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مقدمه
در دنیایی که بهسرع در حال جهانی شدن و روابط متقابل اس  ،بـیش از نصـف جمعیـ جهـان ( 54درصـد در سـال
 )2014در نواحی شهری زندگی میکنند ،هرچند از لحاد سطوح شهرنشینی میان کشورها تفاوتهای زیادی وجـود دارد.
در سال  2007برای اولین بار در تاریخ ،جمعی شهرنشین از جمعی روستایی جهان فراتر رف  .جهان طـی شـش دهـ
اخیر فرایند شهرنشینی سریعی را تجربه کرده اس  ،بهطوری که در سال  30 ،1950درصد جمعی جهان شهرنشین بـود،
ولی در سال  2014این آمار به  54درصد رسید .با تداوم شهرنشینی و رشد کلی جمعی جهان ،پیشبینی میشود کـه تـا
سال  2050حدود  2/5میلیارد نفر ،که  90درصد آن در دو قارۀ آسیا و آفریقا خواهند بود ،به جمعی شهرنشین دنیا اضافه
شود .همچنین تا سال  2050نسب جمعی شهرنشین به  66درصد خواهد رسید .آسیا و آفریقا بیشترین میزان شهرنشینی
را نسب به نواحی دیگر دارند .در حالی که نر سالیان رشد شهرنشینی در سطح جهان  0/4اس  ،در آسـیا و آفریقـا ایـن
نر بهترتیب  1/5و  1/1درصد اس ( .)UN, 2014: 7اکنون رشد جمعی شهری جهان سریعتر از جمعی کـل جهـان
اس و بیش از نیمی از جمعی جهان در نواحی شهری زندگی میکنند ( .)UN, 2010بیشـتر ایـن رشـد در کشـورهای
درحالتوسعه اتفا افتاده اس و رشد سکونتگاههای شهری در این کشـورها پـنج برابـر کشـورهای توسـعهیافتـه اسـ
( .)Lopez et al., 2001در حالی که رشد جمعی شهری در کشورهای درحالتوسعه بین سـالهـای  1995و  2000بـا
آهن

 3/6درصد در سال جریان داشته ،طی همین دوره این آهن

در کشورهای توسعهیافته  0/7درصـد در سـال بـوده

اس  .بنابراین ،بسیاری از کشورهای درحالتوسعه چرخ شهرنشـینی را فشـردهتـر کـردهانـد (پـاتر و ایـوانز.)41 :1384 ،
مهاجرتهای شدید جمعی روستایی به شهرها و رشد سریع جمعی شهری موجب گسترش کالبدی بـیرویـ شـهرها و
پیوستن روستاهای اطراف به محدودۀ شهر و پدیدۀ ( )Sprawlشده اس .
انباشتگی مراکز جمعیتی پراکنده در شهرها با تبدیل چشماندازهای طبیعی به چشماندازهای شهری ،مهمتـرین رونـد
طی سالهای اخیر در کشورهای درحالتوسعه شده اس  .تداوم فرایند پویای تغییر شهری ،بـهویـژه گسـترش فزاینـده و
جهانی جمعی شهری و نواحی شهریشده ،سیستمهای طبیعی و انسانی را در هم سطوح جغرافیایی متأثر کرده اسـ و
انت ار میرود این روند در چند ده آینده نیز ادامه داشته باشد .همچنانکه شهرنشینی پیشروی میکند ،زمینهای زیادی
برای تولید کاال و خدمات بهکار گرفته میشود و زمین مسکونی زیادی برای افرادی که به شهر مهاجرت کـردهانـد مـورد
نیاز اس ( .)Thapa and Murayama, 2012: 140گسترش کالبدی شهری باعم مصرف بیروی زمینهـای اطـراف
شهر ،تخریب زمین های کشاورزی ،افزایش سطوح نفوذناپذیر در نواحی شهری و افـزایش احتمـال بـروز سـیل ،افـزایش
هزین تأسیسات و زیرساخ ها و ناکارآمدی آنها ،کاهش کارایی انـرژی ،ناکارآمـدی سیسـتمهـای حمـلونقـل عمـومی،
جداسازی اجتماعی و تخریب زیس محیطی از جمله آلودگی هوا و چنـدپاره شـدن زیسـ بـوم حیـات وحـش مـیشـود
( Burchell et al., 2005: 40-41رهنمـا و عبـاسزاده 44 :1387 ،کلیـف و شـایرلیStone, 2008: 378 :1387 ،

 .)694تغییر کاربری زمین یکی از موضوعات تحقیقی تغییر زیس محیطی جهـانی و توسـع پایـدار اسـ  .شـدت تغییـر
کاربری زمین در واکنش به رشد جمعی جهانی و پیامدهای آن بر محیط زیس  ،مطالع عمیق این تغییـرات را ضـروری
میکند ( .)Guan et al., 2011: 3761بنابراین برای مقابله یا حداقل ،کاستن از این نوع اثرات توسـع شـهری ،هـدای
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این روند به سم مکانهای بهینه و مناسب ضروری اس و تعیین نواحی مناسب برای رشد شهری از جمله راهکارهـای
مفید در این زمینه اس  .بدین من ور تناسب کاربریهای زمین برای توسع شهر تحلیل میگـردد .تحلیـل تناسـب کـاربری
زمین یك کار بسیار مهم برای برنامهریزان و مدیران شهری با هدف تعیین مناسبترین الگوی فضایی برای کـاربری زمـین
آتی اس  .در سالهای اخیر ،از تحلیل تناسب کاربری زمین برای ارزیابی زمینهای کشـاورزی ،تعیـین زیسـ بـومی بـرای
گونههای جانوری و گیاهی ،ارزیابی و برنامهریزی چشمانداز و برنامهریزی ناحیهای و ارزیابی اثـرات ناحیـهای اسـتفاده شـده
اس  .روشهای تحلیل تناسب کاربری زمین میتواند به انواع همپوشانی نقشهها ،روشهای ارزیـابی چنـدمعیاره ( ،)MCEو
روشهای هوش مصنوعی طبقهبندی شود ( .)Liu et al., 2014: 170تحلیـل تناسـب کـاربری زمـین یکـی از مفیـدترین
کاربردهای  GISدر برنامهریزی و مدیری فضایی بهشمار میرود .تحلیل در تعیین مناسبترین الگوی فضایی برای کـاربری
زمین آتی مطابق نیازمندیها ،اولوی ها یا محاسبات به پژوهشگران کمك میکند (.)Malczewski, 2006: 270
در ایران از زمانی که مبنای توسعه و گسترش شهرها ماهیتی برونزا به خود گرف و درآمـدهای حاصـل از نفـ در
اقتصاد شهری تزریق شد و شهرهای ما در ن ام اقتصاد جهانی جای گرفتند ،سرمایهگذاری در زمین شهری تشدید شـد و
این ضعف اصلی بازار خصوصی بدون برنام زمین ،الگوی توسع بسیاری از شهرهای ایران را دیکته کرده اس  .این امـر
موجب نابسامانی بازار زمین شهری و بهویژه بیاستفاده ماندن بخش وسیعی از اراضی داخـل محـدوده ،و عارضـ منفـی
گسترش افقی شهرها شده اس (تقوایی و رسایی .)135 :1386 ،در حالی که شهر از درون تهی شده و مـیپوسـد ،نقـاط
پیرامونی آن بیشتر و بیشتر به خود توسعه بخشیده و می بخشند و هرگونـه تـالش بـرای شـهر بابرنامـه را بـه بـنبسـ
میکشانند .نقاط پیرامونی شهر ،مقصد توسعههای آتی شهر میگردند و این در حالی اس که محدودهای وسـیع در درون
شهر تح عنوان «باف قدیم» رهاشده باقی میماند و هر زمان بیش از زمانی دیگر فرو میریزد (حبیبی .)32 :1378 ،با
توجه به اینکه کشور ایران در ناحی خشك و نیمهخشك کرۀ زمین قرار گرفته اس و نقاط سکونتگاهی از دیرباز در کنـار
رودخانهها و معدود نواحی آبوهوایی مساعد استقرار یافتهاند و پیرامون شهرها را اراضی حاصلخیز کشاورزی احاطه کرده
اس  ،گسترش افقی شهری طی دهههای اخیر باعم از بین رفتن این معدود اراضی حاصلخیز کشاورزی شده اس .
شهر تبریز نیز طی دهههای اخیر در اثر رشد زیاد جمعی و مهاجرتهای بیروی روستایی  -شهری ،رشد و گسترش
کالبدی زیادی را پذیرفته اس  .همچنین ،در اثر گسترش استفاده از اتومبیل و ترویج فرهن

مصـرفی ،زمـین زیـادی در

اطراف شهر به نسب رشد جمعی تح توسع شهری قرار گرفته اس  .بهطوری که مسـاح شـهر از  7220هکتـار در
سال  1363به  22346هکتار در سال  1390رسیده اس

یعنی طی  27سال گذشته ،مساح شهر بیش از  3برابر گشـته

اس  .در حالی که جمعی شهر در سال  1363حدود  957هزار نفر بوده که در سـال  1390بـه  1336هـزار نفـر رسـیده
اس

یعنی طی  27سال گذشته جمعی شهر فقط  1/3برابر افزایش یافته اس (قربانی و دیگران .)26 :1393 ،بنـابراین،

هدای توسع شهری به نحوی که کمترین آثار زیانبار اجتماعی ،اقتصادی و زیس محیطی را به بـار آورد ،ضـروری بـه
ن ر میرسد و اهمی ارزیابی نواحی مناسب برای توسع کالبدی شهر اثبات میشود .پیچیدگیهای ناشی از مسائل تعیین
نواحی مناسب توسع کالبدی شهری از یك سو و زیاد بودن عوامل و معیارهای دخیل در امر تعیین نواحی مناسب توسعه
از سوی دیگر ضرورت استفاده از سیستم اطالعات جغرافیایی ( )GISو مدلهای تصمیم چندمعیاره ( )MCDMرا ایجاب

پژوهشهای جغرافیای برنامهریزی شهری ،دورة  ،3شمارة  ،3پاییز 1394

364

میکند .بنابراین پیچیدگی یك رویکرد سیستمی را برای فرایند تصمیمگیری برای انطبا با تعدد و چندبعدی بودن مسئله
ایجاب میکند .یك رویکرد سیستمی همچنین برای بهدس آوردن یك فهم کلی از عواملی که مسئله را متأثر مـیکنـد
مفید اس  .یك نمونه از رویکرد سیستمی برای حل یك مسئله برنامهریزی کاربری زمین پیچیـده ،ارزیـابی چنـدمعیاری
( )MCEاس ( .)Bantayan & Bishop, 36یکی از روشهای ارزیابی چندمعیاره روش میانگین وزنی مرتب ()OWA
اس  .این روش توانایی در ن ر گرفتن ریسكپذیری و ریسكگریزی تصمیمگیرنده را در فرایند تصمیمگیری دارا بـوده و
قادر اس تصمیم نهایی را بر اساس ریسكپذیری /ریسكگریزی تصمیمگیرنده اتخاذ کند (میانآبـادی و افشـار:1387 ،
 .)2روش  OWAدر چارچوب ن ری مجموع فازی توسعه یافته اس و شامل دو سری از اوزان اس  :وزن اهمی معیار
و وزن ترتیبی .با تغییر وزن ترتیبی میتوان مجموع گستردهای از نقشههای خروجی (استراتژی تصـمیم) بـهوجـود آورد
( .)Boroushaki & Malczewski, 2008: 400این وزنها باعم کنترل میزان کلی جبرانشوندگی بین فاکتورها و بـه
همان اندازه ،سطح ریسكپذیری در تعیین تناسب مکانی میگردند (.)Eastman, 2009: 114

پیشینۀ تحقیق
گسترۀ وسیعی از رشتههای مختلف به تحلیل تناسب زمین برای موضوعات مختلف اختصاص یافته اس  .تنـوع گسـتردۀ
مطالعات تناسب کاربری زمین میتواند به کاربردها و زمینههای متفاوت استفاده از اصطالح کاربری زمـین مربـوط شـود.
تحلیل تناسب اراضی قبل از گسترش  GISابتدا بهوسیل معماران چشمانداز آمریکایی با تکنیك همپوشانی دستی نقشهها
در اواخر قرن نوزدهم و اوایل قرن بیستم بهکار برده شد .مك هارگ در سال  1969تکنیك هـمپوشـانی را توسـعه داد و
تکنیك ایجاد نقشههای موضوعی خاص برای تكتك پدیدهها و سپس روی هم قرار دادن این نقشـههـا بـرای سـاخ
نقش کلی تناسب برای هر کاربری زمین را مطرح کرد ( .)Malczewski, 2004: 4بـا ظهـور  GISانقالبـی در تحلیـل
تناسب اراضی بهوجود آمد و انواع مختلفی از روشهای تحلیل تناسب اراضی مورد استفاده قرار گرف و توسعه داده شد.
یاچك مالچفسکی از جمله صاحبن ران پیشرو در زمین ن ریههای تحلیل تناسب زمین اس  .وی در سال  2004در
یك مقاله تحلیل تناسب کاربری زمین  GISمحور را بررسی انتقادی کرده اس  .وی در این تحقیـق روشهـای تحلیـل
تناسب اراضی را به سه روش همپوشانی نقشهها ،تحلیل تصمیم چندمعیاره ،و هوش مصنوعی تقسیم کرده اس و نقـاط
ضعف و قوت این روشها را معرفی کرده اس  .بوروچـاکی و مالچفسـکی در سـال  2008ترکیبـی از مـدلهـای ،AHP
 OWAو تعیینکنندههای فازی در نرمافزار  ARC/GISرا توسعه دادند .احمد چاندیو و همکاران در سال  2011تحقیقی
با عنوان «تحلیل تناسب اراضی  GISمحور با استفاده از  AHPبرای برنامهریزی پارکهای عمومی در شهر الرکانـا» در
کشور مالزی انجام دادند .نتایج تحقیق بهصورت سه سناریوی توسع شهری نمایش داده شده اس  .مکرم و امـینزاده در
تحقیقی تناسب اراضی چندمعیارۀ  GISمحور را با استفاده از میانگین وزنی ترتیبی ( )OWAبا تعیینکنندههای فـازی در
دش شاوور ایران ارزیابی کردهاند .آنها در این تحقیق با تغییر متغیرهای مؤثر گسترهای از استراتژیها و سناریوها را برای
منطقه ارائه کردهاند .گون
در منطق ژنگچن

و همکاران در سال  2012با استفاده از مدل  matter-elementتناسب زمین را برای توسـعه

چین ارزیابی کردهاند .نتایج قابلی این مدل را در تحلیل تناسب اراضی نشان میدهد .لیو و همکاران
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در سال  2014با استفاده از مدلهای ارزیابی چندمعیاره (روش نقط ایدهآل و  )OWAتناسب کـاربری زمـین در توسـع
شهری پکن را تحلیل کردهاند .رجبی و همکاران در یك مقاله در سال  1390روشهای  ،AHP OWA،AHPو AHP

 OWA FUZZYرا برای مکانیابی مجتمعهای مسکونی در شهر تبریز مقایسه کرده و تفاوت نقشههای خروجـی ایـن
مدلها را نشان دادهاند .آشفته در رسال کارشناسی ارشد ،سناریوهای توسع کالبـدی شـهر میانـدوآب و پیامـدهای مـورد
انت ار هر کدام از سناریوها را با استفاده از مدل ترکیب خطی وزنی ( )WLCبررسی و تحلیل کرده اس .

مبانی نظری
تحلیل تناسب توسعۀ شهری
تحلیل تناسب کاربری زمین به تعیین مناسبترین الگوی فضایی برای کـاربریهـای زمـین آتـی مطـابق نیازمنـدیهـا،
اولوی ها یا پیشبینی برخی فعالی ها کمـك مـیکنـد ( .)Malczewski, 2004: 4ارزیـابی تناسـب زمـین ،پـیشنیـاز
برنامهریزی و توسع کاربری زمین اس و اطالعاتی را در زمین محدودی ها و فرص های کاربری زمین فراهم مـیآورد
و بنابراین راهنمای تصمیماتی اسـ

کـه در زمینـ اسـتفادۀ بهینـه از منـابع زمـین اتخـاذ مـیگـردد ( & Mokarram

 .)Aminzadeh, 2007: 508تحلیل تناسب کاربری زمین مهمترین اقدام با هدف تعیین مناسـبتـرین الگـوی فضـایی
برای کاربری زمین آتی اس  .در سالهای اخیر ،از تحلیل تناسب کاربری زمین برای ارزیابی زمین کشاورزی ،تعیین بـوم
گونههای جانوری و گیاهی ،ارزیابی و برنامهریزی چشمانداز ،برنامهریـزی منطقـهای و ارزیـابی تـأثیرات زیسـ محیطـی
استفاده شده اس  .روشهای تحلیل تناسب کاربری زمـین بـه روشهـای هـمپوشـانی نقشـههـا ،ارزیـابی چنـدمعیاره و
روشهای هوش مصنوعی تقسیم میشوند.
همپوشانی نقشهها کاربرد آسانی دارد و در تحلیل تناسب کاربری زمـین بـرای توسـع شـهری بـهکـار مـیرود ،امـا
کمبودهایی مثل استانداردسازی نامناسب نقشههای تناسب و فرضیات آزموننشـده مسـتقل از معیـار تناسـب دارد .بـرای
جبران این کمبودها همپوشانی نقشهها به همراه روشهای دیگر تحلیل تناسب کاربری زمین برای توسـع شـهری اجـرا
میشود .بسیاری از مطالعات موردی از روشهای  MCEشامل ترکیبی خطی وزنی ( ،)WLCروش قابلی – محـدودی
وزنی ،روش نقط ایدهآل ( ،)IPMفرایند تحلیل سلسله مراتبی ( ،)AHPمیانگین مـن م وزنـی ( ،)OWAمـدل شـاخص
تناسب زمین ( )LSIو مدل تناسب اکولوژیـك نیچـه اسـتفاده مـیکننـد ( .)Liu et al., 2014: 170روشهـای MCE

بهشدت به داده های ورودی که صحیح و دقیق باشند متکی اس  .هوش مصنوعی نیـز بـا هـدف تشـریح سیسـتمهـای
پیچیده برای استنتاج و تصمیمگیری با استفاده از فنون محاسباتی مدرن مثل مدل مـاده -عنصـر ( ،)MEMشـبکههـای
عصبی مصنوعی و سلولهای خودکار بهکار گرفته میشوند.

فرایند تحلیل سلسله مراتبی ()AHP
فرایند تحلیل سلسله مراتبی به عنوان یکی از معروفترین فنون تصمیمگیری چندمن وره برای وضعی هـای پیچیـدهای
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که سنجههای چندگانه و متضادی دارند ،ابزار تصمیمگیری نرمشپذیر و در عین حال قوی بهشمار میرود که اولـین بـار
توماس .ال .ساعتی عراقی االصل آن را در ده  1970ابداع کرد (سرور .)20 :1383 ،این روش بر پایـ سـه اصـل قـرار
دارد :سادهسازی ،اولوی دهی و اصل سازگاری.
اصل اول :در اصل سادهسازی مسئله در قالب یك نمودار درختی ترسیم میگردد .این کار بـه سـادهتـر کـردن فهـم
مسئله و دق بیشتر تصمیمگیرنده کمك میکند (اکبری و زاهدی .)194 :1387 ،بنابراین PHA ،یك رویکرد سیسـتمی
در تصمیمگیری بهکار میگیرد و مسئله را به عناصر آن تجزیه میکند (.)Bantayan & Bishop, 1998: 43
اصل دوم :در اصل اولوی دهی بر اساس هدف یا اهداف پیش روی مسئله و قضاوتهای شخصی و تجرب خویش ،از
میان شاخصها به اولوی دهی به هر یك از آنها بهصورت دوبهدو توجه میشود و سپس به گزینههای پیش روی مسـئله
با توجه به شاخصهای مطرحشده اولوی دهی میشود.
اصل سوم :یکی از ویژگـیهـای جالـب و متمـایز ایـن روش اصـل سـازگاری اسـ  .ایـن روش ایـن امکـان را بـه
تصمیمگیرنده میدهد که در صورت ناسازگاری در قضاوتهای شخصی اشکال را به تصمیمگیرنده گزارش دهد (اکبری و
زاهدی.)194-195 :1387 ،
مراحل کلی فرایند تحلیل سلسله مراتبی به روش زیر اس :
 .1ایجاد سلسله مراتب تصمیم :اولین قدم در  PHAایجاد یك نمایش گرافیکـی از مسـئله اسـ کـه در آن هـدف،
معیارها و گزینهها نشان داده میشوند ،یعنی ایجاد یك نمودار درختی از مسئل تصمیمگیری.
 .2ماتریس مقایس دوبه دو :غیر از سطح اول سلسله مراتب تصمیم یعنی هدف ،در بقی سطوح (معیارها ،زیرمعیارها و
گزینهها) باید عناصر هر سطح با یکدیگر مقایس دوبهدو شوند و تشکیل ماتریس مقایس دوبهدو را بدهنـد .در ایـن روش
برای درجهبندی اولوی های نسبی در رابط دوبهدوی معیارها از یك مقیاس پایهای که مقادیر آن از  1تا  9متغیر اسـ ،
استفاده میشود (مالچفسکی .)315 :1385 ،مثأل در مقایس دو معیار  Pو  Bاگر ارجحیـ معیـار  Pبـر  Bخیلـی بیشـتر
باشد ،عدد  7اختصاص داده میشود (جدول .)1

جدول  .1مقیاسی برای مقایسۀ دوبهدو

امتیاز

تعریف

1

اهمی مساوی

3

اهمی اندکی بیشتر

5

اهمی بیشتر

7

اهمی خیلی بیشتر

9

اهمی مطلق

2،4،6،8

اهمی بینابین

مأخذ :مالچفسکی315 :1385 ،

تحلیل تناسب کاربری اراضی برای توسعۀ شهر تبریز با استفاده از مدل AHP-OWA

367

 .3برای محاسب ضریب اهمی معیارها و گزینهها روشهای متعددی ایجاد شده اس که مهمترین آنهـا عبارتنـد از:
 .1مجموع سطری  .2مجموع ستونی  .3میانگین حسابی  .4میانگین هندسی (اشـکوری .)135 :1385 ،در اینجـا روش
میانگین حسابی را به عل ساده بودن توضیح میدهیم .1 :جمع کردن مقادیر هر یك از ستون مـاتریس  .2تقسـیم هـر
عنصر در ماتریس به جمع ستون خودش (نرمالیزه کردن ماتریس).
 .4محاسب مقدار میانگین در هر سطر از ماتریس نرمالیزهشده
این روند را برای گزینهها نسب به هر معیار بهصورت جداگانه تکرار میکنیم .در آخرین مرحله برای محاسـب امتیـاز
نهایی گزینهها ،ماتریس اوزان مقایس گزینهها در ماتریس اوزان مقایس معیارها ضرب میشود تا رتب هر گزینه مشخص
گردد.
 .5سازگاری سیستم :یکی از مزایای  PHAکنترل سازگاری سیستم اس  .یعنی قضاوت دربارۀ خوب و بد بـودن ،یـا
قابل قبول و مردود بودن تصمیم (قدسیپور .)21 :1384 ،ضریب ناسازگاری از این طریق بهدس میآید.
CI
IR

CR 

 RRضریب ناسازگاری RC ،شاخص ناسازگاری ،و  CRشاخص تصادفی بودن اسـ  RC .از ایـن طریـق بـهدسـ
میآید:
 max  1
n 1

CI 

  maxمقدار ویژۀ حداکثر و  nتعداد معیارهاس و  CRاز طریق جدول  2بهدس میآید (اشکوری-137 :1385 ،
.)136
جدول  .2شاخص تصادفی بودن

n

2

3

4

5

6

7

8

9

10

CR

0

0/58

0/9

1/12

1/24

1/32

1/41

1/45

1/49

مأخذ :اشکوری137 :1385 ،

میانگین وزنی ترتیبی ()OWA
روش  OWAیا میانگین وزنی ترتیبی یك گسترش الحاقی و تعمیمی از روش ترکیب خطی وزنـی ( )WLCبـه حسـاب
میآید OWA .شامل مجموع وزنی مالزم با معیارهای ارزیابی مرتب شده اس که عملیات تجمیع فازی پیوسـته را بـین
اجتماع و اشتراک فازی به دس میدهد .وزنهای ترتیبی امکان کنترل مستقیم بر سطوح مترتب بـر روابـط موازنـهای-
جایگشتی را در بین معیارها فراهم میآورند .رابط موازنهای -جایگشتی مقداری از یك صف اسـ کـه تصـمیمگیرنـده
مایل اس به ازای حصول به مقداری از صف یا صف های دیگر از آن صرفن ر کند .به عبارت دیگر ،یك نر نهایی از
جانشینی اس (مالچفسکی.)513 :1385 ،
در یك مسئل تصمیمگیری ،افراد ریسكپذیر روی خواص خوب یك گزینه و افراد ریسكگریز روی خواص بد یـك
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گزینه تأکید میکنند و آن را مالک انتخاب خود قرار میدهند .روش میانگین من م وزنی قادر اس میزان ریسكپـذیری
و ریسكگریزی افراد را محاسبه و آن را در انتخاب گزین نهایی وارد کند .روش  OWAشامل دو مشخص اصـلی اسـ
که بیانگر رفتار عملگر  OWAاس  .1 :درج  ornessیا ریسكپذیری و  .2میزان مصالحه بین شـاخصهـا یـا شـاخص
 .Trade offریسكپذیری موقعی  OWAرا در بین روابط  )MIN( andو  )MAX( orنشان میدهد .این درجه بیانگر
میزان تأکید تصمیمگیرنده بر روی مقادیر بهتر یا بدتر یك مجموعه از شاخصها ،یا همان ریسكپذیری و ریسكگریزی
تصمیمگیرنده اس و میزان مصالحه ،میزان تبادل یا تأثیرپذیری یـك شـاخص از دیگـر شـاخصهـا را نشـان مـیدهـد
(میانآبادی و افشار.)2-3 :1387 ،
در این روش از دو نوع وزن استفاده میشود :وزنهای معیار و وزنهای ترتیبی .وزنهای معیار نشـاندهنـدۀ اهمیـ
نسبی هر کدام از معیارهای ارزیابیاند (الیهها و نقشهها) .اما وزنهای ترتیبی بر اساس موقعی مکانی سلولهای الیهها
و نقشهها اختصاصدهی میشوند .بدین معنا که هم سلولهایی که در یك موقعی در چند نقش معیار قـرار گرفتـهانـد،
دارای وزنهای ترتیبی یکسان خواهند بود .بنابراین ،در یك نقشه هم سلولها دارای یك وزن معیار مشترکاند ،اما وزن
ترتیبی آنها متفاوت خواهد بود (رجبی و دیگران .)80 :1390 ،مدل  OWAبهصورت زیر تعریف میشود:

z
 ij


n 
u jv j
OWAi    n
i 1  
uv
 j 1 j j

که در آن Zij ،ارزش سلول  iمطابق با معیار  jاس  uj ،وزن معیار  jاس که مطابق با رابط بین معیـار  jو اولویـ هـای
تصمیمگیران در تناسب زمین برای توسع شهری اختصاص مییابد vj .وزن ترتیبی اس  .وزن ترتیبـی موقعیـ عملگـر
ترکیبی را در یك پیوستار بین  MINو  MAXکنترل میکند و همچنین یك مقیاس  trade offرا بهوجود مـیآورد کـه
بیانگر درج جبرانکنندگی بین معیارها اس .
AHP-OWA

مدل  OWAامکان کنترل سطح جبرانپذیری و ریسكپذیری را در یك تصمیمگیری فـراهم مـیآورد امـا از آنجـا کـه
 OWAنمیتواند بهخوبی  AHPاز اولوی های مستقیم کارشناسان بهره گیرد ،از تلفیق آنها برای اجرای فرایند تصمیمات
استفاده میشود (رجبی و دیگران .)90 :1390 ،این دو روش در یك سطح اجرا نمیشوند AHP .ابزاری کلی برای ایجـاد
مدل سلسله مراتبی مسائل تصمیمگیری مکانی ،پردازش کلی فرایند و ارزیابی هر کدام از فرایندهاس  .فرایند ارزیـابی در
 AHPاز ترکیب خطی وزندار ساده برای محاسب مقادیر هر کدام از سلولهای رستر استفاده میکند .عملگرهای OWA

نیز چارچوبی کلی برای انجام پردازشهایی مانند  AHPفراهم میآورند .ماهی و ساختار ایـن دو الگـوریتم بـه گونـهای
اس

که از ترکیب آنها میتوان برای ایجاد تصمیم گیری مکـانی قدرتمنـدتر بهـره بـرد .از طـرف دیگـر عملگـر OWA

میتواند در بازۀ پیوستهای که از کمی سنج همگی ( )Maxتا کمی سنج حداقل یکی ( )Minحاصل میشود ،قرار گیـرد.
برای شناسایی محل عملگر  OWAدر این بازه مـیتـوان از دو مقـدار  Trade offو  ORnessاسـتفاده کـرد (رجبـی و
دیگران .)81 :1390 ،برای وزندهی ترتیبی معیارها را به سه دسته تقسیم میکنیم :محدودی ها ،فاکتورهـایی کـه نبایـد
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رابط جایگزینی داشته باشند ،و فاکتورهایی که باید رابط جایگزینی داشته باشند .مثالً فاکتورهایی که داللـ اقتصـادی
دارند ،میتوانند رابط جایگزینی داشته باشند ،در صورتی که فاکتورهایی که دالل زیس محیطی دارند ،نمیتوانند رابطـ
جایگزینی داشته باشند (.)Eastman, 2012: 139

روش پژوهش
روش تحقیق توصیفی – تحلیلی و نوع آن کاربردی اس  .یعنی ضمن بررسی و گردآوری اطالعات موجود دربارۀ موضوع
تحقیق ،دادهها تحلیل شده اس  .در این تحقیق برای پردازش تصویر ماهوارهای لندس  ETM+سال  1389از نرمافـزار
 ENVI4.7استفاده گردیده اس  .طبقهبندی تصاویر مـاهوارهای بـه روش ن ـارتشـده حـداکثر احتمـال ( Maximum

 )Likelihoodصورت گرفته و میزان دق کلی و ضریب کاپای این پردازش بهترتیب عبـارت از  97/61درصـد و 0/96
بودند .سپس دادهها وارد نرمافزار  IDRISI Selvaگردیده و نقشههای معیار به دو صورت محـدودی (بـولین) و فـاکتور
ایجاد گردید .نقشههای محدودی شامل سطوح شهری و صنعتی و اراضی آبی با  50متر حریم رودخانه میشد .نقشههای
فاکتور نیز شامل الیههای کاربریهای مناسب برای تبدیل به شهر شدن ،فاصله از سطوح ساختهشدۀ شـهری ،فاصـله از
جادهها ،فاصله از کاربری صنعتی ،فاصله از رودخانهها ،فاصله از اراضی زراعی ،فاصله از اراضی بایر ،نقش ارتفاعی ،شیب،
جه شیب و فاصله از گسل میشد .نقشههای فاکتور قبل از وارد شدن در فرایند پردازش با استفاده از عملگرهای فـازی
استانداردسازی شدند .در نهای  ،نقشههای فاکتور به روش فرایند تحلیل سلسله مراتبی ( )AHPوزندهی شـدند .سـپس
برای تعیین میزان جبرانکنندگی فاکتورها نسب به هم و کنترل ریسـكپـذیری از میـانگین وزندهـی مرتـب ()OWA
استفاده گردید و نقش نواحی مناسب برای توسع آتی شهر بهدس آمد.

دادههای مورد استفاده
 .1نقش طبقهبندی شدۀ پوشش /کاربری زمین شهر تبریز و اطراف شهر تصویر لندس  ETM+مربوط بـه سـال
1389
 .2نقش رقومی ارتفاع در سطح شهرستان
 .3نقش کاربری زمین شهر
 .4نقش شبکههای ارتباطی شهر

معرفی محدودة تحت مطالعه
شهر تبریز ،مرکز استان آذربایجان شرقی ،به عنوان بزرگ ترین شهر شمال غرب ایران از لحاد مختصـات جغرافیـایی در
 46درجه و  8-26دقیق طول شرقی و  38درجه و  0-9دقیق عرن شمالی واقع شده اس  .این شهر از شـمال و شـر
به کوههای عونبنعلی ،از جنوب به رشتهکوههای سهند و از غرب با شیب مالیمی به دریاچ ارومیه ختم میشـود .ایـن
شهر در سال  1390حدود  1495000نفر جمعی داش و وسع آن  24453هکتار بود.

پژوهشهای جغرافیای برنامهریزی شهری ،دورة  ،3شمارة  ،3پاییز 1394

370

نقشۀ  .1موقعیت مکانی شهر تبریز

یافتههای پژوهش و تجزیه و تحلیل
نقشههای معیار
ارتفاع :معموالً روستاها و شهرها در نقاط مرتفع توسعه نمییابند .غالب شهرها و روستاها در جلگهها و دش ها و نقاطی
که ارتفاع زیادی نداشتهاند بهوجود آمدهاند .نقاطی که پس و کمارتفاع اند ضمن آنکه امکان بروز سیالب در آنهـا بیشـتر
میشود ،از لحاد توسع شبک آب و فاضالب و جمعآوری و دفع آبهای سطحی با مشکل مواجه میشوند .نقش ارتفـاع
در احداث راهها ،سیمای شهرها ،ارتفاع ساختمانها و باالخره دید و من ر شهری بسیار قابل توجـه اسـ (شـیعه:1386 ،
 .)200شهرستان تبریز در یك منطق کوهستانی واقع شده و ارتفاع این شهرستان بین  1281متر از سطح دریـای آزاد در
غرب شهرستان تا  3653متر در قسم جنوبی شهرستان در دامنههای شمالی کوه سهند متغیر اس  .ارتفـاع خـود شـهر
تبریز نیز بین  1300متر در قسم غربی شهر تا  1700متر در قسم شرقی شـهر متغیـر اسـ  .بنـابراین بـا توجـه بـه
کوهستانی بودن شهر ،نقش عامل ارتفاع در تعیین نواحی مساعد برای گسترش کالبدی شهر مهم اس .
شیب :شیب زمین یکی از مهمترین معیارهای تأثیرگذار بر گسترش شهر اس  .همانگونه که شیب باالی ( 15و 25
درصد برای برخی ساخ وسازها) مناسب نیس  ،شیب کمتر از  1درصد نیز بـه علـ زهکشـی ضـعیف مناسـب نیسـ .
مناسب بودن یك مکان برای جادهسازی ،پیادهروها ،ساختمانها و دیگر سازهها تا اندازهای تابعی از شیبهای موجـود در
مکان اس  .برای مثال در هن کن

و سانفرانسیسکو ،به دلیل آبوهوای نسبتاً گرم ،توسعه اغلـب در شـیبهـای تنـد

اتفا افتاده اس  ،ولی در نواحی سردسیر و یخبندان از ساخ وساز در چنین شیبهایی به دلیل سـهول حرکـ وسـایل
نقلیه و پیادهروی پرهیز میشود ( .)James & Lagro, 2001: 107اختالف ارتفاع زیاد در شـهر و نـواحی اطـراف شـهر
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باعم شیب زیاد شهر در برخی نواحی شهر شده اس  .درصد شیب شهر بین  1درصد در قسم های غربی شهر تا حـدود
 30درصد در قسم های شمالی شهر متغیر اس .
جهت شیب :جه شیب به دلیل بهرهگیری از نور خورشید و روشنایی سـاختمانهـا اهمیـ دارد و در دو نیمکـرۀ
جغرافیایی تأثیرش متفاوت اس  .در نیمکرۀ شمالی ،جهات شمالی انرژی خورشـیدی کمتـری دارنـد و بـرعکس ،جهـات
جنوبی انرژی بیشتری دریاف میکنند و باعم ایجاد تأثیراتی در میکروکلیمای شهر میشوند .با توجه به اینکه شهر تبریز
در نیمکرۀ شمالی و در یك منطق کوهستانی واقع شده اس  ،دارا بودن جه جنوبی از اهمی زیـادی برخـوردار اسـ .
شهر تبریز به دلیل داشتن توپوگرافی درهمانند ،دارای دو جه غالب اس  .جه غالب جنـوبی در نیمـ شـمالی شـهر و
جه غالب شمالی در نیم جنوبی شهر اس .
فاصله از جاده :تقاضا برای حملونقل از آنجا ناشـی مـیشـود کـه حمـلونقـل از راه اصـالح تـوان ارتبـاط بـین
فعالی های گوناگون ،جدایی فضایی را کاهش میدهد .در واقع همین رابط نزدیك بـین کـاربری زمـین و حمـلونقـل،
کنترل تسهیالت حملونقلی را بهصورت یکی از نیرومندترین ابزارهای ویژۀ جغرافیایی در اختیار برنامهریزان قرار میدهد،
تا بتوانند آن را برای هدای توسع شهری بهکار گیرند .رابط حملونقل و کاربری زمـین دوسـویه اسـ  .از یـك طـرف
ایجاد زیربناهای حملونقل باعم تغییراتی در کاربری زمین و ارزش زمین میشـود و متقـابالً تغییـرات مهـم در کـاربری
زمین ،اندازۀ جمعی و پراکنش جمعی مسکونی یا تغییر مکانهای صنعتی ،الگوی تقاضای حملونقل را تغییر مـیدهـد
(پورمحمدی.)25 :1386 ،

 .1نقشۀ ارتفاع

 .2نقشۀ شیب

 .3نقشۀ جهت

 .4نقشۀ فاصله از جاده
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 .5نقشۀ فاصله از سطوح شهری

 .6نقشۀ فاصله از سطوح صنعتی

 .7نقشۀ فاصله از اراضی زراعی

 .8نقشۀ فاصله از اراضی بایر

 .9نقشۀ فاصله از اراضی باغی

 .10نقشۀ فاصله از سطوح آبی

 .11نقشۀ قابلیت کاربریها

 .12نقشۀ فاصله از گسل

تحلیل تناسب کاربری اراضی برای توسعۀ شهر تبریز با استفاده از مدل AHP-OWA

373

 .14نقشۀ بولین سطوح صنعتی

 .13نقشۀ بولین سطوح شهری

 .15نقشۀ بولین فاصلۀ  50متری سطوح آبی

نقشۀ  .2نقشههای معیار

فاصله از سطوح شهری :مهمترین عامل تأثیرگذار در توسع شهری را میتوان نزدیکی به محدودههای شـهری
و بهره مندی از خدمات و تسهیالت شهری ذکر کرد .با گسترش شهر ،نواحی روستایی متأثر از آن بخشی از ناحی شهری
را تشکیل میدهند ،همانگونه که نواحی حاشی شهری سابق ،بخشی از ناحی شهری میگردند .بنابراین نواحی پیرامونی
و بالفصل سطوح ساختهشده در معرن توسعه و گسترش شهری قرار میگیرند (لینچ.)115 :1386 ،
فاصله از سطوح صنعتی :سالمتی جامعه در همه حال اهمی حیاتی برای هر کسی دارد .شرایط محیطی خـوب
باعم ارتقای بهداش و رفاه میگردد .توسع صنعتی ممکن اس موجب بروز مخـاطرات بهداشـ محیطـی شـود و بـه
عنوان یك نیروی محرکه در تغییر زیانبار محیطـی عمـل کنـد ( .)McArthur, 2002: 16بنـابراین ،بـرای ممانعـ از
خطرهای محیطی صنایع مزاحم ضرورت دارد کاربریهای غیرمضر دور از نواحی صنعتی مکانیابی گردند .شهر تبریز بـه
عنوان یك قطب صنعتی در سطح کشور ،دارای مراکز صنعتی زیاد و گستردهای اس و با توجه به ناسازگاری صـنع بـا
مراکز سکونتی ،دور بودن از نواحی صنعتی در توسع شهری ضروری اس  .مراکز صنعتی بـزرگ و آالینـدۀ شـهر تبریـز
عمدتاً در قسم غربی شهر قرار گرفتهاند.
فاصله از اراضی زراعی و باغی :گسترش شهر طی دهههای اخیر به سم اراضی کشـاورزی مرغـوب اطـراف
شهر سبب تخریب بسیاری از این اراضی گشته و خسارت زیس محیطی را بهوجود آورده اس  .تبدیل اراضـی کشـاورزی
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به کاربریهای شهری -صنعتی و پیامدهای اقتصادی و زیس محیطی آن ،یکی از مسائل و دشواریهـای برنامـهریـزان
شهری اس  .میانگین اراضی جنگلی کشورهای جهان  31درصد و اراضی کشاورزی  36درصد اس  ،در حـالی کـه ایـن
نسب ها برای کشور ما بهترتیب  7/5و  11درصد اس و از کل اراضی کشاورزی تنها  6/9میلیون هکتـار یـا  4/2درصـد
مساح کشور را زمینهای آبی و باغها تشکیل میدهند (صدرموسـوی و قربـانی .)138 :1385 ،شـهر تبریـز در گذشـته
دارای باغهای گستردهای بوده اس ولی طی دهههای اخیر بر اثر گسترش بیروی شهر تخریب شدهانـد .پیرامـون شـهر
تبریز باغها و مزارع زیادی عمدتاً در درههای اطراف شهر مخصوصاً درۀ اسکو و درۀ لیقوان وجود دارد .ولی طی چند سال
اخیر ویالسازی و آپارتمانسازی در این درهها چشمانداز طبیعی این نواحی را تغییر داده اس  .بنـابراین بایسـ در جهـ
هدای توسع شهری به سم نواحی غیرکشاورزی اقداماتی صورت گیرد.
فاصله از اراضی بایر :اراضی بایر بهترین نواحی برای توسع شهر قلمداد میشوند ،چون دارای گونههای گیاهی و
جانوری غنی نبوده و گسترش شهری خسارت زیس محیطی بهوجود نمیآورد .بنابراین ،توجه به آنها در تصـمیمگیـری و
سیاس گذاری برای توسع شهر جزو اولوی ها اس  .بیشترین کاربری اطراف شهر تبریز را اراضی بایر تشکیل میدهد.
فاصله از سطوح آبی :پیدایش ،توسعه و مکانگزینی شهرهای ایران بـه تبعیـ از ویژگـیهـای خـاص زمـانی و
مکانی از گذشتههای دور تا امروز در وابستگی آب شکل گرفته و نقش شهرهای ایران نیز با همین امر ترسیم شده اسـ
(ن ریان .)123 :1379 ،در این متغیر به نواحی بین  100- 2000متری سطوح آبی بیشترین امتیاز و نواحی بـین 0- 100
متری و نواحی بیشتر از  2000متری کمترین امتیاز داده شده اس .
نقشۀ قابلیت کاربریها :در این متغیر با توجه به قابلی و تناسب کاربریها برای تبدیل شدن به شهر ،امتیـازاتی
تخصیص داده می شود .اراضی بایر با بیشترین مناسب توسع شهری و سطوح آبی با کمترین تناسب برای توسع شهری
مشخص میشود.
فاصله از گسل :جابهجاییهای نسبی قائم و گاهی افقی در امتداد گسلها بهصورت امـواج زلزلـه در پوسـت زمـین
منعکس میگردد .به این دلیل اس که زلزله اغلب مناطق واقع در نزدیکی خط گسل را تهدید مـیکنـد (رجـایی:1382 ،
 .)283امروزه آسیبپذیری شهرها ،مخصوصاً باف های فرسوده در برابر زلزله به عنوان مسئلهای جهانی مطرح اس  .این
وضع در کشورهای دارای ساختار طبیعی مخاطرهآمیز ،از جمله ایران طی دهههای اخیر بهصورت حادتری نمود یافته اس
(منزوی و دیگران .)2 :1389 ،گسل تبریز که از قسم شمالی شهر میگذرد از جمله گسلهای فعال بهشـمار مـیرود و
وقوع زلزله های شدید در تاریخ شهر تبریز بیانگر فعالی این گسل اس  .بنابراین برای تعیین مناسبتـرین نـواحی بـرای
توسع شهری ،بایستی حداکثر فاصل ممکن رعای شود.
نقشههای بولین :سطوح شهری ،صنعتی و آبی را به دلیـل اینکـه توسـع شـهری در ایـن نـواحی بـه هـیچوجـه
امکانپذیر نیس  ،به عنوان محدودی های توسع شهری در مدل معرفی میکنیم.
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مدلسازی تناسب زمین برای توسعۀ شهری
برای عملی کردن مدل  AHP OWAدر فرایند تعیین نواحی مناسب برای توسـع شـهری ،معیارهـا ترکیـب و بـه آنهـا
وزندهی میشود .نقشههای محدودی یا بولین به عنوان ماسك یا پوشش عمل میکنند و پیکسلها حاوی دو عدد صفر
و یك اس

یعنی نواحی که به عنوان محدودی یا صفر در ن ر گرفته میشوند ،در فرایند پردازش محاسبه نمیشـوند و

فقط سلولهایی که ارزش عددی آنها یك اس محاسبه میشود .در این تحلیل نقشههای بولین سطوح شـهری ،سـطوح
صنعتی و سطوح آبی تا فاصل  50متری به عنوان نقشههای محدودی در ن ر گرفته شدهاند .نقشههـای محـدودی بـه
عنوان اتخاذ تصمیمات سخ گیرانه در فرایند تعیین نواحی مناسب برای توسع شهری شناخته میشوند .در مرحلـ بعـد،
نقشههای فاکتور پیوسته استانداردسازی فازی میشود .در این تحقیق  11نقش معیار به عنوان فاکتور انتخاب شدهاند کـه
عبارتند از :نقش کاربری زمین ،فاصله از اراضی زراعی ،فاصله از اراضی بایر ،فاصله از اراضـی صـنعتی ،فاصـله از اراضـی
باغی ،فاصله از سطوح شهری ،فاصله از سطوح آبی ،فاصله از جاده ،ارتفـاع ،شـیب و جهـ شـیب .بـا توجـه بـه اینکـه
نقشههای فاکتور هر کدام از نوع و جنسهای مختلف اند و برای اینکه بتوانند در مدلسازی بهکار گرفتـه شـوند ،بایـد از
یك جنس مشترک باشند ،به طبقهبندی مجدد یا استانداردسازی نیاز داریم .مثالً در نقش فاکتور فاصله از سطوح شـهری
یا فاصله از جادهها هر چقدر نقاط به شهر و جاده نزدیكتر باشد ،قابلی بیشتری برای شهر شـدن دارد .در حـالی کـه در
نقش فاکتور فاصله از گسل ،فاصله از کاربری صنعتی و فاصله از اراضی کشاورزی برعکس اس

یعنی آن دسته از نواحی

که فاصل بیشتری از صنایع و اراضی کشاورزی دارند ،قابلی شان برای شهر شدن بیشتر اس  .روشهای مختلفی بـرای
استانداردسازی وجود دارد ،ولی با توجه به ویژگی پیچیدگی و عدم قطعی پدیدهها عملگرهای فازی از قابلیـ بیشـتری
برای استانداردسازی برخوردارند .بنابراین در روش استانداردسازی هم نقشههای فاکتور با استفاده از عملگرهای فازی در
یك محدوده بین  0تا  255طبقهبندی مجدد میشوند .بهطوری که پیکسلهایی که ارزش عددی آنها صفر اس  ،یـا بـه
صفر نزدیكترند مناسب کمتری برای توسع شهری دارند و پیکسلهایی که ارزش عددی آنها  255اسـ  ،یـا بـه 255
نزدیكترند ،تناسب بیشتری برای شهر شدن دارند.
بعد از استانداردسازی فازی نقشههای فاکتور ،آنها به روش  AHPوزندهی میشوند .تعیین اهمی فاکتورهـا نسـب
به یکدیگر در ماتریس مقایسههای زوجی بهصورت دوبهدو بر اساس تحقیقات ن ـری پیشـین در زمینـ تحلیـل تناسـب
زمین برای توسع شهری صورت میگیرد .با توجه به تأثیر زیاد فاصله از شهر و فاصله از گسل در توسـع شـهری و نیـز
فاکتور ارتفاع ،به این فاکتورها اهمی فراوانی داده شده اس  .همچنین با اهمی کمتر نسب به فاصله از شهر ،فاصـله از
گسل و فاصله از جاده ،فاکتورهای ارتفاع و شیب نیز اهمی زیادی دارند .نر سازگاری نیز  0/03اسـ کـه در محـدودۀ
قابل قبول قرار دارد و نشاندهندۀ صح مقایسههای زوجی بین فاکتورها اس  .نر سـازگاری در مقایسـههـای زوجـی
بایستی کمتر از  0/1باشد .در غیر این صورت ،باید در مقایسههای زوجی تجدید ن ر صورت گیرد .جدول زیـر وزن معیـار
نقشههای فاکتور را نشان میدهد.

پژوهشهای جغرافیای برنامهریزی شهری ،دورة  ،3شمارة  ،3پاییز 1394

376

جدول  .3وزن  AHPفاکتورها

نقشههای فاکتور

وزن معیار

کاربری زمین

0/0767

فاصله از اراضی زراعی

0/0321

فاصله از اراضی بایر

0/0499

فاصله از اراضی صنعتی

0/0649

فاصله از اراضی باغی

0/0329

فاصله از سطوح شهری

0/1991

فاصله از سطوح آبی

0/0252

فاصله از جاده

0/1201

ارتفاع

0/0977

شیب

0/0873

جه شیب

0/0377

گسل

0/1763

بعد از وزندهی به نقشههای فاکتور به روش فرایند تحلیل سلسله مراتبی ،مجموع دومی از وزندهـی بـه نـام اوزان
ترتیبی اعمال میشود .این نوع وزندهی به ما امکان کنترل سطح کلی رابط جـایگزینی بـین فاکتورهـا ( )Trade offو
همچنین سطح ریسك در تعیین مناسب را میدهد .وزندهی در یك فضای تصمیمگیری مثلثی صورت میگیرد .تصویر
زیر نشاندهندۀ این فضای تصمیمگیری اس .

نمودار  .1فضای تصمیمگیری OWA
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در روش ترکیب خطی وزنی ( Trade off )WLCکامل بین فاکتورها برقرار اس و هم فاکتورها با اهمی یکسـان
بررسی میشوند .در روش بولین دو حال ریسكگریز با در بر گرفتن حداقلها و ریسكپذیر با در بـر گـرفتن حـداکثرها
مطرح اس  .روش  OWAدر یك فضای تصمیمگیری بین این سه ضلعی عمل میکند و به ما اجازۀ بررسی استراتژیها
یا سناریوهای تصمیمگیری مختلف و گاهی متضاد را میدهد .متعاقباً ،شناخ بهتـر الگوهـای جـایگزین تناسـب توسـع
شهری را تسهیل میکند .بنابراین ما با طیف وسیعی از انتخابها با حال های مختلفی از ریسكپذیری و ریسكگریزی و
روابط جایگزینی کامل و فقدان روابط جایگزینی برای تعیین نقاط مناسب برای توسع شهری برخورد میکنیم.
وزندهی ترتیبی بر پای پیکسلبهپیکسل بر رتب فاکتورها بهکار میرود .بهطوری که بهوسیل ترتیب رتبهشان در هـر
موقعیتی (پیکسل) در هم فاکتورها تعیین میشود .در وزندهی ترتیبی به تعداد فاکتورها اوزان ترتیبی ( 11وزن ترتیبـی)
داریم .وزن ترتیبی  1به فاکتوری با پایینترین رتبه در هر پیکسل بهکـار مـیرود .وزن ترتیبـی  2بـه دومـین فـاکتور بـا
پایینترین رتبه بهکار میرود و همچنین وزن ترتیبی  11به فاکتوری با باالترین رتبه در هر پیکسل بهکار مـیرود .جمـع
اوزان ترتیبی نیز باید  1باشد .بنابراین ،ممکن اس که یك وزن ترتیبی واحد بتواند به پیکسلهایی از فاکتورهای مختلف
بسته به ترتیب رتبه نسبیشان تخصیص یابد (.)Eastman, 2012: 136

نقشۀ  .3نقشۀ تناسب اراضی توسعۀ شهری

بعد از مدلسازی تناسب اراضی برای توسع شهری ،با توجه به اینکه نقش خروجی بهصورت پیکسـلهـایی پیوسـته
بین صفر تا  255نمایش داده میشود ،مناسبترین نواحی برای توسـع شـهری بـهصـورت گسسـته و بـولین اسـتخراج
میشود .با توجه به میزان مساح و نیاز شهر به زمین برای توسعه و اندازۀ شهر و سیاس هـای توسـع شـهری ،میـزان
مساح مورد نیاز تعیین میگردد .در این تحقیق حدود  10هزار هکتار از مناسبترین نواحی برای توسع شهری استخراج
شده اس  .تصویر زیر نشاندهندۀ مناسب تـرین نـواحی بـرای توسـع شـهری اسـ  .در تصـویر زیـر نـواحی قرمزرنـ
مناسبترین نواحی استخراجشده اس و نواحی سیاهرن

دیگر نواحی اس .
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نقشۀ  .4نقشۀ مناسبترین نواحی توسعۀ شهری

نتیجهگیری
افزایش سریع نر رشد طبیعی جمعی و مهاجرتهای روستایی -شهری طی دهههای اخیر در ایـران موجـب گسـترش
کالبدی بی روی شهری شده اس  .با توجه به اینکه شهرهای ایران از دیرباز در کنار رودخانهها و کوهپایههـا و در نـواحی
مساعد آبوهوایی استقرار مییافتند ،پیرامو ن شهرهای ایران را نیـز اراضـی بـاغی و زراعـی مرغـوب فـرا گرفتـه اسـ .
گسترش فیزیکی شهر طی دهههای اخیر سبب تخریب اراضی کشاورزی پیرامون شهرها شده اس  .شهر تبریز نیز از این
قاعده مستثنا نبوده ،و رشد فیزیکی این شهر طی دهههای اخیر باعم تخریب باغهای انبوه اطـراف شـهر شـده اسـ  .از
سوی دیگر ،با توجه به اینکه رشد فیزیکی این شهر در نواحی با شیب زیاد بیشتر صورت گرفتـه اسـ و گسـل تبریـز از
قسم شمالی شهر  -جایی که آپارتمانهای مرتفع در قسم شمال شرقی و شرقی و نواحی حاشیهنشین با تـراکم بـاال
در قسم شمال قرار دارند  -میگذرد ،تعیین نواحی مناسب برای توسع کالبدی شهر ضروری اس .
استفادۀ بهینه از منابع کمیاب زمین شهری و پیرامون شهری یك مسئل پیچیده اس که شامل ارزیابی با معیارهـای
چندگانه اس  .یکی از اقدامات در راستای استفادۀ بهینه از منابع زمـین شـهری ،کـاهش آسـیبپـذیری زیسـ محیطـی
مکانیابی و تعیین نواحی مناسب توسع استفاده از روشهای ارزیابی چندمعیاره اس  .یکی از روشهـای جدیـد ارزیـابی
چندمعیاره استفادۀ ترکیبی از روش فرایند تحلیل سلسله مراتبی ( )AHPو میانگین وزنـی مرتـب  OWAاسـ  .در ایـن
مقاله یك ارزیابی چندمعیاره از تناسب اراضی برای توسع شهری تبریز با استفاده از  AHP OWAصورت گرفتـه اسـ .
یکی از قابلی های این روش امکان جبرانپذیری و ارزیابی ریسكپذیری بین معیارها اس  .این قابلی باعم انعطافپذیر
شدن روش در ترکیب معیارها میشود .نتایج حاصل از بهکارگیری روش ،یك نقش تناسب مکانی بـرای توسـع شـهری
اس  .در این مقاله برای انجام مدلسازی ،نقشههای معیار به دو نوع نقشههای محدودی بهصورت بـولین و نقشـههـای
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فاکتور بهصورت پیوسته تقسیم شدند .نقشههای محدودی به عنوان ماسك عمل کـرده و تعیـین نـواحی مناسـب بـرای
توسع شهری فقط برای نواحی غیرمحدود بوده اس  .نقشههای فاکتور نیز ابتدا توسط روش  AHPوزندهی شدند و بـه
نقشه های فاکتور فاصله از شـهر ،فاصـله از گسـل و فاصـله از جـاده بیشـترین اهمیـ داده شـد .سـپس بـرای آزمـون
جبرانپذیری و ریسكپذیری فاکتورها از روش وزندهی ترتیبی  OWAاستفاده و نقشـ تناسـب اراضـی بـرای توسـع
شهری حاصل شد .روش  OWAمکانیسمی را برای ارائ استراتژی هـا و سـناریوهای توسـع شـهری بـرای مـا فـراهم
میآورد .نقش خروجی بهصورت یك نقشه در یك مقیاس بین صفر تـا  255نمـایش داده شـده اسـ  .همـانطـور کـه
نقشههای خروجی مدلسازی نشان میدهند ،نواحی واقع در قسم های بالفصل شهر و نیز نواحی غربی و جنوب غربـی
شهر از قابلی های خیلی باالیی در مقایسه با نقاط دیگر برخوردارند .در نهای حدود  10هزار هکتار از مناسبترین اراضی
برای توسع فیزیکی آتی شهر انتخاب میشود.
روشهای زیادی برای تحلیل تناسب اراضی بهطور عام ارائه شده اس  .روش  OWAبه عنوان یـك روش ارزیـابی
چندمعیاره روش جدیدی محسوب میشود .مزی روش  OWAعالوه بر مطرح کردن رابط موازنه -جایگشتی یا میـزان
جبران کنندگی بین متغیرها در ارائ طیف وسـیعی از سـناریوها و آلترناتیوهـای توسـعه و رشـد اسـ  ،کـه آن را از دیگـر
روشهای تحلیل تناسب اراضی متمایز کرده اس  .از روش  OWAدر کاربردهـای شـهری کمتـر اسـتفاده شـده اسـ .
تحقیقات انجامگرفته نیز در زمین مقایس بین روش  OWAبا روشهای دیگر تحلیل تناسب اراضـی در زمینـ شـهری
اس  .از جمله تحقیقات انجامگرفته کار لیو و همکاران در سال  2014اس که با استفاده از مدلهای ارزیـابی چنـدمعیاره
(روش نقط ایدهآل و  )OWAتناسب کاربری زمین در توسع شهری پکن را تحلیل کردهاند .در این تحقیق بـر مقایسـ
شاخص ها و متغیرهای دو روش تأکید شده اس  .رجبی و همکاران نیز در یك مقالـه در سـال  1390روشهـای ،AHP
 ،AHP OWAو  AHP OWA FUZZYرا برای مکانیابی مجتمعهای مسکونی در شهر تبریز مقایسه کردند و تفاوت
نقشههای خروجیهای این مدلها را نشان دادند .این تحقیق نیز بـه مقایسـ سـه روش مـذکور و دربـارۀ مجتمـعهـای
مسکونی پرداخته اختصاص یافته اس و با توجه به نوع کاربری و نیز نوع فاکتورهای متفاوت از توسع کل شهر و نواحی
پیرامونی شهر صورت گرفته اس  .فاکتورهای این تحقیق هزینه ،تناسب محیط و آلودگیها اس  .هدف این تحقیـق نیـز
بیشتر نشان دادن کارایی روش  OWAاس و به مقایس شاخصهای این روشها اختصاص یافته اسـ  .در حـالی کـه
تحقیق ما با هدف ارائ مناسبترین نواحی برای توسع شهری تدوین شده و طیف وسـیعی از فاکتورهـای بیـوفیزیکی و
اجتماعی -اقتصادی در آن بهکار گرفته شده اس .
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