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چکیده
توسعه کالبدی شهرها ،نابودی اراضی کشاورزی و گسترش به سمت پهنههای آسیب پذیر ،نظیر حوزههای سیالبی ،مسیر رودخانهها،
گسلها و شیب های نامناسب را به دنبال دارد که باعث به هم خوردن تعادل و پایداری اکولوژیک در شهرها و همچنین به هدر رفتن
هزینههای مالی و در مواقع بروز مخاطرات طبیعی و تلفات جانی میشود ،لذا ضرورت ارزیابی توان اکولوژیک ضروری است.
تحقیق حاضر با علم به اهمیت موضوع و با هدف بررسی مناطق مستعد جهت توسعه شهری با استفاده از روش ارزیابی چند معیاره
( )3MCEدر شهر میامی تدوین شده است .در این تحقیق تناسب ز مین برای توسعه کالبدی شهر میامی در چهار منطقه مورد مطالعه
برپایه ده معیار (رغبت عمومی و تمایالت مردم ،ارتفاع و شیب زمین ،وضعیت نسبت به مخاطرات طبیعی ،فاصله با زمینهای کشاورزی،
فاصله از آبهایسطحی ،مساحت ،عامل وقف ،هزینه خرید ،هزینه آمادهسازی و وضعیت نسبت به کاربریهای نامتجانس) ارزیابی شد.
در تجزیه و تحلیل اطالعات ،روش توصیفی و استنباطی به کار گرفته شد .جهت وزن دهی معیارها و پارامترهای مربوط ،از مدل سلسله
مراتبی  AHP4با استفاده از دانش کارشناسان متخصص و نرم افزار  Export choiceاستفاده گردید.
مهمت رین عوامل تعیین کننده در توسعه شهر میامی به ترتیب شامل هزینه آماده سازی ،هزینه خرید ،شیب و ارتفاع ،مخاطرات طبیعی،
مساحت زمین مناسب ،رغبت عمومی مردم ،کاربریهای نامتجانس ،آب های سطحی ،وقف و زمینهای کشاورزی است که وزن هر معیار
مشخص شد .مهمترین موانع توسعه در جنوب شهر عوامل طبیعی و در شمال شهر زمینهای کشاورزی و عامل وقف تشخیص داده شد.
نقشه تناسب زمین در شهر میامی تهیه شده است .در این نقشه در بین چهار محدوده جهت توسعه شهر میامی در آینده و بر اساس افق
توسعه شهری ،محدوده شمال جاده اتوبان نسبت به شهرک شرق و شهرک امام و بافت قدیم شهر ،نسبت به دیگر نواحی شهر

 -1کارشناس ارشد جغرا فیا و برنامه ریزی شهری  ،دانشگاه آزاد اسالمی واحد سمنان *(مسئول مکاتبات).
 -2کارشناس ارشد جغرافیا و برنامه ریزی شهری،دانشگاه آزاد اسالمی واحد سمنان.
3- Multi criteria evaluation
4- Analytic hierarchy process
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توان اکولوژیکی بیشتری دارد و جهت توسعه پایدار مناسبتر ارزیابی میگردد .اولویت بعدی شهرکشرق ،بعد از آن شهرک امام و در آخر
بافت قدیم شهر میباشد.
کلمات کلیدي :ارزیابی چند معیاره  ،ارزیابی توان اکولوژیک ،توسعه پایدار شهری ،ارزیابی چند معیاره ( ،)MCEمیامی.
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مقدمه
شهر پدیدهای جغرافیایی است که در بستتر طبیعتت و

منابع زمین فراهم میکند و منطتق تصتمیمگیتری در انتختاب

طی زمان شکل میگیرد ،از این رو هر شهری میباید در درجته

استفاده از زمین بر پایهی تجزیه و تحلیل روابط بین این عناصر

نخست با اعتبار امکانات طبیعیاش و با ارزیابی صتحیح تجتارب

(تحلیل سیستماتیک) به منظور توزیع و استتقرار فعالیتتهتای

کسب شده در زمینه استفاده از منتابع و امکانتات موجتود و بتا

متناسب با ویژگیهای جغرافیایی متیباشتد ( .)2شتهر میتامی

توجه به تفکر شهرسازی حاکم ،به توسعه جامع و پایدار شتهری

استان سمنان در شکلگیری نظم مکانی آن کته در واقتع یتک

دستت یابتتد .امتروزه توستتعه نتتاموزون شتهرها ،نتتابودی اراضتی

روستا شهر میباشد ،با دارا بودن جاذبههای کشاورزی و طبیعی

کشاورزی و گسترش به ستمت پهنتههتای آستیبپتذیر ،نظیتر

و اقتصادی تولید مازاد کشاورزی و با توجه به قترار گترفتن در

حوزههای سیالبی و نیز شکلگیری محلههای حاشیهنشتین بته

مسیر جاده ترانزیتی تهران -مشهد ،عامل گسترش آن بته ویتژه

سبب مهاجرتهتای گستترده و رشتد ستریع جمعیتت ،ضتمن

در دهه اخیر گردیده است .،این شهر از جمله زیست بوم هتایی

اختالل در توازن و تعادل اکولوژیک ،از توستعه پایتدار شتهری

است که دچار معضالت ناشی از عدم حاکمیت نظام انضباطی بر

جلوگیری میکند ( .)1عوامل و عناصر تشتکیل دهنتده نتواحی

منابع طبیعی شده و افزایش جمعیت ناشی از شهرستتان شتدن

مختلف را منابعطبیعی و یا اکولوژیکی مینامند که شامل منابع

زود هنگام و متعاقبا ورود مهاجرین به این شهر ،منجر به ساخت

فیزیکی و زیستی است و به صورت منفترد و یتا ترکیبتی متورد

و سازهای بدون برنامه و تغییر زیاد در ساختار فضایی-کالبتدی

بهرهبرداری انسان قرار میگیرد .استفاده از سرزمین بتدون در

شهر و گسترش آن در زمتینهتای کشتاورزی و باغتات شتهر و

نظر گرفتن تفاوت اکولوژیتک و پتانستیلهتای محیطتی ،باعتث

همچنین توسعه نامناسب آن در جهات مختلف جغرافیایی شده

پیامدهای ناگوار و تخریب محیطزیست میشتود کته در نهایتت

است که این امر لزوم مدیریت ،برنامتهریتزی ،هتدایت آگاهانته،

منابع طبیعی را در معرض تهدید قرار داده و محیط را از توسعه

سازماندهی اساسی و طراحی فضایی (برنامه ریزی) مناسب را دو

پایدار دور میکند( .)2برای رسیدن بته توستعه پایتدار داشتتن

چندان نموده است .بنابراین ارزیابی مستمر منابع با استتفاده از

برنامهریزی با تکیه بر ارزیابی همه جانبه محیط طبیعتی امتری

رهیافتتتهتتا و ابزارهتتای توستتعه پای تدار از جملتته روش MCE

ضروری است .با توجه به اینکه محیطزیست طبیعتی پیرامتون

میتواند راهکار مناستبی بترای برنامتهریتزی در جهتت کتاهش

شهرها تتوان اکولتوژیکی محتدودی را بترای استتفادهی انستان

فشارهای محیطی و تأمین نیازهتای شتهری بهصتورت صتحیح

داراست ،بنتابراین ارزیتابی تتوان اکولتوژیکی بته عنتوان هستته

باشد .تصمیم گیری چندمعیاره ،انتخاب گزینه برتتر بتا در نظتر

مطالعات محیطزیستی با پیشتگیری بحرانهتای موجتود بستتر

داشتن معیارهای بسیار است که بیش از یک معیار ستنجش در

مناسبی را جهتت دستتیابی بته توستعه پایتدار شتهری فتراهم

انتخاب گزینه برتر دخالت دارند  .این معیارها میتوانند کمی یتا

میآورد .ارزیابی توان محیطزیست (چته تتوان اکولتوژیکی چته

کیفی ،مثبت یا منفی باشتند .حتدود  111روش بترای ارزیتابی

توان اقتصادی اجتماعی آن ) عبتارت استت از بترآورد استتفاده

وجود دارد که

قابل دستهبندی به  21گروه هستند .از میتان

ممکن انسان از سرزمین برای کاربریهای کشاورزی ،مرتعداری،

 21گروه 5 ،گروه بیشتر کتاربرد دارنتد .در بتین  5گتروه روش

جنگلداری ،پارکداری (حفاظت ،توریسم) ،آبزیپتروری ،امتور

تحلیل سلسله مراتبی یا  AHPکاربرد بیشتر دارد کته در ایتن

نظامی و مهندسی و توسعه شهری ،صنعتی و روستایی در چهار

تحقیق از آن استفاده شتده استت .در زمینته تتوان اکولتوژیکی

چوب استغادههای کشاورزی ،صنعت ،ختدمات و بازرگتانی (.)3

سرزمین تجربه کانادا و استرالیا مثال خوبی میباشد که از اواخر

در واقع ارزیابی توان اکولوژیک ،اطالعات مورد نیتاز را دربتارهی

دهه  1951و اوایل  1921اقدامات جدی در این زمینه در جهان
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بهویژه در این دو کشور آغاز گردید ،به طوری که ارزیتابی نتوین

محیط GISبررسی کردند و مساحت هر یتک از منتاطق دارای

سرزمین در جهان ابتدا از ارزیتابی و طبقته بنتدی زمتین بترای

تناسب ضعیف و بسیار ضعیف ،تناسب متوستط ،تناستب بتان و

کشاورزی شکل گرفت .میر کتتولی و همکتاران ( )2در ارزیتابی

بسیار بان را به صورت تفکیک شتده جهتت توستعه آتتی شتهر

توان اکولوژیک کاربری توسعه شهری بتا متدل تصتمیم گیتری

پیشنهاد نمودند .عزیزیان و همکاران ( )7نیزدر پژوهشتی تحتت

چنتتدمعیاری  MCDMو ،GISشتتهر ستتاری را در استتتان

عنوان (ارزیابی توان اکولوژیک حاشتیه شتهر تبریتز بته منظتور

مازندران بررسی و مساحت کاربری مناسب ،کتاربری متوستط و

توسعه پایدار شهری با رویکر د  )MCEبیان داشتند کته بترای

کاربری نامناسب شهر را تعیین کردند .زکیته غیتور ستاننقو و

رسیدن به توسعه پایدار ،داشتن برنامهریزی با تکیه بتر ارزیتابی

همکاران ( )4مکانیابی لندفیل شتهر قوچتان را بتا استتفاده از

همه جانبه محیط طبیعی امری ضروری است .با توجه به اینکه

تلفیق سیستتم  GISو روش  MCDAانجتام دادنتد و درایتن

محیط زیست طبیعی پیرامون شهرها توان اکولوژیکی محدودی

مطالعه مکان مناسب برای یک ناحیه لندفیل در مجاورت شهر

را بتترای استتتفادهی انستتان داراستتت ،بنتتابراین ارزیتتابی تتتوان

قوچان با استفاده از  GISو ( MCDAتصمیم گیری بر مبنای

اکولوژیکی به عنوان هسته مطالعات محیطزیستی با پیشگیری

آنالیزهای چندمعیاری) را تعیین کردند .بترای ایتن منظتور 13

از بحرانهای موجود بستتر مناستبی را جهتت دستتیتابی بته

نیه نقشه داده شامل توپوگرافی ،مسکونی ،جاده ها ،ستطح آب

توسعه پایدار شهری فراهم می آورد .درمورد شهر میامی ،فریده

زیرزمینی ،گستل ،ختاک ،رودخانتههتا ،گلبتاد  ،شتیب ،زمتین

باقری ( )2تحلیل هندسی و جنبشی نیمه باختری گسل میامی،

شناسی ،زمین های مورد استفاده ،دشتهای سیالبی و آبهای

حسین رجبی( )9مکان یتابی فضتاهای آموزشتی ،شتهره تتاج و

سطحی تهیته و دو روش متفتاوت از تلفیتق  MCDAو GIS

فاطمه دارآفرین تاثیر پذیری اقتصاد روستاها از نتواحی صتنعتی

انجام شد و در بررسیهای صحرایی نتایج جالبی حاصل گردیتد

میامی ومیترا کساییان( )11نقش شتهرهای کوچتک درتوستعه

که این نتایج تطابق خوب مکانهای کاندید شده بتا معیارهتای

حوزه نفوذ را مورد تحقیق قرار دادهاند.

انتخابی و نیز در نظر گرفتن تعدادی پارامترهای اضافی در ایتن
مدل بود بدون بررسیهای صحرایی متصور نبود .پور جعفتر و
همکارانش( )5در مورد ارزیابی توان اکولوژیکی به منظور تعیین

مواد و روشها
محدوده و قلمرو پژوهش

عرصههای مناسب توسعه در محدوده شهر جدید سهند پژوهش

شهر میامی در طول جغرافیایی  55درجه و  39دقیقه

کردند و بهترین مکان مناسب برای توسعه شهری ،شهر جدیتد

و عرض جغرافیایی 32درجه و  35دقیقه و در ارتفاع  1125متر

سهند را تعیین نمودند ،به طوری که کتمتترین آثتار ستور را در

بانتر از سطح دریا واقع شده است این شهر در شمال کویر واقع

حال حاضر و در بلند مدت به دنبال داشته باشد .این انتخاب بر

شده و بخشی از آن ،از شمال به بخش جاجرم و شهرستان

اساس روش سیستمی تجزیه و تحلیل و جمتع بنتدی دادههتا و

بجنورد استان خراسان شمالی و بخش مینو دشت استان

نیز تلفیق و ترکیب نیههای اطالعاتی با روش  AHPبتود و در

گلستان ،از جنوب به بخش بیارجمند ،از مشرق به داورزن

نهایت با استخراج واحدهای محیطی و سنجش آنهتا براستاس

استان خراسان رضوی و از مغرب به بخش مرکزی شهرستان

معیارهای اکولوژیکی ،توانهتا و استتعدادهای بتالقوه را بترآورد

شاهرود محدود است .دارای آب و هوای متنوع و تا حدودی

کردندو مساحت محدودههای مناسب را برای توسعه آتتی شتهر

معتدل است ،در قسمتهای جنوب کوهستانی وشمالی گرم

جدید سهند پیشنهاد دادند .دکتر پور احمد ()2نیز به همراه دو
نفر از دانشجویان در مناطق مستعد توسعه شتهری ،شهرستتان
بابلسر را با استفاده از روش ارزیتابی چنتد معیتاره( )MCEدر

است .در سال  1393شهر دارای  4229نفر جمعیت و 313
هکتار مساحت بوده است.
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شکل  -1موقعیت محدوده مورد مطالعه

روش بررسی
در این پژوهش از روش توصتیفی تحلیلتی استتفاده شتد،

انتخاب معیارها با توجه بته مطالعته معیارهتای استتاندارد بترای

بتتا توجتته بتته ستتوابق موجتتود ،بتتر پای ته  11معی تار و بتتا روش

توسعه شهری از نظر دکتر مختدوم  ،1324کترم  ،1324سترور

همپوشانی وزندار ،ارزیابی توان اکولوژیکی شتهر میتامی بترای

 ،1323عبتتتتتدالهی 1372و Kundu,Manchanda,1994و

توسعه کالبدی در محیط سیستم اطالعات جغرافیتایی ارزیتابی

 Svoray,Bar,Bannet,2005انجتتام شتتد و در نهایتتت بتتا

شد .برای تجزیه تحلیل از فرآینتد تحلیتل سلستله مراتبتی بتا

مشورت کارشناسان بومی و اهمیت ایتن معیارهتا بتا توجته بته

شناستایی و اولویتبنتتدی عناصتتر شتتامل هتتدفها ،معیارهتتا یتتا

شرایط منطقه (کوهستانی ،بین باغات،وقف،درآمد مردم) انتخاب

مشخصتتهها و گزینتتههای احتمتتالی در اولویتبنتتدی استتتفاده

گردید.

گردی تد .ای تن فرآینتتد شتتامل متتدل ستتازی ،قضتتاوت ترجیحتتی
(مقایسات زوجی) و ستازگاری در قضتاوتها متیباشتد .بترای

روش بررسی

تسهیل در انجام محاسبات مربوط به تحلیل  AHPاز نرم افتزار

در این پژوهش شناسایی منابع اکولوژیکی به عنوان

 expert choiceاستفاده گردید .مواد و دادههتای نزم بترای

گام اول ارزیابی و برنامهریزی سرزمین به شمار میرود .شکل

انجام این تحقیق به شرح زیر است:
 نقشههای توپوگرافی در مقیاس  1:25111شهرمیامی.
 نقشههای زمین شناسی با مقیاس .1:111111 نقشههای آبهای زیر زمینی و فاصله از چاه ها.عالوه بر نقشههای مبنایی فوق ،از نقشه طبقه بندی شیب ،جهت
شیب و ارتفاع از سطح دریا ،گسلها ،نقشههای فاصله از راههای
اصلی ،خطوط نیرو و پرسشنامه جهت جویا شدن نظر
کارشناسان متخصص و با تجربه برای اولویت دهی به معیارها و
نواحی شهر و در نهایت نرم افزار  Export choiceجهت
وزندهی معیارها و پارامترهای مربوط استفاده شد.

شمارهی ( )2اجزای منابع اکولوژیکی مد نظر در پژوهش حاضر
را نشان میدهد.
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شکل  -2انتخاب مناسب و معیارها

برای اولویتبندی بین معیارهای منتخب دهگانه ،به

معیارها و گزینهها به روش مقایسه زوجی صورت گرفت.

معیارها وزن داده شد تا درجه اهمیت هر عامل یا معیار در

سیستم نمرهدهی در این روش براساس طیف  9تایی ساعتی

تعیین توان منطقه قابل محاسبه باشد .وزن دهی در این بخش

صورت میگیرد .در جدول زیر روند ترجیحات سیستم نمرهدهی

نسبی است و برای اولویت دهی به معیارها می باشد .وزندهی

نشان داده شده است.

جدول  -1مقیاس AHP
تعریف

نمره

شرح
دو عنصر ،اهمیت یکسانی داشته باشند .

اهمیت یکسان

1

یک عنصر نسبت به عنصر دیگر برتری متوسطی داشته باشد .

برتری متوسط

3

برتری زیاد

5

برتری بسیار زیاد

7

برتری فوق العاده زیاد

9

ارزش های بینابین

2 ،4، 2، 2

یک عنصر نسبت به عنصر دیگر برتری زیادی داشته باشد
یک عنصر نسبت به عنصر دیگر برتری بسیار زیادی داشته باشد
یک عنصر نسبت به عنصر دیگر برتری فوق العاده زیادی داشته باشد
 2مورد بینابین در قضاوت ما
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شکل  -3وزن معیارها

هزینه آماده سازي

هزینه خرید

ارتفاع و شیب
1

2

1/11

1/75

4

2

5

2

1

1/27

1/75

2/14

3

3/75

5

طبیعی

مساحت

1

1/14

1/14

1/2

2

2/22

4

5/33

5/43

نامتجانس

1/11

1/75

1/22

1/72

2/5

3

4/2

5/25

7

فاصله از زمین کشاورزي

رغبت عمومی

وضعیت نسبت به

وضعیت نسبت به کاربري

ارتفاع و شیب

فاصله از آب سطحی

هزینه خرید

وقف

هزینه آماده سازي

1

وضعیت نسبت به مخاطرات

جدول  -2ماتریس مقایسه زوجی معیارهاي انتخاب بهترین منطقه توسعه اکولوژیک

مخاطرات طبیعی
مساحت
رغبت عمومی و

1

1/37

1/57

2/75

2/75

3/22

1

1/14

2

2

2/22

تمایالت مردم
وضعیت نسبت به

1

1/33

3

2

کاربري هاي
نامتجانس
فاصله از آبهاي

1

1

1/5

سطحی
وقف
فاصله از زمین هاي
کشاورزي

1
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در مرحله بعد ارتباط با هر یک از معیارهای ده گانه

جدول صفحه اول ارایه شد ،تکمیل گردید .در تکمیل ده

یک ماتریس مقایسه زوجی تکمیل شد که در سطر و ستون آن

ماتریسی که در زیر ارایه شده است ،برای مثال اگر منطقه A

مناطق چهار گانه قرار گرفته و وضعیت هر یک از مناطق با

نسبت به منطقه  Bدر معیار وقف ،خیلی ارجح تر باشد عدد 5

توجه به معیار مورد نظر در همان طیف  1تا  9درجهای که در

و اگر کامال ارجح تر باشد عدد  9قرار داده شده است.

جدول  -3ماتریس مقایسه زوجی مناطق با توجه به معیار رغبت عمومی و تمایالت مردم
A
باالتر از شهرک

گزینه ها

B
به سمت شرق

C
بافت قدیم

امام
باالتر از شهرک امام ()A

D
شمال جاده
اتوبان

1/137

به سمت شرق()B

11333

2/7

2/33

1/53

بافت قدیم ()C

3/5

شمال جاده اتوبان()D

جدول  -4ماتریس مقایسه زوجی مناطق با تو جه به معیار ارتفاع عمومی
گزینه ها

A
باالتر از شهرک

B
به سمت شرق

C
بافت قدیم

امام
باالتر از شهرک امام ()A

D
شمال جاده
اتوبان

1/41

به سمت شرق()B

1/31

1/15

1/17

1

بافت قدیم ()C

1/2

شمال جاده اتوبان()D

جدول  -5ماتریس مقایسه زوجی مناطق با توجه به معیار وضعیت نسبت به مخاطرات طبیعی
گزینه ها

A
باالتر از شهرک

B
به سمت شرق

C
بافت قدیم

امام
باالتر از شهرک امام ()A
به سمت شرق()B
بافت قدیم ()C
شمال جاده اتوبان()D

D
شمال جاده
اتوبان

1/43

1/39

1/11

1/2

1/33
1/13
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جدول  -2ماتریس مقایسه زوجی مناطق با تو جه به معیار فاصله از زمین هاي کشاورزي
A
باالتر از شهرک

گزینه ها

B
به سمت شرق

C
بافت قدیم

D
شمال جاده

امام
باالتر از شهرک امام ()A

اتوبان
1/15

به سمت شرق()B

4/75

2/21

5/75

2/3

بافت قدیم ()C

5/1

شمال جاده اتوبان()D

جدول  -7ماتریس مقایسه زوجی مناطق با توجه به معیار فاصله از آب هاي سطحی
A
باالتر از شهرک

گزینه ها

B
به سمت شرق

C
بافت قدیم

امام
باالتر از شهرک امام ()A

D
شمال جاده
اتوبان

1/33

به سمت شرق()B

2/11

1

1/5

1/32

بافت قدیم ()C

1/33

شمال جاده اتوبان()D

جدول  -1ماتریس مقایسه زوجی مناطق با توجه به معیار مساحت
گزینه ها

A
باالتر از شهرک

B
به سمت شرق

C
بافت قدیم

امام
باالتر از شهرک امام ()A
به سمت شرق()B
بافت قدیم ()C
شمال جاده اتوبان()D

D
شمال جاده
اتوبان

1/25

1/2

1/9

1/41

2/5
1/59
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جدول  -9ماتریس مقایسه زوجی مناطق با توجه به معیار وقف
A
باالتر از شهرک

گزینه ها

B
به سمت شرق

C
بافت قدیم

امام
باالتر از شهرک امام ()A

D
شمال جاده
اتوبان

1/17

به سمت شرق()B

4/13

1

5/42

1/15

بافت قدیم ()C

4/57

شمال جاده اتوبان()D

جدول  -13ماتریس مقایسه زوجی مناطق با توجه به معیار هزینه خرید
A
باالتر از شهرک

گزینه ها

B
به سمت شرق

C
بافت قدیم

امام
باالتر از شهرک امام ()A

D
شمال جاده
اتوبان

1/32

به سمت شرق()B

1/42

1/9

1/53

1/23

بافت قدیم ()C

2/29

شمال جاده اتوبان()D

جدول  -11ماتریس مقایسه زوجی مناطق با توجه به معیار هزینه آماده سازي
گزینه ها

A
باالتر از شهرک

B
به سمت شرق

C
بافت قدیم

امام
باالتر از شهرک امام ()A
به سمت شرق()B
بافت قدیم ()C
شمال جاده اتوبان()D

D
شمال جاده
اتوبان

1/31

1/22

1/32

1/22

1/33
1/2
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جدول  -12ماتریس مقایسه زوجی مناطق با توجه به معیار وضعیت نسبت به کاربري هاي نامتجانس
گزینه ها

A
باالتر از شهرک

B
به سمت شرق

C
بافت قدیم

امام
باالتر از شهرک امام ()A

D
شمال جاده
اتوبان

2/47

به سمت شرق()B
بافت قدیم ()C

1/33

3/47

3/2

1/43
4/212

شمال جاده اتوبان()D

مرحله نهایی انتخاب گزینه ها
پس از تجزیه تحلیل نتایج به دست آمده از مدل به کار

زمین شناسی زمین میباشد و بعد از آن عوامل ارتفتاع ،شتیب،

گرفته شده و با توجه به جدول وزن معیارها و نمودارهای رستم

وضعیت نسبت به مخاطرات طبیعتی ،ستیل و زلزلته استت کته

شتده در نترم افتزار  ،(EC) Expert choicچنتین دریافتت

ناشی از قرار گترفتن گستل میتامی در قستمت جنتوب شتهر و

میشود که هزینه آمادهسازی زمین و خرید بیشترین اهمیت را

قرار گرفتن شهرکها روی مخروطه افکنه میباشد.

به خود اختصاص میدهد که ناشی از شرایط توپوگرافی و

شکل  -4وزن محدودهها
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شکل  -5نقشه نهایی توان اکولوژیکی شهر میامی جهت توسعه شهري پایدار

بحث و نتیجه گیري
با توجه به مطالعات انجام شده بر روی رشد کالبدی
شهر میامی ،مشخص شد مجموعه عناصر به وجود آورنده این

دارد با استفاده از فرآیند تصمیم گیری چند معیاره بهترین
قسمت برای توسعه شهر مشخص و پیشنهاد گردید.

منطقه تا اوایل قرن حاضر محدود و بیشتر چهره روستایی

بررسی عوامل اکولوژیکی موثر در رشد و توسعه شهر

داشته است اما با توجه به قابلیتهای محیطی این منطقه و

به تعیین جهات بهینه توسعه آتی شهر منجر میگردد .با

شهرستان شدن آن ،موجب توسعه کالبدی شهر میامی شده اند.

استفاده از روش  AHPو بر اساس نظر کارشناسان و خبرگان

بر اساس بررسیهای انجام شده در بخش جمعیت ،بعد

آشنا به امور شهر میامی و با بررسی های صورت گرفته ،این

از شهر شدن میامی در سال  ،1373در پاسخگویی به نیاز

نتیجه حاصل شد که در بین چهار محدوده جهت توسعه شهر

مسکن ،ساخت و سازهای متعددی در قسمتهای مختلف شهر

میامی در آینده و براساس افق توسعه شهری محدوده شمال

صورت گرفته است .این ساخت و سازها اکثراً خودرو و بدون

جاده اتوبان نسبت به شهرک شرق،

شهرک امام و بافت قدیم

برنامه انجام گرفته است .یکی از دنیل مهم شکلگیری این نوع

شهر ،با توجه به هدف این تحقیق که محدودیت اکولوژیکی را

بافتها ،عدم نظارت بر نحوه گسترش و توسعه شهر است .از

در نظر دارد ،مناسبتر ارزیابی میگردد و راهکارهای زیر

آنجا که شهرداری به عنوان نماد و مهمترین عنصر مدیریت

پیشنهاد میگردد:

شهری تنها نهاد ناظر بر نحوه توسعه و گسترش کالبدی است،
در این نظارت ناموفق عمل نموده است.
استفاده از فرآیند تصمیم گیری چند معیاره ()MCE

 -1استفاده از مطالعات میدانی صحیح و با دقت بیشتر
توسط افراد متخصص.
 -2تقویت بدنه مهندسی و کارشناسی شهرداری.

نقش موثری در ساماندهی محالت شهر و توسعه آتی شهر به

 -3هماهنگی و نظارت بین طرح های تحقیقی و اجرای آن.

عهده دارد ،زیرا با بهرهگیری از این مدل ها و نظرات کارشناسان

 -4مطالعه گستردهتر با تعداد معیارهای بیشتر اکولوژیکی.

متخصص در رابطه با تعیین ضریب اهمیت معیارها و نیز اولویت

 -5انجام طرح های توسعه شهری با بهره گیری از MCE

بندی نواحی ،لحاظ میگردد .از آنجا که در شهر میامی عوامل
اکولوژیکی متعددی اعم از عوامل طبیعی و انسانی ،در توسعه
شهر نقش دارند و این معیارها در نواحی مختلف شهر تفاوت

و توجه به توان محیط زیست.
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تشکر و قدردانی

 -2پور احمد .احمد ،مهدی .علی و مهدیان بهنمیری.

بدین وسیله از شهرداری میامی و منابع طبیعی که

معصومه ،1391،بررسی مناطق مستعد توسعه شهری

کمال همکاری را در ارایه اطالعات مورد نیاز جهت تحقیق

با استفاده از روش ارزیابی چند معیاره ( )MCEدر

داشتند نهایت تشکر را داریم همچنین از مردم شریف میامی

محیط  -GISمورد پژوهش ،شهرستان بابلسر ،

که همکاری های نزم را در اجرای این تحقیق داشتند و جناب

چهارمین همایش علمی سراسری دانشجویی

آقای دکتر سعید کامیابی و دکتر محمد رضا زند مقدم در جهت

جغرافیا.

راهنمایی های نزم تشکر و قدردانی به عمل می آید.

-7

عزیزیان .محمد صادق ،1392 ،ارزیابی توان
اکولوژیک حاشیه شهر تبریز به منظور توسعه پایدار

منابع
1- Srivastava¸S.K.
¸andGupa¸R.D.
¸2003.Monitoring of changes in
landuse/ landcover using multi-sensor
satellite data. Map India Conference
2003.
-2

 -2باقری .فریده ،سعیدی .عبداهلل و بوذری .سهیال،
 ،1372تحلیل هندسی و جنبشی نیمه باختری
گسل میامی ،فصلنامه علوم زمین ،سال هجدهم،
شماره . 29
-9

رجبی .حسین ،1391،مکان یابی فضاهای آموزشی

تصمیم گیری چند معیاری  MCDMو( GIS

شهر میامی ،پایان نامه جغرافیا و برنامهریزی شهری،

مطالعه موردی ،شهر ساری ،استان مازندران)،

کارشناسی ارشد ،دانشگاه آزاد اسالمی واحد سمنان.

پژوهش های جغرافیای انسانی ،شماره  ،77صص

 -11کرکه آبادی .زینب و کساییان .میترا ،1391 ،بررسی

. 75-21

نقش شهرهای کوچک در توسعه روستاهای حوزه

مخدوم .مجید ،1329 ،اکولوژی سیمای سرزمین

نفوذ ،مطالعه موردی شهر میامی،نشریه ساخت شهر،

در برابر مطالعات محیطی با اکولوژی سرزمین،

دوره  ،9شماره .19

فصلنامه محیط زیست و توسعه سال اول ،شماره
یک ،صص 91تا 112
-4

ریزی شهری ،سال چهارم ،شماره سیزدهم .

میر کتولی .جعفر و کنعانی .محمد رضا،1391 ،
ارزیابی توان اکولوژیک کاربری توسعه شهری با مدل

-3

شهری با رویکر د  ،MCEمجله پژوهش و برنامه

 -11تاج .شهره و دارآفرین .فاطمه ،1391،تاثیر پذیری
اقتصادی روستاها از نواحی صنعتی ،مطالعه موردی

غیور ساننقو  .زکیه ،رزم آرا .مرتضی و زارع صفت.

ناحیه صنعتی میامی ،نشریه نگرشهای نو در

مجتبی ،1391 ،مکانیابی لندفیل شهر قوچان با

جغرافیای انسانی ،دوره  ،4شماره  ،1صص 135

استفاده از تلفیق سیستم  GISو روش ،MCDA

تا.144

هفتمین کنفرانس زمین شناسی مهندسی و محیط
زیست ایران ،دانشگاه صنعتی شاهرود.
 -5پورجعفر .محمدرضا ،منتظرالحجه .مهدی ،رنجبر.

 -12مومنی .منصور و شریفی سلیم .علیرضا،1391،
مدلها و نرم افزار های تصمیم گیری چند شاخصه ،
تهران  ،ناشر مولفین.

احسان و کبیری .رضا ،1391 ،ارزیابی توان

 -13میکاییلی .علیرضا و صادقی بنیس .مژگان،1329 ،

اکولوژیکی به منظور تعیین عرصه¬های مناسب

شبکه اکولوژیکی شهر تبریز و راهکارهای پیشنهادی

توسعه در محدوده¬ی شهر جدید سهند ،جغرافیا و

برای حفظ و توسعه آن ،پژوهشهای محیطزیست،

توسعه ،شماره .22

سال  ،1شماره  ،2ص.2

