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 دانشگاه حکیم سبزواريولوژي، علمی گروه آب و هواشناسی و ژئومورف تعضو هیا و GISارشد سنجش از دور  و  کارشناس1

 ریزي شهري، دانشگاه حکیم سبزواري.کارشناس ارشد جغرافیا و برنامه2
  14/1/95 ؛ تاریخ پذیرش: 29/4/94تاریخ دریافت: 

  چکیده
 ۀتوسعانفجار جمعیتی و  گشته است. این اي اخیر، رشد شتابان جمعیت شهري منجر به گسترش فیزیکی شهرهاهدر دهه

باري نظیر به زیر ساخت رفتن اراضی زراعی و   عواقب زیان ،حال توسعه ویژه در کشورهاي درناشی از آن به ۀشهري بدون برنام
کارگیري   به) با LSAنزدیک شدن و یا استقرار در نواحی در معرض خطرات طبیعی را به دنبال دارد. ارزیابی تناسب اراضی (

سیستم اطالعات جغرافیایی با . پایدار و ایمن شهري باشد ۀتواند اقدام مهمی در جهت تحقق معیارهاي توسع متعدد، می معیارهاي
هاي پیچیده را  گذاران شهري امکان مرتبط ساختن منابع اطالعات مجزا و اجراي تحلیل توانایی تحلیل روابط فضایی به سیاست

 گیري از هشت معیار شیب، ارتفاع، جهت کنیک فرایند تحلیل سلسله مراتبی فازي و با بهرهبا استفاده از ت ،پژوهشاین در دهد.  می
هاي سطحی، پوشش زمین و جنس خاك به بررسی تناسب اراضی  ، فاصله از گسل، فاصله از راههاي اصلی، فاصله از آبشیب

انتخاب معیارهاي مختلف، تعیین وزن هر  شهري پرداخته است. در این روش با ۀبخش مرکزي شهرستان سبزوار به منظور توسع
شاخص تناسب براي  ۀهاي معیار اقدام به محاسب و در نهایت تلفیق نقشه GISهاي معیار در محیط معیار، تهیه و تولید نقشه

خیلی تناسب خیلی زیاد، زیاد، متوسط، کم و  ۀنهایی بر مبناي شاخص تناسب به پنج طبق ۀنقش. این مورد مطالعه گردید ةمحدود
با تناسب زیاد و  ۀمورد بررسی در طبق ةدرصد از  محدود 60حاکی از این است که در مجموع حدود  ،بندي شد. نتایج کم تقسیم

توان وجود رشته کوه جغتاي  با تناسب کم و خیلی کم قرار دارد که علت اصلی آن را می ۀدرصد در طبق 16خیلی زیاد و همچنین 
ترین جهات به منظور  طبق این بررسی جهات شرق، شمال و شمال شرقی شهر مناسب ست. برهاي شمالی منطقه دان در بخش

  شهر سبزوار هستند.   ۀتوسع
  

سیستم اطالعات فازي سلسله مراتبی، تحلیلره، حلیل چند متغیتفیزیکی،  ۀتناسب اراضی، توسعارزیابی  :هاي کلیديهواژ
  ).GIS( جغرافیایی

  
  1مقدمه

ــر یکــی از شــایع شهرنشــینی و رشــد شــهري ین ت
 ,.Soltani et al( مسائل پیش روي جوامع مدرن است

ــور  .)22 :2011 ــه ط ــورها ب ــان، کش ــر جه در سرتاس
ي در حال شهري شدن هستند. در آغـاز قـرن ا فزاینده

جمعیـت جهـان در نـواحی از درصد  15بیستم تقریبا 
ردند. بر طبق برآورد اخیر سـازمان ک شهري زندگی می

جهان در  چهارم جمعیت سهتقریبا  2050ملل تا سال 
کـه   حـالی در ،ها زندگی خواهند کرد شهرها و شهرك

                                                             
 e.akbari@hsu.ac.ir  نویسنده مسئول: *

 حـال دار ایـن افـزایش در کشـورهاي درترین مقبیش
  .)Dutta‚ 2012: 2( ه رخ خواهد دادتوسع 

 ،حـال توسـعه ایران هماننـد دیگـر کشـورهاي در
اسـت کـه  شهرنشینی را تجربـه کـرده ی ازیسطح باال

دگرگـون سـاخته کامال ی نواحی شهري را کالبد فیزیک
در حال حاضر سهم  .)Soltani et al., 2011: 22( است

 درصد است 4/71 کشور از کل جمعتجمعیت شهري 
  .)7: 1390(مرکز آمار ایران،

گسترده و سـریع شـهرها  ۀعتوس ،رشد شتابان این
ــذا ؛داشــت بــه دنبــالرا  در نــواحی پیرامــونی خــود  ل

ا بـدون توجـه بـه اینکـه آیـا هاي اطـراف شـهره زمین
سرزمین تاب و توان تحمل این توسـعه را داراسـت بـه 
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ریزي بهتـر بـراي  برنامه جهتساخت و ساز رفتند.  زیر
 ۀشهر نیاز است مراجع شهري بداننـد کـه توسـع ةندآی

تـرین تـرین مشـکالت و بـیششهر در کدام سو با کـم
 تحلیل تناسـب زمـینمنافع روبرو خواهد شد؛ بنابراین 

ترین مقوالتی  اصلیکالبدي شهري یکی از  ۀبراي توسع
ریزان شهري با آن سـرو  دانان و برنامه است که جغرافی

عـرب اسـدي و رسـتمی،  ؛93: 1384 کـرم،( کار دارند
1395 :27(.  

جداسازي طبیعت یا کیفیت  1ارزیابی تناسب زمین
ــکیل ــزاي تش ــه اج ــین ب ــد  زم ــاي  ةدهن ــر مبن آن ب

رفتن براي یک کاربري یـا  کار  بههاي زمین در  توانایی
ارزیـابی  .)MacDonald‚ 2006: 5( هدف خاص اسـت

یـابی)  تناسب زمین شبیه انتخاب مکان مناسـب (مکان
است با این تفاوت که هدف تناسب اراضـی جداسـازي 

 ۀنقشـ ۀبلکـه هـدف آن تهیـ ،ها نیسـت بهترین گزینه
 مـورد مطالعـه اسـت ۀشاخص تناسب براي کل منطقـ

)Kumar and Biswas‚ 2013: 46(.  بررسـی تناسـب
اراضی شهري امکـان حرکـت سـنجیده و اندیشـیده را 

تناسب اراضی یـک مسـئله . سازد براي انسان فراهم می
تصمیم گیري است که ارزیابی آن مسـتلزم اسـتفاده و 

چنانچــه ارزیــابی  .گونــاگون اســت هــايبررســی معیار
گیري بـا  یمتصـم ۀتناسب زمین به صورت یـک مسـئل

انه بـا سیسـتم اطالعـات جغرافیـایی گ عیارهاي چندم
کنـد  الگویی براي کاربري زمین مهیا می ،یکپارچه شود
  را بـه حـداقل رسـانده و نظـرات دسـت که مناقشـات

کـرم و ( کنـد مـی لحـاظحد زیادي  اندرکاران را نیز تا
    .)60: 1388 محمدي،

 ۀشهر سبزوار نیز به پیروي از رونـد شـتابان توسـع
هاي اخیر شـاهد رشـد بسـیار جمعیـت  دههشهري در 

بوده است. عوامل اصلی رشد جمعیت شـهر سـبزوار از 
چهل به بعد عبارتند از اجـراي اصـالحات ارضـی،  ۀده

ــراي  ــهاج ــوم برنام ــی س ــنجم،  ،هاي عمران ــارم و پ چه
هاي عمرانی، گسـترش وسـایل نقلیـه  گسترش فعالیت
هاي  هاي روسـتا شـهري، ایجـاد پهنـه مدرن، مهاجرت

سازي بـراي شـهر  هاي آماده طرح ۀنشینی و تهی اشیهح
پیوســته و ناپیوســته. حســینی و  ۀتوســع ةدر محــدود

                                                             
1-Land Suitability Analysis 

ی هاي مختلـف کمّـ کارگیري مدله ) با ب1391قدمی (
تراکم  – اندازه ةمانند منحنی شیب تراکم، بررسی قاعد

 ۀرویی ویژگـی بـارز توسـع دارند که پراکنـده اظهار می
شهر سبزوار داراي الگـوي کالبدي شهر سبزوار است و 

افقی و پراکنده است. این رشد پراکنده و افقـی  ۀتوسع
هـاي اطـراف شـهر به معناي به زیر ساخت رفتن زمین

لذا همچنان که ذکر آن رفت بـه منظـور  ؛سبزوار است
هـاي  شهري نیاز اسـت زمین ةپایدار و اندیشید ۀتوسع

 ۀپیرامونی شهر بـه لحـاظ پتانسـیل آنهـا بـراي توسـع
هري مورد ارزیابی قـرار گیرنـد و بهتـرین مسـیرها و ش

  شهري مشخص گردد. ۀجهات براي توسع
 بـر ذاتی طور به قطعیت، عدم و که ابهام آنجایی از

 و ریـزيبرنامـه هـايمحـیط در ویـژه علوم انسانی بـه
: 1384 فسـخودي، باشد (امینیمیحاکم  گیريتصمیم

 تـوأم نیزبـا هـايگزاره با کاربرديو مباحث مهم  )40
 از گیـريتصمیم مسایل در فازي هايمجموعه هستند،

ــدترین ــاروش کارآم ــا مقایســه در ه ــه ب ــايمجموع  ه
: 1393(بریمـانی و راسـتی،  آیندمی شمار به کالسیک

 موجب معموالً که کالسیک AHPمشکالت  از یکی ).3
 هـاي قضـاوت وجـود شود،گیرندگان میتصمیم نگرانی
 این از است. زوجی ایساتماتریس مق تشکیل در ذهنی

 زوجـی، مقایسات مبناي بر هابندي گزینهرتبه براي رو
 خـوبی کـارایی کالسـیک مراتبـی تحلیل سلسله روش

از ). 50: 1388همکـاران،  و آبادي صادق ندارد (صادقی
فیزیکـی شـهر  ۀدر مورد توسـعریزي  برنامهآنجایی که 

هم هاي مگیريهاي بلند مدت و تصمیمبینیپیشجزو 
لـذا ضـرورت اسـتفاده از روش  شود؛شهر محسوب می

 شود.احساس می AHPکارآمدتر نظیر فازي 
و  2تـوان بـه تحقیقـات اکسـارويمیدر این راستا، 

و همکـاران  4چانـدیو)،2012( 3)، دوتا2012همکاران (
ـــورأس ،)2013( ـــاران ( و 5اب ـــین)2015همک و  6، ج

 )، کـرم1390( ضیائیان و همکـاران ،)2015( همکاران
و قرخلــــو )، 1392( و همکــــارانقربــــانی )، 1384(

                                                             
2-Xiaorui 
3-Dutta 
4-Chandioa 
5-Aburas 
6-Jin 
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 هايروشکارگیري یکی از   با بهکه  ،)1388( همکاران
تحلیل سلسـله مراتبـی، منطـق فـازي، فـازي سلسـله 

بــه  GISو در محــیط مراتبــی، ترکیــب خطــی وزن دار
، انـد شهري پرداخته ۀبررسی تناسب اراضی براي توسع

) 2013( 1مار و بـیس واسکو عالوه بر این، اشاره نمود.
در منطقـه شـهري شـیمال  AHPبا استفاده از تکنیـک 

(هندوستان) با استفاده از پنج معیار شیب، نزدیـک بـه 
شناسـایی ، بـه زمـین قابلیـتجاده، جهت لیتولوژي و 

 نامبردگـان نـد.ارداختهپ شهري ۀتوسع ةهاي بالقو مکان
تبی استفاده از فرآیند تحلیل سلسله مراذکر کردند که 

)AHP( تواند سـبب تشـویق مشـارکت عمـومی در  می
ریزان  هاي شهري شود و بـه برنامـه گیري فرایند تصمیم

و مراجع قدرت مختلف براي تنظـیم طرحـی متناسـب 
  پایدار منطقه کمک کند. ۀبراي توسع

بـه بـا اي  در مطالعـه نیـز )2014و همکـاران( 2لیو
گیـري  متغیره (میانگین  کارگیري دو مدل ارزیابی چند

و  )IPM( آل ایـده ۀروش نقط )،OWA( دار ترتیبی وزن
ــاي ــتفاده از معیاره ــا اس ــت ب ) و opportunity( فرص

بــه بررســی تناســب  )constraint( توســعه محــدودیت
 این محققیناند.  اراضی پیرامون شهر بیجینگ پرداخته

 91ادعا کردند که با توجـه بـه میـزان مطابقـت کلـی 
هر دو روش بـه لحـاظ  78/0ضریب کاپاي  و  يدرصد

نقشـه تناسـب  ،شـاخص تناسـب زمـین یع فضاییزتو
و  کوتنـاییجوادیـان  کنـد. اراضی مشـابهی تولیـد مـی

 31معیـار اصـلی و  9کارگیري  ) با بـه1393همکاران (
 اي معیار فرعی و با استفاده از مدل فرایند تحلیل شبکه

)ANPشهري شـهر  ۀ)، به ارزیابی توان اکولوژیک توسع
به منظور جلـوگیري از نـابودي آنها اند.  پرداختهساري 

  .دنکن هایی را مطرح می استراتژي ،منابع حیاتی
) در 2014و همکـــــاران ( 3همچنـــــین دادرس

هاي مناسـب بـراي  اي به منظور شناسایی زمین مطالعه
هاي شکل زمـین از  مبناي مشخصه مسکونی بر ۀتوسع

 FAHP) و تکنیـک GISسیستم اطالعات جغرافیـایی (
بـراي  GIS افـزارند. در این مطالعه از نرمااستفاده کرده

بندي معیارها و زیرمعیارها و محاسـبات و  م، طبقهتجس
                                                             
1- Kumar and Biswas 
2- Liu 
3- Dadras 

ــک ــراي وزن  FAHPاز تکنی ــا و  ب ــه معیاره ــی ب ده
هـاي منتخـب اسـتفاده  هاي مربوط بـه زمین ارجحیت

شده است. رویکرد فازي مورد استفاده در ایـن مطالعـه 
 غیر و )fuzzy extent analysisاي فازي ( تحلیل توسعه

است  )centroid defuzzification( مرکزیتسازي  فازي
پذیري بـراي هـر پیکسـل در  شاخص وفق ۀو با محاسب

 ۀهـاي مناسـب بـراي توسـع کارایی مکان ،GISمحیط 
دارنـد  نهایت اظهار میدر اند. آنها مسکونی ارزیابی شده

بـه خـاطر  مورد مطالعـه ةدرصد از محدود 8 که تقریباً
مسکونی  ۀهاي مناسب شکل زمین براي توسع مشخصه

بـا بـه  نیـز )1392قنـواتی و گـودرزي ( مناسب است.
کارگیري سیزده شاخص و بـا تلفیـق دو مـدل منطـق 

شهري  ۀیابی بهینه توسع به بررسی مکان AHP وفازي 
ج تحقیـق از تناسـب یشهرستان بروجرد پرداختند. نتـا

شـهر حکایـت  ۀتوسـعبـراي  مرکزي و شـمالیمناطق 
 ترین مناطق، مناطق غربـی، که نامناسب  حالی در ،دارد

شرقی و برخی مناطق جنوبی هستند کـه  شمال غربی،
به دلیل توپوگرافی نامناسب، نزدیکی بـه گسـل،  اغلب

فاصله کم از رودخانه و ساختار زمین شناسی نامناسب 
ــوراس اســت. ــاران ( 4اب ــی در ) 2017و همک در تحقیق

منظور تحلیـل تناسـب اراضـی بـراي توسـعۀ  همالزي، ب
و معیارهاي نظیـر خطـوط بافـت  AHPشهري از مدل 

خاك، تراکم جمعیت، پوشش زمین، فاصـله از راههـا و 
اند که با استفاده اند. آنها بیان نمودهغیره استفاده کرده

توان از اکوسیستم نواحی حاشیه شـهر از این مدل، می
پورخباز یدار دست یافت. محافظت نموده و به توسعه پا

سازي اکولوژیک ) نیز به منظور مدل1396و همکاران (
 Fuzzy AHPو  AHPتوســـعۀ شـــهر اراك از مـــدل 

 Fuzzyاند. آنهـا بـه کـارایی بـاالتر روشاستفاده کرده

AHP  اذعان نموده و همینطور درصد اراضی مناسـب و
ایـن در انـد. نامناسب براي توسعۀ شهري را بیان کـرده

معیارهـاي با استفاده از که ن است بر آ سعی ،،شپژوه
گیـري از روش فـازي  گانـه و همچنـین بـا بهـره تهش

ــی ــله مراتب  Idrisiو  GISمحــیط  در FAHP(5( سلس
کالبدي و شهري در منطقـه  ۀتناسب زمین براي توسع
  سبزوار ارزیابی شود.بخش مرکزي شهرستان 

                                                             
4- Aburas 
5- Fuzzy Analytic Hierarchy Process 
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  تحقیق روش
زوار بـه در فرآیند تعیین تناسب اراضـی شـهر سـب

ابتـدا بـا اسـتفاده از مطالعـات  ،فیزیکـی ۀمنظور توسع
اي و جستجو در مقاالت داخلی و خـارجی بـه  کتابخانه

ا تناسـب اراضـی بررسی مفاهیم بنیـادي در ارتبـاط بـ
معیارهـاي مناسـب  ،بندي نهایی در جمع .پرداخته شد

مقاالت مـرتبط و  ۀبا مطالع براي ارزیابی تناسب اراضی
ناســان و متخصصــین مختلــف ماننــد اخــذ نظــر کارش
ادارات مـدیریت شـهري کارشناسـان  و اساتید دانشگاه

کـه  تهیـه گردیـدنامـه از طریق بررسی پرسـشسبزوار
معیـار شـیب، ارتفـاع، جهـت، فاصـله از گسـل،  شامل

هـاي سـطحی، فاصله از راههـاي اصـلی، فاصـله از آب
 ۀهاي پایـ نقشـه .اسـت خـاكزمـین و جـنس  پوشش

 ،1:25000توپـوگرافی  ۀنقشـد بررسـی، معیارهاي مور
 -رقومی کـاربري ۀنقش ،1:250000شناسی زمین ۀنقش

هاي مبناي  عالوه بر نقشه .هستندمنطقه پوشش زمین 
فاصــله از  ،هــاي اصــلیهــاي فاصــله از راه فــوق نقشــه

 ، جهـت و ارتفـاعدرصد شـیب ۀنقش وهاي سطحی  آب
  . ردیدگمنطقه تهیه  توپوگرافی ۀیز با استفاده از نقشن

یکـی از  فـازي:  -فرآیند تحلیل سلسله مراتبـی 
متغیره که در روش ارزیـابی تناسـب  هاي چند تکنیک
تحلیـل  روش ،اسـت  شـده ایجاد GIS مبتنی بر اراضی

ایـن . )Malczewski‚ 2004: 35( سلسله مراتبی اسـت
ــار  مــیالدي بوســیله  70 ۀدر دهــتکنیــک نخســتین ب

عبـارت اسـت از  AHPتعریـف  ربنا ب .تی ابداع شدعسا
ــک روش تصــمیم ــی ی ــه توســط آن م ــري ک ــوان  گی ت

تصمیماتی که وابسته بـه معیارهـاي مختلـف اسـت را 
در ). 45: 1388 مردي، (زیــاري و حســین اتخــاذ نمــود

گیري بـر مقایسـات  اساس تصمیمبر این روش حقیقت 
گیــري  زوجـی اســت و از پیچیــدگی مفهــومی تصــمیم

نهـا دو مولفـه زیـرا ت ؛کاهـد تـوجهی مـی طـور قابـل به
 گردنـد در یـک زمـان بررسـی مـی دودویـی) ۀ(مقایس

  ).  178 :1389 و همکاران، روشنی (احدنژاد
یصـه داراي معیار یا هر خص ۀکه هر نقش  از آنجایی

فـاوتی اسـت، بـراي گیـري مت محدوده و مقیاس انـدازه
نهـا بـه آگیري و تبـدیل  هاي اندازهسازي مقیاس همسان

فرایند استاندارسازي معیارها واحدهاي قابل مقایسه از 

یـن بررسـی بـراي استاندارسـازي در اشود.  استفاده می
 .اده شـــده اســـتهـــا از روش فـــازي اســـتف داده

ــازي داده ــ استانداردس ــهاي ه ــادیر و ارزش ــه مق ا، کلی
تـا  مثال بین صفر ،یکسانی ۀاي را به دامن هاي نقشه الیه
کنـد. فراینـد استاندارسـازي در روش  تبـدیل مـییک 

هـا بـه مقـادیر و ارزش بندي مجدد قالبزي از طریق فا
 گـردد. در ایـن عضویت عملـی مـی ۀشکل یک مجموع

بـه حـداکثر  یـک ترین ارزش یعنی مقـدارحالت بیش
بـه حـداقل  صـفرترین ارزش یعنی عدد عضویت و کم

 .)Sui‚1999: 103( گیرد عضویت در مجموعه تعلق می
انتخـاب ي در فراینـد استانداردسـازي فـازمهم  ۀمسئل

تابع فازي مناسب براي هر معیار است. از توابع مشـهور 
 اشـاره sigmoidal ، j-shape، linearتوان به توابـع  می

ــرد ــاران،( ک ــان و همک ــه .)126: 1387 متک ــور  ب منظ
انتخاب تابع مناسب براي فازي نمودن هر معیـار بایـد 

ر رونـد ارزش آن (افزایشـی، کاهشـی، معیار از نظـنوع 
 ،کشـاورز و همکـارانکاهشی) تعیین شـود ( -افزایشی

1392 :137  .(  
در  شـکل jو  Sigmoidalاز توابـع  ،پژوهشاین در 

نهـا آشـده و ارزش  هدفااسـت IDRISIافزاري  یط نرمحم
  یک تبدیل شده تا اي از صفر مقایسه  دهاي قابلحبه وا

بـراي  IDRISIدر محـیط عضویت فازي  است. در توابع
حـدود بایـد موقعیـت  ،اي نقشـه هـاي کردن الیه  فازي

 aشـود ( تعیـین عضـویت روي نمـودار تـابع بر آستانه
 c، 1 عضـویت معـادلb  رود، عضویت از صفر باالتر می

عضـویت معـادل   dرود و تر مـی عضویت از یک پـایین
(اشـکال در زیر اشکال توابع فازي مورد استفاده . صفر)

 ابعتـو روابط مربوط به هر یک آمـده اسـت. ) 3الی  1
ــر بدســت مــی ۀرابطــاز  Sigmoidal عضــویت ــد زی آی

  ).126 :1387(متکان و همکاران، 
a= (x-a) / (b-a)*pi / 2If   x >b → µ = 1)1 

 
زیـر بـه  ۀنیز از رابط   j-shapeهمچنین تابع عضویت

  .)38 :1389وند، پور و موسی(ساسان آید دست می
2) µ=1/(1+((x-a) / (b-a))2                                     
If z > b → µ = 1 
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  )126: 1387(متکان و همکاران،ترتیب از چپ به راست  به  j-shapeو  Sigmoidalتابع عضویت : 2و  1شکل 
  

  براي تعداد معیارهاي مختلف RIتصادفی شاخص  :1جدول 
  10  9  8  7  6  5  4  3  2  1  تعداد معیار

RI 0  0  58/0  9/0  12/1  24/1  32/1  41/1  45/1  45/1  
 )68و  67: 1388ماخذ: (کرم و محمدي، 

 
 برداريسازي در فرمت  رقومی که معموالً  از آنجایی

هـا پـیش از  کردن نقشـه  نیاز به رستري ،شود انجام می
نهایت   وجود دارد. در IDRISIافزار  ورود و انتقال به نرم

 ،IDRISIهــاي رسـتري بــه نـرم افــزار  بـا انتقــال الیـه
سـپس بـا تلفیـق مـدل . شـدها انجام  الیهسازي  فازي
AHP  وFuzzy شـده در هـر   هاي استاندارد تمامی الیه

راتبـی هاي حاصل از مدل تحلیل سلسـله م یک از وزن
تولید گشـت.  تناسب اراضی ۀضرب شد و در نهایت الی

، ت ناســازگارکــه اســتفاده از مـاتریس مقایســااز آنجـا 
نمــود خواهــد  تولیــدهــاي اشــتباه و غیرواقعــی را  وزن

آخــر بــراي  ۀدر مرحلــ لــذا )،227: 1390زنجیرچــی، (
نـرخ  ۀاقدام به محاسـب ها سازگاري مقایسهبردن به  پی

را بـه عنـوان  1/0ساعتی عدد  گردید. )CR(1سازگاري
دهد و معتقد است چنانچـه  ه میارائ CR حد قال قبول

باشـد بهتـر اسـت در  1/0تـر از میزان ناسازگاري بیش
. )67: 1389، پور (قدسـی ید نظـر گـرددها تجد قضاوت

شـاخص سـازگاري  ۀنرخ سـازگاري از طریـق محاسـب
2)CIشود ) حاصل می:  

3) CI= Σλmax-n/n-1  
ــاال  ۀدر رابطــ ــژه و  λmaxب ــردار وی ــداد  nعنصــر ب تع

بـه دسـت  4از رابطه نیز  معیارهاست. عنصر بردار ویژه
  آید: می

                                                             
1- Consistency Rate 
2- Consistency index 

4) λmax= وزن معیار/ سـطر مـاتریس × ستون وزن ها
گذاري ارزش  

λmax آنها محاسـبه  ۀارها و براي همباید به تعداد معی
  CI)، 1( ۀهــا در رابطــ ده و ســپس از مجمــوع آنشــ

شـاخص گـردد. شـاخص دیگـر مـورد نیـاز  حاصل می
است که متناسـب بـا تعـداد معیارهـا از  )RI( تصادفی
نهایت نرخ سـازگاري از در و  آید ) بدست می1جدول (

  شود. محاسبه می 5 ۀرابط
5) CR= CI/RI )68و  67: 1388(کرم و محمدي،   

  پژوهشو قلمرو  محدوده
بخـش مرکـزي شهرسـتان  ،مورد مطالعـه ةمحدود

تـا   55ْ 43َ 4ًطول جغرافیاییسبزوار است که محدوده 
را  36ْ 25تــا َ 36ْ 11َ عــرض جغرافیــاییو   43َْ56 5ً

. شـهر سـبزوار کـه مرکزیـت )4(شـکل گردد شامل می
، بـا شهرستان سـبزوار را بـر عهـده داردبخش مرکزي 

در دشتی به همین نـام و  کیلومتر مربع 6/31مساحت 
 790در بین دو رشته کوه جغتاي و ششتمد در ارتفاع 

جمعیـت  ).13: 1389برغمدي، ( متري واقع شده است
سرشـماري عمـومی نفـوس و شهر سبزوار بـر مبنـاي 

نفـر  557‚231 مرکـز آمـار ایـران 1390سال مسکن 
) با بیان اینکـه طـی دو 1392حسینی و قدمی ( ست.ا

اخیر همزمان بـا افـزایش جمعیـت شـهر سـبزوار  ۀده
تراکم جمعیتی نه تنها افـزایش نداشـته بلکـه کـاهش 

 ۀیافته است، معتقدند شـهر سـبزوار نـرخ رشـد توسـع
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کالبدي باالیی در ایـن مـدت داشـته اسـت. همچنـین 
حـاکی از  بررسی تغییرات شیب تراکم در شهر سـبزوار

بع حومـه شـدن تکاهش شیب از مرکز به پیرامون و بال
دارند طـی  گسترش شهر است. آنها همچنین اظهار می

هفتاد درصد از رشد شهر سـبزوار  1382-85هاي سال
تـوان شـهر ناشی از گسترش افقی بوده است. لـذا مـی

افقـی و پراکنـده  ۀسبزوار را شهري داراي الگوي توسع

توجــه بــه درصــد بــاالي اراضــی  بــا بنــابرایندانســت. 
پیرامــونی کــه روز بــه روز بــر مســاحت شــهر افــزوده 

گردند، بررسی اراضـی پیرامـونی شـهر سـبزوار بـه  می
اهمیت بـاالیی شهري  ۀتوسع ،لحاظ تناسب و پتانسیل

لذا هدف از این تحقیق، بررسـی تناسـب اراضـی  ؛دارد
ایـن شـهر در  ۀپیرامونی شهر سبزوار به منظـور توسـع

  ده بخش مرکزي شهرستان سبزوار است.محدو
  

  
  موقعیت جغرافیایی منطقه مورد مطالعه: 4شکل 

  
  نتایج و بحث

رشد و  ۀگسترش شهر در اراضی پیرامونی به واسط
ــع ــه ۀتوس ــهري در ده ــتابان ش ــر ش ــري  هاي اخی ام
بـدون در نظـر گـرفتن  ۀتوسعاین ناپذیر است.  اجتناب

یابـد و  مـی گسـترشن آمشخصات زمینی که شهر در 
اي  ها و امکانات موجود نتیجـه بدون توجه به محدودیت

لـذا  ؛ناپایدار و ناسالم شهري نخواهد داشـت ۀجز توسع
ــ ــی  ۀنقش ــب اراض ــودمندتناس ــزاري س ــت  اب در دس
از طریـق خواهد بـود کـه شهري  انمدیرریزان و  برنامه

 مناســب ۀامکــان توســع ،اقــدام اندیشــیده و ســنجیده
گیـري  با بهره ،پژوهشاین در . آورد را فراهم می شهري

 سللسـه مراتبـی فـازي و بـا بـه تحلیل از روش فرایند
ارتفاع، شـیب، جهـت، گانه ( معیارهاي هشت يکارگیر 

-فاصله از گسل، فاصله از راههاي اصـلی، فاصـله از آب
 ۀ) نقشــهــاي ســطحی، جــنس خــاك، پوشــش زمــین

  یه گردید.هتناسب اراضی شهر سبزوار ت

عی که تاثیر بسیاري در تعیـین از جمله عوامل طبی
هاي ساخت هاي بهینه براي ایجاد تاسیسات و زیرمکان

کاربري زمین  ةشهري دارد، شیب زمین است؛ زیرا نحو
تواند بر بسیاري  با توجه به جهت و درصد شیب آن می

هاي عمرانی نظیر تسطیح اراضـی تـاثیر گـذار  از هزینه
ــه ). ا52: 1391باشــد (میکــانیکی و صــادقی،  رتفــاع ب

عنوان معیار مهم دیگـر نقـش بسـزایی در افـزایش یـا 
هـاي کند، چرا کـه مکـان کاهش تناسب اراضی ایفا می

اي یا مرتفع یـا نزدیـک بـه ایـن  واقع در مناطق صخره
زیرا توسعه در  سازي مناسب نیستند؛ همناطق براي خان
آورد  زیادي براي دولت به همـراه مـی ۀاین نواحی هزین

شـوند،  لرزه نیز به آسانی تخریـب می زمینو در هنگام 
هایی مانند جاده، منابع آب،  همچنین تامین زیرساخت

ــر اســت بــرق و غیــره در ایــن نــواحی بســیار هزینــه ب
)Soltani et al., 2011: 24.(  

) معتقــد هســتند در حــال 2010آرایــا و کــابرال (
حاضر نگرانی زیست محیطی اصلی که نیاز به بررسی و 
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هـا هسـتند کـه آن دسته از نگرانی ،دارندنظارت دقیق 
انـد. توسط رشد شهري در اراضی با ارزش ایجـاد شـده

کنند که شهرها به عنوان یکی از پویاترین  آنها بیان می
ها در سطح زمـین بـا گسـترش خـود در اراضـی  مکان

ها، مراتـع و اراضـی زراعـی) و تبـدیل  پیرامونی (جنگل
وجهی بر اکوسیستم آنها به مناطق شهري اثرات قابل ت

شهر بـه  ۀپیرامونی خواهند داشت. در اکثر موارد توسع
سمت نواحی روستایی اطراف اسـت، جـایی کـه در آن 

 تـري قـرارتر و نواحی مسکونی کـماراضی زراعی بیش
لذا معیار پوشش زمین یکی از معیارهـاي اصـلی  دارد؛

  شهري است.  ۀدر بررسی تناسب اراضی براي توسع
و مهـم در انتخـاب فاکتورهـاي دیگر  نگرانی عمده

 لـذا اسـت؛ مختلف ایمنی در برابـر مخـاطرات طبیعـی
شود، زیـرا  در نظر گرفته میخاك مهم جنس  ۀمشخص

پـذیري خـاك و هاي تـراکم ت تحمـل و مشخصـهقابلی
را برآورده سـازد. فاصـله  ایمنیسنگ بستر باید نیاز به 

 ،اسـتنواحی  ایمنینیز عامل مهمی در تامین   از گسل
خطرات فیزیکی سبب کـاهش تناسـب یـک  وجودزیرا 

. از میـان )Soltani et al., 2011: 24(گـردد  میمکـان 
تـرین  عنوان مکررتـرین و مخرب بالیاي طبیعی سیل به

شود (یاراحمـدي و نیکجـو،  آنها در جهان محسوب می
بنـدي )، لذا یکـی از مـوارد مهـم در پهنـه152، 1391

هـا و یـت حـریم مسـیلآتـی شـهري رعا ۀبراي توسـع
باشـد  اي سـطحی) میهـها (معیار فاصـله از آب آبراهه

  .)160: 1393(روستایی و همکاران، 
. جهــات جنــوبی اســت جهــت شـیب معیـار دیگــر

تري در  تر هستند و براي مـدت طـوالنی معموال خشک
معرض نورخورشید هستند؛ این مسئله سبب الـزام بـه 

شود، لـذا  انرژي میکننده و  از تسهیالت تهویه استفاده
 Soltani etتر مناسب توسـعه هسـتند (این جهات کم

al., 2011: 24.(   بـه عنـوان راههـاي اصـلی فاصـله از
هاي خام و  فراوردهبه سبب نیاز به انتقال آخرین معیار 

بنـابراین  ؛تناسب مکـان اسـتعامل مهمی در  ،مصالح
تالش بر این است که مکان انتخابی در صـورت امکـان 

 Kumarموجود واقع شود ( ةگونه جاد تر به هر یکنزد

and Biswas‚ 2013: 48.( 

 GISمحیط  هاي معیار در سازي نقشهمادهآپس از 
 موجـود در جـدول ناي قواعـدبم بر ها نقشهیک از هر 

بعـد بـه  ۀدر مرحل .)12تا 5 (شکل شد سازيفازي) 2(
مـورد  يمنظور تعیین اهمیت نسبی هر یک از معیارها

. مدل تحلیـل سلسـله مراتبـی اسـتفاده گردیـد ر ازظن
را نشـان زوجـی معیارهـا  ۀمقایسـماتریس  )3( جدول

  دهد. می

  
  و نام و نوع تابع  a ، b، c،dهاي معیار و مقادیر  قواعد فازي کردن نقشه: 2 جدول

  نام تابع فازي  نوع تابع فازي  حد آستانه  نقشه ۀالی
a‚b c‚d  

 linear  کاهشی  30  10  (درصد) شیب .1

 Crisp        *شیب جهت .2

  linear  کاهشی  2000  1200  (متر)ارتفاع  .3

  Sigmodial  افزایشی  3  1  فاصله از گسل (کیلومتر) .4

  Sigmodial  کاهشی  15  5  فاصله از راههاي اصلی(کیلومتر) .5

  j-shape  افزایشی  500  50  هاي سطحی (متر)فاصله از آب .6

  Crisp        *زمین* پوشش .7

  Crisp        ***خاك جنس .8
، مراتـع متوسـط 1زمـین: مراتـع ضـعیف معـادل  **پوشـش،  0شمال معـادل  ، 0,2و  0,6ترتیب  به، شرق و غرب 1جهت و جنوب معادل  : بیشیب هتج*

اري معادل دباغ هاي زراعی با قابلیت متوسط و زیاد، مراتع خوب و اراضی با قابلیت ، زمین 0,2، 0,4،  0,8ترتیب  بههاي زراعی با قابلیت کم ها و زمینکاري دیم
)، ضیائیان 1392قربانی و همکاران((هاي مارنی معادل صفر.و سنگ 0,4و  0,8به ترتیب هاي آهکی و ماسه سنگی ، سنگ1: آبرفت معادل خاكجنس ***، 0

  )Kmar and Biswas (2013) )،1384( )، کرم1392( )، عزیزیان و همکاران1390و همکاران(
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  ( نویسندگان)ها در فرایند تحلیل سلسله مراتبی و وزن هر یک از معیارهاماتریس مقایسه معیار: 3 جدول

 پوشش  شیب  
  زمین

ف.از 
هاي  راه

  اصلی
ف. از   ارتفاع

  گسل

ف. از 
هاي  آب

  سطحی

جنس 
  خاك

 جهت
  وزن نهایی  شیب

  3283/0  7  6  5  5  4  3  2  1  شیب
  2258/0  5  4  4  3  3  3  1  -  زمین پوشش

  1322/0  4  3  3  2  2  1  -  -  هاي اصلی راه. از ف
  1018/0  4  3  2  2  1  -  -  -  ارتفاع
  0788/0  4  2  2  1    -  -  -  گسل ف.از
  0588/0  3  2  1  -  -  -  -  -  سطحی هايآب ف.از

  0464/0  3  1  -  -  -  -  -  -  جنس خاك
  0279/0  1  -  -  -  -  -  -  -  شیب جهت

  CR(                  0367/0سازگاري ( ضریب
  

   
  ارتفاع ةفازي شد ۀنقش: 6شکل                             جهت شیب    ةفازي شد ۀنقش :5شکل                             

  

  
  شیب ةفازي شد ۀنقش: 8شکل                  هاي اصلی فاصله از راه ةنقشه فازي شد: 7شکل                        

  

  
  پوشش زمین ةفازي شد ۀنقش :10شکل              هاي سطحیفاصله از آب ةفازي شد ۀنقش :9شکل                    
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  فاصله از گسل  ةفازي شد ۀنقش : 12شکل                     جنس خاك ةفازي شد ۀنقش : 11شکل                           
  

قـرار داشـتن ضـریب با توجه بـه  نهایی ۀدر مرحل
CR )03/0( ــل ةدر محــدود ــول   قاب ــا قب پوشــانی  همب

رسـتري  ۀنقشـ GIS هاي فـازي در محـیط الیه وزندار
 سـتانشهر بخش مرکـزي ةتناسب اراضی براي محدود

تناسـب اراضـی  ۀنقشـ) 13(شـکل سبزوار تهیه گردید.
شـهر  ۀبخش مرکزي شهرستان سبزوار را بـراي توسـع

حاصــل داراي فرمــت  ۀنقشــدهــد.  نشــان می ســبزوار
 0تیازي بین ن هر پیکسل داراي امآرستري است و در 

 ۀن پیکســل را بــراي توســعآاســت کــه تناســب  1 تــا
بـه مقـادیر بـاال ( دهد. در این نقشـه کالبدي نشان می

اند)  ترین رنگ نمـایش داده شـده سمت یک که با تیره
دیر کالبدي و مقـا ۀتناسب براي توسع ترینگویاي بیش

تـرین رنـگ نمـایش  تر (به سمت صفر که با روشـنکم
 ۀسـب بـراي توسـعتـرین تنااند) گویـاي کـم داده شده

د بـا اسـتفاده از عملیـات بعـ ۀکالبدي است. در مرحلـ
 ۀهاي طبیعی نقشـ و روش شکستگی مجدد بندي طبقه 

شده تبدیل شـد کـه   ديبن خروجی به یک نقشه طبقه
هــاي بــا ن در پــنج گــروه پهنــهآهــاي  مقـادیر و ارزش

کـم  ر زیـاد، زیـاد، متوسـط، کـم و بسـیارتناسب بسیا
  .)14 شکل(اند  بندي شده گروه

  

  

               
  بندي مجدد تناسب اراضی طبقه ۀنقش:  14شکل                                                تناسب اراضی ۀنقش : 13شکل                      

  

ـــایج نشـــان می ـــدود نت ـــد از مح  82/2299 ةده
ــومترک ــزي شهر مربعییل ــش مرک ــتانبخ ــبزوار س ، س

 15/32 و بــا تناسـب زیــاد ةدوددر محـدرصـد  94/27
با تناسب بسیار زیـاد قـرار دارد. بـه  ةدرصد در محدود
 ةدرصـد از محـدود 60 حـدود مجموععبارت دیگر در 

ورد بررسـی تناسـب شده بـه لحـاظ عوامـل مـ  ارزیابی
 4دارد. جـدول  شهر سبزوار کالبدي ۀخوبی براي توسع

مساحت و درصـد اراضـی واقـع در هـر طبقـه تناسـب 
در بخـش  شـهر سـبزوار کالبدي ۀبراي توسعرا  اراضی

 5جـدول  دهـد. نشـان می سـبزوار شهرسـتانمرکزي 
کنـد کـه بـه هـر سهم شهر سبزوار کنونی را بیان مـی

کدام از طبقات تناسب بدسـت آمـده در ایـن تحقیـق 
  تعلق دارند.
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  سبزوار ستانشهردر بخش مرکزي  شهر سبزوار کالبدي ۀبراي توسع بندي تناسب زمیننتایج ارزیابی و پهنه: 4جدول
  درصد  مربع)(کیلومتر مساحت  تناسب ۀدرج

  48/8  15/195  بسیار کم
  91/7  99/181  کم

  50/23  57/540  متوسط
  94/27  65/642  زیاد

  15/32  46/739  بسیار زیاد
  100  82/2299  جمع

  (منبع: نویسندگان) 
  

  سب بدست آمده هر کدام از طبقات تنااز سهم شهر سبزوار کنونی : 5جدول 
  تناسب  ۀدرج مساحت (کیلومتر مربع) درصد

 کم  8/5 55/18
 متوسط  55/18 56/58
 زیاد  4/3 74/10
 خیلی زیاد  8/3 13/12

  (منبع: نویسندگان)
  

ــبزوار  ــتان س ــزي شهرس ــش مرک ــاحت بخ از مس
مربع)، سهم شهر سـبزوار در حـال کیلومتر 82/2299(

منظـور  ق، بهدرصد است، که در این تحقی 37/1حاضر 
شــهر سـبزوار، محــدوده بخــش  ۀارزیـابی رونــد توسـع

تحلیل بصري  مرکزي شهرستان سبزوار بررسی گردید.
پراکنش فضایی شاخص تناسب اراضـی حـاکی از ایـن 

در بخـش مرکـزي هـا تـرین زمـین است کـه متناسـب
کشـیده از غـرب بـه شـرق بـه صـورت نـواري منطقه 

جنوب غـرب هایی در جنوب و اند، همچنین بخش شده
منطقه داراي باالترین شاخص تناسب اراضـی هسـتند. 

تـوان  ها را میعوامل موثر در افزایش تناسب این بخش
 10تـر از شیب کـم ،3وجود اراضی بایر و مراتع درجه 

 -تهـرانترانزیتـی  ةجـادمنطقه، نزدیکـی بـه  يدرصد
و  بردسـکن -اسـفراین، سـبزوار -سـبزوار ةجاد ،مشهد
 هاي اصلی منطقـهیلومتري از گسلک 3بیش از  ۀفاصل

ترین تناسـب اراضـی این در حالی است که کمدانست. 
مـورد  ۀدر محدوده شمال شرق و شـمال غربـی منطقـ

عـدم  ةل عمـدتوان علـ می که شود لعه مشاهده میمطا
در شمال  جغتاي  تناسب این نواحی را وجود رشته کوه

 وزمـین درصدي  30بیش از شیب  نتیجه در و منطقه
وجـود اراضـی همچنـین  دانست؛ هاهدید وجود گسلت

شـهر   ، جنوبی و جنوب غربیغربیهاي در بخش زراعی

 ۀسبزواراز عوامل کـاهش تناسـب اراضـی بـراي توسـع
ذکـر  مطالببا توجه به . استها  در این محدودهشهري 
ــده،  ــاتش ــمال و شمال جه ــبزوار ش ــهر س ــرقی ش  ،ش
شـناخته شهر سـبزوار  ۀترین جهات براي توسع مناسب

  .شوندمی
دقــت و صــحت نتــایج  ۀمنظــور ارزیــابی درجــ بــه

نهــایی  ۀعملیــات تحلیــل جــداول متقــاطع بــین نقشــ
شـیب، شـده و برخـی معیارهـاي اصـلی (  بنـدي طبقه

انجـام  GISفاصله از گسل، پوشش زمـین) در محـیط 
گردید. نتایج تحلیل جدول متقـاطع نشـان داد کـه از 

درصد در  54/28 درصد 10کل اراضی با شیب صفر تا 
درصـد در  11/40هـاي بـا تناسـب زیـاد و زمین ۀطبق

اند. بـه  هاي با تناسب خیلی زیاد قرار گرفتهطبقه زمین
هاي با شـیب درصد از زمین 68,65رت دیگر حدود عبا
کالبـدي تناسـب خـوبی  ۀدرصد بـراي توسـع 10تا  0

نیز به علت قرارگیـري  مابقی اراضی با شیب کم  .دارند
بــا تناســب  ۀقــدر طبهــاي زراعــی و  مراتــع در زمــین

از کل اراضی بـا  سوي دیگر . ازرندمتوسط و کم قرار دا
درصد در طبقه با 81/1درصد تنها  30تر از شیب بیش

درصد در طبقه بـا تناسـب خیلـی  36/0تناسب زیاد و 
قام نیـز احتمـاال اند که بخشی از این ار زیاد قرار گرفته

رتوگرافی و خطاهــاي ، کــاســازي بــه خطاهــاي رقــومی
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ــایج  اي مربــوط می نقشــه گــردد. همچنــین بررســی نت
تناسب اراضی و معیار  تحلیل جدول متقاطع بین نقشه

 11/2نشان داد کـه تنهـا سـهم انـدکی (پوشش زمین 
درصد) از اراضی با قابلیت کشاورزي و مراتـع مرغـوب 

اند و  اسب زیاد و خیلی زیاد قرار گرفتهدر محدوده با تن
با تناسب متوسط و کـم قـرار  اراضی در محدودهمابقی 
پوشـش درصد از اراضی بـا  48/78اند. همچنین  گرفته

 3ۀاراضی بایر، مراتع درجـ(شهري  ۀمناسب براي توسع
ــا تنطدر و ...)  ــرار بقــه ب ــاد ق ــی زی ــاد و خیل اســب زی
وده درصد از این اراضی در محـد 45/5و تنها اند  گرفته

انـد کـه دلیـل آن را  هبا تناسب خیلی کـم قـرار گرفتـ
ها در اراضی با شیب بـاال و ارتفـاع توان قرارگیري آن می

زیاد دانست. در ارتباط با معیار فاصله از گسـل حـدود 
خیلـی زیـاد و هـاي بـا تناسـب زمیندرصد از  15/97
تناسب زیاد در فاصله بـیش از اراضی با درصد از  9/72
حـاکی از  این ارقـامد. نقرار دار ها از گسل کیلومتري 1

نهایی با فاصـله اراضـی   ۀتطابق شاخص تناسب در نقش
  هاي منطقه است.از گسل

  
  گیري نتیجه بندي وجمع

نتیجه و محصول تصمیمات و کالبد امروزي شهرها 
آنچـه امـروز کـه  اسـتاقدامات گذشتگان است، واضح 

بود، لذا  شهرها خواهد ةآیند ةدهند شکلشود  انجام می
اي مقطعی و  یت درست شهر وظیفهریزي و مدیر برنامه

بلکه تعهدي است که نسل امروز در کوتاه مدت نیست 
شهري بـدون  ۀتوسع عهده دارد. هاي آینده بربرابر نسل

هـا و امکانـات طبیعـی و انسـانی  توجه بـه محـدودیت
اي جز قرارگیري در معـرض مخـاطرات طبیعـی  نتیجه
کی، هاي اکولـوژی بین رفـتن و زوال سـرمایه تر، ازبیش

 نخواهـد داشــت. ...و هاي بـاالي ســاخت و سـاز هزینـه
زمینـی ارزیابی کیفیت به معناي  ،ارزیابی تناسب زمین

 ،شـهري) ۀ(در اینجا توسع معینبراي کاربري  مشخص
کمک به مدیران شهري در شناسـایی منـاطق داراي با 

در ایـن  شهر ۀاز توسعو مناطق خطر  اکولوژیکی ارزش
و  پایدار ۀامکان تحقق توسعوکند  نواحی جلوگیري می

  .آورد فراهم می شهري را ایمن

که ارزیابی تناسب اراضـی مسـتلزم بررسـی   آنجا زا
معیارهاي گوناگون است، لذا مشارکت افراد مختلف بـا 

طلبـد. ایـن مسـئله  هاي تخصصی متفاوت را می زمینه
گیري چند معیاره  هاي تصمیم ضرورت استفاده از روش

هـــاي مختلـــف  . از میـــان روشســـازد را آشـــکار می
گیري چند معیاره، روش فازي سلسـله مراتبـی  تصمیم

در این تحقیق مورد استفاده قرار گرفـت. بـا توجـه بـه 
ـــدم قطعیـــت یکـــی از وجـــوه اصـــلی در  اینکـــه ع

هاي انســانی اسـت، روش فــازي سلســله  گیري تصـمیم
مانند سـادگی،  AHPهاي روش  مراتبی با داشتن مزیت

کارگیري همزمان معیارهـاي کمـی و  هپذیري، ب انعطاف
ــتن  ــرخ ســازگاري و نداش ــی ن ــت بررس ــی و قابلی کیف

مانند عدم توجه ابهام مربـوط هاي این روش  محدودیت
گیرندگان در مورد مقادیر عـددي،  به قضاوتهاي تصمیم

العاده ترجیحات و قضاوتهاي شخصی بـر  اثرگذاري فوق
  مورد استفاده قرار گرفت. ،AHPنتایج 

با بررسی وضـعیت اراضـی بخـش  ،پژوهش ایندر 
مبنــاي هشــت معیــار  مرکــزي شهرســتان ســبزوار بــر

شـهر  ۀمنتخب اقدام به تعیین جهـات مناسـب توسـع
 ةدهـد از محـدود نتـایج نشـان میسبزوار کرده اسـت. 

 سـتانکیلومتر مربعـی بخـش مرکـزي شهر 82/2299
 بـا تناسـب زیـاد و ةدر محـدوددرصد  94/27، سبزوار

با تناسب بسـیار زیـاد قـرار  ةدر محدوددرصد  15/32
 ةدرصد از محـدود 60دارد. به عبارت دیگر در مجموع 

شده بـه لحـاظ عوامـل مـورد بررسـی تناسـب   ارزیابی
حالی است که  این درکالبدي دارد.  ۀخوبی براي توسع

هاي بـا تناسـب  پهنـه درصد محدوده در 16ک به ینزد
مکانی نقشه  براساس تحلیل .کم و خیلی کم قرار دارند

ها ترین زمین متناسبگردد که تناسب اراضی معین می
به صـورت نـواري از غـرب بـه منطقه مورد مطالعه، در 

هایی در جنوب و جنوب غرب منطقه بخش و نیز شرق
تـرین تناسـب اراضـی در کـمقرار دارند. در حالی کـه 

بـه علـت  ۀمحدوده شمال شرق و شمال غربـی منطقـ
 در نتیجـه وي در شمال منطقـه جغتا  وجود رشته کوه

ــیش از شــیب  ــد وجــود درصــدي زمــین و  30ب تهدی
از دالیل تناسب زیاد اراضی  خورد.ها به چشم می گسل

اراضـی بـایر و  توان بـه وجـوددر مناطق ذکر شده می
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درصـدي منطقـه،  10تـر از ، شـیب کـم3مراتع درجه 
 -مشهد، جادة سبزوار -نزدیکی به جادة ترانزیتی تهران

 3بردســکن و فاصــلۀ بــیش از  -راین، ســبزواراســف
  اشاره کرد. هاي اصلی منطقه کیلومتري از گسل

بررسی تناسب اراضی شهر سـبزوار نیـز داللـت بـر 
ترتیـب بـه  زیـاد آن بـهتناسب متوسط، زیـاد و خیلـی 

هـاي درصد در بخـش 13/12و  74/10، 56/58میزان 
 طرح جـامعچه  اگرجنوبی، مرکزي و توحیدشهر دارد. 

گسـترش کالبـدي شـهر سـبزوار را در  1374در سال 
 ،تمام جهات هشتگانه کم و بیش بال مانع دانسته است

و نتایج بـه دسـت آمـده، جهـات  نهایی ۀبر اساس نقش
تـرین  مناسـب شهر سـبزوار شرق  شمالشرق و  ،شمال

بررسـی میـزان و هسـتند.  شـهر  ۀتوسـعبـراي ت اجه
خیـر نشـان ا ۀشهر سبزوار در چنـد دهـ ۀجهات توسع

تقریبـا در تمـام جهـات شهر دهد که در این مدت  می
گسترش یافتـه اسـت؛ البتـه میـزان ایـن گسـترش در 

تر از سایر جهـات بـوده شرق بیش جهت شرق و شمال 
این نکتـه حکایـت از ایـن دارد کـه رشـد شـهر . است

هاي اخیر بـر مبنـاي معیارهـاي مـورد سبزوار در سال
مناسـب اتفـاق افتـاده بررسی تا حد زیادي در جهتـی 

شـاید در نبود نقشه تناسب اراضی شهر سـبزوار  است.
تر شهر در جهـت شـمال بـا بیش ۀیکی از دالیل توسع

، جنـوبی، مقـر طبیعـی شـهر -توجه به شـیب شـمالی
سهولت دفع فاضالب در این قسمت باشد؛ چـرا کـه در 
حال حاضر به دلیل غیر قابل نفوذ بـودن سـنگ بسـتر 

یکی از مشکالت خانوارهاي شـهري شهر دفع فاضالب 
همچنـین . شـود به ویژه در بافـت قـدیم محسـوب می

عــواملی چــون وجــود اراضــی دولتــی، وجــود راههــاي 
ارتباطی، شـرایط مناسـب آب و هـوایی از جملـه علـل 

  هاي شمالی است.  شهر به سمت بخش ۀدیگر توسع
  

  پیشنهادها
تنهـا بـر مبنـاي تعـداد ، پژوهشاین در که   از آنجا

 ۀمحدودي از معیارها انجام شده است، بهتر است نقشـ
گیري قـرار نگیـرد و بـه  مبناي تصمیم  نهایی به تنهایی

 ،تــر منظــور تعیــین تناســب اراضــی بــه نحــوي دقیــق
اي از معیارهاي زیسـت محیطـی، اجتمـاعی و  مجموعه

همچنین اسـتفاده از اقتصادي مورد بررسی قرار گیرند.
)، Fuzzy Topsis( ازيتاپسـیس فـ مانند ها روشسایر 

ــبکه ــل ش ــد تحلی ــوش  روش، )ANP( اي فراین ــاي ه ه
ــد  ــنوعی مانن ــلولمص ــار روش س و  )CA( هاي خودک
بــه منظــور )Genetic Algorithms( الگـوریتم ژنتیــک

  پذیر است. امکاننیز ارزیابی تناسب زمین
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