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 چکيده
 يهمتخر اتهف  ا هر،ي، جمله  ازفضايی شهرراا بهبم مالهکفر فراوا هی  - رشد کالبدي

مرغهو   اهايينزمکهاررري  ييهرتغ و تهدمار، اايربهاتتز ازينه  يشافزا ،زيستيطمح
 از ... شهده ابهت. يازاهاي بهاکناو و ينتهمم عهد  گی تاک،اوا و آلود یآلودگ کالاورزي،

 رشهد، يريتمهد از رشهد اوشهمند، تواویم مسائلدر ا تقاد ر  اين  شده مطرحرويکردااي 
ره  د بهال  افهزاميهاو  توبهع  ا  رهرد. شرر افزايياوم و توبع  فالرده شرر ،يی وشررگرا

و ابتفاده  مجدّد فربوده و توبع  ياارافتتالی، ررسازي و  وبازي  اايينزماز  يرردارررره
افهزا در ميهاو اجراي رويکرد توبهع  جرت .ابتشرر زمين در  ةالد  ابتفاده اايظرفيّتاز 

 ،در امين رابهتا .پرداتت توبع  در شرر ااياولويّتو  ااظرفيّت شرر ارتدا رايد ر  شنابايی
 افهزا و توبهع ميهاو منابم جرت توبع  ياارافتاد  شنابايی اراضی و  پژواش، يندر ا

ارتهدا  تحليلهی ابهت. - توصهيفی ،اد  کاررردي و روش تحقيق  ظر از. تحقيق ابت مجدّد
ااي منابهم رها ابهتفاده از يه ال GISمعيارااي منابم موضوع ا تخا  گرديد و در محيط 

دو  از ،اايه ال. جرت تخصيص وزو ره  ا دشدهي باز رمال ،ي و توارع منابمي فازباز رمال
در  ديمتهل از مدلابتفاده شد ردين ترتيم ک  روارط معياراا را ابتفاده  ANPو ديمتل مدل 

رها  ااشهاتصن روارهط، وزو يرا تعي بپس يدگرد مالخّص Matlabو  Excel افزار ر محيط 
جرت تلفيهق  ويکور ظر ضر  شده و از مدل  ااي موردي الدر  محابب  گرديد و ANPروش 
 رافت کالبدي جرهت توبهع  رندياولويّت رايی  و  قال  ابتفاده شد GISدر محيط  اا قال 
ره   توجّه رها ) اولويّت رر اباساا را امچنين کاررريابت و  شده ارائ در پنج طبق   افزامياو

 رهها مسهها ت لاوّ اولويّههترنههدي کههرده و طبق  افههزاميههاو ارزش پيکسههلج جرههت توبههع 
 شرري يسارتمب ،یورزش ، ظامی ،صنعتی ،مخرور  اايکاررريشامل  مترمررع 41/11111636
اما نهد  اااولويّتامچنين باير  ؛ا دشده پراکندهشرر  در کلّک   شودمی تجريزار شرري و

مرکزي شرر  چرار  ريالتر در محدودة اولويّتو فقط  ا دشده پراکندهشرر  در کلّل اوّ اولويّت
 .درقرار دا

 ااييکتکن ،ااواز شرر ،مجدّد افزا، توبع مياو  توبع فضايی، - کالبدي رشد :کليدي وا،گاو
 .ترکيبی گيرييمتصم
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 م مقدّ
 ری در سراسرتصوّقابل  اند ولی با نرخ و مقیاس غیرزمین را اشغال کرده درصد سطح کرة 1اگرچه شهرها تنها 

 .(1139 عسگریان و همکااران،هستند )در حال رشد و گسترش  حال توسعه، جهان و خصوصاً در کشورهای در

فیزیکای شاهرها  م، رشد کالبدی و الگوی توساعةدر کشورهای جهان سوّ به خصوصو  اهمّیتحائز  ةمسئل لذا،

ظااهری بسایاری از ة مشخّصاافتاده است و به  اتّفاقپراکنده  به صورتاست که در اکثر مواقع با تراکم پایین و 

رشاد ساریع  ،دیگاربه عباارت  ؛(93 :9019، 1یو.ان.هبیتاتاست )شده در حال توسعه تبدیل شهرها در جهان 

 اتّفااق افتااد کاه شاهرها تواناایی ارائاةزماانی  در حال توسعه،در کشورهای  به ویژهشهرها در سراسر جهان و 

هاای ارارا  از بین رفاتن زمین رویی وهموجب پراکند ،شده را نداشتند و این امرجمعیّت اضافه خدمات برای 

افازای   ،آن کنناد کاه نتیجاةران جدیاد را جاذم میساال شاهرها مهااج هر ،حالاین  شهرها شده است. با

کاه باا یکای از  آنجا الگوی رشد شهر از (9002 ،9چوهناست )ای های حاشیهقانونی و شهرک های غیرشهرک

و ریزی شاهری های مهام در برناماهکار دارد، از موضوع و محدودترین منابع در دسترس انسان یعنی زمین سر

و توسعة کالبدی شهرهای جهان از  بررسی مراحل رشد .شهری است پایدار ارهای اساسی در توسعةیکی از معی

 باعا  نقال، وبه ویژه تکنولاوژی حمال دهد که تغییرات تکنولوژی قرن اخیر دور تا به امروز نشان می گذشتة

 ،در حقیقات .(1139 مبارکی و همکاران،است )رشد سریع فیزیکی شهرها و تغییر در الگوی رشد شهرها شده 

 ناه تنهااکه به روری ی مواجه ساخته است. متعدّداکثر کشورهای جهان را با مشکالت  ،گسترش سریع شهرها

محیطی بسیاری از منارق شهری تحت تاثییر بلکه مسائل اقتصادی، اجتماعی و زیست ،های شهرسازیسیاست

گساترش ساریع شاهرها محساوم  لیاةت اوّعلّا تجمعیّابین، هرچند افزای  این  در اند.گرفته این پدیده قرار

اماانوور و گاذارد )فرهنگی جوامع میایرات نامطلوبی بر محیط ربیعی و  ،شود، لیکن پراکندگی نامعقول آنمی

رویای در بیشاتر کشاورهای پراکناده شهرها،شدن پیامدهای گسترش افقی  (. امروزه با فراگیر1139همکاران، 

د کااربرد ایان مفهاوم مها کاه شود. جدای امریکاابرده می کارو نتایج مختلفی به ها ماهیّت و شاخصجهان با 

ا به دلیل اینکه هریک از کشاورها شده است، امّشناخته  ایمقوله رویی در نقاط مختلف جهان نیزاست، پراکنده

ل و نتاایج متفااوتی باه هماراه دارد دالی آنهانیز در  روییپراکندههای متفاوتی هستند، ها و زمینهدارای ویژگی

 نه تنهاا اخیر قرنای است که در نیمگسترش افقی شهر پدیده ،به عبارت دیگر؛ (1130زبردست و شاد زاویه، )

فضاایی  گسترش پدیده، ینا افتاده است. اتّفاقنیز  در حال توسعهیافته بلکه در کشورهای در کشورهای توسعه

دها و پیاما از تاراکم و منفاک اسات.توساعة کام به صاورتای و بیرونی و شهر به سمت نواحی حاشیه یةروبی

گزینی اجتماعی، افازای  ییجدا ی،توان به از بین رفتن اجتماعات محلّشهر می رویةمشکالت پراکن  افقی بی

یشاتر باه اساتفاده از سفرهای شاهری، وابساتگی ب ةفاصل ها و خدمات شهری، افزای  رول وزیرساخت هزینة

 هاای مرغاوم کشااورزی و باغاات ارارا  شاهر،کاربری زمین های شخصی در سفرهای شهری، تغییراتومبیل

ها و مشاکالت، ماوانعی در برابار محدودیّتاین  ةهمکه اشاره کرد  ...هوا، تخریب و آلودگی منابع آم و یآلودگ

تباع افازای  رشاد افقای شاهرها باه  .(1139 ران،شیخی و همکااست )پایدار شهری  ةدستیابی شهر به توسع

هاای شاهری شاده و متعاقبااً توزیاع متناساب و اختصااص رفتن قیمت زمین منجر به باال آنها جمعیّتسریع 

، های اخیاررو ساخته است. بدین ترتیاب رای ساالهمشکل روبفضاهای مناسب را به برخی خدمات اساسی با 
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، نیازمند بهسازی و نوساازی هایاز عرصه استفاده های فرسوده،بازسازی بافتسازی، بهسازی، نوسازی و بازنده

 منظاور فاراهم سااختن امکاان توساعة ( بهو... ینظام صنعتی،مزاحم )های حذ  و انتقال کاربری اراضی بایر و

در ساطح  ،ایان موضاوعرابطاه باا در  گرفته است. و شهرسازی قرار راهوزارت کار  افزای شهرها در دستورمیان

باا را  یاقهاوهابتادا اراضای  (9011) همکااران و 1چنا  نمونهبه عنوان  است شده انجام ییهاپژوه  جهانی

 .انادکارده بنادیاولویّترا  یاقهوهاراضی  ی،استفاده از معیارهایاستفاده از مراحلی شناسایی کردند و سوس با 

 ؛سااکنان ارتبااط دارد یدرآمد تنوّعبا  افزامیان که توسعة نتیجه دست یافتبه این در پژوهشی  (9015) 9یمک

ایان نتاایج که در پژوهشای باه  اشاره کرد همکاران وسعیدی رضوانی به  توانیماز مطالعات داخلی  ینهمچن

های باومی خصباه شاا توجّاههای شاهری ماا باا در بافت افزامیان افتند که امکان کاربرد اصول توسعةدست ی

ه امکان بررسی و اساتفاده از شهرهایی کاز  یکی .(1139 ،همکاران وسعیدی رضوانی )تعریف شده وجود دارد، 

 نظار ازاخیار  یهادهاهمرکز استان خوزستان در  اهواز شهر .است شهر اهواز ،وجود دارد در آن افزامیان توسعة

 190031( از 1130تا  1115) یهاسالاین شهر در ری  جمعیّت ی و کالبدی رشد زیادی داشته است.جمعیّت

 یافتاه اساتافازای   1130در سال  هکتار 14/91395به  هکتار 9500و مساحت آن از  نفر 1119091 به نفر

مانناد ساطح  کالبدی وسیع شهر اهواز - ناشی از رشد فضایی بروز مشکالتی .(2: 1131 ،شهر اهوازشهرداری )

برخورداری کامال خانوارهاای سااکن در شاهر اهاواز از  عدم انسانی، های توسعةشاخصازل کیفیت زندگی و ن

 باا نیااز شادید باه سااماندهی و توساعةهای میانی شاهر گسترده در حوزه بافت فرسودة وجود واحد مسکونی،

و... سابب شاده کاه باه  های ناپایادار شاهریسااکن شاهر در پهناه جمعیّات درصد 40حدود  اسکان ،مجدّد

 در برابرکنترلی  یهاو روش رویکردهای انتقادی جمله ازشود  توجّه رویکردهای انتقادی در برابر پراکن  افقی

  ،کاه باا اساتفاده از ایان رویکارد اساتشاهری  افزاییاانم توسعة ،پراکن  افقی شهر و مشکالت ناشی از آن

کارد شناسایی ، کالبدی خالی و هم محدودة هایینزمدرونی شهر را هم در بخ   توسعة هایظرفیّت توانمی

ایان بناابراین ؛ داد قارار یبارداربهرهآینده مورد  چند سالدر ری  پذیریجمعیّتدقیق جهت  یزیربرنامهبا  و

 یهاابافت بنادیاولویّتو  بافات کالبادی شاهر اهاواز مجادّد توساعة هایظرفیّتبه دنبال شناسایی  ،پژوه 

 .ستا شدهیی شناسا

 ااروشمواد و 

 41و  عار  شامالی ةدقیقا 91درجاه و  11 دقیقه تاا 11درجه و  11 جغرافیایی موقعیّتشهر اهواز در کالن
شاهر (. ایان کالن1130ناژاد، واقع شده است )معارو رول شرقی  قهیدق 44درجه و  41دقیقه تا  19و  درجه

باه و ( 3: 1131 شهرداری شهر اهاواز،است )متر  11باشد که ارتفاع آن از سطح دریا مرکز استان خوزستان می
لاین شهر اهواز در اوّکالن جمعیّت. (1شکل ) شودیمکارون به دو قسمت شرقی و غربی تقسیم  وسیلة رودخانة

باا  ( برابار1130نفر و در آخرین سرشماری یعنای ) 190031( برابر 1115و مسکن )سرشماری عمومی نفوس 
 .(1130تا  1115 ران،یمرکز آمار ااست ) بوده نفر 1119091

 یک دهه قبل از تهیاة ،1115توان بیان کرد که شهر اهواز در سال یمرور ینارا  شهر اهواز تغییرات وسعت
 شاهر افازوده شاد در باه محادودة هکتار 900، 1145سال وسعت داشت و در  هکتار 9500لین ررح جامع اوّ

 وساعت شاهر باه ،سدفااع مقادّ یک دهه و در بحبوحاةاز رسید بعد  هکتار 1400وسعت شهر به  1155سال 
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 شرر ااواز موقعيّت .6 شکل

 در ساالرساید.  هکتاار 10215(، 1144جاامع )شهر در افق رارح  وسعت 1140سال  در یدرس هکتار 2300
ی هاساالنامهی هاادادهتغییار کارد و رباق  هکتار 90215ررح جامع وسعت شهر به  ییر محدودةتغ با ،1145

باا  1131ساال در باوده و  هکتاار 91922 و 91954ترتیب  به 1130 و 1115ی هاسالآماری وسعت شهر در 
 کاه  پیدا کرد. هکتار 14/11403 وسعت شهر به ،شهر ةاز محدود 5 توجّه به جدا کردن منطقة

گیری تلفیقای یمتصامهای یکتکناستفاده از با  مجدّد ةتوسع هایقابلیّتو اسایی اراضی شن ،هد  تحقیق

که ابتدا به تعریاف دقیاق مسائله مباادرت ورزیاده است صورت ین بدفرایند انجام روش  .است GISدر محیط 

تحقیقاات مطالعاه، ی اکتابخاناهیارها از رریق مطالعات معابتدا عوامل و  ،به اهدا  تحقیق توجّهسوس با  ،شد

هاد  پاژوه   در رابطاه باا آنهااز  هرکدامکه ارتباط بین معیارها و تثییر یی آنجا ازی گردید. آورجمعمرتبط 

 تحلیال شابکة از تنهاا کاه . زماانیگردیاداستفاده  9و تحلیل شبکه 1دیمتل نامةمتفاوت بود، لذا از دو پرس 

 کاه اسات حاالی در ایان. شاودمی حالدو  به دو هایارزش به صورت عوامل وابستگی شودمی استفاده تیسنّ

جهات تعیاین  ،لدر گاام اوّ (.1131 همکااران، و رااهری) تر استنزدیک واقعی هایسیستم به دیمتل، روش

 هار مرحلاه، در ان و نخبگان قرار داده شد.تخصّصاحی و در اختیار مدیمتل ررّ نامة، پرس معیارهاروابط بین 

و رسام رواباط باین معیارهاا  پاس از تعیاین تکمیل گردید.ان و نخبگان تخصّصاز م نفر 15 توسّطنامه پرس 

زوجای در اختیاار  م جهات مقایساةدوّ نامة، پرس آنها اهمّیتوزن و  طابق با خروجی دیمتل، برای محاسبةم

گیری الزم است معیاری فضایی، بعد از شناسایی مسئله تصمیم در تحلیل چند گیرندگان قرار داده شد.تصمیم

های معیار در نشان داده شود. بدین منظور نقشه GISهای مبتنی بر الیه در پایگاه دادهیک به صورتهر معیار 

 ی سایراستانداردسازهای حریم و یهالها از توابع فازی برای تهیه گردید و جهت استاندارسازی الیه GISمحیط 

ی تابع خطّ شده استفادههای حریم یهالی استانداردسازفازی که جهت  تابع .انجام گرفت GISها در محیط یهال

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1- Dematel 

2- ANP 
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های مثبات و منفای باا دو تاابع متفااوت یاهالکاه  اساتاستاندارسازی به این صورت  ،هایهالو سایر  1یشیافزا

 ی فازی شدند.استانداردساز

 . شده استاستفاده  (1) رابطةاز  اندداشتهمثبت  ةهایی که جنبشاخصسازی نرمالبرای 

𝑛𝑖𝑗                                            (1) رابطة =
𝑎𝑖𝑗−𝑎𝑖

𝑚𝑖𝑛

𝑎𝑖𝑗
𝑚𝑎𝑥−𝑎𝑖

𝑚𝑖𝑛 

 شده است. ( استفاده9) ةرابطهایی که جنبه منفی داشته باشند از برای شاخص و

𝑛𝑖𝑗                                                                    (9) رابطة =
𝑎𝑖𝑗

𝑚𝑎𝑥−𝑎𝑖𝑗

𝑎𝑖𝑗
𝑚𝑎𝑥−𝑎𝑖

𝑚𝑖𝑛           

 .است ام jدر معیار  ام iیا گزینه  بیانگر کمیت پیکسل 𝑛𝑖𝑗  ةرابط

 منظاورباه  MCDMگیری ها از قواعاد تصامیم، جهت ترکیب الیهGISهای قابلیّتدر گام نهایی با استفاده از 

در  .(9)شاکل  شاده اساتیکور استفاده واین پژوه  از روش  در ،مجدّد های توسعةقابلیّتشناسایی اراضی و 

 .های استفاده شده در این پژوه  ارائه شده استادامه، توضیح تکنیک

 ديمتل تکنيک

 گیریتصمیم هایروش انواع از ،این تکنیک. شد ارائه 1341 سال به و 4و گوبس 1توسّط فونتال 9دیمتل تکنیک

 امتیااز باه صاورت را ماذکور رواباط ایار تشادّ که ایگونهاست، به  زوجی هایمقایسه اساس بر گیریتصمیم

 شابکه رواباط نگاشت و معیارها بین متقابل رابطة بررسی و شناسایی جهت دیمتل روش. کندمی نمعیّ عددی

   به شرح زیر است: تکنیکهای این گام (.9004 ،5)لی و وو شودمی گرفته کار به

 
 ی پژواشفرايند کلّ .1شکل 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1- Linear 
2- Decision Making Trial And Evaluation  
3- Fonetla 

4- Gabus 

5- Lin & WU 
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منظور تشکیل ماتریس ارتباط مستقیم از نظرات خبرگان اساتفاده به  تالکيل ماتريس ارتباط مستقيم: :6 گا 

 شاود. ازخبرگان میانگین حسابی گرفتاه می به منظور تشکیل ماتریس نهایی، از نظرات همةگردد و سوس می

 شود.استفاده می 1شده در جدول تعریف  های زبانیِمتغیّرمستقیم از  برای تشکیل ماتریس ارتباط ،رواین 

 4 و 1 هاایرابطاه از آمدهبه دست  ماتریس کردن نرمالیزه برای  رمال کردو ماتريس ارتباط مستقيم:: 1 گا 

 .شودمی استفاده

𝐻𝑖𝑗                                                                                               (1) ةرابط =
𝑧𝑖j

𝑟
 

 :آیدمیبه دست  4 رابطة از r که

𝑟                                                                                (4) ةرابط = 𝑚𝑎𝑥1≤𝑖≤𝑛(∑ 𝑧𝑖𝑗
𝑛
𝑗=1 

 باه توجّاه باا فازی کل روابط ماتریس فوق، هایماتریس محاسبه از بعد محابب  ماتريس ارتباط کامل:: 9 گا 

 آید.میبه دست  5 رابطة

𝑇                              (5) رابطة = lim
𝑘→+∞

(𝐻1 + 𝐻2 + ⋯ + 𝐻𝑘) = 𝐻 × (𝐼 − 𝐻 )
−1 

 .است یکه ماتریس I فرمول این در

 ساطرها مجموع آوردن دست به بعدی گام ااي ماتريس ارتباط کامل:بطراا و بتوومحابب  مجموع : 1گا  

 .شودمیمحاسبه  4 و 2 هایرابطه به توجّه با هاستون و سطرها مجموع. است T ماتریس هایستون و

  𝐷)                                       (2) ةرابط
) 𝑛×1

= [∑ 𝑇𝑖𝑗
𝑛
𝑗=1 ]𝑛×1       

              (4) ةرابط
 

(𝑅  
) 1×𝑛

= [∑ 𝑇𝑖𝑗
𝑛
𝑖=1 ]1×𝑛 

 .هستند n*1 و n*1 ماتریس ترتیب به R و D که

Di) هامیزان اهمّیت شاخص ،بعدی مرحلة روارط: آبتا   محابب : 5گا   + Ri) باین معیارهاا  و رابطة(Di −

Ri) گردد. اگر مشخّص میDi − Ri > Diباشد معیار مربوره ایرگذار و اگر  0 − Ri < باشد معیاار مربوراه  0

 (.9004 لی و وو،) ایرپذیر است

 مقادير کمی معادل را مفاايم کفمی ماتريس اولي  .6جدول 

 مقادير کمی مفاايم کفمی

 0 تمثيریر

 1 تمثير رسيار کم

 9 تمثير کم

 1 ير متوبّطتمث

 4 ير شديدتمث

 5 ير رسيار شديدتمث

 



 GIS... 09گيري ترکيبی و هاي تصميمافزا با استفاده از مدلکالبدي به منظور توسعة ميانهاي بافت شناسايی ظرفيت
 

 

 (ANP) ياشبک فرايند تحليل 

السااعتی  توسّاطاست که  چندمعیارهگیری های تصمیماز تکنیک یکی ((ANPای تحلیل شبکه وفرایند تجزیه 

کاه رواباط و همبساتگی متقابال در  چنادمعیارهگیری ی برای آن دسته از مسائل تصمیمحلّراه ارائة به منظور

 ارائاهگیاری و زیرمعیارهاای آن، آلترناتیوهاا( وجاود دارد، گیری )هد ، معیارهای تصمیممیان سطوح تصمیم

 .(1113 ای،است )دری و حمزه شده

 :صه کردالخ توانیمرا در چهارچوم مراحل زیر  یاشبکهرایند تحلیل ف

باه آشاکار و روشان  به روریا مسئله باید  موضوع :ياشبک باتت مدل و تبديل مسئل  ر  يک باتتار  :الف

از رریاق روفاان  تاوانیمرا  یاشابکهیک سیستم منطقی، مثل یک شبکه ترسیم شود. ایان سااختار  صورت

در این پژوه  از رریاق روش )به دست آورد مغزها و یا هر روش دیگری همچون گروه اسمی و یا روش دلفی 

 .(یمتلد

 هاخوشاهباید عناصر و یا خاود  یرانگیمتصم :اولويّتدودويی و تعيين رردارااي   يسمقاتالکيل ماتريس  : 

مورد مقایسه  دودوبهمتقابل بین عناصر یک خوشه نیز باید  هاییوابستگبر این،  عالوهمقایسه کنند.  دودوبهرا 

 .است ارائه قابلقرار گیرند. تثییر هر عنصر بر عنصر دیگر از رریق بردار ویژه 

ی، در یاک کلّا هاایاولویّتبارای دساتیابی باه  : د يسبوپر ماترو تبديل آو ر   يسبوپر ماترتالکيل  :ج

مناسب یک ماتریس  یهاستوندر  (شده محاسبه یها W)داخلی  اولویّتسیستم با تثییرات متقابل، بردارهای 

که هر بخ  از ایان مااتریس ارتبااط باین دو  (شدهیمتقسماتریس ) یسسوپر ماتریک  یجهنت در. شودیموارد 

ماوزون از رریاق ضارم  یسسوپر ماتربعد  ةمرحل. در آیدیم، به دست دهدیمخوشه در یک سیستم را نشان 

کاردن مااتریس ماوزون،  یزهسوس از رریق نرمال، شودیممحاسبه  یاخوشهناموزون در ماتریس  یسسوپر ماتر

 .شودیمستونی به حالت تصادفی تبدیل  نظر از یسسوپر ماتر

 یایواگراموزون تا زمانی کاه  یسسوپر ماتراندن تمامی عناصر حد با به توان رس یسسوپر ماترنهایی  ةمرحلدر 

همانناد هام شاوند  یسساوپر مااترتا زمانی که تمامی عناصار  به عبارت دیگریا  (از رریق تکرار)حاصل شود 

 .شودیممحاسبه 

مادل ها و معیارهاای ، وزن گزینهمحدودشدهموجود در ابر ماتریسِ  به دست آمدههای وزن :ااوزو  محابب :د

 .(1131و همکاران،  )فرجی سبکبار دهدرا نشان می

 مدل ويکور

 :استشامل مراحلی به شرح زیر 

 −𝑓𝑖تعیین باالترین ارزش 
 𝑓𝑖ترین ارزش و پایین ∗

تعیاین  3و  1های رابطه که با استفاده از برای تمامی معیارها –

 گردد:می

 𝑓𝑖   (1رابطة )
∗ = 𝑗𝑚𝑎𝑥 𝑓𝑖𝑗 = max [(𝑓𝑖𝑗)|𝑗 = 1,2, … . . , 𝑚] 

 𝑓𝑖     (3رابطة )
_ = 𝑗𝑚𝑖𝑛 𝑓𝑖𝑗 = min [(𝑓𝑖𝑗)|𝑗 = 1,2, … . . , 𝑚] 

 :شوندمی تعریف 11و  10 هایرابطه به صورت که j =1،…،n برای RJو  SJ برای ارزش محاسبة
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𝑆𝐽          (10رابطة ) = (∑ 𝑤𝑖𝑛
𝑖=1 (𝑓𝑖− 

∗ 𝑓𝑖𝑗 )/(𝑓𝑖− 
∗ 𝑓−))   

𝑅𝐽                  ( 11رابطة ) = 𝑚𝑎𝑥( 𝑤𝑖(𝑓𝑖− 
∗ 𝑓𝑖𝑗 )/(𝑓𝑖− 

∗ 𝑓−)) 

هستند. هار  XJ ف برای گزینةگیری تثسّگیری مطلوبیت و اندازهاندازه دهندةبه ترتیب نشان RJو  SJدر اینجا 
Wi  (.9011، 1)چن  و هوس دهدنسبی هر معیار را نشان می اهمّیتنیز   

   .(9003 ،9)اپروکیوچ کنندمی محاسبه (14و  11و  19) هایرابطه استفاده از را با j=1،…،J برای Qj مقدار

𝑄𝐼          (      19) ةرابط = 𝑉( (𝑆𝑗− 𝑆
∗)/(𝑆− − 𝑆∗)) + (1 − V) (

𝑅𝑗− 𝑅
∗

𝑅−−𝑅∗
)  

−𝑆                                                             (11) رابطة = 𝑚𝑎𝑥𝑆𝑗  𝑆
∗ = 𝑚𝑖𝑛𝑆𝑗                                                              

 

−𝑅            (14) رابطة = 𝑚𝑎𝑥𝑅𝑗  𝑅
∗ = 𝑚𝑖𝑛𝑅𝑗   

V  در نظار گرفتاه  5/0عنوان وزن استراتژی اکثریات معیارهاا )حاداکثر مطلوبیات گاروه( ضاریب در اینجا به 
 ارائه شده است. افزامعیارهای مناسب توسعه میان 9در جدول  شود.می

 افزامياو  . معيارااي منابم توبع1 جدول

 منبع الي  مورد ظر معيار
 شهرداری اهواز(شهر اهواز )کاربری اراضی الیة  ربقات
 شهرداری اهواز(شهر اهواز )کاربری اراضی  یةال مصالح
 شهرداری اهواز(اهواز )شهر کاربری اراضی  الیة اسکلت
 شهرداری اهواز(اهواز )شهر کاربری اراضی  الیة بنا عمر
 شهرداری اهواز(اهواز )شهر کاربری اراضی  الیة قطعات بندیدانه

 شهرداری اهواز(اهواز )شهر اراضی  الیة کاربری کاربری اراضی
 شهر اهوازمعابر  الیة دسترسی به شبکه معابر

 شهرداری اهواز(اهواز )شهر اراضی  الیة کاربری هاکاربری بهدسترسی 
 شهرداری اهواز(اتوبوس )های یستگاها الیة دسترسی به ایستگاه اتوبوس
 شبکه برق الیة دسترسی شبکه برق

 یاماهوارهالیه با استفاده از تصویر  تهیة  آهنراه ازفاصله 
 شهرداری اهواز(اهواز )شهر اراضی  الیة کاربری فاصله از رودخانه

 شهرداری اهواز(اهواز )شهر اراضی  الیة کاربری فاصله از کاربری صنعتی
 یاماهوارهالیه با استفاده از تصویر  تهیة نفت ةفاصله از لول

 یاماهوارهالیه با استفاده از تصویر  تهیة فاصله از فرودگاه
 آماری شهر اهواز بلوک ایران، مرکز آمار سواد
 آماری شهر اهواز بلوک ،ایران آمار مرکز اشتغال
 آماری شهر اهواز بلوک ایران، آمار مرکز جمعیّتتراکم 

 های ربیعی شهریهال سطح آم زیرزمینی
 در ررح جامع هاگسل موقعیّتالیه با استفاده از  تهیة گسل ازفاصله 

 های ربیعی شهریهال جنس خاک
 های ربیعی شهریهال توپوگرافی
 های ربیعی شهریهال فرسای 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1- Chang & Hus 

2- Opricovic 
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 اارندي گزين رتب 
 محاسابه 19با استفاده از رابطه   Qi: در مرحله قبل مقداردر جهت کاهشی R,S,Qارزش  بر اساس سازیمرتب

آماده باین  به دست، مقدار شوندیم یبندرتبهآمده  به دست یهاارزش بر اساس هاینهگزشده است در نهایت 
تار باشاد باه به صفر نزدیک باشد به معنای ارزش بیشتر و هرچه باه یاک نزدیاک هرچقدرصفر و یک است و 

   .(9011 ،1یومعنای ارزش بیشتر است )زن  و 

  تايج
 .گرفته شادبهره  دیمتلی از تکنیک اساختار شبکه یکه/ موضوع به ئلمس یلساخت مدل و تبددر ابتدا جهت 

وزن نسبی معیارهاا از تکنیاک  ماتریس مقایسة زوجی و محاسبة، ارهایمعها و برای تعیین روابط میان شاخص
های ممکان، شد، از بین رابطاهرور که در روش دیمتل محاسبه همان استفاده گردید.ی اشبکه یه و تحلیلتجز
 افازارنرمو در محایط  ارائه شده است 1که در جدول  تر بودند شناسایی گردیداهمّیتبامیان معیارها که  رابطة

Super Decision  های بعدی قرار گرفت.شد که مبنای مطالعه و تحلیل مشخّصوارد و ارتبارات میان معیارها 
شاده یم ترس Super Decision افزارنرمدهد که در نیز جهت ارتبارات )درونی و بیرونی( را نمای  می 1شکل 
 است.

 جديمتلتروجی  رايی ) ياراامعماتريس اثرگذاري  .9جدول 
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 معيار

 طبقار 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 1 1

 مصالح 1 1 1 1 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0

 ابکلت 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
رنا عمر 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0  

قطعار رنديدا   1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 1  

 کاررري اراضی 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 1 0 1 0 1 1
معارر ک دبتربی ر  شب 1 1 1 1 1 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 1  

ااکاررري ر دبتربی  1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0  

وسدبتربی ر  ايستگاه اتور 1 1 1 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0  

ررق  شبک ر  ربیدبت 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  

آانراه ازفاصل   1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0  

 فاصل  از رودتا   1 1 1 1 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
 فاصل  از کاررري صنعتی 1 1 1 1 1 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 1
  فت  فاصل  از لول 1 1 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

 فاصل  از فرودگاه 1 1 1 1 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 1
 بواد 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

 اشتغال 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
 تراکم جمعيّت 1 1 1 1 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 1
 بطح آ 1 زيرزمينی 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 1 1 1

گسل ازفاصل   1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 1 1  

 جنس تاک 1 1 1 1 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0

 توپوگرافی 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
 فربايش 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1- Zhang & Wei 

 های دیگر حذ  شد.یهالاز تلفیق با  ANPدهی بودن در کلّ شهر و وزن نگرفتن در مدل وزن سطحهمالیة سطح آم زیرزمینی به علل  -9
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 رارط ج - تمثير  مدل مفرومی باتتاري ) قال .9 شکل

هاا باا مراتبی، عناصر تصمیم در هر یک از خوشهروش سلسله های دودویی درمقایسهمانند ای در تحلیل شبکه
گردناد مای مشاخّص 3تا  1عددی از  تباط با معیارهای کنترلی با دامنةبه روابط درونی و بیرونی و در ار توجّه

ت معیارها نسبت باه همادیگر ان و نخبگان، ارجحیّتخصّصم و تکمیل آن از سوی مدوّ نامةاحی پرس که با ررّ
هاا ناماهباشد. پرسا  1/0 باید بیشتر ازباید در نظر داشت ضریب ناسازگاری ن ،گردید. در این مرحله مشخّص
حاذ  شاد و ساوس  1/0ی با خطاای بااالی هاجوامعدد بوده که ابتدا با آزمون خطا بررسی شد و  15شامل 
الیزه شدن جوام نهایی حاصل گردیاد در آمد و با نرم دست بهجمع شده و میانگین  باهم ماندهیباقی هاجوام
ی فضاایی( باه روش گاذارارزشهای معیاار )بعادی، استانداردساازی نقشاهمرحلة   .شودمیمشاهده  1 نمودار
در منطق فازی عضویت یک عنصر در یاک مجموعاه، باا  .است شده استانداردهای وزن دهی به نقشه و 1فازی

 ،نیاا و همکاارانفاضال) شاودر )عادم عضاویت کامال( تعریاف میمقداری در بازة یک )عضویت کامل( تا صاف
1131.) 

 
 يمتلو د ياشبک  يلروش تحل رر اباس ياراامع اامّيت وزو .6 مودار 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1- FUZZY 
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ها از تواباع فاازی بارای تهیه گردید و جهات استاندارساازی الیاه GISهای معیار در محیط ین منظور نقشهبد

اساتانداری ساازی  4کاه در جادول  انجام گرفات GISها در محیط یهالی سایر استانداردسازهای حریم و یهال

ای صورت گرفته که مقدار واحد مکاانی هار عارضاه، گونهتهیه نقشه فازی به مربوط به هر الیه بیان شده است.

( مناساب توساعه میاان افازا یهاابافتشناساایی هد  پاژوه  ) میزان مطلوبیت مکان مربوره را در رابطه با

بیاانگر حاداقل مطلوبیات مکاانی  0نگر حداکثر مطلوبیات و ارزش بیا 1صورت که ارزش ینبدکند. تعریف می

 .دهدیماستاندارد شده را نمای   هاییهال 4شکل    .باشدمی

 معياراا ياایژگيوو  وع ابتا داربازي و  اراايمع .1 جدول

ص
ات
ش

 

 معيار
 وع 

 ابتا داردبازي
 معيار ااييژگیو  وع تارع

ي
بد
کال

 

 تعداد ربقات  منفی ربقات

  مثبت مصالح
: خشت 1یمانی : بلوک س9 و آجر یرآهن: ت1

 و گل

 یر: سا4 اسکلت فاقد :1 ی: بتن9 ی: فلز1  مثبت اسکلت

  مثبت بنا عمر
: 1 سال 90تا  10: 9سال  10: کمتر از 1

 10از  ی : ب4سال  10تا  90

 مساحت قطعات  منفی قطعات بندیدانه

  مثبت یاراض کاربری
: 1 مسکونی - یتجار :9ها کاربری یرسا :1

 : مخروبه2 : صنعتی5 : نظامی4 مسکونی

ی
ب
تر
ب
د

 

 معابر ةشبک  منفی معابر ةبه شبک دسترسی

  منفی هاکاربریبه  دسترسی

 یحیتفر ،یانتظام ،یادار های تجاری،کاربری

 هنری،-سبز، فرهنگی  یفضا توریستی، و
 و تجهیزات شهری، مذهبی، یساتتثس

 یورزش ،یدرمان عالی، آموزش ،یآموزش

 یستگاهبه ا دسترسی

 اتوبوس
 های اتوبوسایستگاه موقعیّت  منفی

 برق شبکة  منفی برق ةشبک به دسترسی

يم
 ر

 

 آهنراه مسیر (متر 50)حریم  Linear مثبت آهنراه ازفاصله 

 رودخانه مسیر و عر  (متر 900)حریم  Linear مثبت فاصله از رودخانه

 کاربری صنعتی موقعیّتمحدوده و  (متر 100)حریم  Linear مثبت یصنعت یاز کاربر فاصله

 نفتمسیر لولة  (متر 900)حریم  Linear مثبت نفت ةفاصله از لول

 فرودگاه موقعیّتمحدوده و  (متر 400)حریم  Linear مثبت فاصله از فرودگاه

ی
اع
تم
اج

 

 - مثبت سواد
مشارکت  - باالترسواد درصد )سواد به 
 (افزامیان ةتوسع ینددر فرابیشتر 

 - مثبت اشتغال
توانایی  = شاغل بودندرصد )اشتغال به 

 (افزامیان ةشرکت در فرایند توسع

 - منفی جمعیّت تراکم
 یشتربپتانسیل  = تراکم پاییننفر )تراکم به 

 (جمعیّتجذم  یبرا

ی
يع
طب

 

 محل گسل - مثبت گسل ازفاصله 

 - مثبت خاکجنس 
 عمیق با خاک :9 عمقسست و کم خاک :1

 بافت سنگین

 دشت :9 توه :1 - مثبت توپوگرافی
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 افزامياوااي ظرفيّتجرت شنابايی  ابتا داردشدهي اا قال . 1کل ش 
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 افزامياوااي ظرفيّتجرت شنابايی  ابتا داردشدهي اا قال . 1ادام  شکل 
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 افزامياوااي ظرفيّتجرت شنابايی  ابتا داردشدهي اا قال . 1شکل ادام  

صورت که ین بداست.  شده گرفتهتوأم در نظر  به صورتدهی و استانداردسازی در این پژوه ، فرایند وزن

 یب نسبی حاصل از مادل دیمتالضرهر معیار در  دسازی صورت گرفته و در ادامه الیة فازی شدةابتدا استاندار

هایی کاه در رابطاه باا هاد  ها، ابتادا مللّفاهدر ادامه برای سنج  شااخص است.ضرم شده تحلیل شبکه  -

یاق شاده و از تلفپوشاانی باا هام تثییرگذارند )معیارها( از رریق تحلیل فضایی هام زمانهمپژوه  به صورت 

 شااخص های سنج  به ترتیب تحت عناوان شااخص کالبادی،الیة جدید حاصل گردید. شاخص آنهاترکیب 

 های حاصال ازنقشاه 5است. در شکل  شده ارائهحریم، شاخص اجتماعی و شاخص ربیعی  شاخص دسترسی،
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 ااشاتصي وزو ضر  شده و ايجاد اا قال تلفيق  .5شکل 

هاا شااخص قیاتلفجهات  ،آخار مرحلة در .شودمیمشاهده  به شاخص آنهاو تبدیل  ترکیب معیارهای پژوه 
 𝑓𝑖بااالترین ارزش یکاور، ول روش در گام اوّ .استفاده گردید یکورواز روش  العاتی(های ارّ)الیه

تارین و پاایین ∗
 𝑓𝑖ارزش 

 گردد.می تعیینها الیه برای همة توابع معیار −
در ریفی از باالترین ارزش یعنی عدد یک )حاداکثر  شده استانداردهای به اینکه الیه توجّهدر این مرحله با  

 𝑓𝑖مطلوبیت( و پایین ارزش یعنی عدد صفر )حداقل مطلوبیت( قرار دارند، بنابراین 
ها معاادل برای تمامی الیاه ∗

 𝑓𝑖و  1
 ها معادل صفر خواهد بود.نیز برای تمامی الیه −
 آنهاها محاسبه و سوس حاصل جمع ای تمامی شاخصآل بریدها حلّهر گزینه از راه ةبعدی فاصل در مرحلة 

 شاودمنفای محاسابه می آلیادها( برای 11) رابطهو  مثبت آلیدها( برای 10) رابطه توجّهبرای ارزش نهایی با 
 .(4و  2های شکل)
رباق نتاایج، میازان  (jSآل مثبات )یادهاخروجای  در الیاة گارددیممالحظاه  5که در جادول  رورهمان 

هایی کاه ها یا مکانیکسلپبوده که بر این اساس  متغیّر 5/0تا  155311/0 مکانی در ریفی از ارزشمطلوبیت 
چاه میازان افازا دارناد و هرمیاان باالتری جهت توسعة اولویّتتر باشد، نزدیک 5/0به ضریب  آنهاارزش مکانی 

 (jRآل منفای )یادها . برای الیةشودآن کاسته می اولویّتتر باشد از نزدیک 155311/0 ارزش پیکسل به ضریب
 ارزش بااهاای ها یاا مکانیکسالپاست کاه  آمده دست به 5/0تا  291419/0اولویّت مکانی در بازة نیز میزان 
 افازامیاان اولویّت را جهت توساعة ینکمتر 5/0 ارزش باهای ها یا مکانیکسلپو  اولویّتبیشترین  291419/0
 هستند.دارا 

و  11، 19هاای رابطاهرباق  iQدر شهر اهواز، ضریب  افزامیان های توسعةاولویّتدر ادامه برای دستیابی به 

( و شادهساخته) محادوده کالبادی دو قسمتجهت تحلیل نهایی نقشه نهایی به  قرار گرفت. محاسبه مورد 14

ها جادا گردیاده و یکسالپارزش  بار اسااسشده است بدین ترتیب که محدوده کالبدی  یمتقسهای بایر ینزم

هاا را محاسابه اولویّتو مسااحت هرکادام از  کردهی بندربقهدسته  5ها را در اولویّتی شد و بندربقهسوس 

 شود.های محاسبه شده، مشاهده میهای مکانی اولویّتموقعیّت 1در شکل گردید. 

نشاان  مترمرباعاز را جهت توسعة مجدّد باه یی شده در شهر اهوشناساهای اولویّتمساحت مربوط به  9نمودار 

را  مترمرباع 5002/419104 پنجم اولویّتو  مترمربع 04/92242141 لاوّ اولویّت 9دهد. با توجّه به نمودار یم

، 434/4114544، 52/40511411اولویّاات دوّم، سااوّم و چهااارم بااه ترتیااب دارای مساااحت  ؛ وباشااندیمدارا 
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ی و... کاه دارای نظاام هایی مانند صانعتی،یکاربراوّل به علّت وجود  اولویّت هستند. مترمربع 151/4124941

افزا باه سابب وجاود دوّم توسعة میان اولویّت و است گرفته قرارباشند در رتبة دوّم مساحت یممساحت زیادی 

 مساحت دارد. نظر ازاوّل را  اولویّتکاربری مسکونی که بیشترین مساحت در شهر دارد 

 

 منفی آليدهامحابب   .3 شکل                                     مثبت آليدها  محابب .1 شکل                     

 جRآل منفی )يدهاج و Sآل مثبت )يدها يمضر .5جدول 

𝑺∗ 155311/0 

𝑺− 5/0 

𝑹∗ 291419/0 

 𝑹− 5/0 
 

 
 ااواز شرر در افزامياو توبع ي جرت ج کالبدرندي محدوده )رافتاولويّت .6شکل 

 
 کالبدي ةافزاي محدودياومااي توبع  اولويّتمسا ت  .1 مودار 

اولویت اول

اولویت سوم

اولویت پنجم

26646871/04

40581418/56
4317544/494

7364278/153
482104/5006

(مترمربع)مساحت
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 رحث
شهرهای بزرگ در ایر عوامل گوناگون سیاسی، اداری، محیطی، اقتصاادی  اًخصوصشهرها م ةیختافسارگسرشد 

ی و کالن شده است. یکی از این مشکالت ناشی از رشد شاهری، و... سبب ظهور مشکالت زیادی در سطح محلّ

 هابافتدرونی شهر است که این خود سبب فرسودگی  هایظرفیّتدور شدن نگاه مدیران و مسئوالن شهری از 

شده کاه وزارت راه و شهرساازی و مسائوالن  باع مسائل  ینا و پایین آمدن شدید کیفیت زیستی شده است.

جهات  رمالیّکاارا و  یحلّاراهرا  افازامیان در سطح جهان، نظریة توسعة شده مطرحشهری به پیروی از نظریات 

را در شاهر  افازامیاان وه  بحا  توساعةاین پژ ،شدهیان ببه مطالب  توجّهبا فائق آمدن بر این مسائل بدانند. 

شهر اهواز شاده  گیریبانگر یادیمشکالت ز رویی،چراکه به علّت وجود پراکنده داده استقرار  توجّه مورداهواز 

اصلی پاژوه  انتخاام  ویکردر عنوان به ،بافت کالبدی مجدّد توسعة اصل، افزامیان ةتوسع اصولمیان  از است.

...(، بناا و، کیفیت عمر بنامصالح، ) یکالبدبه معیارهای  توجّهگذشته با  یهاپژوه در  افزامیان ة. توسعگردید

خاادماتی(، حااریم و  هاااییکاربردسترساای بااه ) یدسترسااشاایب، جاانس خاااک، فرسااای  و...(، ) یطاایمح

از دو  شاده ذکاراین پژوه  عالوه بر معیارهای  در یدگردرودخانه، کاربری صنعتی و...(، بررسی ها )محدودیّت

مالاک و سااکن ملاک را  ییاشتغال، تواناا یارمع ته شد.بهره گرف افزامیان معیار سواد و اشتغال در بح  توسعة

 .دهادیتوسعه نشان م یدو فوا یااز مزا یسواد، مشارکت افراد را به سبب آگاه یارجهت مشارکت در توسعه و مع

اسات یعنای  شادهی بررسا زمانهمشهر  ةشد ساختهخالی و  یهابافت ،گذشته یهاپژوه همچنین در اکثر 

 سااخته) یکالبادبافات  ،است ولی در این پژوه  شده اعمال دو بافتبرای هر  شده گرفته در نظرهای متغیّر

 GISو  گیرییمتصام یهااروشاز  افازامیان مبح  توسعة یهاپژوه در شده است.  هگرفت نظر در( جدا شده

معیارها استفاده کارد ولای  از زیادی تعداداز  توانیم یریپذانعطا به دلیل  هاروشاین در است  شده استفاده

 تاا حادّ هااروشنتاایج ایان  ،یکلّا به رور .کندیمرا با مشکل مواجه  یگذارارزشدهی و معیارها، وزن فراوانی

ناساازگار از  هاییکاربرراهبردهای زیادی مانند انتقال  افزامیان و توسعة مجدّد ةتوسع .است قبول موردزیادی 

هاا و بافات و... دارد. نشاینیهحاشفرسوده و  یهابافتبایر، بهسازی و نوسازی  هایینزمدرون شهر، استفاده از 

 هااییکاربردسترسای باه  نظار ازکاه  هساتند و قطعاتی هابافتشناسایی قرار گرفته است،  مورد قطعاتی که

افازای   نظار ازو  یابتخرقابلرعایات کنناد،  و حارایم را هامحدودیّتخدماتی شرایط مناسبی داشته باشند، 

 .مشارکت باشند نظر ازباال  یلپتانسمجاز باشند و همچنین دارای سطح و  شدیدتر تراکم ساختمانی و استفادة

 گيري تيج 
کشااورزی و مرتعای باه فضااهای  یهاانیشهرها موجب تبدیل زمو افقی  رویهیگسترش ب اخیر، ةدر چند ده

شاهری گردیاده اسات.  رویایپراکنادهپراکنده و نامتعادل شاهری و باروز معضال  یوسازهامسکونی و ساخت

. استکه این الگوی رشد و گسترش شهری، ناپایدارترین الگو  اندکردهاذعان  ،قان و پژوهشگرانبسیاری از محقّ

 اجتمااعی، هاایینیگزانارژی در شاهر، تشادید جادایی اتال  نقل و خدمات شهری، و گزا  حمل هایینههز

و ناپایاداری در شاهر از  هاویتییب عدم زیبایی و انسجام و عدم وحدت عناصار شاهری، ،زیستیطتخریب مح

باه شاهر  ةزیربنایی و تقسیم اراضای در حاشای ساتیپیامدهای توزیع نامتناسب مراکز خدماتی و تثس نیترمهم

کااربری یناة زم دقیاق و کارآماد در هاییزیرت نبود برناماهبه علّ نیز شهرهای ایران در پراکنده است. صورت

موجود در شاهر و عادم رعایات صاحیح  استعدادهایو  هاظرفیّتمتناسب از  یریگعدم بهره یجهنت زمین و در

تخریاب اراضای کشااورزی و باه  ،یتنها شهر در افق و در مرز و حدّیالگوی استقرار جمعیت، شاهد گسترش ب
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باه وجاود  هاییتیت و نارضااتضعیف شرایط کالبدی محاالّ دیگر هستیم. محیطییستوجود آمدن مشکالت ز

شاهرها شاود. در ایان نکال ةمحدود کلّ یتنها ت، شهرها و درسرانجام سبب از بین رفتن محالّ تواندیآمده، م

 مجادّد ةتفادساقادیمی و متاروک را بارای ا بسایار یهایا ساختمان هاینشهری، زم افزاییانم ةشرایط توسع

دار شدن افراد را ازدیااد بخشایده و باه سیمای شهر و محیط زندگی کمک کرده، فرصت خانه ةآماده، به توسع

کیفیات زنادگی را در  تواندیم ،ترتیبین ا و به رساندیجذم و حفظ ساکنان با سطح درآمدی مختلف یارى م

نظار، ارتقااى  وردما ةوضاعیّت کالباد محادوددر ارتقاى  تواندیم افزامیان ةت قدیمی افزای  دهد. توسعمحالّ

هاا و همچنین به محافظت و نگهاداری از مکان ،باشد. این توسعه یرگذارت موجود تثیسرزندگی و عملکرد محالّ

 ةتوساع ساازییادهبخا  در فرایناد پ ینتراسو حسّا  ینترمهم ماًمسلّ .کندیشهر نیز کمک م ت تاریخیِمحالّ

باه آنچاه  توجّاه. باا اسات افازامیاان ةمناسب برای توسعانتخام اراضی  یهاافزا، بررسی و تعیین شاخصمیان

این نوع توسعه و همچنین مزایا و موانع اجرای آن ذکر شاد، قادمت یاک شاهر،  هاییژگیها و وفهپیرامون مللّ

، میازان هایدسترسا شایببنادی و تاراکم، ناوع خااک، توپاوگرافی، یت تاریخی، ساختار کالبدی )منطقاههو

 وضاعیّتنقل شاهری،  و وضعیّت حملو خدمات شهری،  هایرساخت، زیسیاس موقعیّتخطرپذیری زلزله و...(، 

ارکت ماردم ش، میزان میته، آمار بیکاری، آمار باالی جرم و جنامحلّ پذیریجمعیّتشهر )اقتصادی و اجتماعی 

  ًمشاخّصباوده و  یرگاذاردر ایان انتخاام تثیت شاهری محالّ ةتوسع هاییله و...( و دیگر پتانسمحلّ ةدر توسع

 هالبتّا کونی اجرا شاود؛سم ةتجاری مرکز شهر و یا در یک منطق ةدر منطق به رور مثالسعه خواهند کرد که تو

 بود.  خواهند یرگذاراجرا در پروژه نیز، در این انتخام تثی مورد هاییازمندیبازار و ن کش 

فای معیارهاا، مسائله در رود پاس از معرّگیری به شمار میتصمیم به اینکه یک مسئلة توجّهبا این پژوه   

ای تعریف شد که این فرایند در قالب روش دیمتل عملای گردیاد و در اداماه جهات تعیاین یک ساختار شبکه

العاات ارّ ساامانة افازارنرمساوس از  ای  بهره گرفتاه شاد.نسبی معیارها از روش تحلیل شبکه اهمّیتضریب 

با اساتفاده از تواباع  ،معیار از تهیة نقشة صورت که پسین بدجغرافیایی جهت ارزیابی معیارها استفاده گردید. 

 متناسب با معیار صورت گرفت و الیة فاازی شادةسازی ، فازیشده ارائهبه مدل حرفی  توجّهتحلیل فضایی، با 

ضارم گردیاد. در اداماه بارای سانج   دیمتال-تحلیال شابکهاز مادل  شاده محاسابهدر ضریب  ،هر معیار

تثییرگذارناد )زیرمعیارهاای( از  زماانهم باه صاورتهد  پاژوه   با رابطههایی که در فهها، ابتدا مللّشاخص

به اینکه از  توجّههای اصلی تحقیق حاصل گردید. با شاخص آنهاشده و از ترکیب هم تلفیق پوشانی بارریق هم

 از گزیناه هار استفاده شاد لاذا در گاام بعادی فاصالة افزامیان های توسعةتاولویّروش ویکور جهت شناسایی 

 مثبات و آلایده نهایی ارزش عنوانبه  آنها جمع حاصل سوس و محاسبه هاشاخص تمامی برای آلایده حلّراه

شناساایی اراضای مناساب  جهت iQ الگوریتم ویکور، ضریببه  توجّهبا  .و ارزیابی گردید محاسبه منفی آلایده

هاای باایر ی و زمینکالباد نقشاة نهاایی در دو بخا  محادودة نهایات در محاسابه گردیاد. افازامیان توسعة

 همچناین ها محاسبه گردیاد.اولویّتنشان داده است و مساحت  افزامیان های توسعةاولویّتشده و بندی ربقه

ل اوّ اولویّاتبندی کارده و ربقه افزامیان پیکسل( جهت توسعةبه ارزش  توجّه با) اولویّت اساس برها را کاربری

ساایر  شاودشاامل مای تجهیازات شاهری و شهری تثسیسات ،ورزشی ،نظامی ،صنعتی ،مخروبههای را کاربری

 .شودمیمشاهده  2ها در جدول اولویّت

رشاد هوشامندانة  هایفاهمللّافازا یکای از میان نظریة توسعةاین است که اضافه گردد  آخری که باید نکتة 

از  و اسات شدهارائه واقع در راستای این نظریه  است و در شدهارائه پایدار شهری  شهری و بعد از نظریة توسعة



 GIS... 92گيري ترکيبی و هاي تصميمافزا با استفاده از مدلکالبدي به منظور توسعة ميانهاي بافت شناسايی ظرفيت
 

 

 خاود باا ،شهری است که این راهکار ةافزای  فشردگی کالبدی در توسع ،تحقق این نظریه در شهر راهکارهای

راکم و در مسایرهای خطاوط کالبدی شهر باه صاورتی متا توسعةختمانی، هدایت ی و ساجمعیّتفزای  تراکم ا

و  جمعیّاتبی باین شاهری باا تناساکالن شاهری در منطقاة متعادّدنقل همگانی، ایجاد مراکز  وسریع حمل 

راساتا  یندر اکه  شودیممسکونی اعمال  ةشهری برای محلّ رو آوردن به الگوهای دهکدة های اشتغال وفرصت

فشاردگی کالبادی و افازای  تاراکم سااختمانی و  تاوانیمکاه دارد  هاایییژگیوباا  افزامیان با نظریة توسعة

چنانچه به صورت کاربردی و  افزامیان رویکرد توسعةو سبب پایداری شهر شد.  ی را در شهر افزای  دادجمعیّت

خواهاد  یرگاذارتثیشهر  بر سایر جوانب رشد و توسعةو به اجرا درآید،  بگیرد جامع در شهری مورد پژوه  قرار

در پایدار ساوق خواهاد داد.  به سمت توسعة محیطییستزبود و شهر را از ابعاد مختلف اجتماعی، اقتصادی و 

و رشد نااموزون شاهر و عادم اساتفاده از فضااهای درونای شاهر  روییپراکندهشهر اهواز به سبب وجود الگوی 

 هزیادی بارای توساع هایظرفیّتکه در بافت کالبدی شهر  یافت دستکه این پژوه  به این نتیجه  رورهمان

شاهر  رویاةیبو از پیامادهای ناشای از رشاد فیزیکای  بارد کاره را ب افزامیان ة توسعةنظری توانیموجود دارد 

 جلوگیری کرد.

 :است شدهارائه پیشنهادهایی  ،در پایان کار

هاای باودن ساطح آم باه بااال توجّاهسازی با سازی و ساختمانهای نوین در پیوریها و فنّااستفاده از روش -

 .در راستای افزای  تراکم ساختمانیزیرزمینی 

الی و مشاارکت در تاوان ما باردن بااالایجاد یک صندوق جهت اعطای وام و تسهیالت باه شاهروندان بارای  -

 .افزامیان های توسعةبرنامه

باه راور های بهساازی و نوساازی بخشی به شهروندان در راستای افزای  مشارکت در ررحآموزش و آگاهی -

 افزا.میان های توسعةی ررحکلّ

شاهری،  رویایپراکندهی کنترل هاروشی؛ یکی از بهترین سازبلندمرتبهی و سازانبوهی هااستیساستفاده از  -

محیطای و  ،اقتصاادی ،باه عوامال اجتمااعی توجّاه ه این سیاست بای بوده است. البتّسازبرجعمودی و  توسعة

 هنگی هر منطقه از شهر صورت گیرد.فر

سازی باا تالش در جهت کاستن از فشردگی بافت ناشی از کوچک بودن قطعات و حرکت در جهت بلندمرتبه -

 دانه و مقیاس بزرگ.قطعات درشت

باه جواماع قابال  هایفروشاو خرده کااربریهاای تجااری تاکتوساعه یروزرسان جهت به ییهاایجاد فرصت -

 .مختلط یبا کاربر روییادهپ

و بازساازی تساریع نوساازی  جهات درمناسب شهرسازی و قوانین و مقاررات تشاویقی  هایسیاستتصویب  -

 .هابافت

 افزامياو  اا جرت توبعرندي کارررياولويّت .1 جدول

  وع کاررري توبع  ااياولويّت

 تجهیزات شهری، شهری تثسیسات ،ورزشی ،نظامی ،صنعتی ،مخروبه اول اولويّت

 اداری ،هنری -فرهنگی  ،و انبارداری نقل وحمل  ،ونیکمس دو  اولويّت

 عالی آموزش ،جهانگردی ،اوریتحقیقات و فنّ آموزش ،مذهبی، ونیکمس - تجاری بو  اولويّت

 درمانی ،اداری و انتظامی، آموزشی، تجاری چرار  اولويّت

 مختلط ،تفریحی و توریستی پنجم اولويّت
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کالبهدي شهرر رشهت رها  ااي توبهع محدوديّتي رندپرن  (1131) یممر، یمحمد ؛رضایسی، و ؛یعل حسینی،
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فیزیکای  ةتوساع یسنجنق  عوامل محیطی در امکان (1131) یژهمن، پورالله ؛منصورزاده آروق، یریخ ؛هوشن  سرور،

 .34-114 .صص (،11) 5، شرري يزيرپژواش و رر ام   مجلّ ،شهر ملکان ةبهین

 ییدر بهبود فضاا افزامیان ةکاربرد اصول توسع (1139) یمرح ،سرور ؛الهام ،یفدو ؛زهره ،داودپور ید؛نو ی،رضوان یدیسع

 يهايا جمهن جغراف  فصهلنام ،تهاران( یشاهردار 14 ة: منطقیمورد ةمطالع) یشهر یهابافت یعملکرد -

 .153-110 .صص (،12) 11 ،يراوا

در  یکیژئومورفولاوژ هایمحادودیّتتحلیل امکانات و  (1114)مرتضی ، سلیمانی شیری ؛اکبر ،پرهیزکار ؛سیاوش ،شایان

 .11-51 .صص (،1) 11 ،س علو  ا سا یمدرّ  فصلنام ،شهری ةمحورهای توسع انتخام

 و حمال ل، نشر پژوهشاکدةاوّ چاپ ،آانراهو  ااراهکاررري اراضی اطرا   ريم  یراهنما (1114) شاهین ،شعبانی

 .نقل

 الملل شهرداری اهواز.ینب، انتشارات روابط عمومی و امور ااواز شررکفو آمار ام  (1131) شهرداری شهر اهواز

 ی شهر بروجرد و راهکارهای توساعةیروپراکنده یبررس (1139)سحر ی، منصور و یانوشک ذاکر حقیقی، ؛حجت شیخی،

 .14-52 .صص (،15) 4 ،ريزي شرريپژواش و رر ام   مجلّ ،درونی آن

مبتنای بار  یارةچنادمعگیری اساتفاده از تصامیم (1131) پناه، سید کاظمراهری، مرضیه؛ عباسوور، رحیم علی؛ علوی 

 مااوردی: اصاافهان(، ها )مطالعااةة آرامسااتاندر انتخااام مکااان بهیناا ANPو  DEMATELهااای تلفیااق روش

 .420-411 .صص (،9) 4، شنابیمحيط فصلنام 

بینای رشاد مکاانی و پی  (1139) یرجهاانگ ،یفقها ؛ینافشا ،یزاده شاعبانیعل ؛بهمن ،یان امیریجبار ؛یعل عسگریان،

 ،های خودکاار ماارکو  و شااخص آنتروپای شاانونکاارگیری مادل سالولتوسعة پراکندة شهر سااری یاا باه 

 .11-94 .صص (،2) 9 ،شنابی کارررديرو 

 سطح منطقةی در اقهوهاراضی  مجدّد یزی توسعةربرنامه (1131) هوشن  ،یهند؛ یدرضاحم، یرزاییم عنابستانی، زهرا؛

 .111-142 .صص (،21) 11 ،پيا  مرندس  ماانام ،رشد هوشمند ةیبر پایک 

در  GISاهاي کهاررردي راانمهاي جهامع مهدل (1131)بالیانی؛ یداهلل  نیا، غریب؛ حکیم دوست، سید یاسر؛فاضل

 .ل، انتشارات آزادپیما، جلد اوّ، روبتايی و محيطیااي شرريريزيرر ام 



 GIS... 92گيري ترکيبی و هاي تصميمافزا با استفاده از مدلکالبدي به منظور توسعة ميانهاي بافت شناسايی ظرفيت
 

 

بنادی مادل پهناه ةارائا (1131) یارام ،نیاابساطامی مهادی؛ ،مادیری؛ مرتضای ،پاوریدیام حسنعلی؛فرجی سبکبار،  

 فصلنام  علمهی دو ،(SSP) مبتنی بر پروفایل هاینهگز یسازمرتبشهر اهواز با استفاده از مدل  پذیرییبآس

 .45-52 .صص ،(1) 9 ،پژواالی مديريت رحراو -

 زاي مسهکو ی  مو ه افيهاوم رويکرد توبهع  در چارچو مراکز شرري   توبع راز (1113) یرضاام فرشچین،

دانشاگاه  رفیعیاان، یمحبتا راهنما: استاد شهرسازی، ارشد یکارشناسنامة یانپا رازار تجريش،  محلّ موردي:

 هنر و معماری. س، دانشکدةتربیت مدرّ

فیزیکای شاهر  توساعة ةیابی بهینمکان ج1130) یعل حسن، جرجانی ؛ینمجدالدّ ی،زندو ؛محمود ی،داود ؛یمهد قرخلو،

 .33-199 .صص ،(11) 3 ،توبع  و ياجغراف ،های ربیعیمبنای شاخص بابلسر بر

 ،فضاایی شاهر ارومیاه - گساترش کالبادی ة الگاوی بهیناةارائا (1139)اصاغر  ،ضرابی ؛جمال ی،محمد ؛یدام مبارکی،

 .45-11 .صص ،(19)11 ،و توبع  ياجغراف

 فصهلنام ، «مطالعه موردی: شاهر اهاواز»های شهری در ایجاد جزایر حرارتی اربریتثییر ک (1130) عباسنژاد، معرو 

 .25-30 .صص (،14) 4، جغرافيايی آمايش محيط

باا  افازامیاان برای توسعة گرگان بافتی شهرمیانارزیابی تناسب اراضی  (1131)محمدحسن ، ینیحس ؛میرکتولی، جعفر

 .23-10 .صص ،(3) 1 ،مطالعار شرري  فصلنام، GISو  AHPترکیبی از  استفادة
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