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  شهر اهوازنمونه موردي: افزا. میان توسعه منظور بهبایر  هاي زمینارزیابی 
 

  3زنگنه شهرکی ، سعید*2پوراحمد ، احمد1محمود آروین

 جغرافیا دکتراي دانشجوي1
 تهران دانشگاه جغرافیاي دانشکده استاد2
  تهران دانشگاه جغرافیاي دانشکده استاد3

  28/1/95 ؛ تاریخ پذیرش: 12/11/94تاریخ دریافت: 
 

  چکیده
 ترین اصـلیاز  یکـی .باشـد مییکی از رویکردهاي اصلی در مقابله بـا پدیـده پـراکنش و رشـد افقـی شـهرها  افزا میانتوسعه 

بـه  توجـه .باشـد میدر محـدوده شـهر  بالاسـتفادهبـایر و  هاي زمین شود میافزاي شهر به آن توجه میان هایی که در توسعه حوزه
بنـابراین در ایـن پـژوهش، هـدف،  به شهري پایدار همـوار کنـد؛ دررسیدنراه ما را  تواند میبایر در شهر  هاي زمینظرفیت باالي 

 ازنظـرتحقیـق  .باشـد میبر توسعه شهري در شهر اهواز  تأثیرگذارتغیرهاي براساس م افزا میانبایر جهت توسعه  هاي زمینارزیابی 
 ArcGISابتـدا معیارهـاي مناسـب موضـوع انتخـاب گردیـد و در محـیط  تحلیلی اسـت.-کاربردي و روش تحقیق توصیفی ،هدف

دو مـدل  ازها  یـهال. جهـت تخصـیص وزن بـه اند شدهي ساز نرمالي فازي و توابع مناسب، ساز نرمالهاي مناسب با استفاده از  یهال
مشخص  Matlabو  Excel افزار نرمدر محیط  دیمتل از مدلبدین ترتیب که روابط معیارها با استفاده  ،استفاده شد ANP ودیمتل 

هاي موردنظر ضرب شده و از تکنیک تاپسیس  یهالمحاسبه گردید و در  ANPبا روش  ها شاخصبا تعیین روابط، وزن  سپس یدگرد
ارائه شـده  افزا میانتوسعه  منظور به بایر  هاي زمین بندي اولویتاستفاده شد و نقشه نهایی  ArcGISدر محیط  ها نقشهجهت تلفیق 

 530، هکتـار 1470،هکتـار 1659دوم تا پـنجم بـه ترتیـب  هاي اولویتو  هکتار 368بایر با مساحت  هاي زمیناست. اولویت اول 
که  باشد میشهر اهواز براساس مساحت به این ترتیب  گانه 7 بایر در مناطق هاي زمین بندي اولویت .باشد می هکتار 1745و  هکتار

 ، در منطقه چهـار،هکتار 124در منطقه سه اولویت اول  هکتار 25، در منطقه دو اولویت اول هکتار 16در منطقه یک اولویت اول 
 148اول  ، در منطقـه هشـت، اولویـتهکتـار 99اولویت اول  ، در منطقه هفت،هکتار 99، در منطقه شش، هکتار 93ول اولویت ا

  .باشد می هکتار
  

  گیري تصمیم هاي تکنیک، اهواز شهر بایر، شهر پایدار، هاي زمین، افزا میان توسعه :کلیدي هاي  واژه
  

  1مقدمه
در طول قرن گذشته، جمعیت جهان به سـرعت در 

: 1391 (قربـانی و همکـاران، آمدند گردنواحی شهري 
اثر رشد فراینده شهرها، گسترش فیزیکی شهر  در .)60

ــراکم و  ــزایش ت ــین اف ــون و همچن ــاطق پیرام ــه من ب
 بـودخواهـد  ناپـذیر اجتنابانباشتگی در درون شـهرها 

گســترش بــه  ایــن .)256: 1393 زیــاري و همکــاران،(
ـــزایش جمعیـــت، ـــاي مهاجرت دلیـــل اف ـــرون و  ه ب

اقشـار مختلـف، نیـاز  مـورد تـأمینو عدم  شهري درون
طـوري کـه  اراضی پیرامون شهرها رخ داده، بهدر  اغلب

                                                             
 apoura@ut.ac.ir نویسنده مسئول:*

ـــدمات  ـــاورزي، ص ـــی کش ـــب اراض ـــب تخری موج
و رشد نـاموزون و پراکنـده شـهر شـده  محیطی زیست
کشور مـا  در .)176: 1392 محمدي و همکاران،( است

الگوي رشـد و توسـعه فضـایی شـهرها نیز تا زمانی که 
و محلـی » درونـزا«شهر عوامل  کننده تعیینگانیک و ار

سـنتی  هـاي کاربريشـهري نیـز کفایـت محدودة بود، 
 زیسـت محیطو یک نوع تعادل میان  داده میشهري را 

لیکن از زمانی کـه مبنـاي توسـعه و  و شهر برقرار بود؛
گسترش شهرها به واسطه تحوالت اجتماعی، اقتصادي 

ود گرفـت، بـا موتـوریزه به خ زا برونو سیاسی ماهیتی 
شدن شـهرها، درآمـدهاي حاصـل از فـروش نفـت در 



 96مجله آمایش جغرافیایی فضا /سال هفتم /شماره مسلسل بیست و ششم/ زمستان                                                                              164

اقتصاد شهري تزریق شد و شهرهاي ما در نظام اقتصاد 
آن قـرار گرفـت و بـه دنبـال آن  تـأثیرجهانی و تحت 

الگوي توسعه بسیاري از شهرهاي ایران روندي شـتابان 
پورمحمــدي و جــام ( گرفــتبــه خــود  رویــه بیو 

در اثر ایـن تحـوالت رشـد کالبـد  .)55: 1390کسري،
شهر نه بر مبناي نیاز، بلکـه بـر  وسازهاي ساختشهر و 

و سوداگري زمین صورت گرفـت. ایـن  بازي بورسپایه 
مانـدن بخـش وسـیعی از اراضـی  بالاسـتفادهامر باعث 

داخل محدوده شـهر و عارضـه منفـی گسـترش افقـی 
: 1388قرخلـو و زنگنـه شـهرکی، ( اسـتشهرها شـده 

واقع به موازات رشد افقی شهر به سمت حومـه  در )21
طبیعی  زیست محیطو پیرامون و از بین رفتن اراضی و 

و از  رهاشـدهاطراف شهر، برخی فضاها در درون شـهر 
کـه در  رهاشـده. این فضـاهاي اند بازماندهروند توسعه 

» افزا میــانســطوح «نوشــتارهاي نوشــهرگرایی بــا نــام 
کـه بـه  انـد اهمیتحیث داراي  آن از، شوند میخوانده 

یـا  تأسیساتسبب استقرارشان در درون شهرها داراي 
تجهیزات زیرزمینی و رو زمینی و دسترسی مناسب بـه 

رفیعیـان و ( .اند دسـتمراکز خدماتی و مزایایی از ایـن 
داراي  معمــوالً ایــن نــواحی، )46: 1389 همکــاران،

 هاي زیرسـاختبـه  معمـوالًکیفیت بـاال نیسـتند، امـا 
توسط دولـت،  شده تأمینخدمات و تجهیزات) ( شهري

 اي اراضـیاز چنـین  اسـتفاده دسترسی مناسب دارنـد.
براي تأمین مسکن و یا دیگر انـواع توسـعه شـهري، در 
ــا توســعه افقــی شــهر کــه مســتلزم صــرف  مقایســه ب

بـه شـمار  تري مطلوب  گزینه بیشتري است، هاي هزینه
اهـواز  شهر ).Dolnick and Davidson, 2004( رود می

به دلیل افزایش جمعیت، توسعه صنایع نفتی، مرکزیت 
استان، استقرار خدمات شهري، جذب جمعیت شـهرها 

ــتان در  ــتاهاي اس ــهو روس ــوالت  هاي ده ــته تح گذش
فضــایی وســیعی داشــته اســت کــه ســبب  –کالبــدي 

گسترش ناموزون شهر و ظهور پدیده پراکنده رویی در 
برشمردن عناصر شـاخص کالبـدي  درشهر شده است. 

هاي  تـوان بـه شـهرك محرك توسعه در شهر اهواز می
نظامی، مجموعه فرودگـاه و تأسیسـات  اراضی صنعتی،

آن، عملکردهاي آموزشـی و دانشـگاهی شـهر اهـواز و 
ــازار راســتههاي ارتبــاطی اصــلی و  شــریان در شــرق  ب

ــاطق  ــام من ــه، ادغ ــیهرودخان ــمی و  اي حاش و غیررس
ی ماننـد لفـوق، عـوام عوامل عالوه .روستاها اشاره کرد

 جـامع شـهري هـاي طرحقوانین و مقررات شهرسازي، 
اسـتفاده از فضـاهاي منجر به گسترش ناموزون و عدم 

زمین بایر در محدوده  هکتار 5773 ایجادداخل شهر و 
نگـرش مـدیران شـهري و ارائـه  تغییر شهر شده است.

راهکارهایی در جهت اسـتفاده از ایـن فضـاها از رشـد 
 همچنـین ،کنـد میو پراکنده شهر جلـوگیري  رویه بی

مسـکن شـهروندان و همچنـین افـزایش  تـأمینباعث 
بنـابراین در ایـن ؛ شـود میخدماتی  هاي کاربريسرانه 

بـایر جهـت توسـعه  هاي زمین ارزیابی ،هدف ،پژوهش
بـر توســعه  تأثیرگـذارمتغیرهـاي  اسـاس بـر افزا میـان

  .باشد میشهري در شهر اهواز 
  

  مبانی نظري
مسکونی، بر روي  معموالًاي ، توسعهافزا میانتوسعه 

باقی مانـده  ها ساختمانقطعه زمینی است که در میان 
بازیافـت اراضـی  افزا میاناست. به عبارت دیگر، توسعه 

خالی داخل نواحی شهري است که خدمات زیرساختی 
و از  و... دارد، بـرق آب مانند جاده، دسترسـی، مختلفی

(داداش پـور  شود میآن براي نیازهاي شهر بهره گرفته 
بــا  افزا میـانتوســعه  رویکـرد .)64: 1393 و همکـاران،

انگاره رشد هوشمند شهر در ارتبـاط مسـتقیم بـوده و 
ــاي ــمار  بخشــی از راهکاره ــه ش ــیآن ب ــل .رود م  فص

را  افزا میـانتوسـعه  ومشترك رشد هوشـمند شـهري 
چنین عنوان کـرد کـه هـر دو شـیوه توسـعه،  توان می

روشی پیشـنهادي بـراي اصـالح پراکنـدگی بـه شـمار 
 هـاي زمینبه طور خاص در  افزا میانو توسعه  روند می

ــایر و دایــر در میــان  اجــرا  شــده ساخته هاي محوطــهب
 افزا میان توسعه .)55: 1394 نسترن و قدسی،( شود می

، فوایـد ها حومـهبه ویژه در مقایسه بـا رشـد پراکنـده 
رشد پراکنده را کاهش  تواند میزیادي را در خود دارد: 

دهد و از فضاهاي باز محافظت کنـد، مراکـز شـهرها و 
ســازي کنــد، جوامــع  زنــده بــازقــدیمی را  هاي محلــه
به وجـود آورد، عـدم  روي پیادهمحور و قابل  ونقل حمل

 هاي هزینــهمسـکن را بهبــود بخشـد، -تعـادل اشــتغال
 هاي گزینــهرا کــاهش دهــد،  ها زیرســاختمربــوط بــه 
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تی براي مردم فراهم آورد و از این طریق متفاوت سکون
 پـذیر امکانحرکت جوامع را بـه سـوي توسـعه پایـدار 

 افزا میـانبیان برخی از مزایاي توسعه  به 1 شکل سازد.
  :پردازد می

  
  
  
  
  
  
  
  

  )48: 1389 رفیعیان و همکاران،( افزا میان: مزایاي توسعه 1شکل 
  

براي انتخاب یک قطعه زمین یا محدوده جهت 
ذکر کرد.  توان میمتعددي  هاي ویژگی افزا میانتوسعه 

این ، براي انتخاب افزا میانتعریف توسعه  اما با توجه به
 ها وضعیتویژگی زیر در همه شرایط و  دونوع سطوح 

خالی  هاي زمیناول: وجود  ویژگی نقش اصلی دارند:
که براي مدت طوالنی کمتر مورد  هایی زمینیا 
 برخورداري: دومویژگی  .اند قرارگرفته برداري بهره

از  افزا میاننواحی و سطوح مورد نظر براي توسعه 
آب،  هاي شبکهخدمات و امکانات شهري از قبیل نظام 

 شهروندان نیاز موردفاضالب، برق و سایر خدمات 
زمین بایر را در مفهوم . )56: 1394 رن و قدسی،تنس(

 اي استفادهتعریف کرد که هیچ نوع زمینی توان عام می
در یک مکان وجود  رهاشدهو به صورت  شود نمیاز آن 
 1994) در سال EPA( محیطحفاظت  آژانس دارد.
 هاي زمینتعریف کرده است:  گونه اینبایر را  هاي زمین

، بدون کاربري خاص یا رهاشده هاي زمینبایر، 
تحت استفاده تسهیالت صنعتی یا تجاري  هاي زمین
به خاطر  ها آنکه توسعه یا توسعه دوباره  است

 استطبیعی و مصنوعی که دارند پیچیده  هاي آلودگی
خالی  هاي زمین. )68	:1391 پور، پورمحمدي و تقی(

د، اما با احتمال زیاد در طول باش تواند میدر هر مکانی 
 خودروعمومی یا  نقل و  حمل( ونقل حمل محورهاي

عنوان مثال کاربري  به( انتقالیکاربري  یا مناطق )محور
صنعتی یا تجاري سابق)، در مناطق انتقال بین 
الگوهاي مختلف مورفولوژیکی مثل حاشیه شهرها و 

 هم بهزیادي پراکنده، جداگانه یا  قطعات یا، ها حومه
 Németh( پیوسته در مرکز شهرها و محالت قرار دارند

and Lang horst, 2014:144(.  خالی  هاي زمینتعریف
یا تحت استفاده  اند نگرفتهقرار  برداري بهرهکه مورد 

، قطعات خالی، زمینی اي قهوهشامل اراضی  باشند نمی
 باشد میاست،  که به تازگی ساختارهاي آن پاك شده

)Pearsall et al., 2014:164 .( آن که اراضی  وجود با
بایر شهري مشکالت و موانع زیادي براي شهر و 

اما این اراضی داراي  کنند میشهروندان ایجاد 
 روزافزونمثبتی نیز هستند. با افزایش  هاي جنبه

نیاز به  توسعه درحالجمعیت به خصوص در کشورهاي 
با  است. لمس قابلزمین براي مسکن هرچه بیشتر 

خالی شهري که  هاي زمینفت کاربرد اراضی بایر و بازیا
 ها توان از آن میدر حقیقت یک پتانسیل بالقوه هستند 

هاي اطراف به زمینبراي توسعه آتی شهر به جاي 
 هاي سرانهو یا براي استاندارد رساندن  ها حومهو  شهر

 1جدول  در مختلف از آن استفاده کرد. هاي کاربري
  بایر ذکر شده است. هاي زمینمثبت و منفی  اثرات

  
   

افزامیانمزایاي توسعه   

احیاي 
اقتصادي 

مراکز 
داخلی 
 شهرها

ارتقاي 
سرمایه ها 
و دارایی ها 

 محله ها

صرفه 
جویی در 

هزینه 
توسعه 

زیرساخت 
هاي جدید 

تجدید 
حیات 

اجتماعی 
درونی 

محله هاي 
 شهر

حفاظت ار 
اراضی سبز 
و جلوگیري 

از رشد 
 پراکندشهر 

کاهش 
زمان و 
هزینه 

سفرهاي 
درون 
 شهري

استقرا 
افراد در 

کنار محل 
هاي کار و 

 خرید

ایجاد 
فرصت 

هاي جدید 
در بخش 

 مسکن
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  بایر هاي زمین: اثرات مثبت و منفی 1جدول 
  مثبتاثرات   اثرات منفی

  مقدار  وجود با )فشرده شهر( پایدارفاصله گرفتن از فرم شهري -1
  .شهر درزیاد اراضی بایر 

  پتانسیلی براي حرکت به سوي فرم شهر پایدار-1

   هاي هزینهسرانه زمین شهري و به دنبال آن باال رفتن  رفتن باال-2
  خدمات شهري.

خصوص  هب گوناگون هاي کاربريپتانسیلی براي استانداردسازي سرانه -2
  عمومی مانند فضاي سبز هاي کاربري

  عنوان مدلی بازي ماجراجویانه براي کودکان که اراضی بایر به -4  معضالت بهداشتی و اجتماعی. -3
  .سازند می رسد میدر آن هرچه به ذهنشان 

  اطراف خود هاي زمینکاهش ارزش اموال و  -4
در اطراف این اراضی و ابزاري براي  تر مناسبفرصتی براي توسعه بهتر و -4

  دگرگونی محالت

  ایجاد نماي نامناسب و مبلمان شهري بد براي شهر -5
مجدد شهر و نواحی اطراف این اراضی با  ریزي برنامهابزاري مناسب براي -5

  اقتصادي، اجتماعی و کالبدي. هاي سیستمتوجه به تغییرات در 
  ایجاد اشتغال و مالیات براي شهرها و کشور-6  منفی بر اقتصاد کل کشور تأثیرات-6

  )70: 1391 (پورمحمدي و تقی پور،
  

  روش تحقیق
 منظور بـهبـایر  هـاي ینزمارزیـابی  ،هدف تحقیـق

 گیري یمتصـم هاي تکنیک از با استفاده افزا میانوسعه ت
فراینـد انجـام  باشـد یم سیستم اطالعات جغرافیـاییو 

که ابتدا بـه تعریـف دقیـق مسـئله  صورت ینبدروش 
مبادرت ورزیده شد. سپس با توجه به اهـداف تحقیـق 

ي و ا کتابخانـهیارها از طریق مطالعات معابتدا عوامل و 
ي گردیـد. آور جمـعمصاحبه با کارشناسان شناسایی و 

از  هـر کـدامکه ارتباط بـین معیارهـا و تـأثیر  ییازآنجا
لـذا از دو ت بـود؛ دف پژوهش متفاوه ها در رابطه با آن

تحلیل شـبکه فرایند ) و Dematel( 1نامه دیمتلپرسش
)ANP(2  تحلیــل  از تنهـا کـه . زمــانیگردیـداسـتفاده

بـه  عوامـل وابسـتگی شـود می اسـتفاده سـنتی شـبکه
 حـالی در این. شود می حلدو   به دو هاي ارزش صورت

تر  نزدیـک واقعی هاي سیستم به دیمتل، روش که است
در گـام اول  ).469: 1393 همکـاران، و طـاهري( است

نامـه دیمتـل جهت تعیین روابط بین معیارهـا پرسـش
)Dematel طراحی و در اختیار متخصصان و نخبگـان (

قرار داده شد. پس از تعیین و رسم روابط بین معیارهـا 
مطابق با خروجی دیمتل، براي محاسبه وزن و اهمیـت 

ر اختیـار نامه دوم جهت مقایسه زوجـی دها، پرسش آن
گیرندگان قرار داده شد. در تحلیل چند معیاري  تصمیم

گیري الزم است  فضایی، بعد از شناسایی مسئله تصمیم

                                                             
1. Decision Making Trial And Evaluation 
2. Analytical Network Process 

هـاي مبتنـی  الیه در پایگاه داده صورت یک هر معیار به
هاي معیـار  نشان داده شود. بدین منظور نقشـه GISبر 

تهیـه گردیـد و  سیستم اطالعات جغرافیاییدر محیط 
ــه ياستانداردســازجهــت  ــراي  الی ــازي ب ــع ف ها از تواب

ها در محیط  یهالي سایر استانداردسازهاي حریم و  یهال
تابع فازي که  .انجام گرفت سیستم اطالعات جغرافیایی

تـابع  شده استفادههاي حریم  یهالي استانداردسازجهت 
 ياستانداردسازها  یهال) و سایر Linear( افزایشیخطی 

هاي مثبت و منفی با دو  یهالباشد که  یمبه این صورت 
پایـان  در .ي فـازي شـدنداستانداردسـازتابع متفـاوت 

از تکنیــک  شــده اســتانداردجهــت تلفیــق معیارهــاي 
ایـن تکنیـک  در .استفاده گردید TOPSIS(3( تاپسیس

) 2 و 1(شـماره  2نـرم  هـايرابطه از سازي نرمالبراي 
 هـاي تکنیکآمـده از  دسـت بـهاستفاده گردیـد و وزن 

Dematel  وANP ضرب گردید سـپس ایـده  ها یهال در
آل مثبت و منفی محاسبه گردید و فاصـله از ایـده آل 

 ciمثبت و منفی محاسبه در آخر با محاسـبه شـاخص 
د. فرایند کلـی پـژوهش در آم به دست مورد نظر نقشه

بیــان شــده اســت همچنــین معیارهــاي  2شــکل 
بایر با ذکر مأخـذ  هاي ینزمجهت ارزیابی  شده انتخاب
آورده  2در جـدول  مـورد نظـرمحل تهیه الیه  وعلمی 

  شده است.

                                                             
3. Technique for Order Preference by Similarity 
to Ideal Solution 
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از  اندداشتههایی که جنبه مثبت شاخص نرمالبراي 
  .شده است  استفاده )1( رابطه
푛                                )1( رابطه =  

هایی که جنبه منفی داشته باشند از براي شاخص و
  شده است.  ) استفاده2( رابطه

푛	)        2رابطه ( = 1 − 		

  

  
  پژوهش یکل یندفرا: 2شکل 

  

  بایر هاي ینزمجهت ارزیابی  شده  انتخاب: معیارهاي 2جدول 
  مورد نظرمنبع الیه   یمأخذ علم  معیار

دسترسی به شبکه 
  معابر

 همکارانپور و  داداش) 1392( وهمکاران احدنژاد )،1387( فخراحمدوهمکاران
  شهر اهوازالیه معابر   )1394، (نسترن و قدسی،)1393(

 بهدسترسی 
  ها کاربري

   )1392( پورمحمدي و همکاران، )،1390( رضوانیسعیدي 
  )1393( همکارانپور و  داداش

 اهوازشهر الیه کاربري اراضی 
  شهرداري اهواز)(

دسترسی به 
  ایستگاه اتوبوس

 همکارانپور و  داداش )1390( همکارانرضوانی و  سعیدي )،1389( فرشچین
  )1394، (نسترن و قدسی،)1393(

 اتوبوس هاي یستگاهاالیه 
  شهرداري اهواز)(

دسترسی شبکه 
  برق

  الیه شبکه برق  )1393( عنابستانی )،1387( فخراحمدوهمکاران

  )1387( همکارانضوابط کاربري اراضی شهري، شاهین شعبانی و   آهن راه ازفاصله 
تهیه الیه با استفاده از تصویر  

  يا ماهواره

  سالوري زاده  )1393( حسینی)، میرکتولی و 1389( فرشچین  فاصله از رودخانه
  )1393( همکارانو 

 اهوازشهر الیه کاربري اراضی 
  شهرداري اهواز)(

فاصله از کاربري 
  صنعتی

  )1389( پورمحمدي )،1393( همکارانسبکبار و 
 اهوازشهر الیه کاربري اراضی 

  شهرداري اهواز)(

  نگارندگان ضوابط کاربري اراضی شهري،  فاصله از لوله نفت
تهیه الیه با استفاده از تصویر 

  يا ماهواره

  )1393( همکارانسبکبار و   فاصله از فرودگاه
تهیه الیه با استفاده از تصویر 

  يا ماهواره
سطح آب 
  زیرزمینی

 همکارانو  سرور )،1391( همکارانو  حسینی )،1387( همکارانشایان و 
  )1391( گیالندهاسفندیاري و غفاري  )1393(

  طبیعی شهر هاي یهال

  گسل ازفاصله 
) 1390( وهمکاران قرخلو )،1393( حسینی)، میرکتولی و 1389( فرشچین

سالوري زاده و  )1391( گیالنده، اسفندیاري و غفاري 1392و همکاران، مالکی
  )1391( همکارانو  روستایی) 1393( همکاران

تهیه الیه با استفاده از موقعیت 
  در طرح جامع ها گسل
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  جنس خاك
 سرور )،1393(و همکاران  کوتنانی)، جوادیان 1390( وهمکارانقرخلو 
 )1391( گیالندهاسفندیاري و غفاري  )1393( عنابستانی)، 1393( وهمکاران

  )1393( همکارانسالوري زاده و 
  طبیعی شهر هاي الیه

  طبیعی شهر هاي یهال  )1393( همکارانزاده و  سالوري) 1387( همکارانشایان و   توپوگرافی

روستایی و  )1393( و همکاران کوتنانی)، جوادیان 1387( همکارانشایان و   فرسایش
  )1391( همکاران

  طبیعی شهر هاي یهال

  
  محدوده مورد مطالعه

درجه و  31 شهر اهواز در موقعیت جغرافیایی کالن
 48و  عرض شمالیدقیقه  23درجه و  31 دقیقه تا 13

طــول  قــهیدق 47درجــه و  48دقیقــه تــا  32و  درجــه
). ایـن 69: 1390نـژاد، شده است (معـروف  واقعشرقی 

باشد که ارتفاع آن  شهر مرکز استان خوزستان می کالن
 شـهرداري شـهر اهـواز،( اسـتمتـر  18از سطح دریـا 

وسیله رودخانـه کـارون بـه  شهر به کالن این) 9: 1391
 تیـ. جمعشـود یمـدو قسمت شرقی و غربـی تقسـیم 

و شهر اهواز در اولین سرشـماري عمـومی نفـوس  کالن
نفــر و در آخــرین  120098) برابــر 1335مســکن (

 بـوده نفـر 1112021با  ) برابر1390سرشماري یعنی (
تغییـرات  .)1390تـا  1335 ران،یـمرکـز آمـار ا( است

تـوان بیـان کـرد کـه  یمطور  ینارا  شهر اهوازوسعت  

دهه قبل از تهیه اولـین  یک ،1335شهر اهواز در سال 
 ســالوسـعت داشـت و در  هکتــار 2500طـرح جـامع 

بـه محـدوده شـهر افـزوده شـد در  هکتار 200، 1345
از رسید بعـد  هکتار 3700وسعت شهر به  1355سال 

یک دهه و در بحبوحه دفاع مقـدس وسـعت شـهر بـه 
شهر در افق  وسعت 1370سال  در یدرس هکتار 6900
 در سـالرسـید.  هکتـار 10615)، 1347( جـامعطرح 
ییر محدوده طرح جـامع وسـعت شـهر بـه تغ با ،1375

 هاي سالنامهي ها دادهتغییر کرد و طبق  هکتار 20615
 بــه 1390 و 1385ي ها سـالآمـاري وسـعت شـهر در 

 1391 سالدر بوده و  هکتار 21266 و 21257ترتیب 
از محدوده شهر وسعت  5با توجه به جدا کردن منطقه 

.کــاهش پیــدا کــرد هکتــار 18709,87شــهر بــه 

  
  

  
  : موقعیت شهر اهواز3شکل 
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بـایر بـه  هـاي زمین: بایر در شهر اهواز هاي زمین
 هــاي فعالیتو یــا  ســاز و  ســاختخــالی از  هــاي مکان

ه سبب گسیختگی کالبد شهر و ک حال  عین درشهري؛ 
هــاي عملکــردي و اجتمــاعی در شــهر گزینــیجــدایی

 عنوان بـه هـا آنبا در نظـر گـرفتن  توانند می؛ شوند می
شــهر و هــدایت  زاي توســعه درون هاي گزینــهیکــی از 

از کالبد  یکپارچهتوسعه به سمت این اراضی؛ به شکلی 
علت پراکندگی و رشد شهر و عـدم  به .یافت دستشهر 

ت صــور مــدیریت صــحیح، اراضــی زیــادي در شــهر به
باشـد کـه  وساز نمایـان می نیافته و بدون ساخت توسعه

هاي مهـم در  تتوان از اولوی تحت عنوان اراضی بایر می

 نظـر رشد فشرده و یکپارچه شـهر در ،توسعه درونزاي
شـهر اهـواز بیشـترین مسـاحت مربـوط بـه  در گرفت.

زیــادي از ایـن اراضـی بــایر  (مقـدار شـهري 2منطقـه 
قرار دارد  زرهی 92محدوده پادگان لشکر  در 2منطقه 

هاي نظامی قرار شد که  با توافق بین شهرداري و ارگان
این اراضـی  پادگان به بیرون از شهر انتقال پیدا کند. و

بایر در جهت توسعه شـهري قـرار گیرنـد). و کمتـرین 
و  مقـدار مقدار اراضی بایر در منطقه یـک قـرار دارنـد.

 و) 3( شـمارهتوان در جدول  موقعیت اراضی بایر رامی
  مالحظه کرد. 4شکل 

 
  اهواز تعداد قطعات اراضی بایر در شهر مساحت و :3 جدول

  بایر  مترمربع)( مساحت عدادت  درصد
    1 
   2 
   3 
   4 
   5 
   6 
   7 
    کل

  ، محاسبات نگارنده1391کاربري اراضی شهر اهواز  الیه منبع:
  

  
  : موقعیت و محدوده اراضی بایر4شکل 
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  تحلیل و  تجزیهي تحقیق و ها یافته
تحلیـل شـبکه    فراینـد  فرایند اجراي دیمتـل و 

)ANP-DEMATEL هـا و   ) در شناسایی ظرفیـت
سـاخت در ابتدا جهت  :افزا میانهاي توسعه  اولویت

ي ا ساختار شـبکه یکمسئله/ موضوع به  یلمدل و تبد
ــک  ــره  DEMATELاز تکنی ــهبه ــک ...یما گرفت  تکنی

 ارائـه 1971 سـال به Gabus و Fonetla توسط دیمتل
 گیري تصـمیم هاي روش انواع از که دیمتل تکنیک. شد
 شدت که اي گونه بهاست،  زوجی هاي مقایسه اساس بر
 معـین عـددي امتیـاز صـورت بـه را مـذکور روابط اثر
 رابطـه بررسـی و شناسایی جهت دیمتل روش. کند می

 کـار بـه شـبکه روابـط نگاشـت و معیارهـا بین متقابل
هـاي  ) گامLIU and WU, 2004:446( .شود می گرفته

  باشد: ک به شرح زیر میاین تکنی
 منظور بــه: تشــکیل مــاتریس ارتبــاط مســتقیم: 1 گــام

ات خبرگـان ازنظـرتشکیل مـاتریس ارتبـاط مسـتقیم 
تشـکیل مـاتریس  منظور بـهو سپس  گردد میاستفاده 

حسـابی گرفتـه  میـانگینات همه خبرگان ازنظرنهایی 
براي تشکیل ماتریس ارتباط مستقیم  رو این ازشود.  می

اسـتفاده  2شـده در جـدول  از متغیرهاي زبـانی تعریف
  شود. می

  
  مقادیر کمی معادل با مفاهیم کالمی ماتریس اولیه :4جدول 

  مقادیر کمی  مفاهیم کالمی
  0  تأثیر یب

  1  تأثیر بسیار کم
  2  تأثیر کم

  3  متوسطیر تأث
  4  یر شدیدتأث

  5  یر بسیار شدیدتأث
  

 نرمـالیزه : نرمال کردن ماتریس ارتباط مستقیم: براي2 گام
 اسـتفاده 2 و 1 هاي رابطـه از آمده دست به ماتریس کردن

  کنیم. می
퐻                                 )            1 رابطه( =  

                                         :آید می دست به زیر رابطه از r که
푟)                       2 رابطه( = 푚푎푥 (∑ 푧  

 محاسـبه از : محاسـبه مـاتریس ارتبـاط کامـل: بعـد3 گام
 رابطه به توجه با فازي کل روابط ماتریس فوق، هاي ماتریس

  آید. می دست به 3
  )3 رابطه(

              푇 = lim → (퐻 + 퐻 +⋯+퐻 ) =
퐻	 × (퐼 − 퐻	)  

  .است یکه ماتریس I رابطه این در
ــام ــام4گ ــدي : گ ــه بع ــوع آوردن دســت ب ــطرها مجم  و س

 بـا ها سـتون و سـطرها مجمـوع. است Tماتریس هاي ستون
   .آوریم می دست به 6 و 5 هاي رابطه به توجه

	(		퐷))         4(رابطه  ×
= ∑ 푇

×
  

	푅))          5(رابطه  	)	 × = [∑ 푇 ] ×      
  .هستند n*1 و n*1 ماتریس ترتیب به R و D که

روابط: مرحله بعدي میـزان اهمیـت  آستانه : محاسبه5گام 
D(  ها شـاخص + R(  و رابطـه بـین معیارهـا)D − R (

Dگردد. اگر  مشخص می − R > باشد معیـار مربوطـه  0
Dاثرگذار و اگر  − R < باشد معیـار مربوطـه اثرپـذیر  0

  است. 
 Fمدل مفهومی) ماتریس ( علیبراي ترسیم دیاگرام : 6 گام

و   Tمـاتریس براسـاس مـاتریس  مقـادیر .شـود میساخته 
باشـد آنگـاه  tij ≥ ω اگر .شوند می) تعیین ωمقدار آستانه (

fij  و در غیر ایـن صـورت مقـدار صـفر را  شود می 1برابر با
  .)LIU&WU, 2004:446(. کند میدریافت 
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  )Dematelخروجی نهایی ( معیارهاماتریس اثرگذاري : 5 جدول

 فرودگاه

 لوله نفت

 کاربري صنعتی

 رودخانه

فاصله از 
 راه

آهن
 

 شبکه برق

س
 ایستگاه اتوبو

کاربري
ها 

 

شبکه 
معابر

 

ش
 فرسای

 توپوگرافی

ك
س خا

 جن

 گسل

 آب زیرزمینی

 معیار

               سطح آب زیرزمینی
              گسل ازفاصله   
               جنس خاك
               توپوگرافی
               فرسایش
               دسترسی به شبکه
              ها کاربريدسترسی به   
               دسترسی به ایستگاه اتوبوس
               دسترسی به شبکه برق
              آهن راهفاصله از   
               فاصله از رودخانه
               فاصله از کاربري صنعتی
               فاصله از لوله نفت
               فاصله از فرودگاه

  
 ارهــایمعو  ها شــاخصبــراي تعیــین روابــط میــان 

ماتریس مقایسه زوجی و محاسبه وزن نسـبی معیارهـا 
) اسـتفاده ANP( يا شـبکه تحلیـل و  تجزیهاز تکنیک 

که در روش دیمتل محاسبه شـد، از  طور همان .گردید
ــه ــین رابط ــه  ب ــا ک ــان معیاره ــه می ــن، رابط هاي ممک

 افـزار نرمتر بودند شناسایی گردید و در محیط  یتبااهم

Super Decision  وارد و ارتباطــات میــان معیارهــا
هاي بعدي قرار  مشخص شد که مبناي مطالعه و تحلیل

نیز جهت ارتباطات (درونـی و بیرونـی)  5گرفت. شکل 
 Super Decision افـزار نرمدهـد کـه در  را نمـایش می

  شده است.  یمترس

  

  
  .رابطه) -(نقشه تأثیر :5شکل 

  



 96مجله آمایش جغرافیایی فضا /سال هفتم /شماره مسلسل بیست و ششم/ زمستان                                                                              172

ـــد در  ـــبکهفراین ـــل ش ـــابه ) ANPاي (تحلی مش
)، AHPمراتبی ( روش سلسـله هاي دودویـی در مقایسه

ها با توجه به روابـط عناصر تصمیم در هر یک از خوشه
درونی و بیرونی و در ارتباط بـا معیارهـاي کنترلـی بـا 

با طراحی گردند که مشخص می 9تا  1دامنه عددي از 
نامـه دوم و تکمیـل آن از سـوي متخصصـان و پرسـش

نخبگان، ارجحیت معیارها نسبت به همدیگر مشـخص 
گردیــد. در ایــن مرحلــه بایــد در نظــر داشــت ضــریب 

باشـد.  1/0ناسازگاري در این مرحلـه نبایـد بیشـتر از 
عدد بوده کـه ابتـدا بـا آزمـون  15ها شامل نامه پرسش

 0,1بـا خطـاي بـاالي ي هـا جوابخطا بررسـی شـد و 
جمـع  بـاهم مانـده یبـاقي ها جوابحذف شد و سپس 

آمد و با نرمالیزه شدن جـواب  دست بهشده و میانگین 
  نهایی حاصل گردید.

را در چهارچوب مراحـل   يا رایند تحلیل شبکهف
  :صه کردالخ توان یزیر م

ساخت مـدل و تبـدیل مسـئله بـه یـک سـاختار  )الف
طور آشـکار و روشـن  باید بهموضوع یا مسئله ي: ا شبکه

صورت یک سیستم منطقی، مثل یک شـبکه ترسـیم  به
ــق  تــوان یرا م يا شـــود. ایـــن ســاختار شــبکه از طری

طوفان مغزهـا و یـا هـر روش دیگـري همچـون گـروه 
در ایـن پـژوهش ( آورداسمی و یا روش دلفی به دست 

  ).یمتلاز طریق روش د

ــاتریس مقا )ب ــین  ي یســهتشــکیل م ـــی و تعی دودوی
باید عناصر و یـا خـود  یرانگ یمبردارهاي اولویت: تصم

ــه خوشــه ــن،  ها را دوب ــر ای دو مقایســه کننــد. عــالوه ب
متقابل بین عناصر یک خوشـه نیـز بایـد  هاي یوابستگ

دو مورد مقایسه قرار گیرنـد. تـأثیر هـر عنصـر بـر  دوبه
  .است قابل ارائهعنصر دیگر از طریق بردار ویژه 

 یسو تبدیل آن به سوپر ماتر یستشکیل سوپر ماتر )ج
کلی، در یک سیستم  هاي یتبراي دستیابی به اولو: حد

  یعنـی(با تأثیرات متقابل، بـردارهـاي اولویـت داخلـی 
W مناســب یــک  يها در ســتون )شــده محاسبه هــاي

 یسپر مــاترســو یک یجــهدر نت. شــود یمــاتریس وارد م
که هـر بخـش از ایـن مـاتریس  شده) یمماتریس تقس(

، دهد یارتباط بین دو خوشه در یک سیستم را نشان م
ــاتر ي . در مرحلــهآیــد یدســت م بــه  یسبعــد ســوپر م

نـامــوزون  یسمـــوزون از طـریـق ضرب سـوپر مـاتر
، سپس از طریـق شود یمحاسبه م يا در ماتریس خوشه

ازنظـر  یسکردن ماتریس موزون، سـوپر مـاتر یزهنرمال
  .شود یبه حالت تصادفی تبدیل مستونی 

حــد بــا بــه  یسنهـایی سـوپر مـاتر ي در مرحله
مــوزون  یستــوان رسـانـدن تمامی عناصر سوپر ماتر

به یا  )از طریق تکرار(حاصل شود  ییتا زمانی که واگرا
 یستا زمانی که تمامی عناصر سـوپر مـاتر یگرعبارت د

  شود. یهمانند هم شوند محاسبه م
).1393و همکـاران،  (فرجی سبکبار ها وزن  محاسبه) د

  

  
  اي و دیمتل اهمیت معیارها براساس روش تحلیل شبکه وزن :6شکل 

0.194015
0.177992

0.172078
0.145831

0.070779
0.055683

0.045767
0.044879

0.035954
0.024978

0.010392
0.010094
0.008084

0.003474

0 0.05 0.1 0.15 0.2 0.25

دسترسی به کاربري ها
دسترسی به شبکه معابر

فاصله از فرودگاه
فاصله از کاربري صنعتی

فاصله از گسل
فاصله از لوله نفت
فاصله از رودخانه
فاصله از راه آهن

جنس خاك
سطح آب زیرزمینی

دسترسی به ایستگاه اتوبوس
توپوگرافی
فرسایش

دسترسی به شبکه برق
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وزن دهی به و  )FUZZYگذاري فضایی) به روش فازي ( هاي معیار (ارزش مرحله بعدي استانداردسازي نقشه
در منطق فازي عضویت یک عنصر در یک مجموعه، با مقداري در بازه یک (عضویت  .باشد یماستانداردشده هاي  نقشه

هاي معیار در  منظور نقشه بدین ).1393؛فاضل نیا و همکاران( شود. کامل) تا صفر (عدم عضویت کامل) تعریف می
هاي حریم و استانداردسازي سایر  ها از توابع فازي براي الیه الیه ياستانداردسازتهیه گردید و جهت  ARC GISمحیط 

  .انجام گرفت ARCGISها در محیط  الیه
  

  معیارها هاي ویژگیو  استانداردسازيو نوع  معیارها :6جدول 

  معیار  شاخص
نوع 

  استانداردسازي
  معیار هاي یژگیو  نوع تابع

سی
تر

دس
  

  شبکه معابر    منفی  به شبکه معابر دسترسی

    منفی  ها کاربريبه  دسترسی

ــاي کاربري ــاري، ه ــامی ،اداري تج  ،انتظ
سبز، فرهنگی  فضاي توریستی، و تفریحی

و تجهیـزات شـهري،  تأسیسات هنري، –
 ،درمانی عالی، آموزش ،آموزشی مذهبی،
  ورزشی

 یســـتگاهبـــه ا دسترســـی
  هاي اتوبوس موقعیت ایستگاه    منفی  اتوبوس

  برق شبکه    منفی  شبکه برق دسترسی

یم
حر

  

  آهن راه مسیر  )متر 50(حریم  Linear  مثبت  آهن راه ازفاصله 
  مسیر و عرض  رودخانه  )متر 200(حریم  Linear  مثبت  فاصله از رودخانه

  محدوده و موقعیت کاربري صنعتی  )متر 300(حریم  Linear  مثبت  یصنعت ياز کاربر فاصله
  مسیر لوله نفت  )متر 200(حریم Linear  مثبت  فاصله از لوله نفت
  محدوده و موقعیت فرودگاه  )متر 400(حریم Linear  مثبت  فاصله از فرودگاه

  طبیعی

  محل گسل  -   مثبت  گسل ازفاصله 

عمیق  خاك :2عمق، سست و کم خاك :1  -   مثبت  جنس خاك
  بافت سنگین با

  ، دشت2 تپه :1  -   مثبت  توپوگرافی
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  هاي بایر ینزمجهت ارزیابی  استانداردشدهي ها نقشه :7شکل 
  

هـاي (الیـه ها شـاخص قیتلفدر مرحله آخر جهت 
مـاتریس  استفاده گردیـد. تاپسیساطالعاتی) از روش 

بـا  iآل مثبت و منفی و اندازه فاصله گزینه حل ایدهراه

آل مثبت و منفی به روش اقلیدسـی طبـق حل ایدهراه
    است محاسبه شده 2 و 1 رابطه

  
  )1 شماره(

 )2شماره (
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 : محاسبه فاصله از ایده آل منفی9شکل  : محاسبه فاصله از ایده آل مثبت8شکل 

                 
 هـاي یتاولوبـراي دسـتیابی بـه و در مرحله آخـر 

در شـهر اهـواز،  افزا میـانبایر جهت توسـعه  هاي ینزم
  گردید. محاسبهزیر  رابطهطبق  Ciضریب 

* i
i

i i

dcl
d d



 


    

  
  )Ci: نقشه نهایی (10 شکل

  
ارزش  اسـاس بـرزمـین بـایر  هاي محـدودهسپس 

ــه ــد و ب ــدا گردی ــایی ج ــه نه ــورت  پیکســل از نقش ص
شـکل  در گردیـد. بنـدي طبقهاول تا پنجم  هاي اولویت

  شده است. ارائه 11
  

  
  بایر هاي زمیني افزا میانتوسعه  هاي اولویت: 11شکل 

  
بـایر در کـل شـهر  هـاي زمین 11شـکل  اساس بر

سـمت  ویـژه بهشهر  هاي کنارهو در  باشند میپراکنده 
بـایر بیشـتر  هـاي زمینغربی رودخانـه کـارون مقـدار 

(شـمال غربـی شـهر)  2در منطقـه  همچنین .باشد می
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بـایر قـرار دارد. براسـاس  هـاي زمینمساحت  ترینبیش
بــایر بــا  هــاي زمیناولویــت اول  شــده انجاممحاســبات 
ــاحت  ــار 368مس ــاي اولویت و هکت ــنجم  ه ــا پ دوم ت

و  هکتـار 530، هکتـار 1470 ،هکتـار 1659ترتیـب  به
بـایر بـا  هـاي زمین بندي اولویت .باشد می هکتار 1745

بــودن از   تــأثیرو تحــت  برخــورداريتوجــه بــه مقــدار 

. در قسـمت شـمال باشد می ،که استفاده شد یهای الیه
عی در اولویـت یمساحت وسـ 2غربی شهر و در منطقه 

از هـا وري ایـن زمـینددلیل  بهرفته است. پنجم قرار گ
ــدمات و  ــاي کاربريخ ــهري و  ه ــذاريش ــم   تأثیرگ ک
  .باشد میاین محدوده  شده بر  استفادهمعیارهاي 

  
  (هکتار)افزا میانتوسعه  منظور بهبایر  هاي زمین هاي اولویت مساحت :12شکل 

  

بایر  هاي زمیندر کل شهر،  11در شکل 
 بندي اولویتمبادرت  به  در ادامه اند شده بندي اولویت
اهواز گردید.  شهر گانه 7 مناطقبایر در  هاي زمین

مساحت  بیشترین .باشد میمنطقه  7شهر اهواز داراي 
قرار دارد و کمترین در  2بایر در منطقه  هاي زمین

(منطقه مرکزي شهر) قرار دارد.  شهري 1منطقه 
در  تواند میبایر در هر منطقه  هاي زمین بندي اولویت
خصوصی در  هاي سازمانشهرداري و  گذاري سرمایه

که  هایی زمین کمک شایانی کند. ها زمیناین توسعه 
شرایط مناسبی قرار  تسهیالت و خدماتی در ازنظر

مسکن و سایر خدمات شهري  تأمینجهت دارند 
 ،. در بعضی مناطق شهر اهوازشوند برداري بهره

بایر  سبب کاهش زیبایی و منظر شهري،  هاي زمین
، مکانی براي جرم و... محیطی زیستالت افزایش مشک

بایر در  هاي زمین هاي اولویت 13. در شکل اند شده
  .گردد میشهر اهواز مشاهده  گانه 7مناطق 

  

  

اولویت اول اولویت دوم اولویت سوم اولویت چهارم اولویت پنجم

368.1125

1659.7175
1470.0175

530.68

1745.115
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  شهر اهواز گانه 7بایر در مناطق  هاي زمین بندي اولویت: 13شکل 

  
 بـربایر در منـاطق شـهري  هاي زمین بندي اولویت

کـه در منطقـه  باشـد میمساحت به این ترتیب  اساس
اولویـت اول ، در منطقـه دو هکتـار 16یک اولویت اول 

مساحت را در بـین  ترینبیشو اولویت پنجم  هکتار 25
در مناطق شـهر دارد بـه علـت مسـاحت  ها اولویتکل 

بزرگ و همچنین عدم دسترسـی بـه خـدمات شـهري 
کـه ایـن  گیـرد قراردر اولویت پنجم   است سبب شده

ــان  ــال پادگ ــین در صــورت انتق ــش  زرهــی 92زم ارت
جهت افزایش سرانه مسکونی و دیگر خـدمات  تواند می

، هکتـار 124منطقه سـه اولویـت اول  در استفاده شود.
، 6، در منطقـه هکتار 93ه چهار،  اولویت اول در منطق

، در هکتــار 99،  اولویــت اول 7، در منطقــه هکتــار 99
شـهر اهـواز  در .باشد می هکتار 148، اولویت 8منطقه 

و مدیریت شهري  هکتار 5573 بر بالغبه علت مساحت 
شرایط دیگر از اعم منابع مالی و مشـارکت شـهروندان 

بـراي ایـن  دهـد نمیرا  هـا زمین زمان هماجازه توسعه 
کـرد کـه بـا  بندي اولویتباید  بایر را هاي زمینمنظور 

 هـا آنموجود در شـهر بـه توسـعه  هاي تواناده از استف
ــت. پ ــدي اولویتو  گیري تصــمیمرداخ اســتفاده از  بن

بایر شهر اهـواز نیـاز بـه دقـت و اسـتفاده از  هاي زمین
 هـاي روشمعیارهاي مناسب دارد. در ایـن پـژوهش از 

ــمیم ــت  گیري تص ــعه جه ــب توس ــاي مناس و معیاره
بایر استفاده گردید که تـا حـد  هاي زمین بندي اولویت

. فراینـد ایـن پـژوهش بـه باشند می اعتماد قابلزیادي 
 و گـاز(قیمت زمین، دسترسـی بـه علت عدم دسترسی

ـــوانآب،  ـــین و...) بخش ت و  خصوصـــی، مالکیـــت زم
ا مانند مشـارکت همچنین کیفی بودن بعضی از معیاره

   انجام گرفت. معیار 13شهروندان با استفاده از 
مشـکالت زیـاد شـهر اهـواز،  وجـود بـا طورکلی به

تـا  کننـد اتخـاذمدیریت شهري و دولت باید تـدابیري 
–بـایر کـه سـبب گسسـت کالبـدي هاي زمینمعضل 

و پیامدهاي زیـادي بـر پیکـره  اند شدهفضایی در شهر 
 هـاي زمینواقع توجه بـه ایـن  در حل شوند. شهردارند

ــوان می ــن  ســو یک از  ت پیامــدهاي ناشــی از وجــود ای
، محیطی زیسـت( پراکنـدگی شـهر، مشـکالت ها زمین

کاهش زیبایی و نـزول کیفیـت منظـر شـهري، محلـی 
 تـأمینو از سـویی باعـث کـرد براي جرم و...) را رفـع 
قاء کیفیت زنـدگی شـهروندان نیازهاي شهروندان و ارت

  شد.
  

  گیري نتیجه
نیمـه  مجموعـه 1340شهر اهواز تـا قبـل از دهـه 

ارگـانیکی بــا یــک هســته مرکــزي در قســمت شــرقی 
سـتون فقـرات) و تعـدادي  عنـوان بـه( رودخانه کارون

آهـن و مسـاکن وابسـته  تأسیسات نظامی و ایستگاه راه
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بخـش اصـلی شـهر هنـوز پوسـته  در واقـعبه آن بود. 
حصار قـدیمی خـود  درتاریخی خود را باز نکرده بود و 

تـا آن زمـان  عـالوه بـه داد. به حیات خویش ادامه مـی
یـک شـهر بـا  بـه عنـواناهواز در شبکه شهري استان 

پـس از انتخـاب شـهر  کـرد. امـا سایر شهرها عمل می
–یک شهر صـنعتی تـوأم بـا مرکزیـت اداري  عنوان به

متعاقب آن وقوع جنگ تحمیلی کـه موجـب  سیاسی و
رقیـب  دید، به یـک شـهر بیممتاز گرتخریب شهرهاي 

گسیخته شد و  بنابراین انسجام شهري ازهم تبدیل شد؛
ناهمگون و غیرمنطقی رشد و گسـترش  به صورتشهر 

رشــد نــاهمگون و غیرمنطقــی ســبب  ایــن پیــدا کــرد.
–مشکالت زیادي در شهر ازجملـه گسسـت کالبـدي 

 گسـترش نشین، مناطق حاشیه افزایش فضایی در شهر،
رسـانی،  هاي بافت فرسوده، نارسائی در خدمات محدوده

جـرم و  افزایش نابرابري در بین مناطق و محالت شهر،
 جـواري همهاي ناکارآمد،  کاهش امنیت، افزایش عرصه

هـاي ناسـازگار ماننـد  هاي سـکونت بـا کاربري کاربري
ونقل عمومی،  صنعتی و نظامی، ضعف در سیستم حمل

شـده  و هـاي اصـلی شـهري، هاي کاربري کمبود سرانه
خـالی و  هاي ینزموجود  ذکرشدهبر موارد  اضافه است.

در شهر یکـی از پیامـدهاي مهـم گسـترش  بالاستفاده
کـه دالیلـی ماننـد قـوانین و  باشد یمسریع شهر اهواز 

جامع شهري، وجود اراضی صـنعتی  يها طرحمقررات، 
در محـدوده  ها ینزمو نظامی و... سبب بایر ماندن این 

 یرتأث ها ینزمکه توجه و توسعه این  اند شدهشهر اهواز 
بسزایی در ارتقا کیفیت زندگی و کاهش اثرات ناشی از 

اول در توسـعه  قـدم در شـهر دارد. هـا ینزموجود این 
بـایر بـا  هاي ینزم بندي یتاولوشناسایی و  ها ینزماین 

. به دباش یم ها آنتوجه به متغیرهاي اثرگذار در توسعه 
شـده اسـت  بـر آنهمین منظور در این پژوهش سعی 

بـایر  هاي ینزم دسترس قابلکه با استفاده از معیارهاي 
ــابی و  ــواز ارزی ــدي یتاولورا در شــهر اه ــن  کــرد. بن ای

گیري بـه  که یک مسئله تصمیمپژوهش با توجه به این
رود پس از معرفـی معیارهـا، مسـئله در یـک  شمار می

تعریف شد کـه ایـن فراینـد در قالـب اي  ساختار شبکه
ــل ( ــه Dematelروش دیمت ــد و در ادام ــی گردی ) عمل

جهت تعیین ضـریب اهمیـت نسـبی معیارهـا از روش 

) بهـره گرفتـه شـد.  سـپس از ANPاي ( تحلیل شبکه
سـامانه اطالعــات جغرافیـایی جهـت ارزیــابی  افـزار نرم

که پـس از تهیـه  صورت ینبدمعیارها استفاده گردید. 
نقشه معیار با استفاده از توابـع تحلیـل فضـایی، فـازي 
سازي متناسب با معیار صورت گرفت و الیه فازي شده 

ــریب  ــار در ض ــر معی ــده محاسبهه ــدل  ش -ANPاز م

DEMATEL ــا اســتفاده از  ضــرب گردیــد درنهایــت ب
بـاهم تلفیـق  مـورد نظـرتکنیک تاپسـیس معیارهـاي 

 5گرفتـه و سـپس در  گردید و نقشه نهـایی خروجـی
بایر بـا  هاي ینزماولویت اول  شدند. بندي یتاولودسته 

دوم تـا پـنجم بـه  هـاي یتاولو و هکتـار 368مساحت 
ــب  ــار 1659ترتی ــار 1470،هکت ــار 530، هکت و  هکت

هـر بـایر  هـاي ینزمپایـان  در .باشـد یم هکتار 1745
بایر  هاي ینزم بندي یتاولو گردید. بندي یتاولو منطقه

مسـاحت بـه ایـن ترتیـب  بر اسـاسدر مناطق شهري 
، در هکتـار 16که در منطقه یک اولویـت اول  باشد یم

ــت اول  ــه دو اولوی ــار 25منطق ــنجم  هکت ــت پ و اولوی
در منـاطق  هـا یتاولومساحت را در بین کل  رینیشتب

، در هکتـار 124منطقه سـه اولویـت اول  در شهر دارد.
 99، 6، در منطقـه هکتار 93منطقه چهار،  اولویت اول 

، در منطقـه هکتار 99،  اولویت اول 7، در منطقه هکتار
ایــن پــژوهش از  در .باشــد یم هکتــار 148، اولویــت 8

معیارهاي اسـتفاده شـد کـه بیشـتر جنبـه کالبـدي و 
معیارهاي زیادي بر توسعه این  گرچه محیطی داشتند.

بــه  تــوان یمکــه از جملــه  باشــند یمدخیــل  هــا ینزم
تسهیالت دولـت و شـهرداري، مشـارکت شـهروندان و 
مالکان، قیمت زمین، مالکیت زمین، قـوانین و مقـررات 
شهرسازي و... اشاره کرد که در این پژوهش دسترسـی 

  معیارهاي مقدور نبود. چنین ینابه 
  

  پیشنهادها
ــاد  - ــت  هاي قمشــوایج ــرمایهجه ــش  گذاري س بخ

 بایر در شهر اهواز هاي زمینخصوصی در توسعه 
بــایر و ایجــاد  هــاي زمینافــزایش مالیــات بــر  -

قانونی در صـورت عـدم اسـتفاده از  هاي محدودیت
 در شهر اهواز ها زمین
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استفاده از راه حل حقوق انتقال توسعه  در شهر  -
 اهواز

 هاي ارگانتدوین راهکارهاي جهت مشارکت  -
متعلق به  هاي زمیننظامی و صنایع براي توسعه 

 هادها در شهر اهوازاین ن
که سبب توسعه  هاي محدودیتتغییر در قوانین و  -

 .اند شدهدر شهر اهواز  ها زمیناین 
جامع و  هاي طرحبایر در  هاي زمینتوجه ویژه به  -

 نیازهاي ساکنان. تأمینجهت  اهواز شهریلی تفص
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بندي توسعه شهري بخش مرکزي منطقـه  پهنه. 1391
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پـژوهش و  مجلـه ،توسعه فیزیکی بهینـه شـهر ملکـان
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 ،الهـام ،يفـدو، زهـره داودپـور،، یدنو ی،رضوان یديسع .14
در  افزا میـانکاربرد اصول توسـعه . 1390. یمرح سرور،

(مطالعـه  يشـهر يهـا بافت يعملکـرد-ییبهبود فضـا
فصلنامه انجمـن  تهران)، يشهردار 17: منطقه يمورد
، 36 شـماره یـازدهم،سال  یددوره جد یران،ا یايجغراف
  . 159-180صص 

. لـهعبدا کبودي، ،جمال محمدي، ،محمد زاده، سالوري .15
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ــازي ــات ) در Fuzzy( منطــق ف محــیط ســامانه اطالع
کنید و علی  مطالعه موردي: گرگان،. )GISجغرافیایی (
  .809-823: 46جغرافیاي انسانی، هاي  آباد، پزوهش

 ،ســلیمانی شــیري ،اکبــر ،پرهیزکــار ،ســیاوش ،شــایان .16
ــات و محــدودیت .1387 .مرتضــی ــاي  تحلیــل امکان ه
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 ،محورهـاي توسـعه شـهري ژئومورفولوژیک در انتخاب
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