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 چکیده

 اندازیدست سبب خود برنامه و بدون نامحدود گسترش به توجه با ما کشور شهری یاز نواح بسیاری امروزه

و این روند موجب حرکت به سمت پیرامون و تغییر کاربری  اندشده هاآن بردن بین از و های طبیعیمحیط به

شهر  یکیفیز یها و مداوم است که طی آن محدوده یاپو یندیشهر، فرآ یکیفیز ی توسعه اراضی شده است.

با توجه به قرارگیری  .یابد می یشو افقی از حیث کمی و کیفی افزا یعمود یها در جهت آن یکالبد یو فضاها

منطقه کوهستانی و وجود نواحی کوهستانی از جمله نقاره کوب و کوه نسار در محدوده شهر بیجار در یک 

شهری این شهر، در تحقیق حاضر سعی بر آن شده است تا نواحی مستعد جهت اهداف توسعه شهری با استفاده 

منطقه  سنجیمنظور پتانسیل ای صورت گیرد. بهدار ترتیبی و تحلیل شبکهگیری وزنهای میانگیناز روش

شناسی و انسانی استفاده شده است. روش کار به این صورت موردمطالعه از معیارهای ژئومورفولوژیکی، زمین

شده  IDRISIافزار های اطالعاتی وارد نرم، الیهARCGISهای اطالعاتی در محیط است که پس از تهیه الیه

های اطالعاتی از طریق مدل تحلیل از تهیه الیهافزار صورت گرفته است. پس  بندی در این نرماست و کار پهنه

دار ترتیبی گیری وزناند و سپس با استفاده از روش میانگیندهی شدههای اطالعاتی وزنالیه (ANP)ای شبکه

(OWA) اند و در نتیجه مناطق مستعد جهت اهداف توسعه شهری بر مبنای مدل تلفیقی باهم تلفیق شدهANP 

های شمال و شمال غربی اند. طبق نتایج ، کالس مناسب شامل قسمتبندی شدهدر سه کالس طبقه OWAو 

باشد که به دلیل شیب کم، سنندج می-زنجان و همچنین جاده بیجار-محدوده مطالعاتی و منطبق بر جاده بیجار

ت اهداف مورد نظر موقعیت ارتباطی مناسب، کاربری مناسب و فاصله از خط گسل دارای تناسب باالیی جه

هستند. اما کالس نامناسب اغلب منطبق بر ارتفاعات و مناطق پرشیب و همچنین حریم رودخانه و خطوط 

 ای از مناطق جنوبی محدوده مطالعاتی را دربرگرفته است. گسل قرار دارند که بخش عمده

 .ANP، OWAژئومورفولوژی، بیجار، توسعه شهری،  اژگان کلیدی: 
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 مقدمه

 اندازیدست سبب خود برنامه و بدون نامحدود گسترش به توجه با ما کشور شهری یاز نواح بسیاری امروزه

( و این روند موجب 1393)جوادیان کوتنایی و همکاران:  اندشده هاآن بردن بین از و های طبیعیمحیط به

و  یعوس هایینزم (. نواحی شهری2005: 1حرکت به سمت پیرامون و تغییر کاربری اراضی شده است )باتی

 یلتشک مورفولوژیکی و یمختلف توپوگراف یواحدها یبکه از ترک دهدیرا به خود اختصاص م یاگسترده

 توپوگرافی زیادتر و گوناگون ژئومورفولوژی واحدهای با هاآن برخورد یابد، توسعه شهرها هراندازه .یابدیم

با  نتیجه در و آن، دینامیسم و پویایی با نحوی به شهری عمران و توسعه راستای در اقدام هرگونه و شود،یم

 یابیمکان شهری فیزیکی توسعه در (. بنابراین1387)رجایی:  کندیم پیدا تالقی مورفولوژیکی هاییدهپد

 مقر و موقع شناخت بدون ( و1392است )لطفی و همکاران:  برخوردار بسیاری اهمیت از اصولی مناسب و

 کنترل (. برای1391بود )روستایی و جباری:  خواهد مواجه زیادی با مشکالت یا نیست میسر شهر ایجاد شهر،

و  شناخت اجتماعی، و اقتصادی هاییلتحل بر عالوه است الزم شهرها، گسترش و فیزیکی توسعه مناسب

 هایویژگی (، اگر1388باشد )کرم و محمدی:  دسترس در نیز آن تناسب و زمین خصوصیات از دقیقی تحلیل

 شودیکه از آن م یانوع استفاده نیازهای نوع استفاده از آن را پاسخ دهد، آن زمین باو  ضروریات بتواند زمین

ی از عوامل فوق بیانگر امجموعه(. 1392نژاد و همکاران:)حاتمی تناسب خواهد داشت یا نوع کاربری خود،

های نواحی شهری برای اهداف توسعه شهری امری یتوانمنداین است که شناخت زمین و پتانسیل سنجی 

 موردمطالعهضروری است، به همین دلیل در تحقیق حاضر سعی بر آن شده است تا محدوده اطراف شهر بیجار 

یرد و سپس با توجه به معیارهای ژئومورفولوژیکی و انسانی وضعیت این نواحی جهت اهداف گسترش قرار گ

ین برای توسعه شناسایی خطرآفرناطق مستعد توسعه شهری در آینده و همچنین مناطق شهری ارزیابی و سپس م

های توسعه شهری، در این زمینه تحقیقات مختلفی در سطح ایران و جهان یابیمکانشود. با توجه به اهمیت 

 ها پرداخته شده است: ی از آناپارهصورت گرفته است که در ادامه به تشریح 

( اشاره کرد که با استفاده از تصاویر 2006:  2توان به )یان سی و همکارانیمخارجی  تحقیقات جمله از

، هیدرولوژی، توپوگرافی و خاک و پوشش وهواآبمشاهده میدانی با ترکیب معیارهای فیزیکی ) ی واماهواره

نهاد کردند. ی کوین الینگ در چین، تناسب زمین را مشخص و کاربری بهینه را پیشهاکوهستانگیاهی( در 

های سازی توسعه شهری اجمر در هند را با کمک تکنیک( پایش و مدل2007:  3همچنین )جت و همکاران

RS  وGIS بندی انجام دادند. در این مطالعه توسعه شهری و مشخصات فضایی و زمانی آن از تصاویر طبقه

است و برای تعیین شکل شهر، آنتروپی شانون و معیارهای سرزمین محاسبه  آمدهدستبهای شده ماهواره

                                                           
1 . Batty 

2 . Yang sui et al 

3. Jat et al 
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آنالیز  فرایند از استفاده با دره کادماندو در شهری رشد هایمحرکه بررسی ( به2009:  1اند. )تاپا و موریاماشده

 فیزیکی، اجتماعیهای محرکه 2مدل تحلیل سلسله مراتبی از استفاده با روش این در که پرداخته مراتبی سلسله

 .داده است قرار بررسی روستایی مورد نواحی و حاشیه هسته، ناحیه سه برای شهر توسعه بر مؤثر اقتصادی و

 چهل سال گذشته با استفاده از پردازش یرا ط یوشهر توک( روند رشد فضایی و زمانی 2012: 3)باگان و یاماگاتا

 قوی مثبت همبستگی ۀدهندنشان فضایی همبستگی تحلیل کردند. وتحلیلیهتجز لندست ایماهواره تصاویر

 شهرها گسترش تأثیر (2013:  4همکاران و )جیانگ است. جمعیتی تراکم تغییرات و شهر و گسترش رشد بین

 طبیعی منابع شهری گسترش که داشتند بیان و کردند بررسی را چین در کشاورزی کاربری اراضی هنحو بر

 داشت. خواهد تداوم فشار این نیز آینده در و دهدقرار می فشارتحت شدتبه را شهر حومه و اطراف

 موردمطالعههای مناسب توسعه شهری یاسوج را یابی عرصه( مکان1395در ایران نیز )موسوی و همکاران :

-رصهترین عجغرافیایی، مناسب تطالعاگیری از سیستم ادر این پژوهش سعی شده است تا با بهرهقرار دادند. 

شود. همچنین )پورخباز و همکاران  ای شناسایی وگزینی توسعه آتی شهر یاسوج بر اساس دانش دادههای مکان

و  تحلیل سلسله مراتبی گیری تعاملییمتصمهای سازی اکولوژیک توسعه شهری با استفاده از مدل( مدل1395:

AHP-FUZZY .این پژوهش در چارچوب آنالیز سیستمی با هدف تعیین نقاط  مورد ارزیابی قرار دادند

مناسب جهت توسعه شهری در حاشیه شهر اراک صورت گرفته است. نتایج تحقیق بیانگر این است که ضمن 

بهترین روش در جهت ارزیابی است و تطابق بیشتر  AHP-FUZZY تائید روش تحلیل سلسله مراتبی، روش 

اهواز را  شهریتوسعه  منظوربه اراضی تناسب ( ارزیابی1395اری و همکاران :با واقعیت زمینی دارد. )زی

گیری و انتخاب اراضی مناسب پژوهش، تصمیم تماهی کهاینبا توجه به موردمطالعه قرار دادند. در این تحقیق 

ا الگوریتم های اطالعاتی بهای تصمیم گیری چندمعیاره استفاده شده است. در نهایت الیهاز روش باشد،می

TOPSIS  که در محیطARCGIS های اطالعاتی همپوشانی شده و نتیجه نهایی سازی شده است، الیهپیاده

آمده مناطق جنوب، جنوب غرب و شمال شرق از نظر تناسب در دستحاصل شده است که مطابق نتایج به

اسب برای توسعه شهری در شهر ( به تعیین اراضی من1395اولویت اول قرار دارند. )یاری قلی و همکاران :

اراضی  مکانی توزیع نظر زنجان با استفاده از مدل تحلیل سلسله مراتبی پرداختند. بر اساس نتایج این تحقیق، از

 از اراضی این و اندگرفته قرار غربی جنوب و شرق و غرب شمال شمال، هایقسمت در بیشتر توسعه مناسب

( 1395هستند. )جوکار و مسعودی : برخوردار هابخش سایر به نسبت شهر آینده گسترش برای موقعیت بهتری

ارزیابی تناسب سرزمین برای کاربری شهری و صنعتی در شهرستان جهرم را موردمطالعه قرار دادند. در این 

 هایروش بولین، منطق اساس بر ایران اکولوژیک ارزیابی توان روش شامل بررسی مورد هایتحقیق روش

 طریق از آن کالیبره نهایت در و میانگین هندسی میانگین حسابی، ،)بولین منطق(محدودیت  اکثرحد پیشنهادی

                                                           
1 . Thapa & Muryama 

2 AHP 

3 . Bagan & Yamagata 

4 . Jiang  
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 سایر از بهتر آن و کالیبره هندسی میانگین بر مبتنی هایروش که داد نشان است. نتایج GISدر  هانقشه ادغام

 است. کرده برآورد را محیط توان ها،مدل

 مطالعهموقعیت طبیعی منطقه مورد

است  یامنطقه یجارببیجار از نظر تقسیمات سیاسی در استان کردستان و در غرب این استان واقع شده است. 

منطقه مورد مطالعه است.  یکوهستان یباًآن تقر یسوم اراض یکو  یرانا یدر امتداد سلسله جبال غرب یکوهستان

شرقی و عرض جغرافیایی  47˚ 8ʹ 25ʺتا  47˚ 4ʹ 51ʺبه لحاظ مختصات جغرافیایی در فاصله طول جغرافیایی 

متری از سطح دریا واقع شده، که یکی  1920شمالی گسترده شده است. در ارتفاع  36˚ 9ʹ 12ʺتا   35˚ 5ʹ 59ʺ

نوع از مرتفع ترین شهرهای ایران می باشد. محدوده شهری بیجار نیز توسط کوههای اطراف احاطه شده است. 

که  باشدیمخلوط م یو شن یو آهک یرس یباتمخصوصاً ترک یرسوب یهاو ساختمان آن مرکب از سنگ ینزم

های بیجار از نظر وضعیت آب و هوایی دارای زمستان است. شناسییندوران سوم زم هاییبه دگرگون بوطمر

 محدوده مطالعاتی تحقیق حاضر نشان داده شده است. 1های معتدل است. در شکل سرد و تابستان

 

 
 موقعیت منطقه موردمطالعه() نقشه  -1شکل 

            

 هامواد و روش

هدف از تحقیق حاضر پتانسیل سنجی مناطق مستعد توسعه شهری در منطقه مورد مطالعه است، بنابراین روش  

مطالعه از معیارهای ژئومورفولوژیکی  سنجی منطقه موردباشد. به منظور پتانسیلتحلیلی می –کار توصیفی 

شناسی )لیتولوژی و گسل( و انسانی )فاصله از راه ارتباطی و جهت شیب؛ رودخانه(، زمین)ارتفاع، شیب، 

های اطالعاتی در محیط کاربری اراضی( استفاده شده است. روش کار به این صورت است که پس از تهیه الیه

ARCGISافزار های اطالعاتی وارد نرم، الیهIDRISI افزار صورت مبندی در این نرشده است و کار پهنه

اند های اطالعاتی به روش منطق فازی استاندارسازی شدهگرفته است. پس از تهیه و وارد کردن اطالعات، الیه
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اند و سپس با استفاده از روش میانگیندهی شدههای اطالعاتی وزنالیه  1ایو بعد از طریق مدل تحلیل شبکه

و در نتیجه مناطق مستعد جهت اهداف توسعه شهری بر  اندباهم تلفیق شده (OWAدار ترتیبی )گیری وزن

اند. در ادامه به معرفی دار ترتیبی شناسایی شدهگیری وزنای و روش میانگینمبنای مدل تلفیقی تحلیل شبکه

چارت کلی فرایند تحقیق حاضر نشان داده  2پرداخته شده است و سپس در شکل  ANP وOWA دو روش 

 شده است

بندی معیارها و پرداختن به عدم اطمینان اثر متقابل روشی برای رتبه : 2دار ترتیبیگیری وزنروش میانگین

معرفی شد. این روش شامل وزن ترتیبی می باشد با  3توسط یاگر 1988آنهاست که نخستین بار در سال 

های معیارها ا وزنشوند، امهای ترتیبی به ارزش معیارها اختصاص داده میهای معیار متفاوت است. وزنوزن

توان دامنه دار ترتیبی میگیری وزنروش میانگین به معیارهای مورد استفاده اختصاص می یابند. در روش

بندی پیوسته سناریوهای بین عملگر که این روش منجر به درجهطوریدست آورد، بهوسیعی از نتایج را به

شود که عملگر اشتراک )ریسک پذیری( می 5اجتماع)خطر ناسازگاری ریسک ناپذیری( و عملگر  4اشتراک

دهد )رهنما و گیری نشان می( ریسک باال را در تصمیمOR) دهد و عملگر اجتماعریسک پایین را نشان می

 .(1391همکاران، 

های ارزیابی چند معیاره کاربرد وسیعی در علوم مختلف از جمله ژئومورفولوژی روش : 6ایروش تحلیل شبکه

شکل کامل شده تحلیل  یاتحلیل شبکه است. فرایند ایها فرآیند تحلیل شبکهاند. یکی از این روشردهپیدا ک

مراتبی ابتدا مسئله یا موضوع مورد نظر را به یک ساختار سلسله مراتبی ی است. در تحلیل سلسلهمراتبسلسله 

شوند، مستقل از تصمیم نیز تلقی میکه از اجزاء  دهنده این ساختاریلتشککند که در آن عناصر تبدیل می

های متقابل یوابستگتحلیل سلسله این است که  یجدهای بنابراین یکی از محدودیت؛ شوندیکدیگر فرض می

گیرد و ارتباط بین عناصر ها را در نظر نمیبین عناصر تصمیم، یعنی وابستگی معیارها، زیرمعیارها و گزینه

کند. این فرض ممکن است در بعضی از موارد صادق نباشد و ه فرض میطرفتصمیم را سلسله مراتبی و یک

یعنی با حذف ؛ ها شودتحلیل سلسله ممکن است موجب برعکس شدن رتبهروش در چنین شرایطی نتیجه 

بنابراین باید در استفاده از روش تحلیل سلسله اندکی ؛ ها تغییر کندبندی گزینهای ممکن است نتیجه رتبهگزینه

 (.18، 1380دارای ساختار سلسله مراتبی نیستند )زبردست،  لزوماًبود زیرا کلیه مسائل و مشکالت  محتاط

روش فرایند تحلیل  7آن توماس ساعتی کنندهابداعشده تا  باعثهای عمده روش تحلیل سلسله این محدودیت

اصر تصمیم، از طریق جایگزینی را ارائه و معرفی کند که در آن ارتباط پیچیده بین عن ایای تحلیل شبکهشبکه

                                                           
1 ANP 

2 Order Weighted Average(OWA) 

3 Yager 

4 Intersection 

5 Union 

6 Analytic Network Process 

7 . Tomas saaty 
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ای، حالت عمومی و گسترده شود. فرآیند تحلیل شبکهای در نظر گرفته میساختار سلسله مراتبی با ساختار شبکه

که در آن موضوعات با وابستگی متقابل و بازخورد  (2006، 1شود )ساعتی و وارگاستحلیل سلسله محسوب می

جای تحلیل سلسله  به ایتحلیل شبکه های اخیر استفاده ازهمین دلیل در سالتوان در نظر گرفت. به یمرا نیز 

در مسائل ژئومورفولوژی  ایعلیرغم این هنوز استفاده از تحلیل شبکه در اغلب زمینه افزایش پیدا کرده است.

 چندان باب نشده است. 

 

 

 )چارت مراحل انجام تحقیق( -2شکل 

 بحث و نتایج

ین جهات مناسب بر اساس در منطقه موردمطالعه: در تحقیق حاضر هدف تعی مؤثربررسی پارامترهای  -

ذکور و ارزیابی شناسی و انسانی است. در ادامه به تشریح هرکدام از موارد ممعیارهای ژئومورفولوژیکی، زمین

 ها در اهداف توسعه شهری پرداخته شده است:های آنیرات و محدودیتتأث

                                                           
1 . Saaty & Vargas 
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پارامترهای ژئومورفولوژیکی: قرارگیری محدوده شهری بیجار در یک منطقه کوهستانی سبب شده تا این معیارها 

از اهمیت باالیی برخوردار باشند و یکی از عوامل محدودیت شهر بیجار محسوب شوند. پارامترهای 

از نظر وضعیت ارتفاعی، باشد. ژئومورفولوژیکی تحقیق حاضر شامل ارتفاع، شیب، جهت شیب و رودخانه می

دریا قرار دارد. اطراف محدوده کنونی شهر بیجار  سطحمتری از  2497تا  1795محدوده مطالعاتی در بین ارتفاع 

کوب در شمال و کوه نسار در جنوب احاطه شده است. با توجه به عرض باالی شهر های نقارهتوسط کوه

رد هستند و بر این اساس مناطق مرتفع در فصول سرد سال های خیلی سبیجار، مناطق ارتفاعی دارای زمستان

به وضعیت ارتفاعی در تعیین جهات  توجههستند که همین امر باعث شده تا  روروبهبا مشکالت مختلفی 

های مناسب برای توسعه شهری از اهمیت باالیی برخوردار باشد. در کنار وضعیت ارتفاعی، شیب نیز محدودیت

درجه از نظر ضریب  45ترین ضریب خطر را دارد و شیب بیش از درجه کم 6ست. شیب تا زیادی ایجاد کرده ا

های نقاره کوب و نسار در محدوده شهری بیجار سبب شده (. وجود کوه250: 1385خطر مجاز نیست )مقیمی، 

ی ایجاد هایی جهت گسترش نواحی شهریتمحدوددرجه دارند  20ها که شیب باالتر از های این کوهتا دامنه

های اخیر بدون توجه به این عامل نواحی سکونتگاهی به سمت مناطق پرشیب توسعه کنند گرچه در سال

های سرد است، به همین دلیل که گفته شد، بیجار به دلیل عرض و ارتفاع باال دارای زمستان طورهمان. اندیافته

جنوبی در فصول سرد سال انرژی بیشتری  یرگذار هستند. با توجه اینکه جهاتتأثجهات شیب بسیار مهم و 

کنند، ارزش بیشتری نسبت به جهات یمکنند و نسبت به جهات شمالی یخبندان کمتری ایجاد یافت میدر

یکی از پارامترهای مذکور در نظر گرفته شده است. آخرین  عنوانبهین اساس جهات شیب بر اشمالی دارند 

های ستند. شبکه زهکشی موجود در محدوده مطالعاتی از زیرشاخهها هپارامتر ژئومورفولوژیکی، رودخانه

شود. در مطالعات ژئومورفولوژیکی های فصلی محسوب میرودخانه ازجملهشود و محسوب می اوزنقزل

امری ضروری است بنابراین در تحقیق حاضر برای الیه رودخانه که در شرق محدوده  هارودخانهتوجه به حریم 

 متر در نظر گرفته شده است. 200ر دارد حریم شهری بیجار قرا

شناسی منطقه، از دو معیار لیتولوژی و فاصله از گسل شناسی: برای ارزیابی وضعیت زمینپارامترهای زمین

ای آهکی هستند و با توجه به اینکه در منطقه عمدتاًهای جنوبی محدوده شهری بیجار استفاده شده است. قسمت

مرطوب قرار دارد، این مناطق به دلیل انحالل آهک داری مشکالتی هستند. همچنین مناطق غرب و شمال غربی 

های سنگین هستند. بنابراین شیل هستند که دارای مقاومت ضعیفی در برابر سازه عمدتاًمحدوده مطالعاتی نیز 

وجود آورده است. از نظر ف توسعه شهری بههایی را برای اهدامعیار لیتولوژی در محدوده مطالعاتی محدودیت

تواند گسل نیز قسمت جنوبی محدوده شهری بیجار خط گسل فرعی منطبق بر کوه نسار وجود دارد که می

 آفرین محسوب شود.یکی از مناطق خطر عنوانبه

ن عوامل انسانی عنواپارامترهای انسانی: در تحقیق حاضر دو معیار فاصله از راه ارتباطی و کاربری اراضی به

اند. راه ارتباطی با دلیل دسترسی آسان و سهولت در جهت کارهای عمرانی و تحقیق حاضر در نظر گرفته شده

ها اهمیت زیادی در جهت اهداف توسعه شهری دارد. وضعیت کاربری اراضی نیز از معیارهای توسعه زیرساخت
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ها شدن به نواحی شهری را ندارد و برخی از کاربری ها قابلیت تبدیلتمامی کاربری چراکهشود مهم محسوب می

های مستعد جهت اهداف توسعه یکاربرشوند بنابراین باید مراتع جزء مناطق ممنوعه محسوب می ازجمله

اراضی کشاورزی دیم در  موردمطالعهشهری شناسایی و در اولویت اهداف مورد نظر قرارگیرند. در محدوده 

ای رودخانه اند همچنین مناطق حاشیهبخش زیاد از منطقه را در برگرفته ردمطالعهموهای شمالی محدوده قسمت

ی جنوبی محدوده هستند هاقسمتبه اراضی باغی اختصاص داده شده است و نواحی کوهستانی که بیشتر در 

 باشد.شامل مراتع می عمدتاً

های اطالعاتی صورت استاندارسازی الیه های اطالعاتی،های اطالعاتی: پس از تهیه الیهسازی الیهداستاندار -

های ها، از روش منطق فازی استفاده شده است به این صورت که الیهگرفته است. برای استاندارسازی الیه

اند. استاندارسازی گذاری شدهارزش 1اطالعاتی بر حسب ارزشی که جهت اهداف مورد نظر دارند بین صفر و 

ای صورت گرفته است. برای الیه رودخانه حریم کارشناسان و منابع کتابخانههای اطالعاتی بر حسب نظر الیه

متری رودخانه قراردارند  200متر در نظر گرفته شده است به این صورت که مناطقی که در فاصله کمتر از  200

ارزش  تر هستند دارایمتر نزدیک 200دارای ارزش صفر هستند و بعد از حریم رودخانه مناطقی که به حریم 

و مناطق  1هستند. برای الیه فاصله از جاده نیز مناطق نزدیک به جاده اصلی دارای ارزش نزدیک به  1نزدیک به 

 1دورتر دارای ارزش نزدیک به صفر هستند، اما برای الیه گسل، مناطق دورتر از خط گسل ارزش نزدیک به 

دارند. برای الیه  1تر ارزش نزدیک به ارتفاعکم تر وشیبهای شیب و ارتفاع نیز مناطق کمدارند. برای الیه

های کاربری اراضی دارند. برای الیه 1جهات شیب نیز مناطقی که دارای جهات جنوبی هستند ارزش نزدیک به 

های اراضی شهری و زمینهای کشاورزی آبی، باغات و مراتع مرغوب داری ارزش نزدیک به صفر و نیز، کاربری

ترین ارزش و رسوبات هستند همچنین برای الیه لیتولوژی مناطق آهکی کم 1نزدیک به بایر دارای ارزش 

 های اطالعاتی نشان داده شده است.نقشه استاندار شده الیه 3آبرفتی ارزش باالتری دارند. در شکل 

 

 های اطالعاتی()نقشه استاندارسازی شده الیه -3شکل 
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ها از مدل تحلیل دهی به آنهای اطالعاتی برای وزناز بدست آوردن الیههای اطالعاتی: پس دهی به الیهوزن -

با توجه به رابطه  ( و4ای )شکل ساختار شبکه تشکیل از ای استفاده شده است. برای این منظور پسشبکه

 هر اهمیت میزان و رابطه تعیین ستون برای 8و  سطر 8شامل  ایمقایسه دورنی و بیرونی معیارها، از ماتریس

-دیدگاه و نامهپرسش طریق امتیازدهی به معیارها از منظوربهشده است.  استفاده زیرمعیارها و معیارها این از یک

و  شد استفاده Super Decisions افزارنرم از محاسبات کارشناسان امر استفاده شده است. برای انجام های

ها اعمال بر روی داده IDRISIافزار ( در نرم1)جدول نهایی هر کدام از معیارها  هایپس از بدست آوردن وزن

 شده است.

 

 
 (ANPای )ساختار شبکه -4شکل 

 

 ANPهای اطالعاتی در مدل : وزن الیه1جدول 

 انسانی              شناسی                                     ژئومورفولوژی                                      زمینمعیار                      

 کاربری اراضی                   ها          لیتولوژی           رودخانه    ارتفاع       جهت شیب     شیب               راه ارتباطیگسل                    

 ./056                    .       /119                ./217     .    /077      .   /097.       /178.              /168.            /089      وزن در مدل

 ANP 
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دار گیری وزندار ترتیبی: عملگر مدل میانگینگیری وزنهای اطالعاتی با استفاده از مدل میانگینتلفیق الیه-

 (: 1393قابل استنتاج است )طالعی و همکاران،  1ترتیبی با استفاده از معادله شماره 

  (1)                            OWAt: ∑ 𝑛
𝑗

= 1 (
𝑤𝑗𝑢𝑗

∑𝑛
𝑗=1 𝑤𝑗𝑖𝑗

) 𝑧𝑖𝑗 

 

وزن  wjوزن ترتیبی و  vj آید.( به دست میxijهای یک معیار )طریق ارزشبه zi1 ≤  ...≤ Zijدر این معادله 

ها به موقعیت ها وزنشوند که در آندار استفاده میهای ترتیبی جهت ترکیب معیارهای وزنمعیار است. وزن

هایی که در یک موقعیت در چند نقشه یگر، تمام پیکسلدعبارتبهیابد. یمها اختصاص های الیهیکسلپمکانی 

-توان وزنهای مفهومی فازی میسنجاستفاده از کمیت پذیرند. باهای ترتیبی یکسانی را میاند، وزنقرار گرفته

شوند. عباراتی مانند )حداقل های مفهومی به دو دسته مطلق و نسبی تقسیم میسنجهای ترتیبی ساخت. کمیت

، تعداد زیادی، نیمی، اغلب، اکثراًهای نسبی با عباراتی نظیر با عبارتی نظیر ( جزء کمیت سنج5( و )حدود 4

-گیری مختلفی را در اختیار تصمیمهای تصمیمها، استراتژیسنجشوند. کمیتقل یکی مشخص میاندکی و حدا

-ای از نتایج ارزیابی را برای هدف تصمیمتوان مجموعهمی aکه با تغییر پارامتر طوریدهند، بهگیرندگان قرار می

 aگیرنده و افزایش مقدار تصمیم بینیباعث افزایش خوش aدیگر، کاهش مقدار عبارتدست آورد. بهگیری به

(. در 1394جنکانلو و همکاران، گیرنده را افزایش میدهد )طالعبینی شده و بدبینی تصمیمباعث کاهش خوش

های ترتیبی (. پس از محاسبه    وزن2سنج نسبی منظم افزایش استفاده شده است )جدول این تحقیق از کمیت

دار گیری وزنتلفیق پارامترها بر اساس مدل میانگین نقشهای تحلیل شبکه  آمده از طریق مدلدستهای بهو وزن

(. مطابق نقشه مذکور، محدوده مطالعاتی از نظر تناسب برای اهداف توسعه 5است )شکل  آمدهدستبه ترتیبی

ها محاسبه شده مساحت و درصد مساحت هرکدام از کالس 3کالس تقسیم شده است. در جدول  3شهری به 

 ت.اس

 (αها متناظر و پارامتر سنج)کمیت -2جدول 

 بسیار زیاد            همه       اکثراًحداقل یکی    کمی         بعضی         نیمی            بسیاری            Qسنج زبانی کمیت

α                              001/        .1/            .5/             .1                2               5             10               1000 
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 (OWA)نقشه مناطق مستعد توسعه شهری با استفاده از روش  -5شکل 

 

 های نقشه نهاییمساحت و درصد مساحت کالس -3جدول 

 مناسب                                متوسط                            نامناسب                               کالس     

 1/43                                4/26                                   2/33                   مساحت )کیلومترمربع(

 42                                 7/25                                   3/32                                        درصد

 

 گیرینتیجه

سنجی صورت گرفته است. ارزیابی معیارهای با توجه به اهدافی که در تحقیق حاضر مد نظر هستند، کار پتانسیل

که وضعیت ارتفاعی و شیب در مناطق جنوبی محدوده مطالعاتی و محدوده شهری مورد نظر بیانگر این است 

خصوص مناطق آهکی نیز اند. معیار لیتولوژی بههایی جهت اهداف مورد نظر شدهبیجار باعث ایجاد محدودیت
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عنوان هایی را برای مناطق جنوبی ایجاد کرده است. مراتع مرغوب و باغات و کشاورزی آبی نیز بهمحدودیت

شود. با توجه به کوهستانی و سردسیر بودن های پیشروی توسعه شهری بیجار محسوب مییکی از محدودیت

طور پراکنده در محدوده مطالعاتی قرار شود که بهای محسوب میشیب نیز از عوامل محدود کنندهمنطقه، جهت

شود. وسعه شهری بیجار محسوب میدارد و خطوط گسلی جنوب محدوده نیز از دیگر عوامل محدوده کننده ت

های جدی جهت توسعه شهری مواجه ای از عوامل مذکور بیانگر این است که شهر بیجار با محدودیتمجموعه

است که انجام مطالعات در این زمینه را برای توسعه آینده شهر بیجار ضروری کرده است. پس از ارزیابی 

بندی و شناسایی مناطق مستعد جهت اهداف توسعه ها، کار پهنهگذاری این الیههای اطالعاتی و ارزشالیه

ای صورت گرفته است و محدوده دار ترتیبی و تحلیل شبکهگیری وزنشهری بر اساس دو روش میانگین

توان کالس مناسب، متوسط و نامناسب تقسیم شده است. با توجه به معیارهای مورد استفاده می 3مطالعاتی به 

اند دارای پتانسیل باالیی جهت اهداف توسعه شهری هستند. که در کالس مناسب قرارگرفته گفت که مناطقی

های شمال و شمال غربی شود، اغلب شامل قسمتدرصد از محدوده را شامل می 32این مناطق که حدود 

ل شیب کم، باشد که به دلیسنندج می-زنجان و همچنین جاده بیجار-محدوده مطالعاتی و منطبق بر جاده بیجار

موقعیت ارتباطی مناسب، کاربری مناسب و فاصله از خط گسل دارای تناسب باالیی جهت اهداف مورد نظر 

باشد اغلب در مناطق مرکزی محدوده مطالعاتی درصد از محدوده را شامل می 25هستند. کالس متوسط نیز که 

دلیل شیب و ارتفاع و همچنین جهات رو  ای محدوده شهری بیجار قرارگرفته است که بیشتر بهو مناطق حاشیه

درصد باالترین درصد را دارد اغلب منطبق  42اند. اما کالس نامناسب که با به شمال در این کالس قرارگرفته

ای از مناطق بر ارتفاعات و مناطق پرشیب و همچنین حریم رودخانه و خطوط گسل قرار دارند که بخش عمده

 برگرفته است. جنوبی محدوده مطالعاتی را در

 

 منابع و مآخذ

ی سازمدل(، 1395پورخباز، حمیدرضا؛ کمانی، سمانه؛ جوانمردی، سعیده؛ یوسفی خانقاه، شهرام ) .1

 AHP-FUZZYو  AHP گیری تعاملییمتصمی هامدلاکولوژیک توسعه شهری با استفاده از 

 1، دوره بیست و یکم، شماره فضایزی و آمایش ربرنامهمجله یه شهر اراک(، حاش)مطالعه موردی: 

 ارزیابی الگوی (، تدوین1393جوادیان کوتنایی، سارا: ملماسی، سعید؛ اورک، ندا؛ مرشدی، جعفر ) .2

ای )نمونه موردی، شهرستان شبکه تحلیل فرایند از گیری بهره با شهری اکولوژیک توسعه توان

 153-178، صص 1، شماره مجله آمایش سرزمینسازی(، 



 4، شماره2، دوره1399 بهارجغرافیا و روابط انسانی،                       

 

398 

 

(، ارزیابی تناسب سرزمین برای توسعه شهری و صنعتی با 1395جوکار، پرویز: مسعودی، مسعود ) .3

 1، شماره 42دوره  شناسی،یطمحمجله استفاده از یک مدل پیشنهادی )مطالعه مورد شهرستان جهرم(، 

سب (، ارزیابی تنا1392نژاد، حسین: رجایی، عباس؛ ساالروندیان، فاطمه؛ تیموری، ایرج )حاتمی .4

 فصلنامه دو سرزمین، آمایش هدف با استان اردبیل در اکولوژیک توان مدل طریق از اراضی کاربری

 5-26، صص 1 شماره پنجم، دوره ،سرزمین آمایش پژوهشی-علمی

تهران، نشر  یط،مح یریتو مد ینسرزم یشدر آما ژئومورفولوژیکاربرد ، (1387ید )عبدالحم یی،رجا .5

 صفحه 344قوم، چاپ سوم، 

  .تهران: سمت .ژئومورفولوژی مناطق شهری (.1386روستایی، شهرام و جباری، ایرج ) .6

 ی،او منطقه یشهر یزیردر برنامه مراتبیسلسله یلتحل یند(، کاربرد فرا1380) یارزبردست، اسفند .7

 12 - 21، ص 10شماره  یبا،ز یهنرها

 تناسب (، ارزیابی1395زیوانی، اسماعیل )پور، نگار؛ تقوی یمرحزیاری، کرامت اله: آروین، محمود؛  .8

مجله جغرافیا سرزمین )مطالعه موردی: شهر اهواز(،  آمایش رویکرد با توسعه شهری منظوربه اراضی

 17-36، صص 47، شماره و توسعه

به روش  یمسکون یتناسب اراض یابی(، ارز1394محمد ) یمی،محمد؛ کر ی،طالع ی:جنکانلو، عل طالع .9

FUZZY، OWA  وTOPSIS، 29-45، صص 4، شماره 4دوره  ،یبردارعلوم و فنون نقشه یهنشر 

کشت  یبرا یتناسب اراض ارزیابی ،(1393) منوچهر اصل، زادهفرج ین؛حس یمانی،سل :محمد ی،طالع .10

 ARCGIS یطدر مح FUZZYو  OWA-AHP یقیتلف یکمدل فائو و با استفاده از تکن یبر مبنا یمد

 139-156، صص 1، شماره 28جلد  خاک، و آب یهنشر(، یانهم: شهرستان ی)مطالعه مورد

 جشهر کر یزیکیف هتوسع یبرا ینتناسب زم یبندو پهنه یابیارز (،1388) اعظم ی،محمد یر:کرم، ام .11

 هفصلنام(، AHPمراتبی ) سلسله تحلیل فرآیند روش و طبیعی یه فاکتورهایبر پا یرامونیپ یو اراض

 59-74، صص4ه سال اول، شمار ،یعیطب یایجغراف

 شهری توسعه مناسب اراضی (، تعیین1392لطفی، صدیقه؛:مهدیان بهمنیفر، معصومه؛ مهدوی، علی ) .12

، دوره هفدهم، یزی  و آمایش فضاربرنامهمجله ایران،  شمال در چندمعیاره هایمدل از یریگبهرهبا 

 2شماره 

 انتشارات دانشگاه تهران، چاپ دوم.. یشهر یژئومورفولوژ(. 1385) یمی،ابراهیممق .13

های یابی عرصه(، مکان1395موسوی، سیدحجت: ولی، عباسعلی؛ رنجبر، ابوالفضل؛ داستان، داریوش ) .14

  1شماره ، 4 دوره ،شهری ریزیبرنامه جغرافیای هایپژوهشمناسب توسعه آتی شهر یاسوج، 



 حجازی و نجف وند                     

399 

 

 توسعه مناسب اراضی (، تعیین1395)کاویانی، اعظم؛ سلطانی، ابوالفضل یاری قلی، وحیدی: زرین .15

 جغرافیا فصلنامهسلسله مراتبی )مطالعه موردی: شهر زنجان(،  فرآیند تحلیل روش از استفاده با شهری

 .28هشتم، شماره  ، دورهزاگرس اندازچشم شهری یزیربرنامه و

 

1. Bagan, H., Yamagata, Y., (2012), Landsat Analysis of Urban Growth: How 

Tokyo Became the World's Largest Megacity During The Last 40 Years, 

Journal of Remote Sensing of Environment, No. 127. Pp. 210–222. 

2. Batty, M.,(2005), Cities and Complexity, Understanding Cities With 

Cellular Automata, Agent-Based Models and Fractals, the MIT Press, 

Cambridge Massachusetts. 

3. Jat, M.k., P.k. Garg and D., khare, (2007).“Monitoring and Modelling of 

Urban Sprawl Using Remote Sensing and GIS Techniques”, International 

Journal of Applied Earth Observation and Geoinformation, 10 (1), pp 26-

43. 

4. Jiyang, L., Deng, X., Seto, K.C., (2013), The Impact of Urban Expansion on 

Agricultural Landuse Intensity in China, Journal of Land Use Policy, No. 

35, Pp. 33–39. 

5. Saaty, T. and Vargas, L., (2006), Decision Making With The Analytic 

Network Process Economic, Political, Social and Technological 

Applications With Benefits, Opportunities, Costs and Risks, Springer, New 

York. 

6. Thapa.B.R. Muryama, Y.(2009). Examining Spatiotemporal Urbanization 

Patterns in Kathmandu Valley, Nepall: Remot Sensing and Spatial Metrics 

Approaches.Remote Sensing, 1:534-556. 

7. Yan sui Lju and Jie yong, (2006), GIS Based Assessment of Land Suitabality 

For Optimal Allocation in The Qinling Mountains, China, Valume 16, p p 

586. 
 

 


