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چكيده 
توزیع جغرافيایی مخاطرات طبيعی که به کشته شدن تعداد زیادی از مردم و ویرانی جوامع انسانی می انجامد بر مكان گزینی 
نامناسب نواحی و رشد بی برنامه منطبق می باشد. رشد بی رویه شهرها و خزش مناطق شهری بر بستر طبيعی بدون توجه به 
خطرات طبيعی لزوم توجه به شناخت شرایط ژئومورفيک منطقه، مخاطرات محيطی و برنامه ریزی شهری در تعيين حریم امن 
و پایدار توسعه شهرها را می طلبد. در این تحقيق با مطالعه فرآیندهای ژئومورفولوژیک و مخاطرات محيطی در محدوده مورد 
مطالعه و با استفاده از مدل های SAW،Dematel  وAHP سعی شده است که فرصت ها و محدودیت های موجود در جهات 
مختلف توسعه شهرهای دالكی- وحدتيه مشخص و در نهایت مناسب ترین محور برای توسعه آینده شهر تعيين شود. هر چند 
دو مدل Dematel و AHP هر دو به مقایسه زوجی هر عنصر نسبت به سایر پارامترها می پردازد، اما مدلAHP به دليل مقایسه 
وزن طبقات هر معيار بر اساس ترجيح یک طبقه نسبت به تمام طبقات آن معيار، آن هم بدون تأثيرگذاری و یا تأثيرپذیری نتایج 
بهتری را ارائه می دهد. همچنين مدل SAW نيز با تعيين مستقيم اوازن نتایجی را پيشنهاد می نماید. از این رو با توجه به تضاد 
نتایج نهایی وزن دهی پارامترها؛ در این نوشتار به ادغام اوازن با استفاده از روش ميانگين رتبه ها پرداخته شد. مطابق با این 
روش پارامتر مواد مادری با ميانگين رتبه1/33 ارجح ترین پارامتر و شيب و سطوح اراضی با ميانگين رتبه 3/76 دارای کمترین 
ارجحيت در وزن دهی عوامل می باشد. مطابق با این بررسی ها اراضی جنوب شرق، شمال، شمال شرق و دامنه های شرقی 

مناسب ترین جهات برای توسعه فيزیكی دو شهر دالكی و وحدتيه می باشد. 

واژه های کليدی: ژئومورفولوژی، توسعه فيزیكی، مخاطرات محيطی، ارزیابی چند معياره، دالكی- وحدتيه.
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1- مقدمه
به  بيشتر  شهرها،  مكان گزیني  در  گذشته  در  ما  نياکان 
روز  علم  با  مواقع  از  بسياري  در  که  داشتند  تكيه  تجربه 
هماهنگ نبود، ولي امروزه زندگي ساده آن زمان به زندگي 
پيچيده شهري تبدیل شده است و مردم شهرهاي پيشرفته 
و صنعتي با سيستم فاضالب، مترو و آسمان خراش و غيره 

مأنوس شده اند. 
در زمان هاي قدیم اگر مكاني دور از دسترس سيل بود یا 
موقعيت پناهگاهي و یا سوق الجيشي مي داشت، سایر عوامل 
و  مي داد  قرار  الشعاع  تحت  را  شهر  مكان گزیني  در  مؤثر 
بنابراین،  )نگارش، 1383(.  قرار مي گرفت  بي توجهي  مورد  یا 
شرایط طبيعی و محدودیت های فيزیكی تعيين کننده تناسب 
یک ناحيه برای توسعه شهر است. نادیده گرفتن اثرات این 
شيب  سيالبی،  دشت  موقعيت  همچون  شرایطی  و  عوامل 
....در امر توسعه می تواند مسائل  تند، وجود سنگ بستر و 

بغرنج و حادی را موجب شود )سرور و همكاران، 1393(. 
توسعه  که  است  مذکور ضروری  اشكاالت  به  توجه  با 
مناسب،  کاربری های  رفتن  بين  از  جلوگيری  برای  شهری 
نرفتن  دست  از  برای  راه حل ها  از  یكی  که  شود،  منظم 
است  شهری  توسعه  بهينه  مكانيابی  مناسب،  کاربری های 

)قرخلو و همكاران، 1390(. 

توسعه شهرهای دالكی و وحدتيه با توجه به قرار گرفتن 
محدودیت های  با  فارس  خليج  کرانه ای  محدوده  در  آنها 
باغات  فيزیكی شامل، کوهستان، رودخانه، وجود مزارع و 
سيالب،  بروز  همچون،  جدی  مخاطرات  با  همچنين  و 
فرسایش خاک مواجه است. بنابراین باید توسعه فيزیكی در 
این شهر منظم شده و اراضی مناسب برای توسعه شهر به 

درستی مكانيابی شوند. 
در این نوشتار سعی بر آن است که ضمن در نظر گرفتن 
متغيرهای مؤثر بر مكان استقرار این دو شهر با کمک سيستم 
مناطق   MCDM ریاضی  روش های  و  جغرافيایی  اطالعات 
وحدتيه  و  دالكی  شهر های  فيزیكی  توسعه  جهت  بهينه 

مشخص گردد.

2- مبانی نظری       
تا حدود دهه 1960، اصوالً مفهوم عام توسعه در معنای 
اقتصادی به کار می رفت. اما از دهه 1960 به بعد تغييرات 
اساسی در نحوه نگرش به مفهوم و شاخص های آن به ظهور 
رسيده که به نوبه خود اهداف و روش های برنامه ریزی را 
به شدت تحت تأثير قرار داده است. توسعه شهری عبارت 
است از گسترش هماهنگ و متعادل سطح اختصاص داده 
شده به ساختمان های مسكونی در یک شهر، با سطوح مورد 
)قرخلو و همكاران،  نياز سایر کاربری ها در سطحی استاندارد 

 .)1390

در بسياري از منابع، گسترش فيزیكي شهرها، فرایندي 
محدوده های  آن  طی  که  است  شده  تعریف  مداوم  و  پویا 
عمودی  جهات  در  آن  کالبدي  فضاهاي  و  شهر  فيزیكی 
و  احمد  )پور  می یابد  افزایش  کيفی  و  از حيث کمی  افقی  و 

همكاران، 1393(. 

توسعه روز افزون جامعه شهري، متأثر از رشد بی رویه 
جمعيت و مهاجرت، به ساخت و سازهاي بدون برنامه ریزي 
و گسترش مهار نشدنی شهرها منجر شده و تغييرات زیادي 
در ساخت فضایی آنها به وجود آورده است که لزوم هدایت 
آگاهانه و طراحی فضاي زیست مناسب براي شهرها را به 
و  آگاهانه  هدایت  راستاي  در  بنابراین  است.  داشته  دنبال 
برنامه ریزي مناسب توسعه شهري باید اصول و معيارهایی 
براي توسعه شهري تعریف شود که گسترش شهري را به 
امر  در  بنابراین  کند.  هدایت  پایدار  شهري  توسعه  سوي 
مناسب  شاخص هاي  و  معيارها  طوري  باید  امكان سنجی 
براي توسعه شهر را انتخاب کرد که بتواند از توسعه شهر 
توسعه  پایداري  و  نماید  محيطی  و  اکولوژیكی  حمایت 

شهري را تضمين نماید. 
با توسعه دانش در همه زمينه های مختلف علم از سوی 
افراد متعددی با هدف آسان کردن کار و سهولت دستيابی به 
نتایج بهتر پایه ریزی شد. سيستم های تصميم گيری چند معيارها 
از این دسته اند. تصميم گيری در مورد معيارهای چندگانه از 
چند  تصميم گيری  در روش های  بحث  مورد  مسائل  جمله 
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مانند،  واقعی  موقعيت های  انواع  در   MCDM.است معياره 
 .(wang, 2016) برآورد ریسک، انتخاب مواد و ... کاربرد دارد
این سيستم ها مجموعه ای از روش های تحليلی است که به 
تصميم گيران در حل مسائل پیچيده  کمک می کند )جعفری 

و همكاران، 1391(. 

فرآیند سيستم تحليل سلسله مراتبی از طریق مقایسات 
زوجی معيارها و زیرمعيارها به تصميم گيرنده در انتخاب 
بهترین گزینه کمک می کند(Karanika,2016) . به این ترتيب که 
تصميم گيرنده، معيارها و زیر معيارهاي هر معيار را فقط 
نيازي به وزن دهي  به صورت دو به دو مقایسه مي کند و 
همزمان تمام معيارها وجود ندارد. Dematel  و Saw نيز از 
دیگر روش هاي تصميم گيري چند معياره و پرکاربرد برای 
رتبه بندی و امتيازدهی به معيارها و طبقات آن هستند. با این 
توسعه  زمينه  در  پژوهشی  مطالعات  بيشترین  تاکنون  حال 
فيزیكی شهری با استفاده از مدل AHP صورت گرفته است. 
پایه مقایسه زوجي  در روش Dematel تصميم گيری بر 
است که براساس قضاوت خبرگان صورت می گيرد. در این 
فرد  آگاهي  ونيازمند  بوده  ساده  زوجي  مقایسه های  روش 
و  نظر  کيفيت  اما  نمی باشد.   Dematel فرایند  چگونگي  از 
گستره بينش و تخصص آنها از جوانب گوناگون مسأله در 
نتيجه حاصل از Dematel بسيار اثرگذار است ولی در روش 
Saw طبقات مختلف معيار نسبت به هم مقایسه نمی شوند و 

هر طبقه صرفًا بر اساس نظر فرد یا گروه یک امتياز کسب 
از  کشور  جنوب  سواحل  در  بندر جدید  مكانيابی  می کند. 
جمله پژوهش هایی است که با استفاده از مدل مجموع ساده 
قرار  بررسی  مورد  شهبازی  توسط   1383 سال  در  وزین 

گرفته است. 
مطابق نتایج این پژوهش بندر امام خمينی و ساحل شمالی 
جزیره قشم مناسب ترین مكان جهت ایجاد بندر جدید در 
مطالعه  بررسی ها  دیگر  در  هستند.  کشور  جنوب  سواحل 
روند توسعه فيزیكی شهر فيروزآباد از جمله پژوهش هایی 
است که در این زمينه توسط علی نژاد در سال 1389صورت 
گرفته است. وی با استفاده از مدل AHP روند گسترش آتی 

شهر را به صورت خطی پیش بينی نموده و روند توسعه شهر 
در گذشته را معلول عوامل مختلفی از جمله اسكان عشایر، 
می داند.   .... و  هم  به  روستاها  اتصال  شهر،  طبيعی  رشد 
یكی دیگر از این نوع پژوهش ها مكانيابی سدهای مخزنی 
با استفاده از رویكرد تصميم گيری چند معياره می باشد که 
در سال 1389 توسط خداشناس و یاراحمدی با استفاده از 
تكنيک AHP، Dematel وTopsis صورت گرفته است. آنها 
در این پژوهش ضمن مشخص نمودن اولویت های سدهای 
همدان  و  کرمانشاه  لرستان،  حوضه  سه  ایران  در  مخزنی 
برتر جهت احداث سد مخزنی معرفی  مناطق  به عنوان  را 

می نمایند. 
در پژوهشی دیگر عشورنژاد در سال 1391 به مكانيابی 
از  با استفاده  بانک ها در منطقه 6 شهر تهران  شعب جدید 
وزنی  ساده  مجموع  روش  و   Dematel، ANP روش های  
بسيار  رابطه  از  حاکی  پژوهش  از  حاصله  نتایج  پرداخت. 
جعفری  همچنين  است.  پژوهش  این  متغيرهای  بين  قوی 
)1391( ضمن بررسی شاخص های طبيعی و انسانی استان 
مناسب جهت  مكان های  معرفی  به  بویراحمد  و  کهگيلویه 
می پردازد.   Sawو  AHP روش های  از  استفاده  با  زباله  دفن 
حسينی )1392( در پژوهش خود به بررسی و تعيين جهات 
بهينه توسعه آتی شهر رشت پرداخته و ضمن بررسی عوامل 
عنوان  به  را  شهر  جنوب  جهت  زمينه  این  در  تأثيرگذار 
بهترین مكان برای توسعه فيزیكی این شهر معرفی می کند. 
همچنين پوراحمد )1393( با استفاده از روش AHP ضمن 
بر توسعه  انسانی مؤثر  بررسی و شناخت عوامل طبيعی و 
شمال  و  غربی  شمالی،  جهات  سرخنكالته؛  شهر  فيزیكی 
شرقی شهر را مكانی مناسب جهت توسعه فيزیكی آتی این 

شهر معرفی می کند. 
عنوان  با  پژوهشی  در   )1393( همكاران  و  کرستيچ 
 ANP Fuzzy مبتنی بر MCDM استفاده از روش های ترکيبی
و Dematel Fuzzy و ویكور فازی جهت گزینش مفهوم بهينه 
آمایش شهری، ضمن معرفی مفهوم آمایش شهری؛ سيستم 
تصميم گيری چند معياره را یک سيستم خبره معرفی نموده 
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در  را  شهری  آمایش  معيار   10 روش  این  از  استفاده  با  و 
این  نتایج  داده اند،  قرار  بررسی  مورد  بلگراد  محدوده شهر 
پژوهش حاکی از تأثير بسيار باالی روش های تصميم گيری 
و  آمایش شهری  از  مفهوم  بهترین  انتخاب  در  معياره  چند 

مدیریت خدمات شهری می باشد. 
عنوان  پژوهشی تحت  در  پاشانژاد و همكاران )1395( 
چندشاخصه  تصميم گيری  روش های  روایی  ميزان  ارزیابی 
و  بررسی  به  شهری،  توسعه  مناسب  پهنه های  تعيين  در 
چندشاخصه  تصميم گيری  روش های  روایی  ميزان  ارزیابی 
 Ahp چون روش های ویكور، روش مجموع ساده وزنی و
در تعيين پهنه های مناسب توسعه شهری در شهرستان آذر 

شهر پرداخته اند. 
تحليل  روش  پژوهشگران  این  بررسی های  با  مطابق 
14/83بيشترین  کلی  صحت  ضرایب  با  مراتبی  سلسله 
مقدار روایی را در ميان انواع روش های مورد ارزیابی برای 

پهنه بندی مناسب توسعه شهری به دست آورد.

3- منطقه مورد مطالعه
منطقه مطالعاتی در واحد زاگرس چين خورده واقع شده 
و از لحاظ جغرافيایی در محدوده 51 درجه و 14 دقيقه طول 
شرقی و 29 درجه و 21 دقيقه تا 27 دقيقه عرض شمالی 

واقع شده است )نگاره 1(. 
با  شرق  از  برازجان،  شهر  با  جنوب  از  محدوده  این 
با  شمال  از  سعدآباد،  و  آب پخش  شبانكاره،  شهرهای 
بنه محمد همجوار  با روستای  از شمال غرب  کوهستان و 
بين 28/2  این محدوده متوسط دما  می باشد. همچنين  در 
درجه سانتيگراد، حداکثر سرعت باد غالب 27 متر بر ثانيه 
و حداقل بارش283 و حداکثر324 ميليمتر و ميانگين بلند 

مدت آن 257/5 ميليمتر می باشد.

4- روش تحقيق
روش تحقيق در پژوهش حاضر، توصيفی – تحليلی، از 
نوع کاربردی است. در این پژوهش با استفاده از روش های 

نگاره 1: نقشه موقعيت منطقه مورد مطالعه
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ميداني و کتابخانه ای به گردآوری اطالعات مورد نياز پژوهش 
  Excel،AutoCad، پرداخته و سپس با استفاده از نرم افزارهای
Arc GIS و Google Earth  و روش های مجموع ساده وزین، 

مورد  موضوع  بررسی  به  مرحله  دو  در   AHPو  Dematel

مطالعه پرداخته شده است. بدین صورت که در مرحله اول 
با استفاده از نقشه های 1:100000 زمين شناسی و  نقشه های 
و   IV  6148 برگ   ،k753 سری   - توپوگرافی   1:50000
I 6248، مدل رقومی ارتفاعی)DEM( و تصاویر ماهواره ای 

مبنا  نقشه های  عنوان  به  ژئومورفولوژی  نقشه های  تهيه  به 
پرداخته شد )نگاره 2(. در این روش تشخيص نوع عوارض 
ميزان،  منحنی  خطوط  شكل  اساس  بر  ژئومورفولوژیكی 
مرحله  در  بود.  ماهواره ای خواهد  تصاویر  و  آبراهه ها  نوع 
دوم با استفاده از روش AHP به وزندهی زیر معيارها و با 
معيارهای  به وزندهی   AHP SAW، Dematel و  روش های 
اصلی پژوهش و در نهایت به تهيه نقشه نهایی پرداخته شد.

5- یافته های تحقيق
بهترین  شاید  سرزمين  برتوان  های  مبتني  برنامه ریزي 
به  باشد.  موجود  بحران هاي  ادامه  از  در جلوگيري  راهكار 

منظور توسعه پایدار منطقه مورد مطالعه و بهره گيري پایدار 
از تكنيک های تصميم گيری  و درخور، شناسایي و استفاده 

مناسب ضروري به نظر مي رسد.  

جدول.1 درجه اهميت مقایسات زوجی
مقدار عددیترجيحات

9کامال مرجح

7ترجيح خيلی قوی

5ترجيح قوی

3کمی مرجح

1ترجيح یكسان

2، 4، 6 ، 8ترجيح بين فواصل فوق

AHP 5-1- تكنيک
مرحله اول: تشكيل ساختار سلسله مراتبی

مرحله دوم: تهيه پرسشنامه و تشكيل ماتریس مقایسات زوجی 
پایه ساختار سلسله  بر  پرسشنامه  تهيه  شامل  مرحله  این 
زوجی  مقایسات  اهميت  درجه  جدول  و   )3 مراتبی)نگاره 

نگاره 2: نقشه ژئوفرم های محدوده 
مورد مطالعه
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)جدول1( می گردد. بر این اساس ابتدا با توجه به جدول 1 و 
نگاره 3،  20 پرسشنامه در بين پژوهشگران و اساتيد متخصص 
در امور شهری توزیع و در مرحله بعد با توجه به بيشترین فراوانی 

و ميانگين نظرات ماتریس های اوليه تهيه گردید)جدول2(. 

جدول2. ماتریس مقایسات زوجی اوليه
مواد شيبتوسعه فيزیكی

مادری
سطوح ژئوفرم ها

اراضی
عناصر 
اقليمی

13456شيب

0/331345موادمادری

0/250/33134ژئوفرم ها

0/200/250/3313سطوح اراضی

0/170/200/250/331عناصر اقليمی

این محاسبه  مرحله سوم)محاسبه وزن(: وزن عوامل در 
حاصل ميانگين هر ردیف برای هر عامل می باشد.   

مرحله چهارم: محاسبه نرخ ناسازگاری:  این مرحله شامل 
سه مرحله  می گردد؛       
 :)λ max ( الف: بردار ویژه

مرحله  این   :)I.I( ناسازگاری  شاخص  مقدار  محاسبه  ب: 
مطابق با فرمول شماره )1( محاسبه می گردد:

فرمول )1(           

نرخ  مرحله  این  در   :)RI( ناسازگاری  نرخ  محاسبه  پ: 
شاخص  بر  ناسازگاری  شاخص  تقسيم  از  ناسازگاری 
فرمول  مطابق  3(؛  تصادفی)جدول  ماتریس  ناسازگاری 

شماره )2( محاسبه شد. 
فرمول )2(                       :

 Dematel 5-2- روش
این روش با استفاده از اصول تئوری گراف ها در ایجاد 
عناصر  و  جهت دار  گراف های  صورت  به  سيستم  ساختار 
سلسله  ساختار  خبرگان،  نظر  براساس  آن  تشكيل دهنده 
تأثيرگذاری  و  تأثيرپذیری  روابط  از  و   )3 )نگاره  مراتبی 

عوامل تشكيل می شود.

نگاره 3: ساختار سلسله 
مراتبی مكانيابی توسعه 

فيزیكی شهرهای دالكی- 
وحدتيه
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AHP جدول4. وزن پارامترها بر اساس روش
رتبهوزن نهاییتوسعه فيزیكی

0/461شيب
0/262موادمادری
0/153ژئوفرم ها

0/094سطوح اراضی
0/055عناصر اقليمی

0/07نرخ ناسازگاری
ماخذ: نگارندگان

نگاره 4: دیاگراف جهت دار اوليه
این  در  ارتباطات مستقيم(:  ماتریس  )تشكيل  اول  مرحله 
تا  امور شهری خواسته شده  از خبرگان  نفر  از 20  مرحله 

مطابق با جدول شماره 5 پارامترها را اولویت بندی نمایند.
مرحله دوم: محاسبه ماتریس شدت نسبی حاکم بر روابط 
معكوس  در  را  متغير  هر  ابتدا  مرحله  این  )در  مستقيم: 
بيشترین مجموع ردیفی)k( ضرب می نمایيم. همچنين k از 

طریق فرمول شماره )3( محاسبه می گردد.

فرمول)3( 

مرحله سوم: محاسبه ماتریس شدت نسبی ممكن از کليه 
فرمول  طریق  از  مرحله  این  غيرمستقيم:  و  مستقيم  روابط 
شماره )4( محاسبه می گردد. در این فرمول I ماتریس واحد 
می باشد. در ماتریس واحد )I(  به تمام درایه های قطر اصلی 

عدد 1 تعلق می گيرد.
فرمول)4( 

 SAW5-3- روش
روش مجموع ساده وزنی احتماالً یكي از ساده ترین روش هاي 
تصميم گيري چند شاخصه مي باشد. در این روش رتبه نهایی هر 
گزینه به وسيله مجموع وزنی تمام مقادیر هر پارامتر تخمين زده 
می شود. این روش دارای سه مرحله اصلی است: 1- نرمال سازی 
ماتریس داده ها.2- تعيين وزن )w( و 3- در نهایت محاسبه رتبه 

کلی هر پارامتر. جزئيات دقيق این روش به شرح زیر است:
داده های  شد:  اشاره  قبل  قسمت  در  که  طور  همان   :1
اصلی باید به ارزش قابل مقایسه ای با استفاده از یک روش 
 SAW متداول تبدیل گردند. برای تبدیل ارزش در تكنيک
روش های گوناگونی وجود دارد. این مرحله از طریق فرمول 

شماره )5( محاسبه می گردد:  
فرمول)5(: روش بی مقياس سازی خطی                                                             

مقدار  بيشترین   xj
+ معيار،  هر  نرمال  مقدار   rijآن در  که 

xj کمترین مقدار هر ستون 
هر ستون برای هر معيار مثبت، -

Ω به ترتيب اعضاء   Max, ΩMin برای هر معيار منفی و
پارامترهای مثبت و منفی هستند.

جدول 3. شاخص تصادفي بودن
n2345678910

RI058/39/012/124/132/141/145/149/1
مأخذ: حكمت نيا،1392: 353
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Dematel جدول8 . وزن پارامترها بر اساس روش

رتبهRJR+JR-Jتوسعه فيزیكی
0/021-0/270/020/29موادمادری

0/132-1/330/131/47عناصر اقليمی
0/443-0/160/440/60سطوح اراضی

0/484-0/110/480/59ژئوفرم ها

0/995-0/190/991/18شيب

روش  طریق  از  مرحله  این  شاخص ها:  به  وزن دهی   :2
پراکندگی  هرچه  روش  این  در  می گيرد.  صورت  آنتروپی 
دارای  شاخص  آن  باشد  بيشتر  شاخص  یک  متغيرهای 
روش  این  در  اوازن  محاسبه  برای  است.  بيشتری  اهميت 

به ذکر  کنيم. الزم  و)Ln(m  را محاسبه    k ابتدا الزم است 
است که در این جا  mتعداد گزینه ها است. 

فرمول )6(            

                                                                                                                                              
در نتيجه k مساوی است با:                                    

فرمول )7(

انحراف  درجه  محاسبه  برای  معيار:  انحراف  درجه  محاسبه 
معيار از طریق فرمول زیر عمل می کنيم. 

فرمول)8(                                                                                                                   

Dematel جدول5: درجه اهميت مقایسات بر اساس روش
تأثير خيلی زیادتأثير زیادتأثير کمتأثيرخيلی کمبدون تأثيرترجيحات
01234مقدارعددی

)Bacudio,2016( :مأخذ
)M(جدول6: جدول ماتریس اوليه ارتباطات مستقيم

ماتریس داده ها

جمع سطریعناصر اقليمیسطوح اراضیژئوفرم هامواد مادریشيبتوسعه فيزیكی

0144411شيب
4044113موادمادری
0/250/250135ژئوفرم ها

0/250/253037سطوح اراضی
2443013عناصر اقليمی

جدول7: ماتریس شدت نسبی ممكن از کليه روابط مستقيم و غير مستقيم
Rعناصر اقليمیسطوح اراضیژئوفرم هامواد مادریشيبتوسعه فيزیكی

0/000/010/080/100/010/19شيب
0/180/000/040/040/010/27موادمادری
0/030/060/11 0/00  0/00 0/02ژئوفرم ها

0/090/000/050/16 0/00 0/02سطوح اراضی
1/33 0/00 0/770/020/270/27عناصر اقليمی

J0/990/020/480/440/13-
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محاسبه وزن هر یک از شاخص ها: برای محاسبه وزن هر یک 
از شاخصها از طریق فرمول زیر عمل می کنيم.  

فرمول)9(                                                                                                          

:)Si( 3: انتخاب بهترین گزینه
فرمول)10( 

 rij وزن هر معيار، و wj،وزن نهایی هر عامل Si که در آن
نرمال شده هر متغير از هر معيار است. به بياني دیگر، در روش 
مجموع ساده وزنی گزینه ای انتخاب مي شود که: )Si( آن از بقيه 

 .(wang, 2016)گزینه ها بيشتر باشد
بر این اساس و مطابق با جدول )9( مواد مادری و عناصر 
اقليمی به ترتيب با ميزان: 0/35 و 0/20 به ترتيب بيشترین رتبه 

را به خود اختصاص می دهند.

نگاره 5: گراف نهایی

نگاره 6. وزن  اوليه شاخص ها
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Saw جدول9. وزن عناصر بر اساس روش
رتبهSiشاخص

0/351مواد مادری
0/202عناصراقليمی

0/073ژئوفرم
0/044سطوح اراضی

0/025شيب
جدول10: وزن نهایی با استفاده از روش ميانگين رتبه ها

رتبه نهاییمیانگین رتبه هاتوسعه فیزیکی
1/331موادمادری

32عناصر اقلیمی
3/333ژئوفرم ها

3/674شیب
3/674سطوح اراضی

ماخذ: محاسبات نگارندگان

استراتژي هاي اولویت بندي 
ممكن است با توجه به تكنيک هاي مختلفي که ذکر شد، 
رتبه بندي های متفاوتي براي یک مسأله واحد بدست بياید، 
بنابراین براي حل این مشكل، مي توان از روش هاي ادغام 
گوناگون مانند )روش ميانگين رتبه ها، روش بردار و روش 
کپلند( استفاده نمود. روش ادغام در پژوهش حاضر روش 

ميانگين رتبه ها می باشد. 

مرحله نهایی )تلفيق نقشه ها و توليد نقشه نهایی(: این مرحله از 
همپوشانی نقشه های وزن دار با روش های SAW، Dematel و 

AHP بدست می آید. 

به طوری که از تلفيق الیه های وزن دهی شده در هر روش 
نقشه توسعه فيزیكی مجزا و منطبق بر هر یک از این روش ها 
در محيط نرم افزار Arc GIS تهيه گردید )نگاره 7(.  الزم به ذکر 
است که در پژوهش حاضر تمامی اوازن با استفاده از نرم افزار 

اکسل محاسبه  گردیده است.

6- نتيجه گيری
توسعه فيزیكی شهری جزء مسائل اساسی رشد شهری 
است و اگر توسعه فيزیكی در شهرها مكانيابی بهينه نشود 
از جنبه  طبيعی و چه  از جنبه  را چه  بسياری  منفی  اثرات 
انسانی برای شهرها به بار  خواهد آورد. از این رو در پژوهش 
ژئومورفولوژیكی  و  اقليمی  نقشه های  تهيه  از  پس  حاضر 
محدوده مورد مطالعه و با استفاده از سه مدل سيستم تحليل 
بررسی  به   Dematel و  مراتبی، مجموع ساده وزنی  سلسله 
این  در  اهميت  نكته حائز  پرداختيم. همچنين  این موضوع 
پارامترها برای هر سه مدل می باشد.  پژوهش یكسان بودن 

نتایج تحقيق نشان می دهد که:
اقليمی  و  ژئومورفولوژیكی  خاص  شرایط  به  توجه  با   :1
محدوده مورد مطالعه که به آن اشاره شد مناسب ترین مكان 
جهت توسعه این شهر در روش تحليل سلسله مراتبی شرق 

نگاره 7: نقشه توسعه پيشنهادی
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و جنوب غرب برای شهر دالكی و برای وحدتيه در سطح 
متوسط تمامی جهات، همچنين در روش مجموع ساده وزنی 
جنوب و جنوب غرب و برای شهر وحدتيه در حد متوسط 
و  جنوب  جهات   Dematel روش  در  جهات،  تمامی  برای 
در  وحدتيه  شهر  برای  و  دالكی  شهر  برای  غرب  جنوب 
ادغام  روش  در  و  است،  محدودیت  دارای  جهات  تمامی 
رتبه ها جهت شرق و شمال برای شهر دالكی و برای شهر 
وحدتيه در تمامی جهات هيچگونه محدودیتی وجود ندارد. 
سلسله  تحليل  روش  و   Dematel مدل  دو  چند  هر   :2
به سایر  نسبت  مقایسه زوجی هر عنصر  به  دو  مراتبی هر 
پارامترها میپردازد، اما به دليل اینكه مدل Dematel صرفًا به 
تأثيرگذاری و تأثيرپذیری یک عنصر نسبت به سایر پارامترها 
می پردازد؛ با این حال مدل AHP به دليل مقایسه وزن طبقات 
هر معيار بر اساس ترجيح یک طبقه نسبت به تمام طبقات 
نتایج  تأثيرپذیری  یا  و  تأثيرگذاری  بدون  آن هم  معيار،  آن 

بهتری را ارائه می دهد. 
مستقيم  تعيين  دليل  به  نيز  وزنی  ساده  مجموع  روش 
اوازن دارای نتایج ضعيف تری نسبت به سایر مدل ها است. 
از اینرو با توجه به تضاد نتایج نهایی وزن دهی پارامترها؛ در 
این نوشتار به ادغام اوازن با استفاده از روش ميانگين رتبه ها 
پرداخته شد. نتيجه نهایی حكایت از تناسب اراضی جنوب 
شرق، شمال، شمال شرق و دامنه های شرقی  محدوده مورد 

مطالعه دارد )نگاره 7(. 
Dematel هر  با روش  انجام شده  بر اساس بررسی های   :3
چه مقدار R-J هر پارامتر بيشتر باشد آن عنصر تأثيرگذارترین 
بيشترین رتبه را به  پارامترها بوده و  پارامتر نسبت به سایر 
خود اختصاص می دهد. همچنين هر چه ميزان R+J بيشتر 
توسعه  در  عوامل  سایر  با  بيشتری  تعامل  عامل  آن  باشد، 
فيزیكی دارد. بر این اساس و مطابق با محاسبات انجام شده 
و   -0/02( :R-J با  ترتيب  به  اقليمی  عناصر  مادری و  مواد 
با  اقليمی و شيب  تأثيرگذارترین عوامل و عناصر   )-0/13
R+J )1/47 و 1/18( متعامل ترین پارامترها در زمينه توسعه 

فيزیكی شهری هستند.

منابع و مآخذ
پتانسيل سنجی  1393؛  اکرم؛  فائزه،  اسدی؛  آفریده،   -1
توسعۀ فيزیكی شهر جدید پردیس با تأکيد بر شاخص های 
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