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 شهر با استفاده از مدل  یکیزیتوسعه ف نهیمناطق به یابیمکان

Fuzzy ANP شهر مراغه( ی) مطالعه مورد 

 

 1رحیمه رستمی

 2علی محمد خورشید دوست

   

 چکیده

هاي نزديک راف به شهرهاي روستاهاي اطهاي شهري از يک سو و نبود امکانات اوليه زندگي در روستاها از سوي ديگر موجب مهاجرتجاذبه
 نيست.  ستثنيمي شود. شهرستان مراغه نيز به سبب داشتن روستاهايي با معيشت کشاورزي از اين امر م

عامل اصلي انساني، طبيعي و توپوگرافي در نظر  3در پژوهش حاضر تالش شد بهترين گزينه براي توسعه فيزيکي پيشنهاد گردد. در اين راستا 
شناسي و عامل انساني ارتفاع و جهت شيب، عامل طبيعي شامل فاصله از رودخانه، فاصله از گسل و زمين گرفته شد. عوامل توپوگرافي شامل شيب،

سيژن محاسبه مل فاصله از جاده، فاصله از نقاط روستايي و کاربري است. ابتدا وزن مربوط به معيارها و زير معيارها با استفاده از نرم افزار سوپر دشا
 Fuzzyهاي الزم انجام شده است. در اين پژوهش از روش نقشه ها ي مربوطه تهيه و تحليل Arc GISگرديده و سپس با استفاده از نرم افزار 

ANP   استفاده شده است. اين روش نتايج را به صورت اعدادي بين صفر و يک نمايش مي دهد که در آن يک به معناي نتيجه مطلوب و صفر به
ل دهند. نتايج با توجه به سه عاممعناي نتيجه نامطلوب مي باشد و اعداد مياني به ميزان نزديک بودن به يک و صفر ميزان مطلوبيت را نشان مي

دهنده اهميت بيشتر عوامل محيطي نسبت به دو عامل ديگر است. با بررسي انساني و محيطي و توپوگرافي به دست آمدند و وزن دهي معيارها نشان
هاي باشد، ولي به دليل محدوديتغرب شهر ميسه نقشه مجزا براي اين سه عامل قسمت مشترک دو عامل محيطي و توپوگرافي قسمت جنوب

غرب را مناسب توسعه فيزيکي نشان داد. نتايج راضي اي که در مراغه موجود است، نقشه معيار انساني نقاط بسيار اندکي از جنوب و شمالکاربري ا
 غرب را با توجه به سه عامل ذکر شده و وزن اين عوامل مناسب توسعه نشان داد.لهاي غربي و شمانهايي قسمت

 

 Fuzzy ANP، مکانيابي، GISه، : توسعه فيزيکي، مراغواژگان کلیدی

 

 مقدمه

هاي جانوري و ي افزايش جمعيت و فشار آن بر محيط زيست، نسل انسان و ديگر گونهشناسان بر اين باورند که در سايهمحيط
هاي خرد و يگياهي به خطر افتاده است. رشد فزاينده جمعيت و توليدات کشاورزي و صنعتي و مصرف کاالها که برآمده از سرمايه گذار

کالن است، فشار بر منابع تجديد ناشدني را چند برابر کرده و در همان حال آلودگي منابع و تخريب محيط زيست را در پي داشته است 
(. ورود حجم عظيم مواد زايد شهري همراه با هزاران تن مواد زايد سمي خطرناک و مواد زايد بيمارستاني و 148: 1386)خورشيد دوست،

(. سکونت اين جمعيت رشد يافته در 63: 1388آورد )خورشيد دوست و همکاران،به محيط زيست مسائل فراواني را به وجود ميصنعتي 
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شهرها نيازمند بر نامه ريزي دقيق است، چرا که توسعه شهر  بايد در جهاتي صورت گيرد که هم پاسخ گوي نياز جامعه باشد و هم مضر 
 براي محيط زيست نباشد.

تقيمي در تاثير مس وبه خودناست که به  ها به کاربري مسکونيها و تبديل آنتغيير کاربريمراغه مل فيزيکي در توسعه شهراز عوا
کي ي توسعه فيزياز قاعده محسوب مي شود کهمهم  استان اذربايجان شرقي از شهرهاي  يکي مراغهشهر دارند. روند توسعه فيزيکي 

ز بين هري سبب اازهاي شسو توسعه فيزيکي اين شهر در جهت افقي و نيز گسترش مداوم ساخت و مستثني نبوده، ميزان رشد جمعيت 
رسي فيزيکي بر لحاظز اهاي روند توسعه شهر ويژگي پژوهش رفتن مزارع کشاورزي و باغات اطراف و داخل شهر شده است. در اين

 د.شومي

 .مر استاشته است که جدول زير نمايانگر اين اافزايش جمعيت در شهر مراغه رشد صعودي طي سال هاي اخير د

 (1390ار نامه )آم 90تا 45روند رشد جمعیت شهر مراغه طی سال های -1جدول 

 جمعيت سال

1345 54106 

1355 65172 

1365 100679 

1370 117388 

1375 132318 

1385 149929 

1390 162275 

 

باشد، اين جمعيت رو به رشد نيازمند محلي براي مي 90تا  45هاي روز افزون جمعيت در شهر مراغه طي سالآمارها نمايان گر رشد 
مايد. نياني ميي شهري کمک شاشناخت عوامل موثر در گسترش و توسعه فيزيکي شهرها به درک چگونگي رشد و توسعهاسکان است. 

 کس عاملرعشود و بها ميهاي شهري موجب رشد افقي و فيزيکي شهرذبهکه چه عواملي در نقش جادهد مي بررسي اين رشد نشان
ژوهش را پنجام اين رورت اکند و اين امر ضاند را مشخص ميهاي ديگر شهري که از رشد فيزيکي به هر دليلي جا ماندهي بخشدافعه

ري و ين رشد شهبتوان تبعيضي موارد نمي علل رشد شهري کامال برابر با علل پراکندگي شهري هستند. در بسياري سازد.روشن مي
وارد به باشد، برخي ممي پراکندگي شهري قائل شد، با اين حال ايجاد درک درست از تفاوت بين پراکندگي شهري و رشد شهري مهم

هر شوند کنده شطور مثال رشد جمعيت ممکن است موجب رشد هماهنگ و متراکم جمعيت شوند يا موجب رشد ناهماهنگ و پرا
 (.17: 2010)بات،

از زمين ، فقدان  رويه شهرها در اثر توسعه فيزيکي به وجود آمده است عبارتند از استفاده بي رويهترين مشکالتي که از رشد بيمهم
 تسهيالت و وسايل شهري کافي، عدم پيوستگي حومه شهر و در نتيجه افزودن بر مشکالت شهري.

ي بهترين مکان ي فيزيکي شهر و ارائهها در رشد و توسعهفيزيکي و بررسي تاثير آن هدف از اين پژوهش مطالعه عوامل محيطي و
 باشد.براي توسعه آتي شهر مي
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 پیشینه  تحقیق

 وهاي روستا شهري از سوي ديگر موجب گسترش بي رويه شهرها شده است هاي اخير رشد جمعيت از يک سو و مهاجرتدر سال
ها اند که از جمله آنکرده تحقيق ن مناسب با مشکالتي روبه رو بوده است، محققين بسياري در اين زمينهرشد شهرها به دليل کمبود زمي

 توان موارد زير را ذکر کرد.مي

 عواملي چون اند و با توجه به(  تنها به بررسي عوامل ژئومورفولوژيک دخيل در توسعه شهر پرداخته1389رضايي و ملکرودي )

 ژئومورفولوژي نقشه تهيه به داماق ها گسل از فاصله ليتولوژي، ها،سنگ اراضي، مقاومت کاربري خاک، شيب، اسي،شن زمين توپوگرافي،

 توسعه در را تأثير ترينمهم بترتي به خيزي لرزه وخطر گسل اي،دامنه شيب، حرکات دهدکهها نشان مياند. نتايج کار آنکرده منطقه

 است. همراه مورفولوژيکي هايپديده خطر احتمال و باال باهزينه شهر گسترش و محدود سعهمستعد تو دارند. مناطق شهر فيزيکي

يت اراضي، زمين شناسي، قابل ها عبارتند ازاند واليه هاي مورد استفاده آن( نيز تحقيق مشابهي انجام داده1384نظريان و همکاران )
جاده که  ه فاصله ازشيب. در هيچکدام از اين دو پژوهش ذکر شده نقش وها، فاصله از سکونتگاه ها، پوشش گياهي دوري از آبراهه

 شود استفاده نشده است.معياري مهم در تعيين جهت توسعه افقي شهر محسوب مي

 .ها ارائه شده استهاي انجام آننمونه اي از تحقيقات انجام گرفته در زمينه توسعه فيزيکي شهر و روش 2در جدول شماره 

 مروری بر تحقیقات انجام شده -2جدول 

 روش موضوع مورد مطالعه پژوهشگر

اي بهينه جهت توسعه هآشکارسازي مکان (1384) نظريان و همکاران
 اتي شهر کنگان

 منطق بولين

محدوديت هاي توسعه فيزيکي بررسي  (1389) رضايي و ملکرودي
 شهر رودبار

يه نقشه تحليل توصيفي با استفاده از ته
 ژئومورفولوژيکي

يابي مناطق بهينه توسعه فيزيکي مکان (1389) قرخلو وهمکاران
 بابلسر

تجزيه تحليل وضع موجود و مدل سازي 
 داده ها

مکانيابي جهات بهينه توسعه فيزيکي  (1392) امانپور و همکاران
 اردبيل

 AHPمدل 

د هاي محدوديت ها و قابليت هاي فراين (1392) رامشت و همکاران
 ژئومورفيک در توسعه و برنامه ريزي شهر

 خرم آباد

 TOPSISمدل 

بررسي نقش عوامل محيطي در امکان  (1393) سرور و همکاران
 سنجي فيزيکي بهينه شهر ملکان

 AHPمدل 

مکانيابي بهينه ي توسعه فيزيکي شهر  (1395حاتمي نژاد و چهاربرج )              
 شهريمراغه با تاکيد بر پايداري 

 AHPمدل 

 

ايي و ... ط آب و هو، شرايبا توجه به گستردگي سرزمين ايران محيط شهرهاي آن از تنوع بسياري از لحاظ زمين شناسي، ارتفاع
يي با توجه ين الگوهانابر اببرخوردار است. توسعه هر شهري با توجه به شرايط محيطي و انساني خود تحت محدوديت هاي خاصي است، 

ه به بررسي توسعه فيزيکي شهر مراغ AHPبا استفاده از روش  نژاد و چهار برجحاتمي ص هر شهر ارائه شده است.به شرايط خا
 هاي سطحي، اراضي نظامي، تخريبهاي شيب زمين، رودخانه صوفي چاي، راه آهن، دفع آباند، در پژوهش ذکر شده از شاخصپرداخته

شناسي منطقه مورد ني استفاده شده است و عوامل محيطي چون گسل و اليه زمينها و گسترش حاشيه نشيهاي زراعي و باغزمين
باشد که بايد با توجه به عوامل توجه قرار نگرفته است. شهر مراغه به عنوان يکي از شهرهاي قديمي ايران داراي شرايط محيطي خود مي

 ص گردد.تاثير گذار بر رشد و گسترش آن مکان مناسب براي توسعه فيزيکي آن مشخ
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 معرفی منطقه مورد مطالعه

اظ و از اين لح داراسترقي را درصد از کل مساحت استان آذربايجان ش 8/4کيلومتر مربع  65/2185شهرستان مراغه با وسعتي معادل 
دقيقه  1رجه و د 37مالي . اين شهرستان از نظر مختصات جغرافيايي در عرض شاستهاي استان بين شهرستان شهرستان در ينسيزدهم

ست و از سمت شمال با شهرستان دقيقه قرار گرفته ا 44درجه و  46دقيقه الي  9درجه و  46دقيقه و در طول شرقي  45درجه و  37الي 
تان ملکان، از آباد، از شرق با شهرستان هشترود، از جنوب با استان آذربايجان غربي و شهرسشرق با شهرستان بستانتبريز، از شمال

 باشد.ر ميجوا غرب با شهرستان اسکو و عجبشير همشهرستان چاراويماق، از غرب با شهرستان بناب و از شمالشرق با جنوب

 

 . موقعیت محدوده مورد مطالعه در استان 1شکل 

 مبانی نظری

شان به ياتحها در طول غيير و رشد شهرشود. تشهر همانند موجود زنده بوده و تمدن يکي از دستاوردهاي انسان در نظر گرفته مي
پاک انديش و )ورده کند ان براعوامل مختلفي وابسته است، اما شهر خوب شهري است که بتواند نياز مردم را با توجه به تغييرات زم

کنند )ميرکتولي را تقاضا مي (. با موج صنعتي شدن در کشورهاي جهان سوم شهرها توليد ، درآمد و خدمات شهري2286: 2013همکاران،
 (.2011: 26و همکاران،

افتد و امروزه مناطق طبيعي و روستايي در حاشيه شهرها، به عنوان ماده خام توسعه شهري توسعه غالب در حومه شهرها اتفاق مي
رشد جمعيت و  هاي جغرافيايي و تراکم انساني و نيزگيرند توسعه فيزيکي در شهرهاي ايران به دليل ويژگيمورد استفاده قرار مي

گيري توسعه نامتوازن شهري اثر فراوان داشته است. هاي روستايي همواره با دگرگوني در ساختار شهر همراه بوده و در شکلمهاجرت
ها متناسب نبوده و مشکالتي نظير ي گذشته با توان تجهيز فضاهاي شهري و گسترش زيرساختبدين منظور رشد شهرنشيني طي دهه

کاري و اسکان غيررسمي به شديدترين شکل ممکن در سيماي ظاهري شهرها به وجود آورده است. از طرفي توسعه گراني مسکن بي
زمين نيز از عوامل  شهر وابسته بوده و روند بورس بازي، معامالت اقماري –هاي اداري روستا فيزيکي ناموزون شهرها بيشتر به سياست

ي شهري را مدنظر قرار شود. در گسترش شهرها بايد تمام فاکتورهاي موثر در توسعهياصلي توسعه فيزيکي ناموزون شهرها محسوب م
عنوان  ي شهري در هدايت توسعه شهرها )نظاارت بر توسعه و کنترل نحوه استفاده از اراضي شهري( بههاي توسعهداد. در ايران طرح

شود گسترش آتي و ها بسيار استفاده ميدر کشور ما در اين گونه طرح اند. يکي از مباحثي کهترين ابزار مورد استفاده قرار گرفتهمهم
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توسعه فيزيکي شهرهاست، چرا که هر شهري براي گسترش فيزيکي خود نيازمند فضايي براي گسترش است. توسعه فيزيکي شهرها را 
ي، تجاري، مذهبي، ارتباطي و ....( يک شهر ها و فضاهاي کالبدي )مسکونگونه تعريف کرد، به افزايش کمي و کيفي کاربريتوان اينمي

توان توسعه فيزيکي اطالق نمود. توسعه فيزيکي شهرها يکي از الزامات گيرد ميدر ابعاد افقي و عمودي که در طول زمان انجام مي
ايت شود )قرخلو و گسترش شهرنشيني است و بايد اين توسعه فيزيکي به سمت و سويي جهت پيدا کند که تمام مباني توسعه در آن رع

 (.6: 1389همکاران، 

 روش تحقیق

، فاصله از حريم جاده)نساني اعوامل مورد بررسي در اين تحقيق عبارتند از: عوامل توپوگرافي )شيب، جهت شيب، ارتفاع(، عوامل 
بوده  Fuzzy ANP وشده رنقاط روستايي و کاربري( و عوامل محيطي )حريم گسل، حريم رودخانه و زمين شناسي(. روش مورد استفا

شکل  ANPروششده است.  تشکيل Arc Mapها با نرم افزار که از دو مرحله امتياز دهي با نرم افزار سوپر دسيژن و مرحله تحليل اليه
ل سازي يم گيري را مداست که قادر است همبستگي ها وبازخورهاي موجود بين عناصر مؤثر در يک تصم  AHPتوسعه يافته اي از 

ين تکنيک متمايز و ن ويژگي ااسطه ايگيري را منظور و وارد محاسبات نمايد، لذا به وتمامي تأثيرات دروني اجزاي مؤثردر تصميمنموده و 
 .باشدقبلي مربوطه مي هايبرتر از مدل

است و  ها تعريف شدهوابط بين آنربا استفاده از نرم افزار سوپر دسيژن معيارها و زيرمعيارها و  ANPدر پژوهش حاضر ابتدا به روش 
ها معيار ر کدام از آنبه وزن ه ا توجهپس از به دست آوردن وزن براي هر معيار و زير معيار به روش فازي زيرمعيارها ابتدا فازي شده و ب

ها وزن آن رفتنگا در نظر رافي باصلي از مجموع اين زيرمعيارها به دست آمده است. در نهايت سه معيار اصلي انساني، محيطي و توپوگ
 اند.اليه اصلي امکان توسعه فيزيکي شهر را به دست داده

ها رفتار نمود، توانند به صورت سلسله مراتبي ساختاربندي شوند و بايد به صورت يک شبکه با آنگيري نميبسياري از مسائل تصميم 
اختار خطي باال به سباشند. سلسله مراتب، داراي تر مينچون در بردارنده وابستگي و اثر متقابل عناصر سطح باالتر روي عناصر سطح پايي

شود. يکي از هاي درون هر خوشه ميها و حلقههايي ميان خوشهيابد و شامل سيکلپايين است اما شبکه، در تمام جهات گسترش مي
هاي زوجي در ماتريسي به ام مقايسهنجاهاي به دست آمده از اي اين است که وزنهاي انجام محاسبات در روش فرايند تحليل شبکهراه

 (.1392:19نام سوپر ماتريس قرار گيرند )حميدي و همکاران، 

گي نيز ته و پيچيدسازي يک سيستم، کامال بستگي به ميزان پيچيدگي آن سيستم داشانتخاب يک روش و رويکرد مناسب براي مدل
توان به خوبي براي هاي فازي را مي(. سيستم1394وره پزان دزفولي: ارتباط معکوس با ميزان دانش و شناخت ما از آن سيستم دارد )ک

دم قطيت ناشي از ضعف دانش و ابزار بشري به کار برد نوع اول، ع هاي موجود در جهاندهسازي دو نوع اصلي عدم قطعيت در پديمدل
ا ويژگي يعدم شفافيت مربوط به يک پديده  يت مربوط به عدم صراحت وباشد نوع دوم عدم قطعيهاي يک پديده مدر شناخت پيچيدگي

 باشد.خاص مي

کنند. اساسا کاري که هاي غيرقطعي و نامشخص را با يک تئوري دقيق توصيف ميهايي هستند که پديدههاي فازي، سيستمسيستم
 .(4: 1385دهد تبديل دانش بشري به يک فرمول رياضي است )مهدي پور و سعدي مسگري، يک سيستم فازي انجام مي

 

 

 

 



146 79ره ريزي، شماعلمي جغرافيا و برنامه نشريه 

 

 

 یافته ها 

تفاده از نرم افزار سوپر با اس ANPچند مرحله اساسي براي نتيجه گيري کلي مورد نياز است که اولين مرحله، وزن دهي به روش 
 گردد.ها اعمال شده و نتيجه نهايي حاصل ميها در نقشهدسيژن بوده و در مراحل بعدي اين وزن

 وزن دهی به معیارها و زیر معیارها

کنيم. اين ها وزن مشخص مينها با توجه به روابط بين آا استفاده از نرم افزار سوپر دسيژن براي معيارهاي اصلي و زير معيار آنب
 اند.رسشنامه پر شده توسط متخصصين در اين زمينه به دست آمدهپها با توجه به وزن

  

 سوپر ماتریس وزنی معیارهای مورد استفاده 3 جدول

 سوپر ماتريس
 وزني 

  توپوگرافي   محيطي   انساني  

فاصله از   
 جاده

فاصله از 
 روستا

زمين  کاربري
 شناسي

فاصله از 
 رودخانه

فاصله از 
 گسل

 شيب جهت شيب ارتفاع

فاصله از  
 جاده

0,00 0.055 0.26 0.077 0.066 0.066 0.049 0.023 0.028 

فاصله از  انساني
 روستا

0.066 0,00 0.066 0.02 0.022 .0220  0.021 0.09 0.09 

 0.21 0.21 0.26 0.24 0.24 0.23 0,00 0.27 0.26 کاربري 

زمين  
 شناسي

0.029 0.029 0.029 0,00 0.083 0.066 0.075 0.086 0.075 

فاصله از  محيطي
 رودخانه

0.064 0.064 0.064 0.25 0,00 0.26 0.033 0.034 0.033 

فاصله از  
 گسل

0.239 0.23 0.723 0.083 250.  0,00 0.22 0.21 0.22 

 0.26 0.83 0.00 0.029 0.09 0.09 0.095 0.086 0.09 ارتفاع 

 0.066 0,00 0.066 0.0648 0.028 0.028 0.025 0.034 0.028 جهت شيب توپوگرافي

 0,00 0.25 0.266 0.239 0.214 0.214 0.211 0.212 0.214 شيب 

 اند.داده شده نشان 5و  4در جداول  ANPنتايج وزن دهي به روش 

 وزن معیارهای اصلی 3جدول 

 توپوگرافي محيطي انساني معيارهاي اصلي

 0.088 0.717 0.194 وزن

 

 وزن زیر معیارها 4جدول 

 کاربری فاصله از روستا فاصله از جاده زیرمعیارهای انسانی

 0.64 0.096 0.259 وزن

 زمين شناسي فاصله از گسل فاصله از رودخانه رهای محیطیزیرمعیا

 0.163 0.458 0.378 وزن

 شيب جهت شيب ارتفاع زیرمعیارهای توپوگرافی

 0.635 0.124 0.24 وزن
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 بررسی عوامل توپوگرافی

ي ارتفاعي اين زهباباشد. بررسي سطوح ارتفاعي شهر مراغه نشان مي دهد عوامل توپوگرافي شامل ارتفاع، شيب و جهت شيب مي
تا  1600ر و در درجه دوم ارتفاع مت 1600تا  1400متر است. مکان مناسب توسعه شهر از نظر ارتفاع، ارتفاعات  1675تا  1388شهر بين 

ند اوسعه شهر نامناسبتمتر کامال براي  1800باشد و در نهايت ارتفاعات بيش از متر است که براي توسعه شهر کمتر مناسب مي 1800
اخت سي است که در شيب يکي از عوامل مهم عامل ديگر از عوامل توپوگرافي شيب محدوده هست. .(20 :1388)خضري وهمکاران،

ضروري است.  هاي مختلف نيز عامل شيب تاثير گذاري آتي آن تاثير بسياري دارد، عالوه بر اين در مکان يابي کاربريشهر و توسعه
وجه شود تها، معابر، واحدهاي مسکوني و موارد ديگر هاي مختلف شيب در تعيين مسير خيابانجهت است که در توسعه آتي شهر، به

تان شده و ها توسط يخ در زمس(. ساخت و ساز در شيب هاي پشت به آفتاب موجب پوشانده شدن خيابان15 :1387)مظفري و همکاران، 
ه و مشکالتي زمستان شد وجب يخ زدگي لوله ها دريب هاي پشت به آفتاب مکند، و هم چنين شمشکالت فراواني را براي تردد ايجاد مي

 ترند.هاي جنوبي مناسبشود شيبکند بنابراين در مناطق کوهستاني که مراغه نيز جز اين مناطق شمرده ميايجاد مي

نوب جي غربي و يب هاي شدر درجه اول شيب هاي هموار، جنوبي و جنوب غربي براي توسعه شهري مناسب هستند و در درجه بعد
 .(1391شرقي نسبتا مناسب هستند )قرخلو وهمکاران،

 

 نقشه سطوح شیب محدوده مورد مطالعه 3شکل نقشه سطوح ارتفاعی محدوده مورد مطالعه                     2شکل 

 

 نقشه فازی معیار توپوگرافی 5شکل                                شیب محدوده مورد مطالعه نقشه جهات 4شکل 

پوگرافي حاصل ه اصلي توها، اليبا فازي سازي و ترکيب سه زير معيار مربوط به معيار توپوگرافي و با اختصاص وزن هر يک ازاليه
هايي سمتقتر براي گسترش شهر هستند و ترند از لحاظ توپوگرافي مناسبيي که به عدد يک نزديکهاشود. با توجه به نقشه قسمتمي

 ارند. ترش شهر دراي گسبکه نزديک صفر هستند متناسب با عدد اختصاص داده به خود مطلوبيت کمتري از لحاظ عوامل توپوگرافي 
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 بررسی عوامل محیطی

 د مطالعه.ده مورصله از گسل، فاصله از رودخانه و اليه زمين شناسي محدومعيارهاي محيطي توجه شده عبارتند از فا

( و 28 :1390زماني،اشد )کيلومتر از گسل فاصله داشته ب 10الي  5ها مکاني براي احداث شهر مناسب است که از نظر فاصله از گسل
ه مي باشد و هم چنين در ا هزار متري رودخانت 200بهترين مکان براي ساخت و سازهاي شهري فاصله از نظر نزديکي به رودخانه 

متري رودخانه به موازات  1000متر است و از فاصله  200ساخت و سازها حريم رودخانه بايد رعايت گردد. حريم رودخانه نيز صفر تا 
 (.15 :1387افزايش فاصله از آن از ارزش منطقه براي ساخت و ساز کاسته مي شود )مظفري و همکاران،

شود بيشتر شناسي منطقه مشاهده ميهاي زمينباشد که با بررسي ويژگيهاي زمين شناسي منطقه ميامل محيطي ويژگيسومين ع
  ده است.به خود اختصاص دا هاي مهره دارانها با بقاياي فسيلها و رس سنگپيروکالستمحدوده مورد مطالعه را 

 

 ورد مطاله            منقشه فاصله از گسل محدوده  7شکل قشه زمین شناسی محدوده مورد مطالعه                         ن 6شکل                   

  

 نقشه فازی معیار محیطی 9شکل                نقشه فاصله از رودخانه محدوده مورد مطالعه                  8شکل          

هاي فازي و پس از آن با ضرب هر يک از اين شناسي به نقشههاي فاصله از رودخانه، فاصله از گسل و زمينپس از تبديل نقشه
آيد. در نقشه معيار اصلي ها باهم، اليه اصلي معيار محيطي براي مکانيابي فيزيکي توسعه شهر به دست ميها در وزن خود و ادغام آناليه

 هاي قرمز مناسب براي توسعه هستند.هاي سبز از نظر شرايط محيطي نامناسب براي گسترش شهر و قسمتمحيطي قسمت

 بررسی معیارهای انسانی

 معيارهاي انساني شامل فاصله از روستا، کاربري و فاصله از جاده است.

دهد. پس از نقاط روستايي از ديگر عوامل انساني يشتري به خود اختصاص ميهر چه فاصله از روستاها بيشتر باشد زمين وزن ب
باشد، ترين اولويت ها در بحث مکان يابي کاربري ها ميتوان به خطوط ارتباطي اشاره کرد، دسترسي به شبکه ارتباطي يکي از مهممي

متري جاده  1000تا  100رسازي زمين هايي که در فاصله ولي با اين وجود حفظ حريم آن نيز الزم است. با توجه به استانداردهاي شه
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ايجاد هرگونه ساختمان  (.15 :1387قرار دارند از ارزش پاييني براي توسعه شهر برخوردارند ودر حريم جاده قرار دارند )مظفري و همکاران،
استحفاظي و همچنين ايجاد هرگونه راه  هايهاي کمربندي واقع در حريممتر، از حريم راه در طرفين جاده 150و تاسيسات تا عمق 

 .(27: 1390دسترسي هم سطح به جاده هاي مذکور ممنوع است )زماني،

شهرها توسعه  ضاي فيزيکيها هستند، توجه به رشد روزافزون شهرها در جهان امروز، فسومين عامل تاثير گذار انساني عامل کاربري
(. براي 32: 1391، مکارانرغوب را بلعيده و از بين برده است )حسين زاده و هو گسترش يافته است، رشد فيزيکي شهرها اراضي م

 ها نيز توجه گردد.عه شهر بايد به کاربرييابي جهت مناسب براي توسمکان

 

 ز جاده    نقشه فاصله ا 11شکل نقشه فاصله از نقاط روستایی                 10شکل   

  

 نقشه فازی معیار انسانی  13شکل               قشه کاربری محدوده مورد مطالعه 21شکل 

ار را هاي هر زير معييد وزنآيد، بابا فازي سازي و ترکيب سه زير معيار مربوط به عوامل انساني نقشه اصلي عامل انساني به دست مي
 نيز در برآورد نقشه عوامل انساني دخالت داد.

اند يعني به هاي که به رنگ قرمز مشخص شدههاي سبز کامال نامناسب براي توسعه و  قسمتبا توجه به نقشه معيار انساني قسمت
 .نساني مناسب براي توسعه فيزيکي شهر هستندترند از نظر عوامل اعدد يک نزديک

 نتایج و بحث

شه نهايي ن هريک نقبه وز اده از سه اليه اصلي به دست آمده براي معيارهاي توپوگرافي، محيطي و انساني و با توجهبا استف
 آيد. يابي توسعه فيزيکي شهر مراغه به دست ميمکان

تند و در هس هاي جنوب شرق براي توسعه فيزيکي بسيار نامناسبنقشه امکان توسعه شهر مراغه نشان دهنده اين است که قسمت
غرب و جنوب غرب از نظر سه ويژگي محيطي، انساني و توپوگرافي براي توسعه مناسب هستند. هايي از شمال شرق، شمالمقابل قسمت
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که نقشه گسترش شهر طي  3رسد عوامل محيطي بيشترين تاثير را در توسعه و گسترش شهرها دارند. با توجه به شکلبه نظر مي
  85تا  75هاي دهد، نقشه نهايي به دست آمده براي گسترش شهر تقريبا همسو با گسترش شهر طي سالميهاي مختلف را نشان سال

 باشد.مي 65تا  55و 

 

 

 نقشه امکان توسعه فیزیکی شهر مراغه 14شکل 

 نتیجه گیری

اضا براي بال آن تقبه دن وليد و درامد در شهرها با ورود موج سوم صنعتي شدن به کشورهاي جهان سوم از آغاز قرن بيستم، تو
زيکي ت. يکي از اثرات رشد في( و به تبع آن شهر نشيني نيز گسترش يافته اس1: 2014خدمات شهري افزايش يافته )شمائي و همکاران،

اي اداري ج از مرزهخار ي شهرها به خارج از مرزهاي اداري شهر مرتبط است. اينگونه توسعه شهري به سمت مناطقبا گسترش حاشيه
هاي ا بودن باغ(. شهر مراغه به دليل دار190: 2015شود )نصيري خليلي و همکاران، هاي زمين ميشهر پيش رفته و موجب تغيير کاربري

ترش همچنين گس هاي زيادي از نظر گسترش فيزيکي دارد، براي جلوگيري از تخريب اراضي باغي و زراعي واطراف شهر محدوديت
هاي دسترسي ه محدوديتباي بايد صورت گيرد که در اين تحقيق با توجه يکي همسو با معيارهاي طبيعي و انساني مطالعات گستردهفيز

 ها مطالعه اندکي صورت گرفته است.به اطالعات و داده

ر هري از نظيه شهاي بي روشهر مراغه به دنبال افزايش جمعيت به صورت طبيعي و گسترش روز افزون آن از طريق مهاجرت
ظر معيار ست. از مناه شده فيزيکي نياز به گسترش دارد. در پژوهش حاضر از سه معيار اصلي انساني، محيطي و توپوگرافي استفاد

ترين نقاط هستند، از نظر معيارهاي هاي شمال شرق شهر نامناسبترين نقاط و قسمتهاي جنوب غرب مناسبتوپوگرافي قسمت
ل انساني اند و در نهايت از نظر عوامهايي از شمال شهر مناسب براي توسعهبي و جنوب غرب و تا حدودي قسمتهاي غرمحيطي قسمت
ا از منظر معيار اند که شهر مراغه به دليل باغشهر بودن از اطراف به باغات محدود است که اين امر گسترش شهر رداده مطالعات نشان

اند، سبتوسعه منا هاي بسيار کمي برايور که از نقشه معيارهاي انساني مشخص است قسمتکند و همانطانساني با مشکل مواجه مي
 غرب.بخش کوچکي از جنوب و بخش کوچکي از شمال

ه براي ي تهيه شده نهايبا ترکيب سه اليه محيطي، انساني و توپوگرافي بهترين مکان براي گسترش اين شهر با توجه به نقش
غربي نسبت به جنوب و جنوب غربي لنيمه غربي و شما  ANP Fuzzyروش  تي شهر مراغه بر اساسيابي بهينه توسعه آمکان

 ترند.مناسب



  151 شهر مراغه( ي) مطالعه مورد Fuzzy ANPشهر با استفاده از مدل  يکيزيتوسعه ف نهيمناطق به يابيمکان

 

 

گيري مي هر جلوشتوجه به گسترش افقي باعث حفظ بافت سنتي شهر و ساختمان هاي تک طبقه اي شده و از گسترش عمودي 
بافت سنتي  و همچنين ين شهراشرايط کنوني شهر مراغه و اندازه  کند. اگرچه گسترش عمودي مزايايي نسبت به گسترش افقي دارد ولي

 و فرهنگ مردم آن نياز به گسترش افقي را نسبت به گسترش عمودي محسوس تر مي کند.

ا کاهش رپراکنده  وسعه يتبا استفاده از الگوي مناسب توسعه مي توان هم ساخت سنتي شهر را حفظ کرد و هم مشکالت ناشي از 
 ي که توسعه افقي به سمتي پيش رود که شرايط محيطي و انساني خواستار آن باشد.داد به شرط
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