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139021بهار ،3 دوم،شماره فصلنامه،سال ریزي دربرنامه جغرافیایی اطالعات سیستم و ازدور سنجش کاربرد مجله

توسعه بهینه مناطق شهريمکانیابی رویکردي بر تاثیرات شاخص هاي توسعه پایدار شهري در 

)شهرستان تبریز بخش مرکزي (نمونه موردي

دکتر اکبر اصغري زمانی
1

  

azamani621@gmail.com

  :چکیده

و فرهنگی رخ داده طی چند دهه اخیر، تحوالت زیادي در شکل شهر نشینی و با توجه به تحوالت جمعیتی، اقتصادي، اجتماعی 

گسترش مهار  و برنامه ریزي توسعه روز افزون جامعه شهري، متأثر از عوامل ذکر شده به ساخت و سازهاي بدون. توسعه شهرها رخ داده است

رده است که لزوم هدایت آگاهانه و طراحی فضاي زیست مناسب ها به وجود آو نشدنی شهرها منجر شده و تغییرات زیادي در ساخت فضایی آن

ي شهر نشینی، صنعتی و توریستی، تحوالت ها بخشي صورت گرفته در ها يگذار با توجه به سرمایه .براي شهرها را به دنبال داشته است

ه ریزي بهینه و مناسب براي توسعه آتی شهري بنابراین در راستاي برنام. جمعیتی و شهر نشینی زیادي در منطقه مورد مطالعه رخ داده است

این معیارها به نحوي انتخاب شد  که بتواند توسعه شهري منطقه مورد .  معیار متنوع طبیعی و انسانی انتخاب گردید13منطقه مورد مطالعه 

شهرستان  طبیعی و انسانی بخش مرکزي بعد از انتخاب معیارها با توجه به شرایط. مطالعه را به سوي یک توسعه پایدار و بهینه هدایت کند

، به ارزیابی و وزن دهی هر یک از معیارها با توجه به استانداردهاي قابل قبول براي توسعه شهري در راستاي تحقق توسعه پایدار شهري، تبریز

 هکتار از 2237قیق نشانگر آن است که نتایج تح.  دست به ترکیب معیارها زده شد)AHP(پرداخته و با استفاده از فرایند تحلیل سلسله مراتبی 

با توجه به پراکنده بودن اراضی مطلوب براي توسعه . باشند یماراضی بخش مرکزي شهر تبریز بیشترین قابلیت را براي توسعه شهري دارا 

دست به انتخاب یک قطعه  ، روشهاي پیش بینی جمعیت و استانداردهاي زمین شهري، ARC MAPي نرم افزار ها تیقابلشهري، با استفاده از 

  . زمین براي توسعه شهري زده شد

AHPیابی، بخش مرکزي شهرتبریز،  ن توسعه پایدار شهري، مکاشاخص هايشهري، بهینه توسعه :  کلیديهايواژه

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                               
  استادیار گروه جغرافیا و برنامه ریزي شهري دانشگاه زنجان-1
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    مقدمه

توسعه روز افزون جامعه شهري، متأثر از رشد بی 

رنامه رویه جمعیت و مهاجرت، به ساخت و سازهاي بدون ب

ریزي و گسترش مهار نشدنی شهرها منجر شده و تغییرات 

ها به وجود آورده است که لزوم  زیادي در ساخت فضایی آن

هدایت آگاهانه و طراحی فضاي زیست مناسب براي شهرها را 

بنابراین در راستاي هدایت آگاهانه و . به دنبال داشته است

عیارهایی برنامه ریزي مناسب توسعه شهري باید اصول و م

براي توسعه شهري تعریف شود که گسترش شهري را به 

بنابراین در امر امکان . سوي توسعه شهري پایدار هدایت کند

هاي مناسب براي  سنجی باید طوري معیارها و شاخص

توسعه شهر را انتخاب کنیم که بتواند از توسعه شهر حمایت 

 اکولوژیکی و محیطی نماید و پایداري توسعه شهري را

در رابطه با امکان سنجی توسعه آتی شهري  .تضمین نماید

بر اساس اصول توسعه پایدار مطالعات خوب و زیادي انجام 

  .گرفته است

ارزیابی تواندر پایان نامه خود تحت عنوان  معتدل رو

کیلومتري شهر رشت جهت توسعـه  10اکولوژیکی حاشیه 

یایی و اطالعات جغرافشهـري با استفـاده از سـامـانـه

 جهت  کیلومتري شهر رشت را10حاشیه  دورسنجش از

 مناسب توسعه شهري، صنعتی و روستاییيها یافتن مکان

بدین منظور پس از . مورد ارزیابی اکولوژیکی قرار گرفت

شناسی،  ، زمینیگرافیدرواقلیم، ه (شناسایی منابع اکولوژیکی

هاي اطالعاتی در تمامی الیه...) خاك، پوشش گیاهی و

هاي شکل  سامانه اطالعات جغرافیایی مدیریت شده و نقشه

در ) 2پایه (زیست محیطی هاي و نقشه یگان 1زمین، پایه 

عزیز پور در  .)1382معتدل رو،  (انتهاي فرآیند بدست آمد

 توان سنجی محیط طبیعی و توسعه پایان نامه خود با عنوان

یکی توسعه فیز رابطه محیط طبیعی وفیزیکی شهر تبریز، 

در این مطالعه . شهر تبریز  را مورد بررسی قرار داده است

مشخصات زمین شناسی، توپوگرافی، پیکر شناسی، آب 

اقلیم شناسی منطقه مورد ارزیابی قرار گرفته  شناسی و

وسعی شده که مشکالت توسعه فیزیکی شهر تبریز در ارتباط 

ر یی دروستا   ).1375عزیزپور،(ها مشخص شود با این پدیده

کالبدي شهر آمل ارزیابی نظام توسعهتحقیق خود با عنوان،

بررسی و تبیین نظام توسعه به دنبال ،GISبا استفاده از

بر همین. باشد یکالبدي شهر آمل از گذشته تا به امروز م

اساس با استفاده از رویکرد توسعه پایدار به عنوان تئوري 

ی از توسعه ارزیابی صحیحهدایتگر این پژوهش سعی نمود

   .)1385روستایی، (کالبدي شهر ارائه نماید

با توجه به سوابق موجود، تحقیق حاضر در پی آن است که با 

توجه به معیارهاي طبیعی و انسانی مرتبط با بحث امکان 

حریم گسلها و مسیلها، شیب زمین، (سنجی توسعه شهري

زمین شناسی، فرسایش، حریم سدها، حریم فرودگاه، شبکه 

باطی، حریم خط آهن، کاربري اراضی، حریم روستاها و ارت

اراضی بهینه براي توسعه )  حریم خطوط انتقال برق و گاز 

شهري را در بخش مرکزي شهرتبریز  شناسایی کرده و 

توسعه شهري را طوري هدایت کند که در راستایی توسعه 

 در رابطه با امکان سنجی توسعه آتی .شهري پایدار باشد

ساس اصول توسعه پایدار مطالعات خوب و زیادي شهري بر ا

  .انجام گرفته است

ارزیابی توان در پایان نامه خود تحت عنوان معتدل رو

 کیلومتري شهر رشت جهت توسعـه 10اکولوژیکی حاشیه 

اطالعات جغرافیایی و شهـري با استفـاده از سـامـانـه

 جهت  کیلومتري شهر رشت را10دور حاشیه سنجش از

 مناسب توسعه شهري، صنعتی و روستاییيها ن مکانیافت

بدین منظور پس از . مورد ارزیابی اکولوژیکی قرار گرفت

شناسی،  ، زمینیگرافیدرواقلیم، ه (شناسایی منابع اکولوژیکی

هاي اطالعاتی در تمامی الیه...) خاك، پوشش گیاهی و

هاي شکل  سامانه اطالعات جغرافیایی مدیریت شده و نقشه

در ) 2پایه (زیست محیطی هاي  و نقشه یگان1، پایه زمین

 عزیز پور در .)1382معتدل رو،  (انتهاي فرآیند بدست آمد

پایان نامه خود با عنوان توان سنجی محیط طبیعی و توسعه 

توسعه فیزیکی  فیزیکی شهر تبریز، رابطه محیط طبیعی و

ه در این مطالع. شهر تبریز  را مورد بررسی قرار داده است

مشخصات زمین شناسی، توپوگرافی، پیکر شناسی، آب 

اقلیم شناسی منطقه مورد ارزیابی قرار گرفته  شناسی و
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وسعی شده که مشکالت توسعه فیزیکی شهر تبریز در ارتباط 

یی در روستا).1375عزیزپور،(ها مشخص شود با این پدیده

کالبدي شهر آمل ارزیابی نظام توسعهتحقیق خود با عنوان،

بررسی و تبیین نظام توسعه به دنبال، GIS استفاده ازبا

بر همین. باشد یکالبدي شهر آمل از گذشته تا به امروز م

اساس با استفاده از رویکرد توسعه پایدار به عنوان تئوري 

ارزیابی صحیحی از توسعه هدایتگر این پژوهش سعی نمود

   .)1385روستایی، (کالبدي شهر ارائه نماید

به سوابق موجود، تحقیق حاضر در پی آن است که با با توجه 

توجه به معیارهاي طبیعی و انسانی مرتبط با بحث امکان 

حریم گسلها و مسیلها، شیب زمین، (سنجی توسعه شهري

زمین شناسی، فرسایش، حریم سدها، حریم فرودگاه، شبکه 

ارتباطی، حریم خط آهن، کاربري اراضی، حریم روستاها و 

اراضی بهینه براي توسعه )  نتقال برق و گاز حریم خطوط ا

شهري را در بخش مرکزي شهرتبریز  شناسایی کرده و 

توسعه شهري را طوري هدایت کند که در راستایی توسعه 

 1مراحل کلی تحقیق در نمودار شماره .شهري پایدار باشد

   .شده است نشان داده

  

  

  

   کلی پژوهشمتدولوژي: 1نمودار شماره 

  

  محدوده مورد مطالعه

محدوده مورد مطالعه شامل در بخش مرکزي شهرستان 

 40“ تا37° 54‘ 58“تبریز، تقریباً در بین عرض جغرافیایی 

 45° 53‘ 25“ و 45° 22‘ 11“ و طول جغرافیایی °38 8‘

  .حت می باشد هکتار مسا20000و شامل حدوداً 

    

شناخت وضع موجود توسعه شهري منطقه مورد مطالعه 

انتخاب معیارهاي قابل استفاده در مکانیابی بر اساس نوع بالیاي طبیعی منطقه

شیبزمین شناسی مسیلها کاربري اراضی فرسایشگسل

ي معیارهاي دخیل،در امر مکانیابیها  نقشهتهیه 

)تناسب و عدم تناسب براي توسعه شهري(وزن دهی هر یک از معیارها با توجه به نوع معیار 

براي ترکیب معیارهاي طبقه بندي شده   AHPاستفاده از مدل 

 شهري ي مستعد براي توسعهها مکانشناسایی 

شهرتبریزهاي بهینه براي توسعه آتی شهري در بخش مرکزي شناسایی مکان

لوله هاي گاز سدهاخطوط برق روستاها فرودگاه جاده ها ه آهنرا
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  موقعیت سیاسی شهر تبریز: 1نقشه شماره 

  مواد و روشها

در این مطالعه با رویکرد اسنادي، میدانی و نرم افزاري از 

هاي زیر براي تولید معیارهاي مورد استفاده در مواد و داده

  :پژوهش استفاده شده است

ید براي تول) TM (5استفاده از تصاویر ماهواره اي لندست 

. نقشه کاربري اراضی وضع موجود

 DEM٢ براي گرفتن Global Mapperاستفاده از نرم افزار 

 ARCمحدوده مورد مطالعه براي تولید نقشه شیب در محیط 

GIS.

تولید  (1:100000نقشه هاي زمین شناسی منطقه با مقیاس 

).نقشه زمین شناسی و گسلهاي منطقه

 محدوده مورد مطالعه با عالوه بر موارد فوق سایر نقشه هاي

 ARC GISاستفاده از نقشه هاي موجود از طریق نرم افزار 

و در آخر کلیه نقشه هاي تولید شده در . تهیه شده اند

  گرد آوري، ذخیره و بعد از وزن دهی از ARC GISمحیط 

 روي هم گذاري شده و )AHP(طریق فرایند سلسله مراتبی

ر منطقه تهیه و مورد ي بهینه توسعه شهري دها مکاننقشه 

  .تحلیل قرار گرفته است

  AHPمراتبیفرایند تحلیل سلسله 

 چهارچوبی منطقی است )AHP(فرآیند تحلیل سلسله مراتبی

آن به که درك و تحلیل تصمیم گیریهاي پیچیده را با تجزیه

 .(٢٠٠٦,.shalabi,et al)ساختاري سلسله مراتبی آسان میکند

برنامه ریزي ، مرحله ارزیابی و یکی از مراحل مهم در فرایند 

                                               
٢ . Digital Elevation Model

 گزینه است ، در این مرحله محاسن و نیتر مناسبانتخاب 

 از نظر ها آن نسبت به هم سنجیده و بهترین ها طرحمعایب 

 رپو.( شوند یماقتصادي و اجتماعی براي اجرا انتخاب 

 و ها تیقابلمکان یابی فعالیت است که  ) 1384محمدي ، 

 و مناسبا از لحاظ وجود زمین ي یک منطقه رها ییتوانا

 و تسهیالت براي انتخاب ها يکاربرکافی و ارتباط آن با سایر 

مکانی مناسب براي کاربري خاص مورد تجزیه و تحلیل قرار 

 مکان یابی بهینه زمانی .)18، 1378فرهادي، . ( دهد یم

امکان پذیر است که محقق بتواند ارتباط علمی و منطقی 

ي به دست آمده از ها دادهت و مناسبی میان اطالعا

یابی را با توجه به  نکارشناسان مرتبط با موضوع مکا

 در ها مدلیکی از  ). 1381رضویان، (  برقرار سازد ها تیاولو

 اولین بار AHPفرآیند . باشد یم AHPفرایند مکان یابی 

و بکار گرفته شده است، این توسط توماس ال ساعتی عنوان

صمیم گیري و انتخاب بهترین مدل روشی است براي ت

 در مواقعی که چندین شاخص و معیار خصوصاً، ها نهیگز

امروزه  ١٩٨٠,Saaty)(جهت تصمیم گیري وجود داشته باشد

 جهت برنامه ریزي AHP مراتبیفرآیند تحلیل سلسله 

با . شود یمي، مکان یابی و اولویت بندي استفاده ا منطقه

اساس چگونگی  رفی و باستفاده از چندین ضابطه کمی و کی

ی به هدف طبقه ابی دست طبقه بندي جهت ها آنتوزیع 

  . شود یمبندي 

تنظیم و برقراري ترجیحات از طریق مقایسات زوجی

این مرحله دومین گام در فرایند تحلیل سلسله مراتبی 

در واقع مقایسه زوجی به عنوان اساس فرایند . باشد یم

Ü( سلسله مراتبی شناخته میشود lengin et al, در .)٣٦٦ ;٢٠٠١

این مرحله هر سطح نسبت به عنصر مربوطه خود در سطح 

مقایسه . باالتر به صورت زوجی مورد مقایسه قرار گرفته است
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آمده انجام ) 1شماره ( با استفاده از اوزانی که در جدولها زوج

  .شده است
  

ها یی گزینهدودو کمیتی  توماس ال ساعتی براي مقایسه 9 مقایسه :)1(جدول 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  به نقل از توماس ال ساعتی.24،ص1373توفیق: مأخذ

  شیب زمین

یکی از عوامل موثر در ساخت و ساز شهري، شیب اراضی 

 9 حداکثر شیب مناسب براي شهر سازي معموالً. باشد یم

 درصد، بعضی 12 با این حال تا شیب شود یمدرصد معرفی 

شیب با درصد باال باعث . ي شهري قابل اجراستها ياربرک

ي نزدیک به ها بیش و شود یمي شهر سازي ها نهیهزافزایش 

عزیزپور، (باشد یمصفر نیز از نظر دفع فاضالب مشکل آفرین 

نقشه وزن دار شده شیب محدوده مورد ). 71-72، 1375

 طبقه بندي 2طبق جدول شماره ) 2نقشه شماره (مطالعه

. استهگردید

  

  ).به درصد(رتبه بندي شیب مناسب براي توسعه شهري  : 2جدول شماره 

  وزن معیارها  1  3  5  7  9

  )به درصد(اندازه   درصد به باال12   درصد2 تا 0   درصد12 تا 9   درصد9 تا 7   درصد7 تا 2

  

  .شده شیب محدوده مورد مطالعه رنقشه وزن دا: 2نقشه شماره

  تعریف  )شدت ارجحیت(امتیاز

  )Equally 25referred(ترجیح یکسان   1

  )Moderately 25referred( کمی مرجح   3

  )Strongly 25referred(ترجیح بیشتر   5

 Very Strongly(ترجیح خیلی بیشتر   7

  )Extremely 25referred( مرجح کامالً  9

ي میانه ها حالتوقتی (ین ترجیحات بیناب   8 ، 6، 4، 2

  )وجود دارد
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  راه آهن

ها  یتاولوین تر مهموع شبکه ارتباطی یک از دسترسی به هر ن

ین تر مهمیکی از . باشد یمها  يکاربریابی ن در بحث مکا

ي ارتباطی که یک نوع مزیت براي هر منطقه ها شبکه

با این حال با توجه به . باشد یمشود خط آهن  یممحسوب 

نوع خط آهن داشتن حریم مناسب از آن  نیز ضروري 

 3عیار خط آهن طبق جدول شماره وزن دهی به م. باشد یم

  .صورت گرفته است

  

  ).به متر(رتبه بندي فاصله از خط آهن محدوده مورد مطالعه   : 3جدول شماره 

  وزن معیارها  1  3  5  7  9

  )به متر(اندازه  0 -25  25 -75  75 -125  125 -175   متر به باال175

  

فرودگاه

سعه آتی شرایط بهینه براي تواز با توجه به اینکه یکی 

شهري، دوري مکانهاي بهینه براي توسعه شهري از مراکز 

ها جزو این  هاي صوتی میباشد و فرودگاه داراي آلودگی

  تبریز مناطق هستند بنابراین داشتن حریم مناسب از فرودگاه

. به عنوان یکی از معیارهاي مورد مطالعه انتخاب شده است

 صورت 3وزن دهی حریم فرودگاه براساس جدول شماره 

.استگرفته

  ).به کیلومتر(رتبه بندي فاصله از فرودگاه   : 4جدول شماره 

  وزن معیارها  1  3  5  7  9

  )به کیلومتر(اندازه  0 -3  3-5  5 -7  7 -9   کیلومتر به باال9

  .شده زمین شناسی محدوده مورد مطالعه رنقشه وزن دا: 3نقشه شماره
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  فرسایش

اراضی ( کالس  5 مطالعه در منطقه مورد رفرسایش خاك د

اراضی با ، اراضی با فرسایش کم، با شدت فرسایش جزیی

اراضی با  و اراضی با شدت فرسایش زیاد، فرسایش متوسط

بندي  تقسیم)العاده شدید شدت فرسایش شدید تا فوق

با توجه به نوع و ). 1383مهندسین مشاور زیستا، (گردد می

، اراضی باشدت شدت فرسایش در محدوده مورد مطالعه

فرسایش جزئی، مناسبت بیشتري با توسعه شهري دارد و 

اراضی با شدت فرسایش بهترین وزن را به خود گرفته و 

 به خاطر عدم مناسبت با توسعه العاده شدید شدید تا فوق

  شهري، کمترین وزن را به خود اختصاص میدهد

  زمین شناسی

 و تبریزبا توجه به نقشه زمین شناسی بخش مرکزي 

مطالعات انجام شده در زمینه تناسب ساختار و نوع سنگ 

 که 3بستر منطقه با توسعه شهري اقدام به تهیه نقشه شماره 

نشان دهنده تناسب و عدم تناسب زمین شناسی منطقه 

.براي توسعه شهري است، گردید

حریم سد ها

 در محدوده مورد ونیار و شهید مدنیبا توجه به وجود دو سد 

اشتن فاصله مناسب از این سدها براي مکان یابی مطالعه د

با توجه . باشد اراضی مناسب براي توسعه شهري ضروري می

 متر براي این دو سد در نظر 2000به نوع سدها، حریم 

. گرفت شد

شده فاصله از سدهاي محدوده  رنقشه وزن دا: 4نقشه شماره

  .مورد مطالعه به متر

حریم شبکه ارتباطی

نوعاً جاده ترانزیتی ( توجه به نوع شبکه ارتباطی        با

 100منطقه مورد مطالعه )  آذرشهر- ارومیه و تبریز- تبریز

متر فاصله از شبکه ارتباطی به عنوان حریم در نظر گرفته 

.شده است

شده حریم شبکه ارتباطی اصلی  رنقشه وزن دا: 5نقشه شماره

  .در محدوده مورد مطالعه به متر

  نتقال برقخطوط ا

جهت جلوگیري از خطرات ناشی از خطوط انتقال برق به 

فشار قوي، داشتن فاصله منطقی از خطوط انتقال برق که 

. براي تأمین سالمت جسمی شهروندان یک شهر، الزامی است

با توجه به استانداردهاي ارائه شده از طرف شرکت برق، 

 30 هزار ولت 132حریم الزم براي خطوط فشار قوي با ولتاژ 

باشد که اکثر شهرهاي ایران از این خطوط برق  یممتر 

  .برخوردارند

  
شده فاصله از فرودگاه در  رنقشه وزن دا: 6نقشه شماره

  .محدوده مورد مطالعه به کیلومتر
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حریم روستاها

 یکی از موارد بسیار مهم که باید در مکان یابی توسعه آتی 

ي از شهري مالحظه گردد رعایت حریم روستاها و جلوگیر

ادغام روستاها با ارضی شهري در منطقه مورد مطالعه 

 متر براي هر یک 1600بدین منظور حریم . باشد می

.  در نظر گرفته شدشهرستان تبریزروستاهاي بخش مرکزي 

شده فاصله از روستاهاي  رنقشه وزن دا: 7نقشه شماره

  .محدوده مورد مطالعه به متر

  ي انتقال گازها لوله

ي انتقال گاز در محدوده بخش ها لولهبه وجود با توجه 

یابی اراضی بهینه براي ن ، براي مکاتبریزمرکزي منطقه 

ي گاز ها لولهتوسعه آتی شهري، داشتن فاصله مناسب از این 

با توجه به استانداردهاي موجود . باشد یمامري ضروري 

ي انتقال گاز براي کلیه ها لوله متر فاصله از 150داشتن 

  .باشد  یمت الزم و ضروري یساتأس

  گسل

به جرات  باشد و ترین عامل وقوع زلزله میها مهم گسل

توان گفت که وجود گسل در یک منطقه بیانگر لرزه  می

ها در  بنابراین حفظ حریم از گسل. باشد خیزي آن منطقه می

.باشد توسعه شهري ضروري می

جود، هاي مشابه پیشین و استانداردها مو با توجه به پژوهش

 کیلومتر 10 الی 5ها فرعی  مناطق شهري بایستی از گسل

وزن دهی به گسلهاي موجود در بخش . فاصله داشته باشد

  . صورت گرفته است6مرکزي منطقه طبق جدول شماره 

  

  ).به کیلومتر(هاي محدوده مورد مطالعه  رتبه بندي فاصله از گسل: 6جدول شماره 

  وزن معیارها  1  3  5  7  9

  )به کیلومتر(اندازه  0 -5/2  5/2-5  5 -5/7  5/7 -10  تر به باال کیلوم10

  .ي محدوده مورد مطالعه به کیلومترها گسلشده فاصله از  رنقشه وزن دا: 8نقشه شماره
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کاربري اراضی شهري

هاي  با توجه به اینکه در امر مکان یابی در نظر گرفتن کاربري

 بسیار الزامی یک مورد) هاي وضع موجود کاربري( زمینه 

هاي ضروري و غیر قابل  بنابراین براي حفظ کاربري. باشد می

ها براي توسعه  توان از آن هاي که می تغییر و شناخت کاربري

شهري بهره جست، دست به وزن دهی کاربري ارضی وضع 

قابل ذکر است که اراضی بایر با بیشترین . موجود زده شد 

ا کمترین قابلیت براي قابلیت و باغات و اراضی کشاورزي ب

 9نقشه شماره .توسعه آتی شهري در نظر گرفته شده اند

نشانگر نقشه وزن دهی شده کاربري اراضی بخش مرکزي 

  .منطقه مورد مطالعه میباشد

  

  

  وزن دهی به معیارها

به منظور تعیین اهمیت نسبی معیارها در فرایند تحلیل 

) زوجی(ه دو از ماتریس مقایسه دو ب) AHP(سلسله مراتبی 

 در واقع مقایسه ).p١٥٧ ;١٩٩٩ ,Malczewski (شود یماستفاده 

زوجی به عنوان اساس فرایند سلسله مراتبی شناخته میشود 

)(Ü lengin et al, در این رابطه ماتریس مقایسه .٣٦٦ ;٢٠٠١ 

براي تعیین وزن نهایی هر یک از معیارها ) دو به دو( زوجی 

 1که در جدول شماره در ماتریس مذکور . شکل گرفت

نمایش داده شده کاربري اراضی بیشترین وزن را به خود 

اختصاص داده و بقیه معیارها تابعی از کاربري اراضی بوده 

است و سایر معیارهاي بکار رفته در این تحقیق به ترتیب 

داراي وزنهاي متوسط تا ضعیف بوده و با توجه به اهمیت 

یابی اراضی ن ي امر مکا در منطقه مورد مطالعه براها آن

  .اند شدهبهینه براي توسعه آتی شهري مرتب 

 شده کاربري اراضی محدوده مورد مطالعه رنقشه وزن دا: 9نقشه شماره
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  یابی توسعه آتی شهرين معیارهاي بکار رفته در مکاماتریس مقایسه دو تایی : 7جدول شماره 
زمین فرسایشمسیلهاسدفرودگاهوزن نهایی

یشناس

جاده روستا هاراه آهنگسلخطوط برقلوله گاز

ها

کاربري شیب

اراضی

کاربري 0,24231233567788999

اراضی

شیب0,19050,5123455778899

جاده ها0,14630,33330,512345667889

روستاها0,11160,33330,33330,51234557788

راه آهن0,0820,20,250,33330,5123356778

گسل0,06310,16670,20,250,33330,512345677

خطوط 0,04730,14290,20,20,250,33330,51235556

برق

لوله گاز0,03470,14290,14290,16670,20,33330,33330,5123455

زمین 0,02560,1250,14290,16670,20,20,250,33330,512335

شناسی

فرسایش0,01940,1250,1250,14290,14290,16670,20,20,33330,51234

مسیل0,01490,11110,1250,1250,14290,14290,16670,20,250,33330,5123

سد0,01210,11110,11110,1250,1250,14290,14290,20,20,33330,33330,512

0,01010,11110,11110,11110,1250,1250,14290,16670,20,20,250,33

33

0,51

فرودگاه

  مجموع                          1

  

ها و تحلیل مناطق  نتایج بدست آمده از تلفیق الیه

  مطلوب و نامطلوب براي توسعه آتی شهري

ن یابی اراضی مناسب براي توسعه در تحقیق حاضر به مکا

آتی شهري بر اساس اصول توسعه پایدار در بخش مرکزي 

منطقه مورد مطالعه پرداخته شد، این منطقه در سالیان اخیر 

اي که به  هاي دولت و توجه ویژه با توجه به سرمایه گذاري

هاي  شود شاهد تحوالت اساسی در بخش این منطقه می

و به تبع آن ... ی، توریستی واقتصادي، جمعیتی، اجتماع

با توجه به موضوع تحقیق . تحوالت شهري بوده است

ي طبیعی و انسانی مرتبط با توسعه شهري شامل ها شاخص

، گسل، شیب، زمین شناسی، ها لیمسکاربري اراضی، 

، شبکه ارتباطی، )برق و گاز( فرسایش، خطوط انتقال انرژي 

 محدوده، سدها راه آهن، حریم فرودگاه، حریم روستاها

ي تحقیق، به ها نقشهبا بدست آمدن هر یک از . انتخاب شد

وزن دهی هر یک از معیارها با توجه به استانداردهاي موجود 

پرداخته و سپس با تلفیق این معیارها با استفاده از فرایند 

نقشه نهایی کار که نشانگر ) AHP(تحلیل سلسله مراتبی 

باشد بدست  سعه شهري میاراضی مطلوب و نامطلوب براي تو

باشد که با   نشانگر نقشه نهایی کار می10نقشه شماره . آمد

. بدست آمده است AHPاستفاده از مدل 

نقشه اراضی مطلوب براي توسعه شهري در : 10نقشه شماره

  .نگارنده: مأخذ.تبریزبخش مرکزي منطقه 

  

 پهنه 5نقشه بدست آمده از فرآیند تحلیل سلسله مراتبی 

 که پهنه اول دهد یمفاوت را براي توسعه شهري را نشان مت

نشان دهنده عدم مطلوبیت براي توسعه ) رنگ قرمز کم رنگ(
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 هکتار از اراضی منطقه را شامل 4605 و باشد یمشهري 

) رنگ سبز(در حالی که در مقابل آن پهنه پنجم . شود یم

 مطلوب براي توسعه شهري کامالً که نشانگر مناطق باشد یم

  .شود یم هکتار از اراضی منطقه را شامل 2237 و باشد یم

انتخاب بهترین مکان براي توسعه شهري از بین اراضی کامالً 

  مطلوب براي توسعه شهري

بعد از انتخاب اراضی مناسب براي توسعه شهري،با توجه به 

پراکندگی این اراضی در کل منطقه دست به انتخاب بهترین 

  . هري زده شدقطعه زمین براي توسعه ش

براي این منظور، پیش بینی جمعیت شهري این منطقه براي 

.  ساله با استفاده از مدل رشد نمایی انجام شد20یک افق 

 نفر به 530000طبق این برآورد طی این بیست سال 

براي برآورد . جمعیت شهري این منطقه اضافه خواهد شد

 تا  نفر جمعیت که180000زمین شهري مورد نیاز براي  

 به جمعیت شهري این منطقه اضافه خواهد شد، 1400سال 

با توجه به استانداردها و همچنین وضع موجود بخش مرکزي 

 متر مربع براي 120منطقه مورد مطالعه، سرانه زمین شهري 

با توجه به این افزایش جمعیت و . هر نفر در نظر گرفته شد

 سرانه زمین شهري ذکر شده قطعه زمین مناسب براي

 هکتار مساحت 2160توسعه آتی شهري باید در حدود 

ARCهاي نرم افزار  بنابراین با استفاده از قابلیت. داشته باشد

GIS  از بین اراضی داراي بیشترین قابلیت براي توسعه

 شهري، اراضی که به مساحت مورد اشاره نزدیک باشند

.انتخاب گردید

اي توسعه شهري موقعیت اراضی مناسب بر: 11نقشه شماره 

.در محدوده مورد مطالعه

  

بعد از آشکارسازي موقعیت اراضی مناسب براي توسعه 

شهري براي انتخاب بهترین قطعه از بین این اراضی موقعیت 

ن هر یک از این اراضی با توجه به عوامل دخیل در امر مکا

 نشان دهنده 12نقشه شماره . یابی مورد بررسی قرار گرفت

انتخاب شده را نسبت به برخی از معیارهاي موقعیت اراضی 

.دهد یمیابی را نشان ن دخیل در امر مکا

با توجه به موقعیت اراضی انتخاب شده نسبت به عوامل 

یابی و مقایسه این اراضی با هم، سه ن دخیل در امر مکا

قطعه زمین از بین این اراضی اولویت بندي شد که موقعیت 

 نشان داده شده 12شه شمارههر یک از این اراضی که در نق

. است

  

موقعیت بهترین قطعه زمین براي توسعه : 12نقشه شماره 

تبریزآتی شهري در بخش مرکزي منطقه 

هاي  یتمزدر مورد علل انتخاب قطعه زمین با اولویت اول  و 

توان موارد زیر را  یماین قطعه زمین نسبت به سایر اراضی 

  :بیان کرد

 در اراضی بایر که بهترین شرایط را براي واقع شدن این زمین

. باشد یمدارا ) با توجه به کاربري وضع موجود(توسعه شهري 
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نزدیکی این قطعه زمین به شهر تبریز و شهر جدید سهند و 

شهرهاي خسروشهر، سردرود و شهرك اندیشه به عنوان نقاط 

. شهري در محدوده مورد مطالعه

. داشتن شیب مناسب

ي اصلی ها لیمسي منطقه و ها گسل مناسب از داشتن فاصله

. منطقه

مناسب بودن این قطعه زمین براي توسعه شهري با توجه به 

.دو معیار زمین شناسی و فرسایش

 و روستاهاي منطقه سدهاداشتن فاصله مناسب از فرودگاه، 

. مورد مطالعه

و شبکه ارتباطی ) برق و گاز(نزدیکی به خطوط انتقال نیرو

نطقه، که از نظر اقتصادي نزدیکی به این موارد به اصلی م

. باشد یم تر صرفه

  

  نتیجه گیري

با توجه به توسعه شتابان مناطق شهري و شهرها که در طی 

چند دهه اخیر با توجه به تحوالت جمعیتی، اقتصادي و 

اجتماعی رخ داده، برنامه ریزي براي هدایت این توسعه 

 ریزي  که عالوه بر حمایت از برنامه. باشد شتابان ضروري می

محیط طبیعی، نیازهاي شهري مردم شهرها را نیز فراهم کند 

و توسعه شهرها را منطبق بر اصول توسعه پایدار شهري به 

 13براي این منظور در این تحقیق با استفاده از . پیش برد

معیار متنوع، اعم از معیارهاي طبیعی و انسان ساخت، دست 

عه آتی شهري بخش مرکزي منطقه مورد به مکان یابی توس

مطالعه زده شد و نتایج تحقیق، اراضی پراکنده اي را در کل 

منطقه مورد مطالعه مطلوب براي توسعه شهري نشان داد که 

سه قطعه زمین از بین کل اراضی مطلوب براي توسعه شهري 

با توجه به اولویت هر یک از اراضی براي توسعه انتخاب 

تناسب براي توسعه که در تحقیق نشان داده اراضی م. گردید

شده با اراضی انتخاب شده در پیش بینی طرحهاي باالدست 

بخش مرکزي منطقه مورد مطالعه هیچ گونه مطابقتی ندارد 

و این موضوع نشانگر آن است، مکان یابی توسعه آتی شهري 

در طرحهاي باال دست محدوده مورد مطالعه، با معیارهاي و 

گري مورد مکان یابی قرار گرفته یا تعداد شاخصهاي دی

معیارهاي استفاده در مکان یابی توسعه آتی شهري در طرح 

جامع بخش مرکزي شهرستان تبریز کمتر از معیارهاي 

.استفاده شده در تحقیق حاضر می باشد
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