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مکانیابي و اولویتبندی مکانهای مستعد جهت توسعهی فيزیکي با روش سلسله مراتبي
 TOPSISو سيستم اطالعات جغرافيایي ( GISمطالعهی موردی :شهر داریون)
امير کرم ،دانشيار ژئومورفولوژی دانشکدهی جغرافيا دانشگاه خوارزمي تهران ،ایران.
فریده صفاکيش  ،دانشجوی دکتری ژئومورفولوژی دانشکدهی جغرافيا دانشگاه خوارزمي تهران ،ایران.
طيبه کياني ،دانشجوی دکتری ژئومورفولوژی دانشکده جغرافيادانشگاه اصفهان ،ایران.

چکيده
جهاني که در آن زندگي ميکنيم ،به طور مرتب در حال تغيير و تحول ميباشد .عوامل مؤثر در
تغيير و تحوالت پدیدهها و عوارض سطح زمين را ميتوان به دو دسته طبيعي و انساني تقسيم کرد.
پدیدههای طبيعي و انساني در مکانگزیني و توسعهی فيزیکي شهرها نقش بهسزایي دارد .با توجه به
اینکه در گذشته در مکانگزیني شهرها بيشتر به مطالعات انساني و اجتماعي اکتفا ميشد ،الزم
است عالوه بر این مطالعات ،به پژوهشهای ژئومورفولوژیکي و محيط فيزیکي شهرها نيز توجه خاصي
شود چون ویژگيهای ژئومورفيك و توپوگرافيك یك مکان جغرافيایي نه تنها در پراکندگي و یا تجمع
فعاليتهای انساني مؤثر است ،بلکه در نهایت یکي از عوامل مؤثر در شکـل و سيمـای فيزیکـي
ساختهای فضـایي نيز به شمار ميآید و غفلت از این عوامل خسارات هنگفتي را برای شهرها در پي
خواهد داشت و توسعهی شهرها و سکونتگاهها به گونهای صورت خواهد گرفت که محدودیتهای
طبيعي و اکولوژیکي مانع از استمرار فعاليتها شده و در عمل بسياری از سرمایهگذاریهای انجام شده
به هدر خواهد رفت ،به بياني دیگر توسعهی مناسب شهری هنگامي محقق ميشود که از سرزمين به
تناسب قابليتهای آن استفاده گردد .بر این اساس شناسایي پتانسيلهای سرزمين پيش از استقرار بر

ما را بر آن داشت تا برای پتانسيل یابي مناطق مستعد توسعه آتي شهر داریون با استفاده از مدل
تاپسيس و فاکتورهای مؤثر مانند کاربری اراضي ،فاصله از معابر اصلي ،فاصله از رودخانه ،فاصله از
شهر ،فاصله از روستا ،زمينشناسي ،خاک ،ارتفاع ،شيب و مناطق حفاظتشده به این پژوهش
بپردازیم؛ و با وزندهي مناسب به معيارها ،اهميت و جایگاه هر معيار و ميزان نقشي که در توسعه دارد
-

نویسنده مسئول

Email: F.safakish@yahoo.com
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روی آن و بارگذاری کاربریها و فعاليتهای شهری بسيار حائز اهميت است  .بنابراین از آنجایي که
حفظ ترکيب فيزیکي متعادل و موزون شهر مستلزم مدیریت و برنامهریزی صحيح آن است این دالیل
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را مشخص کنيم ،در نهایت پس از همپوشاني ال یهها 5 ،منطقه به دست آمد و از این ميان حدود 46
درصد معادل  5.56635کيلومتر در کالسي با تناسب زیاد و بسيار زیاد قرار گرفته است .بنابراین
مشخص گردید که به جزء مساحتي کمتر از یك سوم منطقه ،سایر نواحي شهر با محدودیت
اکولوژیك عمدهای روبه رو نيست.

واژگان کليدي
تاپسيس ،توسعهی فيزیکي ،داریون ،سيستم اطالعات جغرافيایي ،مکانیابي
مقدمه
توسعهی فيزیکي شهر ،فرآیندی پویا و مداوم است که طي آن محدودههای فيزیکي شهر و فضاهای کالبدی
آن در جهتهای عمودی و افقي از حيث کمي و کيفي افزایش ميیابد (فردوسي )43 :4.36 ،با توجه به
گسترش بيرویه شهرها که پيشبيني ميشود تا سال  6265افزون بر  45درصد جمعيت جهان در شهرها
زندگي کند (کایا )45 :6224 ،ارزیابي توان اکولوژیك یا همان عينيت بخشيدن به قابليت بالقوه سرزمين
اقدامي اساسي است (جوزی.)4 :4.33 ،استقرار و پيدایش یك شهر بيش از هر چيز تابع شرایط محيطي و
موقعيت جغرافيایي است ،زیرا عوارض و پدیدههای طبيعي در مکانگزیني ،پراکندگي ،حوزهی نفوذ ،توسعه -
ی فيزیکي ،مورفولوژی شهری و امثال آن اثر قاطعي دارد و گاه به عنوان یك عامل مثبت و زماني به صورت
یك عامل منفي و بازدارنده عمل ميکند(نگارش .)4 :4.36 ،در این جهت در مطالعهی فيزیکي شهرها باید
عوامل و موانع طبيعي را مطالعه و ارتباط و تأثير متقابل این پدیدهها بر یك دیگر و بر توسعهی شهر بررسي
شود .زیرا عدم شناخت و آگاهي الزم از این محدودیتها و عدم رعایت حریم مناسب آنها ،باعث هدایت و
گسترش شهر در جهت موانعي ميشود که در نهایت شهر و فضاهای شهری را با مشکالت جدی مواجه
خواهد کرد (کایا )45 :6224 ،از طرف دیگر افزایش سریع پراکندگي شهری ،اثرات زیان باری در محيط بر
جای ميگذارد(جيگر )45 :6242 ،و اگر این روند سریع و بيبرنامه باشد به تنسيق فيزیکي متعادل و موزون
فضاهای شهری نخواهد انجاميد و در نتيجه سامانههای شهری را با مشکالتي مواجه خواهد ساخت(فردوسي،
.)43 :4.36
بنابراین شهر داریون فاصله کمي با مرکز استان دارد و در آیندهای نه چندان دور به بخش تبدیل خواهد شد

اجتماعي و اقتصادی ،نياز به برنامهریزی توسعهی زمينهای شهری دارد .برنامهریزی که منجر به تحليل
زمينهای مرغوب و از بين رفتن اکوسيستمهای حساس و محيط طبيعي و مصنوعي نشود .بدین ترتيب
ميبایست قبل از هر گونه مداخله در اراضي ،توان اکولوژیکي آن سرزمين به منظور توسعهی مورد نظر
ارزیابي گردد تا بر اساس این توان و با مدنظر قرار دادن نيازهای اقتصادی و اجتماعي ،به توسعهی مناسب
شهرها پرداخت .در واقع ميتوان گفت هدف اصلي از این مطالعه ،تعيين بهترین مکان مناسب برای توسعه
شهری شهر داریون است که کمترین اثرات سوء را در حال حاضر و در بلندمدت به دنبال داشته باشد .از
جمله تحقيقهایي که در این زمينه در جهان و ایران صورت گرفته است مي توان به موارد زیر اشاره نمود:
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به یقين با توسعهی فيزیکي روبه رو خواهد شد برای کنترل و هدایت چنين توسعههایي مشخص نمودن
جهات مطلوب توسعه ،مکانهای صحيح زمين و اعمال سياستهای حفاظت طبيعي در راستای اهداف
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داگالس ( )453.در کتاب خود به نام محيط شهري فصلي را به مسائل ژئومورفولوژیك شهر اختصاص
داده و در آن فرآیندهای ژئومورفولوژیك محدودکنندهی توسعهی شهری و هم چنين نقش انسان را در
تسریع فعاليت این فرآیندها مطالعه کرده است .سين ( )6226با هدف ارزیابي ساختارهای کاربری زمين
شهری با چشماندازی به توسعهی پایدار اشاره کرد .مالچوسکي ( )6224با استفاده از روش ارزیابي چند
معياری مبتني بر GISبه تحليل تناسب کاربری زمين پرداخت .آتيس ( )6224با استفاده از تفسير تصاویر
ماهوارهای و مشاهدهی ميداني با ترکيب معيارهای فيزیکي (آبوهوا ،هيدرولوژی ،توپوگرافي و خاک ،پوشش
گياهي) در کوهستانهای کوین الینگ در چين تناسب زمين را مشخص و کاربری بهينه را پيشنهاد کردند.
در ایران نيز عزیزپور ( )4.45توسعهی فيزیکي شهر تبریز را در ارتباط با مشخصات زمينشناسي ،توپوگرافي،
خاک و اقليمشناسي منطقه مورد ارزیابي قرار داده و به این نتيجه رسيده که به علت محدودیت آب ،زمين و
توسعهی آتي شهر با محدودیت مواجه ميباشد .مختارپور ( )4.44در تحقيقي ضمن ارزیابي چند طرح
توسعهی شهری در مازندران ،ميزان توجه این طرحها به مسائل مربوط به زمينشناسي و ژئومورفولوژی را
بررسي کرده و در نهایت پيشنهادهایي را برای انجام این مطالعات ارائه کرده اس ت .حنفي ( )4.43روند
توسعهی فيزیکي شهر مراغه را مطالعه کرده و اظهار مينماید که گسترش شهر به صورت افقي اتفاق افتاده،
توسعهی عمودی در شهر وجود ندارد و الگوی توسعهی فيزیکي شهر مشابه توسعهی ستارهای است .خشامي
( )4.43در مورد شهر داراب به برخي از عوامل تأثيرگذار اشاره کرده است و بر این اساس شهر داراب از نظر
ویژگيهای ژئومورفولوژیك و قابليتها و محدودیتهایي که این موضوع در انتخاب محورهای توسعه شهر
دارد ،بررسي شد .بدر ( )4.45عوامل مؤثر در توسعهی فيزیکي شهر رضي با استفاده از سيستم اطالعات
جغرافيایي  GISو سنجش از دور بررسي و در نهایت جهات بهينه توسعهی شهر را مشخص کرد .کرمي
( )4.45برای مدلسازی بهينه کاربری اراضي در منطقهی خرمآباد با استفاده از دادهها و نقشههای
اکولوژیکي موجود در محيط GISمدلهای توان اکولوژیکي کشاورزی ،مرتعداری ،جنگلداری ،تفرج گسترده
و آبزیپروری را تعيين کرد .حبيبي ( )4.32با مطالعهای که بر روی شهر سنندج انجام داده به این نتيجه
رسيده که طرحهای توسعهی شهری در توسعهی فيزیکي شهر سنندج به سمت جنوب و جنو ب غربي تأثير
زیادی داشته است .رضویان ( )4.34در مکانگزینى شهر ،بایستى وضعيت طبيعى منطقه شامل پستي و
بلندی ،زمينشناسي ،خاک و انواع آن مورد مطالعه قرار گيرد .همچنين اثرات پوشش گياهى ،وضعيت
زلزلهخيزی ،منابع آب ،ارتفاع ،شيب و پارامترهاى مربوط به اقليم باید معين و مشخص شود تا بتوان از این
طریق ابعاد و جهات توسعهی آینده ی شهر را تعيين نمود.
 GISتعيين نمودند .محمدی ( )4.33در رسالهی کارشناسي ارشد خود به ارزیابي و پهنهبندی تناسب زمين
برای توسعهی فيزیکي شهر کرج بر پایهی فاکتورهای طبيعي و فرآیند تحليل سلسله مراتبي پرداخته
است .ضيایيان ( )4.52به تعيين جهات بهينه گسترش شهر مشهد با استفاده از مدل ارزیابي چند عامله
پرداختند و پس از ارزیابي نهایي مشخص کردند که جهات مناسب برای توسعه شهر مشهد شمال غرب و
غرب ميباشد .منزوی ( )4.52در طرح کالبدی ملي نيز جهت تعيين کاربری مناسب 46 ،مجموعه معيار در
نظر گرفته شده است که ارتفاع و شيب ،حاصلخيزی زمين ،اقليم ،دسترسي به منابع آب ،توانمندى زمين
برای ساخت و ساز و خطر زمينلرزه و سيل از جمله معيارهای زیستمحيطي آن هستند.
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منطقهي مورد مطالعه
شهر داریون در  .5کيلومتری شمال شرقي شيراز در یك دشت بزرگ واقع شده است (بذرافکن.)3 :4.35 ،
دشت داریون با مختصات در طول جغرافيایي  56° .5´ ..″تا  5.° 6´ 62″شرقي و در عرض جغرافيایي
 65° 63´ 64″تا  65° 62´ .5″در امتداد شمال باختری  -جنوب خاوری ،گسترهای از کمربند چينخورده
زاگرس ميباشد و ساختارهای زمينشناسي آن از روند عمومي زاگرس پيروی ميکند .توالي رسوبي منطقه از
نهشتههای پرکامبرین (سازند هرمز) تا رسوبات کواترنری را شامل ميشود(پورکرماني .)4 :4.34،ميزان
متوسط بارندگي در زمان مورد مطالعه حدود  622ميليمتر است با آبوهوایي معتدل که تفاوت چنداني با
آب و هوای شيراز ندارد (شکل .)4

شکل ( :)1موقعيت منطقهي مورد مطالعه

روش شناسي
برای انجام هر پژوهشي ،انتخاب شاخصها ميبایست بر اساس شيوهی مناسب انجام شود و ویژگيهایي مانند

هستند که امکان ارزیابي وضع موجود و پيشرفتهای آینده را فراهم ميآورد و از سوی دیگر ،مقصد و هدف
را نشان ميدهند (پاتریك )5 :6226 ،و هم چنين ابزار قدرتمند برای کاهش پيچيدگي سيستمها و کامل
کنندهی اطالعات سيستمهای پيچيده به شمار ميرود (وایرن .)43 :6222 ،با توجه به دالیل مذکور و این
که در گذشته واحدهای سرزمين به صورت توصيفي و کيفي مورد مطالعه و ارزیابي قرار ميگرفت ،امروزه
برنامهریزی نيازمند ارزیابي کمي است چون با توجه به این واقعيت که برای استقرار یك شهر در پهنهی
جغرافيایي عوامل بسيار متعددی دخالت دارد ،تخمين زدن کيفي نميتواند کارساز باشد و استفاده از انواع
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مشخص بودن ،قابليت اندازهگيری ،قابليت کاربرد ،حساسيت و قابليت دسترسي آسان به دادههای مورد نياز
مورد توجه قرار گيرد (باریرا .)65 :6226 ،زیرا شاخصها به عنوان واژههای دارای مفهوم ضمني ،وسایلي
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شاخصهای کمي بيشازپيش ضرورت پيدا ميکند ،ولي در چنين شرایطي نيز وارد کردن شاخصهای
متعدد در ارزیابي با توجه به محدودیت عقالني هر شخص ،کار ارزیابي را از حالت سادهی تحليلي که ذهن
قادر به انجام آن است خارج ميکند و به ابزاری تحليلي و علمي قوی نيازمند ميشود (سرور .)62 :1383 ،از
این رو در دهههای اخير توجه محققان به سوی مدلهای تصميمگيری چند معياری برای تصميمگيریهای
پيچيده معطوف شده است (توکلي.)6 :4.35،
به همين دليل تاکنون روشها و مدلهای متفاوتي برای توسعهی فيزیکي استفاده شده که در این ميان
بهرهگيری از روشهای چند شاخصه اهميت بيشتری دارد .زیرا روشهای چند معياری تصميمگيری،
رویکردی رسمي برای ایجاد اطالعات و ارزیابي تصميمگيری در مسائل متعدد و اهداف متناقض بوده و
ميتواند به کاربران در درک نتایج ،از جمله ارزیابي در ميان اهداف سياستگذاری و استفاده از آن نتایج در
یك نظام ،روشهای پيشگيرانه برای توسعهی سياستها پيشنهادی کمك ميکند(بل .)625 :622. ،از این
رو امروزه روش تجزیه و تحليل چند متغيره به طور گسترده در عرصهی برنامهریزی مورداستفاده قرار
ميگيرد (پانتي .)44 :6223 ،زیرا به نظر ميرسد روشهای چند متغيره ابزاری مناسب در رتبهبندی یا
انتخاب یك یا چند جایگزین از مجموعهای از شاخصهای موجود ،با توجه به ویژگي چند بعدی و اغلب
معيارهای متفاوت در علوم مدرن برای برنامهریزی و حل مشکالت باشند (پراتو )463 :6224 ،که مدل
تاپسيس یکي از روشهای تصميمگيری چند متغيره است که در زیر به بيان آن پرداخته شده است.
1

روش تصميمگيري تاپسيس
هوانگ و یون در سال  4534تکنيك رتبهبندی بر اساس شباهت به راهحل ایدهآل را ایجاد کردند .هر چند
روشها و فنون مختلفي برای تصميمگيری با معيارهای چندگانه وجود دارد ،اما روش تاپسيس حساسيت
کمتری نسبت به روش وزندهي به معيارها را دارد (مالچفسکي .)424 :4555 ،تاپسيس یکي از روشهای
جبراني در  MADM6است ،منظور از جبراني بودن این است که مبادله بين شاخصها در این مدل مجاز
است ،یعني ضعف یك شاخص ممکن است توسط امتياز شاخص دیگری جبران شود .در روشهای چند
شاخصه از جمله تاپسيس ،هدف ،رتبهبندی و انتخاب گزینهی برتر است(کهنسال )5. :4.33 ،در این روش
mگزینه بهوسيله  nشاخص ارزیابي مي شود .منطق اصولي این مدل راهحل ایدهآل (مثبت) و راهحل ایدهآل
منفي را تعریف ميکند .در این روش عالوه بر در نظر گرفتن فاصلهی یك گزینه از نقطهی ایدهآل ،فاصلهی
آن از نقطهی ایده آل منفي هم در نظر گرفته ميشود(اصغرپور )64. :4.34،بدان معني که در آن
گزینههایي مناسباست و اولویت باالتری دارد که حداقل فاصله را نسبت به راهحل ایدهآل مثبت و
فاصلهی گزینهها را از راهحل ایدهآل مثبت و منفي محاسبه کرده و سپس گزینه ها برحسب اینکه دارای کم -
ایدهآل ترین فاصله از ایدهآل مثبت و بيش ترین فاصله از ایدهآل منفي باشد رتبهبندی ميشود(دنگ:6222 ،
 .)544در این تکنيك نيازمند استفاده از دادههای کمي هستيم و برای شاخصهای کيفي نيز باید با
استفاده از مقياسهای مناسب آن را به مقادیر کمي تبدیل نمایيم .همچنين از آنجا که تمامي معيارها

(TOPSIS) 1 Technique for Order Preference by Similarity to Ideal Solution
Multiple Attribute Decision Making 2
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دارای اهميت برابری نيستند ،تکنيك تاپسيس مجموعهای از وزنها را از تصميمگيرنده دریافت
مينماید(هوانگ.)4534 ،
از مزایای این روش نسبت به سایر اولویتبندیهای مکاني:
معيارهای کمي و کيفي را تواما در مبحث مکانیابي دخالت ميدهد(در صورت کيفي بودن معيارها ،بایستي
آنها را به مقادیر کمي تبدیل نمود) ،خروجي آن ميتواند ترتيب اولویت گزینهها را مشخص و این اولویت را
به صورت کمي بيان کند ،تضاد و تطابق بين شاخصها را در نظر ميگيرد .روش کار ساده و سرعت آن
مناسب است و نتایج این مدل به طور کامل منطبق با روشهای تجربي است.
الگوریتم روش ( :Topsisاصغر پور)642- 644 :4.34،
اساس این روش ،انتخاب گزینهای است که کم ترین فاصله را از جواب ایدهآل مثبت و بيش ترین فاصله را از
جواب ایدهآل منفي دارد .در این روش شاخصي تحت عنوان " نزدیکي نسبي گزینه iام به راهحل ایدهآل
)  3"(Ci or Ciمعرفي ميگردد و گزینهای که دارای بيشترین  C iاست ،انتخاب ميگردد (آتيس،
.)565 :6224

xij

 v j ) 2

m

x

() 4

2
ij


و یا گزینهای که دارای کمترین  C iاست ،انتخاب ميشود.
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 iمبين گزینهها و  jمبين شاخصهاست.
مقدار ایدهآل

 v j ) 2

m

x

w .

j

n

m

2
ij

xij

n

n

 (w .

wj

n

 (w .
j

Ci 

j 1

i 1

وزن شاخص jام،

x ij

ارزش شاخص iام برای گزینه jام،

مثبت برای شاخص jام( ،برای شاخصهایي که جنبه ی منفي دارد ،حداقل و برای

شاخصهایي که جنبهی مثبت دارد ،حداکثر) و  v jمقدار ایدهآل منفي برای شاخص jام (برای شاخص -
هایي که جنبهی مثبت دارد ،حداقل و برای شاخصهایي که جنبهی منفي دارد ،حداکثر) است.
بنابراین مراحل کلي این روش به شرح ذیل ميباشد:
گام اول :ساخت ماتریس

x1n 


x in 

 
x mn 



x1 j





x ij



A1  x11

  
D  Ai  x i1

  
Am  x m1




x mj



) W  ( w1 ,  , w j ,  , wn

گام
دوم :وزندهي به شاخصها :وزندهي به شاخصها از طریق مدل آنتروپي صورت
گرفته است که ساختار آن به شرح زیر است (اکبری و زاهدی کرمان)64- 63 :4.34،
() .
در مرحلهی بعدی مقدار آنتروپي هر یك از شاخصها برآورد ميشود:

xij
xij

n



i 1

nij 
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1
 j  k  n Inn   k  Inm

() 6

m

i 1

ij

ij

مقدار آنتروپي هر یك از شاخصها مقداری بين صفر و یك ست .بعد از محاسبهی آنتروپي هر شاخص،
درجهی انحراف هر شاخص از طریق رابطهی زیر به دست ميآید:
() 5

d j  1 E j

وزن هر شاخص از طریق رابطهی زیر محاسبه ميشود:

dj

()4

 di

n
i 1



Wj 

گام سوم :تبدیل ماتریس تصميمگيری موجود ،به یك ماتریس "بي مقياس شده".
در ابتدا باید ماتریس تصميم نرماليزه گردد تا عناصر آن " بي مقياس" شود .در این تحقيق نيازی به نرماليزه
کردن ماتریس تصميم نيست ،زیرا تمامي الیهها در کالس یکسان  2تا  42قرار دارد و دارای مقياس یکسان
است .در این مرحله ،با استفاده از فرمول زیر ،ماتریس تصميمگيری موجود را به ماتریس بي مقياس شده
تبدیل ميکنيم:
xij
nij 
() 4
n
2
xij
i 0
گام چهارم :ایجاد ماتریس "بي مقياس" وزین با مفروض بودن بردار ( wبه عنوان ورودی الگوریتم).
عناصر ماتریس نرماليزه شده وزندار (

vij

) با استفاده از رابطه ی زیر به دست ميآید:
vij  rij .w j

()8
گام پنجم :مشخص نمودن ایدهآل مثبت و ایدهآل منفي.
() 5

} v j  max{vij

;] A  [v1 , , v j , , vn

} v j  max{vij

;] A  [v1 , , v j ,, vn

i

i

گام ششم :محاسبهی اندازهی فاصله از ایدهآل مثبت و منفي .برای به دست آوردن فاصله هر گزینه از ایده -
آلهای مثبت و منفي ،دو روش وجود دارد :روش اقليدسي و رو ش بلوکي .در این جا رابطه ی مربوط به روش
اقليدسي بيان ميگردد:
(  )10فاصلهی گزینه iام از ایدهآل مثبت

 vs  ) 2
j

(  )11فاصلهی گزینه iام از ایدهآل منفي

n

 (v

ij

j 1

n

j

j 1

S i 

گام هفتم :محاسبه نزدیکي نسبي گزینهها به راهحل ایدهآل


این شاخص را جهت ترکيب کردن مقادیر  S iو  S iو در نتيجه مقایسهی گزینه ها نسبت به هم تعریف
ميکنيم که با رابطهی زیر قابل محاسبه است:

( ) 12
S i
C  
S i  S i
گام هشتم :رتبهبندی گزینهها بر اساس نزدیکي نسبي آنها به راهحلهای ایدهآل (بر اساس .)ci

i

شکل ( ) 6مراحل انجام پژوهش را نشان مي دهد.
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08

شکل ( :)1مراحل روش کار

یافتههاي تحقيق
در اولين گام به تشکيل ماتریس و آمادهسازی الیهها اقدام شد (شکل  .و .)6
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گام بعد تبدیل ماتریس تصميمگيری موجود ،به یك ماتریس "بي مقياس شده" است ،به دليل مقياس
متفاوت هر یك از معيارها موجود الزم است با توجه به فرمول زیر الیهها بيبعد شود ،یعني به اعدادی بين
صفر و یك تبدیل شود که در جدول ( )4و شکل ( 5و  )4مشاهده ميکنيد.
()4.

xij
xij 2

n



nij 

i 0

جدول ( :)1مقادیر محاسبهشدهي پارامترها
پارامتر
فاصله از شهر

434.43

365323

فاصله از روستا

4.64

.4364

فاصله از رودخانه

43.2

66364

فاصله از آبهای سطحي

6.64

6336.

فاصله از مناطق حفاظتشده

35525

65.325

سطوح ارتفاعي

456644

662355

شيب

4654544

44643.5

فاصله از جاده اصلي

455.

66345

فاصله از جاده فرعي

.634

55326

خاک شناسي

3.

5344

کاربری اراضي

636

44335

جهت شيب

635

44333

زمين شناسي

635

44333
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شکل ( :)5نقشه هاي بي مقياس شده

گام بعد ایجاد ماتریس "بي مقياس وزین" با مفروض بودن بردار  :wالیههای بي مقياس وزین از ضرب
الیههای بي مقياس در وزن مربوط به خود به دست ميآید .این وزنها دارای مقادیری بين صفر و یك
ميباشد و مجموع آنها برابر با یك است.
در این مرحله برای وزندهي و اولویتبندی معيارها با استفاده از نرمافزار Expert Choise11با توجه به
اهميت وزني تعيين ميگردد (شکل  ،)4پارامترهای دارای اهميت بيش تر وزن باالتری ميگيرد .و از ضرب
سپس این وزنها در الیههای بي مقياس به دست آمده ،الیههای بي مقياس وزین به دست ميآید(شکل  3و
.)5
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08

شکل (  :)8نقشه هاي بيمقياس وزین پارامترها

گام بعد استخراج ایدهآل پوینتهای مثبت و منفي :در این مرحله ایدهآلهای مثبت و منفي با توجه به هدف
و بر اساس حداقل و حداکثرهای مقادیر الیهها استخراج ميشود(جدول .)6
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جدول ( :)1ایدهآل پوینت هاي مثبت و منفي
پارامتر

ایدهآل پوینت مثبت

ایدهآل پوینت منفي

فاصله از شهر

2

2322446.3

فاصله از روستا

2

2324455.4

فاصله از رودخانه

2322553456

2

فاصله از آبهای سطحي

2322.5564.

2

فاصله از مناطق حفاظت شده

2322.43454

2

سطوح ارتفاعي

2322242665.

2322426564

شيب

2

2322666443

فاصله از جاده اصلي

2

23266636

فاصله از جاده فرعي

2

232443425

خاک شناسي

23256652.

23266.5.

کاربری اراضي

23445354

2326545.4

جهت شيب

2322555455

2322424465

زمين شناسي

2324.3444

2322456245

مرحله بعد تعيين فاصله هر یك از معيارها از

ایدهآل پوینتهای مثبت و منفي بر اساس رابطه زیر (شکل

:)42
فاصله از ایدهآل مثبت:
()46

 vs  ) 2
j

n

 (v

ij

فاصله از ایدهآل منفي:
()45

j 1

 vs  ) 2
j

n

 (v

ij

j 1

S i 
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آ خرین مرحلهی تعيين بهترین گزینه با استفاده از رابطهی زیر:

55


i

S
S i  S i

()44

Ci 

آل
مقدار شاخص شباهت ( )Ciبين صفر و یك تغيير ميکند هرچه گزینه موردنظر به ایده -
مشابهتر باشد ،مقدار شاخص شباهت آن به یك نزدیكتر خواهد بود به عبارتي هر چه بزرگتر و به یك
نزدیكتر باشد گزینه موردنظر مناسبتر است و هر چه به صفر نزدیكتر باشد نامناسبتر است.
نتيجهگيري
برای توسعهی پایدار تعيين نوع کاربری با توجه به قابليت و پتانسيل منطقه که منجر به کمترین آسيب و
خطر زیستمحيطي شود امری اساسي است؛ اما متأسفانه مکانیابي و نحو هی گسترش شهرهای امروزی فاقد
برنامهریزی مدون و جامعي است .در این زمينه در پژوهش حاضر سعي شده است که بر اساس معيارهایي که
به منظور توسعهی شهر در نظر گرفته شده است ،جهت و وسعت مناسبترین محدودههای جغرافيایي برای
توسعهی آتي شهر داریون استخراج گردد .در این رابطهی تلفيق مدل تاپسيس با قابليتهای  GISنتایج
مثبتي را به همراه داشته ،بر این اساس با لحاظ کردن  46پارامتر و ارزیابيهای صورت گرفته نقشهی نهایي
توسعهی فيزیکي منطقه به دست آمد.
4

در نهایت الیه نهایي این محدوده بر اساس مورفولوژی و عوارض طبيعي و با استفاده از شکستگيهای طبيعي
به  5طبقه تقسيم گردید (شکل  .)44با توجه به جدول ( ).مشخص شد که  643.4درصد منطقه مورد
مطالعه معادل  .542435کيلومتر ،در کالس با تناسب کم و بسيار کم ،حدود  4434درصد معادل 4445635
کيلومتر در کالس تناسب متوسط و حدود  46درصد معادل  5.56635در کالسي با تناسب زیاد و بسيار زیاد
قرار گرفته است .بنابراین مشخص گردید که به جزء مساحتي کم تر از یك سوم منطقه ،سایر نواحي شهر با
محدودیت اکولوژیك عمدهای روبهرو نيستند؛ اما مشکل اساسي این بود که منطقهی مورد نظر نيز مثل اکثر
شهرهای ایران در مراحل اوليه شکلگيری ،با هدف استفاده از خاکهای مرغوب برای زراعت در کنار و یا در
ميان اراضي مرغوب زراعي استقرار یافته است ،اما بهمرور زمان همراه با گسترش روستاها و تبدیل آنها به
شهر و سپس توسعه شهرها ،اراضي مرغوب زیر پيکر شهرها مدفون شده و فعاليتهای زراعي ناگزیر به سمت
اراضي نامرغوب عقب نشسته است .بنابراین شهر داریون از جمله شهرهایي است که به علت عدم توجه
مناسب به معيارهای مکانیابي ،دچار توسعهای شده است که کل شهر بر روی زمينهای مرغوب کشاورزی
توسعه پيدا کرده است ،این در صورتي است که زمينهای کشاورزی رکن اصلي توسعهی این شهر نوپا است.
مرغوب در اطراف شهر پيشنهاد ميگردد.

Natural breaks

1
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جدول ( :)3مقادیر طبقات تناسب زمين براي توسعهي فيزیکي

طبقهبندي تناسب زمين

مساحت به کيلومتر

مساحت به درصد

تناسب بسيار کم
تناسب کم

43.35
64.6635

12.18336
14.12998

تناسب متوسط

4445635

11.69795

تناسب زیاد
تناسب بسيار زیاد

4645635
32352

8.384553
53.60415

مجموع

45252635

100

شکل ( :)11نقشهي نهایي طبقهبندي شده تناسب زمين جهت توسعه فيزیکي
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