
 3369-3360، صفحه 1400ول ، فصل بهار ، سال زیست ، دوره ششم ، شماره ا مطالعات علوم محیط

) ( مطالعه GIS(و  )AHP( هاي شهري با استفاده از روش توسعه بررسی تطبیقی با مدل ارزیابی توان اکولوژیک
 موردي: شهرجدید پردیس)

 4، مریم عبدالجوادي3، سید رضا میرعلیزاده فرد2، فرید اجاللی *1سحر طبیبیان
  ایران ،ه پیام نور، تهرانزیست، دانشگا گروه منابع طبیعی و محیطاستادیار ، مسئولنویسنده  -*1

 ایران ،تهران، نور ، دانشگاه پیامو محیط زیست کشاورزي گروهدانشیار  -2
 ایران ،تهران، محیط زیست، دانشگاه پیام نور گروه منابع طبیعی ومربی  -3

 ایران ،تهران ،دسی محیط زیست، دانشگاه پیام نورکارشناسی ارشد علوم و مهن -4
 dr.tabibian.s@gmail.comایمیل نویسنده مسئول: *

 01/10/99تاریخ پذیرش :                       28/07/99تاریخ دریافت : 
 چکیده

برنامه ریزي دقیق براي توسعه شهري  داشتن یکسکونت،  براي زمین به نیاز افزایش جمعیت و دنبال آن به و شهرها سریع گسترش و رشد به توجه با
 ایران توسعه شهري توان اکولوژیک ارزیابی مدل شاخص هاي اساس بر توسعه شهري، اسبمن کاربري تعیین هدف با حاضر . پژوهشمی باشدضروري 

براي این منظور از روش ارزیابی چند معیاره که روش تحلیل سلسله مراتبی  .است گرفته قرار بررسی مورد معیار 14 با درنظرگرفتن شهرستان پردیس در
)AHPمعیار هاي موجود طبق مدل مخدوم ارزش دهی و با  شد وو تجزیه و تحلیل داده ها استفاده  ) جزء مهمترین فرایند آن است به منظور تولید

 هکتاري منطقه مورد مطالعه 27600، از کل مساحت تلفیق شده اند. بر اساس نتایج به دست آمده مشخص شد ARC GISاستفاده از نرم افزار 
هکتار  55/8684هکتار داراي پتانسیل متوسط،  34/9433کتار داراي پتانسیل نامطلوب، ه 50/4404هکتار داراي پتانسیل بسیار نامطلوب،  304/120

داراي  در توسعه شهري و معیارهاو شیب و گسل به ترتیب جزء مهمترین  هکتار نیز داراي پتانسل بسیار مطلوب می باشد 4119داراي پتانسیل مطلوب و 
 .دارندي براي گسترش آتی شهر برخورش هایی از شمال و تا حدودي مرکزي منطقه از موقعیت بهترهمچنین قسمت هاي جنوبی بخ .باالترین امتیاز شدند
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Abstract  
 

With consideration of the rapid growth and expansion of cities, followed by population growth and the 
need for land for housing, it is necessary to have a detailed plan for urban development. The present 
study aimed to determine the appropriate use of urban development, based on the indicators of the 
model of ecological potential assessment of urban development in Iran in the city of Pardis, considering 
14 criteria. For this purpose, the multi-criteria evaluation method, which the Analytic Hierarchy Process 
(AHP) is the most important process, was used to produce and analyze the data, and the existing criteria 
were evaluated and integrated according to the Makhdoom model using ARC GIS. Based on results, 
from total area of 27,600 hectares in the study area, 120,304 hectares have very unfavorable potential, 
4404.50 hectares have unfavorable potential, 9433.34 hectares have medium potential, 8684.55 hectares 
have desirable potential and 4119 hectares also have very good potential.  Slope and fault became the 
most important criteria in urban development and had the highest score, respectively. Also, the southern 
parts of the north and to some extent the central part of the region have a better position for the future 
expansion of the city.  
 

Keywords 
 

 “ecological potential assessment model”, “Urban Development”, “AHP”, “Pardis”, “GIS”. 

3360 
 

mailto:dr.tabibian.s@gmail.com
mailto:maryam.abdoljavadii@gmail.com


 3369-3360، صفحه 1400ول ، فصل بهار ، سال زیست ، دوره ششم ، شماره ا مطالعات علوم محیط

 مقدمه -1
توسعه شهري عبارت است از گسترش هماهنگ و متعادل سطح اختصاص 
داده شده به ساختمان هاي مسکونی در یک شهر، با سطوح مورد نیاز 

). توسعه 1390سایر کاربري ها در سطحی استاندارد (قرخلو و همکاران، 
روز افزون جامعه شهري، متاثر از رشد بی رویه جمعیت و مهاجرت، به 

ساز هاي بدون برنامه ریزي و گسترش مهارنشدنی شهرها  منجر ساخت و 
شده و تغییرات زیادي در ساخت و ساز آن ها به وجود آورده است که لزوم 
هدایت آگاهانه و طراحی فضاي زیست مناسب براي شهر ها را به دنبال 

با توجه به مسائل و مشکالتی همچون رشد  .)2019 ،(شکرانی داشته است
شهري، گسترش فیزیکی ناموزون شهرها، تخریب سامانه  سریع جمعیت

هاي زیستی، کاربري هاي برنامه ریزي نشده، پایین آمدن کیفیت زندگی، 
موضوع حفاظت از منابع طبیعی و محیط زیست، و بسیاري از موضوعات 
دیگر، سبب شده تا توجه به توسعه شهري و پایداري شهرها از ضرورت 

 (BARROW, 1995; BOOTH, 1995).باالیی برخوردارباشد
روند رشد شهرها و بررسی مشکالت، امکانات، قابلیت ها و نقاط  همطالع

ضعف شهرها ما را در مدیریت و برنامه ریزي صحیح براي حل مشکالت 
 و قراگوزلو(کنونی و برنامه ریزي هاي توسعه آینده کمک می کند 

ن به شمار می پردیس نیز جزء شهرهاي اقماري تهرا .)1388همکاران، 
رود که داراي آب و هواي بسیار مناسب می باشد و همین امر باعث شده 
است اکثر مردم به دلیل آلودگی هوا به این شهر نقل مکان کنند. به دلیل 
افزایش روز افزون جمعیت به شهر جدید پردیس و وجود واحدهاي مسکن 

ا ر پردیس بمهر تقاضاي خانه در آن بسیار باال رفته است. همچنین شه
توجه به موقعیت خاص جغرافیایی، ارتفاعات کوهستانی، آب و هواي 
مطبوع چهار فصل، شیب و پوشش گیاهی مناسب و چشمه سار هاي 

اي زیادي را در خود جاي داده متعدد در فصول مختلف سال چشم انداز ه
ی به نزدیک ونزدیکی شهر پردیس به مناطق گردشگري طبیعی است. 

ان توانسته است جمعیت قابل توجهی را به سمت خود کالن شهر تهر
جذب کند. نحوه مکانیابی شهر جدید پردیس به عنوان نقطه جذب جمعیت 
شهر تهران و همچنین فشار ناشی از تقاضاي عمومی براي  اسکان در 
تهران با سایر نقاط قابل سکونت در اطراف آن موجب گردید تا تهیه طرح 

در این امر باید طوري معیارها و  از گردد.هاي موردي توسعه شهري آغ
شاخص هاي مناسب براي توسعه شهر را انتخاب کرد که بتواند از توسعه 
شهر حمایت اکولوژیکی و محیطی کند و پایداري توسعه شهري را تضمین 

). استقرار و پیدایش یـک شهر بیش از هر چیز 1390نماید (میرکتولی، 
ارزیابی توان اکولوژیکی جهت  ی است.تابع شرایط و موقعیت جغرافیای

برنامه ریزي صحیح و استفاده همه جانبه سرزمین بر اساس شناخت 
 استعداد ها و توان به ویژه در زمان حاضر، از اهمیت خاصی برخوردار است

)nabizadeh et al, 2018( تا کنون روش هاي مختلفی براي .
 است که از مهم ترین آنارزیابی توان اکولوژیکی مورد توجه قرار گرفته 

ها در کشور ایران ارزیابی توان اکولوژیکی دکتر مخدوم می باشد. از ابزار 
هاي توانمند براي کمی کردن ارزیابی و وزن دهی می توان از روش 
تحلیل سلسله مراتبی به عنوان یکی از معروف ترین فنون تصمیم گیري 

 ارزیابی. )1390ن، (ولیخانی و همکارا )، نام بردMCDMچند معیاره (
 توانمندي ها، و قابلیت ها شناسایی همان سرزمین اکولوژیک توان

 منابع و پایدار اکولوژیک منابع نظر از محدودیتهاي منطقه و امکانات
 shenavar etمیباشد ( کاربري مختلف انواع براي ناپایدار اکولوژیک

al, 2016.( ن بهترین هدف نهایی از مطالعات در حوزه ارزیابی، تعیی
مکان براي توسعه شهري  است که کمترین اثرات سوء را دارا باشد و از 
نظر اقتصادي مقرون به صرفه و از نظر مهندسی مساعدترین ویژگی ها 

همچنین ارزیابی یک منطقه  .)2019(کوشکی و همکاران،  را داشته باشد
 & Habtemariamaباید بر اساس سازگاري با محیط طبیعی باشد(

Fanga, 2016( 
 روش تحقیق -2

نفر از مدیران و  20شاملنمونه آماري از نوع پیمایشی و حاضر پژوهش
توسعه  مناسب کاربري تعیین هدف باکارشناسان سازمان محیط زیست ، 

به منظور ابزاِر نظر سنجی،  .است بودهشهري در شهرستان پردیس 
ل، ین مدتک جوابی تنظیم گردید. در ا -پرسشنامه اي در مقیاس زوجی

رواییِ  پژوهش با روش دلفی و کسب نظر از افراد متخصص در حوزه 
منابع طبیعی گرایش محیط زیست  و پایایی پرسشنامه بر اساس استاندارد 

براي این منظور از روش تحلیل ) تایید شد .0,1نرخ سازگاري (کمتر از 
س سپ) به منظور تولید و تجزیه و تحلیل داده ها و AHPسلسله مراتبی (

 رفرنس ژئو داده ها، پایگاه تکمیل و ایجاد براي ArcGIS افزار از نرم
به قابلیت  توجه با شد و ، استفاده مختصات سیستم تعیین نقشه ها، کردن
 الیه هاي تحلیل، و پرسش ویرایش، در افزار نرم این باالي هاي

 گرفتند. در قرار پرسش و مورد سازي خالصه ایجاد، آن در اطالعاتی
 با درنظرگرفتن شهري توسعه براي شهرستان پردیس قابلیت پژوهش نای

 .است گرفته قرار بررسی مورد معیار 14
 الیه هاي مورد استفاده در تحقیق -1جدول شماره 

 نام معیار ردیف
 ارتفاع 1
 شیب 2
 جهت 3
 فاصله از حریم رودخانه ها 4
 طبقات اقلیم 5
 موقعیت روستاها 6
 ه هاي ارتباطیفاصله از را 7
 زمین شناسی 8
 گسل 9
 کاربري اراضی 10
 خاك 11
 درجه حرارت 12
 میزان بارش 13
 پوشش گیاهی 14

 
 ي مورد مطالعه منطقه •

کیلومتري شرق پایتخت و در محور تهران آبعلی  18شهر جدید پردیس در 
هکتار  مساحت داشته و حریم شهري نود کیلومتري  27,600قرار دارد و 

رد. در شمال پردیس شمیرانات قرار دارد که داراي آب و هواي خوبی دا
است، پست ترین بخش آن نیز رودخانه آب انجیرك در جنوب باغکمش 
است پردیس، منطقه نیمه سردي است که میانگین بارش آن سیصد و 

در حال حاضر جمعیت فعلی  پنجاه میلی متر در سال گزارش شده است.
فاز  6فاز که  9این شهر شامل ر تشکیل میدهد. هزار نف 189پردیس را 

بهترین  .و توریستی است صنعتیدیگر تحقیقاتی، فاز 3آن مسکونی و 
منطقه شهر پردیس براي سکونت، فاز هاي قدیمی تر آن هستند از جمله 

که به دلیل برخورداري از امکانات شهري بهترین قسمت  2و  1فاز هاي 
و  5الزم به ذکر است فازهاي  داده اند. پردیس براي سکونت را تشکیل

شهر جدید پردیس در ناحیه  .استبرداري نرسیده رهبه به هنوز پردیس  9
 شرقی منطقه شهري تهران از نظر جذب جمعیت داراي اهمیت می باشد.
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  سیمحدوده شهرستان پرد -1شکل شماره 

 
 روش هاي تصمیم گیريمعیار ها بر اساس به چگونگی وزن دهی  •
  در شهر پردیس  ند معیارهچ 

که پایه و اساس وزن دهی به معیار  روش هاي تصمیم گیري چند معیاره
ها محسوب می شود مختص مدل هاي سلسله مراتبی (از باال به پائین) 
است. معموال در این مدل ها یک سطح هدف که باالترین سطح است 

وهش قرار دارند. داریم در سطح دوم معیارها و در سطح سوم گزینه هاي پژ
تشکیل  معیار هاراابتدا باید مقایسات زوجی  AHPبراي تحلیل روش 

وشی دلفی رویکرد یا ر از گروه پانل دلفی استفاده شد براي این منظور .داد
سیستماتیک در تحقیق براي استخراج نظرات از یک گروه متخصصان در 

 ن نسبیاهمیت و وز براي تعیین .مورد یک موضوع یا یک سؤال است
 بین از نفره تشکیل شد. 20معیارها با روش دلفی، یک پانل دلفی 

نفر  6نفر داراي کارشناسی ارشد محیط زیست،  14 شوندگانپرسش
ه هدف ب با توجهي دلفی پرسشنامهدکتراي منابع طبیعی بودند. سپس 

تحقیق تشکیل گردید و بین این متخصصان توزیع شد و از آنها خواسته 
 1یار و برحسب اهمیتی که دارد از هر معوجه به نظراتشان براي شد تا با ت

ي آورجمعاز متخصصان  هاپرسشنامهعددي اختصاص بدهند. سپس  9تا 
 وبارهدیار هر معیافته به اختصاصگیري از نمرات یانگینمشد و بعد از 

به متخصصین بازگردانده شد تا نظرات خود را بیان کنند. این  هاپرسشنامه
مچنین ه ند تا رسیدن به اجماع نظر کامل بین متخصصین ادامه یافت.فرای

 و پرسش از تعداديسازمان محیط زیست شهرستان پردیس با مراجعه به 
ارجحیت هر معیار  نظراتشان راجع به خبرگان و کارشناسان این سازمان

 با توجه به اطالعات جمعپرسیده شد. سپس نسبت به معیار هاي دیگر 
)، 1389( و طبق مدل مخدوم ز پانل دلفی و کارشناسان سازمانآوري شده ا

شد و در نهایت وزن  EXPERT CHOICEمعیارها وارد محیط 
 مناسب هر معیار تعیین گردید.

 )AHP(مراتبی تحلیل سلسله فرایند •
 1970 دهه ي در "ال ساعتی توماس" بنام محققی توسط  AHP روش

خواندن این روش آن است که  علت سلسله مراتبیاست.  گردیده پیشنهاد
ابتدا باید از اهداف و راهبردهاي سازمان در راس هرم آغاز کرد و با 

این روش  .ها را شناسایی کرد تا به پایین هرم برسیمها سنجهگسترش آن
بندي و تعیین اهمیت عوامل است هاي پرکاربرد براي رتبهیکی از روش

ها ا به اولویت بندي هر یک از معیارهکه با استفاده از مقایسات زوجی گزینه

شود. هدف تکنیک فرایند تحلیل سلسله مراتبی انتخاب پرداخته می
بهترین گزینه براساس معیارهاي مختلف از طریق مقایسه زوجی است. 

ش شود. چون افزایاین تکنیک براي وزن دهی به معیارها نیز استفاده می
کند بنابراین معموالً ار میتعداد عناصر هر خوشه مقایسه زوجی را دشو

 .کنندگیري را به زیرمعیارهایی تقسیم میمعیارهاي تصمیم
 ورود داده ها و طبقه بندي معیارها •

 این (GIS):جغرافیایی  اطالعات سیستم به معیارها و متغیرها ورود
 مرجع زمین فرمت، تغییرات اخذ داده، شامل که است فرایندي مرحله

 اطالعاتی الیه ي هیهت است. ها داده ستندسازيم و کردن تنظیم نمودن،
 اطالعاتی هاي الیه موجود، هاي داده به توجه با مرحله این در:جدید

 از فاصله رودخانه، از فاصله ارتباطی، هاي شبکه از مانند فاصله جدیدي
 نقشۀ تبدیل می شود. همچنین تهیه... و نقاط روستایی از فاصله گسل،

 .گیرد می صورت مرحله این در رستري نقشۀ هب اراضی کاربري وکتوري
 مرحله این در:اطالعاتی هاي الیه و متغیرها گذاري ارزش و بندي طبقه

 اطالعات سیستم از استفاده با مکان یابی اصلی مراحل از یکی که
ارزش  و بندي طبقه مجدد صورت به ها داده مجموع است، جغرافیایی

 ارزش براي پژوهش این در .)tsou et al, 2017( شوند می گذاري
 دهی وزن و شده استفاده AHP مدل  از اطالعاتی هاي الیه گذاري

 گیرد. می صورت  Expert choiceافزار  نرم در معیارها به
  نتایج -3

 9تا  1) خالصه نتایج وزن دهی به معیارها در مقیاس 2در جدول شماره (
هاي وئی براي معیارساعتی تهیه شد. در مرحله بعد، ماتریس مقایسات دود

 Expert Choiceاصلی تهیه و سپس وزن معیارهاي اصلی در محیط 
 به دست آمد. 11
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 ساعتی 9تا  1خالصه نتایج وزن دهی به معیارها در مقیاس  -2جدول شماره 

 شیب جهت ارتفاع معیار
فاصله از 
 رودخانه

 خاك اقلیم
فاصله 
 ازگسل

زمین 
 شناسی

کاربري 
 اراضی

حریم 
 روستا

از  فاصله
راه 

 ارتباطی
 بارندگی

درجه 
 حرارت

پوشش 
 گیاهی

 4 5 5 7 4 7 6 8 6 6 6 9 3 4 امتیاز
 

 ماتریس مقایسات دودوئی براي معیارهاي اصلی -3جدول شماره 

 
 

 :آید می دست به معیارها نسبی وزن ماتریس، تشکیل از پس
 زوجی مقایسۀ درماتریس ستون هر مقادیر مجموع محاسبۀ اول: مرحله
 .است

 هر که صورت این به است، ریسمات اعداد استانداردسازي دوم: مرحله
 شده تقسیم ستونش مجموع زوجی به مقایسۀ از حاصل ماتریس مؤلفۀ

 .آید می دست به شده نرمال زوجی مقایسۀ ماتریس و

 

 استاندارد ماتریس از ردیف هر در ها مؤلفه میانگین محاسبۀ سوم: مرحله
 یفرد هر براي شده استاندارد مجموع امتیازات تقسیم یعنی. است شده

 .است ستونی ماتریس یک حاصل که معیارها تعداد بر

 وزن معیارهاي اصلی -4جدول شماره 

 شیب جهت ارتفاع معیار
فاصله از 
 رودخانه

 خاك اقلیم
فاصله 
 ازگسل

زمین 
 شناسی

کاربري 
 اراضی

حریم  
 روستا

فاصله از 
راه 

 ارتباطی
 بارش

درجه 
 حرارت

پوشش 
 گیاهی

 030/0 044/0 044/0 111/0 029/0 094/0 062/0 119/0 083/0 059/0 068/0 203/0 022/0 034/0 امتیاز

 شیب جهت ارتفاع 
فاصله از 
 رودخانه

 گسل خاك
زمین 
 شناسی

کاربري 
 اراضی

حریم 
 روستا

فاصله از 
راه 

 ارتباطی

آب و 
 هوا

 بارش
درجه 

 ارتحر
پوشش 
 گیاهی

 2 2/1 2 2/1 4/1 2 5/1 2/1 4/1 4/1 3/1 6/1 2 * ارتفاع
 1 2/1 2/1 2/1 4/1 3/1 3/1 3/1 4/1 4/1 3/1 8/1 * * جهت
 4 3 3 2 2 4 3 4 3 4 6 * * * شیب

فاصله از 
 رودخانه

* * * * 3/1 3/1 2 2/1 2 2/1 2 2 2 3 

 2 2 2 2 3/1 2 2/1 2 2/1 * * * * * خاك
 3 3 2 2 2 4 2 2 * * * * * * گسل
زمین 
 شناسی

* * * * * * * 2/1 2 2/1 2 2 2 3 

کاربري 
 اراضی

* * * * * * * * 4 2/1 2 2 2 2 

حریم 
 روستا

* * * * * * * * * 3/1 3/1 3/1 2/1 2/1 

فاصله از 
 راه

* * * * * * * * * * 2 2 2 3 

 3 2 2 * * * * * * * * * * * آب و هوا
 2 1 * * * * * * * * * * * * بارش
درجه 
 حرارت

* * * * * * * * * * * * * 2 

پوشش 
 گیاهی

* * * * * * * * * * * * * * 
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 وزن طبقات مختلف معیارهاي اصلی -5 جدول شماره

 وزن طبقات ارتفاعی (متر)
طبقات شیب 

 (درصد)
 وزن

طبقات حریم رودخانه 
 (متر)

 وزن

 0,549 1500بیشتراز 0,568 0-5 0,542 1000-1500

2000-1500 0,247 10-5 0,232 1500-1000 0,254 

2500-2000 0,155 20-10 0,136 1000-500 0,130 

 0,067 0-500 0,064 20بزرگتراز 0,057 2500بیشتراز

 0,03 نرخ ناسازگاري 0,04 نرخ ناسازگاري 0,05 نرخ ناسازگاري

 حریم گسل (متر)
 وزن 

فاصله از راه 
 ارتباطی (متر)

 وزن خاك وزن

 0,614 2000-0 0,648 3000بیشتراز
عمیق با بافت متوسط تا 

 سنگین
0,535 

 0,270 نیمه عمیق سنگریزه دار 0,197 2500-2000 0,203 3000-2000
 0,120 کم عمق و بدون پوشش 0,119 3000-2500 0,093 2000-1000

3000بیشتراز 0,057 1000-0  0,075 ماسه هاي بادي 0,070 

 0,04 ينرخ ناسازگار 0,02 نرخ ناسازگاري 0,05 نرخ ناسازگاري

 وزن کاربري اراضی وزن زمین شناسی

 0,124 بایر 0,552 کنگلومرایی
شن و ماسه اي نیمه 

 متراکم
 0,188 مرتع 0,286

شن و ماسه اي متراکم 
 نشده

 0,389 مسکونی 0,099

 0,299 تفرجگاه و صنعتی 0,063 آبرفتی
 0,05 نرخ ناسازگاري 0,05 نرخ ناسازگاري
 وزن ستاحریم رو وزن طبقات اقلیم
 0,594 2000بیشتراز 0,095 سرد و خشک

 0,234 1000-2000 0,160 معتدل کوهستانی

 0,105 500-1000 0,277 مرطوب

 0,067 0-500 0,467 نیمه مرطوب
 0,05 نرخ ناسازگاري 0,01 نرخ ناسازگاري
 وزن پوشش گیاهی وزن درجه حرارت وزن میزان بارش

250-300  0,119 8-10 مرغوب و استپی گاهمراتع  0,415   0,625 

350-300  0,164 10-12  0,293 
پوشش گیاهی ویژه دشت 
 هاي شور و تپه هاي شن

0,238 

400-350  0,261 14-12  0,185 
مراتع متوسط در 

نسبتا سرد)کوهستانها(  
0,136 

400بیشتراز  0,451 18-14  0,107   

 0,02 نرخ ناسازگاري 0,03 نرخ ناسازگاري 0,03 نرخ ناسازگاري
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وزن این  در زیر نقشه هاي زیر معیارها پس از وزن دهی آورده شده است.
 EXPERTبا استفاده از نرم افزار  AHPزیر معیارها از طریق 

CHOICE تعیین سپس در محیط ARC MAP با استفاده از تابع

RECLASSIFY  وزن هاي اختصاص داده شده به هر زیر معیار طبقه
 بندي شد.

 

 

3365 
 



 3369-3360، صفحه 1400ول ، فصل بهار ، سال زیست ، دوره ششم ، شماره ا مطالعات علوم محیط

 

 مجموعه الیه هاي اطالعاتی وزن دار شده -2کل شماره ش
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 نهایی نقشۀ تولید و اطالعاتی هاي الیه ترکیب
طبق نتایج به دست آمده در قضاوت ها مشاهده شد که نرخ ناسازگاري 

می باشد در نتیجه قضاوت هاي صورت گرفته صحیح است.  0,1کمتر از 
 در .آید می دست به دار وزن هاي نقشه همپوشانی از ها نقشه تلفیق

 همپوشانی مدل از هم، با اطالعاتی هاي الیه ترکیب براي پژوهش، این
 این بر .شده است استفاده raster calculatorها و از دستور  شاخص
 اطالعاتی هاي الیه جغرافیایی، اطالعات سیستم از استفاده با و اساس
 ارزش و یازامت به توجه با و شده ترکیب با یکدیگر شده آوري جمع

 شهري نهایی اراضی گذاري ارزش نقشۀ اطالعاتی، هاي الیه گذاري
 نشان )3شکل ( در آن نتایج که شد تهیه پردیس شهر آتی توسعۀ براي
)، اراضی شهرستان پردیس در پنج 3بر اساس شکل ( .است شده داده

طبقه دسته بندي شده است. بر این اساس می توان گفت که اراضی 
وسعه آتی شهر پردیس عمدتا در قسمت هایی از شمال، مناسب جهت ت

جنوب غرب، جنوب شرق و تا حدودي قسمت هاي مرکزي منطقه قرار 
گرفته اند و این اراضی از موقعیت بهتري براي گسترش آینده شهر نسبت 

 به سایر بخش ها برخوردار هستند.

 

لیل سلسله مراتبینقشه طبقات پتانسیل شهرستان پردیس با روش تح -3شکل شماره   

مساحت طبقات توان توسعه آورده شده است. )6(در جدول شماره   
 

 

 مساحت طبقات توان توسعه شهري شهرستان پردیس -6جدول شماره 
 مساحت (هکتار) کالس توان ردیف

 304/120 بسیار نا مطلوب 1
 50/4404 نامطلوب 2
 34/9433 متوسط 3
 55/8684 مطلوب 4
 4119 بسیار مطلوب 5

و بر اساس نتایج به دست آمده بیشترین قسمت از ) 6(طبق جدول شماره 
منطقه را مناطق با پتانسیل متوسط و مطلوب تشکیل می دهد و بعد از آن 
مناطق با پتانسیل نامطلوب و بسیار مطلوب قرار دارد همچنین درصد خیلی 

 کمی از منطقه نیز داراي پتانسیل بسیار نامطلوب می باشد.
 مع بندي و نتیجه گیريج -4
 الیه جمله از مختلف اطالعاتی هاي الیه تهیۀ با حاضر پژوهش در

 اقلیم، گسل، خاك، شناسی، شیب، زمین جهت شیب، اراضی، کاربري
 و روستایی نقاط و درجه حرارت، بارش، پوشش گیاهی، رودخانه جاده،
 ایگاهپ این در آنها تحلیل و تجزیه و GISمحیط  به الیه ها این ورود

 AHPمدل  از با استفاده شهر آتی توسعۀ براي مناسب اراضی اطالعاتی،
 دقت که می باشند نقشه هایی جمله از خاك و سنگ نقشه. شد مشخص

پورمحمدي، نی و (مؤذمی باشد اطالعات پایین تر دیگر نسبت به آنها تهیه
 یک سنگ یا خاك جنس تعیین واقع . در)1388 ،شیروانی:  2019

ن  وز است. نتیجه دشواري بسیار دقیق کار به طور آن وسعت و محدوده

 اختصاص خود به را وزن بیشترین الیه شیب که داد نشان الیه ها دهی
 زیادي اهمیت شهري توسعه قابلیت سنجی در است. عامل شیب داده

است. مناطق داراي شیب  شده گرفته کار به زیادي مطالعات در دارد و
 ,chapple & montero(نمی باشد زیاد براي توسعه مناسب

گسل  . الیه گسل بعد از شیب مهم ترین عامل است زیرا جنبش)2016
 نزدیک شهري مناطق بنابراین .کند ایجاد شدیدي زلزله هاي میتواند ها

 می خطر معرض در بیشتر زلزله مواقع در به گسل
 گسل الیه رو این . از)abolmasov, 1997 ; batty, 2005(باشند

است. سومین الیه  شده گرفته نظر در اصلی از معیارهاي یکی نوانع به
ساماندهی کاربري اراضی بر اساس توان اکولوژیکی  کاربري اراضی است

آن، نقش بسزایی در مدیریت محیط و جلوگیري از تخریب محیط زیست 
در قسمت ). hoseini et al, 2017( دارد شهريدر راستاي توسعه 

کشاورزي و مرتع نباید ساخت و ساز انجام شود هاي داراي زمین هاي 
همچنین یکی از مهمترین . زیرا باعث آسیب به محصوالت می شود
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اي نزدیکی به راه ارتباطی است که باید شاخص هاي توسعه در هر منطقه
براي آن فواصل معین تعیین گردد. الیه بعد ك داراي اهمیت می باشد 

یل باعث طغیان رودخانه میشود و فاصله از رودخانه است زیرا بروز س
نزدیکی به حریم رودخانه موجب از بین رفتن ساخت و ساز ها و ایجاد 
خسارت هاي شدیدي می شود لذا باید حریم مشخصی براي آن تعیین 
کرد. همچنین الیه اقلیم با برخورداري از تاثیر مستقیم در درجه حرارت، 

ور مطالعات مختلف همچون بارش، میزان رطوبت و .. نیز با توجه به مر
و دلبري براي این تحقیق استفاده شد. از الیه هاي دیگر، پوشش  طبفات

گیاهی است که منطقه باید از پوشش گیاهی مناسب برخوردار باشد. الیه 
هاي بعد شامل موقعیت روستاها است که باید فاصله از حریم آن ها رعایت 

شده و روي هم گذاري شد.   شود. در نتیجه این تحقیق الیه ها وزن دهی

جنوب  مناطق شمال، که دریافت میتوان آمده به دست نتایج بررسی با
توسعه  باالي قابلیت شهرستان پردیس مرکزي حدودي تا و غربی،
دارند. همچنین قسمت هایی از مناطق شرق و شمال شرق به  شهري

اد از زی دلیل وجود گسل, شیب و ارتفاع باال، نزدیکی به رود خانه، دوري
راه ارتباطی و وجود خاك نامناسب، براي توسعه شهري مناسب نمی باشد. 
با توجه به نتایج قسمت هاي عمده اي از منطقه را مناطقی با پتانسیل 
متوسط و مطلوب تشکیل میدهد و تنها درصد خیلی کمی از منطقه داراي 

 هطبق در شهري مناطق اکثر مجموع پتانسیل نا مطلوب می باشد. در
گرفته اند که از قابلیت توسعه شهري خوبی برخوردارند و از  قرار مناسب

این نظر محدودیتی ندارند و می توانند به عنوان سکونتگاه هاي جدید 
 مورد توجه قرار گیرند.
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