه به تصـویر 
زیـرا در هـر دو  گـردد؛ شرق شهر پیشنهاد می ةحدودم

شرقی شهر  ةسنجی محدود پذیري و قابلیت مدل آسیب
پایـدار  ۀکالبـدي و توسـع ۀبه عنوان اولویت اول توسع

ده است. در قسمت شـمال شـهر در هـر دو شمشخص 
مدل براي توسعه موانـع مشـخص گردیـده، همچنـین 

ذیري فرصت توسعه را پ که در آسیبجنوب شهر با این

دهد ولی به دلیل قابلیت زراعی درجه یک در  نشان می
توان به عنوان فرصت توسـعه لحـاظ  سنجی نمی قابلیت

وضع موجود شهر با توجه بـه  ،کرد. در قسمتی از غرب
موجــود در هــر دو نقشــه توصــیه  ۀهاي توســع فرصــت

هـاي  زا و افـزایش تراکم هاي درون گردد، از توسـعه می
هـاي خـالی  نی استفاده شود. اسـتفاده از زمینساختما

ــود در شــهر از اولویت هــاي توســعه محســوب  موج

  1:500000مقیاس:
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منطقــه را  ،زیســت محیطــیگــردد، زیــرا پایــداري  می
. داردپذیري کمتـــري  کنـــد و آســـیب مخـــدوش نمی

ــه ــین از هزین ــاخت همچن ــافی زیرس ــم  هاي اض ها ه
پذیري  میزان سهم آسـیب 9جدول شود.  جلوگیري می

قابـل  دهـد. نکتـۀ شهر سبزوار را نشان می ةدر محدود
% 75پذیري باال و بسیار باال به مقدار  توجه سهم آسیب

  مطالعه است. ةدر محدود

  
  پذیري در محدوده مورد مطالعه بندي سهم آسیب : جمع9 جدول

  
  

جهـت  IHWPاز نتایج دیگر پژوهش کـاربرد روش 
پذیري محیطی است. با  سنجش قابلیت اراضی و آسیب

استفاده از این روش عوامل مختلـف در طیـف پیوسـته 
گیرند. در واقع در ایـن روش هـم  مورد تحلیل قرار می

منطق فازي براي اسـتفاده از طیـف پیوسـته اسـتفاده 
گذاري و  مراتبی جهت ارزش  گردد، هم روش سلسله می

ارها و زیرمعیارها به کار گرفته تعیین ضرایب اهمیت معی
هاي استفاده با توجه به خروجی مدل ،شود. بنابراین می

هـاي گردد، با توجه به مزیـت پیشنهاد می ،در پژوهش
کالبدي شهرها با  ۀهاي توسع روش جهت شناسایی پهنه

سنجی اراضـی صـورت  قابلیت IHWPاستفاده از روش 
روش پذیري محیطی بـه کمـک  گیرد. همچنین آسیب

IHWP آتـی  ۀترین مناطق جهت توسـع تواند بهینه می
  شهر را مشخص نماید.

بنـدي  پیشنهاد اصلی پژوهش که برگرفتـه از جمع
زیسـت هاي سـنجش تـوان  باشد اسـتفاده از مـدل می

ــه مــدل مفهــومی اســتفاده شــده در  محیطــی از جمل
شــهري جهــت  ۀهــاي توســع پــژوهش حاضــر در طرح

بهینـه و کـارا از  ةتفادشهر و اسـ ۀکالبدي بهین ۀتوسع
ــع ــوان اکولــوژي بســترهاي توس  شــهرها اســت.ۀ ت

همزمان از منطق فـازي  ةپذیري روش و استفاد انعطاف
ــوس و سلســله ــان را  ،مراتبی معک ــن امک ــودای ــه وج  ب

آورد تا انتخاب معیارها و زیرمعیارهـا بـا توجـه بـه  می

هـاي خـاص هـر  بالیاي احتمالی هـر منطقـه و ویژگی
گـذاري و اسـتفاده از ارزش ةبگیرد. نحومنطقه صورت 

سیستم اطالعات جغرافیایی هم به فضایی نمودن ایـن 
  نماید. پذیري کمک شایانی می سنجش آسیب
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