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چکیده
از آنجائیکه تعیین جهات مطلوب برای رشد و توسعه شهر در برنامهریزیهای شهری کمتر مورد بررسی قرار گرفتهه و
بسیاری از مشکلاتی که در حال حاضر در شهرها با آن روبه رو هستیم ،ریشه در سیاستهای رشد و توسعه شهری دارد،
پژوهش حاضر با هدف ارائه گزینه ها و تعیین مناسبترین جهت گسترش آتی شهر بجنورد با استفاده از روش توصیفی-
تحلیلی سعی در حل این معضل دارد .در این مقاله ضمن توصیف ویژگیها و صفات ،در تجزیه و تحلیل معیارها از مدل
فرآیند سلسله مراتبی( ،)ANPفن تحلیل شبکهای ،منطق فازی و فن همپوشانی لایهها جهت ارائه سمت توسعه مناسهب
استفاده شده است .بدین منظور ابتدا شاخصهای طبیعی ،کالبدی ،اقتصادی و انسانی مورد نیهاز و تهاریرگهاار در دو بعهد
توسعه درونزا با  11شاخص و توسعه برونزا با  11شاخص شناسایی شدند .عملیات استانداردسازی و تلفیق لایهههها بها
استفاده از روشهای همپوشانی و ترکیب نقشهای و وزندهی به روش تحلیل شهبکهای  ANPانجها شهده اسهت و در
نهایت پس از تلفیق نقشههای به دست آمده با استفاده از نر افزار  ،GISنقشه نهایی جهات مناسب گسهترش آتهی شههر
بجنورد در دو اولویت توسعه درونی و توسعه بیرونی بهینه گزینی و ارائه شده است.
کلیدواژهها :تحلیل شبکهای  ،ANPتوسعه درونزا و برونزا  ،توسعه فیزیکی ،جهات بهینه ،منطق فازی.

DOI: 10.22067/gusd.v7i1.64452
مقالۀ پژوهشی -مطالعه موردی

مکانیابی بهینه توسعه فیزیکی شهر بجنورد با استفاده از نرمافزار  GISو روش تحلیل شبکهای
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ترین مس له دربرابر گسترش شهری ،مکان توسعه آتی

 .6مقدمه
 .6 .6طرح مسئله

آنهاست (مرلین ،1111 ،9ص .)192.به عبارت دییهر،

افزایش جمعیت و اندازهی شهرها و شهرکهها در

توسعهی روزافزون جمعیت شهرنشین کشهور و عهد

جهان به تبع افزایش شهرنشینی ،آرار زیادی بهر انسهان

پهیشبینههی اراضههی کهافی و مناسههب بههرای توسههعهی

و محیط داشته است (آمی ،1112 ،1ص .)12.طی ایهن

شهرهای موجود همراه با تعیین جهات ،حدود منطقهی

جریان ،محدودههای فیزیکی شهر و فضاهای کالبهدی

و مراحههل متتلههف توسههعهی آنههها در آینههده را در

در جهات عمهودی و افقهی از حیهم کمهی و کیفهی

محههدودهی شهههر ایجههاب مههیکنههد (فکههوهی،1919 ،

افزایش مییابد و اگهر ایهن رونهد سهریع و بهیبرنامهه

ص.)11.

باشد ،به ترکیب فیزیکی نامناسبی از فضهاهای شههری

نمونهای از چنهین شههرهایی کهه بهه دلیهل رشهد

مههیانجامههد و در نتیجههه سیسههتمهههای شهههری را بهها

شههتابان جمعیههت رشههدی نههامطلوب داشههتهانههد شهههر

مشکلات فراوان مواجه میکنهد (زنیهیآبهادی،1911 ،

بجنورد است .وسعت کالبدی شههر بجنهورد در سهال

ص )2.و از طرفی باعم میشود رشد فیزیکی شههرها

 1932به دلیهل افهزایش ناگههانی جمعیهت ،شههر بهه

به صورت ناموزون و ارگانیک در جههات متتلهف و

سمت جنوب توسعه پیهدا کهرد در فاصهله سهالههای

پههیشبینههی نشههده ادامههه یابههد (ابههراهیم زاده،1911 ،

 1932تا  1922ساخت و سازههای وسهیعی در امتهداد

ص )11.و ایههن پراکنههدگیهههای نههامعقول ارههرات

کمربندی شهر و به سمت شرق و غرب انجا گرفهت

نامطلوبی بر محیط طبیعی و فرهنیی جوامع میگهاارد

جبههههی شههمال شهههر نیههز بههه دلیههل وجههود چنههدین

(قربانی و همکاران ،1911 ،ص.)169.

سکونتگاه پراکنده از این روند توسعه برخوردار شهد

همچنین در ارر رشد فراینهدهی شههرها ،گسهترش

و این انفجار در کالبد شهر بجنورد خود مهیتوانهد تها

فیزیکی شهر به منهاطق پیرامهون و همچنهین افهزایش

حد شهایان تهوجهی رشهد نامتناسهب و برنامههریهزی

تههراکم و انباشههتیی در درون شهههرها اجتنههاب ناپههایر

نشدهی این شهر را آشکار سهازد (سهازمان مسهکن و

خواهد بود (پناهی و زیاری ،1911 ،ص .)11.به طهور

شهرسههازی خراسههان شههمالی ،1911 ،ص .)119.از

عمومی ،این توسعه نامتعادل شهری در اراضی آمهاده-

طرفی به دلیل عد نظارت کهافی در محهدوده و عهد

سازی نشدهی شهرها شکل میگیهرد (لهانیو،1111 ،1

وجود ضوابط مشتص و منسجم جهت پیشهییری و

ص )119.و از پیامدهای ایهن مسه له افهزایش ارضهی

کنترل توسعه ،ساخت و سازهای غیر قهانونی در حهال

بلااستفاده ،سههم بالهای فضهاهای بهاز ،کهاهش تهراکم

افههزایش اسههت لههاا توسههعه بههدون برنامههه و از پههیش

جمعیت ،گسستیی بتشهای شهری و جداییگزینی

اندیشههیده نشههده و عههد توجههه بههه رفیههت هههای

اجتماع میباشد(هس ،1111 ،ص.)1.در نتیجهه مههم-

اکولوژیک منطقه و نقش پیشبینهی شهده بهرای آن در

1. Amy
2. Lango

3. Marilyn
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طرحهای بالادست به عنوان تهدید جهدی بهرای شههر

مطالعات میتوان به موارد ذیل اشهاره کهردل لهارس 1و

بههه شههمار مههیرود( .سههازمان مسههکن و شهرسههازی

جیمز )1111( 1برای شهر لندن بها لحهان نقشههههای

خراسان شمالی  ،1911 ،ص.)111.

ژئومورفولوژی و تاکید بر محاسبه و پیشبینی افهزایش

با توجه به این موضوع که ههدف چنهین توسهعه-

و کاهش جمعیت در بازههای زمانی متتلهف ،فهارتر

هایی فقط افزایش مقیاس است ،بنابراین به دنبال خهود

و همکاران ( )1111برای ایالت کالیفرنیهای آمریکها بها

تمرکزگرایی ،تتصصگرایهی و مکهانیزه شهدن را بهه

بکارگیری تصاویر مهاهوارهای در طهی یهک دوره 12

ارمغان میآورد که هردو محهیط طبیعهی و مصهنوع را

ساله و استفاده از نر افزار  GISبرای تولید نقشههههای

تحت تاریر قهرار مهیدههد بنهابراین کنتهرل و ههدایت

پایه زمینشناسی بهرای شناسهایی و پهیشبینهی مکهان

چنین توسعههایی نیازمند مدیریت کارآمهد شههری بها

بهینههه جهههات توسههعه آینههده شهههر ،لههو 3و هوان ه

2

استفاده از اطلاعات بروز در مورد کهاربریهها و رونهد

( )1111برای شهر پکن چهین بها بکهارگیری عناصهر

تغییرات رشد و توسعه شهری مهیباشهد .بنهابراین بها

طبیعی و انسانساخت موجود و با اسهتفاده از تصهاویر

توجه به گسترش شهرنشینی ،کنترل و ههدایت چنهین

ماهوارهای و مدلهای مکانی جههت تشهتیص مکهان

توسعههایی ،مشتص نمودن جهات مطلوب توسهعه،

مناسب برای استقرارهای احتمالی در آینده .شهلتون 6و

مکانگزینهی بهینهه و اعمهال سیاسهتههای حفا هت

نارایان )1111( 1بهرای آمسهتردا هلنهد در پهیشبینهی

طبیعههی در راسههتای اهههداف اجتمههاعی -اقتصههادی ،از

گسترش شهر در آبههای اطهراف در طهی  11سهال

اهمیت بسزایی برخوردار میباشد.

آینده که جهت مکانیابی و پهیشبینهی ایهن توسهعه از

9

هدف اصلی پژوهش حاضر مکانیابی بهینه توسهعه

تصاویر ماهوارهای و مدلهای ارزیابی چند معیهاره بها

فیزیکی شهر بجنهورد و اههداف فرعهی آن معرفهی و

استفاده از نظرات متتصصین استفاده کهرهانهد ،اشهاره

شناخت الیوهای رشد شهری و مزایها و معایهب آن و

کههرد .بههه منظههور آگههاهی و بهههرهگیههری از نتههایو و

بررسی و شناسایی عوامهل و شهاخصههای مهورر در

دستاوردهای تحقیقاتی مشابه ،در جدول  1بهه معرفهی

رشد و توسعه فیزیکی شهر می باشد.

نمونههای بیشتری میپردازیم.

 .5 .6پیشینۀ پژوهش و مبانی نظری

در رابطه با مبحهم مکانیهابی جههات بهینهه بهرای
توسههعه فیزیکههی شهههرها مطالعههات و پههژوهشهههای
متعددی صورت یافته است که نیاه برنامهریهزی شهده
و توجههه بههه اصههول و معیارهههای مکانیههابی در بحههم
شناخت ،تحلیل ،ارزیابی مجدد و اجرا بهرای برخهورد
اصولی با این مساله و داشتن شهناخت و نیهاه جهامع
بههه ایههن مسههاله را ضههروری مههیدانههد .از جملههه ایههن

1. Lars
2. James
3. Farter
4. Lu
5. Hwang
6. Shelton
7. Narayan
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جدول  .6پیشینه پژوهش
روش تحقیق

یافته ها و نتایج

عنوان کار

گردآوری داده ها از طریق روشهای کتابتانه

نتایو تحقیق نشان میدهد شهر یزد

ای و مراجعه به منابع و سازمان های مربوطه و

الیوی تصادفی متمایل به پراکنده

استفاده از روش هلدرن ،ضرایب آنتروپی و

داشته و دارای تمرکز پایین جمعیت

جینی ،ضرایب موران جهت اربات فرضیات

و اشتغال (نقطه سرد) است.

درجه پراکنش /فشردگی

محمد رحیم رهنما

محاسبه شاخص های فشردگی با استفاده از

نتایو بیانیر الیویی تقریبا متمرکز

در کلانشهرهای سیدنی و

و عباس زاده

ابزارهای  GISو با معرفی چهار الیو (آنتروپی،

برای شهر سیدنی و الیویی تصادفی

مشهد

1912

جینی ،موران و گری)

برای شهر مشهد بوده است.

توسعه کالبدی -فضایی

کیومرث حبیبی پور

شهر سنندج با استفاده از

حبیبی

GIS

1913

سنجش و ارزیابی الیوی
گسترش فیزیکی شهر یزد

نویسندگان

کرامت ا ...زیاری،
محمود قدیری
1919

 GISو RS

الیوسازی رشد کالبدی
بافتهای شهری در
راستای توسعه پایدار

جمع آوری داده های فضایی ،محیطی ،نقشه ها
و اطلاعات پایه و تهیه بانک اطلاعاتی لایه های
متعدد و درنهایت تلفیق لایه ها و وزن دهی از
طریق مقایسه زوجی متغیرها با استفاده از
AHP
استفاده از ابزارهای  GISو با معرفی چهار مدل

غلامرضا عباس زاده

آنتروپی ،جینی ،موران و گری شاخص فشردگی

1913

برای کلانشهر سیدنی در استرالیا و مشهد در
ایران محاسبه کرده است

آشکارسازی مکانهای
با استفاده از عکسهای هوایی و تصاویر

بهینه ،جهت توسعه
فیزیکی آتی شهر کنیان ،

علی عبدالهی

ماهوارهای و با کمک گرفتن از روشهای

با استفاده از مدل منطق

1913

متتلف تفریق باندها ،اعمال روش  PCAو

بولین و تکنیکهای  RSو
GIS

منطق فازی

توسعه کالبدی -فضایی شهر سنندج
را بررسی کرده و با استفاده از
قابلیتهای نر افزار  GISبه ارائه
راهبردهای اجرایی مناسب برای
توسعه متعادل شهر پرداخته است.
نتایو حاصل نشان میدهد که فر
کلانشهر سیدنی تک مرکزی و فر
مشهد الیویی تصادفی است.
به آشکارسازی تغییرات شهر کنیان
پرداخته است و در پایان با توجه به
اطلاعات استتراج شده ،مکان های
بهینه را برای توسعه آتی شهر
مشتص کرده است.

 .5روششناسی پژوهش

یا علل بعضی از کهنشهها و واکهنشهها پهرداختیم .از

 .6 .5روش پژوهش

جمله فنون مورد استفاده در این پهژوهش فهن تحلیهل

این مطالعه را براساس ههدف مهیتهوان در دسهته
پژوهشهای کاربردی به حساب آورد ،زیهرا در واقهع
به حل یک مس له و مشهکل مهیپهردازد و بهه نهوعی
خصلت محلهی و موضهعی دارد و روش بررسهی آن
توصیفی-تحلیلی است ،زیرا در این پهژوهش ،ضهمن
توصیف ویژگیها و صفات ،به تجزیه و تحلیل علهت

شبکهای ،منطق فازی و فن همپوشانی لایهها و ترکیهب
نقشهای و وزندهی به روش تحلیل شبکهای  ANPبها
استفاده از نر افهزار  Super Decisionsمهیتهوان نها
برد .در نهایت با استفاده از دادهای مکهانی و توصهیفی
به تعیین جهت مطلوب رشد شهر پرداخته شد.
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 .5 .5متغیرها و شاخصهای پژوهش

ساختمانی ،طبقات ساختمانی ،دانهه بنهدی) و توسهعه

روش گردآوری اطلاعات مورد نیاز این پهژوهش،

برونزا با  16شاخص (گسهل ،شهیب ،جههت شهیب،

مطالعههات کتابتانهههای ،پههژوهشهههای میههدانی شههامل

ارتفاع ،رودخانه ،چهاه آب ،قیمهت زمهین ،سهکونتیاه

مصاحبه و پرسشنامه با کارشناسان متتصهص جههت

های غیررسمی ،کاربری اراضی ،گورستان ،کشهتارگاه،

شناسایی معیارههای تهاریرگهاار در گسهترش فیزیکهی

فرودگاه ،کارخانجات ،راههای ارتباطی اصلی ،شههرک

شهر مهیباشهد ،کهه بها اسهتفاده از نهر افهزار سیسهتم

های اطراف ،حهریم انهرژی و حهریم سهبز حفها تی)

اطلاعههات جغرافیههایی مههورد تصههحیل و تحلیههل قههرار

پرداخته شده اسهت .معیارههای ذکهر شهده در کلهاس

گرفته است .بهرای دسهت یهافتن بهه ههدف پهژوهش

های متتلف با درجات متتلف اهمیت آن رتبه بنهدی

شاخصها در دو بعد توسعه درونزا بها  11شهاخص

گردید و سهپس بهر مبنهای منطهق فهازی مههم تهرین

(مسیل ،تراکم جمعیتی ،قیمت زمین ،اراضهی قههوهای،

اولویت جهت مطلوب رشد شهر پیشنهاد گردید.

حریم میراث ،نفوذ ناپایری ،تراکم ساختمانی ،کیفیهت

شکل .6فرآیند پژوهش ماخذ( :یافتههای پژوهش)6931 ،
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 .9.5قلمرو جغرافیایی پژوهش

شرق شهرهای گنبد ،گرگان و تهران قهرار دارد .شههر

شهرستان بجنورد به مرکزیت شههر بجنهورد یکهی

بجنورد با جمعیتی بالغ بهر  111هزارنفهر (مرکهز آمهار

از شهرستانهای تابع استان خراسان شمالی است .ایهن

ایران  )1912 ،بزرگترین شهر اسهتان خراسهان شهمالی

شهرستان با مسهاحت  6269کیلهومتر مربهع در مرکهز

میباشد.

استان قرار گرفتهه اسهت و از شهمال ،شهمال شهرق و

ضرورت تعیین ،تدقیق و حفا ت از حهریم شههر

شمال غرب هم مرز با کشور ترکمنستان از غهرب بهه

به منظور هدایت و کنترل تحولات کالبدی شهر ،حفظ

شهرستان مانه و سلمقان ،از جنوب غرب به شهرستان

هویههت و تشههتص فضههایی-کالبههدی شهههر ،سههامان

جاجر از جنوب به شهرسهتان اسهفراین و از جنهوب

بتشی به نظا اسکان ،اسهتقرار جمعیهت و فعالیهت و

شرق و شرق به شهرستان شیروان محدود مهیگهردد.

حفا ت از گستره زیست محیطی پیرامون شهر الزامهی

طبق آخرین تقسیمات کشوری مصوب وزارت کشور

است؛ بهدین ترتیهب محهدوده مطالعهاتی در پهژوهش

شهرستان بجنورد شامل  9بتش و  1دهستان است.

حاضر حریم شهر بجنورد میباشد که در ادامه نقشهه-

شههههر بجنهههورد از طریهههق راه زمینهههی در 111

های هر یک از عوامل و موانهع و ابعهاد و معیارهها در

کیلومتری شمال غرب مشهد ،در  69کیلومتری شهمال

ایههن محههدوده مههورد بررسههی قههرار خواهههد گرفههت.

اسفراین و بهه ترتیهب در  192،911و  612کیلهومتری

شکل  .5محدوده مورد مطالعه ماخذ( :یافتههای پژوهش)6931 ،

مکان یابی بهینه توسعه فیزیکی شهر بجنورد با استفاده ...

سال هفتم
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شکل .9گسترش فیزیکی شهر بجنورد در ادوار مختلف (سالهای )6932-6992
مأخال (سازمان مسکن و شهرسازی خراسان شمالی )1911 ،

 .9یافتههای پژوهش

محدودیتهای طبیعی شهر بجنورد در سه گهروه
ارتفاعات ،اراضی کشهاورزی و بهاغی و سهطل بالهای
آبهای زیرزمینهی طبقهه بنهدی مهیشهود .ارتفاعهات
بدرانلو در غرب ،تتتهه ارکهان در جنهوب و جنهوب
غهرب ،کههوه بابهها موسهی در شههمال از جملههه عوامههل
محدودکننده در گهروه ارتفاعهات مهیباشهند .دومهین
عامل محدود کننهده طبیعهی ،اراضهی زراعهی و بهاغی
هستند که به استثناء جنوب غربی شههر پیرامهون شههر
را به طور کامل پوشش دادهاند .عامل سو رودخانههها
و سطل بالای آبهای زیرزمینهی کهه در بتهشههای
شمالی شهر همچون کوی پلیس تا تراز  -1مهیرسهد
که باید در روند توسعه شهر متاطرات آن مدنظر قهرار

گیرد .از جمله عوامل دییر محدودیتساز در رشهد و
توسعه افقی شهر بجنورد موانع مصهنوع سهاخته شهده
بدست انسان است .که از جمله ایهن موانهع فرودگهاه
در شمال و شمال غهرب ،شههرک صهنعتی در غهرب،
تصفیه خانهه در شهمال شههر و همچنهین دو شههرک
گلستان و فرهنییان و نیز ادغها روسهتاههای پیرامهون
شهر در بافهت شههری از جملهه ایهن محهدودیتهها
محسوب میگردند.
همچنههین حههریم انههرژی کههه شههامل حههریمهههای
خصوط انتقال برق ،آب و گاز است را شامل میشهود
و در محدوده مطالعاتی بیشتر خطوط انهرژی از ناحیهه
شمالی و غربی محدوده شهر عبهور مهیکننهد کهه بهه
عنههوان مههوانعی در ناحیههه ههها قلمههداد مههیشههوند.

مجلّة جغرافیا و توسعة فضای شهری
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شکل .3محدودیتهای طبیعی و مصنوع رشد و توسعه شهر بجنورد
مأخال (سازمان مسکن و شهرسازی خراسان شمالی )1911 ،

 .6 .9شناسایی محدوده اولویتت هتای توستعه

مطلوب و ساختار شبکه ANP
هدف اصلی مشتص کردن حدود اولویهتههای

اولویتهای مطلوب توسعه شهر مهورد اسهتفاده قهرار
گرفته است.
 .5 .9وزن دهی معیارها

توسعه مطلوب با استفاده از فرآیند  ANPاز میهان کهل

پس از تشکیل ساختار شبکهای توسهعه درونزا و

منطقههه مطالعههاتی شهههر اسههت .در ایههن راه قههد اول

توسعه برونزا (شهکل  2و شهکل  )1طبهق مطالعهات

شناسایی معیارهای توسعه مطلوب است.

انجا شهده و نظریهات کارشناسهی جههت شناسهایی

سههپس بههه تههدوین سههاختار شههبکهای عوامههل و

محدودههای اولویت توسعه مطلوب ،وزن هر یهک از

معیارهای مورر در توسعه مطلوب شهر پرداختهه شهده

معیارها در اولویتهای ذکر شده با اسهتفاده از از نهر

است وطبق مطالعات انجا شده و براسهاس نظریهات

افزار  Super Decisionsمحاسبه گردید که در شهکل-

کارشناسی ساختار شبکهای که ههر کهدا از اولویهت-

های  6و  1وزن نهایی و رتبهبندی هر یک از معیارهها

های ذکر شده (شکل  1و  )9به صهورت منحصهر بهه

ارائه گردیده است.

فرد به عنهوان سهاختار شهبکهای تشهتیص محهدوده

سال هفتم

مکان یابی بهینه توسعه فیزیکی شهر بجنورد با استفاده ...

شکل .2ساختار شبکه ی  ANPتوسعه درونزا ماخذ( :یافتههای پژوهش)6931 ،

شکل .1وزن نهایی معیارهای توسعه درونزا مأخذ( :یافتههای پژوهش)6931 ،
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شکل .1ساختار شبکه ی  ANPتوسعه برونزا مأخذ( :یافتههای پژوهش)6931 ،

شکل .8وزن نهایی معیارهای توسعه درونزا مأخذ( :یافتههای پژوهش)6931 ،
 .9 .9امتیاز دهی معیارها بتا استتفاده از منطتق
فازی و فازیسازی نقشه ها و تشکیل ماتریس

جهههت شناسههی پتانسههیلههها و محههدودیتهههای
مداخله ،به منظور شناسایی نقاط بالقوه بهرای پیشهنهاد

جهت مطلوب رشد شهر متغیرهای زیر مورد بررسهی
قرار گرفت .از این رو بها شناسهایی  11معیهار توسهعه
درونزا و  16معیار توسعه برونزا که در جهدول زیهر
ملاحظه میشود ،ماتریس اولیه دادهها شکل گرفت.

سال هفتم
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مکان یابی بهینه توسعه فیزیکی شهر بجنورد با استفاده ...
جدول .5تعداد کلاس لایههای مورد استفاده
لایههای مورد استفاده

تعداد کلاس در هر لایه

ردیف

1

مسیل

کلاسهای رستری

1

تراکم جمعیتی

کلاسهای رستری

9

قیمت اراضی درون

کلاسهای رستری

3

فضاهای خالی درون محدوده

کلاسهای رستری

تراکم ساختمانی

2

شبکه معابر

کلاسهای رستری

1

اراضی قهوه ای

کلاسهای رستری

1

دانه بندی

1

1

بافت فاقد ارزش تاریتی

کلاسهای رستری

11

حریم میراث

کلاسهای رستری

11

گسل

کلاسهای رستری

11

شیب

کلاسهای رستری

19

جهت شیب

2

13

ارتفاع

کلاسهای رستری

12

رودخانه

کلاسهای رستری

16

چاههای آب

کلاسهای رستری

11

سکونتیاههای غیررسمی

کلاسهای رستری

قیمت زمین اطراف شهر

کلاسهای رستری

حریم سبز حفا تی

کلاسهای رستری

11

راههای ارتباطی اصلی

کلاسهای رستری

11

گورستان

کلاسهای رستری

11

کشتارگاه

کلاسهای رستری

19

فرودگاه

کلاسهای رستری

13

کارخانجات

کلاسهای رستری

12

کاربری فاقد قابلیت زراعی

6

16

حریم انرژی

کلاسهای رستری

2
6

11
11

نوع توسعه

توسعه درونزا

توسعه برونزا

مأخال (یافتههای پژوهش)1916 ،

سپس معیارهای ذکر شده در کلاسههای متتلهف

کامل) و مداخله ناپایرترین کلاس عدد(1بدون فهازی)

با درجات متتلف اهمیت آن رتبه بندی گردید که بهر

را کسههب نمههود کههه در نقشههه ذیههل (شههکل )1قابههل

این اساس هر کلاس بر مبنای منطق فازی ،مههمتهرین

مشاهده میباشد.

اولویت اول جهت مطلوب رشد شههر عهدد (1فهازی
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شکل .3امتیاز دهی معیارها با استفاده از منطق فازی و فازی سازی نقشهها مأخذ( :یافتههای پژوهش)6931 ،
 .3 .9تلفیق و روی هم اندازی لایه های توسعه
درونزا و برونزا شهر بجنورد

پس از بررسی معیارهای اولویهت توسهعه درونزا
و برونزا در شهر بجنورد که شامل امتیازبنهدی تمهامی

عملیات تلفیق و روی همگااری لایههههای معیارههای
ذکر شده صورت گرفت که در این نقشه تولیهد شهده
طیفهی از مکهانههای نهامطلوب تها مطلهوب اولویهت
توسعه درونی (شکل )11مشتص گردید.

معیارها بر اساس منطق فازی و سپس وزن هر یهک از
معیارههها توسههط مههدل شههبکه ای  ANPمههیباشههد،

شکل .62نقشه طبقه بندی جهات مطلوب و نامطلوب توسعه درونزا مأخذ( :یافتههای پژوهش)6931 ،

سال هفتم

مکان یابی بهینه توسعه فیزیکی شهر بجنورد با استفاده ...

همچنین بر روی تمامی  16معیار توسهعه بهرونزا
دارای وزن ،عملیات تلفیق و رویه همگهااری لایهههها

11

مکانهای نامطلوب تا مطلوب اولویت توسهعه برونهی
مشتص گردیده است.

صورت گرفت که در این نقشه (شهکل  )11طیفهی از

شکل .66نقشه طبقهبندی جهات مطلوب و نامطلوب توسعه برونزا مأخذ( :یافتههای پژوهش)6931 ،
 . 2 .9طبقتته بنتدی نقشتته تلفیقتتی حاصتتل از
معیارهای توسعه درونزا و برونزا

اولویههتهههای بعههدی توسههعهای قههرار داده شههوند .در
ماتریس پژوهش حاضر هر یک از سایتها بها توجهه

یکی از روشهایی که میتواند برنامههریهزان را بهه

به معیارهای ارزیابی خود امتیازی بین  1تا  2به خهود

اهداف و مقاصدی کهه در طهرحهها دارنهد نزدیهک و

میییرند( جداول  9و  )3که در انتها پهس از مجمهوع

راهنمایی کند استفاده از روشههای متتلهف ارزیهابی

گرفتن امتیازاها بهترین سایت توسعه درونزا و بهرون-

است که در این پژوهش این ارزیابی توسهط مهاتریس

زا مشتص میگردد .همانطور که در جدول شهماره 9

دستیابی به اههداف صهورت مهیگیهرد؛ بها توجهه بها

مشههاهده مههیشههود ،سههایت «الههف» در اولویههت اول

سایتهای تعیین شده ،مهاتریس دسهتیابی بهه اههداف

مداخله جههت توسهعه مطلهوب و پایهدار شههر بایهد

ارائه میگردد تا پس از سنجش هر یهک از سهایتهها

صورت گیرد و پهس از تکمیهل ایهن سهایت ،سهایت

باتوجه به معیارهای اقتصادی ،کالبدی ،محهیط زیسهت

«ب» از اولویههت دو  ،سههایت «ج» از اولویههت سههو ،

و مدیریتی ،بهتهرین سهایت جههت توسهعه درونزا و

سایت «د» از اولویت چههار و سهایت «ه» از اولویهت

برونزا شهری انتتهاب گهردد و مهابقی سهایتهها در

پنجم جهت توسعه درونزا بهره خواهند برد.
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جدول  .9جدول ماتریس دستیابی به اهداف سایتهای حاصل از طبقهبندی معیارهای توسعه درونزا
مساحت

معیارهای

معیارهای

معیارهای محیط

معیارهای

مجموع

(هکتار)

اقتصادی

کالبدی

زیستی

مدیریتی

امتیازات

سایت الف (انتهای کوی پردیس و جنت)

6172

9

2

3

9

12

سایت ب (اراضی پشت باقرخان  1و )1

2171

1

3

3

9

19

سایت ج (شهرک حکمت)

1179

1

3

3

3

11

سایت د (شهرک فرهنییان)

1171

3

9

1

1

11

سایت ه (شهرک گلستان)

9972

2

1

1

1

1

مأخال (یافتههای پژوهش)1916 ،

شکل  .65نقشه طبقهبندی جهات مطلوب توسعه درونزا مأخذ( :یافتههای پژوهش)6931 ،
جدول .3ماتریس دستیابی به اهداف سایتهای حاصل از طبقهبندی معیارهای توسعه برونزا
مساحت

معیارهای

معیارهای

معیارهای محیط

معیارهای

(هکتار)

اقتصادی

کالبدی

زیستی

مدیریتی

سایت الف (جنوب غربی)

19271

9

2

1

3

19

سایت ب (جنوب)

12971

3

9

9

1

11

سایت ج (جنوب)

13979

1

3

1

9

11

سایت د (جنوب غربی)

11271

1

1

3

1

1

مجموع امتیازات

سال هفتم

مکان یابی بهینه توسعه فیزیکی شهر بجنورد با استفاده ...

شکل .69طبقه بندی جهات مطلوب توسعه برونزا مأخذ( :یافتههای پژوهش)6931 ،

شکل .63اولویت جهات مطلوب توسعه شهر بجنورد مأخذ( :یافتههای پژوهش)6931 ،
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 .3نتیجهگیری

پههژوهش حاضههر نشههان داده اسههت کههه سیسههتم
اطلاعات جغرافیایی ،مهدلهها و فنهون مکملهی چهون
منطق فازی تا حد زیادی مهیتواننهد بهه شهرسهازان و
برنامهریزان شههری در مسهائل و مشهکلات گونهاگون
شهرها کمک کنند .با توجه به فنون مهورد اسهتفاده در
پههژوهش حاضههر جهههت تحلیههل نقشهههههها ،تعیههین و
شناسایی جهات مطلوب توسعه شهر مهورد بررسهی و
تجزیه و تحلیل قرار گرفتهانهد و بها تلفیهق معیارهها و
شاخصهای متتلهف اولویهتههای جههت مطلهوب
توسعه شهر معرفی شدند .طبهق شهکلههای  11و 19
سهایتههایی در نهواحی جنهوبی و جنهوب شهرقی و
جنوب غربی محدوده مورد مطالعه تعیهین و شناسهایی
گردیدند که در انتها با در نظر گرفتن امتیازات متتلهف
با توجه به معیارهای توسعهای در ماتریس دستیابی بهه
اهداف به یک سری سایتهای بهینهه در دو اولویهت
توسههعه درونزا و سههپس توسههعه بههرونزا در جهههات
جنوبی و جنهوب شهرقی و جنهوب غربهی محهدوده
مطابق شهکل  13مشهتص گردیهد کهه نتهایو نههایی
پژوهش حاضر را شامل میشوند که تاکنون پژوهشهی
با اسهتفاده از تکنیهکههای فهوق و همچنهین بررسهی
معیارهههای گسههترده در ابعههاد کالبههدی ،اقتصههادی،
جمعیتی ،طبیعهی ،مهدیریتی و  ...بهرای شههر بجنهورد
صورت نیرفته است.
استفاده از مدلهها و روشههای مناسهب در علهم
برنامهریزی شهری در مکانیابی مناسب گسهترش آتهی
شهر مورر بوده و این راه میتوانهد بهه برنامههریهزان و
مدیران شهری جهت مدیریت مناسب گسهترش شههر
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کمک کند.از طرفی با توجه به اینکه شهرها متناسب بها
ویژگیههای متتلفهی کهه دارنهد از جملهه اجتمهاعی،
کالبدی و اقتصادی در هر مقطع زمانی نیاز بهه رشهد و
گسترش در تمامی جنبهها به خصوص فیزیکهی مهی-
باشند که با نیاهی صحیل و برنامهریزی دقیق میتهوان
باعم رشد و گسهترش پایهدار و مطلهوب در شههرها
شد؛ در این بین شههر بجنهورد نیهز از ایهن قاعهدههها
مستثنی نتواههد بهود و در آینهده نیهاز بهه توسهعهای
مطلوب دارد که پژوهش حاضر توانست ایهن جههت
صحیل و برنامهریزی شده را با اسهتفاده از روشههای
تحلیل شبکهای ،منطق فازی و فن همپوشهانی لایهههها
در دو اولویت توسعه درونزا و برونزا در سایت الف
با امتیاز  ، 12سهایت ب بها امتیهاز  19و سهایت ج بها
امتیاز  11الویت اول تا سو جههت توسهعه درونزا و
سپس توسعه برون زا با امتیاز  11 ،19و  11به ترتیهب
مناسبتهرین جههات بهرای گسهترش فیزیکهی شههر
بجنورد میباشند .بنابراین لاز است در تهیه طرحههای
توسعه شهری مس ولین و برنامه ریزان جههت مناسهب
گسترش شهر را باتوجهه بهه نیازهها و ضهرورتهها و
همچنین جنبههههای گونهاگون گسهترش شههری کهه
محتمل است رخ دهد درنظر گرفته تها شهاهد توسهعه
پایدار و مطلوب شهر بجنورد در آینده باشیم.
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