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 دهیچك
شزرراا تحزت تزا یر رشزد جمویزت و میزوان        و گسترش روزافزوون  رشد

و سازاای بدون برنامه و تغییرات زیاد در ساختار  مراجرت، موجب ساخت
ازای نامسزا د شزده    فضایی، به خصوص توسوه فیویکی شرراا در مکان

 _طلبد. در پزووا  تویزی ی   است که ادایت و ساماندای اساسی را می
بزه ارزیزابی توسزوه و      Fuzzy ANPتحلیلی حاضر، با است اده ازروش

دار در محیط ادایت رشد شرر یود پرداخته شده و با روش امپوشانی وزن
جغرافیایی، تحلیل الگوی توسزوه و ازدایت رشزد شزرری      اطال اتسیستم

برای تحلیل  وامل مؤ ر در الگزوی توسزوه و رشزد     یورت پذیرفته است.
بازار زمین  یتی،جمو مویار ایلی )محیطی، اقتصادی، 7 منطقه شرری ابتدا
ازای دولزت، دسترسزی بزه     ستاا و سیاکالبدی، طرح_و مسکن، فضایی 

بزرای  ع داخلزی و خزارجی   زیر مویار با بررسی مناب 32ی( با خدمات  موم
ن زر از   22ازایی توسزط    پرسشنامهسپس  گردید.منطقه شرری یود تویین 

 Fuzzyبزا اسزت اده از مزدل    تکمیل شد. اای مربوطه  مسئولین سازمان

ANP ترین  امل  آمد و مرم دست اا به ضریب اامیت ار یک از شاخص
ی از آن است کزه  نتایج حاک. گردید در الگوی توسوه مناطق شرری تویین

 158/2، و جمویتی بزا میزوان   172/2کالبدی با میوان _مویاراای فضایی 
اای دولزت بزا   و طرح و سیاست 252/2ترین و مویاراای اقتصادی با یشب

مترین تا یر را در رشد و توسوه شرر یود دارند. از آنجا که منطقه ک 235/2
 3یک در شمال شرر یود به  لت دارا بودن بافت فرسوده کمتر و منطقزه  

-، مسزتود توسزوه مزی   اای کشزاورزی زمین وجود  دم  لت بهدر جنوب 

 توان این مناطق را جرت گسترش آتی شرر پیشنراد داد.باشند، می

 
شزرر   ،Fuzzy ANPرشزد شزرر،    توسوه شرر، :كلیدیهای  واژه

 یود.

 

Abstract 

The increasing growth and expansion of cities under the 
influence of population growth and migration, has led to 
unplanned construction and many changes in the spatial 
structure, especially the physical development of cities 
in unfavorable places that require basic guidance and 
organization. In the present descriptive-analytical 
research, using Fuzzy ANP method, the development 
and growth of Yazd city has been evaluated. Using 
weighted overlap method in GIS the analysis of the 
development pattern and guiding urban growth has been 
done. To analyze the effective factors in the 
development model of urban area, first 7 main criteria 
(including environmental, economic, demographic, land 
and housing market, spatial-physical, government plans 
and policies, and access to public services) with 32 sub-
criteria were determined for Yazd urban area by 
examining the internal and external sources. Then 
questionnaires were completed by 20 officials of 
relevant organizations. Using the Fuzzy ANP model, the 
coefficient of importance of each indicator was obtained 
and the most important factor in the development pattern 
of urban areas was determined. The results show that 
spatial-physical criteria with 0.170, and population with 
0.158 have the highest and economic criteria with 0.052 
and government plans and policies with 0.035 have the 
least impact on the growth and development of Yazd. 
Because region one in the north of Yazd city has less 
worn-out texture and region 3 in the south lacks fertile 
agricultural lands, these regions can be suggested for the 
future expansion of the city. 
 
Keywords: City Development, City Growth, Fuzzy 
ANP, Yazd City. 
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 مقدمه
که جاموه  اایی استترین چال شررنشینی یکی از اساسی

 (Esri, 2011: 37).است با آن مواجه 21جرانی در قرن 

در ( درید 52بی  از )یی از جمویت جران الامروزه نسبت با
 :Yang & Li, 2013) کنندشرری زندگی می نواحی

وه بر است اده گسترده از  الرشد سریع شررنشینی . (186
من ی افوای  جمویت در نواحی شرری، با پیامداای  اراضی و

 (.Shen, 2012: 27) محیطی نیو امراه بوده استزیست
 سده بیست در شرری دانشمندان حیاتی ااینگرانی از یکی

 و رشد یا چگونگی شکل و فرم شرر، پایداری مورد در یکم و
 توسوه الگوی به منوله شرر فضاست. شکل در شرر توسوه

 توریف زمان از براه خایی در انسان، اایفوالیت فضایی

امروزه، الگوی رشد گسیخته (. 29: 1317شود )فرجی، می
توسوه نامنظم شرری ا رات مخربی بر شرراا و و  شرراا

ناامگونی  توان بهجمله می از گذارد کهمحیط اطراف آنرا می
اای کشاورزی اشاره اندازاای طبیوی و تخریب زمینچشم

 (.Batisani & Yarnal, 2009: 235-249کرد )
ه شرراا به شکل گسترش افقی و یا رشد رشد و توسو

بررسی و شناخت نحوه رشد و توسوه  افتد. مودی ات اق می
ش برای ادایت و کنترل آن، بخ  مرمی از الشرراا و ت

شود. گسترش ادبیات امروزین دان  شررسازی را شامل می
و  یمّکفضایی و کالبدی شرراا در تمامی جرات به لحاظ 

نبوده و بسته به میوان انباشت و تمرکو  اندازه کی ی به یک
اا و نیو حضور قانون و ا مال مقررات شررسازی سرمایه

توسوه  .شودشرایط مت اوتی در محوراای مختلف اویدا می
ترین کالبدی بدون برنامه و اندیشیده نشده یکی از مرم

که شرراای کشوراای جران سوم با آن است موضالتی 
اکثر شرراا دیده  در ما نیو ه درکشورمواجه استند. این مسأل

توسوه کالبدی بدون برنامه موجب بروز مشکالتی د. شومی
اجتما ی و  _ی اقتصزاد نظرگردد که جوامع شرری را از می

کند که رفع آن پس از توسوه اایی میمحیطی دچار بحران
 نکات . ازازای شزرری بسیار مشکل و پیچیده استمحدوده

 و ایران شرراای کالبدی -فضایی گسترش در اساسی

 گسترش که این است توسوه حال در کشوراای از بسیاری

 یک به کی ی و یمّک لحاظ به جرات تمام در شرراا این
 و ااسرمایه تمرکو و انباشت میوان به نبوده بلکه بسته اندازه

 مت اوتی شرایط شررسازی، مقررات ا مال و قانون حضور نیو
 بدالری و شود )فقیهمیآشکار  مختلف محوراای در

یابی اراضی مناسب شناخت و مکان(. 82: 1312امکاران، 

تواند اقدامی مرزم و اساسزی برای توسوه کالبدی شرراا می
-در جرت کاا  مشکالت ناشی از توسوه کالبدی بزدون

بایست با ایزن شناخت مید. گسزیخته باشزبرنامزه و لجزام
ن پارامترازای محیطزی، اجتمزا ی، تزرینظزر گزرفتن مرمدر

اقتصزادی و امچنین لحاظ کردن اامیت ار کدام از این 
پارامتراا یورت گیزرد تزا توسزوه کالبزدی شزرر کمترین 

محیطی، اجتما ی، اقتصادی و ... را بر شرروندان تبوات زیست
ی و قابل مّلذا تدوین فرآیندی ک. و منطقه تحمیزل کنزد

تمزامی پارامترازای مزؤ ر  لحزاظ کزردنپیگیری به منظور 
 رسددای به آنرا ضروری به نظر میوسوه کالبدی و وزنت بزر

 با ث وسوت شرراا فوای (. ا32: 1312)لط ی و حبیبی، 
 کهطوریهب، است شدهآنرا  فضایی-یکالبد اایپیچیدگی
 شناسیریخت و شرراا ایلی بندیو استخوان ساختار شناخت

 غیرممکن و مشکل امری شررء اجوا تمام تحلیل بر اساس آن
. بنابراین، شرراا امانند موجودات زنده، امواره از لحاظ است

شوند. به دنبال تر میتر و از لحاظ ساخت پیچیدهکالبد بورگ
اا این رشد فیویکی، شرایط اقتصادی، اجتما ی و فرانگی آن

ند توسوۀ فیویکی و فرآی .شودنیو به تدریج دگرگون می
گسترش شرر یود نیو چون اکثر شرراا در دو الگوی رشد 

بررسی است: رشد اُرگانیک و رشد غیر اُرگانیک شرری، قابل
از شرراایی است که در  یکید یو شرر(. 122: 1389)سرائی، 

چند سال اخیر از گسترش و توسوه درونی و بیرونی برخوردار 
 شرر ساختار رد فضا و توده ااینقشه به نگاای با ،بوده است

 در شرر این ساختار در که ااییتوسوه که فرمید توان مییود 
 ساختاری قوا د و ایول به توجه بدون، است دادن رخ حال
 وجود روند این نیو یود شرری منطقه در. است افتاده ات اق
رشد و ادایت شرری شده  سبب مختل ی  وامل که دارد

شده  جمویت افوودهبرای امه د توان است. اما شرر یود نمی
فضای حیاتی مناسبی فراام کند و به امین خاطر بخشی از 

شود. در این مورد  به پیرامون آن رانده می ،شده جمویت اضافه
ترین مکان  ادایت و رشد منطقه شرری اطراف یود ایلی

. اما سکونت در این مناطق چون استجذب چنین جمویتی 
بلی انجام نگرفته است، ریوی ق مطالوه شده نبوده و با برنامه

محیطی و کالبدی   مشکالت اجتما ی، اقتصادی و زیست
مطالوه  وامل مؤ ر در  است. این مسأله زیادی به وجود آورده

الگوی توسوه و رشد منطقه شرری یود و بررسی الگوی 
را سکونت در این مناطق برای بربود مسائل و مشکالت 

چرا که شرر یود به منولۀ یک شرر میانی،  نماید.میضروری 
تر از مراکو بورگ به سمت رشد اسپرال پی  بیشتر و سریع
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 :Zanganeh Shahraki et al., 2011) رفته است
این پووا  به دنبال آن است تا پس از (. 521-528

با است اده از شناسایی  وامل مو ر بر رشد و توسوه شرر یود، 
-اطال اتر محیط سیستمد Fuzzy ANP روش تحلیل

ترین منطقه شرری جرت رشد و مناسب(، GIS) جغرافیایی
 مناسب مویاراای انتخابتوسوه شرر یود را شناسایی کند. 

 و سرزمین اایپرنه در اافوالیت انواع برینه مکانیابی برای
 جغرافیایی، فضای ساختاردایسامان ادف با آنرا گیریاندازه
 ااگوینه بین یحیحی انتخاب و مقایسه که شودمی با ث

 امکاران، و ، داشور11-38: 1383 سرور،( گیرد یورت

کی ی(  و یمّک) مویاراا این (. سنج 171-155: 1312
 تسریل را به آن مربوط نتایج که طلبدمی را ااییروش
 مرسوم شیوه که است جدیدی رااکار فازی منطق. بخشد
 ریاضیات نیازمند که را سیستمیک  سازیمدل و طراحی برای

 شرایط و مقادیر از است اده با اشد،بمی پیچیده نسبتاً و پیشرفته
 و سازیساده ادف با و خبره فرد دان   بارتی به یا و زبانی

-حسین) نمایدمی جایگوین سیستم، طراحی شدن کارآمدتر

 شرری روند توسوه. (222-213 :1385کریم،  و دلیر زاده

 زمانی و ود فضاییبُ دو ار که است فازی روند یک به شبیه

 بین مرز مشخصی ایچ فضایی، ودبُ در. گیردمی نظر در را

 توسوه ود زمانی،بُ در. ندارد وجود ساخته شده شرری مناطق

 یک از و روند کلی یک از که است مداوم فرآیند یک شرری

 ,Liu and Phinn). کندمی پیروی لجستیک منحنی

 انجام زیادی تحقیقات زمینه این در (635-658 :2003

 در( 2212) 1لیو و امکاران به توانمی جمله آن از گرفته

 ریویمهبرنا محیطیست زی ا رات ارزیابی  نوان با مطالواتی

 الگواای مستقیم تأ یر واان، شرر در زمین از است اده

 در امپوشانی تحلیل اساس بر ایقهمنط اایینزم از است اده

 نسبتاًه طبق سه تویین با و کرده بررسی را  GISمحیط

 شرر محور اکولوژیکه توسو نامناسب، و مناسب، مناسب

 تأ یر( 2213) 2جیانگ و امکاران نمودند. مشخص را واان

چین را بررسی کرده و به  کاربری اراضی بر شرراا گسترش
 طبیوی منابع شرری این مرم دست یافتند که گسترش

 در و داده قرار تحت فشار شدت را به شرراا حومه و اطراف

 3واس بیس و کومار .داشت خوااد فشار تداوم این نیو آینده
 منطقه ای درتکنیک تحلیل شبکه از است اده (، با2213)

 ززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززز

1. Liu and et al 
2. Jiang, Deng, Seto 
3. Kumar‚ M., and Biswas 

 شیب، مویار شیمال )اندوستان( با است اده از پنج شرری

شناسایی  به زمین قابلیت و لیتولوژی جرت، به جاده، ینودیک
 اند. نامبردگان ذکرپرداخته شرری توسوۀ بالقوة اایمکان

 تواندمراتبی میسلسله تحلیل فرآیند از است اده که کردند

 اایگیریتصمیم فرایند در  مومی مشارکت تشویق سبب

 برای مختلف قدرت مراجع ریوان وبرنامه به و شود شرری

کند.  کمک منطقه پایدار توسوۀ متناسب برای طرحی تنظیم
گسترش  و توسوه سازی( شبیه2212) 9نامکارا و تیان

و  سلولی خودکار اایمدل ماشین از است اده با شرری
 تیانجین متروپلیتن منطقه :موردی مطالوه سیستم چند امله،

 رشد دادمی نشان چین را مورد بررسی قرار دادند که نتایج

 و کشاورزی اراضی سمت به منطقه اغلب این در شرری

 دوره طی در است. امچنین، داده رخ به یورت اسپرال بیشتر

به ، روستایی مسکونی اراضی یک چرارم ساله، 22زمانی
امکاران  س وااست. ابور تبدیل شده شرری اای زمین

 تناسب تحلیل منظور به در مالوی، تحقیقی (، در2217)5

مویاراایی و  اای فازیتوسوۀ شرری از مدل برای اراضی
 فایله زمین، پوش  جمویت، تراکم بافت خاك، نظیر خطوط

 با که اندنموده بیان اااند. آنکرده است اده و غیره ااراه از

شرر  حاشیه نواحی اکوسیستم از توانمی مدل، این است اده از
 راستا، این یافت. در دست پایدار توسوه به و نموده محافظت

امکاران  و (، چاندیو2212دوتا ) تحقیقات به توانمی
(، جین و 2217و  2215امکاران ) و ساابور(، 2213)

 اای تحلیلروش از یکی کارگیریبه با ( که2215امکاران )

 ترکیب سلسله مراتبی، فازی فازی، منطق مراتبی،سلسله

 اراضی تناسب بررسیبه  GISمحیط  در دار و وزن خطی

اند و جرات مناسب توسوه شرری پرداخته شرری توسوۀ برای
 اند، اشاره کرد.را مشخص نموده

 .است گرفته یورت تحقیقاتی زمینه این در نیو ایران در
-مااواره تصاویر از است اده ( با1311شررکی و امکاران )زنگنه

 افقی پراکن  بر مو ر  وامل و  لل  GIS افوارای و نرم

یود را مورد بررسی قرار داده است.  شرر موردی؛ شرراا مطالوه
 فاکتور یا  امل تنرا یک که دادمی نشان آمده دست به نتایج

 نبوده اخیر داه چند در یود شرر رویهبی افقی پراکن  مسبب

 محیطی اقتصادی، اجتما ی،  وامل از ایمجمو ه است؛ بلکه

 به دست ترکیبی یورت به مدیریتی -سیاسی و جغرافیایی -

 ززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززز

4 . Tian, Bingran, Xinliang, Xiaoping, Xiaojuan., 

Xiao, Lingqiang, 
5 Aburas, Abullah‚ Ramli‚ Ash'aari. 
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 سریع اشغال فضایی دچار شرر این امروزه تا اندداده ام دست

 فضایی گستردگی اندازه و حجم نظر از که گردد گسترده و

 .باشدمی ظیر کم نوع خود در شرر
 به شاخص 2 از است اده ( با1313روستایی و امکاران )

 منطقه مرکوی بخ  شرری توسوه برای زمین بندیپرنه

 آمدهدستبه اند. نتایجپرداخته AHPبا است اده از مدل  ارس

توسوه  برای مکان ترینمطلوب که باشدمی آن نشانگر
 در طبیوی آفرینبحران از  وامل دوری اساس بر شرری

 بدالری  .دارد قرار منطقه غرب و غربیجنوب جنوب، سمت
-و کی ی برنامه یمّکاای ( با است اده از مدل1315و خدامان )

به  Waspasشانون و  آنتروپی دایریوی از جمله وزن
-کالبدی شرر یود بر اساس شاخص -بررسی و تحلیل فضایی

اا حاکی از آن اند. نتایج مطالوه آناای رشد اوشمند پرداخته
است که الگوی رشد کالبدی مناطق شرر یود پراکنده و 

 3و  2و  1اا مناطق نامناسب است و با توجه به کل شاخص
-اس ندیاری دست آوردند.را به 1و  3و  2اای به ترتیب رتبه

 برینه جرت مکانیابی جرات (1317درآباد و امکاران )

با است اده از تکنیک  گرمی شررستان فیویکی گسترش
VIKOR در جرت برترین اند کهبه این نتیجه دست یافته 

 اولویت در و بوده شرر غربیجنوب توسوه، برای اول اولویت

باشد. می شرق اراضی حدودی تا و شرقیشمال دوم جرات
 و منتخب متغیراای و ااشاخص تحلیلوتجویه امچنین
-مرم که داد نشان ویکور، مدل از حایل نرایی نقشه بررسی

 در شرر فیویکی توسوه بر تا یرگذار طبیوی  وامل ترین
 و خاك جنس اراضی، تیپ اایویوگی مطالوه مورد محدوده

 ام تا یرگذار انسانی  وامل ترینمرم باشد. ازمی جرت شیب
یارمحمدی و امکاران است.  زمین کاربری اایشاخص

ای با  نوان ارزیابی توان اکولوژیکی جرت ( در مقاله1317)
گیری چندمویاره اای تصمیمتوسوه شرری با است اده از مدل

بندی توان اکولوژیک استان اردبیل برای شرر اردبیل به پرنه
 اند.روپی شانون پرداختهبا است اده از مدل منطق فازی و آنت

 مختلف دانده رویکرداای نشان شده انجام بررسی مطالوات

نتایج  و  وامل مت اوت انتخاب شرری، رشد تحلیل در
 بستراای به دلیل موضوع این که است زمینه این در مختلف

 شرراای گوناگون در اجتما ی و اقتصادی کالبدی، مت اوت

  وامل به دسته از کدام ار انتخاب ترتیب، باشد. به اینمی

شود  منجر موضوع ابواد سایر از غ لت به است ممکن تنرایی
ادف کالن در  .باشد نداشته شرر شرایط  یا تناسبی با و

پووا  حاضر، تحلیل  وامل و الگوی توسوه و رشد و ادایت 
ای بتوان تمامی  گونه باشد تا به مناطق شرری در شرر یود می

مؤ ر را بررسی کرده و به فرم درستی اای   وامل و شاخص
با توجه به  از الگوی توسوه و ادایت منطقه شرری یود رسید.

کالبدی _نظر میرسد که  مویاراای فضایی  ادف پووا ، به
دیگر بیشترین تأ یر را در  سایر مویارااینسبت به و جمویتی 

به نظر و امچنین  دنالگوی توسوه و ادایت رشد شرر یود دار
فرم فضایی ادایت رشد شرر یود پراکنده و نامتوادل  رسد می

 .باشد
 

 کار ها و روشداده
-بررسی تویی ی اای مورد روش پووا  با توجه به مؤل ه

  Fuzzy ANPتحلیلی است و تکنیک مورداست اده نیو روش
 باشد. می

گیری، گروای بوده که بدین منظور  روش نمونه
ای حاوی مقایسه دو به دوی  وامل مؤ ر در الگوی  پرسشنامه

  تریه Fuzzy ANPبر اساس روش توسوه مناطق شرری 
-متخصص در امور برنامهتن از مسئولین  22شده و در اختیار 

قرارگرفته است و اطال ات موردنیاز با است اده از  ریوی شرری
اند. برای تحلیل  شده  گردآوریو اسنادی ای  کتابخانه منابع

مویار  7  وامل مؤ ر در الگوی توسوه و رشد منطقه شرری ابتدا
مویتی، بازار زمین و مسکن، ج ایلی )محیطی، اقتصادی،

اای دولت و دسترسی به اا و سیاستکالبدی، طرح_فضایی
و  زیر مویار با بررسی منابع داخلی 32خدمات  مومی( با 

برای منطقه شرری یود تویین و بر اساس نتایج خارجی 
اای مربوطه پرشده  اایی که توسط مسئولین سازمان پرسشنامه

 Fuzzyگذاری شدند و بود با است اده از مدل  بوده، ارزش

ANP آمده و  دست اا به ضریب اامیت ار یک از شاخص
شده  ترین  امل در الگوی توسوه مناطق شرری تویین مرم
ام  شان بااا بر اساس وزن که تمامی شاخصاین از  . پساست

، الگوی توسوه ندمحاسبه شدامپوشانی و  GISدر محیط 
آمد تا بتوان به فرضیات و ااداف   دست ع موجود بهزوض

 ادف به دستیابی منظور به خ درستی ارائه داد.زپووا  پاس

 بین و طراحی زوجی اای مقایساتهزامزپرسشن، تحقیق

 پووا ، این در فازی رویکرد توجه به ازبد. ش توزیع خبرگان

 است اده 2 جدول در مندرج ا داد فازی و کالمی  بارات از

 .گردید
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 )منبع: نگارندگان( متناظر کالمی  بارت و فازی یفط .5 جدول

  دد فازی  بارت کالمی کد

 (1 و 1 و 1) اامیت برابر 1

 (2 و 3 و 9) اامیت کم 2

 (9 و 5 و 2) اامیت قوی 3

 (2 و 7 و 8) اامیت خیلی قوی 9

 (8 و 1 و 12) قوی اامیت کامالً 5

 
 در مربعیلومترک 5/11 وسوت با یود شرر، 1طبق شکل 

 درجه 52 تا دقیقه  55 و درجه 52 مختصات با یود استان مرکو

و  رجهد 33 تا دقیقه 52 و درجه 21 و شرقی طول دقیقه 37 و
 و یود استان تاریخی واحد بورگترین شمالی  رض دقیقه 27

 مرکو در جغرافیایی موقویت نظر ازت. اس آن اداری مرکو

 ارت اع متر 1232 دارای طور متوسطبه و یود استان و شررستان

 شده واقع ایران مرکوی فالت میان در که است؛ دریا سطح از

 سرشماری آخرین اساس بر و (1382: 32 رائی،زت )سزاس

 ن ر 252979 موادل جمویتی 1315 سال در یورت گرفته

.دارد

 

 
 موقویت محدوده مورد مطالوه .5شکل 

 

 شرح و تفسیر نتایج

ابتزدا الزم اسزت یزک     Fuzzy ANPبه منظور اجرای مدل 
ای مناسب دربرگیرنده ادف پووا  )ارزیابی توسوه مدل شبکه

ازای  ل زه ؤدنبزال آن م و ادایت رشد شرری شزرر یزود( و بزه    

ایلی، مویاراا و زیرمویاراای تویین شده بزرای پوشز  ازدف    
ای تشکیل شزده بزه   مدل شبکه 2شکل پووا  تشکیل گردد. 
 ر بر توسوه و ادایت رشد شرری شرر ؤمنظور ارزیابی  وامل م

 داد. یود را نشان می
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 رشد شرری شرر یود )ماخذ: نگارندگان(  ر بر توسوه و ادایتؤای تشکیل شده به منظور ارزیابی  وامل ممدل شبکه .5شکل 

  

مویارازای مزدل   رازا و زیر با توجه به اینکه دلیل انتخاب مویا
ارزیابی حاضر، تا یرگذاری کم و بزی  آنرزا بزر مناسزب بزودن      

ممکزن اسزت   کارگیری در توسوه شرری بزوده،  اراضی برای به
یت مویاراای تویین شده بزا مناسزب بزودن    افوای  مقدار یا کمّ

از اراضی برای توسوه شرری ام جرت نباشند و برخی مویاراا 
یونزی بزا    ، یرگزذار باشزد  جمله میوان شیب به طور موکزوس تأ 

افوای  میوان شیب، از مناسبت اراضزی بزرای توسزوه شزرری     
ای مربوط بزه اریزک از   اکاسته شود، که این امر در تریه الیه

 ارزیزابی  بزرای مویاراا و زیرمویاراا در نظر گرفته شده اسزت.  

      مزدل  بزر اسزاس   شزرری  یتوسزوه  بزرای  مناسب اایزمین
Fuzzy ANP کزرد.   فزازی  را ازا از الیزه  کدام ار ابتدا باید

 این،بنابر .باشند رستری فرمت به باید ااالیه سازی،فازی برای

 گسل، از ایلی، فایله اایراه(مثل  خطی و اینقطه اایالیه

 و  Distance تحلیزل  است اده از روستایی( با و شرری نقاط
 ) و... فرسای  کاربری اراضی،( مثل  گونیپلی اایالیه برای

 بزر  و سزاخته  ارزش شزان فیلزد  تویزی ی  خصوییات جدول در
 طبزق  شزرری  یکاربری توسزوه  برای بودنشان مناسب اساس

 و بزاال  به یک کداای دادن با شده و کدگذاری کارشناسی نظر
 تبزدیل  رسزتری  اایبه الیه  Feature to Rasterابوار  با

ازا بزه رسزتر، رسزتراا در محزیط      تبدیل الیزه  از بود .شوندمی
ArcGIS  ای مزدل،  پس از تدوین ساختار شبکهشدند.  فازی

رشناسان و تحلیل زوجی مویاراا و زیرمویاراا با توجه به نظر کا

 معیارها زیر

توپوگرافی، دسترسی به آب، شیب، 
جهت شیب، کیفیت خاک اراضی 

کشاورزی، صنعتی و مسکونی، فاصله از 
 .گسل

جمعیت شاغل، جمعیت فعال، 
 .فاصله از مراکز اشتغال

تراکم جمعیت، میزان مهاجرت به 
 .درون و بیرون

قیمت زمین، مالکیت زمین، 
 .مساحت فضاهای باز درون حریم

 و محدوده شهر

فاصرله   فاصله از روستاهای اطررا،، 
از شهرهای اطرا،، فاصله از شرککه  
ارتکرررراطی، فاصررررله از اراضرررری  

 .کشاورزی

روستاهای دارای طرح هادی 
روستایی، طرح مسکن مهر، 

 .محدوده حریم شهر

 درمانی، انتظامی، آموزشی، اداری،
 نقل، فضای سکز،وحمل پارکینگ،
مراکز امداد و  مذهکی، فرهنگی،

 .بایر نجات،

ها سازی الیهآماده

 GIS در

 

دای مویاراا و وزن
زیرمویاراا و مقایسه 

زوجی آنرا با است اده از 
 Fuzzy ANP مدل

 

 GISها در تلفیق الیه
براساس نتایج مدل 

Fuzzy ANP 
 

بندی محدوده پهنه

مورد مطالعه جهت 

 توسعه شهری

تعیین 

هد،

ت 
ارزیابی توسعه و هدای

ی شهر
رشد شهر

 
یزد

 

 تعیین مدل

F
u
zzy

 

A
N

P
 

 معیارها

 محیطی

 قتصادیا

 جمعیتی

 ر زمینبازا

 کالکدی_فضایی

طرح و 

های سیاست

 دولت

دسترسی به 

 خدمات عمومی
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یتززی، میززوان سززازگاری و کمّ 1یزاحبنظران براسززاس مقیززاس  
اا در جزدول  نتیجه بررسیاا بررسی گردید. ناسازگاری قضاوت

 ارائه گردیده است. 3

 

 ماتریس مقایسه زوجی مویاراای ایلی )ماخذ: نگارندگان( .5جدول 

زمین و بازار  جمویتی اقتصادی محیطی 
 مسکن

و   طرح کالبدی_فضایی
اای  سیاست
 دولت

دسترسی به 
 خدمات  مومی

 9 221/2 275/2 252/2 281/2 288/2 1 محیطی

 7 9 2 8 252/2 1 1 اقتصادی

 8 3 5 351/2 1 7 8 جمویتی

 7 9 259/2 1 333/2 7 1 بازار زمین و مسکن

 2 252/2 1 2 2 195/2 225/2 کالبدی_فضایی

 2 1 9 152/2 281/2 225/2 212/2 اای دولت طرح و سیاست

 1 215/2 152/2 233/2 212/2 333/2 1 دسترسی به خدمات  مومی

 از تکنیک است اده با ااشاخص اامیت ضرایب تویین 
 اولویت و دایوزن فازی برای شبکه تحلیل فرایند دایوزن

 ، در FUZZY ANPکتکنی با است اده از اارمویا بندی
 توسوه برای یابی مناسب مکان که پووا  از ادف ابتدا

-می قرار گیری نمودار تصمیم سطح باالترین در است شرری

)محیطی، اقتصادی،  که شامل مویاراا بودی سطح در و گیرد
اا و کالبدی، طرح-فضاییبازار زمین و مسکن،  جمویتی،
 باشد ومی دسترسی به خدمات  مومی( و اای دولتسیاست

 برده در نام مورد 32 امان که زیرمویاراا سطح آخرین در

 توجه کارشناسان با نظر طبق و گرفت قرار است مقاله ابتدای

 زیر از ار کدام به دایوزن منطقه موردمطالوه از شناخت به

 محاسبات وزن انجام و دایوزن از بودگرفت.  انجام مویاراا

 به وزن توسوه شرری بیشترین در که آمد دست به نرایی

طرح و  شاخص به وزن کمترین و فضایی  -کالبدی شاخص
 (.9)جدول  است گرفته تولقاای دولت  سیاست

 
 وزن نرایی مویاراا و زیرمویاراای مدل ارزیابی )ماخذ: نگارندگان( .5جدول 

وزن نرایی فازی زیر  زیرمویاراا مویاراای ایلی
 ااشاخص

 قطویوزن 

 273/2 253/2 توپوگرافی محیطی

 238/2 شیب

 223/2 جرت شیب

 225/2 فایله از گسل

 239/2 ینوتی و مسکونی کی یت خاك اراضی کشاورزی،

 223/2 دسترسی به آب

 275/2 212/2 قیمت زمین بازار زمین و مسکن

 271/2 مالکیت زمین

 229/2 مساحت فضااای باز درون حریم و محدوده شرر

 252/2 272/2 جمویت شاغل اقتصادی

 251/2 جمویت فوال

 231/2 فایله از مراکو اشتغال )ینایع و مراکو تجاری(

 2158/2 129/2 تراکم جمویت جمویتی

 227/2 میوان مراجرت به درون
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 282/2 میان مراجرت به بیرون

 172/2 123/2 فایله از روستااای اطراف کالبدی _فضایی 

 112/2 فایله از شرراای اطراف

 225/2 فایله از شبکه ارتباطی

 211/2 فایله از اراضی کشاورزی

طرح و سیاست اای 
 دولت

 235/2 252/2 روستااای دارای طرح اادی روستایی

 233/2 طرح مسکن مرر

 211/2 محدوده حریم شرر

دسترسی به خدمات 
  مومی

نقزل،  وآموزشی، اداری، انتظامی، درمانی، پارکینگ، حمل
 مراکو امداد و نجات، بایر سبو، فرانگی، مذابی، فضای

121/2 111/2 

 
دازد  ای نشزان مزی  نتزایج حایزل از مزدل تحلیزل شزبکه     

، جمویتی بزا میزوان   172/2کالبدی با میوان _مویاراای فضایی 
و طززرح و  252/2بیشززترین و مویاراززای اقتصززادی بززا  158/2

 یر را در رشزد و توسزوه   أکمترین ت 235/2اای دولت با سیاست
شرری شرر یود دارند. در این میزان زیزر مویارازای فایزله از     

، میزوان مرزاجرت بزه درون بزا     225/2شبکه ارتباطی با میوان 
 و زیرمویاراای مسزاحت فضزااای   یر أبیشترین ت 227/2میوان 

فایزله از گسزل بزا     و 229/2باز درون حریم و محدوده شرر با 
  یر را در توسوه شرری شرر یود دارند.أکمترین ت 225/2میوان 

گزذاری  ازم ازا از روش روی بندی دادهبرای تل یق و جمع 
فرایند تل یزق   دار است اده گردیده است.اای اطال اتی وزنالیه
-اطال زات و تریه نقشه مویزار محیطزی کزه در سزامانه    اا داده

شامل )توپزوگرافی، شزیب، جرزت شزیب،      شدجغرافیایی انجام 
فایززله از گسززل، دسترسززی بززه آب و کی یززت خززاك اراضززی  

اا به فرمت کشاورزی، ینوتی و مسکونی( است. با تبدیل نقشه
پوشزانی وزنزی )وزن اختصزاص    رستری و است اده از روش ازم 

یزک از زیرمویارازای مزورد نظزر از طریزق مزدل        یافته به ازر 
Fuzzy ANP تویین شده است( بزر مبنزای    9 مطابق جدول

اای رستری، توان توسوه اریک از مناطق شرر یود مزورد  داده
سزه و  مناطق به ترتیب  3شکل . با توجه به گرفتبررسی قرار 

پزذیری بزاالیی   شرر یود از نظر مویار محیطی توان ظرفیزت  دو
  باشند.وه دارا میجرت توس

و توسزوه شزرر یزود،      یرگذار بزر رشزد  أاز دیگر مویاراای ت
باشد. این مویار دارای زیزر مویارازای   فضایی می_مویار کالبدی

فایله از روستااای اطراف، فایله از شرراای اطراف، فایله از 
تزرین  باشد. مرزم شبکه ارتباطی، فایله از اراضی کشاورزی می

تززوان نودیکززی بززه توسززوه شززرری را مزی   امزل تأ یرگززذار در 
مندی از خدمات و تسریالت شرری اای شرری و بررهمحدوده

ذکر کرد. با گسترش شرر، نواحی روستایی متأ ر از آن بخشزی  
داند، امانگونه که نواحی حاشیه از ناحیه شرری را تشکیل می

گردند. بنابراین نواحی شرری سابق، بخشی از ناحیه شرری می
شده در مورض توسوه و گسترش شرری نی سطوح ساختهپیرامو

-وحمزل  شبکه و گیرند. از بین زیرمویاراای مذکور، راهقرار می
 به توسوه و پیشرفت اایشاخص ترینمرم یکی از زمینی نقل

اای ایلی، مناطق مسکونی را با مراکو ایزلی  راه. رودمی شمار
اطقی کزه در  در این بین من سازد.اای شرری متصل میفوالیت

اند دارای اامیت بیشتری اای ایلی قرار گرفتهمجاورت خیابان
ازای  باشند. در مقابل، تبدیل اراضی کشاورزی بزه کزاربری  می

ینوتی و پیامداای اقتصزادی و زیسزت محیطزی آن،     -شرری
 .ریزوان شزرری اسزت   ازای برنامزه  یکی از مسزائل و دشزواری  

در جرت ادایت توسزوه شزرری بزه سزمت      الزم استبنابراین 
نواحی غیرکشاورزی اقداماتی یورت گیرد. به امزین  لزت در   
امپوشززانی ایززن زیرمویززار، ارچززه فایززله منززاطق از اراضززی  

، آن منطقه امتیزاز بزاالتری کسزب کزرده     بوده کشاورزی بیشتر
ترسزیم   9شزکل  است. با امپوشانی این زیرمویاراا با یکدیگر، 

پوشانی زیرمویاراا جرزت توسزوه را نمزای     شده که میوان ام
 یزک داد. با توجه به نقشه مزذکور منطقزه چرزار و منطقزه     می

بیشترین میوان امپوشانی را دارند. یکی از دالیزل ایزن امزر در    
   باشد.آان میمنطقه چرار نودیکی به راه

 ر بر رشد و ؤمویار بازار زمین و مسکن نیو یکی از  وامل م
مویاراای قیمت زمین، مالکیزت  این مویار زیرر است. توسوه شر

زمین و مساحت فضااای باز درون حریم و محدوده شزرر را در  
 یر را أگیرد. در این مویار، زیرمویار قیمت زمین بیشترین تبر می

 ارزان بزودن  فزاکتور  یود، شرر مورد در توسوه شرری دارد. در

 تزرین مرم از یکی پیرامونی اایبخ  و شرر حاشیه در زمین

 بزوده  اخیر داه چند در شرراا رویهبی گسترش و رشد دالیل
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 مسکن در و زمین اجاره و قیمت موموالً که یورتبدین .است

 مختلزف  فوایل با شرر )البته پیرامونی و ایحاشیه اایبخ 

 و شرر مرکوی اایبخ  از خیلی ارزانتر مختلف( شرراای در
-در بخ  زمین قیمت میوان بررسی. باشدمی شرر ایلی متن

 بخز   بزین  کزه  دارد آن از حکایزت  یزود  شزرر  مختلف اای

 حاشزیه  و پیرامزونی  اایبا بخ  آن اطراف مناطق و مرکوی

اجاره  و قیمت در ام و زمین قیمت در ام فاحشی ت اوت شرر
 فایزله  بزا  دقیقزاً  که است این جالب نکته .دارد وجود مسکن

-فزوق  افت زمین قیمت شرر، مرکوی و داخلی از حلقه گرفتن

 غیزر  و مسزکونی  اایزمین ترینگران و کندمی پیدا ایالواده

 استثناء تنرا البته د. دار وجود شرر مرکوی بخ  در مسکونی

 ایزن  بخ   روتمندنشین که است شرر شرقیجنوب بخ  در

 اابخ  این در مسکن و زمین اجاره و قیمت و باشدمی شرر

  در مسکونی اایزمین ترینارزانت. ااسبقیه مکان از ترگران
-ازم  5شکل  .استندواقع  شرر یود اایبخ  ترینایحاشیه

طزور کزه از نقشزه    پوشانی زیرمویاراای مربوطزه اسزت. امزان   
و چرزار از میزوان   یزک  مشخص است بخ  وسیوی از منطقه 

 .دارندبرخورامپوشانی باالتری نسبت به سایر مناطق 
تزوان  رشد و توسوه شرر یود می ر بر ؤاز دیگر مویاراای م

برگیرنده زیرمویاراای  به مویار جمویتی اشاره کرد. این مویار در
تراکم جمویت، میوان مراجرت به درون و میزوان مرزاجرت بزه    

باشد. تراکم جمویت از رابطه بین توداد افراد و فضای بیرون می
ای بزرای  آید و بزه  نزوان وسزیله   اا بدست میتحت اشغال آن

اای مساحتی جمویزت  افوای ، کاا  و مقایسه تراکم ،یابیارز
زیرمویارازای   از یکزی   نزوان  بزه  نیزو  رود. مراجرتبه کار می

ایجزاد   ای درتزأ یر  مزده   خزود  کزه  باشزد مویار جمویتزی مزی  
 در ای مزده  نقز   و جتمزا ی -اقتصزادی  جدیزد  ساختاراای

 آن از حزاکی  شزوااد د. دار  رزده  بر شرراا فیویکی یتوسوه

 بر توسوه تا یرگذار  وامل ترینمرم از یکی مراجرت که است

 و بزه درون  )مرزاجرت  مرزاجرت  نزوع  دو ار ت. اس یود شرر
 بزر  چرایزی  و چزون  بزدون  نقز   به بیرون از شرر( مراجرت

در تریزه نقشزه    .نزد اداشته شرر این فضایی و کالبدی گسترش
دار حایزله بزرای ارکزدام از    ازای وزن الیزه  2شزکل  مربوطه 

پوشانی شدند. نتیجزه  ام GISزیرمویاراای مربوطه در محیط 
پوشانی باالی این زیرمویاراا در مناطق یک حاکی از میوان ام

 است.و سه 
 یتوسوه در تواندمی مختلف اایجنبه از اادولت سیاست 

 اداری، شزرراای  توسزوه  اا در. این سیاستباشد مؤ ر شرراا

 روابزط  سزوم،  جرزان  شزرراای  اقتصزادی  وابسزتگی  ،سیاسی

 نشزینی، حومزه  نشزینی، زاغزه  ایجزاد  و جاموه بر حاکم تولیدی

 توسوه فرم کنترل و زمین بانک ایجاد مرکوی، شرر فرسودگی

 اای شرری دخیل است.  املاز زمین برینه است اده و شرراا

 ایزن  در و اسزت  تأ یرگذار شرراا درگسترش نو ی به سیاسی

 یکزی  به  نوان آن، به وابسته سازمانرای و دولت نق  زمینه،

 ازای اریوگسیاست که است شده شناخته  وامل ترینمرم از

 اایگیریتصمیم مثل باشد؛ مؤ ر شرر در گسترش تواندمی آن

 و متزرو،  آازن راه خطزوط  احزدا   مسکن مرر، ایجاد در دولت

 و کالبزدی  بافزت  کزه  زمین، قیمت در نقلوحمل شبکه ا رات
-سازد. در تریه نقشه ازم می دگرگون را شرری گسترش شیوه

ازای دولزت زیرمویارازای طزرح     پوشانی مویار طرح و سیاسزت 
اند. مسکن مرر و روستااای دارای طرح اادی دخالت داده شده

پوشززانی ایززن مشززخص اسززت اززم 7شززکل امززانطور کززه در 
منزاطق بیشزتر    و چرار به نسبت سایر سهزیرمویاراا در منطقه 

  .است
 پایزه  مطالوزه  شرر، طراحی و شرری مطالوات ایلی پایه

 و درآمد جمویت، اشتغال، آن اساس بر که است اقتصادی شرر
(. 1382: 121 شود )شیوه،می مشخص فضا به نیاز میوان نرایتاً

 ،دخالزت دارد  از جمله  واملی که در رشزد و توسزوه شزرر یزود    
مویاراای جمویت شاغل و فایله از مراکو  امل اقتصادی با زیر

باشزد. در بررسزی ایزن    )یزنایع و مراکزو تجزاری( مزی     اشتغال
شاخص ارچقدر توان اقتصادی شرروندان باالتر باشزد، بیزانگر   

بززا در نظززر گززرفتن  ،8شززکل یززافتگی از درون اسززت.  توسززوه
ازا نشزان   پوشزانی آن  ر در توسوه شرر یود و ازم ؤاای ممویار
شود میوان ارزش بزرای  تر میاا پررنگار چه االهداد که می

 .شزود الگوی توسوه و ادایت رشد منطقه شرری یود بیشتر می
چرزار  و دو و بخ  وسزیوی از منزاطق    یکدر مناطق  بنابراین

 این امر قابل مشااده است.
ازای  مطالوات کاربری زمزین و نحزوه پراکنزدگی فوالیزت     

ی، درمززانی، پارکینززگ، شززرری ماننززد آموزشززی، اداری، انتظززام
مراکو امداد و نجات،  مذابی، سبو، فرانگی، نقل، فضایوحمل

ازایی اسزت   جمله داده اا با یکدیگر، ازبایر و رابطه این فوالیت
 انزد. است اده قرار گرفتهموردخدمات  مومی که برای تریه مویار 

پوشانی این زیرمویاراا را در سطح شرر یزود  میوان ام 1شکل 
مشخص است این میزوان   شکلطور که از داد. امانمینشان 

و بافت تاریخی بزه نسزبت بیشزتری     یکپوشانی در منطقه ام
اای زیر، مجمو زه مویارازای فزازی    نقشه قابل مالحظه است.

 باشد.می ArcGISافوار شده توسوه شرری در نرم
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 اای بازار زمین و مسکنپوشانی شاخصام .0شکل 

 

 

 اای جمویتیپوشانی شاخصام .5شکل 

            

 اای محیطیپوشانی شاخصام .5شکل 

 کالبدی-اای فضاییپوشانی شاخصام .5شکل 
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 اای اقتصادیپوشانی شاخصام .5شکل       

 

 
 

 
 
 
 ر بر رشد و توسوه شرر یود ؤپس از محاسبه وزن  وامل م

اای رستری مربوط به این مویاراا، با ا مال ضریب و تریه الیه
ضرب آنرا به کمک اامیت اریک از مویاراا و از جمع حایل

بندی شرر جرت توسوه با نقشه پرنه GISپوشانی در توابع ام
 12شکل  .آمدتوجه به تمامی مویاراا و زیرمویاراا به دست 

 داد.نقشه نرایی مناطق مستود توسوه شرر یود را نشان می
 مدل قالب در شده ذکر اایالیه تمام دادن دخالت با 

آمده از نقشه با توجه به نتایج به دستو  داروزن پوشانیام
ترین توان جرت توسوه آتی را بی  یکو  سهمذکور مناطق 

اای بایر بسیاری در این باشند.  لت این امر وجود زمیندارا می
 شد، اشاره اای قبلبخ  در که گونهامانمناطق است. 

 دخیل مورد مطالوه رشد و توسوه محدوده در مختل ی  وامل

بندی شرر یود دست آمده از پرنهبا توجه به نقشه بهاند. بوده
ر یود به  لت توسوه شرری، منطقه یک در شمال شرجرت 

اای مسا د جرت تر و وجود زمینوجود بافت فرسوده کم
باشد. ساخت و ساز دارای توان باال جرت توسوه شرری می

اای موجود اا حاکی از آن است که زمیننتایج حایل از نقشه
در منطقه یک شرر یود که در محدوده شرری قرار دارند زیر 

 اای دسترسی به خدمات  مومیپوشانی شاخصام .5شکل  دولت اایاای طرح و سیاستامپوشانی شاخص .5شکل 
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شود. منطقه دو پذیر میو ساز رفته و این منطقه جمویتساخت 
یشتر دارای توان به نسبت به دلیل دارا بودن بافت فرسوده ب

 باشد.ضویف می

 
 بندی شرر یود جرت توسوه شررینقشه پرنه .55شکل 

 

 گیری نتیجهبحث و 
مرور تحقیقات گذشته و مقایسه نتایج آنرا با نتایج تحقیق حاضر 

که توسوه مناطق شرری در طی چند داه اخیر با داد مینشان 
توجه به تحوالت جمویتی، اقتصادی و اجتما ی رخ داده است. 

که نیازاای شرری مردم و توسوه  مناسبی ریویبرنامه بنابراین
شرراا را بر اساس ایول توسوه پایدار شرری به پی  ببرد امری 

ری، بر اساس  ر بر توسوه شرؤضروری است. ارزیابی  وامل م
فرد بودن بهباشد که با توجه به منحصرارزیابی چند  امل می

اای ار منطقه،  مل ارزیابی توسوه شرری در ار منطقه، ویوگی
مویاراا و ضوابط خاص خود را دربر دارد. براساس مطالوات 
یورت گرفته در شرر یود مشخص گردید که رشد کنترل نشده، 

ترین و سازاای شرری، از مرمنامنظم و بدون برنامه ساخت 
اای پی  از اا و محدودیتپیامداای  دم توجه کافی به قابلیت
از پووا   آمده دستبه نتایجگسترش مناطق شرری بوده است. 

-سیاسی اقتصادی، اجتما ی،  وامل از ایمجمو ه حاضر

 نرخ، بخ  جمویتی در که داندمی دخیل را و محیطی مدیریتی

 ترینمرم از شرر این به مراجرت یورت به جمویت رشد باالی

 یود شرر که پتانسیل باالیی  لت به که ایگونه به ،بوده  وامل

 جمویت جاذب دارد، ینایع انواع استقرار و شدن ینوتی زمینه در

از . است بوده کشور اایاستان سایر از بلکه خود از استان تنرا نه
فایله از  یرگذار بر رشد و توسوه شرر یود، أدیگر مویاراای ت

اای راه. باشدفضایی می_مویار کالبدیشبکه ارتباطی در بخ  
اای شرری ایلی، مناطق مسکونی را با مراکو ایلی فوالیت

اای در این بین مناطقی که در مجاورت خیابان سازد.متصل می
 این به باشند.اند دارای اامیت بیشتری میایلی قرار گرفته

 یونی شرر این محیطی و جغرافیایی ویوگی توانمی  وامل

 امان یا اطراف اایکوه با زیاد فایله داشتن و در دشت استقرار

 بودن دسترس در به  لت که کرد اضافه را طبیوی اایبستبن

 کافی آب نداشتن و طرف یک از ساز و ساخت برای زیاد زمین

 از شرر اطراف اایزمین بودن بایر نتیجه در و برای کشاورزی

 و پراکندگی دچار و یافته سمت گسترش ار از شرر دیگر، طرف
 زمین، شیب، پوش  نظیر  واملی است. گشته فضایی ت رق

 سواییهب تأ یر نو ی به امگی و... گسل از فایله اراضی، قابلیت

 سکونت برای شیبی ار مثال  نوان به. توسوه دارند امر در

زا آسیب منابع از فایله باید سکونت برای یا ،نیست مناسب
تا  3اای ه در شکلاای ارائه شدبا مشااده نقشه .گردد ر ایت

گردد که منطقه یک در شمال و منطقه سه در مشخص می 12
-اای الزم جرت توسوه و رشد را دارا میجنوب شرر پتانسیل

ر اای بایباشند. این امر به  لت قرارگیری بخ  بیشتری از زمین
شرر در این مناطق می باشد که موجب جذب جمویت شده و 

 روند.میساخت و ساز به زیر اای موجود در این مناطق زمین
 شرر آتی اایتوسوه شود،می مشااده اانقشه در که گونهامان

 اای ایلی بهاا و جادهدر مسیر راه بیرونی توسوه یورت به
 آینده توسوه مرم بخ  ما. ااست داده سمت شرراای بورگ رخ

 و کمربندی فایل حد در و جنوبی در بخ  توانمی را ررش 
 شکل دارای امروزه شرر یود .کرد مشااده شرر قانونی محدوده

 در بیشتر شرر این ایلی توسوه سمت و باشدمی طولی و خطی

 با حاضر پووا  نتایج .است بوده لیشما_جرت جنوبی
 انجام یود شرر فیویکی گسترش روی بر که تحقیقات دیگری

 برترین پووا  حاضر درگرفته است.  قرار مقایسه مورد شده
 سپس جنوب و  نواحی شرر یود، آتی رشد برای مناسب جرات

 فیویکی توسوه بر  یرگذارأ امل ت ترینمرم و باشدشمال می
اای و مویار طرح و سیاستکالبدی -یود شاخص فضایی شرر

 یر را در رشد و توسوه شرری شرر یود دارند. أدولت کمترین ت
جرات  برترین دیگران، توسط گرفته انجام اایپووا  ولی

 اندکرده مورفی شرقی نواحی را یود شرر آتی رشد برای مناسب

 یود، شرر فیویکی توسوه بر  یرگذارأامل تو  ترینمرم بین از و
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نوبه  به ااروش از یک البته ار .اندداده اولویت  امل جمویتی به
 روش توان یکنمی باشند. بنابراین،می موایبی و موایا دارای خود

 نرایی نقشه با توجه به ولی نمود.  تأیید یا رد اطمینان با را

 پووا  از حایل که نتایج گ ت توانمی مطالوه، از حایل

 است اده با فازی، تحلیل از نتایج حایل به یورت که حاضر

 نشانگر است، شده انجام Fuzzy ANPاز روش محوری

 سیستم  نوان به آفرینینق  در فنون اای اینتوانمندی

جرت  مناسب اایگوینه انتخاب برای گیری،پشتیبان تصمیم
 است. با شرر یود فیویکی توسوه جرات برای مکانیابی مطالوه

 در باید را افواراانرم و که فنون داشت دور نظر از نباید حال این

 کارشناسی قدرت اندازه نظر گرفت. ار در کار ابوار حد

 است اده از رودمی انتظار نسبت امان به باشد ترپوواشگران قوی

امراه باشد. با  تریبرجسته و مثبت نتایج با ابوار و فنون این
 این در پیشنراداتی ،پووا  ااییافته اا وتوجه به بررسی

 ارائه که است ذکربه  الزم گردد. البتهمی ارائه خصوص

متخصصان،  مدیران، مسئولین، نظرات بررسی نیازمند پیشنرادات
 :باشدمی نیازاا اساس بر نرایت در و مردم

 و بیزرون  سزمت  بزه  شرر رویۀ بی توسوۀ از جلوگیری   -
 شرر درونی فضایی ساختار ساختن برای منسجم تالش

 توسوه شرر در اراضی بالاست اده و بایر درون محدوده شرر -

احدا  شبکه ارتباطی مناسزب میزان منزاطق و محزالت      -
 شرری مطابق با مراکو سکونتگاای پایدار

 محالت کالبدی و فیویکی ساماندای قراردادن اولویت در -

 در الزم مقدمات و تمریدات ایجاد ،شرر ایحاشیه و فرسوده

 و ضوابط شررسازی یحیح ا مال جرت نظر مورد محالت

  استاندارد غیر و غیرمجاز سازاای و ساخت از ممانوت

 جرت حداکثر است اده از فضااای بایر و خالی شرر، -

و برطرف  توسوه آتی برای شرری فضااای از مناسب است اده
 رویی شررینمودن پراکنده

 سمت به آینده در شرر توسوه جرت دادن قرار اولویت در -

 منطقه این در اای کشاورزیزمین وجود  دم  لت به جنوب

ریوی مکانیابی و توزیع خدمات  مومی شرر برنامهلووم  -
، جرت جلوگیری با درنظر گرفتن تراکم جمویتی توسط مسئولین

 .از تمرکو جمویت در یک پرنه خاص
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