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اراضی کشاوررزی است .فرآیند مکانیابی مناسب برای تخصیص زمین به کاربریهای مناسب ،تالشی است برای ایجاد

چارچوبی که طی آن بتوان برای رسیدن به راهحل بهینه اقدام کرد .هدف از انجام این پژوهش یافتن چهارچوبی مناسب و
علمی برای شناسایی مکانهای مناسب جهت توسعهی سکونتگاههای انسانی است .روشهای مورد استفاده شامل تکنیکهای
تصمیمگیری در ترکیب با سیستم اطالعات جغرافیایی و مدلهای فازی بودهاست .در این پژوهش سعی شده با شناسایی

ویژگیهای محیطی و اجتماعی و اقتصادی ،مکانهای بهینه برای توسعهی شهری مشخص شود .برای ارزیابی از  13شاخص
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فازی ) 5(FANPنقشههای نهایی تناسب زمین ایجاد و دو روش مورد مقایسه و ارزیابی قرار گرفتند .در روش اول(فازیگاما)

هر کدام از الیهها در محیط سیستم اطالعات جغرافیایی فازی شدند و بعد از ضرب وزن الیههای حاصل از  FANPدر هر

یک از الیهها عملگر گامای  0/9و 0/5و  0/1اجرا شد .در روش دوم( )WLCالیهها بر اساس ارزشدهی انجام شده طبقهبندی
شدند ،سپس در وزنهای بهدستآمده از  FANPضرب شدند .در نهایت دو نقشهی نهایی بهدست آمد که این نتایج نشان
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 -1مقدمه

توجه به توسعهی فیزیکی شهری پایدار در برنامههای
توسعهی شهری نشان دهندهی اهمیت این موضوع در
تقویت جبهههای فرهنگی و اجتماعی و کالبدی شهر است.
یکی از مسائل توسعه در همهی شهرها ،رشد شهرنشینی و
به تبع آن گستردگی شاخکهای خزندهی شهری بر اراضی
پیراشهری میباشد که پیامدهایی چون حاشیهنشینی ،نابودی
اراضی کشاورزی ،افزایش جمعیت شهرها ،عدم امکان
پاسخگویی برخی خدمات و کاربریها در شهر ،گسستگی
بافتهای فیزیکی ،مشکالت زیست محیطی ،خصوص ًا
آلودگی و نابسامانی سیمای شهری داشتهاست (حسین زاده
دلیر و هوشیار .)1385،جغرافیای شهری با بررسی مسایل مهم
شهرهای جهان سوم ،عدالت اجتماعی ،کیفیت دسترسی
مردم شهرها به نیازهای اساسی ،حوزههای اجتماعی و غیره
(شکوهی )1373،ضمن ارزیابی و تحلیل فضایی و اکولوژیکی
مشخصههای پایداری در مناطق و حوزههای شهری سعی
دارد محیط زیست شهری مناسبی برای ساکنان شهرها
فراهم آورد .از این رو بحث مکانیابی یا مکان استقرار
شهرها برای توسعه آنها از اهمیت زیادی برخوردار است
( ; merlin,2000ابراهیم زاده و رفیعی  .)1388،حتی عالوه بر این
موضوع برنامهریزان کشورهای در حال توسعه عمیق ًا به
این مطلب پی بردهاند که مکانیابی خدمات و تسهیالت
زیرساختی نیز نقش بسیار مهمی در بهبود توسعهی نواحی
شهری و روستایی این کشورها داشت ه است و به این امر
تأکید دارند که بهبود دسترسی جوامع شهری و روستایی به
خدمات اساسی ابزاری مهم در شتاب بخشیدن به توسعهی
منطقهای به شمار میروند و این نکته را پذیرفتهاند که
مکانیابی خدمات عالوه بر تأثیرگذاری در هزینهها در
کارایی و بهرهبرداری و بر کیفیت آنها نیز مؤثر هستند
( ; Viond k. tewari, 1992رکن الدین افتخاری و ایزدی  .)1380 ،استقرار
و پیدایش یک شهر بیش از هر چیزی تابع شرایط و موقعیت
جغرافیایی میباشد زیرا عوارض و پدیدههای طبیعی در
مکانگزینی ،حوزهی نفوذ ،توسعهی فیزیکی و مورفولوژیک

شهری اثر بسیار قاطعی دارد .پدیدههای طبیعی گاه به عنوان
عوامل مثبت و گاه به عنوان عوامل منفی و بازدارنده عمل
میکنند (قرخلو و همکاران ،1390 ،قنواتی و گودرزی .)1392 ،در
کنار تمام این مطالب با پیشرفت برقآسای دنیای کنونی در
تمام زمینهها نیاز بشری نیز در حال ازدیاد است به طوری
که طی صد سال اخیر شهرها درصد زیادی از جمعیت را
به سمت خود جذب کردهاند .سازمان ملل نیز پیشبینی
کردهاست که تا سال  2030بیش از  %60مردم جهان در
نواحی شهری زندگی خواهندکرد ( ; Egger, 2005قرخلوو
حسینی  .)1385 ،اصوالً شهرهای جدید به منظور پاسخگویی
به نیازهای سرریز جمعیت دیگر شهرها احداث میشوند.
لذا طراحی اصولی مناطق شهری با روشهای علمی و
سیاستگذاری مناسب میتواند شتاب تخریب محیطزیست
را به حداقل برساند (اکبرپور و همکاران 1388 ،؛ دهشور و همکاران
 .)1392،انتخاب معيارهاي مناسب براي مكـانيـابي بهينه
انواع فعاليتها در پهنههاي سرزمين و اندازهگیری آنها با
هدف ساماندهي ساختار فضاي جغرافيايي ،باعث میشود
که مقايسه و انتخاب صحيحي بين گزينهها صورت گيرد
(سرور1383 ،؛ دهشور و همکاران .)1392 ،سنجش اين معيارها
(كمي و كيفي) روشهايي را ميطلبد كه نتايج مربوط به
آن را تسهيل بخشد .منطق فازي راهكار جديدي است كه
شيوههاي مرسوم براي طراحي و مدلسازي يك سيستم
را كه نيازمند رياضيات پيشرفته و نسبت ًا پيچيده ميباشد،
با استفاده ازمقادير و شرايط زباني و يا به عبارتي دانش
فرد خبره و با هدف سادهسازي و كارآمدتر شدن طراحي
سيستم ،جايگزين مينمايد (حسینی و همکاران  .)1385روند
توسعه شهری شبیه به یک روند فازی است که هر دو بعد
فضایی و زمانی را در نظر میگیرد .در بعد فضایی ،هیچ مرز
مشخصی بین مناطق شهری ساختهشده وجود ندارد .در بعد
زمانی ،توسعه شهری یک فرآیند مداوم است که ازیک روند
کلی و از یک منحنی لجستیک پیروی میکند(liu and phinn,
) .2003; Herbert and Thomas, 1997; Jakobson and Prakash , 1971در
نتیجه میتوان گفت که منطق فازي به عنوان یک نرمافزار
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قابل توجه برای نمایش اطالعات از یک کارشناس در یک
برنامهی کامپیوتری است که با راهحلهای دقیق به مشکالت
پایان میدهد).(sumoel& ogunniyi , 2012; omisore and ojokoh, 2013
یا میتوان گفت علمي است كه امكان و اجازه شبيهسازي
پويايي يك سيستم را بدون نياز به توصيفات رياضي مفصل و
با استفاده از دادههای کمی و کیفی به دست میآورد (حسینی و
همکاران  .)1385دادهها همه باید براساس ارزش و اهمیتشان
وزندهی شوند .بر این اساس از تکنیک تصمیمگیری چند
معیاره استفاده میشود از جمله  AHP ،ANP، TOPSISو...
که در این مقاله از روش  FUZZY ANPاستفاده میشود .
 ANPتعمیمی است از فرایند تحلیل سلسله مراتبی  AHPبه
این صورت که دارای ساختار شبکهای میباشد و قادراست
بین عناصر موجود در سطوح مختلف تصمیمگیری با به
دستآوردن وزن کامپوزیت از طریق توسعهی ابرماتریس
ارتباط برقرار کند .که در آخر توسط این وزنهای نسبی
میتوان معیارها را براساس اهمیتشان اولویتبندی کرد
) .(Erol and DANESHVAR, L.Saaty, 2010فرآیند تحلیل شبکه نه
تنها یک روش برای به دستآوردن وزن نسبی ویژگیها
میباشد بلکه ابزاری قانعکننده در تصمیمگیری نیز به
حساب میآید (Lin, 2009;Hao, Kuei, 2012).از انواع تصمیمگیری
چندمعیاره میتوان  1 WLCرا نام برد که از رایج ترین
تکنیکها به حساب میآید).(lei, zhu; jing-feng, huang; 2007
روش  WLCکه یک ترکیب خطی وزنی است در یک
محیط  GISبه منظور بررسی مناسببودن منطقه مورد مطالعه
برای توسعهی شهری استفاده میشود (mahini and gholamalifard,
 2006).در واقع روش  WLCترکیبی از روش کمی و کیفی
است ;(Ayalew, Lulseged; Yamagish, Hiromitsu; Ugawa, Norimitsu
) ،2004که معیارهای اندازهگیریشده و وزنهای دادهشده
توسط روش  FANPبه هر کدام از آنها را با هم ضرب میکند
(Ayalew, Lulseged; Yamagish, . Hiromitsu; Ugawa, Norimitsu; 2004).
در این زمینه تحقیقات زیادی انجام گرفته از آن جمله
میتوان به مطالعهی سین و همکاران ( )2002با هدف
1- Weighted Linear Combination

ارزیابی ساختارهای کاربری زمین شهری با چشماندازی
به توسعهی پایدار اشاره کرد .سادهیرا و همکاران ()2004
پویایی و مدلسازی گسترش شهری را با کمک GISدر شهر
منگلور هند بررسی نمودند و نوع گسترش آیندهی شهر را
پیشبینی نمودند .ونکاتا سوباییها ( )2007مقالهای با عنوان
تجزیه و تحلیل مکانها برای توسعهی شهری با استفاده از
 GISرا به سرانجام رساندند چانگ ( )2008با استفاده از
ترکیب  GISو مدل تصمیمگیری چندمعیار ه فازی زمینهای
مستعد را جهت استقرار جنگل شهری در هارلینگن شناسایی
کردهاست.
اهمیت و ضرورت این تحقیق در کمبود روشها مدلهای
مناسب جهت مکانیابی سکونتگاههای انسانی است .در
تصمیمگیری برای توسعهی سکونتگاههای انسانی باید به
تمام معیارها و پارامترهای مورد نیاز و دخیل به صورت
ساختاریافته در قالب مدلهای بهروز توجه نمود .هدف
تحقیق توسعهی مدلی مناسب جهت تعیین مکانهای
مناسب برای توسعهی سکونتگاههای انسانی است .در این
تحقیق سعی شده است که به سؤال زیر پاسخ داده شود .آیا
شهرستان کاشان توان توسعه شهری دارد و اگر دارد این
توان در چه مناطقی و توزیع آن به چه صورت است؟
در ایران نیز در این زمینه تحقیقاتی صورت گرفتهاست،
نگارش( )1382در مقالهای با عنوان کاربرد ژئومرفولوژی در
مکانگزینی شهرها به بررسی پدیدههای مؤثر بر شکلگیری
شهرها پرداختهاست .قرخلو( )1388در مقالهای با عنوان
ارزیابی توان اکولوژیک منطقهی قزوین جهت تعیین
نقاط بالقوهی توسعهی شهری با استفاده از  GISمناطق
مناسب برای توسعهی شهری را مشخص کرده است.
میرکتولی( )1390در مقالهای به ارزیابی توان اکولوژیک
کاربری توسعهی شهری در شهرستان ساری با مدل
تصمیمگیری چند معیاره و  GISمناطق مناسب و نامناسب
توسعهی شهری را مشخص کردهاست .پورجعفر()1391
به ارزیابی توان اکولوژیکی به منظور تعیین عرصههای
مناسب برای توسعه شهر جدید سهند پرداخت و در نهایت
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محدودههای مناسب برای توسعهی شهر پیشنهاد شد .هدف
از این مقاله مکانیابی مناسب برای توسعهی شهری در
شهرستان کاشان با منطق فازی و روش  WLCو با استفاده
از تکنیک وزندهی  FUZZY ANPمیباشد .

 -2مواد و روشها
 -1-2محدودهی مورد مطالعه

شهرستان کاشان با وسعت  20000کیلومترمربع و جمعیت
 500000نفر می باشد .کاشان با مساحت  2100هکتار در
ناحیه مرکزی ایران قرار گرفته است که از یک سو پشت به
کوهستان و از سوی دیگر روی به دشت کویر دارد .ارتفاع
آن از سطح دریا  945متر بوده و دارای مختصات جغرافیایی
 51درجه و  27دقیقهی طول شرقی و  33درجه و  59دقیقهی
عرض شمالی میباشد .کاشان دارای چهار بخش (مرکزی،
قمصر ،نیاسر و برزک) و شش شهر (کاشان ،قمصر ،نیاسر،
جوشقان قالی ،کامو و چوگان و برزک) میباشد .کاشان از
لحاظ اقلیم دارای دو نوع آب هوای کویری و کوهستانی
است .مناطق شمال و شرق شهرستان شامل دشتهای هموار
و گسترهی دارای آبوهوای کویری گرم و خشک و مناطق
جنوب و غرب آن شامل مناطق کوهستانی و کوهپایهای
دارای آب و هوای معتدل کوهستانی و ییالقی هستند .درجه
حرارت هوا در تابستان در مناطق کویری تا  45درجه باالی
صفر میرسد و میزان بارندگی ساالنه در مناطق معتدل و
کوهستانی شهرستان به طور متوسط  137میلیمتر است .آب

قریههای کوهستانی از چشمه و قنات و آب قریههای جلگه
آن از قنات است و آب اطراف کویر کمی شور میباشد.
ساالنه  145/6میلیمتر بارندگی در کاشان وجود دارد که
باعث شده حدکثر رطوبت سالیانه  %100و حداقل رطوبت
 %5شود .کاشان از لحاظ قرار گرفتن در مسیر راههای اصلی
و ترانزیت شمال و جنوب کشور و عبور راهآهن سراسری
کشور از این شهرستان یکی از مراکز مهم مبادالت اقتصادی
و تجاری محسوب میشود .در حال حاضر کاشان از طریق
بزرگراه امیرکبیر از شمال به قم و تهران و از جنوب به
اصفهان متصل است .همچنین این شهرستان دارای یک
فرودگاه قابل استفاده برای هواپیماهای نظامی و هواپیماهای
کوچک مسافربری است و در صورت تکمیل و تجهیز کامل
آن قادر به ارائه خدمات پروازی در سطح وسیعتر به مناطق
همجوار نیز خواهد بود (نگاره .)1

 -2-2روشها

در اين پژوهش از مطالعات اسنادي و كتابخانهاي و
گزارشهاي موجود شامل مطالعات قبلي انجام شده در
منطقه ،مطالعات و طرحهايي كه توسط معاونت برنامهريزي
استانداري ،منابع طبيعي شهرستان ،آبخيزداري استان اصفهان
انجام گرفته ،استفاده شده است .هم چنين با مراجعه به
سايتهاي اينترنتي اطالعات مورد نظر جمعآوري شده
است .به منظور بررسی و ارزیابی مکانیابی مناسب برای
کاربری توسعهی شهری با گزینش از چندین مأخذ و منبع

نگاره  :1نقشهی محدودهی مورد مطالعه
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نگاره  :2فرآيند پژوهش جهت مکانیابی توسعهي شهري شهرستان کاشان

داخلی و خارجی حدود  13فاکتور مرتبط شناسایی و در
یک قالب بندی جدید جمعآوری شدند .قابل ذکر است
که معیارهای محیطزیستی مانند مناطق حفاظت شده در
شهرستان کاشان وجود نداشت در نتیجه در معیارهای این
پروژه به آن اشارهای نشده است .الگوی کلی روند تحقیق
در نگاره دو نشان داده شده است.

 -1-2-2وزندهی معیارها

با توجه به این که در دنیای واقعی معیارها معموالً
وابسته به هم میباشند استفاده از رهیافتهای سنتی در این
زمینه زیاد قابل استفاده نمیباشد( .تبریزی و باقرزاده  1388،؛
قدسی پور  1389،؛ عشورنژاد و همکاران  )1392،از اینرو برای تعیین
اهمیت شاخصهای مورد نیاز جهت ارزیابی تناسب زمین
ابتدا اهمیت نسبی هر کدام از معیارها با استفاده از مدل
تحلیل سلسله مراتبی  ANPفازی تعیین میشود .فرایند
تحلیل شبکه ی فازی از تلفیق فرآیند تحلیل سلسله مراتبی
فازی و ماتریس تأثیرات وابستگی متقابل بین معیارها به
دست میآید.

در  ANPمقایسهی زوجی عاقالنه بین عناصر در هر
خوشه با توجه به اهمیت نسبی آنها نسبت به معیار کنترل انجام
میگیرد).(Tadic´, Snezˇana; Zecˇevic´, Slobodan; Krstic´, Mladen; 2014
این عملیات در نرمافزار آنالین  FANPانجام شده است.
به منظور دستیابی به هدف تحقیق پرسشنامههای
مقایسات زوجی طراحی و بین خبرگان توزیع شد .با توجه
به رویکرد فازی در این پژوهش ،از عبارات کالمی و اعداد
فازی مندرج در جدول( )1استفاده گردید.
جدول ( :)1طیف فازی و عبارت کالمی متناظر
کد

عبارات کالمی

عدد فاری

1

ارجحیت یا اهمیت برابر

()1،1،1

2

ارجحیت یا اهمیت کم

()2،3،4

3

ارجحیت یا اهمیت قوی

()4،5،6

4

ارجحیت یا اهمیت خیلی قوی

()6،7،8

5

ارجحیت یا اهمیت کام ً
ال قوی

()8،9،10
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 -1-1-2-2مراحل بهدست آوردن وزن مؤلفهها با
تحلیل شبکهای فازی

براساس سوپرماتریس ،مراحل محاسبه وزن مؤلفهها عبارتند از:
مرحله اول  -جهت تجمیع نظرات خبرگان ،از مقایسات
زوجی پاسخدهندگان میانگین هندسی گرفته میشود.
مرحله دوم  -محاسبه بردار ویژه :برای محاسبه بردار ویژه
هر یک از جداول مقایسات زوجی تجمیع شده ،طبق رابطه
 1از روش لگاریتمی حداقل مجذورات ،استفاده میشود.
1
:
رابطه :1
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محدوده اي از امكان ها به جاي اعداد ،عالوه بر مزاياي
روش آماري به دليل قابليت فرمولهنمودن دانش بشري در
قالب رياضي ،ابزاري سودمند در ارزيابي محيطي به شمار
ميآيد(گودرزی و همکاران  .)1392 ،تمام الیهها (شیپ فایلها)
توسط نرم افزار  ARC GISفازی شده و در طیف عددی
صفر تا یک قرار گرفتند .در منطق فازی هر منطقه با توجه
به مقداری که معیار مورد نظر( )Xرا رعایت میکند مقدار
عضویتی میگیرد( )µxکه بیان کنندهی میزان مطلوبیت آن
ناحیه میباشد .به این معنی که هر ناحیه با مقدار عضویت
باالتر ،از مطلوبیت باالتری برخوردار است (متکان و همکاران،
 .)1387این تابع عضویت برای هر عدد  Xبه صورت مثلثی
هستند و از رابطه ی زیر تعریف می شوند.
رابطهی (:)4

مرحله سوم  -تشکیل ماتریسهای بردار ویژه (  :) این
ماتریسها شامل بردارهای ویژهای هستند که از مقایسات
که در آن ( )l,m,rنشان دهنده ی یک عدد فازی مثلثی
زوجیِ مرحله دوم بهدست آمدهاند.
است.
مرحله چهارم  -محاسبه اوزان نهایی سطوح :برای
محاسبه وزن نهایی مؤلفههای هر سطح ( * ) میبایست
روی همگذاری الیههای استاندارد شدهی وزندار:
حاصلضرب ماتریس بردار ویژه روابط درونی در بردار ویژه
ترکیب خطی وزنی ()WLC
همان سطح را در وزن نهایی سطح باالتر ضرب کنیم.
برای تلفیق معیارها از ترکیب خطی وزندار( )WLCدر
رابطه :2
*   * =  ×  × محیط سامانه اطالعات جغرافیایی یاد شده استفاده گردید.


) (  −1
 −1
روش ترکیب خطی وزندار که به آن روش امتیازدهی نیز
در صورتیکه برای یک سطح ماتریس  وجود نداشت،
اطالق میشود از پرکاربردترین روشها در تصمیمگیریهای
الزم است یک ماتریس یکه هم درجه جایگزین آن گردد .به
چند شاخصه است .این روش بر پایهی مفهوم میانگین وزنی
عبارت دیگر میبایست از فرمول زیر استفاده نمایید.
استوار میباشد که در آن تصمیمگیرنده به طور مستقیم
رابطه :3
*   * =  ×  × وزنهایی را که نشاندهندهی اهمیت نسبی مشخصهها

) (  −1
 −1
است به هر یک از آنها تخصیص میدهد .امتیاز نهایی نشان
 -2-2-2استانداردکردن الیهها با منطق فازی
دهندهی مطلوبیت است .روش ترکیب خطی وزندار()WLC
تئوري فازي شامل تمام تئوری هايي است كه از مفاهيم
بر مبنای  GISمشتمل بر مراحل زیر میباشد:
اساسي مجموعه هاي فازي يا توابع عضويت استفاده می
 :aتعریف مجموعه معیارهای ارزیابی و گزینهها
كند و هدف از آن ايجاد روشي نوين در بيان عدم قطعيتها
 :bاستاندارد نمودن هر الیه نقشه معیار
و ابهامات روزمره است .منطق فازي به دليل در نظر گرفتن
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 :cتعریف وزنهای مربوط به هر معیار :به این معنی که به
هر نقشهی معیار مستقیم ًا یک وزن اهمیت نسبی اختصاص
داده شود.
 :dساختن الیههای نقشهی استاندارد شده دارای وزن :به
این معنی که الیههای نقشه استاندارد شده را در وزنهای
مربوطه ضرب نماییم.
 :eدادن امتیاز نهایی به هر گزینه به کمک عملیات رویهمگذاری
«گاما» برای الیههای وزندار نقشهای که استاندارد شده است.
 :fمرتب کردن گزینهها براساس امتیاز (گزینهی دارای بیشترین
امتیاز بهترین گزینه میباشد).
مطلوبیتها براساس فرمول زیر از مجموع حاصل ضرب
وزن عاملها در ارزش بیمقیاس شدهی آن به دست میآید.

نگاره  :3توابع فازیسازی معیارها

(براف؛ ،1990عابدی و همکاران؛ )1390

رابطهی (:)5
در این رابطه  sمطلوبیت عرصه
 Wiوزن مشخصه
 Iو  xiارزش بیمقیاس شده مشخصه  iاست.

 -3-2-2عملگر گاما

عملگر فازي كه در اين پژوهش براي تلفيق نقشهها
استفاده شده است عملگر گاما میباشد .پس عملگرگاما
روي اليهها انجام گرفته و همپوشاني اليهها صورت ميگيرد،
در نهايت نقشههاي نهايي تناسب زمين براي كاربري توسعه
شهر به دست ميآيد.

فصلنامه علمی  -پژوهشي اطالعات جغرافيايي (

) دوره ،27شماره  ،105بهار 97

Scientific - Research Quarterly of Geographical Data (SEPEHR) Vo.27,No.105, Spring 2018 / 226

براي تعديل حساسيت خيلي باال از عملگر فازي ضرب  -1-3تعیین ضرایب اهمیت شاخصها با استفاده از
و حساسيت خيلي كم از عملگر فازي جمع استفاده میشود ،تکنیک وزندهی فرایند تحلیل شبکه فازی

عملگر گاما حد فاصل ضرب و جمع جبري فازي میباشد.
اگر برابر با یک باشد خروجي نقشه همان fuzzy sum
خواهد بود و اگر برابر با صفر باشد نقشهی خروجی همان
نقشهی  fuzzy productخواهد بود.
رابطهی (:)6

که در آن  µالیه ی حاصل از گامای فازی و
انتخاب شده در محدوده ی (0و )1است.

پارامتر

 -3یافتههای تحقیق

برای ارزیابی زمینهای مناسب برای توسعهی شهری بر
اساس مدلهای تلفیقی  Fuzzyو WLCباید ابتدا هر کدام از
الیهها را فازی کرد .برای فازیسازی ،الیهها باید به صورت
فرمت رستری باشند.
بنابراین الیههای نقطهای و خطی مثل (راههای اصلی،
آبراههها ،فاصله از گسل ،نقاط شهری و روستایی) با استفاده
از تحلیل  Distanceو برای الیههای پلیگونی مثل (کاربری
اراضی ،فرسایش و )...در جدول خصوصیات توصیفیشان
فیلد ارزش ساخته و بر اساس مناسب بودنشان برای کاربری
توسعهی شهری طبق نظر کارشناسی کدگذاری شده است
و با دادن کدهای یک به باال و با تحلیل  feature to rasterبه
الیههای رستری تبدیل میشود.
بعد از رستری کردن الیهها با استفاده از توابع نگاره 3
در محیط  ARC GIS 9.3با تحلیل :
Arc toolbox  Spatial Analyst tools  Fuzzy logic  Fuzzy
membership

هر کدام از الیهها فازی شدند.
در نگاره  3برخی توابع مورد استفاده برای فازیسازی
الیهها ارائه شدهاند.

برای وزندهی و اولویتبندی معیارها در نرم افزار
 ،FUZZY ANPدر ابتدا هدف از پژوهش که مکانیابی
مناسب برای توسعهی شهری است در باالترین سطح نمودار
تصمیمگیری قرار میگیرد و در سطح بعدی معیارها که
شامل(محیطی ،اجتماعی – اقتصادی و فیزیکی ) میباشند
و در آخرین سطح زیر معیارها که همان  13مورد نام برده
در ابتدای مقاله است قرار میگیرد و طبق نظر کارشناسان
با توجه به شناخت از منطقهی مورد مطالعه وزندهی به هر
کدام از زیر معیارها انجام میگیرد.
بعد از وزندهی و انجام محاسبات در نرمافزار وزنهای
نهایی به دست میآید که در کاربری توسعهی شهری
بیشترین وزن به شاخص شیب و کمترین وزن به شاخص
جهت شیب تعلق گرفته است(جدول .)2
جدول ( :)2وزنهای معیارها

معیارها

وزنها

شیب

0/136

زمین شناسی

0/131

کاربری اراضی

0/121

فاصله از شهر

0/118

فاصله از روستا

0/108

فاصله از جاده

0/098

ارتفاع

0/077

خاک

0/057

فرسایش

0/046

فاصله گسل

0/036

فاصله از آبراهه

0/031

اقلیم

0/023

جهت شیب

0/018
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نگاره  :4نقشههای حاصل از فازیسازی

نگاره  :5تابع و الیهی
فازی شدهی جهت شیب
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نگاره  :7مجموع الیههای استاندارد شدهی وزندار

بعد از فازیسازی و ضرب وزنها در الیههای فازی شده
عملگر  GAMAبا سه دامنهی گسترش ( )0/1، 0/5، 0/9بر
الیههای فازی شده اجرا میشود که در نگاره  7نشان داده
نگاره  :6وزن معیارها (خروجی نرم افزار )FANP
بعد از وزندهی معیارها در نرم افزار  FANPوزن هر شده است.
عملگر فازی گامای  0/9بیشترین انطباق را بین
کدام از معیارها در  ARC GISتوسط تحلیلگر RASTER
محدودههای شهری شهرستان کاشان با زمینهای مناسب
 CALCULATERدر الیهی مربوطه ضرب شد.
جهت توسعهی شهری نشان میدهد .از این رو گامای 0/9
رابط ه ی (:)7
وزن هر یک از به عنوان الیهی نهایی تناسب زمین برای کاربری شهری
الیهی وزندار فازی
که در آن
تابع فازی هر کدام از الیهها میباشد .معرفی میگردد.
معیارهای  ANPو
دومین روش همپوشانی که استفاده شد ترکیب خطی

نگاره  :8نقشهی تناسب زمین برای کاربری توسعهی شهری با عملگرهای گامای  0/1و 0/5و0/9
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وزنی  WLCمیباشد .در این قسمت تمام الیههای رستری به
جای فازیشدن طبقهبندی شد و ارزش طبقات آنها مشخص
شد .سپس در  RASTER CALCULATORالیههای طبقه
بندی شده با وزنهای حاصل از  FANPضرب شد و در
آخر کل الیهها رویهمگذاری شد که در نگاره  8نشان داده
شده است.

نگاره  :9رویهمگذاری الیهها به روش

 -4نتیجهگیری

WLC

در این تحقیق شناسایی ویژگیهای محیطی شهرستان
کاشان با تأکید بر پارامترهای طبیعی و اقتصادی و اجتماعی
جهت مکانیابی مناسب برای توسعهی شهری با استفاده
از  2روش تلفیقی(گاما  0/9و  )WLCو استفاده از تکنیک
وزندهی  FUZZY ANPانجام گرفته است .عملکرد عملگر
گاما در سطوح مختلف متفاوت است .این عملگر در سطوح
پایین مانند عملگر پروداکت عمل میکند و در سطوح باال
مانند عملگر سام .براساس نتایج این مطالعه و مطالعات
پیشین نتیجه بهینه زمانی است که از عملگر گامای 0/5
استفاده میشود .در این حالت عملکرد آن ترکیبی از دو
عملگر سام و پروداکت خواهد بود .در روش ترکیب
خطی وزنی عملکرد بدین گونه است که ارزش سلولهای
متناظر در هر الیه بر اساس عمل ریاضی ضرب یا جمع
یا با هم تلفیق میشوند که در عمل ضرب تفاوتها

قابل تفکیکتر از عمل جمع است .چون بر اساس منطق
ریاضیات دامنه ضرب بیشتر از جمع میباشد .مزیت استفاده
از این عملگرهای مختلف و روش ترکیب خطی وزنی در
ترکیب با تکنیکهای تصمیمگیری این است که میتوان
سختگیری با درجات مختلف را اعمال نمود .بدین
صورت که زمانی که منابع الزم برای استقرار یک شهر کم
باشد یا شرایط بهینهای مهیا نباشد ،میتوان از عملگرهای
سختگیر که مناطق خیلی بهینه را انتخاب میکنند ،بکار
گرفت و یا به منظور تولید سناریوهای مختلف در یک فرایند
برنامهریزی از آنها کمک گرفت .روش ترکیب خطی وزنی
برهمکنش نتایج را در نظر نمیگیرد و فقط ارزش سلولها
را ترکیب میکند .اما با عملگرها این مهم اتفاق میافتد و
این ویژگی باز به ایجاد گزینهها و آلترناتیوهای بیشتری در
فرایند تصمیمگیری و برنامهریزی کمک میکند .در روش
تلفیقی گاما  0/9سختگیری بیشتر از روش  WLCمیباشد
و مقدار مساحت کمتری را برای توسعهی شهر مناسب
معرفی میکند .یکی از مزیتهای روش  WLCنسبت به
گاما سرعت و دقت آن است و این که جزئیات بیشتری
را نشان میدهد .با توجه به نقشهی نهایی به دست آمده
از روش  WLCدر قسمت جنوب غربی شهرستان کاشان
امکان توسعهی کاربری شهری بیشتر میباشد .همچنین
بر اساس روش گاما میتوان فهمید که در این پروژه از
روش وزندهی  FANPاستفاده شد که بسیار دقیقتر از AHP
میباشد .چون بین تمام اعضاء به صورت شبکهای ارتباط
برقرار میکند و پس از مقایسات زوجی وزن نهایی را ارائه
میدهد ،در صورتی که در روش  AHPمعیارها به صورت
سلسله مراتب و یک طرفه مرتبط شده و با هم مقایسه
میشوند .در روش فازی نتایج بدین صورت است که محل
کنونی شهر کاشان و مناطق جنوب آن دارای توان مناسبی
هستند .نتایج روش ترکیب خطی وزنی نیز مشابه روش
ترکیب فازی محل کنونی شهر کاشان و مناطق جنوبی آن
و نیز جنوب غربی دارای توان مناسبی هستند .حدود 15
درصد از مساحت شهرستان کاشان برای توسعهی شهری
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دارای توان مناسب میباشد .بنابراین با توجه به نتایج به
دست آمده مدل مذکور که شامل دو روش و بهرهگیری
از تکنیکهای تصمیمگیری بوده ،میتواند به عنوان مدل
مناسبی برای بررسی توان سایر مناطق مشابه (مناطق مرکزی
ایران) به کار گرفته شود .توسعهی شهرهای کاشان و قمصر
بیشتر به سمت جنوب و جنوب غرب گرایش دارند.

 -5پیشنهادات

 مسئولین و برنامهریزان برای توسعهی شهری شهرستان
کاشان ،جهات جنوب و جنوب غرب نقاط شهری را در
اولویت قرار بدهند.
 پیشنهاد میشود که از مدل ارزیابی اکولوژی دکتر مخدوم
نیز برای برنامهریزی بهینه کاربری زمین برای شهرستان
کاشان استفاده شود.
 برای برنامهریزی بهینهی کاربری زمین در سطح شهرستان
شاخصهایی همچون نفوذپذیری خاک و سایر ویژگیهای
خاک منطقه ،سطح ایستایی آبهای زیرزمینی به خصوص
در کاربری کشاورزی مد نظر قرار گیرد .چون شهرستان
کاشان جزء مناطق گرم و خشک است و بارندگی در این
منطقه کم میباشد ،در نتیجه آب چاهها و قناتها بسیار
تأثیرگذار هستند.
 در مطالعات آتی استفاده از تصاویر ماهوارهای به منظور
به روز نمودن دادههای مورد استفاده ،علیالخصوص پوشش
گیاهی و کاربری اراضی استفاده شود.
 بازدید از منطقه به منظور سنجش نتایج مدلسازی و
میزان قطعیت آن میتواند به بهبود روشهای مکانیابی
کمک نماید.
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