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ها، یكی از نمودهای برجسته در زندگی بشدر  روند رو به رشد شهرنشینی و به تبع آن رشد شتابان فضای کالبدی شهر

های مناسبی در رابطده بدا   است که سیاست شود. با افزای  جمعیت شهری و توسعه کالبدی آن، الزموزی تلقی میامر

بنددی تناسدب   هدای کارآمدد در اولویدت   اشكال توسعه شهری اتخاذ گردد. یكی از این ساز و کارها، استفاده از تكنید  

شهر اهدر، بده عندوان مطالعده مدوردی،       ا انتخاباراضی برای توسعه ساخت و سازهای شهری است. در تحقیق حاضر ب

تجربدی   گیری چند معیار، در ی  زمینهبه عنوان یكی از فنون برجسته تصمیم، VIKOR سعی شده است کاربرد مدل

بندی شده تناسدب اراضدی بدرای    های حاصله در قالب نقشه کالساز موضوع تحقیق به آزمون گذاشته شده و خروجی

در بخ  یافته های پژوه  نیز با تهیه الیه های اطالعاتی مختلف از جمله قابلیت اراضی،  ردید.توسعه شهرها، ارایه گ

و تجزیده و تحلیدل آن    GISورود این الیه ها به محیط  غیره توپوگرافی)سطوح ارتفاعی(، شیب، راه ارتباطی، گسل، و

ضدی مناسدب جهدت توسدعه آتدی شدهر       ، اراVIKORها در پایگاه سیستم اطالعات جغرافیایی، بدا اسدتفاده از مددل    

بررسی نتایج حاصل از بكارگیری مددل در محددوده    این اراضی عمدتآ در جهت شمال قرار گرفته است.  ؛مشخص شد

دار معرفی شده در خروجی حاصل از مدل، متصف بده شدرایط بهینده از    های اولویتمورد مطالعه نشان داد که پیكسل

در  ،(MCDM)تصمیم چندد معیداری   ی   عنوان تواند به نابراین این مدل میمنظر معیارهای تعریف شده هستند. ب

این پژوه  مدی تواندد ضدمن بده      فرایند انتخاب بسترهای مناسب برای توسعه کالبدی شهر مورد استفاده قرار گیرد.

و  ، بستر مناسب برای توسعه پیوسدته در رابطده بدا شدهر اهدر بدرای دوره هدای آتدی، مشدخص کدرده          GISکارگیری 

 پیشنهادات الزم را ارائه دهد.
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 مقدمه   -1-1

اندد بده   خیر رشد و گسترش زیادی پیدا کدرده های اشهرها در کشورهای در حال توسعه طی دهه    

اند. میزان تغییدرات  ن نیز با تغییر کاربری مواجه شدهاراضی کشاورزی پیرامو ،موازات رشد و گسترش شهر

ای کشدور بده   د زیادی به اندازه شهر وابسته است. رشد فیزیكی در بسدیاری از شدهره  کاربری زمین تا حدو

ریزی دقیق و مطالعه و بررسی اراضی جهت توسعه شهر، باعث شده است تا شدهرها  دلیل عدم وجود برنامه

طبیعدی و بدایر روی اراضدی    مناسدب از نقطده عوامدل طبیعدی و غیر    بستر فیزیكی خود را بر روی اراضی نا

تدوان در توسدعه   را مدی ب کشاورزی و فضای سبز پیرامون شهرها گسترش دهند. چنین رشد سریعی مناس

کشداورزی و حاصدلخیز   گسیختگی نسبی در بافدت شدهری، تغییرکداربری باغدات و اراضدی       ،فیزیكی شهر

هدای زیسدت محیطدی و نیدز     های شهری، آلدودگی های روستایی در بافتپیرامون، قرارگیری و ادغام بافت

ال متندارر بدر آن   ؤله مورد پژوه  تشریح شدده و سد  زمین مشاهده کرد. در این فصل مسأ زای  قیمتاف

ناسدی، وسدائل و ابزارمدورد نیداز،     بیان شده و سپس اهداف، ضرورت و اهمیدت، پیشدینه، مدواد و روش ش   

      شود.ه و مشكالت انجام پژوه  ارائه میکننده، منطقه مورد مطالعسسات همكاریمؤ

 شرح و تبيين مسئله -1-2

ان در شدهر سدكونت   های آتی بیشتر مردم جهد سالدر ، قرن شهرها و شهرنشینی است و 14یهسد  

نشینی روندی مثبت است و شهرها موتور توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی هسدتند  خواهند کرد. شهر

 (.  1: 4914)هوشیار، 

هدا و  نیدر حدال توسدعه نابسداما    شهرنشینی شتابان معاصدر بده خصدور در شدهرهای کشدورهای      

 :11) مشكالتی در شهر از جمله در استفاده از اراضی، توزیع خدمات و امكانات در سطح شهرها شده اسدت 

2000 ،Correaکه روشن است مظاهر اصلی توسدعه و دسدتاوردهای اعدم از منفدی و مثبدت آن      (. همانطور
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عه به جذب جمعیت در ایدن  . چنین مظاهر عالی توس(janicke، 2008: 23افتد )در شهرها اتفاق می  اًعمدت

افتدد )مهددی زاده،   های گسدترده اتفداق مدی   آور آن یعنی در شكل مهاجرتها چه در صورت سرساممكان

(. طبق گزارش سازمان ملل برای اولین بار در تداریخ بدی  از نیمدی از جمعیدت جهدان یعندی       13: 4911

% 70بده حددود    و 1090% در سال 61کنند، که این رخداد به یمیلیارد نفر در شهرها زندگی م 1/9حدود 

در  توسدعه بخصدور  حال(. این میزان برای کشورهای درESA-UN، 2007رسید )خواهید  1010در سال 

% 60بده   4310% در سال 90دهد؛ بطوری که جمعیت شهری قاره آسیا از آسیا شتاب بیشتری را نشان می

(. این مقیاس بدزر  شهرنشدینی و شدهرگرایی    Population division، 2009رسیده است ) 1003در سال 

های خار بدرای  ین کافی برای بسط معیشت و کاربریخود نیازمند انرژی، مواد و منابع متعدد از جمله زم

هدای گونداگونی بدرای امدر توسدعه و      هدا و رهیافدت  رفاه خود است که در این مسیر مدلحرکت در مسیر 

 109)اندد  و اراضی در شهرها آزمدای  گردیدده   سخگویی به بحران کمبود امكاناتگسترش شهرها جهت پا

:2003 ،Girardet برنامده باشدد،   (. توسعه فیزیكی شهر فرآیندی پویا و مداوم است که اگر روند سریع و بدی

 ای راد نخواهد آمد؛ بلكده مشدكالت عدیدده   عالوه بر اینكه ترکیب فیزیكی مناسبی از فضای شهری به وجو

در زمینه دسترسی به خدمات مختلف شهری، دامنگیر شهروندان خواهدد نمدود. همیندین اسدتفاده غیدر      

 (.1: 4914زیست پدید خواهد آورد )عسگری، اضی شهری اثرات مخربی را در محیطاصولی از ار

رشدد  کنندده  وده و عوامدل دروندزا و محلدی تعیدین    در ایران نیز تا زمانی که الگوی رشد شهرها ارگانی  بد 

حسب شرایط اقتصدادی،   بر داده وهای سنتی شهری را میمین شهری نیز کفایت کاربریاند؛ زشهری بوده

لدیكن، از زمدانی کده مبندای     داده است. شهر را به طور ارگانی  سامان می اجتماعی و امنیتی شهر، فضای

در اقتصاد شهری تزریق  آمدهای حاصل از نفتماهیتی برونزا به خود گرفت و در گسترش شهرهاتوسعه و 

گردیدد و  گذاری در زمدین شدهری تشددید    اقتصاد جهانی جای گرفتند، سرمایهشد و شهرهای ما در نظام 

خصوصی بدون برنامه، الگوی توسعه بسیاری از شهرهای ایدران را دیكتده کدرده    این نقطه ضعف اصلی بازار

ه بدا روی  ندان دور نیست، به طدوری کد  (. سابقه رشد و توسعه شهری در ایران چ6: 4971است )ماجدی، 

زاده )مشدهدی های شدیدی در زمینه تغییرات فیزیكدی شدهرها صدورت گرفدت     کار آمدن رضاخان فعالیت
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(. دولت پهلوی در اولین برخورد با شهر، دگرگونی کالبد شهر را در دستور کدار قدرار   911: 4919دهاقانی، 

د شدد و الگدوی   تغییرات پایه ای و محتوایی را سدبب خواهد  داد، با این باور که دگرگونی کالبدی و شكلی، 

برخواهد گرفت. لذا در ایدن   43های کالبدی و فضایی حادث شده در شهر صنعتی قرن الزم را از دگرگونی

شدود کده چهدره و سدازمان     و شهرنشینی کشور، دولت بر آن مدی  دوره، برای اولین بار در تاریخ شهرگرایی

: 4971و تحول درونی، بلكه بر اندیشه و تغییری برونی دگرگون سدازد )حبیبدی،    شهر را نه بر مبنای تفكر

ای از پدی   رویده شدهرهای ایدران، بددون برنامده     ونه بود که در این دوره گسدترش بدی  (. این گ411-417

اندیشیده و بدون نظارت و کنترلی صدحیح انجدام گرفدت و زمینده بدرای رشدد کالبددی افقدی و پراکندده          

 ن فراهم گردید. شهرهای ایرا

صدیلی،  هدای شدهری )جدامع، تف   هایی که در طدرح بر اساس دستورالعمل اًتوسعه فیزیكی شهرها غالب

یابند؛ اما زمانی که جمعیت شهرها به دالیل متعددد از جملده   اند، انتظام میهادی و غیره( پی  بینی شده

یعدی خدود خدار     ز حالت رشدد طب رشد طبیعی و مهاجرپذیری رو به افزونی گذاشت، رشد و توسعه شهر ا

شدهرها گداه   تاباندد. در ایدن روندد، توسدعه     هایی از رشد و توسعه غیرطبیعی را در خود باز میشده و نشانه

های شهری صورت گیرد؛ ولی در اغلب مدوارد افدرادی کده از تواندایی     ها و طرحممكن است بر اساس نقشه

بده طدرف اراضدی مجداور      ت و ساز برخدوردار نباشدند  مالی در خرید مسكن و یا تهیه زمین به منظور ساخ

زاده دهاقدانی،  )مشهدی زنندآورند و بدین ترتیب به تسریع در توسعه افقی شهرها دامن میشهری روی می

4971 :16.) 

، 4961، 4911، 4911، 4991هدای  هری ایران نشان مدی دهدد کده در سدال    تحوالت جمیت شنگاهی به 

، 61، 9/11، 3/11، 3/97، 1/94شهری به کدل جمعیدت بده ترتیدب      درصد جمعیت 4930، 4971،4911

باشدد. بطدوری کده    روند شدتابان شهرنشدینی در کشدور مدی    درصد بوده است که حاکی از  93/74، 16/61

روندی گسترش کالبدی شهر را اجتناب ناپذیر ساخته اسدت. ایدن رشدد و گسدترش فزایندده از معضدالت       

 (.4930ر ایران، شهرهای ایران بوده است )مرکز آما
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باشدد؛ کده در چهدارچوب شهرسدتان اهدر و بخد        رد مطالعه این پژوه ، شهر اهر مدی محدوده مو

شدرقی بدا   مرکزی مورد بررسی قدرار مدی گیدرد. شدهر اهدر در قسدمت شدمال شدرقی اسدتان آذربایجدان          

شمسدی، ششدمین شدهر اسدتان از نظدر       4930نفر جمعیت در سدال   31. 711هكتار مساحت و 941161

(. براسداس  7: 4930سعت و پنجمین شهر اسدتان از نظدر جمعیدت اسدت )مهندسدین مشاورشارسدتان،       و

نفدر بدوده    9/1خانوار با بعد خدانوار   44741نفر و  61411جمعیت شهر اهر برابر با  4961سرشماری سال 

فدر  ن 71076بده    %94/1جمعیت شهر دارای سیر صعودی بوده و با نرخ رشدد  4961 -71است. برای دوره 

نفدر داشدته اسدت. ندرخ رشدد       1خانوار با بعدد خدانوار    41741رسیده که شهر در این سال 4971در سال 

بده   4911بدوده و جمعیدت در سدال     31/0برابدر  نیدز مثبدت و    4971 -11هدای   جمعیت شهر برای سال

نفدر   31601نفدری بده    6116جمعیدت شدهر بدا افدزای       4930نفر افزای  یافته است. در سال  11711

بدوده و شدهر در ایدن سدال     % 11/4( برابر بدا  4911 -30سال ) 1 سیده است. نرخ رشد جمعیت طی اینر

سداله گذشدته جمعیدت شدهر اهدر ندرخ        11نفر داشته است. در کل طی  7/9خانوار با بعد خانوار  11140

 (.7: 4931درصد را تجربه کرده است )مهندسین مشاور شارستان،  6/4رشدی معادل 

مانمند ریدزی شدده و سدا   شد کالبدی شدهر لدزوم توسدعه برنامده    ت سریع جمعیتی و رتوجه به تحوال

ه کالبددی شدهر بدا توجده بده      یدابی توسدع  شود. در این روند باید به جهتشهری بی  از پی  احساس می

، فاصله از شدبكه ارتبداطی بده    های اراضیعه، عواملی چون شیب زمین، قابلیتثیرگذار در این توسعوامل تأ

ای صورت بگیرد که در آن همراه با توسدعه کالبددی شدهر، کمتدرین خسدارت بده اراضدی کشداورزی         گونه

(، به نظدر  GISهای سیستم اطالعات جغرافیایی )همین راستا، با توجه به توانمندیپیرامونی وارد شود. در 

مفیدد باشدد.    برای توسعه کالبدی شهر اهدر بسترهای مناسب  یرسد که به کارگیری این فنون در ارائهمی

 گیری شده است:زیر جهت هایالؤبا توجه به مسائل مطرح شده تحقیق حاضر در راستای پاسخ به س
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 االت پژوهشؤس -1-3

، (GIS) سیسدتم اطالعدات جغرافیدایی   و VIKORهدای تكنید    قابلیدت  توان با تلفیقدی از چگونه می .4

 بسترهای توسعه فیزیكی شهر اهر را مورد تحلیل قرار داد ؟

 پیوسته در ارتباط با شهر اهر کدامند؟طه با توسعه فیزیكی پیوسته  و ناهای مناسب در رابوقعیتم .1

 اهداف پژوهش -1-4

در ارائه بسترهای مناسب برای توسعه کالبدی  (GIS) های سیستم اطالعات جغرافیاییبررسی قابلیت .4

 فضایی. –شهر اهر در چهارچوب توسعه کالبدی 

 رای توسعه کالبدی شهر اهر.ارائه بسترهای مناسب ب .1

 کم  به غنای پژوه  در موضوع مورد مطالعه. .9

 ضرورت و اهميت پژوهش -1-5

ز های توسدعه شدهری، حداکی ا   عنوان ی  ضرورت اساسی در برنامه توجه به توسعه فیزیكی شهر، به

از مدوارد   های فرهنگی، اجتماعی و کالبدی شهر دارد. در ایدران یكدی  اهمیت این موضوع در تقویت جبهه

ها و رشدد  های آن اسدت. افدزای  بدی رویده شدهر     نشینی، گسترش سریع فیزیكدی شدهر  مهم فرآیند شهر

رویه و افزای  جمعیت، یكدی از مشدكالت اساسدی شدبكه شدهری       های بیها به دلیل مهاجرتناموزون آن

هدای   ها رشد شهرنشدینی و بده تبدع آن گسدترش شداخ     اکنون هم یكی از مسائل تمام شهر کشور است.

اراضدی  خزنده شهری بر اراضی پیرامدون شدهری اسدت، کده پیامددهایی چدون: حاشدیه نشدینی، ندابودی          

 هدا، گسسدتگی   گدویی برخدی از خددمات و کداربری    ها، عدم امكدان پاسدخ  کشاورزی، افزای  جمعیت شهر

یدن  ا .شته اسدت اهای فیزیكی، مشكالت زیست محیطی خصوصاً آلودگی و نابسامانی سیمای شهری دبافت

ه در رابطده بدا شدهر اهدر بدرای      ، بستر مناسب برای توسعه پیوستGISگیری کارتواند ضمن بهپژوه  می

 های آتی، مشخص کرده و پیشنهادات الزم را ارائه دهد.دوره
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 پيشينه پژوهش -1-6

هدای  ریزی باعث گسدترش و نشدر افكدار و تیدوری    علوم مرتبط با شهرسازی و برنامه رهور و پیدای 

 ی در باب شهر و توسعه شهر گردیده است.مختلف

 ( در مطالعه خود در خصور پراکندگی در منطقه سیاتل به این نتیجه رسیده کده  1001رابینسون ،)

هدا گردیدده و حیدات وحد  و     سیاتل سبب قطعه قطعه شدن زیسدتگاه الگوی پراکندگی شهری در 

 محیط زیست را در معرض خطر قرار داده است.

 ( 1001یوسین سای)          بدا بررسدی فشدردگی و پراکنددگی در شدهرها، بده معرفدی معیارهدایی بدرای ،

سنجیدن وضعیت فرم شهر به صورت کمی پرداخته و ایدن معیارهدا را در بداره سده شدهر آمریكدا )       

نا( محاسبه کرده است. هدف از این پژوه   آلبانی و آتن در ایالت جورجیا و کوکومو در ایالت ایندیا

بوده است که بر اساس آن بتوان به شكل روشن و قابل استناد وضدعیت و روندد   ارائه معیارهای کمی 

 توسعه فضایی و کالبدی شهرها را مورد بررسی قرار داد.

 ( در مقاله خود به بررسی سیاسدت  1001لییتنبر  و همكاران ،)     هدای حفاردت از فضداهای سدبز و

اختند. نتدایج بده دسدت آمدده از     های کشاورزی منابع طبیعی در مادرشهرهای کشور چین پردزمین

های مستعد کشاورزی عامل اساسی در تخریب ایدن  گر آن بوده است که توسعه در زمینتحقیق نشان

ریدزی توسدعه   هدا و سداماندهی برنامده   کالس بندی میزان بهره وری کداربری فضاها بوده است که با 

 کالبدی تا حدودی از تخریب این نوع فضاها کاسته شده است.

 یابی جهات بهینه برای توسعه فیزیكی شهرها بدرای  (، در رابطه با مبحث مكان1003و جیمز ) الرسن

هددای تیجدده رسددیده کدده بددا لحدداه کددردن نقشددهبدده مطالعدداتی پرداختدده و بدده ایددن ن ،شددهر لندددن

هدای زمدانی   یندی افدزای  و کداه  جمعیدت در بدازه     ژئومورفولوژیكی و تاکید بر محاسبه و پی  ب

 ه فیزیكی شهر را مورد بررسی قرار داده است.مختلف روند توسع

 ( با انتخاب نانجیینگ به عنوان مطالعه موردی به 1040لیو و دنیزوی ،)سدازی تغییدرات فضدایی    مدل

اراضدی   سدازی احتمدال گسدترش   پرداختند. در این تحقیق برای مدلهای رشد شهری در چین الگو
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م از أتواندد شدكل پدذیرد بده صدورت تدو      یی میهای فضاای از متغیرشهری که در ارتباط با مجموعه

ن تحقیق اهمیت محدوری  های لجستی  محلی و جهانی استفاده به عمل آمده است. در ایرگرسیون

 دانی در تفسیر نتایج حاصدل از مددل  های میها و نیز اهتمام به بررسیها و خط مشیبررسی سیاست

 رار گرفته شده است.، مورد تاکید قGISهای آماری و سازی مبتنی بر روش -

 ( با انتخاب شهرهای دوبلین، میالن، بیلبائو و وین 1040وایت و همكاران ،)   به عنوان نمونه بده ایجداد

با ایدن روندد را   پرداخته و مدل مناسب  سازی کاربری اراضی شهری برای شهرهای اروپاییی  شبیه

 در ی  زمینه تجربی به آزمون گذاشتند.

 ( 1040فارتر و همكاران)توسدعه فیزیكدی شدهرها     یابی جهات بهینده بدرای  مبحث مكان ، در رابطه با

ساله و اسدتفاده از   11 ای در طی ی  دورهریكا با بكارگیری تصاویر ماهوارهکالیفرنیای آمبرای ایالت 

شناسی برای شناسایی و پی  بینی مكان بهینه جهات های پایه زمینبرای تولید نقشهGIS نرم افزار

 ده شهر را مورد بررسی قرار داد.توسعه آین

 (  با استفاده از تصاویر مداهواره 1040مارتینوزی و همكاران ،)هدای سرشدماری آمداری بده     ای و داده

 تحلیل میزان توسعه کالبدی شهری و تخریدب اراضدی کشداورزی و فضداهای سدبز شدهر پرتوریكدو       

نج  میدزان تغییدرات در کداربری    ای در سد ان نشانگر کارایی تصداویر مداهواره  پرداختند. نتایج ایش

اراضی شهری بوده است. براساس نتایج، توسعه بی برنامه و لجدام گسدیخته شدهری بدر روی اراضدی      

هدای زراعدی در اطدراف شدهر     محیطی، باعث تخریب زمدین  ستعد، بدون توجه به مالحظات زیستم

 شده است.

 ( 1044لو و هوانگ،) هات بهینه برای توسعه فیزیكدی شدهرها   یابی جدر مطالعه خود در رابطه با مكان

ای و ساخت موجود و با استفاده از تصاویر ماهوارهبا بكارگیری عناصر طبیعی و انسانبرای شهر پكن 

های مكانی جهت تشخیص مكان برای استقرارهای احتمالی در آینده را مورد بررسی قدرار داده  مدل

 است.
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