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   در سامانه اطالعات مکانی Fuzzy-AHPبا استفاده از مدل  شهرمکانیابی بهینه توسعه آتی 

GIS  :شهر کرد نمونه موردی 
 

 

 1,* عبدالمطلب رستگار

 دانشکده فنی و مهندسی علی آباد. ،مربی و عضو هیات علمی دانشگاه گلستان -1

 

 

 

  خالصه

 

 به روز افزون توسعه است. اين ازدياد حال در نيز بشري نياز ها، نهزمي تمام در كنوني دنياي آساي برق پيشرفت با

 هم ناگواري هاي باعث پيامد محيطي هاي پتانسيل و اكولوژيكي هاي تفاوت گرفتن نظر در بدون زمين، از استفاده همراه

 جمعيت افزايش و جمعيت شدن شهرنشين ما عصر هاي ويژگي از يكي مي شود. ...و زايي، بيابان خاك، فرسايش چون

 ضروري هاي جنبه از كه را شهري توسعه توان نمي سويي از .است بزرگ و كوچك هاي شهر توسعه آن پي در و ها شهر

 آماده بشر فرداي و امروز هاي نياز متناسب را ها آن بايد بلكه ساخت محدود است، انسان هاي و فعاليت حيات ادامه براي

شود. در اين پژوهش سعي شده است با شناسايي  جلوگيري زيست محيط به آسيب آمدن وارد از كه اي گونه نمود به

شاخص استفاده  21شهركرد مشخص شود. براي ارزيابي از  هينه را براي توسعه شهريپارامترهاي مهم طبيعي مكان هاي ب
فازي شدند و بعد هر  ArcGISو فازي ابتدا هر كدام از اليه ها در محيط  AHPشده كه با استفاده از تلفيق دو مدل 

ضرب شد و سپس اليه هاي فازي شده را با اليه هاي وزن دار ضرب  AHPكدام از اليه ها را در وزن اليه هاي حاصل از 

 5به  ArcGIS( در محيط 9.0كرده و عملگر ضرب ، جمع فازي و گاماي فازي اجرا شد. در نهايت گاماي بهينه )گاماي 
كيلومتر مربع( در كالس تناسب بسيار  182درصد منطقه مورد مطالعه ) 5.21ه كالس طبقه بندي شد و مشخص شد ك

نقشه حاصل از مدل مذكور  گيرد. كيلومتر مربع( در كالس تناسب بسيار ضعيف قرار مي 1201.82درصد ) 20.88زياد و 

رش آتي را نيز ارائه نواحي با احتمال گسترش فـضايي برمبنـاي روند گذشته را مشخص نمود و نواحي مناسب براي گست

  كـرد. بـراين مبنا نواحي شمالي، شمال غربي وشمال شرقي شهركرد مناسب ترين نواحي براي گسترش آتي شهر هستند.
 

 (، شهر شهركردAHPشهرنشيني، توسعه شهري، مدل فازي، تحليل سلسله مراتبي )کلمات کلیدی: 

 

 

 مقدمه   .1

 در اخير دهه چند در كه است مسائلي ترينمهم از يكي شهرها كالن و زرگب شهرهاي آمدن وجود به و شهرنشيني رشد

 و گذشته 1922 سال در نفر ميليارد 2 مرز از 2019 سال در جهان ميلياردي 0/2 جمعيت. است بوده مطرح جهان سطح

                                                 
* Corresponding author:  آدرس پستی : استان گلستان ، گنبد کاووس، بلوار سینا کوچه ۱1 پالک ۸۸ کد پستی ۹۴۱1۴۹۱۷۴۴ تلفن
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 سال در صددر 2/12 به ميزان اين شودمي بيني پيش و است نموده عبور درصد 59 مرز از شهري جمعيت آن تبع به

 حال در كشورهاي هايويژگي از شهرها كالن و بزرگ شهرهاي در اسكان به گرايش و شتابان شهرنشيني. برسد 1915
 فقر، همچون آن منفي پيامدهاي و اثرات اصولي، شهرسازي بر شهرنشيني گرفتن پيشي پي در كه باشد؛مي توسعه

 فرسودگي مخروبه، متروكه، باعث كه پيرامون از شهر ضابطه بي رشد و شهري خدمات كمبود مسكن، كمبود كاري،بزه

 طور به در كه هاظرفيت اين. است شده...  و شهرها دروني هايتوان و ظرفيت از بسياري ماندن خالي و شهري هايبافت

 زمينه واندتمي و بوده هدايت و ريزي برنامه قابل دهند،مي تشكيل را شهرها قانوني محدوده از درصد 19 تا25 متوسط
 و( Compact) فشرده شهرهاي ،(Smart Growth)هوشمند رشد با شهرهاي ريزي برنامه با كنوني شهرهاي پايداري

 عوارض زيرا است، جغرافيايي موقعيت و شرايط تابع چيز هر از بيش يك شهر پيدايش و استقرار. نمايند فراهم را مدار پياده

 هاي پديده .دارند قاطعي اثر شهري مورفولوژيك و فيزيكي ي توسعه نفوذ، ي هگزيني، حوز مكان در طبيعي هاي پديده و

 ي نحوه براي ريزي . برنامه[1] كنند مي عمل بازدارنده و منفي عوامل عنوان به گاه و عوامل مثبت عنوان به گاه طبيعي

سيستم اطالعات  .نيست امروزي تهپيشرف جهان و اخير دوران به منحصر و جديد اي پديده آن منابع و سرزمين استفاده از

جغرافيايي ، داراي قابليت ذخيره سازي اليه هاي مختلف اطالعاتي به همراه اطالعات توصيفي مرتبط و تجزيه وتحليل هاي 

مورد نياز بر روي آنها مي باشد.از طرفي سهولت نسبي انجام آناليز هاي مجدد ، بررسي سناريو هاي مختلف را در اين 
پذير مي سازد. نمايش مفيد و موثر نتايج حاصل از سناريو هاي مختلف در سيستم مذكور، مي تواند نقش  سيستم امكان

با گسترش فضايي و فيزيكي  .[2]بسزايي در اتخاذ تصميم هاي صحيح توسط برنامه ريزان و طراحان شبكه داشته باشد

شهرها ، متغيرهاي مختلفي در شهرها وارد شده  شهرها ، افزايش جمعيت و به وجود آمدن فعاليت هاي جديد در ساختار
اند. بنابراين تجزيه و تحليل اين متغير ها با استفاده از روش هاي سنتي بسيار دشوار و پر هزينه است و تنها راه براي 

ري مواجه شدن با چنين حجمي از اطالعات و بهره برداري صحيح و برنامه ريزي آنها ، استفاده از سيستم هاي كامپيوت

، به عنوان يك سيستم كارآمد اطالعاتي ، مي تواند در تجزيه و تحليل  *است. در اين مسير نظام اطالعات جغرافيايي

اطالعات و به طور ويژه در بصري ساختن خصوصيات پنهان داده ها از طريق نمايش مقادير آن با رنگ ها و سيمبول هاي 
سيستم اطالعات جغرافيايي ، داراي قابليت ذخيره  ورد توجه قرار گيرد.مختلف ، به عنوان يك ابزار اطالع رساني قوي م

سازي اليه هاي مختلف اطالعاتي به همراه اطالعات توصيفي مرتبط و تجزيه وتحليل هاي مورد نياز بر روي آنها مي باشد.از 

مكان پذير مي سازد. نمايش طرفي سهولت نسبي انجام آناليز هاي مجدد ، بررسي سناريو هاي مختلف را در اين سيستم ا
مفيد و موثر نتايج حاصل از سناريو هاي مختلف در سيستم مذكور، مي تواند نقش بسزايي در اتخاذ تصميم هاي صحيح 

 ماهيت دليل به شهر فيزيكي توسعه مكانيابي دقيق اصول تعيين . [3]توسط برنامه ريزان و طراحان شبكه داشته باشد

 بررسي اين پژوهش مورد در آنچه . باشد مي دشوار بسيار ترديد بدون ولي نيست ممكن غير چه شهري اگر مسائل پوياي

 استفاده داشت توجه بايد باشد. مي شهر، فيزيكي اي توسعه بر محدوديت داراي مكانهاي انتخاب كلي اصول گيرد مي قرار

 الزم و نداشته شهري ومناطق شهرها براي را الزم كارائي فيزيكي شهرها توسعه بهينه گزيني مكان در سنتي روشهاي از

 از تكنولوژي سنجش از استفاده اخير سالهاي در .گردد استفاده منظور اين براي علمي روشهاي مناسب تر از باشد مي

 در .است يافته گسترش نيز آن موازات به و داشته (  پيشرفتهاي چشمگيريGISجغرافيائي) اطالعات سيستم ( وRSدور)

شهر  فيزيكي توسعه براي مكان بهينه ترين ، دنيا روز هاي تكنيك و روشها از استفاده با تا شده آن بر يسع تحقيق اين

 .داده شود شهركرد نمايش

 
 

 محدوده مورد مطالعه  .۱

                                                 
* Geographic Information System)GIS) 
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درجه و  21 شهر در مختصات ناحيه ي مورد مطالعه شـهركرد ، مركـز اسـتان چهارمحـال و بختيـاري اسـت. ايـن

محدوده مورد مطالعه در استان و  موقعيت ،2دارد ، شكل  دقيقه طول شرقي قرار52درجه و  59شمالي و  دقيقه عرض 19
توپوگرافي اين محدوده از دو بخش كوهستاني و دشت تشكيل شده ، بخش اصلي و  ايـران را نـشان مـي دهـد . از نظـر

گيرند . حداكثر  ـرب شـهر را ارتفاعـات در بـر مـيشهر بر روي دشت قرار دارد و شمال، شمال شرق و شمال غ مركزي اين

متر در جنوب 1919شهركرد به حدود   متر و حـداقل ارتفـاع در دشـت1119ارتفاع در كوه هاي شمال شهر به حدود  

بخش اصلي و مركزي شهر در آن استقرار يافتـه بـسيار كـم و حـدود  شهر مي رسد . شيب دشـت شـهركرد و جـايي كـه
  اسـت . صـفر

 
 

 موقعیت فضایی شهر شهرکرد  - 1شکل
 

 

 داده ها و روش شناسی  .۹

 تحليل ويژگيهاي و بررسي به شهر، جمعيت اسكان براي مكان بهينه تعيين ضرورت و تشخيص براي ابتدا در

 براي بهينه تعيين مكان در موثر شاخصهاي تعيين .شود پرداخته مي شهر ... و كالبدي و محيطي اقتصادي، اجتماعي،

 شاخص ها وزن دهي سوم، مرحله. دهد مي تشكيل را تحقيق اين بعدي مرحله هاي اطالعاتي، اليه تهيه و جمعيت اسكان

 انجام مي شود GIS محيط  در كاربردي مدل هاي از استفاده با شاخص ها تلفيق چهارم، مرحله در. است AHP روش به

از  استفاده با است شده سعي قسمت اين در.است اسكان و توسعه كانبهترين م نهايي هاي نقشه تهيه آخر مرحله و
 از بهره گيري انتخابي با محدودة در جمعيت اسكان براي اطراف شهر بهينه مكان هاي انساني، و طبيعي شاخص هاي

 پاسخ آينده در شهر نيازهاي و فعلي رفع كمبودهاي به نحوي، به تا گردد تعيين و شناسايي اطالعات جغرافيايي سيستم

 سيستم از استفاده و فازي با AHPاز دو روش  شهر، اسكان جمعيت و آتي توسعه بهينه مكان تعيين داده شود. براي

 است. استفاده شده جغرافيايي اطالعات

 21به منظور بررسي و ارزيابي تناسب زمين براي كاربري توسعه شهري با استفاده از پارامترهاي محيطي حدود 

(، با UTM WGS 1984 zone 39 nبط شناسايي شدند. تمام اليه ها با سيستم زمين مرجع كردن يكسان )فاكتور مرت
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آماده پردازش و ارزيابي قرار گرفته اند. براي تعيين اهميت  ArcGIS( در محيط 29*29مقياس مشترك و اندازه پيكسل )

كدام از معيار ها با استفاده از مدل  تحليل سلسله شاخص هاي مورد نظر جهت ارزيابي تناسب زمين ابتدا اهميت نسبي هر 
فازي شده  ArcGISتعيين شده اند. سپس هر كدام از آنها توسط نرم افزار   Expert choise 11مراتبي توسط نرم افزار 

شده در و فازي تمام اليه هاي استاندارد  AHPو در طيف عددي صفر تا يك قرار گرفتند. بعد از اين مرحله با تلفيق مدل 

مراتبي ضرب خواهد شد، و در اين صورت به اليه هاي وزن دار فازي سلسله هر يك از وزن هاي حاصل از مدل تحليل 

تبديل مي شوند. سپس عملگرهاي ضرب و جمع فازي روي اليه ها انجام گرفته و هم پوشاني اليه ها صورت مي گيرد، در 

 .ن براي كاربري توسعه شهر به دست مي آيدنهايت با عملگر گاما نقشه هاي نهايي تناسب زمي

 
 فرآیند پژوهش جهت ارزیابی کاربری توسعه شهری شهر شهرکرد -۱شکل 

در مطالعه حاضر در ارزيابي زمين براي كاربري توسعه شهري از تلفيق دو مدل فازي و فرآيند تحليل سلسله مراتبي 
(AHP( استفاده شده است. فرآيند سلسله مراتبي )AHPاز )  جامع ترين مدل هاي طراحي شده براي تصميم گيري با

معيارهاي چندگانه هست زيرا اين مدل امكان فرموله كردن مساله را با در نظر گرفتن معيار هاي مختلف كمي و كيفي به 

 صورت سلسله مراتبي فراهم مي كند، اين فرآيند گزينه اي مختلف را در تصميم گيري دخالت مي دهد و امكان تحليل

حساسيت روي معيار ها و زير معيارهاي مختلف كمي و كيفي را در مساله دارد. عالوه بر اين بر مبناي مقايسه زوجي يا دو 
يل مي بخشد و مقدار سازگاري و ناسازگاري تصمي را نشان مي هسشده است كه قضاوت و محاسبه را ت به دويي بنا نهاده

ده در مقاله اي با عنوان مجموعه هاي فازي در مجله اطالعات و كنترل توسط لطفي زا 2015دهد. تئوري فازي در سال 

ارئه گرديد.تئوري فازي شامل تمام تئوري هايي هست كه از مفاهيم اساسي مجموعه هاي فازي يا توابع عضويت استفاده 
در نظر گرفتن محدوده مي كند و هدف ان ايجاد روش نوين در بيان قطعيت ها و ابهامات روزمره است.منطق فازي به دليل 

اي از امكان ها به جاي اعداد، عالوه بر مزاياي روش آماري به دليل قابليت فرموله نمودن دانش بشري در قالب رياضي، 

  . [4]ابزاري سودمند در ارزيابي محيطي به شمار مي آيد 
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 عملگر ضرب جبري فازي : -

ضرب مي شوند . به دليل ماهيت اعداد بين صفر و يك كه همان در اين اپراتور تمامي اليه هاي اطالعاتي در هم 
درجه عضويت اعضا در مجموعه فازي مي باشد  اين اپراتور باعث مي شود تا در نقشه خروجي اعداد كوچكتر شده و به 

ر سمت صفرميل كنند . در نتيجه تعداد پيكسل كمتري دركالس خيلي خوب قرار مي گيرد. به همين دليل اين اپراتو

 اين عملگر به صورت رابطه زير تعريف مي شود : . [5]ازحساسيت بااليي در مكان يابي برخوردار است 

 
 

 

 عملگر جمع جبري فازي : 

اين اپراتور مكمل حاصلضرب جبري است . به همين دليل در نقشه خروجي برخالف اپراتور ضرب جبري فازي   

ارزش پيكسل ها به سمت يك ميل مي كند. در نتيجه تعداد پيكسل بيشتري دركالس خيلي خوب قرار مي گيرد . به 

 لگر به صورت زير تعريف مي شود :همين دليل اين اپراتور حساسيت خيلي كمتري در مكان يابي دارد.اين عم

 
 

 

 عملگر گاما فازي: -
 اين عمليات بر حسب حاصل ضرب جبري فازي و حاصل جمع جبري فازي به صورت زير تعريف مي شود:

 

 

 
باشد تركيب همان جمع جبري فازي خواهد  2برابر  γ( است .وقتي 2و9پارامتر انتخاب شده در محدوده ) γكه درآن  

 ( .88:  2282باشد تركيب برابر با حاصلضرب جبري فازي است )بياتاني ، γ =0 بود و وقتي

بين صفر و يك مقاديري را در خروجي به وجود مي آورد كه نشان دهنده سازگاري قابل  γانتخاب صحيح و آگاهانه 
ستفاده مي شود كه انعطاف ميان گرايشات كاهشي و افزايشي دو عملگر جمع و ضرب فازي مي باشند. اين عملگر زماني ا

  . [5]اثر برخي شواهد كاهشي و اثر برخي افزايشي باشد
 

 یافته های تحقیق .۹
براي  وزن دهي در هر يك از زير معيارها)فاكتورها( بر اساس تاثير نسبي با استفاده از منطق فازي انجام مي گردد. 

موجود با درجات عضويت فازي حدواسط بين صفر  درهر نقشه فاكتور فازي ، ارزش هر يك از كالس ها و واحد هاي مكاني

، با تعريف توابع عضويت خطي و با توجه به اثر نقشه فاكتور فازي در اين تحقيق  تا يك نشان داده مي شود. به منظور تهيه

تفاده از و با اس GISمثبت و يا منفي هر پارامتر و در نظر گرفتن معيارها و ضوابط ارائه شده ، دستوراتي در نرم افزار 
نوشته واجرا گرديد . در نهايت خروجي حاصل از هر مرحله ، اليه رستري است كه براي هر  Raster Calculatorابزار

 اليه اطالعاتي بر اساس طبقه بندي و ضوابط تعريف شده ، ارزش هايي بين صفر و يك در نظر گرفته است.

وزني تعلق مي گيرد. وزن هر  ،پايگاه هاي مديريت بحران  در اين مرحله به هر يك از معيارهاي موثر در مكان يابي

فاكتور نشان دهنده ميزان اهميت و ارزش آن نسبت به ديگر فاكتورها در عمليات ميداني مكان يابي است. بنابراين انتخاب 
سي از معيارها تهيه بر اين مبنا جداول ماتري. [6]صحيح و آگاهانه وزن ها به تعيين مكان بهينه پايگاه ها كمك خواهد كرد

و اين جداول توسط تعدادي از كارشناسان خبره سازمان مديريت و پيشگيري از بحران براساس جدول نه درجه اي ساعتي 
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نظر نهايي از طريق محاسبه ميانگين بين امتيازات مختلف به  ،تكميل شد. از ميان امتيازات ارائه شده توسط كارشناسان 

ي براي محاسبه گرديد. در مرحله بعد با تشكيل سلسله مراتبي از پارامترها در نرم افزار دست آمد و وارد مرحله بعد
Expert choice  وزن هاي نهايي توسط سيستم محاسبه و در مورد هر كالس شاخص و نرخ ناسازگاري  ،و ورود امتيازات

در قضاوت ها  ،ه دست آمده بودب 9.92 ،محاسبه شده كنترل گرديد. در شرايطي كه شاخص ناسازگاري براي ماتريس

را نمايش  Expert choiceتجديد نظر شده و مجددا عمليات فوق تكرار شد. شكل زير نمودار سلسله مراتبي در نرم افزار 

 مي دهد.

 
 وزن نهايي اليه ها -2شكل

ي فازي شده بعد از فازي سازي و ضرب اليه ها در اليه ها و سپس نوبت به تلفيق نقشه هاي آماده شده مي رسد

 ضرب ، گاما بر اليه هاي فازي انجام شد. ،  عملگرهاي جمع

در تلفيق اليه ها با استفاده از اپراتور ضرب جبري فازي ، به دليل آنكه ارزش پيكسل ها ي هر اليه در عمليات مذكور 
كند.  زيرا ارزش هاي  در هم ضرب مي شوند به همين جهت اين اپراتور حساسيت بااليي در مكان يابي مي تواند اعمال

صفر در تلفيق با ساير ارزش ها آنها را صفر نموده و تنها پيكسل هايي كه در تمامي اليه ها ارزشي غير از صفر داشتند به 

 عنوان مكان هاي قابل بررسي باقي مي مانند.

نقشه حاصل از اجراي  اپراتور جمع جبري فازي در واقع مكمل اپراتور ضرب جبري فازي است . بنابراين همانطور كه

، اثر آن افزايشي است. اثر افزايشي تركيب چندين قسمت مطلوب ازشواهد ، به طور خودكار  اين اپراتور نشان مي دهد

توسط مقدار ماكزيمم يك محدود مي شود و هرگز از اين حد تجاوز نمي كند و به طور كلي نسبت به عمليات ضرب فازي 

 خوشبينانه تر عمل مي كند.
به   γه منتج در اپراتور گاماي فازي از حاصلضرب نتايج دو عمليات ضرب جبري و جمع جبري فازي با دخالت نقش

در نتيجه مكان يابي  γتوسط كارشناس صورت مي گيرد انتخاب صحيح   γدست آمده است. با توجه به آنكه تعيين مقدار 

، نتيجه حاصل ، از دو عمليات قبلي  مطلوب تر  γراي بسيار موثر است . در صورت انتخاب عدد مناسب بين صفر و يك ب
ميل كند  2تعيين شده است . مقدار گاما  هر چه به سمت  9.0و  9.2براي اين مرحله  γخواهد بود. در اين تحقيق مقدار 

 نتيجه خوشبينانه تر خواهد بود .

ترين انطباق را با توسعه بيش 9.0با توجه به اليه هاي گاما در محدوده هاي شهري مشخص شد كه گاماي 

 به عنوان اليه نهايي تناسب زمين براي كاربري شهري معرفي ميگردد. 9.0شهري دارد، لذا گاماي 
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 : مساحت طبقات تناسب زمین1جدول شماره 

 درصد مساحت هر منطقه مساحت طبقه به کیلومتر مربع طبقه بندی تناسب زمین

 درصد ۷31۱ ۱۸۹3۰1 تناسب بسیار زیاد

 درصد 1۱ ۴۹۴3۰۹ تناسب زیاد

 درصد ۱۴ 1۹۷۷3۱۱ تناسب متوسط

 درصد 1۱ ۴۴۹3۴۴ تناسب ضعیف

درصد ۹۴3۸۸ ۱1۴۱3۸۴ تناسب بسیار ضعیف  

درصد 1۰۰ ۷۷۹۹3۴۴ مساحت کل  

 

شهرستان شهركرد 9.0نقشه طبقه بندي تناسب زمين بر اساس گاماي  -8شكل   

 

 نتیجه گیری .۷

 خرد سطح در دو و است گرفته قرار مورد توجه بسيار شهرها در ويژه به پايدار ي توسعه مقوله ي اخير هاي سال طي

 كه اين به باتوجه و دارد زيست او محيط كيفيت با مستقيمي ارتباط انسان زندگي كيفيت .است شده مطرح كالن و

 فرهنگي و اقتصادي اجتماعي، اطاتارتب برقراري اكثر محل كه كنند مي زندگي شهر نام به مكاني در ها انسان از بسياري

 هستند عواملي از بخشي ترافيك ، صوتي هوا،آلودگي انرژي، آلودگي ، زيست محيط بحران جمله از مسائلي باشد مي نيز

 وبهبود افزايش راستاي در شرايط اين در و دهند قرار ودگرگوني تغيير را دستخوش انسان زندگي كيفيت توانند مي كه

  . [7]شود  مي مطرح شهر در پايداري يا پايدار توسعه ي ي مقوله به ان توجهانس زندگي كيفيت
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 جهت در كالبدي آن فضاهاي و شهر فيزيكي محدوده آن طي كه است مداوم و پويا فرآيندي شهر فيزيكي توسعه

 و طبيعي عوامل از متأثر تواند مي فيزيكي روند توسعه. [8]يابند مي افزايش كيفي و كمي حيث از افقي و عمودي هاي
 .  [9]انجاميد نخواهد شهري فضاي از مناسبي فيزيكي به تركيب باشد برنامه بي سريع روند اين اگر و باشد انساني

 در محدوده سكونتگاه ها استقرار شهرها، چگونگي توسعه براي مناسب مكان انتخاب به مربوط مشكالت بررسي

 مطالعه ژئومورفولوژي هاي مورد موضوع ها، اين نظاير و اطراف هاي ينزم و ها لندفرم روي شهر توسعه اثرات و شهرها

 درون ساختمانهاي يا شهر مقر كه است مناطقي جستجوي در ژئومورفولوژي شهري ديگر عبارت به.  [10]هستند شهري

 .شود وارد زمين به خسارات كمترين آنها احداث با ديگر سوي از و شوند مستقر پذير كم آسيب و پايدار هاي زمين در آن

 باعث ايجاد ها فرآيند اين بازتاب و كنند مي ايجاد شهري توسعه در را موانعي موارد بعضي در عوامل ژئومورفولوژيك

 مي وارد شهر پيكره بر جبران ناپذيري خسارات ژئومورفولوژيك، مسائل گرفتن ناديده درصورت و گردد مي متعدد مشكالت

 در بدون ابتدا از شهر گزيني مكان كه كه شود بيشتر مي زماني ژئومورفولوژيك هاي يندفزآ مخاطرات رابطه اين در شود

 برابر در شهروندان ايمني بردن باال منظور به شهري ريزي برنامه در اين رو باشد. از بوده منطقه طبيعي خطرات گرفتن نظر

 جهات پذيري، خطر ميزان و اراضي كاربري ظلحا از زمين باشناخت است الزم ازفرآيندهاي ژئومورفولوژيك ناشي خطرات

 نيازمند تحقيقات شهري آمايش سياست هرگونه اجراي بنابراين .شود مشخص آينده در شهر گسترش مناسب براي

 هاي فرآيند پيدايش و علل ماهيت از الزم آگاهي كسب با و دقيق مطالعات كمك به طوريكه به است، ژئومورفولوژيك

 تعيين شهرها فيزيكي توسعه جهت مناسبي را مكان توان مي آنها از ناشي خسارات ميزان ابيارزي و ژئومورفولوژيك

   .[11]كرد
 جهت كاربري طبيعي هاي پارامتر بر تاكيد با شهركرد شهرستان محيطي هاي ويژگي شناسايي تحقيق اين در

 توسعه جهت بهينه هاي مكان است و گرفته قرار نظر مد AHP / fuzzyروش  تلفيق استفاده از با شهري توسعه مناسب

طبقه بندي شد. در طبقه  GISمحيط   در مربوطه ي اليه .است شده پيشنهاد 9.0  گاماي اليه ي از استفاده با شهري

كيلومتر مربع است در طبقه تناسب  182.92درصد منطقه مورد مطالعه كه معادل  5.21بندي مربوطه مشخص شد كه  
درصد  11كيلومتر مربع در طبقه تناسب زياد قرار دارد ، حدود  020.98درصد معادل  22حدود  بسيار زياد قرار دارد ،

كيلومتر مربع در طبقه تناسب  112.00درصد معادل  21كيلومتر مربع در طبقه تناسب متوسط ، حدود  2855.22معادل 

 ار دارد.كيلومتر مربع در طبقه خيلي ضعيف قر 1201.81درصد معادل  20.88ضعيف و حدود 
بهترين مكان براي توسعه شهر شهركرد نواحي شمالي، شمال غربي وشمال شرقي شهركرد مناسب  ،8با توجه به شكل

ترين نواحي براي گسترش آتي شهر هستند كه طي گذشته تا به حال نيز گشترش شهر به سمت همين منطقه مي باشد ، 

  .رقي و شرق مي باشدنامناسب ترين مكان جهت توسعه شهر شهركرد جهت شمال ش
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