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  چکيده
هاي هاي مناسب گسترش سکونتگاهپژوهش حاضر به بررسي مکان

ها و فرايندهاي طبيعي موجود در منطقه شهر ياسوج با توجه به فرم

 5هاي طبيعي منطقه پرداخته است. در اين راستا با توجه به ويژگي

کالس جهت دستيابي به اهداف شناسايي  84زير معيار و 15معيار، 

هاي پايه شهر ياسوج، مبادرت به تهيه و شد. ابتدا با گردآوري نقشه

هاي پارامترهايي نظير شيب، جهت شيب، طبقات ارتفاعي، تحليل اليه

و.... گرديد. سپس با استفاده از فرآيند تحليل سلسله مراتبي عوامل 

 يين وزن گرديد. در پايان اليهمربوطه مورد ارزيابي قرار گرفت و تع
با يکديگر تلفيق ArcGIS 10 افزار هاي رستري عوامل در محيط نرم 

ترسيم گرديد. نهايتاً   و نقشه نهايي گسترش سکونتگاه شهري ياسوج

جهت تأييد نتايج، نقشه ارائه شده با نقشه فعلي شهر مورد ارزيابي 

بين عوامل موثر، زير  دهد که دراي قرار گرفت. نتايج نشان ميمقايسه

معيارهاي شيب، جنس سازند و فاصله از سکونتگاه به ترتيب به 

هاي شهري ترين عوامل در تعيين مکان گزيني سکونتگاه عنوان مهم

 69/37% )46/13نقشه نهايي اند. بر اساس ياسوج شناسايي شده

ي سکونتگاه لومتر مربع( از مساحت منطقه مطالعاتي براي توسعهيک

-لومتر مربع( مناسب مييک 406/68% )44/24بسيار مناسب و  شهري

گزيني فعلي باشد. نتايج حاصل از ارزيابي دقت مدل و نقشه مکان

هاي شهري شهر ياسوج روندي صعودي را براي توسعه سکونتگاه

 نشان داده و بيانگر دقت مدل مزبور است.
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Abstract  
This study investigates the suitable positions for the urban 

settlements development in Yasouj according to the 

geomorphic forms and processes. In this regard, given the 

natural characteristics of the region, 5 criteria, 15 sub-criteria, 

and 84 classes were identified in order to achieve the goals. 

First, using the basic maps of Yasouj, parameters layers such as 

slope, aspect, elevation classes, et al.. Then, these factors were 

evaluated and weighed by AHP model. Finally, their raster 

layers were integrated by ArcGIS 10 software, and final map of 

urban settlements development for Yasouj were drawn. Finally, 

to confirm the results, the final map was comparatively 

evaluated with the current map of Yasouj. The results showed 

that among the influential factors, sub-criteria of slope, lithology 

and distance from settlement, with weights of 0.205, 0.129 and 

0.104, have been identified as the most important factors in the 

site selection of Yasouj urban settlements, respectively. Given 

the final map, about %13.46 (37.56 Km
2
) and %24.44 (68.406 

Km
2
) of the study area are very suitable and suitable for the 

development of urban settlements, respectively. The obtained 

results from the accuracy assessment of the model and the 

present map of Yasouj indicate the ascending trend for the 

urban settlements development in the study area. This trend 

shows the adequate accuracy of the mentioned model. 
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 مقدمه 
 و شهرها جمعيت افزايش حاضر توسعه شهرنشيني، عصر ويژگي

و  است )گيلبرت بزرگ و کوچك شهرهاي يتوسعه آن پي در

تواند بخشي از اين اگر چه رشد درون شهري مي(. 1996گالگر، 

-ها رخ ميحومه شهر ها را از بين ببرد، اما توسعه غالب درنياز

-ها و روستايي در حاشيه شهردهد. امروزه مناطق طبيعي و روستا

گيرند خام توسعه شهري مورد استفاده قرار مي يها به عنوان ماده

جايي که توسعه نسنجيده کاربري باعث  (.30، ص1990)هيو، 

هاي حساس هاي مرغوب و از بين رفتن اکوسيستمتحليل زمين

سازد. براي کنترل و گردد و محيط طبيعي را دچار بحران ميمي

هايي مشخص نمودن جهات مطلوب چنين توسعههدايت 

منابع هاي حفاظت هاي سطح زمين و اعمال سياستتوسعه، مکان

ريزي اقتصادي، نياز به برنامه -طبيعي در راستاي اهداف اجتماعي

توجه با(. 94، ص1379 هاي شهري دارد )امين زاده،توسعه زمين

مکان  شناسي يكهاي ژئومورفولوژي و زمينبه اينکه ويژگي

هاي انساني جغرافيايي نه تنها در پراکندگي و يا تجمع فعاليت

موثر است، بلکه در نهايت يکي از عوامل موثر در شکل و سيماي 

 آيد. هاي فضايي نيز به شمار ميفيزيکي ساخت

ريزي زيربنايي شهر نيز به دور از تأثيرات شرايط ناشي از برنامه

گيري که محل و جهت ها نيست، چرامورفولوژي ناهمواري

ها در مسائلي مانند ساخت و ساز شهري يا در وضعيت ناهمواري

جابجايي جمعيت شهر و غيره نقش انکار ناپذير دارد )خيام، 

 که طياست  مداوم و پويا فرآيندي شهر، فيزيکي (. توسعه1374

 افقي و جهات عمودي در آن کالبدي فضاي و شهر محدوده آن

 بي و سريع روند اين و اگر يابدمي فزايشا کيفي و کمي حيث از

کند )حبيبي مي  مواجه مشکل را با شهر کالبد و فضا باشد، برنامه

هاي ها با به کار گرفتن تکنيك کليه نظريه (.1386و همکاران، 

کنند عوامل مؤثر براي استقرار فضايي فعاليت مختلف سعي مي

بي به وسيله يا هاي مکانمدل هاي گوناگون شهري را بشناسد.

هاي مختلف ارائه شده است که هر کدام با افراد متعدد در محيط

توجه به شرايط اقتصادي، اجتماعي، سياسي و محيطي در زمان

اند. سيستم اطالعات جغرافيايي به  هاي متفاوت به کار گرفته شده

وري و تحليل آبا گرد که دهد ريزان امکان مي دانان و برنامهجغرافي

سازي محيط زيست و جامعه شهري همراه  راي سالماطالعات ب

نگري منطقي در مسائل شهري در مطلوب بخشيدن به  با آينده

اي را بر عهده بگيرند که يکي از اين  محيط شهري، سهم عمده

)شکوئي،   است اي شهرهايابي مناسب توسعه راهبردها مکان

عد نه تنها مبنايي را براي ب GISو  AHPمدل ترکيبي  (.1373

آورد، بلکه مرحله شناخت وضع موجود فرآهم مي فضايي در

گيري چگونگي مداخله در فضاي جغرافيايي نيز مهم براي تصميم

 است. 

هاي اخير شهر ياسوج به عنوان مرکز سياسي، موقعيت در سال

وري از فضاي تفرجگاهي روند رو به  خاص جغرافيايي و بهره

ه سکونتگاه شهري سير رشد و قابل توجهي را در زمينه توسع

کرده است، بنابر همين داليل اين شهر مکان مناسبي براي 

مهاجرت افراد از شهرها و روستاهاي اطراف را به درون خود 

هزار نفر در  30فراهم آورده است. چنانچه جمعيت اين شهر از 

و طبق آخرين سرشماري در  75هزار نفر در سال  70به 65سال 

آمار )برابر( افزايش يافته است  7/3فر )هزار ن 110به  90سال 

سرشماري کشور(. اين فرآيند جهش جمعيتي، منجر به توسعه 

گرفتن عوامل توپوگرافي  فيزيکي شديد شهر شده که با در نظر

الگوي توسعه قطاعي شهر را به الگوي کهکشاني همراه با خطي 

 کيلومتر 18تبديل نموده است. شهر ياسوج تا به حال حدود 

ع توسعه يافته که بيشتر ناشي از فشار تورم خدمات و مرب

جمعيت بوده و باعث ادغام روستاهاي متعددي در داخل محدوده 

ترين مشکالت توسعه شهري  شهري فعلي شده است. از مهم

هاي کشاورزي، مسائلي ها و زمينعالوه بر از بين رفتن باغ

ها، ريهاي اجتماعي، عدم توزيع مناسب کاربهمچون ناهنجاري

هاي اشکال و فرآيندهاي طبيعي با اصول عدم تناسب ويژگي

گسل، فاصله از  ،شهرسازي )توپوگرافي، شيب زمين، جهت شيب

 مناطق مسکوني( است.

اين پژوهش سعي شده است تا با  با توجه به موارد مذکور در

به مطالعه نقش  AHPو مدل  GISاستفاده از ابزارهاي تحليلي 

هاي شهري و ي سکونتگاهاي طبيعي در توسعهها و فرآيندهفرم

ي آن در منطقه ياسوج پرداخته و ضمن بررسي الگوي توسعه

هاي طبيعي، تغييرات ها و فرآيندنقش و اثرات هر يك از فرم
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اي سکونتگاه شهري ياسوج مورد ارزيابي قرار ساختاري و توسعه

رافيايي هاي سيستم اطالعات جغگيرد. در نهايت از طريق قابليت

ترين و مدل تحليل سلسله مراتبي اقدام به مشخص نمودن مناسب

-هاي شهري در منطقه مطالعاتي مکان جهت توسعه سکونتگاه

هاي  گرديد. بنابراين انتخاب معيارها و استانداردها، تهيه اليه

ها و تهيه  پوشاني اليهرقومي عوامل، تعيين وزن نسبي و نهايي، هم

هاي شهري از محورهاي اصلي اين هنقشه گسترش سکونتگا

پژوهش بوده تا مناطق مناسبي که بيشترين قابليت را براي توسعه 

 .شهري دارند، تعيين گردد

 پيشينه تحقيق
ريزي باعث گسترش و نشر ظهور و پيدايش علوم مرتبط با برنامه

هاي مختلفي در باب شهر و توسعۀ شهري گرديده افکار و تئوري

روي  هايي که برارنست برگس با بررسي 1955است. در سال 

شهر شيکاگو و توسعۀ فضايي آن انجام داد در راستاي توسعۀ 

فضايي اين شهر مدل دواير متحدالمرکز را ارائه نمود )ارنست 

همکاران  و ، به نقل از شماعي و پور احمد(. داي1955برگر، 

 در شهري اراضي کاربري محيطيزيست در ارزيابي (2001)

و روش  جغرافياي اطالعات دادند سيستم نشان غربي چين شمال

 ارزيابي زمين قدرتمند براي ابزار يك معياره چند تحليل و تجزيه

 کرده شهري مهيا سرزمين از آمايش حمايت در محيطي زيست -

روش تلفيق  از ايمطالعه در (2005همکاران ) و است. تال

ارزيابي  براي جغرافياي اطالعات معيار و سيستم چند ارزيابي

 آنان پيشنهادي کردند. روش استفاده اکولوژيکي مناسب مناطق

 که نهايي اليه يك ها وکاربري از يك هر براي مناسب اليه يك

 پيشنهاد زمين از هر قطعه براي را کاربري ترينمناسب تواندمي

 روش تلفيق ( از2008همکاران ) و آورد. يانگ فراهم کند،

بدست  براي مراتبي سلسله تحليل تري واي خاکسرابطه ضرايب

يك  در مرجع عوامل ديگر و اصلي عامل بين ارتباط آوردن

استفاده  چين غربي شمال شهري آمايش براي معلوم سيستم

 با را يشهر زمين (، توسعه2009کردند. لطفي و همکاران )

 اطالعات سيستم و معيارهچند گيريتصميم مدل از استفاده

 براي شده پيشنهاد فرآيند انجام دادند بابلسر هرش در جغرافيايي

 را شهر آينده توسعه براي ترين محلمناسب بابلسر، شهر توسعه

 ( بر2010باز و همکاران ) .تعيين کرده است جنوبي هايبخش در

ادامه  GISسازي تجزيه و تحليل بر مبناي هاي مدلاساس تکنيك

انبول را در جهت ريزي در منطقه شهر استتوسعه بدون برنامه

هاي غربي شناسايي کردند. مظفري و شمال، شرق و قسمت

و  سقز شهر فيزيکي توسعه وضعيت بررسي به( 1378همکاران )

تحقيق،  اين در اند.پرداخته آن آتي توسعۀ بهينۀ جهات تعيين

و  شرقي سمت اراضي متوجه عمده طور به شهر آتي توسعه

( طي 1385هساري )است. حبيبي و کو شهر محدودة جنوبي

 چند گيريتصميم روش کردن يکپارچه منظور تحقيقي که به

 مسائل حل جغرافيايي به منظور اطالعات معياره و سيستم

 از شهرسازي، به اين نتيجه رسيدند که استفاده در گيريتصميم

بر سيستم اطالعات  مبتني معيارهچند گيريتصميم روش

 تعداد معيار هر که است پذير انعطاف و ساده قدري جغرافيايي به

 شود و همچنين استفاده گرفته کار به مسئله يك حل در تواندمي

با سيستم اطالعات  تلفيق در معياره چند گيري تصميم روش از

 در گيريتصميم منظور به قدرتمندي تواند ابزارجغرافيايي مي

 يابي مکان زمين، کاربري تحليل جمله: از شهرسازي مسائل مورد

 منظور طي تحقيقي که به (1385) ها ارائه دهد. طالعييتسا

تفصيلي شهري  هايکاربري از ناشي خارجي هايپيامد ارزيابي

-کاربري سازگاري ارزيابي، براي مدل يك توسعه صورت داد، به

 کمك سيستم اطالعات جغرافيايي پرداخت، ولي با شهري هاي

 و گرفته شده رنظ در هاکاربري بين کلي سازگاري مدل اين در

 لحاظ و جزئي مشخص صورت به سازگاري در مؤثر عوامل

 ( طي تحقيقي که براي1389همکاران )و  است. رجبي نگرديده

تبريز انجام دادند، به  شهر در مسکوني هايمجتمع يابيمکان

 مسکوني هايمجتمع احداث براي مناسب مناطق شناسايي منظور

 ا تحليل سلسله مراتبي امکانکه ب داد نشان انجام دادند، نتايج

شود. ميرکتولي مي فراهم کارشناسان کمي آراء از مستقيم استفاده

 مناسب تحقيقي که به منظور تعيين کاربري ( طي1390و کنعاني )

 توان ارزيابي مدل هايشاخص اساس بر شهري، يتوسعه

 استفاده با و ايران صنعتي و روستايي شهري،ي توسعه اکولوژيك

 اطالعات ي سيستم پايه بر معياري چند گيريتصميم  روش از
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به اين نتيجه دست  ساري انجام شده بود، شهرستان در جغرافيايي

، 1965در سال  ساري مجموع مساحت شهرستان از که يافتند

 بيش از 

هزار  مناسب، بيش از چهل و پنج کاربري به هزار هکتار سي

 به نج هزار هکتارو بيش از بيست و پ متوسط کاربري به هکتار

 دارد.  اختصاص شهري يتوسعه نامناسب کاربري

 محدوده مورد مطالعه

مرکز شهرستان  ياسوج شهر  منطقه مطالعاتي در اين پژوهش

 42درجه و  51دقيقه تا  30درجه و  51است که در  بويراحمد

 45درجه و  30تا دقيقه  30درجه و  30دقيقه درازاي خاوري و 

متري از سطح دريا واقع شده  1870ي و ارتفاع پهناي شمالدقيقه 

کوهستانى و نسبتاً مرتفع  است سرزمينى (. ياسوج1)شکل است

هاى موازى، سراسر شمال و شرق و  هاى زاگرس با رشته که کوه

هاى سياه و سفيد، خومى خائيز و نيل جنوب شرقى آن را در  کوه

هاي متعدد در  اند. ياسوج در کنار رودخانه بشار در تپه بر گرفته

ۀ اقليم در منطقو  متري از سطح دريا قرار گرفته 1870ارتفاع 

متر و ميلي 865با بارش متوسط ساليانه  هسردسيري واقع شد

هاي گراد، که داراي پديده درجه سانتي 18ميانگين دماي ساليانه 

  باشد.ژئومورفولوژيکي متنوعي مي

 روش كار
هاي وگل ارث و نقشهاي گبه کمك تصاوير ماهواره ابتدا

محدوده مطالعاتي مورد بررسي قرار گرفت  1:50000توپوگرافي 

گيري از نتايج و تعيين حدود گرديد. سپس براساس بهره

هاي موجود و منابع ثانوي )مطالعات تطبيقي( و نظرات پژوهش

شناسي، ژئومورفولوژي، هاي زمينکارشناسانه؛ با توجه به ويژگي

يار مع يرز 15معيار،  5و عوامل انساني منطقه؛ هيدرولوژي، اقليمي 

هاي  کالس جهت تدوين هدف طراحي گرديد. تهيه اليه 84و 

 Arc GISافزار بندي در محيط نرماطالعاتي مورد نياز براي پهنه

هاي شيب، به صورت موارد زير انجام گرفت: نخست اليه 10

جهت شيب و طبقات ارتفاعي از روي مدل ارتفاعي رقومي 

هاي فاصله از رودخانه، تراکم رودخانه، منطقه تهيه گرديد. اليه

هاي ارتباطي، تراکم مناطق هاي ارتباطي، تراکم راهفاصله از راه

مسکوني و فاصله از مناطق سکونتي، فاصله از گسل و تراکم 

-هاي اصلي و فرعي، راه گسل از طريق رقومي نمودن اليه آبراهه

 هايري و روستايي از طريق نقشههاي ارتباطي، سکونتگاهي شه

-و نقشه کاربري اراضي تهيه گرديد. اليه 1:100000شناسي زمين

ارتفاع و  -ارتفاع و بارش -هاي دما و بارش از طريق رابطه دما

 يابي به روش کريجينگ صورت گرفت. نهايتاًميان

 Expertبا استفاده از فرايند تحليل سلسله مراتبي و نرم افزار 

  
موقعيت جغرافيايي منطقه مطالعاتي .1شکل 

Choice  ،يرزمبادرت به تجزيه و تحليل کمّي معيارها 

ها با توجه يان با تلفيق اليهدر پاها گرديد. يارها و گزينهمع

بندي منطقه مطالعاتي  به وزنشان، اقدام به ارائه نقشه پهنه

به لحاظ توسعه سکونتگاه شهري ياسوج شد و جهت 

ايج، نقشه نهايي مورد ارزيابي قرار گرفت. اطمينان از نت

بندي گسترش هاي اطالعاتي عوامل موثر در پهنه اليه

 .باشد( مي2سکونتگاهي شهر ياسوج به صورت شکل )
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  مراتبي سلسله تحليل فرآيند
 هايتکنيك کارآمدترين از يکي مراتبي لهسلس تحليل فرآيند 

 ال توماس توسط بار اولين باشد کهچند معياره مي گيريتصميم

 . (841: 1986)ساعتي، . ارائه گرديد 1980ساعتي در سال 

سکونتگاه گزيني مکان مراتبي سلسله ساختار تدوين

 اسوجيشهري 
 ارساخت تدوين مراتبي سلسله تحليل فرآيند در مرحله اولين 

 توانپيچيده، مي و تحليل مسائل تجزيه با قسمت اين در. است

 داشته انسان مطابقت طبيعت و ذهن با که ساده شکلي به را ها آن

(. ساختار 363: 2007نمود )کيمرن و همکاران،  تبديل باشد،

 که باشدمي پيچيده مسئله از گرافيکي نمايش يك مراتب سلسله

 معيارها زير معيارها، بعدي سطوح در کلي و هدف آن رأس در

تواند مراتبي ميبه طور کلي ساختار سلسله. دارند قرار هاگزينه و

: هدف، معيار، 1به صورت يکي از موارد زير طرح شود: ساختار 

عامل، گزينه  زير عامل، هدف، معيار، :2معيار، گزينه. ساختار  زير

ش در اين پژوه .(1991؛ داير و فورمن، 133، 1990)بون، 

هاي مراتبي براي تعيين مکان جهت تدوين ساختار سلسله

مناسب گسترش سکونتگاهي شهري ياسوج از ساختار نخست 

 دباشمي هدف، معيار و زيرمعياربهره گرفته شده و شامل سطوح 

 (.3)شکل

 
 گزيني توسعه سکونتگاه شهري ياسوجساختار سلسله مراتبي مکان .3شکل

 

زن نسبي عوامل ارجحيت بندي و محاسبه و

 موثر در تعيين سکونتگاه شهري 
در فرايند تحليل سلسله مراتبي عوامل به صورت زوجي با 

گيرد که اي تعلق مييکديگر مقايسه شده و بيشترين وزن به اليه

-حداکثر تأثير را در تعيين هدف دارد. به عبارت ديگر معيار وزن

نقشي است اساس بيشترين  دهي به واحدهاي اطالعاتي نيز بر

: 1991کنند )لوپز و زينك، که عوامل در داخل اليه ايفاء مي

هاي شفاهي که به دهي معيارها از قضاوت(. در وزن202

-گيرد، استفاده مياي بين فاکتورها صورت ميصورت مقايسه

( به مقادير کمّي بين 1980ها توسط ساعتي )شود. اين قضاوت

 .رائه شده استتبديل شده که در جدول زير ا 9تا  1
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 (14: 1388)قدسي پور،  براي مقايسه زوجي عوامل تاحيرجت مقادير .1جدول 

 مقدار عددي ترجيحات )قضاوت شفاهي(

 Extremely preferred 9 کامالً مرجح يا کامالً مهم يا کامالً مطلوب

 Very strongly preferred 7 ترجيح با اهميت يا مطلوبيت خيلي قوي

 Strongly preferred 5 يت يا مطلوبيت قويترجيح با اهم

 Moderately preferred 3 کمي مرجح يا کمي مهم تر يا کمي مطلوب

 Equally preferred 1 ترجيح يا اهميت يا مطلوبيت يکسان

 8،6،4،2 ترجيحات بين فواصل قوي

 

پس از تشکيل ماتريس مقايسه زوجي معيارها، وزن نسبي 

گردد. ابتدا بايد مقادير هر يك از ( محاسبه ميWi) ها آن

هاي ماتريس مقايسه زوجي با هم جمع شده و ستون

مقدار هر عنصر به جمع ستوني خودش تقسيم گردد تا 

(. سپس 1ماتريس مقايسه زوجي نرماليزه شود )رابطه 

ميانگين عناصر در هر سطر از ماتريس نرماليزه محاسبه که 

 (.2شود )رابطه يجاد ميدر نتيجه آن بردار وزن پارامترها ا

(1)              
 


m

i ij

ij

ij

a

a
r

1

     

(2          )    
n

r
W

n

i ij

i

  1    

-: درايهaijسطر، : تعداد nستون، : تعداد mدر اين روابط 

هاي ماتريس درايه: rijزوجي و  هاي ماتريس مقايسه

: وزن Wi، و ام jشاخص  وام  iازاي گزينه نرماليزه به 

 باشد. ام مي iگزينه 

 در هاي طبيعي موجودها و فرايندفرم تشخيص از پس

 يکديگر به نسبت عوامل يبند يتارجح منطقه مطالعاتي،

اساس  بر زوجي مقايسه هايماتريس صورت گرفت و

 براي هاي طبيعي منطقه و مطالعات تطبيقيها و فرايندفرم

 تشکيل از پس شکل گرفت.ها  عامل يرز و عوامل

 تقريبي روش از استفاده با زوجي، مقايسه هايماتريس

. شد محاسبه پارامترها نسبي وزن حسابي، گيريميانگين

هاي مقايسه زوجي و  دهي، ماتريسنتايج حاصل از وزن

هاي در تعين سکونتگاهمحاسبه بردار وزن عوامل موثر 

( 6( تا )2شهري در منطقه مطالعاتي به صورت جداول )

 .باشد مي
 

 ماتريس مقايسه زوجي و بردار وزن معيارها .2جدول

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 بردار وزن  اقليم سيل خيزي زلزله عوامل انساني ژئومورفولوژي معيارها

 5130/0 9 7 5 3 1 ژئومورفولوژي

 2610/0 7 5 3 1 33/0 عوامل انساني

 1290/0 5 3 1 33/0 20/0 زلزله

 0630/0 3 1 33/0 20/0 1428/0 سيل خيزي

 033/0 1 33/0 20/0 1428/0 11/0 اقليم

 1 25 333/16 5333/9 6762/4 7873/1 جمع

 بنابراين سازگاري آن قابل قبول است 05/0نرخ ناسازگاري ماتريس برابر است با 
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 يارهامع يرزو بردار وزن ماتريس مقايسه زوجي  .3جدول

ب زير معيار
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 /205 9 9 8 8 7 7 6 6 5 4 4 3 3 2 1 شيب

 /129 8 8 7 7 6 6 5 5 4 3 3 2 2 1 5/0 جنس سازند

 /075 7 7 6 6 5 5 4 4 3 2 2 1 1 5/0 33/0 جهت شيب

 /048 6 6 5 5 4 4 3 3 2 2 2 1 1 5/0 33/0 طبقات ارتفاعي

 فاصله

 ازسکونتگاه
25/0 33/0 5/0 5/0 1 1 2 2 2 3 3 4 4 5 5 104/ 

 /091 5 5 4 4 3 3 2 2 2 1 1 5/0 5/0 33/0 25/0 تراکم سکونتگاه

 /070 5 5 4 4 3 3 2 2 1 5/0 5/0 5/0 33/0 25/0 2/0 کاربري اراضي

 /052 4 4 3 3 2 2 1 1 5/0 5/0 5/0 33/0 25/0 2/0 17/0 فاصله از راه

 /045 4 4 3 3 2 2 1 1 5/0 5/0 5/0 33/0 25/0 2/0 17/0 تراکم راه

 /051 3 3 2 2 1 1 5/0 5/0 33/0 33/0 33/0 25/0 2/0 17/0 14/0 فاصله از گسل

 /051 3 3 2 2 1 1 5/0 5/0 33/0 33/0 33/0 25/0 2/0 17/0 14/0 تراکم گسل

فاصله از 

 رودخانه
13/0 14/0 17/0 2/0 25/0 25/0 25/0 33/0 33/0 5/0 5/0 1 1 2 2 025/ 

 /025 2 2 1 1 5/0 5/0 33/0 33/0 25/0 25/0 25/0 2/0 17/0 14/0 13/0 تراکم رودخانه

 /013 1 1 5/0 5/0 33/0 33/0 25/0 25/0 2/0 2/0 2/0 17/0 14/0 13/0 11/0 دما

 /013 1 1 5/0 5/0 33/0 33/0 25/0 25/0 2/0 2/0 2/0 17/0 14/0 13/0 11/0 بارش

 1 65 65 51 51 67/38 67/38 17/28 17/28 57/21 07/16 07/16 4/10 85/9 19/6 96/3 جمع

 بنابراين سازگاري آن قابل قبول است 04/0ريس برابر است با نرخ ناسازگاري مات
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 ها آنشناسي و وزن سنگزيرمعيار هاي طبقات داده .5جدول

 هموار شمال شرق شمال شرق جنوب غرب جنوب غرب جنوب شرق شمال غرب

جهت 

 شيب

 پابدهسازند 
سازند جهرم و 

 آسماري ت ن

سروک و  سازند

 ايالم

سازند 

 بختياري
 گروپيسازند 

کنگلومراي 

 ليژنيك

ذخاير 

 تراسي

سازند 

 گچساران

سازند 

 آسماري

 جنس مواد

 

037/0 1543/0 0259/0 2182/0 0533/0 0764/0 1089/0 0189/0 3070/0 
 وزنبردار 

 

 ها آناربري اراضي و وزن ک اريرمعيزهاي طبقات داده .6جدول

 جنگل
مخلوط اراضي زراعي آّبي و 

 باغات
 اراضي بريركا اراضي فاقد پوشش گياهي مرتع محدوده شهر زراعت ديم

 بردار وزن 4507/0 2565/0 1428/0 0772/0 0456/0 0271/0

 

 ضريب ناسازگاري
يکي از مزاياي فرآيند تحليل سلسله مراتبي کنترل 

به عبارت ديگر همواره در فرآيند سازگاري تصميم است 

توان ميزان سازگاري تصميم را  تحليل سلسله مراتبي مي

محاسبه نمود و نسبت به خوب و بد بودن و يا قابل قبول 

يا مردود بودن آن قضاوت نمود محدوده قابل قبول 

يستم به تصميم گيرنده بستگي دارد هر سناسازگاري در 

کند که اگر مياما در حالت کلي ساعتي پيشنهاد 

باشد بهتر است تصميم  1/0ناسازگاري تصميم بيشتر از 

، پور يقدسهاي خود تجديد نظر کند ) گيرنده در قضاوت

محاسبه شده با  04/0 ضريب ناسازگاري بنابراين(. 1388

حاکي از سازگار  ،Expert Choiceاستفاده از نرم افزار 

 .مي باشدبودن نتايج آنها قابل قبول بودن ماتريس ها و 

 تعيين اولويت و امتياز نهايي
در اين مرحله، از تلفيق ضرايب مزبور امتياز نهايي هر يك 

شود. براي اين کار از اصل ترکيب ها تعيين مياز گزينه

مراتبي که منجر به تشکيل بردار اولويت با در نظر سلسله 

ها در تمامي سطوح سلسله مراتب تمام قضاوت گرفتن

جيمنز و همکاران، -گردد )مورنوه ميشود، استفادمي

 (.3( )رابطه 89: 2006؛ برتوليني و براگليا، 89: 2005
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 (3)      )(
1 ij

n

k kH gWV  
    

وزن هر  :j  ،WK: امتياز نهايي گزينه VHدر اين رابطه 

 باشد.  ا ميها در ارتباط با معياره وزن گزينه : gijمعيار و 

هاي شهري در هاي گسترش سکونتگاه وزن نهايي پهنه

اليه معيارها در  ضرب حاصلمنطقه مطالعاتي از مجموع 

شان و همچنين وزن اليه معيارها از مجموع وزن

آيد.  يارها در وزنشان بدست ميمع يرزاليه  ضرب حاصل

هاي خطر به  نتايج حاصل از محاسبه وزن نهايي پهنه

 باشد.  ( مي9( تا )4) صورت روابط

(4  )) Fm 129/0 ( + )As  075/0( + )El 048/0( + )Sl 

205/0 = )GML 

(5  )Wad) 045/0( + )Wa 052/0 )La) + 070/0  )+  

(Had 091/0( + )Ha 104/0 = )Ma 

(6( )Fad 051/0( + )fa 051/0 = )Ta 

(7( )Std 025/0( + )St 025/0 = )Hy 

(8( )P 013/0( + )T 013/0)  =Cl 

(9(   )Cl 033/0( + )Hy 063/0( + )Ta 129/0 + )Ma 

)261/0( + )GML 513/0 = )LHZ 

: عامل Ma ي ؛ژئومورفولوژ: عامل  GMLدر اين روابط:

: Cl : عامل هيدرولوژي؛ Hy: عامل زلزله؛ Taانساني ؛

: طبقات  El : جهت شيب؛As : شيب؛  Slعامل اقليمي؛ 

 فاصله از سکونتگاه؛  : Haجنس سازند ؛  Fm:ارتفاعي؛ 

Hadتراکم مراکز مسکوني؛: Laکاربري اراضي؛ : Wa :

از : فاصله Faها؛ : تراکم راهWadها؛ فاصله از راه

: Std: فاصله از رودخانه؛ St: تراکم گسل؛ Fad؛گسل

: اليه LHZ بارش؛ : همPدما؛ : همTتراکم رود خانه؛ 

لعاتي بندي گسترش سکونتگاه در منطقه مطا نهايي پهنه

 باشد. مي

 يافته ها
هاي عوامل موثر در داري ماتريسمعني تأييد از پس

 تهيه جهت معيارها نهايي   وزن گسترش سکونتگاه شهري،

. گرديد اعمال هاي متناظرمنطقه به اليه بندي پهنه نقشه

کردن  جمعآمده با  بدست اوزان صحيح اعمال جهت

نتيجه حاصله  .Arc GIS 0 محيط در هاي بدست آمدههالي

 گزينيمکان بدست آمد، که نقشه (4) به صورت شکل

 .دهدمي نشان گسترش سکونتگاه شهري ياسوج را

  
 نقشه سکونتگاهي فعلي شهر ياسوج .5شکل گزيني گسترش سکونتگاهي شهر ياسوج نقشه مکان .4شکل 

 



 

 تبيين تأثير فرم و فرآيندهاي ژئومورفيک در توسعه فيزيکي سکونتگاه شهري ياسوج 48

گسترش  مدل صحت و دقت ميزان بررسي جهت

ارزيابي دقت مدل  شاخص منطقه از سکونتگاه شهري

 . شد ( استفاده12)رابطه 

 نقشه اساس بر گزينيمکان هايمدل ارزيابي

 اين براي. گيردمي ( صورت5)شکل  سکونتگاه فعلي

 با منطقه پهنه بندي سکونتگاه شهري نقشه منظور

 با شد و داده تالقي سکونتگاه فعلي شهر نقشه

: 1997( )ون وستن و همکاران، 12از رابطه ) استفاده

 (7صورت جدول ) به مدل صحت و دقت (404

 .گرديد محاسبه

(12)     100
)(

1



 

n

i Ai
Si

Ai
Si

AcI          

: شاخص ارزيابي دقت در هر پهنه به AcIدر اين رابطه 

: مساحتي از سکونتگاه فعلي که در پهنه Siدرصد؛ 

-: مساحت پهنه پيشAiسکونتگاه فعلي قرار گرفته است؛ 

.باشدها ميد پهنه: تعداnبيني شده و 

 

 نتايج حاصل از تلفيق نقشه فعلي سکونتگاه شهري و نقشه گسترش آتي سکونتگاه شهري ياسوج .7 جدول

 AcIمقدار 

 به درصد

Si/Li  درصد مساحتي از سکونتگاه فعلي

 که در پهنه  قرار گرفته است

مساحتي از سکونتگاه فعلي که در 

 (KM2)پهنه ... قرار گرفته است 

احت درصد مس

 بينيپهنه پيش

بيني مساحت پهنه پيش

 (KM2)شده 

 بنديپهنه

8/60 257/0 51/46 719/9 46/13 
689/37 

بسيار 

 مناسب

 مناسب 406/68 44/24 724/7 96/36 113/0 62/26

 متوسط 755/63 78/22 349/2 24/11 037/0 69/8

 نامناسب 517/72 91/25 005/1 81/4 014/0 29/3

62/0 003/0 47/0 099/0 41/13 
92/37 

بسيار 

 نامناسب

 جمع 785/265 100 897/20 100 424/0 100

 

دهد که پهنه بسيار مناسب که   ( نشان مي7نتايج جدول )

% از سکونتگاه فعلي را به خود اختصاص داده و 51/46

شود، امکان کيلومترمربع را شامل مي 719/9وسعتي معادل 

را دارد. پهنه مناسب کيلومتر مربع  69/37افزايشي معادل 

کيلومترمربع از سکونتگاه فعلي را در بر گرفته، و  72/7که 

کيلومتر مربع  46/68تواند با توجه به مدل ارائه شده تا مي

توسعه يابد. ساير نتايج به دست آمده از مقايسه مدل ارائه 

بندي سکونتگاه شهري با نقشه سکونتگاه فعلي شهر به پهنه

ه است. مقادير شاخص مزبور ( آمد7صورت جدول )

 ياربسحاکي از وجود روندي صعودي دارد که از پهنه 

 گردد.به سمت پهنه بسيار نامناسب توصيف مي مناسب

 

 بحث و نتيجه گيري

روند توسعه سکونتگاهي شهري ياسوج در گذشته تحت تأثير 

هاي روستايي، عواملي چون ازدياد جمعيت، تشديد مهاجرت

هاي مصوب شهري و عدم اجراي برنامه ها وعدم وجود طرح

ضوابط و مقررات شهرسازي بوده است، بنابراين ارائه يك مدل 

ريزي و مناسب براي تهيه نقشه سکونتگاه شهري در برنامه

مديريت شهري منطقه مطالعاتي کمك شاياني به مراکز مربوطه 

يابي، مکانگزيني گسترش  نمايد. هدف از مطالعۀ مکانمي

شهر ياسوج است که معيارها با بيشترين تأثير در آن سکونتگاهي 

بيني شده بيشتر از لحاظ شده است و مساحت مناطق پيش

مساحت سکونتگاهي فعلي است. بنابراين در اين پژوهش سعي 

سيستم اطالعات در تلفيق با  تحليل سلسله مراتبيشد با استفاده از مدل 

ها،  بندي آن به تجزيه و تحليل معيارها و رتبه جغرافيايي

يابي سکونتگاه شهري ياسوج ها جهت مکانترين گزينه مناسب
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انتخاب شد. با توجه به نتايج بدست آمده در عوامل 

را با توجه به وزن نسبي زير  ژئومورفولوژي که تأثير بيشتر

معيارهايي که با هم مقايسه کرديم عامل شيب بيشترين امتياز را 

نتگاه شهري بيشترين امتياز را در گيرد، همچنين فاصله از سکو مي

 بين زير ميعارهاي عوامل انساني را گرفته است.

عامل موثر بر توسعه سکونتگاه  بر اساسمنطقه مطالعاتي 

بندي شد و  هاي مختلف اطالعاتي پهنه شهري در قالب اليه

گزيني مناسب از بسيار مناسب تا بسيار نامناسب نهايتاً مکان

هاي بسيار دهد که پهنهها نشان ميشناسايي گرديد. بررسي

مناسب و مناسب در اکثر موارد با نواحي سکونتي فعلي 

 ينده توسعه بيشتري بيابند. آتوانند در انطباق دارند. و مي

يارهاي شيب، جنس سازند و مع يرزدر بين عوامل موثر 

 129/0، 205/0به ترتيب با اوزان نهايي  از سکونتگاهفاصله 

ين عوامل در تعيين سکونتگاه تر مهمان به عنو 104/0و

اند. نقش ديگر عوامل شهري در اين پژوهش شناسايي شده

يرشان در گسترش سکونتگاه شهري و وزنشان نسبت تأثبه 

 بر اساسباشد. منطقه مطالعاتي  يم( 3به شرح جدول )

هاي  هاي طبيعي در قالب اليهها و فرآيندعامل موثر بر فرم

بندي شد و نهايتاً گسترش سکونتگاه  نهمختلف اطالعاتي په

شهري از بسيار مناسب تا بسيار نامناسب شناسايي گرديد. 

يني مکانگزبسيار مناسب در  دهد که پهنهها نشان ميبررسي

فعلي شهر ياسوج بيشترين مساحت فعلي را به خود 

 تواند گسترش بيشتري را شامل شود.اختصاص داده که مي

کيلومتر مربع( از  69/37% )46/13ده، مدل ارائه ش بر اساس

ي سکونتگاه شهري ياسوج مساحت منطقه براي توسعه

کيلومتر مربع( مناسب  406/68% )44/24و  مناسب ياربس

-است. نتايج حاصل از ارزيابي دقت مدل و نقشه مکان

گزيني فعلي شهر ياسوج روندي صعودي را براي توسعه 

-دقت مدل مزبور ميسکونتگاه شهري نشان داده و بيانگر 

 باشد.
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