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چکیده
گسترش کالبدی شهر طی فرآیندی پویا و مداوم در گذر زمان اتفاق می افتد. کالبد شهر در جهت های افقی و عمودی 
از حیث کمی و کیفی توسعه پیدا می کند. مقاله پیش رو از نوع کاربردی می باشد و با روش مطالعه موردی انجام شده 
است. ابتدا سنجش و تحلیل گسترش کالبدی شهر دانسفهان انجام شده و در نهایت متناسب با برآورد جهت مستعد 
گسترش آتی شهر، سازمان فضایی پیشنهادی برای جهت مناسب گسترش آتی ارائه شده است. بدین ترتیب که برای 
از سیستم اطالعات جغرافیایی1، الیه های مختلف اطالعاتی تهیه  با استفاده  سنجش گسترش کالبدی شهر دانسفهان، 
و با همپوشانی و سنجش این الیه ها عوامل جاذبه و محدود کننده در گسترش کالبدی شهر مشخص شد. نتایج این امر 
نشان دهنده آن بود که دسترسی به راه اصلی ورودی به شهر و راه بین روستایی از عوامل جاذبه و زمین های زراعت آبی 
و باغ از عوامل دافعه به شمار می آیند. از مهم ترین معیارهای مؤثر در گسترش کالبدی برای برآورد جهت قابلیت گسترش 
شهر استفاده شده که عبارتند از: معیار دسترسی شامل زیرمعیارهای دسترسی به محدوده شهری، راه های ارتباطی، خط 
فشار قوی، لوله اصلی گاز و معیار پوشش اراضی با طبقه بندی زراعت آبی، دیم، مختلط، باغ و بایر و معیار فیزیوگرافی 
که شامل زیرمعیارهای شیب و فاصله از گسل. برای تعیین میزان اهمیت هر یک از معیارها و زیرمعیارها از مدل فرآیند 
تحلیل شبکه ای2 بهره گرفته شده است و با استفاده از روش فازی3 به مدل سازی فضایی الیه های اطالعاتی در محیط 
نرم افزار Arc GIS پرداخته شده و الیه های مختلف با هم تلفیق و در نهایت براساس نقشه محدوده های مستعد گسترش، 
سازمان فضایی پیشنهادی برای گسترش آتی شهر دانسفهان پیشنهاد شده است. این سازمان پیشنهادی بر گسترش شهر 

به سمت شمال غربی محدوده کنونی با درنظر گرفتن راهبردها و ضوابط مدیریتی ویژه تأکید می ورزد.
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مقدمه
در گذر زمان، شهر به سمت پیرامون خود با توجه به شرایط موجود گسترش کالبدی پیدا می کند. مدیریت رشد شهری 
برای برنامه ریزی در افق بلند مدت شهر یکی از الزامات قابل توجه برای هدایت مطلوب گسترش شهر می باشد. هسته 
اولیه شهر دانسفهان از ابتدای پیدایش تاکنون بیشتر به سمت شمال شرقی گسترش یافته است. ریشه یابی عوامل مؤثر 
در گسترش شهر دانسفهان و پیش بینی جهت مناسب گسترش آن در آینده، با درنظر گرفتن عوامل مؤثر در رشد کنونی 
شهر در این مقاله مورد توجه می باشد. درنظر گرفتن عوامل محرک رشد کالبدی شهر برای تبیین سازمان فضایی یکپارچه 
آتی شهر در راستای مدیریت هوشمند آن، یکی از عوامل مهم و مؤثر در هدایت مطلوب گسترش کالبدی شهر دانسفهان 

می باشد. 
شهر دانسفهان با توجه به موقعیت ارتباطی و گسترش کالبدی آن نسبت به هسته اولیه خود، نیازمند شناخت عوامل 
مؤثر در گسترش و پیش بینی آن در آینده می باشد تا براساس محدوده های مناسب برای رشد و گسترش، سازمان فضایی 
و راه های ارتباطی برون شهری ترسیم شود و همچنین الزم است راهبردهای مدیریتی کارآمد برای طرح ریزی گسترش 
ارائه شوند. شناخت عوامل مؤثر در گسترش کالبدی شهر، برای شبیه سازی رشد و گسترش شهر  کالبدی آینده شهر 
در آینده و مدیریت کاربری اراضی پیرامون شهر ضروری می باشد. رشد کالبدی شهر دانسفهان تاکنون متأثر از عوامل 
مختلفی بوده که در گسترش آتی شهر نیز نقش خواهند داشت. تعیین جهت مناسب گسترش کالبدی شهر برای مدیریت 
کاربری اراضی پیرامون شهر در درازمدت در برنامه ریزی بهینه و مناسب رشد شهری مؤثر واقع می شود. این مقاله درپی 
آن است که چگونگی گسترش کالبدی شهر دانسفهان را براساس عوامل دافعه و جاذبه تبیین نماید و براساس معیارهای 

مؤثر در گسترش کالبدی شهر، جهت مناسب برای گسترش کالبدی شهر را مشخص کند.
در زمینه گسترش کالبدی شهر پژوهش های متعددی صورت گرفته است که هر کدام به گونه ای متفاوت به بررسی موضوع 
پرداخته است، از جمله: یدا... فرید در سال 1373 با ارائه نظریه پیوند شهری، پیوند اراضی اطراف هسته آغازین شهرهای 
از روستاهای کوچک  نیز جابه جایی جمعیت  و  مؤثر می داند  فیزیکی شهر  توسعه  را در  با شهر  پیوند روستاها  و  ایران 
 Farid,(تغییر و تحوالت شهر می داند را موجب  بزرگ منطقه  به شهرهای  از شهرهای کوچک و متوسط  و  به متوسط 
1995(. علی نژاد طیبی در سال 1389 به بررسی روند توسعه کالبدی– فیزیکی شهر فیروزآباد پرداخت، وی در پایان به 
این نتیجه رسیده است که، روند توسعه فیزیکی شهر در گذشته معلول عوامل مختلفی از جمله اسکان عشایر و اتصال 
روستاهای اطراف به شهر، روند رشد طبیعی شهر و غیره بوده است و بافت فعلی شهر فیروزآباد را از نظر گونه شناسی 
از نوع هسته ای و متمرکز می داند و همچنین با استفاده از مدل AHP و با بررسی الیه های مختلف اطالعاتی، پیش بینی 
کرده که گسترش شهر در آینده به صورت خطی و در امتداد ارتفاعات نزدیک شهر و به طرف شرق و شمال شرقی صورت 
می پذیرد )Alinejad, 2010, p. 4(. لطفی و همکاران در سال 1391 به تحلیل الگوی گسترش کالبدی- فضایی شهر مراغه 
پرداخته و از مدل های کمی ضریب آنتروپی و هلدرن برای تحلیل استفاده نموده است و بیان می نمایند که از سال 1365 
به  بعد پراکنش افقی شهر افزایش یافته و تمرکز یا فشردگی شهر به دالیلی همچون سرانه باالی اراضی بایر و کشاورزی 
در محدود شهر، مهاجرت های روستایی، طرح های جامع، افزایش مالکیت اتومبیل شخصی و بهبود مسیرهای ارتباطی 
در شهر مراغه اتفاق افتاده است )Lotfi et al., 2012, p. 33(. کرمانی در سال 1391 به تحلیل الگوی توسعه کالبدی 
شهرهای بزرگ ایران پرداخته و به این نتایج دست یافته است که رشد شهری و عوامل محرک آن موضوعات مهمی در 
تحلیل مطالعات شهری کنونی به شمار می رود و به شناسایی عوامل مؤثر بر رشد شهری، کمی کردن وابستگی بین رشد و 
عوامل محرک آن و تحلیل الگوی رشد براساس تغییرات کاربری زمین پرداخته و با بررسی شهر رشت به این نتیجه دست 
یافته است که عوامل با تأثیر مثبت بر رشد شهری عبارتند از: شیب، فاصله از نزدیک ترین محل تجاری، وجود زمین های 
کشاورزی و بایر و مناطق دارای تراکم جمعیتی کم و عوامل با تأثیر منفی بر رشد شهری شامل فاصله از راه های اصلی و 
بین شهری، فاصله از مناطق مسکونی، فاصله از مراکز صنعتی، وجود مناطق دارای پوشش جنگلی و مناطق با قیمت زمین 

.)Kermani, 2012, pp. 49-58( باال
در اکثر پژوهش های انجام شده از ابزار GIS و روش AHP استفاده شده است. ولی در این مقاله سعی شده در ابتدا عوامل 
جاذبه و دافعه مؤثر در گسترش کالبدی شهر دانسفهان مورد شناخت و بررسی قرار بگیرد و با درنظر گرفتن روابط درونی 
و بیرونی عوامل جاذبه و دافعه، با استفاده از روش ANP میزان اهمیت الیه های اطالعاتی هر کدام از عوامل، تعیین شود 
و با به کارگیری منطق فازی در محیط GIS پهنه بندی فضایی فازی برای گسترش کالبدی شهر دانسفهان صورت گرفته 
 ANP و براساس پیش بینی انجام شده راه کارهای مدیریتی در زمنیه کنترل اراضی اطراف شهر پیشنهاد شده است. روش
یکی از جدیدترین روش های تصمیم گیری چند معیاره می باشد که براساس روابط درونی و بیرونی میان عوامل و با استفاده 
از سوپرماتریس های مربوطه به تعیین میزان اهمیت معیارها و زیرمعیارها می پردازد و روش فازی با توجه به قابلیت آن 

در عدم قطعیت بیان مفاهیم در تلفیق نقشه ها، مورد استفاده قرار گرفته است.
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1. روش شناسی
این مقاله از نوع کاربردی است و از لحاظ روش نیز، مطالعه موردی می باشد. پژوهشگر به طور عمیق و همه جانبه به بررسی 
ویژگی های پدیده مورد مطالعه در دروه زمانی معین پرداخته و اطالعات وسیعی را پیرامون آن جمع آوری نموده است. در 
این روش از منطق تحلیلی استفاده شده و پژوهشگر سعی نموده که به طور تحلیلی و مشروح به بررسی پدیده مورد نظر 
بپردازد. در بدو امر، کندوکاو در تعاریف و مفاهیم نظری گسترش کالبدی شهر و عوامل مؤثر بر آن انجام شده و سپس 
به منظور شناخت عوامل جاذبه و دافعه در گسترش کالبدی شهر دانسفهان، الیه های اطالعاتی پوشش اراضی، دسترسی و 
فیزیوگرافی شهر دانسفهان تهیه شده و این الیه ها جهت سنجش رشد کالبدی شهر نسبت به هسته اولیه آن، مورد بررسی 
قرار گرفته اند. تلفیق الیه های اطالعاتی با استفاده از GIS صورت گرفته و با به کارگیری روش تصمیم گیری چند معیاره 
ANP اهیمت عوامل و الیه های مختلف تعیین شده است. برای پیش بینی رشد و گسترش کالبدی آینده شهر بر مبنای 
عوامل دافعه و جاذبه مؤثر بر آن، با منطق فازی4 پهنه بندی فضایی محدوده های مناسب برای رشد کالبدی شهر دانسفهان 
مورد تحلیل و ترسیم قرار گرفته است. برای مدیریت پوشش اراضی در محدوده های پیش بینی شده راهبردهای الزم ارائه 
شده، و به صورت کلی سازمان فضایی گره ها و راه های ارتباطی برون شهری در محدوده های پیش بینی شده، ترسیم شده 

است.

2. مروری بر مفاهیم نظری مرتبط با عومل مؤثر بر گسترش شهر
 Cheng &( پایدار نقش تعیین کننده دارد  برنامه ریزی توسعه شهری و مدیریت شهری  درک فرآیند توسعه شهری در 
و  فیزیکی شهرها  آن محدوده های  است که طی  مداوم  و  پویا  فرآیندی  فیزیکی شهرها  توسعه   .)Masser, 2004, p. 1
فضاهای کالبدی آن در جهات افقی و عمودی از حیث کمی و کیفی افزایش می یابد و اگر این روند سریع و بی برنامه باشد 
 Zangi Abadi,( باعث گسترش نامتعادل و در نتیجه سیستم های شهری را با مشکالت عدیده ای مواجه خواهد ساخت
p. 5 ,1992(. در بررسی فرآیند توسعه کالبدی- فضایی شهر تقسیمات مختلفی از انواع توسعه شهری ارائه شده است، در 

این میان دو نوع تقسیم بندی از توسعه شهر بیش تر مورد قبول صاحب نظران است: 
رشد شهر مطابق با منشاء. 1
2 ..)Rangwala, 1998, p. 10( رشد شهر مطابق با جهت

رشد شهر براساس جهت و مسیر گسترش به دو صورت زیر انجام می گیرد:
رشد افقی. 1
2 ..)Ziary, 2010, p. 55( رشد عمودی

رشد فضایی هر شهر به صورت گسترش افقی و رشد فیزیکی یا رشد عمودی می باشد. هر کدام از این دو نوع از رشد، کالبد 
متفاوت و جداگآن های از دیگری ایجاد می نماید، رشد فیزیکی به شکل افزایش محدوده شهر و یا به اصطالح، گسترش 
افقی شهر ایجاد می شود و رشد عمودی به صورت درون ریزی جمعیت شهری و رشد فشرده شهری نمایان می شود، این 
 Rahnama( الگوهای متفاوت به نسبت نوع گسترش که در شهر به وجود آمده اند پیامدها و نتایج متفاوتی را نیز در پی دارند
Abbaszadeh, 2008, p. 21 &(. توسعه یا گسترش شهر به صورت ترکیبی، افقی و عمودی نوعی دیگر از توسعه است که در 
بیشتر شهرها دیده می شود )Bemanian & Mahmodi Nejad, 2008, p. 148(. روند رشد و گسترش شهر از آن  جا که با 
یکی از محدود ترین منابع در دسترس انسان یعنی زمین سر و کار دارد، از موضوع های مهم در برنامه ریزی شهری و یکی 
از معیارهای اساسی در توسعه پایدار شهری است. بررسی مراحل رشد و توسعه کالبدی شهرهای جهان از گذشته دور تا 
به امروز نشان می دهد که تغییرات فناوری قرن اخیر به ویژه در زمینه حمل و نقل، باعث رشد سریع فیزیکی شهرها و تغییر 
در الگوی رشد شهرها شده )Zangeneh Shahraki, 2007( و همچنین به دنبال آن تقاضا برای خدمات شهری فزونی یافته و 
این روند، تعداد و اندازه شهرها را در این کشورها باال برده است )Pumain, 2003(. به همین دلیل در چند دهه اخیر رشد و 
گسترش شهرها و لزوم توجه به مسائل آن به ویژه مسائل کالبدی آن در قالب چارچوب علمی، اهمیت و ضرورت یافته است 
دایره های  مدل  شیکاگو  شهر  فضایی  توسعه  راستای  در  برگس5  ارنست   .)Ibrahim zadeh & Rafiee, 2009, p. 46(

متحد المرکز را ارائه نموده و به تأثیر شرایط آب و هوایی و محیطی بر توسعه و تکامل شهر تأکید دارد 
)Berges, 1955, p. 100(. همر هویت6 بر تفاوت های اقتصادی و اجتماعی در ساختار کالبدی و گسترش آن تأکید کرده 
و چانسی هریس7 و ادوارد اولمن8 گسترش کالبدی شهر با ساختار چند هسته ای آن را متأثر از شرایط مورفولوژی و 
ناهمواری زمین تنظیم دانسته است )Farid, 1995, pp. 145-147(. ویلیام هرد9 نیز با تکیه بر اهمیت راه های ورودی و 
خروجی به شهر، گسترش اصلی شهر را در امتداد این راه  ها می داند )Shokouhi, 1997, pp. 154-170(. لوئیز مامفورد10 نیز 
رشد و گسترش کالبدی شهر را در مراحل مختلفی فرض نموده که در هر مرحله با توجه به شرایط محیطی و جریآن های 
حاکم بر ساختار فضایی شهر، شهر به سمت اطراف گسترش پیدا می کند )Hiraskar, 1989, p. 11(. پلمنز و رومپئی، 
عوامل مختلفی مانند شیب و شرایط محیطی، مسائل اجتماعی و اقتصادی را با توجه به تأثیر معیار دسترسی مثل فاصله 
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از مرکز شهر و دوری و نزدیکی به شبکه راه ها و همچنین همسایگی فضایی میان انواع کاربری ها را، در گسترش کالبدی 
شهر مؤثر می دانند )Poelmans & Rompaey, 2010, pp. 17-27(. در این مقاله از سه تا معیار اصلی شامل دسترسی، 
فیزیوگرافی و پوشش اراضی برای سنجش گسترش کالبدی شهر دانسفهان و پیش بینی آن در آینده بهره گرفته و برای 
تدقیق هر کدام از معیارها، زیرمعیارهایی با بهره گیری از نظرسنجی کارشناسان متخصص در این زمینه، درنظر گرفته 

شده است.

3. مورد پژوهی
شهر دانسفهان مرکز بخش رامند یکی از شهرهای شهرستان بوئین زهرا واقع در استان قزوین می باشد. این شهر در طول 
جغرافیایی 49 درجه و 44 دقیقه شرقی و عرض 35 دقیقه و 48 دقیقه شمالی و ارتفاع 1320 از سطح دریا واقع شده 
است. در سال 1374 دانسفهان به عنوان شهر به رسمیت شناخته شد و تا قبل از این تاریخ یک روستا محسوب می شد. 
براساس آخرین دوره سرشماری جمعیت کشور در سال 1390 شهر دانسفهان دارای 10281 هزار نفر جمعیت می باشد. 

در شکل 1 موقعیت شهر دانسفهان در شهرستان بوئین زهرا و استان قزوین نشان داده شده است.

شکل 1: موقعیت شهر دانسفهان نسبت به شهرستان بوئین زهرا و استان قزوین

1-3- هسته اولیه شهر دانسفهان و گسترش کالبدی آن تاکنون
شهر دانسفهان شهری است نوپا که قدمت چندان زیادی ندارد و هنوز دو دهه از شهر شدن آن نمی گذرد. در سال 1342 
بافت روستای دانسفهان بر اثر حادثه زلزله ای که در ناحیه شهرستان بوئین زهرا رخ داد، تخریب شد. بنابراین هسته اولیه 
شهر دانسفهان بعد از زلزله سال 1341 و براساس طرح بازسازی روستاهای تخریب شده در اثر زلزله، طرح ریزی شد. بافت 
 Pooya( شهر دانسفهان شطرنجی بوده و با این نوع بافت بعد از بازسازی آن پس از زلزله، گسترش کالبدی پیدا کرده است
Shahr, 2006(. سیر تکامل شهر دانسفهان از سال 1342 تا 1393 را می توان در سه دوره زمانی تقسیم بندی نمود. دوره 
اول شامل بازسازی بافت تخریب شده پس از زلزله تا سال 1355 و دوره دوم از سال 1355 تا سال 1375 می باشد که 
شهر در امتداد راه اصلی ورودی شهر گسترش پیدا کرده است و دوره سوم از سال 1375 تا 1393 درنظر گرفته شده که 
در این دوره با توجه به شهر شدن دانسفهان، بسیاری از خدمات شهری در محور مرکزی و در امتداد راه اصلی ورود به 
شهر شکل گرفته است. مراحل گسترش کالبدی در دوره های زمانی مختلف مرز مشخصی را نداشته و همواره بافت شهر 
به صورت پراکنده و دامنه دار در حال گسترش بوده است. در شکل 2 گسترش کالبدی شهر دانسفهان در دوره های زمانی 

مختلف نشان داده شده است.
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 کالبدی آن تاکنون گسترشته اولیه شهر دانسفهان و هس -1-3

بافت  2431گذرد. در سال شهری است نوپا که قدمت چندان زیادی ندارد و هنوز دو دهه از شهر شدن آن نمی شهر دانسفهان
ای که در ناحیه شهرستان بوئین زهرا رخ داد، تخریب شد. بنابراین هسته اولیه شهر دانسفهان روستای دانسفهان بر اثر حادثه زلزله

بافت شهر دانسفهان  ریزی شد.زی روستاهای تخریب شده در اثر زلزله، طرحو براساس طرح بازسا 2432بعد از زلزله سال 
 (.Pooya Shahr, 6002) پیدا کرده است کالبدی گسترش ،شطرنجی بوده و با این نوع بافت بعد از بازسازی آن پس از زلزله

بندی نمود. دوره اول شامل بازسازی بافت توان در سه دوره زمانی تقسیمرا می 2434تا  2431سیر تکامل شهر دانسفهان از سال 
شهر که شهر در امتداد راه اصلی ورودی  باشدمی 2431تا سال  2411و دوره دوم از سال  2411تخریب شده پس از زلزله تا سال 

فهان، دانسدر این دوره با توجه به شهر شدن که گرفته شده درنظر  2434تا  2431گسترش پیدا کرده است و دوره سوم از سال 
. مراحل گسترش کالبدی در ه استبسیاری از خدمات شهری در محور مرکزی و در امتداد راه اصلی ورود به شهر شکل گرفت

دار در حال گسترش بوده است. در پراکنده و دامنهصورت بهبافت شهر و همواره را نداشته های زمانی مختلف مرز مشخصی دوره
 نشان داده شده است.های زمانی مختلف در دورهگسترش کالبدی شهر دانسفهان  1 شکل

 های زمانی مختلف کالبدی شهر دانسفهان در دوره گسترش: 2شکل
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شکل 2: گسترش کالبدی شهر دانسفهان در دوره های زمانی مختلف 

)Hadi shahr Design)

2-3- عوامل جاذبه و محدودکننده در گسترش کالبدی شهر دانسفهان
برای شناخت عوامل جاذبه و محدود کننده در  بوده است.  فیزیکی شهر دانسفهان تحت تأثیر عوامل مختلفی  گسترش 
گسترش کالبد شهر ابتدا به شناخت کلی از شرایط محیطی و جریآن های فضایی مؤثر در گسترش شهر پرداخته و در 
نهایت عوامل جاذبه و محدود کننده گسترش شهر مورد بررسی و سنجش قرار گرفته است. امکانات و محدودیت های 
پیرامون هسته اولیه شهر همواره جهت گسترش شهر را تحت تأثیر قرار داده است. پوشش اراضی و وضعیت ناهمواری 
 11)DEM( پیرامون هسته اولیه شهر با استفاده از داده های ماهواره ای مشخص شد. به این ترتیب که مدل رقومی ارتفاعی
با گرید 25 در 25 برای شناخت ناهمواری اطراف شهر تهیه شده و تصویر ماهواره ای از سرور 12MVESM با نظام تصویر 
UTM در ناحیه 39 شمالی تهیه و با بیضوی مبنای WGS84 ثبت هندسی شده و با استفاده از این داده ها، الیه های 
اطالعاتی مختلف اطراف هسته اولیه شهر استخراج شده است )شکل 3(. بیشترین طول گسترش یافته محدوده شهر 
نسبت به هسته اولیه آن 2/3 کیلومتر می باشد که این فاصله برای حریم سنجش الیه های مورد مطالعه درنظر گرفته شده 
 GIS است. با همپوشانی و تلفیق الیه های مختلف اطالعاتی مربوط به امکانات و محدودیت های پیرامون شهر در محیط
عوامل جاذبه و محدود کننده در جهت گسترش کالبدی شهر مورد سنجش قرار گرفته و نتایج به دست آمده حاکی از آن 
است که راه اصلی ورودی به شهر و راه فرعی بین روستایی به عنوان عامل جاذبه با میزان 54/63 درصد بیشترین درصد را 
به خود اختصاص داده و جهت گسترش شهر را به سمت خود هدایت نموده است و اراضی باغ و زراعت آبی با درصدهای 
0/05 و 1/92 به عنوان عامل محدود کننده مانع از گسترش شهر در جهت جنوب شده است. نتایج حاصل از محاسبات 
تلفیق الیه با استفاه از GIS در جدول 1 و 2 نشان داده شده است. میزان تغییرات شیب در محدوده حریم بررسی شده 
از صفر تا 12 درصد می باشد و همان طور که در الیه شیب نشان داده شده، میزان شیب از طرف شمال شرقی به سمت 
جنوب غربی به طور مالیم در حال افزایش است. گسترش شهر به سمت شمال شرقی بوده و در جهت کاهش میزان شیب 
رخ  داده است ولی با توجه به تغییرات بسیار کم شیب و میزان قابل قبول آن در حوزه فعالیت های شهرسازی می توان 
گفت که در محدوده حریم مورد بررسی شیب تقریباً عامل خنثی بوده و نقش تعیین کننده و قابل توجهی را نداشته است.
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Hadi shahr design)) 

 کالبدی شهر دانسفهان گسترشعوامل جاذبه و محدود کننده در  -4-2

کننده در گسترش عوامل مختلفی بوده است. برای شناخت عوامل جاذبه و محدود تأثیرگسترش فیزیکی شهر دانسفهان تحت
در گسترش شهر پرداخته و در نهایت عوامل جاذبه و  مؤثری فضایی هاآنکالبد شهر ابتدا به شناخت کلی از شرایط محیطی و جری

همواره های پیرامون هسته اولیه شهر محدود کننده گسترش شهر مورد بررسی و سنجش قرار گرفته است. امکانات و محدودیت
. پوشش اراضی و وضعیت ناهمواری پیرامون هسته اولیه شهر با استفاده از قرار داده است تأثیرتحتجهت گسترش شهر را 

برای شناخت ناهمواری  52در  52با گرید  (DEM)7ای مشخص شد. به این ترتیب که مدل رقومی ارتفاعی های ماهوارهداده
شمالی تهیه و با بیضوی مبنای  93در ناحیه  UTMبا نظام تصویر  8MVESM ای از سرورهر تهیه شده و تصویر ماهوارهاطراف ش

WGS88 های اطالعاتی مختلف اطراف هسته اولیه شهر استخراج شده است الیه ،هاثبت هندسی شده و با استفاده از این داده
باشد که این فاصله برای حریم کیلومتر می 9/5 ر نسبت به هسته اولیه آن(. بیشترین طول گسترش یافته محدوده شه9)شکل 

های مختلف اطالعاتی مربوط به امکانات و گرفته شده است. با همپوشانی و تلفیق الیهدرنظر های مورد مطالعه سنجش الیه
دی شهر مورد سنجش قرار عوامل جاذبه و محدود کننده در جهت گسترش کالب GISهای پیرامون شهر در محیط محدودیت

 عامل جاذبه با میزان عنوانبهدست آمده حاکی از آن است که راه اصلی ورودی به شهر و راه فرعی بین روستایی هگرفته و نتایج ب
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شکل 3: امکانات و محدودیت های حریم هسته اولیه شهر دانسفهان

جدول 1: مساحت محدوده گسترش یافته از سال 1355 تا 1393

شرحمتراژ )متر مربع(
مساحت کل محدوده ساخته شده شهر2256330
هسته اولیه بعد از بازسازی پس از زلزله تا سال 3429291355
محدوده گسترش یافته از سال 1356 تا 19134011393

جدول 2: مساحت و فراوانی نسبی پوشش اراضی تبدیل شده به محدوده شهری از سال 1355 تا 1393

فراوانی نسبی )درصد(مساحت )متر مربع(کاربری
364811/92اراضی زراعت آبی
1546398/08اراضی زراعت دیم

687013/59مختلط – آبی و دیم
10520/05باغ

60780031/75بایر و تحت آیش
104577554/63حریم و دسترسی به ورودی اصلی و فرعی شهر

4. برآورد جهت قابلیت گسترش کالبدی 
برای برآورد جهت قابلیت گسترش کالبدی شهر دانسفهان از معیارهای دسترسی، پوشش اراضی و فیزیوگرافی استفاده 
شده و زیرمعیارهای مربوط به هر کدام از معیارها در جدول 3 بیان شده است. برای برآورد جهت مناسب برای گسترش 
شهر الزم است از روش ها و فنون نوین در این زمینه استفاده نمود. ارزش هر کدام از معیارها و زیرمعیارها در فرآیند 
مدل سازی با هم برابر نیستند از این رو باید اهمیت نسبی معیارها و زیرمعیارها تعیین شود تا میزان تأثیرگذاری هر کدام از 
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درصد بیشترین درصد را به خود اختصاص داده و جهت گسترش شهر را به سمت خود هدایت نموده است و اراضی باغ و  36/45
شده است. نتایج حاصل شهر در جهت جنوب  کننده مانع از گسترشعامل محدود عنوانبه 29/1و  54/5زراعت آبی با درصدهای 
نشان داده شده است. میزان تغییرات شیب در محدوده حریم بررسی  9و  1ل در جدو GISبا استفاه از  از محاسبات تلفیق الیه

میزان شیب از طرف شمال شرقی به سمت  ،نشان داده شدهشیب طور که در الیه باشد و هماندرصد می 19شده از صفر تا 
داده رخشیب میزان هش شمال شرقی بوده و در جهت کا به سمتگسترش شهر  .مالیم در حال افزایش استطور بهجنوب غربی 

در محدوده  که توان گفتهای شهرسازی میدر حوزه فعالیتآن قابل قبول میزان ولی با توجه به تغییرات بسیار کم شیب و است 
 نداشته است.را توجهی کننده و قابلنیعامل خنثی بوده و نقش تعی اًحریم مورد بررسی شیب تقریب

 هسته اولیه شهر دانسفهانهای حریم : امکانات و محدودیت1شکل

 

1535تا  1511ه از سال تیافمحدوده گسترش مساحت: 1 جدول  
 شرح )متر مربع(متراژ 

 کل محدوده ساخته شده شهر مساحت 9943665
 1644هسته اولیه بعد از بازسازی پس از زلزله تا سال  659292
 1626تا  1643محدوده گسترش یافته از سال  1216551

 

 1535تا  1511از سال  نی نسبی پوشش اراضی تبدیل شده به محدوده شهریراواساحت و فم: 2جدول

 )درصد( فراوانی نسبی (متر مربع) مساحت کاربری
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 )ANP( آن ها در مدل سازی برآورد جهت گسترش کالبدی شهر اعمال شود. در این مقاله از روش فرآیند تحلیل شبکه ای
که جدیدترین روش تعیین اهمیت نسبی معیارها و شاخص های تصمیم گیری چند معیاری می باشد، استفاده شده و برای 
مدل سازی فضایی الیه های اطالعاتی جهت گسترش کالبدی شهر دانسفهان از روش منطق فازی بهره گرفته و تلفیق 

الیه های اطالعاتی در محیط GIS انجام شده است.

1-4- فرآیند تحلیل شبکه ای جهت تعیین ضرایب معیارهای مدل سازی فضایی
روش های ارزیابی چند معیاره در علوم مختلف به طور گسترده کاربرد پیدا کرده است. در حوزه مسائل شهرسازی برای 
تصمیم گیری و اولویت بندی عوامل مؤثر بر جریآن های فضایی و غیر فضایی روش های مختلفی وجود دارد. روش فرآیند 
آن ساختار شبکه ای جانشین ساختار سلسله  در  که  است  زمینه  این  در  کاربرد  پر  از روش های  یکی  تحلیل شبکه ای 
مراتبی شده است. این ویژگی ساختار شبکه ای باعث شده که به صورت نظام مند وابستگی ها و بازخوردهای بین معیارها، 

زیرمعیارها و شاخص های مؤثر در فرآیند تصمیم سازی برای مدیریت بهینه جریآن های فضایی، مورد  توجه قرار بگیرد.
با یکدیگر در  از معیارها، زیرمعیارها و گزینه ها که  فرآیند تحلیل شبکه ای هر موضوع و مسأله ای را به مثابه شبکه ای 
خوشه هایی جمع شده اند، درنظر می گیرد. تمامی عناصر در یک شبکه می توانند، به هر شکل، دارای ارتباط با یکدیگر 
 Garcia et al., 2008,( باشند. به عبارت دیگر، در یک شبکه، بازخورد و ارتباط متقابل بین و میان خوشه ها امکان پذیر است
p. 145(. فرآیند تحلیل شبکه ای از دو قسمت سلسله مراتب کنترلی و ارتباط شبکه ای تشکیل شده است که سلسله مراتب 
ارتباط  ارتباط دورنی سیستم تأثیر گذار است و  بر  ارتباط بین هدف، معیارها و زیرمعیارها را شامل می شود و  کنترلی 
شبکه ای وابستگی بین عناصر و خوشه ها را شامل می شود )Saaty, 1999, p. 1(. در فرآیند تحلیل شبکه ای یک عنصر از 
مدل بر عنصر یا عناصر دیگر و حتی بر خود اثرگذار است و ممکن است از دیگر عناصر نیز تأثیر بپذیرد به عبارت دیگر 
مسأله از حالت خطی خارج و در قالب غیر خطی یا شبکه ای نمود می یابد )Saaty, 2001(. فرآیند تحلیل شبکه ای با درنظر 
گرفتن وابستگی های متقابل بین عناصر امکان نگرش دقیق به مسائل پیچیده شهرسازی را فراهم می کند و تأثیر عناصر 
بر یکدیگر در شبکه توسط سوپرماتریس درنظر گرفته می شود )Zebardast, 2010, p. 80(. فرآیند تحلیل شبکه ای در 
پنج مرحله کلی انجام می گیرد. در این مقاله با توجه به هدف مربوطه که برآورد جهت گسترش کالبدی شهر دانسفهان 
می باشد و الزم است میزان اهمیت نسبی عوامل مؤثر در فرآیند مدل سازی فضایی مشخص شود، فرآیند تحلیل در چهار 
مرحله انجام می شود و مرحله پنجم که انتخاب گزینه می باشد در این مقاله مطرح نیست. مراحل انجام فرآیند تحلیل 

شبکه عبارت اند از:
1. در مرحله اول معیارها و زیرمعیارهایی که در جهت گسترش کالبدی شهر دانسفهان مؤثر هستند، مشخص شده است. 
عوامل مختلفی می توانند در گسترش کالبدی شهر مؤثر باشند. با توجه به مبانی نظری و پژوهش های انجام شده در زمینه 
گسترش کالبدی شهر معیارهای دسترسی، پوشش اراضی و فیزیوگرافی در اکثر پژوهش های صورت گرفته در این زمینه، 
مورد استفاده قرار گرفته اند. با توجه به مفاهیم نظری مرتبط، برای تدقیق و تحقق هر کدام از معیارهای دسترسی، پوشش 

اراضی و فیزیوگرافی در فرآیند مدل سازی، زیرمعیارهای ویژه ای تعریف شده است )جدول 3(.

جدول 3: معیارها و زیرمعیارهای درنظر گرفته شده در فرآیند مدل سازی

زیرمعیارمعیار

دسترسی

1. محدوده شهر
2. شبکه ارتباطی

3. خط توزیع برق فشار قوی
4. لوله اصلی انتقال گاز

پوشش اراضی

1. اراضی زراعت آبی
2. اراضی زراعت دیم

3. اراضی مختلط – دیم و آبی
4. باغ

5. اراضی بایر

فیزیوگرافی
1. شیب

2. فاصله از گسل
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2. در مرحله دوم به تدوین ساختار مدل فرآیند تحلیل شبکه ای پرداخته می شود به این ترتیب که با توجه به معیارها 
و زیرمعیارهای درنظر گرفته شده و در این مرحله روابط و اثرهای متقابل میان معیارها و زیرمعیارهای مؤثر در فرآیند 
بوده و تشکیل  بسیار مهم  به روش شبکه ای  تبیین می شود )شکل4(. هنر مدل سازی در حل مسائل  تحلیل شبکه ای 
ساختار شبکه و روابط میان معیارها و زیرمعیارها از قاعده خاصی پیروی نمی کند. هر مسأله ای با توجه به ماهیت آن از 

پیچیدگی خاصی برخوردار است. 

شکل 4: ساختار مدل فرآیند تحلیل شبکه ای و روابط بین عناصر تشکیل دهنده آن

3. در مرحله سوم مقایسه زوجی معیارها و زیرمعیارها انجام می شود. پس از تدوین مدل شبکه ای، مقایسه زوجی بین 
معیارها و زیرمعیارهای وابسته یا دارای اثر متقابل با استفاده از مقیاس اهمیت نسبی انجام گرفت )جدول4(. براي ایجاد 
ماتریس هاي زوجي از شیوه قضاوت هاي شخصي ده نفر از کارشناسان مرتبط استفاده شد. براي جلوگیري از بروز مسائل 
از  افراد  یا تحریف ترجیحات، سعي شد همه  نابرابري قدرت و مخفي کردن  خاص در چنین تصمیم گیري هایي، چون 
مسئوالن سازماني تقریباً هم سطح انتخاب شوند و از دانش و تخصص کافي در این مورد برخوردار باشند. در این شیوه، 
هر یک از تصمیم گیرندگان، مقدار دلخواه خود را براي هر یک از مقایسه ها وارد ماتریس مي کنند و با استفاده از میانگین 
هندسي، قضاوت هاي افراد به قضاوت گروهي تبدیل مي شود. قضاوت ها در محیط نرم افزار Super Decision انجام گرفت. 
نکته مهم در قضاوت ها و مقایسه های زوجی، کنترل سازگاری آن هاست این به ویژه در تصمیم گیری های کالن، اهمیت 
فراوانی دارد. با کنترل میزان سازگاری مقایسه های زوجی از قضاوت های ضد و نقیض جلوگیری می شود. اندازه ناسازگاری 
توسط نرم افزار برای هر ماتریس محاسبه می شود و اگر از 0/1 فراتر رود آن قضاوت ناسازگار است و در نحوه قضاوت باید 

تجدید نظر شود. در این مقاله ضریب ناسازگاری همه مقایسه های زوجی انجام شده کمتر از 0/1 می باشد.

جدول 4: مقیاس اهمیت نسبی در مقایسه های زوجی

مقدار اهمیتتعریف
9کاماًل مرجح یا کاماًل مهم تر یا کاماًل مطلوب تر

7ترجیح یا اهمیت یا مطلوبیت خیلی قوی
5ترجیح یا اهمیت یا مطلوبیت قوی 

3کمی مرجح یا کمی مهم تر یا کمی مطلوب تر
1ترجیح یا اهمیت یا مطلوبیت یکسان

2 و 4 و 6 و 8 ترجیحات بین فواصل یادشده
(Saaty, 1980)

01 
 

 

معیارها و  ای، مقایسه زوجی بینوین مدل شبکهشود. پس از تددر مرحله سوم مقایسه زوجی معیارها و زیرمعیارها انجام می .3
 زوجی هایماتریس ایجاد برای(. 4)جدول وابسته یا دارای اثر متقابل با استفاده از مقیاس اهمیت نسبی انجام گرفت یهازیرمعیار

-تصمیم چنین در خاص مسائل از بروز جلوگیری برای. شد استفاده مرتبط كارشناسان از فرن شخصی ده هایقضاوت شیوه از

 سطحهم تقریباً سازمانی مسئوالن از افراد همه سعی شد ترجیحات، تحریف یا كردن مخفی و قدرت چون نابرابری هایی،گیری
 خود مقدار دلخواه گیرندگان،تصمیم از یك هر شیوه، این در. برخوردار باشند مورد این در كافی تخصص و دانش از و انتخاب شوند

 تبدیل گروهی قضاوت افراد به هایقضاوت هندسی، میانگین از استفاده با و كنندماتریس می وارد هامقایسه از یك هر برای را
های زوجی، كنترل مقایسهها و ت. نکته مهم در قضاوتانجام گرف Super Decisionافزار ها در محیط نرمشود. قضاوتمی

های زوجی از با كنترل میزان سازگاری مقایسه .های كالن، اهمیت فراوانی داردگیریدر تصمیمویژه بهست این هاآنسازگاری 
فراتر  1/0ر از گشود و اافزار برای هر ماتریس محاسبه میاندازه ناسازگاری توسط نرم .شودهای ضد و نقیض جلوگیری میقضاوت

های زوجی ناسازگاری همه مقایسه در این مقاله ضریبشود.  رود آن قضاوت ناسازگار است و در نحوه قضاوت باید تجدید نظر
 باشد.می 1/0انجام شده كمتر از 

 های زوجی: مقیاس اهمیت نسبی در مقایسه4جدول

 مقدار اهمیت تعریف
 9 ترمطلوب تر یا كامالًمهم مرجح یا كامالً كامالً

 7 ترجیح یا اهمیت یا مطلوبیت خیلی قوی
 5 ترجیح یا اهمیت یا مطلوبیت قوی 

 3 ترتر یا كمی مطلوبكمی مرجح یا كمی مهم
 1 ترجیح یا اهمیت یا مطلوبیت یکسان

  8و  6و  4و  2 ترجیحات بین فواصل یادشده
(Saaty, 0891) 
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در جدول 5 ماتریس اهمیت نسبی معیارها با توجه به هدف )گسترش کالبدی شهر( بیان شده و ماتریس اوزان مربوط 
به معیارها از بردار اولویت های ماتریس های مقایسه دودویی معیارها با توجه روابط میان آن ها محاسبه شده )ماتریس 

خوشه ای( و نتایج آن در جدول 6 ذکر شده است.

جدول 5: اهمیت نسبی معیارها با توجه به هدف

جدول 6: مقایسه های متناظر ماتریس معیارها با توجه به روابط میان آن ها

4. در این مرحله سوپرماتریس های وزن دهی نشده، وزن دهی شده و محدود مورد محاسبه قرار گرفت. کلیه ماتریس های 
)ناموزون( قرار داده شده است  تا مرحله قبل در ساختار سوپرماتریس وزن دهی نشده  انجام شده  مقایسه ای موجود و 
)جدول7(. در ادامه سوپرماتریس وزن دهی شده )موزون( محاسبه شد به این ترتیب که از حاصل ضرب مقادیر سوپرماتریس 
به دست آمده  ارتباطات آن ها(  براساس  ماتریس مقایسه زوجی معیارها  )مقادیر متناظر  ماتریس خوشه ها  فاقد وزن در 
و ماتریس حاصله، استاندارد شده به طوری که مجموع مقادیر ستون های ماتریس برابر عدد یک شود )جدول8( و برای 
محاسبه سوپرماتریس حد که در آن مقادیر ماتریس در سطرها با هم برابر است، با استفاده از ماتریس های احتمالی و 

زنجیره های مارکوف محاسبه شد )جدول9(. وزن نهایی در سوپرماتریس حد از رابطه زیر به دست آمده است:
                                      در این رابطه W برابر است با ماتریس حد و w ماتریس وزن دار استاندارد شده می باشد.

جدول 7: سوپرماتریس وزن دهی نشده 
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 دهی نشده : سوپرماتریس وزن7جدول

 

 

 

 دهی شده سوپر ماتریس ماتریس وزن :8جدول

 

 

 

 

 

 

 سوپر ماتریس محدود :9جدول

لوله اصلی گاز برق فشار قوی محدوده شهر شبکه ارتباطی گسل شیب اراضی آبی باغ اراضی بایر اراضی دیم اراضی مختلط

خط برق فشار قوی 0/000 0/000 0/250 0/120 0/168 0/082 0/065 0/168 0/075 0/112 0/126
لوله اصلی گاز 0/000 0/000 0/250 0/096 0/395 0/200 0/070 0/098 0/071 0/112 0/089
محدوده شهر 0/000 0/000 0/250 0/510 0/239 0/359 0/498 0/515 0/511 0/361 0/534
شبکه ارتباطی 1/000 1/000 0/250 0/274 0/198 0/359 0/366 0/219 0/342 0/416 0/252

گسل 0/333 0/111 0/100 0/100 0/000 1/000 0/125 0/333 0/200 0/250 0/333
شیب 0/667 0/889 0/900 0/900 0/000 0/000 0/875 0/667 0/800 0/750 0/667

اراضی آبی 0/078 0/078 0/080 0/090 0/274 0/138 0/000 0/000 0/127 0/065 0/087
باغ 0/089 0/084 0/070 0/090 0/303 0/138 0/000 0/000 0/227 0/083 0/000

اراضی بایر 0/525 0/599 0/612 0/542 0/155 0/381 0/000 0/000 0/000 0/325 0/751
اراضی دیم 0/134 0/136 0/103 0/117 0/123 0/145 0/000 0/000 0/412 0/449 0/162

اراضی مختلط 0/175 0/104 0/135 0/161 0/145 0/198 0/000 0/000 0/235 0/078 0/000

دسترسی فیزیوگرافی پوشش اراضی

دسترسی

فیزیوگرافی

ضی
 ارا

ش
وش

پ

لوله اصلی گاز برق فشار قوی محدوده شهر شبکه ارتباطی گسل شیب اراضی آبی باغ اراضی بایر اراضی مختلطاراضی دیم
خط برق فشار قوی 0/000 0/000 0/121 0/058 0/042 0/009 0/041 0/105 0/020 0/030 0/034

لوله اصلی گاز 0/000 0/000 0/121 0/046 0/099 0/023 0/044 0/061 0/019 0/030 0/024
محدوده شهر 0/000 0/000 0/121 0/246 0/060 0/041 0/310 0/320 0/137 0/097 0/143
شبکه ارتباطی 0/483 0/483 0/121 0/132 0/049 0/041 0/228 0/136 0/092 0/112 0/067

گسل 0/056 0/019 0/017 0/017 0/000 0/539 0/047 0/126 0/033 0/041 0/054
شیب 0/112 0/150 0/152 0/152 0/000 0/000 0/331 0/252 0/130 0/122 0/109

اراضی آبی 0/027 0/027 0/028 0/031 0/205 0/048 0/000 0/000 0/072 0/037 0/050
باغ 0/031 0/029 0/024 0/031 0/228 0/048 0/000 0/000 0/129 0/047 0/000

اراضی بایر 0/183 0/209 0/214 0/189 0/116 0/132 0/000 0/000 0/000 0/185 0/427
اراضی دیم 0/047 0/047 0/036 0/041 0/092 0/050 0/000 0/000 0/234 0/255 0/092

اراضی مختلط 0/061 0/036 0/047 0/056 0/109 0/069 0/000 0/000 0/134 0/044 0/000

دسترسی فیزیوگرافی پوشش اراضی

دسترسی

فیزیوگرافی

ضی
 ارا

ش
وش

پ
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جدول 8: سوپرماتریس وزن دهی شده 

جدول 9: سوپرماتریس محدود

برای محاسبه وزن نهایی زیرمعیارها، اعداد به دست آمده از محاسبه سوپرماتریس محدود را در اهمیت نسبی هر کدام 
از معیارها ضرب کرده تا به طور مستقیم میزان اهمیت هر معیار با توجه به هدف در مدل سازی فضایی اعمال شود. در 
جدول10 ضریب نهایی مربوط به هر یک از زیرمعیارها برای مدل سازی و پهنه بندی فازی در محیط سامانه اطالعات 

مکانی، محاسبه شده است. 

جدول 10: ضریب اهمیت زیرمعیارها برای همپوشانی الیه ها

ضریب اهمیت نهایی زیرمعیارها ضریب اهمیت زیرمعیار ضریب اهمیت معیار
0/038 0/046 خط برق فشار قوی

0/301 دسترسی
0/039 0/048 لوله اصلی گاز
0/111 0/135 محدوده شهر
0/113 0/138 شبکه ارتباطی
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 دهی نشده : سوپرماتریس وزن7جدول

 

 

 

 دهی شده سوپر ماتریس ماتریس وزن :8جدول

 

 

 

 

 

 

 سوپر ماتریس محدود :9جدول

لوله اصلی گاز برق فشار قوی محدوده شهر شبکه ارتباطی گسل شیب اراضی آبی باغ اراضی بایر اراضی دیم اراضی مختلط

خط برق فشار قوی 0/000 0/000 0/250 0/120 0/168 0/082 0/065 0/168 0/075 0/112 0/126
لوله اصلی گاز 0/000 0/000 0/250 0/096 0/395 0/200 0/070 0/098 0/071 0/112 0/089
محدوده شهر 0/000 0/000 0/250 0/510 0/239 0/359 0/498 0/515 0/511 0/361 0/534
شبکه ارتباطی 1/000 1/000 0/250 0/274 0/198 0/359 0/366 0/219 0/342 0/416 0/252

گسل 0/333 0/111 0/100 0/100 0/000 1/000 0/125 0/333 0/200 0/250 0/333
شیب 0/667 0/889 0/900 0/900 0/000 0/000 0/875 0/667 0/800 0/750 0/667

اراضی آبی 0/078 0/078 0/080 0/090 0/274 0/138 0/000 0/000 0/127 0/065 0/087
باغ 0/089 0/084 0/070 0/090 0/303 0/138 0/000 0/000 0/227 0/083 0/000

اراضی بایر 0/525 0/599 0/612 0/542 0/155 0/381 0/000 0/000 0/000 0/325 0/751
اراضی دیم 0/134 0/136 0/103 0/117 0/123 0/145 0/000 0/000 0/412 0/449 0/162

اراضی مختلط 0/175 0/104 0/135 0/161 0/145 0/198 0/000 0/000 0/235 0/078 0/000

دسترسی فیزیوگرافی پوشش اراضی

دسترسی

فیزیوگرافی

ضی
 ارا

ش
وش

پ

لوله اصلی گاز برق فشار قوی محدوده شهر شبکه ارتباطی گسل شیب اراضی آبی باغ اراضی بایر اراضی مختلطاراضی دیم
خط برق فشار قوی 0/000 0/000 0/121 0/058 0/042 0/009 0/041 0/105 0/020 0/030 0/034

لوله اصلی گاز 0/000 0/000 0/121 0/046 0/099 0/023 0/044 0/061 0/019 0/030 0/024
محدوده شهر 0/000 0/000 0/121 0/246 0/060 0/041 0/310 0/320 0/137 0/097 0/143
شبکه ارتباطی 0/483 0/483 0/121 0/132 0/049 0/041 0/228 0/136 0/092 0/112 0/067

گسل 0/056 0/019 0/017 0/017 0/000 0/539 0/047 0/126 0/033 0/041 0/054
شیب 0/112 0/150 0/152 0/152 0/000 0/000 0/331 0/252 0/130 0/122 0/109

اراضی آبی 0/027 0/027 0/028 0/031 0/205 0/048 0/000 0/000 0/072 0/037 0/050
باغ 0/031 0/029 0/024 0/031 0/228 0/048 0/000 0/000 0/129 0/047 0/000

اراضی بایر 0/183 0/209 0/214 0/189 0/116 0/132 0/000 0/000 0/000 0/185 0/427
اراضی دیم 0/047 0/047 0/036 0/041 0/092 0/050 0/000 0/000 0/234 0/255 0/092

اراضی مختلط 0/061 0/036 0/047 0/056 0/109 0/069 0/000 0/000 0/134 0/044 0/000

دسترسی فیزیوگرافی پوشش اراضی

دسترسی

فیزیوگرافی

ضی
 ارا

ش
وش

پ
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نسبی هر کدام از معیارها  دست آمده از محاسبه سوپرماتریس محدود را در اهمیتهبرای محاسبه وزن نهایی زیرمعیارها، اعداد ب
ضریب نهایی  01سازی فضایی اعمال شود. در جدولدر مدل با توجه به هدف معیارهر مستقیم میزان اهمیت طور بهتا  ضرب کرده

  بندی فازی در محیط سامانه اطالعات مکانی، محاسبه شده است.سازی و پهنهها برای مدلزیرمعیارمربوط به هر یک از 

 هابرای همپوشانی الیهضریب اهمیت زیرمعیارها  :01جدول

 معیار اهمیتضریب  زیرمعیار ضریب اهمیت هازیرمعیارضریب اهمیت نهایی 

831/1  610/1  خط برق فشار قوی 

810/1  دسترسی 
831/1  310/1  لوله اصلی گاز 

000/1  508/1  محدوده شهر 

008/1  830/1  شبکه ارتباطی 

051/1  391/1  گسل 
091/1  فیزیوگرافی 

591/1  001/1  شیب 

991/1  158/1  اراضی آبی 

513/1  پوشش اراضی 

331/1  160/1  باغ 

113/1  000/1  اراضی بایر 

085/1  138/1  اراضی دیم 

331/1  601/1  اراضی مختلط 

 

 GISبندی فازی در مدل سازی فضایی و پهنه -2-4 

لوله اصلی گاز برق فشار قوی محدوده شهر شبکه ارتباطی گسل شیب اراضی آبی باغ اراضی بایر اراضی دیم اراضی مختلط

خط برق فشار قوی 0/046 0/046 0/046 0/046 0/046 0/046 0/046 0/046 0/046 0/046 0/046

لوله اصلی گاز 0/048 0/048 0/048 0/048 0/048 0/048 0/048 0/048 0/048 0/048 0/048

محدوده شهر 0/135 0/135 0/135 0/135 0/135 0/135 0/135 0/135 0/135 0/135 0/135

شبکه ارتباطی 0/138 0/138 0/138 0/138 0/138 0/138 0/138 0/138 0/138 0/138 0/138

گسل 0/097 0/097 0/097 0/097 0/097 0/097 0/097 0/097 0/097 0/097 0/097

شیب 0/124 0/124 0/124 0/124 0/124 0/124 0/124 0/124 0/124 0/124 0/124

اراضی آبی 0/053 0/053 0/053 0/053 0/053 0/053 0/053 0/053 0/053 0/053 0/053

باغ 0/061 0/061 0/061 0/061 0/061 0/061 0/061 0/061 0/061 0/061 0/061

اراضی بایر 0/144 0/144 0/144 0/144 0/144 0/144 0/144 0/144 0/144 0/144 0/144

اراضی دیم 0/093 0/093 0/093 0/093 0/093 0/093 0/093 0/093 0/093 0/093 0/093

اراضی مختلط 0/061 0/061 0/061 0/061 0/061 0/061 0/061 0/061 0/061 0/061 0/061

ضی
ش ارا

پوش

فیزیوگرافی

دسترسی فیزیوگرافی پوشش اراضی

دسترسی
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0/045 0/097 گسل
0/170 فیزیوگرافی

0/057 0/124 شیب
0/077 0/053 اراضی آبی

0/529 پوشش اراضی
0/089 0/061 باغ
0/208 0/144 اراضی بایر
0/135 0/093 اراضی دیم
0/088 0/061 اراضی مختلط

 

GIS 2-4- مدل سازی فضایی و پهنه بندی فازی در 
روش های مختلفی برای مدل سازی فضایی وجود دارد در حوزه شهرسازی با توجه به جریآن های فضایی حاکم بر شهر 
و منطقه، در بسیاری از موارد تأثیرگذاری و تأثیرپذیری اجزا و عناصر از یک طیف و دامنه ای برخوردار می باشد. در این 
مقاله از روش فازی برای برآورد جهت گسترش کالبدی شهر دانسفهان استفاده شده است. میزان عضویت فازی برای 
هر یک از الیه های اطالعاتی و نقشه فازی آن ها در محیط نرم افزار Arc GIS تهیه شد. ارزش فازی به طور گسسته برای 
معیار پوشش اراضی و به طور پیوسته برای معیار دسترسی و فیزیوگرافی اختصاص یافت. حریم مورد مطالعه برای برآورد 
برای هر یک  فازی  ارزش  جهت گسترش کالبدی شهر، میانگین طول محدوده فعلی شهر درنظر گرفته شده و دامنه 
از زیرمعیارها از 0 تا 1  ) 0 و 0/1 و 0/2 و .... و 0/9 و 1( می باشد. در ادامه وزن های نهایی به دست آمده هر کدام از 
زیرمعیارها، که با استفاده از روش ANP محاسبه شد، در میزان ارزش فازی الیه های اطالعاتی ضرب شده است. ارزش 
فازی برای زیرمعیارهای دسترسی به طور پیوسته، در صورت دسترسی مناسب وزن 1 و در صورت دسترسی نامناسب وزن 
0 و حالت های بین 1 و0 را به خود اختصاص داده است. برای زیرمعیارهای فیزیوگرافی عضویت فازی با معیار دسترسی 
متفاوت است، به این ترتیب که برای زیرمعیار شیب ارزش فازی از شیب 0/5 درصد تا 12 درصد به طور پیوسته اختصاص 
برای  هم  درصد  باالی 12  و شیب های  نیست  مناسب  آب های سطحی  دفع  برای  درصد   0/5 زیر  که شیب  یافت چرا 
پروژه  های عمرانی شهرسازی مناسب نمی باشد. برای زیرمعیار فاصله از گسل نیز ارزش فازی نسبت به معیار دسترسی 
حالت معکوس دارد، بدین معنا که جهت گسترش کالبدی دورتر از خط گسل وزن فازی بیشتری را به خود اختصاص 
می دهد. ارزش فازی معیار پوشش اراضی با توجه به کالس هر کاربری و وزن نهایی محاسبه شده برای آن به طور گسسته 
تعیین شد. پس از تعیین عضویت فازی برای الیه های اطالعاتی براساس وزن نهایی هر زیرمعیار، الیه ها در محیط نرم افزار 
Arc GIS با یکدیگر ترکیب شدند الزم به ذکر است که الیه های اطالعاتی با فرمت رستر و اندازه پیکسل 10 در 10 متر 
مورد پردازش و تحلیل قرار گرفتند. در شکل 2 عضویت پذیری فازی الیه ها و در شکل 5 پهنه بندی فضایی براساس ارزش 

فازی الیه های ترکیب شده برای مشخص نمودن جهت گسترش کالبدی شهر دانسفهان نشان داده شده است.

شکل 5: عضویت پذیری فازی الیه ها
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شکل 6: پهنه بندی فضایی و عضویت پذیری فازی جهت گسترش کالبدی شهر دانسفهان

 5. راهبردهای گسترش آتی شهر
با توجه به نقشه پهنه بندی فضایی جهت گسترش کالبدی شهر دانسفهان، گسترش شهر در سمت جنوب شرقی و شمال 
شرقی مناسب نمی باشد. گسترش کالبدی آتی شهر باید به گونه ای باشد که هماهنگ با شرایط محیطی صورت گیرد. 
با توجه به پهنه بندی فضایی جهت گسترش، باید مدیریت شهری دانسفهان در راستای گسترش شهر در آینده برنامه 
در گسترش  مؤثر  زیرمعیارهای  و  معیارها  براساس  آینده  افق صد سال  برای  که  معنا  بدین  نماید.  تدوین  را  مشخصی 
کالبدی شهر، سازمان فضایی مشخصی را برای گسترش شهر درنظر گرفته و براساس آن بر زمین های اطراف شهر نظارت 
مستقیمی داشته باشد. با توجه به پهنه بندی فضایی به دست آمده در محیط GIS سازمان فضایی مشخصی برای گسترش 
شهر دانسفهان در آینده ترسیم شده است. شمال شرقی مسیر بوئین زهرا- تاکستان برای گسترش کالبدی شهر مناسب 
نمی باشد و می توان این مسیر را به عنوان کمربندی شمال شرقی شهر دانسفهان درنظر گرفت و به سازماندهی کاربری های 
در  و  گرفته  قرار  شهر  کالبدی  گسترش  مناسب  محدوده جهت  در  خرمدشت  زهرا-  بوئین  مسیر  پرداخت.  آن  اطراف 
درازمدت با محدوده شهری ادغام می شود بنابراین الزم است در راستای کنترل و نظارت بر گسترش شهر در جهت شمال، 
شمال غربی و غرب قوانین مشخصی را تدوین نمود )شکل6(. مهم ترین راهبردهای پیشنهادی برای گسترش کالبدی آتی 

شهر به قرار زیر می باشد:
- نظارت مستقیم شهرداری و مدیریت شهری بر زمین های واقع در حریم قانونی و استحفاظی شهر.

- مالکیت زمین های اطراف شهر به ویژه اراضی در مسیر گسترش کالبدی توسط شهرداری به منظور جلوگیری از رانت خواری 
زمین و توسعه های بدون برنامه.

- برنامه ریزی مدیریت زیرساخت ها و کاربری های مناسب در مسیرهای پیش بینی شده برای توسعه های آتی شهر.
-  اتخاذ اقدامات سازماندهی کاربری ها در حریم مسیر کمربندی پیشنهادی.

- جلوگیری از ساخت و سازهای پراکنده.
- تدوین برنامه ای منسجم برای سازمان فضایی محدوده های بالقوه برای گسترش کالبدی شهر در آینده.

- تشویق شهروندان به مشارکت پایدار در تصمیمات مربوط به توسعه و گسترش شهر.
راهبردهای پیشنهادی برای گسترش کالبدی آتی شهر به قرار زیر می باشد:
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شکل 7: راه های اصلی و گره های ارتباطی پیشنهادی برای گسترش کالبدی آتی شهر دانسفهان

نتیجه گیری
در گسترش کالبدی شهر عوامل مختلفی مؤثر است. شرایط متفاوت زمانی و مکانی شهرها موجب می شود که در اکثر 
موارد عوامل متنوع و متفاوتی در گسترش کالبدی هر شهری تأثیر گذار واقع شود. در این مقاله شهر دانسفهان مورد 
مطالعه قرار گرفت. نتایج بیانگر این است که گسترش کالبدی این شهر از هسته اولیه تا محدوده کنونی آن از راه های 
ارتباطی اصلی تأثیر پذیرفته و با توجه به نقش اقتصادی شهر و وجود باغات و زمین های کشاورزی در اطراف شهر، عوامل 
محدود کننده بسیاری بر سر راه گسترش کالبدی آن وجود دارد. گسترش کالبدی شهر دانسفهان در سال های اخیر در 
جهت شمال هسته اولیه شهر بوده و در جهت جنوبی آن وجود زمین های کشاورزی و دوری از شبکه ارتباطی به عنوان 
با استفاده از مدل های  ایفا نموده است. تاکنون مطالعات بسیاری  عوامل محدود کننده در گسترش کالبدی شهر نقش 
این مقاله روش فرآیند  اما در  به منظور تعیین جهات گسترش کالبدی شهرهای مختلف صورت گرفته است.  گوناگون 
تحلیل شبکه ای )روابط درونی و بیرونی میان معیارها و زیرمعیارها( و منطق فازی )عدم قطعیت در ارائه و بیان مفاهیم( 
برای تبیین گسترش کالبدی شهر با هم ترکیب شده است. نکته مثبت و قابل توجه در بهره گیری از فرآیند ترکیبی مذکور 
این است که در این روش جهت گیری رشد کالبدی شهر به صورت قطعی مشخص نمی شود و نتایج به صورت صفر و یک 
نخواهد بود و چندین جهت، به عنوان جهات نسبتاً مناسب شناخته می شوند که این امر با توجه به اینکه شهر موجودی 
زنده و انعطاف پذیر می باشد و در طول زمان تغییرات متنوع و متفاوتی را پذیرا است، می تواند انتخاب های بهتر و متنوع 
تری را در اختیار برنامه ریزان و تصمیم گیران قرار دهد. در این مقاله با اعمال این روش برای شهر دانسفهان با توجه به 
محدودیت ها و امکانات بالفعل و بالقوه موجود، پهنه های مناسب و مستعد گسترش کالبدی شهر، با توجه به معیارها و 
سنجه های مناسب با محیط، در جهت شمال غربی و شمال شرقی پیش بینی شده است )شکل7(. این پیش بینی می تواند 
به منظور  این جهات زمینه های الزم  از  به هر کدام  تا در صورت گسترش کالبدی شهر  به مدیریت شهری کمک کند 
شهرسازی نظام مند فرآهم شده باشد. البته الزم به ذکر است که با ادامه روند گسترش کالبدی در این جهات راه بین 
شهری بوئین زهرا- خرمدشت و تاکستان با محدوده شهری ادغام می شود و به دلیل فرا ناحیه ای بودن این مسیر مشکالت 
متعددی را برای شهر ایجاد خواهد نمود. بنابراین نیاز به دانش نوین چند رویکردي مدیریت شهري و اتخاد تدابیر مدیریتی 
مناسب برای کنترل و هدایت گسترش کالبدی شهر بیش از پیش ضرورت خود را آشکار می کند و باید برای گسترش 
آتی شهر برنامه مشخصی را تدوین نمود و گسترش شهر براساس سازمان فضایی از پیش تعیین شده و با مدیریت مطلوب 

آن صورت گیرد.

61 
 

دانسفهان، گسترش شهر در سمت جنوب شرقی و شمال شرقی بندی فضایی جهت گسترش کالبدی شهر با توجه به نقشه پهنه
ای باشد که هماهنگ با شرایط محیطی صورت گیرد. با توجه به گونهباشد. گسترش کالبدی آتی شهر باید بهمناسب نمی

ین را تدو مشخصی برنامهدر راستای گسترش شهر در آینده مدیریت شهری دانسفهان بندی فضایی جهت گسترش، باید پهنه
در گسترش کالبدی شهر، سازمان فضایی  مؤثربدین معنا که برای افق صد سال آینده براساس معیارها و زیرمعیارهای  .نماید

های اطراف شهر نظارت مستقیمی داشته باشد. با توجه به گرفته و براساس آن بر زمیندرنظر مشخصی را برای گسترش شهر 
. شده استدر آینده ترسیم  دانسفهان سازمان فضایی مشخصی برای گسترش شهر GISدست آمده در محیط هبندی فضایی بپهنه

کمربندی  عنوانبهتوان این مسیر را باشد و میمناسب نمی شهر تاکستان برای گسترش کالبدی -شمال شرقی مسیر بوئین زهرا
خرمدشت در  -خت. مسیر بوئین زهراهای اطراف آن پرداگرفت و به سازماندهی کاربری درنظرشمال شرقی شهر دانسفهان 

در  الزم استشود بنابراین محدوده جهت مناسب گسترش کالبدی شهر قرار گرفته و در درازمدت با محدوده شهری ادغام می
ترین مهم (.6شکلوانین مشخصی را تدوین نمود )راستای کنترل و نظارت بر گسترش شهر در جهت شمال، شمال غربی و غرب ق

 باشد:پیشنهادی برای گسترش کالبدی آتی شهر به قرار زیر میراهبردهای 

 .های واقع در حریم قانونی و استحفاظی شهربر زمین و مدیریت شهری ت مستقیم شهردارینظار -
جلوگیری از منظور بهتوسط شهرداری  اراضی در مسیر گسترش کالبدیویژه بهشهر  های اطرافمالکیت زمین -

 .های بدون برنامهخواری زمین و توسعهرانت
 .های آتی شهرهای مناسب در مسیرهای پیش بینی شده برای توسعهها و کاربریریزی مدیریت زیرساختبرنامه -
 .ها در حریم مسیر کمربندی پیشنهادیاتخاذ اقدامات سازماندهی کاربری  -
 .سازهای پراکندهوجلوگیری از ساخت  -
 .های بالقوه برای گسترش کالبدی شهر در آیندهمحدوده ای منسجم برای سازمان فضاییتدوین برنامه  -
 ه و گسترش شهر.توسع به مربوط تصمیمات در پایدار مشارکت به شهروندان تشویق -

 
 کالبدی آتی شهر دانسفهان گسترشهای ارتباطی پیشنهادی برای های اصلی و گره: راه7شکل

 

 گیرینتیجه .6
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