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 چكیده
-عدالت دگاهیمحور، د-اقتصاد دگاهید دگاهیسه د یاراض یکاربر نهیدر زم

 توسعه کردیرو ریاخ وجود دارد. در چند دهه داریپا  توسعه دگاهیمحور و د
منجر شده  یاراض یکاربر یزیر برنامه شهیغالب در اند یمیبه پارادا داریپا

 نیاز زم ییعقال یریگ منظر، بهره نیاز ا ن،یزم یکاربر یزیر است. برنامه
  . در  منطقهدارد یگام بر م ستیز طیاست که بر محور حفاظت از مح

 یها سکونتگاه هیرو یرشد ب ر،یاخ یها سال یمشهد ط یکالنشهر
و زوال مراتع شده است.  یکشاورز یاراض بیمنجر به تخر یشهر
با  یاضار یکاربر  نهیبه یمقاله تالش شد، ابتدا الگو نیدر ا نیبنابرا
موجود  یکاربر تیآن با وضع جیو سپس نتا نییتع کیاکولوژ کردیرو
مخدوم بهره گرفته شد  یشنهادیمنظور، از روش پ نیا یشود. برا سهیمقا

 یپردازش شدند. به طور ArcGis9.3 طیدر مح AHPها با مدل  و داده
 ،یساعت یتیانتخاب شدند و بر اساس جدول نه کم یعیطب اریدوازده مع که
 ارها،یمع نیدو به دو به آنها وزن داده شد. سپس بر اساس ا ورتصه ب

 یپوشان با استفاده از هم تیشد. در نها دیتول یتناسب اراض دوازده نقشه
شد.  نیتدو یینها نهیبه یشده و الگو قیتلف گریکدیها با هیال ،یاضیر
 یموجود با الگو یاراض یکاربر تِیکه وضع دهد ینشان م قیتحق جینتا
 ریناپذ آمدن خسارات جبران دیمنجر به پد تواند میتطابق ندارد که  نهیبه
است که  یضرور رو، نیشود. از ا یو اجتماع یاقتصاد ،یطیمح ستیز

در  یشهر  توسعه تیرینسبت به کنترل رشد و مد یزیر برنامه انیمتول
 .شندیندیب یداتیمشهد تمه یشهر  مجموعه

 

 ک،یتوان اکولوژ نه،یبه یالگو ،یاراض یکاربر :کلیدیهای  واژه

 .مشهد یمجموعه شهر

 

Abstract 

There exist three major approaches to land use: 

economic-oriented approach, an egalitarian approach, 

and sustainable development. In recent few decades, 

sustainable development theory and subsequently the 

ecological approach has become the dominant paradigm 

in the land use planning thought. In this approach, land 

use planning is a reasonable use of land which is based 

on the maintenance of green lands and environment 

generally. In Mashhad metropolitan area in recent years, 

the uncontrolled growth of urban settlements has led to 

the deterioration of agricultural lands and pastures. So, 

in this study, it is attempted firstly to determine an 

optimal ecological land-use pattern on the basis of the 

ecological approach. Secondly, the pattern was 

compared to the existing land-use situation. For this 

purpose, Makhdum’s method was applied and data were 

processed using the AHP model in ArcGIS 9.3. For this 

purpose, twelve natural criteria were chosen, and based 

on Saati’s table we assigned weights to them. Then, 

based on the mentioned twelve criteria, twelve 

suitability maps were generated. Finally, using 

mathematical overlaying, the layers were merged 

together and the final optimal pattern was introduced.  

The results of the present study indicated that the 

existing land-use situation is not in accordance with the 

optimal land use pattern and this could lead to 

irreparable environmental, economic and sociological 

damages. Thus, it is necessary to remind that planning 

authorities should think about controlling the growth of 

the city and consider some arrangements for urban 

development and management of the region. 

 

Keywords:. Land-use, Optimal Pattern, Ecological 

Suitability, Mashhad Metropolitan Area. 
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 مقدمه
زمـیـن هـم بـه عـنـوان یـک ورودی و هـم یـک خـروجـی 

تـرین   و بــه عـنــوان عمـده    بودهریزی مطرح  برنامه فراینددر 
اهمیـت   ای ی توسـعه هـا  برنامـه  تمـامی عنصر و بسـتر اصـلی   

ــژه ــور و  داداش) دارد ای ویـــ ــارپـــ  196 و1131 ان،همکـــ

:1995,Kaiser et al .)  زمین به عنوان مکان و محل اسـتقرار
  هایی اسـت که نحوه های انسانی دارای شرایط و ویژگی فعالیت
: 1138 )داداش پـور و همکـاران،   کند آن را مشخص می کاربرد
هـای مختلفـی در ایـن     رویکردها و دیـدگاه  به این اعتبار،. (13
غالـب    اخیـر انگـاره    انـد، امـا در سـه دهـه     زه مطـرح شـده  حو

ــه ــرد توســعه  برنام ــین را رویک ــاربری زم ــزی ک ــدار و  ری ی پای
ــک  ;Newman,1993) محــور تشــکیل داده اســت  اکولوژی

Riddell, 2004; Naess, 2000). ریزی کاربری زمـین  برنامه ،
گیـری عقالیـی از    بهره از منظر دیدگاه اکولوژیکی، عبارتست از

هـای محـیط،    هماهنگ میان زیر سیستم  زمین و اساس توسعه
ــر ــت، نظی ــابع و محــیط جمعی  ,Sisi, Xianjin)زیســت  من

Buzhuo, 2007). ــی ــب م ــدین ترتی ــد  ب ــوان اهــداد عم   هت
در سه محـور   ، از منظر اکولوژیکیریزی کاربری زمین را برنامه
 (FAO,1993:8-10)«و پایـداری  مقبولیـت ، برابـری  ،کارایی»

انـد بـه رسـیدن بـه      نهایت معطود این اهداد در .خالصه کرد
های تخصیص  الگویی عقالیی برای تطابق عملکردها و فعالیت

 های طبیعی و اکولوژیک زمین. یافته، با توان
گرچه عوامل متعددی نظیر تغییراتِ جمعیتـی، مهـاجرت،   

فرهنگی و جز آن از  -تورم، تغییرات فناوری، ساختار اجتماعی
 شـوند،  زمین محسـوب مـی   های انسانی تغییر کاربری محرک

تغییـر کـاربری زمـین و     اند کـه  این نیروهای کالن اقتصادی
ــره ــی   پیکـ ــکل مـ ــه را شـ ــایی منطقـ ــدی فیـ ــد  بنـ دهنـ

(Healey,1983; Harvey, 1985 تبلــورع عینــی ایــن .)
انباشت نابرابر سـرمایه در  ها و نیروها چیزی نیست جز  فعالیت
ــه ــ  کالنشــهری  و دامــن  منطق ــه ع دم زدن هرچــه بیشــتر ب
بایسـتی بـا تکیـه بـر      ای. بـه ایـن اعتبـار    های منطقـه  تعادل
ربری زمینع پایـدار، الگـوی   ریزی کا ها و اهداد برنامه شاخص
داوری  کاربری زمین را به عنوان مالکی هنجارین برای  بهینه

  نظـر قـرار دهـیم. منطقـه     در خصوص تحوالت توسـعه مـد  
دومـین  نفر جمعیـت،   1333333کالنشهریع مشهد با بیش از 

کالنشهری کشور، به لحاظ وسعت و اندازه است. ایـن    منطقه
شهری به دلیل موقعیت خطیر مرزی، نقش بسزایی   مجموعه
نماید و به همین سبب باید بـه آن بـه    ملی ایفا می  در توسعه

ای نگریسته شـود.   نطقهم -ی ملی مثابه کانون محرک توسعه

  جمعیـت ناحیـه  درصـد از   17بـال  بـر   این منطقه به تنهایی 
های فریمان، مشهد، بینالود، چناران و  مشهد )شامل شهرستان

کل ناحیه را به خود   درصد از ارزش افزوده 33و حدود کالت( 
های تشخیصی بکار گرفته شده  اختصاص داده است. شاخص

ای و تمرکز سـرمایه   در این مجموعه، عدم تعادل شدید ناحیه
دهند )سبکبار و همکاران،  و قدرت را در این منطقه نشان می

ــاران، 1131 ــاری و همکــ  Javan and، 1113، زیــ

Abdolahi,2008بـدی  (. پیامد منطقی این تمرکز، رشد کال
مرکزی شهری و انباشت نامتوازن روزافـزون سـرمایه و     پهنه

قــدرت شــده است.رشــد کالبــدی ایــن کالنشــهر بــه لحــاظ 
محیطـی موجـب تخریـب اراضـی سـبز و کشـاورزی،        زیست
خـواری، افـزایش آلـودگی زیسـت      بـازی زمـین، رانـت    رسبو

هـای اکولـوژیکی و نداشـتن تناسـب اراضـی       محیطی، آسیب
های طبیعی آنها شده است. تغییر کـاربری   ساخته شده با توان

اراضی کشاورزی عالوه بر پیامدهای اکولوژیکی، سبب بـروز  
م روستایی منطقه شده و در تغییراتی در اقتصاد و معیشت مرد

؛ و شـود  میاین روند منجر به اضمحالل تولیدِ روستایی   امهاد
این عدم تعادل، نهایتاً سبب مهاجرت جمعیـت روسـتایی بـه    

نشـینی و تخلیـه روسـتاهای     کالنشهر مشهد،افزایش حاشـیه 
  شتن معیاری اکولوژیک بـرای توسـعه  منطقه خواهد شد. لذادا

ظـر  های شهری و روستایی در منطقه  ضروری به ن سکونتگاه
  وهش این است که ابتـدا بـا مطالعـه   هدد از این پژ رسد. می

های اکولوژیکی مناسب بـرای   نظری و تحلیل محتوا، شاخص
شهری شناسـایی شـوند؛ سـپس بـا اسـتفاده از روش        وسعهت

( بـر اسـاس هـر یـک از     AHPمراتبـی)  گیری سلسله تصمیم
ای تهیه شود. در قسمت بعد  های مذکور الگوی بهینه شاخص
  وی هم انداختن الگوهای بـه دسـت آمـده الگـوی بهینـه     با ر

نهایی کاربری زمین به دست آید. هـدد نهـایی قیـاس ایـن     
الگوی بهینه با کاربری اراضی وضع موجود و داوری در بـاب  

ی تحقیـق   اثرات و نتایج آن است.با توجه به اهداد و مسـاله 
تخصیص کـاربری    مدل بهینه های تحقیق عبارتند از: پرسش
آیا وضعیت  و ین، بر اساس رویکرد اکولوژیک، کدام است؟زم
 اکولوژیک تطابق دارد؟  بری اراضی موجود با الگوی بهینهکار

انسـان    مداخله»کاربری زمین عبارتست از  در مرور ادبیات،
( به Yao Mu, 2006 :17«)برای ایجادِ تغییر در سطح زمین

ــا و      ــدمت نیازه ــه خ ــین ب ــش زم ــارگرفتن  پوش ــور بک منظ
 UNEPهــای خــود. فــاپو در پژوهشــی مشــترک بــا  خواســت

کننـد:   کاربری زمین و پوشـش زمـین را اینگونـه تعریـ  مـی     
ها و اقـداماتی کـه    توان بر اساس فعالیت را می کاربری زمین»
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هـایی از پوشـش زمـین     انسان برای تولید، تغییر یا حفظ بخش
دهد، تعری  کرد. از این منظـر کـاربری زمـین پیونـد      م میانجا

مستقیمی میان پوشش زمین و اقداماتی کـه انسـان در محـیط    
پوشش    کنـد. منظـور از   دهد، برقرار می زیست خود انجام می

 Future of« )زمـین اسـت    بیوفیزیکی سطح کره  الیه زمین

Our Land,1999:7.)  کــاربری زمــین را اینگونــه  وینشش
تبلور دخالت انسان در اکوسیستم برای ارضای »کند:  می تعری 

نیز مانند وینک بـه کـنش انسـانی اشـاره     1ماتر«. نیازهای آن

کـاربری زمـین از طریـق انتخـابی کـه      » نویسـد:  کند و می می
  هـای گسـترده   وران فردی زمین بـا توجـه بـه محـدودیت     بهره
« گیـرد  دهنـد شـکل مـی    محیطـی و دولتـی انجـام مـی     زیست

(Vink,1975:1بنــابراین بطــور خالصــه مــی .) تــوان گفــت 
کشاربری  عبارتست از سطح طبیعـی زمـین، و    پوش  زمین

عبارتست از دخالت انسان در سـطح پوشـش زمـین بـه      زمین
 1به قابلیت انطباقی 8توان اکولوژیک آن، منظور ارضای نیازهای

-یــک سیســتم طبیعــی اشــاره دارد. مــراد از آن توانــایی خــود
یک اکوسیسـتم اسـت. یعنـی     7بخشی انتظام-و خود 3نگهداری

قابلیت اکوسیستم در نگهداری و حفاظت از شرایط طبیعی، بـه  
(. پس بر Wang, 2010:263منظور تولید خدمات و کاالها )

ارزیابی توان اکولوژیکی سرزمین به عنوان هسـته  »این اساس 
زیست محیطی و به عنوان پیشگیری و حتـی درمـان    مطالعات
 ,Makhdum« )رود زیســت بــه شــمار مــی محــیط بحــران

سـنجش موجـودی و   »یـک،  (. ارزیابی توان اکولوژ1991:81
ها و معیارهای مشخص و از پیش  سرزمین با مالک  توان بالقوه

(. بر این 181: 1111)جوزی و رضاییان، « ریزی شده است طرح
اساس، ارزیابی توان اکولوژیک و الگوی بهینه کاربری اراضـی،  

  توسـعه   الکی هنجاری برای ارزیابی نحـوه به عنوان م اندتو می
بـا مـرور متـون     های شهری و روستایی عمـل کنـد.   سکونتگاه

ریزی کاربری اراضی )بریاسولیس،  برنامه  نظری موجود در حوزه
1111 ،Kaiser, 1995 ،Taylor,1998، Wheeler, 

2004،Harvey,1985 ،Ward, 2004توان بـه سـه    ،( می
در بابع کاربری زمین اشاره نمود کـه هـر یـک در     دسته نظریه

بینی فلسفی خاصی ریشه دارند. این سه نظریه عبارتند از:  جهان
های عدالت محـور، رهیافـت    های اقصادی محور، دیدگاه دیدگاه
 ی پایدار. توسعه

                                                      
1. Mather 
2. ecological capacity 

3. adaptive capacity 

4. self -maintenance 
5. self-organization 

هـا   ی اصـلی ایـن نظریـه    هسته :محور -های اقتصاد دیدگاه
بــه عناصــر  رهیافــت،مطــابق ایــن اســت.  6منفعــت شخصــی

نگریسـته   شـان  بوم، صـرفاً بـر اسـاس ارزش اقتصـادی     زیست
بشـر و بـه     ای است برای اسـتفاده  زیست عرصه . محیطشود می

بنـابراین در ایـن    و نـه غایـت.   شـود  مـی عنوان یک ابزار نگاه 
لزوم، قابل حذد هستند. بوم، در صورت  رهیافت، عناصر زیست

هـای راسـت    مل دیدگاهکاربری زمین، این رهیافت شا  در زمینه
گرایـی را در   هـای لیبرالـی و منفعـت    و نظریـه  شود میسیاسی 
سـاماندهی  هـای   تـوان بـه دیـدگاه    گیرد. در این حوزه می برمی
 اشاره کرد. کارکردگراییهای  و نظریه زمین

  در این دیـدگاه توجـه بـه نحـوه    دیدگاه ساماندهی زمین: 
ز آن بــه تقســیم اراضــی شــهری و تعیــین شــرایط اســتفاده ا

موضــوعاتی نظیــر مالکیــت زمــین از منظــر وظــای  بخــش 
هـای اقتصـادی از زمـین،     عمومی، جلوگیری از سوء اسـتفاده 

حفظ بهداشت، ایمنی و رفـاه عمـومی در برابـر مخـاطرات و     
گردد. ایـن دیـدگاه از نخسـتین     سوانح طبیعی و صنعتی برمی

نـوزدهم از پـی    دهسریزی بود که در اواخر  رنامهرویکردهای ب
مساپل و مشکالت شهری و عملکردِ بخش خصوصی ظهـور  

ریزی کاربری زمین به شکل یـک نهـاد دولتـی     کرد و برنامه
 (.Ward,2004و 1113زاده،  )مهدی سربرآور.

ــه  دیششدگاه کششارکردگرایی در زمششین:    ــلط نظری ــا تس   ب
کارکردگرایی بر شهرسازی مدرن و تبلور آن در منشـور آتـن   

هــای جــامع،  ج کـاربردی آن بــه صــورت طـرح  ( و روا1311)
دی برای هدایت و ریزی کاربری زمین به ابزاری کارکر برنامه

در پی این امر، بـر   کالبدی شهرها بدل شد.  نظارت بر توسعه
اسـتفاده از    ل خردگرایی و هزینـه منفعـت، نحـوه   اساس اصو

اراضی نیز به عنوان ابـزاری در جهـت تسـهیل کارکردهـای     
ـ  ت کـارایی شـهری و پیرامـونی، تلقـی شـد و      شهری و تقوی
بهینـه از زمـین در دسـتور      منطقی و استفاده  ضرورت استفاده
نگرش، این نظریه بـیش   ی در پرتو این نحوه کار قرار گرفت.

کاربری زمین قوّت گرفت که با شناسایی و   یش در عرصهاز پ
بندی نیازهای فیـایی شـهروندان و تـامین حـداقل یـا       طبقه

توزیع اراضـی    توان نحوه زمین الزم برای هر نفر می میانگین
شهری و چگونگی استفاده از آنها را تحت یک نظام منطقـی  

نگـرش، پیـدایش و رواج     در آورد. حاصل نهـایی ایـن نحـوه   
ریزی شهری  در برنامه« کاربری زمین ی سرانه»وسیع مفهوم 

 شـهری   ای کارکردگرایانه تمام جامعه مدرن است که به شیوه

                                                      
6. Individual interest 



 1131 بهار، 11)سری جدید(، پیاپی  1، شماره چهارمریزی توسعه کالبدی، سال  پژوهشی برنامه –نشریه علمی  27

کنـد کـه هـر کـدام دارای فعالیـت       تقسیم مـی « افراد»را به 
ها به مقـدار معینـی    مشخص هستند و هر یک از این فعالیت

ای،  ریـزی شـهری و منطقـه    بنـابراین برنامـه   زمین نیاز دارد.
چیزی جز برآورد تعداد شهروندان و نوع فعالیت آنان در حـال  

آنهـا   و آینده و تخصـیص و توزیـع مقـدار زمـین الزم میـان     
  های شهری در نهایت عبارتنـد از تهیـه   همچنین طرح نیست.
. های کـاربری زمـین   جداول سرانهو  های کاربری زمین نقشه

رویکرد کارکردگرایانـه باعـر رواج برداشـتی صـرفاً کمّـی و      
کالبدی از مفهوم زمین و گرایش افراطـی نسـبت بـه کـاربرد     

اسـتاندارد   استانداردهای سرانه کاربری زمـین و بـروز پدیـده   
 1113ریزی شهری شده اسـت )مهـدی زاده،    در برنامه زدگی
:13.) 

 محور -های عدالت دیدگاه

ــدگاه ــدالت دی ــای ع ــنش -ه ــور واک ــه   مح ــتند ب ــایی هس ه
ویژه به رویکرد لیبرالی افراطی  رویکردهای اقتصاد محور و به
های عدالت محور، این اسـت   در کاربری زمین. سخن دیدگاه

کننـده بیشـترین حـد آزادی     لی صرفاً تیمینکه رویکرد لیبرا
 اقتصادی  بهینهبه الگوی  یافراد در استفاده از زمین و ذستیاب

در زمین است و توجهی به همیاری و حیات اجتمـاعی افـراد   
ر توجـه و تاکیـد بـر عـدالت،     در رهیافت عـدالت محـو   ندارد.
متعادل و برابری فیایی است. اگر ترجمان لیبرالیسم و   توسعه
ــت ــوزه منفع ــاوری در ح ــادل    ب ــع نامتع ــین، توزی ــاربری زم ک

برآمدهای نهایی زمین در منطقه باشد، رویکرد عدالت محـور  
مدافع برابری در حق استفاده از زمین است. از جمله صـاحب  

هاروی، نظران در این حوزه در جریانات چپ عبارتند از: دیوید 
  هـاروی توسـعه  ،  کاستلز و آنـری لوفـور. بـرای مثـال     مانوپل

داری معاصر را بر حسب تولید ارزش افزوده  شهری در سرمایه
گرایـی و دخالـت مسـتقیم و غیـر      مصـرد  اقتصادی عظـیم، 
اصالح محیط مصنوع بـرای حمایـت    فرایندمستقیم دولت در 

مصـرد   دهد. مانوپل کاسـتلز بـر   از منافع سرمایه توضیح می
اصـلی خـدمات     کننـده  جمعی و قدرت دولت به عنوان تـامین 

به منظور تامین خواست سـرمایه   برای کنترل ساختار شهری،
او بین سه سطح اصلی در سـازماندهی   گذارد. داران، تاکید می

هـای   دولـت و اندیشـه   : اقتصـاد، شـود  مـی اجتماع تمایز قاپل 
ــده تشــکیل ــه  دهن ــای اقتصــاد سیاســی و اقت  نظری صــادی ه

گـرا در   های عـدالت  (. از جمله چهره183: 1111)بریاسولیس، 
توان بهجـان راولـز و ریچـارد رورتـی      های راست می گرایش

 اشاره کرد.

 ی پایدار زمین دیدگاه توسعه

ــد آن برمقــوالتی همچــون عــدالت   ــداری و تاکی ادبیــات پای
اجتماعی، برابری بین نسـلی و درون نسـلی، عـدالت زیسـت     

همواره در سر فصل مباحر  ،ری قوی و ضعی محیطی، پایدا
  بری زمین قرار داشته است. توسـعه کار ریزی برنامهمربوط به 

آمـده،  « مشـترک مـا    آینـده »ار، همانطور که در گـزارش  پاید
اقتصـادی، حفاظـت     اری یک آشتی و توازن میان توسعهبرقر

توان آرمان  بنابراین، می اکولوژیکی و عدالت بین نسلی است.
دانسـت؛ اکولـوژی،    Eاصلی آن را نیل به تعادلی میـان سـه   

تـوان بـه شـرح زیـر      . این سه مقوله را مـی 1اقتصاد و برابری
 تعری  کرد:

 .اقتصاد: ایجاد رفاه، بازار، صنعت، خدمات و اشتغال 

    برابری: رفاه اجتماعی، جامعه، آموزش، برابـری، سـرمایه
 اجتماعی.

 طی: کنتـرل آلـودگی، کـاربرد بهینـه منـابع،      زیست محی
زاده،  )کالنتری و عبـدال  ها و ساکنان بومی حفاظت گونه

مفهوم کاربری زمین پایدار دارای سه بعـد   (.383 :1131
 اصلی است:

 به پایـایی،   شود می؛ مربوط محتاطانه از زمین  بعدِ استفاده
ـ  بهره د کشی و تداوم منابع طبیعی طیع یک افق زمانی بلن

  اسـتفاده  ، هـای تنـاوب زراعـی    مدت. استفاده از سیسـتم 
محتاطانه از منابع طبیعی کمیاب و احیاء اراضی تخریـب  

بـا    اتی هستند که در راسـتای اسـتفاده  شده ازجمله اقدام
و کیفیـت ذخـایر منـابع    اند. حفـظ مقـدار    احتیاط از زمین
 اصلی این بعد از پایداری است.  طبیعی هسته

  ؛ به چند پـارگی اراضـی و ارتبـاط    متقابلبُعد وابستگی
کشاورزی  میان انواع گوناگون کاربری زمین اشاره دارد.

که در آنهـا   هایی از وابستگی متقابل است، سنتی نمونه
زمین زراعـی و نـواحی طبیعـی اطـراد آن بـر اسـاس       

رسند.  سیستم تاب آوری دوسویه و متقابل، به تعادل می
انسانی -تعامالت طبیعییستم داری نوع و کیفیت س نگه
 این بعد است.  پایه

 ی خاص در  ها اشاره دارد به برخی مسئولیت ؛بعد اخالقی
ــاب،    ــر ارزش انتخ ــاهیمی نظی ــده. مف ــل آین ــال نس  قب

و نظیر آنها در این سطح مورد توجـه   های وجودی ارزش
 (. Nijkamp&Oltmer,2005: 67گیرند ) قرار می

                                                      
1. Ecology, Economy and Equity  
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 ها و روش کار داده
کیلـومتر   11133شهری مشهد بـا مسـاحتی بـال  بـر       مجموعه

اســتان خراســان رضــوی درصــد از ســطح  13مربــع و حــدود 
(. ایـن  1دهـد )شـکل    این استان را تشکیل مـی   مهمترین پهنه
دقیقه طول  11درجه و  63دقیقه تا  31درجه و  71منطقه بین 
دقیـق عـر     73درجه و  16دقیق تا  17درجه و  17شرقی و 

  گرینـوی  قـرار گرفتـه اسـت. مجموعـه     شمالی از نص  النهار 
های  بندی حوضه آبریز قسمتی از حوضه شهری به لحاظ تقسیم

 گیـرد. محـدوده    جـامرود را در برمـی  کشفرود، کویر مرکـزی و  
کم ارتفـاع و دشـتی    ز نظر توپوگرافی دارای دو ناحیهمطالعاتی ا

غـرب و    و مناطق کوهستانی و پرشیب اسـت. سرتاسـر ناحیـه   
شمال غرب منطقه را رشته ارتفاعـات بینـالود پوشـانده اسـت.     

جنوب حوضه بـه ارتفاعـات قـره کمـر و شـادی محمـد         ناحیه

هـای کـوه    به بلنـدی  . سمت جنوب شرق ناحیهشود میمحدود 
. شـود  میشاهان و جهت شرق آن به رشته کوه بزنگان منتهی 
هـای مهـم    رشته ارتفاعات هزارمسجد به عنوان دومین بلنـدی 

مجموعه شهری سرتاسـر شـمال شـرق و شـمال محـدوده را      
بررسی روند تحول سهم جمعیـت مجموعـه    احاطه کرده است.

خراسـان  شهری مشهد از جمعیـت منطقـه خراسـان و اسـتان     
ــد  1117و  1167،1117هــای  رضــوی طــی ســال ــانگر رون بی

افزایشی سهم آن است. سهم جمعیت مجموعه شهری مشـهد  
، 17,3های مذکور به ترتیب معـادل   از جمعیت منطقه طی سال

و 7/33، 1/36درصــد و از جمعیــت اســتان معــادل  38,1و  13
درصد بـوده اسـت. طـی ایـن دوره نـر  رشـد جمعیـت         1/71

، منطقـه خراسـان معـادل    33/8هری مشهد معادل مجموعه ش
 بوده است. 66/1و استان خراسان رضوی معادل  71/1

 
 مشهد()منبع: بانک اطالعات مکانی مجموعه شهری  یاسیس ماتیتقس در مشهدی شهر مجموعه گاهیجا .1شکل 

 
برای انجام مطالعات ارزیابی تـوان اکولـوژیکی سـرزمین    

ها و تعیین اولویت و ساماندهی بین  انواع کاربری  توسعهجهت 
ریـزی، از روش   های ممکـن در یـک فیـای برنامـه     کاربری

سیستمی ابداعی مک هارگ و مخدوم استفاده شده است. در 
شـهری، روسـتایی و     توسـعه ولـوژیکی  این قسـمت، مـدل اک  

صنعتی  مورد بررسی قرار گرفته است. برای این کار ابتدا بـر  
های تناسب در هر  اساس روش ترکیب اوزان برای تولید نقشه

و جدولع نـه کمیتـی     AHPالیه و سپس با استفاده از  مدل 
ای تخصـیص   توماس. ال ساعتی به هر یک از عوامـل نمـره  

هـای تناسـب در هـر یـک از      ی تولید نقشـه . براشود میداده 
استفاده شده است، سپس  ArcGis 9.3عوامل، از نرم افزار 
تناسـبع زمـینع     الیـه  raster calculatorبا استفاده از ابزارع 

نهایی از طریقع همپوشانی ریاضی تولید شد. مراحل انجامع کار 
 به شرح زیر است: 
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. ایـن قسـمت بـه    انتخاب متغیرهـا و معیارهـای ارزیـابی    .1
هـای   منظور ارزیابی تناسب زمین برای هر یـک از الیـه  

هـای   . در ایـن راسـتا ابتـدا شـاخص    شود میمزبور انجام 
شـهری، روسـتایی و     توسـعه یابی منـاطق مسـتعد    مکان

شــهری مشــهد بــر اســاس تــوان   در مجموعــه صــنعتی
ی در هـا  شـاخص . ایـن  شـود  مـی اکولوژیک زمین تعیین 
 اند. شدهقسمت بعدی معرفی 

امتیازدهی و تعیـین نمـره بـرای هـر یـک از عوامـل بـا         .8
. ایـن  AHPاستفاده از جدول نه کمیتی ساعتی در مدل 

ای انجـام   کتابخانه سمت بر اساس روش دلفی و مطالعهق
هـا   گرفت. در پایان این بخش میزان سـازگاری قیـاوت  

 بطور کمی سنجیده شدند.

و  ArcGisمحـیط  ها )متغیرها، و معیارها( بـه   ورود داده .1
هـای وکتـوری    . الیـه هـای اطالعـاتی جدیـد    الیـه   تهیه

نخست(   جه به معیارهای اکولوژیکی مرحله)با تو مربوطه

 های رستری تبدیل شدند. به الیه

کاربری اراضی بـر اسـاس هـر یـک از       تولیدِ مدل بهینه .3
هـا بـر    . در این قسمت هر یـک از الیـه  عوامل مورد نظر

 گذاری شدند. ارزش ک مجدداًاساس رویکرد اکولوژی

ــبه .7 ــره  محاس ــب  نم ــه وزن  مرک ــاس دو مجموع ــر اس . ب
تخصیص داده شده و به هـر یـک از عوامـل در مراحـل     

تعیـین و بـرای ایـن کـار از     هـا   پیش، ارزش نهایی الیـه 
 :زیر استفاده شد فرمول

.s si w 

پوشـانی   آخـر پـس از هـم     . در مرحلـه نهـایی   تولید نقشه .6
تناسـب نهـایی     های تولید شده  بر روی هم، نقشـه  الیه

 حاصل شد.

 
 )منبع: نگارندگان( کاربری زمین  هالگوی بهین  مراحل انجام تهیه .2شکل

در ایــن تحقیــق بــا اســتفاده از متغیرهــای زیســت      
هـا   ها تدوین شد. این شاخص ( نقشه1محیطی)مطابق جدول 

( هسـتند.  1113) عمدتاً بر گرفته از الگوی پیشنهادی مخدوم
، مناسـب   های بهینه بر اساس سـه دسـته   نقشهبر این اساس 

عبارتنـد   هـا  شدند. این شاخص بندی طبقه نامناسبو  متوسط

بـه   یدما، پوشش اراضی، میـزان دسترسـ    میانگین ساالنه : از
بارندگی، ارتفاع از سـطح دریـا،     های آب، میانگین ساالنه چاه

اک، میـزان  میزان شیب، جهت شیب، بافت خـاک، عمـق خـ   
ها نسبت بـه   و موقعیت سکونتگاه فرسایش خاک، تیپ اراضی

 گسل و خطر زلزله.
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 (831-833 ،1113 مخدوم،) نهیبهی الگوی برای طیمح ستیزی ها شاخص .1جدول

 
 (نامناسب) سوم  طبقه (متوسط) دو  طبقه )مناسب( اول  طبقه

 اقلیم

 میلیمتر 133تا  733بارندگی: بین 
 درجه سانتیگراد 83تا  11دما: 

 درصد 13تا  63رطوبت: 

 در مسیر گردبادها هر اقلیمی بجز شرایط نامناسب

 درصد 3بیش از  درصد 3تا  6 درصد 6صفر تا  درصد شیب

 متر 1133بیش از  1133تا  1833و  333تا  3 متر 1833تا  333بین  ارتفاع

 شنی،شنی لومی، لومی لومی، لومی رسی بافت خاک
رسی، رسی لومی، رسی هوموسی، رسی لومی شنی، 

 لومی رسی شنی، لومی رسی و لومی

 دشتهای آبرفتی دامنه ای تیپ اراضی

 ها ای، فالت دشتهای آبرفتی رودخانه
های  و تراس های فوقانی، آبرفت
 دار بادبزنی سنگریزه

 اراضی متفرقه مسیل، کوهستان، تپه،دشت سیالبی

 جنوب جهتِ شیب
جنوب شرقی، غرب، شرق،شمال 

 شرقی
 شمال، شمال غربی

 کم عمق نیمه عمق عمیق عمق خاک

 زیاد متوسط کم فرسایش خاک

موقعیت نسبت 
 به گسل

 فاصله ی کم فاصله متوسط فاصله ی زیاد

موقعیت نسبت 
 به چاه آب

 دسترسی کم یا فقدان دسترسی دسترسی متوسط دسترسی باال

 ÷اراضی کشاورزی، مراتع و جنگل ها اراضی بدون پوشش گیاهی مناسب ساخته شده پوشش زمین
 

 شرح و تفسیر نتایج
شهری مشـهد، بـر     مجموعههای طبیعی در  با بررسی ویژگی

 اساس جـدول نـه کمیتـی سـاعتی هـر یـک از معیارهـا بـه         

 
  مقایسـه  8یگر مقایسه شـدند. جـدول   صورت دو به دو با یکد

 دهد. دودویی معیارها را نشان می

 (گاننگارند: منبع) ارهایمعی گذار ارزش سیماتر .2جدول

  آب عمق خاک فرسایش خاک تیپ اراضی بافت خاک پوشش اراضی درصد شیب شیبجهت  ارتفاع دما بارندگی گسل

 آب 1 8/1 8/1 7/1 7/1 3/1 3/1 1 8 1 1 1/1

 عمق خاک 8 1 8/1 1/1 7/1 1/1 1/1 8/1 8 8 1/1 7/1

 فرسایش خاک 8 8 1 1 1 7/1 8/1 1 1 1 8/1 7/1

 تیپ اراضی 7 1 1 1 1 7/1 8 1 1 1 8/1 7/1

 بافت خاک 7 7 1 1 1 1/1 1/1 1 8 1 8 1/1

 پوشش اراضی 3 1 7 7 1 1 1 7 3 7 7 1

 درصد شیب 3 1 8 8/1 1 1/1 1 8 1 8 8 1/1

 جهت شیب 1 8 1 1/1 1 7/1 8/1 1 8 1/1 1/1 7/1

 ارتفاع 8/1 8/1 1 1/1 8/1 3/1 1/1 8/1 1 1 1/1 7/1

 دما 1/1 8/1 1/1 1 1/1 7/1 8/1 1 1 1 1/1 7/1

 بارندگی 1/1 1 8 8 8/1 7/1 8/1 1 1 1 1 7/1

 گسل 1 7 7 7 1 1 1 7 7 7 7 1
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 ها بررسی سازگاری در قضاوت

هـا   مکانیزمی که ساعتی برای بررسی ناسازگاری در قیـاوت 
نــام ضــریب   ی ضــریبی بـه  در نظـر گرفتــه اسـت، محاســبه  

( بـه  I.Iناسازگاری است که از تقسـیم شـاخص ناسـازگاری )   
. چنانچـه ایـن   شـود  می( حاصل R.Iشاخص تصادفی بودن )

هـا   باشد، سازگاری در قیاوت 1/3ضریب کوچکتر یا مساوی 
ها تجدید نظر کرد. در  مورد قبول است و گرنه باید در قیاوت

عدد نهایی شاخص سازگاری  1این پژوهش بر اساس جدول 
 هاست. شد که به معنای سازگاری قیاوت 133/3برابر 

 )منبع: نگارندگان(AW/Wو  AWبردار  محاسبه .3جدول 

 
W AW AW/W 

 16,66 3,76 3,31 آب

 11,38 3,33 3,31 عمق خاک

 18,17 3,66 3,37 فرسایش خاک

 13,31 1,33 3,31 تیپ اراضی

 11,31 3,31 3,31 بافت خاک

 18,73 1,11 3,81 پوشش زمین

 11,31 1,13 3,33 درصد شیب

 11,31 3,71 3,33 جهت شیب

 18,11 3,17 3,31 ارتفاع

 13,11 3,31 3,31 دما

 13,83 3,13 3,36 بارندگی

 18,37 8,13 3,88 گسل

کاربری اراضـی بـر اسـاسع سـه       در ادامه الگوهای بهینه
امـل  ، بـرای هـر یـک از عو   نامناسبو  متوسط، مناسب  طبقه

معیـار میـزانع    کاربری اراضی بـا   تولید شدند. در الگوی بهینه
ــالیانه ــانگینع س ــیش از   می ــدگی ب ــی  13بارن ــد از اراض درص

شهری مشهد فاقدِ میزانع کافیع بارندگی هستند و  ی مجموعه
گیرند.  نامناسب قرار می  قع معیارهای این تحقیق، در دستهطب

 33، قریـب بـه   شـود  مـی دما همانطور که مشـاهده    در نقشه
رایطِ دمـاییع  شـ درصد از مسـاحت مجموعـه شـهری مشـهد     

شـهری و روسـتایی دارنـد. ایـن پهنـه        مناسبی برای توسـعه 
ی شـهری را شـامل   دتاً مناطق مرکزی و شرقیع مجمـوعه عم
الگوی بهینه بر اساسع معیارهای میزان شـیب،    . نقشهشود می

 ارتفاع و عمق خـاک تقریبـا بطـور مشـابه از مناسـب بـودنع      
بـرای   شـهری مشـهد    های عمـدتاً مرکـزیع مجموعـه    بخش

ش اراضـی و  های تیپ اراضی، پوش توسعه حکایت دارند. الیه
  مجموعـه ظرفیتِ نه چنـدان بـاالیع     بافتِ خاک نشان دهنده

هـای   شهری مشـهد بـرای توسـعه هسـتند. همچنـین الیـه      
موقعیت نسبت بـه گسـل و خطـر زلزلـه و همچنـین میـزان       

هـایی را در   هـای آب، هـر یـک محـدودیت     دسترسی به چـاه 
دهنـد. همـانطور کـه مشـاهده      شـهری نشـان مـی     مجموعه

الگوی تناسب اراضی بشر اسشا    ی  در نقشه شود می

هـای   ( الیـه 1)شـکل  گانه اکولوژی   معیارهای دوازده

تناسبع اراضی بر اساسع هـر یـک از آن معیارهـا اراپـه شـده      
 است.

 
 الگوی تناسب اراضی بر اساس معیارهای دوازده گانه اکولوژیک .3شکل 
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  گانه و تدوین الگوی بهینه وازدهی د ها پوشانی الیه هم

 نهاییِ تناسبِ اراضی

 کشاربری اراضشی    الگشوی بهینشه    همانطور که در نقشه
ری مشهد مجـال  شه  ، در مجموعهشود می( مشاهده 3)شکل 

های شهری و روستایی وجـود   سکونتگاه  چندانی برای توسعه
بخواهیم قیاوت کنـیم  اکولوژیکرادیکال ندارد. اگر با رویکرد 
را برای توسعه انتخاب نمـاییم؛   13تا  1های  باید صرفاً دهک

ریـزی عبارتسـت از رشـدِ     های برنامـه  که تفسیر آن در نظریه
افقـی    ویی و توسعهر جلوگری از پراکندهفشرده، رشد درونزا و 

 ها.  سکونتگاه
تـوان نتیجـه گرفـت، نخسـت      الگوی بهینه مـی   از نقشه

هـای نهـم و دهـم(     اراضی که به عنوانع کامالً مناسب )دهک
انـد مســاحت بسـیار نـاچیزی از منطقــه     تشـخیص داده شـده  
ــی ــکیل م ــد)معادل  راتش ــع 811دهن ــومتر مرب ــی  کیل (، اراض

شتم و هفـتم( هـم بـه    های ه های نسبتاً مناسب )دهک دهک

هسـتند. اراضـی بـه     کیلومتر مربع 333لحاظ مساحت معادل 
کیلومتر مربـع( هسـتند و    733ال حاضر)زیر توسعه رفته در ح
پیرامـون   آنها در کالنشهر مشهد و اراضی  تجمع بخش عمده

است. از سوی دیگر، در مـدل  فوق   آن خود ناقض مدل بهینه
و پراکنده است. اما، در حال توسعه بصورت غیر متمرکز    بهینه

 صورت متمرکز شده است. حاضر توسعه به

 مساحتِ اراضی مناسب برای توسعه .4جدول 

 مساحت)کیلومتر مربع( ها ده 

13 113 

3 11 

1 31 

1 166 

های  جمع مساحت دهک
 مناسب توسعه

686 

 13633 سایر

 

 
 نهایی کاربری اراضی  الگوی بهینه .4شکل 

 

 گیری بحث و نتیجه
تحقیق تالش شد با استفاده  های گویی به  پرسش برای پاسخ

معیارع اکولوژیکی)روشع مخـدوم( و بـا اسـتفاده از روشع     18از 
AHP تخصیص کاربری زمین را تعیین نماییم.  الگوی بهینه
ــه ده دهــکِ توســعه تقســیم شــده اســت.     نتیجــه ــایی ب  نه

 
رویـم بـه    ی بـاالتر مـی  هـا  دهکبطوریکه هر چه به سمتِ 

رسیم. دهـکِ دهـم خـودِ     اراضیع مناسب تر برای توسعه می
هــای فعلــی اســت و تفسـیرع آن ایــن اســت کــه   سـکونتگاه 

حـداکثر    درونزا و استفاده  توسعهترین روش ع توسعه،  لآ هاید
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موجود و رشدِ عمـودی اسـت. بـاری،       شده از اراضی ساخته
ی نامناسب بـرای توسـعه   ها دهکی اول تا چهارم ها دهک
ی پنجم و ششم برای توسعه چندان مناسب ها دهکهستند. 

ی هفتم تـا دهـم از   ها دهکنیستند اما از موارد اول بهترند. 
کننـد. بطوریکـه    اراضی نسبتاً مناسب تا مناسب حرکت مـی 

فـتم و هشـتم را نسـبتاً مناسـب و     ی ههـا  دهـک تـوان   می
ی نهم و دهم را مناسب بـرای  ها دهکمشروط تلقی کرد و 

الگوی بهینه مشـاهده   وسعه دانست. همانطور که در نقشهت
های شهری و روستایی،  مناسب برای سکونتگاه  توسعهشد، 

ای اسـت. در ایـن الگـوی     الگویی غیر متمرکز و چند هسته
ی و مراتع، از رشدِ پراکنـده و  عالوه بر حفظِ اراضی کشاورز

به  تواند میو نتایجع آن  شود میها جلوگیری  افقیع سکونتگاه
ای یاری رساند. همـانطور کـه مشـاهده     تعادل بخشی ناحیه
کاربری اراضی موجود و الگـوی بهینـه،     شد، پس از مقایسه

یـک  جـاری بـا رویکـردِ اکولوژ     روشن شد که الگوی توسعه
نتـایجع   توانـد  مـی ایـن رونـد   و آینـده  تطابق چندانی نـدارد  

ناپذیرع زیست محیطی، اقتصـادی و اجتمـاعی داشـته     جبران
 باشد.

 
 ( با الگوی بهینه اکولوژیک1133مقایسه کاربری اراضی وضع موجود ) .5شکل 

 

کنترلع رشدِ افقـی کالنشـهر مشـهد بـرای جلـوگیری از      
ــرای ایــن منظــور  تخریــبع اراضــی ســبز  ضــروری اســت. ب

 اضـی و تـدوینع ضـوابطِ محدودکننـده    بندیع کاربری ار منطقه
. شـود  مـی توصـیه   ریـزی  برنامـه رشدِ افقی از سویع دسـتگاه  

ای کالنشهر مشهد بـه   تک هسته  همچنین سوق دادنع توسعه
هـای   چند مرکزی، از طریق ابزارهـا و سیاسـت  سمتِ الگویع 

اقتصادی مناسب، از جمله راهکارهای مفید جهـتِ جلـوگیری   
 از تخریبع اراضی سبز در منطقه است.

 

 منابع

(. ارزیابی اراضی 1131الدین و  جاللیان، احمد ) ایوبی، شمس
انتشـارات   :ناصـفها  .)کاربری کشاورزی و منابع طبیعی(

 دانشگاه اصفهان.
ریـزی   (. محیط زیست در برنامه1111بهرام سلطانی، کامبیز )

 انتشارات شهیدی.  :تهران .ای و شهری منطقه

 
 

 (. الگوهـای تحلیلـی تغییـر کـاربری     1111بریاسولیس، هلن )
ی مجتبـی   سـازی، ترجمـه  زمین رویکرد نظـری و مـدل  
 انتشارات آذرخش.  : تهران .رفیعیان و مهران محمودی

(. 1138پور، هاشم، رفیعیـان، مجتبـی و زارعـی، عبـدال )     داداش
اراپه الگوی یکپارچه تخصیص کاربری زمین بر مبنای تـوان  



 78 مشهد یدر مجموعه شهر کیاکولوژ کردِیبا رو یاراض یکاربر ی نهیبه یالگو نیتدو :پور و همکاران داداش

، فصلنامه مطالعـات شـهری   .اکولوژیکی در شهرستان نوشهر
1(3 ،)11-33  . 

خـانی، مرتیـی.    پور، هاشم، خیرالدین، رضـا و یعقـوب   داداش
ازی تغییرات کـاربری زمـین در کالنشـهر    لسمد(. 1131)

ــدل   ــتفاده از م ــا اس ــران ب ــلنامه  .MOLANDته فص
 . 83-1(، 16)3، ایریزی منطقه برنامه

نژاد، حسین، رجـایی، عبـاس، سـاالروندیان، فاطمـه و      حاتمی
(. ارزیابی تناسب کاربری اراضـی از  1138تیموری، ایرج )

دد طریق مدل توان اکولوژیک در اسـتان اردبیـل بـا هـ    
-7(، 1)7، آمایش سـرزمین  دو فصلنامه .آمایش سرزمین

86 . 
ریـزی   (. برنامـه 1131زاده، غـالم )  کالنتری، خلیل و عبـدال 

 نشر فرهنگ صبا.  :تهران .فیایی و آمایش سرزمین
ریزی کاربری زمـین؛ تحـول    برنامه(. 1113) زاده، جواد مهدی

(، 3)1، مـدیریت شـهری   نشـریه  .هادر دیدگاهها و روش
13-13 . 

 :تهــران .آمــایش ســرزمین (. شــالوده1117مخــدوم، مجیــد )
 انتشارات دانشگاه تهران.

 سطوح یابیارز .(1133) محمدرضا ،یکنعان و جعفر ،یرکتولیم
ــابرابر و توســعه ــناح ین ــا ایهی ــدل ب ــ میتصــم م  یرگی

 استان یی،روستا های سکونتگاه ی:مورد  مطالعه ارهیچندمع
 (8)1 ،(مکـان ) فیـا  ییایـ جغراف شیآمـا   همجل .مازندران

،16-11. 
فرجی سبکبار، حسنعلی، وزین، نـرگس و قیـداری، حمـدال.    

تبیین نابرابری فیایی سطح سالمت با اسـتفاده  (. 1131)
گیـــری الکتـــره )مطالعـــه مـــوردی:  از مـــدل تصـــمیم

  جغرافیا و توسعه .(های استان خراسان ر ضوی شهرستان
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