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 اخیر، دهه چند طی داده رخ فرهنگی و اجتماعی اقتصادی، جمعیتی، تحوالت به توجه با:چکیده 

 متأثر شهری، جامعه افزون روز توسعه .است داده رخ شهرها و توسعه نشینی شهر شکل در زیادی تحوالت

 و دهش منجر شهرها مهار نشدنی سترشگ ریزی برنامه بدون سازهای و ساخت به شده ذکر عوامل از

 فضای طراحی و آگاهانه هدایت لزوم که است آورده وجود به ها آن فضایی ساخت در زیادی تغییرات

برای  شناسایی جهات مناسبهدف از این مطالعه  .است داشته دنبال به را شهرها مناسب برای زیست

شد. بدین منظور،  توسعه آتی شهر مرودشت بود. در این راستا از روش تحلیل سلسله مراتبی فازی استفاده

های اطالعاتی فاصله از جاده دسترسی، الیهبا استفاده از توانمندی سیستم اطالعات جغرافیایی، ابتدا 

فاصله از مسیر سیالب، فاصله از مراکز داد و ستد، فاصله از مراکز اداری، نسبت توسعه اراضی، نسبت 

دهی با تکنیک اور تهیه شدند و بعد از وزنها، فاصله از روستاهای مجاراضی کشاورزی، نسبت سکونتگاه

ها، از عملگر ضرب و جمع تحلیل سلسله مراتبی برای معیارها و زیرمعیارها و همچنین فازی سازی نقشه

فازی  برای شناسایی مناطق حساس و مناطق کمتر در معرض خطر و حساسیت کمتر در سامانه اطالعات 

های سلولی تصویر شد و بر اساس انحراف از معیار ارزش جاماراضی ان بندیپهنهعملیات  جغرافیایی، 

بر اساس  و بندیرستری در پنج طبقه پتانسیل ناچیز، بسیارکم، کم، متوسط، زیاد و بسیار زیاد طبقه

 268/0نتایج نشان داد که مهمترین معیارها با اوزان   .پتانسیل اراضی جهات توسعه آتی شهر مشخص شد

ها بودند. همچنین نتایج نشان داد یار فاصله از مسیر سیالب و معیار نسبت سکونتگاهترتیب معبه 159/0و 

که محدوده شمالی، شمال غربی و شمال شرقی محدوده شهر بیشترین پتانسیل و محدوده جنوب و 

مهمترین جهات توسعه به ترتیب شمال،  جنوب غربی کمترین پتانسیل را جهت توسعه آتی شهر دارند.

طبقه پتانسیل زیاد جهت توسعه  شمال غربی و محدوده شرقی شهر بودند. قابل ذکر است که شمال شرق،

 %83/64از وسعت محدوده مطالعاتی بیشترین سطح را بخود اختصاص داده است و  همچنین  %57/30با 

 از اراضی شهر مرودشت پتانسیل باال و مناسبی جهت توسعه آتی دارند. 

آتی، پتانسیل اراضی، تحلیل سلسله مراتبی فازی، سیستم اطالعات توسعه جهات  :واژگان کلیدی

 جغرافیایی، مرودشت
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 مقدمه

 و شهرها آتی گسترش جهت مناسب هایمکان مورد در گیریتصمیم شهری ریزانبرنامه برای پیچیده و مهم موارد از یکی

 به لزوم شهری توسعة برای اراضی مطلوبیت ینتعی در مؤثر عوامل فراوانی و پیچیدگی .باشدمی توسعه مناسب تعیین اراضی

 .]6[طللبدمی را شهری پراکندة رشد از جلوگیری و بهینه مدیریت برای هایی کارگیری فناوری

 های جهت در آن کالبدی فضاهای و شهر فیزیکی های محدوده آن طی که است مداوم و پویا فرایندی شهر، فیزیکی توسعه

 و متعادل فیزیکی تنسیق به باشد برنامه بی و سریع روند این اگر و یابند می افزایش یفیک و کمی حیث از افقی و عمودی

. ]5[ ساخت خواهد مواجه ای عدیده مشکالت با را شهری های سامانه نتیجه در و انجامید نخواهد شهری فضاهای موزون

 در دقیق مطالعة نیازمند همواره دارند ارقر طبیعی بستر در که صنعتی و روستایی شهری، مختلف مناطق در عمران و توسعه

 مطالعه هر از قبل باید و است شهری ریزان برنامه وظایف ترین مهم از فیزیکی فضای مطالعه. آنهاست طبیعی ویژگیهای

 باید شهرها فیزیکی مطالعة در .]6[ گیرد می انجام مطالعه این مبنای بر بعدی های ریزیبرنامه زیرا گیرد صورت دیگری

 زیرا. شود بررسی شهر توسعه بر و یکدیگر بر ها پدیده این متقابل تأثیر و ارتباط و مطالعه را انسانی و طبیعی موانع و املعو

 جهت در شهر گسترش و هدایت باعث ها، آن مناسب حریم رعایت عدم و ها محدودیت این از الزم آگاهی و شناخت عدم

 در عمده مشکالت از یکی .نمود خواهد مواجه جدی مشکالت با را شهری یفضاها و شهر نهایت در که شود می موانع این

 برای مناسب اراضی تعیین شهری، برای رشد مناسب هایمکان کمبود و جمعیت رشد به با توجه شهری ریزیبرنامه

 و هااز مدل فادهاست به نیاز شهرسازی، مختلف ضوابط و روزافزون معیارها گسترش با امروزه .باشدمی شهر گسترش فیزیکی

 طرف بر را شهری گوناگون مدیران های نیاز آنها تلفیق با و گیرد نظر در ضوابط را این همه بتواند که است افزارهایینرم

های مکانی برداشته است و به های اخیر سیستم اطالعات جغرافیایی گامی موثر و بلند در زمینه مدیریت دادهدر سال .سازد

توسعه  .]5[های اطالعات مکانی و نیز تکنیک تهیه نقشه عمل کرده استگردآوری و به روز رسانی بانک عنوان ابزاری جهت

 بافتی، درون اراضی گرفتن نادیده و های توسعه جدیدلکه صورت به پیرامونی اراضی در ه شهری پراکند

 و جهانی پدیده یک شهری درش .باشدمی شهری هایبرنامه مهم مشکالت از به توسعه مجدد، نیاز و ناکارآمد

 بر هم اقتصادی، اجتماعی همچنین و اکولوژیکی زیاد های جنبه داشتن بدلیل که است هایی پدیده مهمترین از یکی

 با توام گیرد، می قرار مردم اختیار در که امکاناتی افزایش. است داشته زیادی تاثیرات انسان، زندگی محیط بر هم و طبیعت

 خواهد تحقق شده ریزی برنامه شهری رشد یک سایه در تنها اقتصادی، و محیطی زیست های ینههز رساندن حداقل به

 مهم بسیار پایدار شهری شکل به رسیدن منظور به شهری مدیریت و ریزی برنامه در شهری رشد فرایند . درك (8)یافت

 سیاست گذاری، برای کمکی ابزاری و شهری توسعه فرایند درك برای مفید ابزارهایی که فضایی های مدل از اینرو از. است

 برای توان می هستند زیست محیط بر شهری تاثیرات ارزیابی برای اطالعات کننده فراهم و شهری ریزی برنامه و مدیریت

 .]7[کرد استفاده شهری توسعه فرایند مدلسازی

 مقایسة و بینی برای پیش اراضی تناسب هایشاخص کاربرد عنوان تحقیقی تحت در (2011) همکاران و پارك سویونگ 

 .پرداختند شهری توسعة برای زمین بودن مناسب شاخص مقایسة به جنوبی، کره در GISو  RSاز استفاده با شهری رشد

 مناسب اراضی بررسی به (AHP) مراتبی سلسله تحلیل فرایند و  (RL)لجستیک رگرسیون هایاز روش این تحقیق در

 مشابهی های روش جنوبی کره  LR ،AHP هاینقشه ترتیب دربه شده مشخص نهایت در و پرداختند شهری توسعة

 .]10[کنندتولید می (LSI)اراضی تناسب شاخص برای
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مدل  با و جغرافیایی اطالعات سیستم و دور از سنجش هایتکنیک از با استفاده مصر کشور در (2011) همکارانش و یوسف

AHP  12[توریستی کردند و شهری، صنعتی توسعة برای مختلف هایکانم بندی رتبه واقدام به شناسایی[. 

 Deka   تحلیل روند رشد شهری منطقه ای در شرق هندوستان  "در پژوهشی  با عنوان  ( 2012 )به همراه همکاران خود

جورهاست از با استفاده از تکنیک های سنجش از دور و همچنین میزان آنتروپی شانون بخش  "با استفاده از مدل شانون

به  1996آسم هند را در مقاطع زمانی مختلف مورد بررسی قرار دادند. بر این اساس میزان آنتروپی این بخش در سال 

به  63/2محاسبه گردید که با توجه به نزدیکی اعداد به  حدباالیی از لگاریتم 49/2به میزان  2010و در سال  32/2میزان 

در مطالعات شهری در مقیاس  TMمطالعه همچنین به پتانسیل داده های تصاویر لندست توسعه پراکنده داللت دارند. این 

 اتوماتای مدل از استفاده با ووهان چین شهری توسعه سازی شبیه ( در2013و همکاران ) Wang .]6[محلی تاکید دارد

 با عدم شهری توسعه پویای فرایند ،شهری های سیستم پیچیدگی دلیل ابر اذعان دارندکه با وجود آنکه به بر مبتنی سلولی

اتوماتای سلولی  مدل ایجاد زمان در قطعیت عدم انتشار و قطعیت عدم گیری قطعیت همراه می باشد اما در مطالعات اندازه

 و مقایسه آن با مدل اتوماتای سلولی آنها در بررسی خود با استفاده از مدل ابر اتوماتای شده است. گرفته نادیده معموال

به  ( FSMC - CA)  کارلو مونت روش و فازی  سلولی اتوماتای ترکیبی مدل و ،( fuzzy-CA) فازی بر مبتنی ولیسل

دیگر بوده  سلولی اتوماتای مدل دو به نسبت بهتری بسیار عملکرد دارای سلولی اتوماتای ابر این نتیجه دست یافتند که مدل

( به همراه 2014) Long .]11[را اثبات می کند سلولی اتوماتای راب مدل کارایی آن باالتر وشایستگی  کاپا شاخص و

مدل  از ترکیب   2045-2010شهری منطقه متروپولتین سانتیاگو در بین سالهای  رشد مکانی پویایی همکاران در بررسی

تیابی به یک از ترکیب مدل رگرسیون لجستیک ، زنجیره مارکوف و اتوماتای سلولی برای دس کاربری اراضی یکپارچه های

کالیبره شده و  2010تا  1975مدل حاصل شده با داده های سالهای  .]9[مدل یکپارچه تغییر کاربری اراضی بهره جستند

از دو مجموعه داده های متغیرهای تبیینی شهری و غیر شهری استفاده  2040و  2030برای پیش بینی برای سالهای 

 ایمقاله در (1383) سرور. ]9[ایستگی را در مرحله کالیبراسیون مدل نشان دادکردند.برآوردهای تغییرات شهری باالترین ش

 میاندوآب( شهر آتی توسعة جهت مکانیابی : موردی )مطالعة جغرافیایی مکانیابی در AHPاز روش استفاده عنوان تحت

-شاخص کشاورزی از اضیار کاربری حفظ مدل این در که نظرگرفتند در منفصل صورت به را شهر آتی توسعة چهارالگوی

در پژوهشی با عنوان نقش فازی و جی اس در مکان یابی بهینه  (1383)شکوهی .]3[است بوده وی نظر مد مهم های

ی هاستمیسس از مقایسه نتایج حاصل از مکانیابی فضای سبز در شهر زنجان با استفاده از دو روش پ ی شهری،هایکاربر

ی اطالعات هاستمیسه برتری و کارامدی استفاده از ب ری منطق دو ارزشی )غیر فازی(،اطالعات جغرافیای فازی و به کارگی

ی هاستمیسی کاربردها. وی با در نظر گرفتن اینکه یکی از کندیمجغرافیایی فازی در مکان یابی عوارض شهری اشاره 

است و با اشاره به نکته که نتایج  ی شهریعملکردهاو  هایکاربرکانیابی ، ماطالعات جغرافیایی در برنامه ریزی شهری

، اقد قطعیت و حتمیت الزم خواهد بود، فی مسائل شهریهایدگیچیپبه دلیل وجود  GISی هایریگو تصمیم  زهایآنال

ی اطالعات جغرافیایی فازی پاسخگویی بهتری برای مکان گزینی عوارض شهری هاستمیسکه  کندیمتیجه گیری ن

 کنگان،با شهر آتی فیزیکی توسعه جهت بهینه، هایمکان ( به بررسی 1384راه همکاران خود )نظریان به هم  .]4[باشدیم

 شیب، شناسی، پرداخته و نتایج آنها نشان می دهد که عوامل زمین RSو  GISتکنیکهای  و بولین مدل منطق از استفاده

 محدودکننده توانند می کنگان، شهر طرافا در از سکونتگاه، فاصله و ها مسیل از اراضی،فاصله قابلیت ، گیاهی پوشش

(  در بررسی با عنوان پهنه بندی جغرافیایی محدودیت های توسعه 1391و همکاران )  حسینی .]7[باشند شهر توسعه

 کشاورزی، مرغوب اراضی صنعتی، شهرك عینک، تاالب فرودگاه، همچون عواملی GISکالبدی شهر رشت با استفاده از 

را به عنوان  مرطوب اراضی و رود سفید پروری دام شرکت اراضی طبیعی، زیستگاه های گورستان، ی،پرورش ماه استخرهای
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 از استفاده با شهری شیراز توسعه ( در مدلسازی1391زارعی و آل شیخ ) .]1[شناسایی نمود توسعه شهر برای تنگناهایی

 فاصله زمین، شیب شهری، همسایگی شهری را تعداد توسعه ژنتیک پارامترهای موثر درفرایند الگوریتم و سلولی اتوماسیون

 و شده داده اختصاص کروموزوم های ژن از سهمی کدام هر به که شناسایی کرده قابل توسعه غیر مناطق و اصلی های راه تا

 با .]2[است شده استفاده مدل ارزیابی برای کاپا شاخص و کلی دقت از نهایت در و استخراج گشته ها آن از بهینه نتایج

 هایمدل از این تحقیقات بیشتر دریافت توانمی خارجی و داخلی در تحقیقات استفاده مورد های روش و معیارها بررسی

 مقایسة و بیشتر هایالیه از استفاده این تحقیق مزیت اند. گرفته بهره مراتبی سلسله و تحلیل دهی وزن همپوشانی، بولین،

کلیه این  FAHPباشد که روش گیری با استفاده از منطق فازی میطعیت در تصمیمآنها و استفاده از مزیت عدم ق زوجی

برای  هاروش مناسبترین از یکی گرفته انجام اذعان تحقیقات به مذکور روش .باشدمی گیرد،شرایط را با هم در نظر می

عد توسعه شهر مرودشت و شناسایی مکانیابی مناطق مستبنابراین در تحقیق مذکور هدف  .باشدمی فیزیکی توسعة ارزیابی

  باشد.مهمترین عوامل محیطی تاثیرگذار بر آن می

 هامواد و روش

 معرفی منطقه

 درجه 29 و طول شرقی دقیقه 30 و درجه 53 تا دقیقه 44 و درجه 51 مرودشت بین شهر مرکزیت به مرودشت شهرستان

 به مرودشت دارد. شهر قرار شهر شیراز شرقی شمال در و نایرا جنوب در شمالی دقیقه عرض 59 و درجه 30 تا دقیقه15 و

 مرودشت متعلق شهر با همجوار ارتفاعات هذا علی فاصله داشته ارتفاعات از زیادی حدود تا دشت میان گرفتن در قرار دلیل

 اطراف گرافیکتوپو از نظر .است منطقه سطح در بلند قلل و عمیق هایدره با جوان اکثراً و شناسی زمین سوم دوران به

 و شمالی ناحیه یکی .گرددمی مجزا تقسیم قسمت دو به که شده پوشانیده آهکی های توسط کوه آن حومه و شهرستان

 سد از محل شرقیجنوب ناحیه دیگری و است کامالً کوهستانی ایمنطقه که درودزن سد تا کر از رودخانه غربی شمال

 شهر .دهدمی تشکیل را و سیوند کر رودخانه هایدشت و دارد قرار آن در های مسطحدشت که بختگان دریاچه تا درودزن

 .(1)شکل  است شده نهاده بنا همین قسمت در نیز مرودشت

 

 

 

 

 

. 

 

 . محدوده شهری مورد مطالعه در ایران و استان فارس1شکل
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مقوله، شناخت عوامل محیطی و و مهمترین عوامل تأثیرگذار بر این  شناسایی مناطق مستعد توسعهدر تحقیق حاضر جهت 

اصلی، فاصله از مسیر شناسی شهر مرودشت  نیاز بود. این عوامل محیطی شامل فاصله از مراکز اداری، فاصله از جاده ریخت

سیالب، فاصله از مراکز اصلی داد و ستد، فاصله از مراکز روستاهای مجاور، تراکم جمعیت، نسبت اراضی توسعه نیافته، 

 ها و نسبت اراضی کشاورزی بود.هنسبت سکونتگا

 

 نمای مراحل تحقیق . روند1نمودار

 این در وجود دارد، متغیرهای مشخصه های نزدیکی از برداری بهره برای متعددی گیریهای تصمیم قانون که آنجا از

 مراکز فاصله از صورت به فوق متغیرهای بنابراین،. است شده مطرح مد نظر شاخص عنوان به متغیرها این از فاصلة مطالعه،

برای تهیه  .گرفتند قرار استفاده مورد جاده دسترسی، مسیر سیالب، مراکز اصلی دادو ستد و مراکز روستاهای مجاور اداری،
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باشند و ی( مCADها کد)بودند که این فایل DGNهای ترین فایلی که نیاز بود، فابلنقشه محدوده شهرمرودشت ابتدایی

شدند و سپس با در نظر گرفتن  تبدیلSHP را ندارند. بر این اساس در آغاز به فرمت   GISقابلیت ویرایش در محیط 

برش خوردند و عوارض اضافی حذف  ArcGisمحدوده مورد نظر بر اساس طرح جامع توسعه شهر مرودشت در نرم افزار 

دهی واقع شوند. بر این اساس ابتدا تکنیک تحلیل سلسله از بود تا مورد وزنهای اطالعاتی مذکور نیبعد از تهیه الیه شدند.

 باشند:دارای مراحل ذیل می AHPها در حلارزیابی کارایی راه ها و معیارها انجام گرفت.مراتبی بروی داده

 گیریمعیارهای تصمیم برای دو به دو مقایسة ماتریس الف( ایجاد

 یکدیگر به بتنس معیارها ارجحیت محاسبةب( 

 پایداری ج( تحلیل

 1)جدول گیرد می کار به معیار دو نسبی اولویتهای میزان تعیین برای 9 تا 1 مقادیر با را اساسی مقیاس یک :اول مرحلة

). 

 ها نسبت به یکدیگر. مقایسه اهمیت معیارها و ائلویت1جدول

 تعریف میزان اهمیت

 اهمیت برابر 1

 اهمیت برابر تا متوسط 2

 اهمیت متوسط 3

 اهمیت متوسط تا قوی 4

 اهمیت قوی 5

 اهمیت قوی تا بسیار قوی 6

 اهمیت بسیار قوی 7

العاده قویاهمیت بسیار قوی تا فوق 8  

العاده قویاهمیت فوق 9  

 

 :است زیر مراحل شامل مرحله این: دوم مرحلة

 .دوتایی مقایسة ماتریس هرستون مقادیر کردن جمع -1

 )ماتریس مقایسه دوتایی نرمال شده(. دوتایی مقایسة مجموع ماتریس بر ماتریس مؤلفة هر ودننم تقسیم -2

 :است زیر عملیات شامل مرحله این: سوم مرحلة

 قرار مقایسه برای ما که ارجحیتهایی آیا که پرداخت موضوع این به محاسبه باید معیار هر نهایی وزن آوردن دست به از بعد

 از کوچکتر آمده دست به جواب که صورتی در زیر محاسبات انجام از بعد خیر؟ یا پایداری هستند یا ریسازگا دارای دادیم،

 .است زیر ترتیب به امر این محاسبات برایباشد.  1/0

 ستون در وزن دومین ضرب سپس دو، به دو مقایسة از اولیه ماتریس از  اول ستون در معیار اولین به مربوط وزن ضرب با

 .آیدمی دست به وزنی مجموعة بردارهای ردیفها طول در ها ارزش این جمع نهایتاً  و ...و دوم
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 محاسبة از بعد تعیین شود؛ پایندگی بردار قبل، مرحلة در شده تعیین معیار های وزن بر وزنی مجموع بردارهای تقسیم با

 ارزش .کنیم محاسبه (CI)و میزان پایندگی الندا میزان یعنی دیگر بعد دو در را ارزشها که  است الزم پایندگی، بردار

 .است بردار پایندگی ارزش میانگین شامل ساده طور به الندا  به مربوط

 تعداد با برابر یا همواره بزرگتر دوسویه مثبت ماتریسهای برای الندا میزانبرپایه مشاهداتی قرار دارد که در آنها  CIمحاسبة 

 nداشت خواهیم آنگاه باشد، پایندگی و استحکام دارای ماتریس یک دو، به دو ایمقایسه ماتریس نظر اگر مورد معیارهای

=λ همچنین .-n λ توان به صورت زیر استاندارد ای از عدم ثبات و پایندگی در نظرگرفت. این نتیجه را میتوان سنجهرا می

 (:1کرد)رابطه 

 

 می آن بر عالوه .است پایندگی از انحراف اندازة ندةکن مشخص کهشود به عنوان شاخص پایندگی یاد می CIاصطالح  از

 :میگردد تعریف (2)رابطهزیر عبارت قالب در که کنیم تعیین  پایندگی نسبت نیز را CR توانیم

 

باشد که بیانگر شاخص تصادفی است.این شاخص همان شاخص پایندگی از یک ماتریس مقایسه دو به دو می RIکه در آن 

 بستگی به تعداد عناصر مورد مقایسه دارد.  RIتوان نشان داد که شده است. می بصورت تصادفی ایجاد

 ( فازی شدند.Matlabافزار متلب)ها و طبقات آنها به شکل متغیرهای ورودی در نرمدر مرحله بعد نقشه

 و هاقطعیت عدم بیان نوین جهت روشی و است ریاضیات علم در ها مجموعه کالسیک نظریه از تعمیمی فازی منطق مدل

 بین عددی فازی مجموعه هر برای .شوند می عضویت تعریف تابع طریق از فازی هایمجموعه .باشد می روزمره ابهامات

 از استفاده با فازی مدل کار ابزار .دهدمی نشان را کامل عضویت یک و کامل عدم عضویت صفر که دارد وجود یک تا صفر

 با که باشد فازی می جبری ضرب عملگر فازی، منطق مدل مهم عملگرهای زا یکی .گیرد می صورت عملگرهای مختلف

 ضرب هم در اطالعاتی هایالیه تمامی(Fuzzy Product) اپراتور این در .گیرد می صورت هاالیه ترکیب آن از استفاده

 در باشد. می 1 از رکمت عدد چندین ضرب از ناشی روند این که کنند میل می صفر سمت به اعداد خروجی الیه در و شده

 فازی نتیجه جبری جمع عملگر در . گیردمی قرار خوب خیلی کالس در کمتری (Fuzzy Sum)پیکسل  تعداد نتیجه

 برخالف خروجی نقشه در همین دلیل به .باشد می الیه در فازی عضویت مقدار ترین بزرگ مساوی یا تر بزرگ همیشه

 خیلی کالس در بیشتری پیکسل تعداد نتیجه در کند.  میل می کی سمت به پیکسل ارزش فازی جبری ضرب عملگر

 .شوند می ( تعریف4) ( و3) روابط صورت به ترتیب به فازی جمع و ضرب به عملگر مربوط فرمول .گیرد می قرار خوب

 

شونده های ترکیبتعداد نقشه =n,…,1،2،3iالیه فازی و  سازی، الیه حاصل از حداقل که در آن 

 دهند.را نشان می

:   5رابطه  
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-شونده را نشان میهای ترکیبتعداد نقشهو  الیه فازی الیه حاصل از حداکثرسازی،  که در آن 

 از بعد .شوند یم ضرب هم در هاالیه تمامی سپس کرده کم های فازیالیه از یک هر از را 1 عدد ابتدا عملگر این در دهند.

 باالی خیلی حساسیت تعدیل برای .شود ایجاد فازی جبری جمع الیه تا کرده کم نهائی الیه را از 1 عدد مجدداً  مراحل این

 معرفی (Fuzzy Gamma)فازی گامای نام به دیگری عملگر .فازی، جمع عملگر کم خیلی حساسیت و فازی ضرب عملگر

جمع  حاصل و فازی جبری ضرب حاصل حسب بر عملگر این .باشد می فازی جبری وجمع ضرب فاصل حد است که شده

 .شود می تعریف (6) رابطه اساس بر فازی جبری

 
 پارامترتعیین شده در محدوده صفر و یک هست. وقتی  الیه حاصل از گامای فازی و  که در آن 

برابر صفرباشد ترکیب، برابر ضرب جبری  شود همان جمع جبری فازی و زمانی که عمال میبرابر با یک باشد ترکیبی که ا

کند که با اثرافزایشی جمع جبری و اثرکاهشی ضرب جبری مقادیری در خروجی ایجاد می فازی است. انتخاب صحیح 

این  در که است گرفته قرار استفاده مورد تانسیل محیطیپ ارزیابی جهت شاخص 8 تحقیق این درفازی سازگاری دارد. 

ها در الیه تمامی که الزم است ابتدا فازی توابع تعیین و ها الیه کردن استاندارد برای فازی سازی فرایند انجام جهت رابطه

ری شدند. بعد آوو سیستم مختصات مشترك جمع  مقیاس با ها الیه تمام ترتیب همین به .شوند سازماندهی  GISمحیط 

ها در یکدیگر ضرب شدند تا نتیجه نهایی از مشخص شدن اوزان در تکنیک تحلیل سلسله مراتبی و منطق فازی، این وزن

-های پهنهبعد از محاسبه وزن فازی هر معیار، این وزن در نقشه اوزان با روش تحلیل سلسله مراتبی فازی مشخص گردد.

سپس اوزان حاصل از تکنیک تحلیل سلسله مراتبی در  .سازی شده آن بدست آید بندی هر متغیر ضرب شد تا نقشه فازی

بندی  پتانسیل توسعه کالبدی شهر مرودشت با عملگر جمع های فازی سازی شده ضرب شدند. در پایان نقشه پهنهنقشه

یین و در معرض خطر جبری فازی که حساسیت بیشتری نسبت به سایر عملگرهای فازی در شناسایی مناطق با پتانسیل پا

 کنند، تهیه شد.ها را شناسایی میدارد و همچنین ضرب جبری که برای شناسایی مناطق حساس حداقل مکان

 

 

 نتایج

 متغیر فاصله از مسیر سیالب

 عادی بستر از آب درنتیجه و یافته افزایش سرعت به رودخانه دبی مقدار ، شدید بارندگی یک از پس یا خالل در همواره

 منطقه اقلیمی شرایط همچنین و  توپوگرافی دلیل به .گیردمی دربر را اطراف مناطق و سیالبی دشت و نموده ریز سر خود

با توجه به گذر رودخانه سیوند از غرب شهر مرودشت و  .شود می محسوب فارس استان گیرترین مناطقسیل از مرودشت

از توانمندی سامانه اطالعات جغرافیایی ضمن ترسیم و نمایش این  الحاق ان به رودخانه کر در جنوب این شهر، با استفاده

 دهد.این جزئیات را نشان می 2مهم، فاصله مناطق مختلف شهر از مسیر سیالب محاسبه شد. شکل 
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 . طبقات فواصل مختلف از مسیر سیالب2شکل

 

ر بیشتر در معرض تهاجم ادواری سیالب قرار دارند و باشد نیمه غربی و جنوبی شهمشخص می 2همانگونه که در شکل 

های شرقی و خصوصا باشند. فسمتهای شهر در این مورد میپذیرترین قسمتکیلومتری در این نواحی آسیب 3تا 1فواصل 

 2و  3فواصل  .ض آسیب و اثرات سیالب قرار دارنددلیل فاصله بیشتر از مسیر هجوم سیالب کمتر در معرشمالی شهر به

کیلومترمربع بیشترین  55/3و  75/3درصد از سطح شهر معادل  92/11و  6/12کیلومتری از مسیر سیالب به ترتیب با 

کیلومترمربع کمترین  34/1درصد معادل  5/4کیلومتر از مسیر سیالب با  1ی تا اند و فاصلهخود اختصاص دادهسطح را به

 است.خود اختصاص دادهسطح را به

 

 از مراکز اداری متغیر فاصله

اند. برای مرور گهگاه بعضی از ادارات به حاشیه شهر آورده شدهدر گذشته اکثر ادارات در هسته اصلی شهر قرار داشتند و به

تهیه الیه اطالعاتی فاصله از مراکز اداری الزم بود تا محل این ادارات مشخص و سپس فواصل مختلف از آنها مشخص گردد. 

من ثبت مختصات محل قرارگیری این ادارات ) گهگاه چند اداره در یک محدوده مشترك( از توانمندی در این راستا ض

کیلومتری  2سامانه اطالعات جفرافیایی برای ترسیم این فواصل و نشان دادن آنها استفاده شد. بیشتر این جمعیت تا شعاع 

دهد. اما در کیلومتر کاهش شدیدی نشان می 2بیشتر از ی اطراف این ادارات مستقر هستند و رفته رفته جمعیت در فاصله

درصد از  27/50افتد. های جدید در این فاصله اتفاق میهای اخیر تمایل به این فاصله بیشتر گشته و اکثر ساخت و سازسال

درصد از وسعت  64/16ی بیشتر از دوکیلومتر از مراکز اداری قرار دارند و کیلومترمربع در فاصله 98/14سطح شهر معادل 

همچنین قابل ذکر است که، . کیلومتری از مراکز اداری این شهر قرار دارند 5/0کیلومترمربع در فاصله  96/4شهر معادل 

 5/2کیلومتری از مراکز اداری توسعه داشته، اما عمده توسعه آن در فاصله کمتر از  5الی  5/4شهر مرودشت تا فاصله  

 برآورد شد. %85گذاری الیه توسعه کالبدی شهر معادل شود که این رقم با رویهممیکیلومتر از این مراکز دیده 
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 . طبقات فواصل مختلف از مراکز اداری3شکل

 

 هامتغیر نسبت سکونتگاه

مال و تدریج به سمت غرب و شرق و همچنین شدهد. این نسبت بهنتایج حاصل از برآورد این متغیر را نشان می 4شکل 

های شمالی و جنوبی شهر های غربی و شرقی به مراتب بیشتر از قسمتشود که این آهنگ افت برای قسمتجنوب کم می

های مرکزی و تا حدودی از مرکز متمایل به شرق شهر باشد این نسبت در قسمتهست. همانگونه که در شکل مشخص می

است و همچنین این افت در قسمت به کمترین میزان خود رسیدههای غربی باشد و در قسمتدارای بیشترین مقدار می

اند. قابل ذکر است باشد که با قرار گرفتن در کنار شاهراه اصلی رشد کردههای شمالی میجنوبی به مراتب کمتر از قسمت

ال غربی شهر های مرکزی به شمت شمال و شمشود که در قسمتبافتی نیز گهگاه این نسبت کم میهای میانکه در بخش

خود ها را بهاز سطح محدوده شهر بیشترین وسعت نسبت سکونتگاه %81/27با  %015/0-25قابل رویت هستند. میزان 

خود ها را بهکیلومترمربع کمترین وسعت از نسبت سکونتگاه 6/0معادل  % 02/2با  %125-150است و  طبقه اختصاص داده

 اند. اختصاص داده
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 های شهر مرودشت. طبقات مختلف نسبت سکونتگاه4شکل

 

 روستایی متغیر فاصله از مراکز

در تهیه این الیه اطالعاتی  فاصله از مراکز روستایی از هر مدخل ورودی به شهربرآورد شد. بر این اساس کمترین فاصله در 

فواصل مختلف از  5باشد. شکل متر می 5400-5600 متر قرار دارد و بیشترین فاصله  مربوط به طبقه 861-1061طبقه  

دهد. بیشترین فاصله از روستاهای مجاور غربی و کمترین فاصله از روستاهای مجاور مراکز روستایی مجاور را نشان می

 باشد.محدوده شمال شرقی می
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 . طبقات مختلف فاصله از مراکز روستایی مجاور5شکل

 

 3200-4000کیلومترمربع و فاصله  8/10درصد معادل  56/36سعت را از سطح شهر با متر بیشترین و 1600-2400فاصله 

 اند.خود اختصاص دادهکیلومترمربع کمترین وسعت از سطح شهر را به 74/1درصد معادل  89/5متر با 

 

 متغیر فاصله از جاده اصلی

 10بالعکس شهر قرار دارد. طول این جاده  گذرد و در مسیر جنوبی به شمالی وجاده اصلی شهر مرودشت از مرکز شهر می

باشد. برای محاسبه فواصل مختلف از جاده اصلی از توانمندی سامانه اطالعات کیلومتر از ورودی تا خروجی شهرمی

کیلومتری از جاده اصلی واقع شده و به میزان کمتری این  حضور  2جغرافیایی استفاده شد.  بیشتر جمعیت شهر تا فاصله 

مت به ندرت و  3000<متری از جاده اصلی  وجود دارد. این حضور جمعیت در فاصله  2000-3000ا فاصله جمعیت ت

درصد  6/15متری از جاده اصلی با  2000-3000باشد. بیشترین وسعت از سطح شهر را فاصله بسیار کم و پراکنده می

 اند.خود اختصاص دادهمتر از جاده اصلی به 800-1000کیلومترمربع و کمترین وسعت از سطح شهر را فاصله  42/4معادل 
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 . طبقات مختلف فاصله از جاده اصلی شهرمرودشت6شکل

 

 متغیر نسبت توسعه اراضی

های شرقی( قرار دارد. همچنین قابل ذکر های شرقی و غربی)بخصوص قسمتبیشتر اراضی توسعه نیافته شهر در قسمت

شود. اراضی متری از جاده اصلی نیز مناطق توسعه نیافته دیده می 400-600های  شمالی و با فاصله است که در قسمت

شوند. با محاسبه و نسبت بین توسعه اراضی و های جنوب شرقی و نیز شمال غربی دیده میکمتر توسعه یافته در قسمت

توسعه  %15-20سبت نقشه جامع توسعه شهری، الیه اطالعاتی  درصد نسبت توسعه اراضی محاسبه گشت. بر این اساس  ن

-درصد کمترین وسعت از سطح شهر را به 35/2توسعه با  %5-10درصد بیشترین وسعت از سطح شهر و نسبت  29/45با 

 باشند.کیلومتر مربع از وسعت شهر می 7/0و  51/13اند. این سطوح به ترتیب معادل خود اختصاص داده

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 شهرمرودشت. طبقات مختلف درصد نسبت توسعه 7شکل
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 متغیر نسبت اراضی کشاورزی

های جنوب های غربی و شرقی  و به نسبت کمتر در قسمتبیشتر مناطق کشاورزی در محدوده اطراف شهر در قسمت

 دهد.این مطلب را نشان می 8غربی شهر قرار دارند. شکل 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 . طبقات مختلف نسبت اراضی کشاورزی شهر مرودشت8شکل

 

-های بزرگ اراضی کشاورزی در مناطق غربی  و جنوب غربی شهر دیده میشود نسبته در شکل فوق دیده میهمانگونه ک

درصد  93/20بیشترین وسعت از سطح شهر را با  %1-5باشد.  نسبت شود، که وسعت در مناطق غربی بسیار بیشتر می

ومترمربع کمترین وسعت از سطح شهر را به کیل 105/0درصد معادل  22/1با  %10-15کیلومترمربع و نسبت  8/1معادل 

 اند.خود اختصاص داده

 

 متغیر فاصله از مراکز داد وستد

برای تعیین این معیار سه مسیر اصلی داد و ستد در شهر مرودشت در نظر گرفته شد که بیشترین داد و ستد و معامالت در 

)خیابان امام خمینی)ره(، خیابان کمربندی و خیابان گیرد. این سه محور شامل خیابان اصلی شهراین محورها انجام می

درصد از وسعت  6/46بندی تهیه شد. باشد که  در فواصل مختلف از این محورها نقشه پهنهمتری شهید مطهری میشصت

را  درص از وسعت محدوده مطالعاتی 4/54دهد و کیلومتری از این مراکز و محورهای داد و ستد پوشش می 5/0شهر را فواصل 

 5/0گیرد که به طبع هسته اصلی تراکم شهری و هسته اصلی شهر در فواصل کمتر از کیلومتری در بر می 5/0فواصل باالی 

های بیشتر از این فاصله از مراکز داد و ستد جمعیت کاهش چشمگیری کیلومتر از مراکز داد و ستد قرار دارند و محدوده

ین فاصله بشدت زیاد بوده  و برای  گروه از ساکنان شهر جهت تهیه مایحتاج و ... به داشته اما میل به سمت رفتن به غیر از ا

 دهد. این مهم را نشان می 9کنند. شکل این محورها مراجعه می
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 . طبقات مختلف فاصله از مراکز داد و ستد شهر مرودشت9شکل 

 

 دهی با تکنیک تحلیل ساسله مراتبینتایج وزن

دهی با تکنیک تحلیل سلسله مراتبی های اطالعاتی ذکرشده و تهیه بان اطالعاتی آنها، هرکدام مورد وزنتهیه الیهبعد از 

 قرار گرفت. در این راستا نتایج به شرح ذیل محاسبه شد:

 

 گیری معیارها و اوزان آنها. درخت تصمیم10شکل
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ی بین معیارها بود که در این بین زیر معیار فاصله از سیالب و نسبت دهبعد از وزن دهی زیرمعیارها نوبت به مقایسه و وزن

بیشترین اوزان و معیارهای فاصله از مراکز اداری و فاصله از مراکز داد و ستد با  159/0و  268/0ها به ترتیب با سکونتگاه

 دهد.را نشان می و ترتیب اهمیت آنهان بقیه معیارها اوزا 2خود اختصاص دادند. نمودار کمترین اوزان را به057/0و  044/0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 دهی به روش تحلیل سلسله مراتبی. نتایج وزن2نمودار

 

 دهی با منطق فازینتایج وزن

بعد از بدست آوردن اوزان با استفاده از تحلیل سلسله مراتبی نوبت به محاسبه اوزان برای هر کدام از متغیرها در نرم افزار 

 شود.( مشاهده می2ها  بود که نتایج این روند در جدول زیر)جدول متلب و وزن فازی آن

 

 دهی متغیرها با منطق فازی. نتایج وزن2جدول

 وزن نهائی معیارها

 275/0 فاصله از مسیر سیالب

 165/0 هانسبت سکونتگاه

 144/0 تراکم جمعیت

 090/0 فاصله از جاده اصلی

 105/0 نسبت توسعه اراضی

 082/0 اهای مجاورفاصله از روست

 053/0 نسبت اراضی کشاورزی

 051/0 فاصله از مراکز داد و ستد

 035/0 فاصله از مراکز اداری
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 ها در سامانه اطالعات جغرافیائیسازی نقشهنتایج فازی

ه آن بندی هر متغیر ضرب شد تا نقشه فازی سازی شدهای پهنهبعد از محاسبه وزن فازی هر معیار، این وزن در نقشه

های فازی سازی شده ضرب ( سپس اوزان حاصل از تکنیک تحلیل سلسله مراتبی در نقشه12 و 11بدست آید)اشکال 

بندی  پتانسیل توسعه کالبدی شهر مرودشت با عملگر جمع جبری فازی که حساسیت بیشتری شدند. در پایان نقشه پهنه

سیل پایین و در معرض خطر دارد و همچنین ضرب جبری که نسبت به سایر عملگرهای فازی در شناسایی مناطق با پتان

 کنند، تهیه شد.ها را شناسایی میبرای شناسایی مناطق حساس حداقل مکان

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ش

ها، نسبت توسعه اراضی، فاصله از روستاهای مجاور، فاصله از های نسبت سکونتگاه. فازی شده نقشه11کلش

 ه از جاده اصلی) بترتیب از باال و از راست به چپ(مراکز داد و ستد و فاصل
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 . نقشه فازی شده  فاصله از سیالب، تراکم جمعیت، نسبت اراضی کشاورزی، فاصله از مراکز اداری12شکل

 

 FAHPبندی پتانسیل اراضی با روشنتایج پهنه

بندی شد. این طبقات شامل پتانسیل کالس طبقه 5معیار در  های مربوطه بر اساس  انحراف ازنقشه نهایی بعد از ضرب وزن

 (.13ناچیز، پتانسیل بسیارکم، پتانسیل کم، پتانسیل متوسط، پتانسیل زیاد و پتانسیل بسیارزیاد جهت توسعه بود)شکل 

 

 

 

 

 

 

 

 

 بندی طبقات مختلف پتانسیل اراضی شهر مرودشت. نقشه پهنه13شکل
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شود هسته مرکزی شهر جزء پتانسیل ناچیز جهت توسعه قرار دارد و در اطراف این هده میهمانگونه که در شکل باال مشا

های شرقی به مراتب است. نتایج نشان داد که قسمتهسته بجز قسمت جنوب شرقی آن کالس پتانسیل متوسط قرار گرفته

و همچنین مناطق شمالی های غربی محدوده شهر جهت توسعه آتی خواهند داشت پتانسیل بیشتری نسبت به قسمت

پتانسیل بیشتری نسبت به مناطق جنوبی شهر دارند. اراضی میان بافتی قسمت شمال شرقی شهر پتانسیل بسیار باالیی 

های جنوب و جنوب باشند در حالیکه برای قسمتجهت توسعه دارند و اغلب شامل کالس با پتانسیل زیاد و بسیار زیاد می

ار کم هستند. قابل ذکر است که محدوده شمال غربی شهر با پتانسیل بسیار زیاد و زیاد از ها، کم و بسیغرب این کالس

باشد نتایج نشان داد که بیشتر اراضی شهر مروشت جزء  طبقات متوسط به باال هستند. کالس دیگر مناطق توسعه می

 7/7درصد معادل  86.25وسط با کیلومترمربع و کالس پتانسیل مت 1/9درصد معادل   57/30پتانسیل زیاد با وسعت 

کیلومترمربع و کالس  5/2درصد از سطح محدوده معادل  4/8های بسیار زیاد با کیلومتر مربع به ترتیب بیشترین و کالس

خود اختصاص کیلومتر مربع به ترتیب کمترین سطح را از وسعت محدوده شهر به 1/2درصد معادل  05/7بسیار کم با 

درصد اراضی شهر مرودشت پتانسیل خوب و باالیی جهت توسعه آتی داند.  83/64قات متوسط به باال، دادند.  با احتساب طب

 دهد.این مطلب را نشان می 3نمودار  

 

 

 

 

 

 

 

 . درصد مساحت طبقات مختلف پتانسیل اراضی شهر مرودشت3نمودار

 

نشان داد که شهرمرودشت به شکل توسعه نتایج  بعد از تهیه نقشه پتانسیل اراضی شکل جهات بهینه توسعه تهیه شد.

گیرد که این هسته اصلی شهر با سرعت بیشتری در حال کند و توسعه حول هسته اصلی شهر صورت میمتراکم رشد می

-باشد و با سرعت بسیار کمتر به سمت محدوده غرب رشد دارد و در قسمتهای شرقی و شمالی میرشد به سمت قسمت

باشد. اطراف هسته اصلی شهر را بیشتر اراضی با پتانسیل متوسط به خود بسیار اندك میهای جنوبی رشد و توسعه 

هایی با پتانسیل بسیارزیاد و زیاد روبرو هستیم. شهر اند و در راستای شمال غربی به جنوب شرقی با زمیناختصاص داده

افی و مناسبی جهت توسعه کالبدی مرودشت در قسمت جنوب غربی مستعد توسعه آتی نیست و این محدوده پتانسیل ک

های ندارد و به تدریج هر چه به سمت غرب محدوده شهر مرودشت پیش برویم این پتانسیل افزوده شده تا اینکه در قسمت

رسد.  کمترین وسعت از محدوده شهر مرودشت را کالس پتانسیل بسیار کم با مساحت شمالی به بیشترین میزان خود می
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اص داده است که این امر حکایت از کم بودن اراضی فاقد پتانسیل الزم جهت توسعه آتی دارد. خود اختصبه 05/7%

از سطح محدوده شهر مرودشت بیشترین وسعت را در بین طبقات دیگر پتانسیل  %55/30همچنین کالس پتانسیل زیاد با 

توجه به پتانسیل اراضی جهت توسعه، شهر است.  با توجه به مدل مدکور در این تحقیق و با اراضی به خود اختصاص داده

ای متراکم خارج و در دو جهت شرقی و شمالی رشد بیشتری خواهد داشت و شهر به سمت این مرودشت از حالت هسته

های غربی به مراتب بسیار کمتر خواهد بود و همچنین بجز ها کشیده خواهد شد. این رشد برای قسمتمناطق و محدوده

یری نخواهیم داشت و گهای جنوبی و جنوب غربی رشدی صورت چشمنوب شرق شهر، برای قسمتقسمت محدودی از ج

از مساحت محدوده شهری پتانسیل  %83/64اگر رشدی هم صورت گیرد متناسب با پتانسیل این اراضی نخواهد بود. در کل 

 خوب و مناسبی برای توسعه آتی دارند. 

 
های سبز، قرمز، نارنجی و سفید بهترین جهات ترتیب فلش . جهات توسعه آتی شهر مرودشت )به14شکل

 دهند(توسعه آتی را نشان می

 

 گیریبحث و نتیجه

 ها مدل این گرچه .است شده آزمایش و پیشنهاد شهری اراضی کاربری گسترش سازیشبیه برای زیادی هایتاکنون مدل

 سازی شبیه بر آنها بیشتر که گفت توان می ه،شد حاصل های دقت و قدرت از نظر صرف هستند، تنوع زیادی دارای

 یک از وسیعتر هایمحدوده که ایمنطقه هایمدل بنابراین، اندبوده متمرکز شهر یک اطراف در کاربری اراضی گسترش

 بعنوان نمونه:  .بگیرند نادرند نظر در را شهر

 و شهری اراضی کاربری گسترش سازی هشبی برای نوین مبنای- عامل مدل یک (1391در تحقیق حسینعلی و همکاران)

 شده سازیپیاده و ایجاد قزوین استان در واقع مربع کیلومتر 1620 مساحت به البرز و قزوین های در شهرستان مسکونی

 به مشخص صورت به منطقه در که اندشده گرفته نظر در هایی عامل صورت به زمین دهندگانتوسعه این مدل، در . است
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ها این عامل .دهندمی توسعه را آنها مطلوبترین سنجیده، توسعه برای را مختلف نقاط شرایط و پردازند یکاوش م و حرکت

 این دیگر هایویژگی ازشامل راه دسترسی، توسعه اراضی، فیزیک زمین )شیب و جنس خاك( و قیمت اقتصادی بودند. 

. در تحقیق کنونی نیز از معیارهای راه دسترسی و است ایمقیاس منطقه با و وسیع منطقة یک روی آن سازیمدل،پیاده

فاصله از آن و نیز نسبت توسعه اراضی به عنوان ورودی مدل استفاده شد، اما فیزیک زمین که شامل شیب و جنس خامک 

تأثیر بودن عامل شیب و یکسان بودن جنس خاك در این نواحی بدلیل واقع شدن شهر مرودشت در یک منطقه دشتی و بی

چنین قیمت یکسان اراضی در حومه و خارج از هسته مرکزی شهر جهت توسعه، از آنها چشم پوشی شد.  همچنین از و هم

باشد گه در تحقیق کنونی این سطح بسیار کوچک بوده و با دقت بیشتری مبنا سطح وسیع بررسی می –ویژگی مدل عامل 

سلسله  تحلیل روش ( از1393یرکتولی و حسینی )متجزیه و تحلیل صورت گرفت.  FAHPبروی جزئیات حومه با مدل 

 تعیین دهی ووزن بندی،اولویت منظور به MCDM گیری چندمعیارهمدل تصمیم یک عنوان به AHP مراتبی

 مدیریت گیری وتصمیم در نیرومند ابزاری عنوان ، به GISجغرافیایی سامانه اطالعات و معیارها نسبت پایندگی

 تأثیرگذار شاخصِ و معیار 14 فرآیند، این طی کردند. ها استفادهالیه همپوشانی و شپرداز برای تولید، محیط،

بندی دانه شهری، اراضی کاربری رودخانه، حریم گسل، حریم لغزش، جهت شیب، شیب، ارتفاع، شامل

 و ضیارا قیمت جمعیت، تراکم بندی ساختمانی،منطقه مسکونی، ها، تراکم واحدساختمان طبقات تعداد قطعات،

 .گرفت قرار استفاده مورد و تهیه شناسایی، اجتماعی و های طبیعی،کالبدیشاخص قالب در فرسوده، بافت

 ریاضی وسیله عملیاتِ به) داروزنهایالیه(زیرمعیارهای  و معیارها جمع با ه نهایی، نقش تولید با پایان در

 گرگان، شهر برای توسعه درونی مناسب و رسازگا اراضی ، ArcGISافزار نرم محیط در موزون همپوشانیِ  و

 .گردید تعیین مسکن، و زمین برای شهروندان تقاضای به پاسخ منظور به

در تحقیق کنونی نیز از تکنیک تحلیل سلسله مراتبی و بعضی معیارهای مناسب و تأثیرگذار بر منطقه از جمله 

نامبردگان ها استفاده شد. رافیایی در همپوشانی این الیهتراکم جمعیت، حریم رودخانه ابا توانمندی سامانه اطالعات جغ

 مسائل تبدیل تحلیل و برای ای رازمینه که است مفید نظر تأکید کردند که تکنیک تحلیل سلسله مراتبی این

با  ها راگزینه ارزیابی ریز بتواندبرنامه آورد، کهمی تر فراهمو ساده منطقی مراتبی سلسله به پیچیده و مشکل

 نیز ها راقضاوت در سازگاری امکان بررسی همچنین و دهد انجام راحتی به زیرمعیارها و معیارها کمک

 .آوردمی فراهم

 گسترش مناسب جهت هایمکان تعیین و تشخیص خویش را  مقالة اصلی ( در تحقیقی هدف1392قربانی و همکاران ) 

معیاره  چند ارزیابی هایروش از منظور بدین یزاعالم کردند.تبر شهری مجموعة محدودة در فعالیت و سکونت فضاهای آتی

 شده استفاده اراضی کاربری مختلف هایالیه و هانقشه تحلیل و تجزیه و تولید برای مراتبی سلسله تحلیل بر مبتنی

 و تهیه یی،شناسا شاخص 12 قالب در تأثیرگذار و نیاز مورد انسانی و طبیعی هایشاخص ابتدا این فرآیند طی. ]6[است

 اساس است. بر شده تولید  AHPمدل اساس بر توسعه مناسب اراضی نهایی نقشة در نهایت و اندگرفته قرار استفاده مورد

 مناسب نسبتاً  و مناسب اراضی درصد 41 حدود و 37/37نامناسب  اراضی ، مورد مطالعه مساحت کل از تحقیق، هاییافته

جنوب  طرف به مرکزی هایقسمت در بیشتر توسعه مناسب اراضی مکانی توزیع نظر از همچنین .شدندشناخته توسعه برای

 .اندگرفته قرار غرب شمال طرف به شمال و شرق هایقسمت در نامطلوب اراضی و

همانگونه که مشخص شد در بیشتر مطالعات داخلی تمرکز بروی مطالعات با تکنیک تحلیل سلسله مراتبی، منطق بولین، 

باشد و کمتر بروی ترکیب روش تحلیل سلسله مراتبی و فازی عامل و تکنیک آنتروپی شانون می -مدل مبنامنطق فازی، 

های فازی ، ، به دلیل استفاده از مجموعهAHPتمرکز شده است. روش تحلیل سلسله مراتبی فازی در مقایسه با روش 
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تری دست یافت. عالوه بر این وان  به نتایج قابل قبولتسازگاری بیشتری با توضیحات زبانی و گاه مبهم انسانی دارد و می

-ی پهنههای تلفیق موجود در زمینهتر خود در برابر سایر روشاستفاده از عملگرهای فازی با توجه به ترکیب قابل انعطاف

 نزدیکتر به واقعیت را ارائه دهد.تواند نتایج بندی، نتایج مناسبی را در پی داشته است و می
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