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 چکیده

ای پدی  روی  گسیختة شهرها، مسائل و مشکالت عدیدده  زده و لگامامروزه با رشد روزافزون جمعیت شهرنشین و در پی آن توسعة شتاب
هدای  ها و محدودیتتوجه به قابلیت های شهری، بیگاه در محدودة شهر گرگان نیز، افزای  سطح سکونت. جوامع بشری قرار گرفته است

این پژوه  با هدد  ارزیدابی و انطقداو توسدعة شدهری بدا تدوان اکولوژیدک         . اراضی و توان اکولوژیک توسعة شهری انجام گرفته است
بدرای ایدن کدار، بدا رویکدرد ارزیدابی انددمعیاره بدا         . انجام گرفته است زیست در شهر گرگانهای محیطسرزمین به منظور حفظ قابلیت

هدای مختلدد در محدیط    دار، ارزیابی توان اکولوژیکی گرگان برای انطقاو با توسعة شدهری در سدا   کارگیری روش ترکیب خطی وزن به
موجدود مقایسده، و در دد تطداب  آن در      بدا توسدعة   اکولوژیدک  توان سپس، نقشة نهایی. سیستم اطالعات جغرافیایی انجام گرفته است

کاه  یافته است که خدود   0279تا سا   7391 تدریج از سا  نتایج نشان داد میزان انطقاو اکولوژیکی به. های مختلد محاسقه شد سا 
الزم برای کاه  روند عددم  از این رو، باید توجه . منجر شده است و این فرایند ادامه نیز داردزیست احتماالً به پیامدهای منفی در محیط

زیسدتی جهدت ارتقدای     منظور رعایت بیشدتر ا دو  محدیط    ریزان شهری بهبرنامه. انطقاو اکولوژیکی توسط مسئوالن ذیربط اتخاذ شود
 .کار گیرند توانند نتایج این پژوه  را بهشرایط موجود می
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 .مراتقی دار، فرایند تحلیل سلسلهخطی وزنارزیابی توان اکولوژیک، انطقاو اکولوژیکی، روش ترکیب 

                                                           

 Najmehajizade@gmail.com: نویسندة مسئول، رایانامه *

 آمایش سرزمین
 9314پاییز و زمستان ، ة دوم، شمارمهفت ةدور

  021 – 032ات صفح

 

Print ISSN: 2008-7047 

Online ISSN: 2423-6268 

http://jtcp.ut.ac.ir 

 

http://jtcp.ut.ac.ir/


 012                                                  ،4931، پاییز و زمستان 2 ، شمارة7دورة  آمایش سرزمین 
 

 بیان مسئلهمقدمه و 

 شدن جمعیت، افزایش جمعیت شههراا و ووعهعش شههرااو کووه  و     ویژگی عصر ما شهرنشین

بنابراین، بها ووجهه بهه ووعهعش رووافهزون شههراا،       (. Gilbert & Galger, 1992, p.20)بزرگ اعت 

رت مسائل بسیار جدو در وندگی روومره بشر ظاار آید و به صووجود میمشکالت بیشترو نیز به

اهاو رهرورو بهراو ادامهش  یهات و      کهه او جنههه   ووان ووعهعش شههراا را  او عویی، نمی. شودمی

ااو انسان اعت، محدود کرد، بلکه باید شهراا را متناعب با نیاوااو امروو و فهرداو بشهر    فعالیت

میرکتهولی و  ) ویسهت نیهز جلهوگیرو شهود     یططورو که او واردکردن آعیب بهه محه   آماده کرد، به

دادن مطالعات محیط ویستی اعت که  لذا ونها راه کااش وهعات ووععه، انجام(. 2، ص0931کنعانی، 

او، ریهزو منطقهه  ویست در وارووب برنامهه ورین راه براو مطالعات محیط در  ال  ارر، منطقی

بهرام عهلطانی،  )دای کاربرو ومین اعت ومانریزو و عاااو اکولوژی  در برنامهدادن جنهه دخالت

ریهزو عهرومین    او پایهدار و درخهور، برنامهه    در ار صورت، براو داشهتن ووعهعه  (. 22، ص0930

مخهدوم،  )ویست و آمایش عرومین اعت  ریزو، ارویابی ووان محیطررورو اعت و شالودة برنامه

اعت که اگر عرومین بهالقوه فادهد    اامیت ارویابی ووان اکولوژی  عرومین وا آنجا(. 01، ص0931

 - تهی در صهورت نیهاو ادتصهادو    )ووان اکولوژیکی مناعب براو اجراو کهاربرو خاصهی باشهد    

ویسهتی منطقهه   ونها عهب بهههود شهرایط محهیط     اجراو آن طرح نه( وجود آن کاربرواجتماعی به 

 (.Brazier, 1998, p.2)شود، بلکه وخریب بیشتر محیط را نیز به دنهال خوااد داشت   نمی

اهاو وره    ریزو آمایش عرومین، رعایهت وناعهب کهاربرو   ااو اعاعی در برنامه یکی او نکته

منظور او وناعب ارارهی، وطهیهم مشخصهات ومهین بها نهو        . ااو آوی اعتبرداروموجود با بهره

و اا و نیاواهاو نهو  کهاربر    ااو ومین بتواند ررورتبه عخن دیگر، اگر ویژگی. کاربرو آن اعت

(. Qingming, 2003, p.25)آن را پاعخ داد، آن ومین با نو  کاربرو خود وناعهب خوااهد داشهت    

ریزان شههرو بها آن   ووحلیل وناعب اراری امرو ررورو اعت که مدیران و برنامه بنابراین، وجزیه

بررعی و وعیین وناعهب ارارهی شهامل مقایسهش      (.Borthwick et al., 2014, p.175)رو استند  روبه

گرفهت، امها امهرووه    در گذشته این کار به صورت دعتی انجام می. مکانی و ووصیفی مختلف اعت
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عهامانش  . گیرنهد  عادگی انجام می با پیشرفت فناورو در عیستم اطالعات جغرافیایی، این مطالعات به

شهده بها    ویستی را بر اعاس امتیهاوات کسهب  اطالعات جغرافیایی ووانایی دارد که وا دااو محیط

در  (.Pennington, 2000, p.3)بندو کرده و نقشهش نههایی کهاربرو را وولیهد کنهد      امنش دلخواه طهقهد

او ووحلیل وناعب اراری به صورت طیهف گسهترده   وجزیه، GIS ااو اخیر نیز با ووععش عری عال

 ,Feizizadeh & Blaschke, 2013)کشاوروو  ااواا مانند فعالیتریزو در بسیارو او ومینهدر برنامه

p.5) ،وعیین ویستگاه  یوانات و گیااان (Store & Kangas, 2001, p.81) ، ریهزو و ارویهابی   برنامهه

 او و ارویابی آثار محیط ویستیریزو منطقهبرنامهو  (Girvetz et al., 2008, p.207)عیماو عرومین 

(Rojas et al, 2013, p.521 Marull et al., 2007, p.202; )شده اعتکار گرفته  به. 

کهارگیرو   ویست با بهاین پژواش، با ادف بررعی میزان انطهاق اکولوژیکی جهت  فظ محیط 

اها، وهوان   داهی آن معیارااو منطهم بر مال ظات محیط ویستی در مدل اکولوژی  مخهدوم و وون 

لهذا،  . منظور وعیین مناطم مناعب براو ووععش شهرو گرگان ارویابی کرده اعهت  محیط ویستی را به

ادف این پژواش آن اعت وا عاختارو براو ارویابی ووان عهرومین بهه منظهور بررعهی کهاربرو      

، دانش افراد خههره را   ووععش شهرو طرا ی شود که عالوه بر اجرا در عامانش اطالعات جغرافیایی

کردن مناطم مناعب ووعهعه، میهزان    نیز وا  د ویادو در فرایند وحقیم وارد کند و بتواند با مشخص

امچنهین، در نهایهت بهه معرفهی اجمهالی      . طهاق محدودة متناعب را با ووععش فعلی محاعهه کنهد ان

نتهای   . برخی پیامدااو ناشی او عدم انطهاق اکولهوژیکی در محهدودة مطالعهاوی خوااهد پرداخهت     

ریزو اصولی و منطهم بر معیارااو ووععش امسو مطالعه براو آگاای مدیریت کالن به منظور برنامه

 .کار گرفته شود وواند بهااو مدیریتی میویست براو بههود رویهیط با مح

 پیشینة تحقیق

ویست، وندعاملهه   در ایران براو دعتیابی به آمایش عرومین، روش ارویابی ووان اکولوژی  محیط

                                                           
1. Geographical Information System 
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ویسهتی و  ااو اکولوژی  وا دااو محهیط  بندو عرومین با مقایسش ویژگیاعت و ارویابی و طهقه

بهراو ارویهابی وهوان اکولوژیه  کهاربرو ووعهعش       . گیردو اکولوژی   رفی ایران انجام میاامدل

مخدوم، )معرفی شده اعت ( مناعب، نسهتاً مناعب و نامناعب) ، مدل  رفی با عه طهقش ووانشهرو

اونهم و میرکریمهی بهه    . گرفته اشاره شهده اعهت   به برخی موارد انجام 0در جدول (. 30، ص0931

ااو فعلی بهر وهوان   ااو ارویابی انطهاق کاربرورو ووععش جارو و آوی او طریم مدلمحاعهش پایدا

او در اعهتان  ویسهتی منطقهه  اکولوژیکی عرومین و ارویابی آثار ووعهعه و ایجهاد وعهادمت محهیط     

ویسهتی  به منظور ارویابی میزان انطهاق محهیط   (.2، ص0933اونم و میرکریمی، )گلستان پرداختند 

وا هد   031اا در اعتان گلستان، ی  مدل وونی وهیه، و مقادیر شاخص انطهاق کاربرو ااوکاربرو

 . اند بندو کردهنقشه 0:221111وفصیلی و مقیاس  ووان در عطح نیمهویستی اممحیط 
 

 گرفته های انجامکارگیری مدل ترکیب خطی وزنی در برخی پژوهش به. 1جدول 

                                                           
1. Analytic Hierarchy Process 

2. Multi Criteria Evaluation 

 عنوان پژوهش پژوهشگران/ پژوهش 

نقدو و امکاران، 

0939 
AHPو  GISارویابی ووان اکولوژی  اراری با اعتفاده او 

 در اراری  اشیش شهر وهریز  

کوویایی و امکاران، 

0939 

ارویابی ووان  او و عامانش اطالعات جغرافیایی جهتگیرو او فرایند وحلیل شهکهبهره

 اکولوژی  ووععش شهرو

رعولی و امکاران، 

0930 

یابی محل دفن مواد  مراوهی و ورکیب خطی وونی در مکان ااو وحلیل علسلهارویابی روش

 .شهرعتان مرند: شهرو، مورد شناعی وائد

 0911کرم، 
غرب شیراو با اعتفاده او رویکرد  وحلیل وناعب ومین براو ووععش کالهدو در محور شمال

 GISارویابی وندمعیارو در محیط 

داشور و امکاران، 

0932 

و مراوهی  ااو وحلیل علسلهبا اعتفاده او روش ابی فضاااو مناعب شهرویشناعایی و مکان

 ورکیب خطی وونی

عزیزیان و امکاران، 

0932 
MCE ارویابی ووان اکولوژی   اشیش شهر وهریز به منظور ووععش پایدار شهرو با رویکرد

  

https://www.google.com/search?biw=1280&bih=689&noj=1&q=Multi+Criteria+Evaluation&spell=1&sa=X&ved=0ahUKEwjAiOqN99DKAhXDknIKHfdmAy0QvwUIGigA
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 مبانی نظری

هط با مورو  پهژواش را وشهکیل   ااو نظرو مرواا و بنیانوارووب نظرو پژواش  ارر که پایه

 .داد، شامل دو بخش اصلی اعت که در ادامه شرح داده شده اعتمی

این وکنیه ،  . ورین وکنی  در وحلیل ارویابی وندمعیارو اعتروش ورکیب خطی وونی، رای 

گر وحلیل. این روش بر مهناو مفهوم میانگین وونی اعتوار اعت. شودروش امتیاودای نیز نامیده می

اهایی بهه معیاراها    گیرنده مستقیماً بر مهناو اامیت نسهی اهر معیهار مهورد بررعهی، وون    ا وصمیمی

کردن وون نسهی در مقدار آن خصیصه، ی  مقدار نههایی بهراو اهر     عپس او طریم ررب. داد می

 (. 13، ص0930رعولی و امکاران، )آید گزینه به دعت می

مراوهب   علسله. به دعت داد را نتیجه بهترین عامل، وعداد کمترین با که اعت مدلی بهترین مدل،

نمایشی گرافیکی او مسئلش پیچیده وادعی اعت که در رأس آن ادف کلی مسئله و در عطوح بعدو 

وهدیل مورو  یها مسهئلش مهورد بررعهی بهه عهاختار       . گیرنداا درار میمعیاراا، ویرمعیاراا و گزینه

شود، ویرا در ایهن دسهمت   مراوهی محسوب می ل علسلهورین دسمت فرایند وحلیمراوهی مهمعلسله 

اا را به شکل عاده که با ذان و بها طهیعهت   مراوهی آن با وجزیش مسائل پیچیده، فرایند وحلیل علسله

به عهاروی دیگر این فرایند مسائل پیچیهده را بهه عناصهر    . کندانسان مطابقت داشته باشند، وهدیل می

 (.2، ص0931واده،  میرکاوای و  اجی)کند وا دابل درک باشد ور وجزیه میور و عادهجزئی

 روش تحقیق

 ااواها و نقشهمناب  مختلف، داده کارگیرو به، ابتدا با گرگان شهرو ةومین در  وو وواندر وحلیل 
اهاو مورهوعی،   نقشهه  شمحیطی مختلف و وهی در ادامه بها شناعایی مناب . شدمختلف محیطی وهیه 

ومین بهه کهار    و در ارویابی ووان اکولوژیکی ،مورد نیاو و با اامیت بام اعتخراج عاتاا و اطالنقشه

 اکولوژیکی اعت کهه بهر   یمهتنی بر مدل عنجی ومین،ووانمدل و روش کار در وحلیل  .گرفته شدند

عرومین مخهدوم طرا هی    که بر مهناو روش آمایش اعت معیارااامان امپوشانی  یا ،اعاس ولفیم

جههت ولفیهم معیاراها    . کنهد  میویستی وأکید  ارویابی ووان محیط رد مطالعه بر اصولروش مو. دش

 .در ادامه، مرا ل کار وشریح شده اعت. کار گرفته شد روش ورکیب خطی وونی به
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 معرفی منطقة مورد مطالعه

در این پژواش گرگان که او شهرااو بخش شمالی دامنش اروفاعات الهرو ایران اعت و در محهدودة  

، بهراو  (0شکل )عرض شمالی درار دارد  93◦ 21'وا  93 ◦ 11'طول شردی و  21 ◦ 12'وا  21 ◦ 01'

کیلهومتر   0903مسا ت این شهر  دود . بررعی ووععش محتمل درون و  اشیش شهرو بررعی شد

اهاو خهاص ادلیمهی، مودعیهت      به لحاظ ویژگی. مرب  اعت، و آب و اواو معتدل و مرطوب دارد

اا در پیونهد بها اروفاعهات، پوشهش گیهاای متنهو ،        اایی که بیشتر آن د رودخانهووپوگرافی و وجو

شهناختی و   ااو انهوه و مناظر ویها اعت، این شهر او لحهاظ کیفیهت بصهرو و اروش ویههایی     جنگل

فر و میرکاظمیهان،   عاجدو)مناب  طهیعی در ومرة یکی او ویهاورین شهرااو کشور درار گرفته اعت 

 (.9، ص0913

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 منطقة مورد مطالعه. 1شکل 
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 دادن کار روش انجام

روش کار در شش مر له به صورت جزئی به شرح ویر بهراو ارویهابی وهوان اکولوژیه  ووعهعش      

 (:Eastman et al., 1995, p.2( )2 شکل)شود شهرو بیان می

 شناعایی معیارااو مؤثر بر ارویابی ووان اکولوژی  منطقش مورد مطالعه؛ -

 اا؛نقشش معیاراا و محدودیتوهیش  -

 اا؛اعتانداردعاوو معیاراا و محدودیت -

 ؛(AHP) مراوهی دای به معیاراا به روش فرایند وحلیل علسلهوون -

بهراو ارویهابی وهوان      (WLC)دار اا به روش ورکیب خطی وونادغام معیاراا و محدودیت -

 اکولوژی  ووععش شهرو؛

ولوژیه  ووعهعش شههرو بها میهزان ووعهعه در       انطهاق خروجی  اصل او ارویهابی وهوان اک   -

 .ااو متفاوت عال

 شناسایی معیارها

فهاکتور فاصهله او رودخانهه     09او و مهرور منهاب  علمهی    در این وحقیم پس او مطالعات کتابخانهه 

عطحی، شیب، بافت خاک، شکل ومین، عرعت باد، جهت جغرافیایی، فاصله او پوشهش جنگلهی،   

اا، فاصله او گسل، متوعهط بهارش عهالیانه، متوعهط دمهاو عهالیانه،       فاصله او دنات، فاصله او واه

و نظراهاو کارشناعهی وعهدادو او    ( 0931)اروفا  او عطح دریا منطهم بر مدل اکولوژیکی مخدوم 

 .اعتادان دانشگاه علوم کشاوروو و مناب  طهیعی گرگان انتخاب شد

 های فاکتور و محدودیتتهیة نقشه

 وبهر مهنها   بنابراین،. ید معیارااو دعتیابی به ادف را وعریف و معین کرددر ارویابی وندمعیارو با

                                                           

1. Weighted Linear Combination 

 

https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjen7rI99DKAhUFkSwKHau_DUkQFggdMAA&url=http%3A%2F%2Fwiki.gis.com%2Fwiki%2Findex.php%2FWeighted_Linear_Combination&usg=AFQjCNGFu80qWcIMIBnUAI8Z7eR0zm454Q&sig2=E8H5PvRJostOQUgR9LaICQ
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بنهدو  معیاراا بهه دو صهورت فهاکتور و محهدودیت دعهته      .شود می گیرویموصم ،شده وعیین یارمع

در این پژواش فاکتوراهاو اکولوژیه  در عیسهتم مختصهات     (. Eastman, 2003, p.100)شوند  می

UTM  و بیضوو مهناوWGS84 11امچنهین، منطقهش مطالعهاوی در وون    . کار گرفته شهده اعهت   به 

 .متر اعت 91*91اا در نقشه شمالی واد  شده اعت و انداوة پیکسل

 سازی فاکتورهافازی

اا وا دااو متفاووی دارند، دابل مقایسهه  ااو معیار باید ووجه کرد که وون نقشهپس او وهیش نقشه

اهاو معیاراها را   گیهرو صهحیح محهدوده و مقیهاس نقشهه     میمبا یکدیگر نیستند، لذا باید براو وص

اها بهه   گیهرو و وههدیل آن  ااو انداوهعاوو مقیاسدر این پژواش به منظور امسان. اعتاندارد کرد

نظریهش فهاوو کهه    . کهار گرفتهه شهده اعهت     وا دااو دابل دیاس و اعتانداردشده نظریش فهاوو بهه  

عاوو و او ریاری اعت که براو مدلرح شد، نظریهمط 0332واده در عال بار ووعط لطفی نخستین

در این پژواش بهراو  . (Lootsma, 1997, p.25)بندو ریاری در فراینداا مطرح شده اعت صورت

اا با ووابه  خطهی   ااو نقشهکردن میه براو فاوو. کار گرفته شد اعتانداردعاوو فاوو واب  خطی به

روو نمهودار خطهی مشهخص شهود     ( a, b, c, d)نقطهه   1وها   2بایهد مودعیهت  هدادل     IDRSIدر 

(Eastman, 2003, p.117 .)و  2اهاو   عاوو معیارااو گسسته و پیوعته در جدولاایی او فاوومثال

شهده را نشهان    اهاو فهاوو  اایی او نقشهنمونه 9و  2ااو  امچنین، شکل. نمایش داده شده اعت 9

 .داندمی
 

 سازی معیارهای گسستهفازی. 2جدول 

 معیار
شکل 

 تابع
 نوع تابع

 نقاط کنترل

d c b a 

 - - 221 2013 کااشی خطی فاصله او رودخانش عطحی

 221 2190 - - افزایشی خطی فاصله او پوشش جنگلی

 - - 221 0223 کااشی خطی اافاصله او واه

 221 2110 - - افزایشی خطی فاصله او گسل
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 سازی معیار پیوستهفازی. 3جدول 

 متیازا طبقات جهت

 1 1-12 شمال

 211 12-092 شرق

 222 092-222 جنوب

 211 222-902 غرب

 1 902-931 شمال

 222 -0 جهتبی

    

 

 شدة فاصله از گسل   نقشة فازی. 3شکل                               شدة فاصله از جنگل          نقشة فازی. 2شکل 

اها را بهه دو   اا روش بولین اعت کهه نقشهه  وو نقشهاا در اعتانداردعاورین روشیکی او عاده

بدین معنا که صرفاً مناطقی بها  . کندبخش مناعب با اروش ی  و نامناعب با اروش صفر وهدیل می

معیارااو بولین در ایهن پهژواش شهامل    (. Kue et al., 2006, p.5)اروش ی  براو ووععه مناعهند 

در . انهد  صهله او گسهل و فاصهله او پوشهش جنگلهی     فاصله او رودخانش عطحی، فاصله او دنات، فا

 .بولین مربوط به فاصله او رودخانش عطحی بیان شده اعت 1و شکل  1جدول 
 

 دهی بولین ارزش. 4جدول 

 محدوده با ارزش یک محدوده با ارزش صفر محدودیت

 متر به بام 221 1-221 فاصله او رودخانش عطحی



 012                                                  ،4931، پاییز و زمستان 2 ، شمارة7دورة  آمایش سرزمین 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 ز رودخانة سطحینقشة بولین فاصله ا. 4شکل 

 دهی به فاکتورهاوزن

گیهرو را بهراو   ومانی که در ارویابی معیارااو مختلف و او جهنس متفهاوت وجهود دارد، وصهمیم    

کهار   منظوروحلیل عهاده بهراو ذاهن بهه     بنابراین، باید ابزارو وحلیلی به. کندگیران پیچیده میوصمیم

روش ریاری بهراو وعیهین اامیهت و وقهدم     مراوهی به عنوان ی   فرایند وحلیل علسله. گرفته شود

این روش ووعط ال عهاعتی در عهال   . وواند مؤثر باشدگیرو میمعیاراا در فرایند ارویابی و وصمیم

اههاو وحلیههل مختلفههی ماننههد روش  ههدادل مربعههات لگههاریتمی، روش  روش. ابههدا  شههد 0311

ش وون در ارویابی معیاراا دای، روش بردار ویژه و روش  دادل مربعات و غیره براو محاعه نسهت

کار گرفتهه   به AHPدر دالب  وجود دارد که در این پژواش روش بردار ویژه بر پایش مقایسش ووجی،

روش یادشهده  (. Schreyer & Malczeweski, 2003, p.25; Tsaur & Wang, 2007, p.5)شهود   مهی 

کهارگیرو نظراهاو    بهه  شامل وهیش ماوریس معیاراا اعت که در این مهورد بها وهدوین پرعشهنامه و    

اهاو  وون(. 2جهدول  )دای شهد   اروش 3-0شده بین  ویست به فاکتورااو وعیین کارشناعان محیط

ایهن  . نسهی  اصل او این مر لش مقایسش ووجی معیاراا و بر اعاس روش بردار ویهژه کسهب شهد   

ایهد ووجهه کهرد    ب. کار گرفته شدند ااو مورد نیاو در محیط ادریسی بهااو نسهی به عنوان وونوون

داهی  باشد، در غیر ایهن صهورت بایهد در وون    0/1که در این مر له باید نرخ ناعاوگارو کمتر او 

 (.Ryngnga, 2008, p.3)وجدیدنظر کرد 
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 ها در مقایسة زوجیاهمیت نسبی شاخص. 1جدول 

 درجة اهمیت توصیف

 0 اامیت یکسان

 9 نسهتاً مرجح

 2 ورجیح ویاد

 3 ورجیح خیلی ویاد

 3 العادهورجیح فوق

 1، 3، 1 ،2 ااو بینابیناروش
 

 ( WLC)دار ها به روش ترکیب خطی وزنادغام معیارها و محدودیت

اهاو مربهوط بهه    بندو  اصل او ادغهام وون باید روهه( مکان و پیکسل)براو انتخاب بهترین گزینه 

ورین شیوه بهراو  دارد که رای  ااو گوناگونی براو این وحلیل وجودروش. کار گرفت  معیاراا را به

در  ایسهتمن کهه  . دار اعهت وونمنظور وعیین وناعب عرومین روش ورکیب خطهی  ورکیب معیاراا به

در این رویکرد بر مهناو اامیت (. 223، ص0931مااینی، علمان)آن را بسط داده اعت  0332عال 

ررب وون نسههی در  جمو   اصلشود، عپس، او ماایی به فاکتوراا داده مینسهی ار فاکتور، وون

به عهارت دیگر، نقشش وناعب کهاربرو مهورد   . شود مقدار آن فاکتور مقدار دابلیت نهایی محاعهه می

 .آیددعت مینظر به 
S=∑WiXi 

S :میزان وناعب 

Wi :وون ار معیار 

Xi :اروش اعتانداردشدة ار معیار 

اعهت،   روش بهولین وهیهه شهده    اایی وجود داشته باشد که در دالهب که محدودیتدر صوروی

 (: Eastman, 2003, p.132)شود  وناعب او فرمول ویر محاعهه می

S=∑WiXi∏Ci 

 داندة عالمت رربنشان: ∏

Ci :اروش اعتانداردشدة ار محدودیت 
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 بررسی میزان انطباق

کهارگیرو روش ارویهابی وهوان اکولوژیه  بها انطههاق و        اهاو مناعهب بها بهه    پهس او وعیهین پهنهه   

یافته  و امچنین، وعیین مسا ت دو نقشش محدودة ووععه CrossTabگذارو او طریم فرمان  ما روو

اهاو  این فرایند براو عهال . و نقشش خروجی وناعب، میزان انطهاق ووععش شهرو گرگان وعیین شد

ااو مختلهف  انجام گرفت وا میزان وناعب و وطابم را در عال 2109و  2112، 2111، 0332، 0313

 .دبررعی کن

 های تحقیق یافته

اها در گهام اول و   طور که در بخش روش کار اشاره شد، پس او وعیین معیاراا و محهدودیت  امان

کارگیرو وواب  فاوو اعتانداردشهده و در گهام    اا با بهااو مربوطه، در گام عوم آنعپس، وهیش نقشه

اها  دار شهد کهه وون  ونمراوههی و  ، معیاراا او طریم روش وحلیهل علسهله  3وهارم مطابم با جدول 

در ایهن  . داداامیت نسهی ار پارامتر را در وناعب و وعیین ووان اکولوژی  ووععش شهرو نشان می

کمتر اعت، نیهاوو   0/1محاعهه شد که وون او میزان مجاو آن یعنی  13/1پژواش نرخ ناعاوگارو 

 .به امتیاودای مجدد نیست
 دهی معیارهانتایج وزن. 6جدول 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

منظور ارویابی وهوان اکولوژیه  ووعهعش شههرو      دار بهدر گام بعدو با روش ورکیب خطی وون

 وزن عیارم وزن معیار

 110/1 فاصله او دنات  011/1 فاصله او رودخانش عطحی

 132/1 اافاصله او واه 090/1 شیب

 111/1 فاصله او گسل 012/1 بافت خاک

 121/1 متوعط بارش عالیانه 113/1 شکل ومین

 192/1 متوعط دماو عالیانه 131/1 عرعت باد

 192/1 اروفا  او عطح دریا 113/1 جهت جغرافیایی

 111/1 فاصله او پوشش جنگلی
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اا با اعمهال رهرایب منهت  او فراینهد وحلیهل      ااو اعتانداردشده شامل فاکتوراا و محدودیتنقشه

نمهایش داده   3شهده در شهکل    لنقشهش  اصه  . مراوهی در محیط ادریسی با ام ورکیب شدند علسله

با افهزایش اروش در اهر پیکسهل میهزان     . بسط داده شده اعت 222وا  1شده، که مطلوبیت آن بین 

شود وناعهب  مشااده می 2طور که در شکل امان. یابدمطلوبیت آن براو ووععش شهرو افزایش می

و متغیرو ماننهد جنگهل،   ااو مختلف وغییر کرده اعت که دلیل آن پارامترااووععش شهرو در عال

 .اا و رودخانه بوده اعت که طی ومان دعتخوش وغییرات شده اعتواه
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

 های مختلفنقشة توان اکولوژیکی منطقة مورد مطالعه در سال. 5شکل 

( 3شهکل  )اهاو مختلهف   را با میزان ووعهعه در عهال   WLCدر آخرین مر له، نقشش خروجی 

 .نشان داده شده اعت 3  آن در شکل مقایسه کرده که نتای
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 (Mahiny &Clarke, 2010, p.9; Mahiny &Clarke,  2013, p.5)مختلف های نقشة توسعة گرگان در سال. 6شکل 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 های مختلفبا توسعة شهری در سالWLC درصد انطباق خروجی مدل . 7شکل 
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 طبقه سوم طبقه دوم طبقه اول

1987 173 21 77 

1992 236 27 22 

2000 211 18 22 

2005 205 32 66 

2013 230 0 9 

0 

50 

100 

150 

200 

250 

 طبقه سوم طبقه دوم طبقه اول

1987 12 0 34 

1992 188 2 1 

2000 174 2 3 

2005 177 0 36 

2013 118 0 0 
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بنهدو آن  مورد مطالعهه بهراو ووعهعش شههرو و طهقهه     پس او وهیش نقشش ووان اکولوژی  منطقش 

در عه طهقش خوب، متوعط و رعیف، مشهخص شهد کهه او کهل محهدودة انطههادی در       ( 3جدول )

 .او با ووان متوعط واد  شده اعتااو مختلف، بیشترین میزان آن در محدوده عال
 

 های مختلفدرصد فراوانی طبقات توان اکولوژیکی در سال. 7جدول 

 1272 1222 1222 7881 7891 سال           طبقه  

 23/1 10/1 19/1 00/1 12/0 (222-211)طهقش اول 

 09/32 33/33 11/31 13/31 31/33 (211-021)طهقش دوم 

 23/1 22/2 22/2 11/90 11/1 (1-021)طهقش عوم 

میهزان   2109وها   0313اهاو  لبررعی ارویابی ووان اکولوژیکی ووععش گرگان نشان داد طی عها 

اعهت و نموداراهاو ویهر میهزان      وغییر یافتهه  1-222اا بین باوة فاکتورااو جنگل، رودخانه و واه

 این وغییرات را نمایش ( 09و  02، 00ااو  شکل)و  داکثر ( 01و  3، 1ااو  شکل) دادل 

 .داندمی
 

 

 

 1987 – 2113های لطی سا ها و جنگلتغییرات میزان حداقل فاکتور فاصله از چاه. 9و  8های  شکل
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 طبقه سوم طبقه دوم طبقه اول

1987 188 11 8 

1992 220 57 10 

2000 211 0 0 

2005 205 0 23 

2013 239 14 59 
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 طبقه سوم طبقه دوم طبقه اول

1987 154 152 57 

1992 218 236 227 

2000 217 235 230 

2005 251 246 177 

2013 176 255 255 
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 1987– 2113های تغییرات میزان حداقل فاکتور فاصله از رودخانه طی سال.  11شکل

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 1987 – 2113های تغییرات میزان حداکثر فاکتور فاصله از جنگل طی سال. 11شکل 
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 طبقه سوم طبقه دوم طبقه اول

1987 254 254 254 

1992 253 255 255 

2000 255 255 255 

2005 254 255 238 

2013 252 255 252 

225 

230 

235 

240 

245 

250 

255 

260 

 طبقه سوم طبقه دوم طبقه اول

1987 254 255 147 

1992 243 255 255 

2000 254 255 252 

2005 254 255 254 

2013 254 255 254 
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 1987 – 2113 هایسال طی هاچاه و رودخانه از فاصله رفاکتو حداکثر میزان تغییرات. 13 و 12 های شکل

 بحث و نتیجه

اها  ورین مسائل شهر امرووو و  اصل وعارض و وقابهل آن  مشکالت محیط ویستی یکی او اعاعی

ونقهل و   اها، صهنای  و  مهل   ویرا ووععش شهرو ررورواً با وسلط عهاختمان . با محیط طهیعی اعت

یعی امراه اعت و این وسلط به مرور ومان بهه شهکل ویرگهی    ااو ادتصادو بر فضاااو طهفعالیت

 . شودااو گستردة شهرو میعاو آلودگیشهر بر طهیعت وغییر یافته اعت و ومینه

پژواش  ارر در پی وعیین ووان اکولوژیکی محدودة گرگان جههت وعیهین میهزان انطههاق بها      

اهاو محهدودیت،   براو وولید نقشهه  در این ومینه منطم بولین. شرایط اکولوژی  انجام گرفته اعت

مراوههی کهه    اا و مقایسش ووجی طی فراینهد وحلیهل علسهله   وواب  فاوو براو اعتانداردعاوو فاکتور

. کار گرفته شد دای به معیاراا بهکند، براو ووندای معیارااو کمی و کیفی را فراام میامکان وون

 0، ص0939عهعیدو و امکهاران،   )عهت  که کارایی این روش در مطالعات گوناگونی ثابت شهده ا 

Ajza-Shokouh et al., 2013, p.5; Borthwick et al., 2014, p.5;.)  مراوههی   در فرایند وحلیل علسهله

ویسهت وحصهیل کهرده بودنهد، در نتیجهه      کار گرفته شد که در رشتش محیط  نظرااو کارشناعانی به
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دل  رفهی بهوده و امتیهاودای در آن    نظراوشان با مدل مخدوم امسو بود، اما وون مدل مخدوم مه 

کهار   بهه  WLCدر ولفیم معیاراها مهدل   . عاوو شد انجام نگرفته اعت، با کم  این روش مدل کمی

بودن امتیهاو یه  معیهار،     گرفته شده اعت که در بردارندة رویکرد جهرانی اعت بدین معنا که پایین

 . شود بودن معیارو دیگر جهران می ووعط بام

ااو مختلف مشخص شد گذشت ومان، افزایش جمعیت و نیاو د انطهاق در عالبا بررعی درص

شهناختی منجهر شهده     به ووععش بیشتر، به ووععش محدودة شهرو در مناطم غیرمنطهم بر اصول بهوم 

رو بهه   2112وا عال  0313داد، میزان وطابم او عال نشان می 3طور که نتای  در شکل  اعت، امان

درصهد در عهال    29/91درصهد بهه    21/23رو که این درصد انطههاق او  طو کااش شدیدو اعت به

ریزو اصهولی مهتنهی بهر افهزایش ووجهه بهه       رعیده اعت که خود دال بر نیاو شدید به برنامه 2112

به میهزان   2109امچنین، این روند در عال . شناختی و جهران این میزان کم انطهاق اعتاصول بوم

ریهزان  بنهابراین، برنامهه  . نوو او میزان دابل دههول بسهیار فاصهله دارد   ناویزو بههود یافته اعت اما ا

ااو ذیربط باید بها بررعهی میهزان ونهزل وطهابم بها اصهول اکولهوژیکی و یهافتن          شهرو و عاومان

مدت و آینهدة   شناختی و بههود شرایط در طومنیاا و عوامل مؤثر جهت رف  پیامدااو بوم شاخص

 .دمحدودة مطالعاوی، اددام کنن

داندة پیامدااو ا تمهالی وارد بهه    وواند نشانمیزان پایین انطهاق اکولوژیکی در این پژواش می

شدن مسیر عههور آب، فرعهایش    اا، بستهشدن خیابان ویست، او جمله وولید رواناب، عیالبیمحیط 

و اها اا، آلودگی بصهرو، مصهرف غیرمعمهول بنهزین، وهأثیر بهر ویسهتگاه       خاک، ناپایدارشدن دامنه

اهم خهوردن وعهادل    ااو ویرومینهی و غیهره باشهد کهه در نهایهت، باعه  بهه       او، اثر بر آب  اشیه

طور مختصر اشاره شده اعت، نیاومند ووجه کهافی   جا بهآنچه در این. شود ااو طهیعی میاکوعیستم

ور یابی بهه ووعهعش پایهدار و درخه    منظور دعت براو کااش پیامداا و افزایش انطهاق اکولوژیکی به

  .اعت
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